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M ol o 1 of, Finlôndiya 
sefirine bir nota 

verdi, izahat isledi 

.&hnanyamn 
harb plAn1. 

Hitler mayo harbinin daha 
şiddetlendirilmesi emrini verdi 

Sovyetler, Finlerin topçu ateşine 
ltıııkabele etmediklerini bildirigorlar :~~~;!:n ~~~ 
,.. k Hitler, kayıdsız şart. 
F·os ova matbuatı Fi• ~andiya hükumetine şiddetle hucüm ediyoriar, Pravda sız yapılan mayn 

Muc:dler durmadan çalışıyorlar 
Amsterdam 26 -

cRoyter ajansı bildi 

•nlandiya F aşvekilini Rus çarlarına karşı sempa!ik davranmakla itham ediyor muharebesinin bir 
Loncl 2 (H .) M lı d b'ld' .1. • ............................................................. ı hafta zarfında• \'er • 
8 ra, 6 uauaı - os ova an ı ırı ıyor: d' - · t' ı · t tk'ık 

a1 ·· S . . h d d d 6. ı.·· ı v k•ıı • ıgıneıceerı e fi~ ıırı ovyet • Fınlanclıya u u "'! a ır çarpışma olmu~ • .-ın an • e 1 erın ettikten sonra, bu 
n.ı. ılar tarafından açılan topçu atep altında Kızılorduya men•ub .1 h b' d h 'dd t 

L~ :le bir rnuhalız maktul düımüıtür. Bir yedelı •ubay, 1 cuker ve bir t tk"'k 1 ard.
1~1 a ~ şı ~ ~ 

::_~~d rnuhalızı Ja yaralarımııtır.Finlandiya topçuıu yedi dela ateı et- e 1 en ırı mıesı emrını 
·••«ttır. vermiştir. Hitlt!r, 

.B h h t" • rnay~lerin, İngilte .. C 11 ~i•e üzerine M_olotol F_,_in'!'ndiya aelirinden iz.aİlat i•!emiıtir. seya a ; er' reye karşı en kuv • 

--._!dı Vt' VBhlm ~BflillP/pr vetli sililtu teşkil 
d,.ı"rib 26 (A.A.) - Bugün, Leningraddan gelen haberleJ'e Jöre; RutYa..f'inlan- Dahiliye Vek:.i Adanadan etti·i mütalea r:da. 
~a hududunda ciddi hadiseler cereyan etmiştır. Finlandiya arazisinde yapılan • İ . . dır. Alman ~t>~tı ~-a 

10 toı>çu talimi esnasında Sovye~ arazisinde bazı kimselerin yaralandıkları Mers n~ gıdıyor, nhısar .. ar ı.rahlarında, ışçı bö · 
-J!:ntnektedir. (Devamı 8 inci sayfada) Vekili Urfada, Nafia lükleri günde üç de· 

Çemberlagnin f ngiliz 
milletine hitabesi 

fa nöbet değic;tirme. 
Vekili şehr:mizde lerini icab ettireceJt 

kadar sıkı çalışmak. 
taclırlar. Manevra ka 
biliyeti cok fazla kü 
çük trt'ıfE'lbahirlet 

inşasile iktifa edil • 
meyip 1200 tonluk 
tahtelbahirler de ya. 
pılmaktadır. Alman. 
ya, şimdiye kadar 

l~riliz Başveki i: "Müstakbel zaferimize imanı"ll 
yerindedir,, diyor, dün Londr a da lngil z 

kuvvetlerinin zayia.bnı bildiren bir liste neşredildi 
~dra 26 (Hususi) - Çernberlayn bu ı charb ve biz. mevzuu altında bir hita'be-

bu modelde tahtel - . . .. 
bahir y"'Pmağı ih _ Alman üıyycır~lerinin lngılız filosuna hucumu 

fadY'Oda İngi!iz milletme hitaben (Devamı 3 üncü sayfada) 

benizde h~rb 
Don 16 bin tonluk bir lngiliz 

uemisi ile 14 bin tonluk 
hir Leh vapuru daha batırıldı 

maır ~tmişti. /del maynlerden, çolo daha külliyetli 
Mühimmat fabrikaları, en son mo - (Devamı 8 inci sayfada) 

Hapisanedeki rahatı 
öile_qen bir sabıkalı 

Sırf hapisaneye girmek için bir apart.mandan 
Dün ıetırimize 9.den Nafia vekm abajurla ampul çalan sabıkah bir buçuk sene 

inasymada." çıkarken hapse mahküm edildi 
Adanı\, 26 (Hususi) - Dahiliye Ve- 1 li eki i · ı b' ı h ı· ed'lm' ~: . Özt k b gü H t dan A D~n nöbetçi bu unan as ye s z ncı ger.ç ıı· ampu ırsızı tes ım ı ış • 

dkllı Fa ık ld' rah u tlen k a aly d V - ceza mahkemesine S.lihaddin adında tir. (Devamı 4 üncü aayfada) 
anaya ge ı, aralre arşı an ı. e- ---aı:::::m~------=-==---===ı=-=-===-=-=-=---

(ııe-
4 

- sayfada) Dnnkn maçlar zevksiz oldu 
Londrada saklJnan 
bir haber Nevyorkta 

ayni gun duyuldu 
Londra 26 - Belfut vapurunun ha

sara uğradljı haberinin neşri İngilte
rede yuak edt~en. Nevyorkta in

(D~amı 3 üncü sayfada) 

Giimil,ane 
köylerinde 

zelzele 
Gümü.şana 26 - Son hareketiarzm 

yaptığı tahribat etrafında alınan son 
m-ı~ta nazaran Kelkitin Gelinper • 

~- 2 nci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 'I'orp:• eııe'ı bir ge1·ıi sulara gömülür 
Befiktaf - Bdylcoz maçı böıl le çamur içinde oynandı 

(Dünkil :maçlann ta&ilatı 8 inci sayfanuzdadır) 



2 ~ayfa 

Hergü 
Matmazel Saat/ 

SON POSTA 

_ Peşinden ~dinilmiş fikirler ... = == 

(STER l NAN, i STER INANMAI 
t~1 nbu1a ki.ı,ük bir istisna ile yalmz muh.mb devlet!e

nn g zet<'leri gelır ve radyoda yalnız onların istasyonları
nın sesi iı:ıt11Jrr Dünya hadiselerıni münha.,,,ıran onların 
gozlerile götmek :mecburiyetindesiniz. Muayyerı bir nokta 
iızerincle lrlıara!lar ne düşünüyorlı:ır, anlıyamazsınız. Ga
zctc1erı gelmez. radyo istasyonları zayıftır, sc<>leri işıtilmez, 
işitıldigi :mrn:m da dilleri anlaşılmaz. 

Kendi hr~abııruza bu mahzurun önüne geçm"k jstedik, 

i STER 1 NAN, 

tsvı~rc:dc. Eelçlkada, Felemenkte ve İskandinavyada fran
sızca, ıngilizce ve almanca olarak neşredflen gazetelerden 
getirtmek ıstedik, abone olabilmek için peşin olarak ecr.ebi 
parac-ı yollamak Hizım. Bu, çok güç, kanşık bir iştir, İs -
tanbula ecnebi ga2etcleri getiren kütilbhanelere baş vur • 
duk, öğrendik ki onlar da yalmz kendi rnem1eketlerinln 
gazctelcrinı g~irlirlr. Biz bu müşahedenin dikkate değeri 

olduğuna ınanıyoruz, ey okuyucu sen: 

STER iNANMAI 

İkiııcitcşrin 27 

Sözün Kısası 

Bugün Konamadı 

Yazı Çok O/Ju4u icij 
~·························································' 

Denizde harb 

Beiçikaıun notası 

Pnri.s 26 ( A.A.)- Belçika büyük el• 
ç1si, hükfımete, a'blıika hakkında bir 
nota vermiştir. 

Ege denizi r de fırtına 
İzmir 25 (A.A.) - Ege denizinde şid" 

detli bir fırtına hüküm silrmektedlr. :a: 
yüzden Dwnlupınar vapuru UmanıtJllZ 
24 saat teahhurla gelmlştlr. • • ............................................................ 
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Bulgar Başvekili 
Almanya aleyhinde 

beyanatta bulunmamış 

Mayn harbinin bitaraf 
~ lhenıleketlerde tesirleri 

\'tç g . ·ı . eınıcı eri hareket esnasında gemilere oirmekten Sofya 26 (A.A.) - Bulga1r ajansı 
ıınt · 0 \~ildirıyor: 

ına ediyorlar, teşebbüslerde bulunuldı1 Yabancı bir aJ·ans 23 Teşrinisanide 
S•Okho ., ~ de 1:ı .. 6.-: WHükfımet, resmi teb tikler~ sık sık vakidir. Mazeret olarak, neşretti ği bir haberde başvekil Kösei -

ltttı111.... 1 dirıldlgi üzere, ablukanın silah altına çağırılan gemicilerin yeri- vanof'un aşağıdaki beyanatt~ bulun • 
Pt uııasına k Lo d 1 duğunu bildirmiştir: 

b 
M~toda b arşı n rada kuvvet e ne, maneviyatı pek kuvvetli olmıyan 

u Jırotes+~ ulunmuş olmtf .. da beraber, gemicilerin dlımnı.ş olmasını göster - Kuvvete mürncaat etmiş ve tehdit ve 
tt.. ı.vyu O ı 

1 
d h 

1 
•;rnrruılarile komşulannı tethiş etmek-

~a llılı>ketl~Ie ~ oW~n nşmasına a i mektedi_r. Denizciler birliği, gemi ha- te olan Alma•nyanın tersine olarak, Bul 
larPrnı~tır. Stokh le •.J' k"yal~ızıhıbaşına rPket ede~ği sırada gitmek istemiyen gP.ristan isteklerinin miisalemet j'olu. 

• rıı o m -ua ı mute assıs -
~~r ... ~~lenın ·bı"r konf t"" .. üıyfaya şimdiye kadar mer'i olan ce - ile tahakkukunu arzu etmektedir. 

~ı h erans a· muza - • . "e 
1 

alinde zam k 
1 

w zalardan daha şiddetlil~ri. ha~ta hauıs Bu haber tamamen uydurmadır. Ve 
avda t . • an azam acagı . . . . . . - D 1 darhı- eın1n edileceği mütaleasın _ cezası tatbık edılmesı ıçın, resmı ma - tt g{lr ajanı;ı ba-şvekil Köseivanof'un 

eıh ~- (1,a..ıni k zd" d ·· 1 d "on zamanlarda hiç bir nutuk sövle -a~'nd tayfalarının, hareket amat ne ın e muracaat ar a• bulun-8 a ıı<>ıniye gitmekten imtina et. 'llaktadır. (A.A.) mc~iğini bildirmeğe mezundur. Bul -

Ohemya ve Moravyada Amerı·ka denı·z ;:;eı~~:s;!;~~r:~a~:~~~~~~~n~t~~a; 
etmekte berdevam olmakla beraber, 

Sayrı s 

HolAnda hududundaki 
kaçırma hAdisesi 

Alman makamları, hadisenin Alman veya Holanda 
topraklarının hangisinde cereyan ettiğinin tesbiti 

için tahkikat yapılmakta olduğunu söylüyorlar 
Amsterdam 26 (A.A.J - Holanda hü - ı nu beyana cesaret edememişler, ve yal -

kCımeti Gestap:> memurlarının dokuz nız vak'anın Alman veya Holanda top -
Teşrinisani tarihinde iki Ingiliz ve iıd raklarının hangisinde cereyan ettiğının 
Holanda tebaasını kaçırmak suretile, Ho- tesbiti için tahkikat yapılmakta olduğu -
landa toprağının masumyetini ihlal et • nu kaydeylemekle iktifa etmişlerdir. 
miş olmalarından dolayı Alman hükQ - Holanda makamlarının bu l•usus•3ki 
meti nezdinde resmen ı:·rotestoda bulun- tahkikatı !hiçbir şüpheye mahal bırak _ 
muştur. Maltlm olduğ'.ı üzere, kaçırılan - mamaktadır. 

lardan biri ölmüş, biri. de yaralanmışt_ır. Bu hadise dolayısile Ho1andada büyiik 
Bu protesto D. N. B. a3ansının neşrettıği bir heyecan vardır. Bu heyecan cSlied _ 
maıo.mata istin:ıd etmektedir. recht. adındaki petrol gemisinin bir Al-

Alman makamları, kaçırma hadisesi - man denizaltısı tarafında!l batırılması 

nin, Holanda toprağında vuku bulduğu • yüzünden daha ziyade artmıştır. 

• 
Çemberlaynın lngiliz 

milletine hitabesi •oo k I l"k I h · I J .1 300 başvekil B. Köseivanof Almanya hak-, a o 1 a sısa ını mı yar kıncla yukarda zikredilen sözleri asla 
tının yarısıdır. Fakat Fransa bu hususta 
henüz bir zayiat listesi neşretmcmiştir. • ~~ls~2a6 s tevkif edilmiş milyon dolara çıkardı •öyiemiş değildir. de ouıu~=.':."''' 

1 

inci sayfada) 
"O ( Y . 'B Çemberlayn, hitabesine o kadar ka • Alman tebliği 
~~eınya veA.A.) - Alınan bir telgrafta Nevyork 2~ - New - York Times ~a. eJ.11 ~umeD çınmak istediği harbe ne gibi şartlar al· Berlin 26 _Ordu başkumandanlığı ta-

dft lllın tevk· Mor~vyad:ı 400 katolık pa - zetesine göre bahriye nezareti deniz tah- hu·· ku .... metı• nı· D tında girildiğini izlh ettikten sonra de - rafından teblil: edilmiştir: 
· lf edıldL.ii haber verilmekte- sisatının bir milyar u··ç yu··z mı·ıyon dola - mic:::tir ki· "' ıı- · •• • • • • Garbde, hafü topçu faaliyeti olmuş • 

A 
....____ ra çıkarılmasını t~klii eden Vinson, ka _ programı Mustakbel zaferımıze olan ımanım ye- tur. 25 Teşrinisanide Alman hava kuv • 

rn 
. nun layihasını kabul etmiştir. Bu kanım rinded~r. ve ı:a.rsılnıamıştır.. vetleri, şimal denizi şimalinde İngiliz dt-

erıkanı n Jaraony aya layihası kongrenin ~elecek Ka:runusani Ilükreş 26 (A.A.) - Rarlor ajansı bil _ . Hepımz bılıyorsunuz ki, bu usulle- niz kuvvetlerine taarruz etmişlerdir. 
t6 topla~hsmı~ birinci haftasında müw.ke - dıriyor: rı11 en sonuncusu kara s~larımızda ras- Dün, hava keşif harekatı, Shctlnnd nda _ 

karşı • t" re edılecektır. Başvekil Tatare.sko, meclisin içtima _ gele her tarafa yeni tıpte maynler larına kadar uzanmıştır. Dün öğleden 
\r~ sıy ase 1 . Raporda ecnebi milletlerin denız kuv - ından sonra matbuat mümessıllerıni kn- dökmektir. Bu usulün kendi imzaları- sonra, düşman, Almanyanın şımali garbi. 

~~ ar:~:o~ 26 (A.A.) _ Kongre kul _ vetleri hakkında aşağıdaki malumat ve - bul ederek aşağıdaki beyanatta bulun • nı da taşıyan beynel~ilel anlaşmalara sine ulaşmak için, Helgoland adası üze _ 
OIQ sı~aset haponyaya k.·arşı takıb edile- rilmekte ve şu sıra ile tasnif olurımak - muştur: muhalif olmasına Ye Ingiliz gemilerile rinde uçuş yapmağa teşebbüs ctmi"?tir. 
~ u~ tesı· akkında ikı cereyan mevcud tadır: Hükumetin programını bir kaç güne beı ftbe"" bitarnf gemilerin de berhava Fakat, şimal de:ıizi sahiline gelince hava 
"'t~t l'tı.Uahııned cdi~mektedır. Bazıları ti _ İngiltere: 2.030.000 ton kadar memlekete bHdireceğim. Şimdilik olara'{ k<.'ndilerile harb halinde bulun- dafi topçusu tar:ıfmdan püskürtülm:.iş _ 
Oltıle 2'6 }{_·esının mutasavver olduğu Birleşik Amerika: 1.754.000 » tasrih edeceğim cihet, H.oınanya dış siya- ınadıl<ları memleketler ahalisini de öl- tür. Alman tayyarelerı hiç bir hasar kay-
ıtı c~tın1 biı ~nunusanı 1940 da mı.inkazi Fransa: 750.000 > setindıc hiç bir değişikliğb. olmadığ1d1r. diirmesine hiç kıymet vermiyorlar. Bu detmemiştir. 301 numaralı ileri karakol 
~ ııv•lcıc.aı b~ır.rnckte, diger bazılan be İtalya: 723.000 ,. Bu siyaset, bütün memleketin, muharib- h:ırbarca usule müracaiat ederek bizi gemisi büyük Belt'in cenubundan çıka ~ 
'7lıle Aın ır . Yeni nnıaşma yaptlması Almanya: 5U.OOO » lcre karş1 halisane bir surette bit1rafh - ia~f'siz bırakmak ve böylece boyun eğ. rak büyük bir infilaktan sonra batmış -
~ llt devı ;rıka, Japonya ve diğer ala • Japocya inşaatı gizli tutmakla bf'r.ı _ ğının idamesi ve komşu memleketlerle meğe mecbur etmek ümidindedirler. tır. Tayfadan 16 kişi kayıptır. 
~ '1Yaaett ·~r arasmchı Uzakşark um.ı- ber bu raporda Japon filosunun tonila _ müsaJemet ve ~yi anlaşma münasebetle - Buna muvaffak olacaklarındaln kat'i - Fransız tebliği 
;~nı :~~n. ınuzakerelerin kolaylaş _ tosu bir milyon iki yüz altı bin elli dö,.t rinin inki~f ettirilme.-.i hakkındaki dai - yen kcırkmayımz. Alman tahtelbahiri- Paris 26 (A.A) _ Büyük un umi kn _ 

,a.t:"ieiye N cih etmektedirler. ton olarak tahmin edilmektedir. ~ arzu ~e iradesini temsil eylemekte - nin hakkından nasıl geldikse mıkna'.ıs- rargah tebliğ ediyor· 
~~kt e~reti henüı kararsızlık dır. Haricıyede dostum Gafcnko'nun bu· lı maynlcrin hakkından da geleceğiz. Geceleyin Vosges mıntakasında kara _ 

~ bı % e, Zıra birçok Japon mahfe! - Vunoslav kab:nesı·nde lunması bu devamlılığın bir zaım~llldır. Simdllik. ve hil'kaç gemi zayi etmemi - kol faaliyetleri olmuştur. 
'l'ı~ l'Q~keı:c açmak hususund2ki ar- ~ , Eski H.umen Başvekili ze rağmen, gemilerimiz limanlarımıza Alri0> kalan t:-arrı·zlar 
.... lttıa!t ı· _ttaıı ularak bütün ko1larını ... tadı.la,. f Ayan reisi oldu girip cıkmaı~a devam ediyorlar ve mun L d 26 (A " ) - Al ta • l ~~ it Çın a 

1 
ta d ed k' a· on ra ·•"-· man Y) are f'-

ı.....·. , ı ..ı.: l ce e etmemektedir Bahu - zaman a ece .er ır. . . t · ı· h b ·ı . . l d ~ \Qp oın . · - Bükr~ 26 (A.A.) - Ayan bugün içti- H b b l d be . rının, ngı ız ar gcmı erme şıma e -
.,,r-

1 
Ja""'tılara1tık _müşahidler, muharib _ ar aş angıcın an rı · · d "k" d f .t "kl · h "11, t'\) 13 l d malarına başlam1c:::tır. Eskl başvekil fı ... an . . . nızın e ı ı e a aarruz ettı erı ve er >• eşliği ...... a tıcaretlerine devamlan e gra 26 (A.A.) - Yug~lavya ka • ıı- J İnmlızlerın zayıatı "k" · d d h" b" ff k" ld ıht ••lsbett binesinde dört nezarette dcğ'işikJik ya _ reisliğine seçilmiştii. Veliahd Prens Mi- 6- ı ısın e e, ıç ır muva a tyct e t• e -

tıı,k 1Yaeın 1 ~ Japonyanın Amerika- ~el ayan azası sıfatile yemin etmiş ve bu Londra (Hususi) - Harbiye .Nezareti demeden püskürtüldükleri. bnhı·iye ne -

~
teqırıer n artmakta olduğunu gör _ pılacağı iyi malQmat alan mahfellcrde :r h ı.... b 1 d b . k d h 1 k d beyan edilmektedir. münasebetle söylediği nutukta gen'k arvın a~ angı~ın ~n. erı ara ~· . . a~a- zareti tarafından bildiri me te ir. 
it~ prens ve gerek v:ıtôindaş sıfat.ile bütün da ve denızdekı tngılız kuvvt'tlerının ın- - --· 

F 
dev] ti • R "l faaliyetini vatani hizmete hasredeceğini sanca zayiatını tesbit etmiştir. Neşrcıdilen Dikilide ze1zele 

· e erı usya 1 e Sabık Kayzer ı· t ·· · d. k d 244" k hı) bildirmic.-+ir. ıs eye gore şım ıye a ar ı as er, . . 26 (A A ) D"kil"d , . 
andiya arasında .. ~· . .. 1526 bahriyeli ölmüş veya kaybolmuş - Iı .. '11ır . . - ı ı e )enıden 

~O • d• Muteakıben soz alan başveldl Tata • t R 1 0 
k hl b t ,J 800 l 4 srmly<' süren bir zelzele olmuştur. ta .n rvece gı ıyor k d"" k ' k b" . k ur. oya a z:r ısının a ışın·.ıa . 

b 
Vassulta , res o, un a şam yem a ınemn teşe - . ,., ·~· d d 500 Hac:ar voktur. 

hl kül"" - d · "ld" i ld x. "b" d h"li Kracıus tayyare !>emı!jı kazasın a a • -------
Sı. "' Un ki Lo d i u anın a oı ırın ş o :ıgu gı ı a t .• •• • • ı. . ")l.t "lın ac:ı armış n ra 26 (A.A.) - Sabık Kayzer, n- b l ·1 l "d 11 dk k 1 ğt nefer olmuş veya kayool.muştur. Tıcaret M şta elektr"ık fabr.ıkası "'it "ll.., .

1
. p ve cyne mı e ı ~.ı ere sa ı a aca nı " · . .. .. . U "· t~ı : 26 (A \. gı ızce eople gazetesinin verdiği bir ha- k d t . ı· filosu rnurettebatından 250 sı olmuş, 170 ı 

'"4toıı &rafa g·· .t .) - Riga'drın gelen bere göre, en kısa bir zaman zarfında ay e mış ır. k D · 1 ·1 · d 80 M 26 (A A ) G l hhi k ''- j';ı"ın k.ore, Leton'-·a, Lı"tvanya ,.e Dü . d b' 1 li 1 aybolmuştur. e!lı.za tı gemı erın en uş . . - eçen yı sı suya 
"ili~ ., J D 'd n aynı zamnn a me us ar mec s . . .. .. . . .. 1 k k f ~ b a~•-d anunuev\•el başında Tal _ oorn an &)TJlmağa hazırlanmaktadır. d lm t B kT b t k kışı olmuş, hava kuvvetlermın mucade - kavuşan Muş bu yıl da yeni e e tri ab-
\o..__~ır1i;:=ı _e1cekıeri koni"'ransta Sovyet _ Bu maksadla, dört tayyar~ hazırlanmış- e tainçı_ 1~.tır. k"başvel~, ınb ekyan~ ınınt 1~ık- lesinde 370 tayyareci telef olmuştur. rikasmın faa 

1
iyete geçmcsile ışığa kavuş.. 

