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italyan•n 
kararlari 

· Romaya göre cenubu 
larkt A vrupase en az 

ktş a ylar1nda sulh 
içinde yaşıyacak 

iaşist konseyinin tebliği 
usyaya bir ihtar olarak 

telakki ediliyor 

Yazı tıpai ta\efl o n:ı: IGZ03 Fiatı 6 K~ 

Ruslar son muharebelerde 
20.000 maldul verdiler 

Birçok memleketler 
Finlindiyaya yard1m 
için faaliyete geçtiler 

............................................................................................................................. 
• 

Ingilizler dün iki 
Alman denizaltı gemisi 

daha batırdılar 1 rtb~o.rna 8 (A.A.) - Büyük f~ konse
~ tebliki. Roma diplomasi mehafi -
~e llliiteaddid nokta i n azar teatlleriııe 

ttı ı:~.u :ı~~t~~sey tarafından, ı. FinlAndiya ya giden italyan tayyaracileri Almanlar bir Ingiliz torpitosunu torpillediler, yeniden 
Yanın gaYri maharibJ.i.Rinin tekrar te- d. R 1 · · d d 1 muhtelif memleketlere aid birçok gemiler battı 114 

edtl:neai, wnumı müıaıeaya gÖI'e bey ye 1 US ayyares1n1 UŞUI' U er . . -.---
<Devamı 8 inci sayfada) Londra 8 CHususı) -Bir İngiliz ka- Pa1.srtesi günü bir mayne çarpan İn • 

C 
F . ·- SütUn Fin kiliselerinde çocuklar kar yaOd•rmaSI rakcıl tayyaresi bugün, deniz sathına giliz torpltosu cBlancheıt dır. 

ransadakl Alman J için Allaha dua ediyorlar ç~~bış tbuluntan bir Alman tahtelbahi. Batan İngiliz gemileri 
cas ı f ı. t• rını a ırmış ır. 

US arının aa ıye 1 Tayyarenin attığı birinci bomba tah Londra 8 (A.A.) - İngiliz bandıralı, 

AJ telbahlrin tam ortasına isabet etmf~, i- ı 055 tonluk Marel vapuru, şark sahili 
man siperleri UstUnde kincisi de geminin batmasını ınıaç ey- açığında bir mayne çarparak dört da • 

lemiştir. kika zarfında batmıştır. ı 7 : ıs kişiJik 

Dör Ol en levha: " Hoş Bir İngiliz torpitosu torpil1endi tayfadan yalnız ikisi kurtarılahiimiş • 
Londra 6 <A.A.) _ 1350 tonluk Cer. tiı. Bunlardan ikisi de yaralıdır· 

geldiniz M. lebrön 77 sey isimli tngflfz torpitosu bir Alman Oslo 8 <A.A.) - İngiliz bandııalı 
tahtelbahiri t~ •atından torpillenmi~ - 4460 tonluk Thomas W alter vapuru, 

t ta tir İki sübay ve 8 nefer ölmüş ve ı ı Ln0rvecin şimalinde Werstfort yak i -
nsız Reis:cümhurunun bahriyeli yaralanmıştır. Torpito lima- ninde infilak neticesinde batmıştır. Tav 

Cep. hey i ziyareti, son derece na avdete muvaffak olmuştur. ta.1dan 16 ki~1 ölmüş ve 26 sı kurtarı ı. 
rrız}• Id h d 1\fayne çarpan İngiliz torpitosu m1e:tır. 6 ı tutu ug"'u a~ e .. Al ' Londra 8 (A.A.) - 13 Teşrinisan i (Devamı 3 üneii ~a·vfı:ıda) 

tnanlarca dakik ında 

haber alındı 
llarıs 8 

tt-rde .. (Hususi) - Gazeteler, geçen -
Son Posta' da şayan1 dik <at bir an"et 

Chtı _cumhurreisi Lebrönün garb cephe
haq~Y~teti esnasında cereyan eden bır 
tectırı Yi ehe.nuniyetle tebariız cttirmek-

er. Kahraman Fin süvarileri 
Boşan alar niçi artıyor, 

kabahatli kadın mı, erkek mi? <Dovaıru s ;nci sayfadal d;ır~~:~:. 8fa~~~s:,'~ü~~:ıa~~~;::ır···········R··········1·· ......... f .................. "\ 
-~ ya karşı izhar edilen sempati teuıhür. us ar L n 

lllanyanın leri birbirini takib etmekte ,-e yardım S h-ll · . bf 1 lllgaristana arıuıarı manevt sahadan maddi mü - 2 i er1n1 a UKa 
teklif leri ::::;:~ı;~tfsına intikal etmiş bulun - edebilirler mi ? 

Avukatlar arasında: "kabahat erkektedir" diyenler de 
mühim bir yekiin teşkil ediyor . . . . Anketi yapan: Suad Dervit ~lina 8 (AA) _ n··yıe . lsveçte, gönüllü kaydı için _.7 büro yAzAN 

~i bire n .o. bıı oıiin matbuata verdı" ~ Y"' açı mış ır. yrıca, gen_ f m_ ı yasta ia • Emekli general • ~~~ k · · c 0 r. · 1 t A ı "k ----. Avrupada harb ba§lamadan önce cSon ı yecan.ı arasında bu münakaşayı terket.. 
-~ ~· - P_?staıt sütunlarında cBekörlar niçin ev- me~e mecbur olmuştuk. 

~s tnultıkatta Bulgar isteklerine te- ne toplanmaktadır. Şımdıye kadar yat. H. Emfr Erkilet Ienmiyorsunuz• başlıltı altında yapılan (Devanu J nci saTfada) 
ederek d~mi tir ki· pılen teb<!rrülerin yekWıu 50 bin İn • bir anket neticeai çıkan münakaşada im- , ...................................................... , 

..... Sul § · i •Son Posta. nın a.skerl muharrlrl lt d b ı d d ,.,,_ - ı d r 
'ai ·· garistan'a muslihan.- te rikı m - gı"liz lirasına hali"' olmııc:.tur. : : ~ a ın 8 u un ur u~'"'' su un 8 • y k 

\ltnid· . . i • . 5 
- 1 • • aıle yuvalarının kurulmamasında ve ku- u vayı yı an 

ımızı hararetle teyitten hiç bir İngıltere ve Amerikada da iane ko - : (Yazıı;ını 8 incı !Hlyfada bulacaksınız)! rulan!oarın yıkılışında daha fada erkek • 
(Devamı 8 inci ıayfnda) (Devamı 8 inci sayfada) \, : lerin k:abahatlt olduklarını ileri sürmüş- kadındır 1 

• ........................................................ ,,. tüm. Ayni zamandıa bu 9lltunu kendile • 1 

Istanbulda yerıı· maııa· r ı·çı·n Milli Şefin ~~:~~~~kd!~p~~~~·nin:~~~~İa;·~~; va:!~n:lri~~~~!!z~:fa 1 

bir açık hava sergı·sı· açılacak ~~~~~k~~~-~~-~-k-~-~-~=:~~=~-~~~-~_!_da-~-~-=-~=:_:~\=~---'=···--~-=···=··=···=···=··-···=···=··=···-···-··-···-···=··-···-···-··=···~··; 
&

11 
s ~::i.~:!;;::;!'i.a:.a!:J.~:a'kı:':'/i.~·~ Dahiliye Vekilinin seya.ha.~+ ....... 
eneki Ye:-li Malfar ve Tasarruf Haftasında birçok lberi doğrudur. Ancak, bu uyahatin 
Y ... niiikler yapılacak, hediyeli yemiş satılacak ı ~uayyen bir r:ıak•ad için yapılaca

Sepcrltıt 
n a.cılaca6ı Takıim nwydanın.da.n bir göranilf (Yaasa 1 ioct sayfada) 

K' hakkındakı radyo ve ajant ha • 
1 berierinin a•ıl•ız olduğunu Anadolu 
1 ajan•ı bildirmiye~u_~dur. 

Artık kafi! 
Ankaradaki Alman istihbarat bürosu

nun cPravda. gazetesinde Türkiye mat
buatı alevhinde çıkan bir makaleyi t~irk
çeye tereüm~ ettirerek matbaa harfleri 
f'ıe butırıp gazet~1ere da.~ıtması, hAdise 
etrafınde adıt tahkikat açılmasını mucib 
olmuştur. Tahkikatın ilk netitelerine gö
re tercüme edilen makalenin şehrimiz _ 
deki nuıtbaelardan birinde basıldı~ an -
la.şılmaktadır. Adlive ~ıvevm bu matbaa
nın te!lb!tine çıelışmaktadır. 

Moskovada çıkan bir ;;azetede adı sanı 
meçhul bir muharrir tarafından 'I'lirkfye 
matbuatı aleyhinde yazılan bfr yazının Faik Öztrakm Kastn.monvya muvasalatında.n bir intıba 
Alınanlar tarafından Türklyed~ tercüme . . . .. 
ve tabettirilip Türk ga,~telerinc da _ Çankırı 8 <A.A-) - Dahılıye Ve -~konağında daıreler ruesasını ve muh-

~tılması, hiç şüph('siz Türk ve Rus mat- kilimiz Faik öztn1:{, dün Kastamonu- telif teşekküller mümessillerini kabul e
buatını hfrbtrine düşfirerPk iki devlet ~ h . . ım· · . h lk derek kendilerile muhtelif tşler üze -
........... bat bo k 1 ··d·· uan şe nmıze ge ış, memurın ve a . . ... urunase ını zma ,gayes ni gu uyar. rınde goruşmüş, direktifler verrni.,tir. 
Bu şayanı hayret cör etin, rebl sefaret tarafından karşılanrnl.'ft.ıı'T. Dahiliye Dahili •e V k· ı· ~ d"" 1r .. 
beyetine dahil bulunan Alman istihbarat . . . . . ) e ı ı şereune un a~am 
bürosu tarafından gösterilmeaf, mesele _ Vekılı buradA mekteble_rı, Partiyı ve Parti binasında bir ziyafet verilmis • 

fDevamı 3 üncü Myfac!a) hastaneyi ziycfret eylemi§ ve hükfimet tir. 



• 

2 Sayfa 

Hergün 

Ycızı Çok 0/duta· için 
Bugün K.mamaJı " 

.............................................................. 
Son Posta' da şayan1 

dik at bir nket 
(B~tarafı 1 inci sayfada ) 

Genç mes~kdaşun Nusret Safa şimdi 
_yeniden kadınlara hücum etmek ister 
gibi başka bir anket açmış bulunuyor. 

Bu .Boşanmalarda kabahat kimdedir, 
kn.dındn mı. erkekte mJ?» suaHle yapılan 
btr ankettfr. 

Nusret Safa Coşkun ilk vazısında birer 
kadın düşmanı olduklarını vfizdc> vfiz 
anladığım bazı avukatlara mürncnat et. 
miş ve cı:-va'blannı sade onlardan almış 
bulunuvor. 

SON POSTA 

esi m lt == Eski Yunan darbı meseli = = 

Birincikanun 9 

Sözün kısa ı 

Kaç ta geleyf-:n? J 
e. Ekrem Talıı -

y ahudi züği.irdleyince eski def ~ 
terlerini karıştırırnnş. İnsan da 

ihtisas ve mevzu bakımından züğürdledf 
mi, eski hatıralarını yokluyor. 

Ben züğürdlük denilen kötü vaziyetle 
artık ıhaşir neşir o1muşumdur. Onun he! 
çeşidi ilc ezeldenberi melufum. Bereke~ 
versin ki bundan pek fazla müteessir ol~ 
maın. He'e, mazi denilen hazine, tefek • 
kür bakunından beni bol bol tatmin e ~ 
der. 

Geçenlerde, kendi kendime oturduJl'l. ; 
ömür defterimin eski, yıprannuş sayfa .. 
larını birer birer çevirdim. Her faslında 
yığınla hatırat canlanıyor, kimi haiı ~ 
zamda kalmış silik izini takviye ediyor, 
kimi de yepyeni !bir vak'a imiş gibi ~!Ön: 
lüme taptaze ya bir hüzün, ya bir ncş.'la 
veriyordu. 

Bu arada bir rüşvet hikayesini hatı.r .. 
I adım. 

Bu C<'vaıbları JrörüncE'. varım krılan ve 
bir nM1cE>ve vardıram ..:ıııTımız Mi.inaka
şanm ı'ıdeota başka bir C<'Pheden • devamı 
demek o "\an bu ankete bizim de iştirak et ı 
memizi VE' birlm d., kPnd~m!?:i müdafaa 
etmemin hrir müdürUrr.ii7~en rica Pt -
tim ve kendlsindPn hu müc;:ı:ıd,..vi a1dım. 

Bundan yirmi küsur sene evvel, saıni" 
mi dostlarımdan biri, irtikab ve irtişarıı 
en müsaid devairden birine ba.$ oımu tt1• 

O son derece afif, ciddi ve dürüst doS• 
turnun ilk işi. rüşvetin ve bahşlş an'ane• 

Bir hatayı d~zeltmeye teşebbüs etmeden evveL temelini Çiftçiyi en çok üzen iş muzır otları tohumunu bulamactan sinin önüne geçmek için bazı tedbirlc1' 
yıkmanın mümkün olup olmadığını araştırımz. her yıl bir defa daha ayıkinmak zaruretidir. ittihaz etmek oldu. Bu meyanda, memur• 

Ben de mP.slekda~mın vürüdüif.i vol
dan vürüvPrek avırkatlıırdan ı::ualP f"'e ~ 
wıb lst.Pmekle işe başladım, sordu~m 
su.al şudur: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~=:~~~~~~:=:~~~~~~~~~~:=:=~~~~~~t hrın eshabı mesalihle temaslarını kes .. 

~E?:::~::::\:~:~:~:::: BO!anma vak'aJarın,.:ııt kabahıt 
kimd'Pdlr? Kadmda mı. erkPkte mi. vok. 
sa fctimnt hayatımızdaki herhan~i hir se
bebde mf? 

Arkadı,l!c::ımın ne v~oor-ninnı ~ilmivnrum 
amma mOdaf;ıamızı sade"" hnku~ ad~m~ 
lanmıza bırakmak r>iuo'inn(\ ~P'filim. 
Yuvolan vıkılan k:ırhnhrın. :ınP vııv -
smm vıl{ılnıa • ..,nda k~dınhrı rrıns'ul tıı -
tan lr'rHa'.ara karSl kendilPrini miidaf':ıa 
efıo"lf:'lerl Icin !ri}hmU>r•mı tr .. rl.., "lr"'"'' • 
culanmın rrıpktublıorına ve miid:ıfaala -
nna ~ırık tutuvonmı. 

Yııvalann vıkılrr>ı:ıeınnı> }o,-..,1,,.:~ .. ,.,;ı 
olduklannrlan Pmin hıılnn~ı,~Tnm c>rkolr~ 

1eriml7in kı.ıenr1 :ırın• vüz'prln, ''ıırrn .. k 
kfn bıı <>Uttm ~adınlarımızm emrine a -
made bulumıvor. 

Bıına votlanıla<'ak cev'-~hları, ~elis sı -
ra~lp bıı ~tuna l!t'c!TP('Pltlm. 

Ş!md" .hnlnnız avuk:ıtlar nP diyorlar? 

Avukat Bcry Al; Havdcr:t: 

.__ Boc;anma vak'alannd:ı kabahat E'r • 
kekte mf. kadın<ia mı, voksa ictimat ha
yatımızdnki han ı:;,.-lM>blPrdP mi? diw' so~ 
nıyorsunuz. fcttmıi vazivE>tte büvük" bir 
pay oldu(hı muhakkcıktır F;:ıl{at bir l'fs
bet yapılırsa hf'nce erk,..'!ln ka.bahati ka-
dmın kaba+ıntind,...., f;n~1.a ~,..'ir. Scbr>bini 

Yanguz bonıha/ar:nl[an 
l(uı·tuian Fln Hariciye 
Ve ilinin oğ:u 

F:inlandi~ 

yada Helsinkide, 
Sovyetlerin yap· 
tığı bir hava hü -
cumunda eski 
Fin hariciye na ~ 

zırı Erkko'nun da 
evine yangın bom 
bası isabet etmiş, 

ev ateş alml§. o 
sırada içeride bu. 
lunw nazırın oğ~ 1 
lu sağ ve sal"m 
kurtulmuş, kız 

kardeşi ise yara -
lanrnıştiT. 

Amerika da saat başuıa 
yemek 1 

~ M'hsan sövlP hüla~ Pdh•onım. Evf't, Amerikanın büyük şehirlerinden bi -
erkel!tn ka!ba"ha 1 kadınının kabahatindt>n 

rin<ie lokantalar yeni bir usul ihdas ey~ 
Ostııın f!l:'l"r: rlir>kii memlt>ketimi7in kilL 
tnr ,ııpvf •ps1r>e- vr> ilrtıc::ıdi ,.n7 ivl'tinr- €!Ö~ lemişlerdir. Şimdiye kadar yemek usul -

r ················-·····························-· ... ·~ 
Hsı'gln bir f1kra 

Sen de i b ret alsa n 1 
Kadın ayyaş koc«.mıa nasiltat ve -

riyordu: 
- Hiç olm.a.z.c;a hayvanlardan il·~ 

ret al, dedi, onları~ hiç biri içki içer 
"? mı. 

Erkek ceva.b verdi: 
- Keşki sen de onlardem ibret al. 

san. 
- Ben içki içmi!Jorunı kı! 

- Içki içmiyorsun amma, çolc faz-
la konu.şv.yorsun! 

\... __.... .......... ___________ _,/ 

A,man çelik kralı 
Rerlindeıı 
lsı,içrege kaçtı 

Alman çelik kralı ve nğır sanayi li -
deri Fritz Thyssenin İsviçreye kaçtığını 
gazeteler yazdı. İşte burada kendisini ka~ 
rısile birlikte Lokamoda bir oteldc gö.. 

Tek basına 6 Rus tayyaresi rüyr_osun __ uz_. _______ _ 

düc:üren Fin taygarec:s; Posta fevzi memurlarının 
Sandey EWspres ga;,etesine göre, faaliyeti 

Finlfmdiya ile Sovyet Rusya ara~ında 
cereyan eden muharebede, Rusların Posta tevzi memuru dediğimiz zaman 
yapt:ğı bir hava hücurnunda Mild is • postahanelere gelen mektubları şehirle~ 
mindeki bir Finlandiya tayyare zabi .. re göre taksim eden memurlan kastedc -
ti . yalnız b::~ına 6 tayyare dü.şi.irrnü~ _ riz. Bu, cidden çok ince, ayni zamanda 
ti.ir. güç bir iştir. 

re PrkPk kadmdan daha ilstün bir mev- lerinde tabldot, alakart vardı. Lokan ~ 
k1dedlr. talar bu usullerin her birinden şikayet- Zong:n 'C:e ia 1:hfi hayvanlar 

Yapılanıbir hesaba göre büyük Avru
pa şehirlerindeki pootahanclerde en faz.. 
la tevziat yapabilen memur on beş daki -
kada 1300 mektul> ayırabilmektedir! Bu 
rakam bir rekor te!Jakki edilmektedir. 
Saat başına 4000 mektub nonnal adde -
dilmektedir. 

Blnaenal,.vı'!ı ~n,.. bfrJi(;fr>irı icl'lrf\(:mnp o- leri olduğu için nihayet csaat başına, ye- k 
na oo'tıa büvfık bir vazifo rHi(:Pr r:"r"'k kOl Arneri a, yalnız milyoner ve mil -

l·~ ~ rnek sistemini ihd.as eylemişlerdir. d 1 ı k 1. 
tıfir sevfvelt>ri ve P.er<'k ildısadi V:lzivet yar er er rnem e eti olarak 1\almakta-
ilstiinlü~ bekımıından 1"\ bu vazifı"' ne da- İzah edelim: Yemek y~mek istiyen a- dır. Orada milyonerler arasında hay -
ha tnla TTrllkelleftir. Z ten ailenin bo • dam bu lokantalardan birine girdiği za- va.ıılar da bulunmaktadır. Birkaç mi • 
zulması demek. ictimal. iktıc::adi ve ah - man masa başına otunur oturmaz otoma'" 2.000 İngiliz liralık serveti vardır. Bu 
J~ld nokta'ardan ahenksizUk dPmektir. tik bir saat i§leme~ başlar. On ~ daki~ snl zikredelim: 
E~r bu ahMıein temini mümkün o]mu~ kadan :ltfbaren .bir tarife hanrlanmış - «Tomy Zaken adındaki kedinin Ingiliz hazır cevablzf!ı 
vorsn bunun kababati daha fazla erke~e tır. ıı...-H.,.eri on :becı dakikayı geçirdiği para kendisine hanımı tarafından va - A ı ~ ıh ki t 
~r lvı...._... ıı n atacagımız a "ki vak'a ngiliz ha-

Be· kad 1 hı·ı. "M" • ,_ takdirde yem.eğin değil, fakat geçinni~ sivetname ile bmtkılmıştır. Para ban- zırcevablıJı.llhna bariz bir misal tı>«kil ey-n ın ann a a"' ı ve ı ımm ı•::t ~ • • •• 1 . d" .1 .. d b 1 k d .. .. 6 ' -y 
yattaki dü..._c;üklüklerlnde bilPri'k fazla ka- olduğu mUddetm ucret nı te ıye ı e mu~ ka a u unrna ta ır· Veraset hukmu. lemektedir: 
bahat1 erkekte buluvorum. Haklarını ve kelle! tutulmaktadır. Bu yüzden bu lo.. nün tatbikına bir noter rnemurdur. Geçen Ey}Ulün ikinci günü akşamı Ok. 
vazifı:>lerinl müdrlk bir ı:-rkf'~n .. kansı P"k kantalıarda müşteriler bir an evvel ye ~ Kalifoı-niva sehirlerinden birinde de yanuslardan birinde bulunan bir İngiliz 
fevkalAde btr hal olmalı kı bovlp sukut rnek yeyı"p gı"tme~ elverişli bulmaktadır~ MHsi adırnia bir kedi, bunun da 3.500 adasının valisi haneiye nezarettnden ı:ıı 
edt'bf\c:ln. Bence kusur ve kabahat er - t · · ı· · ..ı :r· 
kektPdfr., lar. Bu usulün lc...lı ve aleyhinde birçok ngılız ıralık servetı v~,.dır. Bundan telgrafı alıyor: 

At~ukat Salahaddin Mercv: 
münaka:şalar yapılmaktadu. maada, 4 odalı bir de apartımanı bu ~ cHarb ilan edildi. Bütün düşman te _ 

lu:rımaktadır. baalannı hapsediniz.~ 
Boşanma davalannda k:bahati vek - dul{una kanaati vardır. Bu onda memle~ Talihli havvanlar İnmlterede dalhi Eylulün üçüncü günü akşamı Londra-

ten. su veya bu tarafa atfu isnad et - d k" "k d. mevcuddur. Mancester'de bulunan bir da 'hariciye nezaretine fU cevab geli ~ k k bfl d ~Id" K b . ketimizin kadın karşısın ıı ı ı ctısa. ı va. 
~~ ı:'abaha~i e;~·ekl:ri ah~~v:~ı~\~ ziyetinin kendisine verdiği bir nevi ta ~ mmı1Jime k~isine 1.200 Jira vakfey - yor. Cevabı yazan bittabi validir: 
boşanma davaları oldu~ vakldlr. Fakat hakküm tıissidir. Halbuki bugünkü ka - lemiş.tir. c4 İrllindalı, 6 şimali Amerikllı, 3 Bre
ckseriyeti nazım itiibara ~ldıj!ımız tak ~ dın1ar kendilerini erkeklerden başka tut~ Vverool'da b"r adam kedilere mah ~ zilyalı, 4 Japon, 12 Çinll, 2 Guatemalalı, 
dfrde muhakkak kabanat dııha zJvade er- makta ve erkeklerde bulunan haklan ay sus olmak üzere Y 8.000 İngiliz linı·3ı 6 Alman, 1 Fransız, 2 Belçikalı, 4 Ho _ 
kefte atfedil<>bilmPktedir. Zeki Vf:' idareci nen kendilerinde I{Ömlektedirler. İşte bu b-rakmıştır. Bu para ile kedilere mah. landalı, 6 İtalyan, 3 Rus, 2 Yugoslav, 2 
bir erkek lırte~e bosanm~ .sebcblerl ih • hisle ilk Dıanet karşısında isyan duy _ sus bir darUlaceze vücude ıretirilmiş~ Türk, ı Rum, 3 Mısırlı, ı İranlıyı bapsey-
dam.na mevt!an vermlvebilir. . . t" B d ··ıA _..:ı h~ı 800 ked 

Boş k
, 

1 
d k ,__ malda ve aynı hareketi yapmak hatasına li· u aru cıcezt:"Ue a en i bu ledim. Hangilerinin dü'Şman oldu~nu 

anma va a ann a llOühati erke - _ • 1 kt d 1·tf bild" · · ı 
ğfn taraf nda daha zivadı:- ka vd ettiren se- ~d~u~şın~ek~t;;edir;;;;::;l;;er:;;.;;;;;::;;::;;;;;;::;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;:;;:;;u;;n;:;m::;a;;;:· ::;a;;;;;ır:;:.:;::;:::=:=.;::::;;;;;;;:::;::;::;;:::;::;::;;;;,;;;;u;;:;;en;:;;;;;;;;ı;;;nn;;:;ı:;;z.;;.,;;:::;:;;;;;;;::;:;::;:::=;;;;:;~ 
bebB veı amn~~~dnlardırı·: k ' ( • 1 J S T E R 1 ) 

un ann ~·u m ı no t hr '!elir. 1 S T E R N A N N A N M A 1 · ı 
Erkeklerimflin ekserl inin maddi kuv -ı 1 

vetleri zavıftır. K nsına h:ı.kkil~> baka -
maz. Kavgalann mühim b•r kısmı bu Ankaradan gE>len .bir telgraf: Halbuki: 
noktadan başl r. Gene hf'~im rascrpldi _ c- GazetelerJn dörder sayfa o'arak çıkınalarını temin Anadolu ajansı güniln üç servisinde vasati 20 yapraklık 
itfin vak'aJarn nazaran bo!>anrcıa am ille- için kanun yolunda hazırlık ~ pıldığını:. SÖ} lüyordu. Ha - haber verir, bu 20 yaprağın benerinde 38 satırdan 760 satır, 
rlnden blrl .de sadakatsiıl"ktir. Ve ben ber doğru mudur, değil midir? Kat'iyetle bilmiyoruz, fakat beher satırda ll kelimeden 8360 kelime vardır. 
gördil~m vak'alarda sadııkatsiz'iğin dai yanlış olrıı,;iSını teınenni ediyoruz. zira: - · Haleb oradaysa arşın buradadır, derler. Hesab m~-y -
ma erkekte 'lxts1adı~ na ahid oldum. Fa- Orta hacimde bir Türk gazetesinin 4 savfasmda beher danda, eğer gazeteler ,gerçekten -4 sayfa üzerir,e çıkncak 
kat şunu da ilAve edevtm k1 bu sad akat- sa\ fa da 5 sütundan 20 sütun, beher sütun da 110 satırdan olurları;a: 
sizli!t hiSS(>den kadın ekseriyr:ı muka - 2200 satır, beher satırda 5 kelimeden 11,000 kclimc vardır, Makaleden. hikiıyeden, dahili ha'bcrden vazgeçtik, Ana -
bele . bilmisilde g~ri k lma-z Vt> bunda 1 başl kl t f lal 1 ası a dolu a.iansının servisini dahi tamamen dercedemiyecekler, gecikmez. Bu mukabele ;i erkek te Ö~- Iaknt ı·esim ere. ı ara, sa ır ası arına ayrı m z -
renince yuva yık lır. ruri yE>rden öolayı hakikatte bu miktar yarı yarıya, yani demektir. BJnaenaleyh biz bu haberin doAru olabilecc~ne 

Kadını izdfvaç havatına blğhyan kıy~ (5~'00) kelimeye iner. inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 
rnet mpfhum \arındnn birço.l0Jnn kadın 
gibi bağlanınağa erkek kendisin! mec -
bur hi.c;setmez. Kadında affpdemc>diği bir 
çok günahiann kendisi için, mübah ol -

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 

o kadar bozuktu ki, alınan ted'birle~ıtı 
hiç biri kar etmedi ve hüsnü niyet sah·b~ 
dostum da m.aiyctinin aazarında anca 
gülünç oldu. 

