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Sovyet 
ajans1n1n 

garib 
neşriyatl 

liakkuıuzdaki bu haberler 
:ayri dostane bir kasdin 
~ğ~lse şüphesiz çok yanlış 
•stıhbaratın neticesidir! 

B~ 
hl,.. ~atan ın ilrinci ıebebJen ileri 
ed 1! bulunmatını çok tercih 

erız. O takdirde taıhihi kolay 
~ olur. 
<llosko 

t~ıh va 5 (A.A.) - 2 Kanunuevvel 

ÇARŞAMBA 6 Bt&INCiKANUN 1939 Idare ~ " " ••u JGı10S Fiatı 5 KUI'Uf 

ovret Basra -rinlindira 
barbi en kanlı salbasında 
Finlere göre Ruslar 
yalnaz bir mantakada 
iki bin maktul verdiler 

,·················;;···················-·-··················-·························· .. ··· .. ;·-······· .. ······-... 

lngilterenın· 
harb hecle .. leri 

Lord Halifaks söylüyor lırrak'~e Pr~vd·a gazetesi, İstanbuldan a-

te au ass aJansının ne3rettiği bir habe- Finlerin 17.000 esir aldıkları, ı- Haritayıkendi menlaatimiu olarak tekrar çizmek emelinde 
kiye .~0' Avrupadıa başlıyan harbin Tür- değilu. Imparatorluğu büyültmiyeceği:z. 
<iilgu 

1 

tısadiyatı üzerinde tesirleri göriil- 2.000 Sovyet para~ÜfçÜsÜnÜn de 2- Almanya tahrib ettiği itimadı tekrar teıiıe mavallak olarıa 
~<.'e ~~.' ~ar.ici ticaret hacminın son de- )"' Avrupada müıtahak. olduğu mevkii yeniden kazanması ümidini ve -
lelttr·k Uçuldüğünü, piyasada demır, e - muhasara olundug"'u •• , • recek teklifler yapacağız. 
lrf..l·~ 1 

• makine yedek aletleri gibi inşa sc -... enıgor 
btm eınesınin yokluğu hissedildiğini ve 3- l.tediğimi:z beynelmilel nizam kurulursa Almanya ile ve diğer 

:.un net· millellerle iktııacli düzelme için teıriki mesaide bulunacağı:z. 

~~~~.b~E;?~~~,;~":i~E~;~: , Sovyet ve Fin tebliğleri Almanlar Fransizlari da tehdt.de başladilar 
ciıırını ~ll~et Medısı ınşaatının tatıl edU- • . . . _ . . 
~tt> ~1ldirdiktcn sonra Son Pasta ga -ı Londra 5 (H\.1.9l1Sl) - Helsinkıden alı - Evvelki gun bır Sovyet haV'a filorunun Lonıcka 5 _ Lord Halifaks bugün ö~ 
luk~~ın İ~nbul Umanındaki durgu.'l - tna:n haberlere göce, birkaç gündenbP.rl lr.ar fırtı:nası~a tutul.ar.ak yere inme~e leden sooıra Lorolar kAmarasında, hü·kll
dtı1 bahis Q'itJp lngiltereyi tenkid e _ ~vam etmekte olan ~iddetli kar fırtınası mecbur kaldılı ve mühım ~kilde huara metin Rıusy.a _ Finlimdiya ihtili.fl kargı-
~ ti~rıd~ hü!Asa etmekte ve Tül'lriye- bugün di~t~. Sovyet tayya~elerintn Uığrad1~ bil~Hmekted.ir... . . . Isındaki hattı hareketinin konsey toplan-
~ tetın yalnız muhtekirler tarafnı - ı bu fırsattan JStıfade ederek, yenıden ha- Helsmkinm ve diğer mühım i8hırwrın t:ısında sarih bir surette bildirileeetini 
~~~~?t'dığını, gene bu gazeteye atfen, 1 rekete geçmeleri bekleıunektedir. (Devamı. 3 ünciL sayfada) kaydeyl~tir. 

So tadlr. • ..,. .. _...,"' ...... "'• --.._...__ "'...._ Müteakiben harb hedeflerinin tarifıne 
bu tn P~ta - Moskova kaynaklarının l d .. k A geçen Lord Halifaks deiniştir ki: 
~ıd~ haberler neşrine neden dolayı sveç un ısmı _ Ujnmda sillha sarıldı~unız umumi' 
r141'll.i gor<füklerini şimdilik tetkike gi- hedefler tamamen sıarlhtir ve bunlıann 

'l'ı.~Of\ız.. Gazetemizin de ismı kar~tı- se~erberlı·k ,·zaAn ettı• etra:fııida iktidar mevkiinde :hangi hükıl· 
~~ ?lduku için yalnız şunlan söyle - met bulunursa bulu.~n deQ'işece~inl zan 

a~e .. iktitayi faydalı bulduk. ootmiyorum. 
~\lt~~ dünya memleketterinde oldu - L ; A "k h kA l . R M"ll I C . . Avrupa milletlerini mütemadi taarruz 
ilttli gt'?i SOn zamanlarda Türkiyede de at .. n merı a . umet erı, usya 1 et er emıyetın· korkuswldan kurtarmak ve istiklAllerini 

~: büyük bir durgunlu".{ olmuştur. den çıkartılmazsa cemiyeti terke;1ecekleriri bildirdiler kaybedenleri hürriyetlerine takrar ka -
~ ~hık bir mıalık cUkkati celbede- . vuştur.mak isti~ruz. Bizzat kendi hür -

dt-re~de ehemmiyet keSbetmiş ve • l~ndro 5 ~H.ususi) -.Sovyet. - ~'in-ırette endişeye düşen Isveç hükfuneti, riyetimizi de lrorwn.ak istiyoruz. İm?a -
(Devamı. 3 ündl 9ay[ada) landıya harbmm avakibmden cıddi su (Devamı 8 inci savfad.a) ratorluğumuzu genişletmek ve harıtayı 

beyhude b·lr zahmet' Alm3n gazeteleri bir ~kdie:~:ı:;~iz~~f~~a~k~:~n~zu~ Q • hareket etmiyoruz, bılakıs Almanya tah 

{ Tork Sovyet J rib etti~ itimadı tekrar tesise muvaffak 
eerı· d T" k" ~d . . . " - ' olduğu takdirde, kendisine Avrupada 

ın en ur ıy- eA:ı maruf zevata gönderilen rhtllaflnl tahayyul miistahak. oldıu~ mevkii tekrar kazan -

ınürsili meçhul türkçe mektublar ki 1 ıruı:k ümidini verecek tekliflerde bulun -

etme e meşgulmUşler. maya &nade bulun~ruz.. . 

Münihte 
suikasd yapan adam yakalandı. 

It:ıcr aleyhinde hazırlantınş olan bu su~asd tcm:mile tenvir 
td,loi. - Cinayet inğiliz gizli servisi ",Intelligence ~ttvice" 

taralından tertib edilııüştir. 

Vnayetin faili - Georg Eiser adlı birisidir. 
(!Jligence Service" teşkilatının garhi Ayrupa şubesi şefi 

yardımçarile bii·likte tevkif edildiler. 

Cinayetin izahi. 
ı lı N.•t.'-

1 "'rı '" , "'ıı pa ll~• , .. r, 
' r 
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Öyle bir beynelmıle1 nızam ilidasını 
Amsterdam 5 (AA.) - Havas: arru ediyoruz ki, bu nizamın himayesi al
Alman ricali, Sovyetlerin yayılma - tında bütün Avrupa milletleri daha kuv

sı istikametini, do~dan doğruya Al- veUi komşularm müdahalesinden masun 
man menfctatlerini tehdid eden Bal • bulunarak is.tedikleri siyasi ve iktısadl 

tihan ~~lizmenfuatlerini ~hdWe- ~~~~(~D~e~v~~~ı=3=lı=·n=c=ü=~~~=a=~~)~~~~~~~~~~~H=at~ij=a=b~~~~= 
decek olnn Yakınşarka çevirmeğe git
tikçe claha ziyade çalışıyorlar. 

Deutsche Volkswirschaft ~zetesi 
Ruı:yanın serbest bir denize daima bir 
mahreç arıyaca~ını kaydediyor. Şim -

t di, ne Baltık, ne de Karadeniz, Sund ve 
Çanakkale Boğazlan sebebik ~rbest 
deniz de~·ildir. 

Buna binaen, Nctzi gazetesine göre, 
Norveç limanJarile Basra körfezi liman 
ları kalıyor. G<tzete Sovyetler Birliğİ 
Basra körfezi istikametine sevketrneğe 
çabalıyor. 

Diğer taraftan Nazi partisinin resm! 
or~anı olan Völkischer Beobahter bu 
m~nirlar delili daha sarih bir surette 

Refik Saydam, 
dün Ankaraya döndü 
Dahiliye Vekili Ka~tamonuda, İnhisarlar Vekili Mer· 
sinde, Sıhhiye Vekili Erzincanda tetkikat yapıyorlar 

()~ Zarflıırm \\mae~ı maıbıuıı.arcıan bır parça de almskta ve Yakınşark meselesini 
<\~ nmız !wıtır1ıyacaklard!r; ı yanın nazan dikkatini celbetmişti. Bu a- tekrar ortaya koyacak olan bir Sov • 
(lti.ng li :ha.ı-?in. ba.şladı~ı ilk günlerde ~d~ _(60,000) ~~ ~atan~aşı.nın adres- y~t - T~rk ihtıl.Afı fa'raziyesini ile? ~ür 
~i b.ir ol) tsimlı bir İngilb, buldıı~u leruu ele geçınnış, ustlerınde bunların nv~ktedır. Berlın bu suretle Nazı n -

Propaganda usulü ile bütün dün- (Devamı 8 inci sayfada) calini feci surette üzm'ekte devarn e -
den Sovyet - Finlandiya ihtilAlını u -
mitturmak ümidindedir. 
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SO N POSTA 

Insan yüzü açık bir kiiabdır c= = 

1 ST E R 1 N A N. 1 S T ER INANMAl 
Küçük Finlandiya bu dakikada işte 6 g:.in oluyor ki ken

dısi lle rnukayesc edilerniyecek kadar bnyük ve kuvvetli 
1 bir diismana kal'ŞJ mukavemet etmektedir, ve öyl.~ görünü-

yor Id, daha da mukavemet roccektir. Dünyaya vcrdlA;. 
' kahrmruuılık .nihnuneleıi sayılmakin bitmez: 
, Bombardıman neticesinde harab olmuş bir şehrln ıssız 

ı 60kn~ında b\r gazeteclntn: 
, - İstlkbal için ne düşfindüğü hakkında sordu~u suale: 

- Nocl bayrannna hazıdaınımak üzere e-vimi tamir etti-
rec~, diyen ihtiyar kadın, • 

Koca ıbir fıloya k.aı-.şı tek başına saldıran genç tayyareci, 

Kayakla bütün gece koşarak bir cepheden öbürüne yeti
şen küçük kıt'c, 

Sabahleyın penceresini eçıp ta ortalığı laır fırtm.ıısı için
de görünce: 

- Bugün Rus tayyaTcleıi bizi bonlbardımana gelem\ye- : 
cekler diye dü-şünen §ehirli şhndiden tarihin malıdır. 

Radyonun dükmestni çeviriniz: Dünyanın beş kıt'asın.dan 
gelen !her ses küç(lk FinlAndtywım Türk menşe'lne lAyık 
büyük kahramanlığını terennüm eder, fak~t gördfl~a müza
hei'E't sadP.Ce manevidtr. Şu h&lde ortada :menfa.at olrn:ıdıkça 
küçök devletin her hrmgi bir yerden yardmı göreecAlne: 

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

Birineilmnun 6 

Sözü ısa 

Yazı Çok Oldulu için 
Bugiifl Kontimadı 

.............................................................. 
il oku öğre men kurs 

ve { nfer nslar1 
b şh or 

Parti kaza kongrelerine 
başlan1ld1 
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SON POSTA 

Ingiltere Kralı cephede 
~9 aylık deniz harbinin bilinçosunu yapan 
ransıztar Alman ekonomisinin çok vahim bir 

İngilizlerin harb 
hedefleri 
( Ba,tarafı 1 i net sayfada) 

b.a,y&t ııarzıru. scçebileceklerdir. Almanyn 

vaziyete düştüğünü söylüyorlar ~a dahil ~Xf$ ~~~e. diğer. ~illetlerle, 
. ~ ıktısadf dtizelme ışı ıçın teşrıki mesaiye 
~ 5 .<Eruswıi) - Halen Fransad:a ı takriben 30 tanesini, yani yüzde ellisini azam! surette memnuniyetle çalışacağız. 
~ ~~tere ~ bu sabah rnask&- kaybetti. 1918 de ise Almanyanın 1~0 de- Zim tamamen intizamlı bir beynelmilel 
~ ıbııı otorn.obnıe İngiliz kuvv~ nizaltı gemisinden mUttefikler yaJ.mz ııı h.ayıatuı ancak ıbu suretle idaıne edilebi-
~duğu cephcye hareket et:mlft.ir. ini, ymıJ. yüzde 14 dilnit batırabllmişlerdi. lece~e kani bulunuyoru_z. .. .. . • 
~ili~ kardeşi dük de Gloucaorter ve Diğer taNdtan bu üç a:y zarfında du~- ~~lıf~s, Almanya veı~ılen ~ozu ınkar 
t&~t €enei kunnay reisi General Ooı't man tarafmdaTI batlnlan gemllerilM tona- ettıgı mud<ietçe beynelmıJel bır konfe -
~~~r. j:ı ancak 500 bin tona ballg- olabil.mekte - ran.sın fayd.asız old~~nu ilave etmi~tir. 
~ 1Qı tay-yare kvargı\h.ım ziyaret e- c:tir. Halbuki 1917 de ya.lruz bir ay zarfm- Evvelemırde şu ıkı şart muhakkak taı-
~leli al,~ İngiliz at~ hattındaki m- da batan gemilerin tonajı bu rakame Oa'- hıaıkkuk etmelidir: 
~ bı~*. ~zak~ını ve çelik ve be- li~ oluyordu. 1 - Alman hükumeti uğrunda sihlha 
tiııJ ~;'&<l\ls'ları gemıiş ve ög-le ~ - Alınanya 1940 yılı nihayetinden evvel sanldığımız gayelere uygun şartları ka-
~a.J.~rifthta Yemiştir. denizaltı kaybmı yerine koyanuyacak ve bule Arnade olmalıdır. 

~t\i.r Cephadeki tcftifi sekiz saat cr.i1'- yetiştirilmesi üç, dört yıla mütevakkıf bu 2 - Aktedilen bütün anlaşmalara ria-
. «unan denizalu mürettebatını ise telafi yet ed'i\ece~i zaman altına alınmalıdır. 

~1'~ 
lthliği: 5 

Alıuan tebliii edecek vaziyette olnuyaoaktır. Lord Halifaks. Alma.nyanın şik:tyet et-
(.A.A.) _ ~uıne.ndanlığm Müttefikler ta~dlan tatbik edilen tiği çeınberlemeye bizzat kendisinin se -

Carb 
~ll ç~~e, ehemmiyetsiz ma -
~~le~~ oLmuştıur. Düşma~ 
~ to()çu Şarkında hudu.d mıntakasın-

ateşi.nj bira2 fazlakıştırrnıştır. 

~arts lleniz harbinin bilançosu 

~'~.A.A.) - Hitler propagandası, 
l'ıq ~eın ?Hhassa deniz sahasında el

' ~ llet)O(!Ierden memnun olduğu -
~~tllı.a il F'ııa:nsa ile İngilterenin gemi 

~e:n . elebed dev.aın edemiyeceğine 
~ ~aya 9Qlışıyor, fakat şu
.;''ltr k.i ka-yıd ve işaret etmek la
~ll~~ .A~-vmm rnayn harbine 
~ . ka 1lleebur kalmaı:n artık elfnde 

... ~adar denizaltı gem15i kalmanuş 
~<br. 
~ >l>ılı,.ııamabn ~angı -

~tı gemisi vardı ve bunun 

• 

ablukaya gelince, harbin ilk on haftası beb olduğunu bildirmiştir. (A.A.) 
zarfmda yaınl% Fransa bahriyası Alman- Bem 5- Berlin siyasi rnahielleri Da
yaya gitmekte o~an 225 bin ton, yıani be- ladyenin nutkuında cAvusturya, Çekos -
beri 50 vagondan müteşekkil 446 tren yü- lova.kya ve Polonyadan sonra sıra Fran
kü eşya yakalamışt.ır. sanındıı. cümlesine hücum etmektcdir -

İngiltere bahriyesi ise lOO.bin tonu pet- ler. 
rol müştekkoatı olmak üzere 463 bın ton Ba:sler Naclırichten gazetesinin Berlin 
eşya rnüsadere etmiştir. mıuha'biri, Berlindeki bitaraf mahfellerle 

Bütün bunlara bir de 500 Alman \'apu- hemfikir olarak, Almanyanın Fransaya 
rund:an 350 sinin 'bita.raf Jimanlarda mah- laı.rşı hattı hareketinde yakınd:ı bir de -
pus kaldığı HA~ edilirse, müttefikler ta- Rişt.klik olacaaı kanaatindedir: 
rafından ~lınan ted..'birlerln Alman eko - Berlin :mahfelleri: cMademki Fransa 
nomlsini çok vahim bir vaziyete dtişür - Almanyanın kend'isi hakkındaki temjna-
dü~ görlHUr. tıru daima reddetmektedir. Bizim de ni-

Bir İngiliz vapuru torpillendi ha~t kendisine Fransayı alakadar eden 
Londra 5 (A.A.) - 1670 tonluk İngiliz hiç bir he<iefi.miz olmadıtın-ı temin eden 

Horsted vapuru Şimaı denizinde torpil- mükerrer beyanatımızın değişebileceğini 
Jenmiştir. 3 öl.ıU ve 25 kayıb vardır. MU• - :bi!dfrmekliltimiı: icaı'b edeeektir. diyorlar. 
rettebattan kurtulan 13 kişi !9ahile çıka -
n'mıştır. Sovyet ajansınin 

garib neşriyat1 

4(1 ~ç fl 

Meclis Grupunun 
dünkü toplantısı 

J\nkara 5 (A.A.) -C. H. Partisi B. M. 
M. grupu, bugün c5/12/939~ saat 15 de 
Reis vckil:i Troıbzon m.ob'usu Hasan Sa
kılmın riyasetin.d'e toplandı. 

Ruznam.ede Manisa mcb'usu Refik İn
cenin Büyük Millet Meclisi dahili nizam
namesinin 35 inci maddesi hakkında ev -
'Veloe ıbaj..:anan m.i.izakerenm devamına 
d-air olım takriri v.ardı. 

Bundan evvel Hk defa söz alarak kür
süye gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa -
raooğlu, son haftarun siya~i ahval ve hfi
dfscleri hakkında uzun izahatta bulun -
du. Ayni mev:mı üzerinde soz alan bir -
çok natiblerin mütaleaları diniandikten 
sonra veri·len iza:hat umumi heyetçe al
kışlarl:a tasvib olunınrak ruznarneye ge -
çildi. 

Bahsi geçen maddenin Parti grupu 
idare heyetince teşkil olunacak bir ko -
misyonda tetkikinden sonra wnumi he
yetçe müzakeresi hakkında takrir sahibi 
tıarafmdaın denme~·.an edilen teklif reye 
lronu!arak kabul olundu ve ruznamede 
başka madde kalmadığından saat lfJ,lO da. 
toplantıya nihayet verildi. 

Manifatu..-acılar 
yükselen fiatlari 

indiriyorlar 

Sayfa 3 

E 
e Şimali ve cenubi A'L·rupa 

Yazan· Selim Ragıp Eme9 

S ovyet Rusyanın iiç baltık dev
letıle yaptığı maltim şı:xıldeki 

anlaşmalardan sonra Finlandiyadan g;)r. 
düğü başka türlü muamele, bu ınuazzam 
devleti, küçük Fin milleti Be silcih.Iı bir 
ihtilflfa sevketti. Mücadele, türl:.ı inki -
şaf safhaları arzeden dalgalı bır vazi -
yette devam ediyor. Alınan - Rus anlaş
masının akabinde vukubulan bu hadısc
lerin bütün dünyada uyandırdığı kuşku-
lar, Finlandiya vukuatından sonra tnar
ruz sırasının Balkan\ara gelebileceğine 
işaret ediyor. Geçmişteki hadiselere ba
karak. geleceı<dekilerin mahiyetini tayin 
etmek zor olamaz. Bu bakımdan, bu kuş
kuları yerinde saymak muvafıktır. 

Fakat gerek siyasi, gerek coğrafi ba -
kımdan şimaldeki vaziyetle Balkanlarda 
tahaddüs edebilecek vaziyetin ayni ola -
mıyacağma da işaret etmek lazımdır. 
Çünkü: 

Baltık denizinin ağzı, Almanyanın 
enmiyeti bakırnından kapanmıştır. Bu 
vaziyet, Sovy~t Rusyanın Baltık sahil -
lerinde icra ettiği harekat için çok bü 
yük bir fayda ternin etmiştir. Çünkü ha
rici bir müdahaleye imkan bırakma -
maktadır. Sonra. bu devletlerden hıç bi
ri, vaktile kendilerine verilmek isten -
miş olaın ~aııantileri kabul etmemişler -

Şehrimizdeki manifaturacıların iştira- dir. Bununla da, teveccüh edebilecek 
tehlikeleri uzak\aştırabileceklenni san -

kile dün Ticaret Odası saı.onunda saat mışlardır. Halbuki Balkanlarda böyle bir 
16 dan 19 ıa- kadar süren bir toplantı ya - vaziyet yoktur. Romanya, İngiltere ilc 
pılmıştır. Fransaının garantisini haizdir. Bunun ha

Manifntur.acılar, hükıim.etin ucuziatma ricde. burada, Şimali Avrupada olmı -
siyasetini hüsnü teUkki ederek rnanifa _ y,an bir birlik vardır ki Balkan devletle
tura flııtlannda, cinslerine göre, dcrha-l ri arasmda vücude getirdiği tesanüdle 

bu rnıntakayı, uzun zaman, büyük dev -
esaslı tenzilat yapmayı kabul etmişler - !etlerin tesir ve nüfuzundan sıyanct E>t -
dir. İçtim:ada son haftalarda görülen ga.y miştir. Acil bir tehlike karşısında eski 
rirnenkul fiat yükselişlerinin sebebleri ve birlik ba~larının ne şekil ve surette ha
bu y:Ukselişin önüne ge~ilmesi çareleri rekete gelebileceği bilinemezse de Ro -
hakkında uzun görüşmeler yapılmış, ne- manyııunn gara:ntisi noktalarından, bu 

• mıntakaoda, bir Avrupa cephesinin tc -
ticede fiat yükselişinin b~lıcıı amillerin- essils edeceğine muhakkak nazaril~ bakı-
den biri olan speıkülatörlere, yani şimdi- labilir. 

ye kadar manifatura ticaretile meşgul ol- Burada, mevzuubahs olabilecek mese
mayıp da zamanın fevka1.Ade vaziyed ve lelerden biri de İtalş.anın vaz.iyetidir. Bu Sovyet 

en kanlı 
Fin harbi 
fhası da 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) şeraltinden istifade emelilE> paralarını ma memleketin Antibolşevik temayülatı ma 
bundan gazetemizde de bahsedilmistir. ;nifatura ticaretine yatıranlara bundan lum olmakla ber.aber bugünld.i davanın 

s :.: tU •~ f d k t'' t bir rejim ve bir ideoloji harbi olmarh~: -Fakat büktimetin pevderpey aldıııtı tcd • 1 scmTn ccar ı.ara ın an a ıyen sa ış 
" 6 nı kabul etmek zaruridir. Gerek Alman-

birler sayesiooe bugün bu durgwıkık ye- yapı':maması ve fiatlarının yükselmesi y.a, gerek Sovyet Rusya tarafmdan ileri 
4~ fll rini kuvvetli bir harekete terketmis bu- mümkün olan çeşidierin ek.serisinde de sürUlen zıahiri iddialar, bu devletleı-ın 

U:-esı ~aştarafı 1 inci sayfada) rm en mühimleridir. Karelı ber7..ahınde ı B ıh k tin ,_ h ı 'b~ % 20 '\Hl kadar tenzilftt yapılması karar- 1914 yılı hududlarını elde etmek i"in uğ-~ . . . , . unuyor. u are e çoo:ı.. ayır ı ır ın- "- "' 
"'- Or.t> ibitm1~tjr. 38 bin kiş.lltk ıki Fin Andiya fırkası, adet- lr1cmf d ğ 'tt'ği \...-'-k d kı . lacıtırılrnı.ştır raştıklarının ifadesidirler. "'~j'j o,qPlorna . . . ""o.su a o ru gı ı ıliillA ın a neşrıya- :.- · 
ıı... taht.... tik ve y.Mw.noı gıazeteciler, çe kendisinden iki mlslı kuvvette Sovyet 1 t n.. ed d ,_ M k · d t Tücoaxıar bugu"nden itibaren bu kara- İtalya da 1914-1918 harbinın neticele -·~ -..ı 3Q ,.... , ıım1z aoaua Tl en o.""yı • os ovaıı os -

1\e,......_ ll..llometre uza#Jnda bulu - kıt alann.a karşı koymaktadır. Ruslar, 1 di.kkıatl . d Tü k' rm tatbikına geçecek Ye bu sayedP hal- rioden memnun kalmış bir devlet dcğil-
·....-ya "' h FinlA ..1ı1 ;:ı....,._, ld k ·ı 1-.l'kl arımızın erıne çarpma ı. r 1 - - dir ve Akdenizdeki davasının aynen ba-..,e r1ne naıkletmişlerdir. unUll)"aY.S "U~V5&"' o u 98 ı er tNl e - ro km kte · kt b 1 b' km maişetinde mühim bir mevkii olan 

l. R · · bi~..ı: · 1- z-·1·-t :ol'· ııı di ı ı Y e e e n ve yıyece en ° ır ~ey ki oldugyunu zaman zaman hatırıatmayı 
•vıo,sı._ ua tebliği n. nı . ıu_ı nyoruır, LCfACl. ı: ın ctn ya ı ar buhırunadığı halde İBtanbulda ekmek man i fatura eşyasında ucuz'uk ternin ed il-

tt.• "U\Ja 5 bil"': ı hAlA h d d faydalı görmektedir. Şu hale göre Bal -... ·~ıı.·n.._ (A.A.) - Neı::rolunan 4 Bi- ıse, ~un çarpışma arı_n . ,u. u nun- vın'·-· ... '-·ğundan L-1.-.Jı...- haberler eır.er mı.ş' olacaktır. •ıh. <\q""'4ıl.l, r .l.- k J -ıu>u .. ru UCU~l 6 kaniara tCVCCCÜh edebilecek bir tehli • 

~"lnha.ı :ı.ktarl· h U r.,........·ı bı'r to.\..}ı'ğde L..,_ takasmU<t~ cereyan ettığinı at ı surette . d t L. k -.l· d y ·ı .. h . İçtimaın neticesi dün akşam Tic n ret t 1 b k \.. 1 b'l ..._. . ~><' " ..., ..u... ,.,...., ,..,- . . . gayrı os ane uır a~~n egı se ~up e.:uz · · kenln ta yayı una arşı uu a ı ecegını 
biı:' ileı;_ en daire<>ine mensub kıt'a - teyı~ edıyorıar. Buradakı çarp~l~r çok yanlış istihbarotın eseri olmak icab Vekaletine bildirilmiştir. sanmak pek mantıki olmaz. Olsa olsa İtc:l-
~~.,1_tlha~eketlerine devam ettikleri ibahsi.nde fa'Zla tafsilat mevcud değıldır. ed~r. Hatta biz hatanın bu ikinci sebeb- ya, burada rnuayyen bir romtakayı be -
"ı.o "ll. edir Falmt Finlandiye askerlerinin m!lteca - ..L.- il . ı ..... ;., b 1 k t 'h Tarsu~ta bir fabrikatör nimsemi.ş olanak vaziyet alır. İşte o Iı:n -ı.. .. \~.tın . . . . . . u~ıı erı ge ..... u.sı u u:nm.:tsını ço ercı . . • 

~ll ~llsk ist'k ı· & t k t' vızlere karşı bUyük bır cesaret ve azım ed .. riz. 0 takdirde tashihi kola olur. b' 'lkmekteb yapftrdt dar .• Kaldı kı şımalı Avrupadan sonra ce-~ ·e~ ı a.me ı: vye ı a - göstermekte oldukKın :muhakkaktır. !<'in~ '"ı • . h . . rı...~ r 1 nubı Avnrpanın mutlak surette masun ıı._ dı~a ı...t, .ınağlub edilmi~ olan Fin- ktısaclı işde erkes gıbı ·uır buhran . . k 1.-b'l ğ' · ı ,., ,., b' 
"'"llıt l\1 "'1-- lAndivn t.r~""""•sunun çok isabetli atışlar . . . . Tarsus 5 (AA.) - Şehrimız fabrıka - a"" ı ece ını sa~an ara, heçen F>.~ce ır Utı ~ ~ı.nı takib ederek Petsa • J- ""7"'" , geçırmemızden do"\ayı İngıltereyı tenkıd 

1 

.. . . . . ,. _ Amerikan radyo ıstasyonundan yukselen 
~{!ttlir UbunQa 25 kilometre ilerle - Y-:'-'Pt~ı ısbat eden vakalar ~evcuddur. etmek bahsine gelfn~e bu noktada da çok torlcrınden_ Rasırn Elıyeşıl ın _yaptırm~k- nahoş bir sesin savurdu~ kötU kehanet-
eıa:ı._: _ ~lAndiya hava kuvvetleri, dunyanın en şeyler söylenebilir. Fak!lt dünyanın kafi ta. olduğu ı_lk okul ·~inasının ınşaatı b:t - leri ynbmla atmamalarını tavsiye ederiz. 

