
[ Finl8ndiVBDID souUetlere ceuabı ~ Deniz -harbini:D 
· . karbanlar:a 
:Fin hiikümeti iki taraf gittikçe art1.yor 

askerlerinin geri 
çekilmelerini teklif etti 

Rt.ısgada yükselen sesler:"Finlô.ndiya emperyalizminin 
yola getirilmesi zamanı gelmiştir,, 

Bir Danimarka gazetesi son günlerde · Sovyet kıtaatının Finlandiya hududunu 
geçtikleri ve Finler tarafından püskürtüidükleri şayialarını kaydediyor 

ı •••HHOO•H••;•••••oooooooooooooooonooooouoooooooooooo-oo• 

Finler hududda bir 
h8dise olduğunu 

abul etmiyorlar 
Finlandiya 

liaridye Nazırının 
beyanatı 

I 
· ~: 1;

1n_d:a 2 7 (Hususi) - Helsinkiden 
~To,~rııı~·or: Moloto~ :tarafündan dün 
tı;; 1 ovadaki Finlandiya elçisine tevdi 

ilk deniz 
muharebesi · 

16 bin tonluk lngiliz mu
avin kruvazörü Doyçland 

tarafından batırıldı 

Londro 2 7 (Hususi) - :Muavin kru. 
vazörü haline ifrağ edilen 16000 tonluk 

• 1 
cRawlpindy> Ingiliz harb gemisinin ne 
surette batmış olduğu, a•mirallı-k dai
r esi tarafmdan bu akşam neşredilen 
tebliğden anlaşılmaktadır. 

(Vevam.ı 8 inci sayfacla) 
'" · «~n 

sa~ ·h notayı tetkik etmek üzere bu • 
iki·: toplanmış olan nazırlar meclisi, l n gil t er e ve 
tir~~ııtten fazla süren müzakereler ne-
"ah~ l~de, Moskovaya gönderilecek ce- '.si'"' / 'i!ı F r ansa ile 

};'· azırlamıştır. "'fy '$'Jı . f;.. • • • 

~di~~n ıandiya hükumeti, vukuu iddia tıcaretımız 
Sovytı. hadisenin tahkiki için bir Fin • 1'inlandiya Hariciy~ Narırı Erkko • • •• 
t~ıtıir~t rnuhtelit komisyonun teşkilini Hariciye naı:ırı Erkk.o da, hudud da lngıhz - F t a "GSJZ muşterek 

F';nı:trn.ektedir. hiçbir hadi8e cereyan etmediğin:i, an - ticaret bürosuna mensub 

Dün de 9.000 tonluk bir Holanda 
vapuru ile İngiliz, İsveç vapurları battı 

lngilizler tarafından yakalanan iki Alman vapurundan 
biri b ir tahtelbahir tarafından torpillendi 

ingiliz, Frmısı? harb gemi' erinin himayeleri altında seyreden vopurlar 
kafUe halinde 

Londra, 27 (Hususi) - Gün geçtikçe 1 kumpanyasıİıa aid 9000 tonluk cSp:ırn
mayn harbinin kurbanları artmaktadır. <lam> gemisi, bir mayne çarparak batmış-

Bugün tekrar Holftnda • Amerika Line (Devamı 8 inci sayfada) 

S lovakgadaki Alman 
tahşidatı Sovgetlere 
karşı bir ihtarmış 

l:a!°ı'ıl ndıy~ askeri ve hükfunet m a - rafor esnasında atılan mermilerin pat- b• h . h • · l" 
dı ..ı arı, Pazar günü herhancti bir hu • k S kıt'..., - ta fınd lr eyet şe rımI Z::! ge ıyor 

'11,; haa· . . e cu ovyet CJwrı ra an m anev- _ _ Londra 27 - Havas aj ansı bildiriyor : 1 ri mıntakasında, Po'onya harbinin bıttiği 
iy~lle b ısesının. vuku~ulmadığını kat - larnış olabileceğini söylemiştir. t ....ıı; r· 1 b"t f B Ik Times 

1

gazetesi Bratislavadan aldı~ ı zamandanberi hiç görülmemi§ der ecede 
~eyan etmektedırler. - (Devamı 8 inci ıa fada ı no~z ırma arının ı ara a an ' 6• 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~~ m~~~s~~n ~~~ m~~ milb~~~~ili~.~rhlS~vak~nm a~ (Dew~S~clm~a~) 

.Alman_qa Holô.ndaga yaatı devt:;ı..:.::k~·~~ sayfada) 

taarruz projesinden 
sarfınazar etmemiş 

3 A:a~ tayyar esi lsviçre topraklarına indi, seferberlik 
elçıkay;ı günde 10 milyon franga mal oluyor 

Alman ihracatının 
kontrolu 

İngiltere Kr alı tarafından 
• l • 
ımzaıanan emırname 

bugün neşredi.iyor 
. 

Londra 27 - Bu sabahki meclisi h~da 

kral, Alman seyrisefainine karşı tatbik 
edilecek mukabeıebilmisll tedbirlerini 
natık vesikayı imzalamıştır. 

Bu emirname yarın neşredildikten 

sonra, birkaç giıne kadar mer'iyet mev. 
kiine konacaktır. Emirnamenin tatblki 
sırasında, bitaraf memleketlerin hukuk 
ve menfaatlerine mümkün olduğu kadar 
riayet edilecektir. 

Hafta tatili 
Kanunu 
An kara 27 (Husu.st) - Hafta tatili 

kanununun bazı esaslarında değ~iklik 
yapılaca'ğı hı.her verilınektedir. 