~ ıs 
1 

" B 
1 

raa ı mu ea ı ce se aş a gune a ı . . . . ~ lıt t e Finl d tır. u tayyare erden ikisi on dôrder kişi Fransızların zayiatı Ingılızlerın zayıa- muş bulunuyor. 
· eltlifind an iya arasında ta - nak1cdebilecektir. Diğer ikisi sabık hil - edilmiştir. ·-···························· .. ·•·····•·· .. ··•••••···••• ................................................................ -
\. e bulunmaları muhtemel- · 

11. 'l~Ja· kümdarm menkul eşyasını götürecektir. ----------
~~\~ ltliti'de b · Sah k K n 'd k k ı Londrada sak'.anan bı"r haber ~ Uq o1.tn ~ hususta hiçbı~· malumat ı ayzer, oorn an çı aca o ursa 
• adıgı b"ld Norveçe gidecek, Oslo şimalinde Maisc:n Ne yorkta ayn. uun du uldu ""hl~--! irilmektedir. gölü kıyısında küçük hır kasabada, bun- V 

1 

.. Y 
Us )~tJ.. ?~rbda İtalyanların dan üç hafta evvel kendi namına kirala- (Bcı§tarafı ı inci sayfada) 
'"Hır 1 nan bahçe içinde, geniş ve rahat bir eve ti~a'r elmiştir. Bu haberin Nevyorkta 

l hlesine nihayet yerleşecektir. Sabık Kayzerin evmin tef- n~s·l şayi olduğunu anlamak üzere, 
'Carht \'erilecek rişatı, Norveç ve Holanda hükumetleri matbuat ve sansiir b:irosu tarnfıntlan 
~ &,~~1~··26 (A.A.) _ Havas: Ma _ tarafından el birliği ile tamamlanmıştır. ta.hk"!J<ata başlanmıştır. İngilizce gaze. 

•~ t~ a't Uslüman eşrafına B. Mus _ telerden çoğu, Salı akşamı veya Çar • 
~l"Yaya1 tı tnüslüman köyü inşasına İfa/qad<ı Şlmba günü, Belfast hakkındaki yazı. 
'-~l' 939 son alyanların yerleştirilmesi i- - la'r•nı, sansüre tevdi etmişlerdi. Bu me-

"~i Unda nihayet verilmesine Terhis seleden bahsetmek, Cuma günü akşa -it ~ildirmiştir. iPıra kadar memnu bulunuyordu. Fa-

~ *'ltJa T, Roma 26 (A.A.) _Silah altına çağırll- kat. o gün~n sabahı, haber, Nevyor~ta 
•ı erbige ınış olup 37 ay faal hizmet gören 1~12 sı. ınt:şar ettı. Ve az sonra. da radyo ıle 
~ lrı So~ d nıfına hükumetin bir emirnamesi muci- ilan olundu. Almanlar, derhal, Belfastı 

~· 'b'la. 26 (A. ya a bince,' kış için fevkalade bir mezuniyet torpillediklerini ilan ettiler .. °' ~ttat 27 ./\.) - İtalya terbıye na - verilecektir. 1911 den evvelki sınıflar ve Ecnebi memleketlere tellı ve· telsiz 
~~ nrtİshlin ~~Şrfnisanide İtalyan ki - yedek subaylar terhis edilecektir. •elefonla gönderilen bütün haberler 
~ ~re dü · uşadında hazır bulun • Büyük Harbe ve ispanya harbine işti- c:ansüre tabidir. Nevyorka verilen bu 

rı,. n akşam b 
1 

haberin bir sansür memurunun gözün-
ı..... ı~~anllıd uraya ge miştir. rak eden subaylar hakkında da avni ka - · 
~ ıı ""l'l '-'arda neıaretinin bazı yüksek rarlar verilmiştir. J den kaçtığı tahmin ediliyor. T~hkikat, 

' ı._. ı .. ve 28 T matbuat ve sansür umum müdürü Wal-
.._ "'Cttlar h • eşrlnisant ak -
f'}ll/f ~ır. . Bir Holinda vapurunda, ter Movekton tarmından açılmıştı. 

l1,,_ 11di11ada yangın çıktı, 7 kişi öldü Gelibolunun kurtuluş 
lt~ Ol!e,. a t ld"" ü .. ~ ~ ~lct 