~~~e~~ı Sovyet gemileri, lımandakl ıyı hava kuvvetleri kadar rnuntazam or- derecede karışmış oldu~•ın.u gören ga _ rnış ve bugün rnerasımle açılarak tedrısa- , Emperyalist bir komünist olduğu şiip _ 
a.,\Jt' ~·arnaktadırlar. ganize ediLmJş 001'\.m~aktadır. Birçok .~e- zeterniz ihtir.asları tahrik etmeme~ öte- ta baş1.aınrnıştır. hesiz olan b~ adam, c~nubt Avrupa ıçin 
ıı-':\)et ı._t' E!Po1aı, Porosozero istikamcti: saret ve maharet vakaları ha·ber verıı - denberi dikk.at ettiği için bu bahiste de A 'k bU Uk ··-k U f de bir takım mesc~elenn ~evzuu bahsol-
-~t "~ al mektedir. . . .. mert a Y 8 ÇI 1 m S eşart dultunu ımeş'urn bır eda ıle haber verı -

ll e ilerı ~ı lhudiudctan 45, 50 kilo - • P • • sakın olmayı terc1h eder. Şu kadar soy - • • • • • yordu. Bütün bu ahval gösteriyor ki harb 
~e~~le~_r. Fınler 17.0 O erır mı al..Jılar? li~lirn ki ga7.etemiz bu tarzda neşriyat TICaret Vek!lımtzle görUşfU bu şekilde devarn ettikçe alabildiğine ka-
l\ıi' ~<>da~ _istıkameti: Sovyet _kıt'a- Rlga 5- Ö~renlldl~ne göre Petsamo mın- yapmamıştır. Eğer dünya~ m hurur ve sü- Ankara 5 (Hususi) _ Amerika büyük rışaca!ktır. _t~?ı ınü.reccahı, elverişli . b_ır 
~ Ve o:ı,11k go~ü kenarındaki Sal mı şeh- takasında büyük bir muharebe olmuştur. kanunu ihlAl eden biiyu-k hadtselerden el iliği, m<lôteşarı Kelley bu sabah saat barış formUru bu1fnaktadır. Bunun ıçın 
,~ ı .. .:-'rl Şı.rnalindeki Loimola istac;- Finlller bu Ilmanın Sovyetlere geçmeme.st L dolayu bazı ırnem'eketleri tenkid etmek lOçda Ti t Vckilirn.i . ziyaret etmiş ve de zaman, tamamıle geçmiş sayılamaz, 
~ .~~lerd ere ılerı are et er ne Carelle mıntaknsında FinlA.ndlyalılar, 17 ve mes ul . tutma\/\. ttZlm ge ey 1 ngı - kendisil e Amerika ile tloari mnnasebet - • (J) G 
~ ~a 00: k . . h k 1 i Qlı~ nv.amı gnyret .ımrfetmektedlrler. , ,_ ıt. ls d İ ·ı care zı ı kanaatindeyim. 

\:ıt'ııı ('le be ir. bln es1r almışlardır. Anlaşıldı~ına göre SoT tere~ gclıncl~ kadar buna. çok daha lA- lerimiz hnkkuıda görllşmilştUr. 511Lun (/C aqLft- L ·m .. aç 
~~~e.r lıu<hlrzalunda rnuhare~ eden yet nskerlerl harb etme~e pek o kadar teş.. yık ınernleketler gösterabilirdik. Bunıın- ---··--·-············ .............................................................................................. . 
~~~~r. ddan 45-50 kilometre Her - ne de!;lldtrler. la bera-ber ~zetemiz. sakin olma~ ve 

:t'ttirı~ ı:a~larrn ienalı~ı tayyare İki müdafaa hatb dooya ihtirssları erasında bir tahriK un- Sabahtan Sabaha 
lnanı o1

--'- d 1-~- d f t i' tt'ği · • 
L,._. unaıda ır. Btokholm 5 (A.A.) - Buraya gelen haber suru Oı.ııkt'ıı.Ldyı ama ere n e ı ~~n 

~ .:;:-n<iıı Fin tebliği ıere göre, FinlD.ndtya.lılar şlmalde !kl mil _ ştındilik süktinetimizi, vakur ve sakın 
t~~ :ı: (li~) - Bu akşam neş _ dafaa hattı vüeude getlmı!4lerdlr. Bunla - Türk milleti gibi muhafazacia devarn e-
~ ~ ~ehliğtnd~ ani ı ldı ··ma gö- rın biri Pet.samo elvınında dl~ri de nlkel deceA'iz. 

