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Ruslar, -Fin 
sahilleri n· 

abluka eHiler 
Fin mukavemeti 

şiddetle devam ·ediyor 
Rusların Mannerheim hattını yardıkları· 

iddialari tekzib olunuyor 
. ltalyanların Finlandiyaya 

tahakkuk etti, 
Fiılerin si:ah siparişlerini 

tayyare gönderdikleri 
lngi:t ~re de 
s ür' at le f eslirr ed ~cek 

•• 

ur · us u u un a 
a i a a er eri a an 1r 1 

Alman ajans ve radyolarının Türkiye ile Rusya 
arasında harb zuhuru ihtimali hakkındaki 

tahminlerinin manasını anlamak gü~ değildi 
~crHn 7 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: devlete .karşı düşmanlığa tahvil edecek kadar tam nu ol-
Kafkas cepht-.sinde Türk kıtaatının arttınldığını ve duğuntı sormaktadır. 

Kafkasdaki kıt'siarını tezyid eden Sovyetler İttihadının Bu gazete, neşrettiği uzun bir makalede, bu iki mem-
ınukabil tedbirler aldı~ını yazan Volkischer Beobahter leketarasında bir hanb zuhuru ihtimal.ini mevzuubahs ede 
gazetesi, bugün Türkiyenin harict siyasetinde hu;;ule ge- rek ~u mü~ahedede bu1411luyor: 
len değişikliğin, Sovyet Rusya ile olan eski ittifakı bu (De,·amı 8 inci sayfada) 

································································ ................................................................ ························································-···· 
M.l i Şef n 
Erzurum 
seyahati 

Ankara 7 ( Huıuri muhabirimiz; -
Jen) - Milli Şelıayın lmıet lnönü 
pek yakında Er:wrumu terellendi -
receklerdir. 

* Reiıicümhur lnönü bu alıtam 
(dün alrtaınJ Çankaya kö,künde 
Büyülr Millet Meclisi enciimenleri 
reiılerine bir z;iyalet vermiılerdir. 

ingilterenin 
h rb gay eri 

• 
Ingiltere ve Fransa ile 
yaptığımız müzakereler 
Askeri malzeme mu ayaası müzakereleri tam 
anlaşma ile bitti, man ve iktisadi muzakeral~r 

de londrada muvaffakiyelle devam erliyor 
N uma. n 

ingiliz 
M:enemencioğlu dün 
a ·ya azırile konuş .... ~ 

r Fın askerleri lngil;z muha:rir~eri Ren 
eı n~lldra 7 (Hususi) - Moskovadan kutbu Okyanusuna kadar uzanan aıs - sahi!Jerile Şim al den;zinde 
tt \!ti n 1?ab~rlere göre, Sovyet hüku - keri faaliyetin hııva şartları dolayısil e 1 • ı· . 
t~ı: .... ;

1 
'~nlandiya sahillerile mücavir jpck ziyade hafiflemi.ş olduğu beya•n c. bazı nokta .. arın ışga ını 

l!ttı:ıi~t~rı abluk:i1 altına aldığını ilfm dilmektedir. Birkaç gündenberi şim::ıl istiyorlar 
. Abıır. ve şark romtakalarmda mebzul mik -
l(j~ar Uka Cuma günü öğle vaktinden tarda kar yağmakıtadır. ŞimaJ kutbu Londrn 7 ( Hususi) - Geçen gün Lord 
<!a l-t~n başlıyacaktır. Fin limanların- ınıntakasında ise hemen hemen bütün Halifaksın, Lordlar Karnarasında ingil -
ır n. ı:u_nan ecnebi gemiler Cumartesi gün karanlık hüküm sürmekte ve as • tere ve Fransanın harb gemilerini tasrih 
lerk,. 0 •le vaktine kad~ bu lımanları kert harekAtı işkfıl etmektedir. etmek üzen' söylediği mıtuk, İngilterede 
rtı~·~· dav~t edil - • • Ladoga gölün - hararetle münakaşa edilmektedir. 

J\b~dırler. . F lnUindlyada h,.. rb den Şimal kutbu Bu .~naseb~tle .şa~a~ı dikkat fikirler 
tn

1111
a tıka edılen • r Okyanusuna gi _ ve mutalealar ılerı S'Urulmektedır. Ta -

tu fe~alarda. se~ l.kbahardan evvel den 700: 800 ki- nırunış İskoçyalı muh~rrir George Mal -
o ı; u. n tehlıkelı }ome trelık cephe com Thomıson, cEvenıng Standard• ga - Londrad4n dönen aske1i 1ıeyP.timiz azaları Sirkeci garında 

la ı·ihu da. ay:ıc:~ kafi neticeye yaramaz~ ~yunca, Rus c~- zetesinde yazdıltı bir ~a~alede. ~u defa B":r müddettenberi Londracia ingiliz reisl~ğindeld. askeri heyetimiz, dün 
tr. edılmış zutamlan ekserı- (Devamı 3 uncu sayfaı.;a) lhilkı1met1 erkanile temaslarda4 bulun • semplon ekspresile şehrimize gelmit "' 

J\skl' i ya aralarındaki ir- makta olan Orgeneral KAzım Orbayın (Devamı 8 inci snyfada) 
lr,' t Vaziyet Küçük Finlandiya yardımşız bıra- tibatı kaybetmek- snvsyş kanallnda 

tı..) nki 7 rA kıldığı takdirde müdalaa azmi ne te ve bu ıssız mm "s p t d d•kk t bl. a ket ~n ~ Sovyetle - lradaT büyük olurıa olıun çok üstün' takalarda• bir çok 1. 1 h. on os a" a şayanl 1 a r n 
~:ı'··nı annerhP.im kuvvetler karıınnda n 'hayet acız; müşkülata karşı ta yaya 1888 • • t 
d var 1 lralmcuı mümkündür k B ı ~~~~~7.ı s~:t~~~e. yAzAN "~~~;:=~ı:!- Mi'ano 7 (A.A.) - St:ımpl gazetesi, o şan ma ar nıçın ar ıyor 
.ı '~u a} • - Süve ... 't<: kanalı şirketi idare meclismin ' 
~a '-.ıt•· arı bura- Emekli general ta~r~r. . aylık,fçtinıaında, İtalyaya. bir idare mec- k b b tı• k d 
~~;7~ ledn~~~~~~ H. Emir Erkilet hni: k~~a ıle Bt)t~ lisi aznlığı teklifıne k~~ar verild;ğini yaz a ~ a ı a ın mı 
be au tn.. c Son Posta• nın askerl muharrlrı d ?rfezi. ara mak ta dır. Bu haber, Suvcn kanalı mese- U. ' 
k tle F'i unase · sın akı demıryo - Jelerinde saliıhiyet sahibi nuıhfellerdcn 
Otfe . nlfindiva (Yazısı 5 inci sayfamızdadır) <Devamı 8 inci •• d d k d ~denşı~aı sayfada) alınmıştır. Avukatlar: "Eoşanma davalarının yuı e o sanın a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ E~rbu h~&~ktib~i~~kolu~a , • "- di 1 nu
11 

V . ·lk h 1 t• . ~bcbi. tta·yanın. bu azalık mevkiini ka- kadınların kaoahatıı olduktarını goruyoruz, ror ., 
'""'· BZiyette 1 vuzu 8 ama aerl IIIIHHIHI bul etmemesinden mütevellid t~lakki e- Anketi yapan: NuiTet Sala Coıkun 

dilrnek ikliza edecektir. 

Almanyanın harbe Yalnız ,_ rü~~%:;:~a~~~~.h:~ı;~~~~~~; ~i~~~ !e :ı 

ba~ına gı·rdı·g., ı· tahakkuk edı·yor Vumm Kralı ve ~:tr~:~;E"F~t~s::~~.;.:!:r~~ 
V ~~~:: ~ !~~~~ ~~n~!!~~~i- ~:~~iip·~~:~ı:!:'~~dr.::;~:~:~d::•: 

riliyor: Kral Core 1912 deki Türk - Yu- kndaşım Suad Dez:viş kadınlara. kazan 
b . h be . . Id" .. .. .. kaldırttı Erkeklerın karsısında bır Ma -
O / · nan denız mu are sının yı onumu mtı- · . . . 

er inin bu hftrbi al•••l•ndt"rmekten ziyade y:ılıştır- b n Ylu <l ·.c·ı . h'tııbe jino mevkii müstahkemı gibı bır kadınlar Sıuıd Ziya Mahmud EvMı 
h.. w ,... v oı;. nase e ı e ıuın enı 31 erıne ı n h . k ldu İki ta:rıaf ta niçin evlen- . . . k··U""'--
·•&Qyz t · k b / b , h 1. d· · h bir nutuk söylemiştir. ceP. .. :~: ... ~.':!! ..... : ................. : ................ '\ mediklerını, anlatıp, ye '-U6-lerlnin ~!1 
d 

emın edece ir go u,mtıSl em Ken lSl, em _ ~ nadlarına cevab verirken. anlurt hakıka. 
e biit•';n .. . . , . 1 Kral, Turk - Yun~~ dostl~.ğunu~ e - y k ~ ten enteresan bir safhaya dahil oldu Vfl 

.... dunya ıçın en hayzr.ı bır hareket ofacaklzr • hcmmiyet ve kıymetını tebaruz ettırdlk- UVayı yı an ; içtimai birçok meseleler ortaya çıktı. Bu 

---.....wllllftl,..m;;. y a Muhı'tt•ın Bl'rgen DIUIIIII ten sonra, demiştir ki: erkektı•r' Eıerada en şayanı dikkat tara!, hiç şüphe 

S 
az n: . _ _ Asil ve merd bir rakibe karşı do - •. ~ !~k ki, erkek okuyuculann, ckactınJnn. 

on KÜnlerin siyasi lıMiseleri ve günü Lclıistana k.arşı harekata başlamak nanımamızın kazandı~ bu zaferi kutlular Yazan· Suad Dervış E ıtımadunız yok, ~va!lın yıkılmasına sc-
t b'Uı d' li fJk mi ' : beb oluyorlar ... • ıddıalarıydı. 
laıy ı ass. FinYındiva vukuatı lle emrini r ll Führer bu çok vahim ken, ayni rakfbtn şbn ı m tte ı z ve yarıniri ıayımız;da :ı Sc :ı günlerde boşanma vak'al rın..ıı 
~ıet'~~ bu. \TUkuat kar~ında aldıkı va~ teşe • ı. se Alın 1 yalnız b~ına sev- t>n sıı.mtmt dostumuz bulunciuğundan do- '·····-................................................. .i (Devamı 8 inci sayfada) 

O&terır ki ge~ Eylüllin birinci (Dnaml 1 ne.i sa,-fad~\·Berciinn sütununda) layı da şeref duymnktayız.-. 

erkek mi? 

Avukat 

f • ,, ~· 



SO N P OSTA 2 Sayfa Birincikilnun ~ 
~ 

Vazigett ilk vuzulı 
Alametleri 

Yue: Mufdftbı Bfı'l 

(Ba aralı 1 inci sayfada) 

kctmiştir. Halbuki Almanyanın askeri 
kuvvetleri ne kadar büyük olursa olsun 
ve bugünkü şartlam göre Cihan Harbin
dekine nazaran iktisadi sahada ne kadar 
daha iyi 'bir mevkide bulunursa bulun-

&un ·böyle büyük bir mücadeleyi Führer 
yalnız ~ına istediği neticeye ula§tıra

maz. Alınanyanm manevi sahada çoktan 
kaybetmiş olduğu bir mfrcadeleyi kuvvet 
bakımından kazanması için mutlaka ken 
disine yardınnlar buhnası 15zımdı. Omm 
aksini düşünen bir siyaset, cezbeli bir 
ruha sa..lı.ib olduğunda şüphe bulunınıyan 

Fiihrere hayal inkisarlarından ve mu -
vaffakiyetsizllklerdcn başka bir şey ge-
tiremezdi. Bwıdan dolayıdır ki yakın za
manlara kadar biz Almanyanın bir takun 

- En faz la mes'ud olan insanlar ... ---
Sözün kısa sı 

-····-
Za,:allı Saffet 1 

\. 1!. Ekrem Tahı ~ 
~· O n altı, on yedi yaı§lmda idim. 16' 

seyi henüz bitinniş, yüksek tah" 
si"ime hazırlanıyordwn. Babanun evi~ 
üst katuıda, ayrı, ufak bir odam varc11' 
Ben burada hem yatar, hem de ~alı~ır J 

dım. Kar§UDdaki diğer bl.r oday! işgal &' 

den anneciğimin şefkatidir nezareti üZfY' 
timden eksik olmazdı. O bana bunu "ııs-" 
settirmemeye çalışırdı, fakat ben geııEJ 
hisseder ''C bilirdim. 

Bir gece, olrumağa dalnuştım. uzu.ıı 
ve soğuk bir kış gecesi ıdi. Akşnındailt 
bir ağız yakılan ufak odun sobasının h8'". 
rareti zail olmuş, odanın içi buz gibi sO "' 
ğumuştu. Ben, bunun kat'iyen farkındıll 
o'.maksızın elimdeki kitabı okumai:JS de '" 
vam ediyordum. Kendimi o kadar k.al?_; 
tırmıştım ki, saatlerin bir bir geçtı~uı.ıo 
hissetmedim. Birdenbire S3bah oldu. AY# 
ni zamanda, masamın üzerindeki ıarnb11• 
gazı tükenip sondü. 

gizli anlaşmalara istinad eden bi:İ- hare -
ket planı içinde bulunması ihtimalini he-
sabdan hariç tutmadık ve sarih bir fikir cLa Roclıe...<ıucauld~ a dostlanndan biri: insanda biri zihni, diğeri adalt iki ça!ışma kuvveti vardır1 
edi:nebilme için hadiselerin inkişafını - Dünyada en mes'ud adamlarm hangi sınıf tnsanJar ara- bu kuvvetlerın ikisi de ayni zamanda faaliyet halinde bulu-

Bu sırada, içeriye usulcacık anneJll 
girdi. Sobamı uyandırmağa, uyuyorsııJll 
üstümü örtrneğe gelmişti. Beni, kitabı " 
mın ıüzerine kapanmış, hıçkrra hıçkır& 
ağlıyor görünce heyecanlandı .. sordu: 

- Ne oldun, evladı.m? 

beklemek lAzım oldukunu daima tekrar- sında yapmakta olduklannı sormuştu. na.ma.zlar , biri çalışırken diğeri dinlenmek ıztırarındndır. 
ladlk. Şimdi son günlerin hadiseleri gös- la Rodıefaucatrldı: Bu sebebden dolayıdır ki beden kuvveti sarfeden ekscriy:ı. az 
teriyor ki Alınanya bu harekete daha zi- - Beden kuvveti sar federek çalışanlar arasında, cevabmı düşünür, az düşündüğü zaman da bedbahtlık sebeblerini az 

-Hiç, anne! 
O ıbeni imtPhanlarımın en sıkı zaJ!llld: 

nmda böyle görmcmL<?ti. Merak içlll 
idi. 

yad.e mü!rit bir nasyonaliım duygusu ve ·~v~er:;d=:i::. :;:=:;~:;::;::;::=:;:::::;:::=:;:::::;::~~~~~~~~=:b~u=:lu~r=:.~~~~~~~~~~:=:;::=~~:;:;:;.:~~~ -Bir derdin mi var? , -Hayır, anne! 

~§2Ji!E?~~;.~ ~m .fii~?~;;~~~~ ~· 
- Bunu okudum da_ 

nan ümidlerle hareket eylemiştir. Gandl ile ~····· ···--················-··-·······--····-·, I lir J;azaze(,·e k ":r!Stn a Önümdeki kitabı gösterdim. 
Boyle hesabs:ızca hareket son senelerde H ~ ı b• f k - Ne kitabı bu? 

o kadar hesa.bb muva!fakiyet1er elde et- L üks otomobili J g Jn Ir 1 ra /{atJUŞunca ll, der? -Roman. 
miş olan bir memleket için ne karlar Hind liderlerin --- - - ~ - İnsan romana ağlar mı? Rornan O'" 

b
' @ .. , 'IX// kuyacai!ım diye sabahlar mı? 

rnüste at görOi'ıüs·se görii-'sün son za - den Gandinin don tl' ,.. .; Çocuk ta tek olmasan - Çok hoşuma gitti de_ bitirınedC~ 
man '.ar vukuatı lbu görüniişfb teyid eder gö.mlCkten ibaret ( ~ bırakamadım. Bilemezsin. ne kaıt.ır g{i 
mahiyettedir. Kat•i bir hüküm vermek olan sade elbisesi- ~~~- Evlendiğinın yılında, karısı ikiz ço- zcl, anne! 
· · "-i da'h bckl k ı~ ı ;ı.· .....- ,. cuk doğuran genç erkek, hemen o gt"~n ·.' Adı ne" ıçın ·u raz a eme e:ızım ge di5ınf le husus' otomo • - . -.-.- r< - • 

1 i çoc:ukf.<ırının nü.fı.ıs kayuil.arını yap- i - Zavallı Necdet. 

seyn bu intııbru kuvvetlendırıyor. büyük bir tez.ad ., r d" d K yf d - Saffet Nezfuinin. J ıyor u. e i yerin e idi. Bir mcy- ~ ınıl1 
kıab~ etmekle bercrbe! ahv~l~n bugünkü bili arasında pek t--; \ tırmak üzere nii,fus mem.v.rhıfjun.-ı !Ji.- - Kimin? 

.. ...&.. vardır. Kendisi ne ~ t 1 Kitabı elimden alan canım anacıf!l ı 
,..- tanenin önünden geçerken: da, bf.>nden sonra ayni suretle uykUSU~ 

Filhakika gerlde bıraktığımız son üç kadar basit ise o- - Şurada bir iki tek c:tsam! bir lbütün gece geçinniş oldujtunu hll 
aylık vukuatırı gidişini tetkik edecek 0 _ tomobili de o ni~ Diye düşündü. Meyhaney~ girdi. tırlarun. ~ 
lursak görllrıtiz ki Almanyanın yalnız bette lüks ve her Bir iki tek derken biraz jazla kaçırdı. Sade o mu, ya? O vakit, c Zavallı ~c ,. 
kalnuya"'""'~....... ven .. l.ud çok kuvvetli türlü konforu havidir. M eyhaneden çıktığı zaman i'<"i tarafa İ dehi her kim E>line aldıysa, sabahl· ~ı~i· 

'""'""15 .. ..,. ,....... ngilizlerin son günlerde batan mE>ş - nı ve sıcak sıcak göz yaşı döktUğünU 1 

yardİım:ıl .... ı-.l-rikin" de bü" ...nk b r t lih sa'lanıyordtı. Fakat nüfus memur lu- f d k 
<U. t!Wi , ... ı a e h ur Rawalpindi gemisinin tahlisiyc ka -ı ra e e:e tir. . ~ edell 

malik oldu~na dair aHimetler hiç art - Rus besiekô.rı R ahmaninof ğuna gideceğini unutmamıstt. Do[jrıı yığının kapaklanması yür.inden dcni~:e .. Edebıyatı Cedıdeye t~k.addum . e' 
n.nu.. oraya gitti; karşısında i1..'"i mt.>rn.ur var- .. _ , -ı gunlerde. bunun kadar hıslı ve cazıb .. 5 

., 
mamıştır . .aüaAis bunun zıddını göste - Sovyet tebafllıgını terketti dı: dokülen.C: .arasında bulunan ve. tam _2:> vilen ve ıbe~enilen bir eser dilimizde iJ1 
rir alAmetler gittikçe vuzuh kesbediyor. B saat, gemının bordasmda, mayn ısabelıle lti":ır ebnic: demldL . .. ,.1 - eyler, dedi, ikiz çocuı}um oldu. " "" ,.,. gu•· 
MeselA Bay Hltlerin yaptı~ sulh taarnızu Rus •bestekan Rshmaninof Amerikan açılan bir deliğe pannaklarını takarak İşte bunu yazan adamın evvelsı .. 

Nüfus kayıdlarını yaptıracağım. g8ı 
neticelenmcdt,.; takdirde nasyonal sas _ tebaalı!ızı.a geçmek arzusunda bulunm!ı.r:- bekledikten sanra kurtanlan Fleming, zaruret ve ıztırab ı.·çerisinrte haynın. hS" 

a• ..... M emur cevab verdi: ı ı 
yalizmln yeni dostları Almanya ile ko _ tur. Son Rusya hAd:fselerinin bu karann- resimde gördüğünüz gibi karısı tarafın - 1erini yumduğunu lstıınbul gazete er 

da b. t--'rt ,, 1 d ~ - Beyler. dediniz, halbukı ben bu- dan k"n::1lanınca · bcr verdi. şt·..., • 
eni ~ · '" k ı· h ır ~ o~up o ma ı6• soruldu~ za- ... ..,.. ı.ı•-n~ y •uır uare et p anı azırlıya - rada bir tek kişiyim. · Ben kendisini yakından tanımı ~b J 

cakla:rdı. Halbuki Rıusya Almanya ile ko- man ~tekAr: Biran düşündü.: cOh hayat varmış, bir!e§tik ya .. geri O yalnız bir şah<'_<;f'rin unutu1m~ş ~ııuJ 
nuşup müşterek bir hareket planı .vü _ cRusyaya dair fildrleriıni sormayınız!» _ Bir yanlışlık oldu samr•m, h.•ıe yanı hiçtir!..~ demiştir. dii ~"ğil, ayni zamanda. !Prbiyclı, d r 
CU<fe getirmek yerine zabıtası.z kalan Av- cevıtbmı vermiştir. bir kere de eve gidip ba.kuyım. Çuc:-ak --· ve kamil bir efendi idi de. beri• 

M l h 
Cekin~cn tabiatı. onun ötekind~n (ı• 

rupada kendi .başına ve kendi hesabına ta sakın tek olmasın! i y a n n e e m m iye li kinden bir rnaişet medarı dilc>mesıne rr; . 
bir takım mevzii hareketlere gı"rişti. Her Bir Ingiliz bonacısını \. 1 . • ni oldu. A<flamıvan çocuğa mern<' ,,e ,,. 

~ '-- ----·-·--·---·--·-·--...., Son zamanlarda, cmılyar~ kelımesi - k T,., d d hı lar bütün bir rıe" 
Iki taraf arasında garb devletlmne karşı ' edakô.r/zllz . meme ı ıya m a o n • . g52 
siyasf bir tesanüd görülmüyor değildir, jl 5 Polisler foc-for:u elbise nın ehemmiyeti artmış bulunmaktadır. lE'. kPndi duvı:,ılannın inceıtğilE' 
fakat lbu tesanüd müşterek gayeler için Bir İngili~ boyacısı So.~ .uthahıpton k Biz milyar der ge~eriz. Fakat milyarın e- vası döktüren bu edibi ihmal ettiler:. deı 

daklannda bır tra tl t 1 ll !la n ır; or hemmiyetini aca:ba bilenimiz var mı?. ~ Ve işte nihavet. bir hast'lne koşcsııı 
değil, ayn ayn esaslar için kullanılıyor. nsa an ıgın yan an- ZnvaP·ı Saffet öldü .. 
Diğer taraftan İtalyanın son FinUm. n~ boyd~rk~ mAüva~enesini. kaybedip de Almanya, Fransa, İngilterenin birçok Milyann ehemmiyetini geçenlerde bir Zavallı N ecd Pt va.şıyor . 