26 
r ırı ldt Amsterdam 26 (A.A.) - Odense a. yı on mu 

~~~~ ~l'tn· (A..A.) - Kazanı; vergisi- dmdaki D~imarka tezgahlarında inşa Gelibolu 26 - Gelibolunun kurtulu -
... , ~llt art 1

' sermaye vergisini de edilmE>kte olan Holanda vapurunda şunun 17 net yıldönümfi mlinasebetlle bu 
to'lt t~~~an hfr kanun lAyihası par yang•n zuhur etmiş, ve 1 kişi ölmtiş- g'.in burada yapılan merasim cok canlı ve 

1 edUmiştır. tür. Ay~a JO 7anlı •ardır. heyecanlı olmu§tur. 

Sabal.tan Sabaha 

Tatlı, sert 
İstanbul belediye teşkilatında çalıştmlınak lçhı elli altmış kadar lise ve orta 

mekteb mezununa ihtlyac görülmüş, en kabadayısı nıtmış lira aylıklı bu vazifeler 
için (600) lise ve oıta mekteb mezunu ta.ib çıkmış .... 

Bu haberlere sık sık tesadüf ederiz. Giımrük idar~ine üç dört memur taı.ım 
olur. Ga .. etelere ilan veril!.r, üç memurlu~a doksan ki i talib olur .• Bir hususi büro 
k:ıtih ~radığını söyler ym kişi baş vurur. \ aktile bir arkadaş eski yazılarını çe. 
,.irmek için bir daktilo istiyordu, Bizim gazctPye bir ilan verdi. Ertesi gün matba:ı 
kadınlar hamamına döndü. 

&-ledi)edeki ıt.tmış kişilik yere attı yüz talib cıkmıısı da bu kabilden Demek 
ki lise ve orta mekteblerde yetişmi~ yüılerce ıenç işsizdir ve ller yıl lise ve orta 
mekteblel"deıı binleree genç ydişmektedlr. Bu hesaba göre birkaç yıl sonra bele
diye veyahud resmi, hususi herhangi bir daire iki memura ihtiracı olduğunu llao 
etse iki bin kişi müracaat edecek. 

Gene eski iddiama ge.lyorum. Evimizde bozulan elektrik enstalisycmunu tamiı· 
için adam aradığımız zaman karşıı.uıa Yor~i. Dimitri çıkıyor. Banyo mushıklarını 
t:ıkmak kab etti mi Kirkorla Karabet geliyor. Bir a) na kesmek bir cam takmak 
lfüıım oldu mu l\luiz, Hayim arzı endam eiliyor. Galatadao Unkapanına kadar, gene 
Galatadan Tophaneye kadar İstanbul is merkezini iiyle bir do!aşnı kahvehane -
Jerden başka bütün dükkantann teı>eı;hı~e ayni isim eri okursunuz. Telefon reh. 
bel"ini açın. Türk isimlerinin ıblzasında ikametgah, yalı, vılla isimleri de Türkten 
cayrl isimlerin. önünde de <Ticarethane) kelimesini görürsünüz. İstanbulun l1t1 
yüz binden fazla nyfu'lu dotma, büyüme esnaf ve tüccardır ve bunlar hep serbest 
meslek ve san'atıar sayesinde müreffeh bir halde ya arlar. Bizim çocuklar bir orta 
mekteb bfr lise tahsiH görd6Jer mi yOlunu bulsak d:ı blr bankaya bir resmi daireye 
kapılansak, Aybaşı gelince tıkır tıkır aylıtımm alsak diye düşünürler. Kabahı&t 
onlarda delil, onla!ra bu terbiyeyi veren, bu yolu gösteren bi'l!'leredlr. Hanr:l baba 
ilse tahalll görmüş oğlunun etinden tutup Galatada bir demircinin dükkanına 
giitürmü.ş: - <•Burada 91lhş, san'at öfren. F.kmeğiui kazan!» demi tir. Bunu de
medikçe ve maarif teşkilitı hedefsb programla bdr yıl yeni liseler açmakta de
vam ettikçe gelecek yıllar bir memuriyete bht tatlb çıkmssını bekliveb'tlrhı. ivl 
yetişmiş, olrun muallim bulmadan, devıtrme kadro ile &('ılan bu liselerden n-
rın ha:yır beklerin! 
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SON POSTA .. •. . • 21 
JJUncıteşrın ~ 

) Halkevlerinde Şubatta 
sergileri açılıyor • 

resım , ]Yağmurlardan bir EV n 
çaftsı çöktü, bir Parti tarafından tertib edilen bu sergilerde 

or ihtiyar yaralandı k azanan l ara mükifatlEasrerltereı·nVZseİrgı'Ode}utenşhaır· ceala:ık oluP ~: 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekre. .; iV' 

D a hiliye V ekale t i her vila yette n ayrı ayrı m alumat Son_ yağ-~n yağmurların tesirı'e dun terliği alaka? makamlar~ bir ta~_im ya- madığı, Ha.lke~i R~j~ı~in veya Gilze! (ıııı-
Karagümrukte bir ihtiyarın yaralanma - parak, asgarı çalışına planına gore h:r atlar Komıtesı Reısının başkanlığı. 8 bit 

İstedi, bu m alu m a t layihanın tanzimin de esas tut u 'aca k si1e neticelenen bir inhidam hadisesi ol - Halkevinin keneli muhitindeki resim nma,dn üç veya beş ki~iden müteşekktl 
. muştur. I törlerinin eserlerinden müteşekkil olarak jüri tarafından tayin edilecektir. , . • 

Dahiliye Vekaleti, beiediye memurları 1 retlerinin azami haddi varidatının yüz. - Karagi.imrüktt! Beğceğiz mahallesinde I Şubat ayında açması icab eden resim ı Her Halkevi JÜrısuıi üç veya beŞ jf,~ • 

Jçin hazırlanmasına karar veri!cn teka -ı de 30 uzunu tecsvüz ettiren beledi:> cl~r Meymenet sokağında ı sayılı evde hır I sergisinin de Cotograf sergisı gibi daha şiden teşkil et!nekte serbe.st bulunncal> 
tid kanunu layihasının tanziminde esas• Vekaletten müsaade islibsa'ine mecbur senedenberi kir:ı He Düyunu umumiye geniş bir surette ve <laha teşvik edici ma lardır. . r
olıruık üzere bütün vila_yetlcrden bazı bulunduklan halde bazı bclt!dı)clerın bu mütekaidlerinden Faik adında 70 lik bir hiyette yapılmasını bildirmiştir. Gaye genç istidadları meydana çıl>ll . 
mal~at istem~~tir. Her vilıi~ct, .. amele, .kanuni lazimeyi göz önünd.! bul~ndur _ I ihtiyar oturmaktadır. Bu maksadla bazı esaslar da hazırlan- mak olduğuna göre seçilecek olan cs~~il' 
tanz.ıfat ~~ı, badem~ gıbı ~ustah -ı ~~dıkların.ı v: bazıları~ın d.a bır ~efa Esasen çok harab bır halde bulunan mıştır. Bu esaslara göre herhangi bir lerde yalnız ta~~atıı sad~.kat ~e be~z:,c , 
demler hanç, ıtfaıye efradı dahıl olmak ıstihsal edilınış olan musaadcacn ıs!ıfa - bu ahsab evin çatısı nihavet sürekli biı· Halkevi, bir resim sergisini asgari olara'i-:: vasıflarının degıl, amatordekı knbıl) sJ 
üzere belediye memur ve müstahdemle -ı de ederek müteakıb senelerde dl? yüzde tarzda:> devam cdl?n ;•ağmu'rıar::ı muka _ teşkilden mahrum bulunduğu takdirde tin ve hevesin de göz önünde tutuln

18 

rinden 940.941 seneleri içinde bilfiil 25 30 nisbetini tecavüz eden bütçeleri tatbik vemet edemiyerek dün sabah, büyük bir o eve mensub veya o evin muhitinden o-, temenni edilmiştir. 1• 
ı>ene hizmet müddetini dolduranların mc 1 mevkiine koymakta olduklarım bildir - gürültü re çökmüştür. lan amatör eserlerini, o olmaz.sa o kaSa- Derece alan eSl:!rlere, aid olduğ\J -~aesJ 
muriyet Unvanları, aldıkları maaş ve üc- miştir. Bu yıkılma esnasında evde bulunan banın tabi olduğu vilfıyet merkezindeki 1 kevi uygun ve mümkün görürse ~u~~ııll 
ret miktarları, hangi sene tckaüd olacak- Vekiiletin yeni emrine gör.= belediye - Faik enkaz altıoda kakrak muhte1 if yer. , Halkevinde açılan sergide ayni haklarla nisbetinde nakdi bir Halkevi muk3 

larını, belediye bütçesini!1 varidat yekl'ı - ler badema yalnız bir seneye münhasır )erinden ağır surettP yaral:ınmıştır. Ya -ı teşhir edilecek resimlerin mevzuu ser - verilecektir. • 
nunu her belediye için ayrı ~yrı olarak 1 olan müsaadelerı müteakıo senelere teş- 1 rah cankurtaranla Cerrah paşa hastan':! - best bulun.maktadır. Bu mükafat, Mayıs ayı içinde ,Anl<~ 
Dahiliye Vekaletine bildirecektir. Dahi - mil etmiyerek ve nisbet tccavüzüniı. her sine kaldırılmış. inhidam had:sf'si etra - Yağlıboya, suluboya, pastel, guvaş, o- rada açılacak olan Halkevleri vıntı ı-
liye Veklileti bu malümatın tasnif ve tet. sene bütçesile beraber Vekaletin müsa - fında tahkikat:ı başlanmı§tır. fort, tahta üzel'in~ gravür, kara kalem, Resim Sergisi Parti mükafatını kazarı~ll 
kik.inden sonra kanun layihasını hazırla - adesine arzederek muvafaka:; istihsaJin - -- · desen gibi resim san'atına dahil her nevi ya mani teşkil etmiyecektir. Derece ~ ,~ 
yacak ~e Meclise sevkedccektir. eren sonra bütçeleri tatbik mevkiinc ko - Adli tebligat bir ay ('Ser teşhir edilebilecek ve teşhir edilecek eserler Mayıs ayıncta Ankara }ia~lt~. 

Dahiliye Vekaleti belediye memurları- yacak'ardır. resim'er doğrudan doğruya tabiattan ya- salonunda açı1acak olan Halkevlerı ~ 

nın maaş ve ÜC!'etleri hakkında da ala - Vilayet!er mıntakalanndaki belediye. sonra posta ,.,
8 

"'· pılmış olacaktır. Kartpostrıldan veya her mumi Resim Sergisinde teşhir edill1le 
kadarlara yeni bir emiı· göndermiştir. I lerin hangilerinin ve ne sebeble maaş ve hangi bir orijinıılden yapı 'mış kopyalar p . .. kA f d ınıak uıe ' 

V ktı.l b . d b 1 a· k - tl d .. d 30 .. lt'' 1 • b.. .. 1 ı. b l 1 kt ve artı mu a atına namze o O"' e ö et, u emtr e e e ıye :ınununa ucre er e yuz e u tccavuz c ıı< erı - ve uyutme er ::-.a u o unmıyaca tr. . . H p. " 
göre memur Ye müstahdem maa5 ve üc - ni Dahiliye Vckaletınc bildireceklerdit. yapılmıya başlanıyor Etiketlerle wya numaralarla te~hir e. re nıhayet 15 NısaM kadar C. . 

dilen eserlerin sahibi gösterilecektır. Ser nel Sekreterliğine gönderilecektir. ğ1' 

Killtilr i3 ler:: 111 i:tcf erT."/ı : 

Edirneni 1 k u t.:ıluş yıtriö '"münde 
l ulunan meb'uslarımız 

Adli tebliğatın pusta i' ~ yapıl.nası hak- ginin müddeti •rn beş gün olacak, açılma Derece alan resimler dahil bulu.~d~{1Çı 
kındaki kanunun tatbikine H.140 yı:ının tarihi on beş gün evvclinclen ilan oluna - halde birinciliği kazanmış amatör:.tO 
birinci gününden itibarC'n başlanacaktır.! caktır. Eser1erin veril:nesi için muayyen ikincinin iki ücüncüniln yalnız derece " 

Posta ve te graf idare:i bu kanunun bir mühlet kabul edilPcektir. Bu mühlet 1 t k '. g··· d .1 k e bu cserlt' an e resmı on crı ece v • 
Maliye Vekaleti alakadarlara yeni Edirnenin 1 7 nci kurtuluc: yıldönii- tatbiki için kcndısine lazım olan memur bittiği günün akşamına kadar eserler . .. 'b b' . k d klan de 

" - k d t k'J"• h kk d k H Ik . t ı· a·ı kt' B d rın munası ır yerme azan ı • b' · .. d ek emleketimizde m·· ·m· d B" "k M'll t M l' a rosu ve eş ·ı ~ı.ı n · ın a yapma ·ta a evıne. es ım c ı P<'e ır. un an son 10ıı 

Kazanç maksadile açılm 

ecnebi mekt ebler 

ır emır gon ~rer m . . u merası ın e uyu · 1 e. ec 1• olduğu hnzırhkl.:ırı yakındl bitırecektir. 1 r-:ı getirilen eserler kabul olunmıyacak - recelerle beraber sahibinin adı ve 
11

• 

b ulumn ecnebı mekteblennden, ka - sı namına hazır bulunan mebusları - Adi' t bl' y t ·t .1 1 . . . cJ sub oldugyu Halkevı ic:aret edile~ce1'"t.ı.l'~· 
t · · k d'l - b' h ı d l\ır 1 M'"f'd G l'b Ş . 1 ı e ıga ın po.~ a ı e vapı ma::;ı ışın e tır. :ı ~ 

~ç ~ını ~asa ı e ~ne ı ~a ıs ar mız an ı~az1ar u ı, a ı, erıf, çalışmak üzer• idarruA ~enidcn bir çok ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

tarafından açılmış ve idare edılmek - Nafi Atuf, Fatma Mcmik, Faikten mü- 1 ' B - " d 70 k d v k. il . t tk. k h tıerı 
te ol:ınlan~ k~za~ç .vergisine tabi t~ ~ r~">~eb 6 kişilik heyet dün sabah Edir- :::e:~:a~:~~~d~~;~s o~u::u:tur. a ar e 1 erın e 1 seya a 
!tulmasını bıldırmıştır. Kazanç temını neden ŞlJhriınJ:k gelmi~ir. Meb'uslar 1 ·q• Yeni memur'urın SC'Çılmcsincle ödli~ e f 
.gayesilc açılrnadıkla·rını ileri süren dün akşam Ankarava hareket etmiş - • .. • ,. esıı& 
mektebler hakkında Malive Vekfıletin lerdir. " \'C posta ıdarelerı n•eınurlarmdan da is - (Bast arafı ı inci sayfada) rc7eleri ve askerı, mulki erkan,. bit 

J tifade olunacaktır. · tl · ·· ·ıı · kesıf 
d en direktif istenecektir. kil müıe'"·i, Halkevini ve parklart gez- ccmıye .. erı _mwnAessı en ve 

Konvami ·on~l v~ s~r-p'on , -~-- J h lk k tı l ı t 
1 . t hh l ı .ı · Tren altında kalan b ·ı·r di. Şerefine klübde ziyafetler veril - u . u esı se anı amış ır. te J<ilB . e spre! ı e~ U " a p.r. rı Cl•nub hududları gümrük ş. iırıft 

Di.in sabahki konvan iyonel ve semp d k d di.F<ıik Öztrak tetkiklerini yarın ik _ tını teftiş etmekte bulunan Vekıl 
len t:'k5pres trenleri 3 saat rötarla Sir- ka ın ın ayag"" 1 esil i mal edecek ve Mersine hareket ede - şehrimizde 2 gün kalacaktır. 

Üniversit ede tamş!na cav'ı-rı kf'c:~·e ~dmislerdir. Trenlerin bu rö - ccl~tir. Nafıa Vekili şehrimizde C be' 
Üniversite talebeleri arasındaki ta· _ tarım~ Avrupada, bilhassa Balkanlar- Dün ak~am geç vakit Ahırkapı i'c Sir- An takyadan ayrılmadan evvel Naf:a Vekili General Ali F uad edııtl 

nışma çaylarma önümüzdeki ay icin
de başlanacaktır. İlk olarak Birincika
nunun 2 sinde EE!eli . ırençler ve 9 Bi -
rlnctkanunda da Hukukcular Maksim
d e birer çay vereceklerdir. 

Polisle: 

Bir otobüs kontrolörüne bir 
otomobil çarptı 

Şoför Alinin idaresindeki 2 5 49 sa -
yılı otomobil Çarşıkapıdan geçerken. 

Ed!mekapı - Cihrungir otobüslerinde 

kontrolluk yapan Tahsin adında birine 

da şiddetli kış hüküm sürmesi sebeb 

1 

keci arasında bır kadını:1 ağır surntte ya_ Antal;:ya 26 ( A.A.) _ Şehrimizde svy dün sıtılbahki ekspresle Ank~:ıı bit' 
olmuştur. ralanması'e nclicclelll,1 bir tren kazan bulunmakta olan DahiJiyc Vekili Faik ş~hrimize gelmiştir. Vekil, bura nıı ' 

Sıtma müca del•si olmuştur. löztrak ~erefine verilen ziyafet çok kaç giin kalarak tetkiklerde buh.ı 
Saat l 7.30 da SirkccidP!l kalkan ve ~Pnıimi bir hava içinde geçmiştir. ca ktır. 

S•hhat ve İçtimai Muavenet Vekale- s· k t ır eci - Çckmı?ce Sf'rvisini yapan btln - H:f~ay hükumet, Parti ve Belediye Hapı·sanedekı· raha 1 ti c.:tma mücadelesi hllkkında v:ıtıvetle- ı· .. · Ah ı ı "C 'd ıyo trenı ırı{ap c a .naşı e adında 45- crkB.nı ile seçkin bir davetli kitlesinin 
ıe yen! bir tamim gönderm;._tir. VPka- 50 1 d L' •- d ı 

yyaş arın ~ ·:ır ~a ına çarpmış ve a - hallr bulunduğu bu ziyafette Belediye ı b• b k 1 
le!. bu tllmimde sıtma mücadele mm - yrr.ını kesmıstır. )aralı kadın derhal rf>isi t:-ırafından sövlenilen nutka, Dahi- ÖZ .eyen ır sa 1 a 
t~ı'kalan dahilinde bulunan verlerde te- r.· · · d d b rı h k ı " ) sı · · 1 ım a r t mı, • 1 e astam'ye ·a - !iye Vl.:'kili şu karşılığı \'ermiştir: (Baştarafı 1 ind sayfada ·f s9 
c;is ve küsad edilecek tui'ıla, kerpic ve dırılmı~tır. htelı 
kiremit ocaklarının meskün mahallere z;yaretim benim için çok faydalı o - Diinkü duruşmada, beş mu aaııtı 

Kaza etrafında adliw ve zabıta tah - hıyvr \'C bana çok kıymetli b<J.ıralar bıkası olduğunu bildiren SaJ8h8 sı!f 
topoi:rrnfik vaziyeti de nazan iHbara a- kikata devam "lmcktedırlt'r. ·ıe 
lınarak sıtma kanununun sureti tat _ 1lmak imkanını \•eriyor. Bu arada Ha - bu suçunu açlık ve sefalet zo~:ı siW 
bikine dair nizamnamenin ı 3 üncü 1 taya da bazı hiw1et1er ifa etmek \'esi- h·apisaneye girmek için yaptıgırıı et ' k i yan~ ı n b- ş r angıcı b" l ·tirr.lf :n~rlciesine göre tesbiti Ja7 •m gelmekte - Jpc;i:ı: de verirse benim için ayrıca ır liycrck cürmünü şu suret e ı 
cılduğunda'l'l sıtma mücadele tegkilatı Dün şehrimizde ikı yangın baş!angıcı balıtiy:ırlık olur. Cümhuriyet hükCı - IYıiş1!r: . . . bııltı .' 
rılan v. €rlerde aroıJacak bu !!ibi birinci olmuşsa da itfdiye•ıin yerındc müdahalt!- metinin bütün yurda matuf olan sami - e1- Sabıkalı olduğum ıçın ış ·ıe ıııt 

çnrparak yaralanmasına sebebiyet ver- .. . · d dlJlll . .ıe sıntf g:ıvrisıhhi müesseseler hakkmd<i-. sile etrafa sirayetin.• meydan verilme - mi ve güzel niyetleri, elbette Hataya a mlyordurn. Şunun bunun yar .. }er'' 
miştlr. ki •etkikatın mahalli sıtma mücadele den söndürü rnüstür. s~.ıni1 ıiir. Bütün memleketin huzur, sil- müddet geçindim. Fakat son gı.ırıJl'l fı9 

Ygralı tedavi altına alınmış, suçlu tabiblerile birlikte vaoılarak miic;tP • Ü~küdanla SultantcpPsindt> Selvi ca<l- kim ve saadet içinde ya ·aması başlıca bu yardımlardan mahrum kaNl 1111' 
şoför yakalanmıştır. rPk raporlarının alınmaısını bildirmiş- desinde 9 sa\ı'ı Zaforn aid ahşab Pvin bi di~e'7imizd!r. h1lmama sebeb olduğundan ba.;~;:}l&~~ 

Duvardan düşen amele · rinci kat penceresmden sönduriilmedcn Size büvül~ Şef'in selfımlannı getir- pisınc>deki rahatı özletti. Bu rnıı llr~J\ 
tı:-. eçe ~ 

atılan bir sig1ı·a y:.izı.indeıı kap1ama tah _ 1 n;ş olmakla ne kadar haz duydumsa, ile evvelki gece Lfıleliden g 9Ç 
Fatih kayrr.akamlığma aid inşaatta 

çal!şan İbr&him adında bir alll€1e dün 

kirem!d tamiratile meşgul olurken mü 

vazcnesini kaybederek 7 metre yük -
seklJkten caddeye düşerek muhtelif 

ye .. Jerinden tehlikeli surette yaralan -
mışbr. 

Yaralı amele, cankurtaraınla Cerrah. 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Toplantılar: 

Ye~iJköv meteoroloji istasvonundan 
alınan malfımata göre, dün hava yur
d•m, Eırenin şimal kısımlarilc Trakva, 
K01"aE'li. orta ve CEnubu şarki Anadolu 
böhıelerile Karadeniz kıvılannda ka -
p::.h ve ya~slı, diğer bölaeJ.erde çok 

bulut1u ve mevzii yağışlı g"eçmiştir. 

Rünıarlar bütün böll!elerde şimal isti
k<tm>t~<len erte kuıvvette esmiştir. 

Dün fstan.bulda hava kapalı ve yağışlı 
gec;mis, rüzgôr şimalden 2-4 metre hız 
lrı esmiştir-

Karadeniz liseleri mezunları 
cemiyetinin toplantısı Sühunet en yiiksek 8,6, ve en dü -

şük 7.1 santigrad kaydedilm~tir. 
c.Karadaniz liselerinden me4'llnlar yataklı yagon fiatlan indi 

cemiyeti• senelik mutad toplantısını .. • . 

d .. Em' - ·· H Ik · d Munnkalat Ve~letıle yaıt.aklı vagon-un monu a evın e yapmı.ş, ye- . . d .. 
i id h t

. 
1 

·ırn· 
1 

lar şırketı arasın a yapılan muzakere-
n arc eye ıne şun atr seçı ış er -

1 
t' . d takl 

di . er ne ıcesın e ya ı vagon ve ye -
r. m :k !iatlannda yüzde 20-25 arasında 
Bidnci rei~: ~~rat Olgaç, ikinci reis: tP.nzil~t ywılması hakkında verilen 

taları tutuşmuş ve bu suretle iki metre dö!'lüsiimde de bu kıymetli iltifatları • Hakkıya aid nlpartımanın kapısV:1 
Jt9t 

kadar yer yaıırlıktan sonra itfaiyenin nrn Hata-vlılarda bıraktığı emsalsiz gördüm. İçeriye girdim. Blrirıcı gel ' 
yardırnilc söndürulmiiştür. 'es;rini Millf Şefe arzetmekle de bah - me,.rl·vmleri çıkarak ikinci kata. şei 

E · 1 ld y d tivar olaca~ım. di:m. Etrnfta çalınacak ba~ka bir,,
1
• 9 ' v sıgorta ı o ugun an, yangının ne ~ d ~ 

Sözledmi bitirirken size bir kere da- buhımayınca ikinci kat holün e Af' suretle vukubuldugu tahkik edilmekte • - d p1 P 
ha teşekkür eder ve saadetler dilerim. bajurla elektrik ampulünü ıll 1 'ııd911 

dirTuinci yangın hadis~i de Mahmudpa _ Giimrilkler ve İnhisar Vekili Urfada ini yoldar. aşc.ğıya inerek apartıJl'l~0rôı.1' 
Urfa 26 ( A.A.) - Gümrük ve İnhi- •çıktım. Biraz ileride bekçi dur?) ol' 

şada olmuştur: saılır Vekili Raif Karadeniz, yanların~ Kaçmadım ve kendisine teslıJl'l 
Mahmudpaşada Hacıköçck Cami so - da Birinci Umumi Müfettiş Abidin dum.» b ıtel' 

kağında 20 sayı.ı Manola aid dükkanda Özm<'n ve Gümrük Muhafaza Genel Suclımun bu ife'.'klesini rnüteal<ı o D' 
yatıp kalkan ~ırak A 'i ve Rcceb mang:ıl- komutJln: olduğu halde dün buraya disini yakalıyan bekçi dinlennıiŞı ıJ 
da süt pişirirlerken sıçrayan bir ::tıvılcım 

"'elmisIPTdir. Valimiz Kazım Demirer, hadic;evi bu tnrzda anlatmıştır· sS 
döşemeleri yakmış ve bitişiktf'ki Kara - İ · ece ; 
betin 5 sayılı dükkanına da sirayet ede. nh!sarlar Vekilini vilayet hududunda Saltıhaddinin sucu rnahkeI11 ~tıll Jı'. 

karsılamı~ ve şehir rnelhalinde başla • görliler{!k ve sabıkası da nazara ,ıetl 
rek orada da bir miktar yün ve ipek çi - r•nda Halkevi bandosu bulunduğu hal- Irak 1 buçuk sene hapsine karar 
lelerinin ynnmasına sebeb olmuştur. 

de aslteri kıt'a. polis ve jandarma müf- mis ve tevkif edilmiştir. 
Hadise görülerek itfaiyey~ ~aber ve -

rilmiş, gelen itfaiyenin müdahalesile her 
iki dükkan da yanmaktan kurtarılmış - ~·..--• 
tır. Yangın etrafında zabıta tahkikat yap 1 

maktadır. 

Beşiktaş G 'ft R E L Sinemasında 
Bu mevsimin en bOyülc muvaff •kiyeti Şarkın eşsiz filminin 

bOyOk muganniyesi 

KA:ıı.m Demır~o~lu. Gen:ı .. ~kreter; kararın tatbikına önümüzdeki ay ba • 
Avru Asılkefelı, ıdare rnuduru: Refik ~undan itibaren başlanacaktır. Prof. H Amid Ankaraya gidiyor 
Turel, veznedar: Macid Okman. -ı: Diğer taraftan yeni açılan İstanbul • Üniversite Edebiyat Fakilltesi de • 

0 M M 0 G 0 L S 0 M 'Liri 
Tnrkçe sözlü ve Arabca şarkılı hıırikuUlcte temsili. J 

Ü M İ T Ş A R K 1 1 ( Nesidei Erııel Spor başkam: Mürteza. Muhasib; Erzurum hattında haftada i.iç defa ko- kam profesör HAmld Ma~rif Vekfüe -
Cevdet. Aza: Emine, Fahriye. nulcrn yatakJı vagonlar fütiyaca kafi tinde te~kkül eden arkeoloji komisyo-

Tefti~ heyeti: Nuri, Avni Yama~, gclme<liğinden bu .servisler haftada be- nn toplantılarına iştirak etmek üzere 
Kenan. se c;ıkarılacaktır. bugUn Ankaraya hareket edecektir. 

Bugün gUndnz oyunları : 14 ve 16 da Gece oyunları 20. 30 dıt 
~ .................... ilmJ.aı;z;:;;::;:ı;amıma11 
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1 ASKERLiK 1 1 Hicüeler ı 

-Paris Ankara 
Leh ordusunun seri 
mağlUbiyetinin esaslı 

G ~ce geç vakit kapı çalındı. Aç- j - O dejil yaba, 7ani ba ııeoe pattı. 
t.ım. Rlarşunda me.raklıyı gör- dım. 

- Ycıhu sen maynmişsin de habe • 

amili: Tayyare er 
r~:;;;;ıj"-·;;e!~ z:;: E;;r;··:s;;u~ı·ı 
f "Son Posta,, nın askeri muharriri ~ D efense Na~i;;;i;·~diı··p:;;;;;;,; .. ---·-- -·-.. ··--································· .. 

askeri mecmuasını:ı hava mu -
~i LE:iı ordusunun büyük bir cephe
l'ın Yayıldığı Alınan hudud:arı yakıJlla -
~an geri çekilerek müdafaaya elve -
~ nıevzUer tutamamasının sebeblerini 
_ an hava kuvvetlerile motörlü tü -
-enleri · ~ nın yaptıkları bu yıldırım taar -
&ıı~arının yıldırım sür'atıle yaptıkları 
~. taarruzıarda buluyorki pek doğru -

~halde Alman kuvvetleriie motôrJü 
. arruruzıannın yaptık.lan bu yıldınm ta. 
ltiJt zlarınızı mahiyetlerini ayn ayn tet
ba faydalı olacaktır. Fakat maalesef bu 
ğd:;a henüz resmi vesikalara malik de
!rı · Bu sebcble aşağıda ve şinıdılik A 1-ı 
h ..n hava kuvvetlerinin Lehistandaki 

arEkat . d . d tı··· . rtıaı. ve ıcraatına aır Prce ıgımız 

~ Utnat ve mü~leaları yalnız gündelık 
d~a ?1evkut gazete ve risalelerin Yer -
duJt~rı haberlere göre tesbit~ mecbur ol-

dilm: 
- Ne o, hayrola? 
- Hayırlar! 
- Ya· saatin yuk, yahud da ... 
- Yahud da? 
- Adabı muaşerete vAkıf değilsin. 
- Scıatim var .. 
- Öyleyse bak. kaçtır? 
- On buçuk! 
