
!;:!ALKIN GÖZÜ 

t!ALKIN KULAGI 

~ALKlN DILI 

i.nlAndiya 
ileri ha eke eri u 

asla a 

Sovyet Rus k1f' alari 
Finlerin mi.islahkem 
haH1na varamad1lar 

Bir Moskova gazetesi yazıyor : 
Sokaklar, evlerin kapı alt/arı, dükkQnlar, daireler 
he,. taraf forpille doludur ve bunlar kar la örtülmüştür 

Finler 1.500 esir daha 
aldıklarını bildiriyorler 

ı ···-·················-······································ 
.Hitler yeni 

bir sulh 
teklifinde 

bulunacak! 
BirAmerika ajansı Hitler/n 

komünizm tehlikes .. ni 
ileri sürecegini bildiriyor 

Londra 4 (Hususl) - cAssociated 

u 
ı-... ·····-·· .. ·········-···········---·························-····-····· .. ····· .. ···················-············-
~ K Om Or havzasi~ 
devletleştirilecek 
Başvekilin Zonguldak ve 
Karabükteki tatkikieri 

,--······--
Doktor Refik Saydam dün mühim beyanatta 

bulundu. akşam Ankaraya döndü 
Zonguldak 4 - Ba§vekil D:r. Re- lan d:ıhilt ve sınai kömür ihtiyacı

i!k Saydam, Anadolu Ajansı muha- nı karşılıyabilmek için alınması lA
birine aşağıdaki beyanatta bulun - zım gelen tedbirler, yatni arnele me
muşlardır: selesi, arnelenin daimileştirilmesi 

cKarabilkteki ağır sgnayi tesisa- imkanları, sıhhi ihtiyaçları, iaşele
tıru gördüm. Bu muazzam tesisatın ri ve havzanın bir elden idaresi için 
i~Jemesl için daha alınması lAzım lazım gelen kanuni teşebbüsler ya
gelen tedbirler olduğu neticesine pıhrken, istihsalin sektedar olma -
vardım. Ankaraya gidince bunlar ması ve mesainin ahenkli olarak 
üzerinde tekrar çalışaca~ım. devam etmesi hususlarını idare !-

Zonguldakta yaptı~m tetkikatta, mirlerile, mütehassıslar ve alakadar 
köroOr havzırsının çoktanberi dlişü- işletmelerle birlikte tetkik ettim. 

J 
nnldüğü glbi devletleştirilmesi za- Vasıl olduğumuz neticelerden mem-

manının artık gelmi~ olduğu neti - nunum. 
cesine vardım. Günden güne çoğa. (Devamı 8 inci sayfttda} 

-~~ ....... ~ ............................................................................................................................... 
C Gene resim sergisi meselesi :J 

Büyük bir gaf' 
Pre.~· muhabiri Berlinden istihbar c. • • 
diyor. (Devamı s inci sayfada) Bir muallim muavini "Son Posta,, ya ta rıze yeltenırken· 

l..o lki Soıryet as kcri telriz başında 

'tıdta 4 (Husus!) - Helstnk:lden a -ı FUı ordusı.ı fidıdetli surette mukavemete 
haberlere göre bütün cephele.rd~. devam ed.iyoc. (Devamı 8 ınci sayfada) 

llusga ~ganın 
soR müzakere 

ieşebhüsünü reddetti 
~0tnada dün de nümayişler yapRldı 

~ovyetlerio Milletler Cemiyetinde rnümessil 
ulundurup bulundurmıyacakları belli değil 

·-.. 'iDUiliZ"-~faıı-.. - mensub oldue~rş~::~~~:lı~n Y:~::r mümessiiine 

Fransada 

lngiliz kralı havcı kıwvetleri umum 
kumandanı ile bir aradıı 

<Yazısı 1 6Jıc6 ~fada) 

~········· .. ············································~ 
'Fin harbi n~ bir gezinti 1 

ve ne de bır ylld1r1m 1 

Ankarada açılacak devlet resim sergi· losunun reddedilmediğini söylediği hal • 
sine eser seçildi~ ıırada bazı üstad ve de bazıları da bunun farkında bile olma· 
eski ressıamJ.arun.u:a gösterildiği iddia o- dığıru kaydetmekten çekinmcmişti. Bizim 
lunan saygısızlıktan bi% de bahsetmiştik. bu yazım.ız int~r ettikten sonra bir sa. 
Bu menu etrafında tetldklerimlzi derin- IJ:ııah refikiınizde mü.tecavizane bir yazı 
ı~irlrken de jürl azasınıili ifadeleri ara. çıktı. Bu, rbir mülakattı ve Güzel Ban'at
sındaki tena!~uz'.ara ~ret et.mi§tlk. Çün- lar Akademisi muallim rnuavinlerindeu 
Jdi 'bazı aza meselA Halll (paşa) nın tab- (Devamı 8 inci sayfada) 

Büyük bir Alman 
mayn gemisi dört 
dakika içinde batt1 

Ingiliz ticaret gemilerinin batması neticesinde 
şimdiye kadar 410 kişi öldü 

harbi olm1yacak ~ · 
i 
i ---YAZAN----. 

• Emekll general • 

H. Emir Erkilel 1 tlç gün içinde tki Altnan tahtetbahrint batıran Fransız Siroco muhnbi 

l..otı Mnteıı~er Cemi)leti içt~i~.ı ,... ,. cSon Poata• nın ukerl muharrlri 1 Londra 4 (Hustu!) _ Mayn döken bii· çarpar~k, dört dakika içinde batmıştır. 
' ~ta 4 (Ra. İ . . f.;.l.:t.,- •. (Yausı 5 IDct sayfaınısda) • yük bir A.lriwı.n gemisl bugün Dantınarka Denız çok fırtınalı old$ndan, Alman 

ttı, önu ust) - ngiltere hü -ıuı~unl~ ~~pıla4ak . olan MUletler 1 edaları ceınubunda bir Alınan maynına (Devamı 3 üncil sayfada) 
tnüzdeki Cwnartesi ve Pa- .._, ~Dev.a'ı!" ~\ncı 8ayfado.) \..-... ·-········· .. •••••••••••••••••••••••••••• ...... 



2 Sayfa 

t 
• 'rürkçege bir sarf oe bir 

Nahiv lüzumu .... 

r 
:ıı .. 

SON POSTA 

•akale: 

Gazeteleri kar~tırırken bir mütehassısın aleminden çık
mış a!kerl bır makale gördUk. Başlı~: 

-Bir :cıüstahkem mevzi nedir ve buna nasıl taar:ruz edi
lir? dir. 

Ycwyı ıılakn ile okuduk. Muharrir bir mUstahkem mcv-

ziin ne old~u uzwı uzadıya .anlatnuş, bu mevzi~ nasıl 

taarruz €'diJl'l'lUi lAzım gelecekini de şimdi barb halinde bu-

lunan devretlerin askeıi ta11matna:melerinden alarak kay -

actmiş. bir hayH fey ~dik, bir hayli istifade temin et

tik, fakat -biz.Jm ıbildJAi,mize göre: 

_ Dinmigen ya§mur .. -

İki ordu iiç aydanberi iki masta.hkem rnevziin gerisine 
sığınmış, yekdiğeri ile harb halindedir. Fakat bu doksan 
küsur gün içiodC' her iki taraf ta yekdiğerinin müstahkr.m ' 
mevziine tnarruz teşebbüsünde bulunmadı. Radyolarda ' 
devlet pda:nlarının verdikleri söylevleri dinliyorsunuz, 
kar~ısındakini sa 1<lırarak harb1e yıkacağını söylıyen yok, 
hep rnuhasaradan, aç bırakmaktan, aç bırakarak teslim ol -
mıya icbar etmekten bahsediyorlar, o halde bu muha:rebe
den evvel bir ıntistahkem mevziin nasıl zaptedfimesi lAzım 
geldifi hakkında d~nülüp bulunmuş olan kaidelerln işe 

yaradı8ına: 

ISTER 1 NA N. i ST ER NA N M Al 

• 

Birjncikiınun ~ 

Sözün kı s ası 
Nobel mıikôfatı 

'-·---- e. Ekrem Tafa ~ ) 

SOO çocuğa elbise ve ayaJdc9bJ 
dağıtıldı • ,,:J.f, 

. nddı 
Galata nahıyesı h ilkının ın 

1 
geılla 

dımının inzimamı ile Çocuk ts ~o~~ 
Kurumu Galata kolu, öksüz ve ~ s,ys'P 
SOO kız ve erkek çocuğa elbise ve 

d ğı . • ... 
kıı bı a tmışhr. • •••••••• ······ ······ .. ······;:···A···K:··v···r M 
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Bnynk bir Alman mayn gemisil Ye~i h~r~ 
4 dakika içinde hattı gemilerimiz 

Totnn piyasası 
dün açıldı 

Egede bir günde 3 milyon 
kilo tütün satıldı 

e Finlandigll hadise!eri 
karşısında yakın maziye' 
bir bakış 

ltıfiili Ingiltereye sipariş edileu 
ı tlcar•t gemllerinin batması netictuıtnde denizaltalardan ikisi 

İzmir 4 (Hususi) - Tütün piyasası 
bu sabah Egenin her yerinde seneler
denberi görülmiyen hararetle açıldı. 
Yetmiş kuru~tan Karabağlarda açılan 
ve her saat artmakta devam eden piya
sa öğleyin Akhisarda 11 O kuruşa çıktı. 
satı~lar akşama kadar hararetle devam 
etti. üç milyon kilo tütün satıldı. Çift • 
çi sevinç içindedir. 

tlmfllg' kadar 410 klfl öldil babarda ikmal olunacak ][ üçük ve kahraman Finlandiya 
ile Sovyet Rw;ya arasındn vu -

kua gelen kanlı ihtiliifın her gün biraz 
daha inkişaf eden hazin safhaları önün -
de hafızamızı irca ederek bazı hadi!'elel'i 
tahattur etmekten nefsimiti menedemi -
yoruz. Eğer hataramızda yanılınıyorsık 
zikredeceğimiz vak'a 1937 yılının başln -
rında vukua gelmişti. O zamana kadar 
büyük komşusile sadeec resmi münase • 

~~teba <Battararı ı Inci sayfada> tereden verilen haberler tamamila yalan- İngilteredeki inşaat tezgahıarına si-
~· tnı1 kurtanna amellyesi güç - dır. · .1 4 · ı · ·ı d" t 

1"\, ır. L dr 4 N Ch . 1 t . parı~ edı en denıza tı gemısı e or 
vığ~ an a - ews ronıc e gaze esı d 2 . . . . 1: 

Itirdi~ taı:~fta.n anıirailik dairesinin btl- dün gece yarısında bql.ıyan yeni abluka estroyer ve ~ayn g:mısının ınş~a:. ı 
tı Rl!lnij: ~o.re, İngiltere Alman deniı.al- ile Abnan ihracatmrın yüzde kırktan faz- d:vam etmekledı:· Denızaltılardan ıkı
IS ll . rt-n.in batınhnası ve zaptedilme- lasııun duraca~· ve Almanya takri _ sı balıara kadar ıkınal olunacak ve tec 

etıees· 6 ".. yı ··b 1 · ·~ ı d kt ~lıt. lll~, ~imdiye kadar 144 esir al - ben senevi elli milyon sterlingten mah - ru e .er~ tama~ an 1 
• an sonra mem-

Ödemiş 4 (A.A.) - 939 yılı ilk tü
Hin mahsultinün inhisarlar idaresi am-

barına indirme töreni. kazamız kayma. bctler tesis etmekle iktifa eden Finlan _ 
İsti rwn bır.akac~nı yazmaktadır. Bu suret- leketımıze getmlecektır. 
~l~en iskat edilen Alman ticaret ~e Almanyarun diğer Avrupadakı kom - Taş kızaktu inşaatı biten Atılay de -
ltı~lll'inin adedi 33 ve bunların tonilito şulanndan ve Asyadan ithalattll bulunı- niza-ltı gemisinin mütebaki malzemesi 

karnı. memurin. bankalar direktörleri diya, bu münasebetleri ciaha samimi bir 
ve binlerce halkın iştirakile yapılmış - safhaya nakletmek istemis, hariciye na -
t~. Bu ilk mahsul Geri tütün kumpan- zırını Moskovaya yoUamı.ş ve bu zat, 
yac:ı mümessilleri tarafından 75 kuruş- 0 zaman, son derece hararetli bir kabule lngıı~ 1:1,390 dır. mak imktınların.ın azalmış olaca~ını HAve yakında Romadan trenle şehrimize ge-

~Cesin~ tıcaret gemilerinin batması ne- etmektedir. tirilcce!<. yerlerine takılacaktır. 
mazhar olmuştu. O zamanki Sovyet ha -

tan alınmıştır. Diğer alıcılar da müba- riciye nıazın, Yoldaş Litvinoftu galiba. 
1~tiııhı ı:ıo kişi ölmüştür. ALman gemi· ntaynleı: sahillere çarparak patlıyor 
\>eli~ tlllasında ise ancak 4 kurban Amsterda.m 4 (A.A.) - D. N. B. ajarw 

ta Ceç~n ~af bildiriyor: 
~2 tonı ta içinde, İngiltere, rnecmuu Pazar ve Pazartesi sabahı Rolanda sa.-
~ ı._ .. ~ato hacminde altı ticaret ge - hllinin Scheveningen ve Noodvij'k arasın
lt...._ '-aYuet:ı-n;_ • 
~ıJt lllti<i -·:~ır. Bitarafların kaybı dR, daki kısnuna müteaddid maynlar sürük-

lo hacnı~t ıçınde, mecmuu 30932 toni- lenip gelmi§tir. Yalnız bu kunmda 25 ta-
ınde altı gemfdir. ne m.ayn görülm~ür. Bunlardan birkaç 

"tonq~t İngiliz gemisi hattı tanesi sahilde patlamı.ştır. Tehltkeli nun-
~.luit ~ 4 {A.A.) - İngilterenin 3829 takıa tE!ikll eden sahil kwnı ve Scheve -
~ hat kdene vapuru mayna ~arpa - ningen nhtı.nu halka yasak edilmiştir. 
~tetlf!btl1ıştır. 29 kişiden mürekkeb olan HolAnctada söylendi~ne göre bütan bır 
llırıq Çııu:t kurtularak bir İskoçya linuı.- mayn tarlası yerinden aökülmÜ\i ve Ho-

ıştır. landa sahilinde karaya vurmuştur. Diğer 
~ ~tlin 

4 
Alınan tebliği bazı mmtıakalarda haber verildi~ine göre 

~tı.da \ (A..A.) - Alman ordusu baş- oralara da maynlar gelmiştir. Harbingen 
Cal'bd n ığı t~liğ ediyor: civarında bir mayn patlamış, 2 kilomet-
~ o~' kaydedilecek mü him bir hA- re lik çevre dahilinde bulunan evlerin 
a l(~ ınıştır pencerelerini kırmış, darnlarını uçur -

~ltg0~\1nue~elde İngiliz tayyarelerl m~tur. 
~~ltı~~ adasına taarruz teşebb!lsünde 

bu ~r. Alınan hava dafi batarya -
~· leü ruzun tahakkukuna mAni ol~ 
~ bıt ~k bir ·balıkçı gemisine atı -
k · ll~ dan başka biç bir ha.ııar yok 
"G..'\>aıa goland limanmda bir Alman 
~e isabet olduğuna dair İngil-

ıngiliz Maliye Nazırı 

Bir İıtveç gemisi hattı 
Stokholm 4 (A.A.) - İsveç bandıralı Rur 
dolf yük gemisi Malmoe'ye kömür nak -
lettl~ sırada bir serseri Alman maynına 
çarpmış ve batm~tır. 33 kişiden müre~ 
keli tayfa tahlmye fiUkalarına bin::ne~e 
muvaffak olmuştur. 

Alman iş cephesi 
Naz1r1 Romada 

Almanya ve Rusya 
muşterek bir harJkete 

geçeceklermiş 

yaaya haşlamışlalrdır. Gerek ajans telgraf\arının, gerek Avrupa 
Hükumetin gösterdiği yakın alaka ne gazetelerinin neşriyatına göre hüıTiyet 

ticesi bu yıl tütün mahsulünün değe- ve istikl<Hine yeni kavuşmuş olan FinHin~ 
diya için Sovyet Ruc:yanın bütün duy _ 

ri üzerinden satılmasını halk büyük bir guları takdir ve tahsinden ibaretti. Fin 
sevinç ile karşılamıştır. hariciye nazırına verilen ziyafette, dün

Manisa 4 (A.A.) - Manisa merkez yanın en ihtilalci •bir partisi olan bolşe
ve kazalarında 1 1 şirket ve tüccarın vik fırkası narnma Fin istlkl21i sc'.fim -
i~tircfkile bugün tütün piyasası açıldı. lanmış ve bu küçük istikldlsever memle-

Roma 4 (A.A.), - cRavas aJ· ansından.: ketin yeni tcessüsü tanınınakla tarihi bir 
Fiatlar 90 ilu ı 05 arasındadır. ·r · f La Stampa'nın Ber!in muhabiri, Sov- vazı enın i a edilmiş olduğu bildirilmişti. 

Satış hararetlidir. Filvaki Finlandiya diy~ti. memleketinin 
yetlerin Finlandiyaya karşı yapmı§ ol - istiklaHni ilfm etmesinin akabinde ve bir 
dukları taarruzun ve hasıl etmiş olduğu M •11 ş f ay gibi kısa bir zaman içinde Sovyet 
beynelmilel akislerin Rusya ile Almanya- 1 l 9 Rusya tarafından tanınmıştı. Bu müna. 

yı birbirine daha sıkı bir surette bağla - M Jk sebetle yalnız büyük devletlerin değil, 
U l·yo mezunlarına ayni zamanda küçük devletlerin emni -

maktan başka bir netice veremiyeceğini yetlerinin de nazarı dikkatte tutulmakta 

yazınaktadır. ·ı "f b 1 d 1 olduğu açıkça beyan Pdilmis. Finlandi -
Bu gazete, Almanya ile Rusyanın Hin- 1 t. ]fta U un U ar yanın Milletler Cemiyetine bağlılığı ve 

tn k k b' bu cemiyet prensiplerini ':>enimsemiş ol -
distan.dan gilterey~ arşı müştere . ır 1 Ankara 4 (A.A.) - Siyasal Bilgiler o - ması avrı bir cemilekarlık vesilcsi olarak 
harekete geçecek!erı hakkında Berlınde kulunun yıldönümü münasebetil~ mües- ileri sürülmüştü. 
rnusırrane deveran eden bir şayiadan sese binasında bir toplantı yapılmıştır. Bu O _7..am~ndanberi nih.avet yirmi ~sl;lr 
bahsetmektedk toplantıda B M M R .. Abd" lh ,.k R senelık bır zaman ~eçtı. Fakat vazıvetın 

. · · .. · eısı . u au. en arzetti~i hüyük değişiklik gösterivor ki 

ParistJ bir komunist 
da, Maarıf, Harıcıye, Malıye ve Tıcaret Hl17 de söylenmiş olan sözler ve i'an ~
Vekiileri, birçok meb'uslar. Başvekalet dilen prensipler, artık birer hayaldir. Sov 
müsteşarı, vekaletlerin müsteşar ve mü - yet Rusyanın Finlandiya ile bu derece 

aganda Of~S·I dürü U'IT.um.ileri banka müdül'ü umumi- vahim bir ihtilafa düşmesi için Finlan • 

Prop J • 'd : . . . .. diya ne yapmıştır? Sovyetlerin emnivet-
sı ve ı are meclısı reıslerı, yuksek rnek - 1 .. 'hi. ·ı ed' k b' ·ıt · r k · 

1 k Id :ı... rof .. . erını ı a ece ır l ı a ~ mı gır • 

meynana Ç, ari 1 teu, P esorlerı ve Ankarada bulunan mislerdir? Sovvetlere karsı hazırlanın 
U 1 

1 

Mülkiye mezunları hazır bulunmuşlardır. bir hareketin alE'ında rı mı olmak istemi~-
. . ., Seçilen heyet mektebdeki merasimi lerdir? Yahud da, iddia olundu~u eibi 

Parıs 4 (A.A.) - Parıste bır komu- l müteakib doğru Çankayaya gitmişler ve diğer üc Baltık devlPti misillu k~ndil~>ri-
nist propagandası ofisi meydana çıka- Milli Şefimiz tarafından kabul buyurul _ ne ta.~mi~ edilmek i•:te?~n tahakküm b!i. 
rılmıc::tır. Ofisin hedefi ckomünist genç 1 1 d M'lli ş f k b k b l!ını bır lanet halkası gıbı bo~unn mı ee-1 tı,~ Pariste 

~ ~(tr 
~ ~ı:ı. Sa Usu.si} - İngiUz maliye .nazırı 
~gt)j_ l'Inon, Pari.9e gelmiştir. Na
~ ~ ~Fransız mali ve iktısadt 
~ ~~ lhakkmda geçen hafta 
~ ~a.ıı.ıı. Verilen kararların tatbikına 
tıa,._~{)l lı Olarak, Fransız maliye na -
~ır. eYno ile görüşmelerde bulu-

. -ı • • • . • • • ı muş ar ır. ı e • me te ve me te cirmekten imtlna etmistir? lik iki suıı1i 
Roma 4 (Hu.susi) _ A1man İJ cephesi 

1 
~ıkl~r· cemıy~lının tekrar tesısı . ıçın mezunları hakkında iltifatta bulunmuş - ıtavri varid savarak ücüncüsünün (!aha 

D La ttal h
"k"·- t' . d ılk ış olarak bır gazete neşretmektı. Po }ardır. akla yakın oldu~nu sövlemek fuzuli bir 

k Dahiliye Vekili 
~""!stamonuya gitti 

Jl'a· 4 (Hu • · · ~ ııt Ö susı) - Dahılıye Ve-
\taı1~ geı~~raf gece saat 23.45 te şeh
Vıı~~ı V(' haİ stasyonda Kastamonu 
~~ ' gecey· k taralilndan karşılandı. 
11t1.~cleıı ge 

1 
trende geçirdi. Sabah ~h 

t ~ ben Çecek olan Başvekil ile gö. 
V, SOnra Kastamonuva gidecek-

~ e~ w ,, 1, ct·· 
l!a~tır.onUşte Çankırıda tetkikler 

1\ 
ttı~tik 

lfda komünistterin 
"~ "'· aa }i ·ı · "r . .YI)tk y . .. e rı 
~ "'~li tlil•~ <A.A.) - Patersondan ha 
tı: ~·a '>ıne .. 