.lf hAdi l . i t kib d" kl" d nıze uşmu~. yagında agır demirden h" 1 . d 1 . Am rikal ~ . ba..n. ~ Ck ~ [li-u ver tt se enn a e ış şe ı e t U · b 
1 

b ıu:> ır erın e gece en, tav-..cıre hücuml" - e ı ga~~ecı te ı uz ettirmi•ttr. Bu . -~,,ı a • _. • poc:; a a>r1 u un an ir arkadaşı on m et r- J J "' -s . , ·~ .. 
Almanyanın müsbet yardımcılar bul- re yükseklikten denize atılarak boya _ rından korunmak için hiç ~ık yakılma _ gazete muharririne göre Hazreti İsanın _ ............................................. -·······:j 
mak bakunından İtalya hakkında bü. cıyı kurtarmaya koyulmus B ö maktadır. Yakılsa bile bu ışıklar pek ha- do~şundan itibaren hayatta bulunabi _ Üniversitede yeniden ynbancı da 
yUk ümid ~esliyeC€k. rn~evkide ~~l~n - ren ve denizde çırpırunak;~ ol~~u~ya: l:fiftir. Öyle ki insanlar birbirJerıni pek 1oCCeğini kabul eyle-diğimiz bir adam gün- . lmı:Jarı açıldı . ele • 
madıkıru gösterlr: Fınlandiya nadıse - cı, arkadac:.ına: gu··ç seçmektedirler. Bu yu"'zden de sık sık d 'bl f k f 1 Bu yıl Ü:niversıte yabancı dıller ~00 O ır e n ran ~r ey. emiş olsa bug(lne ka- tebine kaydedilen talebe miktan 3 ... ,,ı.ı ~ 
lerinin İtalyada çok fena bir tesir yap- __ Yahu!. Hiç bu halde denize atla _ kazalar vukua gelmektedir. dar bu para bir mılyara varmamış olur. geçmiştir. Bu talebeler için ~imdiye ~ tY 
mış olduğunu isbat eden deliller hayli nır mı? Allah göstermesin öleceksin Almanyada Münih §ehri zabıta fimir- Milyara varmas1 için dahA 800 sene lAzım dar 32 A kuru açıl~ ve bu kurınr 1~6 
çağalmış bulunuyor. İtalya Mihver be! diye seslenmiştir. Jiği zcfuıta mcmur!ıarını korumak için orı- gelmektedir. yaca kMi gelmediğinden, 10 kur d tt~ 
dostluğuna kuvvet:1e sadık kalacağını larm vazife esnasmda giyecekleri elbi - En çenesi düşük adam dakikada ancak açılmak üzere hazırlıklara başl~l'· 
söylemekten vazgeçmiş değildir. Fa • ~~kt: zi~a~e ~a~~ayı tem~. selert 'bir tcrkib ile fosforl~tırmak\adır. 150 kelime telaffuz edebilir. Hiç lstirahat A:>nca 29 (B) ve 22 (C) .kuru açıln1l~ 
kat FinlAndiya: hadiselerinin İtalyada- e ır yo u ası em kendısı Fosf keli . ku 1 İııluHib tarihi derslerine ~11 

. . . . İ hem de bütün dünya için en hayırlı blr or mesiru 1 andlk. Bu pek te etmeden gilnde sekiz saat aleddevam ko-
ki akislen g8steny.or kı.. talya Rusya- h"reket olur. Ve harb böyle devam do"'-• sayılmamalıdır. Çünkii elbiseler 1-- b" I k başlanacak t'~ .. _ e;•... nuşmuş o~ · ır mi yar eUme söylemesi Üniversite inkıla'b tarihi ens ı ,,8t~ 
nın fazla faal sıyasetinden de asla ettikçe mücadeleden kim galı"b çıka· rsa fosforlu deg~ildir. Yalnız üzer'.erine ra - · · t -'..:- ed f ı b" d anl "" ıçm o uz s~u. sen en az a ır müddet programları ilcmal edllmiş ve eV• ıtıoı' 

memnun bulunmuyor. Çlksın Avrupanın tarihte tasavvur bi- dieaktif lbir mayi sürülmektedir. Zabıta lAzım gelanektedir. neleri bastınlıarak fakülte,ere tevü 0 ~ 
Demek İtalya Mihver siyasetini ha- le etmE'dlğimiz büyilk bir mr.!ğlubfye- memuru nöbette bulundu~ sır:ıda uzak- =========-.....,=-=c==== muştur. tnkıltlb tarihi derslerine bU 

8 

la sıkı tuttu~ hc1J.de Rus -Alman dost- te, bütün sekenesi1e birlikte büyük bir jektörlerin şualarmın istikametlerlnden 1,., Unden ı"tibar"'n devam olunncak,t,ı.~: •• ··~ tan 'hizalarına doğru hususi tertLbntı havi '1 ._ . . . .. .. 

luğuna kar.§ı hiç değilse soğuktur. Son ma~lfıbiyete uğramış bulunacağı mu- proJ"ektörler tutı.ı·lmaktadır Bu pro· k hariç bu'ıumrr bulunmaz el.bi.selerlndeki .............. T······A·······K·······v···· .. , .... M. 
zamanlarda ayni vüzuh ile göze çar- hak!~aktır. Allah cOmleye akıl versin! · Je - hususiyet zayi olmaktadır. Bu usul çok 
pcın alametler Eylfılün bilindenberi _ 11 1 . . 1'12. törler sayesinde zabıta mcmurlnrı fosfor- bc~enilnüştir. Diker Alman §ehirleiinde 
meçhultıtla dolu duran bir siyaset ha- (A(;uJuttın Uhtu; .. •H lu gibi görüimektedirler. Memurlar pro- dahi tatbik edilmek üzeredir. 

va!:! içinde gözümüze ç~rpan ilk aydın
lıklardır. Bu alametlcrin bize tam bir 

vüzuh ile knt'i bir hüküm verrneğe ki
fayet edecek d~ller olmadığını tes • 
lim etmekle beraber Ç<>k manalı aliı • 

nınller olduklanndan şüphemiz yak
'tur· 

* Almanyaya akıl öğretrnek bize dü§-
merneklc beraber ve gene eğer Alman-

ya bugün göründüğü gibi hakikaten 
b u müca~yi yalıuz başına yürüt -
rnek mevkiinde ise bu harbi ~evlen • 

i ST ER AN, 1 ST ER iNANMAl 
Mani!atura e!l)'asmın laymetinden bahseden bir meslek-

da~ soruyor: • 
c- 7,5 lıraya satılan lboyunb.ığlar, 35 liraya iskarpinler, 

10 liraya fırçoılar ve daha bilmem neler gözüme çarpıyor, 
bunların mal oluş fiatinn ne, bıraktıkları kaz:mç ne, halka 
verdikleri ziyan ne?t dlycr. SuaHerinin ceva.blarını bulup 
çıkarabihnek mühlm bir hesab meselcsidlr. Bu hesabın ko
laylıkla ynpılabU~ğini sanmıyoruz, buna muke.bil 7,5 lira-

ya kravat, 35 liraya iskarpin, 10 liraya :flrça satılmasının 

önüne geçmek kolaydır: 
Harbin sonuna kadar yerli mamulfıtı, bilha.ssa htl.kt1met 

fabrikaları mamulfitı haricinde eşya kullanmanuya ahte -
delim. sözümüzü kneiyetle tuta~ §imdi 35 lira fiatla tc~
hir edilen iskarpinln ondan her halde daha s~lnm olan 
Beykoz fabrikası mamulAtı fiatına indi~ görUrsOnflz, yal
nız bu blrH~i ternın etmenin de kolay oldu~na: 

1 ST ER tN A i ST ER INANMAl . 
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Birineikinun SON POST~ 

• 
ısveç, Norveç ve jt ......................................................... -ı j i:ıg:ltere Kralı ile 

ingilt'3re ve Fransa 
Rusya ile diplomatik 

münasebetlerini 
kesecekler mi 1 

Sayfa 3 

E 
Danimarka nazıriarı ~ Krstamoruda i ııönU 1 Fransa Re.~s 1·c ün1huru 
O 1 U U t '"d d"J rf" : Roma 7 (Hususi) -Siyasi mahfel -s O~a toplandılar g n es 1· e j ul cun gorüştalt r le:!", Finlandiyanın talebi üzerine önü-

e Büyük teh:ike 
karşısında şiddetli 

aksülameller v ar 
O.,ı0 7 <A . . . Kastamonu 7 (A.A.) _ Reisi- müzdeki Cumartesi günü yapılacak o-

l,rı Sandle ·A.) - Isveç Harıcıye na - cümhur Milli Şef İnönünün Reisi- Londra 7 (Hususi) - Fransada bu- ]an Milletler Cemiyeti Konseyi top - YA?~ın· Sl'li:n n~Wltl Fm~ 
2ır1 ,.. r ve Danimarka hariciye na- lunan ırral, burru··n de garb cephesin _ ltint.ısını hususi bir alaka ile beklemek- B · f 
1. .vıunch F· ı· 1 1 d. cümhur sıfatile ilk seya•hat mınta- ..,. ~ ır tara t~n. Finlandiya üzerinde 
eer b m andiya mese esi e 1 

- kaları olan Kastamonuya şeref ver- deki teftişlerine devam etmiştir. Po - tedırler. . • . _ .. ~us tazyıkının artması, diğer ta-
~~aha~ı3mesel~leri müzakere için bu l c·· h ~· . G l z· ki Konsev, Fınlandıva.ya yaphgı bu - raftan Ingiltere ve Fransanın a'dıkları 
llı:ırk ' 0 da Isveç, Norveç ve Dani- ~~~Ie~i 6 dBir.:;cikanun günü olan bonya . um. urre,ısı en;ra ıgorsk ~ cumdan ·dolayı Sovyet Rusyayı müte- iktısadi ab uka tedbirlermin bitaraf mem 
Olan ak nazırıarı arasında aktedilecek un ura a astamonulular ta ra - u teftı~lerı esnasında Krala re fa a ,· ·ı· t . -. t kd. ·d İ ·ıt , leketl.er üzerinde ha sıl etti"'i tesir ler, 

f f· d İ ·· ·· n·· ·· 1 k t ,.d ı t . ı· C<l\ ız ı an e tıgı a ıı e, ngı ere \e G b F> 
~i"'enct?n eransa iştirak etmek üzere .n R'l1 nonu ounu o ara es ı c- • e mış ır. li' ,~,I k h .. k. t·ı d. ar ı Avrupada başlıyan muharebenin 
.... ,. f ··ı . r B .. b 1 d.. : ransanın ıv. os ova u ume ı e ıp - zıınn 1 d w d d h k b 
fer"'n .... ı e. rl.e burava gelmişlerdir. Kon a~. mı~ ır ..... u .munase et e • un i Kral öğle yemeğini , cepheye yakın lomatik münrısebetlerini kesmeleri çok o un ugun an a a :'ı a ın ir atide 

" ...... t ol guncluz butu b ı d b. k b k cd ı geniş1iyebileceği ihtımaJierini doğuru-tı"ıte ış ırak eden nazırlar, Fin ha _ n ma ar ve resmı a- i ır ·asa ada endisine tahsis i en şa ht 1 .... 1 kt d. 
"" irel b kl 1 d ı t • mu e.me goru me e ır. yor. Fin müdafaasını aşabi!ecck Rus ha-

bl·r t 
1 
nazırına semıı"tilerı·n:ı· bı.ldı·reıı erı ayra ar a onatı m~ ı. i toda vemic:tir. I<'ransız Cümhurreisi F İ ·ıt hA d. 1 d k . . Sk 

.. o1 ~ • • ransa ve ngı ere son a ı c: e er o re etının andinavya hududlarında du-
E' rrraf k Herkes bayram gi.mlerine has olan ! Lebrön ve basvekil Daladve, öcrle ve- 1 ·ı S t R ' k ~ h tt Osıo ~ . çe mişlerdir. h . . . • • J ~ • ayısı e. ovve usvaya a'tşı a ı racağına inanınıyan ve artık hareket za-

d v;:ı h ıçtırnaının hedefi, Rus _ Finlan- areket ve heyecan hr,•vası ıçınde ı- i mei!inde Kralın mis~firi olmuşlardı... ha eketl · : t b·t · t k b · . manının J:!elmekte olduğunu gören İsvcç 
arb· di. Şehrin merkezine kurulan bü - I.n. gı·ıı·z ku''''etlerı· b"ac:kumandanı lo.ı·d ı· rd d,· lerınıç··csk.~ e .~tte f'kml ec urıy e- ve Norveç. ı_e ~aya nı dikkat kımı'damalar llı"vcu..ı ını durdurmak imkfmlarının yiik tak .. C .. İ .. .. .. k ~ ın c .r er. un u mu e ı er naza - vardır Dıger taraftan •icari ve ıktısadl 

\·e !~ olup ~.lmadığını tetkik etmek m tı· ın. usl u~ u .. nlon~nubn 
1 

ıy - Gort, Kralın kardeşi Glaster Dükü 'e rmca, So,·vet Rusya artık bitaraf sa - menfa~tlerin zarureti ~:ticf'.si 
0

1arak bu 
ı ·ı teşeLb 1 k. k 1 k e ı vecıze erı sus emış u unu - ct•• b • .. • · 
Ur a .. ll us eri a ım a a~a o - , ..J B ıd·· .. . .. b ıger generaller de yemekte hazn· u. ~ ılmamb.ktadır. gun denizlerdeki hakimiyctı itiraz kabul 
t • u~ memı k F ı· d. . . • ) or" u. u yı onumu ınunase e - 1 . t . 1 .1 . .. ayd1~ . e ·etin, in an ıya ıçın rı ct·· . . unmuşlardır. P.ırıs 7 (A.A.) - Le Temps gaze • e mıyen ~gı terenın kararlarına seriuru 
~kıE'!"ı·n~kı.~de nasıl yardım edebile • bı. e. n.~ gee: Halk~vı salonu.n~a tesi, basmakalesinde Fransa ile İngil- eden Belçıka \:c Felemenk gibı bitarafla· 

go d ını mutecavız seçkm davetiının t . ·c d S t . ı· rın harekctlerı, Almanyada şiddetli ok· 
--- - z_en geçirmektir. B" fJ • ı· erenın enevre e ovye sıyase me ··ı· 1 - ---- bulunduğu bir toplantı yapılmış ve 1tara arı n vaz1ye 1 . 0 A A 0 su nme ler uyandırmaktadır. 
l) t ı t d b d b ı , 1 karşı ıbhamdı:ın arı bır hattı hareket Bütün 'bunlar go··sterı·""r kı· coa afi •• op n n ı a ura a u unm&:ıda o - . . .. . , ,. , :-.r ı va-

Ullku•• h~v.... 1 D hT , V kT d b . g"llll"kçe mu·· şkollaş·Jyor tal:ıbıne kat ı surette karar vermı~ ol- ziyetler i itibari\e bazı büyük devletlerin ~ ~ an a ı n e e ı ı e u merasım- dukla'rını yazmaktadır. komşuları bulunan küçük dt:>vletler için 
tllıltha,rebelerı· dcr! hazır bulunmuştur. Cenevre 7 (A.A.) - Milletler Ce - artık bir hayat. memat meselesi mevzu· 
~ ~eç vakte kadar de,·am eden top- m· et/ b··ı k . b ..,..; 1940 dur. Bunlar, biran evvel bir hattı hare-

t!v ndra 7 (li ") B ·· ··~· d laııt1da M·1ı· ş r· h ...ıı k h Berlin gazete:eri Holandayı ıy rı u ce ·omısvonu un .... n ket ihtiyarı lüzum nu hıs· d. o r k t Ve} i ususı - ugun og e en , . ı e ın aya ını ve a - b.. . . • k. . V d . . u se ıy r, a a 
tihd" .kn.gılterenı·n şı·m"'li o::nrk.: sahı·ııe - ram"'nl ki .. ı t h·t bel . hd.d d. ] utçesının tet ıkıne evam etmıştır. haı·eket istikamctJerini tayin hususunda 

., " .. :." C\ ı a.ını ana an ı a er ı - te ı e ıyor ar ıvr d ı . b. k t f t kl.f h .. dd .. d .. . g-· 1 ı A tm d 1 ~ .11. 1 .ııısır e egesı ırço asarru e ı - enuz tcre u gostcrıyorlar. Fakat bu 
~1\ilınüşr· .an bombardıman tayyaresi ra o unmuş ve mı ı oyun ar oynan- lerinde bulunmuş, Sovvet delegesi S u. tereddüdlcr hafif olsun, kuvvetli olsun; 

ı havaı ur. Ingiliz avcı tayyarcleri der. mıştır. Stokholm 7 (A.A.) - Dış vaziyet ric de İ::omisyona vapıl;cak geniş ma _ nih?yet ve bizza~r bir. tezahürle nih~-
ll\uharebeanarak, dÜ§mam kar~ılamıı \'e , , bedbin bir c:ekilde mütalea: edilmekte- h. tt h t•· 1.. t f t hı·r· yet enmek zaruretındedır. Bunun barı· 

A Ye t t ........................................................ , "'i ı· ... ·c e er ur u asarru e 1 ı . . . , . . 
qlına u uşmuşlardır. • dir. ~ira Almanya bitarafları iki mu - ·· h t d ~ · · b·ıd· . · r cınde. ~erek Bır eşık Am,rıka, gerek Cc-

•ara u· 11 UıyyarelerindQ!l bir.isinin ha - lkf d" br k . . . . ne muza ere e ecegını 1 ıımıs ır. nub Amerikasında lıasıl olan şiddetli in· 
l"ti ka~adığı tahmin edilmektedir. Di - fS: 1 a u ant n hasım guruptan bırı lehıne vazıyct al- Ankara 7 CA.A.) - Haber aldığımı- tıba ları da hesaba katmak Uızımdır. Gö-

Öı-.ı ~mıştır. Al m:ığa davet niyetinde olduğunu gizli za göre, ayırı ı ı inde Cenevrede topla- rülüyor ki garb cephesinde başlamaklı 
t 6 eden b· manyadak1" tesirleri· tutmamaktadır. nacak olan Mi1letJer Cemiveti as _ beraber askeri safhası durgunlaşarak sa· 
ltYares· ıraz sonra, bu defa 8 Alman .. . . ol . d T .. k. ~ . do-::e iktısadi sahada şiddetlenen harb 
tıı~ ıst::._~rt:h of Forth üzerine akııı P.t- Goteborğs Handels Tıdıng gazzete - sam, esın e ~r ıye narnma Sıvas Sovyet Rusyanın hareketile bütün dün· 
~lar<f ··•ışlcr, fakat muvaffak olama _ Bahçe parmaklıkları, fener si diyor ki: m~b us Nccnıettın Sadak bulunacak - yada. büyük b~r .mevcenin hu~l ~ul~a-

b(i ır. d" k ' . . cAlmanya ile Rusya bizimle kavga tır. sını ıntaç etmıştır. Bu mevcenın ıstıka· 
lllacıa~1n .t~yYareleri daha sahile var - ıre .en ve demır kapılar çıkarmak istiyorlarsa, en fazla· ihtiyat ~eti tek bir cephe midir? .. Yoksa m~tead· 
c~aıı ı ··gılız hava kuvvetleri tararın - to ıatt r ı dahi bizi bu ihtilaftan i unab ettirmi- Denizlerde dıd pa:ç~ıar~ ayrılarak du.nyanın zumr~ 
Cer ardedu ..... · ı d. D · ·· · d P ı ı ıyor . . ç . . · , leşmesını dogurmak suretı1e kuvvet1crın 
b· eyan e ... ış er ır. enız uzerın e ye<'ektır. Rıbbentropla Stalının l s\ eç • t karşılıklı mevki alarak vazivctin berrak· 
g~~ 1\lznanden bu çarpışma esnasında da B<.>rn 7 <A.A.) - Ha vas: hakkında ne karttr verdiklerini dos - SOD ya,zıye laşmasına mı se'beb olacaktır? Pek bili· 
0l'iiırnu r· tayyaresinden duman çıktığı Har b sami'yiinin muazzam ihtiyacı doğru kimse bilmiyor. İsveç val')iycti Londra 7 - c W ilk» ve cOrscl» adın - nemez. Fakat malum olmlkta bulunan 
~~ .... d~ ur. Diğer tayyareler uzaklaş - \'C i~tısadi a~1uk~ ~lman mak.amlarını olduğu gibi karşılamağa ve tehlikeleri daki iki Polonrya denizaltısı uzun süren hakikat şudur ki ortalıkta büyük bir ih· 

b lte .. 1·ı . .'. demır ve rv>Jık gıbı mutl k ı b maceralı bir seyahatten sonra, Ba!tıktan tilat meyli vardır ve bu olduktan sonra-• ~~.ı :r- a a azım a- dogwru bir ~ekilde nazarı itibara alma-a " lnuhar b d d b · "" k k ı· ·ı· r·' ·1t·h k , dır ki tarafların vaziyetleri daha iyi gö-.. tıı~ c e esnasın a a om- zı maddeler için tedbirler ittihazına g·a mecburdur.~ açara ngı ız ı.osuna ı ı a a muvaı. 
tı,_ o..ınaınt" w rü necektir. Ondan evve1 • mevcud ipha-
"'1 saat .. ""i ve alarm işareti yalnız ya- mecbur etmektedir. fak olm~lardır. 
tı Sür.rn·· ru· * mın devam etmekte olmasından mütevel· 

ltı tlharebe u~ .r. ~ .. . . Neuzurchcr Zeitung gazetesine Ber- . A •• ~olo~~a ~eisicü~huru, de~izaltı ~ü - lid görüş karışıklığı devam edecektir. 
tayy-8 Y<; ıştırak eden butun Ingı- li nci en yazılan bir mektubta bu husus. ~erlın 7 ( A.A.) - HolandKiı mu - vanlerını bırer nışanla taltıf etmıştjr. < . m G 

~· relerı u··sı · d.. ·· I d l h. 1 · ll h d t Lo d 7 B h · ı· 200 t -Jqf/m UCaqt.lı Gnıeç 
ba 'ıılıtnaı den· . .. e~ıne o.~m:.ış :r. ır. tr. kullanılan usuller izah edilmektedir: ce ı ız erın ma arı~ me~?e şe a e. ~ n ra - a rıye nezarc ı on- ............................................................ . 
' ·va flı .. l. ızı uzerınde, dun de ı~ı defa Bahçe ve dekorasyon parmaklıkları nameleri hakkındakı İngılız taleblerını luk cWashington• balıkçı gemısinin Şi-
•e ·k· "ııarebe · ı B' ı .,. ' 1 d · ·nd ct•· b tüıt 1 1 A.lnı sı 0 muş.tu.r. ır. ng~~ız ha,·agazi fenerleri ve demir kapılar top kal:>ul etmeleri Alman matbuatile si - ma cnızı e un ir maync çarparak Faşist konseyinin 

donku toplantısi 
lleri anı:ı=:ıı tayyaresının denıze duş- lanmaktadır. Kumaş kat'iyen yoktur. yasi mehafilinde şiddetli bir aksül<l - battığını haber vermekted)r. Sekiz ölü 
~nd -y mıştır D.k .. r~· ı t l"d t . ı· vardır. 

eUi~ ta:~ 7 (A.A.) ~ Ha,·a nezareti tn- K~. ıış·_ııp ı.gı sdatışı vles~k~ ile de yasok:ır. me ev ı e mış ır. . b Atnsterdam 7 - Nederland kumpan -
l·~ J .1areler· . ık· Al' oy u erın emet erım kumaşla bag - Voelkischcr Beobachter gazetesi , u 

·ın s;,.,._ ının evve ı gece man- la 1 • . A • • • yasının cTaijandcr:. adındaki Bolanda Roma, 8 (Hususi) - Dün gece sant 
10 da toplana n faşist yiiksek konseyi
nin miizakerclcri dört saat sünuiiştiir. 

l'a"ı.. ·~·~<tlindn ff k. tl 1 ma arı yasaktır. Yaglı rnaddelerın h!)reketin Halandanın bıtaraflıgını ıh-
"··•ış "" muva a ıye ı U"tıo:: nr f kd A - bayrağını harnil vapuru :Manş denizinde 

~iz h olduğunu .ı. b kt ~ \1 _ i · anı, lman kimyagerlerini bir er- Ial demek olduğunu ve bu halin Al -
1 .. ~_ av na er verme e 'e n t b 1 k . . .. .. . .. . bir tahtelbalı ir tarafından torpillenmiş -
b;de ll a kuvvetlerinin Danimarka üz~- sa 7 lu ma w ıçın gece gunduz endışe manya için musamalıası kabıl olmıyan tir. Hrıriciyc ııa,z.ırı Kont Cian0y bcyn.cl-

1arı çrnuş o'ıduğuna dair Alman mem. ilc ça ışmaga sevketmektedir. bir vaziyet ihdas etmiş bulunduğunu Bu geminin hacmi, 8000 ton idi. İçin _ miJt'l vaziyct hakkında iki buçuk s.ıat 
t.. . tıdan . 
"'-\l.fr. Verılen haberi tckzib etmek - D h"l• V • yuzmaktadır. de ancak 14 yolcu vardı. ~ürettebatın ve siircn bir rapor okumuştur. Mu.ssolini a 1 1ye ekı li yolcuların yektınu 67 kişiden ibaret idi. ise bir buçuk saat konuşmuş ve ıtalya-it 1 Sovyet R, usya, Bunlardan altı kişi ölmüştür. nın dahili vaziyetile alakadar biitün a Yada b. t Çankirıda Londra 7 - 3934 tonillitoluk Yunan mesc1Pleri anlatmıştır. k Ir ayyare ve Romanya Paralos vapuru, 'l'aymis nehri mansabın- Konscyin ınesaisi hak:aııda bu sn-

h azasin da 14 kı"şl· o"" ldu Kastamonu 7 - İki gündür şehrimiz- dn dün akşam :bir mayne çarparak bat _ bah erkenden ııcşrcdilcn tebliğden an-
~ de bulunmakta olan Dahiliye Vekili Faik Londra 7 <Hususi) - Gazetecilere mıştır. Kumandanla iki makinist ölmüş- lıışıldığına göre İtalya, gayri muharib 

de Qtna 7 (A.A . . Öztrak Kastamomı memleket hastane - Ru-=ya ilc! Romanya arasındaki miina - tür. Geri kalan. 22 kişilik mürettebat vnziyt>tini ve Balkanlar hakkındaki n· 
81 tı~~lta gelen·) --:- ~ucques yakının- sini açtıktan sonra retakatinde Kasta _ scbetler hakkında beyanatta bulunan kurtarılmıştır. HikRsını yeniden teyid etmiştir. 
~ıı:ıe·ıcesind.·. ı fecı .b.ır tayyare kaza- monu meb'usu Rauf O.ııbay, Bingöl har:c:ye nazırı Gafenko, Romanya is- ............................................................................................................................. . 
\.. <~nod w 4 kışı telef olmuştur. meb'usu N edd. s h. 'd ğ h ı· ·· ·· · ll<ltnb an n .. ecm ın a ır Oı u u a de tik1alir:ıin herşeyden ustun tutuldugıı- Sabahtan Sabaha 
Va,. :ırdıına omaya gitmekte olan uç bugün saat dokuzda Çankırıya mütcvec- nu Rumen ve Sovvet menfaatlerinde 
s tıtıda Yet1 n t~yyaresi , Lucques ci - cihen hareket etmiştir. ddivel bulunmad;ğını söylemiştir. 
lll~ a

1
vvarec· ~ duşerek parçalanmıştır. Faik Öztrak dün akşam Halkevi salo- zı .: t r T . t .. 

d . erd;r. ı\ Paraşütlerini kullanabil - nunda şerefine verilen ziyafette bcledi- Dıger ara tan .. paymıds gaze es~n:n 
~ • J kiş· d h ı ··ı ·· ·· · Moskova muhabırı rav a gazetesının 0 'lı.i t 1 ı er a o muştur. Bır ye re.isinin nutkuna verdiği cevabda Kas.. 