ı.: to11dr Holchıdcı br.Hç<'si 1ıu.dud boyunda İzmir belediyesi Goti'nin 
1~al"fty0tı.,~t 2~ (Hususi) - Belçikadan Havanın fenılığından dolayı hiçbir ha-- dekoratör olarak çalıştığını 

:,ınırı cih o~us ve dığer nakliyat vasıta- va faaliyeti 01m:ımış ve cephede ehem.. • • • 
lrusader et: askeriye tarafından tekrar miyetli bir hadise kaydedilmemiştir. Mo- bıJdırıyor 
t Ordtıde eç'lıldi ği bildirilmektedir. selle'nin şarkında, Almanlar tarafından 22 İkinciteşrin 939 tarihli nüshamızın 

C Dün ·ak,amki yangın =ı 

Baltacı hanı yangınında 
itfaiyeden ikisi ağır 
beş kişi yaralandı 

Yaralananlar aras:nda bir de hamal var, zarar 50 
bin lira kadar t ahmin ediliyor, Donna adında işçi 

bir kız nezaret altına alındı 

ır. an rnezuniyet.lt•r de knldırılmış.. iki küçük taarruz y ış olmasına rağ- birinci ·sayfasında cİmar işlerinde çalışan 
l'(: t:ı4tis, 27 _ T . . . men, ke~f kolları _ yetl !thafif bir mefhur bir mimar. meğer bJr nakkaş lınlş> Diln akşamkı ya·n gından bir görii.nü.ı 

t lıa.kkıncta ş.iav:t..ı;1 .aJan.-;ı, aı;kerı vazı- durgunluk ~e~lr 1' tc in ~ar- başlıklı bir yazı ınttşar etmtfti. Dün akşarrı baat 17 yi 40 geçe Talı -[t~n&,nn yangın çıkmış, 2 saat devam et-
u ın :a Ltmatı veriyor: (De w;. 8 · yfa } (Devamı 3 ütı.ciL sayfa.da} takaledeki Balta'cı hanının ikinci ka - (Devamı 8 inci sayfada) 

,At~ 
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.. ~ 
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-: H er hadiseden bir netice çıkar ... = :ıc= ,.-----------------

Sözün kısası e r g u n 

Tez kufJtt•eti, silah kuvveti 

\._Yazan: Muhittin Dlrr~n _ J 

Bir mektub aldım 
t 

u 
~----- I!. E!<r11m Talu ~ 

Evvelki gün ~öyle bir mcktt'b aldım: 
cBay muharrir ! 
cBen, okuyucularınızdan , or ta yaşlı bir 

kadınım. Hani, orta yaşlı deyince, çoıt 
ihtiyarım zannf'dUmesin. Kadın kısmının, 
yaşını doğru c;öylemez diye, boş yere adı 
çıkmıştır. Bu, eskiden belki de böyle idi. 
Şimdi yaştan ziyade meziyete bakılır ol-

• duğu gibi, gittik~e ileri giden fen save
sindoe SPnelPrin ve tahribatının asla hük
mü kalmadığından artık sinnimizi dos• 
doğru ikrardan çekinmez olduk. Lakin 
benim size şu mektubu yazmakhğım" sa· 
ik olan dava hu değ-il. 

Biz. evde ilç ayrı nesli temsil eder in· 
sanlarız. Divanı hilmayıınu :imedi kale
minden miltekaid b~bam, onun karısı an· 
nem.. mektubc:.ı1uktan ticarete atılmı1ı; kocamla ben .. iki .. ane de. biri kız, diğer 
erkek çocuğumuz. 

Y eni müstemlekelere muhtaç olan 
İngiltere, Almanyamn ku\·vetle

ne kuvvellene nihayet kendisinden müs
temleke ist.iyeceJU günlerin yaklaşmakta 
olduğunu ve bbaenaleyh harbin gelmek
te bulunduğunu anladığı günden :itibaren, ! 
kendisine güzel bir muharebe mevzuu ya- · 
ratmıya karar verdi. Hakkın, adaletin, ! 
sulh ün küçük millef erin müdafaası te -\ 
ma'sı, fngilten.nln harb hazırlıklarının e. 
sa.•unı teşkil etti. A 1manyn, bütün istih -1 
sal kudretini ordularının tcchitine tal'. -
Eiı:: edip harb malzemesi hazırlarken İn -
giltere de seçtiği muhnreb~ mevzuunun 
fösıllar nı. bablarını işliyor ve bunu diin
yaya izah ediYordu. Bu bir hakikat mi -
dir? Yokc;a bir roman mıdır? Yani, İn~il
terenin haıb tezi s.ımim~ midir, yoksa bu 
mevzu, "'ırf herkec:-i ona inandırmak içln 
mi intihab edil:ni~tir. Bu noktDnın ehf'm. 
mlyeti yok, çli!ıkü, ,buırünkü vazivette 
fünvanın bu teze inanan kısmı, inanmı- Bfiyllk bir hafıza kuvvetine malik o\aıı abdal bir kütub- • Diışüneb•lmek kudreti> bır insan iç\n mühim bir haslet-
) ~mdan kat kat 'az1ndır. tır. Fakat bu hasletin fayda vermesi için düiincenın munta-

