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buı a ı faşist de . 
bir Unan kalr.ı'oalık Finlandiya askerlennden bir grup istırah at ederlerkeıı 
Orıiinct Utlesi, Sovyet sefaretanesinin yapmışt.r. . . .. halk k"· ı 

e .komünist aleyhtarı nümayişler (Devamı 8 ıncı sayfnda) 

. ~u ha-Ffilfilındiya 
IÇin bir a at memat 

mu r esidir 
Yazan : Emekli general Eoıir Erki/et 

,. 
ın OTdtLsu:rwı mensııb bir miınıly öz müfrezeri ate§ ederken 

(Yazısı 5 inci sayfanm ı, 2 ve 3 üncü sütunlannda1 

·Müttefikler Romanya 
pjyasasındaki bütün 

petrolları sa ın aldılar 

A lmanlar da bir p elrol 
şirket."ni mübayaa ettiler 

Berne 2 - Basler Nachtrichtcn gaze -
tesinin Bükreş muhabiri yazıyor: 

Fransız ve İngiliz müesseseleri Tuna -
nın Romanya içindeki kısmında çalışan 
bütün romorkör ve mavnaları bir sene 
için kiralamışlardır. Bu suretle nehir ta
rikile Almanyaya eşya nakil imkan ha
ricine çıkmaktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Amerika ile 
ticaretimiz 
Amerika ihracat ve 
ithalatında takas 

usu!ü tatbik edilecek 

Ankara 2 (Husuc:i) - '!'icaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu bu ak§am radyoda söy
lediği bir nutukda Amerika ile ticari mü
nasebatımız hakkınefa izahat vermiştir. 

Vekil şimdiye kadar Amerika ile ticari 
münasebatın bir tarihçesinı yaparak de -
miştir ki: 

Hclsmkiıle 1-iyaseti cümluır binası 

Ras • riu. h arbi 
sidcle tlendi , 

Sovyetlerin 8.600 tonluk 
bir kruvazörü de ağır 
surette hasara uğradı 
19 Rus tayyaresinin düşiirüldüğü v~ iki 

alayın imha edildiği bildiriliyor 

Sovyet tayyaraleri dUn faaliyet göstermediler 

ı ondra 2 (Hususi) - Sovyet • Fin gün içinde verdikleri zayiatın büyüklü
müsellah ihtilafı, artık tam bir harb ğiidur. Fılhakika şimdiye kadar 19 Sov 
şeklini almışt:r. Maahaza Sovyet hava yet tayyaresi düşürülmüştür. 
kuvvetleri, ·dünküne nisbeten bugün Bu sabah saat 7.50 de Helsinki ve 
da~n az faaliyet göstermişlerdir. Bu _ laıhi'de tehl ke işareti verilmişse rle, 
nun sebebi, Sovyet tayyarelerinin iki (Devamı 8 inci sayfada) 

am1k Kema ihtilali 

Bir senedenberi Amerikadan idhal e -

1 dil~~bu~nh~üz~~me~şmalb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
deli olarcık takriben altı buçuk milyon do 

Dün Üniversitede bir toplantı yapıldı, büyük 
vatanperver şairin hatırası anı!dı 

\ar vardır. 
( Devanı..ı 3 üncü sayfada) 

İtalya. ve 
Balka.nla.r 
Roma komünist 

tezahüratına karşı büyük 
bir faaliyet sarfedecekmiş 

Berne 2 - (Ha vas): 
Corriere del Tiano gazetesinin Roma 

mı.ıhabiri yazıyor: 1 

ltalyan siyasi ımahfellt>ri Balkanlar 
daki hfıdiscleri çok büyük bir dikkatle ta
kib etmektedirler. 

j Romanya.nın vaziycti ve Yugoslavya -
(Devamı 3 üncü sayfa®) 

Dün Üniversitede yapılaH toplantıdan bir ilıtıba, köşede profe$Ör Ali Niha·:l 
nııtkutıu söylerken 

(Yazısı 4 üncü sayfanın 1 ve 2 nci sütunlannda) 



2 Sayfh 

•• e rgun 
Bilaraf olmanın 
Güçlükleri 
_ Yazan: Muhittin Birren -

SO N POST A Birincikanun 3 

Besimlj akale: Iki kısma ayrılan hayat .. = 
-~------------------------------------------------------------------------------------------------- Sözün kısa sı 

Bu suretle pek yakında Fransız film 
kumpanya~arı tam bir randman ile ça!ış

mağa başlıyacaklardır. 

------------------
Amerikan bitaraflıgı 

Efı'ô.tunun zeytin ağacı 

~----- 1!. Ekrem Talu __.} 

A tina şehrinin bir kenannda Ef
latunu nisbet edilen birkaç a· • 

Anknr:ı (Hususi) - 2510 sayılı kanunun 
12 nci maddesının A ve B fıkrnlnrını değiŞ.. 
tıren 3667 sayıl: kanunun ı inci maddesinin 
B fıkrası mt.ıcıblncc ötedenberi ı nunın· 

ralı ıskan ınıntakasında oturan aşiret ferd· 
lerlle gene bu ınıntakanın ahalll asliyesin-

Amerikan bitaraflığı hakkında küçük den olan veya herhangi bir suretle yerleş • 
bir misal arzedeceğiz: rnek maksadlle evvclce bu ınıntakaya geiınlŞ 

Amerikadaı 'İngiltere hesabına imal bulunan topraksız veya az topraklı çlftçGe· 
edilmekte olan tayyarelerin bir kısmı- rln bazineye ald topraklardan verilmek sıı· 
nın doğrudan doğruya Kanadaya ge - retlle toprağa ba~ıanmnlan işinin sureti 
çirilmesi İngiltere tarafından arzu e • tatbiki ve bu toprağın nerelerde meccancn 
dilmiştir. Bunun için Montana' ile Al- verilecdini tesbit eden tnllmatnnme HeYC· 

berta şehirleri arasında mıntaka seçil- ti Vekllecc kabul cdllmlştlr. • ••• 
miştir. .. •...... ········· ·················· ······•···•···•·····•·· 

Fakat Amerikanın bitaraflık kanu _ AÇik Teşekkür 
nu, Amerikan pilotlarının muha'rib top Türk Basım Birliği reisllğlnden: Kırk sene 
rakları üzerindeki uçuşlarını mcney - evveıoo Seliinikle çıkmış olan ve nüsha51 

lemektedir. Kanada da muharib olarak pek nadir bulunan <Çocuklara rehber) ga· 
sııv1Imaktadır. zetesinin üç yıllık clldli koleksyonu, Restınl1 

Bu tayyarelerin Kanadaya teslimi i- Ay mecmuası sahibi Bay Mecdi Eren tarıı ' 

çin şu hal sureti bulunmuştur. Tay • fından Birliğimiz kütüphanesine nnna~ıııı 
yareler gruplara ayrılmıştır. Bunlar edilmiştir. 
hu.dud civarında bulunan bir çayıra Kendisine teşekkür ederken bu yardllJ1111

' 

naldedilmişlerdir. Bu çayırdan Kataa- kütUphanemlzi zenginleştırrnek yolunda, gii· 

du hududuna kadar birkaç metre sü - ~~: •• ~.1::.?.:~~~.:.~~ .. ~.~~~~! .. ~-~~~~~ .. ~?.ı:=~ 
rülmektedir. Orada hazır bulunan İn. 
gilız memurları tayyareleri kendi top 
raklar·na çekmektedirler. 

-
TAKVIM 

BIRINCiKANUN -
1 ST E R 1 NA N, 1 S T ER i N ANMAl Kuınl ııcıııo 3 Arnbi 10~• 

lt.5G 1858 

Coğrafya kitabını açıyorsunuz, Finlandiya hakkında oku-

du~unuz satırlarır. hü'asası şudur: 

- Nüfustı 3,800.000 dir. Harb halinde çıkara bilcce~i as-

C<'ğrafyadan bır sayfa çeviriyorsunuz, Rıısy'l. hakkında 

verdi~i mnlC:ımat şudur: 

-· Nüfusu 1'10.000,000 dur, harb halinde çıkarabileceği 
~ker 17 :niJyonu bulur. Zihnen bir hesab yı:ıptyorsunuz, bir 

1 ST ER 

Finlandiya neferine karşı 17 Rus neferidir. 

Coğrafya kitabını bırakarak gazeteyi açıyor~ıınuz, Hü • 
scyin Cat-ıid Yalçın imzası altında şu satırları okuyorsunuz: 

c.- ... Küç:.ik FinHindiya birkaç milyon nüfusa malik ol
du~unu hiç hatıra getirmeden koca Sovyetler Birliğine snl
dtrmak. J.,eningradı ilk hamlede ele geçirerek Avrupanın 

şim::ıli §:.trldsinc nıuazzam bir imparatorluk kurmak hevc -
sin(' düştü .... 
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Pragda Çekierin 
isiikiAli ile alAkadar 
eşyalat· yakllm1ş 

Sayfa 3 

Sovget - Romanya Holandada Almanya 

lı 
nam1na casusluk yapan Paris 2 (A.A.) - Pragdan bildiril-

d d t k dieine göre Gestapo memurları Çekos-

U U anun e rar 1·k1• me ur k 1 dt ıovakyunın jstikıau ne alakadar kıy -m ya a an mctli eşyanın muhafaza edildiği miize-

e Yeni abluka mücadelesi 
yarın başlıyor 

Qçll g • k l~ J. Amsterdam 2- Lüheyde Almanya he- ye girerek burada bulunan eşyaları 
ması erı a uı sabına bir casusluk vak'ası meydana çı- _dvakıp yıkmışlar, -~un~_arı n:uhafaza' e. 

~ karılmıştır. İki hükumet memuru ve bir en memurları dovmuşlerdır. 

Yaırm· Selim Rann F.:m~ 

A lmanyanın ingiltereye ve onun 
• h deniz ticaretın:? karşı torpil sö!a-

hile mucadelcye b_aşlaması, biraz ~arib 
olmakla beraber, Ingilt""re 'c l<'ransada 
azim moronuniyet uyandırdı. 

ualar S t p 1 d 1 J • • kadın tevkif edilmişlerdir. İyi bir hususi 
ovye o onyası üzerio en yo cu tren ennın kaynaktan haber alındığına göre, bun -

geçmesine muvafakat etmiyorlar lardan biri geçen ay bidayetindc gazete-
Belçika Kralı askeri 

şeflerle görüştü 
~ lerde bir hayli mevzuubahs olan Alman-
~ h:uti 2 (Havas) - Romanya - Sov- dilmektedir. !aya !folanda üni~orması kaçakç_ılığı _iş~ Brüksel 2 (A.A.) - Kral Leopold, su-
~Udunun tekrar aç.U.ması henüz Bwlllnla beraber, .rtomanya murahhas ıl~ alakadardır. Lah~~d~ hapsedılen ıkı ların bastığı mıntakadaki tesisatı ziyaret 
'~~tır. Karar bütün zorluk heyeti Havas muhabirine yaptı~ı beya • yuksek mem~rdan bırının bundan başka etmiş ve orada askeri şeflerle görüşmüş-

Çünkü, bu bal, tayyare hücumlaıı'e 
denizaltıların kafi derecede müessir ol -
mamaya başladığının t-ir delili sayıldı. 
Bu kanaat, belki do~ru idi. Jo'akat mikna· 
tıslı olsun, olmasın, alehtlak torpil vü -
zünden hasıl olan kazaların sayısı arttık. 
ça ve bu yekun büyük ı.,ir kabarıklık vü-

~ e taı~ edilmi§tir. natta d'.ört bej gün zarfınd.:ı yalnız eşya Holanda ile Ingiltere arasındaki iktısadi tur: 
~aya aıt Romanya marşandiz nakli hakkında bir tarzı hal bulunacağı müzakereler hakkında Almanyaya ma -
~ . transiU için iki memleket tek- ümidini izhar etmiştir. Ruslat' Sovyet Po lfmıat verdiği söyleniyor. 1\!emurlardan 
~ arasında başhyan görlişmeler lonyası üzerinden yolcu trenlerinin geç _ biri hariciye, diğeri de iktısad nezareti -

c~d; ~~ti~di~çe işin d'!hşeti anla~ıldı ve 
goruldu kı şımdiye kadar denizierin ser
bestismi bundan daha tesirli bir surette 
hiçbir tedbir ve si!ah tchdid etmemiştir. 

sıkı bir ketwniyet muhafaza e- mesine muvafakat.etmemektedirler. ne mensubdurlar. 

Çank1r1 tuzlasmda yapiimakta 
olan lesisat g.-ri kaldi Bu tehlikeli tuzakların denizaltılarla mı. 

Çankırı (Hususi) - Çankırı tuzlasını yoksa tayyareler vasıta!:ila mi denizlere 
ıslah yolunda çalışmalara başlanmıştı. yerleştirilip bırakıldığı da hala anlaşıla -
İdarevp aid 3 .yeni binanın yapılmasın- mamıştır. .B~ cihet araştırıladursun, 

J mayn harbının baş\am.:ısile ortaya şaya-Fransızlar bir Alman 
tahtelbabirini batırdılar 

dan sonra ibüyük bir mnbarla, memle- nı dikkat. bir hukuk hadises~ çıktı, çünkü 
hanın içinden bu ambara tuzları nakil Beynelmılel Hukuk Enstitüsünün mu .. 

Paris 2 (A.A.) _ Hükumet, 1909, 1910 için bir ray tesisatı yapılacaktı. karreratına göre açık ceniztere torpil 
F k t ı h v • d t yaymak yasaktır. Kara sularmda tarla -

ve 1911 sınıflarına me'"""Ub askerler ı"Ie a ·a mem e anın agzı cıvarın a e- 1 .. d 

F ransada silah allina 
alınan ihtiyatlar 

~·800 tonluk bir Alman gemisi yakalanacaği 
81rada mUrattaball taraf1ndan batlr•ld1, 
lilizler iki Alman gemisi daha zaptettiler 

• ..., ar vucu e getirmek de bir takım teci -
bu sınıfların silAh altına alınmış olan faz- rncl atılacak sağlam toprak bulunma - birierin alınmasına vahestedir 
la çocuklu aileler babalarını terhis eden dığ! ania~ılmış ve ambar yapıla~aan_;ı- Maamafih bu. esaslara istin~d ederek: 
bir emirname iselar etmiştir. Şimdi de tır. ' ·. Almanların mayn harbi yapınalarına jtj .. 
1919 ile bundan daha yaşlı sınıfların ikin- Ambarların yapılmaması ray tesısa- raz edenlere Alman,arın verdikleri ce .. 
ci sınıf ihtiyatları terhis olunmuştur. Bu- tını da geri bır~mıştır. Bu vaziyet kar- vab, bu i~e. ilk evvel İngilizlerin basın .. 

nd na mukabil mavi renkli vesika sahibi bi- sısında gene memleha içerisinden 150 mış olduklarını bildirmek oldu. 
tı:ı 2ıasra 2 - İngiliz zırh 1 ıları Almanla-ı etmektedir. İtalya hiçbir zaman yap- ı Filvaki Ş imal denizinde ilk mavn ka-~ \'ah tonluk Elibe ve 215 tonluk Sop - madığı gibi bundan sonra da kendi da. rinci sınıf ihtiyat eratı, ilk önce gençler- metrelik tünelden tuzlar merkeblerle zaları, ağiebi ihtimal bağlnntıiarınd:ın JY 
ıtı:ı.. ~"Utlarını za t d k b" 

1
· "li 

1
. 

1 
hi b den başlıyarak 15 Kanunuevvelden itiba- tıı~ınacaktır. rılan ve suların cere.vanına kapıla". tn·-

"''tlıa .. .. P e ere ır ngı z ı- va arının ç irinin müdafaasını doğ'. · k" ·· · Ili gotür ·· 
1 

d" den askere çağırılacaktır. Içeride tuz çıkarma tarzı gene es ı ı!iliz mavnleri ilc vuku1 geldi ve arkR • 
te ier t muş er ır. rudan doğruya olmasa· bile hiç kimseye halinde kalacaktır. Bir t3'raftan son yıl sından torpilin her türlil em·aı kullanıl -
&n ltaçan a;~n geçenlerde Mozambik - te,·di etmiyecektir. Faşist İtalya kendi A k içinde siirümü bir misli artan tuzlanın maya başladı. Alman ~arı.ı, kendilerine 
ellıiei., tonluk rVatusi Alman davalarını evvelce de isbat ettigıv· veç - merl· a ~·le ~~·caretl•mi•Z k hakikaten müessir bir silahin mukabele ta~- ..... e K b vaı.iyeti gene iptidai ~kilde ıkalaca tır. ·• 
""lkıiit. ap urnunda yakalanacağı sı hilP. kendisi müdafaa ve temin eyle _ ettiklerini ~ören İn!!iliz1er bt. rtefa bita .. 

ettebatı tarafından batırılmıştır. mcktedir. (Baştarafı ı inci sayfada) raf ge.milerle nakledilen Alman emtia • 
Ilir N Kirklarelinde halk temsilleri sına abluka koymava ve bunları yakola. Londt orveç vapuru hattı Ayni zamandcr maziden aldığı ders- Bu hal, tabiatile, ithalatı zlrlaştırmak- maya karar verdi'er ki bunun fiilen tat .. 

lııilt\li ti a 2 (A.A.) - C083 tonluk Real den sonra başkalarının nankör dava· • ta ve ancak mühim fedakarlıklarla idha- Kırklareli (Hususi) - 25 gündenberi bik mr>vkiine gireceği gün de yarındır. 
Ş~ d {)ı:'eç vapuru, Perşembe akşamı ları içın hiçbir İtalyan emek sarfetmi. lat yapabilenleri de, fiatları fevkalade vilayetimizde verdiği temsillerle halkın Almanların mayn harbi. beyneJ:nilel 
~e enızinde torpillenmiş veyahud bir ye'=ektir. y~ikseltmcğe sevkctmektedir. rağbetlini toph)"Cln Ege tiyatrosunun bazı konferansların ne dereec nazari 
~~isi~ çarı>nu.ştır. Tayfarlan 44 kişi, bir Rir Alman tahtelbahiri hatırıldı Buna açık bir misal vermi~ olmak için, genç san'abkarlar grupu her gece de- memnuiycti hudurluna g!rivorsu. İngiliz-
lıgati 1~ Vapurunu imdada çağıran San- Paris 2 (A.A.) - Paris-Soir gazete- otomobil, frijider gibi tebrid aletleri ve ği~ik programla çok neş'eli saatler ya\. !erin bu tarzı hareketi de 183n Paris kon-
l'ılh.._.4~alyan vapuru tarafından kurta- si, bir Alman denizaltısının bir kafile. radyo fiatlarını zikretmek kafidir. şatmıs.lardır. Tivatro müdürü san'atkar feransının ° derece sari'lı ahkf. ıile tezaci ·"'ftır J teşkil edivordu. Ç.".inkii bıı konfernnsın 

· ~e ref~kat eden Fransız distroyeri ta • Vekil bundan sonra fiat yükseli§inin Nuri Gençdur arkadaşları ile birlikte Yazıh kararına J!Öre ebitaraf c::ınc:ık uüır 
Jloın İtalyanm vaziyeti ratmdan batmldığını bildirmektedir. sebeblerini tahlil ettikten sonra şu neti - oynadığı eserlerin ekserisi Hc~lkevleri man e.mti, c::ırıı himıtve erlr>r. Harb k:ıc:a,lı 