t aık gore, zabıta jhbar üze -
tt Juıh. nehri k 
~~ 11 ·•ıuşt enannda bir dina -

~~ fl} lin~~ Nevyork'un bir çok 
~'1' ~tıdtett, crhava etmeğe kAfi ge. 
~-~ . er t··rc olan bu dinarnitin ko • 
·~4::d~rı qç~:ında_,n West Point aka. 
~ ll'. "' ındıgını muhbiri söyle-

eJ~i~ 
3. .. 1-1 , .. 

~~~~ele . 0 anda hududu 

nazırı r. Y~ ya:n u wue ının a - .. . . · ' 
t' oü • bugün R 

1 
. . lis. hazırlanan ilk nusha'Yı hazır oldu - Heyet, Erkantharbiye Reisi Mareşal ıddıa sayılamaz. 

ve ı zerıne . omaya ge miştır. ğu halde ele geçirmi~tir. Ofisin müşev Fevzi Çakınağı, Millet Meclisi Reisi Ab- .5Piifft- (_9t) nqı.11 Em~ıç 
Nazır bir müddet 'burada kalacaktır. .. . . 1 d"lh ' 'k R d ı · d · t t · 

Sıhhat Vekili 
Erzincan da 

" • . . viki olan eski kornunıst gençlıkler u - u a ı en ayı ev erın e zıyare e rnı.ş ............................................................. . 
Di~er ta.Nı!tan Alınruı büyük elçısı von mumi katibi Georges Piere, ı s kişi ile ler ve Mülkiyelllerin derin saygılarını ar-

Maken:zen buaün Berl1ne hareket etmi~ - birlikte tevkif edilmiştir. zetmişlerdir. 
tir. Heyet, şehrimize avdet etmeleri bek -

Bahk yiyen bir a jam 
zehirlanerek öldu 

Şişlide oturan Osman Nuri isminde bL
ri yediği balıktan zehirlenmiş ve hasta ~ 
neye nakledilirken ölmlijtür. 

Cesedi muayeM eden adiiye tabibi En
ver Kar.an, morga kaldırtmı~, hAdise et
rafında tahkilcata ba§lanmıştır. 

i. g ~ liz Krah F ransada 
Paris 4 (Hususi) - İngiltere Kralı 

Altıncı Core, beraberinde kardeşi Glas
ter Dükü old~ halde bugün bir dis -
troyerle Fransaya gelmiştir. 

İngiliz tayyare ve harb gemilerinin 
de rcfakat ettikleri Krallı harnil bulu • 
nan diı:troyer. Fransız kara sularına 
yaklaşınca Fransız harb gemileri tara
fından karşılanmıştır. 

Kral, sahilde, İngiliz kuvvetleri b~
kumandanı Lord Gort ve bir Fransız 
gPnerali tarafından selamlanmıştır. 

Kral. garb cephesindeki İngiliz ve 
Fransız askerlerini teftiş edecektir. Bu 
teftişin birkcıç gün sürmesi muhtemel 
dir. 

isviçrede koku'u bir 
film gösterildi 

lenen rnuhterem Başvekilimize de M~l -
kiye mezunlarının derin saygı ve ba~Jı
lıklarını arzedecektir. 

Mes'ud bir evlenme 
Bern 4 (A.A.) - Kokulu mm adı veri- İlanat şirketi müdürlerinden B. Davud 

Erzincan 4 (Hususi) - Sıhhat Vekili 
HulUsi Alataş bugün şehrimize geldi. Me
rasimle karşılandı. Vekil yarın hastaları 
ziyaret edecek. akşamki trenle Tercan 
zelzele ınıntakasma gidecektir. 

len bir film, ilk defa ohrak gazeteciler Samanonun kızı Bayan Nuriye tüccar -
önünde bugün gösterilmiştir. Bu, film, İs-- dan Bay Lazzaro Frankonun evlenme 
viçreli mühendislerin bir buluşudur. Me- ' töreni Pazar günü. birçok gUzide zevatın 

-------- -
Deniziide pasif korunma 

tecrübe si sela perdede bir gül buketi görüldü mü, huzurile yapılm!§tır. 
bütün sinema salonu gül kokusile dol - Yeni evlileri ve ailelerini tebrik eder. Denizli 4 (Hususi) - Bugün yapıinn 
maktadır. Sahneler değiştikçe otomatik l Genç çifte ebedi saadetler temenni ede - havaya karşı pasif korunma tecrübcsi 

olarak muhtelif kokular da değişmekte - :.i.:: .. _._ ................................................... ~~~~!:~!!.~~~: .. ~~.~~:~~~.~.~~~.~~~: .............. . 
dir. 

Miihendisı:erin söylediklerine göre bu 
suretle 40 bin koku vermek kabildir. Ko

kular, hususi bir cihazla ve koku anten
lerile verilmektedir. 

Paris 4 (A.A.) - Paris - Soir gazete
si, Sofyaya hususi surette gönderdiği 
Sauerwcine Bulgar başvekili tarafın -

d<ı~n verilen bir mülakatı neşretmek • 

tedir. Yazının başlığı şudur: 

~Bulgaristan bir komşunun muh • 
temel müşkülAtından istifade etmek ni 

yelinde değildir.» 
Bu mülAkat Bulgar Başvckili. hiç 

ll Sab-.Ltan Sabaha 

1918 in hatası 
Biç bir devirde Avrupa b~ünkü kadar tehlikeli mevsimler geçirmemiştir. 

Eğer umumi heyecanı kaydedecek bir iilet olsa mulıakkak kadraru, yelkovıını. 
zeınbereği parça parça olurdu. 

Avrupanın hararet derecesi çoldao kırkı geçti. Fakat bunun böyle olacap 
belliydi. 1918 de koltuğonda abdi :ıtikin evamiri aşeresi gibi (14) maddelik be. 
yannamecıi ile Amerikadan Anupay;\ ndetıi bir wlııbi zabur gibi geLen cVUsoıu 
eski dünyaya ebedi cennetler v&dedcrken bu dünyanın eski kurdiJın Loyd Core 
ile Klemanso adamcağı:ıa havari gibi sokuldular ve ;caferhı neş'esi Içinde çalka.. 
nan Pariste bir Amerikalıyı bayranlık içinde uyuşturacak muzclf.rl. truihi sarayla
rı ge:r.dirlp elindeki beyannameyi bir slbirba-ı detne!l gibi kullandılar. Viisonun 
prensiplerinde hakiki bir sulh ve adalet mesnedi oiaıı 1\llUel eı Cemiyetini Pa ta _ 
gonya Şurasına çevirdiler. Bütıin umidleriııi bu cemiyettı baJ:hyan küçük dev. 
Jetler için yaşamoık imluinı Iki şekilde vııroı. Ya Fransa ve İngiltere kurdukları bu 
cemiyetin kararları üzerinde müeyyide olacak kuvvetı göstereeeklerdi veyahud Al
manya harbden çıktı~ı şekilde zararı·ilZ ha:de kalacakti. İkisi de olmadı. Franc;a 
ya~landı. Pörsüdü. İngiltere gevşedi. Almınıya bilakis dirildi, kemiklendl ve nlha. 
yet hazırlanmakta geç kalan Fransa ile İnr,IJtereye meydan olruyacnk hale reiıll ~ " ~ı 4 "l kapatılıuo · 

a ır· ( A.A) 
'ıl:ı ltrıı;re. lioıa· - Gazetelerin yaz 

~q lt. tlda ~ 
13 
nd~ ınakamatı. gece-

~ ~lhağ elçıka hududunu sıkı 

bir ihtiHif istemiyen ve bir komşunun 

müşkülatından istifadeyi bile düşün -
Ankara 4 ( A.A.) - Büyük Mitlet m iyen Bulgarisıanın müsalemetperver 

Meclisi bugün Refet Canıtezin riyaseti . . . . 

Piintii ~1Pc/is 
M üz B P ere/('r/ 

İngilterenin genç müstemlekAC. ııııEirı Eden'in düııkü nutku bu vazfyeti ne iyi 
anlattı. Eden yeni yapılacak sulbün nesillerlu çocuklarına kadar emniyet mııhafızt 
olacağını, 1918 deki hatalara d~iilnıiyect'llni söylüyor. Bunu anlamakta reç ka. 
Jan ingiltere ve Fransa ynrını sigorta etmek için yüksek prim vermlye mecbur 
oluyorlar. Bu zaruridir. Çünkü hata itiraf ettiklf"ri ı;Ibi kendilerinhıdlr. 1918 sulhü 
gerçi Vl.sonun hayali clhan suthü trkllnde d;amnzdı. Fakat tok olduklan için 
küçük devletlerden bir ~Y istemiyen İnl'ilter~ ile Fransanın statÜkoyu bozdurmı.. 
yacak şekilde bir tecavöz n istUl hicllsf'Sini derhal temizliyecek kuvveti muha _ 
fau etmeleri llınmdı. Bunu ıeç kavradılu. Utraşacakı.ar, netice kendileri Için de 
haynti oldotu için kat1 zafere kadar dövü~ecekler. Yeter ki mücadele sonunda 
ayni tarlbf lbatalara tekrar dü~meı;inler. 

Okar~~ıerdlr. 
l.,''~( a seh . 
t~~~~~ -ı n1~1 _kanal'zasyonu 
~t ~u ~Yotıu iç· Usi) - Ankara şehri 

. ~ ~ '1 '- ın pr . 1 ~"<ıj~ a."'ltıda .. OJe er hazırlanmış-
a SenC(l ınunakasaya konacak -

e tatbik edilecektir. 

l
t d t 1 k b . lığine ışaret ettıkten sonra Bulgarısta-a , ın cı op ana ra azı azanın mezunı-

vf'tlc.>rine aid riyaset divanı tezkeresini nın Balkan tesanüdüne devamlı bir su 

tasvib etmiş, Evkaf Umum Mtidürlüğü. 
"li:n ve yüksek Mühendis mektebinln 
ı9 3 5 yılı hesabı kat'i~lne ald rnazbata. 
la?-1 kabul etmiştir. 

Meclis, Salı günil topla2:ıacakbr. 

rette çalıştı~ını ve bunu kendisine bir 

çok defalar sempatisini isbat eden İ -

talya hofnudJuzluğunu göze alarak zec 
rf tedbirler zamanında dahi tatbik et
tl!tnt hatırlıttmı.ştır. ~UIIj,an 

' 
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a· fiati r 

yükseliyor -
Kundura fiatlarının yükselmesinde barieden gelen 
malzernede yapılan ihtikarın imil olduğu anlaşılıyor 
Kundura fiatlan gün geçtikçe bir mik- mallannın yükselmesi yerli kösele ve 

tar daha yükselmekte, bir ay evvel üze - deri fiatlarına da tesir etmiş, yerli de -
rinde 12 lire..lık etiket bulunan kundura • rllerin fia.Uarı yüzde yinni beş nisbe -

lann etiketlerine bugün 16 lira yazıl - tinde tereffü etmiştir. Kunduralara ko -
maktadır. nan mukavval.arm tanesi 25 kunl§tan 75 

Kundura fiatlarmm yükselmesine kun ır,,...,u-> 110 k , k d ir i ·ı · • .. • .... .... "'1l""t l..l.l"UJjıU em ç vı erın pa-
dura malzemelen uzennde yapılan ihti • keti 110 ku....,u:.tan 160 k kl 
k

• • . -~ uruşa, yuma ar 
ar anııJ olmnktad'ır. Klınduraların tahta 

"ivileri Finlandi dan 1m kt idi F 16 kuruştan 45 hıruşa kadar yükselmi§ -
~· ya ge e e . m. tir 
Uincüyanm har'be giıım.esi dolayısile çivi • 
ithali müşkıülleşrniştir ve 40 kul"Uja sat1- AIAklldarlar hariçten gelen bazı mal-
lan tahta çiviler piyasada 80 kuruşa sa _ zemen.in fiatlerındaki aı çok tereftue n~ 
tılmnktadır. Fransız ve diğer clns Avru- men .m.a:Izem€sfnin mühim kısmı dahil
pa köseJelerinin ithaH de "müşkülleşti~i den temin edilen kundura fiatLarındaki 
ileri s-Jrülerek, ecnebi kösele ve deri fiat. yiiksekliRfu gayri tabit mahiyette oldu -
ları al<Ibildiğine yükseltilmiştir. Ecneb1 tunu söylemektedirler. 

Manilatura fatl rı 
tetkik ediliyor 

H Jstanellrde~ i doğum 
yatakl:!rt artırılacc k 

Avrupada harb hali batlamadan evvel Şehrimizdeki hastanelerde bulunan ço-
memlekcte ithal edilen malların normal cuk d~ranlara mahsus yatak adedi yüz 
zamanlardaki fiatlar üzerinden satılması onu bulmaktadır. Bu miktar ihtiycaı kar. 
prensip itibarile kabul P.dilmış ve bunun şılamıyacak vaziyette olduğundan. Gu -
haricinde yilksek fiatla nuı.l satanlar hak- reba hastanesinde inşaatı devam eden 
kmda i:htikAr komisyonlannca takibat ya doksan yataklı paviyon bir an evvel ta
pılmış o'ıduğu halde, evvelce yazdığım.ız rnamııanacaktır. 
gibi manlfatura fiatlan yükseltilmiş ve Sıhhiye Vekaleti şehrimizdeki hasta • 
bu yükseklik yüzde 25-40 ı bulmu§tur. Bu nelerin yatak adedi lle yakından meşgul 
mevzu etr.aimdn yapılan neşriyat ve alı - olmaktadır. Tehacfunıü önlemek için has
cıların vaki şikayetleri alakadar makam- tanelere mümkün oldu~u kadar tesbit E'

lann na?.aTl dikkatini celbetmiş ve piya- dilen miktardan daha fazla hasta alın -
sada tetkikata başlanmıştır. Di~er taraf. ması temin olunacaktır. Bu hususta has
tan dün manifaturacılar Ticaret odasıne. tane sertabiblerlne salAhiyet verilmiştir. 
davet edilerek f~t\arın balkın ve müsteh- !stanbul belediyesi sıhhiye müdürlü~ü 
liğin zarannı mucib olacak şekilde yük - hastanelerdeki çocuk do~rma yatak1a -
se'tilrnemesi kendilerine bildirilmiştır. rını çoğaltmak üzere yaptığı tet:dklerini 

Fiat yüksekliğinin ne stokların azal - tamamlaml§tır. Beled'iye, her hastaneye 
masın.<ian ve ne de yüksek fiatla yeni - bir miktar yeni yatak ilave edecektir. 
den mal ithalmden ileri ge1mekte olma. 
.yıp. ithalat imkanlannın azalması ihti -
mali üzerine bir speküHisyondan tevellüd 

Ticaret işleri: 

etmektc o1duğu ısrarla söylenmektedir. Bclgrad bankası miidürii ve iki Japon 
Bu takdirde meni ihtikiir komisyonu dlplomah şehrimizde 

otamatikman faaliyete geçecek ve 31 A- Dün sabahki Semplon ekspresi bir 
ğu.stostan evvel ithal edPen emtiada her sa'lt, konvansiyonel treni de 2,5 saat 
hangi bir yüksek1ik tesbit edildiği tak - teahhurln Sirkeciye gelmişlerdir. 
dirde, alakadar firmalar hakkında kanu- Semp1on ekspresile Belgrad banka-
nt takibata girişilecektir. sı müdürü Aleksandr Bugoyeviç ile si

ırara k3~ıdı fabrikatom Hanfi Evgeden 
Miihim miktarda ithalat eşyası geldi şehrimize gelmişlerdir. 

Dün l.imanımı1..a gelen İngiliz ban • Bc~l!:ad ~a~kası müdür? istasyonda 
dıralı Komo vapuru demir ve çelik eş- ~?ndısı!e goruşen gazetecılere şunları 
ya, yün mensucm, tıbbi eczn, makine soylemı~~ir:. . . • .. 
aksamı, tuvalet malzemesi· pamuk ip- c- Turkıye ık tıcarı munasebetle -
1iğj, pamuk mensucat, fene~ aksamı, e- rimizi geniş!etmek üzere fstan?ul pi -
lelttrik 1evazımı, bileği taşı vesaire ge- ynEasında bı~. haft~ kadar tetkıkat ya
tirmiştir. · pacak ve muteakıben Merkez Banka

sile tcmaslara geçeceğiz. 

"Mahkeme haberlerimiz bugün Dünkü konvansiyonel trenile de Bal-
6 nca sayfamazdadır.) kall memleketlerini zivm-et etmekte o-
~ lan İnomata ve Shigen~ri adlı iki Japon 
•••••••••••••••••.•.••.••...••••..•.•••.•...••.••••••....•.••. diplomatı sehrimize gelmiştir. 

TEŞEKKÜR MiltP{errlh: 
5 inci kolordu baş hekimliğinden mü -

tekald albay doktor Abdurrahim Özeren- E<"za fiatlan yükseliyor 
ginin vefatı dalayısile gerek crnaı.esine Ecza fiatlarının günden güne yük _ 
iştirak etmek, g~~ek mektub~ tbi.yet be- sel'iiği alakadarların nazan dikkatini 
yan etmek suretı e en kederli dakıkaları. lb t t ti S hhi V kt.l ı· fi tl . . . . ce e :m ş r. ı ye e a e ı a ar-
mızda bızı tescllıye çalışan kıymetlı mes- d iht"kt.. d k i · a ı ara mey an vermeme çın 
lekd~larına, arkadaş ve tanıdıklanna t-.Jb" 1 k~ E "th ı· ·· k"" 
L stal ğ da .. t d"kl . d t"'...i ır a aca ~ır. eza 1 a ı mum un ua ı ı esnasın gos er ı erı can an . . 

l
.k ·ı b" · · tt d C ğ 1 ğl olabılecE-k memleketler tesbit edılmtş-o a ·a ı e ızı mınne ar E' en n a o u . · . 
hh

..... d -d" ·· d 0 h E f tır. VekA1et, bu memleketlerden Jtha-
sı a• yur u mu uru r. r an, sna 1.. 1 b'lm . . lA 1 .. 
:ı... ta · d başlı k" D H"k t 1 >tt yap· a ı esi ıçın azım ge en mu-
aıas nesın e e ·ım ' r. ı me ve . . . 
Dr. Hikmet ve Dr. Reşada, sayın general saadeyı Jstlhraç edecektır. 
Dr. Tcvfık Sağlama, Dr. Ahmed Şükrü ve 
Dr. Ekrem Bchçete derin teşekkürlerimi
zi sunmağı bir borç biliriz. 

Doktor Abdu.rrahim Özer\?ngin ailesi 

Denirc diişen bir adam kurtanldı 

Kilmil adında biri evvelki gece geç 
vakit Büyükada iskelesinde dolaşırken 
müva;ı:enesinı kaybederek denize dü~ -* mÜ«itUr. 

Çok genç yaşında aramızdan ayrılan Etraftan yetişenierin yardımile kur
çok sevgili Şivezatı.mızın. cenaze mera- tarıla'n KAmil, bir hayli su yuttuğun -
simine iştirtık eden ve telgrafla, mektu~ dan tedavi altına alınmışır. 
ıa eıemimizi paylaşan büyüklerimize, --···-··E::v·c"E·N··M-E·-·-·· .. 
dostlarunıza, akrabalanmıza ve müesse. 
sata ayrı ayn teşekk"Üre teessürümüz 
mfıni bulunduğundan bu vazifeınİzin ye
rine getirilmesine mutıterem gazetenizin 
kıymetli deHHetini d'erin saygıl;mm1zla 

rica ederiz. 
Şive7.atın ailesi erradına baba ı 

Eminönü llalkevl müdürü Bürhan Yıılıı 

SON POSTA 

• er 
Postalar1m1zda 

görünen noksanlar 
Gün geçmiyor ki ıerek bayilerden, 

gerek abonelerden posta aksaklıkları 
hakkında bir veya müteaddhJ ,utAyet 
mektubu almvaı·~n. Bu Jkiyletıer 

bilhassa Şark viliyeUeri romtakasın
dan geliyor. Bazı mahaller, postalanıı 
Iki, Üç KÜD toplanıp hep birden eel
ditinden bahlsle derd yanıyor, bazı 
aboneler ise pzetelerlnln gayri mun. 
tazam reımesinden, bunların ara poS
talarda lıaybolmalarından do.ayı sız.. 
Ja nıyorlar. 

Posta idaresinin elinden ıeıen aıanıi 
cayretl gösterdilinden eminiz, Buna 
ra~men, bu gibi, ak.<Jaklıkların önüne 
Jf~ilemlyor. Demek ki alınan tedblr. 
leı·e ilaveten daha başkalarının da 
ittfba:ı edlJme5i icab eyliyor. Fakat 
bu n ar nelerdir? Bi-ıden daha iyi bun,ı 
gene po t:ı idaresi bllebllece~l için 
Icab eden kararlan almak ıene ken
di .. inc dü. er. Bu müna<ıebetıe burün, 
hlr abonemizin bize yoUadıfı bir tel. 
ırrafı menuubahs edece!fz. Bu abone 
Si.as.Malatya hattı üzerinde Ulogii. 
ney Istasyonunda yol çavuşlul-o yapan 
bay l\luııtafa Kayabaştır. Tel&T&fında 
diyor ki: 

"Gazetem ıelmiyor. Sivas-Malatya 
po<ıta seferleri arasında kaybo:uyor. 
Kalan paramı, badema bir (hayır ce
mfyetine verin ve makbuzunu bana 
yo1Jnyın)l Bu abonenin _razetelerl her. 
rün manfuarnan tarafımızdan İstan
bul l'Osta idaresine tevdi edilmekte -
dir. Tel.rrafınd:ın da anlaşılacağı Vt'('. 

hile, ıazete, her nasılsa kayboluyor .. 
Daha bir~ok müınasflleri zlkredilebl
lt!cek olaıı bu hallere bir nihayet veril
ıneo Ini po ta ve telgraf n m um mildür _ 
lü!ünden eh~mmiyetıe rica ediyoruz. 

Tah sin U zer in 
• • cenaze meras1m1 

Satd1k Çam Tomruğu 
Dursunbey Dvelet Orman İşletmesi Revir Amirliğiadetı . ~~ 

ı - Dursunbey Devlet Orman İ.Şletmesl ıstasyon tomruk deposunda 69 No. lll ~ 
de mcvcud (512) aded muadili (527) metremik ab (877) deslmetremlk'ab çl!Jll to 
tu açık arttırma ile satılı~a çıka.nlm~tır. tut 

2 - Tomru!tların ayrıca b~ kesme payları mevcud olup hacım kabuksuz orta ~u 
fizerinden he.sablanllll4tır. 8 

3 - Tomruklara ald satış 4artnamesl Ankara, istanbul. Balıkesir Omıan çcYI.ti 
Müdürlüklerinde ve Dursunbey Revlr D.mlrll.fl.nde görilleblllr. ıl!' 

4 - Tomru!tların beher gayrimamul metremtk'rıbının muhammen bedeli (ll) 
(70> k.mıştur. 

6 - Tomruklann muhammen bedeli üzerinden % 7,5 muvakkat teminatı (463) ııt' 
21 lturu~tur. . ı~ 

6 - lstetllleı muvakkııt temlnatlannı ham.Uen 13 - 12 _ 939 Çar§amba günii ~t 
de Dursunbey Revlr A.mlrll~ine mürncaatları ilAn olunur. (9905) 

--------------------~ 
En bOyUk filmler göstermek için 
işbirli~i yapan lstanbulun en 

bOyOk 2 BfNE:\tASINDA 
F E R A H 

Slnemada 
ÇENBERLiTAŞ 

Sinemasında 

YA. IN MATINELERDEN ITIBAR~: 
snıner sinemasında 15 gün ııst ıc 

tUne gösterilen. senenin en 9° 
be~enlleu super rilml: yN 

1• L K u YA N 1 ş OEANNA DURBIN - MELV f'~ 
DO .. OLAS - JAAKIE cOO 

Bu hafta •ataobul •iolmalarıoıo xafer ve m11vaffalciyct programıoı tqkil odeeekV'• 

teu FiLME EK OLARAKl 

Ayrıc• FE RA H' DA Ayrıca ÇENBERLITAŞ'DA pıl) 
K U R Ş U N YA Ö M U R U KlZlL DANSÖZ (M.A.T A li O 

BJCK JONES Vc.RA KORENE - JEAN OALLAN 

Yalnız 

• 
1 

büyük filmlerde gördüğünüz... Altın sesi 
mestolduğunuz güzel 

RENNE DUNNE 

ile 

Alevden dudakları ... Çelikten vücudü ile kalbieri büyüliyeıı 

DOVGLAS FAIRBANKS J0NYOR 
Bütün dünyayı neş'eden yerinden oynata'Cak, kahkabadan 

çıldırtacak bir şaheser yarattılar ... 

Y .A.ŞAM.A.K ZEVKTiıt 
Günün, haftanın, senenin, hatta as•.rların eşini yaratamıyacağı bir 

zevk fırtınasıdır. 
Bu ne~'e bayramını: Bu Per§embe akşamı 

L A L E ' de kutlulayacağ•z· bugun yaptlacak 
HAYATINIZDA ASLA G0LMEDIG1NIZ KADAR G0LMEVE, 

E(LENMIYE - ZEVK SO. MIYE HAZlR OLUN 
ÇÜNKÜ: TÜRKÇE SÖZLÜ 

~f~ını~e~rleha~rvffd~~izü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
çüncü umumi müfettiş Tahsin Uzerin c~ 
nazesi bugün saat on bir buçukta Maç _ 
kadaki merhumun Derya apartımanın -