- Kapıyı calmadan baksalydın daha 

fyi c:l~in. Öyleyse anlaşıldı. Adabı 
muaşerete vAkıf de~lsin. Çünld1 OD 

buçukta kimsenin evine misafir gidil-
mez. 

- Onu da biliyorum. 
- Onn da biliyo san ne diye geldin 
- Meraktan! 

- Sabahı bekliyemezmivdin? 
- Beklivemedim işte.. Hem çok ka-

lncak doi!ilim .. 
- Mrdem1i:i gelmişsin, salona çıka

lım. 

Salonda meraklı ile karşı karşıya• o
turd ul:: 

- Ne soracaksan kısa sor. 
- Kısa soraca~m. bu akşam Anka'

ra rad ·os nu dinliyordum. 
- Ben de dinledim. Merak edile-

~ek birşey yok. 
- Nasıl yok. Parisi de beraber din

led!m. 
- Daha iyi ya ... 
- S:ikayı bırak, bu hep böyle devam 

ed~cek mi? 
- Ne bileyim ben. Hem bunu söy

lemek için ''arını bekliyemerncne hay • 
ret ettim. Kur..ıldu kuru12 hep ayni 

d Alınan uçak ordusu, Lehistan seferin- de~il mi? -
b~ .scvkülceyş.i hava harbi y.ıpmak için - Oras1 övle amma .. Ben de o kurul-
~~1 ~:neral Kessclrmg ve diğeri Gene - Lehistanda bir kciprii.niı.tı v,.. bir istılS1J'm un Alman tayyar·~ eri tnrıjıud11n du kurulalı, Parisle birlikte dinlemek-
ltuı l.okr kumandasında, iki filo halinde bomb:do.n:.iıktaıı sonraki lıalleri ten kuruldum, kunıldum; nihayet bu 
" lanıldı v~ umum Alman uçak kuv - taarruz edildi. Uçak halleriJe kışlalar, u- komutanlık'aıını da kıf;n.en bozımı.~tu. gbece zen:~regim kopuverdi. Do~u 
etıer· b . . urava C1eıdım. r 1 aşkumandanı General Feldma - ÇUf alanlan ve yerde bulunan · raklar Fabrıkaları \ e l;ilhassc., yerlerı evvdce • v 

1 1 
. . b k 

~l Göringin ta!imatı dıuresinde hare - tahrib edildi veya hasara uğratıldı. tesbıt olunan, uçak fabrik<, ve i;ruı!llt - -:--: _an ıs ge rnışsın, zem ere ta -
~tti. Bunlardan başka uçak fabrikalarına, hanelerini tahrib etmekle, i'k günde nU mırmrlC'n ben aıılamarn. 

1lın A.l:na uçak kuvvetleri Ağustos ayı- cephane depolarına vesair miıhlm he- eoılen ve bozulan Leh uçak kuvvetleri • - Y:ınma c~nım. 

ıimiz yokmuş. Neye çarptın da pllıt • 
lııdın. 

- Gene anlamamazbktan gelme de 
18.fımı bitireyim, bu Paris radyosile 
Ankarn radyosunu ilAııihaye birlikte 
mi ala<cağız? 

- Birbirlerinden aynlamıyQrlarsa. 
- Canım bunun bir 7olu yok mu · 

dur? 
- Belki vardır. 
- Y:J yoksa' 
- Zl\nnebnem. 
- Peki öyledir de vaki olan birçok 

şikny<'tP rağmen haıA hiçbir şey yapı
lo.ma:lı. 

- Orası doğru. 
- Neden amma? 
- Ben ne bileyim? 
- Bu hep böyle mi devam edecek? 
- Baksana. devam ediyor-
- Benim aklıma birçok şeyler ~e-

liyor. Mesela: Ankara radyosunun vol
ta'jı arttırılırsa belki Parls duyulmaz. 

- Belki! 
- Bunu tetkik ettiler mi acaba? 
~Bilmem! 

- M<'~eıa şu da var. Bin altı yüz 
küsur metreden neşriyat yanmak sart 
de,i!il ya .. Metrajı değiştirseler almaz 
mı? 

- Belki olur? 
- "Bunu da tetkik ettiler mi acaba? 
- Bilmem! 
- Peki sen n" bilirsin? 
Meraklı hiddetlenmişti. Ayağa ka1k 

tı: 

- RPn gidiyorum. 
- Güle güle! 
- Bir dcıha ~ene gelirim! 
- Nn vcıkit? 

- Ankara rcı'dvosile Paris radyosunu 
ay:ııi zamanda dlnledtğirn ·vakit! 

Kap1dan c;ktı. Cok canım sıkılmu; -
•. Mernklı c!eme-k ömrü oldukça her 
ak~-ım bize gelecekti. 

4h·SOnunda (t kriba 1000 aded olarak) deflerine taarruz olundu. nin takviyesine imkan bırak.:namı!jitı.> - Ciddi <-öv 1 iivonım anlamam. 
~ı~ h~~lıı~nın y~ınıum~~ y~~~adı~~fi~rum~m~ &mmh~m~arnn~~a~~~c==~-~=====~-~~~===~=~~~====~~~~-

B lŞşüd meydanlarında toplanmışlardı. sının hava muharririne göre: cdıyor: cAlman hava kuvvct!eri yalnız Bun 1 arı b ı· ı ı· yor mu ,. d ı' n ı'z '· . 
~ar §Üphe yok ki Alman kara ordu - cYapılan fiddetli uçak hücum arı ne. bu tahribat ve sarsmalarla iktifa etme -
~ terfik edilmiş olan keşif, muharebe 1 ücesinde, daha Eylfilun birinde, Lt>h u- miş, ayni zamanda, Leh hareket har • 
;" saklanndan başka idiler. çaklarının bc~te biri tahrib olunmuş ve bindekı rolü pek muazzam olan motörlü 

ı._ ~.lülüu birinci günü. sabah erken ta-
1 
malfım olan bütün Leh aerodromlan kul- tüm nlerle işbir~iği yapmak surl tılc ha -

•ıaŞŞt d ı Alm A. Mancy isimli 
11..,.1_ • a anlarından havalanar. .an !anılamaz bir hale getirilmiştir.> rekata doğrudan doğruya iştiraK etmış· 
-~- fil ı bir Amerikalının htuı oları evvela Leh uçak kıt'alarıle Leh müdafaası topçusu i'e Leh avcı u- tir.. bir kazı vardır. Bu 
M~ ların yer terLib ve t~sisledni tahrib çakları Alman uçak filolarının faaliyeti- c Uçak filoları süratle ilerliyen mo • 
-"4llek lam b' kaz 484 günde 484 haı v.e meydıanlıırı kullanı az ır ni menedemiyor ve onları güç vazifeleri. törlü tümen!erin ilerisinden giderek on· 

e get alın 1 d yumurta yumurt-
b ırnıek vazifPlerini ı.ş ar ı. ni ifadan alakoyam.ıynrdu. Fransız hava lan aydınlatıyor, düşmanın zorlanması 
'llltu · A k ·r lamıştır ki, kazlar Çağı n ıçin evvela bir ı-::ııan eşı ':.1- muharririne göre aerotlromlarmdaki mil- değil, çevrilmesi iktıza eden mukavemet arasında bu kadar 

b..:_.hedefi keşiedıyor ve arkasından .9 dafaa tertibat ve vasıtaları ani ,.e §ıd - noktalarını daha evve, w işaretle bHdi _ 
:'°"'\bard .. kk b b fazla yumurta yu-fn_ - liman uça~mdan .mure e tr dıetli baskın ve taarruılar yüzünden çar· riyor ve motörlü kıt'ahrın yolları üze • 
~k k murtlamış ilk kaz ?ıh,_ • av uçaklan tarafından orun - çbauk mahvolmuşlardı. Kezalik Alman - rinde mukavemete haııriar.an Leh kıt'a-
-·"' ola budur. * l'Uı rak, geliyor. Bu fJJocuklar taar - lanıı yeni {pike boıLbardımanı) da hava larına biçici uçuşlarla hücum ederek bun-
rey un birinci günti hudtJddan 3000 met- müdafaa topçusunu tama.mile şaşırtmış • ları dağıtıyordu. Cephelerin çok gerile - ilk kartpostallar 
~ ka:ıark:i mf'safelere gidereK oralar- tır. rinde yapılan bu ani ve şiddeti h\ı.'la hü. simli kartpostallar ilk defa Fransa -

En faz'a yumurthyan kaz 1 Elleri elektrikli polisler 
1 ·Amerikanın bazı şehirJcrind~ geceleri 
\sokakta seyrüseff'.ri idare eden işaret me 
murlarının her iki ellerinde ufak birer 
ampul ''ardır. Ceplerinde bulunan birer 
batarya ile aydınlanan bu ampullar işa -
ret polislerinin el harcketlerinın nakil 
vasıtalarından kolayca görülebilmesini 
temin ed ... 

* At nallarmm tarihi 
Atların .nallanması Romahlar devrin • 

den başlar. 
aH b.Leıı Uçak kıt'a ve tesislerine h icum Daha Eylulün iki.sinde, Alman hava cumları, verdirdikleri tcJdatm az olma - da 1872 tarihinde knllanılmağa başlan --\(e ıln-.:-1 

F'i ~·ut erdir. ordusu, Polonya havalarında hududsuz sına rağmen, arzu olunan manevi tesiri mı~tır. Fakat Alm.anyada daha evvelden Neronun katırları gümüş nallarla nal-
lbıc lo~uk, keşfolunan hedefin üstüne ge- bir hava hakimiyetı elde etmiştı. Polonya yapıyorlardı.> 1870 Hazir;mından itibaren uJlanılmak • lanmıştı. Kansı Poppe.a'nınkilerin de nal 
'~~Çer üçer aşağıya s_ürat!e iniy~r ve uçak kuvvetleri artık dağılnuş w gelişi Hatta bazı haberlere gere Alman u - ta ıdi. ları altınd:mch. 
'leylhlıar~ı 1000 metreden, he;> bırden güzel meydanlara sıgınmıs idi. Hu yüz- çakları, kendi nakil kolları tarafından ----.. ------·--·----
clı. ~·Ud ıki veya üç devirde, salıyorlar - den de ihtiyaçları vaktınrlf' ikmal edi - yakacak mayile bes.enemiyecek kadır 
~hayet muhafız av uçakları da Leh !emiyor ve tamiratı layı~lc yapılanu • ileri gitmiş olan motörlii kıt'alara para • 
' rına ve meydanluda gbrülcn in - yordu. Çünkü uçak atelyeleri ya tahrib I şütülü varillerle benzin nakledip ver • 
'1.çaı ta nıaltincli tüfeklerile hücum için edilmiş idılcr veyahud bunlardan Uıtif.ı- mişlcrdir. Uçcklar!a n~ahsur kale ve kıt'a 

:t~'Yorlardı. de unkanı kalmamıştı. Bu vazi) ete diişen 1 lara ve gerile irtibathrı muvakkaten ke. 
ia~er Pike ile bomb1rdıman yapmak Leh uçak kuvvetleri artık Alman hava 1 silen müfrezelere yiyecek ve akacak nnk
~ ıtse, hedef cvve!a alçaktnn uçan bir kuvvetlerini vazifelerini ifadan menede. !etmek gerçi yeni bir Şc?Y değildir. Büyük 
~11 ta~ndan keşfolunuyor ve etrafı miyor ve onların faaliyetleri sadece müm Harbde Küttillamarede mahsur kalan 
~ 2: hır dumanla sarılıyordu. Arkasın- kün mertebe fazla Alman uçağı dü~ür - İngiliz kuvvetine uçaklar un vesaire ta· 
'btt lelen bombardıman uçakları artık meğe inhisar ediy;ordu. şımışlarclı. Habeş harbinde de İtalyan u-
'btr.ıtlttrıana pike ediyor ve bombalarını 3 Ey~Ulden itibaren Alman uçak filo - çakları muharebe eden yer kıt'alarına 

~\I;Yorlardı. lan Leh muvasala hr.tlatile geri irtibat mümasil yardlmlarda bulunmuşlardı. 
~e ıo ~anıl.an bombalar muhtelif model- yollarına, daima artan bir şiddetle hü - Nihayet Polonya harbinde Alman ha • 
~lte d~·la 500 kiloluk idiler. Kumlu ara - cum ve istasyonları, demiryolları, köp- va kuvvetlerinin bazı sınai tahribat yap
tı. 250 U§en bombaların çoğu patlamamış- rüleri ve yolları tahribe başladılar. Bu - mak için paraşütçü küçilk kıt'alar indir
~etre Ve 500 1dloluk bombalar 15 ila 20 nunla hem cephede bulunan Leh ordu • dikleri de haber verilmişti. Fakat a Ja -
l~hili kutrundaki bir sahada müessir o- larına gerilerden yiyecek atacak vesair şılan bunlaruı verdikleri neticeler en • 
~ Yor ve fakat bunlardan her biri ihtiyaçların gelmesi menediliyor ve hem teresan olmamıştır .• 
deb~ivnrn bir binayı t:ımamile tahrib c - de Leh ku':etle.rinin demiryollarlle ~e Alınan uçak kuvvetıe~i Polonya .~a:
htr t .0rdu. Bombaların sathan biçici adi yollar üzerınden nakil ve tahrıki ruzu seferinde çok ant. seri ve k t ı bır 
"el' ~ r Yapm.a]an için ya yo,lar üzerine güçleştiriliyordu. Bu suretle Alman or - tesir yapabilmiştir. Bunların sebebleri 
l~~·d çok sert bir araziye düşmeleri dularının 1leri harekatına mile slr su - Fransız hava mütehassısınoa §unlıu-dır: 

tUıt ı; ttt ki, yere ~ok nüfuz etmeden rette yardım edilmif.i. Sayı üstünlüğü, baskın, hasmın uçak mü• 
li" n Patlıyabilsinler. Polonya kalelerinin ve bılhassa Var- dafaasınm azlığı ve beklenmiyen mü • 

el'i~:cunı (muharebe) uçaldarı da ek • şova ve Modlinln sllratle :r.aptları işine de said hava durumu. 
lı:ıo a ve hemen bombardımanı mütea - uçak kuvvetk.ri c~a.dı surette işt'rak et. Bu sebeblerc bir de, ru: mühim ol.mı. 
~ bi ·ı l'anı ıı•Yor ve dUz bir uçuşla aerod - tiler. yan, belki de birinci derecede r a.mı o· 

11e-1:' lllalik olduklan Jıafif bomba, top Yukarıda adı €eçen Fransız askeri meo lan, Alman uçak kuvvetlerinin iyi ha -
1-tdı lliakineli tüfekle taarruz ediyor - muasının hava muharriri şunları aynen zırlanmış ve ~k iyi idare olunmu9 yük
'1tııtuı:u ~retle ve bir saat lııtızamnc, yazıyor: .. Alınan uçak kuvvetleri Polow sek, muntazam ve oQ.r'etll faaltyoUnt de 
~l'da n garb ve şarkındaki Leh hava ya seferberllğtnln intizamla cereyanına katmak lAzımclır. 

nlarına biri diğerini müteakıb :mAni old~ gibi her kademedeki Leh il. ı. Iı:1*U« 

(Jhuycularıma 

Ceva blarım •• 
Baıyan Sabriyeya: 
- cKocam beni bırakıp gitti, yal-

nız beııi değil, çocuğunu da bıraktı, 
Hti aydanberi nerede olduğunu bil -
miyorum, bü.tiln mesele bir sinir me-

selesidir.» diyorsunuz. Evet, fakat 
bu sinir meselesinin esasta neden 
çıktığını '!Illatmak icab etmez miyd~? 

Hayır, polise müracaat etmiye lu-

zum yoktur, hat+A hadiseyi muhiti
nizde işaa etmekten de çekinmeniz 
ln?JIIldır. Bir:ız sabrediniı, elbette 

sizi olmasa bile ~nu görmek 
istiyecektir. Fakat bu arada hU6USi 
tnhkiklerde bulunabilirsiniz. 

* Bay o:K K.> )79: 

- «Oğlum ennetl fle 'bir~ ben 
eVin içinde adet& yabancı lkaldım, 
bot görttlen tek hareketbn yOktur · > 

diyor unuz. Acaba ilk hadisenin ne 
valkit v.e ne şekilde çıkmış olduğunu 
hatırlıyor rnusunut? Esasta hatanız: 

olup olınadığ.ını düşündünüz mü? 
Fakat ne olursa olsun vaziyeti istiğ
rab etmeyiniz: Çocuk ister ericek ol. 

sun, ister kız, yüzde doksan da.ima 
annesinin tarafını iltızam eder. He • 
pimizin hayatta ilk söylediğimiz ke
lime onun adıdır, dudaklarunızdan 

çıkacak olnn son kelime de odur. 

* Bayan A) şeye: 
Bahsettığiniz kadını tanıdım, tav. 

sif ettiıPniz karakteri kendi müşahe
deme pek uygun bulmadım. 

* Eski.şehirde Bayan cC. C. • ye: 
- M~ktubla cevab isityorsunuz, 

pul da göndermişsiniz, fakat adresi-

nizi ym:mayı ıınutmu.şsunuz, cevabı 
~eroy~ yollayayıınY 

TEYZB 
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G Sayfa 

Memleketimizin üç tarafı denizle çevril • 
mıştir. 

- Ah, denizi çok severim. 
- Hiç gördün mü? 
- Hayır: Berlinden çıkmadım. 
- Onu bir defa görsen I...izbet; ne vah-

şi güzeJ1jği vardır? · 
Ç k 

.......... 
- o ıstıyorum. 

- Türkiyeye vapuri<ı gideriz. 
- Güneş!. 

- Lizbet!. 
- Bira söyle; ben Turk!eşiyorum ... 
Zili basarak iki bira daha ısmarlıyo -

rum. 
- Nasıl Türkleşmek t.izbet? 
- Biraz sonra söylivece~im .• 
Gazinonun bütün elektrıklerı birden • 

bire söndü; yalnız serrııı halindeki ta \'an
dan yıldızların ve ayıh ışıkları o'"tnhğı 

yarı aydın1.atıyor. Lizbet de. ben de ne 
olduğunu düşünürken orkestra. 

- İn der naht 
Şarkısına başlıyor: 

~Geceleyin; aşk uyanclığı zaman .. ay 
nurlarını dökerek gülümser ... 

Sevgilim yatağında muztaribtir; ben -
siz uyuyamaz .. ah sevgilim, sen benim -
sin .... 

Kemanların sesi, iirek~erC' birer ok 
gibi saplanıyor. Şimdi gazinocl~ da gece
dir: yalnız yıldıılı gök görünüyor: bu 
berrak geceyi nurlandıra'l ay, Lizbete ve 
bana. muttasıl gülümsüyor. 

Tüylerim diken diken oldu: a~lamak, 
hıçkıra hıçkıra, dövüne dövüne ağlnmak 
istıyorum. 

Lizbet Zaydel. şarkıyı. derin bir alaka 
ile: adeta vecd içinde dinliyor. 

Yanıbaşımdan ansızın bilhirln bir &es 
yükseliyor: 

- Güneşşin! .. 
- Lizbetşfn!. 
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ıl 1E 111~,, .. 

ÖL n ÜJIMEDİM 

İkincitc~rin 2~ 

Fransanın en gü.zd yıldızı Edwige 
Feuillere'in bir portresi 

güzel eserler yaratan Jean Gabin ile Mil 
hele Morgan içeri girdiler. 

Michele Morgan, yüksek bir şapka, daı 
bir etek ve gene rön'.ir arjante'den kıı;9 

bir ceket giymişti. Saçlarını sarıya boyii· 
mış ve itiraf etmek lazım gelir ki daha 
fazla güzelleşmişti. 

Sarışın zannettigim Jean Gabin'in, gü· 
müş gibi kır saçları altında, güzel olrnı · 
yan fakat bin esrar taşıyan gözler ile zeTl 
ginleşmiş manalı bir yüzü vardı. 

Çok samimt bir tav:r ile içeri gir~.' 
ringe çıkan bir boksör gibi, etrafına ~:· 
lerek selam verdi ve Michele Morgan ;113 

yanyana oturdular. 
Daha arkadan, Parisrn en şık erke~ı 

diye tanınan Jean Murat içeri girdi. 

Dudaklarındaki tebesstime rağmen bil· 
na öyle geliyordu ki Annabella'sını k~1)" 
beden bu kıymetli artist kalblnd~n yartı· 

lıdır. 

Pariste herkf'.s onu çok seviyor, beH·; 
de ona acıyor... . 

Daha sonra Andre Roanne, Marguerı· 
te Moreno ve isimlerini bilmediğim oiı' 
çok güzel kadınlar ve erkekler içeri gir 

(Devamı 11 inci sayfada)___.,,:::: 

İşi pişkinliğe vurmaktan başka çar.e 
kalmamıştı. muhavere aleni cereyan eclı· 
yordu: 

- Ne dedi?. 

- Dostun Türke söyle; çiçekleri ben • 

den alsın. Frolayn Zaydel krizantemlere 

bayılır dedi. 

- Brak şimdi bunları da gel yiyelirl1· · 

Bredo, olduğu yerden bir santim bile 

ilerlemeden ayni ton1a mukabele c.tti, 
Yazan: Zeynel Besim Sun _ Aşık olup olmadığını şu dostıarııı 

- Ben Türk1eştim... 1 J..izbctle sevişiyoruz!.. 1 dar Lizbeti düşünerek günü nğarttım. Sa- nııı 
- O nedemek gözümün bebeği?. - Çok çabuk değil mi Lizbet?. bahleyin biraz sızmışım; uyandığım za. huzurunda alenen söylemezsen akşa 
Ben bu suali sorarken müzik te şarkı- Gülüyor. nıan saat 11 i bu1muştu... kadar burada ayakta bekliyeceğim ... 

nın ıkincı kısmına geçiyor: 1 - Sana Türk}eştim, diyorum Güne _ Bir saat sonra restöran Müllerde öğle Hay Allah müstahakkını versin; ne an· 
cKuklacığım!. Sen benim gözümün be. şim; buna ben de şaşıyorum. Yarım gün yemeğine gittiğim zaman tanıdıkların ba tika millet?. Herkes işin alayında.. J3iı 

b 1 '"'{ beğisin.> i e olmadan sevmek ... Aman Yarabbi!. na manalı mana;ı baktıklarını sezer gibi bunların halkını değil de askerlerini g~ : 
cAh, ~eni hayvanların yem yemesi gi- Bunu kim duysa gülecektir. olmuştum. Bu hal, bir kereste fabrikası - düğümüz için Alman milletini haşin bı 

bi saldırarak emmek, öpmek. yutmak is- - Gülsün Lizbet. hakiki a~k işte bu - nın sahibi olan dostum Bredr> restörana liriz .. Halbuki Alman halkının boş ııı • 
tiyorum.> dur. Aşk merhale tanımaz. müddet bil - gelinciye kdaar devam etti. Öğleyin ye - manları hep neş'eyle, kahkahahyla, alııY-

- Ne dedin bana Güneş? Göz bebeği mez; hesab ka 'dırmaz sevgilim!. Aşk öy- mcklerini iki aydanbc•ri daima be - fi ı..ıc 
la geçer. Şimdi de bu alayın hede •) 

mi? Müzik te ayni şeyı söylüyor. le tarif edilmez bir şeydir ki ona man- raber yediğimiz hu ne~·e1 i gençh! ha -
ben oldum. · 

Bira gel~in... tıkla hükmedilemez. Her şeyi maddileş • kik:ıten sevişen iki dost olmuştuk. Bredo, 'il 
- Bredo, diye bağırdım; bu iş göJll Zil. garson ve bira... tiren garb medeniyeti aşka da t.ir ölçU, Türkleri tanıyordu ... 

- Prozit!.. bir gem, bir tartı uydurmak istedi ve mu- Çok geçmedi; intizamperver dostum 
- Prozit!.. vaffak -oldum zannetti. Fakat görüyorsun kapı<lan girer girmez bağırmağa baş1adı: 

işidir, gel de sana gizli söyliyeyim. ·· b 

İki kollarını havaya kaldırarak ce''9 

- Bir bira daha Güneş... ki, Lizbetşin, bu hesab yanlıştır. İki rla- - Güneş! A§ık m! oldun?. 
- Fakat başın ağrıyacak... kika evveline kadar benim Türk kalbim Kıpkırmızı kesildiğimi hissettim. Bre-
- Ağrımaz... senin jçin karşılıksız çarpıyordu; iki da- do kapıda durmuş; benden cevab bekli -
Zil, garson, bira... kikadanberi buna bir A 1man yüreği ce - yordu. Gülerek seslendim: 
Sandalyesini sandalyemin yanına ya - vab veriyor. Niçin sevdin, sevmemelly -1 - Oooo!. Kim söylemiyor?. Akşam kısını çalacaktır. le~ 

1 
M Başımı döndürdüm· Müllerin ch'e 

pıştırarak oturuyor. Elini avucuma bı - din... adam Zaydel buraya gelerek hepimize ' b ı-1· 
t ve nefis kızı Gertrüdt gülerek bnna ıı rakıyor. - Kalbim dinlemedi Güneş!. derd yandı. nşallah kızını yememişsin -

- Güneş-. - Dinlemez Lizbet... dlr. Ayol; bütün Lichtenbur~ sizinle meş yordu. ,,e 
- Lizbet!. E1lerimiz gene blrblrlni buldu ve o vazi gul. Sabahleyin bizim kasaba uğradlm; İnadıma Bredoya cevab \'ermedit11 

verdi: 
saı1 

- Olmaaaaaz!. Eğer aşık oldUY 

Gertrüdt sana piyanoda (in deı· naht) şat 

- Ben Türkleştim. .. yette müziğin tempo1arına uyarak, sağa bana: kıza hitaben: 
9 

• 

- Anlamıyorum güzelim. sola, sallandık, sallandık... - Haberin var mı; frolayn Zaydel :'C- - Frolayn!. İn der naht şarkısın: ç 
- Aşkı senin gibi düşünüyorum!.. Ne mes\ıdum Allahım,.. nln Türk dostunla dün akşam gezmeğe labilirs1niz. dıt 
- Lizbet!.. Kapının önünde aşkımııı bir da- gitmiş. Dedim; Restöranda bir alkış tufanı 
Lizbet baygın bir sesle fısıldıyor: ha mühürledikten sonra onu evine Dedi. Şimdi buraya gelirken koşe ba - k optu. 
- Güneşi. Seni .tniyoruml. bıraktım ve 1)ansiyonda sabah a krı · sındaki ciçekçi kız ne de..e beğenir.ı;in?. (Arkası var> 
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- Niçin ta~re<Un atladı. ti;: T"lll.tNnin Clf<.'1..rtdır, ~"inı oııi • 
... e et>ine dön.eri ................. ................. _ ...................... . 

BiR FANTEZi 
'iii ~~dın ve nıanken 

l'ttıı tünü, dud&klarmı boyadılar, saçla
'eıinen aon lnodaya göre uydurdulsr. tl -
elbıs: ~ _11i terı.i elinden çıkmış en §ık 

lie Y1 IIYdirdiler. 

h~r~kea C»ıu görüyor, herk~ ona ba - ı 
it il. 

~ adınıar, tuvsletini beğendiler, yil -
b~8 •• boYastnı beiandılcr. Bilhass<' el -

ıllj beğ d'l _ "'- en ı er. 
b yuk §ık! 
t~· 
~ r~kler, tuvaletini beğendiler, 
ietı.duer1;'1nı beğendiler, e~bisesini be • 

-cüıeı 
~dil ve pld 

4r, h er. Kadınlar bari.atiler, kıskançtı-
~ ayni emeli beslediler: 

~' Yi ondan çıkarıp kendimiz &iy -

bıte .&.ı•.,;ı 
~uwundüler .. Birçoğu çantalarını 

_ ~ Bat11acı müteessir bir eda ile: 

bbı~@ ~~tiler. İçlerinden biri -
- 'Sıt ıtldU: 
~ u llWtlrnkün! 

' · <:.anta.smdaki parayı boşalttı. El
~. lltrtından çıkarttı; kendı ~ırtına 

~~ı öteki gibi boyadı. S.ıçrnın 'tu. f ötekinin saçının tuvnleti'le 

~ finıcli onu görilyor, herke.a ona 
~O!'du. Kadmlar; tuvaletine kulp 
'l!_. • ~n11n boyasına dudak bi.\k • 
r. ... : ~ biJbaaaa e~stni on .ı yakıştı
~ılt:t: 

~bir ş•ye be!lzemiş mi? 
~. ~ · Erkekler, tuvaletinı beğendi
~nt :nfın boyasmı beğendiler, elbi -

.....,, 'i lertdiler. 
lılrı b llnız bir kusuru var, dediJer, h: -

:&:\t\rUna S&hib oluf9a rahatı kaçar. 
~ri ~iden .söylemeyi unutmuştum. El -
~~de lk giyen mankendı, e'biscyi man

tı çıkarttırıp giyen de kadındı. .... .......... * * ····· f1i.. . . .............. ~~·· ...................... . 
'"\{~~ , 

1 z A 
f,Ji~i'e dair 
Kadın: 

- Çirek bonuı a9ılm14! 
Dedi; kocası: 

Gltmiye lillum yok, diye cnab ver
di. Ne çiçek oldulu esasen malum. 

* Şaplawncb çiçek, yakasında çiçek 
bulunatı ka•ıru cördüm, yanımdaki -
lerlne sordum: 

-- ~ek bonaıı, dedikleri bu mu • 
dur? 

* - Bir çiçf'kle yaır olmaıı ! 
Dediler, sordum: 
- Yaı calnık ol<ıun di,ye mi, Çiçek 

borsasını adılar? 

* Çiçek paraya baktı: 

- Kendini benden üstün tutamaz
sın, dedi, senin borsan varsa benim de 
~ar . 

* Çiçek borsasına ridiyorum. 
- Nerede imiş? 
- NeredP. ola.cak, Beyoğlunda 

dede ytlrfi, çeşldhıe rao;ttarsın!. 

* 
cad-

Çir.ek borsa..<ıı kapısına fiden bir 
~enç . ordu: 

- Burada, muhayyer olarak çiçe!' 
satılır mı? 

- l\luhayyer olarak mı? 
-- F.vet, bir kızı babac;ından istemi-

ve gidiyorum da, çlre!de blrllkt~ kapı 
ıhttarı edilirsem. çiçefi getirip iade 
cclecelinı. 

* Rnllıbaba, Devedikeni. ve bn g"hi 
rlrcklt'\· bor!lllya kabul edilmedikleri 
irin borı:a komltes'nl alakadarlar nez· 