Daire, görünürde ıslah edilmiş .gibi i~~ 
Lakin mürtekib'erin ve dalavereciJerı ~ 
hilekar zekası rüşvet makinesini esidsı 
gibi işletmek için başka yollar bulınuştıı. 

Yeni tedbirlerin akabinde, dairedc bit' 
takun muakkib'er türedi. Bunlar alaka ; 
dar memurla doğrudan doğ-ruya teJlicl 
etmiyorlar, kontrolörlerin gözü önünde: 
kov.aladık'oarı evrakı gişedcn uzatıyorlar 
dı. Bu suretle güya pazarlık olamıyor " 
du_ 

1 Öyle mi sanıyorsunuz?. Hayır: Mis g 
bi pazarlık oluyordu. 

-Ahmed Bey! Kuzum Ahmed BeY" • 
ciğim!. Şu kağıda baksanal 

-Ne imiş o? 
- Filancanın ilişj_ği v.ar mı, yok mıı 

Falan yerden soruyorlar. 
- Ne olacak? Acele mi? 
-Evet. .:lll 
- Şimdi işim var. Yarın sabah or 

gel. 1 
cOnda gel!ıo in manasını anladınız "~. 
- Aman Ahmed Bcy<:.iğirn! Etme, ~ • 

runü seveyim. Yarın sabah o saatte üs .. ~ 
küdarda mahkemem var. Bu akşam be-l 
doğru bir daha 'l.lğoosam olmaz mı? 

- Olmaz, divonım. Elimdeki işler bı: . .. C"' sımdan ~kın .. Üsküdara gitmeden ond 11 
sekizde buraya bir uğra. Ben akşarn ll 
defterlere bakar, hazırlanın. 

- Haydi, öyle olsun! 1Cı 
Ertesi gün de, saatin ehemmiyeti " 0 (ıı 

kararlaşan sekiz ade-d lira. E>vrak~ ırıct1" 
but bir zarf içerisinde gişeden içerıyc 5 

nclu~u. ~ 
Bazan pazar1ık daha da uzar, yahud ~ 

miktar ok ka lı olurdu. O va!dt te, sant!r i.tJ 
rin sayısı kifayet etmez, '-lyhr, yıllıır ıS 
idne karUiırdı. • ı" 

Bu komedi. bövle. cümhurivetin P~& 
na kadar devam etti durdu. T.-ıyinın.1rfl az sonra. vazifesinden ikrnh edip çe1c~9ıA 
dostum. ıslahatını (!) hatırladıkça, 
güler .. ben de gülcrim! 

C. Ckl!enı. ~alı~ .. ······· 
····si·;··~~:i~····k~~:·i;~;~·;···;~·k;İ~nd• 

•· te:Jdıo Beyaz zclıir kaçakçılığından mu t>i1' 
did sabıkaları olan Raif adında azılı df 
kaçakçı dün Nuruosmaniye ctvarıll i~ 
Bürhan adında gene sabıkalı bir cro " 
k.açakçı.sına mühim miktarda eroin sıı et 
tarken kendisini takib eden zabıta ıil " 
murlan tarafmd-an c!.irmü meşhud lı~ , 
linde yakalanmıştır. Raif suçunu tıııil :ııt' 
men itiraf etmiştir. Bugün hakkınd8 t eı$ 
zim kılman evrakla 5 inci asliye c 
ma'hkemesine teslim edilecektir. • •• ·"" 
························································ 
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9 Birineikinun 

ill tle emigeti 
F'inlô.ndiga- usga har bi 
• • 
lÇln ne karar verecek? 
~:nevrede bitarafların Alman tazyiki altında yeni 

ır sulh teşebbüsünde bulunmalari bekleniyor 

Rusyaya karşi 
ingiliz - Alman 

ittifaki fikri 
Lordlar karnarasında 

muhalefet part;si 
reisinin beyanatı 

Londra 8 (A.A.) - Lordlar Kamara 

tedl..ondra 8 (Hususi) - Yarın Cenev-ı işin Rusya ile münasebetlerin kesil - sında muh<ilefet işçi partisi reisi Lord 
ti ~ Yapılacak olan Milletler Cemiye- mt>sine kadar götürülmiyeceği, Lord Strabolgi, İngilterenin derhal Alman.. 

h onsey to ı t .4 h ~ b' H 1 f k ya ile bir ittifak aklederek Rusyaya em . . Pan ısına ususı ır e - a ! a s'm geçen günkü beyanatın-
li rn.'J.et atfedilmekted.ir. dan da anlaşılıyor.» taarruz eylemesi fikrine dair şunları 
arıcıve m" t B tl ,. . ı· , söylemiştir: 

aitında v. us eşarı u er ın nyase ı Fransız Başvekilinin beyanata 

Sayfa 3 

ingiltere ile bitaraflar 1 

aras1nda ticari 
görüşmeler 

e Fena şayia 
bombardımanları 

Ya7.a"l· Selim Rrı"tn F.m~ 

Londra 8 (A.A.) - İngiltere, müm -
kün olcfuiu derecede fazla bitaraf mem
leketlerle ticaret anlaşmaları akdetmek 
için müzakerelerde bulunmaktadır. Bu 
hususta .bugün Londrada Türk, İzliında, 
İrlanda. İsveç, Norveç, Danimarka, Bel- B ir müddettenberi bazı kaynak -
çlka ve Rolanda heyetlerinin bulunmak- l~r Türkiye ile Sovyet Rusya a-

rasında sıla.hlı bir ihtilaL vukua ge1ı111esi 
ta olduğu kaydediliyor. ihtimalini ynyıyorl!ır Yal m1 k .. .. _ . . . . ~ . nız nıe e e -

Butun !bu heyetlerle muzakercler ıler. tunızm degil, bütün komşu ve dostları _ 
lemiştir. Fakat iki sebep dolaJlsile taf- mızın da aliıka göstermekte haklı bulun
.silat verilmiyor. Birincisi düşmana malu-ı duklaı:ı p~opaganda mah;yetli bu riva -
mat vermemek, diğeri de müttefik~erle y~tlerın bır. :s~a day<ınnıaktan ziyade 

. . .. . d 1 bır temennıJl ıfade etmekte olduklarını 
uyuşmak ıstıycn memleketle~ u~erın : söy1emek, yerinde bir tavzih olur. Sov-
Almanya.nm mutad olan taz.Jlklerıne ma yet Rusya ile Türkiye ara:ı.ında dün ol
ni olmaktır. Binaenaleyh malümatın ol- ?uğu gi~i ~ugün de silahla haLedilmeyi 
maması müzakerelerin terakki etmedi - ıcab ettırebılecck bir ihtilitfın çıkmasını 

biz şahsan mü.steb'"d c t' ğini tazammun eylemez. ' . : .sayarız. ~ovyc> 
Rusyanın şunaldekı bazı komşulatile tooı bır heyet, konsey ve asamble Paris 8 (A.A.) - Bu sabah mecliste - Bu, İngiliz halk kütlesinin kabul 

· antılarında 1 'lt . t ·ı t ı.. • • oı... • • .. edemiyeceği bir siyasettir. Bunu ge • M • • h tl d ıneı· .. ngı ereyı emsı e - uarıcıye vutçesının muzakeresinden ev - aJiftO a 1n a 
Y<> h·~zeı·e, bugün tayyare ile Cenevre- vel Daladye, şu beyanatta bulunmuştur: rek Almanyaya, gerek Rusyaya iyice 

yapmış olduğu anlaşmalardan sonra Fjn
land.iya ile düştüğü miiessif aıı!~ır 
lığı meydana getiren coğrafi v<ızıyet'erle 
bizim ıcoğrafi vaziye tirniL arasında baş
ka başka fark'ar vardır. Şımal mıntaka
sında, Sovyet Rusyanın iddiası, Lenin -
grad şehrile Kron.ştad h<ırb Jimanına ha
kim bulunan ve bir taraftan Estonya, di
~er taraftan Finlandiyaya aid olnn ara
zide bazı tashihat Y::ıpılmasını istıyor bu 
vaziyetin. Sovyet Rusyanm ikinci 'baş 
şehri ile Baltıktaki yegan~ m:istahke.-n 
limanı için daimi bir ~ehlike teşkiL cy
lediğini ileri sürüyordu. Halbuki. bizim 
için böyle bir vaziyet mevzuubahs değil
dir. Türkiye cümhuriyeti, Boğazlarda 
kullandığı ve kullanmaktan fariğ olmı • 
yacaA"t mutlak sahiblik hakkı yanında, 
bu Boğazların Karndenize musıl birer 
geçid o'duklarını da göz önünde tutarak 
Karadenizle alaka::iar olan devletlerin 
hak ve menfaatleri için mükemmel ve 
gılli g:ı.şsız bir muhafızlık yaptı.f(ı inkar 
edilemez. Bunun böy'e olduğunun en sa
rih delili, giriştiği büttin siyasi müza -
kerelerden komşusu ve dostu Sovyet nus 
yayı haberdar etme.sile sübut bu'muş • 
tur. Hatta, kendi emnivctı bakımından 
almak lüzumunu duyduğu tedbirlerin 
yanlış anlaşılınaması icin de, Sovyet Hus 
yaya karşı her hangi b!r siHihlı ihtilafa 
sürüklenmiyeceğini iHh\ <>tmi~tir. Bu ka· 
dar sarih bir hüsnü nivetin davet edebi
leceği şey, sadece takdir olabilir. Bun • 
dan dolayıdır ki bazı kavnakların isaa
sından çekinmedik'.eri bir takım şayia
ları , biz, hakikatle m'inasebattar sav _ 
madık, bunları. harn1ann temennilerin 
kıyafet oeği.,tirilmİŞ binbir ŞCkillerindPn 
biri olarak gördük. Bıı Sf'bPbli' büvuk 
komşumuzun nivetlerimfzin halisiveti 
hakkmda Z('rretüma tPrPtirlüdü olacağını 
sanmayız. Yaramız vok. Binn.E'naleyh go
cunmamıza da sebeb me,·cud değildir, 
der, g~eriz. 

F'r «tek et etmiştir. Fransız hükumeti. FinHindiyanın da - mılatmak Uzımdır. • • • h k 1 Id 
leges~nsa İS€, Cenevredeki daimi de - vetine icabet ederek Cenevreye gidiyor. Finlandiyaya İngiltere tarafından yeni ISli am ar yapi ' 
Gdile ı P~ı Bonkur tarafından temsil Beşer ırkının şerefi namımı, düşman yardımda bulunabile~ği meselesi hak Paris 8 (A.A.) _ Dün salahiyettar 
})e,,..cektır. Hariciye müsteşan Şam - memleketlerde· dahi bu menfur suikasdi kmda da demiştir ki= askeri Fransız mehafili, Majino hattı-
ler• :r~ dö Riv, Hanri Beranje ve Mist vicdanen protesto eden insanlar mev - - Şu mütaleadayım ki, eğer bütün nın takviyesi için muhasamatın baş • 
"'aı_•e Fra-nsız hevetine dahil bulun • cud olduğunu ümid edl.vorum. FinlAndi _ İskandinn•vya memleketleri için bir ~- h bi ·•ı r: d " l&ngıcındanberi Fraınsız crka.ııı ar -

r.·•a ırlar. !~nın. hatt~. hareketi bu milletin cesareti tehlike mevcud olduğuna karar verir- yesi tarafından teklif edilmiş ve bu 
Jl ra~sıı g&7i'!tt1Ierin.İn tahminleri ıtıbaz:ı~. nufusu,;ıdan ve arazisinden da- sek elimizden gelen kuvvetlerle Fin • teklif üzerine yapılmış olan tertibatı 

barı arıs 8 (Havas) _ Diplomatik sa _ ha biiyuk oldugunu isbat etmektedir. landiyaya yardım etmemiz muvafık o- in§a etmişlerdir. Fransız ordusunun is-
A .a en lnüh' h~d' c Taarruzfar önünde atıl gözüken dünya lur. Fakat tehdid siyasetile iğnelemek t'hk" k t t .. d ed ç 
~ıe t ım a ıse yarın enevre- d E 1A

1 
. . · . . . ı 1:1m ı aa ı, uç ay evam en e • 

,_ Oplanacak 1 M"ll tl C . t' a, Y u denben ılk defa olarak cihan - sıyasetım karlştırmak manasızdır. Bu- t' b' ...., d .. t'hk• 
~onseyidir. 0 an ı e er emıye ı şümul bazı vicdan hareketleri belırml"k- glin fng!ltere ile Rusvanın birbirine ınt ~r Ç.:ııtşm.at~n Bson~atihyekna~ımıslaır Cııe-

C d' B k h . · ma ınşa e mış ır. u ıs , -
A (>nevre t 1 . . . te ır. u suretle Finlandiya insanlığa ar.şı arb etmelerı kadar Almanya • d Du k k • kadar Fransı"' 
«lına op antısı, bıtaraflar ıçın, bu"'-,..;;k b' h' t 'f d kti y· ıa h . . . nevne en n er e e .. 

n taz 'k· . J... ır ızme ı a e eec r. ın un - nın oşuna gıdccek hıçbır şey vok • h d d k k d ge ek ha tunda , yı ı altında bır sulh tavassu- diyaya Fra 1 ~ .. d . k • u u unu ger~ ara an ve . r -
ı ouıun n .. • b' .1 nsanın se arnını gon erır en t~ır. h . dd 1 o a-.3 • nı~K u zere, yenı ır vesı e bütün Fran ·ıı f . h. . t t vadan yapılacak er tür lu şi et i ta-ar-O ı:a benzivor· " 

1 
sız mı e ının ıssıya ına er- ruzlara karşı muvaffakiyetle mukave-

euvre ~ cuman o uyonım. A [ l 
tn,\ ... n 4 gazetesi, ekserisi gazeteci ol Daladyenin irtica,en söylediği bu cöz. man Qrln met edebile<'€k bir hale getirmiştir. 
••ctı~ C 

0 Alman ajanının bu mak - ler çok alkışlanmıştır. ~ Yeni istihkamlar, Majino hattının ö-
htıtıları:~vreye gelmiş olduğunu ve I~Jo konferansı ve Mi11etler Cemiyeti Rus[,ıra oynamak niinne ve ya'l1 taraflarında yapılmıştır· 
Yetı~t e.nevredeki dıfımi bitaraf he Kopenhag 8 (A.A.) _ Oslo konfe~an- • Bu kuvvetli mlidafaa hattına, tank -
h·· neu:hnd b.. "k b' lh [ f d "kl • ı k 1m 1 dl Utij y e uyu ır su teza- sının içtimaı Sosyal Demokraten gazetesi ,S e ( er l 0 ll U n ara arşı yapı ış o an se er ve mayn 
duklar apmaları için tazyikte bulun • tarafından şu şekilde telsir edilmektedir: :7 tarlnları ilave edilm~tir. 

1\]r-r.ını Yazdıktan sonra diyor ki: İskandinavya harlciye nazırıarı Mil _ Amsterdam 8 (A.A.) - o:Havas:.: Bu ikinci müdrtfaa hattı, istihkamla-
~' ·•ıan . ı ş k ~kleri aJan arının her tarafta de - Jetler Cemiyetinin .F'inlandiya _ Sovyetlr>r imdi i harbin Türkiye ve Yakınşark rının çokluğu itibarile Zigfrid hattına 
t~1"n :~u~ur: «Eğ'er bitaraflar Cenev- Birliği ihtilafına tavı!Ssut etmesine tar:ıf- istikametinde genişlemesi ihtimalleri Al- benzetilebilir. 
lı. 'e-nı b' lh t bb" .. d b many da h gu" b' d h k .,.'Unad ır su eşe usun e U- tardırlar. Ma1timdur ki, Osloda toplanan 8 cr n ıraz a a açı çn mev-
l'ırı '!nü an rılderle~e Almanya onla • nazırlar dün iki mcmlekt"t arasında mü • zuubahs edilmektedir. 
~t'i birst~k~el siıyasetleri h~t<kında salemet yolu ile müzakcreyi temin ic;in Almanlar Rusların Basra körfezi isti
~' ı fıkıı· edinmiş olacak \'e onları her çareye baş vurulması meselr!sini tet- karnetinde bir taarnızunu memnuniyetle 

zmir e siddet i 
' yağmurlar Gr~ndırac;ktır.,. k ik eylemişlerdir. karşılıyacaklardır. Alman gazeteleri Rus-

~llıtı:ı~·~ gazetesi, Cenevrede ittih!ız Norveç hariciye nazırı, bunun şadece yaya Norvcç limanları istikametinde ge.. İzmir 8 <Hususi) - Rüzgarla bera -
h,.1v0

;. cek karr:rlar hakkında şöyle bir temenni de~il, Milletler Cemiyet! va- ni.şlemekten ise, buzsuz bir deni~ çık - ber yağan şiddetli yağmurlardan son-
t ~'ra~ sıtasile bu gayeye varmak için mümkün ma~ tavsiye ediyorlar. ra İzmirde bir kısım yerlerde sel teh -

eavuzun ~a ve İngiltere Sovyetlerin te- olan her şeyin yapılacak! hakkında bir Hamburger Fremdenb,att gazetesi, }ik('.:;i başgösterm'iştir. Birçok evlerin 
U takbih edeceklerdir. Fakat vad o'du~unu bildirmiştir. Türk - İngiliz - Fransız muahedesinin es- kircınitleri uçmuş, telefon muhaveN!-

11 ki İngiliz - Rus ihtilafını tekrar canlan - s'i iukıtaa uğramıştır. Yukarı mahalle-1\arad • d b. R Al b" fl dırdı~ını yazıyor ve bu yüzden Rus - lerdP. seller bazı evlerin alt katıarına 0n1z 8 r Umen manya 1tara art Japon ihtiiMının sür.atle halledileceğini hücum etmiş. çukurlaT açmıştır. 
ıı- Yapuru baftı fazyik mi ediyor 1 ümid eyiiyor. 

ö~~e~ı8· <:A.A.) - Stefani ajansından: Amsterdam 8 (A.A.) - Almanyanın ing .liz~er d"in iki Alman 
~5o~ t::: dı~n~ göre Sandu ndındaki ve bitaranara bir nota vererek Fransız • den. l·zlJIItl gemt·sr·nr· 
~llliz tna~:ıcrnındeki Romanya vapuru İngiliz ciblukasına karşı faal bir vazi- ~ 1 'tl 

radeniz~o~ı~~; esbabdan dolaJl yd almalarını istediği haber veriliyor da h 1 batlrdrl ar ! 
~· ~iewz Roterdamche Curant !!azetesi -

b ---------- ~ 

Deutsch'and kruv"'zörU 
bir Aıman limamn"a 

Kopenhag 8 (A.A.) - National Ti
derıde gazetesinin Berlinden aldığı bir 
hahere nazarmı Deutschland ceb kru
vazörü, bir Alman Jimanına vasıl ol • 
mt~ştur. 

5eti,ı c 'k> aqı.,ı. c,ıeç 
····························································-

Meclisin dünkü top'antısı 
Ankara 8 (A.A.) - B. :\t l\1cclisi bi.L. 

gün Refet Canıtezin başkanlığında top
lanarak sanayide kullanılan iptidai mad
delerle makine a :at ve edevatı ve bun -
\ann yedek parçalarının gümrük resim -
leri hakkındaki Vekillcr Heyeti karar • 
larının tasdikine aid kanunun birinci 
mü:?Jakeresi yapılmıştır. 

Meclis Pazartesi günü toplanacaktır. 1\Usla R nin Berlin muhabirine göre, bu no ta, ( Baştaratı ı inci sayracıtr 1 

r Umen hududunda muhtelif büktirnet merkezlerine tevdi Londra 8 (A.A.) -İngiliz bandıralı ········--·················································································································· 
Yeni bir askeri mmtaka edilmiş bulunmaktadır. Bolanda sa - 8795 tonluk Navnrota yük vapuru At-

t 
~Ucude getirmişler lahiyeUar mehafili Uhaj'e bu nevi las denizinde torpillenmiştir. Tayfa -

~ Otıdr.a hiçbir tebli~de bulunulmad$ru be dan 43 kişi kayıbdır· Kurtarılan 35 kişi t'a. rad 8 (Bususi) - Bu akşam Mos- van ediyorlar· İngiltcN'nin cenub sahilinde bir limaı. 
b 0te So Yosu tarafından bjldirildiğine A k k f" J na, 9 kişisi de diğer bir limana çıka -
~ ~hı.ıd~~etler, Odesamn l<omanyaya rtl A 1 nlmıştır. 
lltj l'tıınta olan havalisinde yeni bir as- • Londra 8 (A.A.) -Pamuk yüklü bu 

A ~'Ücude getirmişlerdir. (Ba!ltarafı 1 inci savfada) llurıan Ch~ncellor adındaki ve 4.207 
~lllefk nin mahiyetini bir kat daha a~ırlaştır - ton hacmindeki İngiliz vapuru bir mü 

ı a A man ihracatının maktadır. Maksadına ulaşamıvaca~ı ~~- sarierne neticesinde batmıştır. 
fllU d kAr olan bu ara açıcı gayret Türk mat - . sa eresi kararını buatı tarafından hak etum mukabeıeyi Sno dak ka: 

P t . görmektedir. Türk gazetelerinin ~yİe 
~ ro !3StO etti bava4! ve gülünç oyunlara kapı!mıya _ Londra 8 (Hususf) - Geç vakit a -

~ll) lld.ra 8 (H cakları muhakkakhr. mirallık da-iresi tarafından neşredilen 
ltı.;ı etı, b't usus!) - Vaşington hü- Almanların «eçenl<>rde Avrup:ı bildi _ bir tebliğ, bugün ikinci bir Almaln tah-
t... tı i}ı,...., ı araf gemilerle ya-pılan Al -
·ı.ıu •qcat 6f>lerini kendi noktai nazariarına göre telbahidnin daha batırılmı~ olduğu • 
~ ll) ~J~nı durdurmak üzere b!lO. bildi~ türkçe broşürler tabettirerek nu bildirmekteir. 
bı{(lsı i . nıenşeli malların mlisa - bunları İstaooulda muh~clif adreslP.re . . ~ 

· ect Çın İngı'lt f d göndermeleri münascbetile bir vazı yaz- Bu ta. htelbahır tam denıze dal·d·ı.gı sı-
tııı ilen ere tara ın an tat - d b f d ö 1 u 

~tir. 'Y€ni Sblukayı, protesto ct • m~. ıbu manasız hareketin tamamile bey- rn a ır tayyare tara ın an g ru m ~ 
Va~ hude bir zahmet teşkil ettiJtini .söylemiş- ve ~tılan bombalarla batınlmıştır. 
~ ıl\ ngtO~aki . tik. BilAhare iki İngiliz dist.royeri de ha -
liıt~ tı bu Ingiliz sefirine tevdi Bunu takib eden so;ı hadise. Alman di!!e yerine gelerek, denizaltı bombaları 
.. ha Proteston d Am rik propagandasının her türlü düşünce ve 
"Uğ Zı Al ame e, e a • kaideyi bir tarafa bırakarak işi az1ttı~- at.mışlard_ı_r_. - - ---- ---
~tı lt, Yeni ~an mailarına ihtiyacı ol - nı g&stermektcdlr. Artık kafi! AlAkadar 
bıı: tl1a'llar b arardan evvel sipariş edi. hükumet m.akamlarırnızın lAzım ~len 
~tı lldan m·· Ulunduğu ve kararın tat- tedbirleri süratle almalarını bekliyoruz! 
t{l~ ıq ınahr Utevellid zararın taleb hak 

r. uz tutulacağı bildirilmek -

air 8~ r,lltiiitSeı lçıka tayyaresi dUştU 
ta~ 8 (A.A. ) 

~arç <ıresı C · - Bir Belçika aslce-
'~'11 a.ıalln,1.,t clovo civarında dOşerek 
,._ {'tkA, "i ır. 'l'a .. 
"1! ~ llıhar-bı ~areyı ıdare eden ha-

ters ~ Yesine mensub yüzba~ 
anarak ö!müştür. 

S1vas- Erzurum h1 ttı 20 
kilometre daha uzahlıyor 

Ankara 8 (Husust) - Sıvas - Erzu
rum hattının Uzunahmedliye ;kadar 
temdidi hakkındaki lAylha ruznameye 
alınmıştır. Bu hattın uzunluğu 20 ki -
lometre kadardır, iki buçuk milyon ll
royG.· cıkacaktır· 

Torki e, Rusya 
ve Romanya 

Londra 8 (A.A.) - Siyast mehafll. 
TUrkiye ile Rusya arasında mfin'aldd 
1935 tarihli misak mucibince Rusyanın 
Romanya ile karşılıklı yardım m~akı tm 
:ı:a etme<ien evvel 'I'nrkiyeyi keyfiyett~n 
haberdar ederek Tdrklye ne tstişarede 
bulunması tktiı.a etmekte oldujunu be -
yan etmektedirler. 

Sabahtan Sabaha 

Bir ölçü ve tahlil 
Devlet sistemleri üzerinde ta!ıltler yapmak Ilmi ekHde de olsa ra'Zete sayfala... 

rında yeri olmıyan nazfk bir me-tzu saydır. Lakin uzaktan seyircisi olduin
muz bu harb yalnız a!!kert ve siyasi hareketlerlle delil. mil .etıe:1n sevk ..-e Jaa. 
resi bakunından tetkike del'er 6rnekler nrdiği için sadece gördÜklerimizi up
tetmekte mahzar yoktur. 

Oeı:en Büyük Darbdenberi artık tabii ömrü tükendifi iddia edilen demokra!tl 
bolfÜn en (etin bir Imtihan reçlrtyor. I'Tansadıın Anıerikaya kadar en Ihtiyar ve 
en genç demokrasiler Için o kadar a~ ır itham1ar yürütüldü ki bolruku esa iye 
ülemasJ arasında bile ba slstemJa artık son devrini y:ı.şadı~ını 'öyliyenler bu -
Jundu. 

Fransız muharri"erinden Jean Oiı-audoux, harbden birkaç ay evvel neşrettili 

Pletns PoY"Voirs Isimli ldtabında bunu uzun boylu tahlll etti ve Fransanın kur -
tlılması Için kendine g&re bir takım şarttar sayıp döktü. 

Demoluasi baldka.ten ihtiyarlamlŞ mıdır? Harbtı takaddüıu eden Münih mülfı.. 

kah bu Iddiayı ileri sürenler Için pek kuvvetli bir veslka olmuştu. FransJz baş
vekili Münihten Pario;e sal h getirdltı için adeta halııskiir gibi karşılanr.uştı. f'rnn 
sa harbden korkuyor muydu? İnsanlyet ve medeniyet hesabına h:ırb ~üplıe yok 
ki arıu edilmiyen bir afettlr. Fakat bir milletin şeref ve lstiklali dava ... mda hıırb 
mukaddes bir ihtiyaç olur. Clhana şeref ve kahramanlık örnekieri gösteren Fran
sa. demokrasinin babası Fransa. bunu ınkb nu ediyordu? 