•bıuı...a, 2 - Popolo d'İta'l.ia gazetesi, Müsadere edilen Alman vapurlan ceye varıyor. s:lb.ne!erinde temsil edilen eserlerdi. olmamak c::artilc. Bu vB~ivct, h.ıklı ola-
~ "<t1l n rak bitarafların tıevecan ve tcpc;5Urtinü 
,:cağ1 h teşdidi ile bitaraflgrm uğrı- Londra 2 (A.A.) - Eilbok Sophie Bus- O halde bu mevzuun sarih ifadesi, Bu meyanda birçok kıymetli edebi davC't ve protPstolarını mudb o'muştur. 
~ı tar ~sar münasebetile Times gaze- se vapurlarının da zaptHe harbin başın _ Arnerikaya olan ihra•catımızı arttırmak piyes1Pr ve komediler temsil edilmiştir. Fakat fn(!iliz hasvekilinin Avam Kama _ 
~ aı:, va ından ygzılan bir makaleye danberi hatırılan veya zaptedilcn Alman zaruretinden başka birşey olamaz. Bu. DP.kor ve makyaj bakımından cBay. rasındaki bcvanatı. bu protı>stoların na -
~0t Iti· ~rtnektedir. Popolo d•ttalia di- ticaret vapurlarının hacmi 145.301 tona n11n da çarECsi biraz evvel işaret etti - kuş» He cAzraih halk tarafından büyük ?.arı dikkate alınmıyacağır.ı ilnr. edince. 
.ı İtaı~"nı . . baliğ olmaktadır. İngiltere 59,754 tonluk ğim gibi, iki piyasa ara'5ındaki fiat in- bir takdirle karşılanm~tır. Halk sine- \'Ükselen ith·nz se'ileri :iah.ı zivadr> sert .. 
11 ""' n Iesmcve VP mPsPla Jaoonv:ı ve ftalvadıın, 
~r. ftaı . şımdılik bir tek davası var 16 vapur, Fransa da 16,122 tonluk 3 va~ tıbaksızlığını ortadan ka Id ırmaktır. macıını idare edenlerle bayramın son bayağı t<>hdidıimiz birer havkırıc; halirıl 

~~~ bu:ı/~ ı~tnaf haricinde kalını birl- pur zaptetrni.ştir . .geri kalan 69425 tonluk Mahsullerimizin büyük bir kısmının gi.ini.ine kadar yapılan mukavele bitti- almava baslarlı. Nitekim, bu aksüJamelin 
li~fil~· ~ bır Avrupa devleti olmak 15 vapur ya müttefik donanma tarafın • ihracını serbest bırakmak suretne bir lğindcn kurupanya halkın birkaç gün sevki\e İngiliz- Fransız kararlarının Ja
~~ o(i ~l'Upa medeniyetinin de bi • dan veyahud bizzat Alman mürettebat taraftan loöyiü, müsta:hsil, muta\'assıt !daha- k:ılmaları için vaki arzularını is'af ha ziyade rPmz.i bir m::ıhi' ettr> k:ıl:n:t:;ı 

Yuk tnüdafaa kaynağını teşkil tarafından batınhnıştır. ve ihracatçı gibi geniş bir halk kütle • ederneden vilfıyetimizden ayrılmıştır. akla ~elir. Zira. buırünkü ahvnl içinde bi· •t sini büyiik bir fiat salahile, rahat bir ---- tarafları zarardicle eden şiddeth bir ab -1 ,, f ld 1 k d" V 1 Samsunda fotograf sergisi lukanın umumi bir bitaraflar feveranı 
ya va Balkanlar Romanya petrollari ~:n {'~ç a pa~a~ı::m~:ı~§l~~~ik~g~b~~r Şubat ayı Içinde Halkevi tarafından açıla- fe0!~::~~~ıç~~c:~~~~:lü~~t:n~~~n v~~y: 

~ ~Bqtara.fı ı inci ııayftuÜJ.} 
~bıtrı b~ ist tezahüratı hariciye nea • 
lft._~llı B &saa dikkatini çekmede ve 
~ lÇtn alkanıara komünist nüfuzunu 

piyasa arasında· hasıl olmuş fiat intı - cak fotograf serglstnln hazırlıklarına devam tile denizlere itirazsız smette hakim olan 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) haksızlığını ihmal etmeğe imkAn yok - Olunmaktadır. Bu serginin çOk zengin olma- İngilterenin bir hareketini hatırlamak 

Diğer bir İngiliz şirketi de Fransa ve tur. Aksi takdirde şimdiye kadar al • sına çaıı,ıımaktadır. Sergide birinet mUU • favda\ıdır. 
İngiltereye CfYB nakli için Köstencede 13 dığımız tedbirlerin yarım kalması ve fatları k:ızanacak fotogranara, Halkevince Vak'a, anavatana isyan e:ien Amerika-

ı madalyalar verilecektir~ kava karşı acılan tenkil harbi esnasında 
vapur kiralatnıf ve kontrolü ngiLizlere tesiılerinin geçici olması zaruretile kaır kaydedilmiştir. İngiltere. o zaman da, ab-

Oıı~-~ daha büyük ve daha enerjik bir 
~~etınek üzere oldu~u zanne • 
t... •• c~ Bu tehlike, tehdid hudu -
b_;t't ot.n ' daha şimdiden başarılmak 
~ lctt, Ve enerjik bir s•Jrette müda • 
,'~',,d eden bir vAkıadır. 

aid olan Astaro Romanu piyasadaki bü- şılaşırız. Nasıl ki bundan sonra alaca- * luka ilan etmiş ve bütün bitarafları ren .. 
tün petrolu satın almJ.fhr. (A.A.) ğımız tedbirlerin de tam muvaffaki • Kıyatet serıisi cide edecek surette muayene hakkını 

Alınanlar cia bir şirkeıön yet; için ayni şekilde düşüneceğiz. İş- HalltP-vi bir ltıyaret müzeat açmak kararını kullanmı~tı. Bunur_ı ~t~cesi_._ bitaraFJar 
emvallni aldılar te Amei"~ka pazaTlarile iç pazarımız a- vermittl.r. Bu müzede muhtelif zamanıard arasında ılk defa bır bırlık vucudc ~elmc.. 

rasındaki intıbaksızlığı ortadan kal _ merkezde ve köylerde giyinme tarzıanna aa si olmuştur. Halbuki o J;ninden buır:ine 
dırmak ve Amerika ile olan ticari mü. Id maketler te'hlr olunacaktır. Bu serglnt;. vaziyet çok değişmiştir. Buna rağmen 

~ ~- ~ıkan mezkur gazetenin Ro
lı..., '-1 ~e Üttltine. göre, yakında İtalyanın 
);llıt irıtilar laadı sahad:ı mühim tezahür-

Bükreş 2 (A.A.) - Bir Alman mali gru 
pu 240 milyon ley miktarında bir Ro -
manya petrol şirketinin firma ve emva
lini mübayaa etmiştir. 

ba~lemizi diğer memfeketler müba - ~!!~-~~-~ ... ~!~.~~ .. ~!~~~.!! .. ~~!':!~~~~-~~~; ...................... ~?..~.~~'::.:.~ .. ~~~~! .. ~~~~~~-~! .... _ 
Ayni grup, di~er mühim bir Romanya 

petrol şirketini kontrol edebilmek için 
müzakere ye devam etmektedir. 

' ~~tmek icab eder, zira, İtal
'~ ~ h Balkaniara nüfuzunu bir 
~r. aline gelmesine mini olmak 

~' Dikilinin iman için bir 
~ ~~ ~ gazetenin Vatikandaki plan hazırlal'ıyor 
~ 'lll tl ~ haber aJ.dığına göre, cdec -.OL...' ~~~.~ndisi olarak telakki edilecek İzmir 2 (A.A.) - Dikili felaketzedele-

,_""'l ltat d ri için yaptırılmakta olan 25 paviyondan 

neıesile ahenkli kılm~ için, Amerika 
ithalat ve ihradatı.nda takas usuliinü 
tatbik edeceğiz. 

Amerika takas primi takriben yüzde 
25 olac-aktır Demek ki her ihraç maia
ım•zı, bıı nisbet dahilinde prim alaen
ğı gihi bir ithalat maddesi de ayni nis
bette prim verecektir. 

lik Japon elçisi Bağdadda 
~' ın a taksim edilmiş olan on altısı bitmiştir. Diğer 9 paviyonun da 
~ ~~:k vahim vaziyeti Pa payı inşaatı mümkün olan süratle bitirilecek- Bağdad 2 ( A.A.) - Japonyanın Irak 
t.~ ~ısa . e ~vketmektedir. Leh hal tir. Kızılay bu paviyonlardan başka ken- :!e olan ticaret münasebetlerinin bü • 
"~ ~, ô~ Vazıyeti felAkctAmizdir. Has disine ev yaptırmak isıiyen felaketze • yük inkişafı dolayısile, Japonya, ilk el. 

""'ttt. Va.k'aları müthiş bir mikyas delere de para yardımı yapmaktadır. Zel- çidni Bağdada göndermiştir. İlk Ja • 
) -..._______ (A.A.) zeleden tamamen harab olan kasabanın pon büyük elçi5i Bağdada gelmiştir. 
~)ı- ilerideki inşaatı için bir imar plimı ha -

ihr ınya~ ve pamuk zırlanrnasına karar venımıştir. Bigada hileli helvalar 
~~' "•eatçıları birliği Edirne-lstanbul asfalt yolunda Biga (Hususi) - Burada bir kısım 
.~ ~ (A hclvacılar cFaküh den'ıilen sııhhate 
'"' ~catç~t·> -:- ~eytinyağı ve pa - faaliyet muzır tatl1dan helva yapmakt3, fena 

"qo ar bır'ikl i · t ı·· ı · • er nın sa u erı Edirne (Husust) - Edirna • İstanbul tahtn kullanarak çamur gibi simsiyah 
~ ~ ~nn hey~tlc~inin ~ünkü asfalt yolunun Ulieburgaz • Edirne kıs - hE>!va çıkarmaktadırlar. Yemniye salih 
~~ Ottltlt bul edıhnış ve böyle • mı iUJerindeki inşaat faaliyetine hararet- olmıyan ve su içmeytnce yutulmıyan 
~ l'earnen teşekkül etmiJtir. le devam olunmaktadır. Şimdiki halde bu hileli helvalann piyasadan kaldı • 
~ edibnek üzere Ticaret ~lun Babaıe8ki • Kuleliköy kılmuıa tat rılması umumun saliılı nanuna bele-

erilnıiıtir. _ ~· , diye hekfmUifnden rica ed.ilmektec:lk. 

Bir şöhret çökügor 
Görmemljtlm. Dediler ki: 
- Büseyin Cahid Yalçın Finlandiyaya ate, püslı.ürüyor. BoyuD& besuna Nk.. 

~.dan emperyalist olmakla Uham edJyor. 
Ustadıa böyle bir mqalata yapmıyuatmı söyledım. Israr ettiler. Nihayet ma.. 

kaleyl okadam. Okudam Ye P!flrdım. Üstadın lU birkaç satırını tıi:.iaaten atayo.. 
ram. 

- ~<Küçük Finlandiya birkaç milyontak nii!usnna bakmadan k«a Sovyetler Bir. 
Iiiine saldınnak, Leninıradı saptetmet, Avrup~&nm ,imali .-rkisinde maanam bir 
Jmparatorlak karmak heYesine dU.ti. Büyük kom!fUSU Rasyani'D dahUi aWeınlnl 
y~mak ribl lair anaya kapddı. R1111 askerlerini topa tutmak ılbl bir çıl&"uallk 
~O'Jterdi. Sonra da buna tekzib etmek küııtahhtını rösterdl. .... 

Naed, sb de benim ribi ta!fırduıuı detn ml! Ben bu satırtan okuyunca entll.i bo.. 
eammn ~ ndiabıde bir kalem tecrübesi yaptıtını sannettlm. Çünkü is&adı • 
Jnıa benu aJyaset ilemine ılrmeden edebiyatb utraşırken bÖyle intaklaa- yapar. 
dı. Fakat ft.ln tevil tarafı yok. Zanllı dört buçuk milyonluk Finlandiya koea bir 
emperyalist olmıq da dünyanın haberi yok. Vazıyı okuyanların ideta basireti nt. 
lanıyor. Mahakemesi kari!fıyor. Tarib " rotratyaya ald bill'liert allakbu.lak ola • 
yor. Şuuruma kaybetmemeye çallf&r&k makaleyi bir daıha okudum. Üstad yara _ 
dana aıtınml!f Ye ulu orta d*n..U. Ye acıldı Y&liyeti dünyanın merhametini 
~ıklayan minJ mini Finlandlyaya koca Ru.,-ayı yutmata karar veren bir emper. 
yalist olarak ı&termJt. 

Bu mübalip detlldir. Maplata da olamaz. Ancak yorıun bir dimatın malaaa
Iii olabUir. Birmetkir bir tilmis salaüle üstadımdan bira1 dinlenmesini r1ea 
ederim. Çünkü ıönlümü kıyınet olarak ıordütümii• töhretlerin ba ..UWe ._ 
meslae na detiL 
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Don üniversitede bir to lantı yaplld1, bUyük 

vatanperver ş irin halırast nlld1 

1 

Un fiatlari 
yokseltil m iyecek 

Belediye un fiatlarını yükseltmernek 
maksadile h..ıkumete müracaate karar 
verrni-?tir. Bu müracaatında un fiatla
rındaki tereffüe mani olmak için çu. 

Şair ve vatanperver Namık Kcmalin dan çalışan, bize bu saadeti veren bü - val teminine çalışılması, kepek satma 
ölümünün 51 inei yılı münase - yüklerimizden bir tanesini daha tebcil et- imkan!arının arttınlması istenecektir. 
betile dün Üniversite salonunda, Üniver. rnek içın toplanm~ bulunuyoruz.,. Kepeklerimize alıcı bulunduğu ve bol 
site gençliği tarafından bir ihtifal tertib Bilahare Ali Nihad, Namıl{ Kemalin miktarda çuval temin olunduğu tak -
edilmiştir. Toplantıda bazı Üniversite hayatından bahsetmiş vatan ve hüıTiyet dirde un fiatlarının tereffüüne mani 
profesör ve doçentleri, fikir alemine men- için yaptığı büyük mücadeleleri anlı&tmış, o!unabilPcektir. 
6Ub birçok zcvat ve kalabalık bir genç - Namık Kemalin milleti saltanat istibda - Belediye un fiatlarının yükselmesi 
l ik kütlesi hazır bu!'l.lnuyordu. Bayrak - dmdan kurtarmak için nasıl çalıştığını te nisbetinde ekmek fiatlarına da zam ya. 
1arla süslenen kürsüye Namık Kemalin barüz ettir:miştir. Nam•k Kemalin her pılacağını· hesablıyarak'. birkaç cins 
'büyük bir resmi asıl~ştı. İhti~ali saat 15 ~y~en evv~l b~yük bir idealist _ol~uğ~nu ekmek Ç!karma~a başlıyaca•ktır. Bu hu 
de, Edebiyat Fakültesi asistan1armd:m soylıyen Alı Nıhad Tarlan demıştır kı: c;ustnki etüdler İktısad İşleri Müdür -
Rnci açmış ve ilk sözü Edebiyat Fakultesi c- Bugün Namık Kemal halü içimizde lüqü tarnfından yapılmaktadır. İstan • 
öoçcnti doktor Ali Nihad Tarlan almıştı. sıcak bir heyecan olarak ya~ıyor. Niçin?. bul de~iımt>nleri un fiatlarını yüksP.lt
Doktor Ali Nihad Tarlan ezcümle de • Bunu tahlil edeceğim. Namık Kemal bü- m(>ı,te devam (>ttikleri takdirde şehri
miştir ki: yük bir idealisttir. Elbette insanlığın miz<' dığer vilayetlerden un getirile _ 

c- Yanm asır evvel dünyadan göçcn, mümeyyiz bir vasfı bir ideale sahib ol - cektir. 
Namık Kemal adındaki fani değildir. Biz maktır. İdealsiz insanın ha~vandan de -
burada ~u nnda onun temsil ettiği vstan ğil, nebattan farkı yoktur. Idealist insan ç cu~larl K•!rtarma 
ıve hürriyet ideali etrafında toplanıyor ilahi insandır, onda hayvaniyettcn eser i\ i~ 

ve bir daha o necib ideali dünyanın en a- kalmamıştır.. y • 1 t•l k 
ıSil milleti olan milletimizin gençliği ağ - Namık Kemalin me:zıyetJerini sıral ıyan ur U gentş 1 ece 
zından bağırıyoruz. hatib, onun rütbede, mevkidc, parada gö- . 

Dünyanın pek acıkh ve pek nazik dev- zü olmadığını kaydetmiş ve Namık Ke - B~!(>(lıye, Çocuklan Kurtarma Yur-
rcsinde bulunuyoruz. Bu anda ben, bu malin edebi hüviyetine geçerek edebi dunun, beklenen işleri lfıyıkile görebil
toplantınızı çok manalı buluyorum. Mil- kudretile de edebiyat tarihimizin en ön- me-sini temin için tevsiinc karar ver -
let':erin vatan ve hürriyetleri hiç sa _ de gelen şahsiyet~erinden biri olduğunu m1c; .ve bu hu~usta al.ınacak. tedbirleri 
yıldığı bir devirde bizim vatan ve hür _ söylemiştir. t~:;bıt e:m.ek uzere. bır k~rı:!s~on teş_ -
rriyet ideali etrafında bu şuurlu, rnüte - Ali Nihad sözlerine son vermeelen cv - kıl etmı§tır. Ma.anf ~1uduru. Tev:ık 
sanid bir vücud halinde toplanmamız ide. ve!, şairin Vatan kaside5ını okumuş ve Kııt, ~l· Fahreddın Kenm, Dr. Ibra:ıtım 
~ı bir milli varlık bir millet camiası he- alkışlanmışt'ır. Zati Oget, Dr. Necati Kip ve Maarif 
yet ve heybetind~ görünmemiz ne muh- Ali Nihadı takiben kürsüye gelen Ede- müd~r muavini~den teşekkül eden bu 
teşemdir. Bu manzara k3rşısında Namık biyat Fakültesi cTanz.imnt edcbiy:ıtı» a - komısvon beledıvede toplanarak Çoc.uk 
Keınalin bir mısraını tekrar e-ieccğim: sistanı M. Kap'1an cNamık Kemalin hür- la"'I Ku~tarma Yurdu hakkında ~etk.:k-

Bu. tema.şaya Hak da cqık olur. riyet fikirleri. ni anlatmıstır. lerele bulunmuş ve Yurdun dah::-.· mu • 

T ih. izd bu d · d b' II kuk F ıru·ı · · ft N d t kcmm<:-1 bir hale getirilmesini temin ar ım e ere<:e mcs u ır anı u a tesı son sını an • ec e 1 d"l b' t 
1

.L h 
1 :ı.. 'l k k .. ru· a· b .. h· N k K 1 ih kk d k' 'ht· 1 m::ıKsa ı e ır a ımatname azır amış-ıuu,ma pc guç r. ız ugun ur ve arnı eına a - ·ın a ı ı ısas arını t 

müstakil bir yurd içinde hür ve mtista - söylemiş, muarızlarına cevab vermiş, şai- ır. 
k il bir insan camiası olarak yaşıyoruz. Bu rin muhtelif vasıflannı tahlil etmiştir. Bu talimatname ahikadar mP'kam • 
saadctin dünyanın her tezzetinin farkında Son olarak Raci Namık Kemalln bir laı·ca tasdik edilmiş ve tatbiki için faa
olan, tadını bir kere daha vecd içinde şiirini olnımuş ve toplantı böylece nıha- liyete ecçilmistir. Vali ve Belediye Re
tatmak 'için toplnndık. au uğurda d urma- yete ermiştir. isi Lutfi Kırdar da Çoçuk1c;•rı Kurtar. 
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ma Yurduna ~derek ~tk~krde bu -
· Beylerbeyinde bir ya :ı Bir deli bir uncuyu lunmuştur. İlk iş olarak Çocukları Kur 

Yanc!ı yaralac' ı tarma Yurdu için yeni bir bina 'haz.ırla-
nac:tk, Yurd kadrosu gcnisletilecek ve 

Evvelki gece sabaha karşı Beylerbe - Dün Beyoğlunda Berberle caddesinde muhtaç çocukların hensinin Yurda a _ 
yinde bir yalının tıımamen yanmasile ne- garib bir yaralama hadiscsi olmuştur. lınrnası temin olunacaktır. 
ticelenen bir yangın oımuştur. Bankpazarmda unculuk yapan Ycırgi .................................................. - ..... - ... . 

Beylerbeyinde Yalılar caddesinde 50 . . ~ V E FAT 
ı H 

. 'd ik' k 1, 14 ~dında bı rı, Beyoglunda Berberlcr cad • 
:nmnara ı atıceye aı ı a !l ve o - . . 
dalı nhşab yalıdan evvelki gece sabaha desınden geçerken karşısına bır adam 
karşı yangın çıkmış, ateş binanın ahşab çıkmış ve: 
ve yağlıboya olması yüzünden de kısa •- Ben senelerdenbı:>ri seni arıyor -

B. . !1.~ un 3 
ınncuuan ~ 

Lüleburgaz belediye ve hususi muhasebe elektrik 
şirketinden 

Lüleburgaz belediye ve muhasebe! hususiye elektrik şirketinin açık bulunan aY11ı>~ 
100 _ yüz llra ficreUl elektrik montörlü~üne aşa~ıd:ı yazılı vasıtlara sahlb blr eıe!ttr• 
montörü alınacaktır. Evsaf şunlardır: 

ı - Türkiye Cümhuriyetı tabtiyetlnden aslen Türk olmak. n 
2 - Jeneratör ile elektrik tevıl tablosundan ve harici havai elektrik §cbekesındet. 

anlayışlı oldu~unn dair Nafıa VeUletl yüksek katındnn musaddak ehllyetnamell o]lJl!l 
3 - Muvazzaf nskerllğinl yapmış olmak. 
4 - İyi ahilık sahibi bulunmak. 
5 - En son çal~tığı yerden aldı~ı bonsenrls kft~ıdı. ll' 
Tal!p olanların Işbu veslkalarile Lüleburgaz belediye ve muhasebe1 hususiye elelttr 

şirketi müdüriyetıne müracaat etmelerı ilan olunur. (9873) 

Mısırın ses artistierini 
lstanbula gelen filmler ınde 

görenler 

Mutlaka 1 defa 
Türkün ses artisti 

MüNiR NUREDDiN'i 
Botnn lstanbulu coşturnn 

ALLAHIN 
CENNETi ı 

ı 
lilııı iııd e görmelidirltw ı 

ALEMDAR ve M:Lli ! 

Sinemalarında 

2NCİ HAFTA 
SON PAZAR 

Bu film:n 2 nci har tu gördo~u 
ra~bet şereflne, ayrıca: 

MERCAN ADASI 
BUyük filmi ilAve edilmiştir. 

Mnmessilleri: 

MICHEL SULL VİAN -
/ . 

JEAN GABıN 

GABY MORLAY'in 
kudreti ile snsledi~i 

KA RiL 
SACHA GUIT.iY'nin 

Kalemi He hayat verdilt'i 

AD .L 
Jacqueline Deluba~'in 

gllzeai~i ile hezedi~i 

D .L 
GEORGES GREE' nln 
ateş ve zevk verdi~i 

K D iL 
Senı:min en neş'ell komedisi, eP 
ııl\kteli eseri ve en bilyük Fran· 

SIZ filmidir. 

tıaveten: RI~~1KL1 MlKEY "~6 

METRO JURN AL'dn son ııarb 
raporlan. Bugün saat 11 ve 1 de 

ucuz halk matinelerl. 

Doktor Haf1z Cemal 
(l...okman Hekim) 

11 
Divanyolunda 104 nurnarada ':lcr~98 
hasta kabul eder. Telefon 21044·23 

Bütün kalpleri titretecek bir film .... 
Bütün hayat .•. ve gençlik olan bir film ...• 

JEANNE HEN Rİ BORDEAUX'nın meşhur ( BÜYÜK BABA) 
romanından sinemaya alınan ve başta 

PIERRE LARQUEV ve JOSSELINE GAEL 
vesair büyük ve tanınmıf Fransız yıldızlan tarafından yaratılall 

YARININ ADlNLARI 
emsalsiz film önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 

~-," S0MER SiNEMASlND 
bir zaman zarfında lijyümüştür. dum. İşte11ihayet buldum:t diyerek Yor-

Üsküdar itfaiyesinin ve Istinye grupu.. ginin yolunu kesmiş ve akabinde de elin-

Eminönü Halkevi İdare Müdürü Bür -
han Yula'nm kızı, Hicaz Kralı İbnissuud 
Hazretlerinin yeğeni Zeki İbni Süreyya -
nın eşi Şivezat Zeki pek genç yaşta, müp
tcli ~du~ ha~~ık~n kurtu~~yarak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
evvelki gün He~~bcliadada vefat etmişti. B s AK A A s· da ınun bütün gayretlerine rağmen yangın d b 1 k b" .:ı •• 

"k' .. ı· d 1 t c u unan ocaman ır ~o.•emırı uncunun 
ı ı saat surmuş. ne ıcc e ya ı amamen . 
denilebilecek bir halde yanmıştır. Yalı - kafasma olanca hızıle vurmuştur. 
ınm eşyalarilc birlikte 2500 liraya sigor - Neye uğradığını şa§lran ve bu darbe ile 
tab olduğu anlaşılmıştır. başından tehlikeli StJrett~ yaralanan Yar-

Yangının elektriklerin kontak yapma- gi, tedavi edilmek üzere Beyoğlu hasta • 
sınd'an çıktığı söylenmesine rağmen, bu . d Id '~- ih k ı t 

'k d d'l kt d' ncsıne a ırıuuış, car ya a anmış ır. 
iıususta tahki ata evam e ı me c ır. . 

Hadisenin tahkikatile Osküdar müd _ Znbıtaca yapılan tahkikat sonuncla; bu 
deiumumiliği ve zabıta meşgul olmak • ada~n İbrahim Etem adında bir deli ol-
tııdır. duğu anlaşılmıştır. 

t a' liy i e mi li 
sa balar arze iyor 

Taksim kışlnsı ve Yedek Sübag Okulu 
yıkılarakk yeşil saha dahiline altilacall 

istembulun imarı etrafındaki çalışma Jıköşk~n yerinden itibaren Harbiyede 
gün geçtikçe daha ehemmiyetli safha- Va·ıikonnğı karşısındaki çocuk bahçe
lar arzetmcktedir. Vali ve Belediye si yerinE' kadar imtidad eden sahada. 
.Reisi Lutii Kırdar, İstanbul şchrini en ki binalan kamilen yıkacak, denize na
yent tarzda güzclleştinnek istediğin - ztr bu saha yalnız bir yeşillik h<iline if
den, birçok mütchassıs1arın fikirler in- rağ olunacaktır. Taksim kışiasının bir 
den istifade etmektedir. İlk geldiği gün miiddet sonr:ı yıkılmasına başlanaca -
lerde Ta~siınle Harbiye arasındaki sa- ~ndan kışla-yı işgal edenlerle, Taksim 
hayı dikka tle tetkik eden Dr. Lfıifi stadını idare edenlere yakmda yerle
Kırdar, bu civar m en güzel bir eğlen- rini terketme leri tebliğ oluncaktır. 
ce yeri olabileceğini tahmin etmiş, der- İmar planına göre Yedek S übay o. 
hal faaHyete geçmişti . Çalışkan ve fa- kulu olarak kulhrnılan Har biyedeki es
al V <üimiz, ilk teşebbüslerinde hemen ki Harbiye mek tebi binası da yeşillik 
m uvctiiak olmuş, Taksim kışlasını pa- sahanın ~çine alındığı dçin yıkı.lacak

rasız olarak belediyeye m al edh·ermiş. tır. Yalnız, bu a meliye diğer kısımların 

1i. Bu kadar1a da kalmamış, Camlıköşk ycşillenmesi ikmal olunduktatrı sonra 
ve yanındaki dükkfmlar bir h&1ta zar- yapılabilecektir. Taksimden tramvaya 
fınoa yıkılmıştır. binenler Harbiyeye girlineiye kadar 

Belcdivede çalı~an ~ehircilik mütc- Maçka sırtlarını ve da'hır uzakta Bo -
hassısı Pros!, mütehassıs şehircilcr1c ğazın Anadolu yakasım seyrcdebilccek 
de istişnre dtikten sonra yıkılan Cam- tir. 

Dün cenazesi Heybeliadadan motörle ugün 1nemas1n ' 
Sirkeciyc getirilmiş, buradan göz yaşla - S CE'" 

inemanın en ~uh yıldızı ViViANE ROMAN ı ııı 
rı arasında ve eller üstünde Beyazıd ca- PIEKRRE BLUANCHARMD He berttAber ynraRttıklnrı iSTi!HWASKY'oiz· Jl 
misine getirilmiştir. Namazı müteakib 
g~nç ölü Edirnekapıdaki makberesinde 
Cenabıhakkın rahmetine bırakılmıştır. yıı 

Filminde takdim ediyor. Montekarlonun ltlks ve ihti şamı arasında yaşa 
Kendisine Allahın rahmetini dPer, kc - maceraperest bir kadının hayatı ve aşklan •.. Rulet. .. lhtiraslar •·• 
derdicle ailesine ve babası Bürhar. Yula- haveten: FOKS JURNAL en son dUnya ve hıtrb baberieri 
ya taziyetlerimizi sunarız. B rm t ı ı 1 d t il4tl t' ı __ ... "C>": • A46iO• u6 .. n saa ve e enz ı ma ınc er ..: 

ARSLANLARlN - FILLERIN - MAYMUNLARlN ARKADAŞI 
1001 maceranın kahramanı 

ve u 
(Türkçe Sözlü) 

Hakiki T ARZAN rolünde JONNY WEISSMÜLLER 

1.
• p ~ ...,. sinemasında görülmemit muvaffakiyetlk~ 

....... ka%anmaktadır. Programa ilAve olaVr~ O 
FOKS dünya haberleri ve BAY F ,-. 

KÖPRÜLÜYE Paris Üniversitesinde Cümhurreisi önünde yapıisO 
merasim. Bugiin saat ll ve 1 de tenziiAtlı matineler 

3 AH B·A B . Ç AV U Ş LA Jı 
artİstleri tarahndan 

R. K. O. film şirketi hesabına 939 senesinde en son çevirdikleri 'Ve 
senenin en bOyQk KAHKAHALI filmi 1 

PASTIRMACIVAN ve Ş0REKA5 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Pek Yakında K S Slnemasınd8 
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~Emekli general H. Emir Erkilet ~ 
~ "Son Posta, n1n askeri muharriri ~ ................................................... -............................................................ _... ...... _. .... . .. 

Finlandiya o,.dııstLnda motörlü kıtaat 

~ us - Fin harbinin inki§afına d:ıir tarıldı, hem de 5000 silah ve cephane el- de yeni bir ihtilal Fin hükümetinin teşek
ll hep zıd haberler geliyor. de edi di. İşte milli Fin ordusunun nüvc- külünü bildiriyor. Bu mevki Lenin~ı:ad -
~ı:a rağmen harbin bütün cep- si bu silahlarla ve böylec~ kurulmuştu. Viborg demiryo~u iizcrinde ve hududun 
by e ~itidctlc devam ettiğini an- Ondan sonra Almanya hem si'lıh ve cep. 

1 
25 Km carbinde ve sahildedir. Ruslar 

S Otuz. Y:eni Fin kabinesi Rus ~ne ve. hem de bir !ırka kadar asl.eı muhare'- enin ikinci günii burnsını zap -
"J~vhYetleri Birliği hükumetile müukerc- gondermış ve bu suretle Maıırıerhom'in tetmişler ve evvelce hazırladıl-.ları kuk 

az.ır ld kumandası altında vücud bu'nn 70.000 ı .. . .. 1'inı . o uğtu.u bildirmeKle beraber kişil"k b Fi d 
80 000 

b ı~ "k 1 hukumetını burada kuımuşlardır. 
"'er ~'ldıyanın milli istiklal ve tam mi - F" 1 ~ ı>Ryazt n °~ uksuk, b 

1
·( 

1 
° devı Elhasıl Finlandiya bugün hürriyet ve 

e<i~ı ırıuh fazada d.:!\a 1 ed .. cğinı bil- ın ı ve us an mure e ızı or uvu 
• ••ıı ti Mi ~ı· b d k N" . "d d · . l istıklfılı uğrunda ateş ve mücadele i c;: in -

ordu r. ·m ıJ~buğ :\Iannerhcim da man, u e er~. .. ıs~ ıotı ısın a, yanı dcdır ve bütün dünya e>fkı!n umumiv si 
ll- _, .Ya \e ınillete yaptı..ıı ,.eni bir hita- cem an 6 ay suren bır mucade eden sonra 
ver.Ie F - 6 .; onmı tarafındadır! Neticenin ne ola<'ağı 
s0·· 'in istiklal harbınin devam cttı mi Tampere veya Tammerfors'u zaptetmişti. 

Y e · 1 enüz tahmin olunamaz ve 3, 7 milıYOnluk 1~- :n '>tir. Runlara göre, Finlandiyanın Bura:; He'smki'nin takrib::ı 160 Km. şi -
~ııın lrüçük bir devlet 170 milyonluk bir dev -
0~ oJ.ınıyarak, fevkaUıde nLbctsiz de mal batısmdadır. Bundan sonra Firı mil-r ·ı · Fi ·n· d b' t"" F" lete behemehal ma~lıib olur d~remez; bir te de '. tetlere karşı sonuna kadar har- ıcı e.rı ve n ~ ll or usu ~ u ı . ın -~çok tabii ve manevi kuvvetler ve un -
~. vanı edeet-6i neticesini çıkarabıli - l~dıyayı bv.şcwıklerden temızlemış ve sur'ar Finlfındiyaya yardım halindedir. 

bılaham 1920 de Sovyetlerle munhede ak- n. E. Erki!ct 
li'Uvuk· 

d.qı. d 1 tısırlarca İsveçe ve bir asır ka - ted~rek şimd1ki Fin hududları içınd~ Fin. .. .......................................................... . 
lıaun <(~aya bağlı muhtar bir dükalık lAndiynnın istikla 'ini bükmen de temine [debiyat F akDitesinin yın i 
ilıtu~e._Ya~yan Finlôn~ya, Rus büyük muvaffak olmuşlardı. talimatnamesi tasd:k edildi 
~işu. Uzerme, 1917 ae ıstiklalini ilan et- İşt<> bugün Fin1erin !tarş!laştıkları ye-
~· fakat bu istiklali lPrnin kolay ol _ ni h~rb onlar için ezeli ve ebedi istik1tll Üniversite Edebiyat Fakültesi pro -
~~~~tı_. Çünkü Fin sol mi.ifritle i, Fın mücadelelerinin d-avammdan başka bir fesörler meclısi tarafından hazırlanan 
g<ltni tindl• kalmı~ olan bolşevik Rus şey del:tildir; çünk-ü bu harbi kaybetme - yeni tedric;at talimatname.,i M'larif Ve 
ile ik~ askerlerilc birleşerek Helsin ki leri fstıkla 'lerini ve her şeylerıni kaybet- kale>ti tarafından tasdik olunmuştur. 
ler v tı~rı elde etmeğe teşebbüs etmiş - meleri demektir. Onun için bu harb Fin- Yeni talimatnu-me birkaç güne kadar 
Zaptae 27 İkincikanun 1918 de bunhrı lAndiya için ayni· zamanda bir hayat ve Vı.?i{al~t tarafından Üniversitcye gön
~he.;:~Vaffa.k olmuşlardı. Bu hareket, memat muharebesicllr. dPrilecek ve hemen U.tb:ikına başla -
Vik v nz, Moskova ve Leningraddan t"ş- Finlandiya ıbugün fiilen 'e maddeten nncakt.·r. Talimatnameye gjöre Edebi~ 
t<lla e l'at'dırn görüyor ve talimatlar bu. ya1nız başına h!lıl"bed'iyor; fakat c;imali A- vat Faküftcsinde sertifika usulü kaldı
hu~~an .~eliyordu. Maksad ihtilali Fin merika halkı ve devlet reisi 'aşta bütün rılmakt<ı, bunun yerine lisans usulii kon 
ı--~ru dükelığına teşınil etmek ve bu • dünya manen onlarla berabr-·dir. G<>rçi maktndır. Edebiyat Fakülresindc tııli -