dinde protesto efml !erdir. 

* Penc"re irindeki sakc;ı, ye>ı'dan ~e-

<"enlerln birinhı başına düşmüştü. 

~n k<ııyı 11enrere i~ine koyan kendini 
miidafaa etti: 

- Kabahat bende değil f'fendim. 
nu l'!~k çok haıısastır. Bu ı;abah pen. 
cerenin iclne bir g-a7ete koymuştum, 

Jatett'de, Çiçek bo~asının açıldığı 

hıt berini f\kınn~. b0o•c;aya gitmek ni. 
yetlle s,atı attamıs olacak. yoko;a 

~~=·: ~m:~o:~z:._ ~~ -~ 
~•·n•••-~~.-,r.,.... 

Eski futbolcü - Elinde bir demet ·çi -

çekle, kızıma kur yavmıya geldin lııı! 
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Komiser - ( Polule·re) Bfr hokkabaz 

yakaladı~ınız zaman sakın üstitnü a -

ram.ayın, btı i§in altınctarı çıkamazsı -

nız, diye ben size tembih etmemiş miti· 

dim? 

······························································ 
(HOŞ SÖZLER ) 

Mo:ıoloğ 
Çocuk babasına sordu: 
- Baba monoioğ neye derler? 

Sayfa 7 

ccSon Postaı> nın zabıta romanı: 4 

Yazan: CEVAD FEHMİ 

Köşk bekçisi 

Babası cevab verdi: Kapıdan 50-5.5 -µaşların da bir adam belirdi 

- Bir kimse tek başına söz söylerse - O ahval ve şerait dahilinde bu ha- doğru attığı bir kasket, sırtında kendi • 
monoloğ d~rler. tadan kaçınmak imkansızdı Osman Bey. sinin olmadığı büyüklüğünden anlaşılan 

İzah ettı: ı Sana basit bir misal göstereyim: .Farzet bir pardesü vardı . 
- Mesela a~nenle be~ k~nuştuğumnz ki şu masanın kensrınd-:ı, bir bardak, bir ! Bu hiç beklemediğimiz şahsın s:ıhneye 

~an monolog olur. Çunku hep annen vrızo duruyor ve onun oroda bulunduğun- dahil oluşu bizi ne kadar §aşırtmışsa 
0 

soyler. dEın haberdar deği..sin. Bu bardak v~ya bizden daha- fazla hayı cte düşmilşe ben • * Yazonun rüzgar teı:ıirile yere düşüp kırıl- ı.iyordu. 
Tey~d"ni oekliyeliın d1gını ve bundan .ı.-enm kırılma gurültü- ' Biraz taşra şivesine kaçan bir şive He 

Günün haberlerine inanmıyan adaına siı ~le haberdar ~ld~ğunu iarzedelını. Ev- 1 ve cesur bir sesle bağırdı: 
::;öyJediler: \"ela kırılan nedır diye yere mı bakarsın, - Bana bakın be, ne arıyorsunuz bu • 

_ Karınız öJdil. yoksa kıran nedir, diye ma.:>anın üstün~ rada, siz kimsiniz? 

nıi? Serkomiser ayni tonla mukabele etti: - Havadisi nereden aldınız. Radyo -
dansa, teyid edi1mesini bekliyelim. 

* İstevi cive kadar 

- Tabii yere bakarım. - Gel bakalım babalık. Bizim kim ol· 
- işte bizde öyle yaptık. duğumuzu şimdi anlafsın, evvela sen söy• 
- Bahçede ayak izi ararken herınerin le. neci oluyorsun, bize ne diye sual so . 

bize oynadıkları oyunu anlamış rru idi - ruyorsun? 

niz? - Ben bu köşkün bekçisiyim. Eğer borçlum olanlardan birı ala- T h F k ·· h ı 
1 - amamen ayır. a ·at ş-..ıp e. en - - Bekçi mi? Ne de mükemmel, bekçı cağını istiyecek olurs:ı, benden beş para · t• p · h. d •t'b 7 

alamaz. mış ım. encerenın ızasın an ı ı aren ya ... Bekçi·baba, biz de poHsiz. 
metre mesafede kırılan saksıları görünce - Polisin burada M ne? - Ya istemez.se? ~ 

- hteyinciye kadar tabi~ bir şey ver - yukarıdan atılan veya atlıyanın insan ol. - Uzun !Mı bırak. Aklını ~aşına top-

mem. r:ıadı~ını kat'i şekild: a~ladım. Farzede· l ıaı Suali sen değil, biz soracağız. İler!Jt 
lim kı yukarıdan aşagı bız atlıyoruz. Sak 

1 

bakalım. Adın ne? * sılar pencerenin hizasından itibaren 7 - İsmail. 
Daha tah'lt metre mesafededirler. Şu halde bizim de 1 Serkomiserin amirane tavrı adamı"!l 

Garajın satış memuru e\'lı erkeğe bir tek adımla bu mesafeyi katetmemız lfı - şüphelerini silJn.4 olacak kj bize doğru 
otomobil gö:.terdi: zım gelir. Siz de pekala bilirsinil ki at - birkaç adım attı, yürürken hafif topalh -

- Bu otomobilde, kendinizi evıniıde l lctizmde tek adım atlam.ı rekoru 4,5 met. yordu. Yüzünü korku ve telfış ifadesi 
fı:ırzedebilirsiniz. 

1 

redir ve 1912 sene&inde kazanılmıştır. kapladı : 
Otomobil alacak yüzünü buruşturdu: Meseıenin bir de ö~ür c~pheı;ini ele ala • - Ne oluyor, ne var, bir şey mi oldu'( 
- Daha rahat bir otomobiliniz yok lını. Gene farzeclelun kı kadın atlama • - Olanı sora anlarsın, sen evvela ce· 

mu? l mış ta yukarıdan atı lmı~tır. Acaba bir in- vab ver bakalım. Gecenin bu vaktine ka. * sanın di~er bir insanı 7 metre me.-.afeye dar neredeydin? 
T f I atması kabil midir? Gerçi bu şıkta at • _ fstanbu!dan geHyol'um. 

a 
1 

letizm ölçüleri ile tam bir netice elde et- _ Hani köşkün bekçisiyim diyordun 
Küçük çocuk ağlıyordu: miye imkan yok anuna pekala bır ni.sbet ya? .. Bu ne biçim bekcilik? İstanbula ne-
- Neye ağlıyorsun? kurabHırız. (7.250) kilo sikletinde bulu- ı ye gittin? 
Dediler, cev.ıb verdi: nan bir gülle rekor olarak 1'7 metre 10 _ Öyle icab etti. 
- Bugün Pazar. büyiik kardeş1erim santime atılabilir. Vaziyet böyle iken as- _ Bana bak, doğru dürüst ce\'ab ver 

mektebe gitmedik~eri ıçin seviniyorlar. 1 gari 50-6~ ki!~l~k bfr sıkleti 7 metreye ~~- Öyle icab etti. ne demek? 
- Ya sen? mcık kabıl mıdır? Mantıkan hayır degıl _ Necdet Bey telefonla çağırtmıştı. 
- Ben daha küçüğüm, diye mektebe mi? Heni evleniyorlar ya .• Yeni ev açtılar. 

göndermiyorlar, onun ıçi.1 PaZıır günleri Cinayet masası şefi derin derin dü - İşte onlara yardıma gittim . 
de tatilim yok, se\•inenııyorum. şünüyordu. Nihayet yeni bir sual ile dü- _ Kim oluyor bu Necdet Bey? 
. ............................................................. şüncesıni . o~tay~ attı: ~ ? Adam pek yakından tanıdığı anlaşılan 

- Pekı şımdı ne yapacagız. bu şahsı bizim tanımayışımıza hayret e· 
~ ~rtık esas_lı ol~ra~ tah~ıkat~ başlı~ deı gibi yüzümüze baktı. Cebinden yaz 

yabılırız. Evvela . koşkun . eıektrıklermı ma bir mendil çıkararak alnındnkı ter ? 
yakmanın çare.>ını buıacagıı. Sonra par. leri sildi, sonra cevab verdi: 
mak izi memurunu .;ağırtacağt7. ve adli · _ Raif Beytn amcazadesi... 
yeye haber vereceğiz. Onlar geledursun • - Peki an\adık. Demek Necdet Bey J>O-

Jar, biz de köşkü elektrik z.iyası altında ni telefonla çağırttı. Burada telefon var 
rahat rahat araştırarağı:r.. mı? Kendisi mi telefon etti? 

- 0 -
Yangın 

Snat 12 iydi. Köş;ce geldiğimizdenbcri 
3 saat geçmişti. Bu üç saaıin içındc koca 

- Köşkte telefon var amma kapalı. Kö 
şedeki bakkala telefon etmiş, bana ha -
her verdiler, gittim. 

- Kaçta oluyor bu iş'! bir roman yaşamıştıic. Bir adam öldürül-
Yeni dökülen asfaltta yü.rii.yım dal- müş, katillerle mücadele etmi~, tam ya • 
gın - J/ e fevkaltlde kadı~ı, göriir kalıyacağımız sırada elden kaçırmıştık. 

- Sabahleyin. 

- Necdet Bey telefon edip seni !stan-
görmez bir şeyler o1dum, ayaklarım Maamafih Rıdvan Saduilahın hakkı var· 
dolG§tı, yürii.nıemı §a~ırd1m. dı. Başka türlü harekP.t edeme:ıdik. Şimdi 

• 1 f.ş1.· baştan başlamak lazım geliyordu. 
Vecıze er EvveJA elektrikleri yakmanın çare.sim 

Arife gtinü yalan 1 aradık. Bu o kadar zor olmadı. Gerçi ce
söyliyenin bayram 

1 
reyan kesilmi§ti 

0

amma Lesisat tamamcb 
günıü yüzü kara çık- ve ampuller yerlerind~ duruyordu. Alt 
saydı, bayramda bir kattaki elektrik saatini açmak ve ccreya
tek beyaz insan gör- nı temin etmek on dakikadan fazla sür • 
mek mümkün ola- medi. 
mazdı. Tam bu işi tekmillemiştik ki bahçe ka· * pısının önündeki mermer merdivende te-

"Jmidfo y.lşayan lAşlı ayak sesleri duvuldu. Merakl-a kapı· 
açlıktan ölür. ya doğıu yürüdük. Elektrikler yanmıştı. * Bu aydınlık altında ve kapının teşkil et • 

bula çağırtacak başks gün bulamamı~ 

mı! 

- Vallahi bilmem efend\m. Öyle mü
nasib görmüşler. 

- Peki anlatmıya devam et. Gittin de 
ne yaptm? 

- Efendim, hanımefendi. .. 
- Hangi hanımefendi? 
- Canım bizim hanımefendi ... 
- Yani? 
- Raif Beyin k~rı:'ı . 

- Ha, e ... devam et 
- Bizim hanımefendi , Necdet Beye ba· 

Mahkum - (Gardiycınıı) bu civuda hırıız cok 

parmakWc'lar koJ1712.Uf'Uır? ·-

En zengin iman tiği çerçeve içinde ~0-~5 yaJ!arında ab1.!!< 
mu. da, ~ncerelcre demir muktesid insandır, en çehreli, uzun ve kırçıl bıyıklı, biraz ~iş-

fakir de hasis. manca bir adam belirdi. Ba§!nda arkaya 

zı eşyalar hediye etmiş. Onları Pangaltı· 

dakt evden Şişlide Necdet Beyin yeni llÇ· 

tığı e\'e taşıttım. Sonr ı yorgancılar gel· 
mişler, onlara nezaret ettim. 

(Arka.n varJ 



~ Sayf SON POSTA 

Lig maçlarının birinci 
devresi dün sona erdi 

Galatasaray Süleymaniyeyi 9- O, Vefa .. stanhu1sporu 7 - 2, 
eşiktaş Beykozu 2 - O, Fener Hiia.i 10 - O yendi 

tan bul g :maçlarının ilk devresi ı 
6fbikD oyu.""'llardan sonra nlh y 1e er -

~-
Dk devre maÇlarını Beşik~ takımı 

'blG mağlub -olmadan ve berabere kal -
nından b!rlnci oltl ak bitirmiştir. İkin
ci devre maçlan 24 Kanunuevvelde 
ba;lıyncaktır. Dünkü maçların n · ce -
len şunlardır: 

Fener tadında: 
Galatasaray 9 - Sillcymnn"yc O 

y.,~murla '.>erbad bir bale gelen K ·~ 
dık3y sahasın iaki bu maç kuvvetleri 
birbjrine yak.n olmıyan bu iki takım 

:ırasında biraz da normal blr netice ile 
sona ermiştir. 

Galatasarayın ağır basarak oynıva
cuö-ı bu maç, tahmin edildiği gibi Sü
leymanıiyanin müdafaaya çel..ilmesi 
d<ılayısile Galatasaray için büyük bir 
av:ıntaj oldu. 
Kısa ve yerden pa larla, S leymani- B~ikoz - Beşiktaş maçm dan heyecanlı bir sujha 

ye kalesi önünde hemen toplanıvermiş sayı daha yapınca, Vefa takımı yeni. 
olan Galatasaray hücum hattı 7 dakika den canlanmış ve esasen ha1 imiyctine 
devam eden bir tazyikt n s~nr.c: ilk Po- aldığı oyunu üç gol daha yaparak 7-2 
lil Cemil vasıtasile yaptı. Iki müdefi galibiyetle bitirmiştir. 

Ömer Besim arasından mütcaddid \:le{alar sıvnlıp 
kaçnn Cemilin birbirini takib den tec 
rübelerden sonra b!rook gol tacağ"ı Şer .. f slar!ında.: 
lranvrıtiınin kuvvetlenme~ ba ladıığı Bcyoğluspor 6 - tınordu O 
bir .rada idJt ki 14 ünci: dakikada i ~ İ . . .. . . ~ 
k . · 30 d k'k d 3 - - ı ·· kincı kurne ıçın olarak yapılan bu 
ırıcı. uncu a t a n uncu go u, .. h k d-t B vl t k Al 

1 b" musa. a n eyog uspor a 1m1 -
kol<n lıkla yaph. Kornerden f!e en ır .l 6.0 v'Cıb tm'şt" 
topla merke muav'n Enver dördün - tmor\.•Uyu magı e 1 1r· 
cü, .11 irıci d 'ldl<ada Cem 1 l besinci go- ı;a~mıpaşa 3 - Topkapı 2 
lü vaptıktan ronra devre 5-0 bitti. Bu maç yağmura ve çamura rağmen 

ik'nci devrenin daha büvük b'r taz- çok seri ve sert olmuştur. Birbirine 
yik ile Süleymanive kalt:si için ciddi müsavi kuvvet arııeden takımlardan 
bir tehlike teşldl edecei?i belli idi. Kasımpaşa birinci devrenin başların • 

Ya·a kalka çamura bulanmış olan Ce- da arka arkaya iki gol atarak 2-0 ga1lib 
mil. bccinci dak·kada 6 ncı lTOlü uzaK- vaziyeJe geçrn~tir. Toı ·apı buna bir 
tar. ""'1<tiği bir şiltle yaıptı. 6.0 dan son- golle CP\'ab .vermiş. ve dev.re. 2.1 Ka -
ra Gal1atasar~v bir havli mücadele e _ surpa..o:a lehıne netıcelenmıştır. 
derek gol pec:indc koıımus. buna muka- İkinci devrenin ba ıncla Topka~ ~e 
bil Sii1eymanive de imk~n dahfönde rabt"'rlik sa\'lSlnı yapmış, fakat hak:ın 
mü 1 ~aa ile .bir miiddet bu vaziyeti bir oyun tutturan Kasımpaşalılar gü -
muha.f.a.zaya muvaffa'k -0lmuştur. zel ~r ~y~ il" .. tekra: galib ,~ziyete 

K k d s-ıe geçmışlerdır. Mutemadıven hakim oy-
ı.smenk çla~~r~n, tti:smlenku tne ul - ~yan Kasrmpnşa b~v sayı yapamadı 

manıYe a ecı~ının .o;uZe r ns arı- dan +· d 3..ı l"b" tl ha 
nm ~onu gel:i"ği sırada, vani 30 uncu ğın ne~ıce c gn 1 1 ·c e sa -
daki1<rtdn Salahaddin y~dind, 34 üncii dan aynlmıştır. 
dnkikadJI Cemil sekizinci, ,.e nihavet <'şiktnş 2 - Bey oz O 

39 unru dakikada ~ene 0€l'Tl1l 9 UTl<'U Haftanın bu en müh'm maçma Be • 
f.!olü vapmış, Galatasaray da1 9.0 gal'b şiktaşlılar Hakkı, Ifüsnü ve Sabriden 
olarak saba çıkmıstır. <Devamı ıı lncl &:ılfada> 

Vcfn ... - İsfanbulspor 2 

Vefa - İstanbulspor maçı iyi ~la
mıc;, -ıc:a.Tı yukarı müsavi müdafaa ve 
lıürumlnr]a geçmiş, birinci devre ile 
b(tib mukayes.e edilmiyecek b'r tarz 
ikinci de\rre arasınddki oyunda hiç bir. 
ve netice içinde bitmiştir. 

Oyuna biraz dahn a~ basan bir 
tarzd:t baslıydn Vefa, Jlk golfi atmakla 
beıaher, <ipek az sonra penaltıdan bir 
gol yiyerek .beraber vaz:iy~te girmiş -
tir. 

Birinci devrenin sonuna kadar be -
rabcr.'!!k icinden çık ıyan her iki ta. 
mn gglibivet .elde edebilecek iırsatlRr 
ynka1rm:.ş1ar, ava'klanna kadar gelen 
bu fı t1an da ber~ber.ce kaçırmış -
lrdır. 

Deı'?'e sonlnnna dofrnı yavaş yavaş 
ağır basma~ bac;lıvan Vefanın ikinci 
devrcdf' üstün b"r vaziyet r.llarak ma -
Çı l·az:ınacailı ovunun gidi ınden belli 
olm:ı ~ n bas1:-rr. c:;tı. 

---
c 

. .................. , 
Ta,.ua.~~,ıı!!ııo61..,_a, 

vaziyeti 

İJ r:iPvreyi ~raLerlikle bitiren İs -

fanbul por, i1·inrı d vreve durgun VP 

yor un bi f' "ldP başladı. Ligdeki 
Vtı7''•lı.>!i doleyı ;ıe bu maçtan galib çık 
m!'ll •er 'le fazla "avrete gelen Ve.fa 
~· 'bivet i ar t"ni veren ikinci golden 
sc ra üstüste iki sayı yaoarak işi sağ
, la hafi'ladı. Tamamile iımidsizlik i -

..:!e oynamakta olan İstanbulspor bir 

Askeri Lbesi şamp:iyonru.ının mülrim oyun~arından biri olan Kuleli, Mal
tepe maçı dün Kadıköy sta'dında yapılmıştır. Ilk devreyi 2-0 bitiren Kuleli, 
ikinci devrede 4 sayı daha y~arak 6.0 ~lib gelmiştir. Yukarıdaki resim 

Kuleli ve Maltope oyuncularını göstermektedir . 

' Sovyet - Finlandiya hududunda top 
patladı, Ruslardan 4 maktul var 

1 (Ba§tarafı 1 itd sa'l)fada) ıbe17dc bulunmadıklanru kaydetmek ' 
Leningradda neşredilen tebliğ tedırler. . • 
Mosk.ova 26 (A.A.) _ Leningrad as _ Bu akşam 1':1oloto~ tarafından ,,er~. 

kertik mıntakası erk.Anıharbiyesi 26 Teş- len notada ahıren FlinlAndiya ve So • 
rinisani gün ti saat 15 i 45 dakika' geçerek yet hükU.metleri aTasında cereyan eb6 
Fin arazisinde Majlinanın cenubu garbi~ den müzakereler esnasında Sovyet. JI 

• 1-"' ~. • R h d d d ki FinHiilOJ sine bir kilometre mesafede bulunan So" Kume~ının us u u un ~ ter 
yet kıt'alan üzerine birdenbire bir topçu Y~ kıt ~~~rının ~ev~cu~yetı te~lik:tiJlill 
ateşi a~ı'dığını bildiriy0 r. Finler yedi d~- kıl ettıgıne, Fın1andıya hilkum 
fa ateş açmışlardır. Ü·~ Kızıl askerile bir mıznrı dikkatini celbeylediği tasri.b r 
muhaf_ız ölmüştür. Yedi Kızıl askerile dil~ektedi~. biı' 
bir muhafız ve bir yedek sübay yara - İrıo Kokmen, bu notaya cevaben • 
!anmışlardır. Leningrad askerlik mınta - kametine vaziyeti bildireceğini ve :. 
kası Prkfınıharblye biri!'1ci şube amiri al- lirnrıt al:r almaz cevab vereceğini 5 1 
bay Tikomirof mahallinde tahkikat yap.. fomiş!ir. 
mağa memur edllrniştir. Bu tahrik Fin Prnvda 1$lzeiıcsİııin hücumlartte. 
topçusunun taarruzuna uğrayan mınta - Moskova 26 (A.A.) - Pravda gnze 1'-
kadaki kıt'alar ar" ında derin bir infial si, cBaşvekil makamında soytarı,, ba~ll • 
uyandırmıştır. lı yazısında, Finlandiya başvekili I{aJll; 

Sovyetler bir nota verdiler dere, şiddE>tlc hücum etmekte ve ıccn • 
Moskova 26 (A.A.) _ Hava~. Ajan- sini soytarı aiye tavsif ederek Rakusl ç~~ . 

larına karŞ'l sempatik davranın • a 
E bildiri.vor: 

ham etmektedir. ·~ 
!ı.~olotQf bu ıakşam }lniandiyanın a ır-• 

M k t K ,.... ,. k b 
1 

Pravda, Çarlık yıkıldıkt~n sonr : ,dit 
os ova elçL~ rio Ol\.·ınen ı a u tidar JnC\Jkiini ele geçiren mu:va .c" 

etMiş ve bugün öğleden sonra Rusya- burju\•a hilkO.metinin Fınlandiyad8 il 
Finlarıdiya hududunda vukua gelen hA i::til~lfıl esirgediğini ve Finlandiya ~,,. 
disPlerden dolayı kendisine bir nota ~l ğrıw 
tevdi etm~tir. Nota!.ia Finlandiva hü- letfnin yambaşında, bu istikl u $!B' 

da çrlrpısanların ancak Lenin ile ..... 
kumetinin, kıtaatmı hududdan 2 5 ki • fi" 

lin olduğunu hatırlattıktan sonra. • 
Joınetr~ geriye çekmesi taleb edilmek- landiya başvekilini, müzakereleri 8 t 
tedir. kamett> uğratmış olmakla itham e~ '1 

Sovyetler mukab~le etmediler te, hallbuki Finlôndiya milletinin. ~-
Mockova 26 ( A.A.) - Biitün Sov - yet milletine dost olmağı hakikaten 

yet merkezleri, Kareli'de Sovyet - Fin- tediqini söylemektedir. . ·rf' 
• 1§.ndiyn hududunda C€reyan eden ha. Bu gazete, miltaleasını şöyle bıti 

disevi uzun mütalealar ilave etmeden vor· . 
haher vermi~lerdir. Bu hadiseyi cl1ir • Umulur ki, Finlf>ıdfya milleti, J{aJ1~ tahrik hareketi• olarak tavsif etmlsler der, nev'inden •kuklaların, Finlfi~~ ı:· 
ve Sovyet kıt'alarmın bu nevi tahrika. ya devlet gemisini, Beck'lerin ve lu~. 
ta mu1cabele etmemek üzere emir al - cicki'Jerin takfü ettikleri uğursuz "'0 f 
dıklarından dolayı Finrnn<liyalılar ta • dan dıılha uzaklara götıUrmelerlne ıne 
l'afında'n açılan topçu ateşine rnuka - rfan vermiyecektir. ~ 
-=============-====================================-:ı======o~::::::-' 
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i•• "Son Posta,, nın Hikayesi ~ 
SON POSTA 

Çiçek borsasında 
gördüklerim ~ DOST ELİ 1 5iJI- - (Baştara/ı G ncı sayfada) . 

~ lllk.. Yazan: Muazzez Tahsin Berkand . ..-.aufi ae icti. Şimdi bu san'ata girenıer çoğaı-
Nezahet kap d k Şiik 'ki .. dı. Karı görünce, zevk için yetiştircn-

iiç . 1 an çı ınca ran 1 Şukran o gün . postaya iki mektub 1er blle ticarete başladılar. Sermayesi 

tansanıye on.un a'rkasınden baktık - verdi. Bunlardan biri Nezahetin dig-eri ı ] b"' son o :ın r\·r. uyük camekanlar yapıyor, kış 
tnandı ı:a agır ~ğ~r mer?ivenle~i ~~r- Hamid:n adresine idi. Yazı~arı mümkün ortasında nefis güller yetiştiriyorlar. 
Zi • odasına gırdı. Kulagında bır du - olduğu kadar dilltkatle taklid edUmiş 

Ye arkadaş · ·nı· d - Halk buraya rağbet gösteriver mu? 
_ ının sesı 1 ıyor u. : olan bu rnektublar, başlarındaki isim- J 

Sayfa 9 

.SOn Posta• nm tarihi tefrikasa: 65 

IİNBİRDİREK 
IA TAK HANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

KDçOkefendinin ziyafeti 
Yoru:an;ı: altı aydanberi ıztırab. çeki • lerd€n maada, bir.birinin tıpkısı idi. - Halklar, ziyade dükkAncılar gelip 
lü k Şukran; fakat artık taharnrnü - cEvet kabahat benirnd' B alıyorlı:ır. Hcfı.k, çiçek alan halk kibar- D:<Ji. Panayot reis kocaman bir şarap . - Sultan Murad Efendimiz Hazretle 
al~} almadı. Onun sadece gururunu tık bu11Un itiraf ediyorumı~. .. ukn~ rlrlt- dır. Dükkandan almağı tercih eder. çanagmı boşalttıktan sonra pos bıvıkla • rı emrederler, siz kimler olursunuz? 

:ra tmak · · ı..--.l e • çun u a ı Cilnkt't' du''1-kaA J ı · - b rın_ı a.vu.cu. ile silip kuruttu ve, rak-ır nöz- Evliya Çeleb~ atıldı·. · 

te
... . ıçın ut:ıKJen af dilemek is - a,,.Janberı· su··ren bu ı"şkence tah .. 1 .- J\! n ar ne o sa çıçege ir bi- l f " ,.. ·• .. 1emesı .. ·~ d .. - h b 1 ., J ammu ç· . 1 So erının ıçı ıkır fıkır gülerek. - Emir Hünkarımızındır, ugyruna can 

Yo,. H yuzun en ornrum ara o u. edilme., bir şekil adı "k" . d b ım verıyor ar. nra biz burada daha - Kurd dumanlı havayı sever be Yan ve baş ve kan ve mal feda eder. Kullan 
b<>.. albuki bütün kabahat onda iken inarlıınızda devam edeve k1 

.. ımı~ : .. u ziyade toptcrn vermeği tercih edivoruz. dun Ali!. Kurd dumanlı havayı sever. bendeleriyiz; şu baştaki sabık Gu··m-~ 
.. n nasıl k d" . ·a d 1 rse omrumuzun Rer:;mi mezad m h d ~ f BİR TESADÜ . . H ru• rıa 

1 
En ısıne gı er e e uza•tır, soruna keııdar darg k 

1 
• emuru uzurun a iat- F emını üseyin .Efendidir, şu ,genç onun 

le~:ı suçlu bl:nmişim gibi ondan af di- lad•m • ın a acagımızı an- lar arttırılıyor. İçinde sabık gümrükçü Hüseyin efendi çubukdan Tayyarz3de Mehmeddir, ben, 
• 1rn? · · - Memnun musunuz? ile göz?esi Tayyarzade ve Kapıcıbaşıza- Ku~mcubaş~ ~rviş Mehmed Zilli.zade 
Nezah t" Gururumu feda ederek sana yazıvo- de Evlıya Çelebinin bulunciuöu kayık Evlıya Çelebıyım. 

kı.k· .. em ıztlrabı çok samimi ve ha- ~ - Sika.vetimiz yok! k da " · ' S lt M d G ı d rul'"t1, üç seneltk derin ve hakiki sevgi _ ar a n gelen kayıkta:ı verilen bir emir .. u an ura ümrükçünün adını i . 
lllid' ı ı; fakat Şükran düşününce Ha- ~iz namına sana r>1imi uzatarak cGel!::> Saat on ikiye doğru, şehrin dört bir ü_zerine durmuştu. Kfırekçiler k~rekle - şı~ın~e gözlerini Hüseyin Efendiye dik • 
duğ~:ud:t.avni derecede üzü1mekte ol- dıyoruın. Frı·kat bu büyük fedakarlı~- tımıfmdan gelen çiçekler salonu dol _ rıni sudan çıkarıp havadci tutmuşlar, ka- mıştı~ F~~at, ba_caklarının üstünde dura. 

dl . 
ı lraf etmekten kendini alat-na- k b'l dtırmustu M d b 

1
..w yık da al.dığı hız il~ bir müddet nittikten madıgı ıçın hafıfce Tayyarzadenin kolu. 

B b 
ma mu a ı senden ufac•k bir ricam · eza aş ~ıı .. hazan tane- d .... a d l H" 

.... 1.~ ır irini delicesine se\·en üç senelik J b sonra urmuştu. Çok geçmeden de için • n a~a!lmış o an useyin Efendi Mur..., 
•• ·an] ı \•ar: S::ıkın b~na bn mektubumdan hah- er, aum çiçeğin kıymeti üzerinden de Padişah ile üç gözdesinin bulundu~u dın yuzune bakınağa cesaret edemiyor • 
Yüzün~ ar, manasız bir suitefehhüm c;etme, ömrümüzün sonuna kadar bana~ miiıayede~·e çıkarılıyordu. Düğüne kayık yetişmiş idi. du. 
~it-i d efn kendilerini hırpalayorlar ve cSen yalvardın, ilk adımı sen attın! > e-id~p de zifa•f odasında muhtecem i Sulta.n Muradı akşamın alaca karan - Tayyarzade ise, padişahın yüzünde J?&-
dul{} e e\•kalade inadcı ve mağrur ol- de'Tie, beni cidden üzmüc olursun kı' köc;cde itibar görecek çiçekle, bir ce~a~ lığın?a ve kayığı d~ha epeyce uzakta i - zabn:ıa delAlet edecek bir alamet ~öre • 
_ arından ilk adımı ahp bu aınlaşa- " . . ken ıJk tanıyan Evhva Çelebi olmuş ve meyınce rahat bir nefes almıştı. Murad 
~~~~azlığı gidermek cesaretini göste _ senin ince ruhundan bunu beklernivo - ıenın önü sıra gidip me7arlıkta çolu~n hemen aya~a kalkarak: derinden gelen bir sesle: 
"ı··•ıyorlardı. rom. v çoru'?'un v~iınasına ui!ravacak bedbaht - ~l~n s.?ltan Murad Efendimiz... - Bre Hüseyin Efendi sen sa~ mısın!! 