Fransa topraklar! Ü;,erlnde böyle bir havl\nın yerle tlfine kanaat getirenler BÜ
yük Harbin zafeı1 e yaflanmı,, kay~amı görünen FransJz uıviyetlnin artık yeni 
bir mücadele Için gernemiyecek kadar geYŞedikini de Iddia ediyorlardı. llarb b:ııt

hyalı dört ay oluyor. Fransa henfiz bir şey kaybetm~ değildir ve zaferi 1918 den 
daha emniyetle beldiyor. Fransa n İngiltere da.hn. kendilerini Almıınya ile hali 
bar bd e lU n ettikl'eri 2 Eylül reel'si bir al!ızdan şöylf' öylcmiı,ılerdl: 

- Biz bir yJpranma barbin., b .. hyoruı Dayanan kıuanaNlk! 
Bunu !Wyliyeıı mütteftlder o tekilde dnyanıyorlıır ki her geçen gün kuvvetle _ 

rini rttJnyor. DenUebUir ki her •l}'ad tı-§ekkfilü hatt'll muzaffer bile o sa 'l!a,,r 
dtişüren harb Fransa lçln tamaınUe aksine olmuştur. Fransa, morali, ekonomist 
ve Idari ve siyasi bütün tqkUltı De dlpdiri blr haldedlr, Demokrasinin iflas etti. 
ttnı Iddia eı!enler barbden enetkf o meşhur Ideoloji illeması gibi lfli'l ettiler. Bir 
defa daha art&!ıldı ki serbest reJimler autocrate idarelerden daha verlmlldir. 

~ul!han 
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İn!hisarlar idaresi bu sene içki imalin- son derece ehemmiyet vermektedir. Bu 
de kullanılmak üzere 801 bin kilo !Ina • sene idare üzüm mırhsulündcn şarab için 
son mübayaa etmiştir. Bu miktar geçen 3 milyon kilo almıştır. Bundan başka Te
yıla nazaran bir miktar fazladır. Dunun kirda~dan da 2 milyon kiLo üzüm alın -
sebebi içki istfhlAkinin artmakta bulun- mıştır. 

masıdır. İdare Malt ;tıülitaası denilen şurub ima 
Bundan başka idare gene içkiler için line de karar ver.ıniştir. Bunun için icab 

bu yıl içerisinde 4 milyon 137 bin kilo yar eden hazırlıklar ikmal edildiğinden, pek 
üzüm, 2 milyon 656 bin kilo kuru üzüm, yakından Malt hillisası piyasaya çıkan-
2 milyon 256 bin kilo hurda incir, ve bi- lacaktır. 

ra imalinde lrullanılmak üzere bir mll - 'lütün inhisarı pek yakında piyasadan 
yon 703 bin kHo .arpa satın alm~tır. kaldırılacak olan Bayan ve Hanımeli, si-
Kuru üzüm ve hurda incir rnübayaatına gaN~lan yerine kaim olmak üzere .Ge -

devam edilecektir. Mübayaat dahn ziya- linik, adUe yeni bir sigara imaline ka -
de İzmir, Edirne, Konya, Gazianteb ve rar vermi.ştir. Yeni sigaranın fiatı henüz 
Kayseri havalisinden yapılmaktadır. belli olmamakla 'bernher, Hanemli ve Ba 

İdare ana vatana yeni katılın~ bulu. yan sigammndsıı datıa ucuz olacak, fa • 
nan Hataydan da 300 bin kilo hlH'da in - kat nefaseti onlardan noksan olmıyacak-
dr almıştır. tır. 

lnhtsarlar Miares:i, kış mevsiminde Ur. Ayrıca bu sigaranm 25 lik çeşidi de 
ti:hlAki ~fazla olan şa.rab imaline de yapılacaktır. 

Paz ri ks1z sat1ş 
ontroll r1 ar 1rll c 

Son günlerde perakende satış yapılan 
ve pazarJıksız sat~ kanununun ~mul 

da.iresine giren birçok yerlerde pazarlık
la sa~ yapılmakta olduğu aHikadarların 
nazarı dikkatini ce}be~tir. 

Dükkimlannda .:Burada pazarlıksız sa 
tış yapılır. levhası ve sattıkları emtianın 
üzerinde de kanunun tarif ettiği veçhfle 

birer fiat etiketi bulunduğu halde dük -
kiıncıların pazarlıkla satış yapabilmele -
rinden etiketlere hakiki fiatinn koyma. 
dıkları ve bunun da pazarlık yapmadan 
alış veriş edenlerin ~rarmı mucib oldu
ğu nnbşı\mı.ştır. 

Hem kanuna rağmen sakim bir adptfn 
yeniden yayılmasına imkan vermemek 

Içi 
el i 

• 
IZ 

Bük~ büyük elçbn:iz Hamdullah Sup 
hi dün saa-t 14 de !imanımıza gelen Daç
ya vapurile şehrimize gelmiştir. 

Elçiyi rıhtımda ailesi erkanı ve dost
lan karşılamışlardır. 

Hamdullah Suphl kendisini gören bir 
arkadaşıımza kısaca şunian söylemiştir: 

c- HükUmetimizden aldı~ım bır e -
mir üzerine rnemleketime döndüm. Bu
gün evimde biraz istirahat ettikten son -
ra, yann derhal Ankaraya hareket ede -
ceğirn. 

Romanyanın Türkiyeye ihracat yap -
ması hakkında çıkmış olan bazı riva -
yetler kat'iyen doğru de~ildir. Hatta böy 
le bir .şey as'a kabili tasavvur dlhi ola -

ve hem de kanuna riavt>tkfir ve pazarlık maz. 
k .,.. d nda olmıyan müstPhlik Bükreşte muhtelif mevzular C'trafın -

yapma hıya ı tl ik' • f d 
kütl . . ı.:ı-nmasma mnhal blrakıl - da yapmış oldu~m te t er eLia ın a 

ının a 'lUI • A k 'tt'k hazırladığım bır raporu n araya gı 1 -
martıak üzere pazarhksız satış kanunu • ı..::k• te takd' d ğ' ten 90Tlra uu ume ım e ece ım.:» 
nun tatbiki için kontrolların arttırılması 

SON POSTA 

• r 
Ekmek pahaldığı 

hakkında bir rapor 
haz rland1 

Dahiliye VekAleti, İstanbulda on para 
fırlıyan ekmek fiatlan hakkında bele -
diyenin rnütaleasını istemiştir. Belediye, 
Vekilietin istemi§ olduğu malümntı ha -
zırlarn!.i, mufassal bir rapor halinde An
karaya gönderrneğe karar vermiştir. Bu 
raporda ekmek fiatının on para yüksei. 
mesine çuval fiatlarındaki gayri tabii te
reffüün ve kepeklerin satılamamasının 

sebeb olduğu ileri sürülimüş, fiat rnüva
zenesini ternin edebilmek için toprak 
mahsulleri ofisinin 1stanbuld sattıi,tı 
buğday fiatlarında .bir miktar tenzilat 
yapmasına lüzu.m götrterrni~ir. Mevcud 
şartlar dahilinde un ve çuvnl fiatların -
daki tereffüe milni olunamıyaca~mdan, 

ekmek fiatlannı normal vaziyette tuta -
bHmek için ofisin muhakkak fedakarlık 
yapması lazım gelece~ raporda etrafile 
izah edilrn~ir. 

ir adam alacak 
yüztınden ark d ş1n1 

yar al adı 
Dün Feneryo"ıunda bir alacak mesele

sinden bir adam arkadaşını bıçakla ağır 
surette yarala.Illl§tır. 

Ötedenberi bir alacak meselesinden a. 
raları açık bulunan Feneryolunda 204 
numaralı evde otıuran Abbasla, ayni yer
de ikamet eden arkadaşı Cemal dün bir
birlerine rasgelmişlerdir. Iki arkadaş a -
rasında bu alacak meselesi tekrar t:ıze. 

lenmiş, az sonra da iş kavgaya dökiil -
müştür. 

Bu dövüşme esnasında Cemal bıça -
ğını A.ıbbasın yüzüne ve vücudünün muh 
telif yerlerine saplamıştır. Yarası ağır o
lan Ab'bas tedavi edilmek üzere Nümune 
hastanesine kaldırılmış. suçlu Cemal ya. 
kalanmıştır. ------------------
Ba~1rl ö Un~e t crube .. 

kararla~tınlmı.ştır. Fi'bakika bir müd -
dettenberi ~rin muhte1if semtlerinde 
gerek esnafın ve gerekse. halkın evvelce 
olduğu gibi paııarlıkla alı' veriş etmekte 
oldılkinn ve bunun günden güne artmak 

sı~nm1 yap1 acak 
Dün iki vapurla mühim rriktarda 1940 senesinde yapılacak nüfus sayımı 

itha'At ~tyası gelli hakkında komışmak üzere dün vi!ayette 

istidadı gösterdi~ görülmekte idi. 

Dün !imanımıza iki ecnebi vapur gel- bir toplantı yapılmıştır. Vali tı1uavini 
miştir. Bunlardan Fransız bandıralı Haluk Niha<iın reisli~ altmda yapılan bu 
cTeofil Gotye:» vapuru pamuk ipliği, tu- toplantıda kaza kaymakamları, nüfus 
valet eşyası, kimye-vi madceler, boya, ec.. müdürü, belediye muarnelSt müdürU ve 
zayi tıbbiye, içki, muhtelif gıda rnad - harita şubesi müdürü bulunmuştur. 

Cemiyeti Akvam delegemiz deleri, deri eşyası, yün mensucat, terzi Nüfus sayımına başlamadan evvel 
Cenevreye gitti malzemesi, cam eşya, toprak eşya, çama- numerotaj aylarının tanz.ım edilmesi ka-

Yakında top\anacak olan Milletler Ce. şır takımları, fırça, mobilya, otomobil, rar\a.şmıştır. Bozulan levhalar ycnfiene
miyetinde hüktlmetirnizi temsil edecek rnotör ve aksarnı madeni eşya, İtalyan cek, nurnerotajsız semtler numerotajla -
olan daimi delegemiz meb'us ve muhar- bandıralı cBosforo:» vapuru, asfalt, kA - nacaktır. 
rlr Necmeddin Sadak, dün akşam Cenev- ğld, kimyevi ceza, makine, kamyon ve o- Yeni sayım 1940 seneı;i Teşrinlerinde 
reye hareket etmiştir. tomobil aksarnı getinniştir. yapılacağından, tecrübe mahiyetinde ol-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~üzereBakrrkö~n~~~ndabirs~ 

C P f .. K" ülü ,. b. çay top'antısı yapıldı ) yırn yapılacaktır. Bu işlerle m!"Ş~Ul ol -
~-r_o_e_s_o_r~~op~r~~ş~re.~ın_a~ı_r~~~-'~~~~~~ ~ ilZffC vali muavini HalQk, vi'&vct 

Topla.ntı.dan bir mtıba 

Profesör Fuad Köprulüye Sorbon üni-ı yat kolu reisi Mebıned Halid Bayn kısa 
.ars:ltesi tarafından fahri doktorluk pa- bir fıitabe trod ederek Köprülüyü Ev a
yem verilmesi münasebetile dün akşam dına selAmlamış, tebrlk etmiş, memleket 
1'1,30 da değedi mütefekkirimiz için E - irianına olan hizmetini tebar'Jz ett~
:mtn&ıü Halkevinde çaylı bir toplantı tir. Fuad .Köprii.JG wrdi~i cevabda ken • 
tertib edilmiştir. disine .g&terilen bu ruakndan çok müte-

mektubcusu Osman, belediye muamelat 
mildürü Zühtiidcn mürekkcb bir heyr't 
seçilmiştir. ............................................................... 
TEŞEKKÜR 

Bizi teselli buirnaz bir ıztır1b içinde 
bırakarak ıhakikatiıı ve faziletin fıleınine 
göçen zavallı kızım Meleğin son hizme
tinde bulunan arkadaşlarına w: mesl~k
taşlarına ve bilhassa bütün gncü ile la
zım olanı yapari Şehir tiyatrosuna, du
yan bir ba.'banın ilclebe1 ş{lkr:ınını .Y-..a
zanacak derecede en ince teferrü.ata ka.. 
dar san'atktirane diişljnen ve san'atka
rane yapan Şehir tiyatrosu reıısoru 

Muhsin Ertuğrula ve bızi teselli eden 
kadirşinas dostlam ~kranlarunı alenen 
arzetmeye muhterern gazetenizin tavas
sutunu rica ederim. 

Annesi 
Seniye 

Babası betsekdr 
ıfuhl~ Sabah~n 

Devlet demir ollar1 ve limanlari işletmesi um um idaresi ilAnlar •. 
..n ~ s at Muhammen bedeli 3660 lira olan 50 000 Kg. Pls gaz 21.12.1939 Per§embe ıı> .. nu rf 

(15) on beşte Haydarpaşacıa Gar binası dahillndekl komisyon tarafından kapalı 3 

usu\Ue satın alınacaktır. 
Bu i§e gimıek Isteyenlerin 274 Ura 50 kuruşluk muvakkat teminat kanununun takYın 

ettııtı vesikala.rla tekllflertnl muhtevl zarflarını nynl gün saat (14) on dörde kadar o~ 
ıntsyon r~ vermeleri lbıındır. 

Bu l§e s.ld tartnıı.meler koml.syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10052) 

----------------·--------------------------------------------------------------------~ 
Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 

Başkanlığından 
Mikttm Muhammen Fl. İlk teminatı 

Metre KuruG Lira 

225 450 76 LAclvcrd kum~ 
1 Galatasaray LI.semne lüzumu olan miktar ve muhammen fiatlle lik teminatı yuk~~· 

da yazılı lAclverd kumaşın 12/XII/989 Salı günü saat 15 de Beyoğlu İstlkl!l caddesi ı,o. 
849 llseler muhasebeclll~lnde toplanacak okul komisyonunda açık eksiltmesi yapı ~ 
lacaktır. nJ 

İstek!Uer ntlmune ve tartnarneyi görmek için okul Idaresine ve ticaret odasının ye• 
yıl Teslka ve teminat makbuzlle belli gün Te saatte komlsyona gelmeleri. «~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İliare bendiye Jhtıyacı Için 2500 aded harici kıymctıı etiket tahta.sı, 20.000 aded b~

rlct ndt etiket tahtası, 200.000 aded dahili adi etiket tahtası, 12.000 aded dahili kı; : 
metll etiket tahtası, 50.000 aded büyük tahta kap;oül alımı açık eksiltıneye konu 
muştur. 1' 

Eks1ltme 20 - 12 - 939 Çarşamba sanı 15,30 da B. Postane binası birincı katta P. 'J'. 
Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedell c3140ıı lira, muvakkat teminat c235,5ıı llradır. 
Taliblerln olbaptnki şartnarnesne mühürlü nümunelerini görmek ve muvakknt te; 

mtnatlnrını yatmnak üzere çalışma günlerinde mezkOr Müdürlük Jdart Kalem ı..evn~~. 
kısmına, eblltme gün ve saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret Odası -vesl 
muvakkat teminat makbuzlle blrllkte komlsyona müracaatları t:9925ıı ----

Neş'enizl kaybedenler ... tebessnme hnsret çekenler... baydtın zevkini 
anlıımıyıınlar ... koşunuz ı Dünyauın en gozel çifti Allın sesli 

IR_NNE DUNNE cok sevimli DUGLAS FAIRBANKS CUNYOR 
hepinızm aradı~ bu saadeti... hasretle beklediJtl neş'eyi 

A 
• 

1 
Filminde size verecektir. Herkes bu hsfta 

L gülerek girip gülerek 
Ç&Kacağma emin olsun 

IJSveten: Miki ve en son METRO JUHNAL 
s ıt ı ve ~ .30 du tcnziHlllı hıılk mnlineleri 

BUGÜN A R V Sinemasında 
Ttuıgolar... Ruınb ıhr... Maksikanın bayramları ve en gUzel 

kızları ... BUtun bunları : 

L E • 
1 

Fransı1cu sözlll ve renkli filminde görecdksiııiz. B ş rollerde: 

Lil V DAMiTA vka~:::!~a DEL KA MPO k 
Bır aşk filmi... Bir lüks ve ihtişaıu nUmunesi ve bir şarkı ve 8~ 

serenadları olan bu mnstesna filmi görllnDz. 

İlaveten: MUZIKALI POSTA KUTUSU 
2 kısımlık mllkemmel bir şarkı ve dans tılmi 

~ .......... B .. u.gn•n ... s.aa•t ... ı .. v•e .. 2•,•30 .. •d•a .. t.en•z•i•ıa•fu ... m .. a•ti•ıı•el•e•r ...... ~~~ 
.. ... 

Caz.... Aşk .... Şarkılar ....... 

SARAY Sinemasında 
Takdir nazarlarile aeyradilen netis musikiyi dinleyerek göz kamaştırıcı 

tablolım bUyük bır zevkle beg-t!nerek candan Blkışlanan 

Ri AŞ IN A 
Fr ınsızc:l sözlll emsalsiz tilıni siz de gOrllnUz. Bıı_ş Rollerde: 

LEO CARILLO - ZAZU PITTS - PAT PATERSON 
utı· Bılhııssa meşhur JACK WHITE vo KENNY BAKEH OrkestralRrının r 

nnvuz hnval11rı dinleyıcıleri gaşyediyor . 
Ilaveten : FOKS JVRNAL son dOnva ve barb huvudisleri 

BugOn sa·ıt 1 ve 2.30 da tenziU\tlı matineler 

C
' : :::ıu::u .... ;~~ 

Hukuk gecesi ı TiYATRQLA~ 
Hukuk Faktllte.si talabeal.nln tertlb ettlijl 111ıı~ hukuk geoesl, bu gece aaat 10 dan itibaren Şehir Tiyatrosu Tepeba§ı dram tJSlll 

Tokatlıynn .salonlarında, sabaha kadar do. alqam saat 2o,30 da 
vam eden bir balo ile tes'id edlleeıektlr. Ba_ 
ıonun neş'ell i~esl lçtn hiçbir tedbiri ih. Şeytan 
mal etmlven, tertıb heyeti, da.ve~rlne ga. 
yet cazlh sflrprtzler hıwrlam1Ştır. 

Eskişehirde 

Doktor BUrhan Konuray 
Birinci muf Bevliye Mütehassısı 
Eskişehir İstasyon Caddesi Saıt1ık 

Yurdu sırasında No. 96 

l3t1klal caddesi komedi kısiDıııd& 
gündüz saat 14 te 

Kel Oğlan 
akşam .ı;aat 20,30 dB 

Kan Kardeşler 

Halk Operetı bu a~nm 

Pipiça 

Sine 

Bu toplantıda başta vali ve belediye • 
hıwsis olduğunu, kendisinin sadece va

reisi doktor L\itfi Kırdar olmak üzere 
R. K. O. FiJm şirketi hesabına 1939 dn çeTirdikleri senenin 

ve baştanbaşa hareket ile dolu 
en neş'eli en e~lenceli. 

Parti müfetüp Fikret Sılay, Üruversite ztfesini yapınağa çalışan bir insan oldu-
profesör ve doçentleri, belediye, vilAyet ğunu. nnıvaffak addecllliyorsn, bunun 
erkanından bazıları ve fikir, san'at. rum kendisi Için lhaldld bir şeref ol~ca~ı 
Alemine mensıfo birçok güzid,.. zevat ha- söylem' r. Çay masası başında saınlınt 
zır bulunmuşlardır. müsababcler yapılnuş ve toplantı geç 

Eminönü Halk-'lvi dil, tarih ve edebi - vakte kadar devam etmiştir. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

PA ACİY N ve o 
2 aaat KAHKAHA - NEŞ'E - NUKTE 

Ilaveten: EKLER JURNAL en son baberler ve MtKt MAUS DİKKAT: Bugnn snai: 1 ve 
tenzilftth seanslannda istifade ediniz. 



9 Birincikiııun SON POSTA 

BSI 
Ordulara şimendiferlermi, yok 
otomobiller mi faydali oluyo 

Yazan: 
N'akil vasıtalan ticari ve ekonomik 

bağların bir esası olmakla beraber, her 
tarnan için harbin başlıca unsurların -
d~n bin olarak sayılmışlardır. Bir çok 
buyük askerler, iktisadcılar harbde en 
e~<ıslı arnillerden birinin yollar ve na
ki~. vasıtaları olduğunu söylemekte 
lnt:.tt~fiktirler. Stratt>ji, taktik, ordu • 
nun teşkilatı ve her şeyden ev -
v~ı o devird~ mevcud olan tekniğe ve 
~akn vasıtalarma bağlıdır. Geniş bir 
Şı:nendifer şebekesı olmadan ordulann 
~e Yerlerinden kımıldam&.hrına. ne 
h endilerini beslemelerine, ne de cep -

anelerini tedarik etmelerine imk~n 
Yoktur. 

Hasan Ali Ed iz 

. Şinıendiferin ve şimendifer şebeke· 
~ınin h::ırbler için olan ehemmiyeti ilk 
h efa 18 70 • ı 871 Fransız - Alman mu
arebesı esnasında ortaya çıktı. 18 70 

ll'ıuharebesinde Almanlaır, Fransızlara Garb cephesinde tankla rm şimendiferlerle nakli 

Sayfa 5 

Hadiader Karşısında 1 

MVAVLARDA 
Bir arlmdaşım anlattı: ı mazlar.. k~~ kapamak kibirlerine mi 
cTramvayd idıın. Beş buçuk kuru~ dokunuyor bilmem ki?• 

luk ıbil('t nlacaktım. Beş buçuğu tama:n * 
olarak kondüktore uzattım. Kondaktör 
beş kuruşu aldı. 

Yirmi parayı bıraktı: .-
- O yirmi parayı beye ver! 
Dedi. İki sıra önde oturan birint gös

terdi. 
Kondüktöre baktım: 
- Şu bilet kutusile çantayı da bana 

" verscne, dedim, çünk-ü bir, kendi bileti -
mizi kendimize kestirmediğin kalıyor.» 

* 

Bir başka arkadaşım da şunu anlattı: 
cGcç zaman Sultanahmedden Yndiku

leye gldecektim. O hntta işiiyen tram -
vaylardan birine binmi§tlm. En arkn sı -
ralardan iki kişilik olanın arkalKnda a .. 
yakta duruyordum. Beyazıdı geçtikten 
sonra kondüktör tek kişilik sıraların ar
kasına geçti. Ceblndcn sigara paketini çır 
kardı, bir sigara aldı, ve tramvayın için
de sigarayı yaktı, iki nefes çekti, sahan .. 
lığa çıktı. Sahanlıktn. elektrik cihazının 

Bir başka arkadaşım anlattı: bulunduğu sandığın üzerinde, ayak ayak 
cArka sahanlıkta duruyordum, kon -

ı 
üstüne atmış oturana derd yandı: 

düktör, iç kapıyı açtı, başını uzattı: 
_ Kapıyı kapıyalırol - Sigara ıçmek yasaknuş, insan bu -
Dedi. Bu endire1tt ihtar bana ıdi. An. na alı.şmış durobilir :mi ki? .. ı. 

ladım, fakat anlamamaı:lıktan geldım. * 
Tekrarladı: Eskiden de trnmvny vardı. eskiden de 

- Kapıyı kapıyaJım! konduktör vardı. Eski kon 'üktör bugun-
Gene aldırmadığı.mı görUnce hiddctlc kü kondüktörHn ta kendisi idi. Fakat 

kapıyı kapadı ve kendi kendine söylen -ı bu kadar laübali de~Udi. 
miye başladı: ~ 11 ""' 

- Sahanlıkta dururlar, kapıyı kapa-l ' J ulttet d-1--u.lıwl 

C B un tan biliyor mu idiniz ? ~ 
OiigümiU ağaç 

~~ar~n daha geniş bir şimendifer şe • Bugün hareket halindeki bir ordu,! Fakat bu üç tip nakil vasıtası içinde 
" esıne malik oldukla\rı içindir ki, gerek kendi g;,dası için, gerekse bera . 1 birincilik gene şimendiferlerde kalmak Ayakkabı h köpek 

~r~uların1 vaktinde rnuharebe sahne • be.:ınd-:! taşıdığı nakil vasıtalannın kö-: tadır. Şimendifer nakliyatı, mevsimc 
:rıne sevkedebilmişler ve düşmana nıur ve benzinleri için günde birkaç ba~lı olmıyan, en ucuz, en seri. en mun Kansa!>'da Vi~i-

barşı adedi faikiyetlerini temin ede - trcne ihtiyaç hissetmektedir. t<:z:lm, ve tam rnan<:.•sile kütlevi bir na- t<r eyaletinde ya -
U"'· B .. k.. d 1 d · ••ıışlerdi. Bu hal muharebenin neti- ugun u or u ar a teknık vasıtala- kil vasıtasıdır. şıyan Mr. Ridg • 

ceei. Üıerinde tesirini gösterrnekten de rı.n arttığını kaydederken gayet mühim Oiomcbil mıkliyatı da iyi olmakla vay isminde biri-
ge ... ı. durrnamıştı. ~rr mı~ta üzerinde durmak mecburiye- beral.ıeı. şimendifer kadar güvenilir nin bekçi köpeği-
1 .. Ş.~rnendiferlerin 1870 harbindeki ro- tmdeyı~· Ordularda teknik vasıtaların bir vasıta sayılamaz! Yolların bütün i- nin ayaklarında, ~ 
h~nu. takdir eden Almanya. 191~.19ı8 artmasına. rağmen hi~ .bir hükumet. or- yiliğlne rağmen otomobiller. ne de ol- hususi yapılmış a ~ 

Düğüınlü ağaç, 

Kaliforni
yadadu·. Her han
gi bir a~aç gibi 
yerden çıkmış. 

bilAhare . kendi 

ı~{bın.d~n önce bütün kuvvetile mem. d.usunun ınsan adedmı .azaltmak cıh~- s3 !!eni:' mevsime bağlıdırlar. yakkabılar var - • 
ll.' ~t ıçınde ~imendifer şebekesini ge- tın_~ yana:şm~ıştır. Bınaenaley.?, bır Deniz nakliyatı da, esaslı bir harb dlr. Ve ön sol ayağının bileğıne bir u-

' .. ış etıneğe çalışmıştı J 914 harbinden taıa'ftım teknık vasıtaların namutena- ı~a}dl vasıtasıdır. O da kütlevi' bir na - . 
once ş · h. k" ·· , be . . t . 1 . d'. . . fa:ıt kol saatı takılıdır. 
~ • 'arkta Rusya ile, garbda da• ı - a:nur \e nzın ıs eyış erı. ıgcr cı- kıl va'sıtasıdır. Fakat deniz nakliyatı • 
ıu:sa ile harbe hazırlanmakta olan hett€n de ordulr?cr canlı insan ka~.r~~ n:n di~erlerinP nazaran iki zaif tara * 
~ anya, en kısa bir zamanda garb sunun artışı, nakıl vasıtalarının rolunu fı vardır: Evvela otomobil ve şimen • Cenubu şarki Amerikadaki 
ıı:Ph~sinden sark cephesine vevahud bir kat daha arttırmış bulunuyor. . di!er naklivatı kadar süratli olamaz· 

kendine düğüm -
lenmiş, ve dü~m 
lendikten sonra 
gene ne§VÜnema -
sına devam eL'lliş
tir. 

* 
K1rmız1 kanaryalar -.~rk · V N k.l 1 V ' k k 1 1 a cephesinden garb cephesine mu • a ı vasıta arının muharebe1eı_:de snniyen: Bu da- mevsime tabidir. Fırtı- erten e e er 

b~~rn kuvvetler nakledebilecek, bir _ ·ıym.dıkları rolü zikrederken, en mü - nnlı havalardu günlerce aksaması ihti-1 Harbden ev\·el Londrada bir «ka -

1 rı~e rnüvazi bir çok şimendifer ha.'t- him nakil vasıtalarından biri olarak mcıl; vardır. Binaenaleyh deniz nakli • Amerık~·mn cc- ~'"(y-""~ fes kuşları milli sergisi• açılmıştı. Bu 
atı ın to b·ı ·· · d d ~ b · nubu şarkısınde - ~ se g· ' r. 000 d d k · t• b. tt· ·ı ~ ~a etmişti· Almanyanın geçen Bü \l. mo. ı UZE'rın e urm ... K mec unye- ya!• biraz rla mevsim nakliyatıdır. . .. . . ~ ~)e :ı. a e uş ış ır&:K e ırı .. 

