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oskova, rinierin mukavemeti 

basindanberi 25 tba:~!:~!:~r 
' fayyare dUşUrdUler 

'flıı.bda şiddetli muharebeler oluyor 
saattenberi Belsinki üzerinde hlybir tayyare 

edi. Ruslar 30 - 35 kilometre ilerlediler , ............................................................. . 
~---~-... Sovyetler ve 

Balkanlar 
Finlandiyadan sonra 
Sovyetler Balkaniara 

dönecek: ermiş 

Roma· 3 - Osservatore Romano ga
zetesi, Finlandiyanın istilasının Avru
panın .~imalinde ve cenubu şarkisinde 
bolşevi1mi tesis etmek maksadile Sov. 
yetler taralından tasarlanan şumullü 
bir plAnın ancak bir paTçasını teşkil et
tl~ni yazmaktadır. 

Abluka gece yarısından 
itibaren bilfiil başladı 

Vatlcıın organı olan bu gazete Fin - Bir ingiliz lıarb ge ~isi vazife başında 
3 {!f Bir Fin sahU batarya$ı ile t4J1Yare dafi top'an lAndıya~ı~ bir .Sovyet cUmhuriyeti ~k Londra 4 (Hususi) - Alman ihraca ·-ı fından verilen kararın tatbikin!! bu gece 

,tısUst) _ Finler Petsa-ıta olan bir köy ~"ekilm" f Finlil . line gt>hnlece~ınl ve Sovyetler İttiha - tmın kontrolline dair müttefikler tara - · (Devamı ll inci sayfada) 
et an 11 . e ~ ış ır. enn dının Baltıktn kuvvetlenrneğ ı 
cen e erinde tutmakta -

1
mukavP.metlerl yer yer devam etmek- (De 11 . 1 ~ ça ış - J::'.• l A d • • t •l A 

·JiukCtrn~b şeh.irl~ri. tahliye e- ,tedfr. Bugün hava faaliyeti pek az kay ..................... ~~:::~---~~~ •• ~4~ ••• ~~---···- r ın an ıyanın lS l ası 
._ t ismı ~mı ll incı sayfada) Dünkü Maçlar •• • 

1ta16ndiya Rusyaya Galatasaray Beşikiaşı uzerıne Almanga 
~liflerde bulunm1ya . 

3
-
0 mağlob etti Af!~~!fa~!!rif:~?~::~~~ p~~~~ya 

~ -karar V erdi . A-erdam 3 ce~a~r k:::.::::~:ri ::~~~lın.::~:l~kovada iiddet . 
huk " • • bb ber verildiğine göre, Sovyetler, Kızılor - li protestoda bulunmU§tur. Stalin, cevab 
. Umetının teşe ÜsÜ Üz ::rine Sovyet - duya Finlandiyayı istila emrini verdik - (Devamı 11 inci sayjadn) 

t~ Y~ it i afını görüşmek üzere Milletler 
ınıy ti ı.)ın dokuzunda toplan:yor . Başveki/in kömÜr 

Dü~ maçtan heyecanlı bir sajha 

<Dflnldi spor hareketlerine ald ;rau 
n te.lnıleii 1 lnel aa;rf&da 'balacıablD.D) 

. havzasında telkikieri 

Başvtkilin Karabiiktelei ti't kiklerinden bir intıba (Yama ıı inci &a;rfada, 



2 Sayfa 

Hergün 
Harb uzadıkça 

SON POSTA 

ale: ;;;;; Son düşünce, son karar .. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INAN MAl 
İstanbulda int!iU eden fransızca İstanbul gazetesinde bnş

muharrırlnln ımzam altında, Fransanın zaferi kazanmayı 

müiealob ne yapması lAzım ,geldiğini anlat•m bir makale 
çıktı, bu ınakaleyt ş~yle iıülAsa edcbilirl%: 

"- 1919 yılında bu sütunlarda söylemiştim, şimdi gene 
söylüyorum, Alman milleti kül hallnde yaşamaya layık de
~lldir, Prusya, Bavyera, Saksonya, Vertemberg vesaire §ek
linde :muhtelif parçalara ayrılmalıdır.• 

Birkaç gün evvel FransaO.a hilıkO:metten harb gayelerinin 
ne olduğunu sormuşlardı: 

- Evve1.4 :zaferj ka.ıanalım, oonr.a konuşuruz, iekhnde cc
vab verdi, çok ihtiyatkir bulundu, fakat Fr8'!1Sız hükfuneti
nm bu teennisine mukabil fransm:a İstanbul gibi, Pariste 
çıkan diğer Fransız gazetelerinin de Almanyayı parçalamak
ta:ı bahsetmelerinin Alman milletini vahd'ete SP.vketmiyc
c~~ine. bu bakımdan ihtiyatlı, do~ bir yol oldu~una: 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
~------------------------------------------------------J 

Sözün 

J\.uml ııooe 
lb5ö -lıcincitetl'io 

21 

V. 
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kısa sı 



Gırb cephesinde 
topçu faaliyeti 

' 
rikalılar Sovyetlerle Sovyetlerin FiniA~diya te~~:.:n 3 (A.A.) - 3 Kinunuevvel 

81)' 
_ • b . J • halk hOkOm&lll& Garbde , h<lfi f keşif konarı faaliyeti - t ve malıdut topçu ateşi olmuştur. 

k 
ası m un as e e erın yaptiklari anlaşma Moselle ile Rhin arasındaki cephede 

ve Carlsruhc ve Fribourg mıtakalann-

esı•lmesı•nı• ı•stı•yorlar Moskova, 3 (A.A.)- B. Molotof ve da 'i:~~n ve düşman avcı tayya't"eleri. 
Kussinen arasında imzalanan paktta ay- 1 nin a i faaliyeti kaydedilmiştir. 
nca §U hükümler de vardır: Paris 3 (A.A. ) - 3 Kanunuevvel sa-

~ a - Aınerika dtplomad m.. Vatfııgton a (A.A.) _ Finlandiya hü _ İki hükfunet, Finlandiyaya karşı bir bab tebliği: 
.._~-~.?~an diplomatik mfl _ k1lmet1, açık f8hirlerin ve sivil ahalinin tecavüz veya tecavüz tehdidi karşısında Kaydedilecek mühim bir şey yoktur. 

~-....ıua tualından, tavaa- bombardıman edilmemeli tavsiyesinde veyahud Fin!landiya yolu ile herhangi bir Bazı topçu faı:tliyeti olmuştur. 
olan müdahaleye br- bulunmaandin dolayı, B. Ruzvelte hara- Avrupa devletinin Sovyetler Birli~ine te- Tehlike ipreti 

&ld'ıklar zi n •. _ cavüru veya tecavüz tehdidi karşısında 
~ 1 

va yet va '"""' retJe ıe,ekkür etmesini Amerika elçistn- askeri yardım da dahil olmak üzere. h€'r Paris 3 (A.A.) - Bu sabah saat 10 
~ ll'dırnanlanna dair olaıı dm rica etmitttr. Amerika Cümhurrelsi- tü.rlü yarduru karşılıklı yapacaklardır. da Fransanın şimalinde tehlike işareti 
~ ~aoe mJtkü

1 
bale nin notasma verilecek tahriri cevab ha- İki hükfunet, herhangi biri aleyhine 

1 
v~ri~miş ve 1 0,2? _e kadar devam et • 

~~ını!':~ m=:ı~ıı~~ zırlanmaktadır. bir ittifak imzalamayacak veya bir ittifak mı~tır. Hiç bir hadıse olmamıştır. 
~ "':'"'IQOUriyet Partisi, gazete- SalAhtyettar mahfe~erde söylendi~ne zU.mresine girmiyecektir. 

' ....... büYÜyen bir ,ekilde teza- ~re, Moekovaya da gönderilmiş olan a.y- İki hükfunet, çok yakm bir zamanda Sovyet - Rumen 
...:_ ~ ~ye ve gazeteci _ nı notaya cevab olarak. Sovyetler Bir - bir ticaret muahedeai iınzalayacak ve ti-

3 üncü Umumi Müfettit 
Tahsin Uzer vefat etti 

Tahsin Uzer ~~ bulunan ba Amertk h 1111, notanın adresi yanlıt yazıldıA'mı, caret mübadelesini 1927 senesindeki aza- hud d da u k lat 
~1oınattk m~aaebetı~ çCilı1L'C1 Sovyetlerin bu gibi bombardı - mt soo milyon marklık seviyenin ü~tüne U Uft m 08 8 tki ayd~mberi hasta yatmakta olan Ü· 

kteciirıer. B. Ruzvelt'ln manlar yapmadıklarını Molotof vasıta • çıkaraca.klardır. . Cernauti 3 (A.A.) - Oraseni hudud çüncü Umumi Müfetti§ Tahsin Uzerin 
-uıı""'A-• dair olan me • slle Tass ajansına bildirmekle iktifa et - Sovyetler Birli~ ehven şeraitle Fm- istasyonunda yapılan uzun müzakereler· dün saat 14,20 de vefat ettiğini teesstir!e 

' ~ti tarafından tah ı:nişttr. Bu, bir cevab defildır. Cümhur - landiya halk ordusuna silah ve harb leva- den sonra Rumen ve Rus heyetleri aruın duyduk. 
lı& ~ten sonra Hariciye reisinin notasıru yanli.J adreae gönder! - zuru suretile yardım edecektir. da bugün Cernauti demiryolunun tekrar 1294 senesinde Selanikte doğan Tah -
~- ettihaz etmesi mu1ı lip gönderilmedifini Finlandiyada, Sov - Bu pakt, 25 sene içindir ve kendil~ğin- münaka1ata açılması hakkında bir anla§- sin U zer mülkiye mektebinde tahsilde i -

(A.A.) 
yet bombalarlle ölen sivillerin dull.arile d'en tecdid edilir. Paktın son maddesı, bt.ı ma imzalanmıştır. Her gün ancak 5 tren ken hür fikir ve ihtilalci hareketlerinden 
yetimlerine sormak icab eder. paktın imza tarihinden itiba.~en n:ıer'i ~u: i§liyecektir. Transit eşya gece naklonula- 1 dolayı Abdülhamid idaresinin takibatma 

lunduğunu, bu paktın tasdı.t edtleceA'mı caktır. maruz kalmı§, yedi arkadaşı ile birlikte 

b 
dl·ya Rusyaya tekıı·rıer· de ve musaddak suretleri en y!lkın bir za: Yolcu ve hatta posta nakliyatı yapı] - Beşiktaş ve Yıldız bodrumlarında gün-

manda Finlandiyanın hükumet merkezı mıyacaktır. Ierce ~kence çektirildikten sonra Sel~ .. 
Helsinkide teati edileceğini bildirmek- ____,. nik vilayetinin Purican nahiyesi müdiir-

Uiunmıya karar Verdi. tedir. Romanya hudu~unda ~~~: ::~7y:d~~~~:!: ~::.e:e~~~ 
Ede!1in yAni bir nutku 3 k 1 d teb'id edilmiştir ... 

"-.~ cas us ya a an 1 Bu kıymetli idarecimizin idarecilik ha 
ı...t.~ 1 ı Ja.ı •71 .. , Zannolundu~na göre hüki'ımet mer- yatı •burada başlar. 

Jıoo._,.' . ~ kaıi, Vasaya nakledilmişür. "lnı(lizlerden biri hayatta Cernauti 3 (A.A.) - Romanya milll Rumelinin müteaddid nahiyelerinde 
t.....-...Jillatoıw~• .. ·r1 •ır.ını yap K .. .u 1 "k H ıs· k k d k G müdafaasını alakadar eden malfun.atı ha-~ 5

""'"" U6 • • - on.np arnatı e ın i yakınında kü- al ı ça e~ tapo . .. . . . . . dört sene müdürlük yaptıktan sonra ba-
lbL_, Moskova elçısıne Rus l ..;•tr bir .. ...ı ... e gitme~e davet edilmiııtir. . k mil uç kişı Eotin cıvarındıı Dnıester neh- Seı·nik ka 1 d di k 
·~ ~-- ~ o s raha ~ n fes a.mıyaca ' ' . . k R k mak.. ik zı a za arın a ye sene ayma-~ erelere tekrar başla· Dünkü Cumartesi günü HeU.inkide rmı geçere usyB ayla daç b" ~zere -~~ kamlıktan sonra Drama mutasarrıfiığına 

k-_ ~ediifni ı.timzaç eyle • k " Al ı Alın ı ·ı yakalanmlfhr. un ar an ırı me~ıu- d d .1 B 1 .-:..rııutn . . mu ım man arın an vapur aTı e Lo d ~ 3 Ro ter a 'ansı bildiri • . . . ve ora an a sırası e ey~ u mutasar .. 
,.._,.,:- neıdınde tetebbüste nakline b .. şlanılmıştır. n ra - Y J maltimatı Cernautıdekı bır avukattan aJ.. n lh B 1. k" let' d V E • 
~ &ll!lndi .. .. 1 . . B k d kif n ı5., ursa va 1 ve a ın e, an, r 

ya '!ıükUıneü riaa Almanyada akisl yor: d'ıjuu soy eml§tır. u avu at a tev S . t . 'Tkl ri d .. 