~ ~ ~ U.ın· d ln ~K gl' be mn~n merkezi olan 8allnjaerv1'dedlr. Sov - Yalnız c::unu söyliyelim· Dünya vukua-
~.. -... e ya ız are ı r - Id '- k ld k :r- • · 

~~~ "~'eyıqn yet1er buraya yen en as .. er çı armı.ıı 0 u tı nrun~ bir inki=f takib eders~ etsin Türk 
' . "' So\' ~en çarpışmalar esna- larından .tılr taarruza tntlzar olunmaktadır. )"" . . 

Sol"i fltt b· Yet tankı tahrib edilmiş ve Sovyetlerin Pctsamo şimallnde bir kruva - milleti burada ve vazifesının başındn1.hr. 
~t ":'et ı::: Sovy~t askeri ölmüştür zörlerlle iki de~troyerlort bulunmaktadır. Ni Bilhassa Türkiyenin Cihan Harbinde ve 
~ \r \Tvet'-eri henüz Manerh.ay;n kel mndenleri glmdlye kadar bir zarara uC' - harbden sonra yokluk içinde neler yap -
~ "11 g~ aı-~rd raınnmıştır. mış oldu~unu pek iyi bilen bir ınern.lo -

tt'h~ e İsveçtn ır. . . . .. Petsamo'da alınan Sovyet eslrliıri üç. gün- ketten ba:kkımıızda daha doğru haberler 
''\.'tlet .. ..şark sahıllenndekı bü .. elenberi Sovyet kıtaatının yemek yemedi · - . . . ek h kk zd Ümid 

titl Söndürübnü§tür. ~lnt söylemişlerdir. neşı:ıtm~nı istem a ımı ı~. 
ttınurni k Dl~er blr habere göre Petsamo'da Te nı - ederı2: kı, Tass ajansı bU11da1'1 böyle bu 

ı. ~ alına h arargAhından kel madeniertnde bombardıman netteem yan ndktayıa daha dosta~ bir dikkat gtiste -
~t~ , a 5 (ı\ n ab~rler gınlar "çıkmıştır. Alevlcr, Norveç hududun - rlr. 
~ gillıırıda: ..J\.) - Fınlandiya umum! dnn gorülmektedlr. =====z===ıı======-ı=-=:=c:~ 
~· ~~hrı! bö~ .ge~en haberler Ruslarm 60 Sovyet tayyaresi tahrib edilmiş dlrllma~=balarını denize atan 

Qi'l'de ağı~ınde cereyan eden mu- stokholm 5 ( A.A.) - İsveç gnretelerine ı 
~ (t~ir hezimete uğradıkıarım Finlandiyadan gelen g8\Yr1resml ha.berlere 1 Rus tayyaresi 

' ~~li · ~ ~rek bu bölgede, ge - göl'e 2000 Rus pn.raşütçüsü Salın! şlmaltııdc 6tokholm 5 (A.A.) - Şu şayanı dikkat ha-
L... ~ile d korrezinde FmUmdiya kı _ Finı~nıllyalıla.r tarafından muhasa.ra edU _ ber verilmektedir.: . .. 
~~a :oğru ileri . 1 • ml.ş bulunmaktadır. •ır bombardıman tayyaresı dun, Lsıni sak 
'h~~;~l' 5 (A.A.) ~ı§ erdır. Finl~ndlya tayyarelerinin Murman.sk'a yap lı tutulan bir FinlAndiya limanı üzerinde 
~}~ı l(!re gör~ - llllA.nd'iyadan ge- tıklHı hUcumla.r netlooainde 60 Sovyet tay nçmuQtur. Tayyare, Umo.n üzerinde mütead
~. er iİ1idet ' Kareli berzahmda mu ya~nln tahrlb edUdiAl söyleniyor. did daireler çevirmiş ve sonra denize do~ -

~~altı ll SUrett':! devam etmek- Kuvvetli ı!ovyet k:ıt'alarının Murmansk'- ru btraz uzaklaşarak yüklü bulundulu bom-
9arpışmaıar, ~;arpışınala- Petsamo üze.r1ne ytırQdtndcri de aynca. bU. balan suya bırakmlf " çek1llp gltn:ılfttı 

Imanlı gençlik 
Tah ·U hayatını kazanmak Için Işçilik aravan üniversite talebesi hakkında yaz. 

dıfım (Şerefii genç) fıkrası üzerine fikir ve kanaatime bütün samimlyetierile Iş -
tlrak eden genç üniversitelilerden bir yıtın mektub aldım. Hakkımdaki seTgi ve 
alAkalarına teşekkür borcumdur. Bu mekt.ublar Türk genelnin zaten lfÜphe rötür
miyen yüksek runırunu ve temb imanım bütün azamette avdmlattığı Için dt!~ -
rusu Iftihar ettim. Taıhsil bayatını kurtarmak için arnelelik istiyen Türk ıencine 
merhametle el uzatanların onu en hassa yerinden yaralayacakları mubakkak1lı. 

Kafasını Işletmek için adatesini Q&lı')tırnıayı göze alan bir gencin gururu acımayı 
iııtlhkar edecek kadar hassas olmalıdır. Acınmak ve etrarını11 merhametını üze
l'Ine çekmek şveftl insan Için dellldlr. Bu noktada hütün gençlltin benim!e bera
bllr oldutunu gürdütüm için clddcm babfiyarım. Aldıkım mektublar arasında bil. 
hası.a biri Türk ıençlfllne olan itimadıma kuvvet verdi. Babası Arıburnunda e
ıbld olan, anası İmıir işplinde Aydın tarafiarını'..a düşmanı sllfıhla ka~ılayan bir 
Türk 9C)cultu, Duknk Fakültesinden Orhan Arıburnu mektubunda öyle yazıyor: 

uBu neslln taribi Içinde ola.J4&r bilirler ki lstiklAI için çarpı tığlmız günler Türk 
analan ırtlarında cephane ta.şım.ışlar ve onlann çocukJan emir ve davet bekle -
nıeden dağla.T atarak mıni ibtUIU saflarındaki yerierine koşmuşlardır. Onlann fe. 
ragat Te kahramanlıtı ile kurdııiumıız bu topraklarda taş kırıp tahsil hayatımızı 
kurt&rlllak kadar şeretu ne olabDlr? Ubnınak. şcrene tq kırana de!ll kapı kapı 
sürüntip UUmas ve tavsiye dilenen rurursozlara alddlr.ıo 

İki sayfalık mektubdaıı çıkudıtun şu bir lı:aç ııatır Türk ıencinin zaten bizi bir 
an ~ilpheye dü,tırm.lyen yftksek karakterini bfitfi.n belAgatlte ve azamett:e takviye 
etmlttlr. Bu rdb ve bu Imanla yet.lşen Türk ıençltfi Ata.OJmın kendisine emanet 
etUi1 varlıta bütitn ,eref n bayıılyetlle muhaft7 olacaktır. Büyük Atatürk evltıd 2 
larmdan bunun ahinJ beklemek zaten lnkıJAbın ruhunu Inkar etmek olurdu. 

73uehan Cahid 
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4 Sayfa 

V li 
yılın 

• • • 
ı ır me aı 
azırlan yor 

lstanbulda ilk memuriyet senesini dolduran Lutfi Kırdar 
tatbik edilecek yeni projeler üzerinde meşgul oluyor 
İstanbul vali ve belediye reisi Ltltfi 

Kırdarm şclırimizdeki bir senelik mu -
vaffak mesaisi dün sona ermiş ve valimiz 
için yeni bir mesai yılı ~la~tır. 

Doktor Ltltfi Kırdann ~Jrkiyenin en 
mılhim bir şehrine vali ve belediye reisi 
t ininde isabet edildiği, yeni, valinin bir 
s: n lik icraab ilc sabit olmU§tur. Vali ve 
b cdiye reisi Lfıtfi Kırdar, §ehrin imar 
:- r '. etlerini hemen programlaştırmış ve 
! ete geçilmiştir. Bilhassa son bir se
r '! yol inşaatı kayde değer mnhiyet ar-

t >tedır. Vilayet ve belediye bütçe-
.. ., "yrılnn 745 bin liralık bir tahsi -

•'1 \{'l inşaatı on ay zarfında tamarn -
knmı"tır. 

Tramvay. tünel ve elektrik işletmesi u
m müdürlükü İstanbul beledıyesinin 
emrine .aı'ı~ şehrin tenvirat ve sey -
ıi.isefer işleri de tanzim edilmiştir. Dak
ton Ltltfi Kırdar on beş senelik imar 
programı için hükumetten otuz milyon li-

-

ralık bir yardım tarnin ettiği gibi, Beledl- L1ltfi Kırdar 
yeler Bankasından da beş milyon Jiralık deki hastanelere yanidım birçok yatak 
bir istikraız akdetmiştir. Taksim ıneyda - ilavesine ç~tır: 
nmın en güzel §ekle ifrağı için mütC:'has - Süt ve ekmek :fabrikalarının ınşası ıçin 
sıslarm elbirliği ilc çal.ı~maları temin e - tahsisat bulun:ınıış, Avrupa firmalarile e
dilmiş. Atatürk köprüsünün inşantı biti- saslı temaslar yapılmıştır. 
rilmiş, Taksim bahçesi en 7..arii hale kon- Şehre isa:.'e edilen su miktan çoltnlbl
mu.ş, bahçenin içine muazzam bir gazino mı.ş, her semte geoe ve gündüz su veril -
Yi!Pılınıştır. Mezarlık'\arm tanzim işi ta - rneğe başlanmış, Adalar suya kavuş -
mamJ.aımn~, şe-hrin umumi temizlik işle- m~. Belediy~in tahsilAtı evvelki se
rinc hız verilmiş, muhtelif yerlerde u - nelerin fevkine çıkarılmış, yed1 yüz bin 
mumi helalar açılmıştır. Bilhassa Taksim liralık bir tahsilAt fazlalığı elde edilmd§ -
ve Harbi~ hcHilan pek kısa zamanda ttıı- tir. 
mamlannnştır; Davet o'ıundu~ Romanya seya.hatin -

B un \ard!IC'l başka Mecidiyeko}'Ünde bin den henüz dönmüş bulunan vali miz, Yt! -
yataklı muazzam bir hastanenın inşasına ni sene zarfmda tatbik edilecek birçok 
r.eçilmiş, dünymun en tan ın nu.~ mütehas J yeni projelerin hazırlanmasile meŞgul bu 
sıslan bu işe memur olunmuıı, şehrimiz - lunrnaktadır. 

Şelı!r işleri: 

Şişli hastanesinin maketi hoztrlandı 
Şişlide yapılaeak hastanenin maketi 

Fransada mimar Valter tarafından hazır
lanmıştır. Belediy~ maketten gürnı-ük 
p rası a ınrıımnası için Gümriikler Ve -

kaletine mılre.eaa tetmiştir. Mimar Val -
ter ynkında maketle beraber Fransadan 
\ehrimi7.e gelmiş olacaktır. 

l~ıksız yerlere 1700 lamba takıldı 
Şehrin ıııksız yerlerindeki sokaklara 

t kı 'anası kararlaşan iki bin lnmlxıdan 
bm yedi yüzü yerlerine konmuştur. Bir 
a)a kadar diğer lambalarda yerlerine ta
kılmış olacaıktır. 

Mi:teferrlk: 

Vali emniyet ~lerini tetkik etti 
İstanbul vali ve belediye reisi Lutfi 

Kırdar dün öğleden sonra. İstanbul em -
niyet direk~ör'cü.ğünde meşgul olmuş, di
rektörden emniyet işleri etrarınd'a izahat 
almıştır. 

Killtilr işleri: 

Öğretmenierin meskea bedelleri 
veriliyor 

İlk okul öğretmenlerinin birikmiş dört 
aylık meSken bedellerinin verilmesine 
dünden itibaren başlanmıştır. 

SON POSTA 

Don 18 yaşında bir genç 
tramvay altında öldu 
Dün &:şam saat 17 de Yedikulede bir 

gencin çok feci bir şekilde ölmesile neti
cclenen bir trarnvay kazası olmU§tur. 

Yedikule - Sirkeci arasmda işiiyen 417 
sayılı vatman A '.inin idaresindeki tr arn -
vay Yedikuleden Aksaraya gelırken, Ca
mi sakakından caddeye hızla çıkan ve o 
civarda kahve çıraklığı yapan Malat -
yalı Ramazan oğlu Ömer adında. 18 yaş -
lannda bir gence çarpnuş ve zavallıyı al
tıına almıştır. 

Kazanın ani oluşu, vatmanın r<imorku 
durdurmasına imkfın vennemiş ve bu su
retle ka.zazede bir müddet tramvayın al -
tınd'a sürük~enerek çok feci ~kilde ezil -
miştir. 

Ömer aldığı yaraların tesirile derhal 
öJan~, va.tman nezaret altına alınmıştır. 

Kaza etrafında mü.ddeiumumi Übeyt 
tatıkikata başlamış bulunmktadır . 

( Mahkeme haberlerimiz bugün 
8 inci sayfamıziadu ) 
~~ 

YARIN MA'I"tNEJLERDEN 
İTİBAREN 

1 P E K Sinemasında 
Hayatırnıııda g~lrnediğimiz kadar 
GÜLMİYE - EGLENMİYE HAZlR 
OLUN. KAHKARA KRALLAR! 

NEŞ'E KAYNAGI 

LOREL - HARDi Hovardahkta 
Bugüne kadar İPEK FiLM stüdyo
sunda yapılan TÜRKÇE KOMEDİ 
FİLMLFlR.İNİl'T EN GÜZEUİ ve 

EN 1\lfÜKEMMELİ 
Dikkat: Bu hafta miişterUcrlmizl 
1stedi~lmiz gibi memnun edebll_ 
rnek Için hazırladı~ı harlkuliı.de 

Devlet Şürası Reisliğinden: 
ı - Devlet Şfırasmda münhal bulunan Jklncl .smır mülfızlmUkler Jçln 20 Blrfllcl~ 11 

939 Çarşamba gtinü saat 14 tc Ankarada Devlet ŞQrası binasında müsabaka ııntıbllJl 
pılacaktır. 13' 

2 - İmtlhana girebilmek için Hukuk veya İktısad Fakültelerı veyahud Siy(lSlll ~~~ 
ler okulu veya bunlara muacUI oldu~u Maarif Vckô.letlnoo tasdik edUmiş oıan Y 
memleket fakQl~ ve yüksek mekteblerlndcn mezun olmak şarttır. 

3 - İmtlhana glreceklerln yaolan 30 u geçmiş omuyacaktır. ~ 
4 - İmtlhandn muvaffak olacakların memuriyete alımnaları memurln tııııuıııı' 

4 üncü maddesinde yazılı şart ve vasınarı hal?; bulunmalarına ba~ıdır. 
5 - ~tthanda muvaffak olnnlara 30 llrıı asU maaş verilecektir. ~ı 
6 - Imtlhanda muvaffak olanlarm başka bir müe.sseseye devam etmiyecekleri ri ' 

tlk1eri takdlrde müstnfl addolunacakları h,akkında blr taahhüdname vermeıerı şı 
7 - Mtlsabaka fmtihanı ll.§a~ıda yazılı mevzulardan yapılacaktır. 

.A - Esas ~kllAt hukuku 
3~6 

B - Umumi surette ldnre hukuku ve bilhassa a§a~ıdakl kanunlar 
yılı DeTlet Ş(U-ası tanunu 

, İdari kaza naznrlyatı 
Türtlye Cfunhurlyetı tetldlAtı 
Memurln kanunu 
Memurln muhakemat kanunu ve bu Işle alt\kalı di~er kanunları 
VlH\yet Jdaresl ve ldarel umumlye vUAyet kanunları. 
!Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat 
C- Maliye 

~e 
8 - İmtıhana girmek tsUyenler nüfus, hüv!yet cUzdanları ve tahsil ve.siknlDfl ~ ' 

kıt'a. vesllta foto~anarUe birlikte arzuhane 18 Blrincikll.nun 939 günü attŞıunına (g~ 
Devlet Şüra.sı umumi kA.tlbll~e mürncnat eylemelerl. ~ 

En bOyOk filmleri göstermek için 
1şblrJ.i4i yapan lstsrıbulun en 

bQyOk 2 '31NEMASINDA 

FE RA H 
ÇEMBERliTAŞ 

Sinemasında 

BUGtiN -Sin,mada 

iLK UYA 
Matinelerden itibareıı"~ 

1 Ş DEANNA DURBIN - MfLV~~ 
OOwGLAS- JAAKIE cooP 

Bu hafta latanbul ainımalorıuın zafer ve rnavolfalciyet programını te,lcil edecektir• 

lau FILME EK OLARAK 1 
Ayrıca F E R A H ' DA 
KURŞUN YAGMURU 

BuCK JONES 

Aynca ÇEMBERLiTAŞ'fA lll) 
KlZlL DANSÖZ (MATA Jlı\ tıO 
V -RA KOR ENE - JEAN GALL,\ 

YARIN AKŞAM 
S A A Y Sinemasında 

ı . oııııı 
CAZ... DANS.. MUS KI.. ve AŞK filmi • 
AŞKI ZAF ı_ 

d6' 
Fransızca sözln şaheser bıtşlıyor. Bıış ro u er ·e~· 

JACK WHlTB ve KENNY BAKER Cnzları ve l' 
york'un en gnzel vtıryetelerinin 1ştirakil6 

Leo Carillo - Zazu Pitts - Pat Paterso~ 
Aşkı uyandıran musiki... BOyQk Cazdan so!lr 

beklenen emsalsiz musikl filmi. 

Yarm akşam S AK AB YA Sineması 
Güzel y1ld1z Li LV DA M iT A'yı 

MANUELLA fılminın mUmessili DEL KAMPO lle beraber yarattlgt 

Gü E ESiRE 
,..- program yannki gazetelcrle renklı ve Fransızça sözln filminue takdim edecektir. 
f Uan edUeoekUr. Ilaveten: MUZiKALI POSTA KUTUSU iki kısımlık dan~ 

1 Tahsin Uzerin cenaze meras;mi don yapildl 1 ~~~~~~~~~~ ve şarkılı gOzcl bir film. ~ 
• 

bu h.tfL:t da suyın 

DA DI A ~,~~~~aa~~~--~~ıı~ 
tubakasıııın yega.ıe 2 s!\Jonu olmak mnmtazJı~ıııı En hassas itinalarlli ruuhnfazn etnılş 0 

e sinemalari 
lshmbul hn.kınıı emsa!siz bır prognun takdim ediyor. Her memlekette ynz binlerce 

ı . sar ı görl'lmemiş bJr heyecanla sOrOkUyen 

rı====== MİKNAASLI FILM =====it~ 

lb======= 20 inci asnn eu büyUk şk davası ===========ı~ 
lUümessilleri: MARGARET SIJLLiVAN- JAMES STEVVAR'f 

-1 A 
macera filmi 

LAN ll 
Cenaze merasiminden bir intW<ı 'Q:::'!!!~IC:I-•ıa•,. J E A N 

Vefatını teessürle haber verdiğırniz U.. lerek son lhtira:m vazifesi yapılmışbr. t~J.:::::::======~::ıc::::::ı:::::ı::::~::.;:ımc::::;;:;::z::::aaa::z~::a::::::::;:a.c::s;~E;::Z::iilı::.c;ı"i;;iiill•~aa:ı~Ciii~-~vJI' 
WITHERS- LEQ KARILLO 

çüncü urm.mıt müfettiş 1'ahsin Uzerin ce- Matem aJayının önüruie; Reisicümhur, Son 10 senedenberi İstanbulda gösterllen b)tüı: :fllınlerln muvaffak.lyet, lzdlham, hasılat Ye ra~bet rekorlannı gölgede bıtı:ııer' 
cazesi dün saat on bir buçuktn Nişantn - Meclis Rclsi, Başvekil, Dahiliye Veklli, Korkunç filmlerın en korkuncu ... HJyecanlı fılmJerin en helooanlısı ... Meraklı filmierin en meraklısı .. , Su) rede 11 ı~ 
şındaki Derya aıpartımanındnn kaldınla- P.arü, belediye ve merhuınun dostlan ta• halecandan titretan, meraktın cıldırtan, korkudan bayııtan, benll~ınden geçiren velhasıl lstanbulu yerindea o~ll 
rak, namaı:ı Teşvikiye camisjnde kılın - rafından gönderilen yüze yakın çeıenk BASIL RA THBONE - BORIS KARLOFF - BELA LUGOSI 
dıktan sonra Zincirlikuyu asrl m.ezarlı - gidiyordu. 

ğında şair Abdülhak HAmidle, edib ve Cenaze merasiminde Trakya umumf 
hikfıyeci. ömer S~yfeddinin lôhfdleri a - müfettişi General Khmı Dirik Or ene _, 
rasındaki makberı mahsusuna defnedil - ral ı:;,..ıt.-.....:ı· Al k ' g 
miştir. r=u~ın ~. A ademi müdilru 

Bir bö'ük nuzraklı S'Üvari ilc yüz kl§i- Geneııal Fund, vali ve belediye reisi Lat
lik bir polıs :mfifrezesinin iştirak ettikleri fi Kırdnr, Pa.rti müfettişi Fikret Sılny, 
cenaze nlayı Şişliden geçerken, merhu - eski vali Muhittin &tün~, şclırlm.izde 
mun eski evi olan .şimdiki İnkıliib mUze- bumnan meb'uslaır, generaller ve ınües
sinin önünde bir müddet tevakkui edi - scsat crkfuıı buh.ıınmıuşlardır. 

• 
Gibi film dünyasmda 3 büyük yıldızın san'at kudretinden doğan . -F A K NŞTE o 

Ekstra süperfilmde gördüğü tarif olunmaz rağbet, kazandığı ölçüsüz muvavaffakiyet ve hergün vukubulail 
maüf ve müteaddid müracaatlar karşısında sayın İstanbul halkının arzularını yerine getirmek 

A L K Z A ilugonderı itıbaren 2 nci ı L K Z B 
Sinemasında • H A F T A Sinemu~mda ı: 

Kadıköy, Boğaziçi, Adalar, Kartnl vesair İstanbul c1varında'n bu film için tcşrif eden sayın müşterilerimiıe 
kolaylık olmak üzere seans saatlerini vaDur ve tren tarifelerine uYIDın olarak tertib olunmuştur· 



• 

SON POSTA 

1914 A manyasının büyük 
kumandanı Makenzen, 

bugün doksan yaşına bastı 
Bundan on iki sene evvel bana inzivagô.hını gezdirirken 
lllmanyanın vaziye/inden bahsetmiş, 11 Ah, bize de 

bir Mustafa Kemal lazımdır,, demişti 
:--·---·--·------··· .. ....-............ Y A Z A N ............................................... -: 
~Emekli general B. Emir Er kil et ~ 
i "Son Posta, n1n askeri muharriri s 
~-------··--···-····............................. . ........... _ .............. _ -··--····· .......... .: 

Sa,.ta s 

1 Hidiseler Karpanda J 

Tiyatroda f1nd1~t f1st1k 
Ş ehir Tiyatrosu bolünün duvarına 

ilanlar yapıştırmışlar: 

cTiyatroda fındık, fıstık yenilıncz.ı. 
Hole konulmuş olan hoparlörlerle rica 

ediyorlar: 

tma koydukları sepetten. tabaklar çıkar 
rabilir ler. 

- Sen bir tabak al! 
Sen de al! 
Sen de! 
Dur şimdi çatalları da taksim cde-cÇok rica ederiz, tiyatroda fındık, fıs-

tık yemeyiniz.ı. 1dm. 
İlfuu okuduktan, hoparlörden söyleni Hepiniz aldınız çatallarınızı değil 

leni dinledikten sonra tiyatroya girdim. mi? 
Perde açıldı: Çatal bıçak tevzii bittikten sonra koca-

- Tak? man kocaman patlıcan dolrnaları ortaya 
Arkarndan fınd'ık kırdılar. konulur: 
- Çıt! - A\ bir dolma! 

- Ben yanın isterim! Sağırndan fıstık kırdılar. 
Kendİ'Ali tamamile sahnedeki piyese - Ekmeği unuttun, bana kabuk tara-

taklar- fından kes! vermek istedim. Fakat çıtlardan, 
dan rahat yoktu ki. 

Birinci perde oynandı, perde kapandı. 
Hole çıktun. Duvardaki yaxıyı bir kere 
daha okudum. Fındık, fıstık yiyenler de 
okudular. 

Hoparlörden söylenileni bir kere daha 
duydum. fındık, fıstık yiyenler de duy
dular. 

Zil çalındı. Perde açıldı. 
Gene: 
-Tak! 
Gene: 
- Çıt! 

İkinci perde oynandı. Perde kapandı, 
gene hole çıktım. Kendi kendime: 

- Nafile, dedim, tiyatroda fındık, fıs
tık yiyenleri bu Adetlerinden vazgeçır
rnek mümkün olanuyacak! 

* Gene şükür ki fındık, fıstık yiyorlar .. 
daha başka şeyler yemeleri, içmeleri de 
mümkün ... 

Mesela tam perde açıldı~ı zaman, ya
nımızda oturanlar, evvelden koltu~n al-

Hatta bu arada sepetten bir ilşe de 
rakı çıkabilir: 

- Bu mübarek te olmayınca yemek jn
sanm boğazından inmiyor. 

Paltonun içine saklanmış olarak tiyat
roya sokulan bir Tekirdağ karpuzu kesi
lir. Kendi yedikleri yetişmiyarmuş gihi 
bize de uzatırlar: 

- Buyurun, siz de biraz tadm! 
Birkaç sıra arkadan bir ses yükselir: 
- Bizim kavun kelek, sizin karpuz? 
- Bizimki kan kınnızı! 
Ben bunlan düşünürken zil çalındı, 1· 

çeri girdim. Sa~dan soldan gene taktak· 
1ıar, çıtçıtlar b~lamı.ştı. Fakat hiç aldır· 

ma dım. 
- Ehemmiyeti yok, dedim, nihayet 

fındık, fıstık yiyorlar. Ya benim düsün· 
düğüm .gibi, patlıcan dolmalan yeselerdi 
kadeh çarpıştırarak rakı içselerdi, biri 
şişelerini patlatsalardı daha mı iyiydi?. 

Beterin beteri, olabile~ği dü~nces 
bana teselli verml~ti. Piyesi seyre daldım 

C Bunları biliyor mu idiniz? ~, 

Hayvanlar hak
kında uzun sene - ~~.r--..ıılı-"t 

Gö~sünü açtı ve durdu. Halk arasın • 
da hiç bir hareket olmadı. 

-Bu mesele bu suretle halledildikten 
sonra artık di~er mese1elere geçebilırhnl 
diyerek devam etti. 

1er tetkikat yap -
mış olan bir Hmd 
alimi, en iyi bir • 
§ekilde rol yap -
makta mahir hayvanm katır 

tesbit etmiştir. Bir kahr ayaAnun bükül -
dükü, sanoıland'ığı hissini ayağı burkul ~ 

~ madan taklid edip, kendini işten kurtara
olduğunu l.whnekte imiş!. 

L SLER 
Gene bir IJBI 
Meselesi 
Ankarada Bay cM. K. • 
- cAmcazademl Büyük Muhare 

be sonundanberi kaybetmlft1m, sa • 
çenlerde tesadüfen kartuna çıktı, ba
na çok al.Aka gösterdi. Ve kızını ve
rlmklr oldu. Müsbet veya menfi bir 
cevnb vennedtm, a.ramııda 12 sene· 
Hk bir ya!J farkı var- diyorBunuz. 

E~PF yan.ılrmyorsan sizi tereddü
de sevkeden iki noktadır: Bunlardan 
birincisi amcazıklent~n sizi bu ka • 
dar yıldanberi aramamış olmasıdır, 

nımış olmanın verchileceği hususf 
mütalealar da yoktur, o halde mese
leyi mücerred olardk tetkik etmeniz 
icab eder sanırım. Bu itibarla üze • 
rinde duracağınız tek nokta aon no~ 
ta dır. 
Kadın ile erkek arasında yaş far

kı aızamf 5.6 olmalıdır. Bu miktar 
müstcsna ahvalde onu bulabilir, faz. 
lası fazladır. 

* İzMirde Bayan cB. t. ye: 
- cKendimi nasıl sevdirebilirim?• 

diyorsunuz. Bu hususta hiç değişmı. 
yen muayyen bir kaide mevcud ol -
duğunu bilemiyorum. Her kadmın 
kendisine m~sus hususi bir usulO 
olacaktır. Bununla beraber hatırıma 
gelen bir şey söyliyeyim: 

• 

bu bakımdan içinizde derin btr iğ • 
birar hissini sezer gibi oluyorum. Si
D tereddüde sevkeden noktaların i
ldncisi bu yaş farkındıidır. 

Farzedellm .ki, bahsi geçen kız am 

cazadeniz.in kızı değildir, kendisini 
blr dost evinde 8fSrdünüz, tamamen 
yabancınızdır, hakkında ne dUoüne • 
c ektiniz? Bence, madem ki ortada 
bu aUeyi eski zamanlardanberi ta • 

- Bir iki defa erkekle aHikadar 
olduktan, alAkadar göründUkten son. 
rn birdenbire lakaydleşiverinız. Mu.. 
hakkak hiç değilse merakını uyan -
dırmış olursunuz. Bundan sonrasım 
idare etmek size düşer. 

TEYZE 



6 Snyfn Birincikanun 6 

k iye e satış r oru 1 C G n··n-Ada ar """1 
hib buliına.n bil-romanın Finlandiya orduları 

Başkumanda nı 
'! müellifi sefa/et içinde öldü. Mareşal Mannerheim 

Bugün Sovyet Rusya orduları ile 1 

Za, a, lı Saf~ t ~ • h • All h ODUD de ~il, çarpı§makta olan cesur Finlandjyao or-
.1.~ ...... ezı ı ... a, & dUiU b~wnandanı mareşal Manner -

bir COkla,r:ıımızıD taksi a, tıDl a,ffetSİD ! heim bir !sveç baron ailesine rnensub 
, du~ 

Sdffet Nezihi ölmüş.. yaa-:ıadığmdan 1 zil-::n a:Saffet Nezihh bakımından ha _ Finlandiya Rusyaya tabi bulunduğu 
kimsenin haberi yoktu. Fakat Bakır - 1 kiki bir sukutu haj'al oldu benim için .. sıralarda Rus ordusuna intisab etmiş 
köy akıl ha.:ıtanesınin bir kovuşunda O, bakımsızlığını yorganmın, yastı~ı _ olan Gustav Mannerheim liyakatli bir 
dPrisin;n torbasında bır yığın kemik nın temsil ettiği bir hayat ortaSlnda Rus zabiti olarak yetişmiş, Rus..Japon 1 

hal:nck, kimsesiz, alakasız, sessiz, sa • l dilinden de mahrum bir haldeydi. Felç harbıne iştirak eylemiş ve çok yarar- 1 

da-sız Cildüğünü duymıyan kalmadı. şamnrı pek şiddetli indirmişti. Miişkil- lıklar göstermiştir. 
Pek çok kimseler birdenbire, «Saf - l~tla konuşabiliyordu. Hastaneden ye- 1914 harbi patlak verdiği sırada Var-

fPt Neıihi:a ismini hatırlayamazlar. Bu nı çıkmıştı: §Ovada bulunan rnareşal hassa mızraklı 
ismin yanıM muhakkak «Zavallı NE'C- - Bir <1'rayanım soranım yok.. arka- allayının mühirn bir kısmına kumanda 
deb i katmak lazımdır. Dün nasıl Saf- da bu kadar arkadaş, dost bıraktım sa. etmiş, az sonra ordu kumandanlığına 
fet Nezih: ismini «Zavallı Necdeb siz • nıyordum. Sıhhatim, param gibi arka- tayın edilmiştir. 
hı:ıtırhyaınıyorsak, bugün . de ondan d:ışlar da· beni yüzüstü bıraktılar. İ~te 191 7 senesinde Romanya cephesinde 
bahsetmek için romanının ilk kelime - gördüğünüz bu kötü şartlar içinde ya _ harbewden Rus ordusunun başkuman •

1 sini gene isminin başında bahtsız öm- şamağa mahkumum. danlıgını yapan mareşıtl harbden sonra General filhakika sözünü tutt~ 
rünün.ıılameti fcırikası gibi alarak, eZa- Bu tazalluroünü bir nasihat mi ta • Finlandiyaya dönmüştür. . . Finlandiy~da sükfın 'tesis edUdikte t 