dan kaldırılacaktır. Şişlide bu!.unan ve 
İnkılab müzesi olarak kullanılan bina 
Tahsin Uzere aiddi. Cenaze bu binanın 
önünden geçirilecek, cenaze namazı Te§
vikiye camisinde kılınacaknr. 

Müteaki·ben Tahsin Uzerin cenazesi 
asri mezarlığa götürülerek, Ömer Sey -
feddinin kabrinin yanına gomülecektir. 

Sanatoryom ve hastane 

Perşembe matinelerden itibaren 1 PB K sinemasında başlıyor· 
Heybeli sanatoryomunda 150, HEfy

d:ıl'paşa hastanesinde 1 00 yatak h ve -
rem paviyonunun inşaatı hariçten de -
mir malzemesi temin oluna•madığı i -
çin ilerliyememktedir. 1 

L • 
Musikinin .... 

LY 
Güzelliğin ... Rengin 

DA 
zaf~ri ·;;r- ~ 

i R &:: 

.............................................................. 
1 

Eskişehirde 

Doktor BUrhan Konuray 
Birinci sınıf Bevliye Mütehassısı 
Eskişehir İstasyon Caddesi Saklık 

Yurdu sırasında No. 96 

G 
Tamamen renkli ve fransızca sözlü - .. u ZEL ES 

Filminde Bu perşembe akşamı SAKARYA da 

Sinemasında M ııaYatV 
Gayet kuvvetli ... Şefka1: ve aşk dolu .. Bütün kalbieri titretecek ya§anm~ bir roman... Bir kadının 

Yarın akşam 

Genç kızıann ruhu... Kadın kal b lerinin muamması ... 
JEANNE HENRİ BORDEAUX'nun meşhur cBÜYÜK BABA• romanından sinemaya alınan 

y KADI 
Müstesna filmi başlıyor. Başrollerde: JOSSELİNE GAEL • PİERRE LARQUEY ve cazib 

sevimli, güzel ve genç kızlar trupu 
Her kadının görmesi lazım gelen bir film. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 42851 

• 

•• 3 RBAB ÇA UŞLAB 11 artis lerı 
MAK'S BROTHERS'lerin R. K. Q. film şirketi hesabına 939 senesinde 

çevirdikleri yegAne büyük filmleri 

PA ST 1 R M·A C 1 VA N ve Ş 0 RE KA S~ idit· 

'Bugüne kadar yaptıklan filmierin en güzeli, en eğl€ncelisi, en _;ı~~~ 
baştan bqa hareket, nükte ve kahkaha ile dolu Tu.ı-

SÖZLÜ bu emsalsiz film 



BOJf POB~~ 

Fin har • 1 ne 1r gez1n 1 • • • 

ve ne de bir y1ld1r1m 
harbi olm1yocak ••• 

1 Hiclirder 1 

GENE iHTiKAR 
M !ağaza~ ~iren mağaza sahibi.' Mağaza sahi-bi düşündü: 

tezgihtarlara sordu: - Vitrind'eki eşyanın üzerine cyarıa 
..- Bugün gazete okudunuz mu! bir misli daha pahalh yazılı etiketlar 
Birkaçı: koysam satış acaba ne kadar artar? .. 

- Okudukl * 
Dedi!<er. Mağaza sahibi bir sual ....dla Kasadar gazete okuyordu. Kasanın ya-

sordu: nmda oturan patronuna döndü: 
- Sovyet - Fin harbi devam ediyor - Patron gazete yazıyor, Şimal denl-

mu? zinde bir gemi daha batmış. 
- Devam ediyor. Patron kasadara· çıkıştı: 
- Mailann etiketıerini değiştlrln. Fi-

atlar ~zıle yüz artırılacak. 
Tezgahtarıardan biri merak etmi§ti: 
- Öyle obun amma patron, Sovyet -

Fin harbi ile bizim sattığunıı: maliann 
bir münasebeti yok ki, yüzde yüz artırı-
yoruz. 

- Var yok. arasını bilmem. Mademl4 
harbediyorlar. Biz de fiatları yüzde yüz 
artır.malıyız, işte bu kadar. 

:Muhtekir eBerini uAtuı-du: 
- Leh - Alman harbinden bir aparb

man sahibi oldum. Sovyet - Fin harbin . 
den de ikinci bir apartırnan sahibi olur
sam.. yaşadık. 

- Bunu bana söyliyece~ne, oyuncak 
daire&inin tıezgahtanna söyle de. oyun
cak gemilerin fiatıarını artırsın. 

* Muhtekirler arasmda: 

-Bu gazeteciler de çok garib in•n
lar, faz'.a kazanmanın ismini ihtikar koY'" 
muşlar. 

* Diyojen elinde feneri ~aza majaza 
dolaşıyordu. görenler sordular: 

- Elinde fener De anyoaun Dıyojen! 
Ceva b "ft!'d'i: 
- hısaf anyonım. 

r::J .tiiUil :!Jul iül 

C Hunları biliyor mu idiniz? =ı 
Akran bale1unllaki postahan ı Eski terMemetreler 

Akran kabili Eski termornet 
sevk balonunda re1ıerin bir kısmı 

bir pasta gip!Si <:am boruda üfle. 
vardı. Posta gişe - me JUretile yapıl -
si yolcu!·ardan DUf ufak bbar -
mektub almakta cıklarla der~le-

ve gene mektnb nirdi. Termornet • ~~~ 
dağıtmaktel idi. renin kaç dereceyi = 
Mektublar balonda pullanır ve balonun gıöeterdiği, civi sü-
hususi posta mühürile mührırlenirdi. tununun, tabar - - - l * l cık noktalanndan .\ 

S . , . k f b ... la hangis:i:De geldiğini tayinle anlaşı]ırdL 
üvarı.en ap unı ap rı .,. 
nasrl koşturabilir ler? Saatt~ yDz kilometre 

L SLER 
" Blimneglllnlz •e 
Olaealllı ? , 
İzmittell eli. N.• lmzasiJe aldı~ 

mektuba &JDeıı siR de okutaca~ını. 
Diyor ki: 

Teyze. 

- Bundan aekiz .se evvel komtwn 
olan ıen~ güzel, fakat haddindıtnı fazla 
hoppa ve çapkın bir kızla sevi§miftim. 
Mec:buren altı senedenberi ondan uzak 
bir vilAyette bulunduğumdan pmdiye 
kadar hiç kencfiılile allkadar olmadı
lım gibi akhma bile gelmemişti. Fakat 
§imdi hayat bizim llilelerimi:d birbi
riyle kaqıılaftırdı.. Her iki aile arasın
da kızm ittdakla bula verilmesi kat'i 
şekilde karuıa,tmıdL 

Bu .g«lf kızan - hayat arkadaşım o
lacak ıba)l m - ı. betıden sonra dört 
be§ kişi ile ve bilıbaasa benim arkadat
larırnla mökemmelen sevişt~ini bi1df
ltm baldıl, <:-. ..ıti8i gibi gene 
swmeye bıtladım. Onun açık olarak 
bildi4tm bu bat.. t.ı.ride tam edece
~ bı. yuyaya parazit olur mu? .. 

Çünkü o arkadaşlar benim eanını 

gibi 18Vctqim 'ldnwe1er olduAundan ve 

üerdıe de onlarla nuıhaltbk sorette 
karşı~ağımdan, korktuAlım için ne 
yapayım ve DMI} hareket edeyiıa. yoll!. 
88 kızı almak\uı vu mı geçe)im. bu 
hususta beni teovir etmeBizi düer. sa
mimi aelimlanmı takdim ederiılu 

* & del.ikanlıya iki üirlü cevab veri-
lebilir: 

1 - Her §eyi bu genç kızının csev
melt,. !aslını hangi sigaya kadar ve ne 
şeknde tasrif etmiş olduğunu bılmeye 
·bakar. P'lört diye ingilizceden lisam
mıı:a da nakledilen bir kelime vardır 
ki hanlannca ca§k mü1atafalan:. §eı.. 

linde ter-CÜme ediliyor, e~er mesele ba 
noktada kalmış i.sıe, berıim gibi ak sa~ 
hlar tarafından olma~ bile, ekseriyeb. 
çe ehemmiyetsiz gariH.mektedir. 

2 - Anlqılıym ki, hadisenin ehcm.o 
miyeti bu genç kızın başkaları ile de 
sevişmiş olmasmın okuyucum tarafın
dan tesadilfen haber alınmış olmasa 
noktası üzerinde toplanmaktadır. O 
halde kendi kendimize sor:ıbflirlz: 

Eğer ohıyucum bahSPtti~i genç k13-
1a mazisini ö~enmeden evlenmiş ol
saydı mes'ud olmayacak mı Idi? 

TEYZ~ 
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6 Sayta SQN POSTA Birincikanun 5 

Tarihte en çok 1 

nıeshu.r olan , 
TiYATRO 

Şeytan'ı 
sayrederken 

• 
Iki kadını yaralıyan ask nıektu.blar1. , 

bir adam tevkif edildi Toplıyan : lbrahim Hoyl YAZAN : İSMET HULÜSI 
Tclgraf, telefon, yazı makinesi ve bu. 

günkü yaşıyış tarzları awk mektubları 
san'atınm pabucunu dama attırmıp ben
ziyor. 

Fakat buna rağmen, asırların z~lim 
tahribinden kurtulaı·ak kimisi ciddi, yas· 
lı, kimisi neş'~li, bazıları zarif, bir kıı;mı 
da ilitirasla yanıp tutuşan bu Ci§k rnek -
tublaruıı gözden geçirmek hiç te boşuna 
bir zahmet olnuyacak. MeselA, İngilte -
re kralı sekizinci Hanrinin Anne Boleyn'e 
yazcbkt mektubu okumak biı zevktir. Ta. 
rihtc bilindiği gibi, sekizinci Hanri tahta 
çıktıktan hemen biraz sonra, ölen erkck 
kardeşinin dul karısı ile evlenmcğe icbar 
edilmişti. Kadın haddi zatında iyi ka 'b !i, 
dindar bir varlık olan Aragonlu Katerina 
idi. Hanri dul yengesini ne seviyor, ne de 
onwıla bir yuva kurmayı arzu ediyordu. 
Kısacası aradı~ı. be~endil,ri tip de~ildi. Bu 
na rağmen, kacbn gene de karısı, yani 
kraliçe ofdu. Aradan bir müdde~ geçti ve 
Hanri, zamanının en modern kızı olan, 
her bakımdan milkemrnel, canh kanlı ve 
fıkırdak Anne Boleyn'e rastladı ve ona 
delicesine Aşık o!du. Aşağıda okuyacağ!
ruz satırlar, kralın kraliçe aleyhine bo -
fanma daYası açtı~ı sıralarda ~araydnn 

çekilmiş olan Anne Boleyn'e yazmış ol
du~ bir mektubdandır: 

cSahibem ve arkadaşım: 
Ben ve kalbim, bize lutfünü esirgemc

men ve beslediği:ı sevgiyi azaltınaman 

içın kendimizi ellerine teslim ettik. Zira 
sevginin eksik'iği, ıztırabımızı ço~alt • 
mak hususunda, muhayyilemin kabul e
dece~inden fazla bir mdti! olacaktı ki bu 
hal, bana bir ilim meselesin~ hatırlattı. 

Sahiller bizden uzak olduğu nisbette gü
ncs te o kadar uzaktır. Faka~ buna rağ -ı.: 

men harareti daha fazla yakar, kavurur. 

Bizim ~kımız da böyledir. Bırbirimizd~n 
uzakta bulunuyoruz. Fakat sevgimiz sa -
na veyahud da, ya!nız benim sevgim b:.i
tün hararNini muhafaza ediyor. Senin de 
ayni düşüncede olduğunu sanıyorum; ''e 
senin yokluğunun huzursuzhtğuna inan 
ki dayanamıyorum; ve ıztırab çekmek 
mecbuıiyetinde oldu~umu düşününce, 

senin bana karşı olan sevginin ebcdHiği
ne kai'Şl duyduğum kavı ümidden dola
yıdır ki çi!eden çıkmıyoı~um; ve .şte a-

rasıra hatırlaman, ve şahsan da yanında 
bulunmama ımkan göremiyerck, sana e.'1 

mümkün olabilecek şeyi, bilezik içine 
takı~ resmimi gönderiyorum. Ve o bi. 
Iezik'eıi de yerinde olmayı ne kadar da 
arzu ediyorum. Bilmem hediyem hoşuna 
gidecek mi? Bu yazılar seni:ı kölen ve 
dostun olan B. Rex'in elilc yazılmıştır. 

* Bugünkü dünya, diktatörlerin mE>s'ud 
av sahasıdır. Bundan üç asır evvel de İn
grtere böyle bir diktatörlük denemesi ge
çir.rn4, ve Cı omwel, demirden elile İn -

Karar ... 
Gözlerimi çiçeklerden ayırarak etrafta 

gczdirirken birdenbire sarsılıyorum. 
Aman yarabbi!. 0 ... 
Lizbet Zaydel! .. 
Acaba delirdim mi?. Kendimi yoktu

yorum; şuurum işliyor. 

Müthiş bir buhran içinde ona doğru iler 
liyonmı; kırk beş, kırk sekiz yaşlarında 
bır zat' a kol koJa nerJiyen Lizbete doğru 
yaklaşırken Fro1.ayn Zaydelin tertemiz 
bir türkçe ile: 

- Baba; burası ne güzel oldu. 
Dediğini işitiyorum. 

giltereyi hükmü altına almıştı Cro:n -
well'in karısına yazdtğı a~k mcktubla -
rmdan üç, karısınınkilerden de bir tane-
si mevcuddur. 

Karısı bu mcktubund:ı Crom•J.•ell'e: 

- Senin gayb:.ıbetinde, hayatım, y:ırım 
bir yaşayıştır, diye yazmış, Cromwell de 
bunbar muha:cbesinder. sonra çok sevdi· 
ği karısına göndı>rdiği mektubda: 

- Sen bana yaşıyan her hangi bir 
malıluktan daha kıymeUisin.. demişti. 

* 

Kadınlar suçlunun bıçakla hücum ederek biJisebeb 
cŞeytan:. geçen tiyatro mevsiminin 

son bir iki gününde temsil edilmi§ti. Tek
rarı, geçen mevsimde vakit azlı~ı sebc -

lnle seyredemem~ olanlara seyretmek 
.fırsatını verdi. . . ·n .. 

Seniha Bedri GökniJin bu güzeL ter _ Birkaç gün evvel Taksirnde vukua ge betmemış olan genç kadın, ıfadeSl 

kendilerini yaraladığını iddia ettiler 

cümesi salınemizde temsil edılen eser _ len bir yaıralama h§.disesi etrafında de: k'r 
B • .. ı ·· ı d'l tah 1 ler arasında muvaffak olanlardan bhi mtidd~iumum!likçe tahkikat yapılmak- - ana agır soz er soy e ı er, • 

addedilebilir. ta•Jır. ettiler. Ben de, kendime hakim ola 

Eser, tercüme, mizanscn, dekor, ak - Suçlu Hüsnü Taksirnde abide civa • m~d_ırr;, demiştir. . \' .. 
sesuar, temsil gibi teferrüattan birınin rında Avseı ,.c Kerime isimlerinde iki Hadıse. geç vakıt mahkemeye se 
iyi, diğerinin ferıa, yahud bırçoğunun iyi gE>nç ka.,dını bıçakla yaralamak iddirl- kedilmiştir. 
bir ~isi~in fen~ oJmusı e:serin heyeti u- sile adliyeye verilmiştir. Bir kadın kavga Sirasında 
m~mıyes;nc .. tesır :~er._ .. b ~:raznun, adliyede yapılan i~ticvabın- kalb sektesinden öldü 

ena ercume c ı mı5 guzel ır e~cr, rla vak'a etrafında şunları söylemiş - .. 
0 

.. 
ne kadar iyi temsıl edilmiş olsa, gene mu l t' : Di.in Aksaravda Ahmediye mevkıı 
vaffak sayılamaz .. Nitekim iyı tercüme ır. d d A 

1 1 
de kadır.lar a;asında çıkan bir kavgıır 

ed'bn' . 1 f .1 d 'ld·~ · - Bu ka ınlar an yse evve cc · düşüP' ı ışd suze. cks~br, enğa temqı e ı ıgı metresimdi. Kendisinde bir de fotoğ - iç]erinden birinin ?e~~ndan 
zaman a aynı a ·ı ete u rar. 1 k. .. .. b ölmesile neticeıenrnı.ştır. 

Ben Şeytanı .seyrederken, bütün bun- ı raf·~ bulunu~ordu. Va . a. ~nu . u C i1 . mindeki bu kadın, a'krabıt~ı 
ları gözönünde bulundurduktan sonra resını bana ıade etmesını soyledım, em.~ e ıs . l da çı 

.J' ü t ]'k k"f" et eg·e başla olan dıaer bırkaç kadınla ara arın netice itibarile Şe rtanın sahnemızde mu. verme"ı. s e ı • u ur m • .., . jstir 
f! k Id • ı' .. k.. d. nı. Ben de, bunun üzerine, onu yara. kan kavgada, o derece hıddetlennı. lb va a o uguna ıu um ver ım. k' b' d b' k lmış ve ka 
E .. Id c ·· .. 1 .1 1 d'ğ' ]~rl ım ı, ır en ıre yere yı ı ser guze ır: ~umlc cum c Ylll en ı ı a • • k . . .. .. t" 

-r.ı:ılbu1-i, kadınların innlattıklarına se. tesınaen olmuş ur. zaman zevk verir, karakter tahlil eri m - r • K'- "" .. ı • 
d" .. k ı vak'a ~öyle N>rf'yan etmi~ - Hfi,iise, adliyeye bildirilerek, nıuc sanı uşunmiye ~ev et er, dir.::k.:ıte sü - nanıran, d€iumumilikçe td.

1
kikata başlanmıŞ • 

riikler. Netice bn· iddıanı.n isbat. olur. tir: 
Tercüme güzeldir: Aktor, konu<:mrı di - ı.ıüsnü Ayseli görünce, vnnına ça• - tır. · 

:r -ı • dl ' tabibl Iile konuşur, ne ı~onuştuğunu bi~ir, ve 1!1' mı~. kadın yakla~ır yaklaşmaz bı - ~escdı :nuayene eden a ıye a ıli· 
dinliyen anlar. • ı.. • t' . Avsel. bıçag· ı görün- S:ıııh Haşım, Morga kaldırılrnasın çagını çe .mıs ır ., .. .. .. 

. Mizanscn dekor, kostün: ıçın güzel dO: .eç. kacmnğa başlamışc:~ da, rnaznun ar- zum gonnuştur. 
nılemez; ressamın atelycsı, Alfredm evı d k'b d k ç kadını va -----------
. . t tb d·ım· . knc: n an ta ı E' ere , gen ~ Polisi•.• ıyı er ı e ı ıştır. • 1 oc; 

. . . . • kalamı~ ve bıçaklıyarak, a·gır yara a -
~emsıle ge,ınce: Bılhassa bu ~hı~ u: mı tır. Maznun, bununla da iktifa et. · 

Tarihin en meşhur a~k mektubların - zerınde durmak ıstıyorum... Çunku tı- ş k d K . , Afyon ye eroin kaçakçısı 3 kişt d b. · d b Ik' h İ u· · ı· . mi•,,crek, Ayselin ar a ası erımevJ kal d an ırı e e ı, ır.eş ur ng ız arnıra ı yatrodan, aktordt'n bahhsedıldı~ı zaman- · · ya an ı 
Nelson'un. Tr:tfalrrar muharebesinden ev- larda.· rlc varalnmıştır. B ·ı d y' · h' d k hveci :fltJ 

..., a cyog un a enışe ır e a • rı vel cl9 Birinciteşrin 1805 de öğle vakth _ Bizde yeni yet1~ıniyor. Müddeiumumilikçe, ikinci sorgu h lfısinin ötekine berikine kaçak afy<> 
cZafer.ı> gemi .. inden Emma I-Iamı'lton'" L• k 'l . kirn1ı'f1ı'ne \'erilen mc.?.nun hakkında ilk b 1 d"n bU" ~ '"' ... .ı.:.s ı erı anyı>ruı. sa11ığı zabıtaca ha er a ınmış, u yazdığı mcktub1ur: ... Ne kuvvetJi alaör'e.r vardı. tahkikat açılmıştır. ra•va vanılan ani bir baskın sonund:t 

Benim en sevgili azizim Emmam. ru • .. . Şimdikilerin de y(J·ıcn dolciurul Tiilkirn, sorgu va çektikten sonra mÜhiı~ ~i ktarda kaça k afyon bulun~· 
humun en aziz dostu. D~şmanın müşte : mıyacak! Hiisni.inün tevkifine karar vermistir. rak rnüsadere edilmiştir. Kaçakçılık ~~ 
r.ek filosu.nun. l.imandan çık .. tığı.na .dair Tarzında sozler işitiriz. 1 H'ıddet·ıne ma'-~g'Ob o'an bir k&dln tnr te"" 
ışaret verılmıştır. Gayet az ruzgar esıyoı .1 Eğer bunJar birer hakikat olsrtydı, bu şinde Hulfısıye yardımcılık e 1 1 (ltı 
Ö ı k ı h t e 'ın Camlarıni kırdı bit olunan Mevlfıd adında bir şabı:, .... ye i, on an yarmda.r. e'(>vel görmcği günku tiyatromuzl zerre kadar kıymet ~s an n 'k' • h~ 
Pek az umuyorum. Muhareb<>lt-r t:ırırı a, k · · d d' r.· k ' kt" 1 . . .. bu arada yakalanarak, her ı ısı 
• . . . vermeme ıcab e cr ı . •• s ı a or eıın ) e Dün Ahırkapıda Em razı Zuhreviye , . r. 

say ve gayretımı zafP.r ve muvaffaktyet rine yenilerinın konulmaması demek ti.ı . d h . h .. k.nda takıba1a başlanmıştı 
·· • . . ' h~stanesın e. astaneyı eyeca.ı ve . . ı;a "' ı e taelandır ın; her hal ve karda ı smı - yatronun inkırazı demektir ki: inkıraza b' h.d. ·

1 
tu Gene dün Aıemdarda bır eroın 

· h 'k' · · d h k . 1 1 velveleye veren ır a ıse o muş r. UP .. mın, er ı ınızı o ayatım adar sc·rdı- yuz tutmuş bır tiyatronu:ı kapı arının s- • . akçısı vakalanmıştır. Bu adam Ş ... 
ğim Horatia ile sann en fazla iftihar v~- çık kalmasile kapanmc1sı arasında hıç bir Hastalardan Fatma Can ısmınde 22 ç · . b d . i kontratLı 
silesi olması için ça1ışaca~ım. Ve bu fark olamaz. ycı ,]arında bir kadın arkada~ıa.:ile bir helı hallerıle za ıtanın a~rnadında b;r 

mektubum, muharebpden evvel en so -1 Raşid, Muhsin, Eliza, Bedia, llc-hzad, mi~~ıı::k~~aya ~u~~~--m~~, . ve munaka~a ilt2n~a bulurı~urulan Ahi ·e,•e tesliıfl 
nuncu.<;u olacağı için. muhart>bedPn sonra Neyyire Neyir gibi kıymPtli .ı;an'at- ı '1et•cesınde buyuk bır hıddete kapıl • ka;aKçıdı.r. Ah, bugUn adl ) " 
b·t· k .. ~ · ~ 1 All h k. 1 k · · h f Jnıstır crlılecektır. ı ırme u zere ya :rı) acc-gım;ı eve a. ar arın endılcrınc as vas ı ve · 

1 inanıyonım. Tanrı seni takdi.::, ve Nelson kıymetleri o:ahiıır. Onlar sahnede Kemlini tamamile kaybeden Fatma, Bil' motosiklet bir otomobille çarpaŞt 
Brinteve olan du'llarını kabul etsin ı aranabilirlcr l"a!<eıt bıı demPk ti- pcnct'relcre hiicum ederek, yumruk - T.• • k . Saıni 337 

v • • .[' atıhte oturan omısyoncu d Fakat Nelson bir daha yazamadı. Mu- yatroya yeni aktör yeti<;miyor de- larile c:ımları kumaga başlamış, has - l"k v ı otosıkıetle Avazpaşa cıı 
harebeden iki C!Ün sonr::ı. SC'vgili Leydi rnek midir? İyi aktör, nev'i ş.ıhsına mün- tanen:n bi.iyü1;: camları birer birer aşa•- ~ 8 • 8 d sa~ 1 ı m k karşı İstikanıett~ 
Hami'tonunu, krala ve memleketine mi - hastr olan aktördür. lvı aktörün ayni o. !!ı inerken, elleri de yaralanmış ve kan esın en ge~er en, 'd esinde~ı 
ras bırakarak 

1

avemutlar arac:ınn karı<:tı. lacak ikinci aktör, m~".sela; bır ikınci Ra- lar içerjsinde kalmıştır. Bilahare pen- geiPn ve ~ofor Mus~c!fanın 1 ar tır· 
Ölümünden do

1
mz sene sonra da brırçlar şid, bir ikinci Mu~sin yetissC'lcr, onlar cereden sokaifa atlıyan Fı:ı-tma mer • 1666 sa~ılı otomobılle çarpışmış di1şefl 

alacaklılar ve haost>dilmek korkusu, J.ev-
1 

için iyi aktör d~ınek abc:; olu.r. Yeni yE>- kP7 e doğru koşarken, yakalanmış ve Bu musadernede motosıkıetten .
11 

~ 
di Harniltonu ParısP sıaınmıva mecbur tişcni Muhsinden ayrı. Rasidden daha güC'Jiikle teskin edilebilmiştir. Sami, vücudünün muhtelif yerlei1 sı~ 
etti. Senesine orada öleıı. Amiral NeJson- başka türlü konuşan göı·düğlim zaman Hadise zabıtaya aksetmiş ve Fatma den yaralanmış ve Beyoğlu hastıı.n~ • 