kisi d h Gdecek hafta Şükranın bir da\'eti çiçPği ayırıo, ona göre fiat tesbit et - Demıştı. Gumrükç.ü Hüseyin Efendi - Dedi. Gümrükçü başım k!ildırmadan 
dı. " e akh: fakat ikisi de haksız • ld • !"!lc>meleri fena'. nin vu ... cudü, b_ irdenbire buz nibi o1muş, kekeliyerek: 

"'avga 
1 1 1 o ıwunu biliyorsun. Ben orava' nide- k "' h d nın ec;t"I ·ı ne o ursa o c;u11, a tı .,, n san ı taş kesılmiş ve yerinıien kalkama- - Duayı devlet ve sıhhat ve saadeti • 

s;b argın durarak birbirini üzmeğe bir ce~im. Sen de gel ve aramızda hiç bir en olsam. kıymeti çiçeğin gördü(?ü mış idi. Tayyarzade derhal efendisinin nizle meş~lüm padişahım ... 
S~b yoktu. c;ev g~e~_iş, altı. ay d~rgın kalmamı- hizmete eörc tayin erlerim. Karanfil koltuğuna girerek avağa kaldırmış ve: Diyebildi. 

-·ıd· kran gerek Nezahetin gerekse Ha- sız gı~ mui<>bessım bır cehre, sev~i mP7arlığa tenezzül etmediği için aris - - Korkm~yın efendim sultanım .. kork - Ben sana konağında otur ve dışarı •• , ın k dolu J 1 b tnk t . k Z 1 mavm efendım sultanım .. ayaklarına ka- çıkma ve kimse ile nöru··şıne demedim 
'L· . ço candan dostu oldui?u icin 1 goz er ı:: ana elini uzat... Artık r1 çıce · · · ~a,•a 1ı oopüler kasım - G b "' ııı;ısıne d b' ı. . . d n:tt' ne k d .. t "d panırsınız... aza ma de.~il. affına u~ra- mi? .. 
Öte~ı· e sırdaşlık ediyor. birin.ı> de ır.>ır:mız en uzak gçen bu altı <ı1vı u- ··· a ar mu PVazı ir. Hiç olm~z- manız muhakkaktır... Huse·· yı"n ef d' . b""t"' .. a·· ... n d 

1 
~-, t<tt n d ·· D . . en ının u un vucu u tq 

fed ('. e gururlarından ufak bir zerr.., ?!Ula ım, ~ene bu manasız anlasamamaz- .a~_ar a onun .. P.'onlünü almalı. Hal- .. eı_nı.ştı. Fakat. Tayyarzade'niıı rengi gibi donmuş idi. Gözlerini yumdu. Ve 
y 11 ~p saadete kavuşmalarını ta •si- 1'1~1:m evvelki gibi olalım ve birbirimi- bul<:ı oyle ucuz ovle ucuz ki.. demeti ~1 ~ıhı. ~lmuştu. Sultan Murad en ufak korkunç akibetini görür gibi oldu: · 
g:<'~ıyordu amma inadcı nişanlılar giin zi çok, çok sevelim. Esasen bu uzun el!; kurusa ... Amma cicekci dükkanına bır e1!1rın.~n .. tutulmamasınd__an ateş kesi - Hünkar kayığındaki kayıkçılardan bir 
""u.:1 ıkçe daha fazla kendi içlerine eö- inad ve kapris avları biz-!> b·ırb'ırı"mı'zi ı_1ı:ı.'T'arsanız, ~·?rım saatlik misafereti ~en hır hukumdardı. Konagında oturma- tanesi. kayığın iskele iplerinden birini ••• ~r k - ok ga ve _?ışarı "1 ~ama;~~· ~imse ile görtiş- celJadın yaltlı kemendi yerine bo ·nuna 
&oktu e • bir iz.zeti nefis rnes1esi hal;ne n,, kadar sf.'vdiP.imizi ve avrılınca ne ı:-ın ıymeti dört misli yükselmiş bu- mem~ge ~ahkum .e~tıgı b!r adamın, ak • geçirecek, şöyle bir asılıp boğJuktan 
~ıkJn )darı bu dannnlıih daha fena' bir de,.f:te zavall; olduğumuzu iC!"lat etmerii lur-:unu1.. ~am uzerı. h~·a~et~nı tebdıl ederek kayık sonra da cesedini denize ta kl d B Şü •7' sü.'.üklüyorlardı. • . mi? <'' ee k ""r"i si.. bu •İİ?e] ve asil bir de .',"oçhul bır ısh~ar~_ete _do1(ru gld!slni rada Tayyarzade her seyi a gö~~ a~d._'·Gü °: 
d·ın kkranı uzen sey daha zivade Hamt- E' h f c;ev"i c·cek bo · .l ne 

1
, e tef.'iır ~erdı :. ~:ısevın EfendIYl bu zel başını merd bir hareketle yukarı ka~ a · - r ~ ta ~onra p.örüşrnek ve bir daha ·· 1 rsac:ı, vr•,.1nııoe ve iyi bir mec; um teradufp sunıklew•n de Tavyar- d d G .. 1 · . a· ah .. _1 i . . 

ttend· rışık hisleri i<li. Bir hafta evvel r•vrılmarnak arzusile seni bütün sev - tı.>c:nbhüs .. fakat .. bir noktayı Ziraat mü :rnde idi. Ç5nkü KücükefPndinin davetini ır ı. oz.erını pa ış . ın ~?L.Je~ ne dıktir 
llı'.,,. ıslni görmive _geldifri zaman onu · 

1 
•· d.ü 1 ·F..i•İÜl"iin dikkat nazı."1-•na arzetrnnk kabul f'dio etmem--~i Gümrükcü sev~ili - Padı~hım .. ~.edı. Huseyın E'.~ndj , ... nı gım e opcrim benim jnadçı nı·şanlım.- .--- h k..ı ,.,. kulunun zerrece '""nahı yoktur Gun-'-

1'
., .. d ısı.na -karsı fa?]a kinrfar. hatta bi- • 'c:t · n· .l h cu u •ıarının revim~ bırakmışt ,.,.. · ~ CUJ uc a l k "'k J C'rım: .r'"":ı 7 ua a ivi bir ver, Z€vkin Mur d a·· .. k .. H'" '·Ef .. ve kusur ben kulundadır. Udrunda bov• 

a 'd ı ranın çav zivafeti günü HA ·a a umru ru d n J darıb ,' -~y: bulmuştu. Artık .altı ay. amı ic;tir:ık et+;öi bir ter+ib ve müzavede.. . . . ' " useyın en ıyı num kıldan incedir. Biz mirasyedi KU • 
11'\iih·erı surl'n bu manasız. d+cıınlığı herkoı:ten evvel geldi. Ci<'ek pazar•nın Balıkhaneden farkı b~r?t>nbır~ -~anıya~aı:nıştı. Evl\ya Çele - c:ükefendinin Büvükçekmecedeki zi a • 
""r 11•11 

se.verek go"nlu''nu·· ealendı·rmek - Öyle mt:s'udum ki ~ardeşim! Bak ı · b b~yı de g~zu kestırm~ş. fakat hafızasında fetine gideriz. Hllseyin Efendi kulun~ da , ... es oması ıca etme?.mi?... kım. o_ldugunu der.hal bulamamışt_ı. Şch- zorla no""tu'"ren benı·m. cPadı'sahımız" ras• 
· ıne baıkac i1 h tt" belk' d · 'lihnyet Nezahet haksız olduguv nu anla- d K O D d " " "" t<ırıı a"'ını, a a ı e nı- d Nu-Sa-Co r~ının ~- ;~_anı sman ~ ~nın kah- lamak ihtimali yoktur. Tebdili kıyafet e-

'"d ı~ından avrılarak serbest hava ta ı ve bnna yazdı. vesınde gord~gu Tavvarzadevı ıse ilk l:ıa d b" d"" .. .. .. .. .. ü <l • eT d G k ta h t 1 t -G .. T F - er, ıraz unya yuzu gorursun Z• e • 
e · e eceğini bile ima etmişti. enç kız gayet ciddi bir alaka ile kil.:i bir dost.=;un ve bu altı ay zarfında ~-ş 1 . aTır amış ıd. u ut atmanın da dim. Padis8hımız efendimiz Sultan Mu • 

k u lEhlikevi sezdiği icindir ki buE1Ün Hamidiıı uzattığı mektubu ~oz erı .ayyarza eye sap aıım~ş~ı. Tay - radın karada ve denizde gece ve ··nd'l eıah t d alarak oku- bana kar~ı göstermiş olduğun samimi- yarzade ılc Musa Melek Çelebının karı:ı- d 1 b" k 11 .. . k gu v ı 
hat• .. e e dah<l km•\·etle ısrar etmis. u. !aşması, fele~in ci1.velerinden -idi. Güllu 

0 aşıp ız u. arını go~etm orud~gun-
""' onu b" .l ı· d" ·· k A yet için san:ı ömrümün sonuna kadar F tm b. d .. 1 . . 1 k dan gaflet ettım. Suç bızden af sızden 

için· ıraz ua te aşa uşurme - ranızdaki anlaşamclmazlıfün ni- a a ır en goz erını yumc u ve va - di ahım 
havetP erciiöine pek SPvindim k:mie _ minnettar ka1acağ•m. tile aşkına nara attığı balıkçı güzeli Ah- pa ş · · · - s,. l\"" f "'nedin de hayalini gözünün önüne ~etir. Sultan Murad: .. . . . 

ıster ~~.erkekleri tammıvorsun ealiba; şim: birazdan .Nezahet gelince hi~ bir Aısa irler yavaş yavaş gelmiye baş- di. Bu gece, muhakıc:ık ki, balıkçı e;üzf'li . -;:, T~~arzade. hoş <roylf'rsın .. nırneti· 
llet ısın ba~ka bir kadınla sana iha- şey o'imam·~ gibi ona elini uzatırsı~ ve J:ır.ıışlardı. Siikran onlaırla mesgul ol- Ahmed. büvük bir eksikti. Bu üç deli _ nı go~du~n ada~~.k~lluk h?rc~':1 ede 

]):t~in! &Ttık bundan sonra da mes'ud olursu _ rluvu halde pözlerini kapıdan ayırmı _ kanlıda, güzellik bağının üç tane nadide ede~sın.:.:. Merd Vl~ıtsın ... Bız yıgıt se 
hüt•'.~'t'cek kadar ileri gitmisti: faka't nuz. yor, Nenhetin gelmesini sabırsızlıkla kilidi: biri ateş alı, biri kanarva sarısı, v~rız: .!ıgı~ m.~rd .?lur~a dahs. _çok seve • 

un bu .. J • "h 1 . be1•Jı'yordu. öbür~ kar beya71 idi. Güllli Fatma kü'ı:.- rız. Gu~rukçu Huse.yın pfendı kulumu 
l'alJ"" soz erme ve nası at erme R' d · .... _ .a b ~ 1 d ..ı....a T d ·•ıe - ıca e erım sen ona bir sev söv- hının etrafındaki cembere acaba bunla- s~ı;a ags a ım. u~ 1 ve ayyarza eve e· 
l'rıiı:t· rı Pene NezahPti yola Petireme - leme; ben de mektubu hmen yırtaca - O, biraz geç geldi. Yüzü solı:!un; göz- rın hangisini iliştirmcl!i tercih ederdi? lını uzattı. 
'\riı:e~· lialbuki, bunca senedenberi se- ğım ve bu suretle dargınlığımız tama- ler· parlaktı. Ve Şükran iki nişanlının Güzel c;ingene kızı bu bir an icinde çok Osmanlı sarayında, pad"şahın elirı; öp. 
kola iki nişanlının anlaşması ne katlar b' 1'' 1 · • v tereddüd etmemic:ti. Musa Mrlek Çel,,bi mek şerefi. sadrazam. şevhislam, MuSI 

• 'Y b' rrJ1e rnazive karışacak-, bilhassa sana ır ır erme cıo11ru yürürken büyük bir de ""'"zlum bı'r h"l vardı k1·. bı"r kadının Melek Çelebi ve Hüseyin Halifeye i'lhi • 
~1.:k ı:r sevdi! Ufak bir mektubla . . . h 1 ı t"t d'kl · f ..... " ·ı ı r gc~cn gün, ümidsizligı-·n sevkile söyledi- e.ecan a 1 re ı erıni arkeder~ de- yalnız aşkına deği', c;efkatine de muhtar sar etmişti. Eşsiz. fevkalade bır itimad 

'bi"d nn düsüncec;inin bu noktasında " ı f • "nb· ~im saçma sözleri unut! rir. b;r ~efkat]e gülümsedi ve ancak on- oldu~unu gösteriyordu. Güllü Fatmanın ve i ti at eseri idi. Tayyarzad~ padi~ahıw 
l<.ıt-ı~ ıre durdu. İlkin kaşlarını çattı, lar el ele verip saolnun tenha bir kö<:e- Tayyarz:ıdeye ı:aplanan gözleri Eskıci o~- kaYJğına doğru uzanarak Muradın elfnl 
RijlCınY::rv~ş yavaş dudaklarını bükerek - Pe~i Hami~; ~ezahet bana ~~ylese ~ lunun di1ber vüzünde çok durmadı. Mu • tuttu, hürmetle öpüp başına götürdü. 
~rı>· ~~ıye başladı. Gözleri parlamış, de bt>n hır şey bılmıyorrnuşum gıbı dav. sindeki kanapeye yürüdükleri zattıan sa Melek Çelebinin bir melek kadar saf sonra: 
~l1ı ıklerınin arasından kurnaz bir ba- ranmm. Geçen hatfta söylediğin şeylere rrJ,at nefes alarak diğer misafirlerinin b:ıkıslarına havran hayran daldı. - mu padişahım .. dedi. Şu anda öl • 
eı;ll:kınıştı. Hele eline kalemi ve kağıdı ~ey~ce, bunları ben ciddi telakki etme- yunma gitti; coşkun bir neş'e içinde ev Sultan Muradın bir işareti üzerın~. jki sem gam vemem. Akran V<' emsalim a • 
tUn • dud&klarındaki tebessüm büsbü. mııtım zaten... sahihlik vazifesini vapmakta> devam kayık birbirine yanaşb. Padisahın ıkind rası•d• elini öptürmekle. bana dünyalaı -.._!enisledı'. · bir iı:areti .üzwine de Deli Hüsevin giir verdin... ' 

~ . - Tc~ekki.ir ederim Şükran; sen ha- etti. sPsi ilr sordu: (Arkası nr> 

~u sı lrtldi. y "8?a soframıza daha başka"an ecSon Posta• nın ,.eni edebi romam: 36 la işim yoktur; oraya kadar ilerlemeli 
~~t .~nı tanışmabr, gülüşmeler ve ne- kendim için fazla bulurum ... Yarı yol 
leli gU ~!l'l~leri arasında 'Menelasm söz - benim neme yetmez! .. Maneviyete kadar 
l>arıl'rı-d l"\iltuye gitti de ben de Yorginin yükselmeden maddiyette ka 

1
mak bana 

kıı11uı: sıkıntılı bir vaziyete düşmekten kafi derecede heyecan veriyor ... 
Cerıç u:· c E y l A~ N İhtiyar muharririn güzel s:ı!satası he.. tııı$ O)d ır ~ir, ortav'l gelerek yeni yaz- A y 1 pimizi kahkahalarla güldürd~. 

~Udu. ~t-1 bır şiirini hisli bir ifade ile 0- - Aşkı sizinle ayni şekilde anlıyan 
•rışad;rı A bi~ kelime an1amadım. fakat Bektaşi dervişinin bu hususa dair pek 
f'rı<1erı a~engınden mi, şiirin iç güzelli· J ço k11eş'eli fıkraları varcfır: dcdım, fakat 
aylıkta .mı. VYoksa herkesin her şevi ko - bunları kadınsız bir toplantıya bırakarak 
~ obn begenebilecek bir haletı ruhivc- ben size kendi düşüncemi sövliyeyim. Be-
tile rrıts~ı temin eden sarhoşlu~un te.c;i- Yazan: Refik Ahmed Sevenıii ı nım sevdiğim Paulhoin'in şu güzel söz • 
:~tiııt b şıddetle alkışlandı... Bır kadm lerine dikkat etmenizi rico ederim: İnsan, 
1 .a katı~zı t.~klidler yaptı; sevircıler ka. - Sen Matmazel Kaprakiye tecavüz demos jimnastikhanesındn, sonra da o - yoldan ayrılmadım. Onun tavsiyesine u.. cinsi istekle jktifa etmedi. aşkı ve aşkın 
l'ıebi~ k a .~ldfi1er; demek burad<t e~le- etmiş oluyorsun! nun yanı başında satın aldığı brhçedc yarak güzel bedenlere }rnrşı duyulan ilk bütün inceliklerini yarattı: yalnız kar • 
"flliı:ı ~ ıçın muhiti, şahıslan, buraya verdiği dersleri hatırlarsmıı... Çc; .:ukla- aşktan hareket ederek güze liğın kendi- nını ddvurmakla hoşnud olmadı, aşcılılt 
•t aleını e:nleri, hiç nlmazsa Yunan san - . İhti~~. muharrir, ayakta kalabalığa rın ve gençlerin çıp1ak idman var tıkları sini görmeğe çalıştım. Güzellik u~runa a· icad etti ve onu sonsuz S'Jrette nevilen • 
la;,ırrı nın tanınmış simalarını bilmek hıtab etti: bu müesse.sede Eflatun ideal hir h·ıyatın dım adım birden ikiye, oradan bütüne, dirdi. Elbette siz dP bilirsiniz ki cinsi is • 

1'~i· -;- O da bana ayni suretle U>cavüz f't- felsefesini vücude getirmişti. bedenden faaliyete ve bilgiye geçmek is- teği yerine getirmek aşkın isteklerini ya-
~lt b~~er yapan kadın artıst, bir ara- m~kte ~rbesttir, kendimi müdafaa et - .. Eflatun ne diyordu?. Do~ yol.d ı bü .• tedim. tıştırmaktan ve gelişi güz::!l karın dovur-
et~n oğru vaklaştı ve yüzünün hare- mıyeceğım. .. .. . yuk J!.ayeye ~~aşma~ı ısteye:ı kımsenın Liza Dimitriyadu, muga1atanın büyük- mak, latif davetlilt'r arasında yer alma~ 

hafif den, vücudünü çarpıtmasından, Kahkahalar yukseldı. ,gençlığinde guzel vucudlere meyletme - lüğüne dayanamamıştı: tan kolaydır! Biz kolay olanı de~il, güzel 
lıl'ld 8~1'sak p0zlarınchn ve -balaı?a Menelas ~framıza oturmuş, içmekte si icab eder. O ilkin bir güzel vücud:l se- - Ah, Eflatun, dedi, başını kaldır da ve zevkli olanı tercih ediyoruz. 
hat :ıc; fevkalade ifade ku v ~ud dE'r: devam ediyordu. Yorgi Dimitriyadis o - vecek, sonra güzelliğin bütün vücudler - işit, düşüncelerin ne kılıklara bürün:i • Zamanımızda aşkın da nefis san'atlar 
Of l'e:t~ıın ki edebivat ce~i:et~n~ ikin- nun kadehini dold~":rken: . d_e bir ve ayni eeY oldu/!unu ö!!renecek - yor! arasında yer almağa başladığını kım bil· 
tlllı)r rıı karikat· . kt d' . - Sa~ olunuz, usr.ad, dcdı; siz pek tır. Menelfıs: mivor ... 
de şiddetli bir ~ı.,.e .etme e ır. B~r. a- nes'eli bir adnmsınız! Yorgi Dimitr)yadis de bu gece ,imdi _ - Müsaade ediniz madam df'di, Efliı - Matmazel Rita, heyeca':lla elini uzntıp 
lta<i 8Y•~a kalka .ah~aha tufan~~ın JÇın- Menelas. hepimize hitab eden ve ~t • ye kadar görmedi~m bir ,ekil.de fazlaca tunla ayrıldı~mız noktayı şimdi söyliye- elimi şıkarak: . . 
:ıı Yakaladınv~~tıyar muhaırır, ııtenç tikçe hafi.~ tertib bir konferans çeşnisini sarhoş olmuştu. Çok ve çabuk mu içiyor- ceğim ... EflAtun doğru netlcelerile _gü - - B_ra~_o ... a.~ız :romancıer, dedi; bu _ince 

~i• Seni ınük · alan şu sozlerle mukabele etti: .. du? Kendisini alAkadar ~tmesine iht!!'1al zeli görerek buraya kadar getirilen kim - ve zek! goruşu bırçok k.aba v~ ~ce1~rı er-
8fatlandırmak lAzım ~el • - Eğ'.enmek ve eğlendınnek ... Guzel, olmıyan bu felsefe bahsınde Menelasın senin yo1un ·sonunda birdenbire hariku. keklPrın kafasına sokabılmek ıçın bılmem 

"'l>iYerek ahenkli ve tatlı bir hayata erişebilmek söz.ünü keserek: lAde bir güzelli~ fırkına varacağını söy- ne vapmah? .. 
ster YÜks ~a~ılıp öptü. Sağdan soldan ihtirası. .. Benim ruhumun kanadlarını - Bu Efl!tunun hakkı var! ler. bütün bu zahmetler onun uğruna Menelfıs, hüzünle ayağa knlktı: 

~lik l.fenet dı: . mavi bir gök:ün _genişliklerine doltru a - Dedi. Muharrir, sözlerine d<'vam edi - sarfedilmiştir, der; bu Allah 01m<ıhd1r; - Ah. dostum, dedi; havatın pek kısa 
afat oldasj la.kın bu ona değil, sana çılmak iste~le titreten bu arzudur. EflA- yordu: . Eflltuna ve daha sonraki mistiklere he - ve toplanılması mümkiin C'l:ın zevklerin 

...... Olabp· ul tunun Mısır, Kırvan, Sicilya ve Ccnuot - EflAtun, insan güzelJik idesinin yecan veren şey bu manevi varlığa ka - hududsuz olduğunu bilmivor gibi k nu -
:.ır. İtalya seyahatlerinden dönüşünde Aka • arkasmdlım gitmelidir, demiftl; ben bu vuş.mak hasreti idi; benim şimdilik Allah şuyorsunuz. <Arkası varl 
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• • 
1 a e ıyo 

Şehrin imarı bakımından çok güzel eserler vücude 
getiren evkafın faaliyeti durdu 

C:ınkırı (Husu -
s.) Çanl.:ıl'ı e\·ka" 
MıtrC'~i üç dbrt yıl ön 
cel ·rı şehirde hayırlı 
b'r ımar faaliyetı gös 
lcrmi·ti. 