vallı Saffet Nezihi» demek. suretne baş kib etmic::tı· İşte bu sır[.larda, Rus cephesının sar. sonrg rreneral Mannerheim iktıdB 
lamak mecburiyetindeyiz. _ E~bi~ata meraklı olanlar, edebi- sılması üzerine Almanlar general Von 'mı'vk~int terkeyledi. 

Zavallı Saffet Nezihi... vt'ta intisab etmek isteyenler zinher Der ~l~z'ün kum~nd~sı alt~nda b~~u-, Bu sırada ona biiyük merasinıle 
Hangi tarafından tutsanız, o bakım • h tl b k b. d"d t i t n.,n b!r fırka c:skerı Fınlandıvaya gon- M 1 .. .ldl A\la arını aş a ır va ı e em n e - d m· 

1 
d. A . " . « are~a ~> unvanı verı . ,. 

dan zavallı sıfatını kaldırabilirsiniz ki.. er ı~ er ı lmanların nıyetlerı Mo bob/• mf'den kalemlerine davanmamr.~ıdır - k · . . .. . .. , - Flnlandiyalılar için o «Vatanın ıı· * lar. GPı;imlerini buna bağlamak i~te - uı·man~ su·hıllermd~ mut~efıkl~~ı ız.a~ sı~ idi. İşte şımdi Sovyet Rusya ord b 
Edebiyat kitabiarında yeri yoktu. 1 venlcri husran bekliyor. eyleme.k ve ?a.zı Fınlandıya uslerını !anna karşı cesuranP bir surette hllr. 

Edebiyat tarihine de eminim yazmıyu. Z ll N d t .. ız·t· S f. t ,... .h. A-nkara caddesindeki birkaç tabı bos el~> geçırmek ıdı. eden Finlandiyalıların başlarına geÇ·ı· 
kı .:ı B. kl S ff N c aı•a ı ec e ~ muc ı ı a Jo! ıvcı: ı Gustav Mannerheim işi sezmiş ve cıe rıı• 

ra · aruır. ır ço arının « a et e-1 . . . 1 tanını bir du la b beyglri gibi su la dık - A . l'ı • miş, ~kinci defa olarak vatanının 
7 i}: 11 i imli bir muharrirden haber]eri .::ır•n ,.e belının ortasına nasıl ınsafsız- t 1. t l"f h kk ıı ncral Von der Goltz planını tatbık ede- d<>hasını deruhde eylem· t"ır 

· d.·. . . k d b. ı:ın sonra e ın e gecen e ı a ını suy- . . n ış . ·····' hile yoktur Fak1:1t bütün bunlar eZa ca ye ını benım ·a ar ılen pek az-
1 

k k . .. · .. . memıştı. • .................................................... .. 
. . ' -·:ı,. ı er en ren S!Z yuzu pembeleşmlştı: 1917 senesi Kanunuevvelinin dör - uruf~r..cak tersane va ll ı Necdet» ın en çok okunan ve bası. · · lll d w .. 1 w t B. 

lan bir eser olmasına mani midir? j Senesini hatırlayamıyacağım. Romal ı - ·
1 

.. b.1~h 1ftsodv edmhegefu 1anırımk. ır di\ııc;i günü muvakkat Finlandiya hü-

B T .. k. . . . k k k d. . b .. ıama ır a a a a a az asım aza. ı-"·metı· Rus ordularının Finlandı·ya u·· h kk d f fk"kler 
U eser, ur ıye_de hıç ~ır ~~taba na- lll~I -.ruyara en ısı. n:. gıv~ en Sevgı na bilir. "u 

1 
- a 1 n a e 1 

sib olmıvan bir ragbet gormuştür. En b-:ı ,lamış, sonra tesadufun cılvesile o • Z<'ıine yürüdiikleri sıralarda Finlandi-
2Z 30 ooo sa tıldığı söylenir. Bana• bel- nı=ı elini uzatmak ins~nlığını göstermiş * ycımn istiklaHni ilful eylemiş idi. yapi hyor 
ki diyenleriniz bulunur ki, Türkiyede b·r dostum bana bir gün: Safff't Nezihi ile yaptıl!ım mülakatı Ayni zamanda memleket dahilinde l 

ı ·ht•ıAı h k t• d g · ı· d Devlet Deniz'-'o1Jarı idar"sı· 1stanbtıl . sntış VE> basılış ~korunu kıran bir ro - -- Saffet Nezihiyi görmek istemez ne!';retmi~, hiç olmazsa a:Matbuat Ce - 1 ' a are e 1 e emş ıyor u. , '" . 
l'Y'anm ~ahibi nasıl olur da sefaJet için-,mi:-.in? Zavallı Babıali caddesine men • m:vctiıı nin c.lakadar olmasını tt>menni Geneıal Mannerhcim vatanperverlc- büyük bir tersall1e kurma~ı kararlaştır it 

• d~ ölür?. Ben dah~ cs:faleb kelimesi- "Uh birilr> konuşma~ı övle istıvor ld .. t:>fmistim. Matbuat Cemiyeti yardım ri topltidı ve gönüllülerden rnürekkeb :;·v~~m~~t~~taki tetkiklednc bilyii~ b 
nı kullanmadım. Sız bır hastane kovu. fTilrsE>n vüref·n sızlar, pek feci bir va _ etti mi bilmiyorum. Galiba• tabi efen - bir ordu vücude getirdi. muvakkat hü- k)(· 
cıunda kı·rnses·.. alaAka d · · d • dı', ,·azdıklarımdan teessÜI~e du··c;milş o- kfımet müter-eddid idi. Kuvvet milvR- Bugüne kadar y.apılmış olan tet a • ., ı,., sız evışım en 7;,.{''lf'., dE'mic;ti. 1 d ld İ tıııt 
buna int·kal e'tiniz se, haklısınız .. evet c: ff t N .h. lacc-k ki. onu aramış bulmuş, çıkarken zeııesi müsavi değildi. Mes'uliyet azim er en e e edilen neticeye göre, s.. • 

, :ı "' ezı ı.. bulda iki yerde tersane yapılmak rnufl'l 
Saffet Nezihi yıllarca • bırakalım do - Cin vac;tığının altına biraz bir şey bı • idi. 

Du isim hane: neler hatırlatmıyordu. kün görülmektedir. ıı 
lambaclı ifadevi - sürünrnüştü. rakımı~ı unutmanuş.. Büyük kumandanlarda ~örülen bir . ioıı 

Ec:prirıi bir caii"a okutmuş, bir devri ağ- 1 1 G i Bunlardan biri Istinye atclyeıer • 
Şimdi sua:linize cevab verebilirim: 1 wl~k b. d . d Ona bir müddet sonra hükt1rnetin e - azim V<' metanet i e genera ustav s- bu1 .. ,......,.~ 1 yer, dig·"'rı· Hasköydekı· }ııı 

<~tmış, mug a ır roman evrın e te- h d ""''"'""5• '" Basılış ve satılış rekorunu kıran bu e- li uznndı. Daha dogwrusu · bilkumete yac;i şa. siyetlerin tere dürllerini izale 
miz eser vermiş adam. d vıuzların bu!•unduğu yerdir. 0 ser, müe11ifine kaç kuruş temin etmiş. mf'nsub bir arkadaşı imdada yetişti. edeıek ütarruza geçti; Rus or uları ıa~" 

Ço('\l .... ıun.·mda mahallen· genç k z Birinci yerde mevcud tesisats na .. ..N 
tir, bilir misiniz? Hayır, ec:er denen "" r.u • ın ı • Bövlel"e «Zavallı Necdeb muharriri da bo1guna uğradı fakat Helsinski Rusla. nıııw 
nesnenin, müe11if denen adamın, emek larmın biıim evde toplanarak yumru ha· kö~ü ı:ıartlar içine vuvarlanmaktan rm ellerinde idi. Bu şehri kurta'rmak daha az masrafla tersan-c yapılması ıııf'Jl 

ı ·· 1 ·ı z 11 N " J kün görülmekte ise de, mütehassıs t"r 
denen sermayenin, Ankara caddesi dr>. vumru 0 muş goz erı e « &.'Va 1 ec - kurtuhıverdi. icab ediyordu. ıc ' 

d-chıi okuduklannı daima hatırlanm. fikirlerine nMaran Halicde yapılaca 
nen yerin haysiyetini gülünç etmemek Bir gün Yenikapı yolu üzerinde bir GenNal Mtinnerheim gene tereddüd sane maksada daha uygun olacaktır .. ı.\l 
Için. müsaad+"' ediniz de, kurusla ifa'de 0 zaman her ev, aşağı yukarı bizim ev- kahvenin önünde gördüm. Bası gö;ı;.sü- etmedi; Ruslara karşı hücuma geçti. iili .., 
d sı k b d 1 1 b. h ft • d;. Denilebilir ki halk arasmda «Çalı " Denizyolları um um müdtir Jl"uav . ·111 

e · ece • e e i e ır a a gecinl1mi - ne düsmilş, göğüs ve başı hastonuna Bu muharebeye « Tempere harbi » i.c:in bir an evvel tahakkuk etmesi 1~ • 
Knsuı., cZ~vallı Necdet» den daha az ır 11 yecek bu mebliığı sövlemeyeyim. davaıımı~tı. adı verilmişti. 19 1 8 senesi Mart ayı • bizzat kendisi meşgul olmakta. ırnühCt , 

* 
okunmuş ve beğenilmiştir. c 

Avak üzeri birkaç laf attık. Biraz nın 15 inci gününden Nisanın be~ine dislerle hergün temaslıarına devsrn 
- Saffet Nezihi ölmüş! * lvi olıiurundan, yavaş yavaş kendine kadar devam etti. Rusla'r tarnamile ffi{'ktcdir. . ·çi'"~ 
Dediler. Aksaravın bir köşesinde, küçük bir geldi~inden bahsetti. Bir iki ay sonra mağlltb oldular.Finlandiya tarnamile MünakaHit Vekfıleti memleketirnıt 1

, b 
Gillümscdim, sevindim.. evln leş bir odasında ve.. c Feci vazi .1 dıt c Son Posta» da yazmağa başladı - kurtulmuş oldu. ötedenberi hissedilen bu ihtiyaca c~~ b 
Sevindim, çünkü, Saffe Nezihi kur- ye••in de fecaatini ifade edemiyeceği ğım, cUnuttuğurnuz adamlar, serisi i- Halkın arzusu ile devlet reisliğine verecek tersanıanİn y~polması için 

1.:;ıtl• 
tulmuştu. Onun neler çekti~ni sefalet bir dekor ortasında mefluç «Zavallı çin kendisini bulmak icab etti. Ayni seçilen general Mannerheim o zaman eden tahsisatı ayınnış bulundu~u11•0ıır 

1 deryası içinde nasıl hiç bir tahlis ümi- Nccde!• muharririle karşı karşıya• gel- yr.rde ayni halde buldum. Sua11erimin şu sözleri söylemişti. . bu hususa aid tetkikat bitip proje]el ert 
i di o~madan çırpındığını, tabiatın ve ce- dik. Bu karşılaşma hem meslek bakı • cevabını yazarak vermeği tercih eyle - - Ben na'ib olacağım. Bir diktatör zırland1ktan sonra derhal faaiıyctc g 

m;vetin insafsız yumruklarını kafa - mından hem de kafamda eserlerile çi • (Devamı 11 inci SatJfada) olmıyacağım! lecektir. 

Ve ben, benim için çırpınan bu kıza, 

başkasını sevmek surctile hinayctte ber
devamım ... 

Son günü Ferhundenin ellerinden tu
tarak: 

- Fcrhunde, kardeşim; dedim, sana e
bediyen minnettanm. Bundan sonra ba
na hakiki bir ağabey gözile bakabi ırsin. 
Seninle yeryüzünde en !;Ok meşgul ola
cak insan benim. 

Ferhunde sapsarı oldu ve odadan çık
tı. Aşağıya indiğim zaman onun ağlıya
rak gittiğini söylediler. 

İyiliğe bu derece vahşiyane ve caniya
ne mukabelemden dolayı, kendimden tik
sindim. 

Ne alçak ruMu imanım Allahım!. 
Ne bedbahtım!. .. 
Bütün kararlarımı a tüst ederek beni 

de, Ferhundeyi de nevmidinin cehenn~
mine fırlatan o adını bile bilmediğim kı
za niçin rasgelôim?. 

Şimdi ben de Ferhundeden :farksızım: 
Seviyorum. fakat ... 

Hayır!. Bir farkımız var: O seviyor, 
sevilmiyor. Bense sevgiilm için tamamile 
bir meçhulüm ... 

* - Fcrhunde, kardeşim!. Biraz bana 
gelir misin?. 

- Buyurun Bay Güneş ... 
- Ağabey demeni tercih ederdim. 

Maamaflh senin istediğin olsun. 
- Bir şey mi söyliyecektiniz7 
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Öğretmenler odasında yamm~ çağır-ı' hep Alman kızının .ismini sayıkladınız. 
dığım Ferhundeyi bir kenara çektim· - Heyhat Ferhunde; ke~ki öyle olsay-

- Akşamüstü mektebden beraber çı- dı. .. 
ka\ım; sana söyliyeceklerim var... Hayretle yüzüme baktı; devam ettim: 

Ferhundenin, tıpkı benim gibi. ümidsiz - Lizbet Zaydel, bu defa başka bir 
bir aşkın elinde, atete tutulmuş bir mum hüviyetle, karşıma çıktı. 
vaziyetıle eridi~ni vicdan azabı içinde - Hiçbir şey anlamıyorum Bay G:j. 
görüyorum. n eş ... 

Ak§amüstü mektebden beraber çıktık. - Anlıyacaksın yavrum: Lizbet Zay-
Derhal söze başladım: delin son sıcak küllerine de mantıkım 

- Ferhunde!. Ben her şeyi biliyorum; dan, muıhakememden, şı.ıurumdan ve 
fakat sana el uzatamamak mevkiindeyım. milliyetimden sular dökerek o ateşi s-ön
Bu halden duyduğum vicdan azabını, im- dürmüştüm. Şimdi, onun yerinde, onun 
kanı yok, anlatam.am. Senin karşınd;ı bir değişmiş hüviyetli tam benzeri için par
nimet kafirl; bir bayağı adam olduğumu lıyan cehennem, maalesef mahşerı~ kadar 
biliyorum. sönmiyecektir. Seni mes'ud etmek, sc-

- Neler söylüyorırunuz kuıuın Bay ninle mes'ud olmak için ne mümkünce 
Haşmet?. hepsini yapton Ferhunde. San!\ el uzata-

- Ne eöylediğimi biliyorttm Ferhun- mamak, ı;enin mü.şfik kucağında günün 
de; sen de benim nasıl unulmaz bir der- zahmetlerini. elemlerini, yorgunluklarını 
din zebunu olduğumu biliyorsun. di.nıdlremomek benim için bl1yük bed

- Fakat o l:ıüHda yok .. ha&talıiınızda bahtlıktır. Faht bu bedbahthk bana mu-

Yazan: Zeynel Sesim Sun 
kaddermiş Ferhunde. Ben Lizbet Zaydeli 
değil, onun bll§ka bir hüviyete bürunmÜ§ 
ikinci nüshasını seviyorum. 

- Kim bu kız Bay Güneş?. 
- Söyliyeceğim Ferhunde .. sana der-

dimi döktükçe papazın huzuL·unda günah 
çıkart.nuş dindar bir hıristiyan. gibi fu
rahlıyorum. Beni affet Ferhundc.. beni 
anlamanı senden yalvarıyoı·um. Ben bir 
beObahtım, bir talihsizim l<'erhunde .. ben 
huswnete değil, cidden merhamete I.ayık 
bir zavallıyım; beni affet... 

- Kızın kim olduğunu söylemediniz. 
Lizbet Zaydele çok mu benziyor?. 

- Hayır, benzemiyor. Benzemekto 
l'l()](sanlar vardır; bu onun tıpkısı .. . 

- Merak ediyorum, söyleyiniıı: .. . 
- Ben de hüviyetini bugün öğrenı-

dim. Bu sabah çarşıda gene baba, kız be
raber gidiyoclardı. Mümkün olduğu ka
dar 18.kayıd bir tavır takmarak bir diik
kancıya sordUm; söyledi: 

- Eşraftan Daniş bey; 
kızı Bayan ... 

- Tanıyorum; kızın adı Nı?cladıt·· 
- Evet Ferhunde ... 

? 
- Şimdi benden ne istiyorsunuz·· 
- Affimi!... dı.!~ 
- Bay Haşmet Güneş!. Geçen. ,iıfl 

istemiyerek, sarhoşlukla, söyle~ı~tıe' 
fakat bu defa bücrek, .istiyerck, dil; 
rek tiöylüyorum: Siz bir alçal~sınıZ·~ııl' 

Ferhunde Sevgi, beni sokağın ort 
da bir put gibi bırakarak, uzaklaştı··· 

* fıı'~
1 

N ecla Danişle aramızdaki servet 
o kadar geniş ve o kadar derin ki. :d8ıil~ 

O, ayda bin lirayı mütecaviz varı gı 10 
geçinen bir babanın kızı; ben, aıdıııı1lt'' 
lira aylığın bir kısmını da evin.;: yol 
ğa mecbur bir muallim. ;fe\0 

Zühre yıldızına ilanı aşkeden ı~ııcl t 
bcnziyorum. Aramızdaki mesafe. 0 }ltıl~e' 
erişi'mez, o derece katedilmez bır 
dir. so)·l 

Hayır!. Ferhunde Sevgi yanlıŞ 
di; ben bir alçak değil, bir deliyifl'l· · · 

* .Jc o' 
Muhakkak ki ben bir deliyirn. Ö) gıcl" 

masaydı bugün kültür direktörüne 
ı1 

rek sormazdım: . .. ·ct(flr 
- Bay direktör!. Züğürt bır oW 

zengin bir kıza talib olabilir rni?. y:ı~ı.ı 
- Bu neden icab etti Güneş?· 

bir kuyruk mu buldun?. ) 
(Arka.~• .,ı&r 
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Yazan: CEVAD FEHMİ 

:··········································· ANLATA N . 
1 E · zz·ya zad 
• 

'I' ·-· -· --·········--··--· 
l';fı ~ c'Matbaai Ebüız:iya. da, her ta-

··········································: . . 
: : . 
! Velid 

············································· 
miş, pej:mürde kıyafetli ordu bakayQSl 
göze çarpıyor, velhasıl k()(•a şehir bir 
mahşer manzarasını arzediyorctu. 

" Tasviriefkar , m üçüneo 
ç1k1şında 

ile .. ~)oerce ki tab, meomua ve gazete 
bel ortü.lrnüş loş bir odada, 30 küsur e
Efk~ gazeteci ve başmuharrir, cTevhidi ı 
~· cı Velidin karşısmdayım. Hiçbir 
tua ?dJ:me antresinden gecmeden mev
ğ\n ~r~ık. Çünkü ikimiz de ayni mesle-
lki bin en kıdemli, diğeri en kıdemsiz Ebüzziya merhum Balkan harbi müna-
ll'rat:rnetısubu idik. Bütün muharrırlerin 1 sebetile Ta.sviriefkarı üçüncü defa neşre 
ga bua~ hatır.alarını topladığı mı, .n~sı~ ıba.şlamıştı. Ben de Avrupadan tahsilden 
töy~~iğe başladıklarını tesbit ettı~ımı 1 yeni gelmiştim. İstanbulu:1 bu feci hali, 
P~L manzarası karşısında derin ıztırnba düc:.-

k.o =- az d~ndü. gözlükünü düzelttı, memek kabil değildi. Bulgar zaferini, 
!lllıŞrnağa başladı: Bulgarlann Çatalca önünde bulunması-

Gazete 1·... ak·1t "" ru anıamağa. nazrnetmcğe imkan yoktu. 
C IQ8 ne V w-..J Eğer o zaman muktedir bir kafa, azlmlt ı 

nasıl başladım ? bir el, devletin başına gcçebilseydi, yal-

Büyük aile s1rr1 

nız İstanbulun eli silah tutabilecek halkı- Osman Bey: cBir stuıl dnJıa hanımefendi!» dedi. 
ke~~azetecil!ğe ne vakit başl~dığımı nı toplayıp Çatalcaya sal~ı;~ . . ge'!!e Bulr 

1 
Serkomi.ser, kocası Raif beyin katl.i..n~ 

1 

Iimi tekrarlıyayım. Sırtınızda bir yaban.. 
des de tayın ve tesbit edemıyorum garları, domuz çobanı gıbı onümuze ka- den hab d 1 11ı k d .. 
bile~ tnübaHi~a olm-az. Kendimi bildim tar, bütün Balkanlıarı yeniden çiğnerdik.l . . er ar o~~~n zava a ına su- c~ sıcak nef~sını hissettiğiniz csnaua 
ve lı, ~~i de doğdum doğalı matba~cı Çünkü bilahare de tebeyyün eylediği ;j_ dan bıı cevab -..ez:ıı. .. .. .. ıNecdet •bey yerınden kalkmış olsaydı 
tiy gazetecıyiın. Filhakika Matbaa i Ebuz- ı .. . . . . . . zere Çatalcadaki Bulgar ?rdusunun, has- Hanımefendı, mazur gorunuz. Her J farkına varır mı idiniz? 
bir ayı, tllerhum Ebüzziya tesis ettikten ya olmak ~zere, bızım aleyh~mızde ıdıler talık yüzünden hali bizimkinden de daha şeyi ·bütün tafsiıatile öğrenmellyiz ki ha- Tabii varırdım. Necdet yerinckn 
~~enc ronra doğınuşum, çocukluğum v~ Y_~an~ana manen ve sıyaseten ve perişan idi. kikati meydana çıkarabileHm. Lutfen hi- ~ kalkmadı 
k ıne tıkırtısı dinlemek mıirekkeb k~ hıç şuphesız maddeten de yardım etmek- ı • • k " . · 
~.ı du"""'akl . • d 1 1 te idi'-er H h Id h b. f h t _ Fakat ortada kafa J ok, el yok, f!.aye 

1 

ayeye devam edınız. :tılecdct bey le N ec- _ Fakat siz de olmıvacak şeylerden 
cak ki J~•• a geçtı. Ondan o ayı o a- · er a e 0 ar ın 58 a a ı ce yok hatta en ufak bir iikir bile yoktu ı · h Jd"l b · · · · · 
llin' bugün de iyi işiiyen bır makine- reyanı da, zaferin neticesi de, benım ço- k d" k d . . . k"" k"" .. 1 . : ' a anım ge 1 er ve ara gıttınız. Kendı bahsediyorsunuz hanımefendi. Ortada 5i-
tatı rnuttarid ahenkli sesi, benim için en cukluğum üzerinde çok iyi tesirler yap- ğ en ı e~,irızı kor or~ ne, : ım~~ı, aya- j otomabilinızle mi gitt iniz? zi yaralıyan bir bıçak var. Bu bıçağın ~i-
koı.ı ınusikiden daha zevkli, müı ekkeb mış, bende iftihar ettiğim hatıralar bırak- t ımıı· zı kı~~a .dY.

0
k 0yeı: 1 

uRşmanl~ 

1 

- Hayır, taksı ile gittik. zerinde Necdet beyı" n parmak iz lerı ao··. 
ll.lısu k k t A · d ded";<· "b" es ım etme uzere ı ı guze ume ı ' · "" s!lnd • en nefis ıtriyatın ruhnevaz o u- mış ır. vnı zaman a, ı,..ıın gı 1, mu- . , w · - Niçin? rur· . n· b ğ d k k . 
~an daha tatlıdır hıtin tesirile bende tabıi olara~ mevcud ımparatoı:.ugumuzdan sonra, belki eli- .. :. .. .. .. uJor. ır ıça ı sapın a ı parma ız-

Böyle b : uh" olan gazetecılik meyil ve istıdadının da mizden (Istanbul imparatorluitumuz) da - Çunkü şeforumuz yok ve Garden- JBrini silmt'den kullanmak imkansız ol-
tıtıd :mat aa kıta b Ve gazete m ı~ rrd k belk" (A d ı · . t ı v barın 0• nu·· r ı._ b k ·· "d d d ğu .. . .. . en y ı· ·. "lk !""li . k" f t "ht b 1 t ,.,ı eec , ı na o u ımpara or ugu- a aUü ıra maya musnı e- u na gorc hakıkat kendılığınden mcy-da m: ~ ışenlenn daha çocuklukların- ı .. ı:_ ın ışa ı 0 arı e _aş,_a~ış_ ır. muz) da tehlikeye düşecekti. Burada (İs- ~ "ldir ' ? . • . • . 
tab·· Uhltın tesiri altında kalmalarından Çunku o muharebede Matbaaı Ebuzzıya tanbul ·m a .. ato 1 '"') t bi . . k d gı · dana çıkmıyor mu . Aksını ıddıa edebılır 

ıı bır d t h " ı· .. 1 b k 1 .. 1 ı P • r Uı-.~ a .rıııı as en 1 - Evet de,'am edı"nı"z . .. ? ~ete . . şey olamaz, o itib::ırladır ki ga- a, e ız ı guze ır şar ı ı.e. gen<> guze k 1, .. .. . •. ' · mısınız . 
~lıcıuğe ne vakit başladığımı daha doğ- bır karikatıir de neşretmisti, ki hatırım~ ·ı~~~;sor~m. ~unkü !~tan~ul, ~og[a~a - Barda numaralar çoktan b::ışlarruş- _Beni vurmak içın kullanılan bıça ,ın 
ktt 'U gazetecilik hevesinin be~dc ne va- da kaldığına göre bu karikatiı;: c;ok ı·ağ- ı ı rbı. e,(~ıyase etn lvek)ı k:ıs::ıd en .. ha~ 1 b~- tı. İçerisi çok knlabalıktı. Büyük salonda bu bıçak olduguv ne malum? ' 
d Yandığuu h t h f k - bet bu'rnuş fakat bir müddet sc.nra san- şına ır ımpara or u a ar mu ım ır .. .. .. , . 
ar Yokı ' a ~ra ve a ıza~ı ne ~ ·· t f d• d "' · ı· 1 şehirdir. Nitekim bugün de d:inyanın en yer yoktu. Kuçuk salonda bır koşeye o- - Devrilen hasır ko:tug·un yanında 

l'ot-.. asam, kat'ı olarak tesbıt edemı- sur ara ın an mene ı ımıs ı. .. .. . . . . . d k Şa . . • ... ·~o~tn. 'la}n 313 y h b y h b. d b" .. Id büvuk devletlerını n. bızım muavenctimı- tur u . rap ve meyva soy .ed ık. Nıha- yerde bulundu ••(' i ız unan mu are es: S""· unan ar ın en ır muc et sonra - "h . , . . . , V • 

'Aıu~~e henüz on, on bir yaşınd-ı idim. perlerimi Sultan Hamid Konyaya nefyet- ~e ~T ~ tıy~h et~ er~ :•e(• 0 ~~t~eııetı l yet ıske -etı~ cambazlıgı denen şu meş- Genç kadın bir müddet düsündii, ve: 
~beqfer çıktığımız o muharebc mü na- t i. Bu nefv h ad isesi, ailemiz ic;iıı pek b:j. fe~ ı ~~ın~ ışe. ;.mızı 

0 
.a;ı ı h ~r za- h ur nurnaraya sıra geldi. - Bu iş'.ere aklım ermez amma, dedi 

Razetııe o zamana mahsus birçok resimli yük bir darbe oldu. Birdenbire mutavas- er. ad d~Y erne erı ıraz a u şe ır sa- - Bunu daha evvel görmUş mü idi· mesela haclisede bir baska bıçagl-ın kulla~ 
;ı.,,...::~·e er du I h 1 k "k t · t b f h b" • b · .ı· h t yesın e ır. • · ? .. =::nıe • . var ev a arı, :ın a u re sı ır re a , ır say ve ır ır an aya ın- l nız. nılması sonra şüpheleri N ecd ı · ·· · 
edQr/ garıb ve amiyane resimler intişar dan maddi, manev:i ve fıkri büyük bir 1!< b~şmakal9 H ' . . c ın uzC'rı-
&ld ~ ı. Bunlan ÇOC"Ukluğunuı ve tabintıle mahrumiycte maruz kaldık. O ctevirlerde . - r ay~r. ne atmak ıçın onun bıçağının yere b ıra· 

ıgırn k ı t b h A • • d •r · · fk" - Yanı bu nurnaraya bütün elektrik- k 1m kAı· ·· ıru· ı tao.;:.~·· :rne tebli yevmiyesinın azlığına Mektebi Hukuka f!.irebilmek için ismimi ş e u <.>ngame ıçm (' asvırıe a - . .. .. .. . . ı ası pe u a mum n. 
ctın;'ııeı_ı alır, toptar, ko1leksiyon yapar- ve hiıviyetimi saklıyarak, gümrükten rın başmakalesiz kaldığı bir günde, bir lerın sondurulmcsı suretıle başlandığını Bu cevab serkomiseri ikna etmemi<;ti. 
l'rı.e~~ı bunlar elim bende mevcuddur ve mal kaçırır gibi harekete mecbur olmus- i müddettir zihnimde tasarladığı m (Her 

1 

bilmiyordunuz. Münakaşaya girişrnek te istemiyoıdu. 
dair _ -~~manlı - Yunan muhart-besine tum. Maamafih bu mahrumiyetn ve - o 1 şeyden evvel bir gaye lazım) ünvanlı bir - Tabii bilmiyordum. .Yeni 'bir suale geçti· 
l'azac k tıdarrm müsaid olup ta bır eser devrin bir sürgün oğlu için tahmin ve ta-

1 
yazı yazdım. Pederim Ebiizziya merhu- - Necdet beyle Necla hanım da bil- p k" h r ·d" f d r k" 

8ikaı a olsam- gene en iyi resım ve ve· savvur edilemi •ecek kadar çok olan taz-
1
ma verdim, gü11iimseverek yaztmt aldı ve mi •orlar mı imi ? . - e ı anıme e~ 1

: arze e ım 1 ~a-
llluh arı bu em-e ihtiva. etmiş olur. Yunan yikatına rağmen - Hukukta tahsilımİ her babanın oğluna karşı iltizam eyledi- ) . ş. . rih Necdet bey degıldır? Su halde kım 
l~rebesi alel\ısul Girid isyanile baş- muntazaman yapabildiğim gibi, Ga1.ata- Jti istihfafkar, fakat ayni zamanda h ima- ı - Hayır, onlar da ı.k defa olarak ge- olabilir? Şüphelendiğiniz birisi var mı? 
(\1~· Giridde asilerin başıncia miralay saray tahsili sayesindeki fransızcam.la yekar ve şefktali bir tavırla (vay sen de 1iyorlardı. NecHiya bir arkadaşı bu nu- Leyla hanım dudaklarını büzerek bir 
\>~dı. ) .~~e sivri sakallı bir serse~i fren k gazeteleri tedaril{ ve takibden hali başmaka 'e hevesine n:i. d~ş~ün) di yer~ k marayı çok methetmiş. müddet da lodlktan sonra n ğır ağır cevab 
ll~ Bızun türkçe gazeteler bu sersen- kalmaz bu gazeteleri muntazaman okur,J yanvı okudu. Fakat bıtırdık,en sonra ıs- - Sonra? , d"· 
tikat~~a mahsus acemi kalemle ka- tasnif ~der ve kolieksiyon yapardım. Ya- tihfafı g~mişti. Bu defa ::iddi bir tavırla _ Elektrikler söndü. Bütün dıkkatim- -;cr ı .n·ı . H k , . . 
ele 0 nu de sık sık neşrederlerdi. Ben ni devrin müşkülat ve tazyikatı, kimse-l (aferin oğlum, ivi vazrnışsın, yarın bunu h b k d B 1 k - ı mıyorum ... ayır a~ i_yen bı],..., ı· 
Rtbı, Y~ki çocukların hepsinda olaca~ı sizlik, bir babanın himaye, talim ve ter- başma~-ıle yaparız) dedi, -ıltın:ı da kendi le sa neye a ·ıyor um. u ara i ensem- yorum. Kimseden şuphelendı~ım yok. 
htı v~k samimi ve küçücük hıslerimle bivesinden mahrumiyet gibi maniniara elile (Ebüzziyazade) ismini kovdu. (Ve- de yanıma yaklaşan birinin sıcak nefesi~ - Peki amma bövle bir suikasdde ki· 
~teıerl\an eşkiyasına kızar, elimdeki ~a- rağmen, gazetecilik heves ve arzusu ya- lid) i ilaveye lüzum görmedi. Işte Tasvı- ni duyar gibi oldum, ürktüm. Ayağ fır- min ne menfaati olabilir? 