la seYgflisi Cal3isde gömüldü. 1 takdir ederim. İ.vi aktör, istidadına ımı- dün cürmümeşhud müddeiumumiliği. ne kaldırılmıştır. Kaza etrafında ta 

(DPvamı ll inc-i s~wfada) (Deııamı 11 ind sayfadrı) nP verilmic:tir. Hala heyecanını kay • kil~a'ta başlanmıştır 
uSon Posta,. nın tefrik.ası: 2 1 

mektebde ö~retmenlik yapıvorıız. '1fl 
Bütün gayretlerime ra~~en gözlerı 

ağır laştı... 
9

,, .. 

Nckahet devresinde de yanımd~~·rJ~I' 
rılmadı. Beni ziyarete gelen dtreld~iJleı 

.. eı ve arkadaşlar, izhar ettiği arzu uz d:rt 
}t:l Ferhundeye hastalığınun sonuna 

izin verildiğini söylediler. 
Hayatımı bu kıza med'yunum. · · . ··refl 
Fakat öteki?. Beni bu hale duşu 

Türk Li~bet Zaydel?.. . 
Yazan: Zeynel Besim Sun Korka, korka Ferhundeye sorduJfljfer~ durmuştur. Bir somnabül gibi, kendimi mı ona doğru döndürürkcn doktor devam - Teşekkür ederim; !akat siz?. _ Çok sayıknyor muydum Bayan 

bilmıyerek, müt.eharrikim. etti: - Üzülmeyiniz Bay H:~ı::rrıet. Size faz- h d ? ı1 
-.-~ un e.. lı rııe Babası bu takibin farkında değildir; - Bu kurtu:u.şu gençEğinP. medyun- la yorulmak iyi değildir. Öyle de~ll mi _ Pek çok Bay Güneş; hemen, e Anlıyorum ki; bütün güzelliğile, bü- Jakat kız iki defadır dönüp bana bakıyor. sun. Vücud çok miicadele etti ve galib bay doktor?. hiç fasılasız ... 

tün endamile, bütün hel§metile ve b~tün Önümde beni caz~besile sürükliyen geldi. Öyle kızım. Ben gidiyorum; sen 
'1.. be z d Jd · - Ne diyordum?. :ııO ıuüviyetile Li:l t ay e en nışan veren mıknatıs olmasa dü.şeceğim, oldu~um ye-1 Bitkin bir sesle sordum· iene bildiğin gibi ilAçlara devam eder· "ııiirW 

- Hiç .. şey ... Üşüyeceksinız. 0 bu müstesna afet, bir Türk kızıdır... re yıkı'ıacnğım. Fa"kat o bırakmıyor; müt- - Ben ne oldum doktor?. fln .. 

Fakat ne benzeyiş yarabbi!. Buna ben- h iş çekici kudretile beni peşinden sürük- - Asa bi bir buhranla mü teratık hum- Doktor gitti, gene F~rhunde ile baJba- ilikleyini:ı. · · 
zeyiş demek te doğru değildir. K aş, göz, lüyor. Cansız bir manken gıbiyirn, n ere- ma... ta kaldık. Şefkatle, muhabbetlc, minnet- Sualime cevab vermediniz.·· · 1ıtı 

F h d . .. 1 . d iki incır çehre, endam, hatta el, ayak hep o .. içim- ye çekilirsem oraya gidiyorum. - Ne zaman hastalandım?. le yüzüne baktım; hemen yanıma soku- er un enın goz erm e . cıı· 
de yeniden müthiş bir cehennem kaynı- Onlar Yiğitler caddesinde dört tarafı - Yirmi gündür yatıyorsun o~lum. laııak sordu: parladı~ı farkeder gibi oluyoruro, 
yor, başını tutuşuyor; humma içindeyim. bahçe ilc muhat büyük bir eve girdikleri Allaha çok şükür, gözlerini açabtldin. Bu - Bir şey mi istediniz Bay H.aşmet?. şarıya kaçıyor. ·d•Jl 

Baba, kız i:erliyor~r. Önümden geçer- zaman uyanıyorum ve derhal bir arabaya neticede şu genç kızın büyük birnıneti Dikkat ettim; Ferhundenin yilzü sol- K~ki ölseydim; keşki canıını nlsB)ı,.qf 
lerken bütün dikkatimi yüzünde teksif atlıyarak hwrunalar içinde evime dönü- var ha .. gece demedi, gündliz demedi; ye- muştu. yarabbi!. Ben başkasını seviy(Jrıı.ro se''. 
ederek bakıyorwn; bağırmamak için, a- yorum. medi, içmedi, uyumacb; sana hastabakı- - Hayır Bayan Ferhunde! Ne zaman- kası beni seviyor. Beni seveni beı1 ~tırııı 

K. 0ıdu~ . yaklarma kapanmamak için, hıçkıra hı_ç- * cılık etti. danberi buradasınız?. miyorum, sevemiyorum. ım • J<iliW 
kıra aflamanıak için lıeşer kudretinin Gözleriml aç!ılıJm zaman mektebin Y~, ihtiyar doktorun parmaklle - Yirmi gündenberi Bay Hn:;met.. ne bile bilmediğim se,·gillm b~ndende ,e•~· 
fevkinde enerji sarfedlyorum. doktorile karşılaştım. Bana hatiften ak- ipr~t ettiti tarafa döndürüyorum: ehem.m.iyeti var efendim; hastaianmış yen bihaberkcn beni sevdı~ı }ıa.l içııl 

F ·'- S gtı · b' k km k · d .. V t n benıJfl ı.ıı~ Peşlerindeyim. Bu gidişim mıknatıs sed er g~bi gelen bir sesle. er.ırtt'l'ld.e ev . .. . • ır ar ad~a ba a , en aşa~ı, insanlık me lğim bu genç o gr e mc h ~~v 
cazibesine tutulmuş bir iğne gidişinden - Korkma Bay Haşmet Güneş: atlat- - Bayım Ferhunde!. horcumuzdur. Kakiı ki.., bütün istirahatini feda ederek a:. 
:farkSızdır; o kadar fUUrsuz, o kadar ben- tın. - Beni tanıdın~ demek Bey Haımetr. - Devam ediniz... j kıcıb~ı yapıyor. ar) 
liksiz yürüyorıım. Muhakemem tamamlle Dedi. Neyi atlattım?. Uğuıdayan bap-' Oeç;ın1.f ol6ım. - Kaldı ld bit meslektllflz da .. ayni (Arkası ~ 
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Yazan: CEVAD FEHMİ 

Leyla an1m1n isticvabl 

_ Ornı.an BftY yeniden sordu: cNe iLe geldiler?-. 

·~ VeEetağfur~lah efendim. Fazıa rahat- okudum. Bilmem istediğiniz gibi tafsilılt 
bi!iriı; ırru.ıt.anb değilim. Pek~la konuşa verebiliyor muyum? 
'ra bii ·if:ten. ziyaretinize muntazırdım. - Bu kadarı kAfi... Çok teşekkür ede-
t'luı. emi alacaksı.nız, buyurun, so- riz. Yalnız bir nokta kaldı. Necdet beyle 

-Mec nişan ısı siz evden çıktıktan sonra bura-
d~ll 1~ kadın, yar~ .ı;ırtında bulun- ya gelmemişler mi? 

(!eLnet~:n ~atıyordu. Onun karşuıı~a , - Nered~n biliyorsunuz. Evet gelmiş· 
~ıne, hir e bır ~z ~ezlongun U'- er. Acele Ist<ınbul tarafındaki mefruşat 
l~tık. kımnmuz da koltuklara yer- mağazalarından bir şey almak lazım ol-

Seı·ko . muş, gelip Spo!' otomobilirıı garajdan çı· 
~ll.ra ınesır kısa bir müddet düşündü, kartmışlar. 

Btttnn gtızellik yakada 

_ ~~eri~e b~adl: . , - Garaj ~i.lid!i. değil midir? 
rıc.ı. ed . a bıze dun geceyı anıatmanızı - Evet kıhdlıdır, fakat çift aMhtarlı- .\strcıgandan şu biçimlerde iğreti Örgüsü de değişik bir şey amma bizce en güzel tarafı yakasıdır. Bu yakayı 
~UZdeneli.rn. Fakat bunun hikayesim gün· dır, anahtarlardan biri Necdette durur. bir yakakışlık tayyörümizü de, manto- herhangi bir fulntazi örgüye yapınız. Ayni derecede şık görünecektir. Terı!-
dünu başlamak muvafık olack. Mesela - Eonra? nuzu b~r kat daha şıklaştırabilir. İki yüz ör&? -~le .. ö~l~ü.ş basit ~ir yak~ ... : Fakat biçimi o kadar yeni, o kadnr 

Ce llcısıı geçirdiniz? - Sonra tekrar otomobili yerine bı· ka~lısını masraflı buluvorsanız tek katlı ba~ka kı orgusun~n ne oldugunu du~uıımck insanın aklından bile geçmiyor. 
torqu~ç kadın mütehayyır bir eda ile ralonı.şlar. 

1 

t M t d v _ . Hem bu: yırlııız bır yaka yerini tutrnakla da kalmıyor. Jile tesirini de yapı-
- Ne ma~fım? ~ı _):ap ırın~z- 'k~n oka yapa~a~ıi ~es~ yor .. İk i fiyonga arasına sıkıştırılmış o minimini reverler yok mu? İşte on • 

. : :~n ıni? .. " _ " Genç kadın hayretle duraladt. Serko- egışm~z. u 1 
.. 
1 .:·~ .. 8 arasın a ar l::ır hem yakayı, hem göğsü zenginleştiriyor. Bunu değil yalnız yeni bir mo -

16run·· et, &iz ... Tecessusumuzu mazur misere baktı ve cevab ver.di: dah:ı zıyade, kuçugun ufak tefek ka- d elde, hattfı evvelce ördüğünüz - ve biçimi d Uz- bluzlarınızda1 da yapabilir-
'YdıllJ.\ız. Maruz kaldığı.mz suikssdi iyice - Kendileri söylüyorlar. dınlara, irinin iri yarıla ra~ yaraşma • S"iniz. Açık renk (en iyisi beyaz) yünden örüliince, nasıl olsa, koyu renk üs. 
ltı\Uıta atabilmek için bunu öğrenmeye - Yani gören o'mamış. c;ı.r.dad ır. Tarz itibarile ikisi de birdir. tü'1de kendini gösterir. 

,.... cıı;, 
'-'e - Bittabi olamaz, de~il mi efendim. • 

\''Qi~:; kadın yataiında daha rahat bir Evde kimse bulunmadığına göre... Bu 
da ~ar alınak üzere klıllUldadı. Bu esna- sualin manasını anlamadım. 
ilcı ıl a& ıztırab venniş .:ılacak ki yüzün:! - İzah edeceğim hanımefendi . Siz şim-
ı ....... ~:~~turdu. .. di lutfen devam ediniz. Necdet bey iyi o-
f!ye lt e endim, anlatayım, dedi. Oğ· tomobil kul\anır mı? 
~k~~ evde idim, Necdet!e Necla ye· - Mükemmel kullan•r. Necla He b<>n 
%ı i:\i.n· e bulunuy<>rbrdı. iiizmetçinin de biliriz amma onun ~adar değil. Zev
~k ~olduğu için biraz erkence ye- cim de biıir. 

....... li - Demek siz de kullanırsınız. 
'cter, ~ eodet bey sizinle bu evde ikamet - Evet, otomobil sporu en çok sevdi-
da de;u. ha.nmı da ebeveyninin yanın- ğim spordur. 

....... ~ :rnt? .._ Şu halde bu otomobillerd" ne mar· 
tlecckı et, Şiındi ayrı ev açıyorlar, evle· ka \astik k"Ullanıldığını da bileceksiniz. 

et-. 
....... \'em, LeylA hanım hayretle gülümsedi: 

~ ~ --,ekte neler konuşuldu? Yani ge- -Ne garib sualler sanıyorsunuz. Eve~ 
~hz,~ gt~ bu sırada mı kararlaştır· bi'irim. Hf:'r iki otoJll{)bilı:le de Avon mnr· 

....... E: ~k ıstiyQl'IWil. kah İngiliz l~stikleri kullanırız. 
....... ~"et ... Çocuklar istediler. Genç kadını giildüren bu sual bizim 
...... E:v~et beyle NeciA hanım mı? üzerimizde ayni tesiri yapmamıştı. Yeşil-
~ t~ et.·· Ben de onları kırmamak i· köydeki köşkte gördüğümüz tek(•r1ek iz' 
~ton °~· Güzel numaralar varmış. lerini bırakan spor otomobili ile Necde
tlı ttiyıed~ ıbuçukta gelip beni alacakları- tin kullandığı spor otomobili demek pi-

....... ~~- er. ~ --at yasnda ender ras' anan ayni çcşid lfıstiği 
~lt on bir buçuk, bara numara sey- ta.şıyorlardl. "•t ~ .. ~~ere gitmek için biraz geç bir R d ıı ....... 

6
q Gözudle ıd'van Sa Ut aha mnnidar 

....... 1\... ll1.i? lt vyl bir şekilde b:ıkan serk'>miser suallerine 
~ol'tun e aınma çocuklar meşgul. .. Bi- devern etti: 
"~\ttı d UZ. Yakında d'üğUnleri olacak. ~ ~ e 'b' - Şimdi hıtfen an1 atmayn devam e:li 

t1i~e ~ fazla gelen ve kendilerine 
~e ettıtnn b niz. Necdet beyle NecHi hamm gelinceye 

taşıttıı azı eşyaları tuttukları e-- kadar salonda kitıl'b okudu~ınuzu söylli-....._ n ar. 6' 

t•'- 1.1 ""'· ı yordunuz. Kaçta geldiler? 
~ lth .. -ua arın nakil tarihini dün ola· 

..... , ~? - On bir buçukta . ......_ 1\ --,.u. 
...._ \' lllllanı.dıın, affederainiz. - O zamana kadar ncredı~ kaldıkları-

~nd{ı<attl ~ları dün nakletmeyi kim nı söylediler mi? 
-....... l3 • dlyoru.ın. - Hayır, dedim ya işlen vardı, sorma' 

......_ .t\~f SU~le sebeb ne? dım. 
~dır ~niz, bizim için ehemmiyeti - Ne ile geldi1er. 
~ - Farkında değilim. 

~. ~~;adın bi~ müdd'et d~şUndü, son- - ~ü~düz gar.ajdan aldıkları spor o-ı 
....._ lyt ~ bir eda ile c~vab ·verdi: tomobıli ıle gelmış olamazlar mı? 

llu~ı~ ~atırıanuyorum. Zannt>derim ço- -Otomobili akşam üzerı garaj'l bırak-
....._ ll ~nl.!ib ~rmtltlerdi. tıklarını söylemişlerdi. Binaenaleyh bu-

eki lt\tf 1 ı 1 d ğil '? ......_ Ve en devam huyurunuz. nun a ge -emez er, e mı. 

~et~ ~ rrı:kten sonra mezun 0ı.an hiz- - Gelmiş aLcıalar anlar mı idiniz? 
:"'lll ı:.•ttı D k G k d k . . .. 1 . . . 
t1.ıt a.ııa.. · er en eşyaları nakledecek cnç a ın ser omıserm goz erının ı-

~ ~n lkyrı_"e arabalar geldtler. Bu iş bit- çine baktı. Alt dudağını.ı ucu asabi bir 
~!:! 1'! ~ ra Çocuklar yeni evlerine, işçi- şekilde seyiriyordu. Cevab verdi: 
tq 'bir ha;t e~:neye gittiler. Aşçı kadın - Hayır, çünkü garııj arka bahçenin 
d,· };;"d 'Y ~e 1 e savu.ştu. Saat üç olmuş- nihavetindedir ve bir sokağc.1 bakar. Bu 
~ ~~n dea nız kaldığım için canım sıkıl- sokaktan daima otomobil geçti~i için ve 
*>~"ş içi Soka~n çıktım. Bir müddet bır 

1 
ben de salonda oturduğuma g<irc farkın

tt.~" tıı>rnan tn~ğaza,an dolaştım. Sonra da olamazdmı. Fakat hA1ise ilc aHikadar 
~ ;:ı_. b"th "~ gırdim. Sekizdı> de eve dö.n olmıyan bu teferrüat ·jzerindc niçin bu 

~'tr-k ça '~ernek yedim. Soma salona kadar ısrar ediyorsunuz, anlamıyorum. 
ocuklar gelinceye kodar kitab (Arkası var) 

Şık bir ınan to Aile 
btücesi 

' Bu zamanda bütcesinden vakit vaki.t 
sıkıntıya, endişeye düşmiyen yoktur. 
Ateş i.u;tünde kar gibi eriyip giden pa
ra\la bir müvazene kurabilmek için kah 
kendinizden, kah çocuklarınızdan, kAh 
evimizden bir şeyler kısmayı düşüntir, 
kısamaz, açık verir; kısar, üzillürüz. 

Hayat pahalı ... 'Buna karşı ilk yapı
laca'k şey kafi geliri inceden ineeye 
hPsablamak, yüzde yüz muhakkak ol
mtyan kaznnçlara, alacaklara: güven
rnPmektedir. 

Bu kat'i gelirin yüzde onunu yok farz 
etıncli, herhangi beklenmedik bir hA
di<;eyi karşılamak üzere bir kena,_a koy
malıdır. Geçinmek bu kadar gilç iken 
bunu ynpmak kolay bir iş değildir. Fa
kat yar!n feria vaziyeHere düşmernek 
için disinizi sıkmalısınız. 

K<Jan yUzde doksan harcanacaktır. 

«~ok harcıyoru? .. » Bu söz müohemdir . 
Nevc fazla ~arfediyorsunuz. Önce bu
nu to,yin etmelisiniz~ Bunun icin dE;> bir 
bii le,., defterine aylık masrafınızı ( gi
YP~"ek, y iyecek, kira ve saire) muhtelif 
kısımlara avırarak ynızmalısınız. Nere
Y" 1i.izumundan fazla masraf edildiği 

Ters yüz örgü ceket 

:mrıık o z.aman meydanaı çıkar. rız. Bir hafta sonra· ucuzı alacağımız 
Ner~cten, nede? kısmalı? ~ ki~anı_z Karı=iık bir örgü sanmayınız. Düz vEt 

pek yukc:ek ... !ctımat ve sıhhı vazıyetı- teri-yüz örgüden başka bir şey değil. 
ni:re z:mır gelmeden daha ucuz bir yer Jtle, yaka, ilik bandı ters-yüz örgü ... 
bnlabilec~k misiniz? Taşınma, yerl~- Çizgili kısımlar ters-yüzle düz karışık. 

ı me mac:rafları bir senelik kiranızdan Dört tane yüz ilmikten sonr?. iıçer tane 
~derei'finiz ekonomi dere~slni bulmı - ters.yüı ilmik örülmüş .. fakat her sıra
ynrak mı? dn birer tane soldan veya sağdan (çiz

Övle ise durmayınız, derhal çıkımz. gil!re vermek istediğiniz istikametlere 
Bu bir tasarruft~r. göre) ba-şlanarak ... 

Elbise1erinizin lüks ve moda kısmın- Kol ağıı ve etek kenarı lastik örgü. 
dan fedakarlıklar ederek ekonomi ya- dür .• 
pa hilirsiniz. Temizlik, hiz.metçi mas • ===============:::~ 
raflan da ~izin ve çocuklarınızın yar- ŞPyleri turfanda iken pahalı pahalı alı-

Son derece ince ve iyi düşünülerek dımile bir dereceye kadar indirilebilir. nz. Bütün bunları hergün sıkı bir kon. 
. . • . Fııkııt asıl mü him ekonomi göze gö- trol altına alırsanız evinizin hiç nksa'-

haz.ırlanmış kupların meydana gctırdıgı .. . 1 'd k n. d k daha az para ile döndüg"ünü . . . . .. runmı ·en yer ere gı en parayı ı:ı~ma?.- mn an ço 
bu manto, mcvsımın en guzel mantola- t d D h ı..-ı d h h t .. 1 d go" "r.,;;nu"z . c ır. a a uv , a a ra a gun er e ru ,.... · 
undan~ır. Ya~ık ekmek re~gı~_de yol- blt co k ~ey leri israfa alışrnışızdır da !ar- İşte asıl bütce müvazenesi, asıl tu -
1u b::lıfedendlr. Yakasındakı kurk ma- kında dei!iliz. Liizumsuz vere <'lektrlk tum budur. Böylece hiç bir fedakarlık 
vi tilkidir. Şapkası da• ayni yanık ekmek ya•kanz. Su akıtırız. Gaz kullanırız. El- etmedeP, hiç bir mahrumiyeti göze al
renginde devekuşu ttiyilnden yapılmış. bisclermizi hırpalıyarak giycriz. Sobayı mt~dan bir hayli paranız elinizde kalır. 
tır. İşte bambaşka, çok şık ve çok genç fezla fazla yakanz. Gideceğimiz yere Açığınızı kapıyabilir, ay sonunu endi-
bir manto... ihmalimizden gecikir, otomobile atla- §esiz bulabilırsiniz. 
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( Baştarafı ı inci suyiada) 
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rı Finl8ndiy ada 
ai·eketleri durdu 

Birliğini kasteden \'e hiıcurnlarına mü - ··ştlil'· 
(Baştarafı 1 inci sayfada) hürcüle.re teşekkür etmı:'ğe mecbur ol - t<'ınacıiyen bu bir.;Jği hedef tutan Tolluya {Bnştaraf1 ı inci sayfada) çocuk olmak üzere 200-250 kişi öln'l'.l 

C miycti konseyinin toplantılarında mll§tur. birlik cevab verebilir. Faknt sözlerinde Bütün memleket kar albndadır. Kalın FİN KADlNLARININ 
b'r m:.imessil bulundurmağa karar ver- Nümnyişçilerin Sovyet elçili~inc git - bilhnssa bizun y.azdığımız bazı satırıara biT bulut tabakası hava baskınlarını im - KAHRAMANLIGI fiJ 

1tir. Bu mümessilin kim olacağı he- melerine manı olmak için polis fevkalade da temas eden ciimleler var ki onların kansız kı1maktadır. Bugün de Hel.sinki Helsinki 4 (A.A.) - 20 yaşındıtil bllrf 
ez bPlli değildir. tedbirler almıştır. cevabını da biz vereceğiz. O satırlar şun- bombardıman edilmemiştir. Bu fırsattan yaşına kadar bütün kadınlar lllecrıır • 
Diğ<-r ta'r.ıftan konseyin toplantısı .. İtalyanlarm SovyetlCI'e hücumu !ardır: ~üade edilerek, payitahttaki bütün ahali hizmete çağınlnu~lardır. Kadınlar ? e"~ 

rr 'inasebetile siyasi mehafilin alakası- Roma 4 (A.A.) _ Havns: c Şimdi meselenin doğurduğu neticeye tahliye edilmiştir. Şehirde ancak 50 biR dun istiklllini müdafaa için hiziiletı ş }11l 
nı eelbeden bir takım meseleler de or- geçiyoruz: ~~.r;..; kalnuctn·. ve heyecanla kabul etmektedirlet. ·.:B ıl ... ı.~ italy~ efkan umumiyesi ve matbuatı ~· ~~ tr ;,ı" 
taya çıh"llllŞ bulunmaktadır. Finlfmdiyaya 'karşı Sovyet taarruzuna Yenilikle klasi~ arasın.d:ı anlaşama _ FİNLER 1500 ESİR ALDlLAR susta gösterilen tehalük cmsalsiza · gri 

Bu meseleierden birincisi, İtalyanın şiddetle hücum etmekte berdeı'allldır. mazlıktan bahsedılmektedır. Bu, birkaç ve hastabakıcı kıyafetile veyalı~dl r1ııJ 
hattı hareketidir: satır yazı ile halledilebilecek davalar _ Amsterdamdan bildirildiğine göre Kı- renkte ottas üniformasilc vazıfe e Kalolik orgam olan İtalia gazetesi ha-

İtalya, 11 Kanunuevvelden itibaren len Avrupada revaçta ohn §id.det usul - dan değildir.» zılordunun Ladoga gölünü geçmek te - kahramanca üa etmektedir. 
hukuki bakımdan Milletler Cemiyeti lerinin Versatiles mu:ıhedesine Wbannı Diye k.aydeden muallirn muavini, nok- şebbüsü müth~ bir akamete ugramıştır. YENİ TAYYARELER ıl' 
aı.a:;ı olmaktan çıkmaktadır, fakat is- iade ettirdiğini yazıyor. tai naznrını şöyle izah ediyor: ~~enü.z çok taze olan buz ~ bakası muhte- He1sinki 4 (A.A.) - Fin1fuıdiY~1 

W.iği takdirde 9 ve 1 O Kanunuevvel Gazete, beşeriyet ve adaletin en ipti - cKlasik resim denince, bızde san'at hf y~ler~e kınlınış B ve yu~le~~ 1io~et İtalyaya ısmarladığı 25 Savoia tıı~ı~ 
içtL""nnlarında h~zır bulunabilir. Mese- dal kaidelerinin bu kadar H1ü001iliklc n- kültürü olan bir müne:vvcrin gözleri ö - askerı ~gu~uştur.. u sıra 3 ın n ıya resinden 1 O tanesi Helsinki'ye ,,.ar 
le. İtalyanın bu hakkını istimal edip et- yaklar eltma alınnuısını §iddetle takbih nünc Avrupa rönesansının büyuk üstad- askerlerı ~e ısabeth atışlar yapıyordu. tır .. 

. ları gelir: Burada 1500 Sovyet askeri de esir edıl - F. . 
1

.. di 
1 1 

b'ld' d'-. e go~ 