J -~ tamonulularm gösterdiği hüsnii kabul _ cRamanyada B~tık devletleri gibi Sov 
llf11[t den mütehassis olduğunu söylemiş ve te- yetJerle ademi tecavüz ve ~ostluk pak-

1:/ij erenin şekkür etmiştir. tı yapmalıdır» yol undakı yazısının 
~b UP. ye{ eri Vckile, şehrin d~ında bir askeri kıt'a Kremlin sarayında~ mülhem o_Jma~~ 

~'~•Iti (B~tar ~· selam resmi~i ifa etmiş. bütün okullar - muhtemel bulundug.un.~ •.. maoan:~.fı~ ~u 
etlırıı %niyet cıfı •1 hı.ı .salJfada) dan gelen bırer grup talebe ile memur _ kumetin bir hareketı gorulmedıgmı bıl-
clır. ~i lüz tedbırlerının tahakkuk lar ve parti iler tarafından teşyi olun - dirmektedir. 

~tlıha . Uttıunda ısrar eylemektc - muş~~r .. ~astnmonu valisi Avni Doğan Paris 7 - Diplomasl menAfilinin 
ltı c ı . !'tire g·· Vekılı vılayet hududu olan !lgaza kadar dikkatini eelbeden bir nokta da, en -
h.. !.!,.. oı ore, Almanyav:ı tnhrnil e- · t · ı· · ·· · 
~"~ \~ ı_ an lllndd' t • . • teşyı e mış ır. tt:>rnasyonal kornunıst mecmuası tara-
~lt "'On ı azmınat, sılahsızlan- . . So 1 1 R 
tb ~ı~ troı usur· .b. . . . fından nE' redılıp vyet er e - oman 

Uq 1tııefi y k u gı ı tedbırlerın h!ç Başvekil Ticaret v"· ar:-~ıı1da, Ru"'"anın Baltık devletle. h- ı ~'t So 0 tur. A 'manya kısa bir C\ "w "·' 
ll"~ahiJi nra tekrar tchdid siyasetine Vekaletinde rile yaptıf!ı neviden ve Romanyayı 

ltı ~_4 thti:_ ;\nkara 7 (Hususi) _ Başvekil ög~le kün kılacak bir mütekabil yardım an -
t ~~: • -·«tli kat•· h k. · · d I ·· 
Q!'\ Çtrı .• ı surette bc-rtaraf et • Üleri 'ficaı et Vekili N azmi Topçuoğlu Sovvet ma re ı ıçın c a ma yı mu m -
tk; ll(!a ' tnuttefikler geı·ek Ren nehrı· l"<;.n1", sı 2kdini istiven bir mrlkaledir. "'<te b • gerekse ş· ile bir 8natten fazla süren bir görüşme .... " J 

&ıtreı. azı n k ımal denizi sahılle - yarmı~tır. 
~4tı .. 

1
e ~vı-:,~1 taları işgal ederek, daimi 

t-r. . " ıcı: "'U cev.,; b. Sılılıiye V ekili Er:Oncandnn aynldı 
"1~ lt-ler A "Y' ır faikivct temin 

J aponya Rusya ile 
pakt yapm1yacak tt loJııike~· . ncak bu suretledir ki. Al- Erzincan 7 (A.A.) - Sıhhat Veki'i 

~ aıut ı ıza]e edilir doktor Hulusi Alataş ile birlikte zelzele Roma 7 (Hususi) - Japon hariciye 
ı. tı~ · tCent · ı·h· tt b. 
'll \ı tıni.tı i u~y. mecmuası da, Ren ınıntakasında tetkikatta bulunmak üzere nezaret!n:n sa a ıye a r ır memuru, 
~lttı~tı hurıun~g~,.~ tez~ni müdafna etmek- Tercana giden valimiz Erzincana dön _ Japonya ilc Sovyet Rusya arasında bir 
' eclic· Uttefıkler için yegane mü~tür. ademi tecavüz paktı aktedileceğine da 

tadlt . ı garanti olabileceğim yaz _ Sthhiye Vekilimiz de seyahatlerine cie- ir olan haberleri, kat'iyetle tekzib et-
vam etmek üzere Erzuruma gitmişlerdır. miştir. 

Köşe kapmaca 
!\luharlblcr in imdadına kara kı, yctlsti. :uotörlü Rus tırkaları an cak kızakl:\ 

ıeçil~bilen l~in andiya ormanlarında o;ıkıştılar. Onla r henüz bir l'ln askeri esir ıı. 

bmadıkları halde bin beş yüzden faz la e!>ir verdiklerini ajano;lar bildirdiler. Rus 
re.,mi tebJi~leri karlar a...tına yerleştirilmiş yeı torp illerinin ilerleme imkanı bı • 
r:ıkmadığnu, kar fırtınala rının hava ll areketıeri ne fırsat vermediğini kaydetti -
ler . Bir iki hafta sonra Baltık denizinio ~imdi harh sahası olan şimal ınıntakası 

buz tutacaktır. Şu halde küçük Fin.andiya büyük ve yenilmez bir müttefik kazan. 
mı:jtır : - Tabiat! 

Ye bu m üttefik imzasını yalayao , ör.ünü inka r eden na nkör bir mü ttefik değil 
dir. Finla ndiya en aşağ ı üç ay bu müttefiğin ıarantic! altındadı r! Uç aya kadar 
d :ı Avruııada da ha neler olacal'ını, bu i e ba'jhyanlıır bile kestireınc7Jer. 

Üç aya kadar ne ol:ıcaf'ı kestiı·i!eınez a mma bir kaç had ise va r ki çoban yıl. 

dız ı kar a n ıkta göı; kı ~pıyor : ı - .'\merika Japon maliarına kar ·ı koymuş olduğu 

amb:ı rgoyu l<aldırmıştır. 2 - Tokyoda ita lya e leisi J apon hıı.ııciye nazırı ile bit 
saıı t Jwıın muştur. 3 - Almanyanın H u~~ ayı Ball>an i tikametlııe sevketmek ls -
tediği muhakklıldır. 

ller ba ın bir derdi ~'ardır ya, Japonun baş derdi de Amerika, ,\merikaıun baş 

derdi de Japonyadır. Dü nya efer müthi bir deniz lıarbi görecek olursa bu barb 
mutlak bu iki k u\'\'et arasında olacakt ı r. ı\merikanm t;zakşarkta alakası malum 
dur. Şimdiye kn(lar kimseye boyun eğmeyeıı Anıerlk'tyı t ehdid edecek devlet d e 
llzakş:ırlmı llegemonyasıııı e inde tutmak i teyen .1aponyadır. \ 'e Japon ya bu 

ınako;ada erişmek için Çini hazmetıneğe c:ıl ı'}ırken karsılaştığı iki büyük belaltdan 
Rusya ile ım laşnı ışt ı . Şimd i bu a nla"mamn Amerika lle olacafını göst eren em:ı -
reler beliımlştir. llarbden evvel Alma nya, i t a lya ve J aponya arasında yapılmış o -

ınn antikomintern pakt Almanyanın Rusya ile anla ma~ı üzerine iflas etmişti. 
imdi ayni paktın bir köşe kapmaca oyunu ile Amerika, ıta lya ve J aponya arasın

da t:ızelenr('etini gösteren bu a lametler Avrupa •lı iidiselerine yeni bir isl ika rnet 

vereceğe benziyor . ı:ter üç a)•lık kış mevsiminde b ir s ulh sürprizi olmazsa bo 
tl urı;un kl1! aylarını pek kanlı bir baha r takib ed ebilir!. 

~u11han 
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• pavtyo 
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_otörin buhran1 
hakktnda 

t:tkikat yapıliyor 

J 
BirineikAuun 8 

A tı aylık çocuğunu 
sokağa bırakan kad n 

Cerrahpaşada 65, Hasekide 25 yataklı birer pavıyon 
vücud ... getirilmek üzere tahsisat ayrılacak 

Piyasada motörin yağının azalması 

dolayısi'e bazı deniz merakibinin güçlük 
çekmekte oldukları hakkında yapılan şi
kayctler ve bu hususta yaptığımız neşri

Suçu sabit olan genç kadın dünkü muhakemesinde 
iki ay yirmi gün hapse mahkum edildi 

Belediye sıhhiye müdürHiğü şehrinuz
deki hastanelere ilave olunacak yatak a
dedlerini tesbit Be mcşguldür. Belediye, 
sanatoryom, prevantoryornlara yeniden 
yatak Havesine çal~cağı gibi, §ehir için
deki hastanelerde de veremli hastillar 
için müstakil paviyonlar açacaktır. 

Cerrahpil§a hastanesindeki yeni inşaat 
tamamlandıktan sonra hastan~ dahilinde 
65 yataklı müstakil bir verem paviyonu 
vücude getirilecektir. Cerrahpaşa dahi -
lindeki lbu paVifyonun işl~ri ayrı görüle -
cek, dokWrları ayrı olacaktır. "Bu suretle 
Cerrahp~a hastanesinde 65 yataklı bir 
sanatoryom vücude getirilmiş olacaktır. 

Elektri 
usul on 

idaresi prrm 
neden ald1rd1 ? 

Cerrahpaşa yüksek bir semt olduğundan, yat alakadarlar tarafından nazarı dikira
bilhassa yeni dairenin işgal edeceği bina te alınmış ve tetkiklere başlanılmıştrr. 

Mannaraya hakim bir tepe üzerinde bu- Bu tetkikler biri liman rcisliği. diğeri ik
lunduğun<ian bu saha bir verem hasta - tısadi me'hafil tarafından olmak üzere ıki 
nesi için tabii şeraiti haiz görülmekte - cepheden yapılmaktadır. 
dir. Liman rels'iği mernkıbin bir yıl zar-

Haseki hastanesinde de veremli!er için fında kullanmağa mecbur olduğu yağ 
25 yataklı müstaldl bir daire ayrılacak miktarını tesbit etmekte, Ticaret odası 

ve bu kısım kadınlara tahsis edilecektir. 
Bu suretle Hl40 senesinde İstanbul be-

da piyasada ne kadar motörin yağı bu -
lunduğunu ve bunun ne kadar müddet 
ihtiya<!a krui geleceğini tetkik etmekte -

Iediyesinin vereceki tahsisat ile Cerrah- d ir. 
p~da erkeklere, Hasekide kadınlara 

Asliye 8 inci ceza mahkemesi çocuğu
nu sokağa bırakan Sahahat isminde 30 
Y8.§1arında lbir kadının muhakemesini ne
ticelendir.mi.ştir. • 

Genç anne hakkındaki iddia şudur: 
Sahahat Suna ismindeki 6 aylık ço -

cuğtmu Galatada bir apartırnan kapısının 
önüne bırakarak, gitmiştir. Bilahare za
bıtaca yapılan tahkikatta çocu~n ana -
sının Sabahat olduğu tesbit edilmiş ve 
genç kadın yaka 1ıanarak adliyeye veril -
miştir. Suçlu asliye 8 inci ceza mahke -

mahsus birer sanatoryom temin edilmi§ 
bulunacaktır. San'atkaA r Mefeg""l4 n mesinde yapılan sorgusunda va.K'ayı in-

kar etmemiş ve yeis içinde: 

Cenaze merasl·m·l -Kocam ilstüme başka bir kadın da· •h f ,. ı· J ha ~ı. Kayımralldcm. evde kala -1 rac aa 1ye 1 norma b l k bilmem ve erkeğimıe iyi geçinebilmem • ki ugün yapi aca için, çocuğu.mu terketmemi söyledi. Za -
sevıyeye ya 8ŞJyor . . , ,. ten, ben açtım. Eviadınun da aç kalma -

Tan sahibi Zekeriya Sertel Yeni Sn ; 
bahm birinci sayfasında çıkan cZartll' 
bir cevabı. başlıklı makale ile bir ka • 
rikatüııü ve bunu takib eden ne§riyııtı 
şahsına, ai1evi vaziyetin~ ve hayatının }ltı 
susiyetine dokunur mahiyette ve hakıı • 
retamiz .şekilde görmüştür. 

Zekeriya tarafından Yeni Sabah s~~
bi Cemalettin Saracoğlu ve neşriyat rııtJ• 
dürü Macid aleyhlerine ikame edilerı 

·de davaya, asliye 6 1l!Cl <!eza mahkemesın 
dün başlanılınıştır. 

Dava, mntbuat kanununun 27 ve 29 
uncu maddeleri delaletilc ceza kanunll· 
nun 480 inci maddesine tevfikan açııınıŞ· 
tır. 

Ancak dünkü celsede suçluların talebJ 
üzerine, dava arzuhali kendilerine teb· 

~ehır Tiya«trosu san atkarlarından, sını jstemedim. Onu bıraktım. Belki biri 
Bir kaç gün evvel İster inan İster i- ~vrupa. harl:>~in ~laması ihracat i_ş- bestekar Muhlis Sabahattinin 'kızı Me- alır, bakar, büyütür diye dü.şündUm, de _ 

na'l1Ilil siitununda: Ierıne tes:ır e~ ve ~ço~ maddellerın lek, ciğerlerini saran insafsız hastalı&ın miştir. 

liğ edilmediğinden, tebliğin yapıiJllBSI 
için, mu.lıakeme başka bir güne bırakıl 
l'lll§tır. 

Elektrik, tramvay ve tünel idaresi - üır.acınm menedilmesı d~ ihrac fnalıye - elinden kurtulamıyarak vefat etti. Üç Mahkeme dünkü celsede kararını tef-
nin memurlarına şirket zamamn • tini tamnınen azaltnnştı. sene evvel, bir gece Şehir 'Tiyatrosu him ederek,' Sabahati 2 ay 20 gün müd- Bir tahsildar tevkif edildi 
da verilmekte olan prim usulünü .. son !hafta1ar zarfında tedricen inkişaf dram kısmında cKra·l Liu piyesi oy - detle hapse .mnhkılm etmiştir. 300 lira parayı zirnınetine geçirdikteıı 
niçin kaldırmış olduğunun anıaşılma - goste~ -~e yenid~ ba~ .. ma~'delerin ih- nanırk:n, iki~ci perdeden sonra genç Bir neşriyat davasına sonra. şehrirnize firar ettiği iddia oıtı • 
dığım yazmıştık. Bu meçhul nokta bu- racına musaade edilınesı uzerıne artan ih sall'atkarın agzından kan boşanmıştı. nan Ödemiş ticaret odası tahsUdarı Ab • 
gün aydınlanmış bulurunaktadır. nac işleri Sovyet- Fin hAdiseleri dolayı- Buna rağmen kan tüküre tüküre ro - dOn başlamldl med Şükrü, zabıtaca yakalanmıştır. 

Elektrik, trmvay ve tünel idareleri sile yeniden tir durgunluk devresine da- lünü bitiren zavallı Melek, haostaneye Yeni Sabah gazetesinin merıhum Tev- Adliyeye ~ilen suçlu Sultanahillcd 
şirket zaınnında çok iyi neticeler ver - hi! olmuştu. kaldırılmış, sanatoryomda, Cerrahpa - fik: Fikret haklonda açtığı bir anketten ı inci sulh ceza hakiminin kararilc teV • 
diği, her büyük ticaret evinde tatbik Uç gündenberi bu durgunluk zail ol _ ~a hastanesinde tedavisine itina göste- doğan ve Tan gazetesile, Yeni Ssıbah ara- kif edilmiştir. 
edilmesile de sabit oln bu usulü mün- muş ve muhtelif memleketlerden muhte- rilmiş, hastalığı biraz salah gösterdiği smda cereyan eden 'bir münakaşa adliye- Maznun, Ödemiş müddeiumumiJi~i!'l 
ha~ıran kanuni mecburiyet dolayısile lif ihrac maddelerlmize talebler artmış için de son zamanlarda evine nakledil- ye intikal et:Jn4tir. iade edilecektir. 
b~~ı~~ruz ~m~~~eve~im~~~~~~~~~~~~~~~~~~ci~~============================~ 

Polis te: Ticaret işl~ri: memnuniyeti mucib olan bir noktayı tır. Birçok ihracat firmalan afdıkları tek- ne yapışan bu hastalıktan kendisini ha
öğrenmiş olduk. Kaydedelim: lifleri lm~amak için faaliyete giri~ _ lls mümkün olamamış, o da Muvah -

Elektrik, tramvay ve tünel idai"Plc- mi§lerdir. hid ve Küçük Kemal gibi mel'un ille - Denizde bir eesed bulımdu Vali ilıtikfır koonisyonunda 
rinde k.nnunnn çerçevesinde yer almı.- İhraç işlerini tedvir eden salahiyettar tin pençeleri arasında sönüp gitmiş- Dün Kuruçeşme önünde denizde bir meşgul Id 
ya:' bazı ~em~r~ar. v~rdır _ve ?nla:S bir zat birkaç gündenberi piynsadaki faa- tir. lstidadlı, san'atına aşık bir artistti. ccsed bulunmuştur. .. 

0 
u . • ha , 

P.rı~ .usul~ eskısı gıbı tatbık edılme.K- liyetin nonmal zamanlardaki faalıyet se- Muhtelif operetlerde çalışmış, film çe- Balıkçıların kancasına Uı.'kılmak su- . Son .gun~erde Avrupada sıya~;ı uıe• 
te, ıyı ne~ıc:.er .alıın~aktadır. viyesine yaklaştı~ ve fiatların ıse müs- virmiş, nihayet Şehir 'Tiyatrosuna in - retile denizden çıkanlan bu cesedin bir d_ısele~ın ~~r kat daha ~arışması ll • 

Bu bahıs uzerınde ıdareden şu rnek- tah.!il için memmmiyeti mucib olacak de- tisab etmiştir. Ölümü sahnemiz için bir müddet evvel Kuruç~me sahilinde a- nne bır muddet evvel pıyasada b .. aş ~· 
tubu alldık: recede old+uğunu söylemiştir. kayıbdır. Kederli ailesine, arkadaşlan- yaklarını yıkarıken dıeniz;e düştüğünü yan tabiilik zail ~lmuş, bazı ithalat e~ 

Gazetcnlzin 21121939 tanhll sayısının lk\n- Gene .,.-:.,_ d ... 1 ıem· tt'ğ' - na taziyctlerimizi sunar, kendisine Ce- yazdıg~ ımız arnele psıan~• aid olduguv yası üzerinde yeniden fiat tereffulll 
el saytasında ve cister inan, İster inanmal a wı.a ... r ann m e ı ıne go- . -r-J- .. ..1 - .. 
sütununda tdaremh:ln bÜtçesi mevzuubahs re yeni fiat seviyelerinden doğrudan doı1- nahı Hakkın rahmetini dileriz. anlaşılmıştır. goru muştu. . r 
olurken bir çok memurlara şirket zamanın- ruy:a müstahsil istifade etmekte bu da Cenazesi bugün öğleyin Teşvikiye İki arnele zaçyaiı ile yaralandı Vaki şikayetler ve yapılan tetkıld;ıı 
da. verilmiş olan primierin kaldırılmış oldu- muhhtellf sebebler cfol il ahsuHı camisinden kaldırı1acaktır. Arkadaş - D" A . il'k I b i'k.cıt d neticesinde de bazı ithalat eşyasıP 
tu anlaşıld~ıııdan şlk~yet ediliyor. CBele - .. .. ı.ayıs e ~ . - lan ikendisine büyük bir cenaze me •.. un yvans=ray ıp ı a n ~ 3In a ibt:kar temayül1eri görüldüğündeflı 
41ye ~ket -zamanında tatbik edilen prim u- tın henuz tüccar ve tnpta.ncılara mtikal et . • kl rd ıkt arnelenin agır surette yaralanma - ,. 'ht'kA k . 'd n {9 • 
8UlOna neden knldırmıştır, müzakere esna - mcın.i§ olmasından ileri gelmektedir. Ro- ra:ınu yupaca . a .ır. . . .' .. larile. neticelenen bir kaza olmuştur. m~n ı. 1 • 

1 ar. omısy~nu yenı ~ tı59d 
.sında bu nokta meçhul kaldı) denUiyordu. manya, Maoacistan, Yu,goslavy.a, İtalya, Istanbul Şehir Tiyatrosu Dırektorlu- Fabrika aımelelerinden Ali ve Esad ~hyetını arttırmış, Tıcaret ve Ik • 