!b. k.lia<rbde dört sene mukavemet et • tındeyız!. Hava nakliyatı sürat itibarile bütün ki çollerde bır nevı kertenkele bulu - mı~tır. 
le esıne Yardım eden en mühim amil _ Otomo'billerin harblerde esaslı bir na r.akil vasıtalarma faiktir. Fakat bunun nur ki, bunlar gayet bi..:yüktürler. İç - Serginin hususiyetlerinden biri de 
llı~;en biri de. bütün memleketi de _ k.il .vasıtası olarak ku11nılma tecrübe • kütlC'vi oldrak kullanılması, bir çok lerinde kediden daha büyük olanlan • kırmızı kanaryalar olmuştur. Filhakika 
<iifed(>n bir ağ içine almış olan şimen- sı. ılk defa olarak 1914 yılında başlal. şartlara bağlıdır. Binaenaleyh hava na tesadtif edilir. Yerliler bu kertenke- kuş meraklılarından biri bazı usuller 

r sayesind lm t mıştJr. 1914 yılında~ Alman ordulan nakl' ·at b d ·· •d v d' s· e o U.Ş ur. . . . . .. . _ • 1 ~ 1• un an once 53) ırpmız ı- ı~nin etini bütün dig~ er hayvan etleriu. savesinde kırmızı kanaryala.ır elde ey -
· ~dife 1 ı h bd d kl bır sel gıbı Pans uzerıne aktı m zaman <T"'r ak'l • t ı . k 11 1 w • roıe · ı r er n ar e oyna 1 an . . . 1:'>' • ' ~-- n ı \ası a rı rının u anı ması d ı . . • r b ı kt d ı lemege muvaffak olmuştur. Bu kırrnı .. 

ltı h Vinci bir misal de ı905 senesinde 0 devırde Pans rnlistahkem mevkı ku- mümkün olmıyan şeraitte ve yerlerde en ezzel ı u ma a ır ar. k 1 t kd' 1 .. ka 
sı .. "Us - Japon harbidir Ucsuz bucak- mandam olan General Galliyeni, Pa•ris· ~reYan edecektir * zı anatrya ar umurnun a ır erıru • -

«; Ftu · - t d 1 k . V • ?anmış ır. 
lı:e . syayı geniş bir şimendifer şebe e mevcu o an as erlerden bır ordu Biitün bu savdığımız muhtelif tip na ' . 
hu.8ı::e birbirine raptedemiyen Çarlık viicude ıretirmi~. bütün Paris ta:Jı::sil~ - kil vasıtaları içinde en kudretiisi şi - Vesfyer:ik yapan bir fil Her bır kırmızı kanarya< 

40
·
000 

fran 
•Um ti · · h k t · k b d ·· ga satılmıştır. bit e ' 190,5 ha'rbinin en buhranlı rını are e e geçırere u or ııvu sur mE'ndiferdir. Milvonluk bir ordunun . 1 . . .. . 

ta /amanında Uzakşark ordusunu ade atle cepheye sevketmek suretile Al • nakli için, bu gibi bir ordunun bc•;len. Londra hnyw(nat bahçıcsınde bulu. , Dıger taraftan çok ustad olan bır 
Iten e~r:id edilmiş bir halde bırakmış ve man arın yürüyüşünü durdurmustu. meı;:. cephanesinin vaktinde tedariki i- nan bir fil o suretle talinı ve terbiye kuş meraklı:ı da kan kınnızısı kanar
Zırı~ ~ile Mukden mağHibiyetini ha • 1914 : 19 ! ~ muhareb:;5i. esnasında l'irı, hi~ sünhe yok ki her şeyden önce ed:lmistir ki mükemmel surette ves - ya çık:ı•rtm~ga ~1u~affak olmuştur. Tek 
l.ıca nıı.,~ı. 1905 harbinde Çarlığın baş- otom_obıl naklıyatı~ı~ rnuhım :oı oy • simf'ndiçf'rden istifa'Cle olunacaktır. Bi- tiy·nlik ,~azifesini yapabilmelctedir. ~larak teşhır edılmış olan bu k.an k~rıru 
luı; . ilglCı.bivet sebebi Qirnendifer vok nadıgı yerlerden bın de Verdun ol - n~enal ... yh bugünk-ü harblerde de si - Bulundug·u rnahallı'n t--i . ı· zısı kanarya tam 1.000 İngiliz lırası 

• u ıd· • • -s • t ı 9 16 V d'' h b . . cuu rı ge ınce o -
19 ı. mu~ ur. , er un mu are elen rr:E'ndiferler harbin bütün yükünü sırt 1 1 kıymet bulmuştur. Bu fiat üzerinden 

ı4 . d Al 1 w nun şap msını. pa tosunu almakta ve • . bit t • 1918 harbi, her şevden önce Psncıs.n a, man <IT• agır toplarla Pa- lar·nda tasıvacaklardır. Ordular'n se- . . alıcı bulup bulmadıgı anlaşılmanıış ı -
lanıı:knik harbi idi. 1914 ha;binde kul :ts: ~erdün şimendifer hattını dö~dük ferb.:"r hal~ .getirilmesi, vaktinde cep • por~mnnl~ja asma~tadır. Mısafir)ere se de bizce bir kuşa 1.000 İngiliz lira. 
~ hi n t:knik vruntalar, bundan önce- ten 1çırı. Fran~ızlar 400? otomo~ı1 ve hek;e sevkedilmeleri, simendifcr nak- d~hı aynı ~eçnUe hızmet eylemekte - sı verecek babayiğit henüz ortada yok 
t!. !:ıç bır ınuharebede kullanılrnamı~- kamy<mdan rnurekkeb bır otomobıl ko- liy:Jtmın sürit ve intizamına bağlı 0 _ dır· ltur. 
bır u Vaziyet. her şeyden önce gen;ş l:ı yaratmak su retile nakliyatı idam e la ra k kalacaktır. • ............................................... - ............. ......................................................... . 
titn,~a~liyaı't şebekesine ihtiyaç hisset- ettir:~ilmişlerdir. Bu otomobiller yal. Askcrl rnütchassısların söylediğine 

lg~~· nı., ıkı hafta zaırf~da 22,500 to.n cc~- b.·kı 1ırsa, haveıcılığın bugünkn inki~a -
~il"n : ı9ı8 Dünya Harbi esnasında h&re ve 200.000 ınsan nakletmı~lerdı. fına göre, cepheye 200-300 kilometre 
bil' ~~ıferlerin oynarlıkları role ufak 1918 yılındaki Alman hücumunu "Yı~safcdeki şimendifer hatlarından is
l'~l'tı ısaı 'Vermek için şu rakarnlan zik durdurdukları zaman Fransızlar, yal • tifade etmek pek güç olacaktır. İşte o
~lttı l'ltle iktifa edelim: 1916 vılı Ver- nız 22 Marttan 30 Marta katlar olmak toı..,obil nakliyatının rolli de burada 
a.y i ı:ıuharebeleri esnasında• v~lnız beş üze;·e kamyonlarla ı ı piyade fırkası kendini gösterecektir. Cepheya ctvar yer 
llt\l·Çınde (Şub:1t Mart N' ... aw M nal:::letmic:lerdi. ı9ı8 yılı Mayısında i - lerdeki nakliyat ise münhı.sıran otomo-

ıra ) • , ı., n, avıs, _ .. 
l<ııı n ~rnendifer vasıtasile 2 71.814 qc nç hafta ıçınde 63 flrka a~ker na k • biller!P. cereyan ederektir. Ya~mz bu -
<tnb-ı.:7hane. ve 222.245 asker nakle _ ledilmi~tir. Hsrbin son üç ayı zarfmda rıda dikkate alınması icab eden şu nok 

19 ~ 
1· Fra'lsızlar otomobil ve kamyonlar va- t::ı var: Otomobil rnuntdzam ve dliz:rlin 

hld 14 • 1918 h b' .. . d . . sıtacıil~ ı.5 milyon insan ve 4,5 milyon bir yol ister. Halbuki cepheye civar 
hi,. an fazla birar ı uzerınçt~n,T ykırmikı br cephane ndkletmi~lerdi. 19ı8 yılı. ycllar•n b tan başa harab olacağını da 
'h., du zaman ge ı. e n • ı E 1"'1 d F · -(lll0 ~ llnadan d d 1 1 .1 1 

d' ııın ya nız Y u ayının yarısın a ran kabule mecburuz. Bu variyet karşısm. 
<>Unk·· ev a ırn ar a ' er c ı. l S M' l'd ki d 1 rd 950 l'Q'Jt u ordu] k h . sıı ar, en ışe e or u a an dP. bugünkü harb şartları bizden her 

da11 keYfiYE't ~t~·bag~rle kn~~mıyet ge bin kişiyi otomobil ve kamyonların yolda gidebilen otomobill:r istemekte. 
rr~- ı ı rı e, te ık bakım- h · diğ b' k kled b'l l'ı}l ,_ -v<:.O. Dün h b' d . cep enın er ır ısmına na e ı • dir. Burıu da her zaman için hesaba 

1\llt ı._ ya ar m eki ordula • · 1 di ı... 
li~ ol\at fevkindedir. mıs. er · . . kc.'l.mağa rnecburuz. 

teı. tb tekn·ği Şımcndıfer ve otornobillerın harbde- Hava nakliyatı, esas ordu ile irtlba-
lı_.,. ltlt~ll'ıiyet 1 e~e ad vas~tala~ı~· g? -. Id roll~ri bugün dünden faizladır. Fa - tını kaybetmiş orduları her bakımdan 
tiltı <~.dar Çoğ:Id ekse keyfıy~t ~tıbanle, kat Lehistan • Almanya harbinde g6r- beslemek için en uygun olan nakil va • 
tt tını anlat bıklarını ve ınkişaf et • dtı~Qmüz Uz.ere, artık tayyare de esas- sıtala•rından biridir 
19ı~"'rekse avartlm~k. içi~, ge.:ek ha. ;lı bir nakliyat vasıtası olarak ortaya Velhaeıl, bugü~ kütle harblerl. 
• l:.lar Yılına n~zm-mak~elı tu:Cklenn ç~ bulunuyor· Mt.ek1m İtalyan . • milyonların bokuştuklan bugünkil 
.ı )'; 111ı, ağır an bır kaç mısli art. HabE>ş harbi esnasında, Hab~stan gi. barbier. her şeyden önce iyi bir nakil 
~ ~ • ~are çap~nki topların çoğal • bi hiç }Olu bulunınıyan bir memleket- vasıtasma muhtacdırlaır. 
1)}4 :Ide bı; dafi topu da dab1l oldu. te ilerlemek rneeburtyetınde olan İtal- --·-;--··---··----··-··-·····-···--
,ll "Unu çok yeni cins top peyda raıılor, gerek ordularını. gerekse har b Dagcılık klUbü binası yıt ılacak 
tr "ı fe~~otortze orduların tasav~ levszımını naklebnek için tayyareler • Beyo~lundaki ~ klühü binası 

k~fidi ınde bUyikiOklerini zik.ret- den iızamt bir surette istifade etmlfler- ilkbaharda yıkılaeak, Takshn bahçesi tov 
r. d11l si olunacnktlr. Belediye Taksim bahçe • 

• sinin tev.si plAnm.ı bazırlaııuatız. 

'' Söz tutmak 
Için verilir ,, 
Bandırmadaı' oturan bir erkek o • 

kuyueuro hülasatoo diyor ki: 
- cSenelerce evvel bir genç kız -

la sevişmiştik. .Evlenecektik, para • 
mız yoktu· Tasavvurwnuzun tatbi • 
kini vaziy-etin dlizelmesine talik et -
tik· Vaziyet düzeldi, hem iki taraf. 
ton düzeldi..buglin kız mlireffE:h va
ziyettedir, ben de cçok» denilecek 
kadar para kazanıyorum. Yalnız bu, 
~radı tahsiUm yükseldi. Dünyaya 
bakcm penl!erem gen:işledi ve b1sle .. 
rlm de de~şti. Dün beni taimin e -
drm basit ku: bugün ihtiyaçlaruna kd 
fi gelmiyocek, söz, tutmak için ve -
rillr, derler. faka!t istemiye istemi
ye evlenirsem bu kızcağızı bedbaht 
etmekten korkuyorum. Öte taraftan 
ona büyük bir teessür vermek ihti
mali de içlınde bir BlZl halinde.. Ba. 
na bir yol gösterebUir misiniz?:. 

Tahsil ile, görgü ile, servet ile o • 
kuyucumun kullandığı ta.biri kulla" 
na1 ak söyliyeyim, cdünyaya açılan 
pencere» nitı gen~lemesıni ta bil bu
lurum. Fakat hislerin d~ğişmesi nok. 
tasında ·olruyucum ile aramda fikir 
birliği yoktur. 

- Dün size snckt~tin timsali gibi 
görünen genç kız güzelliğinden. za -
rafetinden, namusundan ve neznhe .. 
t ıden ne kaybetti; suale müsbet ce
VE!b veremediğiniz takdirde tered -
dilde mahal yoktur. Fa~at mnntık 
hisse ddima galebe etmez, her şeye 
ı·ağmen kendi kendinizi ikna ede • 
meısen1z kızı bedbaht etmek ihtima. 
lini g<Jze almayınız, bir büyük keder 
hayatın bütün imtidadınca devam e 
aecck küçük kederlere müreecalı • 
t•r. Acı duyar, belki kE~lbinden ya -
ralanır, fltkat nJhnyet hayntın değiş 
ınez kaidesi onda da hükmünü ya 
par ve unutur. 

TEYZE 
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Serkomiser sunUerine yeniden basladı: 
- Raif beyin katlinden haberdarun, 

dE>diniz. Cinayetin sureti vukuunu da bi· 
Iiyor mu?Unuz? 

- Aşa.ğt yukarı. 

- Ne divorsunw.? 

- Hiç. Şaşkanlık, te,.ssilr ve 
içindeyim. 

korku 

- Peki amma hiçbir fikriniz yok mu? 
- Tamamen fikrim yok, denE>mez ... 

Aileınızin tnrihince sürüp gP]en bir sırrı 
olduğunu zannediyorum. F~kat bunu bii· 
tün gayretime rn~en 5ğrenemedim. Ai· 
le efradındon olduğum ha lde benden 
sakladılar. Çocukhtğum hastalıkl:ı R"cti. 
Ötedenberi sinirlerimden muztaribimcUr. 
Kim bilir, belki de bunun için bu kllr· 
kunç sırrı açmavı murv:tfık bulmadı'ar. 

1-ıte maruz kaldığımız bu felaketleri bc>n 
hep o sırla alakadı:ır görüvorum. 

- Kolav kolay herkesin inanamayacn· 
~ı bir hikfive ... 

Ne-cdet serkomisere dik dik baktı, son· 
ra baı:;ını c:ıllıyarak: 

- Olabilir, dedi. Belki de siz haklısı. 
n ız. 

En kahhar zaruretlerin bile, ek· 
scrıya, yaratamadığı bu sukutu, 
bilerek, istiycrek kabule imkün var mıy
dı?. Ferhunde Sevgı çıldırmış mıydı?. 

Fakat neden tehditini Jstememişti de 
istifaya yıürümüşt!i?. 

Bu nok1.a, bir çengel gibi, dimağımn ta
kılıp kaldı. Vekalete karşı idari, sıhhıi. 

h'USI.ISi veya resmi bir sebeb göstererek 
tebdil istiyebilırdi. Bu arzuya belki mek
teb idaresi de yardım ederdi. 

Öğretmen arkadaşların anlattıklarına 
göre direktör kendisini ça~ırmış ve isti
fada:n vazgeçıTtmek için. hay lı uğraşmış
sa da muvaffak olamamıştı. 

Şu illakle Ferhunde Sevgi muayyen bir 
maksadla, sabit bir fikirle istifaya karar 
vermiş olacaktı. 

Bu maksad sadece benden uzaklaşmak 
nu?. Aklı m ermedi. •. 

* Hergiin, .muayyen olmıyan saatlerde, 
Yi!titler caddesindeki evi tavaf ediyorum: 
artık burası benim kabemdir. Bütün var-
lığırm nisviyetinin emsalsız hüviyeti i~ 

çinde eriten sevgilime temtı d uygul~~
rımdan bir ni.şan vermek istiyorum; fa
kat nasıl?. 

Beni Lizbt>t Zaydele doğru yürüten tf'
sadüfe burada imkan yoktur. 

Sınıfta çocuklarımla meşgul olamaz 
vaziyete düştüm. Dün, küçüklerden bi-
risi: 

- Bav öğretmen; çok dalgınsmıı. 

Yazan: Zey.ncl Bcsim Sun 
Diyecek kadar ileri gitti. Evet, dalgı- köylerinde de her üç eve bir kahve dii§-1 karşı her akşam üzeri bu pis kahvenin 

mm. Hissim, anuhakemem, şuururo hep müyor. Pl'n~eresine bir manken gibi kuruluşu-

onun için işliyor. Artık t:l:.işünemiyoruın, Gündelik gazetelerden birkaç tanesini mun sebebini izah edemiyorum ... 
çahşamıyorurn, hatta konuşamıyorum. · bulundurduğu için .kıraathaneı- adını Evet; artık ben de caddedeki çınarlı 

Kahvelerden nefret ederim. lşsiz, hay- a.an bu cvakit darağaçlarında>) iptidaili- kahvenin daimi müşterileri arasındayım. 
laz, dedikoducu insanların kaynağı ha- ğin 'bütün levsiyame karşılaşırsınız. İki- Orada, pencerenin arkasında - her tava
line gelerek herkesin yüzi.ine şehrin tem- de, birde parmaklarını yalayıp tavla pul- fı müteakıb _ yer alarak derin bir heye
be1liğini haykıran bu meskenet yuvaları larını salyalarile kirlcteninden burnunu can içinde onun muhteınel geçişinE! inti
nın önünden geçerken içten bir isyan1a karıştırarak kağıd oynayanına kadar h('r zar ediyorum. 
derhal camlarını kırmak, içinde oturan- mfıbalfıtsız.ın bulunaıbilec~ği yer bura- * 
ları iskambil, tavla, domino başında ya- sıchr. Halkevi benden bir konferans istiyor. 
kalayıp sokağa fırlatmak arzularıma güç- Daha k:içük yerlerde zemini toprak, Ertesi gün verL>ceği dersi bir akşam ev
lükle mukavemet ettiğimi çok hatırlarım. bütün malzemesi, bütün eşyası kınk ve ve1 gözden geçirmek gibi en zarur; ve 

.Hane» sini hazfederek adına sadece çatlak, pencereleri gazete kôğıdilıe ya- en tabii vıazifesini bile ilimale başlıyan 
.kahve» dediğimiz ·bu atalet yuvaları, ce- malı, içine dumandan ve gürültüden gi- bir muallimden konferons!.. 
miyetin ciğerlerinde birer verem fuvay- rilmez iniere kahve derler. Mevzuu da idare heyeti tesbit ~tmiş: 
yesi halinde, ahiAld tekayyüd ettirerek, iş Bu mektebe tayinimin ilk günlerinde Her ~y §Uuri midir? .. 
ledikçe cil.eri:t vasfının bihakkın kullaml- arkadaşlarımdan bir kısmının iU veya bu Kültür direktörü: 
masına imkan olmıyncaktır. Balkanlı ka:hvede verdikleri randevuyu reddeden - Göreyim seni Haşmet; diyor, ~öyle 
komşularunızda şehirlerden sürülen bu ~a şimdi bütün mcslektaşlarım gül li- koltuklaruru kabartmalısın ... 
ckahvehane» lerin yerinde şık, sarif, te- yorlar. Kitab1ıarımı açıyorum; iki buçuk saat 
ml% pastahaneler gartıyonu. Onlann Ve berı onların i.rlihzalı şakalanna mtitaleadan soora kendJme gelerek he-

Birincikfuıun 9 
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~n ça~rdan çıktığını gördti. Hok
- da Gunayı görm~tü: 

İsti" Ne o küçük, dedi, içen gırmek mı 
,ors'ı.ln' 
C" . 
_ l.ınay cevab verdi: 
_ ~et amma param yok ki! 

Butıün üzüntü rı bu muydu? Ben bu 

aras1 

ri daldı. içerde hemen hemc-n oturara~ 
yer ka'mamıştı. Müthiş kalabalıktı. H~r
kes numaraların başlaması için sabırsız
!anıyordu. Gürlay da kendL'iinc gosteri
len yere yerleşip oturunca nurnarnlar 
ba§ladı. Sonuna doğru ç;ıdınn sahibi o
lan bokkabaz ortava geldi. Bir alkışt•r 
koptu. Hokkabaı bircok marifetlcr gös
terdikten sonra en mühlmmıne sıra gel
di. 

Hokkabaz halk arasından bir kic;inin 
rehindeki paran'n n~ kadar olduğunu 
bileceğini, hatta ı:unıarasıııı bile süyliy«>
ceğini iddia etti. 

SON POSTA 

1( Oyunlar, Eğlenceler J 
Kiralanan göl 

Dört arkada§ bir göl kiralamışlar, gol. 
de balık avlayacaklardı. Gölün kenarı
na da dört kuluübe yaptılar. Resimdeki 
A. B. C. D. kulübeleri. Bir gün bir de 
baktılar ki, dört yabancı da gelmiş, K. 

Y. Z. X. kulübelerini yapmış. Gölü kira
lamak :istediler. Gölün etrafını: kendı ku
lü beleri dahılde, sonradan kulübe ya-

Bir müddet ntrafm:'\ bakındıktan son- par.ların kuliıbe1-eri hariçte kalmak üzere 
ra P~\rmepı i' c Gii 'layı göc;terip: telörgtiyle çevirmek istediler. 

- İst<' bu cO<'u ~n cf'hmde bir bf'c; li- Aşağıda kı resme bakma d an bu telör-
ralık vnr, ded• P.und.ın sonra da paranın gtiyıü çevirin. 
numarasını söy1edi. ı 

ScıP Günaya d;, üp: , - - - - - -
- Haydi. çocul?uın rcbind('kl bt><: lir1- ';., ~ ... 

ı~ k d ,rıJ.ı;J:.,~ .. 
ı .ın çı ar a. nu-narasını da oku.:;unıar, , ' 

dedi. · • • ,_ : 

Günav suklüm püklüm ycrin.:len blk 
tı. avucundaki bozuk p:ıralan hn!<kabaz:ı 
uzattı: 

- Beş lira tama.m dP~il amma, d~di. 
Ben verdiğiniz o b~ı:; liramn elli kuru..,.u 
PP çikolata a 'd m. DP.rt buçuk lira kalJı. 
Buyurun. 

ScyircHcT" gü 1mcktcn katılır b: n h'>k-

• , 
• , , 

• 

•c , .. , . -., 

.. .. 
' 

... 
f 

.·:e \ 

' \ 

' • 

, 
, 
-..... . , . 

.... ·~ ,;; ... . 
' - ... . .. :V' ' . .. .. - . -. -· k:tbaz Günayın tistiine hücum etti. Fa

kat Günay çoktan kapıdan fırlanu~. cad
deyi boylamıştı. Muvaffak olamadınızsa bu resme ha-

Yaşlı bir köy1ıü tra:ş olmak ıçın §e

hirdeki betber dükkanına ginni§ti. 
Traş olurken berıberle konuştu. Tarla
sında çok fare olduğunu anlattı. 

Köylü çıktıktan sonra berber kah~ 
kahayla gülü~ordu. 

- 4te, fareler ... Sandıkta tam yüz 
tane var, tanesi yirmi kuruştan yırmi 
lira eder. 

Snyfa 7 

Berber köylü ile alay etmek istedi: 
- Ne iyi. dedı .. keşki burada da olsa, 

ben tanesini yirmi kuruştan satın alır. 
dım. 

Köylü: 
- Öyleyse ben getiririmi 
Dedi. 

Fakat bir hafta sonra köylü elinde 
bir sandık göründü. 

- Amma ben size bedav:1 verırım. 
Diyerek sandığı ~çtı, fareler dukka

na yayıldılar. 

Bu oyunu billyor musunuz? 
Tnhli hepsi: 
- Bilmiyoruz! 

- Siz bUmlyorsunuz ha, ben de bUm! • 
yorum! 

Dersiniz. Ve oyun da böylece biter. 

Diidiik kimde oyunu 

Topa kaptı, hasım kalc
ye d~ru koştu. Seylrciler: 

- Yaşa, bravo\ 
Diye ba#ınyorlardı. 

Bay 'j'ekin haSlm kaleyi de 
geçmiş, top elinde atadın kapı
sıDda.n çı~tı. Acaba nereye 
gidiyordu. 

Yollardrı uzun zanuln koş
tu, nihayet kendi kendine: 

- İşte bura.çı geldim. 
D~di. 

Geidi.~i yer, spor aletleri satan bir ma~aza idi. Bay '!'e. 
kin mağazanın sahibine topu uzattı: 

- Bu topu kaça alırsınız. 

· Topu sa~mlf, mağazadan uzakla~tı. 
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u e r e 
['elediye ile tuğla hanilanlan sa 
rras1ndaki i h i lAf mahkeme e· 

Rus r Fin 
sahiJieri i abluka 

edebilirle mi? a tul ve diler 

Belediye ile Haliçteki tuğla hannaın rak dubasile yaptırsa ve bir mütcr.h -
ıl ı sahibieri arasında çıkan bir ihti - hi de ha va le etseydi, yüz binlerce lira 
ı~ .. adliyeye intikal etini§ ve enteresan giderdi. Esasen, bu civardaki harman. 
h r davaya yol açmıştır. lar senelerdenberi, taş ocaklarına aid 

Hadise, mahiyet itibarile şudur: nizarnname çıkmadan evvel de mev -
Belediye, ruhsatname almadan ça • cuddur. 

hşan tuğla fabrikatörlerinin t~ ocak. Harman sahibieri bir fabrikc.run Ha 
ları nizamnamesine muhalif hareket et liçten çıkardığı çamurlatrla senede 
tiklerini beyan etmektedir. Dava olu- 4 milyon tuğla yaptığını söyliyerek, 
nanlar da, ruhs:!ta ihtiyaç olmadığını, Halidin temizlenmesiride tuiila har -
zira ·ruhsatm karadaki işlere şamil manlarının büyük rol oynadığınria, ıs
olduğunu, kendilerinin .ise deruz.den rar etmişlerdir. 
toprak çıkarttıklarını söylemektedir • Muhakeme, taraflaırın dorya üzPrin. 
ler· de tetkikat yapmaları için, talik edi}. 

Bu şekilde dört fabrikatör aleyhine miştir. 
a~ılan davaya asliye 8 inci ceza mah - layıp, götüreyim, şimdi birlikte dö -
kernt>c;inde başlanmı.ş,ır. Muhakeme, ncriz, demiştir. 
baştan sona kadar şehir halkını da a- Putayı aldıktan sonra da, sıvışıp git. 
Iakadar edecek bir cereyan takib etmiş miştir. 

ve ye~ e<!fhalar arzetmiştir. Suçlu, ayni !iekilde LCıtfi, İsek, Ev • 
Dava olunanlar, mahkemede hülasa doksiya isimlerinde üç şahsı daha do. 

tan, şu müta]cayı ileri sürmüşlerdir: landırmıştır. 

-Biz, senelerdenberi Halicin çamur Yapılan tahkikat sonunda suçu de • 
larından tuğla yapmdkla, Halicin dol- 1ilter1e sabit olan Avram, 2 nci sorgu 
masına mani oluyoruz. Aksi halde, Ha. hA!-dmliğinin kdrarile, asliye 6 ncı ce
ı:,. çoktan dolardı. Bu işi belediye ta • za mahkemesine verilmiştir. 
• 
1stanbu da yerli mallar Roman an n 

Bulgarisiana teklifleri 

··············· YAZAN················ 
e li general 

• mir Erkilet 

(BQ.§tarafı 1 hd savfadcı) 
miteleri te~ekkül etmiştir. Daha .şim • 
didcn tıbbi levazınıat ve elbise gön -
derilmektedir . 
İspanya kızılhaçı da FinlAındiyaya 

" Son Posta " nın askeri yardıma karar vermiş ve hazırlıklara-
muharriri başlamıştır. 