miyeceğidir. Italvanın iştirak etmesi etmektedir. m an ya ı arın ı ır ıgın rııJ• 

~9 • h · • · t' d ı.· t Vadngton 4 (AA) - Sovyel1"'r Bı"r- Tcntore, T.i~y~ Rafael, Rübens ve miştir. b' k So + k t' l l'"ğunla'r }ctl • \Tyn e..meme"ol ancı sıyase ın el\.ı a- r-· """ daha b l .bi "''·1 .. ırço vye~ ı a arı a lA 
havvül ve inki~afın mühim bir nişanesi liğinin Finlandiyadaki faaliyetini tebarüz . u~ ar gı 3 ~ercesi. Memleketi - SOVYETLER MUSTAHKEM HATrA muş olan Tericoki ormanında btl 
olacaktır. ettirmek üzere Aberdin'de :tert:ib edilen n:ız. bu a!.arda san'atkarları henüz ye - VARAl\IADILA.R ğırnların paHamasile mahvolnluştıır· 

i.c:ar~t edilmesi icab eden. diğer mü - komünist balosu 4-5 yüz tezi.hüratçıntn ~tırmkiemı~ır v~ ~eti§tiremezdi de. Çün- Hiç ibir noktada Ruslar, henüz Man - SOVYET TEBLİGİ il 
him b . kt d d arü surette mudahalesi üzerine yanm es nunyaturızmden sonra hakiki :1.. • hattın ................... lard . sı b • 

ır no a a şu ur: Türk resm· • t ın· ili 1 . nerneım a var ..... ~~ ır. Moskov* 4 (AA ) _ Tas a]a.P 
knlm .. rt. "0-..._1 bal • ..__,_t 1 ının ar ı e yı ı ge9ffiıyor. , F' · · 

Letonya, bu devrede konsey azasın- '"i •. s. owı ar onun venuıu:l\. e 0 - Halbuki san' t ·~ı.::-~!':: 
1 

. . Esasen, Sovyet kıt aları, savaşta, ın- diriyor: .. ~ 
"" duğu b' .. _,.,..,. ........ şlar L-p•la,.. pence ~ ~ asır ar ıçınde ı· d' ll t .. _.,;{... rı-· dandır. Bugün Sovyetlerin hükmü a1- mayı K>~ .. ı • - • ~.. - teessüs et.rn' , 1 d k an ıya ı arın cesare ve azınını e:.,_.ere - Leningrad ~kerl romtakası e ~ 

.._ d b 1 b ı k b releri kınnış'\ar, Stalin m Bavderl:ı ve di- ~ an ane ere ayanara yapı- b' I ekt k kt _..:lf}rtıiı; 
uf' a u unan u mem e et. u vazi- ~·.. labilir. Bizde klasik resim olduğunu ka - :ı ~ en ço uza ır. .. harbLyesi tarafmdan teblliğ euı ) 
yete rağmen, harici münasebetler sa - ~er komünist liderlerinin resimlerini ~k bu' edince günlecd , . Fın başkumandanlığı, luzum olmadık- li?- ·• 
"-asında n ........ ..t hu-kümranlı~ru muha - ....... ıardlr. 1 t d şu e yapua.'l ne~rıyat- ca ta" .. ruza geçm"'-"'k f~'in orduya emir ·As· k • ,__ b kıt'"lıtl' 1 

lU ~ • 6' .. ~ a a ı geçen Halil (paşa) ve Şevket Dağ - . ~ . ~ • en mıntal\.aya mensu . "'erdit• 
!aza etmiştir. gibi ressarnlanmızı klisikler arasma sok.. venn.ıştır. leri hareketlerine devam etınışlırııel'• 

Üçüncü mesele, riyaset meselesi - Köm' r havzasi mak tam bir cehalettir ve ilh.... POTSAMODA Murmansk istikametinde ric'at e t<llı' 
dir. . . ~~~ ~d:Ce tecavü: e.tmek Helsinki 4 (A.A.) _ Sovyetlerin Pot - te olıın Finland~ya kıt'alannı ıt~bOl'' 

NQrmal olarak riyaset, Yugoslavya ev etleştirilece ıçın soylendigı aşikar olan bu sozlerı Bay samo üzerine as'keri harekatı Cumartesi devam etmekteyız. Oukhta, rtlet!ıı 
tttrafıPdan deruhde edilmek icab edi - ~1 T~lluyu. ayni zamanda bizim 29 akşamı başlamıştır. Dün akşam Potsamo Por.,ozcı·o ve Pehrozavodsk isti~ll eır' 
yordu, fakat Belı;rad hüldlmeti, bu (Ba t.nrnfı 1 inci sayfnda) ikıncı~ :tarilıli gazetemizde intişar e- civanndaki Salmijaevi tepesi yakınlann- de k,t'alanmtz hududdan 45 kılo~ lJCf 
mP..s'uliyeti deruhde etmek istemedi - W~d Vekili arkadaşım. icabeden ltı.- ?~n bılhassa şu satırıara mukabele etmek da Ftnlandiyalılar 200· Sovyet askerini öteye kadar ilerlemişlerdir. !{are ·st&S' 
ğinden bu vazifenin ifası Belçikaya te- yihalan ha7.ırlıyacak ve bu devrede de ıçın sarfetmiş telak.ki edebiliriz. Bu sabr- çevirmişlerdir. Bunların buraya ne su - z~hında, kıtaatımız Mustamaeld t~ıtl~ 
r~ttüb etmektedir. lar ş~dır: rctle ge1diği meçhuldür. yonunu işgal etmişlerdir. Baltık fl bil • 
Kon~evde mümessilleri bulunacak o- Büyük Millet Meclisinin müzakere ve tas G 1 San' tl e· li~ -k ve 

vibine arzolunacaktır. Zonguldaklılarm -c • uze a ar ır gi ile bazı mo - Bununla beraber dün akşam bir Sov- Finlandiya körfezinde küçu ,iller 
Ian devletlerin listesi şudur. hakkımda gösterdikleri muhabbetten çok derms~e~ erasında ~ g~ş. farkı var- yet tıa.va filoıru bu civarda 'FinlAndiya.- yii'r, Surusaart, Tavassaa~i ve 1fav-B ~ 

Belçika. Bo1ivva. Çin, Dominik Cüm- müt.ehassisim. (A.A.) <l~~: Bırlik azası ~~atın .klasik tarafları ,lı'iar tarafından ateş altına nlınmış, bır sa:try adalarını işgal etmıştir· lı~"'i ol· 
huriyeti, Fransa: İngiltere: Yuna.nis - T~klcr bııınmedcn. bu vadide mertebe ihrazına tayyare düşmüş, di~rleri kaçmıştır. t .. d nın fenalığı hava faaliyetine J11~· 
ta'n; İran, İtalya, Letonya, yeni Zelan- cuu v: san'atta tekamül vücude getir.miyc im. yüz askerin bu tayyareler tarafından ge- muştur. 
dl'l; Peru: İsveç; Sovyet Rusya; Yugos- Zonguldak 4 (A.A.) - Şebrimizde bu- kan o1amıyacağı kanaatindedirJeı·. Aksi tirildiği ve şimdiye kat!aT tesltm olduk- ____..h 
Javva. lunmnkta olan Doktor Refik Saydam bu san'at cereyanını müaafaa edenlere göre, ları zannedilmektedir. Ht"tler yeni· bı·r sul ' 

Konsevin içtimaım takib ~decek o - gün de tetkik!erine devam ederek sabah- kendileri klasik san'ata modernizm\ sok- · İN •· .. .. İ 
Ian as:ımble içtimıına veni reisin 'inti- leyin arnele hastanesini gczmi~ ve parti muş ve inkıliıb yapmış kirnselerdir. Bi - FINLER DUŞURDUKLER tekft"fr"nde bulunacak • 
habmo kadar dt> V:tera'run riyaset et. merkezinde haovr.a işletm~ idareleri mü -j n::ıe-naieyh Halil (p,aşa) gibi, Şevket Dağ TAYYARELER 
mesi 1a~Jm ~elmektedir. messillerinin de bulunduğu bir toplantı- gıbi üstadlar cskimi§lerdir. Bugünkü Amsterdam 4 (.A..A.) - Telegraf ga- (B~arajı 

1 
tıd sa1Jfcıdcı) ..,ı;rB 

S t .. .1. ya n·'-·as"'t etm"ıştır' . san'at mefhumunu kavramaktan uzaktır- zetesinin Helsink:i muhabiri, i 2 bom - u·ne ı-ovyc nıume ı 1 J .c s ı~n .. · tt Alm ehafi t• lar ... :. bardırnan tayyaresinden mürekkeb tam a.ı.a.u.ıye ar &In m , tsıı 
Zan..,,..d;ld'(r. n a" So t B" ı·V• Başvekil ö~lcden sonra da vilayet :rrıa- Hit' So ı · Finl .. diva)ll b!! 

" 1n'n<C ...,ore. vye ır ıgı Görülüyor ki bizim eski, muhafazakfır bir Sovyet filotillasmm Finlandiyalı - •er, vyet enn an J • 

Lo d ı · · 1\IT • k' c t · .. .. karnma gelerek burada bir müddet mei- - ·ı 'tt'h ed k "etıl 
1' m e çısı ' c; ·ı umar esı ı:runu ve d~ örneği olarak alınabilecek mana- la,. tarafından İmatra'da tamamen ruzunu vesı e ı ı az ere ' " 

rei"i bulundu?u !fllletler C'E>miveti kon gul olmuştur. da kaydettiğimiz cklasiZlll.:t kelimesi Ü- mahv<>dildiğini haber vermektedir. Di sulh te§ebbüs~n?e bul~aca~i!' fo.;~ 
SPyine ic:tirak ~tmek icin Genevreye ı:rit Başvekil A.nknrada zerinde duran, Bay Cemal Tollu, bu söz - ğer üç filoUlla, Helsinkl dahil olmak Hitler, k:omunızın tehlı~csıu ve bıe 
mivı:>c('ktir. Sovvetlertn ba~ka bir mü- Zon~uldak 4 (A.A.) - Başvelöl Dr. lerle ibizi ilzam etmek istemiş ve bize üzere. bütün FinHindiya cenubuna ce- rupay:ı yayılm:tkta oldugu~ttefilcıer 
mess:ı bulund'r·up, bulundurmıyacak- Refik Savdam refakatinde İktısad Ve -'cahil damgasım yapıştırmıştır. Halbuki: reyan veren muazzam elektrik fabri - tehlikeyi önlemek için ın~ yet '~ 
lnr' l'elli değildir. kilı H~s~ü Çakır, htanbul meb'usu A- l/11/939 tarihli Ulus gazetesınin beşin- kasım bombardıman etmeğe çalışıyor- A1manya arasındaki harbe n~h.B ··rere~ 

Sovyetler Milleflcr f'....emiyetini li Rana Tarhan olduğu halde, bugün ci sayf.asında birind devlet resim ve hey- du. Finlandiya bataryaları I 1 tayyare rilmesinin icab etti~ni ilerı 5~s51lttl 
terk mi edecek'! sa'at 1'8,30 da Ankaraya dönmek üzere k~l ser~n~ Başvekilimiz tarafından a- diişürmüşler, 12 tayyare de FlnH\ndi- bu hususta Ruzvelttn şahsan taV 

c:ehrimizden ayrılmış ve istasyonda hü ÇIJJn.a toreıunde sayın l\ .. narif Vekili Ha.- un tayayreclleri tarafından yere inme- bulunmasını rica edecektir. 1ci 
Politiken ~azetesinin Riga muhabi - .. • Ali y- r hi be J b" pB" 

rln kümPt ve Partı· er1-~nı ıile muhtelif mü- san uce m tn sindeki a~ağıki !Te icbar edilmiştir. Ilitler Sovyetlerle yeni . ır e göre, Sovyetler BirJiıti FinUmdiya - 1\.ı:l ı h lamarn "' 
l esse,.eler ve ha•rza işletme idareleri miı satır an atır ak mürnh-ün olmu - 'Hel.o;inki 4 - GazetelCl", Sovyet asker - yapmak istiyor ~05t'~ mese esini müzakereye başlar başla - "' • B .. be ı kı ~ 

,:lu-rleri vı:> kalabalık bir halk kütlesi m yor. u munase te ymt>tli Vekilimiz lerinin Finlhıdiyalılara sil~h atm$ Londra 4 {A.A.) - Yorkshire 
maz 'Milletler Cemiyetim terketmeğ~ ·• d · · ki ' _.,.. 
karar \'ermiştir. rafından uğurlıfnmı.ştır. emışt : . gönülleri razı olmadıltmı kaydedlyorlar. askeri muharriri diyor ki: bıı<lllo'' 

Valimiz Karabüke kadar Ba§vekill _ cTmırırun rahmetine .kavuşan :m:k - Matbuat buna dair iki lıMise nakletmek- Rusya- Finlandiya bulıranının d; S~ 
Arjnntinin talebi tar ve yaşlı ressam Halıl (paşa) ıle üs - tedir. Sübaylar, iki sskeri rövehrerle vur gıcındanberi HitJıer BaUık hak}cı~ şı"ıı!C 

Arja'lltin hükumeti ise, Millf•tler Ce mi7.c reiakat cylemiştir. tad san'at._Jtarlanmızdan ressam Ş~vket muşlar ve diğer askerleri, biT FinlAndiya lin ile yeni bir pak; akdetıneğc çıı ~ıııııJ• 
mlyeti umum katibliğine gönderdiği bir Ankara 4 (A.A.) - Haber aldığımı- ~ağki:;:~ı;ı ~llı, :eyhaman ve Hıkme alayına karşı hücuma geçirmek için mit - tadır. Filhakika, İsveç demiri ~~ }1ııııdlf~ 
muhtıra ile Sovyetlerin. Finlandiyaya za· nazaran Başvekil Dr. Refik Saydam tin ı_ _rça ann an, g_e~ ressamla - ralyözle tehdide mecbur kalmışlardır. Bir Almanya için hayatı bir meniaB ıere $!r 
karşı haksı2 olarak harbe giriştiklerin- yarın öğleden evvel şehrimize avdet et ~mı~n ~ ve ~odern u~lubl~~na k~- başka def.'l bir Sovyet tayyaresi beyaz İyi membalardan gelen hııbc~irtift ~ 
den dolayı, Cemiyetten ihraç edilme- :miş olacaktır. t ardd'udgu .. 8~11 at. t'ebmayüllennın mu- bayrak çekerek yere inmiş, tayyareciler re, Hitler, her §eydcn evvel St c stıı1 • .................................... -........................ ea ı ~umessı ennı u lacaltsınız » . . . - . . k te '' e 
sini istemiştir- Sa 111 _.. __ 'f V k' I' . .. · ·: h arbetmek istemedıklerını soylemı~ler - ısarabyayı .alma.c;ını isteme ]{il<ll• 1• 

yın .ıvUU;trı e ı ımızir. sozlerı de d' b a teŞVl'k eylemektedir. Filıhti Jc9 
Diğer taraftan Finlandiya• hUku.meti s o D po s ta ,bett ki k'- . . b" . k sd tt'ğ' i ır. un .. ~oştc ıı! c e nsızmı ızım a e ı ım z ğer Sovyetler bövle bir sergu""' eri S 

1 de, Ba1tlktaki Aland adalarını tahkim d ,ı.. .... ,. .. b' 1000 ASKERIN AKffiETİ - sic ·' mana an ~ ır manaya almamıştır. ... R -tıeffl:l"'rin a ~v 
edH:~effjni Milletler CemiyetinP bildir - .l==:::;:::::::==:===:==::===:=:=::=:===:==:=l Deme.k ki o.rta. d. n. ne bizim .• ne de sayın Terljoki naniyesinde lA.A. ırn. lanJJUf olan ~aunınrsa,1 taolmebaneydae,cmeku v~ Hitler btl e.ru)<t' 

Yevml, Sly831, Ha va db ve Halk gazetesi u r. J v 
miştir. Finlandiyanın geçen yaz bu bu- - ···- Maarif Vekilimızın cehaletı vardır. Buna bi'r arazide vukua gelen bır ınfilAk neti - Rus! d 1 ıeı:ııiJl 
susta Cemiyetten istediği müsaade, Yerebatan, Çat.'\lçeşme sokak, 25 mulurbil san'at nazariyelerini ~ahsi ihti - cesinde bin kadar Rus nskeri telef olmuş- hakrbdeı· arı.n yar unın pııil! 
Sovyetlerin muh~efeti neticesinde ve.. İ S T A N B U L raslarmn Alet ~den Cemal To1lu gibi ze- ce ır. btlb · ' 
riı · t' t dd K d'1 · · b ğ tur. İ · · Londra 4 (A.A.) -Bu 
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"' memış ı. Gazetemizde çıkan yau ve v.a mevcu ur. en ı erım, a lı bulun- LERI HAREKETI DURDU Sk t h t . St 

1
. ın' CjrtıB el' Jv 

d kl ,.r kr:.ı · -ksek - e c gaze esı a ın --t .. 111 
Snvyetler müzakere teşebbüsünü resimlerin bütün hakları u arı ve u eıın en yu mumessilıne Finlandiya hükllıneti, henüz Helsinki- zine dn<h-ıı Kiel kanalında'Il geyo;~ Ai 

mahfuz ve gazetemize aiddir. kıar~ saygısızlık yapmış sayar ve he - . . ~t>·- ,.ı .. rı ' ~ı· 
reddettiler dedır, ve bır sığınakta taplanmaktadır. zere Rusyaya rüçhan halUD' . cttL *~ 

-····- men tanr:iye vermelerini dileriz. Çünkü 1}c JOı;v 
Londra 4 (Hususi)- Bu akşam Mos ABONE FIATLARI y.aptıklan gaf pek büyük olmuştur. Berlin 4 (A.A.) -Moskova gazete- için Alman BaşvekUini taz~ sUt~:ı" 

kovada neşredilen bir tebliğden anla- lerinin neşriyatına göre, Sovyet kıta- ~öylemektedir. Rusyanın ilC ol il'J 
~ı.lc!ığına göre Sovyetler, Moskovadaki 1 6 3 1 ı Ankara hukuk fakültesi atının ileri yürüyüşü Finlandiy~ıla - sebeb Categad'<la istisnastı J1liıet 
İsveç elçisi vasıtasile Fin .hükumeti ta- Sene Ay Ay Ay rm her tarafa torpil koymaları yüzün- mwn1er dökülmesinin RUS ~r· ııetl 
rafmd•nı yapılan veni müzakere tek - _K_r. __ K_r_. __ K_r. __ K_'r_. dekanhğı den dur.muştur. tehlilrey~ düşürmesi keyfi)~e:~~ se (Cd 
Uftni 1 eddetmi~lerdir. TÜ'RKİYE 14ti0 7GO ~JlJ loı.J Ankara 4 (Hususi) - Ankarn Hukuk Prnvda diyor ki: Daily Sketch'e nazaran R ! tfC~ 

İsvfç elçisini kabul eden Molotof, YUNANİSTAN 2a40 1220 71v 270 Fakültesi dekanhğı için önümüzdeki gün Her tarafa . torpiller konul~ştur. St..'l~inin Baltık denizindeki b~r Jl~ 
Sovye'lerln Helsinh.; hükumetini tanı_ ECNEBİ 12700 140~ bHO iiOO lerde Fakü!te tedris heyetind~ Adiiye Sokaklar. evlerın kapı alUaTı, dukkAn- iç:n rahat ve bilhro;sa uctız 

Vekilinin huzurile seçim yapılacaktır. lar, daireler her taraf to,rpille doludur Pide etmek arzusudur. ----
madıi.o:lnnnı Ye buna binaen hi~bir mü- Abone bedeli pcş!ndir. Adres b ı k 1 .. t"l"dU --k Dekanlı~a namzedler arasında denil ti - ve un ar ar a or u u r. • si 
za creve gir~iyeceklerini bildirm~ - değiştirmek 25 kuruştur. careti profesörü Mazhar Nedim GöknH TANKlAR Iran Püvük EfçJ di 
tir. -····- vardır. Stokoolm 4 - Alınan haberlere göre • • • i ver ,j 

Romşda yeni nümayişler Gelen evrak gerı verilmez. de Ruslıar, Finltındiyalılara karşı ht>nüz ıtımadnamesın piH,rıl& 31 
Ro!!'a 4 (A.A.) _Bugün Romada Fin llanlm:dan mes·uliyet alınmaz. Yaba-i domuz etleri ağır tanklannı kullanmam~lard'ır. Şim- Ankara 4 (A.A.) _yeni ıra: ı6.3~ t 

ldndiva lE'hinde ve Ru~ya aleyhinde yeni- Cevab için mektublarn 10 kuru§luk Ankara 4 (Hususi) - Zeriyata irns et- diye kadar kullandıklan tankları en ağır çis1 Kazımi Han bugün saa isi t J'l' ' 
den tezahürat olmuştur. Pul ilavesi lazımdır. tik':eri mür im zarariara mani olmak için ları beş .tonluktan fazla .değildir. Çankay:ı köşkünde CüınhU:;ıJ111C e'f • 

ÜnivE-rsite talebesi kafile halinde Fin - =--····;~;;·~;~··=·"74i.''i;~b~l·•'\ her sene külliyetli miktarda avlanan ve SIViLLERDEN ÖLENLER İnönü tarafından mutad ~~ tB]\:diıl1 
Jandiya elçiliğinin önüne giderek Fin - E Telgrof: Son Posta ~ mcm.\ekct dahilinıle istihlik t>dilmiyen Londra 4 (AA.) - B!Jıl'aya gelen ha - bul edilerek itimadnarnesınt ~a~ 
'ıindiv yı alkı;lamış,ar ve Rusyaya karşı ~ Telefon : 20203 j 

1 

yabani domuz ellerinin 2/11869 sayılı ka- beriere göre, düne kadar Rusların Hel - ]emiştir. . . , -ve~ill !· 
'al7ırmış1ardır. .. ••••••••••••••••••••••••••••• m..... . .......• ,. r:ır:name hükmü lh.aricinde bırakılması sinki ve Viborg üzerine yapuJ:P hava Kabul esnasmda Harıcı} c nıoştıı 

Finlclrdiya elçisi balkona :.ıkarak teza- '--.... --.....,--_,.ıı::::ıoc,_=-ı__,_, Heyeti Vekilec kararla§tı. hücumhrı neticesinde, ekserisi kadın ve rü Saraçoğlu da hazır bulun 



S Birineikinun SON POSTA 

«Son Posta» mn tarihi tefrikası: 73 ~·lftlu•ıiHI"' "Son Posta,, n1n Hikayesi . .._. 

1 Pembe yalının kızları i 
g;.ıW .. IIIIb.. Yazan : Muazzez Tahsin Berkand ...... UIIiffi 

Mulkiyelilerin don 
akşamki toplantiSI 

Dün akşam, Mülkiye mektebinin kurulu§ 
yıldönümü münasebetile de şehrimizdeki 
Mülkiyeliler, Parkotelde bir toplantı ter. 

li-N BiRDIREK 
lA 1 AliHANESi 

Üç kız kardeştiler. İsimleri birbirine kalldığı şüphesizdi. Sözü değiştirmek tib etmiş,ıerdir. Saat 20 de başlıyarak ge-
çok benzediği için ilkin şaşınyordUJil. için sordum: cenin ileri saatlerine kadar devam eden 
Birkaç gün penceremden onların evini -Ya abianız Nevin nasıl bir kızdır? bu toplantı çok samimi olmuştur. Birçok 
se tanımnı~ idareciler, Mülkiyenin eski ve 

Yrettikten sonra esmer uzun boylu - Ncvin mi? O içinden pazarlıklıdır. 
ola-nın Nevin, sar~m Şi§manın Zerrin, Kimse ne düşündüğünü, nelerden ho"- yeni mezunlanndan pek ~oklan bu sa -
k \ "' mimi ve nei'eli geçen toplantıda hazır 

Yazan: Reşad Ekrem 

Asi yeniçeriler 
.. ~ırcık saçlısının da Berin olduğunu landığını bilmez. Onun ne memnun ne 
O ı 

bulumnuşdirdır. ö ı dir B gJ"endiru. de mahzun olduğunu biz bile anlıyamr.'- - Ye · - unu saraya götürün, Ki.ilçüke:ren1C1 
.. llkin beni N evin gördü ve iri siyah yız. Odasında kendi kendine yaşar. D 1 [ i - Bre yold~lar hünktrra kılıç, hançer kuluma da söyleyin ... 

g 1 ,_niz Ş er : sıyıran unmamıştır! Dedi. Akşam namazını da 
oz erini penceremde uzun uzun gez- -· Ilulbuki onun, Zerrin hanım kadar - Bilürüz, amma biz hünkara d~ğil. kıldı; ve gene bizzat imamlık yapb. 

di:dikten sonra beni kardeşlerine gös- değilse de, neş'eli olduğunu zannedi - ineboluda biriken mallar getirilecek ç~l~cı _y-e ~ywıcu ve .cambaz ve pehlıvan ra Tayyarzadeyi çağırttı. Gümrükçü 
terdi Zerrin sıntkan bir tebessümle yordum ben... ineboluda bir kısım tüccarlara aid gi'bı mus~ıb .ve nedımlere •. k~lıç ve han- seyin efendinin güzide çubuktan, hu 
derhal başını kaldırıp bana baktı, Bcrin Yüzitme öfke ile baktı. çer çe~er~z ki. davamız şer ı~ır, arkam~z: girerken fevkalade bir hP.yecan içiı: 
de öfke ile omuz silkti. - Yoksa o sinsi kızı mı seviyorsu - mnllarm vapur uğrarnaması yüzünden ~~~irg~ı:.yenın karısı boş d:.ışer, kendısı di. Bilhassa _Hüseyin efendi hakkı 

B 
1 

kaldığı yolunda alak~darların Deniz • B Id . , . . .. _ sorguya çekılmekten korkuyordu. 
u i k tanışmamız oldu. nuz siz? yoUarına yapmış olduğu şikayetler e - -, re Y? aşlar, hız de g;dehm u;tan- padişah Gümrükçünün Sldını bile 