Amste d 3 (AA) eBr ı· . . . B. Eden, Warwick'de bir nutuk söy - edilmi§tir. zurum,h' uln ye, .. ~~r va.ıı ı eb' n e mum 
r am, . . - er ının ıyı 

1 
. d . t' k' _ taz ızmet er gorm~, son me usan mec-

kaynaklarından gelen haberler, Alman-ı emş~ş dv~ emış ır t ı, k•-
1 

h 1. her 

1 
lisine İzmir meb'usu sıfatile i~irak et -

M--'- ... u d 'L''nl d" ım ı cereyan e me ~ o an a ı. h• 1 v k•1• • · · yanın, uıJAOVa ne~n e, rı an ıya le- .. .. n ISar ar e linin mıştır. 
bine btr teşebbüs yaptığı fakat semere ~rmi se~ede bi~ gormek urhammul e- İstanbulun düşman tarafından işgall 
alamadıtmı bi'dirmektedir. Bu haberler, dılmez bır şeydır. Bu, _?lamaz ve ~ı - Hatavda tetk.lklerl· sırasında bu hareketi protesto eden diter 
Sovyet - Finlandiya ihtilafında, nasıl bir maı;ıalıdır. Bir ~arb_ degil, beynelmılel '.J vatanperverlerle birlikte Maltaya nef -
tabiye kullanılma~n lAzım geldili mese- ahlak n_amma_ ~~~ cıhad yapıyoruz. . Antakya 3 (A.A.) _ Dün sabah vUA- yolunmUf ve oradan kaçmış birinci Mil· 
lesinin Nazi ricali arasında çok şiddetli 1 Kendı kendınızı aldatmayınız. Bu 1 • mak d ı k b ı ed let Meclisine İzmir meb'usu olarak dahU 

• • w tm k ·· tb' yet amın a memur an a u en 
ihtilAflar doğurduğunu da ilave etmekte- şı_n ~asıt oldugunu zanne e mu lf Vekil halka mümkün old'uğu kadar müt- olmuştur. 
dir. Istihbarat hususunda, Göbbels, Al- bır cıı,net olu_r· ~lmaın~arın ç~kardık - fik muamele yapılmasını. kanunların da- Üçüncü Müfettişliğe tayinine kadaı 
man halkının Flnlandiyaya kartı duydu- ı ları oyun barıkulade bır şeydir. ima yumUfak taraflarının tatbikini tav- Büyük Millet Meclisinde İzmir, Ardıhan. 
lu sempatilere kal'fl müsamahaklr dav- ı Ne Gestaı>?~ ne de ~an so.pası ta. siye ederek mühim direktifler verdikten Erzurum mebusluklarında bulunmuştur. 
ranmak mecburiyetinde kalmıştır. Aske- ı şıyanlar, İngılızlerden bır tanesı hayat- sonra muhafaza taburunun karargihını. Hayatı memleket ve millete faydalı 
rl mehafil, M05kovanın, İsveç demir ma- ı ta kaldıkça ra h <it nefes alın ı yacaklar • kıflayı ziyaret etmiş ve hududun prk hizmetler ifa etmek aşkile dolu geçen 
denleri nuntakası olan Guiaem yakınına dır. . . . kısmındaki gümrükleri tetkik etmek ü • merhumun insani his1oeri de ı;ok yüksek 
yerlepnesinden korkmaktadır. Almanya. 1 Almanya, 1914 de t:k bır hedef ı~ın zere şehrimizden ayrılını§tır. ve müteklmil idi. 

"--flındtye kadar tendı.stnl demir sanayii için bugün §iddetle muhtaç harbetmiştir. Tek, sarıh ve çok gızli Vekil Reyhaniye _ Kınkhan yolu ile Ölümü muhitİ!'de oldu~u kadar yur • 
...__ ...... 'OCt t oldu~ demiri buradan tedarik etmek- bi!' hc::ief: Ordularının kuvvetile, bü - İskenderuna geçecek orad\l d~ tctkiklE>r- dun her tarafında derin bir teessür u • 
~t1141~tın~~~:Y~~in:~~ tedir. tün diinyaya hakim olmak. 1939 da de bulunduktaneonra Adanaya geçecek- yandınnıştır. 
' Maaaristanda gene ayni hedef için harb edildi. Prus- tir. Tahsin Uzer yurdun her tarafmda it 

l.: ~~h kartı bir entrika ve Budapeşte, 3 (A.A.) - Muhtelif tema- yK!ının aske~t tahakkiım ruhu, onmı Antakya 3 _ Dündenberi şehrimizde görmilf, her tarafta sevilmiş. Erzurumua 
~ !lıhaeıne. ldl. yüllerdeki bütün Macar gazeteleri, Fin- bütün mesamatından fışkırıyor. Hitler bulunan Gümrük ve İnhisarlar Vektli kalkınmasında büyük hizmetleri görül • 
s:ıe file tire ".andiyaya kai'Şl yapmlf olduğu taarruz- Prusyah de~ldir, fakat Bismarktan da, Raif Karadeniz şerefine Belediye tara • milf delerli bir devlet adamı ldJ. Ailesi-
~; balıkçılar yarımaduUe dan dolayı RU6yaya karşı açıkça haıuna- ikinci Wilhelm'den de beterdir. Avru • fmdan bir ziyafet verilmiştir. ne taziyetleriınizt bildiririz. . 
~ rtı taratından 1Kal1nln ne lisan kullanmaktadırlar. p:!ya hükmetmek hırsı, onda; ötekiler- Ziyafette Belediye Reisinin nutkuna * Merhumun cenazesi yann evınden 
~~,e:~~ln ~aha::~ - İsveçte nüma~ler den fa ıladır; cevab veren İnhisarlar Vekili Hatayda kaldırılarak namazı Teşvikiye camiinde 

\ -.:__tt t.buyeıı aiı!~ n;rmeei~ Stokholm, 3 (A.A.) - İsveçli talebe, gördüjü sıcak alAka ve heyecandan mü.. kılındıktan sonra Asri mezarlıta defne • 
~~Ya tc;ln bllhaa.sa mü- Ny Tid adındaki komünist gazetesinin bi TÜtÜn piyasaSI tehaBSis oldutunu söylemiştir. di\ecektir. 

' 
4
lllunu beyan etmektedir nası önünde hasmane bir nümayiş yapa- --·-··-··-···-···· ·-·•••••••••••••••••••••··-·····-········-.. •••••• .. •••• .. ••••••••••••··--········-·-·-

!'tıe.. . . rak bu gazetenin ilgasını istemişlerdir. bugu·· n açılıyor SabahtaD Sabaha 
--~ bizı aattı , Talebe, bundan sonra Finlandiya sefa- " 

lılıt flll, btlyüt bir gayz ve rethanesi önünde bir sempati nümayi~ İzmir 3 (A.A.} - Tüwn piyasası ya • 
l&ttı, fakat mukabele - yapmışlardır. Finlandiya sefiri, kendiJe- rm açılacaktır. Elen Tabaco Amerikan 

~•••- demektedirler. rine mem:eketi narnma teşekkür etmi~ ı tütün kumpanyası direktörü yann Pire-
~l tezahtlrat tir. ' den şehrimize geııru. bulunacaktır. 'l'ü -
~ - Dantmarta iinlver- Danimarkada tün işile a'ekadar bütün ,UOket ve müea-

-..._ '-a~~dlya e:ılt 6 - Kopenhag, 3 (A.A.) - Danimarka mil- l seseler hazırlıklarını ik.mal etmiş bulun~ 
·~~bana 1

:: .::· leti, Finlandiya - Rusya ihtilAfını büylik maktadırlar. 
• e an bir endişe içinde ve ayni zamanda Fin- -------

- Alnıan matbuatı bu-n ·talyan Yunan lhtıı a.. fandiyalıların müstevliJere kar~ı göster 1 • 
lfını uzun uzadıya 

mekte oldukları mukavemet! hayranlık-

la takib etmektedir. • ticaret muahedesi flınaı memleketlerine 
6tedenberı inen -

~.., ...... --.ııl,. 11ıuarız bir aıya.sPt Macar hududut1da Atina, 3 <A.A.> - İtalya ile Yunanta-
tabue eylemekte ve Mos tan arasındaki ticaret muahedeai, İlkkA-

Ge lene J:l'lnllndlya - Al t h • d t nun da münkazi ol&Qiından hali hazırda 
lablb bulunan İn - man (. ŞI a 1 Pariste bulunmakta o!.an Yunan heyeti, 

0laı.ıa::~';::.::ed!ar: Bükreş 3 (A.A.) _ Havas: Almanlar bu muahedenin tecdidini müzakere et-
~ Macar bududurıda mühim tahşidatb b~ rnek üzere bu ayın 10 undR Romaya gide 

l (~ nııl :ledtHyonn~ lunuyorlar. Slovakyada tahşid edilen cektir. 

' ~Ua-:. H~Lsinklden alınan Alman kuvvetlerinin karargahı Karpat ı A •k ll A 
~ Fınlandiya cephe- Ukranyası hududu civarındaki Frosords mer1 a 1 ara vrupaya 

"i da dün muharebe fa- bu'unmaktadlr. seyahat yasak 
.. 'caln.ıı. dün sabah Sov-

ert müesseşe'eri ye- 1940 Olimpiyad 
t Kudüs 3 (A.A.) - Avrupaya seyah.ıt 

lehr· e mişlerdir. Hük11- oyunlan yapılmıyor etmek ve bilhassa muharib memleketle-
ın bütün sivillerden' 

lt . Brüksel 3 (A.A.) - Olimpiyad oyun - r~ mensub gemilere binı:ne~, bütün ~e-
~~ ile hükh t kA lan beynelmilel komitesi rew kont De rıka tebaaaına yasak edılmıştir. Vaşmg -

:h.lt ume er .nı, k.mil k k k 1 1 kların .... 14teveccih 'taht- Ballle - Latman, 1940 olimpiyad qyun - ton te ya ınşar onso 06 u a 
en payı alimat ·· d · .. ; Jıanmn yapılmıyacatmı llln etmektedir. t gon ennıw-r. 

Bir dağ hikayesi 
Onnanm kQta bir ka.-ın4e ulaa be}ttetDe darDt...., e&nlflda kud, çaluıl. 

Wk1 n diltır belldeler af a.m ....... Ortada pnm &ue, kanı dama'lllı bir ıer* 
;rat11or. AıllaD karda lpret .ı.: 

- TaiWID e& tpa, kanuJDm doJ11ralua. 
- llqidiae .......-..ı 
Ve btr bamlede ba IUe tikina koJaruu, kaluıaı 'bedenlndea a7lfiiUII ft blaJI 

ulanm intiDe koyar: 
_ Ba pa~ efencilmis Için, m bepinıidn 1tqwıus. Oaan için bq alsin llaklun& 

Sonra apidan ötekUere dotra fırlatar: 
- S.nlar efendlnılsiD bademeleridlr. On1111 Için kiiJI'Illda a;rakbw da oıılana 

bakllL 
Baba •nra ıi•deyt keıull öniDe çeker: 
- Fakir de efeadimisin ,um ltendesltllr. Bumm için 1NLta ,.akın olaa parça 

da,. kard Jüm bitinDeelen aelanın mitilli pea• Illiadir ıfbl kafaama lıılacıe 
yam:raası yere serlllr. a.erl alet piskillrea u.:an ba ..rer tilkiye emir ftrir: 

- Ş11'Da taksim et. 
- ... öatine b ..... etlba. 
ve llemen e&~ toplar ft kaynitula bacakla., araama ........,.. 

billbil balln&l De Uaaa ıeıır. önce klçik 1tlr _duadan sonra: 
-Efendimiz; der. Tanrı taepbnbln ömrini imrünhe kataın. Sis ......... 

oldukça bls aç ma kalirısT ta aYJD takahnlnt emir ba)'DJ'daniiL Ba ...,.. ....._ 
fe:ti faklre tnelb etmeals ne bblk nbnet ft emrlnll:l yerine ıetlnnek Için •isaa
de edenenis .. ıö•deyt efeaclbnke abah yemeti olarak takdim edeyim. K.IL 
larla baealq:an da lkindiye dopa lçlnis baydına iftyeUe yeniniL Kafa)'l da 
aqam analeel olarak ıene efendimis için mahatasa ede:)im. .. · 

Aalan meamanı 
- Aferin, der. Sen 1)'1 talaıbn bOI)'Omm. Nenlea ltrelldln bana? 
Tllld yerde can çe-.ı kard• Jisterb'. 

- Şa alımak kani ötreW efendlıDb. 
Ba bir (Dal) hlu,.l.._ ,..._, <Bal) lfln de ılder!. 

~""fuu. Ca/ıuı 
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4 Sayfa 

r 
Va i n ecidiye 

köyünde tetkikler aptı 
Burada yapılacak hastanenin köyün mamur kısmının 

arkasında inşası kararlqtırıldı, mamur kısma 
dokunulmıy cak, bilakis köyün imarına çalışılacak 

SON POSTA 

Belediyeler Bankasının Karı koca bir olup bir bisiklet 
alacağı son şekil 

k~~~~li;:ab~~~·~~~.~:;-::;;.~:. :.~~"~ yüzü n d e n b ir o e n c i d ö vd ü 1 er . 
getirilmesi hakkında hazırladığı proje ti.- B • b k 1 • • d·· d·· b• h da b~ 
zerindeki son etüdlerini ilanal etmiştir. ır Sa 1 a ı m e tresını OV U, tr sar OŞ bel 
Yeni projeye göre Husu.si İdarelerin de tÜtÜncÜnwn camlarını kırdı, iki kahveci reka 
i9tirakile Belediyeler Bankasının serma- yÜzÜnden saçsaça başbaşa geldiler 
yesi 45 milyon Uraya çıkarılmakta ve ~ 

il;>ankanın adı Mahalli İdareler Bankası - Dün Sultanahmed meydanında çok ga- Tekin derhal zabıta tarafı~: 
na çevrilmektedir. Bankanın bu serma - rib bir kavga olmuş, babasının nzası hi - Iannuş, mahkemeye sevkedil . ?
yesi lüzum görıüldüğü takdirde İcra Ve - lafına bir çocuğu hisikiete bindirrnek is- Duruşma müdafaa şabidlef~~ et' 
killeri Heyetinin kararile bir misli arttı- teyen bir genç çocuğun baba ve anası ta- nilmesi için başka bir güne ta~ 
rılabilecektir. . rafından dövülmüştür. Hüdise şöyle ol - tir. ~ 

Yeni teşekk\il edecek olan Mahalli I - muştur: Metresini d"" n sabık8 
dareler Bankası, eskisi gibi belediyeler - Alaeddin adında bir genç Sultanah - OYe . p: 
le olan muamelesine devanı edecek. Hu- med parkının arkasındaki bisik:letçiden Sabıkalılardan Kadrinin b:ugıı 
susi !darelerin i§tirak hisseleri üç milyon , kira ile bir bisiklet tulmuş, meydanın tenberi nikfrlısız olarak otur r t 
lirayı bulduktan sonra bu müesseseleric etrafında geziruncğe başlamıştır. isminde bir kadınla arası açJ~i;t 
de bilfiil muamelcye başlayacaktır. Bunu gören H~~~in adı~d.a bir ~o - tadanberi de ayrı bir eve çekı:tıC 