Efradının arasında sevgi ve sayf!l bu· 
lunan. mütecanis bir aileyiz. İçtimai ter· 
biyemiz. eski Türk an'anelerinin sağlarn 
tPmellerine dayanıyor. Gel~e1elim, bir 
müddettir anlaşamaz olduk. Zira, hiç bi
rimiz avni dili konuşmuyor, konuşarnıyo. 
ruz. 

t ·ı h b b k d ··k l hane: br.kc.isine ~.nzer, çok görmüş, ~k işitmi~, çok ht>ıle-
ngı tere, ar e u a ar mu emme 7.:ın. ve doğru biı sıra takib etmesi, ~onra da kafi bir neti-

bir surette harırlanırken Almanya da bu- miş~ir, fakat cörüp, işitip, bellediklerrni yekdiğerın~ bağla- dü Un l h 
nun ters:ini vapmak'a mesı?ul oldu. Sil _ ceye dayanması lazımdır, neticeye varmadan ş met a. 
detler meselesiJ"lin halline kadar. dünya _ yanısz, hepsir.i birleştirip içlerinden bir netice çık. r.a- yalc dalmaktan farksızdır, her hAdlseden bir netice \ıkarma-
nın 1:-üvü bir ('k-:;eriveti onun tarafında rnaz. yı öğreniniz. 
bulmmvordu. Versailles hako:ız1ıklann - ıı====:ı:::::ıı===::::ı===================================ıc:=-~c=:==:=~~=== 
dnn dolavı Alman yanın hanlara knrşı her f ..- ...-....-. -. - -. ----- -- - -------- ------------.------. ~ci*~s 
~5~@ [ ==] 

t:abahlevin, babam hepimizi: 
- Se'amünaleyküm, çocııklar! diye se

lamlar. 
Annem: 
- Vaktf ~erifin!z hayırlar olsun! der. 
Kocam: 
- Merhaba, efendi peder! i bastırı r. ;~:~~· B~~~e~l~~~t;;~~h~~{;ur. u~i~l:ı~ı~ n;;;;;f.~/ ~=:::::.:::.::.:; 1 

tok ve aç dive avırmıık vanlıştır. Nnzizm • H b• f · · 
inkılabındanberi lc;tihnsı sUratle :ııtmış En hazin tablosu : arg"Jn ır L(f a : Çıkan bir dans 
olan Almanva. or:ıda hiç 0 1mazsa uı.uncn 
bir müddc-t durmadı. Südet davasının lk" d f'"1-::- 1 · l 

Çocuklardan biri: 
- Günaydı~! 

Öteki de, - kızım - : 
arkasmdıın ha vat sahası davasını Çıkar • L JnCJ e a i1UTffie • erım e 
d1. Bu ela ·anın rıl{YJlnsı. Alm~nvanın diln
va vicda,.,ırı~" \' .. ne; vavac: m€'\•l·l"ni k v. 
brtmeoi d"'IT''''•ti. 11· ri eln. bundan son
rı tabii mecra_•.·p•ı takih f.'tti. 

* 

Meşhur muhan•ir Bernnrd Shaw, 
cskı kıtablar ::atan bir kiıabcıcıa ken· 

j• di kitabını. yömıüst1i. Kıtcıb,n iızerin. 
• de el yazısile y<mimış bır ithaf vardı: 
i «Dostum - ..... - Yl' hürmetlerımle-. 
! Bernard Shau; kitobı kitalıcıdan ııl
! 
i 
1 

dı. Eski ithaf m altına: ı 
cDostıım - . . ...• iki11ci defa Jıii.r- 1 

! m.etlerim!le,, - i 

Yaklaşmakta oldu~u kimst>ce meçhul 
bir şey olmıyar: yeni muharebenin Al -
manya tarafından seçilen me\•zuu, cha -
yat sahası., cyasamak ihtiyach, cdoy-
mnk zarureti• idi. Almanva, avlnrca bu 
mevzuu işledi; bu mevzu, yeni bir hukuk ı 
teorisi olacak derecede dikkatle iş1enildi. 1 

Almımyaya akıl öğretmek bize dilşme -
mekle beraber. şunu sövlivebiliriz ki bu, 
sakat bir.mevzu idi. İngiltere ile Alman
ya arasında hayat vevıı ölüm çarpışması
nın yaklaşmakta cıJduğu bir sırada Al -
manya. z!ıf ile l..""Uvvet ~rası~daki m·ına
sebctleri haksız1 ı'k lehinde i ti.c;mar e•rnek 
istedi~ hissini do~uı·abilecek her hare -
ketten çekinmek mecburivetinde oldt'~•t-

: Cümlesini ya:dL ve• dostur.ıın aclre- 1 
, İ sine postaya verdi. ~ 

nu anlamadı. Tedrici surette dünvav1 haf~.,ı d uk ı 
kendis!nden soltt.Jtacak bir yoldan gitti ve 1'.>enızıerde wn wua~ a " ua ge en 
hasmının kılıcını kendi davasının t:ı ın- faciaların en canlı ve hazın tablosunu, şu 
da biledi. yukarıda resimlerini gördüğünüz ana ile 

Belki de Nazizm bu m"vnm b:.ı tar7 da avllıd teşkil etmişlerdir. Holanda bnndı
i!i'eme~ Almanvn klrı s•rf dalıi~i olıın se. ra!ı Simon Bolivar gemisi battıktan sonra 
b<'blerden dolavı rrecburrlu f c;ın bu de- 1 1 d d A Marya Knevel 
rin tar:ıflannı hiz u1ak~a'1 eörtm"viz. yo cu ar an ma am n . 