il~tıird· bakarak karikatürünu yap~ağa sımla beraber muntazaman ıler~€mekte riefkarda ilk başmaknlem bu surct'e lamak istedim. Birden sırtımda bir acı _ Ben de dün gecedenberi ayni şeyi 
f"e elan un, bu suretle ya-ptı~ım rPsımic:r idi. 1912 de, Balkan harbi esnasında pederi- hissettim ve haykırdım. İşte sanırım bun- düşUnmekteyim. 
ik haYatırnah~zdur. Şu _halde (gazetecı- Me ş "Utiyet ve " Tasv: riefl:a.r " min tasvibi, hatta t:ıkdirile ve (Ebüzzi- ları, siz de benim kadar biliyorsunuz. 

mb lıhar -ı..~ fııli olarak ılk adımı. Yunan yazade) i<m1ile çıkmıstır Babamın yal E t :f. k t b"l ed"w . kt 1 Serkomiser sustu, csoraca'k başka sr-y 
1ti be~~nde attım) diye bir tarih tes- Nihayet doh-uz senelik bir hasret ve ız- nız fEbüzzivazade) is':ni~i kabu! <>tmesi~ -S ~e ' a ; k ı{; ı.~ı~ı: dno da ar kaldı mı?:a demek ister gibi Rıdvan Sa· 

lnuvafık olur. tırab devrinden sonra meşrutiyet /!.eldi, benim için bir işaret. bir emir icli, biz o 1 v~r. a neye a a: en onunuz e .. ~ran dullaohın yüzüne baktı. Rıdvan Sadul!ah 

Res!·m m rakt hu""rrı"vet dedigımw• ı"z garib macera ilim e- ismin savesinde yetismiş, her şeyı·mizi Necd_ e.t _be?yle N_ ecla hanımı da goTruy.lr 
,. J A d bir müddettenberi içine bir ~C'yler yazdı-
:ı:'lln dildi, babam ve kardeşım.le beraber, o ona -....Ao."'n idik maddi ve manevi bü- mu ıdınız. Yanı bu sırada meselı:t ~ec et 

2t'ıi" an nıu}ı be · k · · "d d"l İ JIJ..<:Y _y u • 1 ~ ceb d€fterinden bir yaprak koparar~k lh.~ Zafer ı are sı,_ ÇQ ıyı 1 are er ı . : devrin bütün sürgünleri 'mrtulup stan- tü n varlıli'ımız o isimden ibarPt idi. Ni te-, bey ayağa k~lksaydı farkında olabilir mi 
lıj~arebe 7• _şerefle ı!l~.aç olunmu~ bn bula döndüler. Bir müddet sonra Ebiızzi- kim bu makaleden üç dört ay sonra E- idiniz? serkomlsere uzattı. Bu kağıdda L"Cyla ha· 

b aı~t ıdı. Servetıfunun v0 haftalık ya: merhum Tasviriefkarı tesıs ettı. Fn- büzziva merhum. Kadıköv iskelesinde 1 _ ş·· ,_ . F k t . d . tk nıma sorulmasını istediği bir takım su 
ıl.h o zamanın kumanuanıarının ve . . upuesız. a a rıca e erım ar ı fi 

leli ~a Mü i G . E p . . _ kat gazete, hakiki yevmi bir gazeteden ansızın vefat e?er~en de, bıze mırac; ola- bu muammayn nihayet veriniz. Niçin a'ler yazılı olmalı ki cinayet masası şe 
h !lı aık ş r azı tem aşan ın 1 esım ziyade, itina ilc ne.şredilen bir haftalık rak yalnız bu ı~ ı bıraktı . Su hal ar ga- t · . yeniden söze başladı: 
~~nı. Çtftesık b~lardı. ~tem Paşa mf'~'- mecmua'-•n benzıyordu. 'I'asviriefkar da, zetecili~e fiili ve e9aslı olarale Pk baı;:Ja- Necdet hakkında bu kadar garıb sı.ıaller 
'"<~t sak:ılı ı k ~ıklı şnnl bır J ? - Zevciniz Rnü beyin ecdadından k.ıl-k 1di. On · ı; .Ya 1

" • } . neşriyatına bu şekilde devam ederken, ma m tarihini, bu makalenin intisar <>ttiği soruyorsun uz· 
-..1~Yıı n.ı..,run resmını d.e • .saman kuğıdıle ·· d ı · b" 912 .""""n""sı· sonlan nddedebiJirim. Yanı· ı"lk Serkomiser ILir müddet tereddüd etti. ma bir mavi elmastan bahsettiğini hiç • ., '""'"'" t f d ır. k d 1 arasıra freııkçeden ter<:ume e ı mış ır ""' .. u 
lt, r?Sirnı. '.e_ ra ına ıE>er uman a_n a- ·k · d b" d A' k d n·· nan n gazetPci'ik hevesiPrim 313 muzaffer Yu- Sonra hakikati kısmen sövlemckten baş- duydunuz mu? Böyle bir mücevherin VÜ· 

b(!rı~ ~rını, ge.ne kopya ederek dıze:, ı 1 yazı an, ır e ·e san r w ı nan harbindC' ba"'lawıs. ille fiili gaz('teci- " cudünden haberdar mısınız? Kırım har-
t~~na ~.:~.tki~rt(ıküb~_eı:_kyap~r)dım, ktı g~lh- ~eşh~ dcÜçbSşilkanh~~zlıamr) ,.rıkorrmaandıının ter- li/!im 912 bedbaht Balkanlar harbinde ka çare olmadı~ını anlatnı~ olacak ki ce- binde bir İngiliz generalinden Raif bc-
<ti~·~ ( . -·""ı çu ·x;y ~aze ecı e- cumesın en a J... • ı · . t"da Ptmis demektir vab verdi: 

l'orıarllıise en page) yani (sayfu tertibi) Meşrutiyetin akabinde biçare vatanın ıp rı\; ~-d Eb"" . . t Tk !:ı - Hanımefendi, sizin sırtımza sapla· yin dedesi Rüstem Paşaya geçmiş. Şimdi 
\'lı., · başına şac:kınlıktan, cehalettcn, fırkacılık e ı • ~zzılva varın gazeh f'tcı ı 

1 
a- Portekiıli bir elektrik mühendisi bu el· 

.ı. .,.... " , .. .,tının en mıze ve en acı a ıra arını nan bıçak Necdet beyin kullandığı bıçak-
~ıhniş ... ı lnuharebesi için hüsnü idare e- bela ve ~afletinden dolayı <;:ıkan müteva- ı ·~kl d ,.,~ d kt" 1 masa sahib çıkıyormuş. 
''&tb d' llıtızafferiyetle intaç edi'miş bir li ve müteakıb felaketler malumdur. Ev- na e evamy <' eceN tr. t "' f C ı. tır, Ü?erinde onun parmak izlerini bul-
o h e.Jl'lıMim . f . h~ t" aza n: tısre ,..,a ıı öş"vn d k Leyla hanım ın gözleri hayretle 
ı:t'- arhi~.~~ . Fi1hakika Sultan Hamıd vela Trablusgarb acıası w ur et ı, ar- .............................................................. u · yüdü: 

bu· 

11.1\~e da~Hde, ne harıçte bir gaile kasından Balk~n devl<:t1eri başta. Hulg~- 40 otobüs sr..ttn Genç kadın birden heyecan1nndı. Yü-
111~'aYeti . 1~ ıdare etm2k meharet ve ristan olmak uzere bırle~_rek. b~r ~afıl ~ - .züne kan hücum etti. Yarasını unutarak 
-y ~ Zaf nı gosterrniş Türk ordusu zafer- zamanımızı yakaladılar, uzerımıze aç ıd oğru lmak i~edi. Sonra ıztırabla tekrar 
~ arınıışt~re kOŞarak, 'Atina kapılarına da- ~~rd gibi saldır~~lar, __ hüsn5 idar~ edildi- alin~ ca'.'J 
aklaştı · IIel~ ordularıımız Yenişehire gımiz -z:a~anla~; uç d?r.t kolordu ıle tepe- ~ i\ yastı~a düştü: 

ralldanğı Vakıt o vakit veliabd ve başku- liyeceğımız, mulklerını hurdahaş edece- - Necdet mi, ondan şüphe mi ediyor-
-~ikı~ı h ola~ (Konsta.ntin) in (bilahare ğimiz muhakkak o~n maddeten ve "2a- İstanbul elektrik, tramvay ve tünel sunuz, diye bağırdı. Imkansız... Boy ı e 
ll 

1
e Ôerah:rbınde Yunan kralı o!an) ordu- ı nen küçük ve hasis olan bu nakes duş- idaresinin merkez binasında dün bir top- bir şey nasıl aklınıza gelivor. Nerdet be

t:rı da .A. nıüthi.i bir firarı vard1, l:i o- manlara iki üç haftada mağlub olmak fe- lantı yapılmı§tır. Toplantıya vali ve be - ni öldıürmek i.st~n. .. Bunu düşünmek 
!!daddid ~rupa gazetelerinde çıkan mü-lıaketini idrak ettik. Bulgarlar iki haftada lediye reisi LO.tfi Kırdar riyaset etmiş, iş- için deli olmak Jbım. 
~ t>thn v zel resimlerini h&la muhafaza Çatalcaya gelip dayandılar, hükümetin }etmenin umuım müdürü ilc şube müdür. 

\tk \>e ı"fet"harasıra bu resimleri büyük •

1

• basında (KAmil Pa.,c;a) adını taşıyan ve Bir daki\ra sustu. Kendini toplamak 
"' ı arı k · leri bu toplantıda hazır bulunmucı1.ardır. kl d" F 1 ·ı · "tt""" · ı ~(!{'akat a seyrederim. (İngiliz dostu). olmaktan has a. m_ezi?•etı ~ için be e ı. az a ı erı gı ı~; mı an a-

h haret bu harbde Sultan Hamidin asıl bulunmıvan bıçare ve bunak bır ıhtıyar Şehrin muhtelif semtlerinde çalıştırılan mıştı. Asabi ·btr şekilde P,\Pdü: 
~reltenıı"e dirayeti, ordularımızı üssül- vardı. (Reh?e~i kar~a 0l~nı~ .. · ~ _kavli otobüsler çalıştırılamıyacak kada ı· h urda _ Affedersiniz, heyecanla ne dı>diği
l}:dudtı!l ıden o kadar uzak olan Yunan marufu mucıbınce böyle bır a.cı~ın ı.dare- dır. Her tÜrlü kazaların önüne geçilmesi mi bilemedim! dedi. Fakat o kadar o1anı· 
ttı q~Yad:· ~erid gi-bi fnce olan Garbi sinde memleket, harb mağlubıyetınden için belediye derhal haricclen kırk ntobüs k b" d b ı.. t• · k" 
R.a.~ı Ve b~ 'bir hat\a sevk ve tahsid ettir- daha feci maddi ve fikri bir hereümerce yac:ı ır şey en auset ınız ı. · · 
~~t ~e Sırbı ~azik vaziyette, meselA Bul- uğradı. İstanbul karmakarısık bir vazi- mübayaasına karar vermiştir. Yeni oto - Serkomi~er pişkin bir eda ile muka-
2tıa e~ :voııur: arın bize karşı harekete ~e- yette idi. Bir taraftan Rumr>liden düşman büSller Amerika, Fransa veya İngiltere • be le etti: , 
hıtr~ı Obnak uzu kesıne4e kalkışmalarına, gaddarlığından kaçan muhacirler sokal~- den getirileceğinden, bu hususta hi.ikii - - Z:ırarı yok, hanımefendi. Bizi ma
h~ {'Slıas1 JeşkU eder. Bahusus, ki o ları, camileri dolduruyor, diğer taraftan metten müsa'B.de istenmiştir. Belediye, Ve .zur görünüz. Ne kadar gayri varid olursa 
"eıı llde ol~ ~ .sonraki harblerimizin hiikOmetin aczi yüzünden kendini şaşır- kaletten müsa:ıde geldi~i takdirde en kı- olsun her şüpheli nokta üzerind~ tevak-

ll'lu~,..,. .. ~ gibi bOtün Avrupa dU- mış olan halk avare avare dolaşıvor, so· da t b"" 1 . t 1 b"l kti kufa mecburu.. n:...; anlamalısınız. Sua· 
--ması, 'ba4ta İngiltere ve Rus- kaklarda mütemadiyeD silMıını terket- sa zaman o o us erı sa ın a a ı ece r. ... .... 

- Mavi elmas mı? diye tekrarladı .. 
Hayır, böyle ~bir elmasın mev\!udiyetinı 

ne duydum, ne de bundan bahsedi1di~ni 
işittim. Böyle bir şey o13aydı Raif bana 
mutlaka söylerdi. 

- Raif beyin kardeşini öldürdü~jnc 
kani misiniz? 

Genç kadın bu beklemediği sualle ye
niden heyecanlandı, adeta bağırır gil:ıi 

cevab verdi: 
- Onun masum olduğuna suretı kat'i

veele kaniim ... Masumdur ve hakik< t bır 
gun nasıl olsa meydana çıkacaktır. 

- Demek esrarengiz bir şahıs Rail 
beyin kardeşini öldürüyor ve şüphc•leri 
Raif beyin üzerine atıyor. Sizin ifadenizo 
göre de ayni meçhul şahsın sizi öldürme
~e ve şüphe1>eri bu sefer Necde~ beyin Ü· 
zerine celbe çalıştığını kabul etmek hi· 
zım... t Arkası var) 
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· ahçe izdihamı hadisesi 

şahidieri dün de dinlendi 
Dünkü muhakemede eski Emniyet Müdürü Salih 
Kılıç ve Muavini Kamıran bizzat bulundular sorgular 

1 • • 

geç vakte kadar devam ettı 

SON POSTA 

·Refik Saydam, don Şehirde ' i motö iıı 
An araya döndü b h b 1 d 

(Ba.ştarafı 1 inci Sllyfada) u r aş a ı 
de Kara bük ve Zonguldakta yaptığı se- }di • 
yahatten dönmekte olan Başvekil Dr. (~tarafı 1 inci saytOCUJ.) d~m Karadenizdeki mtvlun yükSC 

0 
• 

Refik Saydam bugün saat 1 ı ,5 te An- sında işiiyen rootörler büyük müşkü - ~inin dereresi de muhtaçı tctkik gü , 
köraya avdet etmiştir. . lata düşmüşler ve bunlardan bir kıs - rülme~dedir. Kaldı ki memleket Jlll~ 

Başvekilimiz Bizyük Millet Me~ı mı seferlerini yapanuyarak muattal bir dafaası bakımından da mühiın ~~ 
Reisi Abdülhalik Renda ile Vekiller, halde kalm~lardır. bu maddelerin dahilde geniş ~~~ıı~ 
Riyaseticümhur Umumi Katibi Kemal Buna sebeb şirketlerin deniz motör. bulunması ve arızi sebeblerle fia 
Delegeç. Başyııver Celal, meb'uslar, ledne motörin vermemeleri veya bu. derhal yükselmemesi icab eder. ·t • 
Ankara Valisi Nevzad Tandoğan, Em- nu fc1zla. nisbette azaltmış olı,naıan - Alakadarlar bu ve buna benzer ~J 
niyet Direktörü tarafından selamlan - dır. halMm biran evvel devlet murrıtzdl ~ 
mıştır. Garda bulunan kaldbalık bir Schriınizdeki b~ büyük gaz ve ben- altına alınması lüzumuna i~aret etfll 

tz:mı·t a~ ........ ...., mahkemesinde görül - Uerinde kalabalığın çoklugunu teba - halk ki.iUesi Başvekile karşı içten sevgi zir: finnasından en büyüğü verdiği mo · 
1 6 ...... ~ tc dir er. 

1
: 

mektc olan Dolmahabçe izdiham hadıse- rüz ettirmişlerdir. tezahüratı göstermişlerdir. törin miktarını 200, diğerleri de 100 -Pamuk ipliği fiatlan yükseltil~ıı. 
sinin İstanbulda bulunaıı ve evvelce din- Zimmetine para geçiren Dahiliye Vekili ve 30 litreye indi~lerdir. _.:\lt~ııv 
lemneıniş olan bir kısım ~idleri de, b' ··cra memUrU tevkif edildi Kastamo~u 5 (A.A.) - Dahiliye Ve. Bu yüzden evvelre 1200 litre motö. ı 5 gün evvel 55S kuruşa Y~;6ı,ı1 
2 nci ~cezada. istin1tbe suretne dün ,r 1 kili Faik Oztrak, refakatinde Kasta - rih alan bir motör limandan ayrılamaz miş olı:ın Adana ve T~rsus fabrı ~ 
dinlenilııtişlerdir. İst.a.nbul 2 nci icr.a memurlanndan HÜ· monu meb'usu Rauf Orbay, Bin'{Öl hale gelmiş ve bazıları muhtelif firma. mamulatı pamuk ipliklerinin behe~ 

Dünkl celsede hadisede maznun bu - seyin hakkında zinunetine para geçirmek meb'usu Necmeddin Sahir ve kendile- la'rdnn birer miktar almak suretile ihti- ketine yeniden 20 kuruş zam ~r:de~ 
luna.n eski eımıiyet müdürü Salih Kılıçla, suçundan, tahkikat ve takibata başlan - rini Çankırıda karşılamış olan valimiz yaçıannı losmen tedarik edebilmişler- ve bu ırurüakalar malları şehn · e' 
muavini Kô.mıran avukatlarile birlikte hn mıştır: . .•. .. .. . . olduğu halde bııgün saat 16.45 de Kuıs- dir. ipHk fabrikası ma~:ııarının fiat sevıY 
zır bulunmuşlardır. İddra edıldıgıne gore, Huseyın hacız tanonuva gelmiştir. L' • tihl~k ı· ı· ve sine vükseltilmiştir. de)d 

. . esnasında iki alaoa.klıd 1nus Id ·u ımana ıs a em Jası ge ıren ~ rtiJlliZ 
Saat 10,30 da başlıyan ıstina be duruş - . an a. 0 

. ug Vekilimizi şehrin me thalinde hasta buradaıı ithalfıt eşyası vesaire götüren Bu vuziyet ikarştsında şeh ~ııl' 
ması, öğleden sonra da devam etmiş ve par~ ~rçl~l~a vermenu~ ve zını - muzika olduğu halde bir kıt'a asker ile motör seferleri bizzarur azalınaktatiır. fabrikada ,gerek a~ala cinsi parnll~te i • 
ancak geç vakit neticelenrniştır. metme geçırımştır. . . sür.'at okulu, klz orta ve ilK okulla!tdan Bu vaz.iyet birkaç gün devam ettiği tak landığı ve gerekse mallarının kalı f11" 

İlk dinleDilen şahid emniyet 4 üncü Suçlu, dün ~ultanahmed 1 ıncı su'ıh ce- birer grup talebe selfı.lamışlardır. diıde yakın limanlada İstanbul ara - tibarile üstünlüğünü ileri sürercl<.,r i 
şube .. dürü Nazım Çetin ifade,sindı:>, ez- za ma:hkem~de .yapılan sorgu.:.u esna.. Gümrük ve İnhisarJar Vekili sındaki deniz muvasalası mühim nis - mulab.na paket ba§ına 20 kurtlŞ l 
cümle şunları anla.t:mı.ştır: sındn, demiştır ki. . .. h. 'kt tm. ti ~ 

·H~.:n-- - - u · -'--Ili de ..ı _ Alchıır..- parakın borçluya verdim. Adana 5 (A.A.) - Gümrük ve In - bette E'ksilecek ve bunun mu un 1 ı. e ış r. 'k pı) 
c- dUJbt: gumı, vaıı.. a möLUI; n o.ıe- 6"''" h' I V k·ı· R 'f K d . eli kisll . .. -ı---'-ti Bu suretle sebebsı'z olarak iplı ..,u 

ğild' Emni et .. d... . tinde öb t . F1akat borçludan imza almayı ve kayde ısar ar c ı 1 aı ara enız ve re - so a en goru t::\..'t:A r. . b h .. d getirihvıı 

ı ıakm.b 1 y ~ uMürı~d.. Salnih Ke çı geçı'rmeği unutmu.,wm Borçlu ~imdi pa- fri"katindeki z.evat ile birlikte Hataydan Yaptığımız tahkikata göre kumpan. sasında bır u ran vucu e o ar u unuyoruuıu.. ur ı - ,--·.. • '$ • • • • p t' . . . ul kt d ı.. 
lı .ı. d · ed ..... 1..ıc-ı "-'Inn aldıgı~ nı inkar ediyor. şehrımıze gelmış ve garda Valı, ar ı y~!arın motöıin vermemelerının sebebı b unma a ır. ..}> jv 

ç u..ı. aır :e rneş5u:.ı.uu. --.; • · · 1 · p ı·ı·ı H lk 7 ~ı O ku d lAkad 1 paJll.. ..A S 20 d eJ f la daı 'zdih Hakim, isticvabı mliteıakib Hüseyinin ve BPled:ve reıs erı ar ı ı er a ev- ruotörinin tonuna mevzu 7 ru~ Her ne ka ar a i:1 ar ar .. eri~~' 
aat tt ğı e t .. ~~~ı sa~ay• 2; dı ~ - tevkifine karar venniştır. liler tarafından kar~lanmıştır. Adana narkın şirketlerce bugünkü şartlar .. da racmın Usansa tabi tutulması u~lloşf 

ikm:n ~rb. 1 tnıel fs~ ımüer. .afa:. k' be'ldıs_e T.atıkikata devarn edilmektedir. kliibünde şercilerine verilen akşam zi- hilinde idare etmcınekte olm~ı iddia- fiatıann 35 kuruştan 58 k-uruşıı oe 
mcı ır e vuıa, essı va a ı ı- . d kili' . ht l"f 1 d w w i ·ı ri .. kt iseler t'' . • ............................................................. yafetın e ve· mız mu e ı mevzu ar sıdır. Bu arada stok bulunma ıgı veya yükseldigin ı e sunne e re .. 

ril~ı~hid, bundan sonra hadiseye hnlkm Beyhude b·1r zahmetl ü~:rınde hasbihallerde bulunmuş ve stokla_rın konturata bağı~ bulun?uk.ıa : pamuk fiatları ehemmiyetli stl f'. 
hadd h b b ld ğ • vılave!imiz hakkında alakadarlardan ~ büyük müesseselere aıd oldugu ılen düştüğü zaman fia'tlarda tcnzilfıtötill ' 

son e varan eyecanı se e 
0 

u u- (& raf ı · · f dn) ·~ 1m stı · · ri ı pılmadıgı· ndan bu cihet varid g rm söyliyerek, Salili Kılıcın bu işde. bir ..Jo... 
1 

• ştı &__! __ ~nbe_ı sayk a nıglumat : ı .•. 
1
:· t' B 

1 
d' . p sürülmekte ise de, şirket le n ·ı nav un 

--J ı: ti lmad l'ft ka ti-.ı:.. bul auıcs.erı yazı ı z.d.l.t..:ıcu'ii ır ta ım propa- Vekil dun vı aye ı, e e ıyeyı, ar- fiatlannın vükselmesi dolr:yısı e mo - memektedir. . bır mt:. uuye o ıs• naa ıııuc: un~ • w • • • •-nıiŞ 
duw ·uı. tmiştir ganda ka~ıdları koyarak mektubları muh tiyi ve kumandanlıgı zıvaret etmış törin fiatJarını arttırmak istedikleri an Bu vaziyet iş mevsimine gı.ı~~fııı' 

gumr 
1 

ve e · •elif memleketlerden postaya verdir - halkevi insantmı, su kanallarını ve ba- lasılmaktadır. luııan ve memleketimizin her t -ıhıtıl Müteakiben dinienilan emniyet mü - • ıeıs .... 
dürlüğü santral memuru Şakir de, a~a - mişti. rrı.~ i~aatıru, kız enst~tüsünü, tUtlin Bu arada şirketlerin tonu 9075 ku • yapılan binlerce el dokuma ede~ 

AlmanlM bu işe hayli kızmakla bera -. fal:lrikasını gezmiştir. Inhisar1ar bac; - ruı: olan teneke motorini vermek iste- ve bun1ann istihsalfıtını istthlak ıt,~ ğıdaki şehadette bulunmuştur: b ·~ dd t}e 
ber derhal ve aynen muka eledea gerı ıniidürlüğünü de ziyaret eden Raif Ka- ın~leri de buna delil tutulmaktadır. geniş müstehlik kütlesini ~i e 

- Vak'a gec.esi nöbetçiydim. Saat dur.ınamışlardı. ra-ieniz inhisar idaresinin buradaki ça- Digw er taraftan navlun yükselişi he • kadar eder ınahiyettedir. .. e( 
20,30 da saravdan bana telefon edildi. Sa- Dü. &..f te d .. f eı· · d "' d'k lO. 1 1 d -ını•• 

'" . n -u r. sa u n ıcesın c ogrcn ı Iı~maları hakkında ma mat a mış ar - nüz fiatları nisbeten yük' sek olan gaz Alakadarlar vaziyetin evau• ,,
9
\ ' rayrn örründe kalabalığın çoğa1dığını söy- k bu k Id iba ı g d fa h--ı J' ' 

.ı . ~ ı e ' ş ıyan_ propa an. .a , a • dır. ve benzine tesir etmemiş buhınmak - velce iplik üzerine mevzu nar -tti lediler ve muavenet istediler. Du esnada ı t d etm kted ekl d ~ · "•ı:;v 
ıyc ı .evam e ır ve ş . ını :s1

§- İnhisar]ar Vekili dün ak~am Mer - tadl3'. Bütün firımalar ırnemleket(mize dınnış olan İktısad Vekfilctinı " ns Salih Kılıç dairE'den çıkmış bul.unuyor - ti k be ı..- sah d b h ı g .. ta.le :me ~ . raucr ~ a ır ay 1 c- siN, ~itmiştir. gaı, bı.>nzin, ınazot ve motörini Rusya rarlar all.mağa sevkedeceği rnu du. Yim1T1 saat sonra polis kuvvetinin in- nışletmıştır Meseleyı anlat3lım· M · 5 (AA) G" "'k t h" 
ti~ı~i~kifigclm~g-i,t~~~ · w •• e~n · ·- ~ru w n~\.~·~R;o;m;a;n~v~a:d;~~:~;t;irm~;~;t;e~~;d;u;k;~;r~ın~-~d;a;ili~rl~ar;·=========~ Yakından tarudlgınuz maruf bır zat sarlar Vekilimiz Raif Karadeniz ya • c " • 

raydan bildirildi. Ben de, telefonla vazi- dün elinde bir mektub bulunduğu halde nında Gümrük Muhafaza Komutanı Ge • d •• k • f 1 1" etll 
ycti \~aliye bildirdim. Bir hadise vuku matb~amıza geldi. Zarlın üzerinde ad - ne ral Lutfi Karanınar olduğu halde 1 s V eç u n s 1 s e er an 
!bulduğu takdirde kendisine haber ver - resi. y.a~ıl! idi.' Mektttb .. Berlinden postaya dün akşam Mersine gelmiştir. ~~ 
m.emizi söylemişti. Vali, kapıların kapa- verılmıştı. İçinde de türkçe olarak mat - S hh" 'T k T ıııı 4 

tıhnasını emrctti. Bunu telefon1ıa nöbetçi bu bir kağıd buhınuyorou. Bu kağı:ida . ı ıye e 1 ı . (Ba.ştarafı ı inci s:ıyfada.ı ıhükfı.met1 harlciye müsteşarı WelLS ı~ 
müd'ürü Nazıma ve saraya bildırdim. Münih suikasdinin tarzı cereyanı arıla _ F.rzıncan 5 (A.A.) - Sıhhıye ve fç- bugün kısmi seferberlik ilan etmiştir. beyanatta bulunarak, IFlnl~~t e_..~J 

V k·ı· H ı~ · Al t . 40 · ki · ·ı~h Sovyetlerin hücumunu tnkblh etııı n.şW Bilahare vali askeri yardıma ihtiyaç ol - tıbyor ve Alman polisinin yaptığı tah _ timai Muavenet. . e ı ı ~ usı ~ aş Bu sayede yenıden bın.. şı sı ~ Ltı+ln Amerika cümhurtyetJerlnln :rJ'l ı,U 
d'uğuna ve kurnandana telefon edilmesi- kikattan aldığı neticeler hikaye ediliyor- dUn a!-:-şam ~ehnmıze gelmı~ler ve ıs • altına alınarcık, ordu mevcudu 150 bın protestosuna, Birleşik Amerikanın dtı 
ne dair de talimat verdi. Bunu cıa, tebliğ du. tasyonda vali ve askc!·t komutanlar ve k~iye yükseltilmiştir. rak ede~nl söylemiştir. 
ettim. Matbu bir kağıd yalnız bir kişiye gön- kalabalık bir halk kütlesi tarafından Ordudan bütün mezuniyetler daha Norveçte niim:ı.yişlcr ışi~ 

Bundan sonra mahkeme şahid N~zun- derilmek üzere tabettirilmiyece~ne gereka ;;;;r;;· &;;;ıl;;a;;nm;;;;ı;;.şl:::::a=r=d=ır=. ======== evvel kaldırılmış ve sahil bataryaları Oslo 5 (A.A.l - Blnl müteca~~ıı"eP': 
la. Şakir arru:ı-:1da müvaceheye lüzum &yni şekilde ıbirçok mektubların Türki - . . takvivc edilmişti. Osln fintversfteslnde bolşevlzm 6~ıı e f 

yct ve kayıpları gıbı Almanyanın mu - H"k~ ~ t bir ihti at tedbiri ola'rak, nlimnylş yap:rmşla.rdır. !Bu tnıe .nıztllf· ~ görmüştür. Nazım, valinin kapılnnn ka - eki ehirçok adreslere yollandığına vaffakiyet ve kıayıpları da yazılmıştır. 0 u ume • . Y İ rls!nln sosyallst oldukları görülınıı ııtıSf' , 
pa .. ı'ımnsına oair emir vermesi keyfiye- hükmettik ve harbin b:ı.~angıcında cere- h Id ı...A..ı:~1 • Alman noktai nazarına Aland adaları cıvarında, sveç kara çok profe56rli3r, söz aıarnk sovyet ~tıf, 

k d. · bil.ı: • 1 h a e :wıw.-:ı=en · · d dökm "' d ı~ Ftnll'ıtl J tini santral memurunun en ısınc wr- yan eden buna müşabih hadise eri abr- göre izah eden bu .mektub'arn sebeb :ne? suları dahılin e mayn ege e .a- şiddetle hficum etm~ler ve ~ının '"'tl 
mediğini söylemiştir. ladık. _ . kab t rar vermistir. Ru.ııya fhtilMında bitaraf knlmıı ıcı" 

ö:.'eden sonraki celscde sah. idierin jfa- Ayni zamanda (King Hol) usul:inün Sakın maksad Türk gazetelerıne re e İ b d~ Stokholm ve diğer büyük veç Için tehlikeli olacaıtını, çünkil ~llsı.J, 
& olmasm. Mtih:arfbler radyolardan sonra ~a ır: " . . . . . z~mıında Norveçln de tearrvüze u~ eııılf" 

delerine devam ccfilerek, polis memuru Almanlar tarafından bu tarzcra tatbiki bir de bu mcktub'.arla karşımıza raklb o- §Chırlenn tahlıyesı ıçın hazırlıklan ya- Ihtimal haricinde olmadı~nı s11Yl v' 
Ras.:1.T' Özc.-an şehadetindc şunları söy - kıarşısmda derin bir hayrete düşrnekten larak dikiliderse halimiz neye varır? pılmıştır. dir dtışıııt 
lemiştir: d'e kendimizi alamadık. Yazımızı bitirirken sakayı bir tarafa İtalyada Finlandiya lehinde yeni Talebe, muhnrlb Finlll.ndlyalı arka 

- Hadiseye kapınm vaki~siz a<;ılıp ha- Almanyadan Türkiyeyc bu mektubla- b alkın k Alman ~la..'"lmızaı baHsane tezabiirat bi!" tesanfid mesajı göndermlşlerdfr. fl(J 
Panma.c;ı sebeb olmuştur. Kabahat Bı:> - rı gönderenierin maksadl:ırının ne ola- ~r rasih tt b 1 1 . Roma 5 (Hususi) - Sovyet - Fin Finlandiya meselesi ve AIJtlll 

bır na~ a e u una rm. · ·ı İtal t'" 
şiktaş emniyet amiri LQtfidcdır. bileceğini anlıyamadık. Bu satırlan yaz - Bu emeğe ve bu masrafa yazıktır. Dün harbi başlangıcındanberi bugtin üçün. _ ı e ya i Jl11lııf .~ 