li' k da SoV)etleştinr.ekti. bunun n<' gibi bir faydası olabiJecı:>~i so- matnameve uygun olarak yeni lıiı- ders 
'vat~ at klthir çokluğu teşkJl eden Fin rulabilir?! Fakat bilinmez: bütün dünya prol!!'amı hazırlctnaiaktır. 
~lu ;~ .tnillet se-verleri, ) ani burJuva - e-fkiın umumiw•sini kazanmanın birçok Birinci sömcstr imtihanlarına 
t~ltilatoylü'ıer şura 'a ve burada itfaiye faydaları olması muhakkaktır. başlanıldı 
~ ı ve ~or emniyetlerı adile milli Finlandiyadaki harb vaziyetine avdet Lise ve orta okullarda birinci sö -
' lUna teşkilatı yapmağa ve bu suretle edersek görürüz ki Ladoga gölile Fin kör- mPstr imtihnnlarına başlanmıştır. Bu 
'~errıet nüveleri vücude getirme~e fezi aıasındaki müstahkem Mannerheim oku1laırda biitün öğretmenl€r birinci sö 
~ bitlar. lhı suretle Kızıllara karşı be - mevziinin ileri arazisine kadar iler,emiş mestr imtihanlarını 1 O Kanunuevvele 
)"~ 11'mk&vcmet ordnsu vücude geli - olan Sovyet ordusu bu hattı Lac!ogn gö- kadar bWrec€k ve bu tarihte notları o
~ ·i 1.915 _dcnberi Almanyaya zabit oL lünün şimalinden bir !hata ile düşilrme- kul idarelerine vereceklerdir. 
~elt ~ın gıt.ıni§ olan genç Finler de dö- ğe ça'ıştı~ı gibi cenuMan dn Vjborgun. Hatay Vilftycti haritası hazırlandı 
htt Yan: teşkilatın başlarına geçtiler ve yahud Vipurcnin 40 Km. cenubunda ve :M~rif Vekaleti Hatay vilayetimizi 
~i bir ttt~ı·halka bin türlü bahanelerle m'~istahkem mevkiin sa~ yanı gerisinde , c · hududumuzun son dunımu-
'"\11 ·• ıın. v t b" ğ k ı b ı B" k"" _ı.. d K . . ı· \C .::ıurıve " ar. İ"in ını·ıı· P er ıye verme e oyu - u unan JOr o. ycı..uu oıvısto ıma- nu göst~ren bir Hatay vilfıyeti harita-
ts! buJıın ı ·ı ml.L'ıafız •• ı bir de milli runın zap~ile d~ hükümsü.z bırakmağa ça- sı hazırlatmış ve mekteblere tamim e-

~ç lik U§l<lrdı: General Mannerheim. h.şıYQr. Fıl~.akı. bu mev~. c~~~ları çev- derek coğrafya tedrisatmda bu harlta
~1'tlıı-ıış b~d~ <"ln'ıc olduğu söylenen tcı- nlmeden duşmıyecek gıbı gorunmekte - nı!' ec;ac; tutulmasını, eski<ien brlsılmış 
~t ll.u Fin oilesine mensub olan bu dir. Fakat Finlcrin verdikleri haberJeıe bulunan harita ve atlasların da buna 
,)'~ 11 h or~usunda sübay idi; 1904 Ru" _ göre Rus donanmasının Fin sahillerine 1lÖ diizeltilmesini bildırmi~tir. 
laı-4.1 0 <!thin de> kendini göstermiş ve ) aptıkları bütiin harekAt akim kaldığı gi- ::w 

1 
• sk bed ll . 

'Lt• Q h<>~t.. · Ogrt>tmen crın ıne en e en 
"

1 alar - ., nae de general olcırak Rus bi Ladoga gölünün şimalindeki Rus ka. verllecek 
~ ~ ki na kum nda etmiş idi. r.a harekatı şiddetle Fin mukavemetire B ledi Re" . Ltltf Kı d 

i oıa::lduğu kadar karar ve azim sa _ ıı~amıctır. Hatt~ Ffnler bazı yf'rleri 'llU- Vali ve e !e ısı .1 r ar, 
~~ r ~{nt gene.ral hükumetin teredd\ldlc- kabil taarn.ızlarla i~trdud etmek. Rus u- meı;ke_!l ~e~:llerı hakkında bir müd -

€1lrb· in~ b~r gece FinlAııdiyrnın şima- çaklarıru d'üsünme.k veye tank1armı tah- dette~berı o retmenler ~arafından ya -
l'ıtırı ba.sı dekı Ru..c:ı bolş:wik garnizonla- rib <'Yl<"mek gibi birçok muvaffnkiyetler pı~a::ırta olan şikAyetlen eme~~yetle 
~t>tt larak silahlarını alınmasını bile h"l.ber veriyorlar. fetkik etmiş ve Bkz-etmenlerin bırikmiş 

~ı.ıJ.ı'a;c.bu (lllir silalt:>J.z olan Fin miL Sovyet Rıu.c.oya Ftnltmdiyayı yalnız as - 4 aylık mesken badellerinin ödenmesi 
~~ı ır ızıarı U.rafından ansızın ve çok ıtert cephede de All, siyaseten de yıkma~a için hususi muhasebe) e emir vermiş -
bıaı ve b olu, rak hem Finll\ndh anın şi ça'unyor ve bunun için l:nnuni Fın hiiku tir. Meskcn bedellerinin tedtyesine bir 

atı böı ~ .,.... 
gesi Rus işgallndcn kur - metıni tanımadı~"lı ilrtn ederek Tcrijoki kııç g~jne kadar başlanacaktır. 

Sayfa S 

1 Hadiseler Kar~ıaında 1 
t 

MÖMAR MESELESi 
Meraklı epey 2.3mandır görünmüyor -

du. Dün çıkageldi: 

- Hoş g~>ldin. safa geldin .. 
- Merak ettim? 
- Beni mi, tPşekktir ederim.. bugün 

dünden iyiyim. Yarın bugünden jyi ola -
cağım 

- Seni ne diye merak edeyim canım. 
Asıl merak ettit'l"im ... 

- Finlandiya meselesi mi, onu 
miz merak ediyoruz amma .. 

- O da değil. .. 

hep i-

- An 'ıaşıldı, miknatıslı ma. n ları me -
rak ediyorsun. Şimal denizine git, görür
sün. Amma gidip de göremenıek, görüp 
de dönememek var. 

- Canım efendim, bırak da söyliye -
yim. Merak ettiğim şey bunhrın hiç b!ri 
değil. 

-Ya nedir? 
- Gotyeyi merak ettim ... 
- Dur bu\ayL'n.. İşte diksiyoner .. 
- Diksiyorned~ ne gezer? 
- Keyfi isterse gczer. Buldum.. bi -

rinci ehli salih muharebesinde pi§dar ko 
luna l:umanda etmiş. 

- O kadar eski rlcğil canım. 
- Daha yenisi \ r. Teofil Gotye, şair 

ve ayni zamand-a munekkid .. 1872 de öl
müş. 

-O da değil. 

- Leon Gotye olma~n. Eski 
müte.l-ıassısı 1897 de ölmüş. 

- Değil efendim değil. 

- Bir ta:ne daha kaldı. 
- İşte o olacuk. 

yaular 

- Arman GQtye doktor kimyager. 
- Kim bilir be'ki de doktordur, 
- 1837 de ölmiiş. 
- Gene olmadı. Bu benim söyledi -

ğirr .. meşhur Gotye. 
- Benim saydıklarım da me .. hur -

muşlar. 

- O tarzd ı meşhur değil, hani İzmir-

deki Kültürparkı, Taksim bahçesini ya
pan, tiyatro plfınını yapamıyan. 

- Anladım yahu .. şu bizim Gotye. 
- Merak ettim, niye sı?Jr.: oluyor? 
- İsmi sık sık gazetelere geçiyor d-. 

Peki sonra? .. 
- Gazeteler onun mimar olmadığım 

yazmışlardı ya! 
- Yazmışlardı. 

- Dünh~ gazete~rden biri de mimar 
olduğunu yazıyor. 

- Ö) leyse mese!e yok, evvelki habeı 
yanlış olacak; sen de meraktan k.ırtul • 
d un. 

- Bilakis dah!l ziyade meraka 
tüm. 

-Niye? 

c!üş • 

- Gotye Pariste mimar mekteb)ni bi· 
tirmiş. Bunun şahıdi de belediyP imar 
işleri müdürlüğünde çalışan mimar Rük
peddinmi§. Ayni zamanda mektebde bu • 
lunmuş'nr. 

-İyi ya .. 
- Nercsi iyi birader? 
-Niye? 

- Mademki mimar Rükneddin mimar 
Gotye ile, ayni zamanda ayn! mektebde 
okumuş. O da Gotye gıbi bir mimar ol. 
malı! 

-Tabii. 
- Tabiidir de, Rüknedd~n dururken 

ne diye Gotye'ye tiyatro plAnı yaptırı • 
lır? 

-!!! 
- Ecnebi olduğu için mi' 
-!!! 
- Bir ecnebinm yaptığını kendimi -

zin yapamıyacağına kanantimiz mi var? 
- !'! 
-Bunları merak ediyorum ccvab ver-

sene! 
-!!! 
- Anlaşıldı, sen de beni meraktan 

lrurtarar.nıyacak$ın! 

r:J rfm.l!t ::f.Luliirfi. 

b'liyor mu id' niz ? _l 
Iri buçuk metre boyunda kerev:z 

lr 
~ 

Kereviı. ufak biı 

nebaltır. Arneri ~ 

kada 

bulunan Fum~m i-

simli bin nebat 
mütehassısı kerevizi o kadar b!.iyiitmüş
tür ki boyu iki buçuk metr ... yi bulmuş, a
deta bir ağaç olmuştur. 

* Kendi kendina k1vrtlan saçlar 

Bir köprUnün kap1lar1 
Avustral

yadaki Brisban 
nehri üzerindeki 
büyük höprünün 
her iki ba~ında 

muhteşem iki ka ~ 
pı vardır. Bu iki 
kapı da müteaddid 
dairelidirler. Mesken olarak kullanılmak· 
tadır. 

* 
Mamul avcılart Genç bır A \"Ustralyalı kadın, vapurla 

Çine giderken kamarasındu uyumuştu. Meksikada bulunmuş bir Mamut iske
Uyandığı zaman o zamana kadar düz o!an Jetinin kaburga kemiklerinde, taştan ok
s çlı.nnın kc di kendine kwrılmış oldu - lar görülmüştür. Meksikanın eski yerli • 
ğunu görı lı!i, ve on iki sene saçlarının lerinin bu Mamutu avlamış oldukları anı-
kıvırcıklığı bozulmamıfi. }aşılmıştır. 
····················································································································-·······-

Bir katiında 
İki hiJviyet 
Bay cH. H.:. diye ki: 
- erihtiyaç halinde kadının da ça

lı§masında mahzur görmedı~zi bir 
yazmızda okumuştum. Benim karım 
cla ayni vaziyette ... Yalnız bu ayni 
vazivetlerde oluşu bana mahzurlu 
görtlnmiye başladı, çünkü bir mües-
esede veznedardır, bu itib&~la ra-

sıra arkadaşlarundan: 
Bu~ün kannı gördüm, 
Bugün karına uğramak icab etti, 
Bu~ün gene karına• bir slirü para 

verdim. 
§Cklinde imalı, cinazlı bir sürti 

cümle i.şitiyorum, miltcessir oluyo
rurn, fakat mall varlyetim, ~ -
muzun iyi yetiştirilmesi için yapılan 
masraflar karımı bilirbütün eve has. 
retmekten beni menediyor, sıkıntı 

,ç.ndeyim.» 

* Okuyucumun unttu~ bir nokta 
,.aT: 

Çah~an bir kadının iki hüviyetl 
mevcuddur. Birinci hilviyeti iş ha-

~ atında işgal ettiği mevkidir, o ıa -
man bir amir -veya bir memurdur, sa 
dece o sıfatla bulunur, emir alır veya 
emir verir. İkinci hüviyeti evinde bu

lunduğu zaıman başlar. O müddet i • 
çinde münhasıran evinin hanımıdır. 

Anlaşılıyor ki, oknyucum bu iki 
sıfatı birbirine krrıştırmakta ve dü -

ş:incesi h.-ıt arkadaşlarının yersiz lati
felerine maruz kalmaktadır. Hadiseyi 
evveltı. kendisi kafaı::ında ikiye ay•r. 

mak mecburiyetindedir, bundan son,-
a arkadaşlarının yavmıya alıştıkları 

latifleri tek kelime ile durdurmak 
mümkündlir. Ortada başka bir sebeb 

;,lmadığı takdirde yuvayı kadının 
kewncından mahrum bırakınayı 

nakul bulmam. 

* Bay Hüsnüye: 

- Hayır, deli olmuş sayılmazsınız. 
fakat sapıtmak üzeresiniz. 

TEYZE 



6 Sayfa 

1zlar1 
. biiyii 
Iz d· 

Panta!on giyerek, alagarson saç kestire -
rek erkekliğe y~klaşma~ı kafi görmiven 
ve bu arzuda crkC'ğc iHinı aşk edecek ka. 
dar ileri gitmek suretile 31çakııkça al -
çalan kadın 'ar '!'ürk cemiyetinin kaybe
dilmiş unsurlarıdtr. 

- Sözlerinden istifade ediyorum Haş
met!.. 

- Bana halii müfred muhatao sıgasile 
hitab ediyorsunuı. 
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SO N POSTA Birincikanun 3 

Bir dolandinCI hakkmda adliyeye 
yeniden ihbarlar yapildl 

Suçlu bu hadiselerin dolandırıcılık olmayıp ticari 
birer muamele olduğunu iddia ediyor 

Yangında: kasıd olmadığı artık kat .. 
iyetle anlaşılmıştır. Fakat yangının zu 
hfır ettiği Adotaya aid boyahanede ça· 
lışan birkaç işçi hakkınd~·, tedbirsizlilt· 
le yangına sebebiyet vermek suçundntl 
adli takibata başlanmıştır. 

Polis te: 

EN 
Ö.IILDlÜIMIDiM 

- Samimi olmak !stiyorum.. Yazan: Zeynel Besim Sun 
- Samimiyet, muaşercı adabından u-

1 
tirdi. Kendisine bir kahve ikram etmez Cür'eti artan sarhoş kadın bu defa gayet - Benim de gönülm başkasındadır. 

uık'ıa~ak demek değildir. Biz öğretmen. miyiz?. sarih konuşuyor: Kıpkırmızı ke:.ılen Ferhundc, bulanık 
ler muhitimize terbiye, fazilet, dürüsti Derhal atı larak itizar ettim : - Bana bak Haşmet; elımde dcğıl.. gözlerini gözlerim2 dikerek, sordu: 
ve muaşeret örn~~~ ~lmak :aziyetinde in- _ Rica ederim valıde; gece vakti kah- seni görür görmez perişan oldum. Gün • - Mefhareti sevdiğim zaten anlamış. Ah analık!. · fe1' · 
sanlarız. Meslegımızııı emrı budur. Tren- ve mi olurmu<>?. Bavan Ferhunde söy _ düzlcrim sana bakarak, gecelcrim seni tım. O değil mi?. Zar, zor içtiğim kahveden son ra )1'1 •• 

d ıd. ' h' d ~ b' . ~ ' k · s·· 1 · · t 1 B M n.. l 'd' b F hundeyı· o halde bırakPrak kaçıyorll ·ddi e rasgc ığı ıç tanıma ıgı ır ınsana lüyor işte... düşünere geçıyor. oz erını unu muf - ay all euı<lret ev ı ır ayan er- cı 
(biHider; yolculuk nereye bakalım) di:,ıe- değilim. Fakat gönlün erkeği, dişisi ol- hunde; kocasını da seviyor. Ferhunde Sevgi ile artık gayet lJC ~ 

- Va'lahi olmaz oğlum; gece yarısı bu- kt bde cek kadar muaşeret adabından bihaber maz Haşmet!. Mektebe geldiğin dakika - - Olabilir.. . konuşuyoruz. Zavallı kız me e d }(Ç<l 
ralara kadar gelmişsin. Bir acı k::ıhve - rl kal ı 

insanları hareketimizle, sözlerimizle, ko- danberi bütün henliğimi kayb<>ttim. Sc - - Bence olamaz. Kimsenin günahını nimle temas meı:buriyetin e 
mizi içmeden bırakmam... 1" k' nuşma tarzımızl<l biz terbiye edece~iz. viyorum Haşm~t; sen hiç sevmedin mi, almayınız. Ben bir Alman kızı seviyo - öyle eziliyor; öyle ~zü :J~or . ı.... dc~i ~ 

vaziyeti ve vazifesi bu olan bır öğret - Bayan Ferhundenin annesini, tabii, tA- sevmenin tadını; hayır, zehirini hiç tat- rum.. Halinde nazarı dıkkatı calıl, bır 0ıcJtl· 
men, bahusus bir kız öğretmen, diğer bir nıyorum; fazilet nümune;i esk, Türk kn- mndın mı? - Nerde bu behtiyar kız? şiklik, bariz bir durgunluk peydq rrıı 
öğretmene, bahusus genç bir erkek ö~ - dmının ta kendisidir. Sevmen in zehiri mi?. Başım dönüyor. - Berlinde... Artık 

0 
asa bi, çı tak, sinirli ve mU te~ bı' 

retmene, nasü kalkar da milfred muhntab - Hava soğuk oğlum; üşürsün. Biraz İşte Lizbet Zaydelin hayali gene karş1m. Ferhunde ~~~abayı bastı: . Ferhundeye tesadüf etmiyoruz. onu di ~ 
sıgasile hitab eder?. gir. Hem lSlhırsın, hem bir kahvemizi dadır. Silkinerek cevab veriyorum: -: ~al~n soyluyorsun Hn~et; dedı: ,hali, arkadaşların da alakasını cclbC 

Evlerinin önüne gelmiştik. Kapıyı çal- içerek bizi sevindirlrsin.. _ Bayan Ferhundel. Çok güzelsiniz. Benı çırkm buluyorsun. Mel un aşkımın 'k'd b' d ~ 
b l A ~ yor; ı ı c, ır e: ıJıılt 

dı. Bir müddet sonra yataktan yeni kalk- Yarabbi!. Ben kaçmak istedikçe e a Bir erke~in size mukawmet etmesine im- tesiri altında, ihtiyarıma ve şuuruma rag B' . F h d oldU h 
~ ,__ . 1.11 d 'ğ - ızım er un eye ne tığı gözlerinden belli ihtiyar bir kadın so- ayaklarıma dolaşıyor. Ferhundenin an - kAn yoktur, beraber yuva kuraca~ınız er- men, yaptığım munaseı=tsız ı< er en ı - ı-i 

kak kapısını aralıyarak bize baktı: nesinin elini öptükten sonra misafir oda- ke~i mes'ud edeceğinize yüzde yüz ima- reniyorsun. Fakat inan ki, sevgilim, ben aşkına? .
1 

ıer b01 

h ı · ,., bi bu kadın değilim. Sana fena görünen ne Diyorlar. Ne oldugunu bı se - Sen mi geldin Ferhunde?. sına geçiyorum. Annesi ka ve p şırme5e mm var. Sizi reddetmek için hiç r ıe-
k .... ~.. beb •ft~ft t i Fakat yaptıınsa senin içı'n ve anca-k sana vap - bana çıkışırlardı. r) _ Ben geldim anne; Bay Haşmet Gü _ gidiyor; mantosun u, şap asını ,.~ran t..W>övvur e m yorum. · • • J vı:ı 

tım. Deli gibiyım" If.aı;:ımet: ne yaptıiımı (Arkası neş zahmet ederek beni buraya kadar ge- Ferhunde ile gene başbaşa kalıyoruz. - Evet?.. ... 
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C ll A ~ 
ten ne şen hal M masanar1· · serueu Fünun 

uencleşiuor 1 · Alrodil 
Zanned . . . Yazan : Halid Fahrl Ozansoy 

h.iUye V e~~ ıki yıl kadar oluyor: Da· .1ıar t D ltı~: ekiiletı M!ltbuat Umum M:idür- 1 uıı aç~ ı. emek ki cServetifünunt 
ou, halk k: bütün ilerlemiş yaşına rağmen bir za ~ 

(lZern . ve öy!ü arasında dağıtılıruık k " eslti TU k man i tarihi estetid: rolüne devam etrni§ 
lllesini dü .. r .. masallannın asrileştiril- denilebilirdi. 
forınaı k Şlı.nmuş ve bu gaye ile be~er sını b"ı küçük halk romanları yazılma. Bu hareketler gtıçti. Bu gençler dağıl. 