, _ _ ____ .....,_.. ..... ___... ......... .J 

lr tahta parçasının 
Kurtardığı canlar 

.. 

- Bonjur gıranpapa!. diye dedelerinin 
iltifatına mukabele ederler. 

Bu beş çeşid sabah selamı size, evi
mizdeki dil tezebzü bü hakkında kufi bir 
fikir verebilirken. ben daha da misaller 
getirecejtim 

Geçende bir akşam, oğlum mektebdon 
~önüş odasında oturmuş çahşıyordu. Ben 

e bir kenarda işimle meşgul idim. Baba:rn 
içeriye girdi ve torununun yanına yakle

. şarak sordu: 
- Mektebde ne öğreniyorslln, baka

yım? 

- Çarpma öğreniyorum, Bay büviik" 
baba! 
Adarnca~z 'Jirdenbıre mosmor oldu. 

Bana döndil. Öfkeden kekeleye kekeleye! 
- 13uyur! dedi. Görüyor musun kppn.

zeliği? Avuç dolusu mektebP para ver, 
çocu~na yankesicilik öğretsin1erl 

Müstchzivane, torununa teveccfih c-tti: 

Londrada yeni bir dans türemiş bulun- - İyi öğrendin mi bari.. çarpma:\ ı? 
maktadır. Bu dansın ismi .cıterbuk Saf cocuk: 

Ev t B b- .. k b b y r oec\i. dııns» tır. Seyredenlerde çok garib bir in- - : • ay uyu a acıgırn. -
. . Artık hıç yanılmıvorı.ım. Sınıfta benden 

tıba . bırakan bu dans bir ınsanın zenir. iyi çarpan yok! · 
lendıkten sonra inleye inleye kıvranma- Babamın bir tarafına inecek diye kork-
sını andırmaktadır. tum. Zavallı ihtiyar, çarpmanın ne de-

Citerbuk dansı, A~rikadnki vahşilerin meğe geldiğini nnlavıncaya kadar, ilO 
Belki. tngi1terP ile b'ivük b r harbin vak- Adriyana isimli yavrusunu kaybetmış, 
la makt oldu •ın ~ h · '>"'ti<tt giln~,..rı l'i- çocuk ta anasından uzak kalınıştır. Kaza
baren. AJrnar :i"vleti Alrnan rriil tini 1 zedeler bir İngiliz limanında bir araya 
büvük bir wüc d"l ı Jn Muavven bir ha- getirildikten 24 saat sonra çocuk anasına, 

· bir dansı sayılabilir. Bu dansı oynıyanlo.r gün yorgan döşek, yattı. • 
kendi hayatlarını tehliltey~ koymaktadır. Çocukların, babalnrile haydi ne ise, h· 
Resimde bir çiftin garib do.n-ını gôrü- kin dedekrile _k~nu~alar: bir alem. ~e

ynt VC'Va 15Jürn t"'zi <'~,..,f nda kal"arıtle d ııruna kavuı:mu§tUr 
top'amak kin bö• lP bir tezin vii<'udilnü ana a çocu15 r·· · 

elı<'m rnrrrilc:tlir. F +t. bur n biiv1E' ol-
m<ı..<;Jnı bir z r p· t "C'l<,hdP cı ııı te1 ldd Garb cephesirıde bir 

ne geçende, küçilk oglan se'\ incle ge'ıP1 

- Bay babam dilegimi omıyladı! (!e· 
yorsun uz. 

Radyolarda harb gürü.'tü_"eri yin~~: ibareden, kim bilir ne mana çıks· 
etsek. neti"<' del'f'c:mrz Bu tP7 A 1m .. ııvı- Resmimiz son harbin facialarından bi-
vı ino:al"}ığın vl,.d:ınırd:ı Za'\ıf dil ··rcH.1. belediye reisinin atlattıtı rini aksettirmektedir. Alman torpiline Baban terbiyeli :ıdamdır .. öyle <'.r'Y 
Vedsanle 'a karc;ı isv n etmio: ol:ın ~ar.e- tehlı'ke J İ 1 1 ken Alman radyo idaresi ahizelcrini harb yapmaz! cevabını verdi. 

takib edilebilecek!... rkan ihtiyar ters ters, çocuğun yüzün" rn-
ıp: 

Alman orduları Lehistando harb eder. 

kurban giden ngilizlerin 7028 ton u c 
k"ti"fl •1>11l veni V re: qı,,ı;'lar h"'7~rlıımık- f ı meydanlarına nakledilmiş ve dinlevicıle- Hasılı, evin İ"İ, Babil kulesi diye vnle· ·· 1 ·1+ k b 1 City of Mandalay gemisinin tay a arın- .1 .... d'' 
ta olrluP'u hlc;si drı~'l.u"'•ı t!U" n<ıı rre Garb cephesinde, Fransız asa a a'- rine harbi radyo ile dinletmişti. tile adını işittiğimiz ucube yere dön ı.ı· 
b d ı ·ı- t9. ic:tifad<> etme İ bö dnn iki kirri gördüğünüz gibi yapıştıkları .,. 

un aJ"I C'n p.en s nn"\vas - rından birinde bulunan bir ngiliz - .,.. Şimdi İngı' li zler ayni şeyi yapma"'a ha- Ve bu lehçe farkı yavaş yavaş, kUçi.ıJ\.· 
S1nı bi'ni vP (lnU elindPki ızeni vasıtnlnrla b taht sayesı"nde saatlerce su·· 6 yükl hil b · ı ı de dıül"vava vavd• lüğüniln. as~rlerl kas:1banın belediye u a parçası • zırlanmaktadırlar. lerin bü ere rmetlni, ilytik er n 