.......................................................... HaTb vaziyetine gelince, Oslodan a-
IB) usların Finlandiyayı denizden lımı.n b;r habere göre, Petsame'ya sev
~ ablulmya karar \erdikleri a'Il· kedilen mühim miktarda Sovyet askeri 
la~ı.lıyor. 2000 kilometre uzunluğunda- herıi'ız kaTaya ayak basmadan, denize 
ki Fın Baltık sahillerinin ablukası lşi dökülmüştür. 
filv~ki Ruslar için azim bir meseledir. Askerleri nakleden küçük merakib, 
B8husus Finlandiyanın, Fin körfezin- Fin sahilledne yaklaştığı sırada mayn. 
deki sahillerini abluka etmek kafi de- lel'e çarparak parçalanmış ve Sovyet 
ğildir. Finlandiya ile İsveç arn ındaki askerleri denizde boğulmuşla•·dır· Ka. 
den ·z münakalesıni kesrnek için Rus 

1

rava çıkmak tec:ebbiisünde bulunan -
deniz kuvvetlerinin cenub methali A- lar da, ,.iddt>tli bir mitralyöz ateşile im 
lımd adalarile müdafaa edilebılecek ıha cdilm;şlerdir. 
obn Botni körfezine de nüfuz etmeleri Fin ıneınhalnrınııı verdilderi haberler 
ikti?a eder ki bu hart>ket yalnız Aland Hclsiııki 8 <A.A.) - Kareli berzalu 
adaları delayısilc değil, Rus deniz kuv- müdafa& hattı, Rusların iddiaları bila
vetlerinin küçük, fakat faal Fin donan- Eına, kat'iyen y<trılmı§ değildir. Rusla
m8sırun müD>sir taarruzlarma kolaj ca ı •h;afından bağucu gaz kullanılması. 
hedef olabilmeleri cihetile de pek güç Finlrmdiyalılann şid lctli bir mukave
bir iş olaca.h.'iır· met göstermesini intaç etmektedir. Ce

Bununla beraber Sovyet Rusya için reyan eden muharebcler esnasında Sov 
bövle bir ablukaya tevessül ederek yet hükumeti tarafından feda edilen in 
Finlandiya'ya hariçten gelebilecek yar- san adedinden dolayı hizzat FinH\n • 
dımları önlemek zaruri bir iştir. Bunu divalılar derin bir nefret duymakta -
tamamile yapabilir mı, yapamaz mı ..:ıı~lar. Son muha•rcbeler, Ruslara 20 
me.s~lesi tamamile ayrı ve teknik bir binrten fazla kişiye mal olmuştur. Do
mı:-seledir. Rusya için .şimdilik lazım ku.,. asker taranddan idare edilen bir 
olan Finlfmdiyaya-ı hariçten gelebile - tek mitralyöz yuvası üç Sovyet bö • 
cek ynıdımları kabil olduğu kadar güç. Iüğünü imha etmiştir· Rus kıtaatı. ku-için b:r aç1k hava 

sergisi açtlacak (Baştnrnfı ı inci sayfodn) leştirrnek ve mcnetmektir. Bunun için ru~an tuzaoklara kolayca diişmektedir -
zaman ıtAli kalmadık. Bu hususta kendi- de denizden Fin sahillerine abluka va- ler. Bu suretle, örtülü hendekiere bir 

Her yıl yapılmakta olan Yerli Mallar sine Alman • Leh ihtilafından biraz ev • zetmesi ve bunu icra mevkiine koy - çok. Rus tanklari yuvarlanmı§ kalml§· 
ve tasarruf !haftası hazırlıklarına başlan- vel tekliflerde bulunduk ve henüz hiç bir mnsı zaruridir. Çünkü Finlandiyanın tır. 
mıştır. cevab almamış olmakla bernber bu tek- sonuna' kadar muvaffak olması ve Sov. Kar, FinH1ndiya anukavemetfini ko-

Hafta Başvekilimiz doktor 11efik Say
dam tarafından radyoda verllecek hitabe lülerin semere verdi~ine inanıyoruz. yet Rusyanın Finlandiyayı istil5.ya mu lavla~tırmaktadır. FinUndiyanın bü • 
ile açı\acaktır. . Nazır bundan sonra Bulgarİstanın bi _ vaffak olarnaması Finlfmdivanın cid • tün kiliseJ~rinde, çocuklar, kro- ya{; -

Ba.şvekilimizin bu hitabesi 0 gö..in ya _ tar.af kalmasından dolayı aerin memnu- di yardım görmesine bağlıdır. An - d·nrıa~ı iç:n Allaha dua edivorlar. Fln
pılacak tesisat ve alınacak tertibat saye- niyetini bildinniş ve Romanyanın t 2!.ib t"ak bu yardım sadece biraz siltıh, bi - Hhıdfya kumandanlığına gPlen haber -
sinde y:urdun her tarafına yayılacak ve> etti~i bitaraflık siyasetinin hnkların.dan r:lz uçak ve gönüllüden ibaret kalırsa lere f!Öre, Sovyet tabur kumandanla -
bütün halkın dinlemesi temin edilecek - her hangi birinden vaı,geçeceği manası- Finl&ndiva nihayet ağır yilkün altın - !'I. vazifelerinin ehli olmakten ' çok 
tir. na gelemiyec<'ğini bilhassa kaydeyledn·- da cökebilir. Bu küçük memlcketP en uzaktırlar. 

Bunu rnüteaki-b ayni ~n ulusal eko. ten sonr.a demiştı'r ki·. . 200 000 l' 'l'k b' rd ·ı ·-·..l d b So norni artırma kurumu başkanı Kazım n7. ' aşı ı ır o u 1 e ıııı.ua Finlandiva keşşaflan, azı vvet 
Özalp tarafından ekonomi ve iktısad - Buna biruıen müteyakk17 ve men- olunmak iktiza eder ve anC<l.k bunlar kıt"nlarında, hakiki bir kesmekeş hü • 
mevzuu etrafında bir konfP.rans verile - f.aatlerimiz t~did edildi~ takdirde mü - 300.000 Finli ilc beraber yüksek Fin kiim slirdüğünü kaydetrnektedirler· 
cektir. ddaaya Arnade hulunmaklığımız I§zım - m eziyetini müdafaıaya muvaffak ola - Helsinki 8 <A.A.) - Finlandiva· baş. 

Bundan sonraki günlerde Vekiller rad- dır. bil;rler. kıumandan1ıl!ı dlişmamını Kalpa.Ujok\ 
yoda birer konfernns vereceklerdir. Gafenko, Türkiyeden bahsederek şöy. İşte, Cenevrede yakında toplanacak rrec'lleğe muvaffak "la:rak Tolnajaevri 

·Bundan manda bü\ün Halkev1ıer1nde ı dem;..t· 1 M'll tl c i t' · k V 

lar, Rus kıtaatınca meçhul olan bir _tA : 
biye tatbik etmektedirler: Her Fınıaıı 
diya bölüğü, kendi nam ve hesabın!l tı~ 
reket etmekte ve ne yapacağını bilJlle 
tedir. ~ ıııt 

Halbuki Ruslar, kütle halinde btı~, 
etmekten ~a bir tabiye bilmeın d:ı' 
vıe Finlandiya mitralyözleri tarafın 

.biçilmektedir ler. 
Vukuntı, gözlerile gönnüş olan ~ 

seler, Ruslarm zehirli gaz ıruııanfll11 
• 

ta olduklarını teyid etmektedirler. ~ 
relie romtakasındaki Sovyet kıtaatı, . 
tebliğine rağmen, ilerliyememekıedit o. 
ler. Ruslar, Mannerheim hattına vasıl 
lamaınışlardır. . teli 

Berne 8 (A.A.) - Baslı:-r Nacbrıcb S' 
gazetesinin Stokholm muhabiri, IssdO , 
gölünün cenubunda ve şimalinde yaP~~· 
lan taarruzların, Rus piyadesine çol> ~
yük zayiata malolduğunu haber vcrıııe.,. 
tcdir. Finlandiyanın gösterdiıli :rntl1<8

;\'. 

met dolayısile Sovyet mehafilinde J11ya~ 
cud asabiyetin en kat'i alameti, }lsso<' 
muvaff:akiyetleri uluorta icad eden 
yet resmi tebliğlerinden görülmekte 

ltalyan tayyareleri J:ı!l • 
Londra 8 (A.A.) - İyi bir ı:ncJXl ctıJI 

dan öğrenildiğine göre İtalya tarafı~, 
Finlandiyaya gönderilmiş olan 60. ta ıcır 
re, İtalyanın verece~i Ievazımın ıl}( 
mını teskil etmektedir. 'tJldi-

Bu tayyarelerden baZlları, daha .. ş;et • 
den 7 Sovyet tayyaresini düşürınuŞ 
dir. 

Abluka ıın-
Helsinki 8 (Röyter) - Vaşingtll0 d~ 

kumeti, Fin sahillerinin abluka51~0 • 

mütevellid !herhangi bir zarardan ·ıdır' 
layı Sovyetleri nıes'ul tutac$nt bl 
m~ti~ ~ 

Sovyetler, Finlandiya limanlarırıd~~JIY 
mirli •bütün yabancı gemilere yarın 1 rıııı 
den sonra bu limanlardan ayrıl.Jll8 11 

tebliğ etmişlerdir. . c(ie' 
SO\-yctler Birliğinin bunu .~.~~~~ot• ~ 

bile-ceği burada çok şüpheli gorulÜ, 1ıoO 
ra Fınlimdiya sahillerinin uzunlu~ 0ı~ıı 
mildir. Ve daha şimdiden başlarnıŞ 111d' 

~ı,er 
~ bu k.ıdnr uzun bir mesafe u . ~ 
kontrol hizmetini, bilhassa sahild~ ırr 
lar pek yakında donduğu zaman ço rltılo ·ne laştıraoaktır. Sovyetler, Fin sabı. itl tl 
ablukasını lwmünist Fin hükfUnetını-te 
lebi üzerine ~ ptJklarını) bildir.ıne 

ve rnekte-blerde haZlrlanacak programlar e .,...ır: o an ı f' er em ye ının aran eger köyüne vardığını bildirmektedir Ki-
dahilinde halka ve bütün talebeye tasar- - Rumen hükUmeti Tiirkiyenin, Ro - böyle bir harekete rnüntehi olabilirse ~ntajarvi'de muharebeler olmakt<ı - dirler. 
ruf ve verli mallar haftasının ehemmi _ manyaya olan dostlukunu ve komşuln - bu be~'llelmilel müessese asıl vazife _ d r. 
yetini tebarüz ettiren konferanslar vm. rile barış halinde kalmak ve harbin Bal leı i dııhilindc ilk defa< milsbet bir iş Nurmu - Jonsu demiryolunun Sov- F rans .1daki Alman. 
lecektir. kan yanroadasma YBYllma..cnnn ınani o1 - ~örmüş o1ur. Yokc;a Cenevre müza • vı:-tlerin e'ine düştüğü hakkındaki Rus tl 

Bu maksadla bir taraftan Halkevleri mak için sa.rfetti~ gayretleri tamamen kereleri sırf ah ve vahtan ibaret kalır- habf'ri as,ls,zdır. casuslarinin faaliye 
hazırlıklara geçmiş, vi1Ayet maarif mü - takdir etmektedir. sn. hatta Ruc;yanın dedikleri gibi Ce • Keza Kiven1aeni'nin Savvet kıtaatı ) 
dürlükleri de bütün mekteblf're birer ta- G"fenko nı''--vet Yuna ha k'l' t ed 'h b' · tı.ki 1 d (Baştarafı ı inci sayfa.dıı,c ~ 

"' ılöw n \ ı ı a- nevr en ı racı ır emrıva o sn ::r tarafındmı iş~al edildiği hakkında",{i ha 
mim göndı:-rerek konferans ver~Pk MU.. rafından gösterilen kiyasetten bahseyle • F A Cümhurreisinin seyahat tarihl \1.-.1 1 
.allimlerln haZlrlnnmalannı tavsiye et • gene neticE' inlandiyanın h.-urtarılma- bC'r de do!!ru dci!ildir. ıuv~ ' - ;..t· y-aret edeceği ınıntakalar gizlı tu tB$ 
m~tir. m~.ır. sı i•ibarile koca bir sıfırdan ibaret o - Oliva ismh1deki Alman vapurunun ·ne t tu. Fakat alınan bu ihtiyat tedbir1 t f. 

Yerli mallar ve tnsarruf haftasının l'n lur. [\ir Sovvet denizdltısı tarafından tor - ,ıı .ı 

1 
men, Lebrön ve refakatindeki ıe ~'~' 

faal merkezi her vıl oldu~u gibi bu :'ı,, E D E B yA T Mflletler Cemiyeti şüphe yok ki bütün pillendiği teyid edilmektedir. 1 11 ~ · 
da şehrimiz oıacağı cihetle, ulusal eko. dfinyanın fikren ve kalben ma~dur kü - man i.;tihkamlarına pek yakın o a rı ı' 
nomi artırma kurumu hummalı bir faa- (Baştarafı 6 ncı sayfacla) çük FinlAndiya ile bir oıdu~nu bir da- Rus tebliği sız ıeephcsinin ön batıanna vardıİ'tıııısıt!' 
Uyete geçmiştir. Kurumun faal1vetile hanım tipi ne ise, cZavaltı Necdet:» teKi ha gösterecektir. Fakat lŞ bu karlarin kn- Moskova 8 (A.A.) - Resmi t~bliğ: man, Alman siperleri üzerinden fra 
vali ve belediye reisi Lt\tfi Kırdar bu se- Meliha da az çok odur. İkisi de piyano 7 KanunuevveldP kıt'alarımız ileri ha- yazılı: ·bl 
ne bilhassa meşm•l olmaktadır. lır vl'vahud y-apılacak ey sırf sembo,ik iSi'' J f .,~ çalarlar ve garıb musikisi ile yakından d 1 d 'ba t 1 F" 1 ~ d' reketlerlne devam ederek a=ğıdaki nok. cSafa geldiniz bay cümhurre · Jı' 
K••nım. haftanın anf""'ı'nd~> şohrı'n yar ım ar an ı re o ursa m an ıya r- .. ,e ... ~· ' alAkalıdırlar. Eylöl'ün ~rkek kahramanı t"lara varm şlardır- resini taşıyan bir levha görrnu§ 

muhtelif verlerine iktısad fikrinl ve yer- kendi başına ı.-e kendi vasıtalat"ile sonu - .. ı · 1 
li mallar kullanılması fi!-crini ~ılıvacak nıasıl akşamları, ~azın laciverdlcşen na kadar mukavemette devam cdemPz. Murmansk istikametinde: Kıt'aları.İnız retler içinde kalmışlardır. gıııe'J 
tarzda hazırlamış oldu,ıtu afiş!eri asacak- suların:ı kar~ dalan hisli kadına, nariıı tste Sovv~>t Rusya bunlan bildiği için sun'i engelleri ve mayn tarlalarını atlı- Bu hadiseyi mevzuubahs cdc

11
•1 ciJ 

t Parmaklarını Pı·ya t ı d d k p tsam d ğ 45 k'l t ·ı ler, meseleyı' latife ı::eklinde de~ı '., ~,r ır. yonun uş arın a o- FinH'ındiynva gelı:-bilc~ek yardım yol'a- yara e oya o ru ı ome re ı cr :ı n!"' .r 

B · d' e kadar vapılm"""'"S ,.. J.n..+ s d h A .. ks ı · ı d' mahiyette telakki ederek, casusl ıe"'ı17 u sene şım ıv ........... ~- ...,..ıran ua anım.a ~ı a, Necdet te, nnı kesrnek kararını vennlştir. e~ er ır. s •· 
lan fevkalade bir sergi hazırlanmaktadır. flk defa Melihanı.n piyanosunu uzaktan Ne olursa olsun Finl~ndiya Torveç ,,e Ukta, Repola, Porosozero, Petrooa - şı daha sıkı tedbirler alınmasını 1 

Taksim meydanmda açıkta vapıl~ak o- ~iterek bu kızcağı.za ~lece aşık olmuş- İsveç üzcrinde>n demiryolile ve Botni vodsk istikametinde: Kıtaatımız beyaz tedirler. 
lan bu se>rginin adı c Yerli Mallar aç1k ha . . , . d d k h d dd 'b 1 
va serıtish dir. tur. Bu tip se~gıli, Tanzimattan sonraıo körfezi üzerinden ce denizden imdad a - Finleri tar e ere u u an itı aren • 1 k lar 

Yerli Mallar acık hava se>rgisinde sim- roman edebiyatırruzda bir zamanlar pek ılebilecek vaiiyeti uzun müddet muhafaza 70• 75 kı:omctre ilf'rlemişlerdir. Ila yanin ar ar 
diye kadar .görülmı:-mis fevkalade ~zel sevilen bir Avrupahlık tinısali sayılabi- edebilecektir. Ancak Finl~ndiyanın be - Düşman birçok yaralı ve 300 donmll§ (Ba~tarafı ı inci sayfada) dere~ 
tanzim edilmis, memleket mamulatı ve lir. Necdet te belki her şeyden ziyade lı ka ve selametne alAkadar devlct1erin bu nefer bırakıruştır. nelmilel siyaset sahasında birlnciıl etı1', 
masnuatmı tamtan afişler, lcvhalar, gra-ı bunun için o güzele gönül venniştir! Ve işi uzatıp savsaklama ları caiz değildir; Hava dafi toplarımız iki düşman tay- cede ehemmiyetli bir hAdise teşlebı't 111, 
fikler bulunacaktır. belk' d al ··t ki k ,..,.... hh . .. .. b' " F' JA d' k Id yaresi düşürmüştür. 4 pilot esir edilmi~- ııı.de .t. . f ,

1 1
, h ft 1, u ç -an o e ızın, ınuze erın çunkü ır gun ın un ıyanın yo o u - tedir. Bunun manası, fevka ıı ,,e r.~. 

Sergı tasarru ve yer ma ar a ası k d' . \ k h . .. tir. de v lb~ttikten sonra bir ay dalha kalacaktır. ı en ısıne o.an aş ını da unun ıçın an- t\"unu gorc_>bilirlı:-r. lin ruhuru mfu.tesnn, Akdeniz ı :;Jl LL 
i ... d Al b'ta f1 h( K<areli berzahınm doğu kısmında Sov- ~lll" eP' 

Ulu<>.al ekonomi artırma kurumu bu lamamış, reddetmiştir. Netıcede, btitün Cenevre ı:> manyanın ı ra ara .r rupanın cenubu §arkisinde, ~ ectil , 
Ik 1 ll dikk tl i i ta 'k 1 jil' t' t ı I cl 'h taarruzu yaptıracağından da bahso- yet kıtaatı Finlerin Vuvksa nehir miJda- .,.. kıc: ayları zarfında muhafaz<l 16 vf sene 'ha ın. yer i n:ıa anna . a er n or psı o o ı, sen ımcn a roman ar a ı su t • • • faa sistemi üzerindeki P.sas hattını yanı.- ..... "$ B 

celb.etmek ıçin yenı bazı müsabakalar j old$ gibi n.agAm ruhlar, hep, birer hi- lunuvor. Keşkı kab~ I olunabilır bır sulh leceğidir. İtaly-anın siyaseti, ah V bccOe 
tertıb Pd~cktir. r-er mezara diışerler: Necdet, Müzehhcr teklifi yapılsa da d•unva feci akıbetler - rak Taipalenyoki nehrinin şimalinde 8 ilA mıya arnade bir siyaset oımaktB J 

Bu cümleden olmak üzere şehrimizin M l'h h . b f t d" a ·· 1 den bir an evvel kurtulsal Temennimiz l2 k'lometre ilerlemiştir. vamdır. di·pl~ 1 
.. . ed r . ve e ı a, epsı u an uny ya goz e- .. · Berzahın batı kısmında Sovyet kıtaatı 

bütun semtlennde h ive ı yem~~ satışı rini yumarlar. Bu romantik mevzu bugün şüphesiz budur. Fakat bovleUkle sulh o.. Roma 8 (AA.) - İtalyan ltı 1 ( 
y.apılacaktır. Mesı:-'fı bir buçuk kılo ye>:,t bizi güldürse bile bir zamanın hayal Hı. lacaıtım hic te üm;d etmiyoruz. Onun Vipurl demiryolu üzerinde Perkjarvi kö- mehafili, büyük faşist konseyillll rtl,,,/ 
yemişlPrden alanlara birer kupon verı - tiyaeını tamnınile tatmin cdebildiğini de için bütün dünya Cenevreden, hiç ol - yünü işgal ederek batı - şiinal ıstikame. ve Balkan Avrupasındaki 1tal.Ytl uıı'"·., 

k b'l~h b k ı f ı k ku bil ı, tinde 9 kilometre iierlPmiş, Kirka Usi - . . 'dar btl lece> ·. ' ru. are u ,upon ar •Ol> anara.. inktır cdemeyı·z. İt::te bilhassa bunun İ\in- ma ısa Finlandivayı rtar.. ece.q. esaa- fiinden bahsetrrıesını manı ti ı:ııı ff 
' k ı k k d k 1 ı ,.. k h kl d kirkko'yu ve Naurisarvi istasyonunu iş - iye kura çe ~ eı-ce ·,. ura a azanan ara mu dir ki, c Zavallı Necdet. romanını \'e 0 lı bir karar bek1eme te a ı, ır. .· dır. İtalya için hayati ehemrn t e tl\ •e 

kM t v nleccktır. Saff t N 'h' . d bi t H. E. Erkılet gal etm~tir. lan bu sahada, kroallık mcnafl 
11 

s6' 
Yap lan bı·r h"""ba cto··re, yerli mallar roma_nı. ya.• zan. .. e. ez• .ıyı P ı:> ya _ Fena hava, kar fırtınası ve sis hava 1 .,;ıı.,ııı " 

,. ... n tb b k d h lk k 1 T" k d bi t b' yir hiç bir bAdise o amıyac .. ı:ı· _.ı., ~ • "O b' ,_.1 r tar ımızın ır oşesın e mu a: a • ya- havır diyen er. ur e e ya ının ır ne. faaliyetine mAni olm~r. 'htaıv"' 
haftasıYld asrrar " ın .. ı o yı:-r ı mey - •~ı V ktil yf 1 .. t" J b'l ~· t rnek sur"tı'le Rusyaya bir l "' şawı ım a e o sa a arın us un e a- .,ı· -.L"dam Okamelya~ sı saya ı ecP ım z h b 1 ,. · 
va satmak mümkü~ olal'a'lthr. . · .. v " Diğer menbalann a er eri sı . 

1 1 1 1 1 
k kan nıce maswn gozya.şları ona bu hakkı cZavalh Necdet. için dı:- böyle bir inkara nulmaktadır. JtBlf...ı 

B c; Hle mc ~ 9 an u w;-ı e ono- . · · K 1 · · 1 kl ı Riga 8 (A.A.) - Helsinkidcn istih - !ltalyanın, Avrupa harbi "'9Y 

ı t b ı b 
. . . .

1 
fazlasıle vermıştır. a emın m ı:ı ·mu avni cevabı verme1idir er. n ı; 

nıi rrtırma ı şu pc;ı reıc;ı sanayı d b' bar edildiğıne göre FinlAndiya hudu • resmen .aldıl'tı ahvale intizarc ı·ttifıı 
rr 

"f ttı ı rin l' Daniş, dün istanbul unutmak doğru olamaz. Yol sa .. Ladaın Zavallı NPcdı:-t! .. Bu iki kelime t>, ır 5 0 • t h t o h t dundaki Rus kıtaatı, bllhass'l arazisinin dolayısile, İtalyan - Alman te 
• lı' ,. b le>div rPisi Lutf; K·rd"rı ziya- Okamelya~ yı da Fransız edebiyatından devrin sana a ırası var. a ırayı rre ' k lım anzalı olması dolayısile bÜyük müşkü- tekrar teyid edibresinde btı) 

haıırlıklar etrafında izahnt bugünün zevkine uyrnuvor diye çı arıp ağlatm~ya . 
ctrn: · 1 atmak lazım gelirdi. Buna hiç süPfıesiz Halid Jı'ahri. azarısoy !ata maruz bulunmaktadır. lo.,inlfmdiyalı bir şey yoktur. 

rmi~tir. • 



1 Birineikinun SON POSTA Sayfa 9 

mr· "Son Posta, n1n HikAyesi «Son Posta• nın tarihl tefrikası: 77 

Illiilli Illiilli 11111 lh. Çeviren: H. H. ,,dUII IJIIt~ 
tr Canım ... Canım neredesin? Ger.ç kadın banyodan çıktı. Saçlan- bire kesildi ve yerine bir caz çalınağa Ynzan: Reşnd Ekrem 

ta ır k~pı şiddetle açıldı. Yorgunluk- nı düzeltti, bir pijama giydi· Allahtan başladı. Yenı·çer· au-asın n kt b gö~ .. haf~.fçe pembeleşen sevimli bir yüz om m a!; gözlülüğünü pek seven Ge - Genç kadın anlamı.ştı. Konferansı ko ı ı m e u u 
bi ~du. Kıvırcık saçlarının tepesinde ra'rdla adamakıllı kalıvaltı etmişti ... O cası söylüyordu. Saat beşte konferansı 
ıı"'rkçıÇ€k buketinden farksız olan bir kadar acıkmamıştı. pHiğa aldırmıştı. Ve şimdi saat on bu • K lakl d . .. . '!tQP ası va d B .. l .. .. , r F k u arın a, gene Sultan Mu- 1 Murad Delı Huseyıne bostancıyı ,gös-
gözleri r ır. u guze yuzun neşe ı a at kocası şimdi nerelerde bulu - çuktu. rad. hediyesi inci kilpeleri vardı. Belin- tererek: ' 
diqe evvela muhı:fubetle, sonra en - nuyc.rdu - Vay alçak vay... deki murassa kemer, Küçükefendi tara- l -Bu oğlana bir kese akçe ihsanırr. ol• 
~ sonra hiddetle doldu. Kocası bir lise hocası idi. Muhtelif Dir parça sonra caz kesildi· Spikerin fından .?edi!~ edi~şti. Ba~!nın ve saı:l~- mu~ur. İnşallah bir sipo.hilik ile de ç;ra~ 

dunı B~n de geç kaldım zannediyor - radyo istasyonlarında büyük artistle • gen!zden konuşan sesi: ~~ı;:;: =er~ ıse, ~~~ekl~r, bııhassa, reı;ıga- ederız. Bu mektubu al, Mu.~a .!vf~leğe ver. 
nan· ~ır taksi ile geldim. Canım .. e ca- r!rı de iştirak ettikleri konferafnslar ve. - Affınızı rica ederiz. dedi. Teknik ince yüz :~ro::.~~~~~~:;~~ı, veınç~: ~~~1!abat ~usabeyı vek Gukııu~.udalı? Js: 

soyle nered · ? · d' y . k d' . b' b' b' b bd d .w. . - , ge ırsın, n ayı gon erırım, G esın. rır ı. anı en ısı ır eser, veya ır ır se C':: en olayı kestıgımız konfe - çeklerle donatmışlardl. haydi Allaha emanet ederim cümlenizi.. 
dü.~~ç kadın apartıma~~ ~abucak dön n:üelli~ hakkında bir konferans verir, ransa devam ediyoruz. Mura~. Gü.llünün ~nrşıs~~~· .~lk kara- Dedi :re. e~ni._uzattı. Deli Hüseyin Mu-
ha .e:re Jak evde degıldı. Ve yazı - bır artı t de o eserden veya 0 şiirden Genç kadın düğmeyi çevirdi. Radyo. r~ı _deği.ştir~L Musa ıle Gulluyu o gece, j rodın elını optü. Murad lmyıjta bir tek 
d l"lbesının üstüne kendisi için bir kağıd p::ırcalar okur veya terennüm ederdi. yu susturdu. Artık dinlemiyordu. On ~~:e~nd~~:sında g~rdeğ~ koyacak, çubu~~ oğl~n ile.ıbindi. Çekmecenin ba-
a ırakınarn t B . . . . u saU<Uwı karşı gıdecek, gece de, 