F'Jhaldka oirket bir c;ok rMmurlnrına ver_ Fr t ·ıt M d ht .. f ğünden: ambarda zaçyağı ~şelerl naklile meşgul Müdür1ükler1 ve Ticaret Odası, bele i· 
4.lt1 ma~ın bir lwmını prim şeklinde ve ansa, ngı ere ve ısır an mu eJı · d' ikt d .. d .. r· ~ .. t kilatıarı P 
J"'10rCiu. Mesel~ ayda 100 ura alan bir me ~ mallarımız istenilmektedir. Bu sebeble ~yatromuzun genç ve değerli ~n. - olurlarken, şişeler~e~ biri yere düş: : ıye ısa . mu ur ugu eş öte • 
murun 60 urasını maaş Ye 40 ııramnı da hububat fi.aOannda b1r kuruş deri, yün, atkarlar~ndan.. Melek vefat etm_ış~ır. rek patlamıştır. Dokulen yağlar her ıkı yasada. te~~ere b~lamışlardır. li • 
prim olaralt elde ettııtı va.kidl. Yazınızda tiftik ve diğer iptidat maddeler fiatlarm- Ccnazesı bugun saat t 2 de Teşvıkıye amelenin muhtelif yerlerine sıçramış denben ihtıkar komısyonunun faa r Ii 
mlaııl olnrnk gösterUen Fabrika Müdtirünün da 5·10 kuruş tereffü kaydedUmcktedir camisinden kaldınlacdktır. ve ağır surette yaralanınalarma sebe- ve1ile yakından alttkatiar olan \ ~. 
de aylık ücreti 540 lira ldl ve bunun 275 lira- · b' · ti y 1 ı 1 ed ._ L. 1':. • da .. .,_ · t rtlıı· 
sı maa" "eklinde, mfitebak~l rim 1 k F ıyet vermış r. ara ı ame e er, t a: utfı Kır r, dun mınta:J<.a tıcare • 
verlllyo;d~. Fnkat prim usu1fi~fi Be~::~e Ş~hlr işleri: trttna yuzunden vi edilmek iizere hastaneye kaldırıl • diirlüğüne giderek, komisyonun f~%erı 
talrunnış de~lldlr. Bu usul, Bankalar ve m~lardır. liyetini gözden geçirmiş ve yenı çt 
Devlet müesseseleri aylıklannın tevhid ve Belediycye yeniden 61 memur ~~·manda bJ•f kaza oldu Bir arnele iskeleden düşüp yaralandı bazı talimat vermiştir. Hükiı~etej1 
teadülfi hakkındaki 3651} namarıılı kanu . .. . İ - hl'ki 1 hi 1 k . sıı "'' 
nun 14 üncü maddesi bu kanuna tAbi me : alınıyor . Fclnhte Sarıguzel caddesınde hsan muste ı n a ey ne o ara }er ·• 
murlara maaşlanndan başka bir şey veril _ Be1ediyeye memur olmak için açılan . Evve:kı gC:e ~armara ve Ege deni - adında birine aid inşaatta çalışan ame- a1 tereffülerine ve spekülfısyon .~e 
mty~nt lınir olduğundan dolııyı kalk _ müsabaka imtihanında 35 lise mezunu. zınde şıddeth bır lodos fırtınası olmuş- lelerden Faik, 5 metro yilksekliğinde - yeti.nde hareketlere kat'iyyen mii539 

, 

mırır. 26 orta mekteb mezunu kazanmıştır Ka- tur. ki islte1eden düşerek, sol kolu kırılmış edilmemesi kararıaşmış olduğtıildııbtlıJ 
daremiz m~murları arasında bu kanun · Fırtına İstaınbul limanında da tesirini t 1 rı 

hfikmfine l!ıbJ olmıynn müstahdemler de zananlar münhallere tayin edileeelder - göstermış· , lbu yu"zden Galata köprüsü dün ıry. 
1 

h ı.ftııd lmı birkaç gündür sezilmeğe baş ıya rdC 
vardır ve bunlar eskisi gibi _ıyı netlı~elert dlr. aralı ame e astaneye ADl ırı ş, mahiyette.ld hareketlerin bugünle 
1ayam knyd olan.. pr1m usu10nden Istifade 8 . b' d' -· üstün' .. d-1-: --L- bab sabah açılam~tır. Fırtınadan bir de - kaza etrafında tah'kikata başlanmış - .. .. ·ı ekt' 
etmektt"dlr. ın ır ırepu. . ~ ~ çe niz kazası da oliil'UŞtur. 10 tonluk Nımeti tır. onun e geçı ec ır. 

halıne getınlecek Hüda motöııü <Kin sabah saat 4 de odun 6 milyon kilo tütiin satıldı 
1 Bir otobüs bir adama çarptı Il 

Binbirdirek üstündeki sahamn bahçe yüklü olarak balıkhaneye giderlı;:en Salı- Bi! müddettenberi İzmirde bu.ı.dı.ı~ .. ~ 
Şoför Abdullahın idaresindeki 2129 ... 

Mllleferrlh: 
haline ifrağı kararla.şmış, bu hususta mü- paza.rı açıklannda sulara k.apılmı.§ ve 1 t b" B 1 dd . d mııkta olan mıntaka ticaret ını.ı '" 

Şehireilik miitehassı.•;;ı Karabiike zeıerin muvafıakati alı~tır. Bir ko - şiddetle şama:ndır.aya çarpınıştır. Müsa - say~ ı o~ us, ~ a~c\ir~sın en ge ~ !\vni dün İzmirden şehrimize gelftlh 
gidecek . misyon bahçeye verilecek şekli tesbit ile deme neticesinde parçalanan motör w ç~.r ed~ ... asanuhatınlif lın~ dçarpara ~tir. ' • 

Şeh' ·ı·k "t h p - vucu unun m e yer erın en ya - · · • ırcı ı mu e assısı rost, Cumar meşguldur. ıalmağa !b~l~ ve .motör kaptanı ctraf- . A .. . ·r pı 
tesi günü Karabiike gidecektir. Prost, Bir otel ve iki dükkan ü ün tan imdad istemiştir. 1mdad gelinciye ralanmasına .!le~b ~lmu~r. Verılen malum_ata gore, Izrnı deget 
Çaror~n,.,ba gu"nü şehrimize a·· - "dd 1 ç g ,._ d k tan moto"ru" ba t k t Y.aralı, tedavı edılmek uzere hasta- yasasında son gunlerde kayde i • 

ar-•• onmuş o - mu et e kapatıldı :.ı~.a ar ap ş an ara e me- d 1 h·dı b . .. p 
~acaktır. . .. . . .n çalışarak Tophane yolcu alo .. .. neye kal ın mış, a seye se eb olan bir canlılık görülmektedir. Tütilll bi! 

Emniyet Direktörii Ankaraya gitti 
Emniyet Müdürü M uzaffer Akalın, 

muhtelif .zabıta işleri hakkında Emni -
yet Umum Müdürlüğü ile temaslarda 
buJonrnak üzere dün Ankaraya hare 
ket etmiştir. -------

Fenersiz motör ve kayık sahibleri 
tezalandırıla cak 

Mmtaka liman reisliği gece,eri fener
siz m<ıtör ve kayıkların seferlerine mani 
olma.k üzere E>Saslı tedbirler a 'm ağa ka
ror vermiş ve lbu .maksadlaı hususi bir ser 
visle faaliyete g<>Çmiştir. Geceleri her 
hangi bir kazaya meydan bırakmanfak 
üzere, bütün kayık ve motürler sıkı bir 
şekilde kontr.ol ecülecek ve fcnPrsiz mo
tör ve kayık· sahibieri ceza'.andırılncak _ 
tır. 

Enunonü kazası d!hilındc vapılan tef se s nu onune f" k la h .. uil 
t; .. ı d ruf b' .J~1. . d-"kk :ı - yanaşabilmiş fakat motör kısa bir zaman ~o or a 8 nm~ r. yasasının açılmasından henuz uz ıfli1 
~er e ma ır '~'~ercı u unı ne ' B k ba ak 1 dı d - h Id 6 

bir otel ve bir k>kantanın beledi b _ sonra batmıştır. Batan motör bilahare eş umar z Y a an müdde~ geçmemiş ol ugu a e }ıtlıŞ 
tası talimatnamesine uygun har:~e~ : _ tahlisiye tarafından sahi'e çekilmiştir. Beyoi{lund<: Berberler caddesinde A- yon kiloyu mütecaviz bir satış yapı~ ' 
medikieri görıülm~tür. Bu üç müeS.:ese Kaza esnasında nüfusça zayiat olmaınır lin~n kahvesinde kumar o~"nandığı z~- ·o~ınası da buna delil addeclil.rıle}(. 
üç-er gün kapatılml§tır. tır. bıtaca haber __ alınmış ve dun kısa bır dır. 11 1 

B 1 d. b t ··.ı:· 1 .. - .. 1_d Bir Yunan vapunmwı makinesi tarassudu muteakıb burava bir baskın Diğer tarafta:n bugünlerde Btıı.g e · e c ıye ay ar muu,ır ugu ıu.t .-osu k k b la - .. ü ]le)' 
tak · ed·ı k bozuldu Y"'Pılara umar az r suçust yaka - ristandan şehrimize bir ticaret ~· 

vıye ı ece .. . . lanmıı::lardır. Osman, Nuri, Necati, Hü · : el -· h · ili Illal xıJ. 
İstanibul belediyesi baytar müdürlüğü Dun Akdenızden transıt olarak Ka - . · Al' d d k. k b 1 - tın.n g ecegı ve e emmıye 

kadrosu takViye edilecek. yeni baytarlar radenize geçmekte olan Yunan bandıralı scydın ve 
1 

1 8 ıtnoı:.ao ıkuumark az ar mu bayaa edeceği haber alılll1ll§tır· 
. . . . . sa ere o unan .} ruş urnar pa-

alınacaktır. Belediyenin hayvan hasta _ Statısa vapurunun makınesı Selımiye a -
11 

n- ğl h d 1 h~k· . . ras e ı=vo u meş u suç ar t:ı ım-
nesinin de tevsii kararlaş:mıştır. çıklarında bırdenbire bozulmU§ Ve va - }' -· t i· dflıni ] d' 

pur suların tesirile sürüklenmeğe ba~la- ıgın: es ım e V ş er ır. 
Toplantılar: 

Bir İtalyan vapuru ithalat 
C§yası getirdi 

Dün limanıımza İtalyan bandıralı Bol
sena vapurile boru, boya ve muhtelif de
mir eşya ile, 45 bin kilo manga! kömUrü 
getirilmiştir. 

mıştır. Vapur kapta~~ düdük çalarale im- Bır a.~ ~ıragı ustas~ yn~ladı V Eminönii Halkevinde tcınsil ~ 
dad istemiş, romorkorler yardıma koş - Halıc:oglunda aşçı Alı, dun çıragı ~ ııı' 

· Ah ;:ıl ka tm• Ah ed b Eminonü Halkevinden: Evimiz !'ş~' 
muş, iki demır atmak suretne vapur Sc - me~.ı ı:- vga e ış ve m ı · besi, 9 Blrlnclkfı.nun 939 cumı:ı.rtesl 115ıVo ' timiye açıklarında durduru1abilmiştir. çakla ustasım yaralamıştır. saat 20.30 da ca~aloğlundnkl mcrke1'{ı.l1) ~ 

Yunan vnpuru tamir edildikten sonra Yaralı tedavi ciltma alınmış, suçlu numuzda (Ateş) piyesinl ve (Zor Nit 
yoluna devam edecektir. yakalanmıştır. mcdisinl temsil edecektir. 
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K1rk iki yaşindaki bahtiyar 

En fazla me~ e veren ağaç limon a -
j'frıcıdır. Senede üç defa limon veren -
leri vardır. Bir vandan 1fmon1nr koparı -
1ırken, diğer ybndan da ağaç yeniden 

çiÇ<'klenir. 

Ge,·ç kız ın temas 
Edemlyeceğl mevzu 

Bir genç kız bana şu hikayeyi an
lattı: 

c- Tanıdık bir ailede benım hak
kımda kü~k hir müna~a geçmil ol· 
duğunu öğrendim. Bu ailenin erkek 
çocuğu bana biraz alAka gösteriyordu. 
Dooaklarmdan tek bir kelime bfle dıuy
madım, !akat seziyordwn ki içinde 'ba
na karşı .bir yalcmlık var, aldanmamı
şı.m da. Bir gün evlerinde evlenmesi, 
evlenmeyi düşilmnesi lüzumundan 
bahsedilirken ortaya benim adımı at
mış ve annesinden hemen: 

eFazia serbest, konupnadığı mevzu 
yok, adeta hieab denilen teYi yırtıp at
mış• şeklinde bir tenldd işitmi§, bu
nun üzerine de 'bahsi kap8llllf. Bana 
sövlcmedi, hareketinde de bir de~şikr 
J4k göstermedi amma yerin kula~ var
dır, derler. !tt• işittim ve mliteessir 
oldum, ne yapmalıyım diye sizden sor
mak ilrtedim .•. ~ 

* Ben cem:iyet hayatında iki türlü 
genç kız tipi buhırıd~n dikkat ede
rim. Birincisi hattA normal bir müna-
kaşa karşısında hile kızarır, hayat ka
nunlan lhP..kkmdıa h1çbtr bilgi sahibi 
değilm~ gibi gfuıfinür, saffetln mfices
sem timsali şeklindedir, hakikatte 
şimdiden binbir maceranın kabrama
nıdır. 

İkinci genç kız namuslu bir kadının 

)If.. 

Kediler lokantas1 
Çinde Şanghayda kedi besli~enler pek 

çoktur. Orada bilhassa kediler için açıl
mış bir lokanta vardır. İstiyenler kedi -
leri için oradan yemek alıp evlerine gö
türürler, İStiyenler de kedilerini 1okan -
taya yollarlar • 

konuşabileceği her mevzuu konuşur, 
yüzünde utanma eseri, zorla gctirilmıf 
kırmızılık yoktur, fakat hayatı terte
mizdir, ve elbette bu tipi tercih ede-
rim. 

Bana derd yanan genç kızm ırerbest 
mill;ahabe bahsinde hangi hududa ka
dar ilerlediğini bilmiyorum, fakat hi&
sediyorum ki, ikinci tıpin mensubudur. 

Bugün 19 uncu asırda değiliz, Al
man mekteblerinde çocu~a cinsiyet 
meseleleri hakkında zamanında mala-
mat vermenin do~u bir prensip ola
rak kabul edildi~ bir devirde yaşıyo
ruz. aksini Iddia etmek ve yapmak gü
lünç olur, bununla bersber baz.ı ai1~ 
lerde onlann temayüllerfne göre ha
reket etmek te bir zarurettir. 

Oku'YlJrumun mektubundan bahsi 
geçen delikanlıya karşı meyli olup cl
madı~nı anlıyrunachm. Yoksa mesele 
de yoktur. bu hAdiseden rnühf~e bır 
ders almış olarak çıkıp gider. Aksi hni

de vaziyeti düzeltmenin imkanı yok 
değildir. Bir uçtan diğerine geçmemek, 
yani böyle ~aparak aktris görlinme
rnek şartile biraz dlplomatlık yapınız, 
hflkJınnzda fikir beyan eden kadın e
~er samimi ise aldanmış oldu~una 
iıükmeder. 

Naıillide Bayan cD. B., ye: 
- Menfaatiniz bah.settiğL'I'liz rnese

leyi unutmaktadır. 
TEYZE 
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- Sayın direktörlerim; de<tim, Na
zizm'in peygamberi Hitler cMein Kampf:o 
kitabının bir tarafında, mealen arzediyo
rum. şöyle bir şeyler söyler: 

Nasyon.al sosyalizm, d:.inyayı bolŞevjk
lik vebasmdan kurtaracaktır. Komünist
lik yeryüzünde esasen mevoud' olan bir 
felsefenin Yahudi Karl Marks tarafın

dan siyasi bir mezheb haline konulmu
şudur. Yeryüzü, daha evvelden böyle bir 
zehirierne ve zehirlerone hadiseeine ha
zırlamnamış olsaydı komünizm için ~im
diki gibi barikulade muvaffakiyet ihti
mali yoktu. 

Kü1tür direktörü atıldı: 
- Bunların bu işle münasebeti ne?. 
- Müsaade buyurunuz efendim; mü-

nasebeti vardır. 
- Peki, devam et bakalım ... 
- Komiınimıayı beşeriyet için bir 

vcba halinde gören Hitler, gene ayni ki
tabında siyasi :fırkalarla kendi mezhebi
ni mukayese ederken csiyasi fırkalar; 

diyor, ortadaki yemliğin başında biraz 
daha fazla kalmak için. yrumd yemliğin 
başında kendisi.ne küçücük bir yer temin 
edebilmek için hatta siyasi muam::larile 
dahi uyuşurlar; fakat bir mezheb böyle 
değildir. Meiheb. yani nasyonal sosya
lizm, ideal'eri peşinde ve idealinin yolun
da hiçbir inhin.a anıetmeden ve hiçbir fe
dakarlık yapmoo3Il yürümek şlarındldır. 
Zira siyasi mezhebler kendilerini hata'" 
dan mü:nezzeh olarak ilAn ederler ... 
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Sah el 
AbdiilQzizin Zaptige 
Müşürii Hüsnü Paşa 

- Artık çalışmıyncakmış. bit 
Bu lıaber öğretmenler odası~d:faıııfl 

bomba gibi patladı. Herkes bu 15 1 
bt!1' 

muhtemel sebeblerile meşgul il{c.>1l ,,etilC 
demirden bir pcnçenin olanca kU"ıı!l :.ı
kalbimi sıktığını duyuyorum. sun 
dına tvicda'll azabı:t diyorlar. .. kil bC" 

Bayan Fcrhunde istifa etti; ç:ıı1 .• 
1 

ed"' 
Yazan: Zeynel Besim Sun nim'ıe karşılaşmağa artık tabaırurıu ;;ıdii' 

Nasyonal-Sosyaılist'erin mukaddes İn- kadar tiksinilecek ne var oğlum? Kızca~ ı - Müsaade buyurun da kendisine miyordu. Aşkının; ümidsiz, ışıksız. k 9ııı· 
cillerini süsliyen bu satırlar meydanda ğız senin şu tarifini, daha doğrusu şu minnet hisleri içinde hürmetkar bulun- rücli aşkının esareti altında inleTlle9b1ıı·~ 
iken Hitlerle Stalin, Rusya ile Almanya, teşbihini duysaydı intihara kalkardı. duğum Ferhwıde Sevginin •kadınlık mu- bına bir de benimle karşıla~mnk ıı\J11ıc:tı· 
nazizimle komünizm birleşebilırler mi?. - Bayan Ferhundenin tiksinilecek hiç kad'desatınh bu sualinize cevab verme- lnzımamı, zavallı kızı, perişan l~i b3~· 

- İmkanı nu var?. bir noktası yoktur. Fakat benim için dün- mekle muhafaza edeyim... Bu halin ne demek oldu~untı be c;Jtıf1• a, 
- Var; fakat iki mezhebden birisinin yanın en antipatik, eon n~bili ıaı:a~til Kültür direktörü başını kaşıya kaşıya kaları anlamazlardı; fakat ben. dll~l1ııtl 

kendisini nehyüin.kar etmesi gerektir. kadınıd.Jr. Ona karşı kalbırnde derın mın-ı mekteb direktörünün yüzüne baktıktan hicr.anın. ızhrabın ne demC'.k ol ıırılı' 
Zira bolşeviı.m de nıasyona1 sosyalizm gi- net hisleri beslerim. Hastalıiımda bana .snra: k · · b'l b b''t" uzuhile 
bi bir mezh~, bir iman, bir ielsefedir. b" h i fk t'l b 1 t F k t ço ıyı ı en en u un v 

ır emş r: .şe .. ~.ı e ~ ;: 1• a ~ ~nun- - iş anlaşıldı mırun; dedi, Haşmet yordum. J1C).ıc 
- E~eı.:... . . R la evlen:ıTI€.gl duşunmedım dlyebıllrım. Günr>ı:: öğretmen arkadaşlanmızın içinde Ferı..••nde ı'stı'fa etmı'ctı·,· faknt. ..-ı·•"ı· - Gunun bırınde Almanyanın usya- .. .. . . . ~ u... ~ w"" 

ı tt l'hn •• •• k b'l 1. k' - Düşunınedı.m demıyor3Un da dıye- merdliğile, dürüstlüğile, açıksözlülüg~ile k '? B . .. mek içı!l '1 ya e uza ı6 .... ı gorun;e ı e ım ı n ss- . . . . . .. geçinece tı.. enı gorme ~tı·· 

ı li . tih tmi ı· b"l bılırim dıyorsun... temayüz etm~tır, yalan .soylemez. dÜcece 
yona sosya zın m ar e ş ır; ı mu- limlikten hastabakıcılığa rnı >h._.rtet· 
kabele Rusyanın ayni vaziyete düştüğü- - Evet, düşünd'üm; mantığımın, şuu- - Teşekkür ederim. . e ıı...-
rı.u.. iciti._.,k k/WY\ünizmin ölümüne hük- rumun, fikrimin bütün kudretıni bu nok- - Ben. size vapılan bu şikayetin al- Bir doktorun rnuayenehanesın , ıeş!;fııt· 

~ •= ...... . " "d b ' d .. t" zı"yette. Je 
tad t ks'f -.l k k di · 'k d k çı en ır erece us un va · 11., 11ev medebiliriz. a e ı t:uere en mı ı naa a ça- bnda creddıe uğramış bir adının kırık .. 

_ Bu siyas:i diskurdan çıkan manaya lıştım. Fakat gönlüm bir türlü bu ihti- gururu:o nu görüy-orum. Bu bahsi kapata- cı mı girecekti?. Alelade bir yazı 
bakalım?. ma!e yanaşmndı. lım. Siz, gene hususi şekilde, Fcrhundeyi diaktilograf mı olacaktı?. . 1Ji}tte., 

·ı }ıfıkltl lt' t - Bu iki mezhebden birisini Ferhun- - Kendisine söyledin mi?. çağırır; Haşmet Güaıeşe Lazım gelen hu- Bir insan kendi arzust e, o:if 
' · ·likte!l ~ (Illi' 

de Sevgi, birisini ~ Ha'şmet Güne~ ola- - J:!ayır: ihsas dahi etmedim( bilfı - susi tooligatın yapıldığını bildirirsin'iz. avukat kfüibli~ine, mulı,lrru uıtııi 
r.ak truıayyül lbuyurabilirsiniz. kts... - Çok muvaf~k olur... memurluğuna. miralnyhktan rn var) 

- Vay eanma .. bizim· Ferhunded.e bu - Bilakis ne yaptın? Bana izi.n VeTdil er, çıktı m... ~e naml düşerdi? (ArkaSI 
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SON POSTA 

Boşanmalar n iç· 
arf~y r, kabahaili 

kad1n mı, erkek mi? 