Atm .. ,...... lnc:prı'ık 0 .. nündr•ki harbin reisini bır ~ıyafete çagırırlar. Ka'l.<ar • ren bir bekleyişten sonra bir Amerikan Harb sahneleri radyoda verilecektir. küçüklere muhabbetini sarsıyor oldu. f11i~ .... ·.., değilse herkes, biribi l'in2 cahil nazari 
roanev; farafmt chha r 1Rm n~an kııv - gAhın kapısında nöbet beldiyen aske - gemisi tarafından kurtarılmışlardu. Bunun için, harb gürü1tülcri, bağırışlar bakıyôr. 
bPtwfc:H 'Her taraftı dostlarının azaldı - re de, sıkısıkıya tembihte bulunarak, ================ gramofon plaklarına alınacak ve bu pl8k. Bu işin ôrtası b·uıunsa da, aile bn~lıı; 
ğını ı!Ördü. belediye reisini görür görmez, silahı kedPr ve tabanları kaldırır. Neden son lar stüdyoya gönderilecektir. Bu plôklar rım tehdld eden ıehlikenin önüne ~e,ıJs * He askeri selfun vermesini söylerler. ra da, bin dereden su getirerek nöbet • vasıtasi!e neşriyat yapılocaktır. Halbuki olmaz mı?. Siz ~le dersiniz?.. f 

Belki. AJm11nv~. bir n~ktada kendi ~e- B elediye r eisi gelip de pürne§..'e ka - çinin hiç de feı:ıa bir mdk.sadla böyle genç ve müteşebbis İngiliz mühendisleri Ne mi diyece~tm, sayın okuyucum .. 
sabma. ısabetlf duc:Unmuş olab.ilfr. cDun- rorguh kapıs!na doğnıla:cağı sırada İn. bir harekette bulunmadığına ikna c • doğrudan doğruya harb sahnelerinden Böyle şeyleri zaman halleder, derfın. 13\ 
yanın vicdanı dC''ltlP"' sev nedır? onm·a- .. . . • . rakalırn, Nnsr2ttin Hocanın kar he)\1311 
nın vi<'danı. rniiı;tomlPkecHerln ve empe>r- g1liz nobetçınin sılAha davrandıgmı far- dilır. nakil yapmağa karar vermişlerdfr. gibi, di'imizi _ Uizumsuz bir ifrata va-
ya Hstlı>rl n bu '?il n t' ks dar va ntı k ları bil - ı:;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;:;;::;;;;;;;;;;;;~~;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;=;;;~;;;;:=::;:;:;;::;::;;::;:;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;,;;;;;;;;~;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;::;:;;:::;:;;;,~ rıp - bu ha le sokanlar: 

tün haksızlık1an ve fena1ıkları hazmet- ( S T E R I I S .T E R I N A N M A I ı _ Bunu biz icad ettik amma, biz de 
tikten s~nra benim tetlmln do~urdu~u N A N , beğenmiyoruz! desinler .. 
veva dolhırncal1ı vicdan isvanındıın mı ,,.--r-
lrorknca~ım?ı dlve ctüsünmek. b""lki de Fransız gazeteleri bir müddet evvel: fakültede 0ğrencliklerini t ecriibcden ııeçirmek için yapmak- .C. Ckct!.fft • L,/aüı 
bir hesabdır AlTT'ıınvıı. bu hPsabı vap - ,_ .Almanynda rejim aleyhtarları tarafından gizli bir ncl- tadır. Ç{lcuğu mahkemeye veriler, onatla bir bilgfsizllktPn ........................ : .................................... . 
rnakla. kendisini bOvük bir hllt'bfl do1"ru yo Mnsyonu tes~s edildi, bu istasyon arasır~ faaliyete ~cç- ba.:1<a hır şey yoktu. Kuvvetli bir tekdire munzam olarak 
ıevkeclerken. hPr <;E.'vclcn evvel mnıt Yic- k 1.ı·tı · 1 h " d · t kt d d · l.ıırka,. frank p"ra ceznsı ile kurtulıju. danı kuvvetlend;rrrf'k harbi bu kuvvetli me te, A ı erzm a ey ın e neşrıyn yanma :ı ır,, emış- " .. 
şuur ne vapm'3k ve.> kı:ıznnmak ic:t!'mıcı lerdi. Bu haber btr defaya inhisar etm dı, gizli Alman rad. 
ondan sonra da dfinyR He anlıısmanm. ve- yosunun re<;rlyat1 şeklinde hemen hergü:ı· görülmeye b:ışla-
nfden dost olmal'ı" kolav olncaitJnı dU- dı, hatta 1stımbul gazetelerine de geçti. 
sfinrrıüstür. Bu da L r P1 