1 

lıkçı yığıtlerı, padışahı tekrar aralarında 
Christ' ış ı. w u saatte nere.de ol~bılırdı .. Ca'.u sı- yedıde konferans vardı ha! .. Namussuz Çekme_celilerin deniz donanmasını seyre- göriince, gene denizde ~ünerler göster-
- D ı~nne ~u~~aga koştu. . . kılan kadın. vakıt geçırmek için rad • yalnncı! .. Halbuki o tam bu saatlerde decektı: B~ arada da İstanbnl~an, bilha~: rneğe hazırlanmıştı. Fakat, bünkfır kayı-
- enıse ~?s.):? telefon etmedı mı? vo'l~~ başına geçti. Isıklı göz yandı. Gerarda evine gidemiyeceğini sövle- ~ yenıçen ağ~ Hn:an Haluedcn kat ı ~ ~1~ ar~.sı~d.an geçip te, kUrekcile-

danııaliayır; mosyo yemekten sonra ma O dugmeyi mütemadiycn çeviriyor, bir ıni~ti· Halbuki şimdi şu dakikh\:ia bütün bırd:ı~r ~~ı~ecektı. .. . 
1 r1nın butün gucu ıle lstanbula doltrulun-

tned· beraber çıkmı.ştı. Bir daha dön. yerde durmuyordu. \:ıslık sesleri bağır- dünva Pierre Jak'ın karısını artist Ro- Meleği~~~inJ:ı~fı:. ~~~~eetkan~:ı~ ca, şaşınp kalmışlardı. 
~ ve telefon da etmedi· m:Jlar. çağırmalar müzik ve konferans sa M1randa ile aldattığını biliyordu. elini kızın eline verdi. Sonra her ikisini SUl .. TAN MURADIN NARASI 

~"aka~ k.adın bir sual da~ıa soracaktı· parçalan, ajans havadisleri hep birbi- Genç kadın yerinden fırladı. Dışarı d~ .iki y:an~k1a~dan öptü ve bizzat ken-
rn·· hızmetçi kızın dudaklarında rine kansıvordu. Birden canı sıkılarak çıktı. dısıne tahsu; edilen yatak odasına kadar, Hafif 'bir lodosun kabantığı denizde, 
ııstehzi bı'r "1" f k d ib' b' kt #d- d"- . b ,..._ . D . w. . . w gene hiçbir ş,ey söylemeden götürdü. h" kA k ğı 1 1 k d . o}.:ıu "tP gu umseme ar e er g ı ır n'l a a ugrneyı ıraktı. uung ça. - emse yemegı gehr dıye bagırdı. Ka:pı ag·zında ı'kı' g 1. '. tl . . un ar ayı , ya pa ıyara , ve arn a oir 

. vaz t• 1· d . . . w. . . . . . ' enç, ve ınıme er ının ""~ı ı''e dalgal tl t k İst b ı 
be . geç ı. yor U· Sonra spıkenn sesı haber ver. Yemegı acele ıle ışhha<sız, ışbhasız ellerini öptüler. İkisi de ..,;<lıyordu. Yatak ~ arı ça a ara an u a 

nıse· d' ~ doğru olanca hızı ile gidiyordu. 
_ M · . . . ı: . ved;. Sonra gene kocasının odasına git. odasıı:~n .~a~~ı onlarıı:. ~ze.rine kap~- Az evvel, batı uflrunun üstünde kara 

du. adam yemek ıstıyor mu dıye sor - Şımdi ,Tak Latenoisin köy siirleri. ti. Bir numara •ı çevirdi. Burası radyo ~ dorduncu ~~rad~ .gozıerınde de bır bir şerid halinde uzanmış büyük bir bu-
- hakkındaki bir konferansını dinieye - merkezi idi. Fakat daha numara ceva'o !~ı-daml~ taş _bırıkmıştı. Murad, kapının lut, süratle büyümüş, açılmış, yayılmış, 

Tiavır .. .. .. b ki' w. ,_ . . d onunde uçuncu defa olarak kararını de- "kyü' .... ,_ b t "L.. k 1 Ve . mosyoyu e· ıyecegım. ce~sınız. matmazel... verme en telefonu kapadı. Kocasını ğiştirdi: Her iki genci, 0 gece Deli Hüse- go zunu 11emen aş an.·Jaşa ap amıs-
~: ınutfaktan çıkarken, sert bir ses- Ismi işitemedi. Çünkü rcklyonun i _ kontrol eder pörünmek istemiyordu· yı'nin himayesinde Çekmec~e bıralnp tı. Tektük yağmur damlaları düşme~e 

başlamıştı. 
_ !3· k çinde bir ses, bir kadın sesi fısıltı ha • Bir başka telefon numarası çevirdi. Ga- kendisi. İst~ılb~la gid~ekt~. ~~ba~leyin Sağnak ile karışık bir fırtma ~eliyor-

~tı « ır lar bozulmu~ kızım, dedi. Ni linde. vet çabuk dost bir ses isitmeğe ihtiya. de,. Delı ~useyın. yenı gehn guveyı alıp du. Kılavuz kaptan, Deli Hüseyinin ye. 
a:nları kıılaya vermiyorsunuz? - Oh Pierre Jak burada de~il·· bu- cı vardı. getKırec~kthı. d rine dümene geçen kürekçibaşı ve kü· 

~ n(' koc d d" d" d d w·ıı H G ayı ıazır L k · ' ğ' ı · k 1 · A "'Oca asının yazı o asma on u. ra a egı . em!.. - cıard siz misiniz? Evinizde de - Çekmeceliler, deniz donanınası için iki re çı yı ıt er gıtti çe se-rt eşen rdzgi:irı, 
1and sının .. randevularını ka1ydettiği a - Kadın sözünü bitiremedi. Bir fısıltı ~il sin iz diye korkuyordum. Nem mt muazzam sal hazırlR.llllşlardı. Sallardan gittikçe büyüyen dalgaları, sessiz fakat 

anın u t" d b .. .. d · · 'Id' So b' · · .. · d • k k d'll d büyük bir dikkat ilc takib ediyorlardı. c:S s un e ugunu ara ı. ı~ıt ı. nra müthiş bir sessizlik, s<:ın- var .. kıc::kanclık mı dersiniz .. yok. yok nının uzerın e rengaren an ı er en K k M 'dd tr d 1 1 
'~> <ı:ıt 17 de radyoda konferans.:. r~ da, derin iki nefes .. Christianne ko. bir seyim vok Yalnız memnu~um .. on tane ağaç yapılmıştı. Kandilli ağaçlar ayı d, ar~:.~ı:ı~n en ~ ... e ~h akg~ a-l\.Orıfer 1 V aTasına meşaleler yakı\mıştı Saldan çe- rına ayana ı ı ı, amma, nun or a-

tı. J\cab ans çoktanberi bitmiş olacak- ctısınm ~ıldırım gibi olan öpmelerini hE''>~; .. sonra da varın size geleceftim şid çeşid fişekler atılıy~>rdu. ·Bilhassa, su ıcak o!ursa. kendisini, derhal karaya çı. 
ha!a a kocası nerede kalmı§· niçin iyi tamrdı. Alnını cihaza dayadı, göz. ı hi r · '·ı, annreiistre ettirmC'k ir>'n an _ üzerinde yanan deniz fişekieri pek gü- karabılccek zamanı kaybetmemek ltı-

Ch ~.ve. dönmemişti. 1( r;ni kapadı· lavnmadınız mı? Ziyanı yok. v ;·ın gö- zeldi. İkinci salda çengilcr, hanende ler, zımdı. 
l3arı"l1stıanne odasına gitti. Sovundu. _ Bavanlar. baylar...... rüc::l' rtiz. sazendeler vardı. Dört köşesinde birer ~ü~e~çil;r ~1rtlar!na. kolsuz su~a ve-
d'·.· o od sına "'eçt' Pi J h d" S : "t h . b' h . d (''h d h k k çarkıfelek vardı. Salların masraflarını ve le k erını gıymışlerdı; kayı:ğın onundeki 
ugil Vak' • t-o ı. err~ . a on - es rı mu e eyyıç ır a engı var '· ı azı a a apar ·en oda kanısı a - fişekieri Küçükefendi vermişti. fenerin dal,galı ışığında, vücudleri bir 

larak ıt wonu banyonun ıçınde bu - Fa'kat bu ses yavaş, yavaş hakiki a - ç•ldı: Dördünci.i Muı'<ld }cayığmn binrnek ü- kat da'lıa heybetli görünüyordu. 
lyj ka Ye.ınege beklemeli idi. Buna çok hengin; buldu. Genç kadının yanakları - r"nırnın içi bas•mıza neler geldi. zere iken Deli Hüseyin ilc karşılaştı. Deli Suıtan Murad, atlas bir şiltenin üze-
\>~1 l~nr verrn~ti. Suya girmeden ev • venıyordu: - Pilivorum. Bir toknik an?a• .. plal{ Hüseyinin :yanında saray bostancı1arın- rine uzanmış idi. Dizlerinin üstüne atlas 
kıııut> ıne bir kitab aldı. Ve güzel ko - - Sirndi matmazel Rose Miranda bt1?,ı1du. &>vl!ili Rosanız durmadan bir ~n .. bir oğlan var~ı: üst~ ~aşı toz toprak, bir örtü koy:muşlardı. Omuzuncia da, ka. 

l3ti suüya böyle daldı. şiirler okuyac~. cünılnvi tekrarladı. yUluzu ded kapn tde{ ıhçınd; !.dı V.? durmad~n yık gezintilerinde kullandı~ı beyaz yün-
b· Y 'k h h . so yor u. a şa ı gorur gormez aya - lüden bir Cezavir kaputu vardı. Küçük-
.:- günden eyeca~ \~: areketıe. geç~m R?se l\~ıranda .. şu maym~ karı h~!. YC' ~len giines·. ve ırülen rıüneş. l~~ına kapandı. Murad, Deli Hüseyinin çekmece açıkla~ına kadar, a~zından bir 

~ıtıde d' sonra boyle sıcak bır su ı - Ekşı seslı kan.· saman rcngı saçlarıle .Ai;1aınak ic:tivordu. Fakat göz yaşla- yuzilne bakarak: kelime çıkmamıştı. Orada, dümen tutan 
l3ı.ıınt ın]enmek ne iyi idi. uzun dalgalı vücudünden o kadar ma'ğ. rı;u zmla tutuyordu. ---: Ne var? . .. . kürekçibaşı: 

Qera"dln Pierre Jak'ın arkadaşı olan rur olan soğuk karı. - TTmiii ederim ki beni beklemeden Dıyye so.rdu: D!lı HHuceyın:H ı·r -Ulu padişahım ... Deniz yavuzlaşır .. 
r • a t - enıçerı a6ası asan a ı c kulu- b d . h" · 
~i"t eve o ressarola berc.•)er çav Ve zaman ufukta ... nh. yemek vedin. 1 ~d ura an gayrı sarayı umayuna varınca 

1 · '5 1. Bu G · · . V • • • nuımn u a~. lr. liman yer yoktur 
~ bir erard ne eıeı. ne nazık ne Chrıstıanne bu Mırandadan başka - Fil ttibi .. Eiler acsan artıkiaTı Dedi. Murad. merak ve heyecan. ilc: . · 
futrıi t'ço~uktu. O kadar ta1tlı vakit ~e- koca•:;ile beraber çalışan bütün artistle- mu~taktr. bulabilirsin. Hizmetçi de yat. -Bre ojtlan kalk .. bre ne haber Istan- Dedı. 

- ~. 1 kı .. fakat o kendigjne: ri yakından tanırdı. Bunu yalnır., bir tı. Bonsuvar. buld.an ?! Murad cevab \'ermedi. Kiirekçibaşı da 
t}t 1 arın si . d b' k d h _...... k k . Ch . Dı ve bağırdı. Genç bostan cı kovnun- sualini tekrarlamağa çekindi. 

, tam ~bne ze e~~m e ır . a. e ponu :,.e ~za tan, çok mod:ı:ı bır sahne~e - nstianne sana anlatmak iste - dan bir kil.ğıd ~ıkardı; Muı·ad kfığıdı ka- Sözün ayağa düştüıkü bir dev:irde on 
b~diği me mu~aade edımz. gormuştü. Kocası kendısıne ondan hıç rim· Bu bir kaz~ idi. parcasına aldı; yeniçeri ağasının el yazı- dört y~ında bir çocuk iken tahta otur-

~d:tı b· Vakit neş'eli bir gülüş fakat bahsE>tmemişti. - Teknik bir arıza .. biliyorum. Sus. sını derhal ta'l'·dı. Mektıub çok kısa, çok tulmuştu. Dört yıl, anasının vesayeti al. 
- c::- s_esle: Demek stüdyoda şimdi mikrofonun - Faknt c:eıı demin ben !!eldil'Tim za- acele yazılmıştı. öyle ki, üzerine rıh dö- tında bu'ıumnuştu. 

ll'ııı~ınu r:rd yanıldığınızı zannctmiyor karsısında kocası bu kızla berrlber va • maTt telefonla konuşuvordun kimlnle külmeden ve mürckkebi kurumadan kat- Kösem sultan muhteris ve zeki bir ka-
b . z. payaJnız duru •ordu· Onun arkac:;nda kcmuc:uvordun hınmış, karşıya da ters bir kopyası çık- dındı. Fakat, padişahın çocukluğundan 
%ışti. . : mıştı: istifade ederek kendi hazınelerini dol-

~ Su SOğu y ı dı. ve m~.h':kkak .. muhakkak onu en • Bir eli kanının tokmağında olan genç c Ulu padişahım .. bu gece ,gene ateşi fit- durmağa çalışan entrikac:ı vezirlerin o-
~ tı ~ıcak ınuştu. Açtıgı musluktM1 ge. ~e~ınden opuyordu. ka-iın döndü. ne müştail olup le.şkeri taifesi Atmey- yuncağı olmaktan kurtulamamıştı. Bu 
l'fordu. su kalçasının bir tarafını va- Ve gülen güneş... Enteresan bir ~y deml dedi. Bir ran danına .. toplandı .. ~~.ad?n sa~ahlcyin sa- entrikacı devlet erkanının .başında da 

t.b sırı Okumadan elinde tuttu~ ki- Ve gülen güneş... devu tesbit edivordum. Rir konferansı ra~ .humn~ VU:Uyüp .padısah ha?-;et- sadrazam Hüsrev Paşa bulunmakta idi. 
al'lt\e lsıklam olmuştu Ve Ch ·sı· 'T "' .. 1 gu" eş o, laQaı aldırmak için .. Allah rahatlık ver lerını taşraya isterız dedılcr. Ayak dıva- Bunlar padişahı, ellerind~ korkunç b1r 
~ ba · n :ı • e ı-U en n ··· -- m istt>rler. Meded padi~ahım yetiş.:. silfılh gibi tuttuklan yeniçerllerlc tehdid 

rı. suy Şına da lastik bonesini giyme. Avni cümle tekrarYanıp duruyor ve sin... ' ediyor:!ıardı. Bir ta aftan da, sipahilcr a. 
Cnzeı \ dctırnış oldu~nu farketti. güneş dcni1dikten sonr~ radyonun için- Krll)ı kanandı· Ne yanacağını şaşır - Miranda'nın sesini taklid ediyordu: rasında zorba olarak tanınmış kimseleri 
~Y"ah• Ukleleri herbad olmuştu. de öpiişme sesi~ i~tiliyordu. Bu bir mıs obn Pierre Jak sofadan gelen ka- Ve gülen gü~ şap, şap... gene elleri altında tutuyorlardı. 

~ltıı..ı· .. Evvah!. Evvah1. knc kere tekrarlandıktan sonra birden- rıs•nın sesini işitivvrdu. Karısı RosR Ve gülen güneş şap. şap... (Arkası vnr) 
~ ~~~-~··~~==~============~~~~~~~~~~~~~~~~==~==~==========~~~~~~~~~~~~~======~==============~======~== 
·ı:~ ~oli(>zin 'k' w )ıl' "e }( f ı ı a,gzı açılıp ,geniş1ıevt>-
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rıl pınl, etrafına büyük bir piyeste bü-

tah~n "Ulae ilonya adasının eteklerini sı- "Son Posta» nın yeni edebi romaıw yük ve geniş saray m erdi ve n 'erinden 
·{"~{ Yeniy('n denizine karışıp fe- manzarası göz kamaştıran bir prense5ın 

tıır lr~ç lıt inişi gibi barikulade bir tesir dağıtank 
d~tı~'lsa Re~ ~n daha ~ectikten sonra iniyor. 
"'a~q}en ll dık ve içerilere doğru gittikçe y l /M. V m Odisyanın tarifine ,göre. csfıtir cehcn. 
'ith ed~n ~laşarak saıbahtanben de- <C ~~ iMM ~ lA nemlerinde günahkar, çel'lesine kadar ::.u-
"arcİttE>n Yedı bu~ık sekiz saatlik bir se- \YI U ya batırılır, susuzluğunu giderrneğe va-

f tk. SOnra Olympiya kasabasına kit bulnmadan su içind~ ölür ~ider: :ı-•a-
~aırasy011d 