Scry!iye komı::ulanmla ancak Pazar * h . tl . "b 1 bula .. Bu fıtne ne zamandır. almad A w .. rnek . . ğil b ~ emmıye e nazarı ıtı ara a ınmı.ş ve B bah A . . 1 ı. y.agım op ıçın e en 
8~ ahlnrı meşgul olabiliyordum ve ha- Nevini seviyor muydum? Bu kelime tetkik edilnıeğe başlanmıştır. gerekti~ sa tmeydanı~da ıçtıma 0 sa min!i delikanlıy.a, lutfen elini uzattı . 

. k_ı_kati . itiraf et~e~. lazım geli~,. ilk 1 bfol~i ~e duyduğum his için biraz fazla Bu Jimana vapurların son zamanlar- De U Hüseyin daha fa'Zla tahammül e- ~~.ı! e ıc:-rşıs~~ o~~rttu.dT'i ~yy~rza~e, 
&tinlerın tereddudunden sonra ıçımde ~el·rdı n m ma ~rhalde Zerrinle Beri ne da uğramam~sı~a sebeb, inebolu li _ dememişti. Atmdan iruniş, belinden yatar- ~ka ~ 1~ e e 1d e, se rdın u

5
zerme 

\7a. hşi bir merak uyanmıştı: Üç kızla karsı aldıg-ım tavırları ona karşı a1ma- ğanmı sıyırmış, arkadaşlan da onun ha- ço :nuş, e pençe uruyor u. ultan 
b .. manımn muntazam tesisatı olmayışı ve rad 
!=-den flart etmek, üç hemşireyi birbi- me imkfın yoktu. Bir defa 0 , korııda reketini taklid etmişlerdi; ve bunlar bir · 

rı bilhassa fırtınaya maruz bulunması - saniye içinde olmuştu. Deli Hüseyin gök . -d Ta~arzade. efendi, ?edi, ·~•.u~u-
ne rakib etmek ... Bunun için bütün buluşmak hakkında yaptığım teklifi dır. gibi gürlemişti: n~n e na-zik ve dılara, zekı ve uıa.~ı.u"'"• 

~ahcrretimi_ sarfe~~im v: büy~k b~r ~ik. biiyük bir gururl~ reddetmişti. Bundan Denizyolları İ"ir'resinden alakadar _ Bre ml'unlar kıpırdamayın ... Tes- b.ır ~el'!ç vardı_r diye ~edih ve senanı 

Öyat~ kendıme guzel bır plan çızdım. maada, karşılaştıgımız vakit bana bü- bir zat vapılan .şikayetin biraz müba- Jim olun .. bre bana pehlivan Deli Hüse- şıtmiştım. Sen~ kem9:!lı s>sman Dede 

O~ ı: ki .. ·~ .o. n gün sonra k. oru da Zerrinle yük bir adenti ten.ezzülle bakıyordu. ltiilalt ol.ducnınu, birikH m 
1
• ddı"a edilen yin derler .. ben adamı bir vuruşta ikiye lurnun kahvesınde gordum. Hoşuma 

g ruşt - 1 .0 d k ,.., ... ~ ~· biçerim.. tin. Has odaya aldırmağa niyet etmiş 
k . ~gum zaman o, cıd~en ve Y~ ~.ız _ıı a -Jnrı~d: adeta ~ana acıyan, be - mallar!!'l bir vapurla getirilmesi müm- Deli Hüseyinin adını ;ş\ttr işitmez üç sana G~mrü~çünün hüsnü nazarı ve 

ken~ısıle alakadar olduguma butun mm bayagılıgımla eglenen bir mana kün olaca<rını sö·demiştir. , . . k" k .1 • • • habbetı oldugunu ve ona çubuktar 
albıl . d 1 "b" d" .., " )enıçerı san ı t~ esı mışlerdı. Çekme- ~ .. 1 d"l A .1 .. .. k 

e ınan 1• 0 :uyor gı ıy ım. Halbuki ben, Bıı·k:lc güne kidar idare İnebolu • celi delikanlılar üç yeniçerinin beHnden gunu soykue ı er. zı ve surgun çe er 
Bu ~a · k k 'eli çok kend" d k f k d 1 d · ' k ki ·· .. · . . jemektar lumu çubuktartndan mahr 

• IlŞm ~ışman 17. ço neş • ım e pe ar m 8.' o ma an ya sırf bu m~lları (!etirmek üzere bir uşa arını çozup ellerını Clrkalarına kıs- t k. t ed' ş· d" ff tt" 
Ga'de _ve saf bir şeydi! Onunla bera~r onıınla di,ğer kardeşlerinden çok v::ıpur rönderecektir. kıvrak bağlamışlardı. Bu iş tc birkaç da·. e .me ıs e~ ım. ım _ı onu a e. ım: 
Oldugum tl h" k 1ın d B }t-k d 1 d B d kika içinde bittikten sonra, Deli Hüseyin nı de. ke~dıme mfisahıb ve ne~ım ed 
b" saa er ıç sı ı ıyor um. ın 3 c- a ar o uvor um. un a şüp- Srrseri bir :mayn imha edi1di arkadaşlarına dönmüş: ı rnek ısterım. Mıusayı da ya Bağdada, 
ır hikaye söyliyerek, türlü türlü 1 hem yoktu. Onun iri siyah gözlerinde . _ . .. B d· ah M 

\7alc'alar <Mlatarak beni errlendiri ordu. hf'n; kendisine çeken derin bir mana l,f!n_e_ a-d .. a a __ çıklarında bı_r m_ uddet e_ v. - - Bre Çekmece yiğitleri deveyi gör- u me, Y ud ısır eyaleti ile çırağ 
...,. "' 1 1 b dünüz mü? ' /rnek isterim. Ba_ ğ. da d Kızılb.aş. elinde 
0 :J. na gelince, n.ı:>c:'esi için, yalnız bunun vprdı. \'e· goru m_u. ş o aı;ı serserı ır maym ı_m 1 - h I b 1 :vı k L Diye sormuştu. Delikanh•ar hep bir makla Musa gıbı çocuğun ışı 
~ın hoc,:..Jandığım Zerrine karşı dostluk- AvJ:ır vpr"vor, Zerıin ve Berinle o- a et;<>_kr~~~re ta~ u ~. ~ta·ı a. 1 

• ağızdan: Budin de serhad eyaletidir. Cenk 
n ba~ka bir his duymuyordum. Arka- Ja<ıı miinasebetlerimiz devam ettiği ha]. mnn .pıı:: ıgı ta.:a ı~ an gon erı __ mıs .. o- - VaJiah billah Deli Hüseyin ağa ld- koca vezirler yatağıdır. Mım ilc 

da-ilığa çok benziyen bir dostluk... . de Nevini E'lde etmek imkanı hasıl ola- ]~n müfreze, dun lımammıza donmuŞ- çüğünü bi"e görmedik! lmuhakkaktır. 
Benn, bilakis somurtkan, dedikodu - mıYordu. Yavaş yavas bu arzu beni tur._ . . . . Demişti. Bu cgördüğünüz. 1şittiğiniz 1 ı:ar~~zad~~\e J'an :zıe Mç~~-

CU bir kızdı. Bana kendisinin ve kar • kUV\'Pne, ısrarla sannıva basladı kai- Mu!rt'zenın Lıman Rtyac:etıne ver - bir iSlrdır ha! -Biliyoruz .. biz hiçbir şey ~- e .e ıye 1ıŞ • usa e e. 
1 

d 1 ~ ' d.w. ·· · imha görmedik. işitmedik!• demckti. Bunun ü- go~erı tekrar yaşarmıştı. Gayet hafıf 
C!J erinin hayatı hakkmdaki biitün oec.l<'rile olan maceralarım tatsız tuz • ıg_ı r_a·n.ora gore, serserı mayn ses e· m d 1 + zerine Deli Hüseyin: j ' · . . . . 
llumatı o verdi. Onun sayesinde, Zer- ı..ız bir cnnkınlık derf'cesine inmisti. f' ' mıı:.ır. _ Bu mel'unları Sultan Murarl huzu- - Ulu ~adışahım, dedı, ~ızmetınde 

linin gülrnekten başka bir jşc ya'fa- liJr>dn nnrmmda her!'Ün biraz d hrı Maynin imha edilmodoen evvel va - runa rıkaracaoız .. haı..·di rrızli sapa ol- sur etmedım, ateşe bas dedın bastım, 
tnad ~ · a nıl~n tf'tkikinde bir Alman mayni ol "" '"' J ' ,.., ' Y 'd" M ·ı d · "d · ı~ ın·. mÜ,!: rif olduğunu, annesile ve \'~kı:e1:yor, yeni bir ma na alıyordu. Üç rw - lardan Küçükefendi <;iftliğ~ne varalım ... ; ı ısıra gı ersın, gı erım .., .. , .. _,~aiJIUA.II 
babasi]f' bu yüzden aralarında müna _ lıcmsire ile birden eğlenmek kararım nu!,!U. nnlasılmıstır. Bununla beraber _ Bre Deli Hüseyin :ığa .. Bnbanakkaş amma orada, kahrnndan kendiını 
kasa]aor oldueunu, buvüne kadar bircok ı{cndi ah'Yhime dön m iye, bizzat hazır· m<lyn:~ -~ara s~laTımr:a nasıl ve n ere- çiftliği şimdi adam deryas:dır... ı etsem gerek .. 
Prkekll"r]e görüşüp konuştugu-nu ve ha. lariJ·~un tuzaCia düsmek üzere oldurrumu nen suruklenmış oldugu anlaşılamamış - Bre bu meı,'unları düğür.c davet et- ~ Musa Melek, sen benim gözüm 
y .., t medik ya ... Bir bekçi kulübcsi yok mu- ~~ı oğlumsun .. ~ul ta?.iasının '""'""-
~tı daima ne.ş'e perdesi arkasından 1l'l1<"Tl'Va· baı:lam1c:tım; fakat hislerimin ı:-. dur tıkalım içine bu ası 'arak1arı... ııstıdadı vardır; böyl; gunler~e 

g<>rdü;!ünü öğrendim. ı:nryıimiyı.>tine Nevini inandırmak kabil mivetinP. inanıyorum Cahid bey~ ancak - Onu buluruz olman, benim harekatıma selamet 
- Ya siz, siz niçin nes'esizs.iniz? dPP.ildi. Bum.< tak,:ı: .. ediyordum. ben buraya sizin bana aid hislerin;zi - Abe benim i~i~diğim de o ... Sonra sen var şimdi şa~anç tahtasın~ g;t.ir:·· 
Bu sua]im Berini hafifce tebo..ssüm * (im·enwr.k ı·c;n nelrrıed:m. Bu da'kikarla gece çıkanrız ldnkar huzuruna... Musa Melek, bıraz sonr~. ~ına ışı 

et ., '" " fis bir ~atranç takımı getırdı Mira 
llliye mecbur etti: Rir sc:bak e1imf' bir mpl{tı.ıb verdik- ben, kardec:imin saadetini her şeyde!'l GELiN GÜLLÜ Küçükefendinin dil'ere d'ı>stan 

f - ~n mi? Hava·tta saadet olmadı~ı 1f'ri 7am~n havretle dona k<t4ldım. Nevin üstün tutan b;r ablayım. takımı, padişah hazinesine layık, 
b~hı~-~nsanların iki yüzlü olduklarını o akc:am jçin bana randevu veriyordu. Z~rrin c;izi ~eviyor Cahid bey: ne~'t>li Padişah uykudan ikincliye doğru kalk- de kıyme~tardı. O~~ bir oyun t~ku~ı 
ldıgun için bedbin oluyorum. Akşama kadar scfatler geçme bilme- ve iyi kalbli Zerrin, size. sizin ümid mıştı. Musa Çelebi altın bir leğen ibrik rnekten zıyade cmucevher» denılebı 

. _Bir gün, onun bu cevabı karşısında :\i. Ne sokağa çıkabiliyor, ne de pen. ct:nedırr:niz kadar bağlandı. Bunnn getirdi. Murad abdest aldı: hüzünlü bir Devrinin sayılı şatranç oyu 
ıçııni!ı vahsi jntikam arzusu kabardı ve ceıedt'rı onların evine bakabiliyordum. için si"!rlen bir sey rira Pdert>i'!im: Va haıi vardı. Öğle namazını kıldı. Gözleri olan KüQiikefendi, bu meşhur tak 
ona kaisı ikı" yu··zıu·· olmak ı"stedlm: H d d 1 . h duvarda atlas bir kese içinde asılı bir da, hemen daima yanında bul ... ,.,, .. ,, .. ,.,,.., 

çvecan an amai arım tıtriyordu. onunla e\'leııiniz, ~·a ud buradan gidi- ~;ır'anı~eri~e iliş_ti! aldı, ~e ~encere ö- Küçükefendinin şatranç takımının 
-Birbirimizi bu kadar sevdikten Uza'dan Nevinin ~ölı:resini ~örünce, niz. onu ben teseBi etmive calışırım. nundekı genış sedırın, başkoşesme otura- fildişinden, yarısı da gergerlan 

Sonra rla mes'ud oladığımıza itimad ct- korunun loslueu icinde fevka!beşer bir Nevinin sesi hev~anla tHriyordu. rak eza~a ~adar K~r an ?kudu. Hat.ta, zundan idi. Şahlar, tahtlarında oturan 
nı;vor musun Berin? lıanı1 !!Örüyormuşum gibi gözlerime Abca karanl!ktn vüzünün ciz{Tjleri sol- ~zı yer.erınde sessız sessız a~ladı .. t_km- rer küçük Budda heykeli idı. Birinin 

Yü7.iinden kızıl bir alev neçti. inanamadım ve toy bir çocuk tecrübe- muı:: rı0··zleri büsbütün kovula•-mnı:;tı. dı namazm_ı, c~atle yalınıı:ı mescıdınde zümrüdden diğerinin vakuttandı. V 
• "' t t- ~ kıldı ve hızzat ımamlık ettı. Namazdan ' . : . 

d!- _I:>iinyada bakiki s~detin mevcu- ~lzliğile irademi kaybettim. • O al!ır ve va kur adımlarla uzaklasır- sonra. mescidde, evvela Tayyarzade hari- ~~r .• -?lvarları çatal ıncıden_. ?~n? ""'"~"~~~ 
:Vetmp kani değiJım. Dedi. Hem esa- - Ne mes'udum Nev1n h~nım .. bu !{en başımı önüme eP.erek arkasından kultıde yanık bir ı:esle .;onra Evliya Çe- Jısının kahramanlarından ıkısını 

~~Tl sizin beni sevdiğinize inanmıyorum c;aat~ri ne kadar heyecanla beklediği- yürüdüm. Odama e-elir gelmez. eşya~a- lebi. gür d'avudi sesue' Kur'an okudu1ıar. eden iki küçücük heykeldi. Atlar, birat 
a ·· mi bilemezsiniz. rımı toplrvarak hemen oradan uzaklac::.... Padişah onlarla !beraber C'ekmeceli bir süvari heykeli, filler, sırtlarında bir9 
- Nirin'. J r iki hafızı daha dinledi. Sonra tekrar o· 1 altın köşk ile birer fi1 heykeli; kale1ei. 

'\• Sosi.m .k~rkaktı, çenelerim heyecan. tım. dasına çekildi. Bir müddet, yalının kü- 1 üzerlerinde küçücük altın topları ile bt-
da; Siz Zerrini seviyorsunuz da on - -ian bırbırıne çarpıyordu. Fakat Nevin O günden sonra pembe :valıvı ve o - çük kütübhanesindeki kitabiarı karıştır- rer küçük kale modeli; paytaklar da, e~ 
\? ··· Zaten erkekler bövledir. abdal bunu f?rketmemiş gibi sükfınetle yü - rada 0 tur:tn üç kız kardesi g-örmedim, makla oyalandı. B_unla.~ı:ı arasında, baba- lerinde kargılan ve yayları iJıe küç:kill 
~ hav;ı'i kadmlardan hoşlanrrlar. 7Üıne bl'!ktı ve ağır bir sesle şu sözleri fakat h:r soı;bahar aksamının loc:lıığ'u sı Sultan Ahmedın culusundan başlıya-1 • h k ll rl "d" o tahta · 
Bu .. · - - · ·· · · .. .. w.. "' · rak ilk beş vı1lık devrini an 1atıın mıiellif cengaver ey e e 1 ı. yu n sı l8et 

r· sozlerı soylerken gozlerınde de- so?lcdı.: altmda ııordueum o [Tenc kızın hava1i ~ tt .1 ıru·-··k b" k · . M Imineli ve sedef kakmalıydı. 
ın bir ··fk . d k"' ki .. • rıa ı ı e cu ır ve ayınarr.eyı usa 

....., o e vardı. Bermin Zerrini kıs- -- Bu a 1Kada sozlerinizin sami - hala icin için beni mesi!U1 ediyor. Çelebiye verdi: (Arkası var) 
~ d 

"'ok orgi bu sözleri rasgele mi söylüyor, cı takımlar arasındaki müsabakalar.ı... 
.r ıra A ·ı «Son Posta• nın yeni edebi romaıw 44 ~ lan _ Yşc ı e benim aramda ,geçmiş o- misafirlere karşı daima sempati duydu~ 
1to11a eskı maceradan malumatlı da fırsat yabancı bir memlekette muhtelif mill~ 

\" Yıp 1elmihlerde mi buıunuyor? .. .. le~ arası~da Türk sporcnlat ının 
eöyı::ekte ve yemekten ~n~ ~u!_up ~yetli bır not alması ise beni asla 
~'ıe ek, eğlen~mek ve eglenır rroru?- c E y l A.. N A V 

1 
mm ve tasavvur edemiyeceğim bir lıı:Qc.ası ber~r bır .taraftan d_a Ayşenın d.e heyecanlandırdı. Taşkınlık ve gösttı-

lrlev nı tetkık ettım. Bokc-or Kenan, rış sayılmıyacak o\saydı yerimden fır~• 
dev zun ve mütenasib vücudlü, fakat bir .. yıp kalkacak, önümdeki sıralarda o~ 
beıu ~Utn_ruğuna sahib olduğunu ~iç te ranların birbirine kenetıcnmiş sımsıl:ı 
lilta 

1 
t-nııyecek surette orta çapta bır de- ı kalabalığını yarıp sahaya atlıyacak ve § 

One n ~dır; vaktile Ayşe ile evlenmeden muvaffakiyeıli genci sarılıp alnından ~ 
~1 e nkarada zaman zaman ziyaretime . pecektim; kendimi güç zaptettim. 
bQ. ~ Rençler arasında kendisine hususi Yazan: Refik Ahmed Sevengit Uzun atlamalar, sırık~a yaksck at}J-
~~yet ~tiettirmh·en. silik _bir a- ka1ade terbi}'iili, konuşmaz, bir mecliste buriyetinde olduğunu :.öyliyerek kalktı, ı müsabakacılar sahayı devrederken döne- ma1:ar, disk atmalar, türFi atlctizm ha~ 
~tele · andıgı muvafialuyetlerın ~a- saatlaree oturur da lAfa karışmaz, sakin kocası her zamanki sessiz mut~ vaatilc o- meçlerde ileriye geçenler o1uyr,r, g<>ride ketleri kuvvetle bera'ber bilgt, hesab • 
1-ıınıoa rde Yaztldı.(tı. resimlerinin spor sü- bir adamdı; Ay.şe onun ·bu uslu çocuk nu takib etti· Yorgi Dimitrivdisin oto- ka11.3nlar görülüyordu ve sağdan soldan nefse hakimiyet esaslarına dayanan b1l 
Ya~1 ~ına d:rcolunduğu gün\errde bile bu halini göraü beğendi de elimin altında mobili onları 'şehre götürrlü. b n otelime binlerce insanın birleşip azamet peyda sporun ortaya ne derecede güzel ve 
ırıu.ş e resımlerin _onunla a'aka.c:ı vok- bir küçük insan bulunsun, ona istedi~mi döndüm. Bugün de Yorgi, ka,...,sı ve kız etmiş sesi bir çağlayanın yüksekten dö- vaffakiyetli neticeler koyabileceğini 
bo~ ~ahud o musalbaka1arı kazanan, yaptınnm diye d~nerek .mi bu kocayı kardeşi müsabakalan seyrctm k üzere külen sesindeki mosikiye benziyen hey- de halinde gösteriyordu; muhtelif B 
:rrılla]a sa onlannda alkışlanan, spor mec- seçti! Yoksa onu ringde lspanyalı bir stadyo~a geldik. ıbetli bir hal ile yükseliyordu. Son turda kan milletleri arasında bizim gençleri 
~ i 

1 
r.ında methedilen o değilmi~ _gibi gladyatör balinde heybetli, sert, daimi Olimpiyad oyunlarına iştirak etmek ü- Yugoslavyaimm uzun hacakları sahibinin zin de iyi derece'er alma~ bana 

Celıı: ~erlE.> alakasını asla hükmettirmive- bir sav'et halinde görüp heyecanlanarak zere muhtelif memleketlerden Relmiş imdadına yet~erek üstünlü~ü ternın etti, bir alaka ve zevk veriyordu. 
Du kA~ hali vardı. Onu 7.aman zaman ta- kasırgaya tutulmuş 'bir 'kuru yaprak ~bi sporcu1ıtınn milli fonnalarilc geçişi gü- bizim ekipimizden bir genç te ikinci ~el-I Sıra kadınlar arasındaki müsabaka!~ 
bir lll(' bi Veya ver~ tahsi'daı·; fi'an ıribi arkasınd'an mı sürilklendi! zel, mUsabakalar enteresan, neticeler he- d'i. Al~lar, ba~rma~r, üıkdir sesleri ,gelince durduğum yerde rengimin sarı•• 
o~ a;.unyet ı:ahibi olarak düsündüğüm Kadın1.arın üzerimizdeki büyük tesirle- yecanlı oldu. 1 dakikalares stadyomun dört tarafındaki dığını ve nefesimin tıkanmak üzere oldert 
bası.rı lhuıti hiçbir is yapmadı~ını. ba- ri kuvvetini ~ibe biraz da ır.eçhulün et- Yorginin dün gece söyledikleri doğru: mermerlere çarpıp çalkanarak gökyüzü- ğıınu hissettim. 
di ht ~n kendisine verdim para ile ,geçin-' r.afında uyandırdığı merak duygusundan Ben sahiden vataıunu özleınişim. Türk nü çınlattı. Birinci ile ikinci hedefe he- Liza, heyecanla: 
tren~ Ve bütün zamanlannı vumruk an- alıyor. Kadın ruhu, önümüzde beyaz bir sporculan kafilesinin önlerinde bayrakla .men hemen arka arkava varn.ışlardı, dn- -Ah, işte Ayşe! 
l!u !!if':Jari!e geçirdiğini öğrenmıştim. yatak çarşafı gibi temiz ve pürüz~z ~e: geçişlerini seyrederken hey~a~da.:- tık~- ha ~nrakil~r aradaki mesafeyi bir hayli Dedi. . . 
~:te çıkt ı, ~rişsiz. ren'ksiz adamın rin- rilip açıldığı ~n kadm ~1tün cazıbesını n.acaktım. Çocukların hepsı l{iirbüz. gu- ara ıle ,geçtıler. Meydana gelış sıralarına ,gore muhti 
~ ığı ~aı:nan birden ve tanmmıyacak kaybetmiş olacak. Anlama~a çalışmak zel, sevimli. Kı~afetleri zarif. Kafilede Spo: öt;de.nber~ sev~~~i.~ .. şey: ~ekn!~ millet~erin sporcuları sahanın muh~e 
htr h 1de~ti,ğini, sanki kım tutmuş gibi heyecanlı, anlamak zevkli; fakat anladık- Ayşeden başka bir kadın -sporcu daha var. Mkımıyetı hıssedılen, olçulu, düşunce ı, y:rıennden aıkışlanıyorlardı; Ayşe go 
Sltıe a .aldığını ve karşısındaki ne delice- tan sonra ayni mevzua ikinci defa döndü- Müsabakalar derin bir sessizlik içinde iyi müsabakaları S('yretmekten her za-

1 
nun ce de bizim sıramızdan kopan all'ıft 

~taa saldırarak kafa göz, burun ne bu- jtümüz vaki mi? takib ediliyor, kütle neticeye tesirli ha- man zevk aldım; yabancı memleketlerde genişleyerek etrafn yayıldı. Yorgi Di~ 
lıRı kıYararak_, patlatarak, ~k orta-ı Ayşe bir gün ıoı~a beynelmilel bir reketler karfllllllda .Ukftnunu muhafaza yabancı t:ıkımlar arasındaki oy~nlar ~a riyadis elin~eki dürbünü b~na uzattı: 
a0~ geçırdiğini söylerlerd.i müsabakaya iştirak edece~ için hafif he- edemiyor, :hele sona do~ru umumi heye-ı bana aynı .sakin v~ anlayışlı zevkı ternın l - Bu ~usaba~alar~ ~el kı de dah ya-

r Kenan, hususi hayatında fev- yecanlı idi: erken yatıp dinlenmek mec- can taşkın bir !hal alıyordu. Koşularda etti; lstanbulda Turk sporcutarla yaban-· kından gormek ıstersını'Z ... (Arkası var) 
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10 Sayfa SON POS'tA Birincikanun S 

e ket ab e lzmirde modern bir 
ome o jülyet , davası An al ya yeni binalar la 

güzel bir şehir oldu 
Birçok kana~lar açıldı, yollara palmiye ve hurma 

ağaçları dikildi. Intaat hergün artıyor 

AntGı!yanın yt.-ııi po•ıane binası 

Anta-lya (Hususi) - Tabii giizelliği. pWlmiye ve hurma ağaçları dikilmiıtir. 
iklimi ve yer yüzünde eşi bulunmljo·a Htikfunet ve belediyenin bu hususta'ki 
oak kadar güzel manzaraları ile Antal gayr~tini gören hallda da inşaat arzusu 
yn hergün biraz daha inkl§af ediyor.Se artmış ve yıilnır: 939 senesi içinde 66 