Şehrin en gizcl 
caddclcrir.deld · a -
rrıb binalarını, boş 

ar-b ı'armı altları dük 
ki•ı, kahve' olmak ü. 
zere. üstlerin~ gü r 

:r:el daireler yaptır 
mık surctile birka~ 

modern tipte bina -

SO N PO ST A 

l eri ) 
ürkübde bu yll uzum 

mahsulü 
ço~< hareketli ol u 

Ürgüb (Hususi) - Bu yıl kazamızda 
ümid:n fevkinde fazla i.ızüm mah ulü 
olmuştur. Yaş üzümün kilosu altmış 
para v~ iki kuruşa satılmaktadır. Ku -
ru üzfünün kilosu da 8 kuruş üzerin -
den piyasa açılmıştır. Kazam.ızda ge -
ç1.m yıl iki buçuk milyQn kilo üzüm is
tihsal edilmiştir. Bu yıl iki misli ola
rak beş milyon kilo üzüm istihsal cdi
le~eği tahmin ediliyor. Ürgüb üzi.imle
rinin lezzeti çok nefis ve kuvvetlidir. 
Her yıl ü.dim ihtiyacını temin eden in
hisarl:ır idaresi üzüm ihtiyacını Ür -
gübden temın etmek için üzüm mü -
b::ıyaaısınr. başlamıştır. Bu haber Ür -
güb halkını pek çok sevindirmiştir. 

Çankırı balediye meclisi 
lat·I, çevirmişti. Du toplanhda 
m. ottan maada Çan Çankırı (Hususi) - Çankırı bcledi-
lm ının b~ıca kıy- yesi meclis toplantılm-ına başlamış bu 
:r- ' lı bir eseri olan 1unmaktadır. Bu toplantılar 15 gün sü 
' tarihi kıymet taş.... recektir. 

Ikiuciteşrin 27 

Erzurum 1ır..tt~nda işleyetı tre:ı yeni bir köpriiden geçerlccrı 

Diyarbakırdan Irak ve irana 
giden demiryolunnn inşaatı 

Yurdun şimal ve garb mıntakalarında da yeni hatlar 
inşa edilecek, yeni hatiarın başında 

Adapazarı - Gerede - ismet paşa demiryolu var 

' :.U1 c Ulucamu.. de · Şehrin ihtiyaçları etrafında bu top. Diyarbakır - Bugün inşa halinde Bu yeni hatların başında Adapazarıı 
mi ıc resılı;? bı!rabc>r · . . . . . • _ . lantıda pek çok yeni kararlar almaca- bulunan Diyurbakır - Irak ve Diyarba- Bolu - Gerede • Ismetıpaşa ve temdidi 
lamır ettınlmıştı. Çant(mda guzel bıT ~cydan ğı bek!enmektedir. kır • İran hatlarının inşasına devam e- demiryolu bulunmaktadır. 

Bu suretle "vkaf dörı yıl önce binalar, ı Evkafın dükkanları ise duru1nuyacak dilmektedir. Bu hatların umumi istikametlerini 
dukkanlar ve tamirat y.ıptırmak sureti- halde harab olmasına rağmen ıstirnal e - Bursa belediye meclisinin Bu hatlar, Diyarbakırdan itibaren tesbit için isti~fları yaptırılmış olup 
le hayli bir faaliyet içinde bulunuyordu. di~ekte?ir.' Fak:ü hiç bir sıhhi şeraiti '"k I J t güzer,.rahın 171 inci kilometresine ka _ takeometre plBnlarının tanzimi husu • 

F.akat bunların yapılısmdnn sonr_a b::ış- lıaız değıldır. Bunların yıktırılıp yaptı : Sene 1 Op an iSi • dc.T ;üşterek bir istikamet takib et _ su da pek yakında eksiltmeye çıkarıla• 
ka ı lere başlanmamış v~ proJeler: ha - rılması evkafın me.."lfaati ıcabıdır. Aynı Bu~s.a (Hu~usi) - Belediye umumı mektedir. Reşan köyüne rastlıyan ı 7 ı rdk ıniHeahhidine ihale edilecektir. 
zırlatılmış olan otel yepılmamış \'C' nn - zamanda şehnn imarı bakımından lüzum meclısı s:nelık topl?n:ılarmın 5?nun- i!'lri kilometrede İran hattının güzer _ 
cak geçen yıl Çankırıya gelen umum mü Iudur. c~·m~u ?u~. ~.k?.etı_:ııştır. Muhtelıf .şe: gahı şimal<! teveccüh ederek Bitlisten 
dilı Fahri Kipcr tetkiklerde bulunmuş ve ~ Hü1asa Çankırı evkaf idaresi mülkle - hır .. ışlerı goruşuldukte~ . sonra daımı geçmek üzere Tatvan ve oradan da 
d ha evkafa aid harab binaların '-'eniden rini bugünk" g l' ı· h ı· d k t - cncumen azaları seçımı yapılmıştır. Van l'fÖlü üzerinde işletilecek feribot 

Çankırı Kızılay lf•1 "umunun 
piyangosl' 1di 

J u az e ır ı a ın en ur ar y . .. 1 • . ı· l Al' v Çankırı (Hususı') ızılay Çankıı· 
.. A enı encumen aza ıgına1 gız ı rey e ı t ı. T n v dn kt t - ı~ · ' 

wapıımasım ve hemen on dilkkfinın in. mak uzere derhal faaliyet~ geçilmesi la _ ·s M f F h . N' dd" . . eş"'ı :ı ı e ana uz ma- a ve ran Kurumu son yıl içinde hayli faaliyet· 
ırrı, usta a a rı, ızame ın ıntı- hududundaı Kotura vasıl olmaktadır. 

ına başlanmasını, caminin etrafının zımdır. hab edilmişlerdir. . • . . • . ler göstermektedir. 
varla çevrilmesini, ı.'çini tanzim edert>k Ş h · b"'tli !.l c k d"k Dıgerı ıse, gene Reşan telakı nokta - Kurum başk~nı Dr. Emin Kannuzog~ .. 

e rın u n çarşı arın a e•1 ço u • sından cenuba sarkmakta ve Cizreyi ·r 
zel bir park haline getirilmesini milna- kanı bulunan evkaftu-. Binaenaleyh bu Kırklarel i Halk~Vİ gençlerinin lu Kızıhıyın her s~hada canlı bir faa .. 

geçerek Habur ç~yı kenarında Kuvara liyet göstermesi hususunda büyük gay 
,sıb görmüşlerdi. Dükkanlara derhal baş - faaliyet şüphesiz kı kendi mt:nfaatine mUsamares·ı k" .. k" i d I k h d d 
a :J ·oyu ya m n e ra u u umuza var. retl""r s"rfetınL>kte ve feragatle çalış .. andı. Caminin etrafı duvarla çevrildi. Fa l akt B ı b b ç k '- u '-

o ac ır. unun a era er an ırının Kırklareli (Hususi) _ Dikili fela _ maktadır. m"',_tadır. bt iş bununla ka!dı, başka biı şey yapıl- k k b .1 uK 
madı. Duvarla çevrtlmış olan cami avlu.. ço ıymetli ir asarı atikası olan cBcy- ketzedelerl menfaatine Ege tiyatrosu. Bu her i~i hattın t~k~.lat . merkezi, Bu faaliyetlerden birini, tertib etmiş 
su park haline getirilmedi. camh sinin tami.ri evkafça münasib gö- nun genç san'atkar bayanları ile Halk 159 ~ncu kilometreye musadıf Kurd - olduğu eşya piyangosu te.şkil eder. 

Bugün evkafın faaliyeti tamamile dur rülmüş, fakat henüz bu faaliyete geçil • evi amatör gençlerinden mürekkeb slan ıstasyonudur. Kuruma oldukça bir menfaat bırak· 
muş bir haldedir. Halbuki Çankırıda ev- rnemiştir. kuvvetli bir kadro R~oo Nurinin «Taş h B~rad~. da bir rığı~ binai~; "~·· bir mış olan piyango, Halkevi bah~sinde 
lcafa aid yüzlerce dükkan, han, bo' arsa Bina ve minare çatlamış vaziyette "-'ıl- parçası»nı büyük bir muvaffakiyetle ay 1 tesısat yapı ma sure 1 e um • çok kaldbalık arasında ve noterin hu -

J 1 d · hurıyet hükumetinin ümran beldele • · - ..J k·.1 • t· •aı·dır. Bunlar harab bir haldedir. Dük • 1 d be . d kt d K d' k a· oynamış ar ır. Amatör gençlerimizin . · . zurun;ıa çe ı mış ır. 
ar an rı urrruı. a 1.r. en .L en ıne ekserisi takdir olunmuşlardır. Tem - rmı:lPn modern bır kasaba kurulmak - 500 kadar kıymetli ecya bilet sahil>-

kanlar hayli frad getirmektedir. yıkılması zamanı gelmış, gcçmıştir. tı:ıd•r 'j 

Diğer taraftan ~ehirde dÜkkan buhranı silden önce gençlerden Hayrinin bizzat · · lerine isabet ettikçe hazır bulunan ve 
\•ardır. Yüz1erce dükkan yıkılmış oldu '": Bakımsızlık yüzünden, Çankırı kale - yazıp okuduğu Dikili Faciası şiiri çok Hattın ilk mühim köprüsü Dicle ü • hevecanla bek1e~n bilet hAmillerl 
~u dan esnaf çalışacak, alış veriş edecek sinin biricik vasfı olan Eğri minare gibi be~nilmiştir. ZP.!'in-:3e kurulmuş büyük demir köprü- ne~'eler içinde kalıy~rlartlı. 
dükkan bulamamak müşkülü kar~ısın - bu eserin de yıkılmada:ı kurtarılması bek diir. 22•8•939 tarihinde bu köprü iş - E 't'b 1· d p·yangonun çekilişi 
.d r. lenmektedir. Geredeye l·a,. yağdı letmeyc <fçııa:ak üzeri~den ameliyat eğl~~c~lıi ~~~uşt:r. ı 

trP.nleri geçmış ve poz ışleri™? de ge -

r Edrinenin 17 inc i kurtuluş yıh ) 
~-------------------------

Edirnenin 17 nci kurtuluş yıldönümü mümısebetile muazzam bir meraı.;;ım 
~apıldığını dün yazmıştık. Resmimiz Selimiye camisini, t~larla süslenen 
)'Olları ve kalabalığı göstermektedir. 

Gercd(., (Hususi) - Yağmurlu gi -
dFm hav~lardan sonra nihayet geçen 
gi.hı Gercdeye kar düşmüştür. Bu ka. 
rın yağışı halkı kış tedarikine sev.ket -
miş:ir. Hava azçok soğuk da yapmak
tadır. Odun fiatlc!rı hemen yükselmiş
tir. 

Düzcede havalar soğudu 
Düzce (Hususi) - Bir haftadanberi 

havalar soğumuştur. Düzcenin cenu -
bunda Kardüz yaylaları ve civarına 

krı'I' dü~müştür. Orman memleketi o -
lem Düzcede bir araba kuru veyahud 
mr-~e odunu 3 V<!ya 3,5 liraya alınmak 
tadır. 

Bursada havalar soğudu 
Bursa ( Husust ) - Üç gündenberi 

.şehrimizde h<..4•-alar soğumuş bulun • 
maktadıı·. Uludağa hayli kar yağdığı 
gibi evvelki gün, Bursaya pek yakın 
olan Eneklere .de kar yağmıştır. Haral. 
ret derecesi sıfırdan aşağı düştüğü gi.in 
olmuştur. 

Pazar O la Hasa n B ey Diyor ki 

Hasan Bey - Havadiale.r · - Harb vuiveti mi lii: -
rena azizim fena.. . san Bev? 

Hasan Bey - Hayır ca -
rum bu sene k~ pek şiddetli 
olacakmış. 

- Rasadhaneye mi sor -
dun? 

H.a~an Bey - Haıyır bizim 
kömürcüye odun, kömür fi. 
atlarını sordum. 

çid vermiştir. 
Bugün demirin ucu; Diyarbakırdan 

40 mcı kilometreye kadar uzanmış bu-

Sındırgı koyunfarmda çiçek 
hastahgı 

lunmaktadır. Balıkesir (Hususi) - Sındırğı kaza~ 
Divıırbakırdan İran hududuna kada~ sı Corum nahivesinin Kocabey, İzzet -

imt~dad eden güzergahın uzunluğu 420 tin ve Mumcu .köyleri koyunlarrında çi
kilomctrc ve gene Diyarbaktrdan Irak çek hastalığı zuhur etmiş, veteriner 
hududuna kadar udtılmakta bulunan mi.idürü Selim Yatağanla merkez vete· 
~zergahm uzunluğu da 324 kilomet • rineri Hamza hastalığın imhası için bU 
rerl:r. kövlere gitmislerdir. Veteriner müdür .. 

Yurdun batı ve şimal mıntakaların- lüğü Ziraat Vekaletinden bu hastalığın 
d:ı da yeni hatlar inşası gözönünden u- söndürülmesi için kafi mikt<trda aşı ve 
7a•k tutulmamıc:tır. seıom istemiştir. 

[ r ada iktısadı faaliyet] 

Bandırma ( Hususi ) - Bandırma olmaktadır. Halihazır vaziyet dolayısi
Türki) en!n bc~inci derecede ehemmi - le durgunla~un zahire piyasasında b!r 
vdi h~117. bir ticaret iskelesidir. Balıke- kaç gilndenberi bir canlılık gör:ü:lıneg6 

~irin, Bursanın, M. Kemalpaşa kazası başlamıştır. Sebebi de toprak ofisini11 

ılF! K::ırncabey kazalarının bütün mab- Bund;rmada bir şube açm~ıdır. Tol"' 
sLttatı. İzmirjn yaş meyva ve sebzeleri rak ofisi zürraın malını tüccardan dahD 
hemen herncn Bandırma iskele!!inden üstün fiatla alma!ktadır. Bu yüzden klS)'~ 
geçmektedir. Her sene ecnebi memle- lümüz ellerindeki mallarını iy i tıattı 
ketl0riı1e sevkedilen maden ve hubu- satacaklarından şimdiden sevinıneltte
b:ı~ın miktarı 50 Ha 60 bin tona br.ııJ.iğ dirlcr. 



11 İkinciteşrin tarihli 
hilnıecemizde kazananlar 

SON POSTA 

Hergun: Matmazel saatl -
CBaştarafı 2 ncl sayfada) 

Biz Türkler, bir değil, hatta birkaç dil 
öğrenmek ihtiyacındayız. Fakat, biz bu 
dilleri, on1arı söyliyen milletleri, k elime 
ile, kıfayetle ve bazı ba5it merasimle tak
Jid etmek için değil, kah memleketler ve 
knh kitablar arasında bütün dünyayı ge
zip dolaşmak, o diller saye.ı;indc dünya 
mil1et1erile konuşmak, onların ne yap -
tıklarım görüp anlamak. ne düşündilkle-

----
Nezle, Grip, Romatizma 

1 J • • ~ • rini okuyup tetkik etmek gayesile ö~re -
d Ikınciteşrin tarihli bilmecemiz _ 44 üncii ilk okul sınıf 5 de 228 Şukran, Istan. neceğiz. 

Baş, Diş, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl :ırınızı derhal keser. 

lcııbında g Unde 3 ka~tt alınabilir. Her e kaı.annnlar - İ _ bul Baıurköy birine! orta okul sınıf 3-A dn Evet, Avrupanın büyük ve derin me-
tanbulda b ı aşa.gı~a _yazıyoruz. s Galip Özkan. deniyetine dalacaınz. insanlık deryasın- , e rde pullu kutuları ısr1trla isteyiniz. . ?l'ıızın p ulunan talıhlı dkuyu culan • KOKULU SABUN da batıp kaybolmamak için yüzmesini 
ledcın azartesi, Perşembe günleri öğ • <Son Posta hatıralı> öğrenmeğe şiddetle m~htacız. F_aka!, Av-
hrıı ~nra hediyelerini biızat idare - istant:>ul Galata Voyvoda caddesi 2 nu - rupalılaşmak yalnız hır mcdemyctı ta -
()k lC'rrıızcen nlmalan Ifızıındır. Taşra marada Hikmet, İstanbul .44 üncıi il~ okul :ı~~k ve bir. mi~leti sevmek de~ck de-

l YU<'Uhııın h d" 1 .· ta ·ı talebesinden Nafl Süer, Istanbul Göztcpe gı dır. Her mılletı tammıy~ ve hcı kesten 
adt<.> len:,e .~zın . ~ ıye eı 1 pos 

1 
e Bağdad caddesi 16 numnrada izzet, İstan-1 evv~l. ke~dimizi scvm.eğ" mecburuz. Me: 

.gonderılır. bul Kabatnş erkek lisesi talebesinden Selami derı Ingıltere, medcnı Almanya, med~nı 
. Bır ki'o ç"ko"ata Baydar. 'Fransa - fakat münha~ıran bu mc>denı -
l 'anbuı ALBÜM yf'tlcrin fazıl taraf'arile - bizim daima 

tah:ıt T 3
9 uncu ilkokul sınıf 2 den Ne- havranlıkla seyrf.'deceğimiz !ilemlerdir. 

oprak <Son Posta hatıralı) l k .. r ll · · 
. · Aks:ı:-ay Ordu caddesi Hal!l Ömer Ancak. bu hnyran. ı ne gon ı crımızı on-

İ t Bı . cep prOJ
0

3ktörU apartımam Ümld Solmaz. Sarıka - larad k~ptıtrml ı_yakbırı· sebel b olaca~<. neh~~c~ - - - - - -
anb 1 .. • i zlb -b b M t rn me cnıve erı e ıme erı veva 

~S ~ Tu~~lli~mnıf l~d~N~ m~ M~rı n. at ~a~ y~a~ ~a ı ·· thl"d tmemiri hahlı =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .roı, oğl ı Tu:-~ud. IstanbuJ 44 Uncü ilk okul t.ı. n;_anzara arı e a ı e 

'ebesln1en 104 Zülal Özg!ray İstanbul Yüce 1 gosterecek. s B • kt 2 B k o 
1\:tlJ]fTIRA DEFTERİ mk\l lisesi talebesinden 812 'Hüsnü. Türk kızının adı ~arlcce .kız~ mı ola- por . eşı aş ey OZ 

.\nka . <~on Posta bataralı ) B OYA KAi EMİ cak. chanım kız> mı olacak. yoks~ .b_a - ,., 
toı.a ra lsmetpaşa mahal'esl Beştepelcr ~ \'an» veya «bayancık> "'n!? Onu hız bıle- • 
or~ ~ı 36 num • . 1 t Niğde Esenbey mahallesinde emekli Feyzi ~ğiz biz tavin edeceğiz nu kız hiç bir 
~ li ııkuı sınır ;r~da Selçuk Evm, ~:na~·~ So3iu !tızı Müzeyyen Soylu, Konya Muhtarı zama'n ne Matmazel ne Frövlav~ ne Mi-
bıu nc:ıı Uk ok 1- d; 171 

H. Kut~n, . n u mu1:allesi 92 numarada Doğaner. İskcnde. sis ne' de Sinyorina 'oımıvacak! ' (Baştarafı 8 inci sayfada) tur Hi~~H takımı. Fenerbahçe karşısın 
Pe t u sın.f 3 de 425 tnkcr, Istaıı- · ··k b ··d·· ı-ıç.·· k .. tlbl ı d E ' ·· f b" k d ·ı d b"ld"g~· • ··dafaaya ra"" >.t r evniya1 ı•- l b 1 d rnn gumru aşmu ur Uı;U u er n en - Türk kafası . Türk kalbi ve 'I\ırk te - mahrum o l<lrak zayı ır a ro ı e , a yapa : ı ı azamı mu s -

tıataıa ö ..,esi sınıf 1-A ta e es n en d k S T '" k"' k 1 . 
1
. ·ı d . 4 O ~ 1 -b b"t" · 

.. ztürk sa ızı una. bessümü i'e. cTürk kızı. u~. ~n ı~ı o a- çıktı1ar. Sabahtanberi yağan şıddet ı nıı::.n ı k evreyı - rnag u ı ırmış -
?ttt REKKEBLİ KALEM AYNA cak ve !.lir! oğlan~arı~ı~ but~.n .. huly~ : ı vnömur kesilmiş olduğundan maç zevk tir. 