ırer nıekt bl dılar. Fakat Servetifünun, yeni ve tazo 
e~r u a muharrirlere teklif kı tl -Mccnuı. Bu masaUar arasında cLeyla ile yme er arayıp bulmak yolundaki gay~ 

n, retlerine hiç ha !el vermedi. Ba ... ta nıec· 
tipik .,~ ve cKerem ile Asli:. gibi pek ., .. uın muanın ak saçlı muhıerem sahıbi Ah -
tıun h uneler de vardı. Hepsi buı::ıi1 - · ayaı ~ med lhsan Tokgö:.: olmak üzere bu yarım 
Yilksek . ınc, bilhassa milli hayatımıza ıd ll asırlık mecmuayı her zaman eski kıymet 
Yazılacak ea er verecek şekilde yeniden ve faaliyetine yenıden kavuşturmaK ar-
SUsiyeti Lr~j~ ve yurd sevgisi ve hu - zusu h~imizin ıçimizde hiç sönmı'yen 

G 
ı..ıclırtılecekti. ene h t 

1 
bir ateşti. 

duğu a ır ıyorum: Bu teklif vaki ol- Bu ateş bugün yeni bir hamle vt: par. 
~alnıı;~an, Son P_o~daki yazımda ben laklık yaratıyor . • ses~ mecmuasının çok 

«Son Posta» nın zabıta roma m: tO 

Yazan: CEV AD FEHMİ 

Hayali bir netice 

liı ile M: ll()ktaya ıtıraz elmıştim: cLey- kıymetli genç elemanhll'lndan bir kısmı 
re ,.;b. ecnuna, cl''erhad ile Şirin» vesai- b ·· s ·r·· Had' · L z~ H .,.. 

1 
p k ugun c ervetı unun-. un baJrında top- . ıse gecesı ey a anımın otwrduduğu masa aynen muhafaza edilm; Mi. 

2'ileşr . e orijindl şark masallarının as- lanm~<:l d E k. k B lk oy• ı. ıtı]Tne8i •

1 

·-:;--s ar _ır. s ı oca , yeni şiir hamle- e ı ayni yaradılış-ta olan ni~anlısını nihayet bir faraziyedir. Aksi de sabir.. 0 _ 

.r;.aYboı ~ ı e bunların bütün çeşnisi lerııe yenıd t t t B d k d' · t f k 11<!ag . en u u.ş u. u yeni grupun a en ısıne er i etmiş, beraberce bu labilir. Elbet ahkikatın ı'nkı"şafınc.la n" • 

o rı-.~- ı ını ileriyt? sürmüştüro. Esasen I · .. h -·~a.la.ra k . ımza arı arasında Ismail Hakkı Baltacı- planın tatbikini kararlaştırmışlardı.a sihat!<erinize muhtacız .. 

barikuıa<lel'kren ve cazıbe veren, sadece o~ğu _da var. Fakat ruhunda ve kafasında 1 Cinayet masası serkomiserlne göre - O halde karar vermekte acele et -

ıl ,ı,... ı leri itii. Fakat buna muka- d b 
b 

"-Oroğı en . ınç ve genç hareketler taşıyan is - unu böyle kabul edersek vakayii şöy - miyeceg~_ iz. Şimdi şu sı·z.ı·n hı' ka~ yenı'zı· go·· ... -

ii ""a , Ut, cKel oğlan• gibi daha ta- --- 1 H kk B IJ ,. 
h 

... sa 
1 

- maı a ı altacwğlurıua imzası dal ece sıralıyabilirdik: den geçirelim. 3en\m suallerime ceva'o 

a}k ..~ 1.li' ~rın bu yeni yüksek gayeyc, mecm ı t " nı Doktor Fahri Celal uanın yaş.ı ımzaları arasında bu Necdet evvela amcazadelerinden Raif verebilir misin Osman Bey? 

ararın..ı~- ~e zevkinı bilen muharrırler yeni gençlerle en y k d ı k b" B k d · h. '4Clll b Ku d M a ın an an aşaca n cyın ar eşmi öldllrmekıe i;;e bac:lamı"- 1 - Hem Raif Beyin kardec:inı·, hem 
·•ıennı ır an evvel ula~t!rılmas.ını te- man an ustafa Kemalın huzuruna kıy u ,. ~ ~ ır laı- Ve e<fenlerle bişleşmi~tim. Ara~n ay .. çıkarıyorlar ve hikaye şu suretle bitiyor: me. ~· . 1 tır. Bu cinayeti Raü Beye ısnad etmek de Raif Beyi öldüren maktullerin am-

b 

ayıa p . Yenı ımza.arla yeni duygu da doğuyor. için bütün delilleri ve ımkfmları hazır - cazadesi Necdettir de Raı·f Bey aı'lesı·nın 
Uat lı r geçti ve işte nihayet, Mat - a.şanın gözleri a:eş saı;ıyordu. I t M ih c mu ..... M"' B l ş c e. • evde. t ve Oktay Riiat miiş • lamıştır. Raif Bey katil suı•ılc it'naın e _ mazisini kaplıyan sır ne ol"·yoı·?. Nedeıı 

tıtdı· . . ... udürlliğünün yazdırıp bas· - u masa gibi i§teri yapan bu mu? t k ı G ,. u d'· gı ıkı k"· "k diye sordu, ere ımza ı ' un doğdu> şiirinin ı;on dilmiş, kendisini müdafaa imkfmını bu - maktul bize gönderdiği mektııbdu ebil-

t ~~ü: Biri uçuK , masal mas:ımızın üstüne Kaloğlan atıldı. Doynı•ııdaı• çık". ı d,·nı kıt'asü~: ll~mamış ve mahkum olmu~tu:. Fakat ha- tün hayatımızı zehiriiyen korkunç giin 
e"'!ler· c eıuğlan Çanakkale muhn - " • ·· :J zülmeyin ıı'lk:t dar di?'J~, h d h 11 ı ı.. lnd· d·~ ana,.,mnın yem"'n.;s; ı.·~ y•:c., T.·u .. ·aıı _ pıs ane c muammayı a etmiştir. Kati- ge mişth diyor? Yoksa bu aile halkı bir 

'\CI".,.,ı· ",• ı gen c S una ile Çoban hi - .. "::1'. "' • •..: ... .. n. ,.. H ep i . . . 'l 
1
• 1 

l 

J._., :ıı da . l . mz ıçın ü me:\. vc.:r, in Necdet oldugunu anlamıo:tır. Bunu gu"n olup içlerinden birinin hcpsinı· ı"il • 

Aı·ın .k·:· Birincisi hikayeci Fahri Ce • nm çızme erının tozunu sitdi. ~{emeni- D 1 :: t. , ı ı . n· · · d b uru. n ace e etmeyın, zabıtaya hal:ier verecek:, Rıdvan Sadul - düreceğini evveıinden bili'-•orlnr mı id ı? 
"<~la"'ı ncısi türkçl.\ ve dilci Besim A - ın ıçın e yarım ir sinıit yere dii{tii.. Evler, damlar, biitüıı •·ulı•ılar.. 1 J J n ,.~ B · . .ı u ' ah ın yardımile de ı:.'bat edecektir. Ede • 2 - Dün gece nasıl zeki hasımlarla ··g~-

h,, _....,eri... - u sımıt neuir 1\elo~jlan? diye sual B d Ab"d " -o .. ~ buyurdular. u sayı a 1 in Dlno'nun, Necib Fa- cektir amma Necctet keyfiyctlen haber - raştığımızı görd:.in. Bu caniler Necdet ile 

0kuc1 .. ~2:e1 basılmış masalların ikisini de zılın Senfoni'sini tahlil eaen uzun vazısı, dar olınuşt Y kt b t. h · 1 d ı d" ı· ı.. .. •• , v - Ya.rısı da aııam~ndım Pa§anı ... dc..ıı·. v ur. a me u u ge ırcn ma - nışan ısı ır ar, ıye ım. B·.:nlardan Nec-
'"'

1 

!ko KaVU§tuğumuzda lıirlcştircccq·i_ .. ,,. , ) • u a on an a ersız e ın en ı parma.ı.t ız erını taşıyan b•r "edn .... h ,e itiraf edeıim ki bu il~ tecrü· "' zeka aklarile vul'an enf:.isi t~:-hkidi.1 biı kıiın adamıdır ·ah d d d h b · d ı· k d. ' · ı · · 
};',..h . -yıandım. - şaheseridir. Sonra gene yE·ni imzalardan mekt b k k · k· b ı b kl G d b " rı "- Mübarek ellenle l{~log~.ıar•.ın ?JU·-

7
u·nu·· İ u u açıp o uma ım anmı u m~ş- ıça a ar en arda ba§kasının yapa -

l'rıtıh ~lal'in l' 1 ğl , - N. lhan Berk ile Bedri Rahmi'nı'n en t 1.1 ı · h ı lta ''•bo• . • ,e o an Çanakkale okşadılar: , .. . .. • . . . . . ~r. • er i"Y a tust olmak tc likesinde - mıyaca~ı bir suikasdı yapmak budabh • 
hrarnan·erındet isimli hikfıyE.si, gerek _ Seni Ai ah ana ıa 'll t" b ~ 

1 
1 son şıırlerı ne orı;ınal! Bırıncısı nesırden dır. Hem bu tehlikeyi önlemek, hem de ğında bulunmasına ihtimal verebilir mi. 

l'rıa aı i . lık va k' alarının asrileşmiş bır ' ' nu ,, me agış a· şiir yaratıyor, ikincisi serbest nazma ye- planın tatbikine devam etmek üzere am. sin? 

lacak ~ın lnÜmkün mertche tabii sayı - sınDiğer masala, <SU!'la ile Coba'1. hika - ni İbir eda_ veriyor. ı' cası Raif Beyi öldürme~e karar vermiştir. 3- Pasaport kayıdlannda ve otel dcf-
Ço~ ,.. enkıbeleri, gerek kısa kısa, fakat · ,. ~ şte N. Ilhan Berk'ttm birkaç mısra: Vaziyeti ni§anlısın:t anlatmıştır. Bera - terlerinde ismi yok diye bı'r ecnebı'nı"ı1 ı·s-
<l --anıı .. yesJ:t ne ge.ınce, daha his.sıdir. Bılhassa !!sı llok cumlelerle yazıımı~ halk Ha - Besim Atalay'ın eski ma.>allardaki aibi Ben onları düşunüyorıı.m ki be.ki ila1ıa ber hareket edeceklerdir. tanbula gelmediğine hükmedilebilir mi? 
~rdir. Bta.ından muvaffak olmuş bir e _ tabiat ve yurd aşkile yazdığı koşmaları doguıadılur.j İşte Yeşilköy Iada~ı bu şekilde hazır - Bu adam başka hir pasaport ve başka bir 
\lill'itı, bu~un ıçin san'atkar Fahri Ce - bu cfsaneye ayrı bir tad, ':>ir hususivet Belki onlarla l)tu.rayorum ;ımıdi bir ]anıyor. Necdet ve ni~anlısı faica günü isim taşımış olamaz mı? Hatta ismıni de-
re llyr

1 
b· efa, bu sade, fakat çok ince vermektedir. Bu manzumelerin bir kı _ e1ıdc ı.i:2dı:::c. 1 Yeşilköydeki ko~klm bekçisini evlerinin ği9tirmeden dahi evveıa mesela izmire ge 

~~-iYetin/:1~s~Iık istiyen işteki muvaf- sım halk şiirlerinelen dah:ı güzel ol\luk _ Belki bir isim tenzerlic)idir biitii.nı tanzimi bahanesıte telefonla İstanbula Jip oradan gizlice İstanbula geçemez mi? 
'"Ay ış amamak elimden gelmez. larını iddia edemesem biie onlardan dn· dos!ıuğnmuz, ~ağırıyorlar. Sonra kendileri ak~amüstü Serkomiser susuyordu. Rıd\'nn Sadul. 

~ltııarı~ı~loğlanın Çanakkaledeki yarar- ha dikkatle işlenerek yat.ı'dıklarını kay- Kol koZa gezecek l.aclar dostau·i.ır bdki, otomobille köye gidiyorlar. lah ilave etti: 
lsanıa ' ahramanlıklarını öyle tatlı bir detmeliyim. Rafiyeler daha rlüzgün, bil • Allah'a, Otomobili binanın arkasma sakladık - -Görüyorsun ya Osman Bey, farazi _ 

tUz haı:~~a~ıyor ki. .. Bu açık ve pürüz- hassa yarun kafiyelf!re itibar edilmemesi Belki ilô.lılarla bir yata:aa ?Jrıw:lc:r. tan sonra kôşke gırip Raif Beyir. gelme- yeniz çürük. Siz hunu 12 saatte kurdun uz. 
~~hassa ~ı ve tabirleri arasında be! iren, ellietinden daha ahenklıdir. Yalnız asıl . . . '1f sini bekliyorlar. Haif Bey ge:iyor. Am. Bitaraf bir müşahid tarafından ya1nıı bir 
~lltlt ruh rk ruhu ve 'l'ürk zekfısıdır. halk ürkü1terinin hatta o yarım kafiyele- Bılmnıez, belkı kapı kortış-.ımuzdıır calarını tabanca ile öldürüyorlnr. Bu sı - kaç dakikalık muhakeme her şeyın yıkıl-
~ın1n h~n~n derinliği kadar Türk ze _ riie bile ayrıca hoşumuzcı gittik!erını de onlar, ı rada zabıta memurlan kö~ke muvasaLat masına kafi geldi. Haydi, dostum haydi, 
~lıun dıseler karşısında bır an bile gizliycmcm. Masas.n kendisıne gelince, Bakır cezı·eler:nae acı ı~alıvGicrini iç - ediyorlar. Bir hile ile onlar: atlattıktan hayalden vazgeçin. Karşımızdakiler ne 
~J>ııiı• ~·• uyanıklığı ne güzel giıste _ zalim bir babanın kızı Suna·ya çekt>rdi~i ,.,,;,dir, sonra cesedi alıp köşkten fırlıyorlar. O • acemi, ne de budaladırlar. Öyle zannedi-
~<ın e~ı Uharrir ne ınce buıuşlar ve ba· zulümlcr, onu zengin bır ihtiyara vr.rmek Yalıud çok uzıılclard.ı bni dü~nmPh - • tomobLe binerken binaya ate§ vt?rmeyi yorum ki bir hayli uğraşnuyn mecbur ka-
~~'aı.;;:eeıı, baU!n hazin ne yerınde için öldiıresiye dövm•si, fakat kozın hasta ,,,,Jirlor., ve bahçeye zabıtayı ~a,ırtacak mavi el - Jacağız. Zaten kolayca kazanılacak bir 
d '•keıe kahramanını caniandırıyor düştüğü halde gene sevgıli;i çobandan . . .· , . * . .. i mas hikAyesini ha~i mektubu bırakınayı muvaffakiyet dostumuz Osman Beye no 
s e Stıliikı~etiriyor \"f' bizi de.' heraberin ~ vazgeçmeyişi masal m ilk kısımlarını teş • Bılınrnez, kım ;ıı!ır ı.e kı de bc•ı lıoyle unutmuyorlar. Raıf Beyin Pangattıdaki maaş zammı temin edebilir, ne de yeni 
U t<l§ırna~Yor. Hele Keloğlanın, eşekle kil ediyor. En sonunda ihtiyar yatalak 0 • insanlar dii~ünd•i-:n. ~evine dönüyorlar . .Saat 11,5 tur. Hiç bir bir takdirname ... 
t;ı~r t ga gittiği bir (!Ün hayvanile he- lur, Suna çobJna kavuşur. Fakat bu ıle· <O insanlar> manzunıesind~n §eyden haberi olmıyan Leyla llanımı, ya- _ 3 _ 
l"ıı.~i epedcn dü . fa da Anadoluya dü,.man saldırmıc:tır. A- Edebiyabmızd-a orta burjuva surının ni Raıf Beyin i<arısmı Gardenbar.ı git • 
\> ve d" §man sıperi arasına düş.. -s ~ ~ı. · k ~t UŞrn dana, Mer in d.işman e:indedir. ÇohEın ve duygu~rının bu kadar ehlıh'ştı'~-ini mt::.r- üzere andırıyor!ar. Barda e!eklrik-
ı:.. asııe ı'lk an zabitinın bir tercuman o ·~~ı. so d d .gönüllü gider. Arka'iından Sunn da ayni ba§ka hiç b1r nümunt de görmedigımı ıti. ler sönünce Necdet yengcsini öldürmek 
t.. "alını.. r ur uğu suale: cBiz su- . ~~ b -ıı duş gaye uğrunda atına atla.yıp onun ,,ittig~ı raf ederim. üzere meyva bıçağım sırtına saplıyor. Jt'a~ 
ıl;- lbrıiş d" mun'ıa cenk etmeyiz. S.zde e İ "ltı ıyorl 0 tarafa koşar. Çobanı ya ı alı olarak bır has şte Bed ri Rahmmin c lle! e bır başla • kat darbe kfıfı sürati haiz dcğıldir. Kadın 

' de"'nsı· ar. nun için su getir - ı d li"'' "'"' v b tanede yatar bulu:- ve başhekime yalvarıp sın• isimli şıirınin son mı:.raiarı: atik avranıp bu siirati b~sbütun kes -
.ı .. ı.ı.e or d e u hazırccvablığının te-"liı a ah" prada hastabıkıcı olur. Nihayet harb bi- Hele bir kere ılatla.,.da sa'!ausm, miştir. Suikasd teşebbüsü akım kalıyor. 
... : he- ~ u.r. m. ct ve itibar görmesi ci d· 1 k S k · h"k. · · b"t · k ,,. ·•ı gti}d ter. çoban ile Sumı, köylerinl~ zaferlc dö~ ri alça ı şc(trılilenıt. er omıser 1 syesını ı ırır en: 
ro,.ısayı-ıard Urücü, h.em de düşllndürü. ö İ h .ı d ... o.ı "' S nerler. tesi mal•)m: Onlar ermiş mura- Hele bir duyulsun y•?~ıl bor.cuklu tıdı - şte ocam mevcuu eliilere istir::ıd 
ı:ı~nda bi;rtn:7·rn,hlngilizlerin hastane dına... • ~ çıngtrakiarı. ederek vaziyeti böyie muhakeme ediyo -
~U sı, on ı ız asıabakıcı kız'a ta- Bütün bu hikiıye, bir kısım uzunluk- ruz, dedi. Arkad:ışlar ve cinayet tahki -
L lltii..:, u .!evmesi w bir toprak çö -qlssi ...,~ altun<fu k larına rağmen, c:ok tat1ı anlatılmıştır. Hele bir kere yıldızlar s~slemin, katına memur edilen müddeıumumi mua-
(gf.ir· bir ceph n ur~arma.:;ı, hikayeye Hülasa olarak şunu tcrr.ennı ederım: Bu Hele bir armut ağacı ıemmuzıt 11wc . vini de böyle düşünüyorlar. Maamafih bü 
1)-ı ,_urdu~.,_ e de verıyor. Hele eşeğini neviden halk masallarını çog~ altmalı, bu 1 · tün bunlar kısmen şüpheden ibarettir. 

a,. \i sı.ı suya m k b"l b' . e:ısın, &e Zere) ı .. u a ı ır hedıyc ol- suretle halka, bilhassa köylüye verilecek Hele bir kerecik dalırı yalın.ayak yere Facia kahramanlarının sıkı isticvabları 
t .. ~eler t ngılıılerm yük'-cdig~i kon • · h ,_ · k ... ı. • ~ 

1 
çok büyük yurd ve haynt bilgileri var. cleğsın lçınuieki çocu.~-:! ve muvace e't!rı netıcesinde ha ikat mcy 

a~~. t -lle kutuları ... ı d ayl'l ekrar Türk . vcsa~re 1 e .. o_n~~ Her iki muharriri candan tebrik e:tmek (Servetifünun - Uyanış) mecmuasının dana çıkacaktır. Bu da bu akşama karJ&r 
la Ca bir· sıperlerme donuşu vazifemizdir bu nüshasında ilk defa C.avit Yama~ im- olup biter, zanntıderim. Sen ne diyors.ın 

tıllt b ınce bul . ,. eilı . aşka b' uştuı! Nctıredc, Keloğ- S«.>rvctifünun gençlesiyor zasına da rastlıytırut.. Gerek hayallerin _ hocam? • 
Zi e · ır kahr · ğ b" · · Ç;ıcı1 sır aldır aman.ı ı ona ır In~ Eski tarihi i!mline ilaveten .. uya:ıışa de, gerek cümlelerinoe yeni alem ko - -Parlak bir hikaye Osman Bey ... Za-

&iırı l'l~da ~ra~or. Yaralı olarak hastane isimini aldığı gündenberi cServetifünuıh kusu taşıyan Silistre isimli nesir öyle sa- bıta ve adiiyenin muhayyile kuvvetle -
tlaı~ bır te'-'adürr yara\! yat~ıkları_ biribirkaç istiha1e geçirmi~ti. Fakat cÜdeba· nıyorum ki bu ımzayı bize bundan sonra rine doğrusu hayran kaldun. Siz cinayı>t 
gıli 0tıun i i P, onur. boynur.dakı mn· yi Cedide• devrindrki rolünü (yani yeni da daima aratacak. Cümlelerinin ziıflan tahkikatı yapacağımza zabıta romanı yaz. 
bıı- ~ ~ıı:ırıı~ ~de ~endi .. scvmış olduğu İn- edcbiyata müjdeci olmak va~fını-. bir da- bile sevilen taze bir dil.. yeni göriişler .. ve sanıza kuzum. Va?:iyet mademkı böyle -
!Qı ,:Şıni <ie desmını gorüyor. Kız resmin ha ele geçirememı~ti. Maamafih bu arada bnzan, ne sadelik içınde ne derin duygu- dir, artık bizim yardıromuza da hizum 

~~ır. llunun a~a evvel Keloğlana ver ·1 Yedi Meşaleciler gibi kıymC'tli uzuvlar • lar kalmadı. 
~t'l:tını tehJık uıerıne Keloğ!an, yeniden 

1 

dan mürekkeb g"'nÇ hir e ko hi yetiştir • Silistreyi, bana hayatımın eıı güze' te- Serkomiser şaşaladı: 
tlıı-tn tıntc SQkuıeye ko~.nrak düşman si - mckle de öğüneb•lirdi. Diğer taraftan İl- saditfü takdim etti: Orada do!'lusmn. Bir müddet dü:şündü, sonra ccvab ver-
tıa 

1 
da kızı g" uyor, duşman hastane ça- hami Bekir, Mehmcd Faruk. Ercümeıın Nasıl? .. Güzel değil mi'? .. İki noktadan mekte acele etti: 

tlıarı~de ediyo orerck kendindeki resmi o- Behzad, Mehmed Selim gibi kıymetli bir soı•ra bu doğuş sürprizini beklt'r miydi- - Hayır, bunu demek ıstemedim, ho-
ıklarında: Netıccde, birçok kalıra - kısım gençlerin -ie son on beş yıl ıçinde niz? cam. Şüphesiz ki sizin yardımınızdan 

dolayı Ke!oğlanı Düyült ilk edebiyat ve şiir elenemelerine sayfa - (Devamı ll ine~ sayfrı.da) rnüstağni kalamayız. Dediğim gibi bu 

Zabıtanın üzerinde yürüdüğü ız 
Öğle yemeğinden sonra hep beraber 

evden çıktık. Evvela gardenbara tittik, 
salona girdik. Soğuk, veya sıcak, mehtal-. 
lı veya karanlık her g<.:ceyi yüzlerce am
pulün ışığı altında gündüz olarak geçıren 
bu meşhur zevk ve eğlence müessescsi 
§imdi d~arıda parlak bir güneş varken - . 
kasvetli bir karanlığ.l gömülınüş uyuyor-
du. Salıonun bütün e~ektrikleri sönd:jı ii! • 
müştü. Yalnız ana kısımdan bıraz yük -
sekçe olan küçük salo!'lda hadiscyı;) !'ahne 
olan saha az mumlu bir tek elektnk am.. 
pulünün ışığı ile şöyle böyle aydınlatıl -
mıştı. Burada bir poli.s memuru nöbf:.t 
bekliyordu. Hadisenin tahkıkatma me -
mur edilen rnüddeiumumi muavinini de 
orada bu:duk. Bu g-enç (32 Teşrinievvel) 
ve (Valide Sultanm gerdanlığı) mesele
lf>rinde bizimle teşriki rn~ai etmi§ olan 
adliycci idi. Rıdvan Sadullahın elini Slk

tı, bana başile selam verdi. Sözlerinden 
onun da scrkomiser Osman Bey gıbi dil
şündüğünü, meseleyı fazla rnuğlal{ gör 
miye mütcmayıl olmadığım anladık. Rıd
van Sadullah hiç sesini çıkarmadı. 