Ancak fcvkalAde bir zaruret görüldü - cuk .~~r~ızlığı_ yu~nden .. bısıklete bıne- Kadri dün canı sıkılınlŞ~ E FJ1)l 
ğü takdirde banka, sermaye meselesi medigı ıçın Alaedd'ine muracaat ederek, rnek üzere Eminenin KüçukP . 
mevzuubahs olmaksızın, Dahiliye Vekfı- kendisini bisiklete almasını istemiştir. vine gitmi konu ak isted~i!ll 
Jetinin müsaadesile Hususi İdarelere ik - . Ala~ddin b_u ~~lifi reddedince HUse - miştir. ş, şm ~ 
raz yapabilecektir. yın elıne geçırdigı bazı tahta parçalarile E . d . hak t gördıl~ . 

b" "kl t" t ll .. k tı B U mıne aıma are ~ Dahiliye Vekiletinin hazırladığı pro - ısı e ın e erını ırm~ r. u.:ıun ze - ··ı k k y k rar -; . . k Al. dd" H"" . . k 1 ı e artı onuşmamaga a ~ı eti! 
il>ye aöre Mahalli İdareler Bankasına ic:- rıne ızan ae ın useyını ya a arnı~ d v d .ı.. • • ddetp"'' 
~- cv ıt d"" v ı. 1 t B d t" ugun an vu teklıftı re ):1; 
tirak hissesi belediyeler için yu·· zde beş ve ovm.ege vaş arnı~ ır. u sıra a ye ı - k ll ' ıı·· · · b b AlA Buna canı sıkılan sabı a d· vilAyet hususi idareleri içın yüzde iki - şen useyının anası ve a ası a- ve 

Meddiyeköyünden bir gö rünÜ§ ve Vali Liıtfi Kırdar . eddini tubnu.şlar ve durmadan ba- rek kızın saçıarına yapışrrııŞ ~tııfl' 
dır. • b 1 t y . Us su~ 

Son zamanlarda Mecidiyckqyünün ı - Köyünüzü gezdim. Yaptığınız tek- şma yuzune vurarak bir g-:izel döv - aş amış ır. etışen po ·ştit· 
marnur kısmında bir hastane yapılması lif yerindedir. Bin~naleyh evlerinizin . Mahalli İdareler Ba~kası faali~ete .. ~eç müşlerd'ir. Etraftan yetişenler çocuğu bin lamış:. a~~iyeye teslim et:rnı ıesit 

tıkten. sonra .~emlekctın muht~Jıf VHa - bir müşkülatla son derece hiddetlencn Ü çuncu sulh ceza ma~ k~ ~ 
için belediye tarafından ha'z.ırlıklar ve VP. bahçeleriniz.in bulunduğu marnur yetlerınde muesses veya sonradan tees - ana ve babanın elinden almışlarsa da Nl- ruşması yapılan Kadri bır .,:'f 
etüdleır yapılmakta idi. kısmın istimlakinden vazgeçmiş bulu. süs ed k ı k" ı· · b k 1 D hT sv ı.~JI1 

• ec_e. 0 ~~ oy u . an a arı a ı ıye cuk yediği dayaktan düşüp bayılmıştır. 110 kuruş para cezasına nıaı• 
Ancak bu hastanenin projesile meş- nuyorum. Bu suretle hem belediye büt Veka.letı.nın gos.tereceğ.ı ~u.z.wn ve İcra SuçlQlar dün üriincil ceza mahkeme _ miştir. l 

gu1 olan doktorlardan mürekkeb ko - çesi füzuli bir istimlak masra·fından v k ıı H ı k ı b .. t h k k :ı-· ,5 
e ı ~r~ eye ı ararı e u un u u ve sine götürülmüşlerdir. Muhakeme, bazı lk· k h · · ka~11P 

misyon, hastAnenin 5ahasını geniş tu - kur!ulac&k, hem de siz yerlerinizden , aib ıle Mahalli İda 1 ,. Bankasına 1 a YeCinln !1 •ec ı re e. §ahidlerin dinlenmesi için başka bir gü - ~ 
tarak Mecidlyeköyünün en marnur kı- olmıyacaksımz. Hastaneyi oadde üze- devir ve ilhak o'!ıunacaktır. ne talik edi\mi.ştir. Kumkapıda kalıvaneleri kB~~ } 
ıımla..."'"lnı hastaneye mal etmek istemiş- rinde başlıyan küçük bir antreden daha d .ııv 

Dahiliye Veka1eti yeni projeyi yakın- Bl·r tütüneünün c~mların l bulunan Hayganuş adın a • ..ı-i lerdl. Bu saha dahilinde bulunan 1 O • U eri de yaptıracağım. Ön kısmı ı 7 met- "' pv 
da Başvek8.lete takdim edecektir. Proje • d' L Artin arasında bir müddetten All 

15 kada'r villA ve apartırnan sahibieri re 1ik bir antre, yol ve etrafı yeşil saha kat'iyet kesbettikten sonra vılayetlerde - IR ıren sarnOŞ eden rekabet yüzünden dün ıw ~ 
binalarının istimlakine kalkışılması ü- ola•rak kalacaktır. Bu suretle hem ile • k" · · ı · d-1.. ·· • tl ı b'l j}e 

ı ımar ış erı mıa sur a e yapı a ı e - Sultanahmed civarında oturan Tekin bütün a,.ılmış, evvela söz.
11

.,\.tl 
zerine telAşa düşmüşler ve aralarından ricleki boş arazi, hem de ko""yünüz imar kt" 10 .,., ce ır. adında biri evvelki akşam 19,5 da bir kavga gittikçe büyümüş, nı ·c' 
seçtik

1

1
·e.ri bir .. he~et . vasıtasile v.a.li ve ed:lmiş olacaktır. Bundan başka kövün h · . k f i · 4../\ trJ'l• 

B led R L-tf K d t K d • h-1 • mey aneye gırnıış, a ayı yıce ~utsüle - ve erkek baŞbaşa saçsaçı.ı ge 
111 

~ 
e .)e eıSl ~ ı ır ara muracaa yaya yollannı pek boıuk gö..rdüm. Bi - ara ~niZ şe tr erine dikten sonra, Sultanahmeddeki tütüncü lı eJl 

ederek h.ast~nenın, marnur ~ısmının na sahibierinin yardımile bunu da gü- Arifin dükkAnına sigara almak üzere gel Araya giren her iki ka '' piH"' 
doha genlerınde veya başka bır yerde l b" tr t ~ı I .. 1. b"l" . Kö .. hava seferlerl• yapılacak mişt" B d h. bi beb kk rileri kavganın büsbütün ~ 1• ~ • 1 i t . 

1 
d" 'c ır e ua:r ;,ı sus ıye ı ırız. yun ır. u sıra a ıç r sc yo en aıt 

yapı masını s emış er ır. 'd 1, d k" k 1 kl d tütüneüye küfretme~e başlamıcr:tır. bir facia halini almasına ın f{ll~ V r B , d. R . . b " t ca o e ve yo ı arın a ı ışı sız ı a a ıs y v9. 
c. 1 ve e.e ıye cısı u muraca-a • A v •• A ·· ·· Dün Havayolları İdaresi, memleketi - Arif: iki kahveeiyi ayırınağa nıu 

leri ehemmiyetle nazarı dikkate alıp al_akad.ar o.1acagım. H. ula sa bu. gu.zel ko- 1 d ..& 
- d k d h ı d ] 1 miz dahilinde geçen hava seferleri sezo - c- Bu yaptığın ayıbd'ır arkadaş! de - ar ır. d )~, 

h?stane yapılmak istenen sahayı biz - yun şım ıye a ar 1 ma e 1 mış 0 an ü ı n ı>11 " - nunda yapılan tayyare servislerinin ü - yince sarhoş küfürlerini büsbütün arttır- çüncü cezaya götürü e tic'~" 
zat nezerek tetkik edecemni vadetmiş her tiirlü noksMılarını yakın zamanda dü ııe 

"' r-· midin fevkinde alaka celbettiğini gözö - mış, camlara yumruk atarak hepsini par- le Artinin duruşması n c:tJl' 
ve dün ög-leden sonra da Mecidiyekö • tamamhyacağız. Bunlan size müjde - ı.1Jf1ll' · nünde tutarak önümüzdeki Nison ayı i - ça parça etmiştir. miş, başka bir güne bıra~ 
yih1e gitmiştir . . Vali ve Belediye Reisi lerken köyünüzün sakinlerinden eski çerisinde seferlerini Kandenize kadar 
MecidiyeköyOnde 'köy halkı tarafından belediyecimiz Bay Galibe de rica ettim. teşmil etrneği kararlaştırmıştır. KU/lilr işleri: Universitede: 
büyük bir sempati ile karşılanmış, has- Yarından itibaren havagazinin de bu- İlk olarak İstanbul ne Samsun arasın- M "f '

1 
,.bl t" • 

tane yapılmac;ı istenen köyün mamcr nı-ya 'kadar imtidadı için alakadarlarla d b ııarı Cl\aıe mm sporcu talebelere Ilukuk Fakültesinde ihtisBS da seferler yapılacaktır. Samsun a u . b" '. t 
kısmını gezmis, köv sakinleri tarafın - temas edecektir. Bu suretle bunu da maksada hizmet etmek üzere bir tayya _ yenı ır emrı yann başlanıY0 

da'l1 veri1en izahatı dinlemiştir. Bu tet temin etmiş olacağız.• re istasyonu yapılacaktır. Maa~if yekaleti al~~~darlara yeni Bu yıl Üniversite :Hukul< ~ 
kikler sonunda Vali ve Belediye Reisi .. V~li ve Beled~ye Re~sini~ Mecid~ye- MevC'Ud' tayyareler ihtiyacı kar~ılama- bir e~ı~ g~n~ere~ek, butun Balka'n mil sinde tatbik edilmeğ: bllftıi.Jlcı 
LOtfi Kırdar hastanenin marnur kısmın koyü hakkındakı bu sozlerı Mecidıye- dığı takdirde ingiltereye yeni yolcu tay- letlerının ıştırakıle her sene tekrar • dc~ttora talimatnarnesi J11UC Jf 
d~ha ~erilerinde yapılmasını rnuvafık köylüleri çok sevindlrmiş, Vali, köy sa- yarelen ısmarlanacaktır. Janmakta olan Balkan oyunlannın .. 11 kuki mevzular üzerinde Bçı 
gönnüs ve köyden ayrılmadan evvel kinlerine ayn ayrı veda ederek halkın Ayrıça, yolcuların seyahat esnasında incisinin 1940 yılı sonbılharınd~ ~~r: ihtisas kurlarına yarındııl1 
MecidiyeköyU halkinct şunlan söylemiş ı;ükrım hisleri arasında köyden ayrıl - telsi il k şabilmelerıni temin etmek kiyede yapılmasına karar venldıgını başıanacaktır . 

1 
~ 

t!r: mı~tır. .. z e onu 
1 

. t . t 
1 

bildirmiştir. Vekalet, Atinada yapılan Tert ib edilen ihtisas kUr 
11fi 

~====~=~~==~~~~~~====~~~--===~-uered~~~lhyykatred~ne ~~ Y~ -~ey~u~~~~u~~mill~rnrinris~ntrd~re~~~~ 
P li t ~ h / 1 [ / ması "'"j ... nu me e ır. . ı· k d Im I t l b 1 . ·ıe '' o s e: ~e r ş er : mılı ta. ım 3 yer a ış o a'n a e e en ~bcler amme hukuku 1 19 

MiJl eferrlh : mizin bu şerefli vazifelerini kendile - hakemeleri usulüdür. İJ]{ 0
ll' 

Yara m! iki çoc·ık Yeni parnlar hasılınıyacak rinP yara~an bir şekilde başardıklarını rın saat 17,30 da hukuk Jllt.l dcJ' 
Kısıklıda Tufan sokağında oturan Hi- Bronz 5 kuruşluklarla yüz paralık • . . uf Ek • h fta tebarüz ettirdikten sonra, kom~u Bal- ustıJü şubesinden chukukt

9 r5!~ 
1\Iılh Tasarr ve onomı 8 sı kan milletlerinin gençlerile Türkiyede selPsı·,. mevzuu u""zerı"ndc de ... ! dayet adında 12 yaşlarındl bir çocuk o cl lar geçen yıl başında tedavülden kaldı- - "" 

varda-n ,!eç:mekte olan bir arabanın ar - nlmış ve bunların yalnız J sene Mal _ G~lecek hafta Salı günü Başvekil yapılacak olan karşılaşmada çok daha lanacaktır. Amme hukuk~ ~b 
kasına takılmış, 'biraz sonra müvazene - mi.idürlilkl€ri ve milli bankalarca ka • Dr. Refik Saydarnın bir nutku ile açı. parlak neticeler elde etmek için şimdi- de bu ayın 15 inde, ctngilıı 1 { 
· 1 k bed k t t d gu· yerd n dUş lac:ık olan Milli Tc-rsarruf ve Ekonomi den ciddi olarak çalısmalara başlanma. ktı,·u» mevı.uu u··zcrı"nde }{tlt 

şın ay ere u un u e - bulüne müsaade edilmişti. Tayin edi - • '\. 
.. 1 nınu:ıtır h_attası haz.ırlıklan n.er.lemektedir .. Mil- smı istemistir. C.'""ktır. _.;ı~--

muş, yar~ a -s • Ien mü.idet bu ay sonunda bitmekte ol .. , eı· '· 
K1hçalıde oturan 15 yaşında Adnan ~- duğundan Mctlınüdürlükleri ve banka- lı Ekonomı Cemiyetı ıdare heyetı haf- İlk okul öğretmenlerine konferanslar Bu kurlar hukuk muba}{ {ı: 

dında bir çocuk da bisiklete binerek oto- la ı İki "kA da Tb b tanın programını tesbit etmektedir. verilecek lü c:ubesinden her hafta sal~eı1 
mobil ile yarış yapmak istemiş, düşmüş, 1 r k b ~cı tan.un ~]ı ~.aren u para. Haf4t içinde yerli mallar kullanılması- İlk okul öğretmenlerinin mesleki kıiku şubesinden Cuma giiflbııtl 
~ llerinden ve yii2ıünden yaralanmıştır. arı a u e mıyece er ır. nı teşvik mahi~etlnde bazı kararlar ~- bilgilcrini arttırmak üzere önümüzde- soııt a yapılacak ve 1 O şu 