Diğer şahid'crdcn polis memuru Sami dığımız dakikalarda dahi muammanın a- ya hAdiselerinden mektub'arla haberdar cü defa ola:ak. Romada, bi~I~,:.ce. İ~a·l - ri,B~~~s~ı5 ~~i:·~tm!:~: ~:cr. ;;~ 
Yücel. Vahidettin, ve Şevket de hfıdiseye natıtarını ele geçiremediğimizi itiraf e • olmak usulü bize yabancı gelir. Beyhude yan talebesı Fınltmdiya elçılıgı .ön~n ile Almanya nrnsında Flnlfmdlya :;o.ıı 
tehacürrriln sebe-b o1ıduğunu ve Salih K; - delim. zahmet ediyorlar. de büyük tezahürat yaparak, Fınlılerc hakkında belkl de noktal nazar tc8 

lıçla, Kümıranm suçsuz bulundukl~ını Türkiye, matbuatma sansUr koyan bir karşı sempatilerini izh~r etmişlerdir. mcl-:tc olduA'unu tc.c;lim ediyorlar. ıliltı t.e,ıı 
beyan etmişlerdir. memleket değildrr. Gazetelerimiz harb Bir Alm"'n ta yaresi Bavyerada Talebeler, Fin ve ttalyan bayrakla - R~mnda Finlandiya lehinde ynP 010rl'~ 

Şahidierden polis Ceınil, Mehmed Ali başladıitındanberi cereyan eden her hil- t d kl h lde bUyu"k caddeler zahuratn gelince, ayni zamanda 
0

611 tl 
1 · ·ı d 11SÜp parcalandi tını aşı 1 arı a . •• d'İLallanır. Habe9lstan harbl zaJJltııııed~ ve vak'a gecesi zivaret mal~sadile saray- disede ngı'1 fz ve Fransız noktaı nazıarı ı e u- d · e tezahUrata devam et id 

• . en geçmış v - Ifmı:l!yanm hattı hareketını tenk 
da bulunan ve o gündenberi hastalana - birlikte Almn:a ooktai naumna da yı:>r I..ondra 5 (A.A.) - Sır Alman ta~- mi~lerdir. makalesi 1lerl sfirUlemektedlr. _ , 
rak. dili pepemeleşen Sadun da. şcha - vermişlerdir. Müttefiklerin muvaffaki - resinin Münih şimali şarkisinde Bavyere IniJlctler Cemiyetinin toplnntı6ı • • • • - jOI~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Levazım Arnirliği Satınalma Komisyonunda n : 
MU:t.an cınsı Muhammen fi.ntı iıt teminat 

dağ'arına düşüp parçalandı~! haber ve- Cenevre 5 (Husus1) - Önümüzde- Bına vergısi mzamnam~~ di 
rilmektedir. Kazanın sebebı meçhuldür. ki Cumartesi günü yapılacak olan Mil- 22 nci maddesi degiştırl~. ~~ 

Yunan - halyan letler Cemiyeti konseyi toplantısının Ankara 5 (Husus1.) - Binıa ..,er~(l 
ticaret gÖrÜŞmeleri . hazırlıkları i~al edtı.rn.cktedtr. znmnamesfnin 22 ncl maddesi d~Sdltıf" 

~aat Moskova hükılmetının, ~tantıyı miştir. Maddenin yen! şeklini J:>ıl 
11 . Roma 5 ~A.A.) - ~az.eteler; yakında yersiz bulduğu ve eelselere iştir~ rum: c:ı.fl J 

. Lira Llrn Cumartesi 

500 Erat batta. 4000 300 Açık 23/12/939 
nlyesi ekslltme 

300 Erat kilimi 1050 81 • » 12 
ı - Tcşk!Hit Ihtiyacı Için yukarıda gösterHen iki kalem eşya açık ek.ıılltmeye çıkarıl. 

mıştır. 

2 - Ş:ırtnamc ve nümunelerl kom!.c;yonda gö"ülebUlr. 
3 - isteklllerin elin ve santlnde hlzalarınd:ı. miktan gösterilen teminat m:ıkbuzlarlle 

kanuni vesikal~nnı hd.nıllen Galata OUmrtik cacldest Veli Alemdar hanı ikinci kattaki 
kom.lsyona gelmeleri. d0078• 

:Muhammen bedeli 2272 llrn olan mubtellf eb'ndda beş kalem nnnçlı çelik çekme bo
ru ve teferrUatı 12/12/1939 Salı günü s:ıat '(10,30) on buçukta Haydarpaşa Gar bina -
sındakl Komisyon tarafından açık eksiitme usullle satın alınacaktır. 

Bu Işe glnnel: Isteyenlerin 170 lira 40 kuruşluk muvakknt teminat ve kanunun ta -
yin ettl!'\"i vesnlkle birlikte ek8lltme gfinü saatine !':adar Koml8yona mürncnatları ll\ _ 
zımd·r. 

B.ı ~ nld §:ırtn:ımeler Kom!.c;yond.an parn.sız oıarnk dalttıhnaktadır. (9733> 

bır Yunan tıcaret heyetınin, 1tll.!,yanın ar- etmiyecer1i h:lkkmdaki cevabı bugün G . fi . dla .. -'--ın sır""'"" . 1 k İ 1 E> • c ayrı sa ıra nn nuınu 1cv 
~ t~v:ıkan:. R~ya g~ ere ta ya uır.umt katibliğe gelmiştir. binalardan lher birinin evvel!ı eP ' 
hükumetının mwnessılleri ıle ihracat ve Konsey toplantılanna kimin rlyaset ,.,dd . 1236 lı fıkraııırııı 

ı. .. t k..A.. ·ı k t · 1 ırın en ın numara ~ idha atın mu e a:IJı on enJan arının ye- edeceg· i henüz belli değildir. Sırası zılı istlsna1 rdaın istif d ediP e 
'den ö d irilın . ınese'esıni tet . a a e aıtf( 

m g z .~ geç esı ' - Yufosıavyadan sonra gelen Belçika hü komlsyunlarca tetkik ve tesb!t e st' ..ı-
kik ed~nı vazmaktadırlar. . . tt i ti t . ti uc:tc V' ~'<06"' " • kfımet1 de rıyase en m na e mıs r. fıkrnlar mucLbincc vergiden ın · ıııı!' 
Ytlni Posta Telgraf mUdUrleri D!~er tarartan Uruguay hüktımetl, MU • tulan ibinalada derdestl i~~ bll1~ eG 

. ıetlrr cemiyetine bir nota vererek, Flnlll.n - . fi ·-.ıl ı.ablJlltl 
Ankara 5 (Hususi) - Kaysen posta di n a apt$ recırvnzcıen dolayı. Sovyetler naların ,gayrı sa ıı.aıuıarı A 14 

telgr.aıf müdürü Şefik Yorgancı !çel mü- Bi~!l~lnl~ Cemiyetten ihracmı taleb etmiş. mez. 
6 

9, l• 
dürlfiği.ine, İçel müd'iirü Yaşar Kiper t!r. Abi takdirde Uruguay hükfunetı Ml! - Gene 3 üncü maddenin 4. 5, 'cıııP 
Kayseri müdiirlü~e naklen tayin odil - let161' Cemiyetinden nyr.ılncaktır. Arjantin ll m.mıaııalı fıkralannda yazılı sf. ct 
ml 1 di hülı:tlmeti de ayni talebde bulunmuştur. tahrirden evvel mUstcsnalık lbf ,ıı r 

ş er r. Di~ Ltıtın Amerllm devk'ltJerinin de bu m!!-1 okın ve istisnaiyctleri rı ınci ··ıc" ~ 
ZAYI Fatih ntifus memurlu~undan aı. harekete lıntlsal edeoeklerl anla§ılmnkt:ı - . :> • eg" e ınil .,f' 

- muclbmcc beyannıa.me verm fı" 
dığım hüvlyet cüzdanunı zaYi ettim.. Yenf- dır. ın~ bul bhı larla 7 nurnıır:ılt J{lV 
sını alaca~undan esk!.c;lnln htlkmfi yoktur. Amerikanın kararı 1 unan a tn ev 

Cemll otta Nuri Kaan ç Londra 5 <Huını81) - Blrlc.ştk Amerika yazılı ibinalann iradlıarı talım 
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SON POSTA 

Ressam Ali 
Cemal öldü 

Ressam Ali Ce-= malin Mersinde 
. Çeviren: Nimet Mustafa .d .. lllliffi ço'k kısa bir has-

Ze ta.lıktan sonra ha -
ğu ,~z~:·atçının kısrağı onu doğurdu -ı temem. ipleri kopar, birbirlerine so - yata gözlerini ka-
ki ~~nun ferdı:rsında gene her zaman- kuluriar. 

1 kufcieri yüklenmiş, sokak sokak do-1 Sütçü, itinrzın önünü aldı. pamtj olduğwıu 
aşınıştı. Küçük kırmızı tay bebeklik - Benim at için kenarda tahta ile ~~rle öğren ·ı 
~n~?ını ahırda geçirdikten sonra, an- ayrı bir yer yaparım. Ayrıca bir kapı- Ressam Ali Ce
y e~ının peşi sıra sokak sokak dolaşma- sı da olur. İpini koparsa değil ya, ne mal Mersin Halk-
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Yazan: Reşad Ekrem 

Şa ra ç u u 
~ ~aşlamıştı. Küçük kırmızı tay gü - yapsa- dı~arı çıkamaz, siz o elbetten hiç evınin resim kıır _ 

ze dı, sevimliydi. Bakkalın çırag·ı, zer- mf>rak etmeyin. 
zev t sundaı öğretmen - Şehreminli eskici Tayyarın oğlu, dün- - Varalım şerbet ve şira içelim ... 
h' a ÇJnın müşterisi olduğu evlerin - Öyle olursa diyeceğim yok. Ay - di, son yedi .sekiz Cemal merhum yanın en büyük imparatorluklanndan bi- Küçükefendi, şevketli ınısafirini ağır-
t ııınetçileri, çocukları kırmızı küçük lık da söylediğim gibi... seneden'beri orada yaşıyordu. Sakin ve ri ile ~tranç oynamağa başladı. Bu nra- lamak için, Musa Melek Çelebinin etra. 
ayı severler, öperlerdi. Sütçii o gün faaliyete geçmişti. Ahı- mütevazi bir hayat süniyordu. Fakat örn- da ortaya naclide mcyvalarla donatılmış !ında pervane gibi dönüyordu. Fadişaha 
Kırmızı küçük tay henüz bir vaşına rı temizledi. Bir kenara tahtalardan u- - .._ bir ~tın tepsi konuldu. yerini yadır.gatmamak için. her şey, göz .. 

gelme . " - runün en faal ve en verimli zamanı .u; - Bilhassa, üzürnler, fevkalade muhte- de sakinin tarif ve tembihlerine göre tan .. 
s· ınışti. Fakat kış yaklaşıyordu. fak bir yer yııptı. Bütün bunları kır - tanbulcia ve .gıaızete idarehanelerinde ~ idi; ortalığa, hafif bir misk kokusu zim ediliyordu. Musa Melek, enderunu 
ı~ tny boğazı zerzevntçı için yük ola- m•zı at seyrediyordu. Sütçü işini bitir- geçmiştir. Filhakika res"am Ali Cemal yayılıyordu. hümayuna a'lınan Çckmeceli oğlancıklar1c 

en tı. Zen.evatçı bir akşam karısına: dikten sonra, kırmızı atın yularını çöz- bugün çok ileri gitmiş 0ıan gazete res • Tayyarzade, im.parator ned,mliğine kendi elile giydir.miş, el ve ayak parma~ 
-D ~rtık bu tayı elden çıkarmalı· dü. Tahtalardan yaptığı ufak yere gö • samlığını 25 sene evvel ilk defa olarak yakUJacak bir zarafet ile, çetin bir müca- larına kına vurdurmuş, Küçükefendi ha~ 
edı K .. d' deleden sonra Murada matoldu. Oyun zinesinin altın ve mücevhcrli billilr ta .. 

şı.n • arısı düşüneeli düşüneeli ba- tur ü. Kırmızı at oraya girmek iste - Tasviriefkarda tatbik etmiş olan - akşam ezanından az evvel bitmişti. kımları ile, padişahın sofra hizmetine 
ı salladı: miyordu, hiç bir zaman diklenmeyen lardan biri idi. Oyundan sonra, padişah, sakisi Musa memur etmişti. Kırk kişilik bir saz takı .. 

r -İyi edersin, hem bana da biraz pa- ba~ı diklenmişti; Sütçü hiddetlendi: Sonra Tevhidiefkarda, Cümhu - Mele~ dönerek .gülümsedi: mı hazırlanmıştı. Küçükefendinin aşçısı, 
~ Versen, bir çift takunye ile, bir ha - - Yezidin domuzu yürümüyor dd. riyette ve bir müddet te Son -Benim Melek oğlum, bu akşam son kendisinin ve efendisinin yüzlerini a~art-

';; .. ta .. htası alırım. A ~ın göğsüne doğru bir te km e sa vur - Postada çalışmıştı. bugün bir an'a.- hizmetindir.. mamak için bütün meharctmi göstermiş.. 
~u k Dedi. ti. Padişahm Çekmeceye geldiRini haber 

· çu tay ertesi gün pazarda satılı- du. ne olduğu için devam ettirdi~imiz Akşam naınazına aptest tazelcdi. Bu alan Kalikratya Rumları, mandolin ve 
ga13çıkaıılmıştı. At yarım adım gerileyebildi. Fakat Hasan Bey .. ilk olarak onun fırçasından sefer suyunu Tayyarzade döktü. Nama- gitaralar çalarak hünkarın ayağı topra
;· l'Ygiri çok ihtiyarlamış sütçü, kü - daha fazla dik başlılık yapmadı. O dar çıkmıştı. Ressam Ali Cem.alin y~lı boya zını, dünkü akşam namazının kaıasile ğına yüz sUrrneğe gelmişlerdi. Araların .. 

Ç!.tk tclyı gördü. yPre girdi. ile yapılmış 90k muvaffak harb ve deniz beraber, yalnız ~ma kıldı. Sonra, ya- daki bitmez tükenmez kan davalannn 
. - Bu taycağıza ne istersin hemşe - Temiz giyinmiş ad~mın seyisi ola - tırbloları da vardır. Bu münasebctl~ kay- hnın rıhtmunda hazırlanan i§ret sofrası· rağmen, Çekmeceliler, bu ziyaretten bi-

tim na şeref verdi. lakis fevkalAde bir .gurur hissesi çıkar· 
• cal~, çevik bir delikanlı beyaz bir kıs - dedelim, .aslen bahriyeli idi: ölümü bir Ba'banakkaş deresi çiftliğinde, dükün nuşlard.ı. 

- Gel bakalım da konuşalım. ra'!ı nhırm kapısından içeri soktu. Silt- boşluk bır.akıyor. Ailesine taziyet beyan §enlikleri bü~.in neş'e ve gürültüsü ile 1 Kruikratyıa Rumlarının başında köy a· 
- liani bir tay almağa hiç niyetim çü: eder, kendisi için de Allahtan rahmet di- devam ediyorchı. Çiftlik ile kasaba ara- ğ. ları, köy ihtiyarları ve papazları var-

~ıokktu amma, benimki ihtiyarlrklı. Kışı _ Ma<:allah! leriz. sındaki yola, onar on beşer adım fasıla dı. Onların ardından, yorti esvablarını 
:t arı ı ...................................................... __ ile meşaleler dikilmişti. Çiftlikteki halk, giyinmiş delikanlılıar geliyordu. başlarm-
bii .. rsa ne ala. O zamana kadar da bu Demekten kendini alamadı. Kırmızı Bir otomo ".il 7 yaşında bir her an, sabırsızlıkla padişahı bekliyordu. da tablalarla balık vardı. Dellknnlılar~n 
tı Yur. Ucuzn vereceksen, kışlık boğa- rı.1 gevrek bir kişneme ile alıırın yeni çocuğa çarptı Padişahın h~Hi Çekmecedc bulunması, ardından, başlarında meyva sepetleri ile 
arn da benden gidecek; bu işde kar yok k;racısını selamlamak istedi. Sütcü o - Tarlabaşında oturan Marinin 7 yaş - bir anda boşalıp donatılan sofralara, cam- gelinlik kızlar; daha arkadan, omuzla-
S~n· ~er ne ise söyle bakalım. nun ldsnemesine de hiddetlenmişti: larındaki çocuğu Vartohi, İstik1.Al cadde- bazlara, hokkabazlara, pehlivan Ahmed rında birer küçük şarap testisi ile oğlan 

,..,.L Utçu ile zerzevatçının pazarlıkları _ Sus yezidin domuzu. sinden geçerken ~oför Nevzadın idare _ ko'11.1nlın mehpare köçeklerıne, saz takım- çocukları geliyordu. Daha geride de he-
ııvı; uı:u ti K . d k" 1928 1

11 t b'l' .1 ılşnna, pehlivan gilreşlerine, çeşid çeşid men bütün köylü yürüyordu. 
t n s 'rdü. Bir kaç kere elele tu - ırrnızı at suc;muştu. sın e ı sayı ı 0 omo ı ın çar~ması e eğlence ve oyunlara rakmen halkı, müp- Sultan Murad, Kalikratyalıların alayı· 
d~tuı.ar ve nihayet zerzevatçı sattım Seyis o yana bakh: yara-lanımıştır. Yaralı çocuk tedavı edil - hem ·bir merak, ve üzüntü içinde tutu- na önünden geçmesi için izin verdi. Rum· 
Yebıldi. Sütçü de paraları sayabildi. - Bu sıska da kimin? rnek üzere hastaneye kaldırı'mış, suçlu yordu: ııar, fenerlerle padişahın önünden geçti. 
- lia-ydi hayrını gör! Sütçii izahat verdi: şoför yakalanmıştır. - Padişahımız çiftliğe gelrniyecekmiş, ler. Köy büyükleri birer birer ayaRına 

f., ~ınızı tay sütçüye satılmıştı. O ktş - Benim, daha tavJ{.Pn almıstım. Bir ot- ... ,..l.·ı 4 V""'l'l~" hi .. ı ıza carph Çekernceden sarayı hümayununa döne- yüz sürdü~r. Murad, Rum köylülerinin 
~ gorın d . Ş f" c~ • ceklermiş diyorlar.. 1 balık, meyva ve şarap hediyclcr1nı lutfen 
Ve} e i. Fakat ynz başında sütçü ev F"vrui{ bir şey ... Işi mi görüyor da... 1 ° or ..:n:zaı~in idaresindeki 1727 nu - - Hi.inkAr kayığı yalı rıhtımında hazır 
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kabul etti. Omuzlarında ş!lrap testileri 
~~ A 0~un sırtına iki güğüm yükledi. Kırmızı at tahtanerdenin Ü?:er!nden maralı otomdbıl, Şehzadcba§ından geçer- dururmuş... ile önünden geçerlerken de, küçük Rum 
~t m~1ddet sonra çocuğunu bindirdi. bevaz 1{1sra?Ya bakacak oldu. Sütcü o • k:n, Bozdoğan ~emerinde oturan Alinin - Bre meded inanmayın bu lAflara .. o~lan~arından on kadar çocuğu da, kendi d/ müddet sonra da güğümler boşal- nun bakt:_(;ınm farkına varmıştı. Elin • dort yaşlarındıakı kızı Fatmaya çarparak bre işte karşımızdaki sofrada oturmuştur elıle ışar~t ederek ayırttı: 
,_ gı Zaman iki güğüm ortasına• kendi del~i s:1oür.rrenin sapını bac;ına• indirdi: ya.I'ahmmasına sebeb o'muştur. Yaralı efendimizin kUrckçi yiğitlcri... 1 - ~alıkratya!ı kullarımın da hatırı 
"'Uruldu. ~"ocuk Şişli hastanesine kaldırılmıa, ~oför - Bu yiğitlerin Çekınceeye varması h~ o :sun, bu oglancıkları da ender~.nu E: - Otur oturduğun yerde! ~ ~ .,. iş midir. humayunuma aldım .. hemen bu gece sun-
ta ırınızı tay, artık at olmuştu. Yük * yakalanmıştır. _ İstanbul da kul tavfa!:ının... net edilsinler, şerefi islam ile müşerref 
m Şırnayn çok genç başladığ1 için az za- Siitciinün kırmızı atı bir dahı kisne- 1 i e oın tiryakisi yakalandı - Bre sus, biz köylıifyüz. çiftiç ve ba- olsunl~r!.. .. .. . . . . 

Pllda kdvruld Tü .. - 1 kl • """l<'di. Hatta bakınadı bile, kendi ve • Dün gümııÜ'k muhafaza teşkilAtma lıkçıyız., bize gerekmez öyle lAflaı Dedı. Kuçukefendı padışahın bu ıltı .. 
lt:ıyı.-ld u... ~unun. par. a ıgı b 'k' k di . d il h ~ - Biz ulu padişahımız Sultan M~rad ı fatını fırsat bildi. Kalikratya köylüslle 

uu u. Başı vucudıle mütenasıb ol - rinde kendi halinde önüne konulan sa- mcnsu ı ı memur en sın en ş P e ç km eı· 
rtııyan bl . ettikleri Kemal adında birini takib et _ H~n. e~endimlzln tuz ekmek hakkı bilir ı e ec ıler arasındaki kan davasını kı~ 

Sü .. r şekıl aldı. m~nı Vf'di. Kuvruöunu nes'ec;iz neş'e - . . . .. 1 köylüsfiy1lz... saca anlattı. Murad, dcrhal Çekmcce ka-
w tçunün ahırı büvüktü. Gündüzle - siz salJadı. Halbuki beyaz kıc;rak tenini mış er, nıhayct tenha bır koşede oturup _ uııı-..-..ı ı...~~ f d· d · dısı Be Kalikratya papazını huzuruna .. n_ 
•ı lll .} . k k .. . d kal n• uırua ~ımızı P. a e erız.. ....... 
r andıradan süt alıp şehirde dolastı- yor, ar}>aları dişlerile kırıyor, neş'eli eroın çe er en suç uzerm e ya amış- - Vallah billah, emretsin. balta ve ğırdı; kadı da, papaz da korkudan dudak-
b~ kırmızı at geceleri bu a•hırda tek ne 'eli kimiyordu. lardır. Yapılan araştırmada Kemalin ü - nacak. tırpan ve orak ile ardmdan yür.i· ları çatlıyarak hl:12:ura. çıktıln.r. Murad, 
aşına kal d Ah b k d p· Su" tr-u" her sabah bı'n bı·r ku" fu" rle kır- zerinde 8 paket eroin bulunmuc::tur rüz gayet sert, kısa bır emır verdı: ti ıyor u. ır a ·ımsız ı. ıs- .... · :ı • • .. • . • ı B s ıta M d d ı B d 
· mızı ah üzerine silt ~üf1ümlerini yi.ik _ Bu hadiseden bir saat sonra ayni me - - Bugun bızım çocuk gc1dı stranca- - ana u n ura er cr. en a a-
Cun.. m ur lar Osman admda diğer birini daha dan .. vo ·~ar İ.stanbula gid~'1 yeniçeriyi al- nun iki. ~muzu arasındaki kalabalığı kal-

ten-ıl lin birinde sütçü ahıra yanmda lemek iç!n ahırdan çıkarırken, seyis de . . , ı maz dedı. dıırtıverırım; kan davası falan yok, Ka-
san z glyinnıiş bir insanla girdi. Bu in ah•ra gclivor. Okşayaı okşaya beyaz kıs eroın ıçerken yakalamış oa_rdır. - Ne yapacakmış İstanbulda o nabe- likratyalı elinden Çekmeccli, Çekınceeli 
eli: ahıra dikkntli dikkatli göz gezdir • ra;ı tirnar edivordu. müştü. Ahırdaki yerine konulduğu za- karlar... . . . A A el.~nde~ Kalikratya!11. kanı dökülilrse, k(). 

Gün Pectikce kırmızı ata bir hal olu- man avakta duramıyordu. Beyaz kıs - - Benden .ı~ıtm~ olmayın, haşa, Sul- yun(lzu, kasabanızı yerle bir eder, oca. 
- F' • V , 1. k" . b' k tan Osman grbı etsek ger~k Sultan Mu- ğınızı. yuvaro.zı çil yavrusu gibi da~ıtı· 

lnrnsız!enn yapılmamış amma çok ba - yordu. Yemekten kesildi. Zayıf bünye. ragın ne~ e .ı ı.~nemes.ı ona• ıraz .. uv- radı derlermiş.. nm- Haydi varın şimdi sağlık ile ... 
be si bir kat daha zayıfladı. V{'t vcrrnıştı. Guç halıle bacaklan uze- - Bre susun viğitler ... Bre bıze ııe- Bu akşam, dördünd Muradın işreti 

di. Sütçü· Sütci.i: rinde tutunmaya gayret etti. Yemlik • relanez böyle laflar .. bre insanın başını çok kısa sürmüştü. Bir aralık Deli Hüse-te;- ~ele bir temizlensin, bakın ne gü. - Bu havvacna da ne oldu? t~ki samana bakmadı. Beyaz kısraktan iki om~zu arasın~an alıverır'er. .. yini sordu; cöğleye varınca göl kahvcsin-
t"frı.a ır olur, dedi, sizin kısrağı bu ta • Divor. Süt !!Üi!ümlerini taşıtama • yana döndü. Kısrağm ne güzel bir başı - Bız klSylüyüz .. bize devlet Hifı o]. ~e yiğit ve o~l.ancık güleştirirdi, sonr~ at 
" ... ç k . . maz .. - ıle ve atlı yığitlerle kır seyranına gıtti» ııta e. erız. Ferıfbtır. Benim kırmızı mak kıwpusile üzünti.ilü üzüntülll ba - vardı. Derısı ne kadar parl~tı. Kırmı- _ Varalım Arab cambazı seyredelim. dediJer. Bu kır gezintisi, Muradın emri 
'I' ge].' nce: ŞIT'' iki tarafa sallıyor. Buna rağmen zı at ona baktı baktı Ve yere yıkıldı. - V.aralım k6çek seyredelim. üzerine olmu.ştu. Fakat, DeU Hüseyinin 

isted~. ız giyinmiş adam itiraz etmek gene: Ertesi sabah sütçü ahıra girdiği za • - Varalım hayal seyredeJim.. bu kadaı: gecikmesine man:ı veremedi. 
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- Yezidin domuzu! man: - Varalım 'Pilav zerde yiyelim.. Güllü Fatma halfı (.rkek kıyafetinde idi 

h - İştP bu - Vıra'\ım kuzu yiyelim.. K:üçükefendiye: 
1.1. k'· olmadı. Benim kısra.~ın Küfüründen sonrtf sopayı basıyordu. - Yezidin domuzu, diye bağırdı, na·l Varalım elma suyu, limon suyu içe· _ Küçükefendi, şu bizlm Gllllü kızı· 

OHi atla beraber bulunmasını ıs - Kırmızı at bir &kşam çok halsiz dön- ları dikmiş be! Jim.. ma gelinlik lAzım!. (Arkası vıır) 
Sadec b 

!nth trıf?e ir nezaket mi, ynksa gene tel-ı «Son Posta» nın yeni edebi romanı: 45 - Hanımların arzularına boyun cğ-
~ nci ~.e ?I ursa o~.sun .istifa~e .. ed:ce- rnek boynumuzun borcu ... 
.1\~ l'bunü alıp gozi:!'!m: got:rdum. Diye gülürnsey<'rek cevab verdim. 

dtstntn ~zun atıarnada bırıncı geldı; ken- Ayşe Yorgiye hitab edere: 
te Batk nkarndaki son rekoru ile bir1ik- ~ - Niçin böyle söylüyorsun ? d di. 
(!ıı yın an milletleri kadın sporcularının ( ~~ y lR V 1 Hüsev· · · · • · uz e. bir ks k rekorlarını da kırmış ve yeni ~ v ın beyin bızımle bır ıkte gelmesm-

.1\~('kor tesis f'tmiş o,uyordu. den elbette menuıun olul'ltz.· tabii rahat-
lları··1llan dereceleri i'an eden ses. ho- sız olmayacaksa... Belki de başka işi 
lilt.tl'ord~ etrafa yayılınca her bırinci- vardır, yahud bu seyahati istemeycbillrl 
dtıtlaıı.Ytiz binlerce kuşun bir1ikte çıkar-j j Sonra. ı:iza işi anlattı: ~alkan olimpi-
~k~l kanad şakırtıları gibi gulgulelcrle yadları ıçın Atinava gclm~~ olan muhte-
8ta_dyo~~ alk~şlar, bravolar, horraları Yazan: Refik Ahmed Sevengit ı ı,if mil'etlere mensub sporculardan bir 
ltıUsabak Yenı 'bastan doldurdu. Artık kısmı dün akşam mcmlt>kc-tlerinc hare-
b~edi aların bundan sonrasını takib nlır ve arzu edilEfuilir bir güzellik olma- bitti; Ayşe kocası ile ve sporcular kafi- ti; hesabca dün bitmiş olacak. Bugün de ket ebni~ler· Yunanjstandn k~·an b 1 ~~ill1. Garib bir ha'ıeti ruhive içinde. sı beni çıldırtıyor. Olımpiyad oyunları lcsile birlikte bulll'Ilmak mecburiyctınde daha sabahtan otelde baskma uğradım. . . A • •• 
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• azı a-
t\fr t)l kendi kendime 3c;la izaha mukte- benim için tahammül edilmesi imkansız olduğu için biziın}e gelmedi. Dirritriya- Kahvaltımı odamda etmiş, giyinmiş, ev- r~ ısc mıladdan onceki asıı a.da ılk olfm-
l'ertt~ ~dan, camid bir l-ıalde o1duğum bir aza b oldu! · ı dislerden şehirdeki işlerimi bahar.:! ede- velki gün şehirde bir kitabcı dükkfınının pıyadların yapıldığı mnshur Olimpfya 
lll "~ kUrup bu i~in biran önce bitmesi- * rck stadyomun kapısında ayrıldır.. Ne o, önünden geçerken vitrinde görüp merak Ş('hrin(' gitmek ve oradaki tarihi harabe-
r•~ı~a klaba.hktan çıklll hiirrivete, va ı- Müsabakalar biter bitmez buradan çı- aGam, ne ertesi gün, ne de daha ertesi. ederek aldığun yeni bir Fransız romanı- leri ~önnek istiyorlarmış. İs kararlaştı-
al'ttıın' n:nd~ ~endime .kavuşmak imkfın- kıp gitmek te mümkün olmadı. Dimitri- ~ gaz~~ görmcme~e bi~ass.~ ~ayret 

1 

nın sa~alarıru .karıştırmakla meşguldü"?-- rılmış; Ayşe ile Kenan da bu kafile ile 

1 .1\~e de>.tını 'bekledım. yndislcr Ayşeyi bek1cmek, tebrik etmek, ett~; miisabakalann ~kincı, üçunou giln- Oda hızmetç~ k~pı}'l. vurdu; so~ra. iç.erı- 1 birlik~ gidecekmiş; sonra Lizanın, Yor-
ak ()1z:e dü~an mıyım? Onun mu\·af- hattu alıp götürmek istiyorlardı. Benim lerı stadyon:ıa gelmed1m; bokösr Kcna.nı y~ girerek Mlisyo ve Madam Dımıtrıya-, ginin ve ınatmazel Ritanın da Atinadan 
~l'tl~ıpl:sın~ ı tcmiyor muyum? Yoksa ayrıimam hiç te münasib olnuyacaktı. alk~lama~ ı!in. Od;on .tiyatrosuna eıt- disin aşağıda. salctnda beni bekleml.'kte 1 nihayet üç gi.in nyrılma~ı icab ettirecek 
rs~nıla k bır halde binlerce insanın kar- Çaresiz ıztırabımın sürüp gitmesine bo-j medim; Dimıt~ıyadislenn evine uAr~a- olduklarını söyledi. Toparlnnıp odamdan olan bu gezinti ye iştirak etmelerine ka-