Dün gece Raif Beyin zevcesi Leyla Ha
nımın ''e Necdetlc ni~anlısının ışgal et -
miş oldukları masa olduğu gibi muhnfa. 

za edilmişti. 
'Arkası var) 



-------~ -· ·- :---- -------------------------·-- ----- _________.-

8 Sayf~ 
• i 

SON POSTA B. . ·•.:':.-un 3 
ırmcıJUU&~ 

ümayişçiler Finl· ndiya · 
m z an d aş d r 

us-Fi harbi şiddet endi ihlak edilmiyen 
ayvalardan 
1 ... t 1 k (B~tarafı 1 inci sayfada) li rejimi meselesinde boyun cğmi~eceği· mar e a yapi aca kısa bir müddet sonra tehlikenin uzak- ni bildirmi§tir. 

(Bastnrafı 1 inci sayfada) 
'İNLiiNDİYA ELÇİSİ OMUZLAR 

ÜSTÜNDE 

:-.ıümayişçiler bilahare Fin sefareta -
ine giderek, «Yaşasın F'inlandiyn, 

• :-ıra.man Finliler• diye bağırmışlar -
d r. Bu esnada sefaretane kapısına çı -
k n Firı sefiri coşkun tezahüraıtla alkış 
1;:rnmış v~ halk tarafından havaya kal
dırılarak, omuz üstünde bir hayli me
safeye kadar götürülmüştür. 

Biıtün bu tezahürat esnasında, halk 
mittemadiyen. cKahraman Finlller mu 
kavemet ediniz! Mukavemet edl!niz!» 
diye bağırmışbr. 

Polis, sayısı gittikçe artan nümayiş • 
çileri güçlükle daihtmı.ştır. 

AJA :.:siN HABERi 

Roma 2 (A.A.) - Birkaç yüz genç 
bu r.kşam Savvetler Birliği .sefareti ö
nünde cFinlandiya, Finlandiya• dive 
haykırarak Sovyet ı.t nlannın Finlan 
diyayı isgali aleyhinde nümayişte bu -
lunmuc; ardır. 
Bunl~r müteak1ben Finlandiya sefa

ret' önüne giderek sempati göstermiş
lerdir. 

KOPENHAGDA 

Dün gece Kopeıthagda da kalaba lık 
bir halk, Sovyet sefaretha•.nesinin ö -
nünde nümayiş yaparak, binanın cam
lar•nı ta~lamı :;t·r. 

Fi:NLA.NDİY A !i..ABİNESİNİN 
KARARI 

ı Finlfmdiya milletini isyana sevketmiye 
devaır. e)lemekte ve Finlandiya nazırı;ı. 
rını tahrikçUllde itham etmektedir. 

İSVEÇ GÖNÜLLÜLERİ 

Mcmleketimizde mebzulen yetişen, r:.e la•ıtığı bildirilmiştir. Bu iki şehrin se- Sovyetlerin tebliği bıldlri • 
ihraç ve ne de istihlaki mümkü'l. olamı- masında gözüken düşman tayyareleri Mosk'lia 2 (A.A.) - Tas ajansı 
yan meyvaların kıyrnetlendırilmcsi bakı- hiçbir bomba atmadan geri dönmüş - yor: W'' • 

ıerdl·r. Lf'nlngrad askeri mıntakası erkAnı 
1 

fet-
mından mühim bir teşebbüse gır' ırllmlş blyf'sl, hareırntı hülasa eden şu teblit 
bulunmaktadır. Şehirlerin bombardırnam mektedlr. taııtı. 

Ynq meyvalarımızın dış ve 1·ç pı-yasa- Th · Dtin, Lf:nlngrnd askeri mıntnkası ki 
St kh lm 2 (A.A.) r· 1'1 F' w - Buna mukabil Hangee ve eonıa o - sveç ı er, ın - larda sürümüni.i. artırmak ve bunu hem Ileri hıırekete devam etmişlerdir. ı•nJ&rl 

1,_ d mudaf a safah hnı b- "k b'.- şehirleri şiddetle bombardıman edil - M k ısttk tl d s et ]Cil 
ttD va_n~ . a 8 • uyu. . u müstahsil ve hem mtistehlike favdalı bir urmnns ·ame n e ovy peıı. 

semp ıtı ı1e takro etmektedır. Ekserısı a- hale rret' k . . b" "k J ı· b' mi)lerdir. Pethamr Ilmanı nı işgal etmişlerdir. ıı:sıv-- ! . .. c ırme ıı;ın uyu ve v..,ı·ım ı ır İ !stik tl d d k t' ı n Nurıncs -L 
mele lmak uzere 600 sveçlı bug-Jn mesai <ü"f tın kt 1 T' t V,k~.l tl- lcrle e hareketi durdu aınc n e € ı n n mız per 
S kh lmdeki F

. ,,_... l ·ı·r.-ı,., .. e e e O an ıcue ~:: ö e yonuna yaklaşmışlardır. Poredoznrn -;e dV. s' 
to o n.uunuya e çı ~6 .. ~c _mu - ne bağlı meyva ve sebze atış bırliği, bu Kaoradaki harekat, Kareli berzahı rosvosk Istlknmetlnde, kıt'alarımız budU O~ 

racaat ederek gönilllC. kaydedılmiştır. E- yenı· müh' · t bb" .. d b .. ı d ta ınıntakası müstesna, digwer yerlerde dur kllornetre ötesine kadar UerlenıJ,ştcrdlr . ..t.. . . ım eşe usa e ugun er e - 11 ı~v-
sasen bunların bır 1ru:mı daha 1918 de Fin hakkuk ettirmış olacaktır. muş sayılabilir. Sovyetlerin bütün i - rellP bcrzahında, Sovyet kıtaatı, ı..nd()f; ııs" 
ltındiyanın istikllıl harbine iştirak et - Birlik meyvıılarmu ~ın muayy( n tir- lerleme teşebbüsleri tevkif edilmiş ve lü EahlJJndek:i Toppalfen Jaki nehri :rn~u ~ 
miştir .. k'' "lm" .. bına yak:laşmışlnrdır. Kekholn cıerntr~~ı.ıeA 

· yajlar haricinde kalan mühim bir kısmı- pus urtu u~tur. zerlnde!d santu ıstasyonunu ~gal euıı;ır-
Di~er taraftan, İsveç işçileri, meşhur nın çürüdüğünü göre .. ·ek ileri memleket- Kar yağıyoı· Terifakt şehrlnl geçmlşler. Furıseva de 

1 
•• 

sosyalist Jideri Brantingin riynseti altın - ler_·de bu hususta tatbik edilen tUıulleri Dlin gece, Finlandiyanın her tara _ yolu Ut!sak noktasını, Kaunls kasntıas~el• 
da Finlandiya halkma iane toplamlya baş · d 1 · b 1 h ı·f Koıvtsto demiryolu Uzerlncle kilin -va 

goz en geç rmı§ ve ı.n arın mu te.ı su- fında büyük miktarda kar yagınıw ştır. 
lamışiardır tl 1 · if d r b h 1 . 'Id 'l'fini sun ıstasyonunu işgal etmişlerdir. ıcıı • 

· r~ e~. c -~t n e 1 ır a e getırı ı& Bu da, ayrıca harekatı güçleştirmekte- Flnlfındlya kıt'aları, geri çekllmekte, aıı? 
Nihayet İsveç KlZllhaçı Finlandiyaya gormu§tür. d' sabalan ateşe vermekte ve halkı cebretl 9 

seyyar hastaneler, ilaç ve sıhhiyc :ır~ - İtalyada bu kabil meyvaların suyunu'l ır. götürmektedlrler. FlnUı.ndiyn tnyyareleri ııııı· 
murl rı göndf'rmeyi düşünmektedir. teksi! ve .mnrmelat haline getirilerek iS- J{areli bcrznhında reıı berzahında. Sovyet tayynreıerlnln 1\f,... 

fSP ANYOL AJANSININ tilıliike arzedilmesinin memleketimizde Harbin en fazla ~iddetle cereyan et- kavemet!IP karşllaşmışlar ve Finl~ndlYil sof 

ALMANYA HAKKINDA de tetbiki miimktin olacağı anla§ılmış ve tiğ; Kareli berzahında, Finliler birkaç z!slnin iç!erine do~ru uzaklaşınışlıı~~~~ıı11~'11 
yet tayyarelerlnln uçuşlan ve bOm • 

1 
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BİR HABERİ bu memleketten son sistem makınaler ileri köyü terkederek müdafaa• hatları- lnrı esnasında. FinlA.ndlya tayyareler t , 
celbedilmiştir. na çekilmişlerdir. Maahaza Sovyetlerin noktalarda harb açmnk ıstemJştlr. 1~01 1 

Madrid 2 (A.A.) - İspan;y-anın resmi Montajına başlanılmış ve mevsim için- buradaki zayiatı mühimcedir. FinlAndlyn tayyaresi dUşUrUlrnüştOr. '"tın • 
ajansı Efe'nin Berlin muhabiri, Sovyet - de faaliyete geçmesi takarrür etmiş olan F;n k1t'<"!1arına, işgal tehlikesi görür tnyyarelerlnden ikisi üslerlne nvdet c 
Fin;andiya harbi karŞlSlnda Almanynnm bu makineler saatte 4 ton 'SU ve 300 kilo grirmcz nikcl madenierini herhava ve miştir. 
aldığı duruma dair şu telgraf haberini meyva sarf derek, 50 litre mayi istihsal tahrib etmek için emir verilmiştir. Heı!c~~i~k~~i-~.)bom~~d~n;;;t tııd'/1 : 

vermektedir: edecek kudrettedir. 
Çıkarılan me~-va suları vakum dahi- Sovyet tayyaredieri y.aresi, Helsinkiyi saat birele bombıır ·t< • 

Alma:ı rnd~ wıısu ve matbuatı, Firlfındi- J man etmişlerdir. Bwılar, ~ehri' çok JJlı <;11 
yalıları •beklı> en feci fıkibet karşısında linde faz1a derccei hararette rengi esmer- Helsin ki 2 (A.A.) - Bugün Helsin ki , r 

leşmemiş, kokusu kaçmamış ve vitamini üzerinde hiç bir Sovyet tayyaresi gözük- tarda bomba atmışlardır. Tayyare!! .: 10t" 
Almanyanın ldıg·ı pa.:.'if vaziyctt •n dola- depolar bo b ı k · t r göriinU.Y ölmemiş bir halde işeıere doldurulacaktır mcmiştir. Ve hiç bir bomb:ı atılmamı§br. ını m a ama ıs C' rye: 
yı bilhassa özür ler gı'bi görünü'-•orlar. la d B ı t kib g 1 dix.er ta) 

J Bu suretle c de edilen marmelatlar mey- Bu hnl havanın rnüsaadesizliğıne ve li - r ı. un an a en e e~ fo; deP" 
FRANSADA vanın gı~a, Ie:_~('t .ve reng~n~en h_içbir şey manda yann Alman, Sovyet ve Estonya reler, Soernaes ~kınındakı petro~ bttU 

Psris 2 - Pertinax, Sovyet Birliği- kaybetmiyecegı cıhetle buy~lk bır rağbct tebaasını nakledecek olan Almanyanın 'annı hedef ittihaz etmişlerse dek ~aJctl Londra 2 (Husu ... i) -Yeni Fin ka1 
·

ın i bugün hayli uzun '>Üren bir top!antı 
y.apmıştır. Bu tcp'ıantı esnasında Sovyet nin, ihtilafı Finlimdiyaya teşmil e•me-

görebilecek ve ucuza mal edilee ği için . . . ateş edememişlerdir. Oradan P<' • 111bB 
.. .. .. d f 1 1 kt cDonab vapurıJ.nun rnevcudıyetıne ham - olmıyan emtia depolarına bırkaç 1>0_ .. 

111 
•• 

surumu c aza o aca ır. 1 d'l kt-.J' K dü S t t '•U e ı me 1.-uır. eza n ovyc ayyn- isa>bet etmiştir. Helsinki iizerine. ", t d8 ta l.ITU7Alndan mütevellid vaz.ived tetki!.ı: si cnd'c;e verici bir alarnet alaca~ nı 
ed;lıniş ve ihtilafın Milletler Cemiyetme söylem~kte ve bu takdirde, karış•.klı 

Meyva sularının gazozlarda esans ye- reterinin uğradığı ciddi zayiatm Rus tay- b n 
· k 11 ı d t · dil k h ı yetli miktard, a daha başka b<>rn 

8 
'çJ"f\ • 

rıne u anı ması_ a erru, n_ c_ ere 8 - Y. arecilerinin uevk ve aayretini azalttı~ı m 1 

k hht 1 t hlfı.k d t • "' dÜr::lT1Ü§tür. Şehir büyük bir m .. a·t·e· rf .J(!' teYdi edilmesi kararlaştırılmıştır. 
MiLLETLER CEMİYETİ 

Bu münasE'lx>tle' gerek Fin tmdiya, ge
rek Sovyetler Birliğinin Millet1er Cemi -
yet'ne aza oldukları ve cemivPt nakt 'lın, 
iki aza devlet ara ındaki ihtiFıflar ı ha
kem u ~ne hall'ne amir oldul'fu teb:ı.riız 
ettiri :mektedir. 

SOVYE'ILFR YE Ti KABİNEYi 
TA~'lMIYORLAR 

Diger taraftan Moskov!l hukiimeti 
Sity - T.anner kabınesini taruma mr ktadır. 

1 J.oiNLANDİYA HALK HÜKUMETi 
Moskovada neşrolunaİı resmi bir teb

liğde yüksek Sovyet şUrasının Finlürıdi -
ya halk hüh-Qmetini, yani TeriJoki şeh -
rinde So~t askeri kum::ındanlığının 

kontrolü ve kominternin Finlan .. diya şu
besi şefi Kusinnen'in riyaseti altında te
şek-kül eden hükumeti tanımağa karar 
veraıği b'ldirilmcktedir. 

Ayni şilra Sovyetler} .. demokratik Fin
lAndıya cümhuriveti rclsındl:l diptorna -
tik münasebetler tesisine karar' ermişti:c. 

Kusmnen'in komüni t hükumeti, Mos
kovanın tek'iflenni kabul etıne~e hanr -
dır. Fi hnkıka bu akşam ~olotof ile Ku -
sinnen arasınd .... bir anla§ma ımzalanmıı:: 
oldu~ bildirilmektedir 

•.t-..nlaşmanın csasla..'l şunlardır: 
1 - Hengoc yanil""ldasılc buna m~\ca

vir adaların, askeri üs obrak kullanıl -
mal' üzere, Sovyet1ere terki. 

2 - Kareli bcrzahının şimal mıntaka -
sının Sovyetler tarafından i.şgali. 

3 - En şimnlde Petsarno ve havalisile 
Finlfuıdiya körfezindeki adaların Sovyet
lere terki. 

4 - Finlandiya iie Sovyetler arasında 
bir mütekabil yard'ım an1aşmasının akdL 

FiNLANDiYA PARis ELÇİSİNİN 
TEBLİGİ 

Paris 2 (A.A.} - FınHindiya elçiliitin
den resmen te-bli~ cdılmi.ştir: 

Finliındiyada 1930 danberi bir komü -
nist partisi :rok•ur. Komünist partisi 1930 
tarihinde feshedilmiştir. ı::ns harbinin 
hemen akabi"de Moskovacia Fınlandiya 
1romfrn"st partı.s ism'l"<k bır parti teş -
kil edilm'stir ki, mülteci komünist'erden 
mütec;ekkil otan ıbu parti hakikatte ta -
llUlm r bir Rus organı ıdi. 

FtN J>ARL~ 1El\rro5U SIGJNAKTA 
·TOPI..Al\'1)1 

Bern 2 (A.A) - H lsinkidcn bildiril -
di n öre R:>ii - T nne.r hükum~tinin 
pro , bu l r h bir .ığınakta topla -
na"l pari IIlf' t az lar tarafından itti -
f da ta vib cdılrni tir. 

SOVYET RADYOSU FİNLERİ 
jc:oyAN TEŞVİK EDİYOR 

M ko\ a 2 (A A.} - Sov) et. rad:,·os•ı, 

ğın yalnız o sah<1ya munhasır kalmıya. 

ca~ını, an'anevi emperyalizm ile ihtilal 

ıdeolojiı::inin, ikic;ini bir arada pek a -

te~lı h'r terkib teşkil edecokleııni ila\'e 
etr'lckted!r. 

ın_ sı . ı ve e_ zız gazoz ar ıs ı ·ı ·ıe e- d:ı dü..;lnülmektedir. Sahilin üç ı..;ıomet- ..-- kle cı ~ :i" ~ dedir. Her tarafta tahlisiye bolu t...ıı.• 
mın Pdılecektır. Yakında elma ve bı uha- relik cephesinde Sovyet kıtantı-nın zayıf ·mdiVC "V 
re dc portakal usarelerinden bu şekilde bir taarruzu kaydedilm.ic:tir. Finlandi - !aşıyor. Yıkılan bir akaretten sı ıcrdg, 

• 'h b ı 1 k b v dar 13 cesed çıkarılmı§tır. 'Bazı ycı ıere r: :n Plat .istı ·aline aş anı aca ve .u va kabinesinin içtimaı hakkında hiç bir boınba'ar d'amlan çökertip ınahzetıctile 
bıluhare dı~er meyvalara ve ılhassa ü- t bli~ neşredilmcmiştir. l< 5ur 
i.i.m" de teşmil edilecPktir. kadar inmis ve orada patlama ştır· 

lNG.LTEREOZ Eir me,•ki btirdad edildi Ibinalarda taş taş üstüne bır knıarı;~ tdı 
Bu istıhsa ci: ın m'.ihi.m bir kısmının dJ' ~ıı 

Pi'l:asalara ihracına aa imktın hfısıl ola- Helsinki 2 - Finıandiya1ıların Petıia- Parasiıtte inme tccriibcsi akiıllutçfılerlı 
Lon:f .. a· 2 (A.A.) - Ruı:: taanuzunu J ı < > so t parM J1f 

ca n ) apıl,an tetkikh:rden aniaşılmak ta- mo' yu yeniden işgal ettiklE-ri bil dirilmek- Hels nkl 2 A.A. - vvc F'lnti\Jld 
takb.h ve küçük FinHlııdiya milletinin . • . den mürekkeb mühlm bir grup nde bf 

dır. te ve bu hususta aşağıd'akı tafsılat vcrıl- hatlarının arkasına inmek teşebbi\SÜ " . 
hüc;ni ııiyet ve cec;are.ine bilhassa işa

ret ed('n İngiliz matbuatı, Almanyanın 

bu suretle Rusyaya alet olduğundan do 

--------~~~=-=----- mektedir: Iunmuşlarsa da bu teşebbüs akim tnUJl 

s~ a"'et alemfnde Finlandiya kıt'alan karl:ı örtülü yol- tır ~ 

layı p'~ın~n olacağını kaydetmekte ve 

Rusyanın Baltıktan sonra Botn'e kör
fezini de kontrol edeceğini ve o zamnn 
İsveç demirini nakil için Stalinin mü -

sandesini almak icab edeceğini bildir
mcktcdır. 

(BCt§ tarafı 3 u ıcti scıyjadcı) medikieri bir anda Rusl.ara hücum et -
larda bütün gece yürüyerek hiç bekle - f~Aııv-=c=s~, 

İngiltere-nin, i'.k günl<'rde, şiddetli hare - miş'crdir. Finl~ndiya bıyyarelcri piya - t 
ket etmesi beklenir. Zira, şimdiye kadar deye faal bir şekilde yardım etmi§ ve 
h:ıkinıliğinı hiç kimscyln paylaşmav.ı ra- d ~~~ 
zı olmadığı bir sahada, denizlerde hüküm Rusların işgal ettikleri mevkileri urma- R 
ranlığı baltalanmaktadır. Ye İngilterenin dan bombardırnan ctmi4tir. Göründü~ti - Ankara adyosu 
duvduğu aksülfunelin siddeti bilhassa ne göre Rusların zayiatı pe:k ağırdır. 300 DALGA uZUNLUÖU 
bundandır. Sovyet r keri de esir edilmiştir. 1648 m. ısz Kes. 120 ıt:· 

T.A.Q. 19,'71 m. 151!15 Kes. 20 ~~· 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 ~ ' 

OSMANL BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESiS TAR Hi -1863 

Statüleri va Tü kipe Cümhuripeli ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli k;• unla fasdik edilmiştir 

(24/6/1933 tarihli 2435 Nurnaralt Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 ingiliz Lirasi 

1.250.000 1 ngiliz Lirasi 

TOrkiyenin başhca Şehirlerind!! 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KliRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOStAVVA, RUMANVA, YUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
~ •, 

filyalleri ve bOtün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardir 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler k~ldı. 
Türkiye ve fenebi memleketler lizcrine keşide senedat 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Sençdat tahsila•ı ve saire. 

En yül(sek emniyet şartlarını haiz kiralılr 

Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

1 
1 

Piyasanın en müsait tlftlarile ( Jcumbarah veya • 
~ kumbarasız) tas"'rruf hesjipları açahr. 

im-mm~&.aJ.~~ 

İki alay imha edildi 
Bundan başka, FinHindlynlılar Karel:i 

körfezi üzerinde bulunan bir orrnanda iki 
PAZı\R S-1%.1939 1't.': 

Sovyet alayını imha etmi~lerdir. Finlfm- t saat ıı. 1)0: 
diyalılar kendileri tarafından icad edi - 12.lO: Program, ve m:ı1t~enberıcrl. 1

2 '~'' 
12.3':: Ajans ve meteoro e seJ ıı. 

len şimdiye kadar meçhul bir modelde TUrk mUztğl: Ankara Radyosu J{iiJXl ocııı. 
mitralyözler kullanıyorlar. Bu mitrnlyôz- Enz teyeU. İdnre eden: :Mes•ud trıı. , ŞI~ 
}erin kurşunlanna, ağaç gövdeleri mani ı:!.:!O - 14.30: M1lzlk (Küçük ork~ari.Jl· ~ rf 
oln.mamaktadır. Noclb Aşkın.) ı - Oounod: Ave - F~ı 

. , . Leopold: Yugoslav tnclleri. 3 stfllıv;.: 
36 tank talınb edildi Sto\z: Viyana~a ilkbahar. 4 - Joh- ı.ell' 

Bundan ba~ Finlundiyalılar 36 adet Şark masalları (Vals) 5 - Fran_z pr~r~ 
Sovyet tankını tahrib etmişlerdir. ıoo Klo operctlnden potpurl. ıs. ve J11e~ 

18.05: Memleket sru:ıt ayarı, Ajans ad>''O ll-
Finlandiyalılarm ınukavcnıcti orolofl haberleri. 18.25: Müzik (N 'f{)l'~' Jtl ~ 

Berne 2 (AA.) - Ladoga gölünün şi- orkes"trası.) 1~: Çocuk saati. 19;~s:ın• F1~ malinde Finlandiya ordusunu çevirmek zlğ1. Calanlar · Veclhe, Fahlre . ~eeP:~1ıjl 
. . . . ~ Erer, Gevdet Kozan. ı ~Okuyan- .- ~d 
ıstıyen Rus ord-w.u şimdiye kad ... r mute- ro Ah!skan. ı _ Şehnaz peşrevi. 2 JP ..... 
madiyen püskürtülmüştür. Finlandiya or Zade _ Şehnaz şarkı: (Etmedin . ~~ıııs '

1 

dusu kendisini müdafaa için bi!J:ıassa or- lhyn.) 3 - Dede _ Şehnnz şartıiato. ~ 
manlık \'e göllü araziden istüade ediyor. canımın canı efendim.) 4 - M~re cıe ~,ı 
Bu arazi Rus hücumlarıııın ilPrlemcsıne Şchnaz5 ş:ı.rkMı: (tFıfrsaçt ~~m ~ıırP~~ şe!" 