neden seneye imarı a\tmakta, birçok ad~d mağaza ve dükkan, ı 1 ev, 1 fırın 
yeni binaların inşaısı bu tabii güzelliğe inşa edilmiş, bundmı gayri bir gümrük 
inzimam etmelde ve şehrin çehresini hinnsı; bir ordu evi ve bir lise binası ile 
gok daha güzelleştinnektedir. haFtane binası yapılmı.., ve şu suret!e 

Birka.ç sene içinde müteaddid cadde- bundan evvelki senelerin inşaatına 78 

ler açılmış ve birçok sokaklar tamir hu<:usi bina ile 4 resmi bina ilAve edU-
edilmiştir. Bu meyanda şehrin en güzel . . 
caddesi olan Atatürk caddesi ortasın _ miştir. Ve bu mesaf netıcesınde kısa bir 
dan beton ve müteaddid §elAleli kanal- z::.nıan& Antalya Türkiyenin en ma -
lar açı1mıştır. Bu kanalın her iki kıs- mnr şehirlerinden biri olmıya namzed 
mmda çimen ve ~~çek yerleri yapılmış, bnlunml!ktadır. 

' 
Kuşadasından çok 
Çirkin bir tec~ıvüz 
Hadis~si . 
K.uşad::ısı (Hl.lSUSİ) - Kazamızda bir 

Ağız /;avgası 

Yüziindet~ iki 
P6g!"l ö'dil 
İzmir (Hususi) - Kema1paşanın Halil-

genç kız ağır bir tecavüze uğramışt!.r. bey köyünde bir ağız münakaşası sonun

Bu kız annesi, hizmetçisi ve iki kadınla da Süleyman oğlu Arif, Ali Karakaş a

birlikte evlerine gittikleri sırada Kuşa -ı dmda bir köy '!tü yü tabanca kurşwlU ile 
dalı Kazım Muşta isminde birinin çok şe- dört yarinden a~ır surette yaralanm.ıştır. 

ni tecavüzüne uğramış, suçl~,ı kı::u cebren Yaralı hadiseden sonra tedavi içinlDnire 
Bilrükliycrek evine taşımı.ştır. getirilmişse de memleket hastanesinde 

Yetişen zab;ta kuvvetleri kap~yı kıra- bayata gözlerini yummuştur. 

rak Kbı.rrun evine girmişler ve baygın Suçlu Arif de Kemalpaşa adllye.~inde 
bir şekilde kurta:runışlardır. Suç~.u hak- I ifadesi alınırken hastelanmış, tedavi için 
ı~ nda tevkif kararı verilmiştir. 1 hastanenin mahkı.imlar ko~uşuna yatırıl-

H.idise Kuşadasmda elim bir tesir bı-- nu~, ameliyata ra2i olmamış ve bugün 
rakmıştır. 1 peritonitten öhnüştür. 

Muradlı hergün biraz daha gÜz!lleşiyor 

Nazillide ikinci bir 
pazara ihtiyaç var 1 
Nazilli (Hususl) - 15 bin nü

fuslu Nazilli kasabasının 8 bin 
nüfusu yukarı Nazillidıe, 7 binı 

nüfusu .da aşağı Nazillide, yani 
fabrika civarında olmak üzere i
kiye ayrılmıştır. Yukarı Nazilli. 
nin haftada bir gün olmak üzere 
Perşembe günleri bir pazarı var
dır. Bir çeyrek mes&lfede olan a
şa~ı Nazillide ise hiçbir pazar 
kurulmamaktadır. 7 bin nüfuslu 
bu kalabalık kütlenin hayati ih. 
tiyaçlarını kolayca tedarik ede. 
bilmeleri, yiyecek maddelerinin 
temininde müşkUIAttan kurtul -
ınaları için haftanın bir gününde 
ve mesela Cumartesi günleri de 
a§a~ Nazillide, Fabrika mcihal
lesinde bir pazar kurulmaıı bU
yük bir zarurettir. Bu, hem köy
lümüzıün alışveri.ş arnkAnlarını 
arttracak, hem halkın ihtiyaçları
nı temine yarıyacak, hem de be
lediyeye ayrıca bir gelir kaynağı 
olacaktır. Kasabanın birçok ihti. 
yaçlarını karşılıyan belediyeml
:ı:in memlekete iktısadi ve içtimai 
bfrçok faydaları muhakka•k olan 
bu mübrem ihtivacı da dü~üne-

~ > 

ce~ini ümid etmekteyiz. 

'' 
Ağırcezaya intikal eden hadisenin sağ kalan kahramanı· 

ortada bir aşk faciası olduğunu söyliıyor 
İzmir (Husust) - Ağırceza mahke-1 

mesinde, İzmirde büyük bir alaka uyan 1 
dıran modern bir c:Romeo ve JUlyeb ' 
davası cereyan ediyor. Ancak bu aşk 
dra'mına son zamanlarda bir cinayet 
kokusu sinnıiştir. Ağırceza heyeti, he. 
nüz muamma halinde olan bu davanm 
içinden çıkınca hakikat anlaşılacaktır. 
Davanın mevzuunu, Son Posta oku

yucuları hatırlıyacaklardır: 

Kestelli caddesinde oturan (H) adın
ds: çocuklu bir ana evli bir kadın, dokuz 
senedenberi tamdığı bir delikanlıya 

bundan dört ay evvel tesadüf ediyor. 
Aralarında o güne kadar platonik hir 
aşk de\·am edip dunnuştu. Osman Çan
ga• adındaki bu delikanlı, genç kadmm 
yanına sokularak aşkından bahsediyor. 
İddiaya göre (H) bu aşkı kabul ediyor. 
Harlisenin bundan sonraki safhalaırını, 

halP.n ağırcezada muhakeme edilmekte 
ohn Osman Çanganın ağzından dinliye
biEriz: 

- (H) yı henüz on beş yaşında iken 
ta'nımıstım. O zaman bek~r bir kızdı. 
fi{imiz .de :vekdiğerimize kar~ı derin bir . . Mehmed Çanga 
ASk ve nlaka hissediyor, fakat konu~mı- ısafıSet etm~dl: Bu~un ~zerine (H) bit 
V3 cesaret edemivorduk. Onu bilahare hıçak getırdı. Muddeıumumilt~ btf 
~enelerre kavbettim. EvJendiğini haber ınektut' yazdık. Yekdiğerimizi aldüre-ı 

lzm.ırde b'ır sabık~lıyı KldUren alınca. vaşa.:n<iktan bile ümidimi \tes- ceğimi7i bildirdik. o bana bıça~ sapla· 
:ı u tim. ~ mtya çalışırken ben dtıiyorduın.Bar.sıı 

komiser muavininin Nihavet bundan dört av evvel sokak- o, bazan da ben yaralanıyorduk. Bu su~ 
muhakemesi ta kendisile knrşılaştım. Evime devama jet:~ o 17 yara, ben de on dört a~ır ya-

. .. ba~ladı. Birbirimizi çılınn bir a~kla ra kazandık. . .. 
İzmır (Hususi) - Bundan dort sene sevdiğimiıi itiraf ettik. Hadisenin cere. Ak'iam vaktı bızı ha'Staneye kaldı~ ... 

evvel esrar _.satarken ~a~al~-~~ v_~ kaçtığı ~·Pn ettiği sabah bana konuşmak için dıhr .. O derhal öldü. Allah bana ömur 
sırada komıser muavını ŞuKrunun attı~ ra••devu verdi. 0 gün saat on ikive vermış, geri almadı. ben kurtuldum·• 
kurşunlarla ölümüne sebebiyet verilen ·~ . . . · * 
Gedi ı . y.'leh d' .. 1.. .. d 

1 
.
1 

clogru evımıze geldı. Yalnızdım evde, 
ı; ı ~v me ın o umu o ayısı e mua- b' 'kt k d . . t' (H) k "f d · k yı . Ş"krü' .. y da h k . ır mı- ar ra ı aı ıçmıs ım. nın ocası ı a e verır en ag ı • 

vın u nun agırceza mu a emesı (H) 1. b . G" d" .. 1 k . b" 1 bi ·a-
"....:ıımı:oHı M . c::.;;k ... k. ge ıncP. ana. c: or un mu o an- yor ve arısının oy e r şey y:rpac 

goıu ru..,~ ... r. uavın ~ .... r:.ı ı ı ay ve on . . . . d 
r h hk. dilrn' b d larııt dedı. Ne olmuş, dı ve sordum: ğma zerre kadar ıhtlmal vermıyor U· 
otu~l eda~l _mt~ um e ış, u cezası a - Ailem her şevi h~ber aldı. Beni Zavallı adam (H) nın bir tecavi1ze kur-
ccı ı mış ır. . . . . . . , . . 

tn7~·ık edıyorlar. Mehmed, ben yuvamı han gıtti~nı ıddia etmıştır. 
F oçad l bir çocuk saltncak bozamam, kocamdan Ye çocuğumdan Filhakika· Mehmed Çanganın vücU-

. . .., avrılamam. Cünkü anlara bağlıyım. dUndc, nazik bir yerinde mevcud olan 
ıplarmde boguldu Sc:-nden de ayrılamam. Çocu~umu sev- hir ynra, (H) nın bu evde btr tecavüze 

Foça (Hususi) - Ilıpınar köyünde dit:-im kadar sana da bütün gönlümle tığradı~ını meydana koymaktadır. Eerer 
Bulgaristan göçmenlerinden Sadık Boz.. bağJı~·ım. bu iddiaya inanmak lAzım gelirse, (l-I) 
kının iki yaşın<iaki oğlu Niyazi, odada -Su halde, dedim. Mchmedin tec~vüzilne u~ayınca onun 
salmc.akta sallanırken ipierin boğazına - Gel, dedi. Razı ol .. Ahirette b\rbl- na:dk bir yerine bıçak saplamıştır. 
takılması neticesinde boğularak ölmüş - rimiz;n olalım. Birbirimizi öldürelim. Bu hadise gününe kadar iffetile ta • 
tür. Hüdise esnasında Niyazinin validesi Ben ölüme kendimi kandıramamış - nınan (H)nın bir aşka mı, yoksa bir 
evde bulunmuyordu. Adiiye tahkikata tım. Gr>nçtim, henüz hayattan nasihi - cinayete mi kurban gittiğini ağırcezıı 
başlamıştır. mi almaınıştım. O bana• bir tabanca heyeti meyda'na çıkaracaktır. Davanın 

A ı ~ k 1 h 1 111.attı: safahatını birçok tanınmı~ kadınlar• 
!lfa ya ıa ya a.anan lrS~Z ar - Ateş et, dedi. mahkemeye gelerek takib etmektedir· 

Antalya (Hususi) -Epey bir müddet- İkimiz de ateş ettiksc de kurşunlar İkinci celse Perşembe günüdür. 

lzmir köyler·nden birinde 
bir ev tamamen yandt 

tenberi ~hrimizin huzur ve sükununu 
ihlal eden bir takım hırsızlar türcmişti. 

De~rli polisimizin ehenuniyetli takibatı 
sayesinde bu hırs1Zlar tutulmuştur, tu-
tulan hırsızlar şunlardır: İzmir 4 (Hususi) - Değirmenderenin 

Ekmekçi İdris o~lu ve Deli Bekir oğlu Taraşça köyünde Osman Uyann evi, er 
Mustafa, Hüseyin Zorakinin idaresinde yasile birlikte çıkan bir yangın nctlces1n. 
kadnyifçi Galibin 16 yaşındaki otlu Ha. de yanmıştır. Bu evde 7 balya ttitün ve 
san Kubat, kahvcci Mehmed oğlu 17 ya- 1bir çuval bu~day da yanmı~ır. 
şındaki İbrahim. Bunlar cürümlerini iti-

raf etmişlerdir. Akseki çarşıs. nda bUyük yan gm 

Konyada zabıtaya akseden 
bir tecavüz hAdisesi 

Konya, (Hwrusi) - Hükı1met kıırşısın· 

da çalgılı kahvede garsonluk eden Seydi· 
§ehirli Emin adında bir genç, tecavüze 
uğradığını iddia ederek zabıtayıl rnüra· 
caat etmiştir. Hadisenin suçlusu yaknlan~ 
mış, adliyeye verilmiştir. 

Antalyada bir kız kaçırma 
1 · d b'l "k h b" k d Antalya ( Hususi ) - Antalyanın teşebhUSU 
zmır 8 BZI lrSIZI lr a In Akseki kazası çarşısında Ali o~Iu Musta- A 

1 
Hustı8l ı.: M d rna ~ 

İzmir (Hususi) - Arastada bir kuyum fa Alanın dükkanından yangın çıkmış ve n~a ya ( ) - 1 ura. pa!:aııede 
cu dükkfmına müracaat eden Eda ve kır.ı 'ı sür'atle büyıüyerek 19 dükkan, 3 kahve· hallesınden kala~ Arif aynı m dald 
N . :ı 50 ı· k ı· d k" b' lt b' . .. oturan Çolak Mustafa kızı 1~ yaşın ıgur ıra ıyme ın e ı ır a ın ı- hane ve fırın. bır cv yandıktan sonra son- f . bU etmiŞ ist 
le""~ pazarlığında uyuşmamıc::lar ve d"" ''1 bil . ı· smetı zorla kaçırmıya te§eb s . i· ""'-6... • ~ uru e mış ır. k f dı ıı · fta yctış 
dükkAnı terketmişlerdir. de ızın erya uzerıne etra n 

Mücevheratçı Ahmed Nadir, kadınlsr Nazillide kış başladı lerek yak_a_ıa_nıru_ş_tı_r. _ __ _ 

dükkAnı terkedince bi:ııazi~n yerinde yel- Antalyada bir hayırsever:n 
ler estiğini görıünce arkasından ko~arak Nazilli, (Husu-ıi) - Anadolunun bir 

C,O;ıu {lfÜsust) - Ctlmhurfyete 20 evn gill!el inşasile Trakyanın modern nahiye Nigarı yakalamıştır. Nigar, yanındaki çok taraflarında kar ve tipi etrafı bürü- leberrUU 
bir köy halinde intikal &don Muradlı, merk~erinden birini teşkil etmektedir. kadını tanımadıAtm iddia etm~ de an- müş olduğu ~u sırada Nazillide de sık ve Antalya ( Husum ) _ Mannvgnt ~~-
bugün 1200 evli, 4500 ve mülh.akatile ll Refrim Muradlıyı demiryoluna bnkan cep- nesi Eda oldui{u anlaşılmıştır. Bilezik he- devamlı ya~urlard.an sonra havalar so- zasının Bulasan köyü yangınınd!l yerslr: 

w bin nüfusu çevrcsind'o cemeden planlı ve 1 h esinden iÖ.9tennektedir. nÜ% bulunmamıştır. iumağa başlan~ı.ıştır. Herkes kışlık par- kalan felaketzed'elere şehrim17; tiicc.<ır 
1 

des\),, paltoQ ve ımantelarını giymiş, odnn rından Mehmed Çapacı on dokuz çuVB 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey İstanbul -
lularm iÖZÜ aydın artık.. . 

... imar projelerinin tat. 
bikine geçilml.§ .•• 

. • . Fa-aliyete büyük bir 
hızla devam ecfilecekmif ... 

Hasaın Bey - Habarim 
var, gaı:et&lerde okudum .. 

· Belediye yenidenı 800 kaz
. me, kürek alı.yormUJ.. 

ve kömür ~darikine koyulınuştur. un göndermiştir. 
Nazillide ağaç kömürünün kilosu 3 ku- ------

ru~, bir mcrkeb yükü ooun 6o-7o kur~a. lzmitte kUltUr toplantılari 
bir kagnı odun 450--500 kuruşa satıımak- İzmit (Hususi) İzmitteki Maarif 
tadır. Kok kömürü memlekette mebzul ailesi 3 haftada bir olmu•~ üzere geceıerl 
bir halde satışa çıkarılamamıstır. Bele- ,_ .. 1 .. t 1 t ~ karar ver -. · ... u tur op an ısı yapmaga 
diyenin kömür meselesıle meşgul olarak . . 
halkın vakacak ihtiyacını karşılayacak mıBştır. t 

1 
t 

1 
d .. y -ıe•-'~erifl'liı 

• u op an ı. ar a, ogreuı~ w ~ 

tedbirler alacağı haber ulınmıştır. kendi meslekleri etrafında samloıi kO 
me-

"' • . nuşmnlar yapmakta, şiirler, manzu t ~ 
Antalya ag1rceza reısı ıer~ monoıoğıar okunmakta, dans e 

Antalya (Hususi:) - Ağırceza reisimiz ı mektedirler. ter 
Necati Temizöc Balıke.s:ire tahvil edilm.lıı- Ayrıca zehirli gaz hakkında' ders ~ 
tir. Memlekette çok sevilmif olan Necatilde verilmektedir. Toplantılar, çok 598ıı 
Temizözün ayrılı8ı teessür uyandırmış - mimi ve n~'eli bir hava içinde CJ!re'i 
tır. etmektedir. 



s n· . 
~ı ncikanun 

Y r 
s ey 

• • 

- ------
lllaın (Ba§taı·rıjı ıi ncı sctyJada) Jbalde tems:ilin muvaffakiyetindc amil ~ 
kena· eden gayı:etile yetişir. Ve ancak 1U)~orlar. 
tanı nı~ tıas bir hüviyet mihibi olduğu ı işte ıbtm~aT 'çindiT iri .cŞey.ta'lh 'S!h 
8taıı an, iyi aktör o'muş sayılır. Sahne, nemizde .ınu~:aff.ak olmuş addedüebillr. 

dar tip .,,_.,_ . :....ı: d * te d' ....,..ı.ur yetıştuuı ıye muailhe- . e ilernez. Sırası gelmıŞke:n mevzudan bırnz u -
~eYtannı . . • • 1 zaklaşacağım. Şehir Tiyatrosunun dram 

~tlerden li~linde rol alan eski ki} - kısmı artistieri arasında ala1klan rolleri 
usev· K n· ~ • • arası • . .ı ın emaım, esın ve V3U 1 muvaffakiyeıle başaoran epey -yeni artist 

lliyj ~a:atın Yatıında Sami gibi bir ye - sayabilirim. 
lle c:.vruyoruz. Birkaç sene evvel sah - Yukar.ıdar söylerliklerlm-: Samiye. Sa-

Ye .ace.nü 1~ • kudreu· . çı ... an bu artist, Şeyta,.,da mi. Ne1.riı:ıden başka; .Necdet Mahfi, 
var· k ı bır aktör vasıflanm ha·z bir AVrıi, Cahide. Hadi bu son birkaç :Sene 
ıırt· 1 

halinde göriinüyor. Nitekim ayni içinde yetişrni~leı·diı-. Daha yetışen!er 
ıst Azra·ı . var. 
~ ı pıyesınde de bır varlıkb. 

orıd,~kiye .~hnenin eskisidir. Samiye Komroi tiyatrosunun zayıf tarafların
-~- ""'

1 Yenıdır. Dab.B yeni olan N:?v:in d_an ~iri -de bu: ()rada nedense yeni ye _ 
")'{')1a»..J tı<:mı~r. 
'- '"'a en m " ' · 1" ı · -r·-

SON POSTA 

Ankara Radyc.su 

1

- DALGA UZUNLOOU 

~611 • . U% ;Kes. l%0 J[w. 

TA.'Q. U ,'71 m. 1t'a!r.5 ltcıı. "!t 'Kw. 
T.A.P. 11,11! m . 9465 Kes. ze Kw. 

-----------------------
SALI 5-12-1939 

Sayfa l ı 

Ta ·i h te en çok meşhur 
olan aşk mektubları 

(Ba;tarajı 6 r.cı sayfada) Ruhum, varlığırnın ruhu. Bana her posta 
Napoiyonun. Jozefine yazdığı a§k rne"k. ile yaz .. yoksa -yaşıyarnarn .. ~ 

tubları da ~ tarihinin en güzel ve en İşte ikinci nürnunc.: 
.namlı .Bhideleri.nden ..sayılsa yeri vardır. a: ••• mekw.bllll.ll ıililım 5ev.gilim. Kal ..,. 
Np.polyon Beauharnais vikontunun dul birn neş'e ile doldu ... Senden a,ynldığır::ı. 

karısın~ cürnhur iye't ordusunun generali ~ danberi kederli idim. Ben yanında oldu -
12.3U: Pro~ram, 'Ve ıneınleket saa.t :tıya.rı, iken tesadüf e,Ylemiş'ti. Jozefin Martinik ğum zarnan1ar ancak meS'ud olabılıyo .. 

12.15: ~am :v.e .ımet.ruırolojl haberleri. ıt!.50: 
Tıüt\k müzl~i. Çalanlnr: Cevdet Kozan, Re _ adalarında do~muştu. Cazibeli, oyna"k, rum. Durmaksızın, öpücüklerini, göz ~ 
tik Fcrsan, Re~at Erer, Kemal Nlyazt Sey - ne~'eli bir kadındı. Napolyon onu sexırli, lannı ve ıe.fsunla:rı.c:ı. kı.!Jtançhldarını ıha -
hnn. ı - Okuyan: Mefharet sağnak. 1 - ve :meşhur büyük İtalya e.fedne çı.k • tıdıyor; :we -e~iz .Joı.efinin füsunu; sihıi 
Şem.c:ettlıı Ziya - Hüseyni şarkı: <Yruılanı,p madan biraz evvel '1.796 da onunla ev2en- kalbirnde ve hislerimde daima yanan ve 
7atmış "firaŞl nazına.1 2 - Ahmed Ra.s'im - di. Bunu takib eden senelerde J aze.fin ka parlaklığını muiıaiaz.:ı eden bır alevi tu
Hkıız ~arkı: (Can bnStnsıymı.) 3 - Ende - casının bütün zaferlerinden hisse aldı, ve 

1 
tuşturuyor .. Seni tanıdığım gündenberi 

runlu Yusuf - Hicaz şarkı: (Ateşi nşkına rap_ 1804 de de onunla bir!ikte Parisin Nutr- sana her gün daha fazla tapıyorurn ••• 
te.ttim.J 4 - ....... _ .. - Şehnaz şarkı: C Ben dam kilisesinde imparatorif't\ olarak taç ~ Ah! .. Keşki senin birkaç hatanı l..ula ... 
per!şanım l 2 - Okuyan: Muzaffer İlkar. s-
1 _. VPrlhe: Kanun tak.<;hni. 2 _ Rahmi giydi. Fakat Jozefini:'ı hiç çocuğu olma.. bilseydirn, keşlu daha az güzel, daha az 
B"Y - H useyni şarkı: (Aceb nazende şuh _ mıştı. Bu bahane, ve ayni zamand i Ha bs- zarif, <iaha az ::ı.azik, ve hele daha az ~f
sun.l 3 - Blmen Şen - Hüseyni §arkı: (B:ıh- burg ailesile krabalık kurmak jstiyen katli o~aydın, ve hepsinden üstür. de AS.. "el'tııneı b unım ro u a ıyor ve mu • - Bizde yeni artist ~tişmiyod 

'Yeni v asar~yor. . Diyen1·er, oravı gözönünde tutuyor 
ganı1~ e -e~kıle-r !P!}TCSte rol erıni yadrr- 1aı:sa hal.oolları var. 
~ birbirie-rile "kaynaşmış bir 1 İsmet lhLt1isi 

çemde LAle de var..} 4- RefJ~ Fersan _ Hü- N apoiyon Jozefini boşadı (1809) ve ım - la kıskanç olmasa~ dm, hiç ağlamasay • 
- seynl sarkı : CBfr.knçı birleşerek.) 5 - Faiz parator F:ransu~anın kw Maı·i Lı.ıiz He .dJ.n_ gb.z y.aşların beni ~ıldırtıyor ... Şuna 
Kavancı - Hüseynl şarkı: (Aman da{tlar ca- evlendi. .Jozefin, 'Napoly.onun Elbeye sü- emin ol ki, artık dünyada senden baska 
nun dallar.) 6 - ......... _ Hüseynl şarkı: b . d- - ek kabili" · k 

rüldüğü :Sene .o!dü. lhiç ır şey u~-unrn y.etim yo .• 
(Sevdıı.-ım camalln çünki göremem.) J3.30 -
14: Mtlzlk (Hafl1 müzik _ Pl.) 18; Program. Aşağıda oku:y!tenğını:r; iki parça .. apol- milyonlarca öp:iciıkler_. 
18 05: Memleket saat o.yarı, ajans ve mete _ yonun İ ajya seferinde bulunurken ve e-.;. 
orolojl hnbeı'le:!. 18.25: Müzik (Cazbant'l - lcnişind:en biraz .sonr..a Jo?.eiine y.azd.ı~ı 

Nopolyon, 

ors~s, * €Ctanal r Pl ı e 55: Konuşma. 19.10: Türk mnzı~ı: ateşli aşk mektıublarmdan a1ınmıştır: Acaba bugünk!Her böyle içli, bu ka 
Bu gece nöbetçi ·:ia~neler lilln • Kla! ik program: Ankara :Rad~ Küme ses cAşkım, 

lardır: ve s~z heyeti. Idare ede~: ı.:es'ıUd Cemll. Sana, yalnız F.ana yazmakla elde edi -
4- 12- 939 dar güzel mektuh:ar yauıbılirler mi de ... 

. . ? 

İcıtanbul dhetindekller: 19 50 : Konuşma. 20 05: Turk muzi(;l: Karı - le bilen teseliiyi bulaca~ımı sanıyorum... İbrahim Hoyi 
ş~ad~~nda (~an, ~~nünde ~k proRram. 21: Konser takdlmi: H~O Be- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---- ç EK l .. E R 

~d tt Ar; h~ Kupanı~ 

.61111Z ·-
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(Yorgl), Aksarayd~ (Ziya Nuri), Alem • dU YtınHken. 21.15: Müzik (Radyo orkestra
dar da (E&ad), Beyazıdda .(Asador>. ,F.a,_ sı - Şef: Dr E. Praetorlus.) ı - F. Mendels
tıhte (Vit.ali), Bakırkoy de (Merkez), E _ sobn-Bnrtholc1tf . Ruy Blas Uvertürü. 2 - Ed. 
yubrle tEyüb Saltlln). 

1 

Grdt'g: Norveç dansları. 3 - Fr. Bmetna: 
Et-yofhı cibetindekiler Rarkdn fSenfoıılk parça.ı 4 - .Toh. Strauss: 