B• • ••.!:.-.ın 8 
ınncı........- ....:d 

us la F. n s hillerini 
ab u ka ettiler 

(Bcı§. tarafı 1 ınci s:ıyfada) ın chafılin, Kafkasyada Rus kıtaatının (Ba~tarafı 1 inei sayfada) (D'"·tarafı 1 • N d ki JllÔ' 
Ruslann elinde buluna ımk nl r k .Jı... y QOkluğundan bahsedilişi bana bu iddia- .. ~ . ınci SO!J!~cı~) . ational Tidende'nin Helsinki e iJlill 

n e - uvvetli t<m~idat yaptıgına dair Mos- ları hatırlattı. Peki, mademki boşanma :u henuz tehdide maruz degıldır. Dı- ıhB~biri, Finlandiya ha~ kuvvetler at" 
he nmiyetlidir. Ve garb devletlerının ı.:n- kovadan, filhakika malılmat aldıklarını vak'aları çoğalıyor, buna sebeb nedir ve • ger taraftan Rus ke~if kolları, müte - Rus müdafaa hatlaruu muhtellf noltt~ı. 
~ .lleri m~iktir. Eğer Ingiliz bir Rus - kaydediyor. kiJ?<fiı:? Sebeb~-eri çok araştırıldı, fakat m::ıdiyen Finlal'ldiyalılarl.ll tuzağına da muvaffakiyetıc bombalamış oJdUı>-
.ı.u~k har~ıne n_ıudahale 

1 
edecek ~lurs.a, Rusyanın Finlandiyaya karşı, henüz ckun~ırh sualı cevıa'hsız !taldı. Hiç kim- düşmek tehlikesine maruz kalmakta nu yazmaktadır. J·' 

ı.e ıce, Kürdlerın, Arab~:ırın, Surıye~ın ııihayetlenmemiş bir harekete geçmiş se dogru veya yanlış •bir tt!şhis koymadı. olup, ekseriya rıgı-r zayı'ata ugra-dıktan S bov k ll yor ~ 1 km nı klan tl k aıa ovyetler gucu gaz u anı . _ .. cı 

k
vcd radır Ziracabö 

1 
vazıb. yeuhe ~~A bü • bulurunosına rağmen, bir Rus • Türk cBek!rlar ni"ın.· evlenmı''-""'rsunuz?.~ sonra çekilmektedirler. H 1...:nki d' s)Jl"'" :ı ar . a, y e ır m au.-vc, - mt h kl 1m 'h li ab " .ı u , Sah 'Id Fin A • .. • e~"~~>ı • 7 (A.A.) - FinHin ıya . di 

t küçük Asy mescl 
1 

•• k-kü den ı asamasının ya cşnı.ş o ası 1 - s~ n~. cev veren erkek okuyucuların, ı e ve la.ndıya korfezindieki Sovyetlerin Ladoga göliinün şinlaıııı •• d 

huı;led ektir 
0

8 e =İngi0 .1 n timali Beriinde mevzuubahs edilmek - dort yuzden fazlası ha.J§. masamın gözün.. bahri faaliyet, pratik bakımdan biç me Finlandiyalılara taarruz ıçin bolUcu ıs~. 
a e~ .. : zaman, tere - tedir. Bu elimleden olmak üzere, Bri - d~ durnn ~ektu~Iar~ kadınları itharn e - sabesindedir. lmnandı.klannı bildirmektedir. ll f.iJl ~~" 

Rusya ikiliğı tekrar ortaya çıkacak, ve İ - dıyor. Kestirme ıddia şu· c Yuvanın yı - ~ .......... 
Hindistanın Whdidi, burada. tekrar rol tanya m~.arcrtorluguna karşı olan Al- kılınasında nmil olan kadındır.~ Helsinki 7 (A.A.) - Finlandiya kıt- keri gazden ölmüştür. 
oynıyacaktır. Birinci Napolyon ve Mare- man sevkulceyşi planla;ında, geçen H~ikaten öyle midir? alannın, hala Petsamoyu ellerinde bu Fin hükümetinin temennisi el, 
§Bl von Der Goltz gibi adamlar, Büyük &7. Ru~yanın rol oyn~dıgı ve bilhassa, Bır anket açarak hekarlarda evlenmi- lu~durduklan ve işçilerin burada elek Londra 7 (Hususi) _Bu akşaiil f{ .:<iıı 
İsk d 

. o-ı..- ~ .. ,h.... N d' Şah Molotof un 31 Teşrlnı<E'vveldeki nut - ye cesaret bırakınıyan bu davayı kur - trık santralının inşası ne m~"c:gul ol - ik deJl ı..-
en enn, .o&Jer ':s'CL4~ ve a ır ın . . . .. . . . calarnayı muvafık buldum. Ve ilk olarak , ~ . sin ide ecnebi gazetecileri kabul e . ııı6 

fıü.tu:hatını tekrar etmek arzusundan, ~nda, fT~~~kiye. ;~1; c~ı:ssı~ ın~ı~ai- a~katlaruı fikirlerini aldım. İşte söyle- dukları el an iddi~ ~dil~ektedir. ıhariciye nezaretinin salahiyettar bıreltl 
ciddi surette mülhem ohnu§lardır. ~ tc e u ettlgı er e atır atı - dıkleri: Sovyetlerm ıddia1an messili, dünyanın her tarafından ~ dLif• 

Bu filcrin tahakkuku kolay olmadığı mektadır. Avukat Suad Ziya söylüyor: Moskova 7 <A.A.) - Leningrlfd as- leketine karşı izhar edilen sempatı ~ır 
gibi büyük paraya ve etraftı hazırlıkıara İsviçre gazetesinin muhabiri, maka- c- U~~iyetle yuvanın yıkılmWiında keri mıntaka erkanı harbiyesinin teb - gularını şükranla andıktan sonrtt, deıw 
da ihtiyaç göstermekle beraber modem lesini şö ·le bitiriyor: kadının huyu~ b~ rolü ol~u~unu söyle - lifi: tir ki: _...,1t 

ak·ı t ı b -mkün kıl k Binatınalevh Rusyanın Türkiye•;e rnek haksız lbır ısnad değıldır. Boşanma 6 Kanunue·-4-..J <>k-amı Lcningrad ~ :rnCJ..-n ı vası ,a arı, unu mu aca - • . . : davalarında daha ziyade ı:a.dının kaba -' . v vrc ,...~ • ' . c- Finlandiya, bir hayat ve dJf• 
tır. ka~ı a-ldıgı vazıyetl~ Almanyanm, ıh- hatli ol-duJtu ayrılı~a kendisinin sebeb L :ıs!teri mıntakası kıtaatı ılerlıyerek a - mücadelesine girişmiş bulullJlUlktB dC" 

Bu fikri tahakkuk ettirebiiecek olan racat maliarına İngiltere ta~afından duğu görüru'yor. B~mm sebeblerini _ar:ş-1 ?3ğıdaki hatla~a. vı1rmıştır: . Bu mücadele aylar ve hatta seneıerce 
devlet orta Asyadaki topraklanndan ha- k(\nulan iblukadan sonra aldıgı ted - tıralım: Karşımıza ılk çıkan ıktısadı dar- Murmansk ıstlkaınetinde: Beyaz Fın vam edebilir. ·ııfl). 
rekct'e orada yarattığı demiryolu şebe - birler arasında, belki de b!r münase - lıktan dolayı basıl olan zırılWar olacak- lilerin mukavemetini kıran kıtaatımız Fakat, ibu müddet zarfında bıze ıııde • 
kesind' istifade edecek olan Rusyadır. bet bulundu~na hükrnedilebilir. ~~.;,~;~' Bk?~ın v~~sedat~ h~ç .dü.t. Pet.samo'nun 35 kilometre cenubuna olan şey yalnız sempati duyguları . , 

.. • • • • ...~-·· .ı vr. ır ınsanın ışı ıma ıyı gı - . . . :sun 
Turklerın sıyasetlerınde yaptıklan de- Anadolu Aıansmm notu mez; yahud eşine bir nisbette refah se - ılerlemışlerdır. ğil, maddi ve fiili müzaherettir. ltı • 

ğişiklik~e nasıl bir çı~ harekete getir • viyesi temin eder. İşi ıbozulut', yahud ka- Ukta, Repolır, Porosozere ve Petro- olmazsa mücadelemizde muvaff!Ü' 
0 

mcleri muhtemel oldu~u, o takdirde NOT: dm ~mid ~ttiği hayatı bulıımazsa alın si- zavodsk istikametinde kıtaatımız mu - mayız .• 
ibizzat hangi muhatnralara maruz kala - Ne bizim tarafunızdan, ne de Sov _ ze :ı;~y~tı boşanmıya kadar Ridece~ bir vafiakivetli muharebelerden sonra fn..,.;tterenin .,ri;.ndereceği 

. . , . . geçımsızlık ve dırıltı .. bakınız, ccnebı ka- ~ .. . . ~u ~" 
~aklarını ve netıce ıtıbarile hangı men - yetler t.ar~ından böyle bir tedbirin dınlan böyle değildirler. Kocalarının ha- Murmes - Jonsu demıryolu telaki nok- tayyareler . ... j.tl' 

faatleri müdafcıa etmiş olacaklarını dü - alınmanıış olduğunu bilenler için Al • yatını en ince teferriiatına kadar takib tasını işgal etmişler ve hududdan 65 Londra 7 _ İngiliz endüstri~ı l inldıl~ 
şü.nürken, lbu imkanlan derpiş etmek man gazetelerinjn, ajansının ve rad _ ed~rlcr; işine ka~şı derin bi~ alaka gö.s - kilometre ilerlemişlerdir. diyanın ingiltereye sipariş etmıŞ ol nıll< 
faydalı olur. yolarının bu tarzdaki yazılarının ma - tcrırler .. ~alı.şmasıle, kazaneile ~~kından Kareli berzahının §arkındaf: K.ıtaa • tayyare ve muhtelif harb levaz.ıJllı.,,..,. 

T 
. t . . k r . . - m~guldürler. Hayatlarını ona gore ayar . A • ..ı;>"' 

aymiS gaze 8SIRin ma a 8SI nac;ını anlmnak güç degildir. (A.A.) etmişlerdir. Dikkat edersenl" ecnebiler. tımız topçu ateşıle Fınlandıyalılann Finlandiyanın uğradığı tecavüze bıflıd!~ 
· · .............................................................. d k d · 1.. t d k "" d cMaJ'ino hattı» adını verdikleri Vuoksi ,. ge Londra 7 (A.A.) - Royter aJansı bıl- e a ın, ış ua)'l3 ın a. ocnsının yar ım- evkalade süratle teslimi lazını ~ 

dirıyor: ı"n "ıl er e Fransa t"le cısıdır: B.U: nevi hususi katibi V.~ daktilo- nehirler şebekesi boyundaki müdafaa müialeasındadır. Yakında 20 ta}'18 
T' t . S tl B' liği' ile · sudur. Bızun kadın!.arımı: henuz erke~e hatt•nı yannışl:fr ve Taipalesnioki neh teslim edileceği anlAtOıUna}rtadır. 
ımes gaze esı ovye er ır w yardım edecek sevıyede rolurunuyorlar. · · · · · · ....., 

Türkiye arasında bir harb zuhuru ihti - ptıgtmrz Uza e eler Ne olur işile alakadar olsalar .. o cia pek ~nı geç~~ıe:dır. K.ıtaatımız şımalıs - Amerikanın yardınıt elP 
mali hakkındaki Alman tahminleri et - Y ı eı:der .. iktısadi darlık erkeği m~kül mev tıkametınde 1lerlemektedir. V a.şington 7 (A.A.) _ Cürrihurt ıı 
rafında mütalea yürüterek diyor ki: (Baş1arnfı 1 inci sayfada) kide bırakınca. Jta?ının rengi değişiyor. ~rzahın .gar~ kısmıı;ıd.a: . ~eksolm Rı.ızvelt, Amerika kızılhaç reisi Nor~B 

Baltlktaki Sovyet nüfuzunun müte _ Arzuları, kaprıslerı derhal yapılmayınc-a demıryolu üzennde Cvınıemı ı.stasyo- D . .1 p 1 Finl,. ... ndiyaYa 
C i o ı TT~-·- o b S' k • t' takd' tmi h b ıır.ı İn aVlS ı e, 0 onyaya Ve ö ,. madi surette artması hakikatte Beriinde tr. rgenera .o...tU.l.1ll r ay, ır ·ecı vazıyc ı ır e. yor,. usun:et as ı - nu, Viborg demiryolu üzerinde o ve ... I ak d hakk da .. ;;.,mü§tiit· 

' · d k dis'l .. .. yorlar. Kadındaıma hakı!{atlerı pek geç . . . . . pı ac yar ım ın gor....,..-- ııt • 
derin bir hoşnudsı.ızluk uyandırmakta ve ıst~yonun a en .. ı e ~o:~n gaze - ve güç görür, görmemekte de adeta inad Me~ter~avı istasy?nlarile !no ~ımam~ı Diğer taraftan Morgentau, bir .rtı ıı]At 
Nazi diplomasisi, Sovyet cmellerini, baş tec.lere şunları soyl:mıştır. A eder. Husumet, kırgınlığı; kırgınhk. mU- ve bu lımanın 9 kilometre garbınde Fın buat konferansında, ihracat ve ıtll di 
ka tarafa tevcih etmiye. beceriksiice ça. c- Fransa ve Jngi~terede f~v~ala - nakaşayı;. m=~n~kaşa, geçimsizliği \:e ni- l~n~~ya körfezi sahilinde Kannilıf ki>- bankalarının, bundan bir ay evvel 1<~ • 
lışmaktadır. Ve bu cbaşk:ı taraf. Bal _ de dostluk tezahur~eı: ve samırr:.ıy~~le hayet geçımsızlı~ te yuvanın temelı~den yünu işgal .. ettik. talobinde bulunan Finlandiyanın bil rıı· 
kanlarm yerine şarktır. Türkiyeyi, Sov - karşıland:k. Çol( ıyı kabul gordük. ksardsılml as~~~ ud7ıb dio.luyor .. ~lbetşt~ büh tüin Hava musaid olmadığından, ancak te;ı;.: ... i yerine getirmek imkanlarını 8 

• 

k Şahs tl Tü k ·n t' k b 1 a ın ar 'UVJ e ır, yemevız. up es z, .. f 'd k 'f 1 1 1 ısw• ııııı 
'Yetlerirt l•·uçük Asyaya yavı1maların.ı a- . ır:ı a, . r mı e me . arşı ~s~- müstesnalan vardır. Fakat umumiyet iU- rntın erı eşı tayyare erl uçuş arı o. dıklarını söy.J.enıi.ştir. Morgentau r. !{ı 
ıbulc mecbur edecek şr.kilde okşamak, dtl:tlen sevgı her fırsatta ızhar edıldı. barile geçimsizliğe, yuvanın yıkılmasına muştur. veltin talebine tevfikan hazinenin, ı:.ı. • 
ynhud tehdid etmek Almanya için ve Fransa ve İngiltereden unutulmaz dost kadınlar ve iktısadl vaziyet sebeb oluyor, Bitaraf menbaların haberleri nunuevvel 1939 tarihine müsadif fitlts-
Sovyetler Ittihadı için daha faydalı olur- luk i nı ıb<11arile dönüyorum. Elde etti- demekte hata yoktu~ .• Boşan~n vak'ala- Bern 7 (A.A.) _ Fln.lAndiyamn bü lindiya taksitini kongrenin bu bıısıJS b' 

-· • f' ı bakk d h"k· .... - t · rının % 90 nının hakıki sebebı budur. Ge - ' • b' be5
11 

du. gımız ne ıce er ın a u uıııe e ı- · k 1 o-,. 10 k kt . 1 tün <:""""ı..eıerde mukavemeti devam et ki kararına intizaren. hususı ır 
ı . h .. n a an FV unu ara er vesaır an aş- ""tA'' -

Fakat Türldyenin, Sovyetler ttıha- za at vermek uzere yarın akşam (bu marnazlıklar teşkil eder.. mektedir. alacağını ilave etmiştir. - vft 
dı ile, Nazi nümunesine imtisal ederek, akşam) Ankaraya gidiyoruz. Londrada lhsan Nazım Akkor'a göre: Neve Zurch.er Zeitung gazetesine Nevyork 7 (A.A.) - Matbuat. so te' 
zelı1:ine pazarlıklara girişrneğe hiç ni-; sadece askeri malzeme mübnyaası i!i - Avukat İhs2:n Nazım Akkor bu husus- Stokhalından gönderilen haberler Fin· - istiliısının Amerika efkAnnda yııptıgı 
yeti yoktur. Türkiyenin siyaseti Na - leri ve bunlara aid iktısadi hususatın taki d~ncelerini şöyle hülasa etti: landiyalıların şiddetli bir mukavemet sirleri tefsire devam etmektedir. ·· 
zilerin siyasetine benzeınekten pek çok m~gul olduk. Müzakereler tam bir an- _c- Şımdlye kadar aldı!Pm davalarda gösterdikleri voe Ru...clların ancak büyük Christian Sience Mcm.itor diyor 

10~,!' 
. . d y h 

1
. 

1 
.
1 

t' 
1 

. ti yuzde doksanında kadınlann kabahatil . . . ıaarrıJ uzaktır. Onun 51yasetı ogru, a ıs, o~a ı e ne ıce enmış r. oldujtunu ve lbütün davalarda b~nma 1 zorluklar ve 'büyük zayiat pahasına iler- Sovyetlerın Fınlandıyaya . . yıı1 
berrak ve namuskar bir siyasettir.» İngiliz ve Fransızim-la Tüıkiye arn- tcab ettirecek geçimsizliği meydana p,/- liyebHdiklerini teyid etmektedir. Birleşik Amerikada b(iyük bır tesı~ sJ • 

T:mec; gazetesi, makalesini şöyle bi- sır.da ynoılan karşılıklı yardım anlaş • tirdiklerini,,.bir cümle il.e, y;;va_nın yı~l- Finlandiya hava filoları Leningrad ve lillf olup, ıbizi belki de Avrupa ba~ştı'1'1' 
tiriyor: mı:ıları bize kar~ı sevgiyi son derece ar- ması~d~ sruk olduk~annı gordum. Bıt - Cronstadt'a kadar ilediyerek keşif uç~ hasına eskiden çok daha fazla yak 

G Ti' k' So tl B' l'ğ' ·ı .. k · 1 d h . tabi ıstısnai bazıvakalarda erkeğin de ka 1 tı d fi t 1 d Vi kt 
« :ıerçi, ır ı ye vye er. ırkı ı ı e tır mı~, muza ere eri a a zıy&'.:Ie ko - bn.hatli olduğu ah~l mevcuddur. Son za- ~n y:pmı~ veedava Sa op an a 1 ~u~ ca 1 ır. d d' V. t yareleJ' 

iyi rnün&sebetlcr idaınesinı ço arzu lnvla~tırmıştır. Müzakereterin sivasi, manlnrdn, kaduıların, erkeğin bütçesini nye aarruz en ovyet tayyare erını talyanın gön er ıgı ay 
eder, fukat, haklarını ve menfaatleri~i ik•ısadi ·e mali kısımlarile Hariciye U- t~n isra~arı, bu.na ~~ımam eden ge - düşürmü~lerdir. :'i~uri halkı şehri tama- Londra 7 (A.A.) - cRöyten: 

0 
tB1 • 

ne pahasına olursa olsun, terketmege mt:.mi Katibi Nurnan Rifat Menemen- ZIP tozma nn geçımsızlıklere, yuvaların men tahlıye etmıştır. Finlandiyayay yüzlence İtalya sr~' 
ı . t' kt . -ı . •. d ki h t Id" yıkılmasına sebeb olmaktadır. Bu sebeb- Petsamoda ve Ladoga gölünün §ima _ . .. d ·ım· ld"~"' c:ayiatarı 1

1...,,. as a nıye ı yo ur.» cıog u rıvase~ın e eye meşgu ur. le de mahkemelerde bo~T\l'Tla vak'alan . . . yaresı gon en ış o ua ... ll' d edi "' . p N M . w 

1 
.. . . . . lındekı Pıtkeranteye yapılan düşman ha.. ln d 1 kt dı B h ber tcyi d ıı. Barhndan ÇJI( n haberler arıs c umım enemencıoglu i e go- artmaktadır. Aıle saadetını daıma kadın .. . . o aşma a r. u a ıırı ' 

. . ırü~lüm. Bu heyet temasların1 muvaf- t min eder. Şimdi ~adınların evden, ni - va ihu~l~rı .!ardedi.lmLşti.r. ~Ul~ecflerın .miş olmakla :beraber Rus taıırr:ı~r tD-(• 
Bt.:rne 7 <A.A.) - Havas AJnnsı bı}. f k' tl d d' B' h ft leden çok moda takıb etmekte, gezmekte nakledildı~ı küçUk bır şeh'r uzerıne ya - evvel Finlandiyanın İtalyaya ellı§ 't'lll ' a. ıye e evam e ıvor. ır a a on h 1 . d ı f t - .. d .1 , a· b - .,.· sı,. diriyor: lgü k d . 

1 
.. 1~k 1 

d k eves Prı var ır. sra a yuıu ... en aı e pı on ığer ir hava hücumunda Ruslnr yarelik bombardıman ve avcı ı.-1 ıcte' 
• . . ne ·a ar 11 ennı ma e ere mem bütçesini perişan edivorl:ır, bu da ııeçim- ·ı ı .. kull k 7 1r; .. ; • "ldü .. 1 dilf11c ·r· 

\ olkıscher &obahter gazetesı, Kaf- leketimize dönmesi muhtemeldir. sizlı~ badl oluyor Bir bayan nil<> kadını mı ~a yoz anara ~yı 0 rmu~ rişte bulunmuş oldu~ kabu e c:efol 
kas cephesinde asker ta'hşidatı başlıklı İn!!iliz ve Fransız hükumet adamları obnak için iktısa<f~ riayet ct~eli,-- iktı - lerdır. dir. Bu siparişlerin Finlfindiyaya ıcı:ıdı!· 
bir makalede Rusva ile Türkiyenin as- · · sada riayet denildiği zaman iı:rafattan Kareli berzahma karşı R'Us tazyikı art yolu ile gönderildiği zanno1ıt1111111 tıe tıı! 