• . sıım.ı - usa n a,......, - ş!1lti" tl. 
m anı olmaktadır. kı: mn çeşmlınden gitmez.> 6 - tt ~ ıı: 

Helsinki 2 ~A.A.) - İtimadrı. değer bir oz:ın - Busellk: ııarkı: (Gönül h~ıt ~st,, 
kaynaktan bildirildiğine göre dün Sov - mezJ 7 - Sadet:tın Kaynak - ~ ıı.n: se~c,
yctlcrin 8600 tonluk Kirov kruvazözüne CSaçlarıma ak düştü.> 2 - Ok ~ıyıı , ttı: 

hat Ö:ı:dcnses. ı - Şemsettın 13e1 • 1p 
Finl:ınJiya bataryaları tarafından atılan ~nrk.: <Anılsın yar ne.> 2 - şcv!d _. şr • 
obüs'ıerle isabet vaki olmuştur. J:{ruva - enz şarkı· (Kudretın kflfi dE'~ııJ !ıc ııÇ111~t· 
zör, kendi vesaitilc uzaklaşmağa muvaf- Bey - '!llcaz şarkı: <KuJ geldi, f~ ııı~fl rtUr' 1 

Im dadır sın~ıne yare.) 4 - ......... 20 ıs: e • 
fak O uştur.. kü: (ŞU köylünün yosma kızı.} snrl Jı J 

Istiklal Jıarbi mfuı!~!: Halk tnrkiılerl. tnebolulı.ı20 45: ~· 
Helsinki 2 (A.A.) Finlimdiya ordu- ceb tarnfındnn. 20 30: Konu~~uz!IC (C~~ 

su b~kumandanı Mareşal MannerhE'im mürl~ (Fasıl HeyetU 21.30. rı yıırı -;e ~s" 
Finlimdiya kıtaatma harı:ıretli bir hita _ band - Pl.> 22: Memleket saat a ger11Sı. 1g.rı'> 

ak F o ı· di ist'k]AJ h haberleri. 22.15: Ajans spor 23 so: 
bcdc bulunar ın an ycı. ı Cl ar - Müzik <Cazb:ınd _ Pl.) 23.25 - · 

binin devam ettiğini kaydetmi~ ve müs- id progrıun, ve kapanış. 
tcvliye karşı metanetle mür.adcle edile - * 9,65 ;~ 
ceğini söylc,miştir. Hernün yalnız ku:a dnıeıı Sl.

7 :~ııncl til • 
Diğer taruftan, başvekil Ryti de rad - pootamızln neşredilmekte 0~::~ıd" gt;ste 

yoda verdiği lıir nutul~ta Finlandiyanın ırrde haberler saatlerı 
R ·ı .... "1 . ..mk.. I b" mlştir: ıs 45 dO usya ı e goruşu mesı mu un o an u- İl'anca: Saat 13,00 ve , d 
tün meseleler hakkında müzakercye a - Arapça D 13,15 ve 19·4:5 dC 
made olduğunu, fakat istiklali ve dahi- Fransızca D 13,45 ve 20• 



Daha becerikli olmast beklenene 
bir genç 

Buldaktan Na-
lT fiz Ogüt, karaJ:te~ 

zun süren bir işsizlik devresinden - Af buyurun bayan, dedim, fakat rlni soruyor: 
~on:a~ nihayet bağlı olduğum iş bürosu ben on dolardan aşağı çalışamam. Menfaatlerine 
~n: ~şe gönderdi. Gideceğım yer, zen. Bayan biraz sinirli bir eda· ile. karşı tokgözlü va 

~~? bır aile ;di. Orada, ikinci hizmetçi - Bu nasıl olur, dedi. Ben birinci terbiycli davranır. 
~~k çalışacaktım. hizmetçıme ayda on dolar veriyorum. Bir işi başarmakta 

, .. ; "" . . •: . 

. t"" . i •••.. 

• :,~J;. . . 
'''.~.· •. ' •·:~ •... · 

Yazan: Reşad Ekrew 

Bir yay hikiyesi 
r· 

Ql ... cıbahleyiıı dokuza doğru, hizmetçi Hem üstelik o beyazdır. Halbuki siz becenkli hareket. 
~a'irak Ç~!ışacağım evin büyük kapısını zPncisiniz!. leri pek görJlmez. 

dını. Unifonnalı bir kapıcı kapıyı - Ne yapayım, bundan aşağısı da Üstüne başına cUk~ .. Hepsi~ !lkatıp.. tcmizlet<>rek Kü ·ı - Değirmenci bana kanşmaz.. Ben o-
.bnçtı. Ufak bir beklemeden sonral evin beni kurtaramaz!. kat eder. ~k~:ndlının ~ sunnet çocuklım i • nun kölesi değilim, yanaşmasıyım ... 

ay çın :uazır attıgı csvablada tepeden tırna- - Haydi öyleyse hazır!a eşyanı Deli 
h anı göründü. Beni görür görmez Zengin bavan, beni ayda sekiz dolar * * ğa yeniden giydirip kuşatmış ve derhal Hüseyin ... 

ayre!],.. bağırmaktan kendini alamad!: ayltğa razı etmek için bütün talakatını Ç b Küçükefendi yalısına padişih hi!.metine - Benim eşyam, çamaşırım falan yok .. 
- A ... Si:G zenci imişsiniz!. srafetti ve nihayet benim ısrar ettiğimi a Uk hareket& geiOD bir genç aldırmıştı. yazın da, kışın da soyunurum, sırtımda -
- Evet d b .. .. DiyaT''"k: • .....:ı,n Deli Hüseyin de, Çc..ltmecc köprüsü ha.. kileri derede yıkarım, kendim de rrirer ma am, en zenciyim. got u nce, istediğim fiatı kabule mecbur v.. Tu.. d f k "I f k ,.. 

_ .. - Halbuki ben, beyaz bir hizmetçi oldu: I<'iknıt G~nay, ka- şın a, n at go tara ında ve göl üzerin- yı anınm, onlar kururken ben de yatar 
..:ondermeıe .. b'lh t 'h t . n·· .. b' h' k. de kurulmuş Çekmecenin balıkçı yiğit - u:yurum. 
ti rını ı ctssa asrı e mış • - urust ır ızmetçiye benziyor - ra .tcrini soruyor: leri kahvesinc, yarenliğe gitmişti. Asıl Deli Hüseyini bir tes.ıduf eseri olarak 

l"rl. sunuz!. Bunun için istediğinizi yapaca- Zeki ve işlek maksadı da, orada delikanlılan saymak, görüp bcğenen kapıcıbaşı onu alıp istan. 

t 
- .E.mrinizin yapılmadığına çok mü- ğım .. fakat içimde 1>ir ukde var: Nelli- hareketleri vardır. güreştinnck, hatta, hepsine birden mev- bula getirdikten sonra Beyazıddaki Eski 
~s~ İyi muamele lle dan okuyarak giireşmekti. Çekmece deli- Sarayın acemi baltacıları arasına kaydet-

ır k ır.m. Fakat bunda hiç bir suçum nin sizden hoslaşıp hoşlaşmıyacağım bir kanlılannın geeeki hünerlerine hayran o- tirmişti. Bu, dörd:.incü Muradın tahta "Jk 
.rO t" 1 .. k yumuşar ve il~nd('J 1 " · ur u estiremiyorum. an Deli Hüseyin, onlara kendi güç ve tığı sırularda olmuştu. 

R . olmaktan uzak ka· k tin' .. k j ~vın zengin ba•yam, ince kaşlarını Hatırımn< r,elen şu suali sormaktan ruvve ı gostcnne istiyordu. Gene o yıllar içinde idi, İstanbula bir 
Yu~~r k k d' · 1 d lır. Tenkid ve tek· DELİ HÜSEYiN İran e!-çisi rrelmış, hüncr göstermek i"in 
• u 1 aldırdı. Uzun uzun beni istic- en ımı a ama ım: D" d.. · M h " \<ıb dir karşısında te- or unci.ı uradın gözdelerinden ve has bir kurulmuş yay getirmiş: cBn yayın 

ı et+i .. Bundan önce çalıştığıın yer- - Affınızı rica ederim, bayan, de • essüre kapılır, mah sa pehlivanlarından Delı Hüseyin aslPn A kirişini çıkarıp gene kurmağa kadir bir ;t ha~r<kında benden izahat istedi. Ben rHm. Falı;at Mis Nellinin ne gibi hiz - cub tavırlar alır. nadolulu bir Türk çocuitu idL Yenişehrin pehlivan Memaliki Osmaniyede buluntır 
d~ kendisine lazım gelen izahatı ver - metlerinc bakacağım?. Mis Nelli kaç * * köylerinden idi. Fakir olan anasını ve ba- mu?! diye meydan okumuştu. Yay wz -
,:l'h .. '~{endisine tatmin edici cevablar va"'ında?. Şimdiye kadar hiç zenci gör- basını pek küçük bir yaşta klyb<:tmiş, lice Istanbulun en meşhur peh1ivanlarına 
v('rclim F m . '? Oldug"' u gibi görünen bir ge bir müddet uzak hir akrabasının yanın -'gösterilmiş, fakat hiç birisi yayı bozup 

. akat buna rağmen bayan: emı~ mı. nç da büyümüş, on, on iki yaşbrında da bir kurmak dekll. kirişmi bile aynatamamıs-
s k- Zenci oluşunuz doğrusu canımı - }1e}li bir kaplumbağadır. Diyarbakırdım de~menc yana~alık ile girmişti. Daha lardı. Nihayet bu yayı Eski Saraydakj 

1 tı, demekten kendini alamadı... - B'r kaplumbağ'a mı?. Şükrii. Togdl, ka• o yaşlardan itibaren derdi merakı güreş- kızlar ağasının odru.,na koymuşlardı. El 
, :albii ben sesimi Çl'karmadım. Hem ~ - Amma barikulade bir kaplumba- rakterini soMıyor: mekti. Kendi akranında rakib bulnmuz • a!tın<:Jan da onu bozup kurabilecek bir 
s.ıo;en ne divebilirdiın?. Çünkü ben 0'~ .. tıp~ı bir çocuk gibi.. çok sevimli Kendim göster- sa, koca deJikanhlara meydan ı:ıkur, un pehlivan aramağa oaşlarruşlardı. Deli Hü 

onu v • b· lı ı· k F k b. h ve bu~day çuvallarilc boğuşurdu. Bir gün, seyin, cesur ve -şakacı bir çocuk tu. La ka -
"" ~ kı.ınaatinde degıw'ldim. Vakıa A • w •r ma .u·. a ·~t ıraz uysuzc~·· be- rnek veya üstün Deli Hüseyı'nin yanaşınalık ettit•ı dex.:r- bını Eski Saray baltacıları arasında da 
"'C''I'ik ,J e1enmecl'm h' t ·ı k · t tm k · "" 1\' d • a...ıa zenci olmanın iyi bir seve •. ı..,. ızme çı ere arşı ısvan e- u a ıçin h are-- menin önünden P,eçen b:r kapıcıbaşının muhafaza etmişti. Geldiğinin tezine idi, 
};' "'ltılet etmedieini ben de biliyord·u~. ch·or. Yemeden kesiliyor. Ona hizmet ketleri göriilmcz. nazarı dikkatini celbetJnişti. Değinncnde 1 bir kış günüydü, kızlar nğası odasının o • 

akat bu w adecek hı'zm t · · h d .. İçinden geldı·ğı' gı·. konaklamak i,.in durduY'Unda koşup atını cağma sırtında odun taşıyordu. Odayı 
. ı.·., na rngmen zenci oluşuma ev;u - e cıvı er şey en once o- " "' ' 0 "Ynz b bi konuşur ve gö- tutan bu çocuğun dal yapılı vücudü, gü- tenha bulmuştu; içeride Yahya ağa adın-

-n' ayanı kadar müteessif değildim. "tm bei'ienmesi şart .. Zenci oluşunuzu cü, kuvveti, sert, fakat sevimli bakışbrı ~a bir nöbetçi vardı. Ocak kenannda da 
benı~ııf bunları düşü~ürken beya.z bavan bundan ötürii beğenmiyorum .. bir ak- rünür. Menfaatle- hoşuna gitmiş, ;ıdını sormuştu. Irandan gelen yayı görmü~tü. Sırtından 

en.aden tırna!fa kada b d ha 1 rine karşı ihtiras Çocuk: odu11lan bırakmış, yayın kabzasın:ı cl at-S\izd" r- ,., r ır a c;ilil{ ~uı;armasından korkuyorum. Nell' · u N' h t ·· b 1 ~ 1 ve hamleleri yoktur. Daha ziyade tok- - Deli Hüseyin... mıştı. Asıl hikayeden haoeri yoktu. Ya}~ 
0ldu.: · ı aye soze aş ıya ı gene 0 ciı!im belki sizden korkar .. onu görmek gözlü davranır. Demişti. Onun c Del h lakabını benim- birkaç kere çözüp bağlarken, nöbetçi: 

- b · t · · · ., * * semiş olması kapıcıbaşının bir kat daha - Kız Ağası geliyor! 
du .. h'· oi.l.iyor musunuz, d ed ı', asıl beııı' ·c; "r mıc;'nız · ~ hoşuna gitmiş: Diye bağırmışt:. Deli Hüseyin de, telaş 
lli;un-ı:ren . nokt~. Nellinin sizi beiTe- .. E~·i~. beyaz bayanı korid~ra. doğru Güvenilebilen bir tip - Bre insan kendisine· deıi der mi? Pc, yarı çözük olarak bırakmış, kaçmış -

herrenmıyecegı meselesidir. vurudu. Ben de arkasından gıttım. Ko- Diye sormuştu. Hüs,..yin giiıerek: tı. 
- }{ d Karamandan Yu - Elalem derlikten sonra ben ne dive Kız Ağası gelip de yayı çözülmüş _gö • 

h·· m en imi ona beğendirmeye çalı- ri iorun dip tn rafında bir odanın kapı- suf Aydın, kara k· droniyeyim... ~ rüncc, az kalsın sevincinden düşüp bayı-
J;; ' bayan, dedim. ::;ını açarak: terini soruyor. Cevabını vermic:ti. lacaktı; ve hemen: 
.. vet k d' · be~ d' · ~ B ,_. t ?ı l'r-eebu 'd en •mı ona rren ırmıve - İşte bi~im N ellinin odası, dedi. Mes'uliyet ve - Deli Hüsey!n be, s~n nP. iş yaparsın - u yavn .... ı m yapış ı .. 

i~ r um. C'ünkü çalışma ihtiyacında ~- _ . tenkidden çekin· bu değirmende... Diye sorrnuştu. Nöbetçi Yahya ağa ise 
m. Bu Nell' . b' k 1 d Burası bu' uk bır oda idi .. kavalarla, _ Yanaşma'-'ım be.".. Kızlar A<Yasının bilakis kızdıg"ını sanmış 

l'a:ıtıa ~ ı. esme ırço yer er c - .. .. .w rnek endişesile işi. 1 ·• "' 

Çuk dıgnn hopp~ ve şımarrk bir kil- Ç;lyırlarla, çımenlerle suslu bır oda ... ne sarılır ve takdil - Para verir mi sana değirmE·nci? idi: 
buı_1• bayandan baskası olamazdı. Hal _ Odanın orta yerinde de kocaman bir - Par.a da neye yararmış?. Boğazımı - Baltacı Deli Hüseyin ocağa odun 

!'i b .görmczse çobuk doldurur, işte ... Yeter... getirmişti; yayı alı"' birkaç kere çC>kti, 
Çı>ktniv:n ~u gibilerinin kaprislerini kaplumbağa vardı. İşte bu Nelli idi. kırılabilir. İtiraz _ Bak eli yüzü temiz bir çocuksun ... çözdü. sizin geldi~inizi işitınce de böyle 

Jlnr: a ışmıştım. B(;n kaplumbtfğa sevmiyordum. Fa- ve muhalefetten Akıllı bir çocuksun Ja ... Sana boğaz tok- bırakıp kaçtı! 
c:-_ '"' mesel · · h' k tk · d 11 ~ 1 k • • K A» b .. · '-JQrduın· esını ıç onuşmamış ı . kat ~alışmıyh mecburdum. Ertesi gün. zıya e uysa ı5a lujtuna yanaşma ı yaraşır mı? Demiştı. ız ıı;ası unun uzerıne: 

mütemayıldir, güvenme hislerlru telkin Deli Hüseyin gözlerini bir an yere in. -Tez Deli Büseyini çağırını 
Yo:: Ay d~ ka c lira vormeği düşünü _ ?.~.~ .. ~!!~~~=.:~ .. ~~.: .. ~~.~~~?.~~·..................... eden halleti vardır. direrek ilk defa olarak kendisini düşün· Em rini vermişti. Eski baltacılar kah • 

ı:.\7~nuz. bayan, dedim? ( * * dü ve: yası Deli Hüseyini yakalatmış, baltacıla-
"' ııı b T ··VA T R Q LA R ) -Doğru söyıe.rsin ağacığım .. nınma ... rm eskileri, bu acemi nefcri yaka paça 

d~ıı evaz b"vanı beni tekrar tepe- l k" b' . t _ 8 1 Jr genç Ben yanaşmalıktan başka iş bilmem, za - ite kaka kethüdanın huzuruna çıkarmış -

-
n·na~a k n dar süzdü: Şehır Tiyatrosu Tcpeba~ı dram .......... mda naat bilmem... lardı·, kethüda, Del: Hüscyine bir iki sil-
A d _... Gilmii§hankii .. "' ---,......_,._ 

(!erli ... ,/ a sekiz dolar verebilirdim, Gündüz saat 15,30 da yünden Iiayrettin Dedi, kapıcıbaşı, 'bu mcrd çocuğa bir le indirmiş: 
ın .. k· d· ernek içmek, evde yatıp kallt _ ak.şam saat 20,30 da k k . iyilik yapmak istedi. Bu güçlü kuvvetli, _ Bre asılac3k! Ağa 0 ·ma ~irer 1n, .. Ş ·ara ·ıerıni sr ru· ı· " " t 1 .. 1 k b 1 u caba. eytan e ı yuzu em z ve guze çocu ·, saray a- tek durmazsın, ona buna yapışırsın, se -

F.:vin . . İstikll'ıl caddesi komedi kısmmda yor: tacılığı için yaratılmış gibi bir şeydi: nin tırnaklarını dökeyim!. 
birin . ıçınde benden ba!;ka bir de aşçı Gündüz saat ıs.so da Zeki ve çc>vik - Bre Deli Hüseyın, seni 1stanbula gö- Diye azarlamış ve sonra gene, to~<a~ 
İ3ı.; ~~ ~izmetçi, uşak ve kapıcı vardı. akşam ır;aat 20,30 da halleri vaııdır. Teh türsem gelir misin? yumruk, tekme He kızlar ağasının huzu-
Oltnı taıt altında i~imin pek de ağır like \"e zarar veren Diye sordu. Çoc:ık, atı bıraktı. <:.vveHi runa göndermişti. Kız Ağası karşısında 
h Yaragwın d' d F ~- Kan Kardeşler görgüsüzlükten gelen bir serbest'ik ve yapısı biraz irice bir tüvsüz o"'lan rrörün. 
tır.a ~ ı zanne ıyor um. a·.ı\at mevzulara yanaş~ · · t ·ı k b b 1 ~; "' rn samımıye ı e apıct aşının oynuna a • ce şaşırmıştı: 

SO\ a '·glnen bana teklif edilen para Halk Operetl saat 21 de 16 ve 9 da maz. Medeni cesa- tıldı; ve sonra kendisini toparlıyarak a -
h ~m Ztd~. Çünkü ben bir.inci sınıf bir Zozo Dalmasl~ HALİME reti olabilir. Bir damın ellerine yapı.şıp öpmeğe başladı: - Deli Hüseyin cE'n misin? 
t e Çı sa I d El d bo - Bre ağacığım ht>meıı gidelim.. bre Diye sormuştu. 
"tvı·sı yı ıyor um. ım eki n - Ism. aU n·u·mbu-ııu .. temsillerı _ Bu akşam Ka. şeyi güzelce ve ct. D ı· H" · b ·m s lta m cr d ağacığım durmıyalım gidelim.. - e ı useyın enı u nı ... 
"''ağı~a e iyi idi. Ayda on dolardan ııımpaşa Geytkll ane tiyatrosunda raflıca anlatır. Menfaatlerini dasıtmakta _ Değirmcnci ağan izin verecek mi ba· - Bre bu kemanı çözen sen misin?! 

Çalışınamıya karar verdim: <İJı:i fidan bir yılan) pek fc>ragatli olmayabilir. kalıın?. (Arkası var) 
Zi~~~~~~~======~====~================~==========~====~====~==~==========~~~~======================~==============~~~~~~ 

~(>ltıl . aşk hem hassnstvl't, hem dC' 
~~t~ne ışid~r; bu mev:mrt1 san"at -
lnarı-ı ·ı bır şeklide dıkk:ıt ve ihti • 
~Vı da

1 b"~eş~ul olmak lazımdır. Ceylan ,u .. "'--.. ._.~ 

«Son Posta» nın yeni edebi romanı: 42 

CEYlAN AYm 

ayırır lar, resimler koyarlar ... Spor mec
rnualarından biri de kapak resmi olarak 
bu sizin Ayşenh:in spor kıyafcti He galiba 
Ankara stadında çekilmiş güzel bir pozu. 
nu büyültüp koymuş ... Ci d den ahenkli 
bir vücud! 

- Çehre, ince bir ruhun Hadesini ta
şıyor; manalı bir yüzü var. 

e o d 0 Y edır. Fevkalad•• hassa.c; sinirli 
4anıar ereeede süra·tli olan bu ,güz~l hay -
c 1':ltıda~ahrada atlarl~ takib edilir; arka. t/ ır, onı tazıiar koşturulur, yolları ke -
~~ ııırad ar tam vaka! :ıdığınızı zannettiği
l Çatlar.a U~ulmadık yer'erden sıyrılıp 
l~tılldan · t~~ıbdc devam edersiniz; arka-ı - Ruh ve beden ahcngi... Ne güzel 
b lllatı kü nı~temadiyf'n dolaşırsınız. Cey- şey! Yunan dehası asu·laı·ca t:ışları ycn-
~t eını kçuk .. ~ru?.1ara ayrılma~a mec -ı tarak bu musikivı madde halinde ifade 
.4ı Clt, nı \• nı:ımkun. ~ldu~u kadar yor - Yazan: Refik Ahmed SevenıU ctmcğe ça'.ıştı ... - Sabahlt•yln ~azeteleri 
\ı~Cllar ~ av~e~lerını .. kırmak esastır. K~fi~yada ve kom~ olduğunuzu söyle - günlük karşılaşmalarındaki alelade ma - o beni sevk ve idare elmeğe .başladı: karıştınrken mecmuanın kapağında bu 
;ıı.a a\7c 1<ısgetırdikçe tufck atarlar; fakat l111Ştı. yoksa ben mı yanlış anladım ... Bu na ve merasim. - Bir Türk hanımı galiba? genç kadının ~ğrandisınan çıplak resmi -
~~ geçi: nr .. ~nları bi tab bırakıp diri diri otelde misiniz? - Nasılsınız? , - Evet. ni görünce dikkat ve havra~lıkla seyrct-
~ fevk::i:~~ wre cih ~er!er. Yoruc;ı, fa- _ HaVJr, buraya bir ahbııbımla buhtş- - İyiyim; siz? ' - istanbuldan geliyor, zannedc>ri:n? tim. ÇizgilerdE-kı suples elle tutulacak ŞEl 

~Or aat ö~ı . ~lencelı. b•r s~ordur. mak ve bir,.ikte yemek yemek ıçin gel _ - Ben de... -Evet. k ilde hissediliyor .. 
lU dtı. t1 eyı. bır hsylı Ji(eçmış bulunu - dim - Allaha ısmarladık. - Balkan olimpiyatBarı için değil mi? Mcnela.s bunları siiylerkeıı içimde bir 

tıe bı ra en e \as, peçetesini sofranın üs - · . - Gül c gül e... \ - Evet. şey kırılmış gibi eza hıssedi.yorum; bo -
k' lvt karak ayağa kalktı: - Bız bu otelde ~alıy~ruz. .. - Bulu lım ) - Meşhur bir sporcuııuz olacak. ~a:uma bir yumru tıknnıyor. Yürüyoruz. 
~'tıillı. ~akkak ki zevkli ... dedi, fakat &;>nra a:kasına doncreK ~ocasını ~os: - Bulu~lım: - Evet. Menelas devarn edivor: 
~~r ve ~adar uzun işe tahammülüro ~ı:r~ı. ~~ı, A:rkar~~an 

1 
tan.d;ğı~ hatta Fakat niçin buluşalım? Trajediyı tek - - Bugünkü gazete1er:lc resmi var da.. - Göreceksiniz, bu resim yann Atina 

aşkı ş ~di ve kadar da olmadı; b:ı ıdr aç e;. ~vunc, ": g~ m~ 0 .ark u genç rar oynamak için mi? Yoksa bıraktığımız Görür görmez tanıclım. -stadyomuna yüz binlerce 5eyirciyi çekip 
ar sıze nıübarck olsun! a amın ır aç sa~ıye. en erı ~rşımda yerden başlayıp devam mı edeceğiz? getirecek. Eğer avni zamanda, söylenil -