İstlklfi1 caMeSinde (Della Suda), Dal- Pe'~'petu•ı'!n Mob!le. 5 - E. Von Rezniczek : 

rede (Guncş), Takslmde (L\monclyan ), Donn,ı Diana opernsmdan Uvertfir. 22: Mem 
'P.a.ng:ıltıda ı.Narg~an)., Ka.mlOOyde 1 !ek•t .o;e.ro t fı.ynr• . a]ans haber1erl, ziraat, es-
(HÜQ!?yin Husnü), Bcşlktıışta (Vldln). , ham - tahvllflt. kambiyo _ nukut borsa&ı (Fl 
Bof'n~~ı. Kadıköy, Ada1ardakl'Jer: ! nU 22 20: Serbest saat. 22.90: Mütlk COpe_ 
KadıkOyünde c.Kadıköt-•J, Üsküdarda ııetl~r • Pl l 22.55: Müzik {Cazband - PU 

(Ömer Kenan), Sarıyerde (Nur!), Ada- 231'!5- 23.30: Yarınki program, ve kapanıi. 
.larda (Şlnaffi Rıza). ı 

~-----------------J * ___ ......... ···-····--······---·-·-··· 
Doktor Haflz Cemai 

(l .. ol '"Dlan Hekim) 

Dlv•nyolunda 104 nuırulrada '1crgıln 

lıııst.a kabul eder. Telefon 2104-l-233!18 

Hergün yalnız kısa da1ga 31,7 m. 9465 kc/s 
postnınızla ne,redll~kte olan yabancı dll -
lerde baberler ısaatıeri aşat'Jcm gOOtetiı _ 
3lliştir : 

İra nca: 
Arapça 
Fransızca 

Saat 1.3,00 ve 18,45 de 
.» 13,15 ve 19,45 d~> 
» 13.45 ve 20,15 de 

·····················-······-······························· 

Askere çağırılanlar 

KurulU§ tarihi: 1.888 

Sermayesi: l OO.OOO.QOO Türk Lirası 

Fatıh Askerlik Şubeslnden: .3HI _ 333 (da
bil) do~umlular, hiç askerlik etmemt.,, ce _ 
zalı, ceznsız ve geçen celbierde sevk artığı 

bırakıla:ı '(istihkfı.ın) sımfına mensub er.at 
askr:re sevkedileceltlerinden hemen şubcye 
m iirncaa tl arı. Şube ve ajans .adedi: l6_5 

Zirai Ye ticari her nevi banka muameleleri • ........................ ·-············-···-·········-·-· 

Bob· ant a {;ez lPr : 

iKTj E LERE 28.1Dft lira 
~· ~YE E iVOR 

S ıraat Ban 

Küçük çocuklarda ve ~nçlerde boyu
nun her iki tarafım:la kU7iik tesbih tane
leri şc'kHnde b&.41ıyarak gltgide büyüyen 
fındık ve ıno1ıud oesa~lne kadar gelen 
bezler görllldtiaü zama.ı,t bunu hiçbir n
kıt ehemınlyet&z bh:.ıy diye te11l.kkı 
etmemek l~zımdır. Ç~nkü bazan rtıhn
klka basit .ııebcbler.den mesel~ div ~ilrük
lertndeon, a!Pzdak1 müzmin -nezlelerde, 
bo~a!dn mevoud ibazı bademcik lltıba'b_ 

lnrından, başta ~l! yüzde çıkan çı.ba.nlar
dan da boyundakl bezler _şl.§eb!Ur; fakat 
bütün bunlaı fu'izidlr. Asıl boyunda -de
va.mlı çi§ler -görüldüğü zaman muUaka 
umumi zatlyeti, .karunzlı~ ve verem baş_ 
hln~ıcını dü§ilnmek meebutıyet1 vardır. 
Yanı daha do~rwu bu şlş bezler sarnca 
aen11en bez veremlnin ba.ıılangıcıdır. Bu 
a~beble büyük, kilçük herkeste boyunda 
en llltak bezler el 'De tutuldu~u "Yeya'hud 
gt\zle lifÖrUlöiieü zaman derhal ted&..v1)le 
başlaıunak lAzımdır. 

Burada teda:vi denlllnce ilk dügünüle
ock hastanın gayet iyi be.!lenmes1, 1s'tl
rahatı ve teıx,lllhava etmesi -esasların _ 
~nn Ibarettir. Bol gıda Ue za1iyet giderfl_ 
mell ve .ba&~ya kllo aldırmıya çalı§malı_ 
chr. O.finci.Uz :yemekt.en sonra birkaç ..saat 
lst.lriliat ve mümktlnse güneut bol olan 
bir .nyot!Feye QOC~n nakletmek :ve bütün 
yaz ~mt.ldadınca 4;tineş banyosuna tAbi 
tutmak ltızımdır. ~cr mevsim bş ise D 

zaman un':! eüD~ ırani iiltmvi:vole paı_ 
na çOtu~u maruz tutmak mu:r.atıktır. 
Sarnea; yanı bez veremi iyi baloltr;!S 
muba.kkak tytleş'1r, :verenrtn en selim oek_ 
li b~z ve:rellt~l.r. Yanı tyiee tedavi edilen 
bez verenrt !bir -daha nftksetmemek üzere 
t.amame.n §1fayab edile'bifir. iyi ibakıhnı
ynn 'S!I.Ta.calıların netle-esi ne olabfiir? 
Bunu da ayrıca yazneatız. 

~ lirası b kasın<ia kumbaralı ıve ihbars!Z tasarruf ıhesablannda 
ioı·~ iltr ~lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

arnıye dağıtılııcaktır; 

4 AQed 1,000 Liralık 4,00) Lirı 

4 " soo " 2,00J " 
4 , 2:0 , l,OJJ ,. 

~o ., 100 n 4,000 " 
100 " 50 S OOJ 
. n ' "" 
iıo 40 ,. 4,soa 

.~İltı{AT. 60 , 20 " 3,201) ,, 
duşltı.iyetil · Hesabiarındaki paralar bir .sene içlıut 50 liradmı 8 -

lt~·.ıaı-erc ikranı.iye çıktığı takc1Jrde % 20 fazlasile veıil.ecektlr. 
~letiı:ıde nede 4 defa, 1 EylQl, 1 Bi.dndk&nıın, 1 Mart ı Baziran 
~ ~ekilecektir. , 

•ı::uc-L~- -- ................ _......_ --- -- - - ......_ -- - ....... - - - - ----«wv~~~~~~~~~ 

Ce'fab b tUft'l .otnzyue&ıla::uı:ıın posta 
pulu )'Ollıım.&lat!uı r!ea ederim. Abi taır
dirde ı..rte-tleri 'muk&.btle.!ll taıabll1r. 

Gayrimenkul Sa ış laı ı 
Istanbul Emn!yet Sandığı Oirektörlüğünden : 

Macidenin 14014 hesab No. sile Sandlğımı,.cıan aldı"ı (.5000} liraya karşı blrlncl dere
cede ipotek edip vadesinde borcunu :verm<'~nden hakkında yn:pllan taldb ü rlne 
3202 No. lu katıunun 4ô cı maddesinin maturu 40 cı maddesine gore satılmnsı icab eden 
Bcşlktaştn. Teşvikiye mahallesinin '(Beyo~lu Omıanbey dvan' oQabl halen Rumeli cad
ctesinde eski 26 Mü. yenı 52 en yeni !!O No lu kö.rgir n.:pırrt1manın üçte iki hisscsi ibir 
buçulc ay ınüddetle a~ık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu .sicll kaydına göre yapılmakt:nr. Arttırmaya girmek lstlyen {1042) lira 
pey akçesl ver.ecektır. Mllli :t:ıan'kalarımızdan blrlnln tcmlnat mektubu dn kabUl olunur. 
Birikmn bütün ve~lerle belediye re.s!m:m ~e vakıf lcaresl ıre taviz bedeli ve tcl -
lA.llye rü.sumu borçluya aiddlr. Arttırma şat\tn~l 7-12-939 tarihinden itibaren tetklk 
etmek l.steycn1el'e sandık !huktık lş1erl servisinde aç.ık bulundurulaca'ktu T apu slcll 
kaydı vesair lüzumlu lzahat ta şartnarnede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya gir
miş <>lanlar, bunları tet.ıdk ıederek satılı~a çıkarılan gayrimenkul bakkında her !§eY! 
öerenml.ş ad ve itibar ,olunur. Birinci arttırma 25-1-940 tarihine mfisadif Perşembe 

günü Cağalo~lundn Jd'ıln Sa"ldığımızda .saat 10 dan 12 ye bdar yapılacaktır. MuvnlCknt 
ihale yapılabUmesi için teklif edilecek bede'in tereihan alınması Icab ~en gayrimen -
kul mükelletlyetı n .. sandık alacn(;ını tamamen geçmiş olmruıı şarttır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü b:ıkl kalmak şartlle 9/2/ 940 tarihine müsadlf Cuma günü aynı ma. 
halde ve ayni s:ıotte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı-
ranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicınerile .sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak 
hakkı sahibiertnin bu haklarını ve hwuslle fa\z ve masarife dair iddinlarını ilan tarihin
den itibaren 20 gün lçlnde eırrakı müsblt.elertlc beraber dairemlze blldlrmeleri l~zım· 
dır. Bu sureUe haklarını bildirmemiş olan lar la hakları tlqlu .siclllerllc sab1t olnuran
l~:ır aatı-ı bede1in1n paylaşnnmndan barlç kalırlar. Daha faZla malfunat almak isteycn-
lerln 9~8/1733 dosya numaraslle Sandığımız hukuk i§lert senrl.sine müracaat etmele:I'l 
liizumu Ufln <>lum.ır. 

• •• 
DİKKAT 

Emniyet Sandı(;ı, Sandıkt:ı.n alınan gayrlmenkulü ipotek göstermek lo;teyenlere mu
hammlnlerlmlzln koymuş olı:iufiu kıymetln <" 40 nı tecavüz etmemek fi-ı:~ııe ihale bede-
linin yarısına kadar bW'ç vennek sureUle .kolaylık gö.st~nnektedlr. 00060) 

Qqvl9l demiryolları ve limanları işiatmasi um um idaresi ilAnları 
Muhammen bede11 '3660 Ura olan 50 000 Kg. Pls gaz 21.lS.9liS ~§embe günu s:ıat 

(15) on l>e~tc Haydar,paşada Gnr binası dnblllndekl komlsyon tarafından kapalı zarı 

usullle satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek Isteyenlerin 274 lira 50 kuruşluk mU\·alCknt temlna kanununun tayin 
ettl.Ai veslkalıırla teklifierini mulıte\fi zarnarım ayni gün saat U4) on dörde kadar 'ko
misyon relsllğitıe vermeleri 16-zımdır. 

Bu işe s.id şartnameler 'koınlsyon~an paı-osız olarak -ifağıtılınaktadır. (10052) 

Harita 
N. S. 

.. 
st. C. Mü 

Mahallesi a<>kağı 

deiumumiliğinde 

Kapı 

N. S. cınsı Sahibi 

• • 
Takdir ~dL 
len -kıymet 

LİR.A 
====1=-======~=~~=l===~ı·~~==ı~~~=====l=====~ 

;20 Binbirdirek Divanyolu 43/ 45 Mabahçe ismall, Osman, 

:21 

22 

25 

29 

31 

41 » 

• 

dukka:ı Fatma 
» 37, 39, U ıı ..Beşir .FuaQ, Ha

rem a_ğnları, Taa
vun Yurdu 

ıı 33,35 , Sııblha, Zeliha 
ve.saire 

• 21, 23,25 Hane \'e İzzet Hatlee Me-
diikldı.n diha 

» ıı 13 .Ahşap 'Medlha, Mevhlbe 
hane 

)) ll 13,17,06 » 

.~~. ]3. Ahmed J5 • 
Parkı 

Emine, Se!lme, 
Mellha 
Ay~e Sıdıka 

4988 

0216 

4{)90 

11000 

5700 

2100 

1800 

~-4_2 __ ~ ____ » ____ ıı __ 1 ____ » ____ ,1 ___ JJ __ ~----·----·ı~F~~~~H~~7dl~ye~~r---~70~0~-l 
4ı3 111 ııı ııı ".l 11 Fa tma, .Snime vesa. 440 

u » , » 5 » Abdurrahman. 
H.aUce 

S • Gtilsfun 
1--46---ı----.-----.--·ı----)1----· 1---1---1 

lt 

Bahçeli ah- Mustafa Asım 
şap hane 

:2000 
.2000 

3000 1 

Sultanahınedde yenı Adllye sarayının yapılncnl\'ı yerde kfıln olup haklannda menn
tn umumiye nanuna lstlmlAk kararı verilmiş olan yukarıda Isimlerı yazılı e:tnlA.k sa_ 
h1bler1nin J&timll\.k bedellerint almak üzere UAıı tarthinden Uibaren on gün zarfında 
İBtanbul Mlill Elıilllk Mtidtlıltiifine mUracaat ederek usulcn takrtrlerini vererek pııra.. 
larını almalan aks1 takdirde 295 tarlhll 1stimlflk kararnameSinin 2/S!ıtei'/.300 ve 
lJX~nunuevvel 298 tarthli lıkral ma'hsusa.sı muclbincc muamele ifa kılınacnl!:ı alfı
lkndara malfuzı o1ma.k iüzere nan olunur. cıom. 
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12 ~:nfa SON POSTA 

Grip, neı:le, enfloenza, sıtma gibi hasta:ıklara tututmamak için sağlı~ınızı, BİOGENİNE kan ve derman haplarıle 
sigortalayınız. 

BİOGENİNF.; en birinci kan, küvvet, i.Jtiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir deva<.hr. -BİOGENİNE; daima kanı taze!eyip kuvvet~endirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her türlü mikropları öldiirür. 

Tatlı bir iştihet temin eder. Sinir ve adaJeleri sağlamlaştmr. Zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en 

birinci devasıdır.. 

- BİOGENİNE7ku1lananlar katiyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden müteessir o1mazlar. Çünkü 

vücudü her ı:aman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş akibetlerle iıeticelenen GRİP, nezl!!, enfloenza, sıt
ma gibi hasta" ıklard3n korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından 
üstün çocuklar yalnız. sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bır 

Baş, Diş, Nez~e, Grip, Romat~zma 
Nevralji, kırıklıit ve büf.in ağ:ıl 1rınızı d ~r~ıal k ~se :. 
Jr.abınd ı gOnde 3 ktt~e alınabilir. Her yerrle pul.u kutul•ırı ısr11rla isteyiniz. 

~--.. Nevyork Sergisinde ,-~-...... 
MJhonl'ırca Arneri a.ı ·ı ŞEKER, LOKU ~ ve 1\EÇEI.LEıdNE h ıyrtın 

• .. • 

Merkezi: Bahç~!<ap ı, Şubeler i: Karaköy, Beyog·u, Kadtköy 

ı ls anbul ) elec' iye:;i hanları 1 
İlk Muhaınmen 

temin!l.t bedeU 

51.83 691,00 Balnt atölyesinde bulunan 133 aded hı.:rdıı dış ve 26 ııded iç Jaııti

ğin satışı. 
1~.28 177,00 Aksaray yangın yerinde 45 Inci nda 59 metre murabbaı arsanın 

satışı. 

61,58 821,00 Kadlköy Caferağa mahalle~! Muvak:kllhane caddesinde 3 numa
ralı dtikklının kiraya \'erllme.s.f. 

2,70 36,00 Üsku~: r Tenbelhaci .M ehmet. mahallt!Sinde Demirel soka~ında ı 
.numaralı arsanın satışı. 

36,00 480,00 Taksim eski topçu kışıası altında 16 numaralı ı:-arajın kiraya ve
rilmesi. 

İılı: teminat miktarlarlle tnhmln bedelleri yukanda ya.zı!ı işler ayrı ayrı açık arttır. 
mnva konulmuştur. ihale 20/ 12 939 Çarşamba gunü saat 14 de Daimi Encümende ya. 
pıl~cnktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlü~ü kaleminde görUlebUir. 'I'allblc
rir. ılk temlna: makbuz veya mektublarile lhn:e günü muayyen saatta Dai:nl Encü_ 
mende bulunmaları. (10065) 

. . . 
ŞI RK Tl HA YRIY EDEN: 

D} I(KA T : 
Her hat için fevl<tılade t9 ızilah lulvl ı aylık kart 8honemanlım'l"IZ 11 1 
Bırı ·cıkA.nunctıın it uf\ren mer ye e girece~ ı efen şimdiden kö1 rnde ve 

id reı merkniyf'rnizd · s ıtı ı ıR b ı~lnırlı~ı ılAn nltıPur. 

P rı• T . s . tn buı . .a • • lVI dürlüğünden : 
İtiare bendiye lht!ya.cı Için 2500 aded har cl kıymetli etiket t.ahta.'ll, 20.000 aded hn

rlcl r.dl etiket tahtası, 200.000 aded danm o.di etlk"t tahtası, 12.000 aded dahili kıy _ 
metll etiket tahtası, 50 000 aded büyük tahta kapsül alımı açık eksUtmeye konuı -
mu~ tur. 

Eksiitme 20 _ 12 _ 939 Çarşamba saat 15,30 doı B. Postar.e binası blrlnc! katta P. T. T. 
Müc!ilrlU~U odıuıında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapıl~aktır. 
Muhaınmen bedeli c3140• lira, muvaltkat teminat c235.5a liradır. 

Tallblerln olbaptakl ~art.nameslle mühürlü ntimunelerinl görmek ve muvakkat te -
minetiarını yatırma.k üzere çai14ma ı:-ünlerlnde mcz.kCır Mıldörlük Idari Kalem Levazım 
kısmına. ek.oılltme gün ve saatinde de 939 sene.sı Için muteber Ticaret Odası vesikası, 

muvakkat temtnat makbuzlle btrllkte k:oml.syona mürııeaatlnrı •9925• 

• 

Sizi; SOG'JKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ve 
koruyacak iiAçtrr. bütün ağrilardan ve ktr•kltklardan 

ı 

'1 uv ıet nizı y.ı p rkrn 

Purlrıt altın 1 dı:ı ıııa 

p V 
sllr!\nflz. Putirı\Vı sımsıkı ıııtRr 

vo ukmasına nı<1 ıi olur. YağJı 

ve yaıtsız oLın t ~~ P ve 
V ZU ıı rı V/lrdır. 

( 1- i Y A T t< O L A •'< ) 
Şehır T.yatro.su Tepebaşı dram kı.sruında 

aıqam saat :!0,30 da 

Şeytan 

llBlk Opereti bu akşam saat 21 de 
Zozo Daimasla HALİME 

Raşid Rıza ve Sad! Tek tiyatrosu 
Bu g!.'ce Kadıköy Ha!ede 

Ku 'ret Helvası 

SELANiK BANKASI 
Tes s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki .Şubc!eri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Y unaniBiandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATiNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

· Doktor. 1. Zati Oy3l 
Bel=>rliya k ırş-ısı, lı"' i muwJ ei,. 
nesinıia ü~lrrle 1 s nr \ tı:ıc;t ıı . rı ıı 

kHbul eJJr ·~am~~ 

Uan T arifemiz 
Tek sütun santımı 

Birinci sah le 400 
Ikinci şahile 250 ) ) 

U çüncü :ıabi.J.- 200 )) 

D6rdüncü sahile 100 » 
Iç sahileler 60 )) 

S on sahil~ 40 )) 

Muanen bir müddet zarfında !u
laca mik,..rda ll~n yaptıracaklar 
ayrıca teıu~lit!ı taritemizden ı.stUatıt 
edeeeklerdl!' Tam, yarım ve ~yrek 
aayfa UAnlac ıçın ayrı bir tarlle derpl.f 
edUınl.ftlr. 

son Po.st~o'nın t:carJ IlAniarına aid 
işler Için 1'1 adrese müracaat edll
melldlr. 

tliııcıı,;, Kollektif (;lrkeU 
J[a hrn ma ıı:zade Han 

Ank ' caddrsı 

······························································ 
~n Posta 1\latbaası 

Nefriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı: 

S. Ragıp EMEÇ 
SAIIİPLERİ: A. Ekrem UŞ.IlKLIGlL 

Birincikanun ~ 

. . . . ... ~. ... .. -~:. '" ' .. : .. .,..{ . ~ .... · -... ·. · . .,_ .... 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

DA iMA RADYOL iN 
ile d!şlerinizi fırç'llayınız. ı ] 

RADYOLi 
Müstesna bir formü!l'! ve azami itina 

ile yapıldığı ve rekabet kabul etmez bir 

fiatla satıldığı için yurtta ccncbi m3mu- " 

latının hakimiyetını ortadan kaldırmışhr. 

Kazandığı bu rağbet sebebiyle eld'.! hiç 

stok bulunmadığından da mütemadiycn 

taze ihzar olunara ic piyasaya çık<ııılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişierinizi 

temizlemek, konırnak ve güzeHeştirmck.. 

le kalmazsınız, verdiğiniz para da kımdı 
cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

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

--~--
ı Devlet Denizyollari Işie lmesi Umum 

Müdürlüğü Ilanlari 
~___;,.___--~ 
4 B r~ncikanundan ll t irit! ci,~anuna kada: muhtelif 

hat :ıra ka kac :ı.k vapurların isimleri. kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar. 

Kar aden iz hattına 

Bartın hattına 

i zmit hattına 

lludanya hattıns 

Bandırma hattına 

Karablga hattına. 
İmroz hattına 
Ayvalık battma 

- Salı 12 de (Guı;ey'!ıı ı, Perşembe 12 de <Tarı) ve Pazar 16 d• 
<İzmir). Galata rıhtımından. 

- 3a!ı 1& de <Buna), Cumarte.sl 18 de (Antalya), sırteel 
rı h tımında n. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U~uı-ı. Tophane rıtıtı " 
m ın dan. 

-- Pa7.artesl, Salı ve Pazar 9.50 de ve Çarşamba, Perşembe 18 

Cuma 15 de (Maraknz>. Cumartesi ayrıca 13.30 da (S US1• 
Gaiat.ı rıhtımırdan . 

- P:ızartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de <Sus ı. Gql.ıta rıhtıırtı~; 
dan. Ayrıca Çar.,amba 2!l de (Antalya), Cumar~ 20 
(Mersin). Toph:ı.ne rıhtımındo.n. 

- Salı ve Cuma 19 da !Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Pa7.ar 9 da (Bursa>. Tophane rıhtımındnn. cl 
- Çarşamba 15 de <Kemal), Cumarte.;l 15 de <Saadetı. sırte 

rıhtımından . 
İzmir sür'at hattına - Pa:ı:ar 11 de <Karle~). Galata rıhtımından. 
l\ltr in lıattına - So.lı 10 da (Erzur ·mi, Cuma 10 da (Etı-üskl. Slrkecl rıııtı · 

mından. 

h - . 5 ,-zıll Not: Vapur seferleri hakkında. cr turlu malumat aşaf>ıda telefon numaraları " 
Acentelerimlzden öırenlleblllr: 

O:ılata baş acenieli~l Galata rıhtı.mı, Limanlar Umum 
MüdürlüA"ü blna~ı aıt.mda . 

Galat.:ı Şube acentllğl 

Slrkeci Şube ac('ntell~l 

Galata rıhtımı, Mıntakll Liman 
Relsl)ti binası altında. 
Slrkeci, Yolcu salonu. 

(9997) 

ADEMi iKTiDAR 
-. BELGEVeEKLiGiNE 

Tabietleri her eczanede bulunur 
lPosta kutuau 12~~) Galata, Istanbul 

" • OlD ,.eeec-- •,. aattlıf 

-

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden tır 
t:Ja!C 

ı _ 'fal!bi çıkmıyan 2500 adet komple dalman ;>ll t:ıkımı pazarlıkla satın altnil z/9,9 
2 - Muhammen bedel (4250) muvak.knt temi rıat (318,75) Ura olup pazarlık ıs/t ııtıtı' 

Paz'lrtE>~l günü saat 16 da Ankarada P. T. T. U!r.um müdiiilük binasındaki satlll 

konıisvonunda yapılacaktır. ll~ 
• 11 t aP ""' 3 - Istekiller muvakkat teminat makbuz veya b:ınka teminat mektubu e ıısı• 

veslk.alnrını hMıUen mezkür gün ve saatte o komlsyona şartıarı ö~enmek için de !JlJI)IJ • 
da P. T. T. levazım İstanhulda Kınacıyan hanmda P. T. T. Levazım Aynlyat ~ube 
dürHiğ•inc müracaat edeceklerdir. (9511> (9!)43) 

EJ:Efll 
BAŞ DİŞ, altrılıtrını, HO .iAT lZM~ 
s.ıncılarım. SiNIR rahatsı ılıklarırıı 

DRRHAL geçirir. 
ORlP, NEZLE ve SOÖUK ALGINLIÖlN~ 

karşı mQes&lr UAçtır. 

Icabında gonde ı - a kaşe aJınır· 
Her eczanede bulunur. • 

Sıhhat V ekiJetinin resmi ruhsabnı haiıdit'· 