• rdır: bu takdir. Gene Fransı7 ga.ıete1erinde belki 6 av, be kı de hir s~ne 
dP. Almımva kenı-lt muv ffaklvetint böv- d ,,, h 
le bir planda ırörnıüı;tfir f .,sdlt,,renhı evvel bu ~ekilde bfr başka haber görmüş ol u5 umuzu atır-
plAnı. tuırk1 b!r nl " entern""Vonııl !ı!l - hyoruz: 
!hadn müdafaa c:>dllf'Cf' • bır t"'7.. Almanva- c- Bir müddetten beri Paris şehrinde gizli hır radyo ve-
nınki ise o sanavı ikinci :nlı\rıdı bırahn rid i~las •onu faaliyete geçmiş bulunmaktadır. FransnJıı 'e
ve yalnı~ milli sahavı dfiqilnen b•r pl5rı- rıct istnsyon • te.ı;fsi müsaade almaya hn~lı olduğu için ıabıt:ı 
dır. M demld. Alman ·:ı. hnrbi valrıız ba- · 1 1 
şmn. İnJrl,t<'reve k rsı vapma .1 dti')il"l _ hu giıli iFtasyonu aramaya bn lamı§hr., dem•ş e~·ht. 
mUstör. su ha1,.p bl\v}n bir n1An1" hArPk"'t Aradan 27, ynhud 28 saat geçince Pnrls şehrinde gizli neş. 
etmiş olması da belki, kerıdi hcs'.lbınn hak rlyat ynpan bu glrli istasyon bulundu ve nn1 nş1ldı ki s:lhlbi 
1 ıdır. fen fakültesi t:ılebesinden bir gençtir ve b.ı hareketi sır f 

O zaman Fransız gazetelerinde gizli bir radyo istasyonu
nu uzun müddet faaliyette bu1undurmanın maddeten mıim
klin olmadı iı m'.ıtaleasını okumuşt'.lk: 

c- Bugün z11bıta ile askeri makamların elinde öyle araş.. 
lıncı dhazlor vardır ki, bir radyo mevce.s1nin hangi şehın. 
hnngı rrohallesln?n hangi sokağından çıktığım noktası nok. 

t:ısına tcsbit Ptınek mümkündür. dP.mlşlerdi bu ara~tırıcı ve 
dm lc\ici c:hazlann resimlerini de bıısmışlardı. 

B·z bu h:'.'ıdiseyi hatırlayınca ayni ara~t!rma ve din1emc 

t·ıhazlarına malik olan Almanların gizli bir radyo istasyo

nunu bulamamış olmalann.a inanmadık, fakat ey okuyucu 
sen: 

An<'ak. bövle bir plônln sririo:Hen isin 
mfıc:bet btr :netice VPrmec;t icin ilk ''e ı:...,n , 1 S T E R 1 N A N, İ S T E R 
vnmta. Alm,.n-.n:ının 'kPndi kuvvMhı'n _) 
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28 İkiııciteşrin SON POSTA 

Trb aleminde büyük 
bir muvaffakiyet 

Sayfa 3 

F ran 1 b. d 100 Çemberlaynin nutkunun Rüyetten düşen bir göz 
Si Z ar iZ en A .k d I . I . yerinaen çıkaı ııarak tekrar 

1 Topyekun harb yeni 
başlıyor 

E 
merı a a a us arı 

ıniJyon franklık tütün Ayandan King: "İngiltere! ı-ondra,~::~:ri~on~::dranın iki' 
ı 1 ı meşhur gaz mutehas.sısı, Duttan adında sa tın a ıyor ar ayıyı vurmadan evvel 1 bir deniz telgrafcısınm rüyetten düşen y alnı~ dünya ll'!illetlerinin de{!il, 

Postunu satıyor diyor gözünü kurtararak f~n alemine büyük bir . . ~y~ za~.and~ Ing.iliz efknrı umu-
1\..n.~A-~ " hızmette bu1u 1 d . n:ıı~e~ı:ı~n e muttefıklerın harb hedeilc-

~ ·-u-a 27 (AA ) TI k li 1 •· b k d · nınuş ar 11 
• ı rının ılanı hakkındaki musırrane tah~bi atnıi T ~ . . - caret Ve i . yon frank gibi cüz ı ir mı tar a satın a- . 23 yaşında bulunan Dut ton seferberli- karşısında İngiliz hükumeti daha uzun 

.\rıadol o~çuogeu 22 Sonteşrin tarihinde Iınan Tilrk tütünilne mukabil bu sene Ncvyork 2 7 (A.A.) - Çemberla) nm gin ilanı günü bir futbol maçı esnasında zaman sükut etmcvi muvafık bulmarlı. 
l'latta· u aJansına yapmıc: oldu>lu beya _ clOOı. milyon franklık Türk tütünü mü _ harbi kazanmak için yaptığı gayretleri B h d fl . ı.. l .1 ,.. -s PS gözüne bir tekme yemış, bunun üzerine .u <; e . erı ~aşve n ı,1istcr Çember]'~ v-
~ · baayasına karar verildiği ticaret veklile. bilhassa kayıd ve işaret eden Aırieri - L<mdra hastancsıne kaldırılmıştır. nın hsanıle dunvaya ilan etti. Mi r 

rı.unu e nutakasında, tütün piyasasının Ktl- tine bildirilmişttr. ka mntbuatı Başvekilin nutkunu mü- M"" heci . . d .. .. .. .k. Çembcrlayn, bunu yaparken, mtittefild<.>. 
~\'Velin b" . i '.J b' t k l kt b"ll uşa e nctıcec;ın c gozunun ı ı ta. rin iki hedef mitm kt ld ki d .• 

Ve ~n..:ı ırınc C"uma ~nü arılaca:ı.. Tü' k tüt·· _ il . t'kb ld k" t . saı·..1 ır sure ıe crrsı ama· a ve ı ıas- f d d 1. . ld ~ 1 1 ,..~ c · e o u arını a ı ı-
~"·<\.liye ka . 6"' •. :s 5• r • unun n ıs ı a e ı sa ışı ı - . , . · ra ın an e ınmış o ugu an aşı mıştır. ve etti. Biri: 

Jta,,~n ı. dar mahsulün mustahsile . d b" i t . t' t .1. t kil sa mustakbel A\ ı upaya daır olan be - B .. h d . . hl k 1. b ..., ç 1Jl k çın e ır emn ye ve ıs ına amt ı eş u mu~a e e netıcesınde te i ·e ı ir a- 1 - Harb mak-3 dlaı·ı. 
<:ah etı· ra acak şekilde satılmasının i - ed k 

1 
bu k lAk d h f'l ı yuna:ı hakkında geniş tefc;iratta bu - u lrdiği tedb . ece o an arar a a a ar me a ı -

1 
meliyata lüzum görülmüş \"e hasta husu- 2 - Sulh esac;ları. 