~aA]q.0:Po * du~d~~nun ve ben~ selamlamak ı~ın .b;k Buluşmağa hiç te li.izum yok. Hatta _ İsmi Ayşe, galiba? diği gibi. muvaffakiyetli bir atlet ise Ay-
Gl llı.Iı ka 1Pala.s otelinden çıkıyorduk. Ie?ı~ını~ ~arkma varmanuştım. Bırbı_rı - ayıp olmasa, rnana vermiyeceklerıni bil - - Evet. şe Ba1kan\arda büyük bir sükse yapı -
q_ l'ıı_ı~rı ö Pı~'l ıtmek içjn elimi uzattığım mızın elinı sıktık, hatır sorduk. Ayşe. sem bu akşam vapura atlayıp Atinadan _ Güzel bir isim! caktır. Beyne\milel müsabakalara girmek 
~Vnı SlJrtekı tarafta içeriye gırmek üzerr - .Buluşalım. ayrılmak isterim. - Di'mem, öyle mi?.. mühım bir şeydir. 
t1qbrıış :ılle ~lıni kaoın·n dış topuzuna Dedı. \ Çocuk değilim ya, cnnırn, v~zivt'i i-ia- - Balkan olimpiyadlan Atinanın mü. - ......... 
b:;ı, l'ol an ~ir kadın hayali ile karşılas. - Buluşalım. re ederim; olur biter. Niçin gidccekıni - him hadiselerindcndil'; hem mi'ı; bir an a Simdiye kadarki temaslsnmızda MC> • 
'~h-t e\' ~erdırn. Avşe içeriye girdi. Hiç Ayrıldık. şim? ncnin bir nevi dev.ımı olduğu için. hem nelfısın solıbetinden lezzet almıstım. Bu 

hııısı~ ~aı;ıış ~ı bi, daha d Un dost<"a Demek bu iş bu l<adar basit olacaktı! Menelfıs otelin kapısının önünde dur- de şehre seyyah gelmesine yaradığı için 
1 
adam 1a konuşmaktan il!< defadır ki sı -

t ' J\ti~ Rıbı elimi sıktı: Aşklnr, arzular, ıztırablar, hieranlar, hid- muş, camın arkasından beni seyrediyor- gl'rek hükumet, ~erek halk bu ışi chem- kılma.ltn ve rahatsız olmaka basladım. 
t~1111:tıctirn.ada oldultunuzu dün Lizadan det1er, hastalanmalar, ayrılıldrı.r ve nlha- du. miyetli tutarlar; bu yüzden ~azctelcrde 1 - Affedersiniz, sizden avrılma~a mec-

<ıtallı' hatta gidip sizi ziyaret etmek yet günün birinde saldn, lAkayd, birbiri- Yolumuza dc>varn etmek için kl)luna baş sayfalarında siyasi habel'ler arasın - burum. Şehirde bazı alıs verıslE>rım var; 
ızda konuştuk ... Fakat o, galiba ni uzaktan, şöylece tanıyan tki msanm girdim, fakat heyecanıma dikkat ederek, da olimpiyad oyunlarına sütun sütun yer ı Allaha ısmarladık. (Arkası var) 



10 Sayfa 

Ba 
halk dersan 
ağbet or 

i er ı 
Okuma yazma hilmiyen hallt, bilhassa esnaf her gece 
ev salonlarında muntazam surette ders görüyorlar 

I>üzcPden bir görünil§ 

SON POS'fA 

rler-=J 
1 Bursada çocuk 
hrrs1zların muhakemesi 

Bursa (Husus!) - Bir müddC't evvel 
şehrimizde, en büyü~ 18, en küçüğü 16 
yaşlarında Murad Aydın, Receb, İsmaıl, 
Hüseyin ve büyük Murad adlarında beş 
çocuktan mürekkcb bir hırsız şebekesi -
nin zabıta tarafından yakalandığını, mu
hakemclerine başlandığını bildirmiştim. 
Yapılan muhakeme esnasında bunlardan 
birinin şahsi çevikli~i sayesinde duvar -
lardan atlıyarak evlere gırdigi, bir di -

Birineikinun 3 

Gelibolt.ıd4n gü ~el bir görünüş 

Geliboluda balıkcılık 
s ür' at le inkişaf ediyor 

Kasahada hummalı bir imar faaliyeti başladı. 
binalar ve yeni bir Halkevi yapılıyor 

Yeni 

ğerinin duvar delerek, başka birisinin ' 
dükkfın kilidieri kırarak hırsızlık' ettik -
leri, bazılarının bunlara gözcülük, bazt
sının da çalınan malların satılır.asına yar 
dtm ettiği, diğer birinin · ;se çalınan mal -
ların taksimine bilerek i~tirak ey1ediği 
itiraflan ve şahidierin ifadelerile sabit 
olmuştur. Ancak hepsinin müttehiden 
hareket ettiklerine dair kanaatbahş ola -
cak delil bulunamanuştır. Suçlular netice 
itibarile şu cezalara mahkum olmuşlar -
dır. Receb 6 ay, Hüseyin bir sene 7 ay. 
İsmail 10 ay 15 gün, Hüseyin o~lu bu -
yük Murad 3 ay 13 gün, Mut·ad Aydın 8 
gün. 

Edirne (Hususi) - Geliboluya ait ba- ğuk hava depomuz üç odalı bir frigorofik
zı işleri takib ve intaç etmek üzere Edir~ ten ibaret olduğu gibi buz fabriktımız da 
neye gelmiş olan Gelibolu Belediye Re - 17-18 saatte 1800 kilrJ buz yapabilecek 
isi Raif Güven Gelibt.>luda bir çok bele-l kudrettedir. Sonuncu Murad Aydının 3 gün hapsi

nin dahi kaldırılmasına kanuni sebebler 
bulunmuş ve tahliyesine karu verilmit
tir. 

di.yelere örnek olabilecf!k faallye~ atra - Bu iki müesses.e, bilhassa böıgen1iıin 
fmda gazetemize şu izahatı verdi: büyük bir şöhrete malik balıklannın rnıı 

c- Bundan üç dört sene evvel Geli - hafazası yolunda faydalar temin edecc -

Düzce (Hususi) - Düzcede okuma esnaf ve tüccann istirahat ve intizam 
yazma hilmiyen halka geceleri Halkevi hatyatları için dlikkAnların kışın 18, 
salonlarında dersler gösterilmektedir. yazın da 20 de kapatılmasına karar 
Daha şimdiden ümidin fevkinde teha- vermiştir. Belediyenin bu çok ~-erinde. 
oUtn baslamıstır. Bu tehacümü nazarı . ki kararı Düzcenin tüccar ve esnaflarını Trakya umumi müfettişinin 

boludaki sönüklük ve hareketsizliğin Y(>- ğ' ·· h kt B ı 1...1 k lık bu·· .. . . me şup e yo ur. u yı !.RI ) cı 
rını artık, her sahada hummalı bir ba - . 
liyet v~ canlılık aımış bulunmaktadır. yük bi~ inki~f gös~ermektedir. Kasa~ ı -dikkate~ alaı; Halkevi reisi dersleri 2 memnun bırakmış belediyeye teşekkür tetkik gezileri 

kı~a aoyırımş, talebeye bir ayrı salon etmişlerdir. Edirne (Hususi) _ Mıntaka dahilınde 
daha tahsis etmiş ve bu yeni salonda İki meb'usumuz: Düzcede tetkik gezisine çıktığını bildirdiğim u -
ok.ıtulacak talebenin fahrl muallimli - CUmhuriyet Halk partisi heyeti ida- mum1 Müfettiş General Kazım Dırik bu 
ğ!ni de Düzce orta okul tabiiye muallı- resinden ve Bolu meb'usu doktor Zihni sabah Edirneye avdet buyurdular. 
mt Nazmi üzerine dlmıştır. Okuma ve Kars meb'u-u Bolu ve Zonguldak Aziz Gcneralimiz. bu seyahatlerinde 
kurs;arına halktan her sınıf koşmakta- parti müfettişi Şerafettın Düz - Trakyanın her bakımdan kalkınma ve i
d:ır. Bu yüzden gündüz dükkaniarında ceyc gelerek halk partisinde hnlk ile lerleme i§leriyle çok yakından alAkala -

çn1•o:an okumak hilmiyen birçak esnaf temaslar yapmışla'r ve halkın dllekle- narak gereken direktifler ve irşatllarda 
V{: çırakinn müstefid olma•~tadırlar. nnı dinJemişler, notlar almışlardır. bulunmuşla.rdır. Bilha~ köy, köy1ü ve 

"Pek yakmda da Halkevinde bir muslki Bilhassa tütüncülük üzerinde ştkAyette köy işleri üzerinde incelemelerde bulun
öğrPtme salonu ve bir de daktilo kursu bulunan zürraın uzun süren derdierine muşlardır. Umumi Müfettişimizin Tr.ak
acılacakhr. Bu kurslara da sirndiden DilzC€ inhisarlar müdürü Naşirettin yanın umran ve inkişafı yolundaki şaya-
bfrçok müfac~atlar vaki olmaktadır. çağırılrırak izahat alınmış ve dilek- nı şükran ve çok kıymetli messisi Trak-

DUzcc belediyesinin yeni bir kararı lerin yerine getirilmesi için derhal te- yanın her yerinde minnet ve sevinç his -

Düzc~ belediye meclis i senelik top- şebbüsatta bulunacaklan vadile Düzce-
laııtıc:ını yapmış, memlekette yapılıruş den ayrılmışlard ır. 
ve yapılacak birçok işleri ve hesabatı DUzcc orta mekteb direktörliiğü 
ter ~k ederek daimi encümen azalıkla- Münhal bulunan Düzce orta okul 
rınrr Zah"d E!'işen ve Nuri Özkasabı dJrektörliiğüne Bitlis orta okul direk
seçip toplantısına nihayet vermiştir. töril Ihtkkı Araca tayin olunmu~ Düz.. 

VC'r'1en karalar meyanında bilhassa ceye gelerek vnzifesine bal21amı~tır. 

r 
\., Samsundan küçük haberler 

Trrme ve Çarşamba kaza kongreleri ı Jlatkevinin yeni binası 

) 

lerile karşılanmaktadtr. 

uradlının bir köyünde maskeli 
hırsızlar bir evi soydular 

Muradlı (Hususi) - Muradlının Ballı. 

hoca köyünde gece yansından sonra üç 
hırsız, Mustafa kal'ısı FJUinenin evjne gi
rerek gelini ile yatmakta olan kadını ö -
lümle tehdid etmişler, böylelikle evjn du
varmda saklı bulunan diıi altınlarile san 
dıktaki (300) lirayı alıp savuşmuşlardır. 

Zabıta hırsızların izi üzerındedlr. 

Geçen ı el kt ·ı · b't'rilm· b .da yenıden ınşa cdılmekte olan Halko.:Vf .. 
yı e n { ışı ı ı 1..§ u sene . 

de büyük bir ihtiyaca cevab verecek 0 _ mizin inş<ıatı son~ erdirilmek üzeretlır. 
lan mezbaha ve onun müştemt!Atındruı o- Bu mükemmel ve g:.izel eserin kü§Sd reS 
lan soğuk hava dep0!)'\1 ile buz fabrikaet mini yıl başında yapabi1ece~ı:miz.i kUV .. 

faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. So - vetle umuyorum .• 

(~_E_r_z_in_c_a_n_d_a_c_._H_. _P_. _k_a_z_a_k_o_n....;;g;;...r_e_le_r_i _ _.J) 

'I m~ ve Çarşamba C. H. P . kaza kongre. Cümhurlyet. meydanına nazır güzel blr 
ı,. bu hafta yaptlm~tır. Kongrede Ebedt matnlde lntn edilmekte olan yeni Hnlkevl 
!'ıetlml? n nzlz hatırası tazlz ve Milll Şeflmu blnam sahasında faaliyet devam etmektedir. 
İsm"t İnönüne karşı kongre ll.zasının sarstl- Elyevm temeller kaZJlmaktadır. Evvelce de 
m.,~ ba~ııııgı bir kere daha Izhar olunm\14- yazmlf olduAumu:r: fizere bu bina çok muh. 
tur Terme ve Çarşamba kongrelerinde vDL teşeın blr mimarl eseri olarak şehri 8üsleye. 
yet CUmhuriyet Halk PartiBI İdare Heyeti cekttr. Yenı Halkevi çok genl~ bir saha üze
ruımınn mti~ahld olarak idare heyetinden rinde kurulmnktadır. 

Karamanda ye'li iki nahiye Azalar c. H. P. kcıza kongresinden çıkarlarken 

mu d uru Erzincan (HU5usi) - 25ill/939 Cu • peklerden vilayete aid olanın villyete, 11' 

03man Cudl Gürsoy bulunmuştur. Yeni bir sabtıe 
!Uuzır hayvanlarla mücadele Halkevi temsUlerı şimdiye kadar Kbtm _ 

Vll~yet, muzır hayvanlarla mücadele IIJ!nl pa,a vt Zafer sinemalannda verilmekte ldl. 
fhemmlyetle t.akib etmektedir. Çeklrgell a - Elycvm Halkevinin Işgal ettlitt binada !&e 600 
rnz!dc cstirülmeD arneliyesine bntlanmı~t.ır. lle 800 kişi ısttab eder 90k ~zel blr konfe -
Bu ~>ı>ne, öldürülen her kurt başına beş lira ram Slllonu bulunmaktadır. Bu salonda ye-

ni blr sahne yapılmıştır. Bundan böyle Hal. 
mUkMat verilecektir. Kurt derllerinin tulum keYi te:nElllerl bu sahnede verilecektir. Snh
olnrak çıkarılması köylere blldirllmlştir. Son nede Sl)n tekn\k üzere tertlbat ahnmakta _ 
sereler içinde, muzır hayvanlarla mücadele dır KO~:ı.d resmi, ayın Ilk haftasında •Bir 
1şin'ien vll{ıyE't hududları dahUinde QOk iyl doktoru" vazlfesiıı plyestle yapılacaktır. 

martesi günü Cümhuriyet Halk Partw ha yüksek makamlara arzedilecekler d• 
Karaman (Hususi) - Karam~ın Kı - merkez kazası yıilık kMgresini yapllllf - aid olduk1ıarı yerlere vilayet idare hey~ti 

zılyaka nahiyesi Müdürü Mustafa İnanç tır. Vali zelzele mıntakasın.da Parti Mü- vasıtnsil.e sunulmasına karar verllıni§tlf· 
A.~~ncı nahiyesinc, Ayrancı nahiyesi ::nü tettişi de teftişefe bulunduğu için kı:m.gre Nahiyelerden gelen dilekler çok alfi~ 
duı:ı M.ust~f~. ~:~ı Kara~an !<ızılyaka Vali Vekili ile Vilayet İdare Heye~ Rei!i- görmüş ve bilhassa dilekler meyaoı.rıd• 
n.ahıye.sı mudurlugune .~ayın ~ıl~rek v.a- nin huzur ve on nahiyede? gelmış ol-a~ bulunan !rengi, sıtma . tırahom ınUcade -
zıfelerıne başlamak azere gıtını~lerdır. 29 delegenin ve bir rok dınleyici parttli. . . ki . 'b h • .sıhh. ktlt .. 

.J lesı ıste erı gı i ayatı ve ı no 

Ed
. k' l . l leri n iştirakile açıLmştır. Kongreyi Mlt8 1 •• • d k d 1 t Bıılldall 
ırne es ' eser eri seven er ' • LıBr uzerın e ÇO uru mU§ Ur. tafa Hatunoğlu açmış. Ebedi Şefm mane- .d h ı· . . b 1 __ ..,,~ v• • ...,. . . sonra ı are eye ı seçımıne aş CUUA-r kurumu reıshg1 Vl huzurunda beş dakıka ayakta .l'lmll • . . . sill{ll 

t Kongre Re'sliğın"' Hamdl Ha _ gızlı reyle yapılan bu seçımde Mu U 
Edirne (Hususi) -Edirne Eski Eser- mt uşğulr . . k. . . 1

1
. v İb- h" G~ Hatuno~lu, belediye reis vekill eınel< 

· 1 K R . 
1
. . l uno u, ı ıncı reL<; ıge ra ım uner, e-

lerı Seven er urumu eıs ığıne Jınu - kA "bl'kl d l\lf" .. At · ı ı>-if binb!ıc:1 Aziz Nalcı, alay katibliğındeJl 
• M .. f tt• l'k M 'f ...... . V k"l" y utı ı ere e ıunur asev ı e - se -r _,0 

mı u e ış ı aat·ı ıuuşavır e ı ı . . .. k . h tı • kl" C d t AMa" h ll ü ssili " Halk dershaneıert faaliyeti . Ü .
1 

. . çi1dıkten sonra muna aşaıı ve arare ' me ı ev e ~·ma a e m rr.e 
n b - Cemıl ner seçı mıştır. h lk dil kl . h lk t h . .. kk f t A~ası bli" ayvan a talıkları onleniyor Halkevinin muhtellf semtlerde açtı~ halk · - --- müzakereler başl&mıs, a ın e ':!Tl a narnma a nr musa a a ...-. 

netleeler alınml§t•r. · • 

Merkeze ba~lı bazı mıntakalarda hayvan deraha=ıelerl büyük blr ra~bet görmektedir. Edirne belediye rei<:li"'gi bir bir oh.-unarak ta~vib edılmiştir. Bu di. lunan Hasan Unutmaz seçllmişler-~ 
hn tah~ı çıktı~ı ha.bex verilması üzerine der Bunlnrda:ı ba.şka yalnız bayanlara ald ol - "' . . . • . . d 
ha1 merkez veterineri Hüsnü Haseklo~lu ma mat !\1~re bir daktUo kurau ve Sanuıun ce - Edirne (Hususi) - İnhilfıl eden Be - Geredede köy muallımlermm ı Konyada bir hanendeyı tahdl 
balline izam olunmuş ve kanunun ve fen - zaevtndc de blr okuyup yazma dershar.esi a- Iediyc Reis~iği ıçin yapılan seçim netice-
nin emrettı~ı tedbirler alınarak hastalık çtlmuıtır. sinde ekseriyetle cczacı Ferid Çardaklı toplantıSI eden sab1kalı 
s1lr' Ue söndürülmiiştür. VUılyet. Veterine:- Konser hazırlıkları intihab edildi. Gerede (Hususi) _ Kazaımza gelen Konya (Husust) - Hükumet kat~ısııı· 
Mü,'l.urlüCü bu hu.su.:,ta son sene i9inde tak. Halten ar tubesi, kıl konserleri hazırlık- Ferid Çardakh uzun zamandır Bele _ d. .. .. b k·'-ı v d daki çalgılı kahvede hanendelik yaP
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dlr" şayo.r. me.sal gostermi§tlr. Samsun ve. !arına ba$1Qrnlftır. K14 mevsiminde 30 kişi - mDarif mü urunun aş ~uıgın a ya- c ·ı K • B .ı+... . ahalte" 
teri:tcr Müdürü Abdülkadir Yücel'In Vilayet Ilk sentonlk orkestra muhtelif klAsik kon _ diye Meclisi ve E ncümen i azalıkları ile tl lı ye vatısız •bütün köv okulları öğ- emı eye on;> an.ın c.1.-kım ın . vii 
vetı>. iner Işlerindeki mesal.!fnl slt.ay:tşıe y~d c;erler ~recektir. Konserde Beethoven'den Belediye Reis vekilliğinde bulunmuş, ça. retmenlwerinin iştirakile ·Misakı Milli sinden ve sabıkalı'!ardan Mehmed Ah· l 
etmek lftzım gelir. muhtelif eserler de vardır. ll§knn, dürüst bir zattır. okulu konferans salonunda bir toplantı yük kamasile saldırarak: cSenin ci~e~~t 

Pazar Ola Hasan 

- Hasan Bey haberin 
var mı? 

. • . Son günlerde İs tan • 
bul da kaRı d. kalem ••• 

Bey Diyor ki · 

... Mürekkeb sarfiyatı 

çoğalıyormu~ .. acaba oku
yup yaz:anlar :nı artıyor! 

Hasan Bey - Hayır, bı

zı dairelere şikayet kutu -
lan konulmuş. 

yapılmış ve yeni sene tedrisatı hakkın- parçalıyacağı.m!:. diye tehdid etmiş, fa 
da görü~ülmiiştür. Maarif müdürii öğ- kamasile yakalanıp adliyeye sevkoıı.ırı " 
retmenlere yeni direktifler venniş ve muştur. 
bu görüsmeler köy okullan öğretmen
:eri için faydalı olmuştur. 

Bahkesirde adiiye tayinleri 
Balıkesir (Hususi) -· Balıkesir ağır 

ceza reisliğine Antalya a~ırceza' reisi 
Necnti, Balıkesir müddeiumumi mua
vinliğine hukuk doktoru Talat, Balıke
sir hakim muavin;i MuaıV~ıı Tumer 
Diyarbakır hakim muavinliğine, Ba~ı
k~sir müddeiumumi muavını Şehab 
İstanbul hakim muavinli~ine tavin ve 
nakledilmi§lerdir. 

DUzce köylerinde şap hasta.ıı~! 
Düzçe (H ususi) - Düzce köylefl~ ,. 

beş aydanberi şap hastalı~ devarn e 11ıc 
mektedir. Birçok köy hayvanlan hasta .. 

delayıslle köylüye hadim olAm.aınakt:ı.ı• 
dırlar. Çitt mevsimi yakl8.f11lak Qıere ge• 
lunduğundan ehemmiyetle tedavtstne 

1 
jfl 

çilmesi ve bu hastalı~ın önü aıının•11 ç , 
Düzçe kazasının münhal bulun~n bB~ • 
tarının bir an evvel tayini aureuı- JJl 

lekete nafi olmasını bekliyoru7 



') 

~incikfınun 

1 Son Posta 

Mekteb takı ları arasındaki 
maçiara dün başlandı 

Boğaziçi Taksimi, Darüşşafaka Erkek Muallim 
tnektebini, Galatasaray da Pertevniyali yendiler 

SO}J POSTA Sayfa ll 

(~ ___ Y_e_n_i_n_e_şr_i~_·a_t ___ ) 1 

Neler yaz d 1 m ? has ç a 
Şair Büseyin Şevket Ayduz uNelcr yaz - (Ba§tarajı ıi ncı scıyfada) 1 1 O - Evli bir kadının haysiyetine en 

dım?!) islınli bir ~Ur mecmuası neşretmlşt.ir. 
Emekli hA.klmleri _ den bahsetmek ayni ahlakı ve ayni çeh ziyade dokunan §ey, kocası tarafından 

·M:ek Dari.iş~<ıfaha- Muallim mektebi takımlan mlzd::.-n olan .şair .' r':!yı göstermek onun canını sıkar. İhn- sa~lakatine karşı gösterilen itimadsız ~ 
la:-·na t~~ takımlan arasındaki lig maç de olduğu gibi voleybolde de 1939 - 40 bu eserden önce :ı et eden kocnlar ekseriya bu tenevvü lık1 :r. Kocanızın sızi bu şekilde kıs • 
da ba ~un Taksim ve Şeref stadların- :ıskeri liseleı şampiyonu, çok sıkı bir eKara günlerde ve ihtiyacıle iha'net ederler. Daha iyisini kanmamasına- dikkat etmelisiniz. Ya!. 
kab~şlı~nrnıştır. Mcrçlarda büyük bir mücadeleden sonra' ikiye karşı birle eKahkahal) isimU rleğil daha başkasını aradıkları için. nız siıin herkesin hoşuna gidebilir bir 
~e\"kJı b· bulunmuş ve oyunlar pek Maltepeyi yenen Deniz ikinci, Mal _ iki eser dahn ne§ - 5 - İzdivacrla mes'ud olmak için ko- ka ·Jın olduğunuzdan şüphesi olmama ... 
~"ktl'~ şekilde cereyan etmiştir. tepe 3 üncü, Bursa lisesi 4 üncü olmuş retmiştir ki, bu iki canızla aranızda büyü'k bir samirniyet l:d!r. Fakat kimsenin sizin hoşunuza 

~Un'ar· rnaçlarının devam edecek o- tur. eser şUrlerde~ ve olmalı fakat bu laübaliliğe kadar du~- gi~miy<'ceğine emin olmak şartile:. 
n hikayelerden nıU -

~ağ-ır.a hı.n büyük bir alfıka uyandıra- G l me'l1e;ıc!ir. Keılbinizin ve ahliıkımzın 1 1 - İzdivacda saadet mütekabil fe· 
S;ı .. ı ıç Şüphe yoktur. a atasaray - Fenerbahçe rekkebtir. Son ııeş - ondan gizli kalan daltıa doi!rusu omı"n ı dahadıktan doğar derler. Hem bu fe .. 

•• at - B rettl~l cNeler yaz - ~ 
Q~ll'' lllel{tebi 1 - Yiicc Ülkü 1 takimlari m&ÇI dımh da .M yalnıJ kendisinden gizli kaldığını vehmettiği dakfırlık bir kere yapılan büyük bir 

tl 'ın n "h b. . ....,.., - w arı b ıu ım oyunlarından m Ga•latasarayla Fenerbahçe B takım _ 4ıırıer vardır. Bu .~evket Ayduz t>ır t-irafı olmalıdır. Sizi son sayfasına fe:lakarlık degildir. Mütemadiyen gün. 
ka!'!;,\a~ tna~ iki ta'rafın çok çetin bir hrı arasındaki hususi maç bugün Tak- ,1iirlcrin her b!rl ayrı bir kıymet ifade cd<m kadar tamamile okunmu~ bir kiulo gibi d€'lik hayatınızdan, gündelik zevkleri -
~~t~ Sa~asıle başladı ve öyle devam sim stadında yapılacaktır. bir rnevzuda yazılmıştır. Nazına hakim olan h!lmemelidir. O sizde henüz tanımadı- nizden, gündelik istek ve istirahatiniz-

k ll'! at rnektebi ilk devrede daha 1 ııair, hayata dair mllli, felsefi, ahlaki düşün- nını zamıeltiği hususiyellerin bulun - den fcda:karlık etmekle mes'ud oluna -

sır'ıa ·b~Ynaınasına mğmen oyun sıfır İki klüb arasında cereyrn edecek ~~~~rıT:::::le~fai:~c ~=:ıe~;:ı~~~:ıı:::!= duğuna inanmalıdır. Çünkü erkeği ka- hil.ir. 