~nt t ser<'Scrpe bütün vücud güzellik-ı yu n eğmek mecburiyetinde id im. N eş' eli dım. İki gece üstüste akşam ycme/tinı şe- dışanya çık tım. .1 . . . d. d b t klift b 
~tlllıhası eşhlr ederek dolaşması, koşması, ve memnun g5rünccc~m, A~enin elini lh~.rdc yiy~rek matmazel Rttayı sahnede Salonda ibokllyen~er Yorgi ile karısın- far verı mıtn~ı~ ı e ana c c U· 

bt>~e-nu Ve Ayşenin h~rkes tarafından takdir le alaca~ım, hürmetle öpeccğim; ı gormek içın tek başuna tfyatroyn gittim dan ibaret deltildt; Ayşe ile kocası da be- u~nuığ?. ge ş er. 
:tıu 'ttısk~est beni rahatsız mı ediyor? 0- bu muvaffakiyetten dolayı kocasını da ve halk~ arası.nda. uzakta koltu~a otura- r~be~di. Hepsini ayrı ayrı scl~ml~~ım, orgı., . . . 
.. burb~·nıvor muyum? kuUulamak, onun da yarın gece Odcon rak aynı ptyesı i~ gece üstn:ste se~et- zıyaretlerlndcn sevinç duyrluğumu soyle- -: Ora arda tabıat manzaraları pek gu-

tu.n d·k i.lnler ona çevrilmistir· gözler bü- tiyatrosunda yapılacak boks müsabaka- tim. Mevzuunu bılınediğlm bır cserdı, ll- dim; zoraki bir neş'e ile misafirlerimi a- zeldır. dostlarımız dn beraber olduktan 
(l't.Unı katlerini bir yere t~ la'yarak onun larında ayni suretle muvaffak olup yü- sanı an.lamıyordum, öteki arttstlerle alA- ğırladım. soora hE'rhaı<l~ . ~emnun olacaksınız; 
a'ftı :e Uzun uzadıya lıer puıWnda nyrı ı zümi.izü ağartmasını temenni etmek lA- kadar olmuyQrdum. Mabnazel Rita beni Yorgi: mutlaka ge1melısınız, yarın hareket edi-
llttaıes:;:-arak, çizgilerınin tenasübünü, 1 zım! Hey Allahım, zeytin aaacının al- aan'atı lle hoyec.anlandinp meşgul edi- - Sizi hanımların bir kararından ha- lecek. . . . . . 
lı~ı "~ ~~ki kuvvetle karısık yumuşak- tında vahiy azablan içinde kıvranan İ- yordu. Ben kendimi billrtm, gene oynlan- herdar etme~e geldik, dedi, lakin arzu- Dcdı. Be-mm ıçın tekl~~ı k~bul etmek-
dir td \1i.icudünün umumi supıesinı tak- san ın dediği gibi cmümktinse bu kadt>hi 

1 

:nwğa fhtiyacım var. ları önceden razı oldukunuzu söyleme- ten başka yapılacak mun:ısıb hareket 
lıetred~~ek. ~olaşıyor ve onun herkes için bir başkası içsin!:. * ni:zdir. Bana da a..vni suretle tebligatta yoktu. 

ebılır, seyredildikçe zevkine va- İnsan her şeye katlanıyor. Hepsi oldu Balkan olimpiyadları üç gün sürecek- bulundular! (Arkası var) 

• 
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10 Sayfa 

uğlal bir ihtiyar Muğla memleket 
s anesine 25 bl lira ktymetindeki 

ar eberr .. e ti 
Bu harniyetli zahn olduğu gibi muhtelif tarihlerde 
hastaneye teberrüde bulunanların da resimleri birer 

harniyet halirası olarak hastane duvarlarına asıidı 

6 O N PO S •r A 

eri) 
izmit mezbahas1nda 

çok garib bir hAdise 
15 kilo süt veren gebe bir 
inek yanlışhkla (1) kesildi 

İzmit (Husuai) - Burada şöyle bir 
vak'a olmuştur: 

Arnavud Cemil isminde fakir bir a -

Birineikinun 6 

~ 

Son Posta SPOR 
Ankarada Spor Hareketleri 

Lig maçlarının birinci 
devresi nilıagete erdi 

Bu devrede Gençlerbirliği başca bulunuyor. At 
yarışları ve güreş teşvik müsabakaları çok güzel oldu 

damın rivayet edildiğine göre günde Ankara (Hu.susi) - Geçen Pazar yapılan Mtisahakaların devamı 9 Blrlnclkii.nun 939 

1:5 kilo süt veren bir ine~i vardır. , maçlardan sonra Ankara lig maçlarının bl- Cumartesi günU yapılacaktır. 
Cemil ailesinin maişetini bu inekten rlnci devresı sona ermlş bulunuyor, bu ltı - Yugoslav takımının yapacağı maç 

aldı~ı sütü satarak temin etmektedir barla tak!mların son vazlyetlerinl kısaca 
E lk' gü h hi k · d gözden geçirmek faydalı olacaktır. 9 ve ıo Blrlncikftnunda Ankarada tkl ma9 

vvc ı n. ayvan şe ::- . enarın a Oençlerblrllğl Ilgin başında bulunuyor, beş yapacak olan Yugoslavya takımı, blrtncl o -
otlarkon. be~çıle.r alarak beledıy,•yc af~ ııallblyetl, bir beraberliği olan ve hlç yenU- yununu Muhafızgücü lle Ikincı maçuu GeM 
bir rahıra getırmı§\er ve Arnavud Cemıl rolyen bu takım 27 gol atmış ve üç gol ye _ lerbirliği lle yapacaktır. 
de dört dönerek ine~ni aramağa başla - miştir. 17 puvan vardır. Ankara bölgesi hakem komitesi 
~tır. Muhafızgücü ikinci vazlyettedlr. Dör: ga_ Ankara bölgesi hakem komitesi Fcrld Kars 

Hayvanın hapsedildi~ ahıı·da kasabhk llbiyeti, bir beraberli~l ve b!r de ma~lubl - lı, Halil İdil, Nalm örsmen, SalA.hattin Ön -
bir dana da bulunuyormuş. Kasab hama- yet! vardır. 24 gol atmış, ıo tane yemUjtir. 15 gen. Baul Onattan mlirekkeb olarak t.eşck
lm 'birisine: puvan vardır. ktil etmiştır. Reis Ferld Karsh, sekreter de 

Şampiyon Demirspor takımı bu sene müş- HalU İ~lldir. 
- Filan ahırda bizim dana var. Ora - kül vazlyettedlr. üç gaıtbiyetl, lkl beraber- h' f 

dan al da mezbahaya götür. ıı~ı ve bir de mağlübiyetl vardır. 10 gol atmış Maltahlar ır uthol takımımız:ı 
Demiş. 9 tane ycmtşt:lr. 14 puvanla ligde üçüncü vaz! davet ettiler 

yetıedlr. Llgde dördüncü mevkll A.'3. Fa. Gü- ualt d f tb I , d - ıı 
Harnal ahıra gitmiş. Gözün~ Arnavud 

Cemilin ine~i ilişmiş, hayvanı dogruca 
mezbahaya göt\irmüş. Orada hayvanı hiç 
balonadan kesmişler. 

tş anlaşılmış: Arnavud Cemil evlfıdı 
ölmüş gibi: 

. ~.-. a an u o ıe erasyonumuza mur -
cü Işgal ediyor. Bunun tki gal!biyeti, Iki be- ~ dilıni ~oo .A ll k bill d dl caa. e ş, ., s""'r n mu a n e ve ye 
raberll~i ve iki mağlüb1yet1 vardır. ll gol k ti t b' r tbol t . maç yapma zere anınmış ır u o. -
atmış, 16 tane yemıştir. 12 puvana malik bu k d t dU 1 ti Fed ~ e 
1 

ımı ave e m ş r. era.syon ...,azı ·' -
unuyor. beblerl gözönünde tutarak menn ceYab ver-
BPşinl!lliği onar puvanla Harbiye ve Btr - miştır. 

likspor ışgal ediyor. Oiineş ise 6 puvanla SO- • 
n uncu vazlyettedir. Bu söyled!klerlmiıl şu Spor müsabakalan .. talimatnamesi 

Muğladan Oir göriınüş ve H cı fız oğlu Haet Mehmed - Ah kızım. Sarı kızım. Kınalı kızım! 
Muğ:adan yıaz.ılıyor: Şehrimiz hayır-ı Nuri ~lu Mchmed tarafından 5()0 lira- Diye dövünmeğe ve a~'amalta b~la -

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüıü tara~ 

~ g, 'g. tından müsabaka, mük1fat ve ceza talim'lt-
suret.ll' hülasa edebiliriz. 

ı-.everli~i, temiz yürekliliği ile tanınmı§ ya büyük bir havuz ~ ettiri1Ill4tir. mıştır. f~ de mahkemeye ak.setmiştir. 
olan Muğla,,ı berber Hafız o~lu Harıl Altmış oğlu Hacı Ömer tarafından 700 Burada c:ı a~ıklı ve hayret edil~<.·ek 
Mehmcd, iimdiye kadar yaptı8ı birçok liraya diyetermi satın alınmıı:ıtır. • nokta, sarı ıne~n gebe olmaı;ı ve kesıliif
teberrülerden sonra hükumet kar§ısınan 

1

. Mu~lalı ~fika Ülkmen ta;abndan 200 lti anda karnında canlı bir yavru bulun
kendi malı olan tahminen 25 bin lira kıy- ldna kıyımetinde buz dolabt herlıye edil- masıdır. 
metinde bir otel, bir kıraathane, lokanta, ~- ---------

fırın ve altı dükkanı Mu,ğla Memleket Mu~lalı Okkalrın Mehmed tarafından Bursada kiZ kaçtrmak istiyen 
hastanesine terk ve tebcrrü etmi~tir. 400 lira kıymetinde bir mikroskop ve bir bir kızla bir erkek 
Memlekette çok büyük bir tesir yapan matıbcth sobası satın al ınmıştır. 

ve bütün Muğlalıları memnun eden bu Berber Ha!ız o~lu Hacı Mehmed 25000 
teberrü yüzünden hsstane idaresi, ha• lira kıymetinde bir otel, bir kıraathane, 

• taneye şimdiye kadar yardımda bul u- bir lokanta, fınn ve 6 dükk&n teberrll et
nan'arın resimlerini hazırlaUnış ve ha9- miştir. 

tane duvar~ma astırnu~ır, Bu araırla Cedid köyünden Hüseyin O~. Mehmcd 
herher Hafız oğlu Hacı Mehmedın resmi 85, Çiftlik köyünden Ali oğ Hüseyin 50, 
de bu hayırseverler grupuM ithal edll- Muğlalı Ekşi oğlu Ali 100, Geri kumpan
miştiı'. ya.smdan Pantis 200, Muğ1alı Bayan Zeh-

Hastaneye şimdiye kallar yardımda r.a.lO, Mustafa Reisierin Bayan Zühra 10, 
bulunan~ann isimleri ve tebeıTÜleri şöy- Belenye köyünden Emin 50. Muğlalı Ap
le tesbit edilmiştir: tal oğlu Halil İbrahim 20, Gök Mehmed 

Hacı Kadıla~ın Pembe ,Ana tara1ın- oğlu Şerif 100, Yunus zevcesi Bayan Ha
dan 5000 lira kıymetinde hastane arsaaı fize 100 lira nakden vermişlerdir. 
ve eski hastane binası verilmiştir. Muğlalı Bayan Feriştalı 450 lira kıy -

Nuri O. Mehmed validesi Bayan Nazi- metinde bir ev teberrü etmiştir. 
ke tarnfmdan 500 lira·ya gasi.lhane inşa Muğl.ah Süleyman oğlu I-Iiiseyin Em -
et ırilmiştir. gin 480 lira değerinde bir tarla vermit -

!.1uğlalı ebe Humayın tarafından 950 tir. 

Bursa, (Hususi) - M. Kemalpaşanın 
Selimiye ma:hııllesinde oturan Mehmed 
oğlu Ahmed Razgad adında bir delikanlı, 
komşularından İbrahimin genç kızı Fat
ınayı gözüne kestirerek bir çare ararken 
gene komşularından Bayan Adaletten bu 
işin hallini istemiştir. Adalet korn.şu kız.ı 

Fatmayı bulmu~: 

- On beş kuruş 'bul, bizim eve gel de, 
sana kanaviçe a'ayım. 

Demiş, hiçbir şeyden haberi olmıyan 

Fatma ise •bu davete icabet ederek Ada-
letin evine gitmiş, bir odaya alınmıştır. 
Bir müddet sonra diğer odada saklı bu
lunan Ahmed - iddiaya göre - eli silahlı 
olarak girmiş ve Fatmaya kendisine tes
lim olmasını söylemiştir. Fatmanın ferya

.8 ~ ' r:ı namesi hazı:rlanınaktadır'. Ta~matnamcnin 
Cl:(ij ... :ı 1» 
u- :e "' ~ ıCiiı tM Gl ana hatları tesbit olunmU4tur. Projele: in 
~ o ~ < f. lkmallnden sonra Lsttşare heyeti içtimaa da 

- -- vet olunacak ve talimatname heyete arı; olu 
oençlcrblrli~l 6 5 1 O 127 3 17 nacaktır 
MuhafızgücU. 6 4 ı 1 24 10 16 
Demirspor 6 3 2 ı 10 9 1-t 
A.~. Fa. Gücü 6 2 2 2 ll 16 12 

Ankara Galatasaray takımı 
Adanaya gıdiyor 

Harbiye 6 2 O 4 15 18 10 
Birlikspor 6 ı 2 3 8 12 10 Ankara Galatasaray klübü vA.kl duet ii ~ 
Güneş 6 o 0 6 6 3'2 6 zerine 9 ve ıo Kftnunuevvelde iki maç yap -

Maskespor ve Galatasaray takımları gayri mak üzere Adanaya gidecektir. 
ntzami şekilde teşkU edilmll takımla lige da- ll inci Balkan oyunlarına hazırlık 
hi! oldukl:ırınd::ın yaptıkları maçlar hüküm_ On birinci Balkan oyunları EylUlde An -
ısüz addedllmektedir. karada yapılacaktır. Bu beynelmUel temıı~ 

Sonbahar at yan~lan ınn Iyi bir surette tert.ıb ve tatbikini temin 
et!Tlek üzere burada Ol inci Be.lka.n oyunları 

Sonbahar at yarışlarının onuncusu bu haf yükst!lt komitesi) te.şkll olunacaktır. i.cıtan -
ta şehir hlpodromunda yapıldı. Havanın gU. bulda da buna müvazi olarak yardımcı ha -
?:el oluşu ve KaraC'9.bey harasının yetiştir - 1 k lt 1 1 kurulA AA.... B ıı:oml . zır ıuno. om e er ~~ır. a -
d!~l saf kan Ingutz tayların sat~ı dolayısi- t 1 1 ır 1 1 1 1 klll ı 1 u 
le yarış yeri epey kala.balıktı. e er n vaz e er n • ça ışına ~ er n n tn'i 

Mill' ş !imi İ .. - d .. .. .. t muml esaslarını ve oyunlarm man cepheS 
ı e t. nonu e uçuncu yarı.ıı 1111 tesb!t etmek üzere atletlım federasyonu re-

sonra koşu yerini şereflendirdl ve halk ta - is vekUi Dr. Adnan Hün'ün relsll~inde. Ni -
rafından coşkunca alkışlandılar. ttt K K Im Bülı: d u zame n ırşan ve er ey en m -

Yarışların netleeleri şunlardır: .. reklte!b bir ihzarl komite ftılall te eçml.t 
Btrincl koşudn Berceste, ikincide Düman, tı ye g 

üçEncü yarı.şta Örnek, dördüncü koşuda r, 
Mahmure, beşinci yarı.şta Dand1 blrtnct gel- Şild maçlan Cumartesiye başlıyor 
dile~: . 1939 _ 40 senesi şUd maçlan 9/ı2/939 CU 
Muşterek bahıs ganyan 5,65, plue sıro.sUe martest günü başlıyacaktır. 

255 ve 510 kuruş verdi. 
İklnd ve üçüncü koşular arasındaki çifte 

Selim 'l'acan 

ır ) :ı negatoskop ve mefru.şat yapılmış- Muğla lı kahveci Hüseyin kızı Dudu 
t r. 200 liraya bir havuz inşa ettirmiştir. 

_ Teslim oluver, ne vakit olsa Ahme- bahlste Düman - Örnek çifti bir Uraya mu- l 
din olacaksın! kabil 192l l!ra, beşincı koşudaki lldll bahia stanbul spor bölgesinin 
dı üzerine gene Adalet: 

Ise Karaoru _ Dandl komblnezonu b!r liraya 
Bigadiçte yeniden 9 köy Bilecik şehir klUbünUn Diye liifa karışmıştır. Fatma bir kola- mukabil 43 50 lira verdi. Sırası gelmişken şu yeni asbaşkant 

rnektabi aÇIIdi S8nel k tOplantiSI yını bularak kurtulmuş. Ağırceza mah· noktayı tekrar kaydetmeden g&Qemiyeee _ Fethi Tahsin Ba _ 

ı 
kemesinde ccreyan eden duruşmalar ne- ttz. ~nın vefatı dol'" 

Bigadiç (Husust) - Bfgadicın dört Bilecik (H u_ susf.). -.. G .. eçen P.azar gün U At yarı.şlaruıın dühuliy~~Sl geçen seneler 
9 

t 3 d Şeh kı bü lik 
ticesinde. Ahmedin sarhoşluktan bir lira- talchey~ 25 kuru§tu. Bu sene ı.se Yt1ksek: Zl- yıs.Ue 60 gündeııbe: 

k.öyu .. nde, ikisi Ü", d1ğer ikisi de 4 sınıflı l saa. e ır u.. _nun sene . kongre- d d münhal bulunan is• :w ya, A aletin e zinadan üç ay on beş giln raat Enstıtüsü talebelerlle bayanlar gene 
olmak üzere 4 okul vard'ır. Bu defa Ma-1 81 yapılmıştır. Eskı ıda.Te heyet_~ se~elik hapse mahktlm 'bulunmuş olmaları nazarı 25 kuru.şa seyretmekte, d~er btitün talebe- tanbul bölge.<ıi aab&~ 
nisa E~itımen kursundan me2Un olan 9 ı raporı.mu okumuş, ne.ticede .. muttefıkan ı'tibar" alınarak, Ahmedin 6 ay yı'rmi gu"n, ler, talebe olmayan erkek seyirellerle bera_ kanl$3ına emekli 

k bul ı t B k k 1 "' kurmay binbaşı Fe-
genç E~tmen rıahiyentn 9 köyüne tayin a o uıunuş ur. ırço muna a!.Wl ar- Adaletin 4 ay yirmi gün a~ır hapislerinG ber 50 kuruşa glnnektedirler. Bu tefrik!n se- ridun tayin ed!lnıit 
edilmişlerdir. Bu suret~ nahiye köyle - dan ronra yeni idare heyeti seçilmiş • karar verilmiştir. beblnl bir türlü anlıyamıyoruz. Yarış ve ı&. ve vazife.sine başla . ·, 
rinden 13 tanesi okula ka~mu~ bulun- tir. Hakim Güneri. hususi muhasebe mü- 11h encümen!le stadyom ve hlpodrom mü - mı.ştır. Spor mu 
m~tadır. dürü Süle-yman, belediye reisi Yahya, dürlii~tinün bu hususta nazarı dikkatını eel hltimlz Için yaba" 

Tokat merkez ziraat muallimi 
Yozgada tayin edildi 

Tokat (HuSUBi) - İki seneye yakın 
bir zamandanberi durmadan çalışan, sık 
mk hoparlörle fenni konferanslar veren 
ve köylülerle daimi temast3 bulunarak 
onlann ziraata mütcaHik faydalı öllütler-

de bulurnın merkez Ziraat muallimi genç 
ziraatçılnrımızdan Hakkı Beşli Yozı;:at vL 
lftyeti emrine verilmiş, ve memleketımiz... 

müddelumumi muavini Ahmed, posta şe- Blga değirmencileri un bederılz. bir zat olan yeni ~ 
fi Mustafa, hükumet doktoru Halis se _ fiatlari yUkselttiler talyada bir Balkan bisiklet ba.,kanm, memleket. 
çinnişlerdir. Yedek az.a olarak da mual - müsabakası yapılması isteniyor sporuneta belli başlı 
lim Refik baytar müdür.i Sükrü _ Biga (Hususi) - Burada buğdayın İlaivan bL~lk~et federasyonu 1940 senMin- rol oynıyan b!r ~e 

' ~ ' avu · ır. ·ı s da Id ~ de · hird b" "k b' B F rid kat Hakkı Mühendis Bedri Emin ve İl- kıl'JSU 4,., ı e arasın o ugu hıd de Balkan mllletıerlnin Iştiraklle bir b~tk _ e uyu ır ener . e un 
' ' 'k' · · k g~ • let müsabakası için Türk ekipini davet et _ jl nrfı ile uzun boylu u~ra.şması icab edeot 

hami intihab olunmuşlardır. ı ıncı nevı e me e yanyan unun çuva- t)'f lınıı değirmenciler defaten 50 kur~ mektedlr. Programın ona göre yapılması 1- ~!nden muhitle sıkı b!r alflka peyda edlnc 
. . . . çtr. iştirak edip edemiyece~lmizln bOdlrilme- kadar bir hayli mUşkülAta maruz ıaııncıı~' 

bırden zamrnetmışlerdır. Bunun aksı· .sint d11!yen b!r mektub alakah makamca tet A41kdrdır. AlAk:adarlarla temue. geçerek bıl 
ne olarak belediyece d€ ikinci ekmeğin klk ed!lmektedlr. çet!n ı~ hazırlanmaRa başlıyan yeni idn~ 

Bilecik (Hususi) - Lig maçlarına bu 
hafta da devam edl~tir. Sö~d klubü ltilosu 7,5 kuruşa indirilmiştir. Bu nis Genç gür~şçileri teşvik müsabakaları clmlr.e bu sahada muvaffakiyetler d.UerlZ· 

kadrosunun noksanlığı dolayısile gelme - be.s.izlik yüzünden yakındal fırınlar Beden terbiye.si Ankara bölgesi güreş a - Cezalandiriian oyuncular 

Bilecikte lig maçları 

di~ için Bilecik GeDÇieryurduna hük - kapanacak, halk da müşkül mevki& dü- janııııı tarafından bu hafta güre§ salonun - Aşa~ıda. adları, ~Y adlan, bölge slcll sl\11 
men maRil)t) olmuştur. şecektir. da şimdiye kndl\r derece alnu.mış genç gü - ınrlle klübleri yazılı tdmancılara ~tirak et .. 

===:::::oıııo:ıcı ____ ....., _ _,...,=-ıı:ıı:c:ı::zı====:a::ı~=-==--=,....-=-===-=--=~=::::ı~ı:::::a:ıı::::=z:==========• r~çller arasında ilk teşvik mtisabo.kası ya _ tiklerl mfu;a.baka.lar~k.l suthakıı.retıcır:lnc!Cf\ 
Pazar Ola Hasan Bey. Diyor ki . pı:~.~ştıbr k ı -e 61 66 kllod ki ... ll dolnyı hlzalarmda yazılı müddetMr ıçın :ae .. 

den ayrılmıştır. 

- Hasan Bey, sana bir 
bihnece sorocağım. .. 

• • • İaıı:li V &1' • • • • • . Cismi yok, nedir bil? Hasan Bey - Muallım

lerin aneeken bedelleri ile 
k.ıdem zamları aziz.mı.! . 

.... usa a a ar :ı , ve . a . gureşç er ~ .. rnrısı 
ara.~ında cereyan etml~tir. önümüzdeki haf- den Te. blye.<ıl Genel Direırtörlü#ünce 
ta 72 ve daha yukarı kilodaki güre""iler a.. baka boykotu cezası verllmUjtir. 

Y'ot klflb 
rasında müsabakalar yapılacaktır. Rizalannda yazılı tarihlerden itibaren , 

Güı·eşler heyecanlı ve hararetli olmuştur. ıcrln!n ve hnkemlerln bu futboletiları ceZ, 
Bu genç ve tecrübesiz güreşçiler arasında ya_ müddetı Içinde müsabakalara iştirak etti•" 
mı Için çok iyi ümidler verecek gençler var. memelerı tcbll~ olunur. 1 dır. Hilrll klübünden 969 Halük Sapınnz 11

12 

Müsabakalara Harbiye, Maske.spor, Demir
spor ve Sı:.n'at okulundan 15 1üreşçi !.ştJrak 

etmiştir. MUsahakalarda dereoo alanların L 
shnle,.l şunlardır: 

56 kiloda: ı - imıaU (D.S.), 2 - . Şeref 
(D.S.>, 3 - Abdürrahlm (8.0.). 

61 kU oda: ı - Ce mU (D .S.), 2 - Ahmed 
C S. O.), 3 - Fevzi (H.O.). 

66 k!loda: ı - Lütfi (D.S), 2 - Babahat
tın (H.O), 3 - Cel6.1 (D.S.) 

1939 tarihinden itibaren 2 ay. 1 ~ ·n ı 
Altınordu klUbünden 958 Ragıb Toru 

12/ 1939 tarihinden itibaren a ay. 
Altınordu klübünden 1788 ömer ışeoyiiz•t 

1/ 12/1!)39 tarihınden itibaren 4 ay. 
-~ ...... r11er 

Gnl~tagençler k1übünd-en 468 M~-· e.f 
Cinc!emlt• 1/ 12/ 1939 tarthinden ıtıbaren 3 

O ala lın8ençl.er kli.il>üııden 962 şc-ere.ttlıl 
Erdal 1/12/ 1939 tarthinden ıtıbaren ı 11· 

• 



6 ır· ~ ırancikanun 

1914 Almanyasinın büyük kumandanı 
Make zen bugün 90 }'aşma basti 

karı kl (BCL§tarafı 5 inci soyjada) 1 suretle bir seneden fazla Macaristan -
gb te~ra ~atlandığımızı ona yerinde da cebren rnukim kalan Mackensen 
kul't:and~ktı. K~yfiyeti daha evvel baş-ı Fransızlar tartUmdan Selfıniğe de gö -
bııtıi ~~n~ Vekıline arzederek rnuvafa- türülerek orada, Abdülharnidin eski 
At rf! a~· ~~~ için seyahat programınt, ımıınfası Alatıni köşkünde bir nevi esa
erlr't<:)ç 

1
, Ed~ı-nemizde bir gün misaf:r 1 ret hayatı geçirmişti. Bunları ve sonra 

k Li!i ~echıle tertib ettirmiştim. Çün-jAlmanyaya dônüp Falkenwalde köş • 
tııı-ıın ~ Ordum ki Mackensen im para • küne yerleştikten sonra Alman komü
b ··(ik n çok sevdiği ve takdir etti~i nistlerinin ta buraya kadar gelerek o
d l'tıi~e ~arl'şaldir. Onu şimdiden kE:'n • r.a reva gördilkleri hakaretleri ve ken
\ıp harb· ost ve milttefik etmek, iler!de dişinin onlara mukabelesini gene a'Vni 
!itıde ~n muvaffakiyetic neticelenme- köşkür. yeşil bahçesinde bana 192 7 "'se. 
tı·'l~ 

0 
rakya hucludlarımızın yaki • n<.'ı;;inde anlatırken cAh bize de bir 

VAJd~'ıı ~un .bize büyük yardımlarını ev Mustafa Kemal lazımdır» demişti. 
hl)rna emın evlernek demekti. O, muvazzaf hizmetinden çıkmıştı; 

Vn S0re~Ya feferinde Dobrice, Bükreş fakat H~sc:tr elbisesini, Husar çizmele-
erı, .;ne .. nE>hri harekatında Maresalin 1 rini ve hE:'rgün ata binrnek adetini b! -
'I'· tk ko~ç fırkadan mürekkeb altın rı ra l.ı:mamırfı, 80 inci yıldpnümünde ba-
b 'ün n Ordu~u Vı.>rilmisti. Bu kuvvet na gonrlt: lPk hiufünde bulundukları 
l'rı,,~,t~b oın~'1ya harekatında ve kanlı at üstündeki resimlerinin altında c~O 
d•. Öı:J elerınde baş rolü oynamıslar- yt11ık hayatımı böylece a•ta binmekle 
~:a"ec;a~ ~~nn<>derim ki General Feld ,. ~('çird'm» yazısı vardır. Fakat onun, 
<~tea rtı ııden ve askerimizin feda - mm·azzaf askeri hizmetten çekildikten 
~~nku ~hare~elerinden memnun idi. 

1 
sonra, vaktin i orman ve kırlarda yal -

v~ haott;. du'htelıf vesilelerle, Bulgarlara nız 3! gezintilerile pecirdiği zannolun-
r~ ,, ıvebT . . 
~ tercih ı ırım kı Avusturvalıla - mamnl•dır. Ben kendilerini evvela Al-
t•ratıar han, bize daima ibzal ettiği il- man Harb Tarihi Ars;v Dairesinin y~z
~ııhareb ~n~n bir delilidir. Romanya iıjiı harb tm-ihi müsveddelerinin kcn-
~ltıir sa~:rı. esnasında, birinci sınıf rJjçjnin bulunduöıı ve idare etti~ harb 

Sıra 

No. 

ı 

2 

3 

~~ lütr"ı nısanını elile l!öfu>üme tak- hı:ıreke~lerine aid olanlarını tetkik, tas

~ ~atarı:~e bu1unm~sı da b:nim şah- 'h!~ v~. i~ma~. i~~ mec:crul buldum. İkin/1.n norn lUndan ZJyade Turk aske- C!Sl ·runu ıronune ma?bUt h<ıtıralarile 
~n Ma anya seferindeki livakatle - hay .. nını tedv'n edivordu. Ondan son - 4 

!hı~ oldu~~salca fevkalade takdir edil - r'l, veri AJrrın reiim;nde de müh;m 1 
V lfathin ~rını ifade eder. V:tLifeler ..-(Jörmüc; <.']h!lo::ıl bir cri;nünü bi
rı€> .. olan tSO~una kadar Maresala va • Je vatan hizmetinden uzak ve boş ge -

d~iUrı Yü ~~ı~. harbden sonra bir ara1•k <:irrnelT'i~tir. 
5 

• zunu ~ . . r H b . . . ~T llanıa~ 1 A "f~vırrn1~ ı. ar sonun. Bu ıtıbarln \'e Pavot temız vP sereni 
6 

tı~~catista~ u~ ~rdusile Romanyadan, v::ıkur a"'keri ve huc:uc:i havatı dolr•·ı -' 7 
'tl) k~n. F' uzerınden memlel(ete dö - c:i}p Mncken"'fn her asker ve hatta h~r
a ~~an ih:,ans:zların tıızvikine davamı- 'ı<ec: 1Çi'1 örnP'< ohıhilıırcık hir mıı··1u1 • 

8 

~ith: \l ileı M., h"kA t' b"' "'k . , Suda - a"\_;ar u ume ı uvu kiyet, bir zafer ve fa .. qf>t 1ıevı..oıir.lir. 

l&rk· llestede enterne etmişti. Bu u. E. Erkilct 
9 

buıuı:ede s_atış rekoruna sahibj,_ ________ , 
an bır romanın mUellifi ( fi .,.r f·r-r~~~] 1 11 

10 

setalet içi ıda öldü ! · • .c.. ı:.. _a"" 
d· • ( A~ılııı - r; - 1 ~. 919 12 
laı. Oku, B~ştarafı 6 r.cı savfada) 

J. F. R 
d

t İİ!ı' ~'llcuıarım bilmem hatırlıyor • 
ıı· . ou 
~ ~ Son v onun yazmağa muktedir o_]. Ll)ndra 
\r ~etıı c acıklı yazıdır. cZavall· 
~!lı Saf~Uharrin beş kağıd içine eZa 

13 

"~ 7i 

ı~tı. et Nezihi:tnin romanını yaz -
~eb· 

~~ s,;re~t~ık~a? mücevherciliğe ge. 
t:ı a Çabuk ezıh1, çok kazanmış faka1 
b~~·tıı:!a akli k~betmişti. Kayıbları a -
ltaıı de .. l3a mu~.a~~nesi de vardı, sıh -
~ ltı•s, So kırkoyunde uzun miidde+ 

lı ~le;;i nra boş ce bi, nankör ve kör 
a~ ' Z<!tnb ~ <ltı'l " ereği bosanmış kafasile 
, 1ta ~ cem· 
~ ltıııştı ıyetin ortasında yapyal-
~ f~•irı · Yazamazdı., çalışamazdı. 
~d sadıt. b' w htt u. 'i ·• ır tebaac;ı olmaga malı 

halde ~adı, daha doğrusu yan ölü 
Ztnili bekledi. 

"'~ıl . * * ll'lıtş lSJllj l tj 
"ııu' Gaıat " tfi'dir. fstanbulda doğ -
lı~ 1 ltitab asaravda· okumuştur. eRe -
~~~lı., ~lt~' «İkdam:t, cServeti Fü -
~ 'l.trııs, te !ık 'Mahlmah da yazılar 
ı, ~l:Itte rcuıneler yapmış, bilfiil ga • 
lı rıtli btr ç.alışınıştı. cizah ve istizab-., 