1 

hud da bağrını kavuran harareti dindir. 
Int~ arı 'llliHa SE'~Jik var<h. Küçük bina rnek için taze \'e cazib suvn dudaklarını 
~ 1 lia}k etlermin b"vraklaril" süs'en- yaklaştıtaeağı sırada su da]qalanıp çeki-
l}' rt\ı kanı' ~a~abnlarına misnfir gelPn 1 lir, bıraktığı yer kupkuru kesilır; vem.iş 
~J. ~ oıYn-ı e.sını k!lr<;.ıhm!!"l( ÜZPrP bırik-I Ynzan: Refik Ahmed Sevengit ı ağaçları lezzetli, meyvalnrb dolu dallan-
~~~lh tırOsunPiya. kac::abasının bniıl oldu- larda ot'ama:ktan dönen koyun sürüleri manzarası, muhitin renk annonisi içinde eşya tc.şhir ediliyor. Resimleri karıştı-' nı ona doğru uzatırbr, .r.Unnhkıir bu d.ıl
~ :; 'hurav ~'~--ıve. müdi.irü dP hiikCt!l'E't .görülüyor daha ilerilerde ,gene bitıp tü- rnüstesna bir yer alıyor ve mevcuda bir ranJar, memleketteki ahbablara ,gönde- lardan bir mevva koparınağa kaU .. ışınca 
l'flcıı hoYet~ f·elm ~ti: kafile-vi c;('lam1n- kenmek bilmiven ağaçlıklar ve karşı kat daha güzellik ilave ediyordu. Otelin rilmek üzere kartpostal alıp arkasına nd- dcrhal .bir ruzgiir dallan da, yemişleri de 
~ y~1 e 1 kadınlara bukPt'er ve- d~ğların .arka arkaya çızilmiş türili arkasında gene ittikçe koyulaşan Jir nef- res yazıp k5.Hbe pullatnn'ar, alışverişle kapar, bulutlara doğru savurur. atar. 

'to lt tın iki t ı eb'adda silüetleri... tilik dalgası halinde yükselip yukanlara meşgul olanlar göriilüyor. Sl)fadaki tele-ı Işte memleketimden bır ynn,gındnn ka. 
~t~ır.c_<~tJı, l\i krafında. küriik rl:ik~nnl81'. Apolion un dört yakışıklı ve gürbüz at' doğru çıkan sırtlar... . fonun durdukil masanın başı bilhassa en- çar gibi kaçarak ıztırabır.:ı d•r.dirmek :1-
tıaı"''flı:le '~~ atlı basıt evler Bır da~ 01 · ldiw · · · ım· · Ilk teresan. Kilometrelerce uzaktan memle- mi dile kendimi uzak ve mc,.hul yollara a.r %\Üst ... ~ koşulu altın aralıası göky-:izünde şarktan ympıyaya ge gıme ıyı e ışım. ,. 

t 
Yii~·: e sıralanan mütevazı bi-ı garba doğru o'an seyrini tamamlamak Ü· bakırnda hem gözü, hem ruhu okşayan kete telefon etmek. için hazırlananlar, A- attığım gündenberi ben bu esatir cehen-

ııkl.'t- il)·oruz d' B' .. dd t 'l"hi h bir istirahat yuvası ... Bu kadar kalaba- tina, Sofyn üzerinden lstanb:.ıl yolunun nemlerindı::>ki günabkfır g'biyim. 
~"ıt..,~ ~c ... · Ağaçlarla örtülü vadi -"t zere ır. ır mu e sonra ,gece, ı a aş- ı..k ·ç·-. .:ıe .:ı- olsa ~enn dinlenebı'lece~ı'mi açılmasını bekljyorlar. ı' Mefistofeles. dimlğımın içinde sıhirli 

ı.. .• """'flı.. ••ışliy ,.,. - baş "içeklen'nden yapılm•" muhtescm ta- Jll ı ı 1ru 'l.l€ • '"' 
5 b ,,~_ '41 • or açı1 ıvo:r d ıa 

0 
" ""' .... d' Memleketc telefon ... Mec;aielerin üs- ve sinsi ayaklarla dolaşıyor: LizP. u se-

~ \1 ı_çine 'h • av ın ~ıvA r. cı b"""'nda olduguw 'halde saVlc:ız varasnlar- zanne ıyorum. ı ı 4- ,_e dını ra atlık, ferahlık, sukun, .. ~. _ J~ - • * t5nden 'bir dost, bir sev~ili. zevce veya 'ahatte yalnızdır; ona bütün tat ı soz c-
,~ıı:: bi C'1lrnE' iınk:-nla . d ldu bü dan orül~ kanadlarını ,gerecek, vaktıle ana, .baba sesi işitmek! Heyhat, ben\m rimle, en sevimli ve samimi ~örünme~e 

b~.ı:~ıı ... t köy, a 11 0 ran - i~>inde Zevs mabedini sak1amış olan mu- h k I · 1 kl k -""'ll .. ,. k " Hôtel S. P. A. P. iki katlı, küçük. fa- şimdi oralaroa bu cinsten i~ kimsem ça 'üşacak h are et erım e ya aşru.·a . te-
ı. t~ ltıe~·arından kapısını bırkaç ba- kad'des orm'l~ 

1 
,görün~~ ~ca\ v; Ye; kat sev:imli bir bina. Misafirler odalara yok; fakat. memleketin taşı topraf.!ı dile Tt'ddüdünü kıracak son bir teşebbü .-;te 

'\fl~ . 1\, lV<.>nle çıkılan bir bahçeye yer yıldız ça ı ı gen.iş .ır var- u e - dağıldılar: çantasını, bavulunu bırakan, gelip te bu telefonda benimle konuşa bil- bulunmalı ve artık bu sefer esatiri Y( miş 
d~ m:_<ıç)ı nafir vo' k 1 f san«>ı.-"i manzaranın üzerın~ uzanacak. soyunup dökünüp yıkanan ktyafet de"'iş- sevdi mes'ud olacaktım. a~acının Iezzetli meyvnlarını rüzgf,ra 

ı..-, t ...,-u 1 KUŞ cı ' ınca ev- . . . ,. J ı; 
''~1,1 "~ 8ad Vt> avdınlık bir mevdanda GE'celer perısı Letonun ıpekten ayak- tirerek alt kattaki oturma salonuna ini. Matmazel Rita. kendisini tanıyan \'C kaptırmamalıyım. 

~'ior. e Yapılı otelin yükseldiği gö- lar1n yak1asmakta olduğunu muhitin de- yor. Burada bir piynno, bir de radyo ma- hayranlıklarını bi1dirmek1e meş,gul olnn Lizanın inişind ki teatral m:ınznrnrıın 
~~;nı l'left• ~ rin ses Jzliği içinde adeta hissedilen ayak kinesi var. Radyo, uzak memleketlerden Yunanlı .sporcularla salonun bir köşesin- tesiri nltındn merdiven ba ını. ynkbş-
~~ ıt do~ agaclarm kümesi sırttan a- sesleri anlatıyor. . şarkılar getiriyor. Otel kôtibinin yazıhe- de soh'bete dabnıştı; Ayşe ortada yoktu, tım ve ona HamJet'in ~ec;ile hitab ettirn: 
~ ttıi t a~ uzuyor, daha sonra ,geniş Ufuklann pembeleşı-p lozanna~a baş- nesi yanında olim.piyad manzaralarını 1 belki de yukanda eşyao;ile ve kocası ile - Ey güzel per i, dt: 1~rır.e;a ~Unahla-

a tıe}ıri Uldan akıp giden mukad- lad ğı bu güzel akşam saatinde kasabanın gösteren kartpostaUar ve sayyalıları ald-ı meşguldü ... Liza, kendisini müstesna bir rımı unutma! .. 
· · · Suyun l{enarınd:ı uzak- yegane büyük yaplSl olan otelin beyaz kadar edecek dilter ufaktefek yerli malı şekilde gUzel gösteren tuvnlcti içinde pı- ( Aritası var) 



10 Sayfa 

em.leket Ila 
Karabük demir - çelik 
fa br i asının faaliyeti 

Fabrika clemir ihtiyacımiZI karşılayacak fa-::ıliy~t 
halindedir. Yılda 180.000 ton istr1sal yapacaktır 

ı \ 

SON POSTA 

eri) 
Cahil bir eba bir 
kad1n1n ölümUna 

sebeb oldu 
İzmir (Hususi) - Bozyakada oturan 

35 ya~larında Rahime adınd<t genç 
bir kadın doğum esnasında ölmüştür. 

Yapılan tahkikatta Rahimenin doğumu 
na m:.id.:hale eden ruhsat.sız ebe 67 ya
şmdaki Fatinanın cehaleti, ölüme se -
belJiyet \'ermiştir. 

Zavallı kadının karnındaki çocuk, iiç 
aylık iken ölmüştü. Bir dokt.orun for -
St!psi ile müdahalesi icab ederken ebc, 

doğuma hc:ddinden fazla intizar sure
tile kadının fazla kan kaybetmesine se
bebiyet vermiştir. Ebe tevkif edilmiş
tir-. 

S-msunda Yerlimallar 
H:ftast hazır~1l<lar1 

-----
E ir 

RADYO 
Ankara Radyosu 

BirineikiDau 9 

Hafta h k 
PROGRAMI -----

berleri; Ziraat, esham _ tahvllAt. .tanıbl ., 
yo _ nukut borsası (Fiat.) 22.20: Miislk (1{11-

DALGA UZUNLUGU çük Orkestra - Yukarıdaki programın de • 
vnır.ı.) 22.3S: Müzik (SolisUer _ Pl.) 23: Mft... 

16U m. 182 Kes. 120 Kw. zik (Cazband _ Pl.) 23.25 _ 23.30: Yarınki 
.A.Q. 19,74 m. 151!15 Kes. !O Kw. program, ve kapanış. 
.A.P. 31,79 ın. 9465 Kes. 20 Kw. * 

SALI 12/ı2/1939 
CU.l\IARTESİ 9-ı2-1939 ı2.30: Prograın, ve memleket saat ayarı. 

ı3.30: Program, ve memleket saat ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50~ 
ı3..3'i: A9ans ve meteoroloji haberleri. 13.50: Tüık müzi~i. Çalanlar: Re,şat Erer, cevde. 
Türk rnüzlği: Halk türküleri n yeni şarkı _ Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. ı - Okuyan· 
lar. Çalımlar: Cevdet Ça~la, Eşref Kadrl, Ha Mustafa Ça~lar. ı - Hüzzam ~revl. 2 -
san Gür. Harndi Tokay. Okuyanlar: Mah - Hafız - Hüzzam beste: (Aldım hayall per • 
mud Kımndn.ş, Safiye Tokay. 14.30: Müzik çemin.ı 3- Şevki bey- Hüzzam p.rkı: (Qarıl 
(Rlyasetlcümhur Bandosu - Şef: İh....an Kün dldeleriz sak! sun bir dolu kab.) i- ......... -
çer.ı ı ... Schubert: Askeri mar4, No. ı. 2 - Hüzzauı türkü: (Uzun olur efelerln bıçdıJ 
Oscar Strauss: İlkbahar aşkı (Va!&.) S - 5 - ......... - Hıizzam türkü: <Sana da yaP• 
C M. Weber: Euryanthe uvertfi.rü. 4 - Tsc- tırayım Naclyem aman.) 2 - Okuyan: MÜ • . ıcı· 
hal~ow~ky: Patetik Senfoninin ikincı par - zeyyen Senar. ı - Artakl - Nihavend tar d 
cası. 5 _ F. r.ıszt: Macar Rapsodl3i, No. 2. (Kok!asam saçlarını.> 2 - Leml _ Nihaven 
15.15-15.30: Müzik (Cazband _ Pl.l 18: Prog- şarkı: CBin gül çıkarırdım.ı 3 - Ralunl B ... 
ram. ıS.05: Memleket ~aat ayarı, ajans ve Bayatlarahan şarkı: <Baka.!ıız hüsnün giı -
meteornloji haberleri. 18.25: MüıJk (Radyo venme anına.) 4 - .. sadettin Kaynak - sa.
('az orkestrası ı 19: Türk müzi~l: Ses ve saz yatlaraban şarkı: <Omrü.mün neş'eall geçdi 
geçld konser;. 6 okuyucu ve 7 saz sıra ile. baharı.ı 13.30 - 14: Müzik (Hartt müzik • 
20: Konuşma. 2015: TUrk müzi~l: K&rı.!Jık Pl.l 18: Program. ı8 05: Memleket saat aY~ 
program 20.45: Türk müziği: Halk 4&-lrle _ rı, ajanı; ve meteoroloji haberleri. 18.25: .Mil· 
rln~en örnekler. (Sad! Yaver Ataman.) 21: zlk <Cazband - Pl.> 18.55: Konll§ma (onun· 
Müzik CKüçük orkestra _ Şef: Necib Aşkın.) cu tasarruf ve yerll mallar haftaaı mnnns~ 
ı - Ferrorls: Çigan sevgisi. 2 - Glovanni betilc uıu.~aı Ekonomi ve Arttırma Kuruın 
Carlys: Dülsine'ye Serenad. 3 - Niemann: Başkanı ve Balıkesir Saylavı General K~zıD1 

Karabii.k k~k fabrikası Samsun (Hususi) - Yerli mallar Esk! Çln sultl. 4 - Joh. Strausıı: Çigan Ba- Özalp tarafından.) ı9.10: Türk mUzlAL Q9o' 
haftasınır. zengin bir c:ekilde kutlan _ ron operetlnden vals. s - Franz Lehar: E7a lanlar: Vecihe, Cevdet Ça~la, Cevdet ı<oıı: 

Karabük, (Hususi) - Sayın Başveki- kreozot, 1.2 ton neftalin, 11.5 ton aülfat "' ope"eUnden potpurl. 22 : Memleket saat a _ zan, Kem~ı Niyazi Seyhun. ı _ okuya · 
limiz Dr. Refik Saydam ile Karabük fab- dö monyum alınmaktadır. ması için hazırlıklara başlanılmıştır. Bu yarı. Ajans haberleri, ziraat haberleri. 22 .ı 5 : Muzaffer IJkar. ı - Acemkürdi pe§J'en. 2 ... 
likalarının her köşe ve bucaRın: gezmek Boru fabrikasında işlerin ve programın tanzimi için vali Ko!luşma (Ecnebl Dillerde _ Yalnız kıu Kaptan Z. Ali Rıza - Acemkürdi ~arlo: (LeY· 
fırsatını elde ettim. Kapısının önünde yeni imal edilmiş muavini Orhan Güvenç'in reisliği al _ dalıı:a postaslyle.) 22 15: Müzik (Melodl - lolur ki hüznlçlnde) 3 - ......... - Aceıll • 

F b ika ı bo ı · k k k t d ler - Pl l 22.30: Müzik (Cazband _ Pl.) kür:!l ~arkı: <B!r vefası.z_ yA.re dü~tnm: 'rıı ... ' a r 1 milyon metre murabbaı ka- ru an sevınere tet i edivoruz. ır. a maarif mu"du"ru" Dogwanay 111"erkez 
"' · • ' ıvı 23.2!.; - 23.30: Yarınki program, ve kapanı§. Nikogos - M~_hayyer Kurdt şarkı: <Vat . 

dar gcni§ bir saha i~inde kurulmuş mu..
1
3o X 85 metre eb'adında olan bu bina- bankası müdürü Nejad Sunar, Ziraat hacet.> 5 _ Uçüncü seıım _ Muhayyer surı-

azzam bir eser \'C tcsisattır. nın içerisi boru yapılması, dökülen boru- bankası müdürü Atıf Olgaç, İş banka- * büle şnkı: <Ey goncat nazik tenin.> 6 ... 
S1vrilen bac"lar, vu"kselen .,1·nçler, fı- ların mukavemetinin muayene edilmesi, .. .J' PAZAR 10 1211939 Mu hayyer Sünbüle saz semalsl. 2 - otuyarı: .. .; • sı muuürü, parti vilayet idare heyeti r 

rın'ar, otomqtik ic:liyen her c:ey rrözleri temi2!1enmesi, katcanlanması gibi vası.. 11. ı2.30: Program, ve memleket saat ayarı, Me!hnret Sa~nak. ı - Arlt Bey _ Baba ,şıı. • 
-s ~ b reisi ı,1ustafa AldıkaçtJ, Ticaret odası 12.35: Ajan..<; ve meteoroloji haberleri. 12.50: kı: (Nlgll.hı mestlne canlar dayanmaz.> :ı ... 

dikkatle kendine ~ekiyor. talar!a doludur. katib; umumisi Osman Cudi Gürsoy, Türk müziği: Klfısik eserler ve halk türlr.ü - ......... - Saba §arkı: mayall ylre de~ıneJ 
Şüphe yok ki bu muazzam fabrika her Çelik fabrikasında Vilavl't gazetesi bı!.şmuharriri Vedad leri. Ankara Radyosu Küme Sea ve saz Hey_ 3 - Arlt bey _ Karclğar §arkı: (G<intünıilll 

Türkün güveneceği ve övuneceği kadar 200 metre uzunluğundıı 80 metre ge-ıÜrf~ BE:'n~, t<lusal artırma kurumu re- eti. İdare eden: Mes'ud Cemll. ı3.30 _ 14.30: hayali zamandır. ı 4 - ......... _ Karclla' 
büyu"k bir eserdir. · '"ği d ~ Mü::lk <Küçük Orkestra - Şef: Neclb Aşkını, şarkı: (Pınarın başında destl doidurıırJ nış.ı n c muhte§em bir binadayız. 50 isi Zarifı' Aı~mer, beledı've meclı'sı· aza- b~ 

w ,; ı - Hanz Mainzer: VIyana polka,ı. 2 - ı9.50: Konu~ma (Alım _ Satırnın hutuld ... 
Fabrika şimdilik yıXl'l 180.000 ton is- metre uzunluğunda -t baca. sivrılnıekte- ı-s:ndan Mediha Orhon, tüccardan Cc _ Hanns I"öhr: Bfiyük vals. 3 - Eduard Kün _ kırndan tetklkl.l 20 05: Türk mtizi!l: JliC!l 

tihsal yapacaktır. Bundan ba~ka ~1.000 dir. Bunun yanında hacldehane kısmı bü- neke: Teessür valsl. 4 - Schmldt oentner: kar faslından müntehlp parçalar. Antcıır' 
ton da demir borular temin edecektir. t" f b 'k b" "k b' mal Gelişen'den müteŞ€kkil komisyon t . i un ai rı anın en uyu ın~sını teşkil Cumartesi günü toplanmış ve bir POk aB:ına her zaman söyle. (Ağır vais.> 5 -~Radyosu Küme Se.s ve Saz Heyeti. İdare • 

Her profılde demır çubuklar, potrel- etmektedir. 250 metre uzurılugu vardır. k 
1 

. . 10 Franz Le har: Llbellent.anz operetlnden pot- den: Mes'ud Cem il. 21: Koruıer tatdiml: J{JJ· 

lerden başka sanayiin her şubesinde kul., Buranın içerisinde en büyük potrcl- ar~r ar \'erm·ş.tır. pur:. 6 - Cari Rydahl: Melodi. 7 - Paul ı lll Bedll Yönetken. 21.15: Müzik (Radyo ~· 
}anan csaç• lar da yapa('aktır. )erle 18 milimetre kuturlu çubuklar, 0.3 nu sene yerlı mallar haftası her se- Lincke: Olur - Olur - Olur! fŞen parça.> ı8: kest,.ası - Şef: Dr. E. Praetorhıs.l 1 - J, . 

' ı ı · .J 1 Program. 18.05: Memleket saat ~yarı, ajsns Bach: 5 - Inci Brandenburg konQerto.'nl (lte Ji'abrikanın her kısmınm faaliyetini ve milimetreye kadar saçlarla dekovil ve n~?Kın·ıen da 1a parlak bir şekilde kut- 1nııı 
I k ve meteoroloji haberleri. 18.25: Mllzlk (Rad- majör.) 2 - A. Borodln: Birincı senton Jt 

lbu hususta edindiğim malumatı da sıra- demiryo'u rayları, travesler yapılacaktır. anaca tır. yo caz Orkestrası.> 19: Çocuk saati. ı9.30: Andantest 3 _ M. Mussorgskl: Çıplak d9&: 
lamak lazımdır. Bu fabrikada clört tane 6i tonlu!;;: sa- Türk müzi{ti: Halk türkfilerl. inebolulu San da bir gece. 22: Memleket s:ıat ayan, AJatll 

• Yüksek fırınlar bit tipte regeneratif te.9hin sistemile ya- Halb futbol fakımi Re~~b tarafından ı9.45: Türk mlizl~l. Ça _ haberleri; Ziraat, Esham _ Tah..-llo.t, karn; 
pılımş ocaklar bulunmaktadır. 10 tonluk lanlar: Veclhe, Fahire Fersan, Reşat Erer, b!vo - nukut borsası (Fiat) 22.20: atrbe522 30 metre yül..~ekliğinde iki yükst-k fı- Adanaya gele ce!< cevdet Kozan. ı - Okuyan: Muzaffer tıkar. snat. 22 30: Millik c opera aryaian _ PU · 

nndayız. Yukarısına çıktık. Yüzüroüzde 100 tonluk ikişer v;nç çelık fabrikasının 1 - Bayatlarahan peşrevi. 2 - Haşim bey _ ss· Mü1lk (Cazband _ Pl.) 23.25 _ 2S.30: "~" 
sıcak bir hava do:aştı. Iİcride kumlar i- faaliyetini ternin etmektedir. Adan::ı (Hususi) - Haleb futbol ta - B:ı)nthraban şarkı: CN!metl vaslın Için.) rıııkl program, ve kapanış. 
çindeki yoldan IAv halinde eriyen demir Demir cevheri kımı Adanaya gelmek ve buradaki 3 - Rahmi b'!y - Bayatlaraban şarkı: <Ba- * 
akıyor ve nL.lıayete geliyor, vagon üze- Divrikten gelen dPmir cevheri kırıl- klüblerle iki futbol maçı vc.•·"~mak tek • na nol:1u değişti .şimdi hallm.ı 4 - Re.,at E- ÇARŞA:\IBA 13/ı!/1939 11 . E f . . J r- rer - Keman tak.slml. S - Suyolcu _ Bayatı 12.30: Program, ve memleket saat ayıı 0 : 
rindeki 'bir potaya dokülüyor. 'tra a sıç- mış cınsıne göre ayrılmış ve pişirilmek, 1ifinr1e bulunmuştur. Bu teklif tetkik araban şarkı: CNeyleylm nlcedeylm.l 8 - ı2 35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12·5 ~ 
rıyor, Vinçler kalkıp iniyor, gidıp geli- kül~-eleştirmek ve mayi haline getiri'.e- . . w .. .. ....... _ Bayatlarahan şarkı: (Dti~Şme da~da Türk müzl~l (Pl.l 13 .30 _ ı4i: Müzik c:r<Mil

6
: 

yor. Gürintüsüz bir faalıye~.. rek ve süzülerek gordftAü muamelelcr- E'd.lm<:'ktedır. Haber aldıgıma gore Ha- geZ<!n geylğln ardına.) 7 - Bayatlaraban Orkestra _ Şef: Necib Aşkın.) ı _ Lt:OPol 
Bu iki izabe fınnmm günde 200 ton den sonra demirden kalıblar içinde 1-2 leb futbol klübüne kabul cevabı veril - saz semalsl. 2 - Okuyan: Melek Tokgoz. Knrlı;bad hatırası. 2 _ Bllly aoıwyn: es~ 

demir istihsal yaptığını Vf' 2-3 milyon tonluk bloklar haline gelmektedir. mi~tir. ı - Atlt bey - Suzlnfı.k şarkı: (Gözümden bazlar (Foks-trot.) 3 - Robert stoıs: ,pıı. c-
metre mikabı gaz ve 300 ton cüruf çı. Demir cevherini muhafaz:ı eden 168 ~~t~i~~r blrk an havam 2 - Alt Rlfat bey - ter .. de a~açlar tekrar çiçek açıyor. 4 -lt 

1:u-
k k ıd metre bo'-'Undaki dep'Xia 19!l.OOO ton cev- V d h d uz n . şar ı: (Kfır etmedi zalim.) 3 - Ba- Orlt: Marş. 5 - Brusselmaru: Feıemen lll-

artma ta O uğunu söylüyorlar. .J Ozga lma m ın a de~t1n Kaynak - Bayatı şarkı: (Kar§ıda ka- itl. No. 3 - Karlı manzara. ı&: proırtıı. • 
Ya1nız .bu fınnlann bu istihsali yap- her bulunmaktadır. b. l 1 k Id rn yonca) 4- ......... - Uş.şak türkü: (Gitti 18M: Memleket .oıaat fıyarı, ajaru ve ınettıl 

maları için 660 ton kok kömüni, 300 ton Bu ham madd~yi yüksek fırınlara doğ. Jr e a Ö Ü de gelmeylverdU 20 30: Konuşma (Türk ta- orolojl haberleri ı8.25: Türk mtizitf: ~f 
kireç ta.§l, 3.700.000 ldlo sıcak hava istlh- rudan doğruya ~ tonluk vinçler götür- Y.ozgad (Hususi) _ Yozgadda tamir rlh!nden sahlfeler.) 20.45: Türk müzltı: Fa- HeyeLI. 19.10: Konu,csma C On uncu nsar~ııl 
lak edilmekte oldukunu ilave ediyorlar. mektedir. edilmekte olar. Arpalık hamamında ça- sıl H~yetı. 21.30: Müzik CCazband _ Pl.) 22: ve YerU Mallar Haftası münasebetne tJl~~ıı· 

Kuvvet santralinde Memleket saat ayarı. ajans haberleri. 22.15: EkoMmi ve Arttırm~ Kurumu namına "an.l 
Kok fabrikasında lışan İbrahim ve Abdullah gece soğuk Ajans spor sen·lsl. 22 25: Müzik (Cuband _ rif Vekili Hasan All Yücel tara.tınd rl.J 

Fabrikaya giren kömür kok ocaktan- Bütün fabrikaların çalışma kuvvetini olduğundan harnarnda yatmağa karar Pl ı 23.25 _ 23 30: Yarınki program, ..-e ka _ ı9.25: Konuşma CDış politika hldi8C1e Jet 
.. veren kuvvet santralı 7.500 kilovatlık e~ ve mic:ler ve hama'mın içinde biraz 0 • pam~. ı9.40: Türk müzl~l Çalanlar: vecihe. ce""'· 

rıa ray ıuzerinde elektriklc hareket eden "' v-
lektrik istrhsal etmektedir. turcluktan sonra uykuları gelmiş ve * Ca~ıa, Fahlre Fersan, Refik Fersan. ::refl 

vagonlar içinde gitmektedit. Mııhtelif .r k a s d! H ı lh d ~ 
:.ı.~erisinden bin ki~atlık yüksek taz- t ] d E ı h t "b PAZARTESt 11/1211939 uy n: 3 oşses. - N nen bil-

taktir ve tasfiyelerden geçirilerek ka. yikli iki türbin vardır Bunların buharı ya mı~ ar ır. V\'e ce amam ecru e 2 - Udt Hasan _ Nlhavend şarkı: (SSO'- şıır 
rnürün içindeki katran, benzol gibi mad- · • - için yakılmış ve yeni badana yaptırıl - ~ 2 ·30 = Program, ve memLeket saat Ayarı, mem ki neden.> 3 - Ahmed _ Nlha,end 
deler alınarak fıçılara konmaktadır. nı temin eden dört kazan bulunmakta- mı.ş bulunduğu için sabahleyin bun - 1~:~5: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12 !10: kı· <Bir busene ermek için.) 4 - Avnl B~c-

dır . .İnce toz haline getirilmiş kömür ve hıTdan İbrahim ölü ve Abdtillah da ~.rk milzi~i (Pl:> 13.30 _ ı-t: Müzik (Hatlf Nihavend şarkı: <I&sız gecede ben ytne ~ .. ıı 
Diğer taraftan ocaklarda kömürden is- kok ocakları Be yük.;ck fırın h rdan gelen . . muzlk - Pl. ı ıs. Program. 18.05: Memleket ranı dli~ündüm.) s _ Bel P:ınar _ ırn~ 

tihsal edilen havagaz.ı tesbin işinı temin gazlerle çalışmaktadır. baygı.n bır haıde derhal Memleket has- saat ClyS:'· ajans ve meteoroloji h&berlerl. şarkı: (Bilmem niye slne~dekt yar1J 6 ot· 
etmektedir. Hülisa her bakımdan çok ağır bir te- tanesıııe kaldırılmıştır. · 18.25: Muzik IRadyo Caz Orkestrll3ı.) ı9: Udi Hasan _ Htizzam ~arkı: (A~kım u)'UYar 

B tl k .. .. k k hal' ld'k Konu,m~ CAnkaranın Iklimi hakkında.) ken.) 7 - Sadettin Kaynak - HiizZ801 ş .. ı:ı 
u surc e omur o ıne ge ı - sisata malik bulunan Karabük demir çe- OrgUple kış 19.15· Türk milzl~l. Çalanl.ar: Ruşen Kam. kı: fErzurumda bağ olmaz.) 2 _ otuY;I<ı 

ten sonra kızgın bir ak-ş halınde vagon. lik fabrikaları bugünkü halilc de kal mı- Oı_vdet ~ozan, Reşa_~ Erer. ızzettin Okte. ı _ Safiye Tokay. 1 _ Şevki Bey _ nıcas .ştı ııJl· 
lara dökülmektedir. yacağı anlaşılmıştır. Ürgüp (Hususi) - Bir müddettenbe - Okuyan. Semahat Ozdenses. ı - Leml _ HL (Bilmiyorum bana noldu.> 2 _ yesarf Pçor 

Demir ve çelik fabrikalarının yegane Da'ha buna çok ~eyler ilave edi'ecek- ri y.a.ğmurlu gide.ı hava son günlerde cıız şarkı: rsorulmasın bana yel.•lim) 2 - Hlc:ı7. şarkı: CB!lmem niye bir busenl ,.1 
unsuru sayılan k~k fabrıkası yüksek fı- tir. O vakit iktısadiyatunızdl çok hayırlı Hayr! - Hüz1.am şarkı: (Ölürsem yazıktır gBrüyor.sun) 3- ......... _ Hicaz şarki: ~,J 

büsbütün soğuyarak evvelki gün sabaha sana kanmadan) 3 Leml K IıJ P' 
nnlann sarfiyatını kar§ılıyacak derece- yükselişler göreceğiz. - - are !lar ~ar- lar dağlar viran da~lar.ı 4 - ......... ' t"~!t 

karşı kar yağmağa başladı. Yerlerjn ıs - kı: CBir gölge ol ben! pe.şlnden koştur.) • - .şarkı: (Allşlm.) 20 20: Temsil: zor 11t .• cU' 
dedir. tıJl."' 

H~ndekte yeni mahsul lak o1masma rağmen bütün Ürgüp ha - Şerruettln 7.lya - Kürdlllhlcazklr şarkı: (Bık 20.!;0: Konuşma (Haftalık posta oSU • 
Kok ocaklamıda günde 1.135 ton ma- - tım elinden.) 2 - Okuyan: Necmi Riza A- 21.10:. Müzik (Riynsetıcümhur Ba~d ı.e11t 

den kömüru kok h:ı'ine gelmektedir. Hendek (Hususi) - Hendek inhisar - valisini 5 santim boyunda kar tah~kası hlskan. 1 - Ncva peşrevi. 2 - Dedenln ba_ Şef: Ilıs:ın Küncer.ı ı - w. sterrens· ,..., ıı 
12.32 ton lbenzol, ~-7 ton muhtelif ya~lnr, lar idaresi yeni mahsul için KAzintiye kaplamış bulunmaktadır. Çiftçilerimiz ynt! şarkısı: (Nice' bir aşkınla.) 3 - Rltnt CMaış) 2 - A. Dvornk: Hümoresk- S t>EıııtJ 
20 ton asf.alt, 2 ton amonyak, 11.6 ton köy:Une avans verrneğe başlanu~tır. bu yağışı faydalı bulmaktadırlar. Bey - u ıık şarkı: mfiştüm yine bir Afeti Ko:-s'lkow: Polonez 4 - H. Fevrıer: esc0: 

me.şhuru clhana.ı 4 - Mahmud Cellllettln suftlnin 2 inci parçası. 5 - oeorges ~t sS· 

- Hasan Bey gazeteler
de gördüm ••• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

Harb yüzünden mi Avrupadan şehrimi
. ll:e Jml)anılrnı~ elbise, a • 
yU:kabı. ppka stokları ie
ll,ronn.Uf. •• 

Hasan Bey - Tabii bir 
~y azi;ıfm •• Avrupanın 

hiç bir tara!ında sivil el -
biseli iıısa.rı kalmadı ki .. , 

P.ş. U~şak şarkı: (Mecnun gtbl ben.) 5 - Romen Rnpsodlsi, No. 1. 22: MenıJeltrrı·'f!ı~ 
Sup!ıi Ziya - Uşşak şarkı: C Gücendi biraz at ayarı, ajans haberleri. zıraat. EStııı :ı2 20· 
söı1erlme.l 6 - U şak saz semalsl. 3 - o _ vllfıt, kambiyo _ nukut borası CF!at.l rt pl • 
kuyan: Radife Erten. 1 - İsfahan ' ~arkı: Serbest saat. 22.30: Müzik CBach: pa coıı.,_ 
(Kim deml.ş nkhm alan.) 2 - Lemi _ Kar _ ya no !çin konçerto _ Pl.l 22 50: Mftıflt ~ııı 
cl~ar şarkı: <Hüsnüne etvarı nazllı: 4an se- ban1 _ Pl.) 23.25 _ 23 30: Yarınki pro 
nin.) 3 - Refik Fersan _ Muhayyer f&rkı: ve kapanış. 
!Her güzel bağından.l 4 - Muhayyer .saz * 
semalsl. 20.1S: Konuşma (Onnanlarımızı ta- PF.R~El\JRE 14 12 J939 ayııtı. 
nıyahm ve koruyalım,l 20.30: Türk mUz!~!: 12 30. Program, ve memleket saat 1,.~o· Fası! heyet!. 21.15: Müzik (Küçük Orke& _ 12 35: Ajans ve meteoroloji haberterf·ce""et 
tra - f;et: Necıb Aşkın.) ı - Fr1tz ReckU!n- Türk ıntizl~l. Oıılanlar: Ru.şen J{atrı· ı / 
wald: Viyana müzlklerl. 2 - Hans Znnder: Oa~ln, fzzcttln Ökte, Ziihtü Bardakoit~ı f. : 
Po1 k:ı. 3 -- Uanschmann: Andalusla Cİspan- Okı•yon: Mefharet sag-nak. 1 - lo'{ed ıt1 ecl11 

vol valsl.) 4 - Rio Gebhnrdt: Ma."'karad zlz Ef. _ HicnzkAı şarkı: cvnzgeçlp ıııı(f>ICşıa~ 
(Konser valsU S - Oanglberger: cBen1m dar..) 2 _ ......... _ HicazkAr ~arkt:tt fllrl'1' 

Küçük Ayım TeddY• CSaksafori ~lo.) 8 - olur gUneş gider) 3 _ Leml _ UŞ.Şll [lt ' 
Emmerich Kalman: Ah, sen, sen! <vaı.,) csıvah ebrulerln. durup çatnıaJ '~tı\'t~~ 
7 - Aubert: Göbeklller resmi ~çidl. 8 _ ml _ Karclfar ı,arkı: (Çeşmanı o~ ı 
Gu!tn Llndner: Şarap ilAhı BakU. ~renne elldı.r.) 2 _ Okuyan: Melek TO cı-ı 
dans 22: Memleket saat ayan, AjaM ha - tD,.vam1 ıı inci ••1,. 



SON POSTA 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlncıkları tazeliyerck çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak nsabi buhranları, uykusuzluğu gidcrir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak temizliğinde, Tifo, Grip; Zatürricye, Sıtm.ı nckahatlerine; Bel gev§ekliği ve ade
mi iktidarda ve kilo almakta ~yanı hayret faideler temin eder. 

TiHA Şurubu 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUV
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstenuesidir ... 

Sıhhat Veki1etinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

s·r h fta ık radyo progr mı 
~ii ( <Baştarafı 10 uncu sayfada) 'hi zıya _ UHak şarkı: (Neden hiç durma - lente: Uznk bir memleketten serenad. 4 -
~:.dUihi~zkfır peşrevi. 2 - Kemanl Se _ dan.) 2 - Okuyan: Miizeyyen Senar. 1 - Leoptlld: Yeni dünyanın eski şarkıları. 5 -
'r'~t!k~l }{urdllihicazltô.r şarkı: (Çılgınca sc. Şevki bey - Hicaz 1arltı: (Flrakınla zalim.) oscar Fetras: Halk şarkıları sultl. 6- Ch -
kl! · 3 - Bedriye Hoşgor _ Kürdillhlcaı- 2 - Fahlre Fersan: Kemençe taksimi. 3 - r!stiım Rymıng: Entermezzo. 7 - Hans 
~tırJı~~kı: CKararnn sularda.) 4 - Nef!se • Lcml • meaz şarkı: <Severim her ~~eli sen Thııler: Kukuk (polka.> 8 - Aletter: Oilı:el 
s _ hlcaııtAr şarkı: <Severim her güzell.) den eserdir diyerek.) 4 - U~§ak Mustezad: Raca <Entermezzo.) 9 - Tschalkowsky: Dör 
!Gtizu ~ınan Nlhad _ KürdUlhlcnzkar tarkı: (Hasretle bu şeb.) a - Artakl - U/Mak şar - dünc:lı Fa mlnör Senfoninin 2 _ Inci kısmı. 
llfarı lllden gitmiyor) 13.30 • 14: Müzik kı: (Sevdamn yakın gel.) 6 - Halk türkü - 22: M,.mleket saat ayarı, Ajall8 haberleri, Zl 
lc(M ~ Muztk - Pl.) 18: Program. 18.05: Mem sü: <Söyleyin güneşe.) 7 - Halk türküsü: rnnt. E~ham _ TahvtHH, Kambiyo, nukut bor 
berı;rı a:ı.t &yarı, ajans ve meteoroloji ha • (Benllyt aldım kaçaktan.) 20: Konuşmıı (0- sıısı IFl:ıU 22 20: 1:üzlk CiKilçük orkestra -
19 ~ · 18 25: Müzik <Radyo Caz orkestrası ) n uncu Tasarruf ve Yerll Mııllar Hattası mü. Y~r nk! progr(lmın devamı) 22.35: Müzik 
'Pürıt ~~uşına CGrlp ve lhtllatıarı > 19 ıs · nasebetlle Ulusal Ekonomı ve Arttırma Ku. !Opera aryalnrı _ PU 23 : Müzik (Cazb::ınd -
Clhe, 'Re ~~ı. Çalanlar : Fahlre Fersan, Ve - rurnu n:ımına Hariclye VekUl Şükrü Sarııç. Pl) 23.25 _ 23 30: Yarınki program, ve kapa. 
l'an· 'N tık Fersan, Cevdet Çağla. ı - Oku- oğlu tarafından.) 20.15: Konuşma <Bibli • nı,. 
re..,l. 2 ~~1 Riza. Ah!skan. ı - Karclğar peş yo~·afyıı saati.) 20.3(): Thrk müzi~l: Fas ı 
Oldıı l:ö ~ Şerır Içll _ Karcl~ar şarkı: {Mcst heyPtl {Mahur Faslı.) 21.15: Müzik (Küçük 
ll· ı Al;ül.) 3 - All Etendi • Karci~ar şar. Ork4'strn _ Şef: Neeib Aşkın.} ı - Franz 
fak tarkı~ dil! ne~dımı) 4 - Rakım - Uş- Köntgshofer: T:rol Entermezzo,u. 2 - Rio 
~a hiç yakılmıyor.) 5 - 6UP- Gechart: Noktürno (Ninnl.) 3 - Ra!faeıe Va 

CUMA 15112 11939 
12 30: Proıı:ram ve memlt"ket saat ayarı 

12 35: Ajans Vf' meteorololl haberleri. 12.50: 
Tfırk mütl~l CPU 13.30 _ 14: Mfizlk (Harif 
müzik _ PU 18: Program. 18.05: Memleket 
S'lat Avnrı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25: Ti\rk mUt!~: Fasıl heyl"tl. 19.10: Ko -
nusma (Onuncu Tnsarruf ve Yerli Mallar 
Haftası mfinasebetlle. tnusal konomi ve Art 
tırnın Kurumu narnma Ziraat Vl"klll Muh -
ıı'l Erkmen tarafından.) Hl.25: Türk ml\zl~i. 
Cıılanlar: Ru"en Kam, Cevdet Ca~a. Hasan 
Gür. Şel'lf İçll. Okuyan: Semahat Özdtn -
~"~ 1 - Hicaz pe$rev1. 2 - Rerik Ferııan -
Hica7 &arkı: (Oeçdl rüya gibi.) 3 - Şemset
tln Zlva _ Plr<ız ~arkı: (Olslt bt-n sana ben_ 
dl>) 4.- Ruşen Kam: Kemence tak.,ım! 
; - Mııstafa Nafiz • Hfizzam ~arkı: (Oön -
Him nice bir renden uz!lk gftnlerl saysın ) 
fl - Raz .~emrıl~l. 19 50: Türk miizljH: Hıılk 
türkül ... rl . Sani Yaver Ataman ve Azize Tö -
.... m 20 ıo: T~>mcııı: Lou''le. Yazan: Ouııtave 
rh.,rn ... ntler. T<f>rctlme rde-n: R. ReQid. CCe -
ınt>l R.i:s1d. p!vanoda Oıı!!tave Charpentlerin 
T .oıılc:p operac:mdan nart'alar calara lt esere 
.. ,falTıt Pı1'"(0rkt!r . l 21.10: Müzik eRivaseti -
r-Hmhu:- Filarnıonlk orkestrası _ Sef: Hasan 
11' .... . , Alnar 1 - s. W. Rachmanlnoff: 2 ln
~ı p'vano kon,.ert.o<rı.l. 2 - R. S~'humann: 
ı _ inci Senfonl. 81 Bemol Ma1Hr. 22: Mein. 
'ek"t <~al't avArı, a1anq haberlm. ziraat. ~s
lı<ım _ tahvll~t. kambiyo _ mıkut bor.~ası 

tr.oıl\+ \ 22 20: Mü'Z1k li.iedler _ PU 22.45: 
'l.fii.,lk fCıızband _ Pl l 23 25 • 23.30: Yarın. 
ki prt'l"'ram. ve kanam~. 

: 
l 
l • 

POKER Traş b1çaklar1 
T)ünyanın en iyi tr~ş lıçaklarıdır. 

f'TTl\f ~RTF~t lfl/12 fJ!l:IQ 
1130· Program ve memleket ~aat !yarı. 

13 ~: Ajans ve meteoroloji haberl,.rl. 13.00: 
'T'i;r'~ rnft:,ll!l. f'!llanlar: Rmen :ııtam. Re~ad 
Erer. İzzettin Ö\ttf', Cevdet Koza n. qkuvan: 
Mü;oevven Senırr. ı - Sel. Pınar _ Rast ~ar-

llütb Gayri menkul satış ila.ıı kı: (Yalnız benim ol.l 2 - Leml • RMt oiar. 
•nıye icra 1\lemurluğundıın: kı: (Yok mu cana aşıka hiç Ulfetln.) 3 --

tio Kıymeti Arif bev _ Mahur ~arkı: (Seninle durmak 
'~ ~- K 1 ~ve mevkll ve ağaç adedi Ura K. Müll\haza' derdln~k eyler beni.) 4 - Sel. Pınar - ıır. 
t lleııt ciğar şarkı: !Sana gönül verdim.) 5 - İz -
l » ~. Çukurba~ kırk ağaç 1000 00 zettın öıcte: Tnnbur taksimi. 6 - Halk tür. 
l 11 

11 Çukurba~ı yetmiş nğaç 140Q 00 küsü: (İki de tnrnam): (Kesik saçın kum -

1 • 
11 Damönü seksen dort Kayden .. aldır): (Mesel! me~em: (İ'kl karpıız btr kol_ 

1 11 ıı Derebağı 118 a~aç S54C 00 tuh mıtar mı.> 14.30: Mf\zik IRITasetıcnm -
t 11 » Barızeytınlik 1600 00 5-6 No. bir arada olup 81 hur Bandosu _ Şef: İhsan Kün~;er.) ı -
8 11 » Sarızeytinlik Ağaçtır. Mehm~d Al\: İzmlr marşı. 2 - Charles Anc-
a 11 » Öl'<'n kırk abc.. Kayden llffe: t,:'lgnn serenadı. S - Berlloz: Roma 
lo ll :ıı Karantılık 105 agaç S150 00 karnavalı Uvertürü. 4 -M. de Falln: Slhlr. 
lı ıı » Damönü 66 ağaç Kayden baz aşk baleelnden lkl parça. 5 - R. Korsa. 
1~ , 11 Kuruçe~me 333 ağaç 4995 00 24 de beJ sehml satılık. kort: Antar füçüncü k!.!ım.) 15.15 _ 15 30: 
ıa 11 

11 Bayraktarderesı 44 abç 792 O Mü7Jk <Cazband _ p].) 18: Program. 18.05: 
li 11 

11 B:ı~arburnu 70 n~aç Kayden Me'llllekct !laat llyan. ajaru n meteoroloji 
ıs :. 11 

Dikenli 61 a~aç 1830 00 haberleri 18.25: Mtlrlk (Radyo caz orkestra. 
ıc , 11 

nesulyu"du 74 a~aç 1110 oo ~.) t9: Türk müziği. caıanlar: Kemal NI -
ı., , • Gökek 0000 00 Tapu iptal sablmıyacak vnzl &yhun. veclhe, Reşad Erer, İzzettin 
la 11 

11 
Demirelören 142 ağaç 2556 00 Ök~c. 1 _. Okuyan: MU8tara Ça~ıar. ı - s:ı.. 

lg .. ıı Çamdere 70 n~aç Kayden yat• pe~revl. 2 - Sel. Pınar • Bayatı 49-rkı: 
~ , 

11 Sıratn~lar 20 ağaç 361i 00 Kayden 1 Aı-+ık vetlşlr cektl~lm.) 3 - Rahmi bey • 
~~ , ıı Çnmdere 28 a~nç Kayden Muhayyer şarkı: (Serapa htısnil ansın dil _ 
~ ~ara 11 Ihrabaşı 58 a~aç 928 00 ~itnnsın ı 4 _ Hatıı Yusuf _ Hüseynl 11ar1ı:ı: 
~3 ~eııt ;tnç Kabaağaç 204 ağaç 3060 00 CF::ır.ın bfiklümlerl ~6nül baihdır.) 5 - ...... -
2t a Qukurbaflar 80 a~aç 1600 00 Gfil'"nr sarkı: COül~en bahı:eslnde.> 8 - ... 
25 11 

11 Ba~ıarburnu 63 ağaç 138G 00 Zeytlnll~ln dörtte t'ıçü sa.tıhk ..... _ Muhayyer 4arkı: CBugün ayın on dör. 
~6 , ' Burun Damyanı 120 a~aç Kayden dü.l 2 _ Okuyan: Radlfe Erten. 1 - Blmen 
~ ıı » }{abrlstan 55 a~nç 1100 00 sen _ ~egAh ~arkı: (Sun da fçsln yar eıtn -
~e 11 ' Apostoı yerı 100 ağaç Kayden rı .. n. ı 2 _ Arif Bev • SegAh şarkı: (Olmaz 
~ , • Karantılık 70 a~aç Kayden n~r slnel satpareme.) 3 - Sel. Pınar _ HUv-

~araa; Deveyata~ 112 ağaç 2240 00 .,.3 m şarkı: (A!Ikınla sürün.~em.) 4 - Blmen 
ao aç B. İbrahim 717 a~aç 550 ~f'n - Hüzz:ım sarkl: (Sukfında geçe.rJ 3 -
aı b.! t ~ dikme ve dellee tamamı 5000 00 Okı1van · Sad i Ho•ses 1 - Arif bey • Rast 
3~ ' Muradçeşme 410 n~aç 4920 00 s:ırk1· (Fitneler glzlemlş ahu gözüne.) 2 -
'-... a ~ _:<'lonedere 162 attaç 2754 00 Şfik>1i _ Ra3t şarkı: (Uyusam göğsüne koy _ 
11,~ı.ı~Ulyurdu 170 a~aç 3910 00 sam şu hummalı ba.,ımı.l 3 - Arif bey _ 
ıııd • ar1cı kı 
ı-.. • g = Rast .sıtrkı: (Nlhansın dldeden ey mestl na-.,, ııı ıJ n h ııvrtmenkullerden 7 ve ı7 ve 2S ve 19 No da dört zeytinlik hemhudud 
~ı 6'75!) 

11 
ePSı b'r mal hallnde satılacak l)u ~ t zeytlnllkte 270 ağaç vardır. Ta_ zım.) 4 Refik Fersan • Rast şarkı: <Dün 

~· " 1 ro. kı:vml'tlldlr vlnP. gür.ümüz geçti . beraber.) 5 - Kemal 
oı 2 ~o. d · Emin • Rast şarkı: Cik! gözUm senslz.) 2{)· 

ll , ~ıp 2988 l~r!k~ Zl'yt n~lk birbirine karışık olup lk!sl birden satılacaktır. Tamamı 166 Komımıa fOnuncu Tasnrruf ve Yerli Mallar 

1 "·ı."~ 27 N ı~etı dir. Haftası münasebetlle tnusal Ekonomi Ku -
t• 1 , 'l 'l' lll ~ı ~a u~ eytinllk birbirine hemhudud ve karışık olup üçü bir arada rurrıu ramına Gümrük ve İnhisnrlar Vekili 

r <~lt tıcıa ka ı04 " ç ve 7600 Ura kıymetlldlr. Raif K"'radenlz tarafından.) 20.15: Türk mU 
1 .\ llz~rın Y dlnn çıkarılan gayrimen ~ullerdc::n 1-28 No. ya kadar 28 parça zey. z!ı;l: K:ırı ık program. 21 : Mftzik (Küçük 

~ıca bu de Z raat Bankasının ke.'lbl muacceUyet etm~ on bin Ura alaca~ı nr. orkP~trn _§Şef: Neclb AQkm.) 1 _ Jose Pa-
~< ~il.. senekı mahsulü satışa dahil olmadı~ı gibi 942 ye kadar mahsulAtı ahara douk· '1\iacar arkıları üzerine parafraz. 2 __ 

t ll' ~ 2 • y Joh. Strnm'!s: Artist hayatı (Vats.) 3 - Hans 

1~ lt. dokuz bina 
1
kadar dort parçnda zeytlnllkte &>zal Madranın 'kesbl mu:(t'.-cellyet Ma'nzer· Bahçe kapısında serenad. 4 _ 

, h lra lpotekll alacn~ı vardır. Bu dört parça mal lpotekll hakklle sa. T h 1.. ky· Va'~ No 5 5 H Löh . 
<:ıu sc il .. ows . '""• . . - anns r. 

1 c~~ ııtuz lk! Tempo _ Tempo CGalop.l 6 - Mlchell: İ -
~r~~ ııat bu tarlh~;r~a zeytlnll~ln .~atışı 15/1 940 Pazartest saat ll de ıcra dalrestnde klncl kiiçük süit. 7 _ Drlgo: Esmcralda Bl. 
~ ecı 1 ~ on b.. ü nddl layık gorulmezse en çok arttıranın taahhiiı!n b!'lki kalmak !et suitl. No. ı. 22: Memleket saat ayan, a _ 
~ ~ eaı;:ıek; ~-artne ge~ uzatılarak 30/1/940 Sal• sa nt ll de yukanda yazılı haklar ı:- jans haberleri, zıraat haberleri. ı2.ıs: Ko. 

11,eıerı ~ek lstıyenıe çok arttırann satılac!:lktır. Satış p~n para lledlr. Fazla malu. nuşma (Ecnebl dlllerde.) (Yalnız kısa dalga 
ıı~ıı·e beı-a e bıı nıaııa: 2/12 939 tnrlbinden tt\bart'n dalremf~ fiartnameyt tetkik postnslle.) 22.15: Müzik <Melodiler _ Pl.l 

• oı11tı ber t!atr üzerlooc hak fddl~mda bulunanların 20 gQn zarfında evrak. 22 30: Müzik (Cazband _ Pl.) 23.25 _ 23_30: 
\Ir, 6Ye nıtıraeaatıerl. aksi takdirde hakları.ndıuı mıı.hrum kalacakları 

tJS/4~49 Yarınki program, ve kapanJ4. 

Güzel 
O mak 

• • 
1 1 

Her ~eyden evvel sıh· 
hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

KRE 
PER TEV 

sizin de cildinizi gü
t:elle~lirir, guddelerini bes· 
liyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 
ve yapdış tarzındaki incelik dolayısıyle, tenin faıla yağlanma· 
sına mlni olur. Y ağsız olarak h:.ısusi tüp ve vazolarda sahhr. 

Gayrimenkul Satış Ilanı 
Istanbul Emniyet Sand1ğ1 Direktörlüğü nden: 

Fatma lle Oeneral Fuadın 5120 hesab No. sUe Snndığımızdan aldığı (12500) liraya. 
k.ar~ı blı1ncl derecede ipotek edip vadesinde bo::cıınu vermedl~nden hakkında yapılan 
takib -:izerlne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesının matufu 40 cı maddesine göre sa -
tılmru;ı icab eden Boğaziçinde Mlrgünde, Mirgün caddesi e.ski 2. 211. Yeni 2.2/1. 2/2 • 
No lu kayden 6910 zira miktarında me.sahası olan mutaddema rıhtım bir bab sahUhane 
ve derununda 500 arşın muayyen mahal lle taşiskele mahalli ve 211 NoJı arsa elyevm gen_ı 
kayden mezkur NoJarla murakkam kfi.Alr gnraj lle lk! bab sahilhane ve blr masura maf 
lezlzln tamamı (htı.len 3 kat kfıglr yarım kat ahşab ve lkl knt kt\.gtr bir .kat ahşab ve H 
kat ah,ap bina vardır.) Tamamı bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya konmuştur 

Satı.ş tapu slcll kaydına göre yapılmakt•ur. Arttırmaya girmek tstlyen 0912) llr9 
pey akçesl verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu dn kabul olunur. 
Blrlkmlıı bütün vergilerle be:edlye res:mıerl ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tel -
I!Uye rüsumu borçluya alddlr. Arttırma şartnamesi 15/ 12/ 939 tarihinden Itibaren tetklk 
etmek Isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır Tapu slcll 
kaydı vesalr liızumlu lzahat tu şartnarnede ve takib dosyasında vardır. Arttırmayıı gir
mı., olanlar, bunları tetkik ederek satılı~a çıkarı1:ın gayrimenkul hakkında her şeyi 
öğrenml.ş ad ve ltlbar olunur. Birincı arttırma 27/ 1/ 940 tarihine müsadif Cumartesi 
günü Ca~alo~lunda kAln Sa'ldı~ımızdn saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi Için teklif edilecek bedelin tercihan alınması Icab eden gayrimen -
kul mükellefiyeti lle sandık alaca~ını tamamen geçmiş olması şarttır. AkSI takdirde sa 
arttıranın taahhüdü baki "kalmak şartlle 12 2/040 tarihine müsadlf Pnzartesı günü ayn. 
mnhalde ve ayni saatte son artırması yapılacaktı ... Bu artırmada gayrimenkul en çok art 
ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları ta.pu sicillerile .sabit olmıyan nlfıkadarlnr ve irtifak 
hakkı sahlblerlnln bu haklarını ve hususlle faiz ve masarife dair iddlalıınnı llCı.n tarlhtn 
den !tibaren 20 gün içinde eHakı müsbltelerlle beraber dalremlze blldlrmelerl lazım
dır. Bu sureUe haklarını blldlrmeınl~ olanlarla hakları tapu siclllerne s:ıblt olmıyıın
lar satı.ş bedelinin payla.,ma:undan hariç kalırlar. Daha fazla malfımat almak isteyen-
lerin 938/362 dosya numaraslle Sandığımız hukuk Işleri servisine müracaat ctmeleı 
lüzumu il(ın olunur. 

lflflf 
DIKKAT 

Emniyet Sandı~ı. Sandıkt:ın alınan gayrlmenkulü ipotek göstermek tc;teyeıılere mu
hammlnlerimlzln koymuş oldu~u kıymetln '1. 40 nı tecavüz etmemek ü~ıe Ihale bede-
linin yarısına kadar borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (10199) 

Ticaret Ve' a.'eti Iç Ticaret Umum MUdUrlOgUndan : 
Türkiyede yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta işlerile meşgul olmak ~ze

re kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 

Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi bu kere müracaatla İstanbul acenteliğine 
Şirket narnma yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta i~Jeriie meşgul olmak ve 

bu ~lerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde müddei, müddealcyih ve 
ü~ncii şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Sisag ve Jirayr Simpadyan'ı ta-
yin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyct Sigorta Şirketlerinin teftiş ve mürııkabası 
hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun ihükümlerine muvafık görülmüş 

olmakla ilan olunur. 

-------------------------------------------------------------
Istanbul Defterdarlığından: 

Bakırköy sah1Hnln takriben 2500 açıklarında bundan 20 sene evvel batm~ olan 
Pelcngiderya gambotunun hurda demir aksarnı müteahhide ald olmak üzere p:ırça -
lanarak çıkarılması l.şl 1(62,5 bin dört yüz altmış lkf buçuk lira muhammen bedel uze .. 
rlnden açık nrttırmıyn konulmuştur. Mağruk gemiden çıkacak esleha, cepane, teçhizat 
vesaıre glbl milli müdataaya eıverlşU mevnt ilc bakır, plrlnç. aleminyum vr emsali ma. 
adln, meskt1kAt ve cvrakı nakdlye hükümete nld olacaktır. ihaleyi müteaklb yirmi 
gün içinde işe başlanması ve dort ay zarfn:da lkmal edilmesi mr ruttur Şartname 

bedelsiz olarak her gün Mlllt Emlli.k Müdürlü~'>ii muhasebe kaleminden alınabilir. Art. 
tırt:'ayn 14/12/ 939 Perşembe günu sant 14 de Mllli Emlak Müdürlü~ünde lçtlmıı edc -
cek olan komisyonda yapılacaktır Tallblerln 110 liralık muvakkat teminatın muay • 
yen gün ve saatte kom!syona müracantl:ırı. {9641) 

------·---------------------
İstanbul B elediyesi İlanları 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

18Z 00 2458,17 Baykoz ağaçlama :fldanlı~ serlerı t.nmlratı. 
99,00 1313,62 Beykoz a~açıam:ı fltlnnlıttında yaptırılacnk su havuzu. 
İlk teminat mlktnrları lle tahmin bedellerı yukarıda yazılı işler nyrı ayrı açık eksllt.. 

meye konulmuştur. ihale 18/ 12/ 939 Pazartesi günii saat 14 de Da1m1 Encümende yapı .. 
lacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamclAt Miıdürlfi~U kaleminde görilleblllr. Tallblcrln 
Nafia Müdürlü~ünden Ihaleden 8 gün evvel mürat'antıa alacakları fcnni ehllyet, 939 

mali yılına ald Ticaret Odası vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektublarlle Iha
le günü muayyen saatte l)almi Encümende bulunmaları. {9978) 
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Kısn bir mnddet c RADYO L 1 N :. Kul-
In ıdıkt.ı .ı sonr.1 dişlerinız inci gibi par
•H C!ıkt ın başka mikropların kimilen 
ınnhvoldu~uııu; zararlı snlya ve ifra
zatın h s lJ.g-ı ı ·, dı:;; etlerindeki llti
hnpların d md u~u .ı u ve nihayet at- .1 

zınızdn ıatır bır rııyitıa başladı~ını du
yacaksınız. 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
Hcrgnn sabl\h, ög-Ie ve akş!lm y&-

mekler;nden sonra ennde S dera 
dişlerinızı 

BAŞ, l IŞ, NEZLE, 
GRİP, ROMA TİZ

MA, NEVRAL
Jİ, KlRlKLIK ve 
bütün ağrı•arın.
zı derhal keser. 

Icabında gtıııde 3 kaşe alınabilir. Her yerde 
pullu kutulan ıararla isteyiniz: 

~--,SISTEMATIK BIR SAZ 
Her akşam Beyoaıunda lmam soka~ında 

Eaki ( M O D A ) Gazi~ıosunda 

Şrrkı aleminin bestekArları olan Bay HAYDAR, ŞEREF, ZEKI ve KADRI 
ile Bı yanl~trdan mürekkep SAZ HEY'ETl tegaont etmektedir. Ayrıca : 
MlLLT OYUNLAR. Gaıino: Bir aile yunsıdır ve Luka idareıılndedir. 

Ankara borsasi 
Açılq - Kapant4 fiatları 8- 12- 939 

ÇEKI.F.R 

Açıl ı, .... aııanı' 
U:ındra (i 237.) l'i.2 7ö 
NeY - York ı~o s • ıso 116 
Parl.ıı i Sl67i> 2 'J .)75 
Mlllno 6.sı:n 6 so .s 
Cenevre 29 ~o 29 .. o 
Amaterdam 9 ..!') l9 5 
Beril n 
B cü bel 21 ;;a 21 ö7) 
Atina un o ll7 
Sofya ı. .ı l:.!~ ı. •12i) 
Prar 

Madrld 13 60} 18.~0} 

Var4on 
Budape!t• 2l iW75 ~3 807rı 

Bükr .. o.•tS7ö o .9187.) 

Belıra d ıı.t71) 8 Wl 
Yokoham ıu .• 121> ll 4725 
Stokholm ill.l?) lll 17.) 

Moskon .-

Kö etçi ecıaneler 
--····--

Bu 'ece nöbetçi o.an eczaneler şunlar. 
l'ır: 

i tanbul eihetindekOer: 
Şehzadebaşında (İ, Hakkıl Emlnö 

nün~ (Necati Ahmed), Aks~rayda <zı: 
ya Nuri), Alemdarda (E.sad), BeYcızıd _ 
da IAsadorı, Fatlhte <Emllyadil Ba 
kırköyde (İstanbul), Eyübde (A;lr Be= 
ı;lr). 

Beyoflu cihetindekiler · 
İstlkUl cad~esinde <~lla Suda!. Bo.~. 

t:ınba.,ında (!timad ı, Takslmde <Ll _ 
monc!yan ı, Pangaıtı~a (Na~lecfyan). 

l{aroköyde tHüseyin Hüsnü ı. Be~iktaş. 
t ... «Süleyman Recebl. 

Bofa.rfçi, Kadıköy ve Adalardaki:er: 
. Ksdıköyünde (Büyük, Yeldeğirmenn, 
Uslcüdarda <Sellmlyel, Barıyerde (Asa() 
~dalıırda <Halk). ' 

l Oa Ol': f aş:f Ome r Baştuğ 
Göz mütehassısı 

Hcrgürı ba tatarını Cafaloğlunda Son 
Pasta idaresi karşısmdald :Seş'e 

apartımanında kabul eder. 

Tek sutun .santlın1 ........................... 
Birinci tJah fe 4!)0 lıuruq 
Ikinci salıile 250 )) 

U çüncü sahil~ 200 )) 

flördüncü sahil e 100 )) 

Iç sahileler 60 )) 

Son sahil~ 40 )) 

Nuayyen bir müdde~ zarfında faz
laca mlk~da HAn yaptuacaklar 
ayrıca teıu:lat!ı taıltemlzaen ıst.ıfoıae 
edeeeklerdl!' Tam, 3·arım ve ç~yre)[ 

aayfa Uanl~.- Için ayrı blr tarlte d~rp l 
edUmltt1r. 

SOn Po.st.ı 'nın t:cari IJAnlarına ald 
ifler !çııı tU adreae müracaat edll
melidir. 

İliut'ıl,ı. &oııeı.tu Ştrkeü 
KahrRmanzıade Han 

Anilan ead•r.aı 

Son Posta Matbaası 

Neşrıyat Müdürü: SeLim Ragıp Enwç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLr~l: A.. Ekrem UŞAKLlGlL 

Herkes HACI Olabilir ... Ad1n1 da BEKIR Koyabilir ..• 
Fakat hiç bir BEKİR adlı HACI memleketimizde yüz altrr.ış şukadar senedenberi 

devam eden bir şöh:-et tesis edememl~tir. 

ALİ ıUHIDDIN H C B·EKIR 

A 

Bahçekapı • • u D HACI B I< IR 
• Beyoğlu • 

UHID AC BE IR 
• Karaköy • 

UHIDDh CIBE IR 
K dıköy 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGII\LIKLARI ve AGRILARI TESKİN EDER. I 

' 

Memleket Y avrularnıın l tifakına, Anne ve Babala ı ın bihakkın 
teveccühlerine mazhar olan 

i 
\ 
, 
~ 

l 
Pirinç ve tekmil hububat uulannı, kendi üstü' teknik eseriyle 

Avrupai bir tarz "a ve nefis bir sur-tte imal \e ihzar eder. 

Beşi: taş- Kılıc ili Kuruluş tarihi; 1915 

-Sizi; SQtjU TAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ve 
bUtUn agnlardan ve k1rıklıklardan koruyacak iiAçtır. 

~-· ıvıOBİL YA MERAKLILAı<INA 
SANOALYALAR, ~AR\OLALA~, PORTW.ANıOLAR 

vesair her nevı va şık mobılyııl.sr 
Fabrika fiatana satılıyor 

ASRT MOBILYA MAGAZASI : AHMED FEVZI 