1 
h.:rır-:t~. bu mühim maça saat 1 ı .30 da başla- ral9.r arasından kuvvetli ve do~ru fikirler dırıa bağlıyan hissin terkibinde yüzde Insanların tam bir mü tekabii anlaş-

ad Ji·· evrede oyun gene hızlı baş- nacnktır. bellrmektedlr. elli tecessüs va'rdır. Onun size karşı o- ma iz:iivaçlar: yapmalarının hemen, 

~"'~ı{lb~~u:~a~ı üstüste yapan San'<:t Askeri l:se"er fu'bo1 şampiyonas ············E··:·o······E·····B····ı·:·v······A······T··············· lan bu tecessiisü zai1 olduğu vakit ina- hemen, imkansız olduğuna göre evli. 

1 
1 h~k· . cı ~ıakikada bir gol yap~raR nınız seYgisi yarıya inmiş demektir. likte sMdet daima kadının dirayeti, ze-

~ ıtrı: ~rnıye~:ni isbat etti. Yüce Ulkü 1: ugün n:hayet'eniyor 6 _ İnad fena bir şeydir. Evlilik tıa. kası, sabrı, hüsnüniyeti ile yarabin • 
~ ('' du go. üzerine açılan bir oyunla Üç ho:ıftadanberi devam edılmekte o- (Bcıştarafı 7 i'rwi sı'!Jfarla) vatında su veya bu iş üzerinde inad et- caktır. · 

t·ı.ı ak·ı B" - b 
" ft] • ır-ada bir gol yaparak be • 'arı ac;keri liseler şampiyonasına bu sa- utun :ı genç san'atkarı:.rı s~velim v~ rnekten çok çekinmelidir. Faka•t kaoın Evet bütünA annelerin bunu kızıarına 
da~ ~ .. rıı ternin etti. Devre sonuna ka- ~ah R de Şeref st~«dında devam edile _ onla~la alakadar olalım. Çunku yarmkı ı bir kere ihtiyatsiz bulunup da ve mü- anlatmaları lazımdır. Onlar, şimdi i -
ratıer;~ı.ece d(.'vam eden oyun 1- ı l:e- 'E' k Kuleli -Bursa, Deniz lisesi ve Har b cdeb~y~tı onlar kuraca~tır.. Hiç şüph~siz •ıakacoa csnac;ında: c Ben şövle yapanm, man]a dinlemeseler bile herhalde ku -

n ıtti. lktılu - Maltepe karşılaşmalarile fut - .ço~ ıstıdadlıl~rı _dnna ı.crlıyccek, g~rıye ben böyle yaparım» diye bir tehdid sa- 12k1arınn küpe olur. ilerde icabında 
h llo· a ?ğaziti 3 - Taksim O "ıol ~ampiyonası da bitirilecek tir. ka anl~r bel kı du~ccek. f?~.at muha.Kkrk vurnu ın u o sözii yerine getirmek ne haiırlarlar. 
't t"'·ı"ıçi kE>ndi ku"mcsinin kuv\·eı]i olan bır şev varsa, o da, I urk edebıyatı- k d .. k-l d 1 . 

" tn f' • ı· b k ~b Id A' V P a"l' muş ·u e o sa onu yenne ge -Yıı.,ıa •. 1 oldug~runu l·sbat eden bir o - ,u.e 1 a~ e. o 9 ıman nın yarınını haZJrlıyan genç bır :1C!Slin t' 1' . . Ç" k" k . . .. 
l'l" tk d ~d ~ d ırl"'e ı~ını1... un u ocamz sızın sov • 

:ı.ıy; ı.0·ar;a derhal hakim oldu. İlk dev ll·sesı·n·ı yend·ı ar ı og ugu ur. 1 d' · · .. .. b'1 -· · k . t .. k • e . ·f!ınız sozu yapa ı ecegınıze ·anaa 
-ı!.' J.o az~nan Boğa·ziçi takımı neti- Afrodit ~e~;rmt>lidir. Aksi takdirde hiç bir sö -

tırı ~alıb Id' Gelecek hafta başlıyaca•k askeri lise- A k y ı ı 

Suzettc Dolly 

AskPrllk Işleri: 

~'ti,""f k ge ı. Son neşriyat.ara~mda terciimc e.s€'rlcr züni.i7(.' kulak asmaz. Bunun icin gayet 5 ere çngm an ar 
':r , •'!<l a 3 E k k ""'' ıı· o ler ba,ketbol şampiyonasına hazırlan - ;; İ , <lıtsiı - r e· ınua ım gittikçe ço9alıyoı:. çlerınd':! ç0k iyileri rt7: cYap<!r'm» denilmeli fakat: c Yapa. Eminönü Yerli Askerlik Şubesindcn: Şim-

f 
.. ~1!.' · a~a~stuJvomunda yapılan rne-k - "llak üzere dJn akşam Beyoğlu Halke- ve dünya cdebiyatu.d:ı meşhur oJanlnrı rın'• dPdiği cey de muhakkak yapıl _ diy<' kadar askerlik ynpmamış cezalı, cez:ıs~ • 

.,. • ..,ınd k ·· v!nde H:1lk(;\"i basketbol turnuvasın - ~ " b k 316 335 d hil ha'"" sınıfına mensub 
h. "'l f .. ta a ı birinci maç Daru ~2- var. Gelecek yazııaıımC!an birinde bu ha- , J•d a aya, - a ... 

. , nh 1 E k da b"'şta deıecc alan Alman ıı·sesı· ta m ır. mü!telleflerln sevkedilmek üzefe hemen RU. 
ı ra~ınd ~u. rkek Muallim mc te- u - reketlerden dah-:ı etraflıca bahsedcceğim. 7 '1':> k , 1 k k k d 1 11 

1~ a d k·mını 22 _ 51 yenmiştir. . - r.r en: er ıs anç a ın an sev- beye müracnatıcri Ufm olunur. 
~ 1 'ki ı ı. Binrıci deıvrede att•lc - Şimdilik yalnız yeni çıkan AJrodit tercü- m<'zlcr. Bunun için kocalarımzı k 1s .............................................................. . 
t r ;o~ ı1ave olarak ik'nci devrede Bugün yapı'acak futbol maçl"rt mesini okuyucu1arıma ınvsıyc edt'rim. kanrnağa vesile olmasın divc onun ya- r 
1~ i-a,~naıt kaçıran rakibierine b ' r Nasuhi Baydar'ın Piyer Luis'den dPi- :l;nda d~ima hoşa gider bir kadın ol _ 
r cı~t.} ett•kten <;Onra sahadan 3-0 a Taks!m stadındeıc: Galatasaray • Fe- mize naklettiği bu ince v~ e~siz eser, her ım~n ve onunla nisanlanmak istedi,Zi- nkara borsasi 

'l'~;.('\1 ar. Bu maçın hakem1iğini Şn- ncrbahçe B takımları, saat 1 ı .30. zam.an hazla okunacak bir degı:ırded!r. rıiı wmanlaı da onu.nla nac;ıl meşgul 
Caıatn Yaptı. Fenerhalıçe - Beyoğluspor: Saat: Eskı Yunan rnedem)'dinin en ince, fakat 1 ~ "' •e ona nasıl güldiinüz na _ 

Açılıt - Kapanış fiatları 2- 12 • 939 

C asar 12 30 f'h b' d . . 1 d f o unuzsc ' ' • Un:·1.., 
1
• . ay 2 - Pertcvniyal 1 . en se ı ır evrını cnn an n an bu c sa. 

1 
b kt · k . . 

• \' •• k G 0 . . . .. . sı a mızsa, gene ona arş1 aynı sı -
ı.. \>e h ınci oyunu olan Galatasa - .7nlatcsaray - Bcşikt:i~ saat 14.3 ne ıçın bır şıır hıılkas: dıyebılmz. Ne 

1
_1..

1 
k 

11 
~ b 1 .. ~~: t""e te . . . . u.•ı arı u enmaııa mec ursunuz. ~u -

.~ ı\d r Vniyal Lisesi maçını ha _ .............................................................. mevzuu anlatılabılır, ne ıçınde"l pnrçalaı k k 
1 

k] w 

• n - . . . . zul'l'suz ı5 ·anç ı ~ .. yapmamaga gay-
r.. lltı "ıL an Akın idare etti. Üstün bir r seçılebılır. Eserı ba~tan sonuna k!ldar o- 1. . • G t d' .. 
··ı L ~ ~a k k 1• d 0 • t 'h' 1. k ret etme ısıruz. ayre ıvorum, çun -" tan G ~ 1 1 k uma azım ır. zaman, arı ı s en- · 
"n Ciını . . a'ıatasar<~y ı ar mer ez kü kıc;kançlık öyle bir şeydir ki ona ko-

ı. erır. 1 w k k " 1 deriye kıyılarında Krısis'in dalgalara ve 
~ "'lllfd . 'n ayagı ile i i ÇO guze ][lv ko1av gem vuru1maz. Kocalarınıza 

\lıı· ettııe I'k p renkli ufuk'ıara akseden aşk timsali sızi 
}· 1Y<ıll1ı r. inci nevrede er - su ve.va bu kadını kıskandığmızı gös -

}· er ı k'b de mestt>debilir. Hiç bir inkıraz şiiri bu 
r1 tleı-: ·a ı müdafaasının topu ter111emclisiniz. Eöer onun aklında• vox "<r • ıne b eser kadar canlı değildir. Okurk<>n ruhu-
tk ~ "" .• ırakmasındarı istifade e- Ses hısılı•Ltg"'ı c:a bile nihavel siz sövleyc, sö •leye her-"'t .ı..-~ .n nuza, dudaklarınıZel aknr gıbi bir kızıl ~a- ol - -

vı. ~ele "ane gollerini .m••ılar. İkinci ha11e;i hir kadın üzerine nazarı dikkıl • 
~ıı t rert 1~e("'a 

1
,
1
• ~ ,·.· 5 rnbın aktığını duynr~ınız. Tercümesi n s.. 

1 r" \ıttu d evniyallı]ar hakim bir 0 • ·~ ı Iındaki musiki ve rengi imkan nisbet in- +ini toplarsımz. 
~a~ ınr1il r Ular. Fakat neticeyi del;~ • Müh!m ve umumi hastalıklara merbut 1 de muhafaza ediyor. Mu tercimine tcb _ 8 - Kocalarınızla mümkün olduğu 
1 bı'itd(;'r. Galatasaray 2-1 galib olı:ı- olmıyar neılevi se.s kısıklı~nm tedavisi 'ki · k"'l •. nr az müncıkaşa ediniz, evinde mü-
tl ı rı erım... " 

ıll'· · pek basittir. En iyisi mantol 
•qııouı gibi onzı ilaçları pek sıcak suya damla ••••••••••••••••.••••.•.... :~~-z:.~ .. :.~-~2.~.~~-~-~~.: .. _ ::ıt.~ı-.. 'asşu"azvnhı'ca_ıbısı.:.nşe€'~koelkamkaaz~ar taharn -rntntakasl ikinci reisi t.mık husule gelen buhnrı tencfflis et - ll ol 

lı ta · d'ld" mektlr. Boylece günde birkaç defa a~ız -l 9 - Hoşunuza gitmiyen karakterle-
h ~~~n yı11 e ı ı ve b:ırun yoıne nfı.çıı su buharı teneff\ls f'··•:,8 f',·ı oczanelgr nnr karc;ı aç.ktan açıP.'a mücadele de -
r 1 la~han-ıandclnberi münhnl bu1u - etmeı:ıc derhal ıstifadesi g6rülur. Bun. ',1 • U ~~ ~il, gizli. gizli muharcbc etmelisiniz. 

'l' Ul m t k dan m t> ada gene hançere gışayı muhnti. --·~~·--
~~ \!ya 'n a ası asbaşkanlığına nin iJ+ihabını giderecek dahili gö~üs ve nu ı:ecc nöbctei o.nn eczaneler şun • 

1 r. 1 1 -u,.:c Cemiyeti ıkinci reic;i c - ok uruk ila"ları istimal edlllr. Bundan ·•ııay F v l:ırdır: 

ç Jt~ KLEB 
Açılıı KapaıııJ 

Lı:ındra 6.21 1).21 
Nev - York l'l0.8) lS0.36 
Parl.ıı L96 2.96 
MllAno 6 81 6.sı 

Cenevre 29 27 29.27 
Amaterdam (.9.2" 69.23 
Berlln .- .-
BrU~el 21.8525 21.81')2; 
Atina (1.965 0.065 
Sofya l.612ö 1.6125 
Prag .- .-
Madrtd 13.fı326 18.532;) 

Val'§OTa .- .-
Budapettt• 23.8 2S 2382U 

Bükret o .<J 15 o.Dı:~ 

Belgrad 8-1576 8.l(i75 

Yokoham . 81.69 81.59 

Stok h olm i 81:~75 81.1075 

Moskova .-

Çm o mr u 
h eridun ta) in edilmiş - b'l•kn gırtlak uzerine sıc k kompre.slcr htanbul cilıetindekiJer: 

' {(;h· h . ·ı :ı~ V<')'n ud sıcak pamuklar tatbik edllir ve Şehzadeb::ısında: (1. Hall!), Eminö -
> r ~h~k · lt l' -~ an Pa t 'd Tb c boyun sıcak tutulur. Duman, slgnrn, ve nunde: (Hikmet), Aksarayda: (Sanm), 

1\UI A te zar e~ı en ı 1 
ar n sobuk ratıp havalara maruz kalmak, Alemct::ırda: (Sırrı Asım), Beyazıdda : 

Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden 

e:i ask'rnen başlamış olacaktır. gf'relt>:;in soka~a çıkmak, haykırmak, (BclJd.r,), Fatıhde: (Emllyadi), Bakırkö-
8rj lise:er V018} bOl .şarkı soylemek caiz değildir. Ayakları "yunde: (İstanbul), Eyubde: (Arif Beşir). 

k ~Qtıı"• günde !ki defa sıcak hardallı suya sok. Beyoğlu cihctindckllcr: 
\tıl ıi, s"''· 'Yonu O~dU 1 i mat, ıhınmur içmek de çok fnydalıdır. istiklftı caddesinde: <Kanzuk>, Tepe-

. ı \> Ur:sa M 1 b ı Buruna mltol veya diğer gomenollu başında: (Ktnyolt), Takslmde: <Taksim), 
'1 ~f:! lıseıe;. a tepe, Deniz Har y::ı~lardan damlatmağı ihmal etmemell- Tarlnbaşında. ( Nlhad ) , Kurtuluşta : 
'" eri 1 

1 arasında yapılmakta' dlr. Yıyecek _,eyler soğuk olmamalıdır ve (Necdet!, Beşlktaşta: (Süleyman Recebı. 
~ a rlUn d seier voleybol şampiyo - turi i taharrüşt.en lctinab etmelldlr. Hotrat.lçi, Kadıkey ve Ada~akiler: l 

!}.. tJ lttıiş e Be) oğlu Halkevinde de- cevab t,tıy~-: okuyucularıının POits K:ldıkoyfinde: (Halk, Hulüsi Osman), 
~ 3tıltti ke Ve neticelendirilmiştir. pulu ,rollamalarıl!ı rJca ederim. Aksi tak- Ü;;kiidardn: (Sellmlye) Snrıyerde: <Asaf), 

·ls r ıla-..,aı d B ..l' • dirde 15tekleı:1 mukL.belcslz talablllr. AdaJarda: <Halk). • 6. 15 , ~·" ar a- ursa -ıısesı- L ) 
) Yenen Kuleli tletizm- - · 

ı _ Dursunbey Devlet Orman işletmesi !str.syon tomruk deposunda 69 No lu ıst.ır. 
ele mcvcud (512> ndcd muadlll (5271 metremik ab (877) deslınct..remlk'ab çam tomru
ğu açık arttırma lle satılı!;a çıkarılmıştır .. 

2 _ To:nrukların ayrıca baş kesme payları mevcud olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerine!(':! hcsablanmıştır. 

3 _ Tomruklnra nld satış şartno.mesı Ankara, htnnbul. Balıkesir Orman Çev1rge 
MfidürlüklE:'rinde· ve Dursunbey Revlr fımlrllglndc görUlebUir. 

4 _ Tomrukların beher gayrimamul m"lremlk'abınm muhammen ibedeli (ll) llrn 
(701 t . ..ruştur. 

5 _ Tomrukların muhammen bedell Uzerlnden % 7,5 muvakkat teml.nntı (463) lira 
21 ku•uıstur. 

6 _ isteklileı mn..,"akknt temınatlarını 'h:ımil!)n ıa - 12 - 939 Çarşamba günü saat 15-
tıe Dursunbey Revir !Unirlltlne müracaatları llfı.n olunur. (9905) 



BirincikinUJl 3_., 
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akik i dostun tavsiyasi budur: ~----~---~-

Sabah, öğle ve akşam. her yemekten 
Sonra günde 3 defa 

ittifak hali e gelen bu kanaati 
n~ çjn va n~sıl muvaff:k o i du? 

Çünkü .Radyolln" in terkibi yüksek blr dolayuile hlıç stok yapmadı~ı 1ç1n mU~-
'k1mya ~ahcseridlr. mPd1yen taze piyasaya çıkar. 

Çünkü aRADYOLİNo in terkibi yüksek Ç{lnkü •RADYOL.bh di~er macunlara 
blr kimya şaheserldlr. naroran eok ucuzdur. 
Cunkü bütün cRADYOLİN• kullanan • Artık bütün bunlardan sonra dt.ADYO-

Iarın d!şicrl temiz, sağlam ve güzeldir. LİN• kullanan on binlerce ki4lnin ne ka. 
ÇdnkU cRADYOLİNıı emsalsiz ra~betl dar hııklı oldutunu anlamak kolayla~ır. 

Sabah, öğle ve akşam her y~mekten sonra 
günde 3 defa 

S~vas- Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

t• e "' a, 
• y er 

28/5 ve 15/12!1934 tarih ve 2463/2614 numnrah knnunlar muci • 

bincc ihrncınn salfıhiyet verilen ve geliri tamamen Sivas-Erzurum 
Dcmiryolwıwı inşasına tahsis olunan %7 gelirli Sivas-Erzunun i -

tİkrazının 20 senede itfası m~rut 4,5 mHyon liralık altıncı tertibinin 
kayıt muamelesi 5.12-1939 ak1amı nihayet bulmak Uzere 25/ı 1/1939 

sabahından itibaren bo laımştır. 
TnhviJier harniline muharrer oıup hf>heri 20 ve SOO lira itibari kıy

ınctte Birlik -ve 25 lik olarak iki kuptire ayrılmıştır. 
Bu tahviller wm.uni ve mUihak bütçelerlc idare olwıan daire ''e 

ıniicsseselerce viliyet hususi Idareleri ve belediyelerce yapılacak mil

znyede ve münakasa ve mukavdlelerde te-minat olarak ve hazineee 
sntılm.ış ve satılacak olan milJi cmlfıl: bedellerinin tediyesSnde başa 

baş knbul olunacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de 
tchvillerin tamamen itfasına kadar her tUrlü vergi ve resimden muaf 
bulunncaklardır. 

Tahviiierin ihraç fiatı %95 olarnk tesbit edilmiştir. Yani 20 liralık 
birlik tahvil bedeli 19 ve 500 Uralık 25 lik tahvil lx-dl'li dt> 475 lira • 

dır. Kayıt muamelesi Türkiye CUmlmriyct Merkf>z, Tiirkive CUm
huriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak vr Eytam, Halk, Tiirk Ticaret, Bc

lediycler Bankaları ile Sümer. Etibanklar tarafından icra edilmekte. 
dir. Diğer banknlar va ıt.asile de bu hu us temin olunabilir. 

Sennaye ve tasarruflanru en emin ve en çok gelir getiren snhaln 

işletmek istiyenlere keyfiyct al"7. ,.c bu kısa su.skripsiyon müddeti 

zarfmdn bankalara mUnıeaatltmnm kendi nıenfaatlcıi 
(9566) 

Maliye V e kaletin 
ı - 2257 numaralı madenl ufaklık para kanununun seklz!ncl maddesı muclbince 

mevkll t6davUlden ltaldırüan c,kt bronz beş ve lk1 buçuk kuruşiuklarla nıkei blr kuru~
luklar Sl/K. evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına mukabU g"rek malsandı!dıırı 
ve gerekse Hnz.l.ne veznedarlıtır..ı ıra eden Merkez ve Ziraat Bankalarınca dahl kabul 
edUın1yeoekt1r. 

Blnaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkfır tarihe kadar Dev. 
let borolArı mukabUlnde malsıı.ndıklarile Merkes ve Ziraat Bankası ~ub!!l~rlne yatırma-
ları ilAn olunur. (8041) 

agrtlardan ve karıkilkiardan koruyacak 

Taksltle 
KÖ~:üR ı:ıOBALARI - Aviz ler
Sıu\t;er - Hediy6lıklt-r - Radvol~r 

OSMAN ŞAKAR 
Müessesesinde 

01\l!\tA: B ınkalar <:ad. 47 Vovvoıin 
haı. zemin kat. Tel: 42769 ' 13 v ı-
wl : Üniveı·~ite cıd. No. ~8 ı lek· 
trik id ır si kıır~ıo;ı. 

Kadıköy: l:skeie CJd. No. 33 - 2 

Diğer satış yer k ri : 
Beyottlu: lstiklA.: c,ıd No. a W Foto 

Spor mııjtaz til. 

BrıvUl<ııtla: G \.istarı c ıd. No. 2 
' • Lig fOS lliH~IıZitSl. c , 

ve büt1n ağrıllrınızı derhal keser· 
le. hındu gUnnb ::ı kftŞP. a.ıııabilir. Her 

erde pullu kutu~arı ısr •. rıa isteyıuız. 

SEliHAR ve CAZiP 
TENi'ni NASIL 

MUHAFAZA 
EDiYOR? 

-
70 st!nelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her 'kadın -hatta 40 tan yukan 
olanlar bile. açık, taze ve ku· 
sursu1. bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebilece~i nermin 
ve- yumuşnk bir cilde malik ola· 
bil'rler. Bunu, Tokalon ile te
davi, -günde 3 dakika. 10 günde 
garanti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk
teki Tcika.lon kremini kullanı· 
nız. Terkibinde Viyana üniver. 
s~tesınin meşhur bir profesörü 
tarafından keşf ve cBİOCEL. 
tabir edilen kıymetE gençlik 
ccvheri vardır. Siz uyurken cil
din;zi besler ve gençleştirir. 
Buru.şuklukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah ~nleri eritir ve açık mesa
melcri sıkla~!ırıx ve cildi yu. 
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
~adında müsmir bir netice elde 
edecek.s:tıiz. 

~ Doktor. 1. Zati Oget ~ 
Be~edive karşısında1d muayone~l'l· 

nes n 1e ~lede ı so mı hHst ılırı ıı 
kabul eder. "ımlz:iml;1 

i ian T arifemiz 
Tek siitun santlml . ........................ . 

Birinci sah:Fe 
1 kinci aahilc 
Uçüncii sahil• 
Dördüncü sahil• 
Iç sahileler 
Son ıahil.ı 

400 
250 
2QO 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında tu
laca mlk~rdıı. UAn yaptıracaklar 

ayrıca ten.z:lıU!ı taritemizden 1.stltade 
edeceltlerdl! Tam, yarun ve çryrei: 
say!a ilA.nla.ı: Için ayrı blr tarl!e derp1f 
edilmi~ tir. 

Son Pesta•nın tıcari HAniarına a14 
işler Için l\1 adre.se ml.lracaat edU
meUdir. 

İliitJrıı.• ıtollektif Şlrlı:eU 
Kııbramanzade Uan 

Aokar;ı caddr-sı 

······························································ 
Son Posta 1\latbaası 

t-.eşriyat Müdürü: Se!i.m Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLF..Bİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

• i B • 
·ı 

caret ne e 
Pazar günleri açıktır. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğ : u, Karaköy, KadtköY 

Her tıırl!l yanıklurı, kıın çıbnnhrını, meme iltıh !bhırırı ı ve çfltlalrltırı, 
kolluk altı çıbaıı •. ırı ıı, do:a.uıı, akneler, ergçnlıkler, çocukların ve 

bO) nklerın h~r tnr.n deri illihııhlarını tedavi eder. 

Zi 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.030 Türk Lirası 
Şube ve ajans adecti: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

AR iRiKTiRE LERE 28.800 Lira 
iKRA liYE VERiYOR 

eıı oı 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars:z tasari'uf he:,ablarında pıAPıı 

SO lirası bulunanlara senede ~ defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır; 

4 Ac:ed ).,000 Liral, 1< 4,00) Lirı 
4 , soo " 2,00() , 
4 " 250 " 1,00) , 

40 tt 100 u 4,000 " 
ıoo " 50 " 5,oou , 
120 " 40 " 4,800 , 
160 ,. 20 ,. 3,20u , eı 

oiKKAT: llesablnrmdaki paralar bir sene içinde so liradan 
8~r 

d" miyenlere ikrnmlye çıktığı takdirde o/o 20 faztasile verilccektlt·~ıitsltl 
u~ur'alar senede 4 defa, 1 EyUU, ı Birinciklnun, ı Mart ve 1 

tarihlerinde çekilecektir. 