-' temaslarımız esnasında Türk ordusu. kt d B iböln d k ib ıon: 00 .r1l keri taarruza dCçmeleri ihtimallerini . . tevakki etmei{i ka..trtedivorum _ zevki ai- ma a ır. u "'6c ·e ta rı en v. O Ta ki Almanya ve Sovyet RuSr _., 
o na beslerlıklerı iti.mad ve takdirleri 1 d :ı.. ı ı ı.ı tk• 1 ı b" , R k · · ...,ı...,.;d -..ı·ld'~ "-'ld' ·ıı •• tetkik etmektedir. Basler Nachrichten . ~ e vu ma ı, N3A3a .. ar o zn.: 1... oyıe us as erının ...... "'!l. \.:uı ı6' '1.)\ ırı yor. hadise çıkmasın. ·••••·•·••·· ~ 

. . h b' . B hayranlık ve hararetle ifade etmışler bır kadına da ancak yıuzd'e on ıle yirmi Ruslar dag-lar ve or:rnanlıır üzerinden ............................................. hard8 
ga7etesının mu a ınne naza'ran er - . . . .. . . d tl • 1 d' d h b 'lkba 1 ve askerlenmızın yuksek muharıbıı • arasın a ras ıvonız., mümkün olduğu kadar tank ve topçudan Fm An ı ya a ar 1 ı 
linde heyecan uyandıran bu makalede, ::.: . k ' d b . b'ld'kl . . .. 1 . Avukat Mahmud Evenin kanaati • , . a""8 

ak
. f ı l!!lll es ·ı en en ı ı ennı soy emış - . • istifade ederek gayet aw,r ilerlemekte - e vel kat -. netıceye var 1

'' 
Ruslarm, arcıd ı muazzam mesa e ere I d' c- Kadınla crkejtı mukayese etmek, d' V dtı} , 
rağmen ~n iş mikyasta harekat yap - er ır. • metre ile pirin'c ölcmeğe benzer. Kıstac;- ır. . . . (Ba.ştarajı 5 inci saYfa 1 15, 
moJarı mümkün olduğunu iddia et _ General Kazım Orbay ve heyet aza- ları avrıdır: Düşünce. h.issivat, sevgi, Şımal ~~p.hesın~e, Pet.sam:> yakınınoa, SO\ et Rusvanın FinH\ndiYa1 eııi~ 

. . h . . lurı bu akşam Ankaraya hareket ede - mantık. anlavış melekelen tamamen ay- Rus\ar mühım mufrczeler lhracına de - ry • ·b tl Baltık 0 ,l' 
mektedır. Makalenın mu arrırı, son se kl d' rıdır ve birbirlerile mukavese kabul et vam etmektedirler. gal etmesı ve u sure e d ~ 'fl .. . l h' d h 1 ce • cr ır. • k ·ı hJ:ı.ı.....:- bir tl fÇı 
neler zarfında Türkiye e ın e usu c . _ mez bir mahiyet arzeder. Misal: F' h k l · · f ı· · şar ına tamar.rn e ttALil' tıerf , 
gelen ehemmiyetli sJahlan kaydettik· Nurnan 1\lenemencıoğlu 1 - Erkek itimad eder;. aksi sabit o - ın :ıva uvvet ennın aa ıyeti ması, yalnız ıskandinav devle eld bit',e 
ten sonra, Rus ordusunun ileri yürü • Londra 7 (Hususi) - Burada bu - luncıya kad.ar .. Ka~ı~. aksı sabit oluncı~ Kopenıhag 7 (A.A.) - Haber alındı - de~l. hatta daha uzak yerlerd teııli1 

.. . .. va kadar kımstıve ıtimad etmez. Hatta ğı.na göre, FinlAndiya tayyareleri Rus - k . ·ıı tl 'çin bir .e • 
m~k hususunda sahib olduğu muhte - lunan Turkiye Haneiye Musteşarı Nu- n.e-fsine dahi.. Rahmetli annem. nnA·htarı ların Balti.ski tayyare · d bv çok avım ve mı e er 

1 ·:ıcıırı " tB 
lü imk5nları saymakta ve ezcümle pet- man Menemencioğlu bugün öğle ye - s:ıklar. kendisi dı> bulamazrlı. Karım dn b d mHey anıını m - te~kil edeceği İngiltz, .Arnertıti...ııoıe~ • 

_ . N s· C s· l . i B"tü' k .:ı- l d b" ar ıman etmişlerdir. angar ar yan • l b d t b _nz e ll' 0ı 
rollu araziye çıkan yollarını zikretmek mcgini Malıye azırı ır on ımon a ay~ı ~ey yapar. u n auın ar a oy. kt d ta ~·an asının a e aru fiıııatı til' 
tedir. beraber yemiştir. ledır. . . . ma a ır. ve bunun için her cihetten 1~ııl' • 

............................... --·-·· .................... - 2 - Erkek dıl:!Pr~amd'ır. 'Bu ıtıbarlıı •a a ardım teşebbüsleri baŞ di''ıı 
İsviçre gazetesinin muhabirine gö • lba._~alnrını da dü,cönür. KemHc;inden bis bu ~arkın içinde sersemleşip durmakta - ) y y Finla11 aJlı' 

re, Alman hariciye neutreti, bu ma • Büyük bir muva fakiyat kaları oldlı~nu kabul eder. Ölümle dahi dırlar. Bu ba.ş dönmesile kavgaların en dır. Hatta Almanya bile. tti~i 5 o. 
kalede sadece imkaniann tetkik edll • Memlckctimiule ilk defa olarok Av- Ibitmlyen arkadaşlıklar tesis cvler. Ye - büyüğü meydana gelir. Benim anladı - mn harbden evvel sipariş clv91d b e 
diğini, fakat bunların tahakkuku ihti- rupa kalıve ve lokantalan şeklinde dikleri ayn giden iki ah'bah kadın bir ğım, başanma davalarında keşfettiğirn lan ona göndermektedfr. Fi heretl"~ 

yüksük için kave:a edf'r. bir daha da ko - lllOkta budur. Kadın, kocasını kıskamr, t" d" ... vi rni1Z8 ete 
malini n, halen garb devletlerine mü - tesis edilen nusmaz\ar. Onlarda dil:!f'r~mlık va doı:!- sebebi yoktur. Neden, niçin, kimden? Bil- un unyunın mane ditıD:v~rıı ,1 
tevr clh bul~an Türk siyasetine ba'ğlı mannş va dumura uğramıştır. mez. Fakat mahkemeye gelecek kadar nail olan Finlandiva, İskan ftııl\"B \' 
olduaunu söylemi~tir. 3 - Danlmasınlar (lmmn, kadınlar y~1 ailenin huzurunu bozar buna göre daha Jetlerile birlikte İngiltere, ri ve t1l • 

Ruc;'arın Kafkasyada yaptıklan ha • nız k!'ndilerini severler. Cocı.ıklarına o _ neler?... Amerikanın fiili Ye askeri se ııhttlç 
1< A H yE ve L 0 KA TA s 1 ınn şefkatıerı de w uıvtveden a:rdınla - * essir yaraımıanna şiddette J11 ıı 

zırlıkJar.ı gelince, nır. Ben celçiye zeval yoktur!» sözü feh - tır . 11iitU 
Be. lin siyasi meh~ili, bu hazırlık - BiiyUk bir hüsnii kabul görmüştür: Bu ü~ avrı esastan baska bu1,':lnl.'ii ce. vas.ı.nca aldığım cevabıarı burayu geçiri-ı · . . re belk1 ced~ 

1· r n, ndcce, b'r harekete cevab vere'l'l Jiergfin birçok nileler öğle ve akşam miycti erkek kurmuş, kanunlannı yap . yorum. Fakat gene meslekdaşım Suud .f\ksı ta'kdırde onun \ k dert' ~If 
r ısit h:r aksülamelden ibaret olduğu - yemcklcı·ini Bukette yemekte ncfis ve mış. tı:attn tabıat kanunlarını kesfetmis Derviş ?ir kadınlar oı:?usile hücu~ ge- 1 dünyanın tamir cdile.miyec; bi1)'(tl' 

,
1 

C(·
1
·, lemektedirler. 

0 
•cmcklcrden dolavı b~ıket mU- olmasına g~re. ka?ını~ m!lntalite"ine uv- çerse, bız de elbette muda:faadan gen kal-lvahim neticeleri olabilecek 

• scçrn ) .ı maz. Bu ... •zdendır kı. cı1 IS"""" h "atma Id' ·ıct 
b h b 

· b 'k ckt d ı '.. '''"" ' mayız. felôkete ugı-·amaSı kab1 ır· ~ .. ı.• 
Di ;<>r taraftan, u mu a ır, aynı diriyetini te ra etm e ir cr. çıkan kadınlnrımız, erkeklerin kurdu~ Nusret Safa Co~kttn Jl. E· P. • 
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tt~ Üınmü'yü hErhalde çok sevmiş- gibi biiklüm büklüm kıvnlacak mıydı? 
kada nu tanıdığım zamandan bugüne SenE'ler geçti. Ümmü bizim evden 
Stirc r geçen senelerin sayısı tabii ömür çıktı. Ben mektebe gittim. Ulfunudi -

Cek bir in b''t" ·· .. ·· .. Ü te b' . snnın u un omrunun uç- niye dersinde mmünün, münnüye 
Ün-.zn~~n.~en fazla olduğu halde ben imametinin caiz olduğunu okuduğum 
'bir ikurnu sık sık hrltırlarım. Ne vakit zamanlarda da onu h~tırlarım. Başta 

SON POSTA 

SP R 
Yugoslav taktml don 

geldi ve Ankaraya gitti 

Sayfa 9 
ç 

«Son Posta• mn taıiht tefrikası: 76 

Yazan: Rcşad Ekrem 

sy n h 
k ç olatah (kr ) • k apıısa ema )erne arzusuna da dedim ya ... Bugün gene onu hatır-
girip b:n• bu arzuyla bir mahallebiciye hrım. - Öyledir, hünkfır hizmetine girme- darnlarla faızla uğraşmadı. Üçün~n de 

ır ta bak ç'k ı t 1 k f t . ı den az mı yiğitin kanına girdi o... hemc-n orada boyunl::ırını vurdurttu . Son~ 
sen-ı Ünıuı" .. 1 .~ ~ a ı rema .. ge ı:- Nihayet yirmi yaşımda timmürle - Yazık oldu Musa Çelebiye... ra, .süratle çiftliğe dönd:i. Balıkçı Jn es-
llıin .. .. umun yuzu hemen gozlen - karşılaştım. O sene ben liseyi bitiriyor. - Sultan Murad işini bilir, çalgıcımn vablarmı çıkardı. 
krın .. onune .. geliyor. Çünkü çikolatalı d!Jm. Bir kitib almak için Babıaliye dengi k?ç~~ir, ~gi<f!r... . . Gözlerini yuınunca, Murad, kopünnüa 
gUer~anın ustündeki çizgilerin eşi çiz- inecektim. Eski Medresetülhattatin'in - İşı~tınız mı, ıpadışah Musa Çelebıyı bir kan denizi görüyordu. Üstünde bütün 

onuıı da ·· ·· d d N çırağ ~d_ıyormuş. ·· sevdiklerinin ba-=z cesedieri yu"zu"yor.ı. .. 
llıcın b' yuzun e var ır. e za • bulundugu~ bınanın arkasındaki dar ı ı ~· '·u."" ır h ı -:- şıtmez o ur muyuz, Mısıra beyler- Kendisi. boğazında ve ayaklarında kur-
helvası .. e vacı camekfmında susam yokuştan inerken Ümrnümü gördüm. be yı oluy~~·.. j şun gülleler bağt1, bu kan deryasuun di• 
Çüllk" gorsem gene onu hatırlarım. Kendi, duvar dibine oturmuş önüne - Ne g_uınlere kaldık .. tüysüz oğlandrm bine doğru çöküyor . .sonra, can haınll>sHe 
hetv u neden bilmem; bana hep susam rnukavvn bir kutuya susam h~lvalarını beylerbeı: o~r mu? si:!:kinip fırlıyor, gene dalıyor, gene çıkı· 
kurbas: <::lırdı. Bilhassa bir gazetede koymuş; Yugoslavya futbolculanndan bir kısmı - ~enıçe:ı ağası olduldan sonra bey- )'Ordu. Deli Hüseyine kayıl{ın derhal hai 
<ıtu....ıag~ resmi görsem, hele sayfiyede _ H..miya susam helva! i.$tasyonda lerbeyı ne diye olmasın! zırlanmas:ııu, hemen İstanbula gideceği-

~uugunıuz vakit 
1 

d k k d - Bre susun .. bre susun cahiller ... Biz ni emretti. Kendi kendisi!le de: c Hasan' 
hılazı k • ora ar a sı sı u Diye bağırıyordu. Ben de bağırdım: Ankarada iki maç yaprnnk üzere davet köylüyüz .. bize böyle lii!lar gerekınez ..• ,ne yapar ki ... Hasan ne yapar ki. .. Bami 
o, ka k Urba~a. seslerini duysam gene _ Ümınü! edilen Yugoslavya futbol takımı dün sabah - Bre cc:ınbaz seyr~. neden bir haber salmadı .. yoksa zavallıyı 

}( P .ara yuzıle ka·rşıma çıkar. .. .. . şehrimize gelmiştir. Sirkecl ıstasyonunda - Bre koçek seyredı.n: · · . 1 para.ladı~r mı?:. diye söyleniyordu. Deli 
. Urbcığa r~sm· · k b ~ k eli Ummu susarn helvalarını. her ~evı mer:ı.simle knr .. ılana.n Yugoolavyalı misafir - Bre varrn şerbet ıçın, lımon suyu, Hüseyı'ni gönderdikten sonra huzuruna 

· gorünce· k b .. . . 't' Ü unuttu. Yerınden f1rladı boynuma atıl- futbolcular dün Ankaraya hareket etmiş.!er- anınu suyu, elma suyu tçin!. Küçü:kefendiyi davet etti. Vaziyeti oııa sın; .. '"'· ını, ur aganın en • . ~ "' d ı 
nıu• .. , ur aga sesı ışı ınce m- d n~. p d. h h da b' ka k ı· Yu hatırıamam beb' . ı. ~n de onun boynuna atıldım: dir. :a ışa m UZ1lTUT1 yapılan eğlence- ır ç e ıme ile olduğu gibi anlattı. Mf..! 

b 
Bt..~ henüz ç k mkü~~'ktüm~ şu. y -Aman küçük bey ne kadar da bü. Yugorlavya takımı Ankarada l'apaeaiı lk.l. ler, ayı güreşleri ile baş:.amıştı. Evvela rasyedinin eli ayağı titrerneğe başlamıştı... 
eş . o çu . ~mı .. - ma'çtan sonra İ.<ıtanbuln gelecek ve şehri - meydana, sahibieri ile beraber on tane Murad, kendisine, düğünü ve eğlencelerl1 

tniv:ıYdi? Yedi mi idi? Şimdi pek bil- yumuş._ _ _ .. _ . . mizö.e 3 oyun oynryacaktır. kadar ayı çıkanld1. Sonra Dell'jrayak di· büyük bir soğukkanlılıkla cievs.m ettir-
lar tunı anıına, çocuklaTın duyduk _ - Buyudurn ya Ummu, sen de ıhti- G F ye meşhur bir pehlivan çıktı. lri yan ve mesini. İstanbulda, vaziyete kısa bir za-
la \:lı unutmadıkları ve merak sar.dık- Vü'rlamışsın. Hemen hemen iki bük • a;atasaray, en er • Beşiktaş- ayı kıllı bir adamdı. Gözlerinin etrafın-ı man zarfıncfa Mkim olacağını söyledi. 

tı vas h • }" ı: "' 1 da, avuçlarmda ve bir de ayağının taba- Tam bu sırada, ÇekmeecU balıkçılar 
C<'.ccte;· angi ya~sa işte o y~ta idim. um. Deyog uspor maç ari runda derisi görünüyordu, üst tarafı kıl aralarından seçtikleri dört yiğiti huzura 
tnaı 1• bım esnemiye başl&!r başla - - Yn öyle mi küçük bey?. hakemleri ile örünm:iş idi. En iri ayılardan birinin göndermişler, padişa'hı, Çekmeceye denh,' 

_ fark1niı varır: Aklıma kurba~a masalı gelmişti. He- . zincirini çözdüler ve Demirayak pehlıva- donanmasına davet etmişlerdi. Murad bu. 
d'}' l<:ucük beyimin uvkusu geldi! men onu sordum: Stad kupası maçlarının finali Pazar gü - nın karşısına saldı~ar. Dem\rayak, koca davetten istifade etti. Deniz donanmasm:t 

t 
.. ere~ benı· k cakl ~ ~...J-- .. H . u" U ba b' sal .. nü Taksim stadında oynanacaktıı:. hayvan ilc kucaklaşarak yarım saatten seyretmek üzere derhal geleceğim söyle-
lltur u ayınca uuö.uıa ~o- - aru mm na ır ma soy- Galatasaray, ~nerbahçe maçutı Sami, fazla boğuştu ve nihayet aymın sırtını di ve Küçükefendiden dört balıkçıya da 

linu ö:~~akr, ve yatağıina koyup üze - lerdın... Beştktaş, Beyo~luspor maçını Şazl idare e - Yire getirdi Ayıcılar da onu taklid et- birer hançer hediye etmesini rica etti. 
ha~ıa u ten sonra masal aniatmıva - Söylerdim Ayul deı::ektir. rnek isted'iler. Hepsi soyunarak ayılarile Daha gelin gelmeden, padişahın Çek-
ku;b:~ı. Ununünün yegane masalı - B!r varnu~ bir yokmuş, iki kurba- Seref ve Bakarköy stadrtaında güreş tutuştuıar, fakat ayılar, s~ib~erini m~ceye. de?iz db~~:ımasını seyrc davet 
Urrı:nı:a .. Inasalı idi, işte kurbağadan ~u varmış. bu kurbcrğalardan biri er • • altlarına alıp sırtlarmı yere getırdılPr. ı edılmesı, dı~er dugun halkı Için pek te: 
b<tj,.. Yu hatırlamarnın sebebi bu; kur- kek kurbag~ a imi~ öteki de dişı' kurba- yapalacak maçlar Ayıcılardan ronr.a meydana maymun- o ~ada.r ?oş ka_;şılanma~ı. M~~d, Delt 

~ .. nıa 
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-ı· • _ . cular geldi. Onlar da bir takım hünerler Huscyını kayıgın haızırlamnası ıçın Çek-
- B· sa ına şöyle başlardı: ğa. Beden Terblyesl I.ltanbul Bolgesınden: 10/ gösterdikten sonra. Mısırlı cambaz ile ya- meceye gönderirken, Gü1lü Fatmayı da, 

bağa "J~r v?rmış bir yokmuş; iki kur - Ürr.münün gözlerinde yaşlar belir - 12/939 tarihinde yapılacak maçlar .şunlar - mağı meydana çıktı. Bu camba~. hokka- yola çıkmışsa, yoldan çevirmesiru, çık~ 
B I'ln:.ş. · t' dır: .. baz çınlçıplak soyundu. Ayaklarına de- mamış ise, hemen alıp Küçükefendi ya-
~n !;~>ne. . ımş ı: Bakırkoy stadı : mir kelepçe vurdurttu. Göı.:lerini bağla-t-l lısma götür.mesini tembih etmişti. 

- Sonra .Q~ner~ - Nasıl bilmem küçük bey bu be • Rumclihlsar - nogaııspor saat 12,30 hakem tl. Ellerini de aırkamndnn stmsıkı bağlnt-1 Padişah, çiftlikten kasahaya dönerken 
b- Bu ku rı:mu · nL-n sana anlattığım masal. Rı!kı A::ay. _ tı. Onu Jıünkarın ve binlerce seyircinin yanma yaJnız Musa Mele-k Çelebiyi al-
:ı:Ya iın~, ~~eakgı~lda~~an biri ~erltek kur- -Peki a'mma dadı, sen bana bu ma. Istikl - Fertkoy , •at 14•30 hakem Eşref gözü önünde bir zembilin içine koydular. mı.ş idi. Tayyarzade ile Gümriikçüye de, 

h. 'BUndan lŞ1 Ü~ur~~a. 
1 

<:al•n sonunu anlatmadın. Mutlu. Zembili de bir peştemal ila sarıp a~zını bu karı.şık zamanda istanbula Relme.ı:ne' 
·•ıa.ıdı sonrasını mmum a•n at - Ş~ref stad ı : _ _ diktüer. Sonra zembili, bir makara ile lerini tavsiye etmiştL Küçükefendi, Hü-
bahs · ~salı keser, başka şeylerden _-::O zaman küçüktün. Ayıbdı yüzün A. Hlsar - Karagumruk saat ıo,ao hakem düğün meydanına dikilmiş bir sırığın te- seyin efendi, Tayyarzade ve Evliya Çe-

e.ttrııye b:ı<:}a d ~ozun açılırdı. Şazl Tezcan. Yan hakemi Fikret Kayral - pesine çektiler. Beş an dakika sonra, hok- lebi. Murad giderk<'Jl, göz yaşlan içinde 
- İ "'""i r ı. p k' . d' .. ı 1 Z!yn Kuyumlu. kabazın, bütün bag-laruu roözmu"ş olara]' a"'"a~na kapanmışlardı. Muradm ni'-·etf, 

trıo.ı. tışallah b" .. eksi li k - e ı şım ı soy e.. A d ı F yıl t 2 o h " '" J ,.,. J 

()ı ·~ tutacak b uyuyec n;,.~ b~'kel. - - Şimdi s~ylerim, büvüdiin ~·a!. ~a o u - ener mn~ saa ı ,3 akem-: zembilin içinde oturduğu göriildü. Sın~ın Gü'Uü ile Musayı, yanmd:ı götürdüktert 
~. , en o zaman uU: u nm . . J J Ref k Top. Yan hakemi. Halid U zer - Ne - tepesine, zeınbil içinde dördüncü M ura- sonra, gizlice Bursa:ya kaç ırmak, Bursa· 

lıtı ! ı:tını. sen scracaksın ben de masa- - H~ydı, haydı _çabuk. şet Şarman. dm hayat ve devletine dua ettikten ;sonra da hassa ~iftliklerinden birinde gizlc• 
b' llnunu anlataca<Tnn, ;; B~r varmış .bır yokmuş, i~i k.ur. - Şişli - Kale saat 14.30 hakem: Necdet G~- .ı~- ıl ak ~ · di p d' ah h mekti O bütün ihtilfHlerde olduğu glb~ 
~ll 'fr. "~ b ;. ,. - zen. Yan hakemi Halid U zer - Fahrettin sırı,a sarka~ Id aB~gıkın · k a ~şh ın ldu- ihtı'1 ıı İcile,rin her şeyden evvel bir takım 

dal .. _. ununünün bu söylediklerine ?':a 'a~ı~, bin erkek kurbaoga ımı~, Somer zln'Ull'a çı rı ı. ır ese a çe ı san a ı. .w _ • . • : b~ ~ırn. Ben b" .. ~. 1..- ı B hın de dışı km-bağa. · Onu ip ca:mbazlannın ip üstünde me-ı masum gozdelen ıle nedımlennin kanın9 
'-l'Q ffbi uyuyecegım l.Id.~. a- • .. . Altanordu da lioten çekildi şale ~ışlan takib etti. Ve işte tam bu susamış olduklannı bP..iyord\11. 
ltıt~ büyük olacağım- elim ekmek - I5te arkası Ümmu, hanı bana ar- ""' sır:ada idi ki, Deli Hü'seyb de dördüncü 1 Sevgili gözdesile beraber ılgar ilc Çek-.. 
e~ · Bu da nasıl ıat benim elim luı~ını söylemerniştin! Oyuncularından blr kısmı ceza .gönnllş o _ Muradın huzuruna çıkrruştı. İlk fırsattn meceye gelen Sultan Murad, Güllü Fat• • 
ektrı e~. tutmuyor mu ki?! Gerçe annem -Erkek kurbağa dişi kurbağeııyı. di- lan emektar Altınordu klübü ikinci ligden padişahın kullağına bir şeyler fısıldadı. mayı merak ve heyecan içinde. Küçüke-
lok~~~ı lokına lokına yapıyor amma. şi kurbağa erkek kurbağayı sevmiş. çekıımı~tır. Murad, sachk hizmetkAnnın yüzüne ma- fendi yalısında kendisini bekler buldu. 
liQı-.. ctdlıı.rı ben gene elimle tutuyordum. Ümrnünün çizgili yüzünde utandığı- Altı.~ordu ile ligden çekilen tlüblerln a - nah ve dik dik baktı. Fakat etrafına hi~ Güllüyıü görür görmez, Murad . .birka~ 

.• , h dedl uı; olmu§tur. TeşkilA.t da Eyiibü ligden bir ~Y ·belli etmedi. Büyük bir soğuk- dakika onu şöyle bir uzaktan seyretmek-
fırına ~ a~ da var. Büyük annemle nı belli eden daha başka çizgiler hasil çıkardı.~ından tkinci ligden aynianların .sa- kanlılık ile ip anınbazlarını da seyrettik- ten kendisini alamamıştı. 
ek.tne·~ıştim. Büyük annem okkal·k olmuştu: yısı dördli bulmuştur. ten sonra maiyeti ile beraber çiftlik bi- Gelinlik, bu dilber, bu güzel, bu şuh 
~en t'<,. fJrından alınca bana vermişti.!. - Bamr nihayet söylettin .. Sen bü • .............................................................. nasına c;:ekildi. Oraıda, Çekmcce balıkçı- çingeneye ne de yara.şmıştı. Ayajtına in-

lar 0,~tup eve getinnÜltim. Bütün bun. yilc!ün amma,. g~~e sana söyleme~1 -~i~ çocuğa yük arabası çarptı larından bir yiğiti c;:a~ırtıp derhal royun- ci işlemeli bir p:ıbuç gi •dit'In.işlerdi. Be-
'Ot"tltn:_ntıı;tu da bir tek eksik h'lnruitl .. nv:b. Sen benırn ıçın gene o kadar ku- Kuçukmustafapaşada oturan 9 yaş- masıknıDem1 . rHe~?· ~ir .ba1 lıbekçı bekıyaft~tined gi· yaz atlastan bir şalv.ar ile beyaz ipekten 
11 1.1 iki b" ::k - k k' .. d. 

1 
d y f d d b" - rere e ı useyın ı e ra ra an ı ve bir iç gömleği ve ~ili bir mintandali 

a..,11 nklüm olacaktı. Acaba bu Çll -Stın ve C!i ı soylemesey ım. arın a usu a ın a ır çocuga Fener d'erhaJ üç yeniçeri neferinin hapsedildil1i . . . 
l.. Şeydi? 1 · .. .. · 0 d b k d · dd · d k H · d d b ' . . . .. .... ıbarct sade bır tuvaletı vsrdı. Bo~'lluna. 
•utdu ki . ki bukl um ınsan nasıl o- zaman .. an .. u .. zama.na .~_ar bir ca csm en geçer :_n _ayn a m a ır yer: gı.tti. P~ı ~~~'l'ında ~~ren vaktile Sultan Murad tarafından hediye 
~e(tı? ·~.benim saçlarıma rm benz.iye- da~a Ümmumu gorrnedım. Butün su- arabaemın kul1<!ndıgı yuk arabası çarp yenıçen1er, hıÇhır şeyı ın.~ edemedı~er. r ediimiş ve daima yamnda taşıdl~ı bir di-

....... ·S Çünkü beni görenler: snm hclvası sRfan zenci kadınlara dik- mı~ır. Yusuf muhtelif yerlerinden va- ~~bulda,hbu .. sab~a~tanf ıtıbbarelnhylenk ıçe~ ı zi indsini takmışt.: Her tsnE'.si fındıktan 
d a~ı . F . . . 