Her iki çocuk Cerrahpaşa hastanesine Darbha:nıe İdaresi yeni 1 O kuruşluk - lmac~~1ır. Yerlı mallar hafta~ında bır ki Çarşamba gününden itibaren Eminö. devam edecektir. 0ıııtı 
kaldmlnnşlardır. larla etrafı tırtıllı ı kuruşlukların ba• • de musab~ka yapıla.caktır. :apılan ~e: nü, Eyüb, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadı _ tkinci sömestr başlangtC~ ile 

Kaldırırnda yatan hasta kadın &~~asma dev~ et~e~ir. Bunlar sablar~. gore son bır yıl i~ınde ~ıyı köy olmak üzere şehrin beş muhtelif t:m itibaren ticaret huJ.ctlkıetl 
Evvelki gece KaraköydP. yerde yatan bıttıkten sonn şımdilık yeni para ba - ekonomı ve arttırma bahsınde btiyuk semtinde her hafta öğretmeniere kon- yeseli medeni hukuk şuJ>e )9~ 

hasta bir kadın bulunınu§tur. sılmıyacaktır. bir faaliyet sarfe.?ildiği anlaşılmış ve fet,:~nsl:ır verilecektir. Bu konferans _ kurlara başlanacaktır. J{~~~çıt: 
Kadın ifadeye gayri muktedir bir halde b!mkalardaki küçük aile hesabla:~ın l3rda ınevzular, imlA ve tahrir mevzu- tÜ'1 talebe ve istiyen htıkedeıı: 
bulunduğundan hüviyeti tesbit edlleme - Arkadq kavgaaı ve ı:sar:,uf kumba::ıarı mevcudUnUn ları değil, bilbass~ terbiye ve pedag?ji. "':~tkat ve halk istifade 
miş, tedavi edlhnek üzere derha~ can - Kumkapıda Yolluk soka~nda 2 nu • arttıgı gorOlmektedı · rrıevzulan arasından seçilecektir. Ilk ~::~:···-·····-····-····· .. •• 
kurtaran otomobili ile Beyo~lu hastane - maralı evde oturan Artin ile Agob ara _ Orta okullarda imtihanlar kbnfer:mslar köy m.cvzuları ü~rinde 
sine kaldırılmıştır. ~a hent1z anla.şılınıyan bir sebeb yü - M "f V kAl ı· b d 1 b olacaktır. --..3'- .-ıA- da ~ ıkm aan e ı. e ı, u ers yı ı aşın-Film seyrederken düşüp bayılmı~ ~ı.-ıut:n &ı'cıaa.un a.tıvga ç ış Agob dilm k Konferansıara bütün ilk okul öğret -

e..._e .-...-~ bir bı kla ar'--da' .. dan itibaren tatbik e e te. olan ye- .l 
Nişantaşında oturan Türkku~u talehe- ı:ıı:u e~·nnı:.• ça .ıuı şını goR ni imtihan talimatnamesine göre; 1939. menleri ı..:evam edeceklerdir. Bütün !lk 

lerinden İbrahim dün, Tan sinemasına sünden yaralamıştır. Yaralı hastanoya 19 ~o d 1 H . E 1~~.1 . ti tP.drL~at müfettişleri ve tanınmış ter -
k ı lın "' ers yı ı azınm ve y u ırn -

gi.,."''"" filmi :seyrcderken üzerine fena - a dın ış, suçlu yakalanınıştır. b d 1 . d d 1 t t k 1 i biyeciJer her hafta bu beş rnıntakadan 
-·~ an evre enn e ev e or a o u m-

lı~ gelmiş ve ~p bayılmışbr. • ........................................................... _ tlhanına gireceklerin eleme imtihan _ birisinde konlaranslar vere~ler -

İbrahim derhal ayıltılamadı~ından V E FAT lannın hangi derslerden yapılacağını dir. 
hastaneye kaldırılmıştır. Mürettib arkadaşlaruruzdan Necdet, e- teibit etmik ve bütün orta mekteblere 

Kib rit fabrikasındaki kaza peyce zamandanberi yatmakta olduğu bildirmi~tir. 
Kibrit fabrikasında dün bir kaza ol - Haydarpa§Cl bostanesinde vefat etmiştir. Haziran ve Eylülde devlet 6rta okul 

muş, Ali adında bir arnelenin 5 metre Cenazesi ·bugijn hastaneden kaldırılarak biHrme imtihanına girecek talebelerin 
yüksekten dü9llrdü~ bir tokmak Öm~r 8fle ınamaz.mı müteaklb Karacaahmede eleme iıntihanla!I'l türkçe, matematik, 
oğlu Koşmu§un bB§ parmağına isabet et- defnedilecektir. Allah kederdide ailesi - tabiat bilgisi ve sağlık bilii&i derslerin-
miş, varalarunasıruı sebeb olmuştur. ne sabırlar versin. den yapılacaktır. 

Tramvaya asılan çocuk 

Raif oğlu Nihad adında 5 yaşların -
da bir çocuk dün Fatihte trarnvay gi
derken atlamaık istemiş, muvaffak ola
mamış, bir müddet tramvaym kapısın 
da asılı olarak gititikten sonra yere 
dü.pnü~, ağır surette yaralanm~tır. 

1 

SAR ~~ 
Sineması/Itil 

6 Birinci Ktloun cıı~: 
akşamı saat ıı 
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4 BirincikAnun SON POSTA 

nnr· "Son Posta, .n tn Hikayesi 

öGL YEMEGi 
Çeviren: Ihrahim Hoyt .• dlln .. n 

Ona tiyatroda g5züm ilişti. İşm'et Nezaket1e cevab verdim: va11ı ise hesab pusulasının kaça çıka -
edince de perde arası kalktım, gitt'!ro - Aman efendim, nasıl olur cağını kötü kötü dü§ünilp durdurn. Bi-
yanına oturdum. Onu görmiyel1 çok Kadın devam etti: zim şiş kebabı gelince, kadın işi ciddiye 
olmuştu, ve eğer birisi :i.Bmini söyle - - Bir türlüden fazla asla yemem. aldı: 
memiş bulunsaydı muhakkak ki tanı- Z:unanımızda insanlar çok yemek yi. - Sizin öğleleri a~r yemeğe alı~tığı
tnayacaktım. Cilveli cilveli en la ttı: yorlar .. meselA ben bir balık ile ikti fa nız1 görüyorum. Hata, efendim hata ... 

- Bak canımın içi, Ilk görüştü~ü - ederim. Acaba: Sornun balıklan var mı- Neden benden ibret ~mıyor, ve bir 
ınüzdenberi kaç yıl geçmiş. Zaman ne dır, dersiniz?. kap yemekle iktifa etmiyorsunur, dos
de çabuk geçiyor. Hepimiz de yaşlanı- Efendim, daha bu balığın zamanı de- tum?. Eminim ki daha rahat edecek ve 
yoruz hani. Sizinle ilk buluştuğumuz ğildir. Bulunsa bile turfanda sayılırdı. d:aha memnun olacaksınız! .. dedi. 
zamanı hatırlıyor musunuz . Beni ö~- Netekim listede yazmamışlardı. Garso- Garsonun listeyi yanımıza ya'klaştır-
le .remeğine davet etmiştiniz. na sordum, yalvrum sizde Sornun ba- dığmı görünce: 
Hatırlamaz olur muyum? ... !! lı~ı bulunur mu?. dedim .. Evet .. daha - Bel'l yalnız bir kap yiyeceğim ... 
Yirmi sene oldu. Pariste yaşıyordum. bu~ün sittah olarak o da bir adedcik dedim. Kadın da elile onu uzaklaştır -

Karttyelatende bir mezarlığa bakan düşürebilmiş oldukları cevnbile kar~ı- mak istcnniş gibi söylendi: 
küçüc~k bir kulübem vardı. ve ölmi- la~mıyayım mı? Ne yapılabilir?. So • - Hayır, hayır. Öğleleri bir şey ye
yecek, sürüruniyecek, namerde muhtac mım ba1ığını ısmarladık misafirimlze ... mem. Yalnız bir parçacık. Onda'n fazla 
olmıyaeak kadar kazanarak geçiniyor- Garson, ctrtistten balık pişinceye kn- da istemem. Hem bunu yiyorsam, sırf 
dum. dı:ır başka bir şey arzu edip etmediğini sofrada oturup da §Öyle bir iki laf ede-
. Mübarek kadın bir kitabıını okumuş, sordu: yim diye yiyorum, hani. İmkAnı yok 

ve fikrin1 bir mektubla bana bildirmiş- Kadın: fnla bir şey yemem .. fakat, şu çok sev-
ti. ~vab verdim, teşekkür ettim. Der- - Hayır, bir türlüden fa~Ja yemem.. di~m muazzam kuşkonma:zları varsa 
ken, Paristen geçeceğini, benimle ko • ya1mz biraz havyltrınız varsa .. mem - dayanam~tm, doğrusu.. ku~konmaz ye
nuşmak arzusunda bulunduğunu, fakat nun olurum .. diye eevab vermesin mi? meden Paristen gidecek olursam üzü
val:tinin pek dar olduğundan ancak mit. Allah sizi inandırsın ki, yüreğim cız et- !ürum vallaıh ... 
teakıb Perşembe günü beni görebilece- ti. Ben nerede havyar nerede idi ? KaP')im bir daha cız etti. Dükkanlar
~n!, o sabah Lüksemburgda bulunaca- Amma bunu ona nasıl s~yliyebilJrsin da ~örmü~tüm ve aşırı derecede palhalı 
ğını biletfren ve kendisini Foyatta bir ki .. sıkıntıını b~lli etmeksizin, garsona: şeyler olduğunu biliyordum. Manzara. 
Ö~lP yeme~ne davet edip etmiyeceğiml - Hrtvyar getir!. dedim, kendime de lan ile ekseriya ağzım sulanmış dur -
soran bir mektub daha aldun. lic;renin en ucuz yemeğini, koyun şi§ muştu. 

Foyat lokantası kalantorların, ayan ke~abın• seçtim. Garsona seslendim: 
azasının yemek yediği ve benim harcım Misafirim: - Sizde o muazzam kuşkonmazlar-
olmıyan bir lokanta idi. Bir kerecik ol- - F.t yemekle iyi etmiyorsun dos- nan var mı?. Madam bilmek istiyor. 
sun orada yemek yemeği düşürunemiş- h1m .. niye işim~ kanştı, Böyle şiş k~- Bütü"l irademi ku1lanara'k, herife 
tim b:!e. Amma böyle bir muamele bab1 {!ibi aihr şeyler yedikten sonra na- h~vır dedirtmek i~tedim. Ne gezer. Mü 
karşısında bulunmak hoşuma gitmiş, sıl çalı<iabilirsin şaşarım, do~stı ben bnreğin, geniş, keşiş suralında derin 
SOnra da bir kadına hayır demesini bil- mide:mi doldurmıya gelemem! .. dedi. bir güJilmseme dalp-alandı, ve: 
ırı!vecE?k kad&'r gençtim, toydum. * - Hem ne büyükleri, ne alaları var 

Beni ayın sonuna kadar idare edecek D k . k"l Id' t· t . eff>ndim .. dedi. Pr en sıra ıç ı ere ge ı, ar ıs mı-
sekc;tn altm frangım vardı. Eh orkı halil safidm: Misafirim içini çekti: 
bir yemek de haydi tutsun tutsun da _ Hiç de acıkmıc: de;;.;lim. Amma 1 '5 - B(:'n öğle yemeğinde içki na'mma _ .. :;• 

frank tut~undu. O günden sonra iki m...;demk; ısrar ediyorsunuz, bir porsi-h bir şey içmem!. dedi. c-.. _ 
aftn kadar kahvevi defterden silecek _ Ben de öyle!. diye derhal cevab von kuc:kunmaz verim dostum ... 

olsam, nasıl olsa idare ederdim. verdim. V Ve n~hi ısma;ladım kuşkonmazları. 
Mektubla, dostumu Perşembe gu .. nü 0 k b . d 'b' d _ Sı"z yemi:yecek misiniz? 

!.oyat'd:t saat tam 12,30 da bekliyece- san i em uymamış gı ı evam _ 
- ~tti: - BPn sevmem. 
gtmi bildirdim. 