tı <Son , \ . (.Son Posta hatıralı) larının ustunde. bır ~ rurk gulu• gıbı ~ . o 1 ld İkinci devrede oyunu istediği tarafa 
f!a ~ anbuı Er 1? la hatıralı > İstanbul Beykoz orta okulundan Şadi Uy- par' ak ve kokulu vaswdcak! 1ı ve heyecan 1 0 u. . . . .. . 
ln ra l1Ygur İskek lısesı talebesinden 1940 trnn, İctrı.nbul kız lisesinden 842 Aysel, Or - Tilrk. Türk .. . Bu memlckeite her şey Maça başlıy~n Beykoz derhal ener- sevke<lcn Fenerbahçe bı~bı_n ~~e.rıne 6 
2 ndarı 45 'N tanbul .cağaloğlu kız ort.a oku. takby 23 üncü mekteb Semahat Aydın. Türk olacak! jik bir ovu nla Beşiktaş kalesini sardı. rrol yaıparak maçı 10-0 gıbı muhım b ir 

C taı erının, Istanbul Kabataş il.sesi Kİ /, p · ~ , f k"l k t h:ı ebe~ill<J .. TAB (ı't' . . • U7t'n paslarla ve açıklarla oynıyan . .,:ı~ ı ar ı e azanmış ır. ngır -'~ en Mehmed Ali Gurcan, cı- M ( (.. u 11 /{uı { ıl!a•n · ' . ·.. d . . d 
1 l~ ~ . ..,,naiımes id sokak No 6 da Le _ Adana Kunduracılar ~nrşıst Gündo du 7 Bevkoz kıtrc:ısında Beşıktaş mudafaası Ana oluhısar 1 - Da'\u paşa 

~11.._.tanbuı ş ç · Y kundura evinde Fikret Susığırhk mallye ........................................................... _. · ·· .. • · · F k t "k" ,.. k t" • b tt b · k · e 
"Qln.ı*' ehremini 34 uncü llk okul ta- ti • İ . . . . f.l . çok muc:-kul :mlar geçırıvor. a a ı ı .., o çe ın ve o nıs e e . ır çe ışm 

~ nu sınıf 4 de Selim Güner. vez~cdknrı Nedlm222 nNgör kızıuNuDr~~~~n,İsztmlr Smema: Parıste yem bır 1 mm rnüdafiin bilgili ovunu ;e Beykoz hü- ik ba~1ıyan - bu maç ilk devrede sıfır 
l!Sl,'N DOLMA KALEl\ır pos.a utusu < l ecmet n uz. an. v • f "h J • t• 

1
.k. . d ,., 

t ~Son .t. bul Fatlh Fevztpnşa caddesi ş .. htd Kubilay geçirdigi SOn Safha cum hattının bir türlü fırsatlardan is - Si ıra. n~ .ayet enmış Jr. ~n~ı evreu.e 
Q0ktanı:ıu1 Gelen Posta hatıralı) sokak Ku!ell apartımam ı numarada Emel , __ • tifade edememesi yi.iziinden gol yapı- ~:namı bır gayret sarfeden ıkı takım bı-
, 011 C:en, t tanb bel vı orta ~kulu l-B de Ziya Corlu ort& okulu sınıf 3-B de 91 Muattar, tz- (Baştarrıfı fi rıcı sn.yfaaa ) hmıvor Buna mukabil aırasıra yapılan "er sayı yapmış ve devre 1- 1 berabere 
~. .\ta i • u erkek Jıs<!Si talebesinden it ... k 1 f 1 D d l089 Zi İ t d" .A k ı d ' · · · • · 
"-~h , . tanbuı 44 ü ü kt b f 5 t m o •. n o u sını - e ya, s nn- ı. rtı sa on ı.aınarnen olmuştu. B<>siktaı:: hücuımlan Bevkoz kalesine bıtmıştır. 
""' at, lı t ne me e sını en bul Be.,iktnş orta okul talebesinden Ali Er p d ld y k · l\ b"' ·· ·• · "' J 5 1 1 
' '11! trı ... anbul 19 uncu mekteb 5-B jen " · - er e açı ı. c ı ·ı an 'lnlJcd:ı utun "ddi tPh1ikeler geçirtmektedir. Nite - Fcncryılmaz - Galatagenç er b<n ••, ~eh tur1<, Karadeniz Ere~llsl orta okul sınıf 2 .. . .. 1 l k • d"J 11 b cı +._ . • •• • ]d k 

2'll at>" ... remini Melekhatun mnhalles! tA'ebestnden 65 numarnh onıtımser mutecessıs goz er e ontro, e ı me6 e .ıış kim l 5 inci dakik ada sagw dan gelen JKıncı kumelerın bu maçı o u ça 
aaa 13 ırn ı ~ . J d . . . . 

l>" m · RESiMLİ ELİŞI MODELİ an ı. topu vı:ıkalıyan lbralhim yakından Be- hararetlı bır şekılde oynanmıştır. Ilk 
.\ < S IŞ FIRÇASI An~~ra İsmetpaşa kız <!nstıtüsll 2-A tn1e. Berrak bir su gibi nkan, baz.an fırtına- şiktaı::; bir gol kazandırdı. Bu gol Be- devreyi 1.1 berabere bitiren takımların 
!\~,. b' on Posta hatıralı\ l ba k ' "] b h t "' "k' . d .-.J 1 b" d b' d llıaıı ..... '\ <'kin 11.. k 1 d hl- beslndPn 238 Sevlm Ucman, Merzifon 1nhl- ar, zan aya ar ı c çarpışan u aya şikta.şı harekete getirmekle beraber ı ıncı evr~"Ue oyun arı ır en ır<.> e. 

~b '"rJr: "' 0 u sınıf 4-A a Fey ı d M E ı D " K böl ı · · b"" ""k b" k ·ı · B" ~· i F l 4 1 k t i l' r:ıud·tr, Ankara Maarif Vek€ıletl muha- sar ar .o :ı<"ısı o&.u m n oı;ru, onya . - sc mı uy·.ı ır zev ı e seyrettım. ır lfor vedin anla~amam~~ı yüzünde n B ey- gı§m ş ve eneryı maz go yapara 
~ llıan is~r tnuavJnl Mehmed Ali kızı Ne. ge s:ın at ok~lu ~ınıf 1 de 189 Ahmed sedm. ana şefkaHnin nelere kadir olduğunu, kez miidafaası kolavlıkla karşı dura - mnc:ı 5- l kazanmıstır. 
0~derı 1 80a9,nbuı Haydarpaşa ıısec;l talebe - Y c-1 evhasn_ z raa ğlBaTunkasıd Sö~_emurlarEıdnidan bedbaht bir izdivacın n" ielakctler ha - hi;ivor Top iki ka"le arasında' gidip Knragiimriik 5 - Gala ta.spor O 

ııı t Ali, İst b 1 K 3 _ .. ı 'Il~Z onmez o u rgu nınl'z, rne _ .. . . - .. .. . · • . . . _ .. k l k' 
aı"be.sınd nn u nsımpaşa . uncu Ka!ma orta okul sınıf 3..A da 559 Ahmed zırladıgını, o muş bır a~kın ne buyuk Sd- rre1diği sıralarda birinci devre 1-0 Be- Ikıncı kume ta ım an arasında ı bu 

l'n sınıf 2 de Haydar Özcan. t · d 1 "d , •. · ·· K dk"' d ı t İk' d ~ıı, l>iş MAC ~ta'lbnl Alemrfar mahallesi Inc!llçavuş s. a et er va ett gını gorcum. ~iktac; lehine kapandı. oyun a ı oy e yapı mış ır. ı ev • 
tı ile ar'l Butrıv UNU 15 nu'Tl:ırada Ferid Yfiksel istnnbul Kasını- Film o kadar güwl oynanmı~ ki insan . İki ci devrenin başlarında B eykoz rey: de tamamile hakim oynıyan Ka • 
~ lltı1t1::ı e mahallesi Hapisnne arka- naı;" .Aşıklar caddesi 7 numarada Melühnt ) n ·· "k 5 o rb 1 · r ta ı 3.n rnct.a Muammer. EHizıjj orta okul • · · KART ·· gözlerini bir dakik,ı perciedcn ayıramı - gene hakimdir. Fakat netice vok ..... aımmru - ga ı ge mış ır. 
'l'a"bııı k1 .. cle11:

1 
numarnh İrfan Gürkan. h - A k E ,_ '· 11 ı f 4 B d l'l0" M yor. . . Devrenin ort:11annda Beşikt~ hakimi- Fenerbahçen:n kongresi ya'lı ldı ' '"';;(',<;inde ~- n a: 1\ rAeı': ses s•nı - c .. ., u- . .. .. . 

3 Jı .. rıı 2Q u n 1443 TurkAn . .ı.stanbul :ıaff"'r Altu"' s:va.s erkek llsesı sınıf 4-A da V<Y nıhayet Yıkılnn Mabed buyuk al - veti e1de etti. 30 uncu dakıkada mil - F b h kl"'b"" d"' kı·· bde 
\ja S: nt'u okul talebesinden sınıf "' ' k l . • • ener a çe spor u u un u 

" "Un! G~zgln,. 33kt 
1 
M:.i~erfr4efd Sev

6
hun. M1~~iun Kurtuluş Uk d~"c:ka: arabsı~kda db_ı1tdt~1. Artıstler ve pro - kemmPl bir gol kaçıran Şeref, pek Baz bir toplantı yaparak yeni idare heyeti 

Q,LOl\fiN o :! u '"ı:ıı e 1 5 Kema B gln, Diyarbakır u ·tor te rı e ı ı er. "onra BE'vkoz müdafaasını geçerek e ... . ti 
1 YOM B ARD AK Ga ' ilk okul 569 Onur Dicleli, l){'nlıfü orta Onlar i.'>E' hem tı>şekkür ediyor hem 'k "ki • r· .. v t Bundan se,mış r. 

~hl:ıll'luı ~Son Posta hatıralı ) okul sırıt 3.B de 1670 Orhan Tokdemir, Ay. d uh t bl .b. k 
1 

' .. şı taşın 1 ncı go unu w aıp 1' d Riyasete, Hariciye Vekili Şükrü Sa-
0~1.ııl'tı'ı1 Ou~baıı orta okul talebe inden valık ortıı okulunda sınıf ı-c de 751 İhsan : m . a. ı nrı'.ıa ne ,7ı ı usur ar gor - s~mra m~" çok sert olmağa başla ı. ra'Coqlu. ikinci reisliğe Hasan Kamil, 

hııebe.sın~~ıtdu İ tanbul 49 u.ncu tlk 1ö•er, B"hkesir Çarşı polLc; karakolunda ko- ?.:1.~.1.~=.ı.?.ı •• ~~~!.?.:.::~:: ............................ Bevkoz tekrar Beşiktaş yarı sahasına umumi katibliğe avukat Ramiz, mu • 
n Selma Uygur, Ist:ınbul mls•r muavini Ferid kızı Nedret. verlesti. Üstüste k?rnerler ~azanan hasebeciliğ-e Ali Muhittin, başkaptan-

b 1 • ı Beykoz M. Alinin _gli7el ovunıle kar- Jtaa Zeki Rıza azalıklara Muvaffak c e ÇI eczane er şılaşıvor ve bir türlü sayı yapmn~a :M"'cncmencio-ıu: Hamid Snracofüu se-
--····-- mu.v~ffnk_ olamıyor. Top, ~eşiktncs kn - çilmişlerdir. 

Uu gece nÖbetci olan eczaneler "'UD- 1 n}ennde oynandığı bır Sırada maç S d s-' • " e:;\ o Teknik azalıklara ai alahattin, 
ıa~~;~~bul rilıt'tindekiler: bit!vor. Beşiktaş 2-0 galibdir.. . Cafer, Nedim, Ragıb ve Firuzan seçil-

adyo Pr r 1 
Anı ara Radyosu 
l>ALGA UZUNLUGU 

t '..\.Q 1
1
Ct8 rn. 18'? Kes. 12~ Kw. 

t'..\J>. 9:14 rn. l!;J!l.'S Kc<ı, !O Kw. 

. 
31

•7' ln. 9i65 Kes. 20 Kw. 

1 havend şarkı· <Bir kış gecesi Şlşl de kal _ E"llinônündc· <Nreatl Ahmed), Aksa- Tdk•mlar: Beşikt~: M. Alı - Tacı, mic:-lerdir. ' 
dın1 .l 3 - Sadettin Kaynak - Kürdlll şarkı: ıayd-ı : CZiya Nuri), Alemdarda: (Abdili- Faruk - Hüseyin, Bedii, C ihad - Hava- A-ıl .,, .. f k it f ı 

1 
(Ak~:ım yine akşam yine golgen.) 4 - S:ı - l::ı.dır), Beyazıdda: (Ce.m1!), Fatıhde : ti, Rıdvan, İbrahim; $eref: Eşref. man mı 1 a ımı . a yan arı 
dettın Kaynak • Türkfi: CFırat.> 5 - Mu - (1'itnm, Bakırkoyünde: <Merkez), Eyüb. Bevltoz- Safa • Halid, Bahadir - Mus 5 - 2 yendı 
zaffer İlkar - Türkü <Ye"U çamlı Yll"lfısı l dn · ( "•if Be~'r) 

" " "· nı "
1 

• tafo, Kemal, K. Mehmed - Turhaın, Ca. ]3(>rlin stadında yapılan Alman va -3 - Ol;:uvan: Safiye Tok y 1 Salilhattın llt'yo~lu dhctindekiler: J 

Pın:ır - Hicaz şarkı: <Leyla gibi hıçkırsa) TUnelbaşmda: <Mntkoviç), Kalyoncu _ hid, Şahab: Ali; Kazım. .. İta~ya milli takımları arasındaki bey. 
ı 2~ao: I> l>AZARTr:st 27-11.939 2 - SalAh:ıttın P.nar - ınc:ı.z şarkı: CYuzlım da: CZ!lfiropulos), Taksimde : (Kemal Hnkem: Sami (İstanbulspor). l\I. T. O nclmilel futbol maçı 5.2 Almanların 
~:~ .\Ja:ram, ve memlckeL saat tı.yıırı, uı e de kızlar.> 3 - Rıtat Bey - Hicaz şar- Pcbul), ŞlşUde: <Pertev), Bccıiktllfta : Taksim 'stadında: galibiyetile bitmiştir. 
tı ıtıc~ı \1e meteoroloji haberler!. 12 50: lcı: <N!çln bıilbül figan eyler.) 4 - Lemi - (Süleyrr.~n Reoob)~ A k a r a 1 
~~ harıı ~! 'Pl.) 13 30 _ H: Müzik (Karı- Upak şarkı: CS yah ebruJerin.) 5 _ Leml _ Boğaz.ıçl, Ka~ıkoy ve Adalardakiler: F enerbahçe 10 - Hilıll O ' n ar IQ m Ç ~rl 
~~..J·~~ ?l\Uııt _ Pl > 18• Program 18 05 . Uşşak •:ırkı: <Neler çektim neler> 20 15: Ko . Kadıköyünde. <Yeni Moda, Merkez ), Ligde başta b u lunan takımlardan F e- Anırnra 26 (Hususi) - Lıg maçla -

"'rte &aaı . . . . 20 30· T . k iıç. Uslrudarda: ( Sellmiye ), SarJyerde : h '1 d b 1 H 'lt.l b gil d d d'lm' tl H eı.ı rı 18 ayarı, ajans ve meteoroloji nuşma. · ur muz c;i <Fasıl heyeti.> IAsa!) Adalarda: (Halk}. 1 nerba çe ı e , en son n u unan ı C1 rır.n u n e evam e ı ış r. ar • 
'ıııt(l9 : it 

25
· Muzik fRndyo caz orke.strn- 2115: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necib ' ar:ıc;ın-:loki bu maç en küçük bir zorluk biye Güneşi 7-1, Askeri Fabrikalargti-

lı.ıı~ ııın~~~uşın.a <Çocuk terbiyesi) 19 15: Askın.> 1 - Paul Holzner: Saksonya köylil rrörrneden kazanıl~n bir oyun olmuş - cü Mrrskesporu 1-0 yenmiştir. 
!la ltanı Çalanlar: Vecihe, Recad Erer, dnr.slan. 2 - Nlemann: Zencl dansı. 3 - -==== = ====== =====================================-= 
~'~·~'c~ c:·'.'.'.1 Mı~::;·_ 1 Kn,0~.~=r,::'. ~~·~:,:nı ~::: •. ':k;:11: -;;,:::,~=~: 1JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll lllllllllllllHlllHHlllHllllllllllHIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHU~ 
t b. ' ltıı.rdllı urup ~ttl gOneş.) 2 - Rahmi bah seit'lmı (fantezi.) 6 - Walter Borc _ = § 
ıtnrrı::ı~ellde ~~Cazkl\r şarkı: <Söyle ey mud.,hert: Blr gecenin romanı (Vals) 7 - Fc - = Bir köşenize beş, on para atarken bir de bir a 
~ , lhıc:azltA a.) 3 - Şemsettin Ziya - llx GltSmer: Sar nehri kenarlarında. 8 - E 1 

<Gır··.. • r şarkı: <Güvenme htisnıine.) Pucclni: Tosca. 22· Memleket saat ayarı, a. S 
~~ :a bu teb~Ütdlllh!cazktır şarkı: (Kaldı jnns haberleri, ziraat, esham - t.abvildt, :: 

'l'ı t ~r 'arcı." 5 
- Şevki Bey - Kurdlll. ka~biyo - nukut borsası C!iat.) 22.20: Mublk =: • ' p .

1 
y A G o 

l .\ aıcı 1 ı 2 · <Sende acap uşşaka eziyet <Küçuk orkestra _ Yuknnd:ıkl programın ~ M ı L L 
t iJ~!tırır :Sey - Okuyan: Muzaffer İlkar. dcvnmı) 22.35· Müzik <Opera aryaları _ Pl.l := = 

. kı~~Nilin~nd pr~: ra~~ ~-M~k (~~and.PW ~~-~~O:Ya- = ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
nde.) 2 - Yesari Asım - Ni- nn~ı program, ve ka~anış ~ ~ 

_..._ ~ Bileti. alınız! s 
~ ~ - -! Bu bi let sizin bir kaç senede elde edem iyeceğiniz parayı ~ = = = -~ ayın 11 inde ve bir saniye iç inde § 
= = = = = == = -
~ KAZANDIRABiLiR 1 = -= = ~1111111111111111m11111111111111111111111111mmu11111111111111111111111111111111utnnnnnmummııuw1111munıunu11111111111ıun111u111111111mnnı ı ı W' 

il 
~SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Her Yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 



t .. c;u,ra 

·--- ·~ 
~·-· "\~--· ... . ..... 
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so~ POSTA 

o 
Yeni bembe>1az ısılılı ve ga>1ef ldarell 

JUNGSRAM - KRiPTON 

ampullaıının mUlıemmel tarzı imalını 

tekellUI eder. 

DUff L~ -e ifl fi a.-Eff E-R iST AN BUL - ANKARA iZMiR 

ı:: 

8 .. .. 

T r~ş b çak:an geldi 
Ve daima piyasamızda mevcud olacakllr. 

ı Dünyaya nam veren l 

LOKUM ŞEKER ve HELVA !arından şaşmayınız. 

Ali uhiddin Hacı Bekir 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleı i: Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy. 

Sinir ağrıları, baygınhk, çarpınh, baş dön
mesi, uykusuzluk ve sinirden ileri gelen 

bütün rahatsızhkları dindirir. 

( TiYA TR OLAr< ) 
Şehir tiyatrosu lı:omedl kısmı 

ist.ıkliU cnddesl komedi kısmında 
akşam ı;aat 20 30 da 

Bir Muhasıb Ara .. ıyor 

Her <ı.k~am Bayan Muallli. Ye SalAhattln 
Pınllr ve arkadaşları tnrıhl kostümlü tablo 

Saz caz, kabare, varyete 
Her pazar butün programla içkisiz 

çaylı mıı.tlne 

Rışld Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 
Bu gece Üsküdar Hftle sinemasında 

Bir eğlence akşamı 
Yarın Kadıköy Halede 

Halk Opereti (E.5k1 Çağlıyanda) 
Bu alc.şam saat 21 de 

Gönül Bel!sı 

• Doktor. 1. Zati Oget " 
Beled iye karşısındaki muayaneha· 
nesını1e Oğlede•ı so·ua bastu lrıJı 

m1r:ım1:11 . ka bul eder. •m!!i::iıı:md1' 

.............................................................. 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santimi .......................... 

Birinci •cıh:Je 400 IHıruı 
l kinci •ahi/• 250 » 
Uçüncii aahilt1 200 n 
Dördüncü ıahile 100 >> 

iç ıahil•ler 60 » 
Son •ahil.ı 40 l> 

Mua17en bir mlldde~ zarfında tu
laca mi~da Uln yaptıracaklar 
ayrıca te.nauat!ı ıarııemlıden 1ıutacit 

edeceklerdir Tam. 1arun •• ~Jl'•k 
ıayfa Ulnlu içln ayn bir tarUe d.erplf 
edllm1f t1r. 

Bon Po.at.a'nın tlcart Ulnlarına &14 
ifler 1ç1n ıu adreu müracaat edll· 
melidir. 

tıaımı,• ltoUektll 'lrkeU 
ltabramaıuade Ban 

Ankara caddf';al 

································-············-············· 
Son Posta Matbaan 

Ne§riyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

~~~~~~~'~' VAPURV 
Hamulesini mecburi liman olan Burgaz'da 
boşaltan "DELOS,, vapurunda rnalları otan 
ahcı ların bu mallara ait tesellüm muamele
lerini ikmal için ellerinde bulunan konşimen-
toların hey'e i mecmuasile acentahğımıza 

müracaatlarn11 rica ederiz 

DOYÇE LEV ANTE LİNYE 
Türldye Umumi acentalığı Galıtta, Hovagimyan Han 

Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ve 
bütün agntardan ve kırıkhklardan koruyacak ilAçtır . 

Devlet demiryoUarı ve limanları işletmesi umum idaresi iltnıarı 
:...---------------------------.... ,.11, 

Muhammen bedell 61.500 llra. olan Pafta klnrnz ve.saire 15-1-940 Pazarteııl gtlnd 
5 

15 de kapah zarf usulü Be Ankarada idare bir.asında .satın alınacaktır. 1,9 
Bu l.şe girmek lstlyenlerln '325 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etUll 6''' 

kal:ırı ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Rei.sllğlne vermeleri ı~,. 
Ş:ırtnameler 308 kuruşa Ankar a ve Hayda:-pa~ıı veznelerinde satılmaktadır. (ırvv-

EKZAMiN --
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanltrda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur· 

Alaturka ve alafranga 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 
Ynzaıı: F ahriye Nedim 

Her eve ıazını olan bu kit ıb, bine 
yakın ) emek, tuUı, paatalur plşır

ıneslnl koluy su rette tarif eder. 
Fiııtı : 100, · cildlısl 12j kunı~. 

Satış yeri: 

. İstanbul lnkllap Kitabevi 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türlriy• rubeleril 

Galata - İstanbul • t ı;rntr 
Deposu: İst. Tütün Gü.rnrillfl 

* Her tiirlii banka iıi * 