1 
ted . d.lmek .. ~ nlerın ve attu "Jtün stan u a mm t 

er~d· an na51ı dat büklüm büklüm! kotli dikkatlı bakarım. akat hıç bırı :-a anmış ve avı e ı uzere Et • kendisine kaişı silaha sanlınıs olmalan büyüktü. 
(Arkası var ) ı. Urnmünün benim saçıarım o dPğjl. fal ha!rtanesine kaldırılmıştır. Iazrm getece~i söylediler. Murad bu a-

1 

~~~?olunun geçtiği Karent kanalı 1 47 ima ikiz bir güzellik olarsk ve biribirfn· 
r:~~·e .A.haiya mıntakaı.1 deni1ır. Bu- «Snn Posta• nm yeni edebi romanu d'en ayırmayarak arzuladım. 

~~~~~~~~ın il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~de. bir hatırlıyorum. Anne ile kız a- birden sevmeğe knlkmak... Allaıhım, ne 
":' l>i. konuşma: ibadbhatlık! 

~~~~anto, koş, değirmene git, unu c ~ y l A.ta N - A V ~ * Qit ~znn... i - Patras istasvonuna geldik ... 
bit bek~ı:rn, anneciğim, hasıayım; se.ı 

1 

Dediler, tren burada bira~ uzunca du· 
........ lli ını çağır. j racaktı. Sabahın saat dokuzundı:ı,nberi 
~ ........ :ıı~nl'O, çeşmcye git, su getir. , \... altı yedi şant üstüste oturmuş olduğumua 

htt heıt~ a.ımeciğim, hastayun; sen için uyuşan ayaklarımızı biraz harekete 
........ l>ı~ Qağlr. getirmek üzere trenden inme.~e karar 
........ ~diın to, koş, ni.şanlm geliyor. Yazan: Refik Ahmed Sevenıil verdik. Daıh.a önce atııvarak hanımıara 
~ • • ıalllleciğim. hani nerede? yardım etmek üzere eliıni uzattım. Li.f.a 

~ Siki_ : . . . • . kaşasına cialan arkadaŞlarının yanında 1 karnetirni: değiştirt.erek günleriını netice- ren varlığını hatırlatıyor ve bu hnl onda hizmetimden islifade ederek indi· Rita· 
t ~o~~ istasyonu1ı.u geçmiş, Di- ayakta durarak baltse karı..ştı. Heyecanlı siz gibi görünen biı- emel ile öldürüyor. hususi bir canlılık teşkil ediyor . nın bütün ağır,.ığını wcudünün sıcak yu.. 
~~y~d'U ~ıy"Orduk. Saat on ikıyi sesle teltıffuz edllen türkçe cümleler ya- Ayşe yokken Lizay1 gittikçe hu:m,.. Kendimi iyice yokladığını zaman gö- nruşaklıitı ile birlikte kolumun üstünde 
~ llt 1'ttilk e vagon restoran yoktu, nrn ~·amaiak aksediyor, aradn bir başka 1 malaşan bir hava içinde arzu ec:"iyonnn. rüyorum ki içimde bu kad~n!ann üçü için hissettim· Ayşe: 
~ e~k, etnnıel bir büfe vardı. Soğuk d'lllerden eü:mle1er işıtiliyor. Ayşe Atmaya geldikten sonra ni Ierim<ie de yer var. İhtiraslarmıı:ı bitmek bilmi- _ Rah'atsız olmavınız! 
~~~'bit hreY'Va ve şarabdan mürckkeb 1 Yanımda penccreni.n önünde oturan gaırib bir vuzuhsuzluk ve karışıki k hbıl yen açlığı bu üç güzeli de pekiila hazıne- n·yerek ve lim' tutm k b' 
itaiiS~e Y.emeği hanrlaruruştı; yol matinazel Rita, karşıki sıraClcL. yanyana l oldu. debilecek genişliktedir. Hatta üçü.nü bir- ravı..~ aşağı ·a e. tl;d aynra ır sıç-
~~ koy bırini alarak dizierinrizin oturan Liz.a ve Ayşe, olimpiyadlardaki Pencereden cb$lnsını seyrederken göz- den... • a. ı. . . . 

,, ~ .du~ ve bu suretle bir sofra derecelerden bas_layrp sporcular ve sey.ir- tıerım yanı başımda oturan ma tmazel Ri- Şu halde hiç birisini sevmiyorum: ü~- Patraş, Yun?~ı~n ehemmıyetli ~-
ltı ~~ıtıJ~tLl'lniş olduk. cirler ara~mdaki kadınların kıyafetledne tanın profilini ince fnce tetlcik ederek do- nü de sadece maddi bir zevk olarak arzu m_anl?.nndan bındır. İstasyon .binası bü· 
~~n en !Onra .Ahaiya şarabırın ne- geçerek oradan son: tnvaletlere atlamışo-- l'aşııyor. I...iıanın e$>JZ beı:ııeri Liza. kadar ediyorum! ':'k· pe~on kalabalık, ~ar<"ketlı biı: hayat 
tet ht"\>a: ve lez:zetini henüz a~zımd:a, lar, kırık dökük, mevzudan mevzua. bir nefis ve arzuyo lAyık. Kendi kendime yaptığını his tahlilleri hı~dil~yor. M~Jt?leketi~ ~şlıca ıhr~cat 

ı/~ siga:_ası yakarak dışarıyı sey- .aı-acb yüz meseley-i birden konu.şuyor- ı Ben bu kadınların hangisini seviyo- bu merhaleye gclip d'üğümlenincc vardı- sehırlerınden bınnde o .dug.ıımuzu bıras 
~o~ Re duşünüyorum. lardı. rum? Ayşe ayn güzel. Liza ile Rita ara- ğım neticeyi dakrtı buJnnadun. Hayır, be- sonra tren. yoluna devam etmeltc ~şla-
\t~ Sotrayı enan, yol çantasmdln yapıl- Sigaramm dumanlannı, hanımlan ra- smda ~ birliiti i b&-şkah~ v~ Lizanın ni rahatsız eden şey sadece cinsi bir ar- yıp tn denıze kavuştuğumuz ~-n .!~~-
tı 1!ı ~'% i ~opladı, ekmel-;: kırıntılarının hatsız etmiş: ollnamak i~n yukarıya, ha-~ melankolik tah~~ller efsan~ his ve mmın tatmin edilme.si~e geçip gidecek nı do1~.a~.a oldu~dll' ~~rdufr..ımuz 
~&da Çtne sarılımş !'ld\ığu ~a:zeteyi varya doğru üflüy(lt'Um; halka halka dıu- . • • ' . kılıkta görlinmüyor. Ben bu kadınları ufaklı bi.hruk u vapur ı:r a.n ~a anladık . 

........ ~~1lllı~n geçmekte olan g;:ır- manlar birleşip açık pencerenin üstün- hayal aJemlerı, şiir ~e sevgi z~vkleri ile seviyorum. Hiç deltilse Ayşe ile Liza hıık- Artık Ko:ent korfezı b.~tm~ sayılır. 
h'U Ol~ kendisi de yerinden kalktı!. den dı.şarıya hücum ediyor ve. trenin ct- ?olu ruhu, yakınlaşıldıkça dennlcşen ~e kındaki duygum bütün bu.hrnnlan, ıztı- Peleponez. aı:ım ~dnsm~n t~<;t cephesini 

ij· a:k.tan ayaklarını uyuştu ya· rnfında koşturduğu rüızgıira kaıpılara-k ıınsaını esrarlı uçun.ımlarma ~ken .bir bu- rabları şickietli ihti.ı"e!lan ve inkisarlart dlolastık. !':lm:dı bır kavıs c•zerek cenuba 
\ı~ iy~ek ' gerilere atılıyor. viyet sahibidir; Rita da her ~Y ilık. na- ne aşıdu.. İkisini birden mi? Evet. zaten do~ kıvrı1ıyoı:uz .. Körf~~~ bir sah1UnJ 
~; t"Oııvag~un içinde dobşmağa Ayşeyi biriaç ay evveline Itadar deli- zarda ma-dili zevklerin kwl renkli gül- Ankarada beni ziyarete geld,ikleri ilk tak~ edP!'ken ot~> n sah1lını dı> .aradald 
~a :biraz ilerideki başka ibir cesine sevcim.: l..iza ne za-manda.nlDeri be- lerle dolu, havası ibaşdöndürücü bir balh- günlerde de hangisi ile karşılassarn mut- denıze mgmcn karşıdan sevred1vorduk. 

ch. hararetli bir spor ıniina- rıi arkasında!ll süı;ü.kleyere~ seyahat ısti- çeye bcnziyen ve bakışiara sarhoşluk· ve- Aaka ötekisini de arardım. Ben onlan da- 'Arkası var\ 
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( e~~tleket ilaber leri) Yozg~tta kör k~lkınması 
Çukurova panluklarının Egede tutun satışı suratle derlıyor 
ihracı organiz edi di h!~~~:~~~ıde~~r~.n~~!m~~ 

lcete 25 milyon liralık döviz temin e -

Birçok köylerde köy mektebleri, yollar, mezarlıklar, 
fidanhklar, mevdanlar, telefonlar yapıldı 

Merkezi Mersin olmrk üzere bir "Çukurova 
birliöi, teşkil edildi pamuk ihracatç1lar1 

• 

den tütün mahsulü. piyasanın açıldığı 
gü:-ıdenberi büyük bir faaliyetle satıl

maktadır. Tütün ınıntakasındaki ca~lı 
ve hevesli satışlar müstahsilin bü -
ytik bir ümidle bu mahsule sarılmala-
rını temin etmiştir. 

Piyasada, senelerdenberi görülmi -
yen bir haraoret vardır. Glen, Garry, 
The American kumpanyalarile yerli ü
rünler limited, İnhisarlar ve diğer yer
li kumpanya ve firmalar hızlı bir şe -
kilUe mübayaata devam ediyorlar. En 
büyük faaliyet Akhisar ve Ödemiste • 
dir. 
~imdiye kadar yapılan satışlar dokuz 

milyon kiloyu bulm~tur ki, bu nisbet 
rekoltenin üçte birine tekabül etmek -
tedir. Amerikalı kumpa'11yalar arasın- .. .. .. .. . 
da en fazla mübavaatta bulunan firma Yo:gadın Buyukkış la koyu mektebı 
The American Ta"'bacco'dur. üç Amc _ Yozgad (Hususi) - Vilayetimizde luımı~, bazı sebebler dolayısile ancak 
ri'knlı firmanm takriben ı 6 milyon ki- göze çarpan fc;oaliyetten biri de köy iş- 288 köyde tatbik edilerek 5873 i.ınece 
lo tütün s~tın alacakları bildirilmis _ I eridir. Vilayetimizin her sahada te - ve nakit sarfile 4 78 dekarlık mezarlık 
tir. • rakki ve tekamülü yolunda mühim gay duvarı inş.ı ettirilmiştir. 

İnhisarJar İdaresi, talib olduğu orta retler sarfeden Valimiz Feyzi Gürelin 939 senesinde noksan kalan işlerin 
kal;!e tütünlere, diğer kumpanyalardan köy işlt>rinde gösterdiği alaka ve faa - ikmaline çaljşılmaktadır. Bunlardan 

Mersin 'imanında ihracat faaliyetinden bir görünüş S kuruş fazla ~iat. :ererek iyi sa~ıslar liyct bilhassa· ~ayanı kayıddır. başka Valimiz Fcyzi GUrelin ehcmrnir 
ya'Pmışt!r. Denılebılır ki bu sene Inhi- 938 yıh içinde yapılan işleri şöyle yet verdiği köy mekteb işleripe devarn 

Adana (Hususi) - Çukurovada en' paraya sntılan memba sularını 20 parayn sarlar İdaresinin piyasadaki rolü, di • hülasa edebiliriz: ed:lmiş ye 6 ay zarfında 4686 lira sar• 
mı.lhim bir istihsal unsuru olan pamuğun indinniştir. Bunun üzerine su satmamak ğtr firmaların hepsinin fevkindedir. Köy yardım nümune tarla• ve müsta !edilerek 5 Hk okul yeniden inşa etti • 
ihr~cını or~an~z~ etmek, uzun ~a~andan- kararını veren sucular hiHa bu kararla- Ticaret Vckaleti piyasavı yakından kil meyva bahçesi işlerine 8284 imece rilmiş, köylerimizde 6583 lira tuturlı 
~rı hem ~ı~tçı~ın ;e he~. ~~ z~~aı t~şc~- rı.nda ıs.raı: etmektedirler. ~ yüzden §C· ak; b ede rek, bütün satışla-rı kontrol ct VE' nakit sarfl•dilmi~, 102 köyde nümu- iıncce ve nakit sarfile 145 köyde 535 
lmllC'rı~ ~ınT~cı planda. duşunduklerı bır hırde bır su bulıra-nı baş gostermiştir. mC'l~ten;r. Amerikalılar, bu sene gavet ne tarlası ihcias edilmiş, d iğer köyler - dekarlık fidanlıklar tesis ettirilmiştir· 
mesel~ ıdı: Nihayet bu ış tahakkuk safha- İçme suyu o'Jnayan ve kuyu suları düriist bir şekilde hareket etmektedir- I rle münrı'Sib mahaller bulunmadığın - ı 4.015 liralık imece ve ve nakit sarfe· 
sına gırmış bulunuyor. 1 g · ..11..1..• 'b ı Ad .l.. b ı d h h · · b'"t d t h · 1

' . ~ • .. ayrı suuıı u unan anaucı. mem a su-
1 

cr. an u usus ıçın u çe e a sısat ay- dilerek ı 25 köyde 858 dekarlık barr-
A~akadarla~dan ~~~~un m~lumata ~o- ı yu satışı bir mesele halindedir. Halk bu i --- rılmış ve bu iş 939 programına alın - aç~mlmış ve Wmirat yaptırılmışt•r 

re, .ı~racat tı~ar~:u~uz~: yenı. kar~rar vaziyetin biran evvel dü1..elmesini bekle- Çorlunun güzel bir köyü: m:~tır. 1868lir:ı sarfedilerek 7 köyüroüzde kO 
dahıl.ınde tanzımı ıçın "" ·1 ması ıcab _eden mektedir. • j 5693 lira sarfedilnrek ı222 dekarlık tedbırler arasında yenıden bazı ıhrac Kara Mehmedlı . '" ~ . . . . nuk odaları yaptırılmıştır. . 
madde'erimiz hakkında 3018 numaralı Beden Terbb•esi S eyhan bölgesi binası arazıye ı9,091 aded agaç dıktırılmış - 20.959 lira ile 97 köyün yolları tarnır 
kanun hükıü.mlerınin tatb:kinı muvafık Beden Terbiyesi Seyhan bö1gesi büro- \ tir. ett:rilmiş ve 5 ı kilometre köy yolu da • ı O ı d<: ka-r tarla ve sırtlarında kavak- ve .. ·d · tt" ·ı · ı· K"' ı · rniı· 
gör.en Ticaret Vekaleti, bu meyanda mer- ları için asfalt yol üzerinde Türkkuşu hi- ~ 1!1 en ınşa e ırı mış ır. oy en ~ 
kezi Mersin olmak üzere bir cÇukurov:ı nası karşısında modern bir bina inşası ~ l1k te~iı: edilmiş ve bu işe 2214 imece de miirur ve uburu güçleştiren bozlli' 
pamuk ihracatçılar ıbirli~h nin teşkiline · kararlaştırılmıştır. Beden Terbiyesi Sey- ve nal:it sarfedilmiştir. köprülerc 145 O liralık imece sarfedilc· 
matuf mahalli tüccarların arzu ve te§eb-: han bölgesi lbu arsayı Adana Belediye- Bu ~-ıl zarfında 50 köyde vuku bulan rek 20 aded köprü yaptırılmı.ştır. 5

1
.,
5 

büslerini teSbil maksadile teşki'at1andır- sinden satın alacaktır. Binanın plan'nrını nebat ve hayvan arıza ve hastalıklari- !ira sarfile de 27 köyün meydanlııJl 
ma iÇin umum müdürEik şube müdürle- j Vakıflar mimarı Halil Azon hazırlamak- le müc~deleye girişiimiş ve bu işin önü yaptırılmıştır. Nahivelerimiz vilayctB 
ri~d~n Orhan ~zeri ~hrimi-~ gönder-ı tadır. 1 738 lim sarfedilmek suretile a~ınmı~- teldonln bağlanmış "ve bazı mühim kil~ 
~tır. Orhan Özer bırkaç gun Adanada Mekt<'b kit'ai':>Jarmdaki yanlışlıklar ve tır ler de nahiyelere gene telefonlada b~g 
telkikierde bu'unduktan sonra Mersine Adana or ta mektebleri KHltiir isieri ve yol faaliyeti 1ı:ı.nmışt:r. Bu suretle hcrhanı;ıi bir iş~Il 
gitmiştir. Mıntaka ticaret müdür ve mü- 31 kö) ~en 2 1 inin mekteblerinde e - kolaylıkla halledilmesine imkan ternın 
messiiieri B. Orbanın riyasetinde müte- Orta tedrisat ve ilk tedrisat okuma ki- s~slı suıette tamirat yaptırılmış ve 16 edilmiştir. 
addid içtiinalar yapmışlar ve İzmirdeki tablannda birçok yanll§\ar mevcud oldu- kö~··le yeni iiç sınıflı okul inşa ettiril • 9 J 7 V•' 938 yılicin köy bütçelerirı.e 
kuru meyva ihracatçılar bırliğin m statü- ğu ve Maarif VekAletinin bu işi ele aldı- mi~tir. ı5 köyde de yeni okul binasının konup da tahsilatı yapıla!n ( ı5. 708) lı• 
sUnü ka"b•ıl etmişlerdir. Verilen bu karar ğı malumdur. temcllrri attırılmu~tır. Bunlar da ik - radan ı,ı O boyunda 36 aded siyah rerık 
Ticaret VekAletine 'bl\dirilmi~ir. Vekaletten gelen bir emir üzerine A- TYı!ll edilmek üzeredir. ten damızlık boğa alınmış ve diğerle • 

Bu çok yerinde teşebbüsten bütün Çu- dana orta tcddsatındaki bütün talebele- Vilayet dahilindeki köylerde 1 383 r inin satın alınm~ı için teşebbüs Y8 
-

kurova zirai mehafili memnun kalmış ve rin kitabiarı gözden geçirilmiştir. Söy- kilometrr> Yol kövlüler t~rafından va - r.ılmıc:t.r. 
V • 

fakat cÇukurova ihracatçılar birliği. lendiğine göre talebelere bugünlerde, ki- pılmışt;r. 98 kilometresi de ikmal edil- ---------
merkezinin Mersinde iş görmesini bazı tablarındaki yan~şları dilzeltmek üzere rnek ü ı eredir. Bu iş ı8. 756 lira imece Ankara Galatasaray takımı 
cephelerden muvntık buımamışıardır. birer kııavuz verilecektir. :.:;nrr:ıe muvariakiyetıe başarıımıştır. Ada n aya gidiyor 

Bu birliğin gayesi satışın tabii vaziye- Tasam~ hafta-. K"" ] · h · • u ._ ov erın n rı cı manzarasının gü "T.el- . • 1 ta ~ 

tini temin etmek olduğuna göre. merke- Bu ayın 12 inci günü Adanada başlı- le.~tirilmesine. köy evlerinin hem sıhhi Adana .. c:,ı~~u-~ı) .. - A~kara Ga ai ve 
zlnin muhakkak surette istihsal kaynağı yacak olan tasarruf haftası için hazırlık- Çorlu, (Hususi) - Çorlunun büyük hem de medeni bir şekle ifrağma ehPm saı·ay klubu onumuzdckı Cumarte~y ~ 
olan yerde bulunması daha muvafık ola- h köylerinden ıbiri de KaraMchmedlı köy;ü- mh·et verı"lm"ıs \Te 258 ko""yde 3656 ·m-e- Pazar günleri Seyhan şampiyonu ·~ akt lar yapılmaktadır. Tasarruf aftası deva- ~ . ı h 1 "k" k li şeıırı 
c ır. B"u·yu··ı.: mına Ha1kevinde, mekteblerde, diğer u- dür. Halkı tamamiie toprağa bağlı, ya1- ce mukabili badc.tnaları yaptırılmı.ştır. ~nspor a 1 1 :ınaç yapma zere 

Çuk-urova çiftçileri C. H. P. mumi yerlerde konferanslar verilecek, nız yağmurdan, selden değil, arazisinden Batnklıklar ve köy çeşmeleri mıze gelccektır. 
Millet Meclisi grupu ikinci reis vekili vitrin müsa'bakaları yapılacak, müsame- geçen Ergcne suyundan da azami surette Yilayet dahilindeki bazı köylerde u- - -------
Hilmi Uranın h~~ri!e bir toplan:ı .!apa- reler tertib edilecektir. istifade etmesini ve her ~addeyi yeti~tir-ıfak su birikintileri ve bataklıklar ku _ Erzincan Halkevinde 
rak bu mesele uzcrınde uzun goruşme- . . . • . mesini bilen çalışkan insanlardan mü- . . .. 1 1 
lerd bulunmuş'ar ve nihayet bu dilek- Seyhan :Maarıf Ceıruyetınm pıyangosu kk bd" R . .. .. rutulmDsı ı~ıne de luzumu kadar ehem- Cit l~ma ar 

re e ır. esım ortasında Ataturk bus- · t ·ı · ı· B · ı659 ı· · 
lerinin Vekfılete bildirilmesine karar ver- Seyhan Maarif Cemiyeti zengin bir eş- ı tü"" •• •• 1 d·~· k"" .. C" h . mıye verı mış ır. u ışe ıra ı me-nun sus e ıgı oyun um urıyet mey- f d"l k ı 12 d -
mi~lerdir. Vaziyet Tic:aret Vekiıletine ya piyangosu tertib etmiştir. Bu piyang'>- ·d .. t k d" ce sa'r e ! ere ekar bataklıgın ku 
~ nnını gos enne ·te ır. t 1 · · ff k" ı b bildıri\mi.ştir. ya aid hP-etler 10 Martta keşidesi yarıl- rıı ıı mr.s~ ışı muva a ıyet e aşarıl -

Adanacia ınenıba suyu bulıranı mak üzere 'bugünlerde satışa çıkarıla- KöyiUye yabc: ni zeytin mıştır. 
Adana Belediyesi şehirde bardağı kırk caktır. 6:-4 köyde çeşmeler inşası için plan-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sahası· verilecek ~~~ ikınal ve ihzar edilmiş olup bun -

C Samsun'da Sltma mücadelesi ) İzmir (Hususi) - On gündenberi laTd::m bir yıl zarfında ancak 258 köy-
·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- A:-ıkarada Z~aat V~ili ~uhl~ Erk - de 8 kuyu aAu bileziklenmi~ ve 250 a-

menin riyasetinde içtiinalar yapdn bir dec köyde de mevcud çeşmeler e.sasl· 

l 
komisyon, zeytinciliki nizamnamesini surette tamir ettirilmiştir. 
hazırlamıştır. Nizarnname Devlet Şu - Diğer taraftan vilayet dahilinde 674 
rasından çıkınca tatbik edilecektir. Her köyde temizlik işleri pUma alınmış, 
kö~·lü ailesine bir mikta'r yabant zey • plan 660 köyde tatbik edilmiştir. 446S 
tin sahası meccani olarak verilecek • lira imece ve nakit sarfedilerek klSyle -
tir. rin bu noksanları ikmal edilmişt\r. 