* 
- Revaz şarabdan maada .. bu Fran- - Evet bazıları sevmezler bilirim. 

sız şarablan o kadar hafif ki .. hazım tşin doğrusunu söyliye~·im mi size dos~ 
Meşhur arti5t sandığıın kadar genç <-in hnrikul~de... tum, siz, o yediğiniz etlerle iştihanızı 

değildi. Pek de öyle cazibesi falan yok- ·-.Ne alacaksınız?. diye usta bir ev l{örletiyorsunuz. 
tu. Hakikatte kırklık bir kadındı cen sahi.bi edasile sordum. Kuş't.onmazları beklerniye koyulduk. 
ta~lı bir yaş, fakat insanı ilk görüşte Karl'n bana, bir sıra b~beyaz diş1e- Mi:thiş bir telAşa tutulmuştum. Artık 
bihrüıemiyen, kanını tutuşturmıyan, rini gösterip, gülümsiyerek ve mah - ziyafetten sonra ay sonuna• kadar e · 
fakat yavaş yavaş, sindire sindb-e co~- rem bir tdvırla bakarak: 1imde lı:aç para artacağını düşünmüyor, 
t~.tran bir yaş ... » Bana öyle geldi ki, - Doktorum, şampanyadan başka bn yeme~n parasının altından nasıl 
luzumundan fazla bembeyaz ve düzgün bir ~ey :içmeme müsaade etmiyor!. çıkacağıını hesab1amıya çalışıyordum. 
dişleri vardı. Ne saklıyayım Takma Dedi. Hr<;abı ödemiye 1 O frank daha isteyip 
olmalarından şüphelendim. Betbenizimin az buçuk solduğunu :!e bunu misafirimden dilenrnek ölüm -
b Geveze bir şeydi. Fakat, hep benden snnırım. Yaırm şişe şampanya• ısmar- !erin ölümüydü. Böyle bir ~eyi asla ya-

ahsettioi içın, onu dikkatle dinlerniye ladım, ve doktorumun bana da bilakis pRma7dım. Karar verdim. Pusula gelip 
koyuldu~. şampanyayı küllCyen menettiğini yu. de. miktarın ödeyemiyeceğim kadar 
F'·Bu arada yemek listesini getirdiler. murtla.dı.m. Sordu: yübek olduğunu görür gönnez, cüzda. 
_ ıatlara bir göz attım .. Oooo!. umdu • - O halde ne Içeceksiniz? 111ma davranacak, yaqancıktan telaşla-
rımdan daha çok pahalı idi yemekleri, - Su!. nııeak, vay paramı çaldırmışım!. diye 
ttranın .. lakln, kadın beni temin et - Kadın haovyarı sildi süpürdü. Sornun etrafı •velveleye verecektim: o zaman 

rnek liizumunu duymuş olacak ki: balığını afiyetle midesine gönderdi. karı perraları ödevecekti. Onun da pa-
- Öğle yemeğinde hiç bir şey ye - Ne~'e1i neş'eH san'attan, edebiyattan, rası çıkışmaısa işi nanaydı. O zaman iş 

:;mı .. dedi. musikidPn bahsetti. Halbuki ben za _ (Devamı 11 i.,c• sayfn.ri.a) 

cSoıı Posta• am tarihi tefrikasa: 72 

Pehlivan deli Hüseyi 
Deli Hüseyin boynunu büküp gözleri - ı dı. Kasabanın kab :adayı geçinenle 

ni yere indinn.iştf: namlı pehlivanları ilc konuşmağa lx 
- Benim sul tanım... yan Deli Hüseyin, evvela Sultan M 
- Bre çek şimdi de göreyim!.. dm güreşe olan merakından, güçlü J 
Deli Hüseyin yayı alıp kirişini çek - vetli delikanlıları nasıl takdir ve 

miş. yayı kunnuştu. Gözleri yerinden ettiğinden bahsetti. Sonra, Çekmece 
brlayacak im~ gibi seyreden Kızlar A - ğitlerinden çok hoşnud' kaldı~nı SÖ) 
ğası: Nihayet, kendisinin güreşlerinden 

-Bre Deli Hüseyin çöz:. söz alarak, gözüne kestirdiğı bes altı 
Demişti. Deli Hüseyin yayı çözmüştü: ci, soyunup güreşrneğe teşvik etti. B 
- Bre Deli Hüseyin kur!. likanlılar için Deli Hüsey>.n gibi bir 
- Bre Deli Hüseyin çöz! livanın karşısında güreşmek. <> ...... ,.,f,ı>ı~ 

- Bre Deli Hüseyin kur!. li Hüseyin dayanamamıştı. Kendisi 
Kızlar Ağası, daha fazla dayantımadı. ywunuş, delik:mlııara, kendi oyunla 

Göğsü bağrı açık, yalınayak, üstü başı dan birkaç tanesini göstermek için 
dökük fakir baltacı ac~misini kucaklayıp iki gösteriş güre~i tutunmuştu. Çelo 
bağrına bastı, .vüzünü gözünü öpt!.i: celiler, onun aslan gibi vücudün~ ha 

- Bre Deli Hüseyin sana yok yok... olmuş'!ıardı . 
Bre o!tlan bizim ytizümüzü güldürdün!. De1.i Hüseyin o gün öğleye kadar 
Bre oğılan bu yayı çözer pehlıvan bula - vede kalmıştı. Çekmece gençleri, c 
mazdık... şerefine, nefis 'bir balık ziyafeti 

Dedi ve bu manzara karşısında şaşırıp lerdi. Ondan sonr-a Deli Hüseyin Çelt 
kalan baltacılar kethüdası ile bir iki bal-ı celi1erden yanına dört beş yiğit al 
tacıya emretti: kasaba civarında lbir at gezintisine 

- Tez şimdi bu yoldaşı hamama ko ·l ~~ı. Bu g~zi;rıti, ~ör~ünc? Muradın 
yun .. temiz dolm;ı ve ki~ve ile giydirin, 1 dısıı:e verdıği ~ı: u~erme.. ya~ılrr. 
adam sekline koyun. Deli Hüseyini Hu _ Pa~şahın gelmesı uz~rıne, vucudli h, 
zuru Hümayuna götürsem gerektir... v_er~l~ ~çh~l çetenın Babanakkaş d; 

Biraz evvel sille :yumruk ile getir il - sı çıftlı~n~ bır baskın. ya~an:,ıyacağı 
miş olan Deli Hü<>~yin, baltacılar tara - h.ak~ak ıdı, fakat yenıçerı agası H 
fından el üstünde h:;ımama götürüldü. 1- Halıfe ~e e!;rafı tarayar~k Çekme< 
ki teılAk birden ı;arcabuk iyice yıkayıp gele.cek~ı. Gun kavuşur ıken. de . H. 
temizlediler. Sırtına bir ket yeni esvab Halıfe.nın Babanakka.ş deresı çıftli 
givdiri'di. Biraz ,.vvel kendisini inciden- sıkı ~~~ muhafaza altına alması lazu 
ler birer birer <{elip af dilediler. Deli Hü. Kendisınc ar~adaşlık eden Çekme 
seyin bunları hoş ,gör~u. Biraz evvel ze- gençleı:_. pehl.ıva~ın ne nıaksadla et 
HI ve sefil ik"'Tl muazzez ve mükerrem dolaşbgını bılmiyorlardı. Fakat, P!d 
olm~tu. Kız'ar Altası tarafından genç hın_m';l~~azası bakımmda:ı etrafı ~oz 
Padisahın huzuruna çıkarılan Deli Hiise- geçırdığını ~nJ':lilışl_a~. Bu at 
vin, bazusunun kudretıni orada da gös -'rasında De lı Husı:yın_ın nn-:arı 
termiş. Kızlar Ağası gibi. Su1 tan Murad o~a:. on ~şer. yırmışer kışilik 
na DPli Hü~yini b'l~ına basmıs alnın _ küçuk kafı oelerinln sapa yollardan 
dım öpmüc::tü. Nilıavet elçi davet' olun - bula gittikle~i ~rpmıştı .. Nihayet 
mus. Deli Hüse~n de, elinde mnhud yay nak~aş de:esı .cı_varı~dıı .~~~.bağ ken 
i1e rnevdana çıkmıc:t•. Eki. bu tüysüz ço.. dn uç y~ıç_:rıyı çe~rmı .. t · 

1 cuih.ın ·bu yayı côzüo ba~layacak pehli - - Selamun~~eyküpı Y~l~aşla~ .. 
van olacağına !lsla i!ltimal vermemiş. a - - Ve aley~~a~ Y:.~~tler .. 
sıl peh1ivanı ~öılerile Ptrnfta arama~:ı - .~erey~ gıdersınız bo~le Hacı 
ba lıımıc:h. Fakat DPli Hüceyini:ı vavı taş koçeklerı?!. 
cözdü ~nü l!Öriin~('. yerinden bir ha.yret - İstanbula gideriz yiğit.. ? 

cı~lıl!'ı ilc fırlamıstı. - Bre İstanbulda ne vardır. 
D ı . H"" · "I" · k - - Hünkfıra Hüsrev Pnşa gibi bir 

E' ı usevın ~u umsıvPrP vavı uc: .. • . . · d 1 dört oe>fa çömüs. ku rm us ve nihayet ~on cudü lazım vezırı katletmış cr er ... 
bir defa kurm:;ıit1 basladı~ zaman. bu .. -.Br~. yo\daşlar, kul kısmı 
c;efer dördünMl ~!.ura d başta oldu~ hal- hunkar ışın~en a~laınaz: · · . 
tie. m('cliste bulnnanlıırm hepsi ava~a .-:- Hoş soylersın ~ğıt nmma, bı 
kalkrmstı. Dl"~i l-l!ic;P'\in ~iric:i habire re- Husrev Paşanın katlıne sebeb olanla 
kivor. vav. bükü!dükce bükülilvordu. Öy davamız vardır .. 
le ki. bir aralık, .,;m.,r-k sesi ı;rihi bir ca - - Bre kimdir onlar? 
tırdı i~tildi. Y~v kırılmıstı. Ve Deli Hii _ - Defterdar Mustafa Paşa ve H8f 
spvin fı>,·kalnrl.- bir rrlı•b ve tf'rbfve lle Halife ve Musa Çelebi ve Deli Hüse 
"iiriiv""r"lr vı>Vln parçalarını elçinin ö - dedikleri adamlardır ... 
ııil,..,,. }uwmuc:hı Deli Hüseyin, kendi, adını işitince l 

o ,ıriinden itib.<t,..,.n de. dördüncü Mu - renk verı;n~işti. Yaln.ız. yanındaki get 
raoın hac:;sa pehlivanl;ırondan VP. gece ler, eBerını hançerlerının kabzasına 
ctünciü 7 va., ında I!C'?.nircliği adamların - mışlar, onun ufak bir işaretıne bakıy 
rian biri 0'ımııc:+ıı.' J1ı>li Hiic;ı>vinin yav hi- lardı. Deli Hüseyin: 
kavf':<:ini. tnını>ntnrlııkta bflmiv('n, duy- - Bre siz bu adamları bilir misin 
mıvaıı vok (Fibivdi. Hele Büviikf'ekmece Diye sordu. Yeniçeriler: 
(Tjbi fcrtpT'h•ılun lıPmPn vam bac:ında olan -Bilmeyiz! 
hir b<;'>h.ıda Deli HÜ"Pvin gibi bir ba - Dediler. 
baviliithı (l'r-lm .. si. Padic::ahın t'PlmPsi ka- - Bre sizde insaf yok mudur ki bi 
dar nınhim hir hAcHse- idi Onun I!Öl Ü!': - mediğiniz adamları kan ile suçlarsın 
tiindPH hıılıkrılar lr:ıhvesin,.. C'tktığın' i - -Biz -bilmeyiz amma İstanbuldan kj 
c:itpn r"~re vllr;t1 •r•. dell~Parın dü - ğıd a~dık, onda yazar. 
1'1-iin ~ountinn r:ı11mE'n. kalıveve koşmuş- - Bre bunun sonu azim iitnedir. 
];ı,. VP nnH Hıic:Pvinin etrafını alnuslar- (Arkası n.r) 
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Oç do-ur yor 
nit mülhakatından gelen talebe erken yola çıkmak 
~ evlerine geç dönmek mecburiyetinde kalıyorlar 

.:ı: 

1 lzmit hattana bu 85 
yaş1ndaki vapuru 

arta k işiatmiyelim 1 
İzmitten yazıll)'or: Devlet Deniz -

yoUarı Umum l\lüdliı1üğü İmı1t hattı
na Utur isimli 85 yaşında küçük bir 
şJiep tahrik etmektedir. 
İçinde medeni hiçbir konforu ol _ 

mayan bu, yük vapm-unun İ:ı:mtt bat
tından deltl.ştirilmesi hakkında bir -
çok mliraeaatler vlki olmasına rat
men maal~!!ef müsbet bir netlee al • 
mak mümkün olanıamaştır. 

Köhne ve tebllk&.:l, maki!ıeleri •ak 
sık iraza yapan Utur vapuru bay • 
ramdan evvel de bozulmu' ve tekrar 
tamir edilmiştir, K6rfez hattına yeni 
ve gtize'l bir .apor i~letllmesl zamanı 
artık ~elmiştfr. zanneden İzmit, Ka -
rnmürsel, Gebze, Darıca, Götcük ve 
Detfrmendere halka, bu ricayı Devlet 
Denizyollan idare!!ine bir defa tekrar 
ediyor. 

Ballkesir belediye meclisinin 
topla-ntiiarı 

Balıkesir (Hususi) - Ba'lıkesir be. 

lediye meclisi içtimalara başlamış ve 

Birineikinun 4 

1 

Saray yatılt okulu 

Trakyada kültür 
faaliyeti hızlandırıldı 

Bütün köy .ere köy mektebleri temin edildi, bunlar 
öğretmensiz bırakılmadı, Trakyada 

su işlerine ve h~)vancılığa da ehemmiyet veriliyor 

Çorluda su dea·di 
halledilmek üzere 

Edirne, (Hususi) - Trakyanın kültür j 
ceph~i de giWkçe kuvvetlenmcktedir.

1 Havsa nahiyesinin yalnız Şerbettar köyü 
müstesna olmak üzere 28 köyünd~ okul. ı 

beşinci içtimamı da Belediye Reisi Na- öğretmen ve eğitmen vardır. Kırklareli-
• Tl ci Koclanazın riyasetinde yapmıstır. nin İnece ve Pehlivanköy nahiyelerinde 
I zmit ı u gazi mektebi . . .. . • 

. • Bu ıçtımada kasab dukkanlarının ıç du her köy öğretmenli ve ~?~itmenlidir. Mu-
zırut (Hususı) - Mekteblerde ders lere ~lamanın büyük müşkülatları var- . . radlının yeni kurulan Ballıca köY:.inde 
lerinin sabah saat B de ba§laması key- ı dır. Bu mü-::1-r:.US.t, burada nihayet buLnu~ varl<lrmı beyaza boyamaları, sıneklerın 

._ ır • yeniden mükemmel bir okuL inşa edil-
ti, her taraftan daha, fazla İzmittc te- değildir. Öğleden sonra akşam saat 4,50 giremiyecegi şekilde tel kafesler yap- m~tir. Kırklareli vilayeti dahilindeki 200 
~i göstcmıiş bulunmaktadır. Zıra, İ~ de ınektebden çıkan talebeler, şehir ha.- tırmaları gibi şehrin sıhhat ve temiz. köyün yalnız yedisinde öğretmen ve e~it
eki orta mektebe devam eden tale - ricln~ ve saatlerc~ uzak olan evlerine liğile alilkadar kararla'l' verilmiştir. men yoktur. Halen Trakyanın ö~etmene 
rin ekserisini, Gölcük, Sapan ca, Tav- dönmek için tren .bekliyorlar. Bundan sonra bütün ticarethanelerin olan ihtiyacı 500 kadardır. Önümüzdeki 

,;;ıl, Derbend, Dermce, Herek~ ve tren İstanbul hattma tren saat 6 da, Sa - . . .. 
ergahmdaki istasyonlarda ikamet e • panca tarafına saat 5 te vardır. İzmittetı yaz ve kış mevsımlerıne gore açılış ve yıl içerisinde yetişecek eğitmenlerle bu Lü.leburgazda yeni açılan bir art~ziyetl 

b k tl . . t b' açık __ tamamile kapa,tılm!.§ _olacaktır_.. .. 