&.çı':rnasın lrlerı almadan pıyasanın d · ti k 1 t ı unmal:tddır. si bir kliniğe yatm1mıştır. B.urada Sir İstenildioi gibi bir sulh yapab"ılm"k 
1
• 

ltltist .. L_.
11

11

1 
müsaade edilmesinin bizzat e m.emnunıye e ar; şı arım.ışır. . Nevyo!·k Herald gazetesi diyoı ki: " '-

-ıı.s D ğ t ft b 1 ı·... t Lawson Arno1d ve Ca\ ent)r irsin mtiş· çin başlıca çarenin harbi kazanmak 'ii ı-rr. 
teı... .... -ız n. d.e menfaatile aykırı olacağı .. ı er . 8• ra an .ze verı en ma uma .. a Yarının A vrupası, taarruz korkusu ld · .ı.; 

ua. ı.ı t 1 lizl f d d F terek yardımile hastan~n gözü tamamile ge. ıs; müte~mfesin.. istinad eJt>r; 
tn~! e tlrilmiş ve istihsal fi!eminin gore, ngı er tara ın an a ransız ::nu- ortadan kalkmak suretile silahsızlan - yerinden çıkarılmış ve tedavi edildikten Mıster Çemberluyn müttefik:crir 
te te aatlerini siyanet lçln esaslı tedbirle- bnyaasmdan daha çok ~ksek miktarda m:mın müınkUn olacu'Trı bir Av~·upa o- sonra yerine takıl.rruc:tır. h.er şey~en ~vv~l Almanyayı maı:{· 
lia~l olunduğu da ilAve edilmişti. ~.ütün satın alınması için karar verilmek Jacaktır · b • '! . 1 Jub edıp <;ıyosı davaları cebirle 

ler f'fı~. al.ındığınl göre bu esaslı tedbir· uzere olduğu ve bunun da yakında tabak. Vasinıtton 2 7 (A.A.) _ D. N. B. Dut.to.nun ~azıyetı az zaı~anda ve s1.1- tah~kkuk ettirmek istemek zihniyetin' 
-....,ntes d k d 1 1 • ~ ratle ıyılcşmış ve hastaneyı terkedebıle- ezdıkten sonra yeni bir Avrupa kurmnvr 

l'&fından ın e.n olarak, Fransa rejisi t.a.. ku etmesi ihtimalı bulun uğu an ':ıŞı - 1-yan azasındnn Borah ı·ngı"lterenı·n ek b" h ı t bb"" d ı ı · h be lın -• c ır a e gelmiştir. e e us e ece.< errnı a r vermektedir 
ş dıye kadar senede c4.6> mil· maktadır. Alman ihracatına kd.rşı tatbik etmek Demek oluvor ki bir taraftan Alınarıv·ı 

Milll Şefin Royter ajansını~ 
Dahiliye Vekilinin Sofya muhabiri 

~elgrafma cavabları L v~if edilm·ş 
na., taltya 2 • 
~ ebeı.ııe 7 CA.A.) - Hatayı ziyareti mü - Sofya 2 7 (A.A.) _ D. N. B. ajansı 

kı teıgr Dahuıye Vekili Mllll Şefe aşa{P- bildiriyor: 
ltı arı Çeknılştır: . 

nllıı hseuc.ıinıhur Kıitlbi Umumllf~ne Burada Reuter Aıansmı temsil e-
i'ara g~~ce Iskendcruna, bu sabah Antak - den Bulgar avukatı Popelief'in tevkifi 
~ boyunıı:· Gerek bu lkl şehirde ve gerek hadisesi. siyasi nıahfellerde büyük bir 
~ ıırıt \'e akı köy ve kaB!tbalarda halkın heyecan uyandırmıştır. Bu tedbirin se-
llta.a,a coşkun tezahilrlerile karşılandım. b b" Sof d · · · 

laro. t da azız ş fi 1 1• 1 H t 1 e ı, ya an verılıp Reuter a3ansı "- eb••- c ın n se em arını a ay ı- f .ı,; 
·~.7t"ca ~<r ettığtın zaman halkm gasterdlğl tara md .. n neşredilen ve Köseivanofun 
\'e aın~ın~c Şükran harekeUerl çok şlddetll bir nutkunda, Bulgaristanın milli e -
lı l'"tkıkatı idi. ınellerini Almanya gibi cebir ve şedid 

3. eJı:et ed nın devanı ederek gece Adanaya istimalile derril, muslihane yollarla hal 
~ern • 1lceğıın. . • . ~ . 

ba~·.1 ~Ye ln .ııar"ılm t 1 d 1 ledılecegıne daır beyana·tta bulundu • c, lı;ınııa ., az nz m uygu arım ve • . . . . . . 
'<lerı beraber Buyük Şefime nrzını rl- 15uı1u bıJd:ren hır haberdır. Halbukı 