~~~~t~st~a~n~bu~l~, ~H~ı~a~lp~:ı~ş~a ~~~·o~·t~u~şu~~N~o~: ~6~6~·~'I~'e~l~:~_!l~!:j4!~~~--- i ~ 

G"itZEL IIEDiY:S 
Yenilik . . . Parmağınızı kalemüı dibindeki 

kapağa basuıca kaleminiz 1neydana çıkar ! 

K e D d 1 k e D d 1 ll e dol.. yeoı 
EVERSHARP kurf411l kalemi, 
yaıııDı& içi~ ikti&a edea uıuolukda 
bır uç Yonr. 

Bu KurfUD kaleıaleri, ea methur 
" ueu kabili eyu W AH L 
EVERSHARP au1rHkepli kalem· 
len imel ec:leo VI AHL COM
PANY, Cbicap, U. S. A. fab· 
rikuı rDilıatllltıdır. 

Denıoaoda mo•eut k.aJe•l• bir ; 
biri arltaa kullntlarak takrba 
altı ay deva• eder. 

Kırtuiyecilerdea tedarik edebtle• 

cetinit altı cuip ve urif 1ekJj 

vardır. 

WAHL E.VERSHARP l(ureu• 

kalemleri her- nühaoikf kal•,.. 
• ~ .çık 

daha ııayıruo ıelir ye yasıyı 

n ayot teldlde yaur. 