1 

~r gos" termektedı· r. Bı'lha.:.~a. koyunlardl tale eler teşkil etmektedir. Herekeye kadar trenle gitmek 2 saat sü- apanış saa erının mun azam ır şe - r- --

d 6 Luleburgaza nak edilmış olan koy oğ- d . h .. d 16 dır T. ki 
)evlet Demiryollan işletmesi Tavian- rer. Sapanca da öyledir. kil e olması için maddelik bir nizam retmen okulu da 300 mevcudlu talebesini artım erece6ı emen yıız e · ı~. 
an İzmite kadar hususi bir tren tah- Görülüyor ki saat 8 de derslere ba~la- name hazırlanması karar altına alın - yet~tinnekle meşguldür. j yadaki bugünkü k~yun miktannın . hJJ 

etmektedir. Fakat. Sapancil ve deniz manın İzmit için büyük mü§k~lAtı ~ar - mı~; sabah açılış saatleri (" • ' • akşam İki 6ene zarfında Trakya köylerinde buçuk milynou aştıgı kuvvetle tahmın e-
kıle gelen talebeler, sonsuz bir mü~ dır. Her halde, buranın hususıyetinı e - kapanış saatleri de 19 olmak üzere tes yeniden 158 köy okulu yapılmıştır. dilmcktedir. 
at içindedırler. hemmiyetle nazarı dikkate almak çok b't d'' k Su işleri Halen Trakyada 4700 ağıl vardır v' 
· f d 1 · 'lk elzemdı'r. ı e ı.ere içtimaa nihayet verilmiş-,apanca tara ın an, zmıte ı tren, Tr k d k' d d' · h ıı· · · de 

• f a ya a ı su er ının 8 ı ıçın bütün koyun 'sürüleri bu ~ıllarda olut 
ah saat 6,50 de, 7 de gelmektedir. Bun- ır. büyük bir gayret sarfedilmektedir. Bu açıkta bulunan bir tek koyun dahi yok 

sonra tren saat 9 dadır. Talebeler, Kızılcahamamm Çorak Bolu - Adapazar şo~esının defa da Seyitler istasyonund~ açılan yeni 
gün saat 7 de)zmitte bulunuyorlar. Id arteziven kuyusu hatta i~liyen lokomo- tur. Hepsinin y.a2lıkları olduğu gibi mun-pazar1 açı 1 b k' " ,J d Alhıı d b' undukları mevkiden sabaha karşı, OZU .UgU tifleı1n su ihtiyacını tamamen karşıladı- ta1.am kışlıkları da var ır. 5• ar an '1 

4,50 ve 5 de istasyonda bulunmak Hl- Kızılcahamam (HU3Usi) - Her sene ğı gibi Lüleburgaz kasabasında da yeni- çoğu kırmızı kiremid'!.erle örtülmüştür 
ki, İznute gelmek kabil olsun. İkinciteşrin iptidasında açılması mutad Düzce cı:ususi) - Bu şose ~n~~o!u den açılan bir arteziyenden 24 saatte 350, Bunlardan biri Pehlivanköyünde 3500 li· 
undan başka, Körfez sahilindc, De - olan Kızılcahamamın me~ur Çorak pa - nurı ~ayılı ışlek ~~~l.arı~~an . bırısıdır. istasyonda açılan arteziyenden de 250 ton raya yapılmıştır. 

nendere, Göletik ve mücavir sahalar- zarı açılmıştır. Bu pazarın açılışı ekono- Bolunun kerestecılıgı, Duzcenın senede f kırmaktadır. Muradlı inekhanesinde de 200 ir.ek 
i talebeler de, sabah saat 6 d.:. mo - mi bakımından kazamıza ve oivar kaza yaptığ~ 2 m~lyon kilo tüt?n,. 602 mil - su ç!lunun da su derdi halledilmek üze- vardır. inanlı aygır deposunda mevcud 
erle İzmite gelmektedirler. . ve na:hiyelere br'ıe birçok faydalar ternin yon kUsur kılo mısır vesaır zıraat mah- redir. Yakında faaliyete geçilecektir. damızlıklar sıfat mevsiminde ve ır.ınta· 
"ren ve motörlerc yetiŞernernek üzün- etmektedir. Çorak pazannm ilk açıht sulünü~. ve_ yolc~sunun nakliyatı hep Hayvancılık kanın muhtelif yerlerinele hep birdcrı 
.ı ise, her zaman mevcud bulunmak - günü olmasına rağmen her taraf kesif bu yol uzerındedır. Trakyada hayvancılık büyük bir inki- faaliyete geçirilmektedir. 
r. bir halk kütlesile dolmuştur. Bu pazara Dolu - Adapazarı arü!>ında işiiyen 
)iğer taraftan, tahsil a§kı ile vilayet etraftan ve hattA uzak kaza ve nahiye - bütün vesaiti nakliyenin ve müşterıle. 
lerinden de orta okula talebeler d\! - lerden bile birçok emtia, davar, sıtır, at rin!n şu son zamanlarda çektikleri zah 

etmekte ve bu çocuklar yaya olarak mebzulen mekôlAt, çeşfdli meyva ve her metleri Hendekle Adapazar ara~ında 
m ktcdir. cins mal gelir. Bütün kasaba halkı kı§ vapı1acak bir seyahat gösterir. 
)erslere sabah saat 8 de yetişemiyen levazımatını münhasıran bu pazardan te- w • • • 

beler, velilerınden tezkere getirme - min ettikleri için açıllf törenini bekleme- ~lu !le ~ocaeh hududu ~rası.ndakı. 
çe derslere de kabul edilmi ·orlar. Gö- li öted-enberi zevkle Adet edinmişler - yam Bolu vılayet yolları bır ikı ufa'k 
ı.iyor ki burada sabah saat 8 de ders- I dir. köprU tamirinden sonra çok Iyidir. Fa-

' kot Kocaeli hududuna girince vaziyet 

Band1rma Gençlik klübünün faaliyeti değişmektedir. Hendek kazasile Ada -

pnzar arası 33 kilometredir. Bu 33 
kilometrenin 1 O kilometrest seneler -
denberi bakımsızdır, bozuktur. Btlhassa 

Adaya kadar olan mtiteaddid köprü -
lerden otomobil ile geçerken inmek 1a. 
zım gelmektedir. Yazın en kurak za• -
manlarında Hendekten kalkan bir oto-

Kand1ra ve Adapazarmda 
Parti kongresi 

lzmit Halkevinde lisan 
kurslari 

İzmit (Hususi) - Kandıra, Adapa • İzmit (Hususi) - İzmit Halkevinde 

zarı Parti kongreleri Vcflimizin ve Par ingilizce, musiki, riyaziye ve türkçt 

ti müfettişimizin iştirakile toplanmış. kursları açılarak önümüzdeki aydan i· 

t tibaren faaliyete başlıyacaklardır. ır. 

Iz mit elektrigi ar. z~ gösteriyor 
Temsil kolu da kış temsillerine ha 

zırhrnmaktadır. 

İzmit (Hususi) - İzmitte şehir elek-
Kaş maarif mcmurluju triği birkaç gündür, sık sık arıza yap-

maktadır. Kaş (Hususi) - Kaş maarif memu 

Evvelki ak~am da 3 defa sönen ele~ ru Şevket Özkal, Korkudeliye tayin e 

ttikler <ialdkala'l'ca yanmamı§tır. dilmiş ve yerine eski Kaş muallim 

Halk, vaziyetten şikayet etmekte - lerinden Çiftlik öğretmeni Muhittin A 

~bil ı w~ 1,5 ~at~A~~~rınad ;,.~~:·============~~:s:e;n:~~~=·~n=cl~u;n:m:~~t:u:~=====~ 
vA~ıı olmaktaıdır. Halbuki kışın bilhas.. ~··· ( J 
sa yağmurlu mevsimde 2 saatten ev - Adanada KlZIIay haftaSI 
vel H kilometrelik yol otomobille kate
r.iilmiyor. 

Bandırma (Hususi) -Bandırma Genç . Haftanm muayyen günl~ri.nde topltı bir Kalkanda muallimsiz rnektab 
klUbünün ,günden güne artan faaliye- halde yapılan taliın ve spor hareketleri Kaş (Hususi) - Kalkan nahiyesi ilk 

g3zc çarpmaka ba,lanuftll'. Bu taalt - gerıçiitin mtıhim bir varlık olduAunu ie- rnektabinde bugün 400 talebe okuma•k 
i haber alan V:alinıh Recai Gürelli pata Widir. tadır. Fakat bu mektebde ancak 2 mu 

\p başkanlığına gön.derdilti bir rnek - Resim G«ıçlik kKibönün talimlerini allim vardır. Alakadarların nazarı dik-
.xfa gençleri takdir ve tahrik etmi§'tir. göstermektedir. kati ce1bedilmektedir. 

- Kaç senedir derd'tür 
u Hasan Bey ..• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. . . Çöp ler' gene eskiden 
oldutu gibi §Uraya. bura -

· ya cmkülmekte.. 

... Acaba niçin hala de
nize dökülmüyor?. 

Hasan Bey - Balıkları 

hastalıktan korumak için 
olmalıi. 

Adanada'fl yazılıyor: Adanada b~lıyan 
Kızılay haftası çok b!iyük tezahürala 
sahne olmuş ve bu insani teşekkül hak
kındaki yilksek alakanm bir defa daha 
tekrarlanmasına vesile vermiştir. Adana
lılar bu hafta dolaylBile Kızılaya büyük 

yardıma koşmakta, erkek ve kadınlar 
hararetle aza kaydına devam etmekte -
dirler. 

Resim gençliğin Kızılay namına .Ats· 
türk heykcline çelenk koymasını göste
riyor. 
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M s ova, n ri ukavemeti gitgida 
artti ve çetinleşti, diyor 

(Ba§tarafı 1 hd sa11fada) 
dedilmiştir. Helsinki üzerinde 48 saat
tenberi tayyare görülmemiştir. Rus tay 
yareleri yalnız Hango kalesini ve Tuı·
nes kasabasını bombardıman etmişler. 

~ 
dır. Hiikfımet halka, yangın bombala -
rına k<ıTşı bir tedbir olmak üzere ev -
lerinin ba~tan ba~a ısıatılmasını tavsi
ye etmislir. Bu suretle donacak olan 
su11r bombaları tesirsiz bırakacaktır. 

Vorosilof kumandayı ele nldı 
Londra· 3 (Hususi) - 16 fırka, 1500 

tnyyare ve yüzlerce tı:ınktan mürckkeb 
Sovyet kuvvetlerinin kumandanh~na 
Vo~o.şilof geçmiştir. 

* Londra 3 (Hususi) - Finlandiyanın 
<:<.'nubunda şiddetli muharebe1er devam 
etmektedir. Rus kıtaatı buz.larla örtülü 
göllerde mühim zayiata duçsr olm::ıkta -
dırlar. 6 Sovyet tayyaresi J<"'inlandiyanın 
§imalinde paraşütle asker indirmek te -
§ebbüsünde bulunmuştur. 

25 SOVYET TA YY AR ESI 
DÜŞÜRÜLDÜ 

H<'lS:nki 3 ( A.A.) - Muhasamatm 
b::ı~·ndanberi 25 Sovyet tayyaresi da • 
Ştir~Jmih•tür. 

Mimatra civatrında bütün bir Sov -
:Vf:'t hava fiJosu imha olunmuştur. Rus
Irırın tank hücumlan da Kareli'de pi.ts
kiirttilmüştür. Finlandiyalıların mü • 
1-:nrn~Fl tank dafi topları va<rdır. 

'Buz deni7.1 üzerindeki Petsamo li -
rn·mının Finlandiynlılar tarafından Rus 
lı:~ ı d"n ~eri alındıP.-1 tE>evvi.id etmiştir. 
R·ı~larc!:m r1yni zamanda 300 esir de a
l :nmıc;tır. 

FINLANDiYA TEBL1Cl 
Bel~lnkl 3 (A.A.) - FinHindlya ordusu b:ış 

kıımandanlıfının bugün neşredUen bir teb
l'~lne göre Cumartesi gunü bir hava mu -
h::ı.·ebes! neticesinde iki Sovyet tayyaresi 
Valkjat'rvı elvarında yere lnme!;e mecbur 
Oltnt.ıştur. Makineler hasarn uı;ramamı§ ve 
Ftnıanrıtyahl:ırın eline geçmtştl.r. Di~er bir 
tayYare de K:ıre11 hava meydanlarından bi
rin~ lnmeğe mecbur olmuştur. Tayvnre mü
tett(!batı yere ınerken beyaz bayrak salla
tnı§l;:ır ve e..cıir r,dllmlşlerdtr. 

SOVYET TEELIGt 
Mo-:tcova 3 U\.A. ı - Leningrad askeri m ın 

takıısı başkumandanlı~ tebliğ ediyor: 
2 Rfı.nunuevveı günü zarfında, Leningrad 

1\skert lllıntakası kıtaatı neri hareketine de
'Vanı ctm!$lerdlr. Murmansk istikametinde, 
Sovyet kıtaatı. FJnıO.ndiya kıt'niarı cüzütam 
larını takib etmekte ve bu cüziitamlar, Pe
ha!lo'dan Petchengo _ Oukhta, Popola. Pro -
SozPro ve Petrovodsk istikametinde gerlle -
~eı:ıe·dlrler, Soryet kıt'aları. hududun gnr-

lndc, ::ıo _ 35 kllometre Uerlemlşlerdlr. ca -
;elie berznhındn kıt'nlarımız Hnrmaa, Tarpi 
a, Lansııta, AhtjarvJ, Kirko ve Kivendapo 
ka.s:!balarlle Rajvolor köyünü, Rajvola ıstas. 
fonunu, FinlAndiya gölü kenarındnk1 Palko-
a kasabasını işgal etmişlerdir. 
t ltavanın müsaldsizllğt yüzünden hiçbir 
assare hareketı olmamıştır. 