C. H. P. Samsun kaza idare Vilayet köylerinde dul ve bikes kaı. 
d.n ve çocukların sefaletten kurtarıl -

heyeti seçildi mal arı temin edilmiş ve bunlara 11 48 
Samsun (Hususi) - Saımsun C. H. lira imece ve para yardımı yapılmış -

P. Kaza idare heyeti intihabında yeni tır. 
heyet şu suretle teşekkül et~tir: Mu 674 köyde köy siipri:intü ve gübre -
lıitt:n Kefeli, Zarifi Atamer, doktor likleri i~ planına alınmış ve 215 1 lira 

. ~rvet Erker, Sıdkı Kurtulan, Faruk ssrfP.dilerek bu köylerin temizliklerine . iJl bll 
Samsun (Hususi) - Samsun mınta nal açıld~ğı da not edilmelidir. Kurtu -. Tozanlı, Mustafa Çakıroğlu, Salih K~ itina ettirilmiş, gübrelikler de tarlalara Erzincan (Jfususi) - Ha~kevı.rı ~ e." 

kasında. s~tma mü~adele. h:yet~in .son lan b~tdklıklar sahası 87 17 hektarı mü. rataş. n~klettirilmek suretile hem köyün sıh- yAıl içinde verdiği bazı temsıller 8f~ıv seııeler ıçınde faalıyetlenrun venmli ne tecavıuilr. Bundan başka 6484 metre. Kaza idare heyeti reislfğine Bay Mu. ht durumu korunmuş ve hem de tar • laka uyandırmıştır. Bu sureti~ ç rrısiıJC• 
ticeleri görülmü.ştUr. Sıtmalı 262 köy- küplük çukur doldurulmlLŞtur. Resmi. htten K efel.L klittb ve muhasibliA'e de lalara gübre temin edilmt,U~. sına. hız verecek olan Halkevı ~>'et 
den ı 00 den fazla sı tma lı tamamile kur miz, bir me cra açan bir arnele i11J.Punu. Zarlfi Atamer intihab olunmuşla'rdır. Yeni yıl faaliyeti . rinden başka konseriere de e h ·ııter06 
tarılmı~ bulunmaktadı-r. Son sene ye lş başında göstermektedir. Yeni ı~za heyeti vazifesine bealamış • Vilayet dahilindeki 674 köyde köy vermektedir. Resim yakın ~rı 
kadar 131 kilometre uzunluğunda ka mezarbklarının çevrilmesi i~! plAna a- konser veren bir heyeti gösterıyor· 



Sahneler 
i'ıice b" (BCl§tarafı 6 ncı sayjada) koyar. Gizlice Tireboluya gelir. Gece 
asiıe h~Yle. paskalyalara yetiştirsin; du- bu adamın evine girer. Kadını dağa 

'Fak /mı Inakal eyleriz!» kaldırmlik ister. Kadın ahıra kaçar. 
ııu p· a çok g~ımemiş, Basiret de Hüs- Haydud peşini bırakmaz ve ahır kapı -
LYsk~-~nın pc.nçesine d~: sına olanca kuvveti ile yaslanır. Kapı 

ltıanı ~· arda oturan Haremeyn tercü - kınlır ve Hüseyin, kadını entarisinden 
Varı-rı !!i ır (akhadun) tavaşi Hasan efendi yakalar. İşte o zaman, cesur kadlll, eli
Öltiü d: Basirete, yanlış bir ihbar ile ne geçen bir odun baltasını bütün kuv
er~~di ıye Y:tzılmış. Meğer bu Hasan vet: ilt> haydudun kafasına indirir, ya
suı ~n; Abdülazizin anası Pertevniyal re serer. Sonra, bağırarak dışarı fırlar. 
fevkaı·~ be_n~.elerinden imiş. Sultan Etraft<:ın ye~irler, hAlA baygın yatan 
tiCı-ra ~e uzuimüş. Fakat birkaç gün h3ydurlu yakalarlar. 

t'l 'i" as~n efendi çıka gelince şac:ır- Da11:lnrın canı pek olur derler. Aldi-
t ·· uz lırn ih ~ · k d' · · - • ~ıı)lll . s,n vermış, en ısının gı korkunç yaraya ragmen ölmiyen 
fr-e desıkne .rebeb olan Basiret gazete- Hüsevin mahkeme tarafından, yalnız 

e ız · · Çık.nea ~ıs. Hasan efendı saraydan kendi elinden çıkmış tam on dokuz ka. 
~ !1, ,.., ~olu u zapt.iye nezaretinde al- til ciirmünden idama mahkO.m olmuc: . 

._,eı··s· "' 
~ir ja • ~ rnalfım; . . Cesedi, Trabz.onda sabahtan akşama 

Aı 1,.. ~· ~rnıa çavu"u ıle bır nefer, KaCar teşhir edildi. Ve herkes, o gün, 
11ıı ~" t~ ıyı yakalad•kları gibi zaptiye ona dair bircok vak'alar nakletti, vak'a-

'ne N t· • tVaı:d <e.C ırmişler: In: ditnledi.» R. Ekrem Koçn 
k Jı,.j fı]·(', S~lta~ın rak'k VE.' sefik ola•n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

~ \acı· nı ınutecc:ı;if eder uydurma 
haııisı " Yazdığındal yüz yinni gün ~ ersası 
br~di~ d 
t~e)( evası da hazır;: Açıtı, - Kaıtant1 fiatları 7 - 12- 939 

da bu ]ır efendiye yüz yirmi altın! O 
~ n arı li'" htive...,· u~nü pa~ava sunmak üzere 
er"tıcli • 1 

boylar... Iki saat sonra Ali lmldra 
bu. serbestt1·rı • NeY - Yort 
ıı sn.. . . ., 

dü~u '1. u Paşa Yan ·a valiliği ile sürü]. Parı. 
f:M.,., .anı·,n, orada Amavudlar tara· • Mlllno 
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aı:-.. ro...,ıu R·· 
h ıın ortaı uc:eyin on dokuzuncu Mad:1d 
b~"rlu,:ıd arında yaşamış, meşhur bir 

.-

ır tMk~r. 1869 da Şarki Anadoluda 
~)·aı-.,. · sevahati vaom•s bir Fransız, 
Şı " nott· "' ~ t-:1ıu!n •rı arac;ınd~,· bu adama dair 
. •'I',.:ıb atı Verivor: 
t ~ ı onda b. k .. 
ı l3 r ır ·aç J!un dinlenece'k -
~lill), iı:ı!~~: ~ ~ t-ıcereme gidince, gö?.-

(;k ıiı~ 1 ~! cınavetlerin rezasım cek. 
b"'-ir-·rı re asılmış ola•n Koçurorrlu Hii-

t ı._ ceı:E'd: • k· "<~l"'b·lı . n•n etrafına toolanm•.; 
~ 2'aoı·v 

1 
k ılı: kar~ılaştı. Haoisanf>de-

8" ~'~':ıu•a (lı t>r, daha gün doğmada•ı İs-
ır-ı evk.od·ı· • ll\T;ı_ d "' ı ıvor bahanı:s:ı<.> k rıdi-

ı ı.: haıri,n ~rnı·~lar, smısıkı bai!lı oldu
~· h - sı V aset ... •· o:"~' u mevdanına getirmis • 
~ tıa, ii">·· cu bir zevtin f.' 'Tac•nın da Iln-
•ı· • Ur u . 

hır d ('U da bır sehoava dayan -
tJ3 ara· 

h u ad P.acına asmışlar. 
''"f!lti arn 'I'i ~i'r idi 1<" .. reboluluvdu. Bahrive 
ter~~~ nıaholtiı tavır ve hare-ket)erinden 
ı~ ·tn~sı·n· <Cım olmu~ idi. Istanbul 

• ın · ,.; t'tine zındanından kaçmıs. Mem. 
''~'a gelrn· 
~ ~ Ve·ı~r . ış,. orada da mliteaddid 

Vıır~ova 

Budapeıta 
Billtrcş 

Belgrad 
Yokoham 

1 Stnkholm 
! !cıskova 
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(~----T_i_V ______ L __ A_~ __ ) 
~ehir Tiyatrosu Tepebıı~ı dram kısmında 

alqam ~aat 20,30 da 

Şeytan 

~tıkltıl raddesl komedi kısmında 
ak~:ım 8Ut 20,:10 da 

Kan Ka d eşler 

Ilalle Operett - Bu nkşa,m .saat 9 da 

Halime 

Ra~ld Rıza ve Sadi Tek tlyatr06u 
11/12/!139 Pazartesi akşamı Üsküdar Hllede 

Ksrma Karışık 

b• editın ışlı:mış. Polis tarafından ta-

l'·t Çetenic~ d~<Ta cı km ış. Beş altı kişilik j € eza n 31 ar 
~~"hoıu ~ b~şı olmuş. Tam dokuz yıl ;, ~ 
ı"} \'~ı-;n~ıı ile ovasını kasıp kavur. --····-

ı .. •ı ı h .. kA Bu gece nöbetçi olan ecuneler ,unlar. 
aı-ı Cılıinı .

1 
u umete haber verecek - dır: 

~1' • tı, ll; ~ te~did etmiş, sovacaih in- istanbul cihetindekiler: 
•1 ~'~'~tha~ <~bır mukavemetleri halin ŞE>hzndebnşında: <t. Halll), Eıninö _ 

ı 1" 11 Ve d e~ etır.evjp öldürmliş, Bu nünde: (Hikmet), Aksarayda: <Pertev>, 
b ~~~t'n bu··ı,~rın vadiler le kesilmiş mem. Alemdarda: (Eşref, Neo'et), Beyazıdda: 

, (Haydar), FaUhte: <Vitnli), Bakırkö _ 
n ildan, '1 :VolJarını ve inierini bilen yt.inde: (Merkez), -.MK!e: (..,:u......•tan), 
~ lrtıi,ş N'h .. , ""'.JUIUDW 

r ı ş, b"~ · ı ayet, başına para bi- Beyottu cihetmdekiler: 
~k bır-k;ç1:1 

.. ı'eti_rene mlihim bir müka- istııuru cadde8lnde: <Galatasaray), 
•al'f at 'llr('ı..~z bın kuruş verilecekmiş! Cümhurlyet caddemnde: CKürkçiynn>. 
tt- etti~i 'JOlu kaymak" nının bizzat Firütn~ada: CErtu~run, Şlşllde: (Alıun), 

l'tıı (!a\,."'tl Tak.'!lmde: (Kemal>, ~lkt&fda: (Vidln), 
~ s. li;· " ere rai!men buluna -

tıı· e"~' b:r k . Bolnrlçi, Kadıköy, Te At'lalardakiler: 
~·t !, n~n~ adının cesaretı olma- Kadıltöyünde: (Halk, Hult\m o.mıan), 

• ' \' 1 evy de Yakalcmmıyacak imiş: Üsküc1arda: (İmrahor), Sarıyerde: (Nu _ 
r h ~ı. Kocuroğlu Hüseyin, rH, Adalarda: (Şinasi Rlza>. 

dan b' . . k - • J 
~ ırının arısına goz '~:-::::============~ 
.h 'tı· ı --- - --------·ı.ıa 1 cra b 
h cak!ı. uıenıurJuX.ondan· 
<JOt • lı.y o • 

, 
SON POSTA 

~, ........... 
Niçin 
yeni 

l okalon Pudras1n1 
kullaniyorum 

PRENSES AllA 
TROUBETSKOY diyor.~ 

Soo Moda Ye cazip bır eo~ '* reolı:leri vardır. 
..., Tanıdıtım bütün pudralardaıı. 
,.. daha hafif ve daha iocedir. 

Haleiki çiçelclerin nw koltu• 
• •unu peresti, ediyorum. 

Butün _gün sabit kaldıtıoı gör* düm. Bu •ır . yani •Krema lcö· 
puQ'Ü» biç bir pudrada yolcb.:r. 
Rüzgir ve yaQ'nıurda bile teni * taze. oermio ve ıııyet se
vimli aıubafau ader. 

* 
Bundan daba iyi pudra olma

. dıtıa& lı:at'iyen emiaim. 

eat Çlıı: ~~~:eden temllken İzmltte arzuhalcl Ahmed Uysal. 
~~~rı llıaı: ta~ Şehldnurl sokağında ll N. lu evde Ahmed ~~lu Abdullah. istanbul Asliye Dokuzuncu Hukuk l\lah -
).ıe!'ttalıet_,ı 11 İznııı Cedld mnhalresl Knndın caddesinde sa~: Ismall ~u Bekir ha _ kemesinden: 
\o ""trı hane \SOlu: Salt kızı Bahrlyenin tari ısı, arkası: Dursun o~lu Mehmed nrs~ı Azlze Sevgen vekili Avukat Cevdet Ferld 
~ ~te 'ltı.uraıa~hçesı, önü: Fatma tarlasll l~t>u hane arasında mnhdes yol lle mnhdud tamtından istınyede Vnpur iskelesi yanın -

öt~dlr ~llnı nı b:ı.bçenln tamamımı Uç yem\nll ehll vukuf taratmdan (85) llrn kıy_ da ölü CcmU paşa yalısında mukim İBmaU 
41'ttı tU Satıırtı. 1ş olup Ayşeden temllken Ahmed Uys:ıla borçlu Abdullahın borcun - aleyhine açmış oldu~u boşanm~ davasının 

~~ '1lıa • asına knrar verllmlştlr. mubakemeslnde müddcaalcyh Ismall ika -
" ıı " .. art.narn ı hal d 
Q !'1l) "37 217 N es 25 12 939 dan Itibaren herkesin görmesi için Kocaeli ıcra da. metsl'ıhı meçhul olup dava arzu 1 ve ave. 

~ ~~ ~ lltttıl'tr. · lu do yasında açıktır. · Uye mahkeme divanhanesine tallk ve gaze -
• e~~l'Ulan Pea 12'1 940 tarihine mtisadlf Cuma günU s=ı.at 14 lle 15 ara.ııında yapı _ teleric de Ufm edUdiAl halde mahkeme için 
: tı:ı IIJt... tak:ı 'llluhammcn k ymetın r- 75 şini bulduğu takdirde m{iJter1slne Ihale muayyen günde mahkemeye gelmemiş ol -

1't ~ Jl ~dile e~ı rde son pey ahibinin taahhüdü baki kalmak ııartlle satış 15 ııün dufundıın muhakemenln gıyaben lcrasınn 
~tı ı )ıı.pUandE'n 27 ı 94.0 tarihine mtls dU Cıımartesl günü sant 10-11 de ikinci karar verllerele müddeanleyh İsmnllln evli _ 

" l:ı.~a:.ıt1zne cak, en çok arttırana lh:ılc edtı~<'ektir. liğin tahmU eyledilO-i vnzlfelerl lfa etmemek 
1cıd nkuı ü e.• 

01 alarını zerinde bir hak veya mill lyet Iddia edenlerin 20 gün içinde müra _ mntsadlle karısını ve çocu~unu terketti~! 
~ aıt llııyanıarı evrakı musbıte Ue bUdlrmel'"rl aksi takdirde baklan tapu sicillerlle sübut buldu~undnn bahsile bir ay zarfında 
t ~ lle btrıı~t bedelin payla masından hariç kalncaklan ve talible.rln % 7,5 kuruş hayatı müşterekeye a.vdet etmesini muta _ 

lı-d<> ~nnca& i!J.be bizzat murncaat etmeleri ve .eat14 tutarından evvelemirde vergi zammı"l olan üçüncü hukuk mahkemesinin 
e i'5r lllıına,...n .. i "' 2 5 kuru.ş telli\llyenln de müşteriye aid oldull-u ve borçlu ad _ 

e habe;;uıfund.an yapılan tnkdlrl hymettcn de t. İ. K. nunun 103 üncü matlde- 14/ 4 Q39 tarHılı lllunı tetklk ve mütalea e • 
1:) L ar olması Unnen tebliğ olunur. 9371217 dUmf.ş olduğu ve müddentı.Ieyh ll~ taribln-

01'\fQ den itibaren beş gün zarfında Işbu tetkikata 
h. () r Hat az Cemal Son Posta Matbaası karşı itiraz etmed® takdirde bademıı. mah-
~\ı .Okn:ı kcmeyc kabul edUmlyece~ı ve vakıaları mu-
~~·rıl'oı ıtn Hekim) Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Errw· kir sayılacaRı ve muhakeme için 18/ 
~ ı. _ Ulıda ıoA ~ 

~bı.ı.ı .... '2 nurnarada 'er-,On S R EMEÇ lat039 Pazartest ırünü saat 10 da m.ah.. 
-er. Telefon 2104-t.•~~t.oo SABİP.LEBI: · agıp kemeye gelmesi gıya.p karan makamına kıı.-

-- A. Ekrem UŞAKLIGIL im olmak üzere llD.n olunur. 89/68 
• 

Sayfa 11 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermaye;;i: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 2 65 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMjVE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

'· AC:ed 1,000 Liralı!<: 4,000 Lira 
"4 tt soo tt 2,00() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 tt ı 00 " 4,000 , 
100 " so " 5,000 •• 
120 tt 40 .. 4,800 .. 
160 , 20 u 3,200 ,, 

otKitAT: Hesabiarındaki paralar bir sene içinde SO liradan 
düşmiyenlere ilcramiye çıktığı takdirde % 20 fazlosile verilecektir. 

Kur'nlar senede 4 defa, ı Eylfil, ı Birlncikfuıwı, ı 1\fart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden 
ı _ Merkezde ve Tnşra gümrüklerinde ııçık ve açılacak 20 llrnlık memurlyetıcr i~in 

ııse ve ortn mekteb mezunları arasında ayrı ayrı olmıı.k üzere müsabaka imtlhnnı ya • 
pılacaktır 

2 _ Müsabaka tarihi 14/12/ 939 saat 14 dÜl'. Mü.sıı.bnkanın yapılacağı yerler de İs tan-. 
bul, İzmir, Mersin, Gaziantep, Urfa, Kars, Trıbıon, Samsun, Anknr.adır. (Ankaradakl 
Vek~ldtcdlr.) 

3 _ Müsabakada kazannnlar müsnbakaııın yapıldı~ı veya herhangı ib1r gftmrükteki 
açık yerlere nıı.mzcd olarak ıı.lınncak ve kendilerine 3656 sayılı kununun htikümlerlne 
gör~> maaş verUeccktir. 

4 _ Kazannnların "adedi fazb oldu~u takdirde bunlar ikincı mUsab:ıka lmtihıı.nı açı. 
ııncnya kadar herhangi bir gumrukt<ı açıl \cak yerlere tay n olunacaktır. 

5 _ Kazananlardan nskerllğlnl yapmış ol:lnlıı.ı:. tercih cdlll"'blleccktlr. 
6 _ Memurln kanununun 4 üncü mad s nde yazılı şartları haiz olanlardan müsn .. 

bakaya lştlrak etmek I.steyenlertn I.stlda ile yukarıd ... yazılı Gumnık Mudurlüklcrlnden 
birine müracaatları ve şahadetname, nüfus Ye hüı::nühal kn~ıdlarilc sıhh t raporlarını 

getirmeleri lAzımdır. (10096) 

Devlet demir ollar1 ve limanları işletmesi umum idaresi ilanlari 

Doktor Aranıyor. 
İdaremlzln muhtelif yerlerinde istihdam ctıilmek üzere kl.sım hekimlerine ihtly~ 

vart!ır. verllecek mnaş 1'17 llradır. Ayrıca me:;ken veya mesken bedeli verlllr. Serbest 
bulunmnit ve yaolan 45 den yukarı olmamak üzere tallplerln D. Demiryollan zat ialeıi 
MÜdQrlU~ne mUrncaatları. (6244) (10103) 



ıı Sav'in 

R ·hat uyku, neş'e ve iştih:ı ço

cuğunuzun tam sıhhatte oldu

ğunu gösteren en iyi ır.i· arlar· 
ôr. Bu husus ancak yavı unuz 

ÖZ UNL.A 

SON POSTA 

Sabah1 öğle v akşam
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek IAztmd!r ? 
Çünkü unutmayJnJz ki: 

Bakımsızlıktan Ç'i.irüyen dişierin ba -

demcik, kızamık, enfloen.za, ve hattA :za

türrieye yol açtıkları, iltihab yapan di~ 

etlerlle köklerinde mide humması, apan

disft, nevrasteni, sıtma ve romatizma 
yaptı~ fennen anla.şı\mıştır. Temiz agı1. 

ve sağlıım dişler umumi vücud sağlıiının 

------------- en birinci §artı olmuştur. Binaenateyh 

Ye 'iği bkdirde temin todıfırit 
olur. Çünkü HASAN ÖZLÜ UN
LARI yüksek bedryici kabiliye
tine Hiveten yavrı.:lannıza iştihn 
ve n \·itt mini l:;ol, kalorir' f zla 

bir özlU çocuk gıdasıdır. 

H SA N ep= su Yeni Adresi: 
Bahçekapi Beyoğlu tramvay durağı kar.şısında 

Öksürenlere : Katran 
v a:dır. 

KURULUŞ TARİHİ 

at rılmı' sermaye T. 

.. Ala tu. ka ve alafranga • 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fatıriye Nedim 
· Boğ.ız Derdi 

BugOn ne pişirelim? diye dOşUn· 
meyin, yeni çıkan bu kitaptl\ her 
kEseya uygu ı yemekierin tt.rı fı 

vardır. 
lo,lııtı: 100, cildl si 12:> kuru?. 

::;n .ış veri : 

İstanbul lnk1Uip Kitabevi 

sRG SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SACLARINIZOA HIC KEPEK 

<'~ BIRAt<MAZ ~~ 

~bL Mis'"~~ 

Reçel va şurub merakhlarma 
Reçel, .şurub ve her türlü meyva su. 

larından nctts me~rubat Ye taUılar 

yaptırmak 18teyenlerln hergün saat on 
beşten sonra Beyazıd, Türıbekapı 5/6 
All bey kıranthanesinde Şetik Açık -
bo.şa müracaatları. 

ı Ş. 

1919 

Merkezi: ANKARA 

• 
VI mu am e!eri 

Dahilde ue bariete muhabirieri uardir · 
Telgraf adresi: 

. 
Umum MüdUriUk: TURKBANK 

Şubeler : T i C A R E T 

dişierinizi her gün - lankal :i defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati -

nizi garanti edebilirsiniz. Bu suretle mık

roblan irrlha ederek diş'erinizi korumuş 
olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı s•hhatin37i koru· . 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten so ua günde 3 defa 

dişierinizi fı ~çalayı ııız. 

MA·RiFET.ilTiF TA TABiDjR. 
Iltifat arttıkça , Marifetlerde çoğalır. 

Firmas1n1n memleket içinde ve d•ş•nda 

SÖRDÜGÜ MÜSTESNA RAGBE'f 
Bu l::üyük Türk ticarethanesine müşte.ilerini bir kat daha 

memnun bırakmak imkanl:uını ve. iyor. 

ALi AC • 
ı 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıköY 

İstanbuı Üı:ivers . t :!sİ A . ~. Y. Komisyonundan :ıırB 
1 - Ce:rahpaşa. hastanesinde yapılmakta olan blrl:ıcl Şiı urjl k11nl~inln 48.559. SB rtl• 

ke~ım !kmal inşaatı 14-12-1939 Perşembe gUr.u s:ı:ıt 15 de Rektorlükte kapalı ı:ıı. 
eksJitmeye konulmuştur. ıet· 

2 - İ.steklUer bu işe ald dosyaları (2451 l:urıış mukabilinde Rektörlükten aıabU~1d• 
3 - Bu işe girebUmek için 939 Ticaret Od~ı vcslkasile dosyasındaki Uan. ~rt.ıa~ril , 

yazılı ve:sikalar Ue tekllf mektublarını ihale ı:ıaatinden bir sao.t evvel Rektörlute '~ 
meUdtr. (9841) / 

Ekzemenın il6cıdır. 
~·ıbanlarda kÜllanılır. Her hcıanede kutusu sn 

Nezİe. Grip, RomatiziJl~ 
~ et· 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keS~ 
Icabında a-finde 3 kaşe alınabilir. ., 

• 