ltı Pıyes· 'l-t ~lı:tub ı, «Kadın kalbi», cHa• • 
'lt llkaıatı ları-., «Zavallı Necdeb, 

<1. 'r be tezytn. cTeehhü1 alemi», 
ıt. llyesı· . . ı· . • ısım ı eserlen var -
l~l 

"~ ... ~ ı. dürü A 

~~·<{ ki, b st, haluk bir adamdı. Ne 
na~<I.U. ~s u bahtsız ömür çok uzun 
z1

' Y~ında hayata gözlerini ka-

1ı.:ı~;"alh Str 
f~·~· ' htt ,. klfet Nezihi.. Allah onun 

···ını ~o 
'-' .. · arunızın taksiratını af • .... .... ..__ 

..... ········ 1 1 .................... -........ .. 
'-~tır y A T R O l A R 

'l't,.,tr ~:-------~ Geu 'r 
aı.,. eııebaşı dram kısmında 

ın saat 20.30 da 
Şeytan -

Nıov - York 
Parl.ıt 

Mll~no 

Genevre 
Am.rtu1am 
Berlin 
Brlibe' 
Atina 
~tya 

Praı 

Madrld 
Varşova 

Budape1t.1 
Bükret 
Belgrad 

\ Yokoham 

I
Stokholm 
J\fc.skon. 

1 O Rtl 
:9 n; 
6 82i 

29 ııo 

2}";7) 

(.. 9/ 
1.612;} 
.-

13 60) 

2 8 7; 
0.91SH 
s.ı7rı 

bl 023 
81.173 
.-

2 9 7ö 
6 S< S 

29 o 
t.9 2S 

lll fi7 ; 
o )7 
1. l"ö 

. -
~3 8 7ö 

c. .:9187) 
B 175 

81 !i25 
51 l7.j 

14 

ı5 

16 

17 

18 

19 

20 

Balkan Harb\ esnasında Yenıceden Seliı _ 
nl~e hicret etnıl.ştık. AnnemJ.zin .lsml Aze _ 23 
mln, ab!amın ismi :Nccfbedir. Kendisi Mak-
sim Mustafa isimli blr zaUa evli idi. O za _ 
man on iki yaşlarında bulunan erkek kar _ 24 
de~imin adı ise Abdülmuttallbdir. En ufak 
kardc~lm!:! adı !.se Zümrüd ldl. Ben Selflnlk-
df' kayboldum ve bir daha kendUer1nden 25 
haber alamadım. Bllenlerln insanlyet na _ 
mına ıışn~ıdak1 adrese malümat vermelerını 
yalvanrnn. 26 

Balise 
Odos Pindaro 34.8. 

Atl.na Grece 

eczaneler 
-····---

Bu gece nöbetçi o1an eczaneler şun
lardır: 

İstlmbul cihetindckıler: 
.Şehzadebaşında: (Üniversite), E -

mınönünde: (Benaason), Aksarayda· 
(Şeref), Alemdarda: (Abdülkadir) 
Bcyazıdda: (Cemil), Fatih te: (Emil~ 
yadi), Balnrköyünde: (İstanbul), E -
yübde: (Eyübsultan). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstikilll caddesinde: (Galatasaray), 

Kurtulu.şta: (Kurtulus), Maçkada: 
(Maçka), Gal.atada: (İkiyol), Beşik -
taşta: (Süleymırn Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardaki -
ler: 

K-adıköyün.de: (Sıhhat, Rlfat), Üs-
küdarda: (!ttfhad), Sarıyerde: (A -
saf), Adalarda: (Halk). 

27 

28 

29 

30 

sı 

82 

33 

34 

35 

36 

SON POSTA 

. 
Istanbul Defterdarlığından: 

Mükellefin adı ve 
soyadı İşi Mnhalle do ka k No. 

t 
--- ----
san h Çetın Kundura tıamircls1 Teşvikiye Güzel bahçe 

Arif o~lu Hurşit Kahvehane Muradi~ Teşvikiye c. 

Eftlm o~Uu Venedl.s Aktar 

EfUm o~lu Vened\s ~ 

Halim oluğ Kara Kasab 

Mq'hmed 

Mehmed Demirsoy Kasab 

.. .. 
İhsan Kömüreti 

Nuri oğlu Satıman. Helvacı, kadaifci 
gal 
Cafer Ferhad Kahvecl 

Mustafa oflu Him- Manav , 
m et 

Şab:ın Soyda.n 

~ ~ 

All Öret Berber 

M. Harndi Terzi 
(' 

Hüseyin o~lu İs- Kurablyecl 
mail 

Mustafa otıu Tev- Bakkal 
flk 
Mehmed Şaklr o~- Marangoz 
lu Kemal 
Mehmed Şakir ot- » 
lu Kemal 
Niyazi Flşenkc.l :t 

Sıtkı Kahvee ı 
ı \ 

Rnhlm o~lu Osman Konduracı 

Sahatay 

İbrahim Kahvehane 

Abdülkadir o!Uu , 
Hasan 
Abdillkadlr o~h~ • 
Hn.ııan 

Arr.aş Veledl Saı.. Muzayık.cı 

h alt 

Hasan o~lu Ahmed Aşçı 

Hakkı Diker Tem 

ismau Diker Lokanta 

• 

Yusuf o~lu Niyazi Helvacı, tatlıoı 

Ahmed Kök Tuna Kundura boyacı 

Hızır kızı Hızıre Mahalleblct 

Osman otıu Hilse. Şaplra tamtroi v~ 

yln boyacısı 

Osman otıu Büae. Şa.pka tamırcı -v& 

,m boyaeısı 

Teşvikiye Şakayık 40/1 

Teşvikiye Şakayık 40/1 

M uradiye Gula~ı delik 26 

Rüştüpaşa 26 

M uradiye Gula~ı delik 32 

ıvıuradiye Gula~ı delik 32 

:t Şair Nazım 39 

Sinanpaşa Şehld Asım 18 

• :t ~7/29 

J Ihlamur deresi 29 

, 

Türkall Ihlamur dere 54 

Clhımnüm& Y. Çeşme 26 

Sinanpaşa Hayreddin 6 

Yıldız Asariye 28/1 

Sinanpaşa :Maşuklat 8 

Binanpaşa Maşuklat 

V~nezade Şair Nedin. 

• • 
• 

» 61 

:t , 

• 89 

Sinımpaıa Kömtlr iskelesi ıo . , 

.. :D 46/48 

Yıldız Çıratan ~ 

• :t so 

• :t 8 

Slnanpaıa Dolmabahçe 68 

:t :t 27 

ll » ll 

l) • 47 

Jl 45 

:t • 

(Devamı 12 nci sayfada ) 

Verginin 
Makah miktan Nevi Sene 
L. K. L. K. 

48 00 5 63 K. 38 
ı ıs B. 

(5 00 8 64 K. 37 
ı 30 c. 
ı 99 B, 

96 00 10 06 K. 37 
2 Ol iB. 

:t » 21 96 K. 37 
3 29 c. 
6 05 B. 

120 00 7 M K. 38 
ı 53 B. 

120 00 6 09 K. 38 
ı 22 B. 

ı2o 00 30 00 K. 38 
6 00 B. 

» :t ıs 40 K. 38 
6 06 B . 

31 50 3 02 K. 37 
60 B. 

3CO 00 33 93 K. 3& 
6 78 B. 

ı80 00 5 25 K. 37 
79 z. 

1 21 B. 

l\2 00 .28 ı2 K. 37 
6 44 z. 
'7 sı B. 

lOS 00 27 00 K. 37 
5 40 B. 

ll ll 4 35 K. 37 
65 z. 

ı 00 B. 
'72 00 8 10 K. 37 

1 21 z. 
ı 96 B. 

36 00 6 18 K. 38 
92 z. 

ı 42 B. 
81 00 ı6 18 K. 37 

2 43 z. 
3 72 B . 

ı8 '75 4 69 K. 38 
94 B. 

108 00 32 40 K. 37 
G 4B B. 

» :t 4 32 K. 31 
86 B. 

456 00 57 00 K. 37 
11 40 B. 

sı t~ı 9 22 K. 36 
ı 38 z. 
2 12 B. 

63 00 ı5 69 K. 38 
2 35 z. 

. 3 61 B. 
63 00 6 70 K. 37 

1 99 z. 
ı 44 B. 

:t :t ı2 86 K. 36 
ı 93 z. 
2 96 B. 

63 00 55 K. 88 
ll B. 

1~5 00 52 29 K. 38 
10 .fS B. 

96 00 28 80 K. 37 
5 76 B. 

27 00 1 87 K. 87 
28 7.. 
42 B. 

36 00 9 38 K. 38 
1 4ı z . 
2 16 B, 

~95 00 79 39 K. 38 
15 87 B. 

153 00 5 40 K. 38 
ı 08 B. 

64 00 63 K. 38 
19 B. 
16 z. 

ı9B 00 6 10 K. 37 
ı 20 B. 

135 00 8 73 K. 36 
ı 31 z. 
2 00 B. 

. » :t 22 63 K. 36 
3 39 z. 
5 26 B. 



' 

12 Sa:rfn 

j 

SC B LUFT NSA 
Kış uçuş tarifesi : 

SALI, P ŞE BE ve CU ARTESi 
İSTA BUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte ye Viyana 'üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan SelA:ıik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
z'yada maliimat almak, biletler ve kayit muamelesi için 8§ağıda 

vekilliğe müracaat . edilmelidir : 

ANS W AL TER FE.U STEL 
Galata Rıhhm No 45 Telefo'l: 41178 • T~lgr f " HANSAFLU 3 , 

İstanbul Defterdarlığından: 

SON POSTA 

,.. Alaturka ve alafrana-a 
mükemmel 

Yemek , Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fahriye Nedim 
Bo~ .z Derdi 

BugUn ne pişirelim? diye dOşUn
meyin, yenı çıkan bu kilaptK her 
keseye uygu ı y&meklerin tarltı 

vardır. 
Ji'iııtı: 100, cildl si 125 kuruş. 

Satış yeri: 

İstanbul l~kalap Kitabevi 

,. ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

lııtreptokok, lııtaf.lokolı:, pııömokok, koli, 
p.yoaıyaniklarWı yaptıtı çıb .. , yara, aluııtı 
ve c:ild hıoatalıltlı.rıoa kar,ı çok teeirli tare 

'IZIIıız::::ııı••-~ ~ıdır, 41---- -1111' 

( E aştaraf ı ll inci sayfada ) 

Sıra 

No. 

37 

38 

89 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Mükellefin adı ve 
soyadı 

All kı.ıı Kadriye Qorbaeı 
r . 

.BehHH ~k baY\., 

Mehmed o~lu ZUh- .çanta ve kolon.. 
tü yacı 

Alber Baro Fransızca mualll
ml 

Ahmed Kısbe Yumurtacı 

tımnil oıuu Fey_ Kundura tamircısı 
zullah 
Hfıseyln o~lu Bekir Kah veel • 

Ömer o~lu İhsan Kasa b 

Jlil.scyin oğlu Bekir Mezecl 
Aksoy 

Jluseyln oğlu Bekir lll 

Aksoy 

Hüseyin oğlu Ham- Kahvecl 
di 
Niyazi Fişenkçl Marangoz imalAt. 

nanesi 
Mehmed Tatlıcı ve şerbetcl 

Kadriye Köfteci 

Harndi o~lu RUmi Kahvehane ı 

Mehmed Sabri Fırıncı 

Köksu 
Şaktr Ataman Kııhvehano 

1 

Mehmed o~lu Ya- ıı 

pr 
{ 

Mehmed o~lu Ya- ıı 
şar 

Sahak ve Necati Muslki al~tı 

58 Kemal Simltci !ırını 

59 Ömer Babadır All Kunduraeı 
K asar 

60 Mehmed Koşar Fotografçı 

Gl Hasatı oflu Meh.. Kundura tamlrc.l.st 
med 

62 Mehmed Şerif Aşçı 

63 Avnl ve Mustafa Manav 

Mahalle Bo kat No 

Dolmabahçe '8 

lll Orta bahçe 67/1 

Beşltta.ıı caddesi 18 

Jl Jl 4 

Orta bahce 47/2 

lll 47/1 

• lll 19 

Jl Jl 39 

Jl 1 29.31/ 2 

• Jl 

D Köyiçi 31 

Jl 1 lll ıs 

Clhannllma Has!ırm 58 

Yıldız Hasf117 18 

ıı 2 

• • 8 

lll Beşlkt~ caddesi 72 

) Ha.'lfırın 2 

lll • D 

ı atnanpaşa Has!ınn 63 

• ıı 25 

13 

23 

Jl lt (5/ 1 

Jl Köprüsü 17/ 5 

lll 77 

Verginin 
~fatrah 

, L. K. 
miktarı Nev'! sene 

L. K. 

45 00 

120 00 

90 00 

187 50 

90 00 

60 00 

16:! 00 

270 00 

135 00 

J) D 

1 00 
20 

14 20 
2 ıs 

3 27 
3 00 

45 
69 

26 09 
5 22 
8 32 
ı 66 

12 00 
2 40 

35 91 
. 7 18 
54 37 
10 87 

14 06 
2 ll 
3 23 
8 53 
ı 28 
ı 96 

131 25 2 64 
53 

3CO 00 60 00 
12 00 

45 00 17 20 
3 44 

75 00 15 68 
2 35 
3 61 

ıı ;ıı 1 35 
27 

270 00 70 87 
14 17 

4~9 00 37 38 
7 48 

112 00 . ll 92 
2 38 

270 00 23 63 
3 54 
5 43 

lll ıı 70 87 
10 63 
16 30 

72 00 3 60 
72 

K, 
B. 
K. 
z. 
B. 
K. 
z. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B . 

K. 
z. 
B. 
K. 
z. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
z., 
B . 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
z. 
B. 
K. 
z. 
B. 
K. 
B. 

38 

37 

38 

37 

38 

36 

37 

37 

37 

36 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

198 00 64 4.5 K. 30 
8 ı7 z. 

54 00 

89 00 

so 00 

120 00 

3 75 

ı2 ~2 B. 
5 58 K. 37 

84 z. 
ı 28 B. 
9 24 K. 37 
ı 39 z. 
2 13 B. 

75 K. 37 
1~ B. 

17 1~ K. 38 
3 9" B. 

75 B. 37 
65 K. 
10 z. 

He~iktaş Maliye şubesi mükelıenerinden yukarıda adı ve işi, tıcaretgA.h adresi yazılı §Bh~lar terk! ttearetle yon! adreslerln1 bU. 
dlnnemlş ve tebellü~a salii.hlyetll blr khn.se göstennemi~ ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından h1za18lttn4a iÖS.. 
terlıen yıllara ald kazanıo ve bUhran vergilerını ve znmanlannı hav1 lhb:ırnamelertn bl2z1ıt kencıUertne teblllt mftmkün o~. 
Keytlyet 3692 sayılı kanunun 10 ve ll lncl maddeler1M tevnka.n teblll yerine ceçmek üzere UO.n olunur. U0071} 

Birincikfuıun ~ 

~·--•,. SISTEMAT I K BIR SAZ 
Her akşam Bayo~lunda lmıım soka~ında 

) Gazinosun a t 
Şarkı ,.ıeminin bestekArlun olan B.ıy HAY DAR, ŞER EI<', ZEKI ve KA~ıı 

ile Bayanlardan mUr~kkep SAZ HEY'E 1 1 teganııl etme'ctedır. Ay:ıca • 
~l'LLT OYUNLAR. GRıino: Br aile yuvasıdır ve Luka idareslndedir. 

. 
İslanbu~ Elektr:k, Tramvay ve Tünel İşlehneletı 

U mu m Müdürlüğ i aden : ııı· 
ı _ Muhammen bedeli 120.000 Ura olan Silfthtar fabrikasının kömür nakil tesısııtı 

palı :rart usullle ekslltmeye konmuştur. 
2 _ Muvakkat teminat 7250 liradır. tı."' 

3 _ E:kslltme 15/ 1/ 1940 Paı.artesl günü saat 15 te Metro ha.n blnnsının beşınci tıa 
da topln.ns.cak olan Artt.ırmıı. ve Eksiltme Kom!syonunda yapılacaktır. lt e<~l· 

4 _ Bu işe ald ;plô.n ve şartnameler idare vemesinden 6 lira mukabilinde ı,edar 
~~ # 

5 _ Teklif mektublarının şartnamedeki tarifatı dairesinde hazırlıyıırak kanuol ~tıııl~ 
lklc birlikte 15/ 1/ 940 Paı.artesl günü saat 14 e kadar yedinci k~tt.aki komisyon .~o2' 
~Ine imza mukabUlnde verUmlş buhm.ması Uzımdır. 

IL s 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası ııııı· 

Muhtelif chs karvola ve divantarla madeni ınöblei.ar fabrikanın salO ri 
rınd-ı te~hir edilmekte olup evvdce oldn~u gihi hiçbir yerde sutış ya 

yoktur. Sirkecl Salkınısö~Ut, Deınirkııpı cadılesi No. 7. 'I·eı: ~ı632 
• 

Lüleburgaz belediye ve hususi muhasebe elektri~ 
şirketinden .. ~· 

Lüleburgaz belediye ve muhasebe! hususiye elektrik şlrkeUnln nçık bulunııtl ~ 
100 _ yüz Ura ücretli elektrik montörlfi~ne a§al;'ld:ı yazılı vasıflara sahlb bir 
montörü alınacaktır. Evsaf şunlardır: 

- 6e~ 
ı - Türkiye CUmhuriyeti tabUyetınden aslen Turk olmak. t)Sitl J-
2 - Jeneratör Uc elektrik OOvzl tllblosundan Ve harici haval elektrik şebC~ ~!J 

anlayışlı oldu~una dair Nafuı VekA.Ietl yüksek katından musaddak ehllyetnaınc 
3 - Muvazzaf askerll.ğinl yapmış olmak. 
4 - İyi ahlAk sahibi bulunmak. .J 
5 - En son ~al~ı~ı yerden aldılı bonservis kl\~ıdı. eJll);~ 
Tııllp olanların iobu vesltalarUe Lüleburgaz belediye ve muhasebei husustre ~ .;;;."'·= müncaat etmelert uan olunur. (9;.. ~ 

Icabında günde 

1 
Doktor: Kiışif Baştuğ 

Gureba hastanesi ıöz mtıtehaasısı 
Ber&iia hutaı.a.nıu Cataıoflanda B.ıı 

Pasta ldanııd k~~daki Net'• 
aparımıanında kabul eder. 

Son Posta Matbaası 

Neiriyat Müdürü: Selim RCJ9''P 
e~ 

SAHİPLERI: s. Ragıp EMEÇ p1ol~ 
A. Ekrem UŞA 