PRAVDA ZORLUKLARDAN 
BAHSEDIYOR 

Moskova 3 (A.A.) -D. N. B: Pravda 
gazetesi Finlandiyada muhasematın baş
langıcı hakkında tafsilfit vermektedir. 

Sovyet ordularına sab:ıh saat 8 de ile
li eıtiri verilmiştir. Tam saat 8 de Sovyet 

'l'oPçusu 140 kilometre boyunda olan Ka
~eli cephesi üzerinde ateşe başlamış ve 

ovyet kıtaatı ilk Finlandiy-ı mevzik?ri -
lle tnarruz eylcmiştir. 
li ı::a~da gazetesi Sovyet kıtaatının ile
ı· Yüruyüşlcrinde mücadele mecburiye -

dınde kaldıkları maniaları anlatmakta -
ır: 

d Finlandiyalıların ilk şaşkınlık aniann
lttan sonra, mukavemetleri gitgide art -
rı ış Ve çetinleşmiştir. Mitralyöz yuvala
ll nın, gizli mevzilerin ve torpil sahaları
l~n ele geçirilmesi Ruslara uzun zaman
ı r kaybettirmektedir. Her tarafta Fin -
~tıdiyalılar köprüleri atıyorlar, yolları 
lt ZUyorlar. Her tarafta tank kapanlan 
Utıılın~tur. 

li Bl~ .KADlN TA YY ARE Ct 
<le elsınkı 3 (A.A.) - Helsinki üzcrin -
tar~Ç<lrak sokakları mitralyöz ateşine tu
ta en geçen gun düşürülen bir Sovyet 
ka~arc .. inin ı 'irettcbatı içinde bir de 
~~ Pilot bulunmuştur. 

len ~r tı:ıüddet evvel İtal~·aya sipariş edi
lieJsi 5 avcı tayyarl'Sinden 6 sı bugün 
1\1 nkiye gelmiştir. 
AREŞAL MANNERHA YM'IN 
lle . SÖZLERI 

lsinki 3 (A.A.) - Sovyetlerin Fin -

landiyaya karşı tahşidatları devam edi -
yor. 

Fakat Finlandiya bundan asla ürkmüş 
değildir ve General Mannerhaym sübay
lara söylediği bir nutukta demiştir ki: 

Finlandiya her şeyi kaybedebilir. Fa -
kat şerefini as!ıa. 

Gazeteler, İsveçin silah altına çağırch
ğı ihtjyatlann bilha~ Gotland adasında 
ve sahil istihkfunlarında tecemmü etti -
ğini yazıyorlar. 

ŞhJDE11J ~EBELER 
Helsinki, 3 (A.A.) - Ladoga gölünün 

şimal kısmında Suojaervi yakınında, diin 
şiddetli muharebeler cereyan etmiştir. 

Finlandiya kıt'alan, Rus hücumunun şid
detli o'ırnasına rağmen, mevzilerini m:.ı

hafaza etmişler ve mukabil ta:ırruzlara 
geçmişlerdir. 

Diğer taraftan, Momanslar mınt:ıka

sındaki mu'harebeler de d'evam etmekte
dir. Rus'ar bu mıntakada birço~{ tar.k 
kaybetmişlerdir. Başvekilin kömür 

FiNLANDiYAI .. n..AR GERi havzasindaki tatkikieri HiKAYE :Öğ!e 
ve 

yemegı 
ÇEKİLDİLER Zonguldak 3 - Ba§vekil Dr. Refik 

Helsinki, 3 (A.'A.) -:- Bugün hudud S:ıydam bugün buradaki tetkiklerine (Baştarcıfı 9 uncu ro.yfada) rinde Lir türlüden ba~ka bir şey yen: 
mıntakalannda şıdde_tıı. muha.rebeler V ol- ba~ıam!s.tır. Saat 9 da refakatinde İk _ gelle başa düşecek, :saati rehin bıraxa yiniz .. deyince; 

So tl h .. ~ ugra :ı b "d' ktım' - Ben daha iyisini yapacağım .• muş ve vye e~. ~u .. ım .zayıaw . - tısa'Cl Vekili Hüsnü Çakır veRana Tar- cak, sonra gelip orcumu .. 0 ıycce • · 
mıştır. Ladoga golunun şımalindc Fın- han olduğu halde Parti merkezinde Kuşkonmcrzlar göründu. Kocama~, gece akşam yemeği yemiyeceğim .. dt 
1aı;diya ~t~atı, yü~k . ~n~anlığın havza i~let'me idareleri mümessilleri- alarnet ~eyler, işttha açan. nes~e~erdı. karşılad.!m. 
planı mucıbınce gerı _çckılm.ışlerdı.r .. Sov- nin İstirakile 4 saat silren bir toplantı Erimiş tereyağı burun delıklenmı ba- Kgdm arabaya atınrken neş'e ile ha 
yet kıtaatının harekatı, peK batıdır ' 'e yapro'ı~tır. yağı bayağı gıcıkladı. kırdı: . . . . . . 
Finlandiyalı'ı:ır birçok Sovyet tankı zap- Öğle yemeği Partide yenilmiş ve mü- Arsız karının kuşkonmazları birer bi- - Sı7.ı mızahcı sızı ... Hakikaten l: 
tetmişlerdir. . . . .. te~kıben Zonouldak ve Kozludaki maL rer, şc>hvi lokmalar halinde midesine lmiuıhcı imişsiniz, *siz .. . 

Hükumet makamatı, H:ı.sınki ahalısı~ı den ocakları ~e tesisatı ve bilhassa a- indiri§~Pi seyrederken, kulunuz o nazik . . 
yarın akşamdan evvel vılayetlerc çekıl- 1 k 1 . .. .. 1 .. ı·· ve ki bar tavrımla Balkanlardaki dra • Kadından 20 sene sonra mtikamır 

~ d mi l d' rnP e mes en en gonı muş ur. Id z· h' b' · ma'ln 
mege avet et ş er ır. B k'l k U . 1111" 1 ket has mm durumlarına dair mütalealar yü- a ını. ıra, ı~ ır şey yemıyen . ,. .. .. aşve ı a şam zerı .mem e . d' 120 kil 1m kt 

BIR BOMBA Sl~INAGA DUŞTU tflnesini ve maden mühendisleri birliği rüttüm. Oh .. hele şükür, nihayet son d?stum, şım ! tam 0 ge e 

Helsinki, 3 (A.A.) - Sovyet tan· are- ni ziygret etmiştir. (A.A.) lokmac:;mı da öğüttü. ~.~~=···················································~·· 
lerinin dün Helsinki üzerind~ yapmış ol- ı - B!r kahve almaz mısınız? '1ngt"l"1zler 5 taht Jbahl" 
dukları c:ve.liin münasebetilc .b~r bomb~- SJvyetler· ve Balkanlar -Evet yalnız don~urma ve kahve. ll 
nın Helsınkı varoşlarından bırınde b,r Artık ok yaydan bır kere çıkmıştı. b f d la 
"lgmağa düşerek 21 kişinin ölümüne ve (Baştarafı ı inci sayfada) aldırmıyordum. Onun için kendime bir a Ir ' r 
31 kişinin yaralanmasına sebebiyet ver - masının sebebi, Balkanlarda daha bü - knhve, kadına da bir dondurma ve bir (Baştarafı 1 inci sayfnda) 
miş olduğu tasrih edilmektedir. yi.ik bir hareket serbestisine sahib ol - de kal.ve ısmefrladım. yarısından itibaren bilfiil başlanmıştır. 

BİR SOVYET TANK ALA YI mnğa matuf bulunduğunu kat'iyetle i- Karlı n dondurmayı yerken felsefe s tahtclbahir batırıldı 
MAHVOI..ı'flJŞ fade etmektedir. yürüttü: Londra 4 (Hususi) - Son günler 

Stokholm, 3 (A.A.) - Kareli berıa- Ossarvatore Romano, Sovyetler Bir- - Tamamile inandığım bir şey varsa, İngBiz bahriyesi tarafından hatırılan A.. 
hında, muharebe bilyük bir şiddetle de- liğinin Balkanlarddki yeni siyasetine o ds ins:ın yemekten yarı aç kalkmalı- man tahterbahirlerinin sayısı beşi bul 
vam etmektedir. Fin1ıandiyalıların kur- ba~lnmakta gecikmiyeceği tahminini dır .. d.edi. muştur. Bunlardan sonuncusu dün gee 
dukları tank kapanlannın her birisi mü s- yürütüyor. (A.A.) Giiç işitilir bir sesle sordum: İngiliz sahillerinde tahtelbahir takib ge 
tev

1
iyi birçok zararıara uğratmaktadır. Fr:msıı matbuatının mütnleaları - Dahcı hal~ aç mısınız, doymadı - mileri tarafından kısa bir müsademc 

Tahrib edilen Sovyet tanklarının miktarı Paris 3 - Le Petit Journal muharri. nız mı? müteakib batınlıruştır. 
malum olmamakla beraber dünkü 36 ra- ri diyor ki: - Hayır .. aç değilim. gördünüz ya.. . Londra 3 (A.A.) - Şimal denizine 
karnını f'azlasil.., nstığı muhakkak telakki Finlandiyaya vfıki olan taa'rruzun al- öğ'e yemeği yemem, sabahlan yalmz devriye gezen tayyarelerimiz bugün dr 
edilmektedir. Henüz teyid edilmiyen bir tında herhalde ba~ka maksadlar gizli- bir fincan kahve j~rim. Bir de akşam niz sathında bir dü§man denizaltısını yı. 
habere göre, bütii"' hir Sovyet tank :ılayı dir. Stalin, şim<ili şarki hududlarını bir ypme~i yerim. Öğleleri de bir kabdo.n kalıyarak batınnışlardır. 
tamamen mahvedilrn.iştir. kere emniyet altına aldıktan sonra, a- fazla'sına iltifat etmem. Sizi kastedi - Esir edilenler 

NİKEL MAD'RNI.F..Rİ TAHRİB co.ba Avrupr, cenubu şarkisinde, bir yorum... Londra 3 (A.A.) - Amirallıktan bil 
EDILMiŞ Jı::ıı eketf' teşebbüs edecek midir? Bu Crr - Yat. dirildiğine göre, son günlerin deniz ha 

Londra, 3 (A.A.) - Roytcr ajansı, bu- r;ıziye daha sonra tahakkuk edeoek - * rekfıtı neticesinde esir edilen Alman de 
raya ge~en haberlere göre>, F:inlandiyalı- tir. Arka;;ından daha müthiş bir şey oldu. nizaltı mürettebatı dün gece bir !skoçy 
ların Salnijervi nlkel madenierini tahrib Oeuvre gazetesinde Madam Tabou- Kahveleri beklerken, metrdotel, sah- timanına çıkanlmıştır. 
ettiklerini bildirmektedir. is, Finlandiya ile Rusya' arasındaki hu te sahte gülümsiyerek geldi, ve masaya İngiliz tayyareleri Alman harb gem: 

dud tashihlerinden sonra Moskovanın bir sepet dolu şeftali koydu. lerine taarnız ettiler 

FinlAndiyanın istiiAs1 
üzerine Almanya 

Rusyay1 protesta etti 

taarruzunu Orta Avrupaya doğru yü - Vay canına!. Güzel şeyierdi bu şef- Londra s _ Mühlm bir İngiliz bombar 
rütmek emeline düşeceğini kaydetmek taliler amma, mevsimi değildi. Allah dırnan t:ıyyare fllosu bugün Belgoland ct 
te ve Finlandiya muhasa'matı bittikten bi1:r ne kadar da pahalt idiler. vnr:nda Alman harb gemllerine taarruz et 

K d k . ı~'- d d Im d , mtştl.r Büyük bombalar hedefierine ısab sonra, istihdaf edilir gibi görünen mil. a ın, san ı ül\ır ıya a ış a ı 
1
• u 

d ği ı . .b. d . k 1' . ey em ş r. 
!etin Romanya olduğunu söylemekte ~ farkında e mı§ gı ı avranara e ını Tnyyarelerlmlz rastladıkları bir düşma 
rlir. sepete uzattı, ve şeftaliler:in en iri1e- ncı tayyare3ln! düşürmüşler ve kfUnllen ü 

(BQ.§tarafı 1 ine! saytada) nesarabyada leı:inden bir tanesini seçerken: ıerine dönmilşlerdlr. (A.A 
vermekten imtina etmiştir. Bu vaziyct, Bu muhaırrir diyor ki: Moskovanın - Bak, ded.i, mideni bir sürü etle Berlin ! (A.A.) - Bugün ö~le üzeri İngili 

· h" ~~._ · · · · b' h ı · "Id" :- (h lb k. t t b' · k bombardıman tayyarelerl Belgolnııd adasın Berlin ukwuetı ıçın yenı ır aya ın - Rnmanyaya Hhakını hiçbir zaman tanı o ur .. ıun a u ı opu opu ır şış e- .. b h de bir taarruz te.:ebbüsünde bu 
kısarı olnıuştur. Hıtlerın mesaı ar a aş- madığı Besarnt;>vayı geri istemesi ih - b~bı ye.mıştim) e nr ı şım ı aş a ıunmuıjl:udır. ' · · · k d ı · d t k · d· b k .. arçl ey u ... 

Inn arasında şiddetli kavgala: cereyan timali vardır. Rusyanın Romanya' is - bir şey yiyemiyorsun. Ben ise, bir bahk Batan Alman gemisi 
etmiştir. Uysal bir adam sayılan Gene -ı !il<:ametinde yapacağı tazyikin bir Al- yedim. Meyvaya da yer kaldı.: Capetawn 3 (A.A.) _ oenubl Afrika ha 
ral Von Brauchitsch bile, bu defa, Fon m<ın siy;;sf ve iktısadi şantajından mü. Nihayet hesabı getirdiler, ve ödedi. va kuvvetrerine mensub bir tayyare, sahil 
Ribbentrop'un siyasetini, Hitlerin huzu- zaheret rtörmesi ve Almanvanın, bu iş- ğim zaman, bahşiş parasının kıta kıt ye- den 80 mil açıkta, içinde Alman tayta. bu 
runda tenkid etmiştir. Fakat. askeri me- rle, Souvetlere azçok istekle yardımcı ti~eceğini gördüm. Karının gözleri ha- luncuğu söylene~ .. Wat~~;eı:;sı~ ~örmü 
h fld s tl · be d ğ · ..1 h , · 'ht' 1. d k 1. b' .. .. 1 b k . ve istıknmet deR~tlrere g mauı a ı e, ovye enn gar o ru ınmc - 1 c:t.>k1inu(' areKet etmesı 1 ıma ı e, en :ıret ı ır suzuş e, ta a ta garsona oı na do~u gitmesi emrint vermiştir. Alnıan cı 
lerinden daha fenasına intizar edilmek - cH<şt> mevzuu tec:kil evlPrnektedir. : cı ktığJm üç frangın üzerinde bir müd- micller gemiyi tutu~urmuşlar ve fllkaları 
tedir. Buna, Almanların Finlandiyalı!a - Sovyetlerin lıc-deOeri :{pt dinlendiler, ve beni pek adi buldu binerek gemiden aynlmışlardır. Alevler 
ra Rus boyunduruğundan kurtulmaları "Londra 3 ( A.A.) - Sundav Dis - ğu nu :mladım. m!yi tahrib et.mektedl.r. Alman tayta, btlfı. 
· · d t 'k' · .. ı · h t d h · · d. 1 t'k · h k k d d' k ~ hare tııkalardan alınmıştır. ıçın yar ım c tı ıerı gun erın a ırası a oatc gazetesının m oma ı mu ar -•1 Fa ·at lo anta an ışan çı t1gım za. 

8
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· · ı kteclir So 1 B' 1.- · . F' l" di d b' d b' t 1. ~. 1 ır ransız vapuru :maync çarp ı ınzımam ey eme . rir: vyet er ır ıgının ın an ya a man ce Jm e tek ır me e ıgım ka ma-
f Ö Paris 3 (A.A.) - Transatıantık kumpanyı Alman bahriyesinde endişe daha a1r V(' Avrupada tahdkkuk ettirmek iste • mıştı. nümde ise kocamain bir ay var- sınn ntd l:o'lorlde vapuru bir rnayne çarpmı 

ladır. Amiral Reader donanmasının elin- diği hedefler hakkında mevsuk oldu - dı. Kad:n, el sıkışıp ayrılırken: ıse de Fransız sahilinde karaya oturma~ 
den giden Şimal denizinden sonra, Bal - ğımu temin eylediği şu ifşaatta bulun- - Beni 'taklid ediniz. Öğle ye.mekle- muvaffak olmuştur. İki ölO vardır. 
tık denizinin de Bolşevikleşerek Alman lllnktadır: 
donanmasına kapanmasından korkmak - Sovvetlercr nihavet bir kaç hafta 
tadır. Alman hükfııneti, ordu, donanma içinde bitecrlt olan Finland;vrı' hareka
ve halkın . bu Finlandiya işinde kendisi - tı akabi""!'lde Stalin şu hedefleri tahak ~ 
ne muha .I olduğunu hissetmektc ve bu 
kanant onu çok düşündürmektedir. 

(A.A.) 

kuk ettirmei!e çalışacaktır: 

1 - Balkanlarda harekete geçerek 
Romanvaijan Desarabyayı almak. 

K ı• V'k 2 - İsveç ve Norveçe karşı hareket-
rasıçe ı toryanın lerde l;ıulunc-.rak Balt1kın mutlak kon-

büyük kızı öldÜ trolunu ve keza Ş imal denizinde bir 
Londra 3 (A.A.) - Kraliçe Viktorya - liman elde etmek. 

nın büyük klzı Prenses Louise 91 yaşm - 3 - İlkbaharda yeni hareketlere te -
da olduğu tıaldc vefat etmiştir. vessül eyliycrek nüfuzunu Balkahlar

da tevsi eylemek. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Başkan lı ğından 

Mıktarı Muhnmmen Fi. İlk teminatı 

Ma tre Kuruş Lira 

Komisyonu 

225 450 76 Lt\ctvera kumaş 
Galatasaray Lisesine lfizumu olan miktar ve muhammeo flatUe llk teminatı yuknrı .. 

da yaulı ıa.ctverd kumaşm 121*ll/ 939 Snıı günü saat 15 de Beyo~ıu İstiklM caddesi :No~ 
349 lLseler muhasebeclll~lnde toplanacak okul komisyonunda açık eksUt.mesı yapı • 
~acaktır. 

istekiller nümune ve şartnarneyi görmek için okul idaresine ve ticaret odasının :vanı 
yıl veslkn ve teminat makbuzlle belli &ün ve saatte komlsyona gelmeleri. a9G45• 
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:aş, diş, romatizma, siyatik ve kuluoc 
ığrılannı geçirir, G"ipe ve soğuk alğınlığına karşı iyi bir ilaçtır. 

N E O K O R ı• N Bayunların aybnşı sımcılarını kt ser 
vu adetı kolaylaştırır. 

N E O K O R i N Kal?i ve böbrdkleri yornıaz ve mi-
l deyı bozm z. 

! Günde 2- 3 adet alınır. Sıhhat vekiletinin ruhsatını haiz~ir. 

f· .• · ...... " • ·ı: 

DEUTSCBI LUF A 
Kış uçuş tarifes1: 

SALI, PERŞEMBE ve C~ .~ARTESi 
İSTA ~BUL'dan Sofya, Belg:-ad, Budapeşte y: Viyanı üz~rinden 

• BERLİN'e Sofyadan Sela .ik v~ Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için aşağıda 

1 ., vekilliğe müracaat e-!ilmelidir : 

1 HG~t.~~m ~ ~.~,~~~~eı;r~ı~~FTu~L 
•~.t "' J T • • 4 • ~ •' ' :.,. • 

San'atkar aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum M:idürliiğünden: 
İzmirdeki motörlü vaı:on deposunda ça}ıştırıXınk üzere birincı sınıf bir frezeci 

• ter türlu takım lmallnde ve bileme.sinde lhtiBası olan bir takımcı Ue 10 tesvlyecl 
ınncawr. İmtihanda birinci sınıf Işçi 'Clerec,.sindc muvaftak1yet gösterenler tavzıt 

;uecektlr. Müracaatlar Ankarada zat işleri mUdürliifüne dUelı:çe ile yapılacaktır. 

ntll:.an günü ıle 1mUhan ecUlecekler bU~bare dileltçelerlndekl adrese bUd1rUecekt1r. 
lle:Cçe!ere bonservi.slerin Ui41k olması lbandır. t6097» •984(Jıo 
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~ Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıba:ılnrd~ kullanılır. Her .1-.cz.tne tJ k ulusu 5n ku ruştur. 

Zi 
Türkiye Cümhur:yeti 

A BA AS 
Kuruluş tarihi: 1686 

Sermayesi: ioo.ooo.ooo Tü:k Lirası 
Şube ve ajans adedi: 26S 

Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

·• 

l Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars!z tasarruf hesabiarında en az 
: SO lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile a~ağıcaki plAna 
' göre ikramiye da~ıtılacaktır: 

( 4 Ac!ed 1,000 Liralı~< 4,00) Lirı 
1 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 u 

40 " 100 " 4,000 .. 
100 ·" 50 .. 5,000 ,. 
120 .. 40 .. 4,800 .. 
160 , 20 u 3,200 , 

otK.KAT: Hesabianndaki paralar bir sene içinde 50 liradan apğı 

düşmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlasUe verileeektir. 
Kur'nlar senede 4 defa, ı Eylül, ı Birincikfınun, ı Mart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tama:ııen tedlye edilml' sermayesi: 

700.000.000 ltaiyan Lreti 

Merkezi : MİLANO 
Bi.ıtün İtı:.lya.da. İstanbul. İzmlr. Londra 

v~ r.;~.,·-Y.)rk'ta Şubelerı vardır. 

Jlariçtc:kl Baukalarımız: 

BANCA CO~C~ İTALİANA 
(Frıınce> Parts, Marsellle, Toulotı3e, Nlce, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
le.ıı • Fir.s, VUlefranche - sur - Mer, C&3ab
larıca (Maroc>. 

BANCA COMMERCİA!.!: İTALİANA E RO
MEN~: Bucıı.res~. Arııd. Braııa , Brasov, Cluj, 
Co.ııtanı.t. Calaı. Slblu, Tlmlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULOARA. Sotıa. Burgas, PlovdlT, Varna. 

B.'iliCA COMMERCİALB İTALİANA PER 
L'EOITI'O. /..i~xe.ndrle d'Egypte, Ellul.hlre, 
Port - Sald. 

:SA...'I{CA COMMERCİALE İTALİANA !! 
GREr.A, At na, Plre, SelA.n1k. 

llANCA COMMERCİALE trALt-.NA 
TRUST COMPANY, PlhlladelphJıı. 

HANCA COMMERCİALE tr ALİANA 
TitUST COMPANY - New-Yorıı:. 

l\fü.~terek Bankalar 
Banqu~ Françal.se et İt.allenne pour l'amt 
rtque de auct Parla. 

Ar!t.nt.tnde: Buenos-Alre.s, Roıııarıo du 
Sant.ı. f~ . 

MESILY/ ,dt.: Sao-Paulo ve ba4lıca tehlr 
ıert1'\de tubeler. 

CHlLf'de: Bantıago, Valparabo. 

cOLOMBİ.A'da : Boııota, Barranqu1lla, Me 
4e!lln. 

URUOUAY'da: MonteY1deo. 
tnNCo\ I'ELLA SVIZZERA İTALİANA: 
Lugt.n"~. Belllnzona, Chia.s.so, Locarno. 
7.urlch. M •ndrtsio. 
tUNCA l..!SGARO - ITAI.İA..lllA S. A. 

1-f•tte ~t ba4lıı:a Şehirlerde Şubeler: 
U.RVA'JSKA BANK D. D. 

ZaRTeb, Busak. 
t~A.NCA lTALİANO - UMA 
ı.:ına. (Perouı da bQ4hca Şehirlerde Şube-

lıtr: 
I!.UfCA trALU.""fO • GUAYAQUIL 

ouayaquU. 
ı.tanlual Merkeel: 
O&lata. VoJ"foda Caddesi, KaraköJ Palu 

'hltton ~5. 
bianbal Rüroft: 
Ala.lemcıa·! Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Br1ollıı BÖI'Osa: 
tstıklll Ceddeal No. 247. Telefon: 41Me. 
l(Ualar tcan: İtalya n Macar!.ttan için 

,.. Tourt.,tlque çekleri n B. C. 1 TRAVXL
u:R'S çei:lert. 

.. Doktor. 1. Zati Ogel • 
Belediye karşısındaki mu~tyeneha
neslnrte ö~leden so'lra hust:ılırı ıı 

--• . kabul eder. 

ilan T arifemiz 
Tek sütun sant1ml .......•.................. 

ıah:fe 400 hurut 
ıahile 250 n 
sahil• 200 )) 

Dördüncü ıahife 100 )) 
/~ ıahilel.,. 60 )) 
Son ıahil~ 40 n 

Mua.nen bir mtiddet u.rfında fu
lac& mikU-rda 1lln yaptıracaklar 
ayrıc& ıe.uılit!ı tarUemizden iautac:tt 
edeceklerdir. Tam. J&nm ve ~Jltk 
aayfa ut.nıa~ lçln ayrı bir tarite derpl.f 
ed.llmift.lr. 

Son Po&t..ı•nın Ucarl 111nlarına a14 
ıeıer için 111 adreae milracaa.t edil
melldlr. 

tıbcıL• K.ol..lektU Şirked 
Kalnamanzade Baa 

Allka.ra caddraJ 

. ............................................................. . 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ra.gıp Emeç 

Birincikanun 4 

. . t . , l·. . 4 "" • - " 1 ' • • 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

T . 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişierinizi fı rç ala yın ız. 

iS BANKA.SI 
1940 Küçük cari hesaplar 

iKRAMİYE PLANI 
Kc~ideler : ı Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerioele ya}>ılacaktır. 

Kıımbcımlı ve kumbarllSL~ lıP.saptcırında en az elli li·.-~ butuncınlar 

kuruya cianil edilecelkerdir. 

1940 i~RAMiYELERi · 
1 Adet 2000 liralık = 2000. Lira 
3 n 1000 u = 3000. " · 
6 " 

soo ,, = 3000. n 

12 250 = 3000. 
.. 

" tt " 
40 

" 
100 u = 40~0. 

" 
75 

" 
50 n = 3750. " 

210 25 = 5250. 

Türkiye Iş Dankasm.~ para uatırmakla yalnız pa.roı biril<:tirmiJ 

ol7111U', ayııi zamanda ttıitinizi de denemiş olursur.t•z. 

Devlet demir ollari ve limanlari işletmesi um um idaresi ilAnlari 
Mühammen bedeli 61.500 lira olan Pafta klavuz vesalre 15-1-940 Pazartesi günO. saat 

15 de ka.pıılı zarf usulü Ue Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe glrnıelt tstiyenlerin "325 liralık muvakkat teminat Ue kanunun tayin ettlği vesJ 

knl:ırı ve teltlitlerlnl aynı gün saat 14 e kadar Komisyon RelsUtlne vernıelert lt.mndır 
Ş:utnameler 308 kuruşa Ankara ~ Haydarpa.şa veznelerinde satılmaktadır. (G685>· 

Istanbul Üniversttesi A. E. P. Komisyonundan: 
1 - Cerrahpaşa hiL'Itaneslnde yapılmakta olan birinci Şirürjt ltllnitlnln 48.559. SS ıtra 

ke.şlnl !kmal in.şaatı 1-l-12-1939 Perşembe günü S:lnt 15 de Rektörlllkle Itapalı sa.rna 

elulltmty~ konulmuştur. 

2 - t.tek.lUer bu l.fe ald dosyaları (245) kurut mııka.bUtnd~ Rektörlüld.en a.labUirler. 
3 - Bu işe ırırebUm&k 1~1n 939 ncaret Odası v~.slka.sUe dosyasındaki Uln p.rtJ.a.nnda 

yaaılı ve3lltalar He teltllf melttublarını thale saatinden bir saat . evvei Rekiörıo.te ..rıı -
melldir. <9Ml) · 

--- - - - -

Baş, Diş, Nezle, G~ip, Romatizma 
s. Ragıp EMEÇ Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl:ııınızı derhal keser· 

SAHİPLEBI: A. Ekrem USAKLIGlL - - Icabında ılinde 3 ka~e alınabilir. - -