ı:n. Köseh anof aylardan beri umuma hita. 
Dahili~~ \"ekili ben nutuk söylemiş değildir. 

lt ~ır teıgrara Faik Oz~k Reuter muhabiri şimdi zabıta em -
tı . Milli Şef şu cevnbı vermiş. · d a· p 1· f" · t' b B l " ta· rın e ır ope ıe ın ıs ıcva ı ve u -

•k Öıtraıt ~Efristandaki ecnebi matbuat birliği ta-
ı! Rrar

1 
Dahiliye Vekili raf.ndan yapılan tahkikat, bu haberin 

•ı.ı·ı' nııdan ı R · · lıt ~n tü memnun oldum Tetk k - ne euter nıuhabın tarafından, ne de 
an eını~~~~atay için çok tnydalı olaca- mıun tab: buJundu~u Bükreş muhabiri 

1'a.ıA 1. t i .. " 1 .. r:ıfınd<m, n"' de dii'i-er Balkan mem -
)~ "ttYdak sme nonu . . . 
~ Ve~ııtnı 1 seyahati münn.cıcbetlle DahllJ- IC'ketlenndPkı muhabırler tarafından 
tt,,~erık ~~ Faik Ö•'trak ile Başvekilimiz \'erilmedi~inı mE'ydana koymuştur. 

~r teatı Y<fanı arasında da. ayrıca tel - --

;dıı:11~ştır. lzmir be:sdiyssi Gotie'nin 
J\~tı.na rkihn tetkikleri Aok ,. l" k ı ""' t 'e b ' (liususi) _ Bugün burava l>"' Or,, Or 0 a .. a ÇallŞlıQlnl 

'l llhi}· ···ıd· . ~ ı.ıı.ıtna k'Yc V:kili Seyhan barajında- u! lrı)Or 
~ n, rn analı ınşnatını, Adana mezba. (Baştarnfı 1 inci sayfada) 
~ Oulurı:ılcket hastnneslrdf> tetkikler- Bu münasebetle İzmir Belediye Reis-

i' İrıde t~•ur. Faik Öztrok Tarsus ve liğinden bir mektub gönderi miş ve tav. 
............... e tetkik'er yapacaktır. zihan neşri istenilmiştir: 

F--.. c2211119a9 tarihli gazetenizin birinci 
ra?"\ .. ız mec isleri sayfasının 4 üncü sütununda cirnar işle-

f 1 •,. rinde çalışan .:neşhur mimar meğer nak-
to-o} ev {'l ad: kaşmış~ başlıklı yazınızda Fransız mi-

" l>aris ~ntı a ça~ın'dı marı Gotie'nin İzmır Kültürparkının pro.. 
"•h • 27 (t:r · · · t ğ l d K~lt"" k 'lll ltlcc1is .~1Ususi) _ Mcb'usan ve a- ~es~nı yap ı ı yaz~ ı ır. u ur~r pro-
1 fe\'lt •11.'rı, önürnüzdekı Perşembe gii- ıe ı 1935 te Beledıye fen heyetı tarafın
l!l'dır. a.lade toplantıya davet edilmiş- dan yapı1mış ve 1936 sene.sinde inşnata 
ti ~ıı t ba lanmıştu·. Gotı0 ise 193!J senesinde 
ı. llarıa0lllanıı, harbin başlanaıcındanbe. gelmiş ve yalnı7. üç ay müddetle dekora-
~lıt tnı::nt b t·· • k ı t lsı 01 onun ikinci fevknlô.de top- or o ara ça ışmıs ır.~ 

acaktı.. --------

1\J.;--a ·: d .k. - Julyüs Berger şirketi ihti!Afı 
nya a ı ı tren hakkındaki k~rar 

!."lh Ç~rpıştı Ankara, 27 (Hususi) - Julyüs Berger 
t t" ''dta ı 7 ~t'.' kıh .. 

1 
(Hususi) _ Almanyada şirketi ile mevcud ihti.nf hakkında ha. 

l/ 1 ....... ar - kem heyetinin verdiği karar Emlak Ban-

istediği ablllkanın hukuku düvel kai- D diğer taraftan tngiltere ve Fransa arasın-
mu}lalı·r r jazarlıksız da cereyan eden muharebe, iki taraftan 

delerine kat'iyen olduğunu birinin galebeyi kazaon·a~ından evvcı 
söylemiştir. s I k sona erebilecek de~ildir. 

Çemberlayn'in dünkü nut.lrnnu mev- Q ıo. l Ş an Un U Bueünkü har\li11 mutavassıt bir bnru 
zunbah~ eden ayandan King de şöyle !ormü1ile halled;Iebileceği hakkında hali 
demiştir: Ticaret Ve~dli -:-ıin talebi bir klsım insanlarm muhafaza c>der gö. 

İngiltere, ayıyı dc?ha vuımadan evvel Üzeri ıe sual lakr :ri 15 ründükleri ümid. bu defa, tamamen s•Jva 
postunu satıyor. düşmüş oluvor. İngiltere, müttefiki Pr::ın • 

gün geriye bırakı dı sa ile birlikte Almnnyavı perişan edip a· 
1 1 ~oo h L mana düsürmeye azmetmişlerdir. Buna 
~t::. va iJ in aSKer Ankara, 27 - Büyük Millet Meclisi mukabil, bövle bir <ibbetin memleket'c>r' 

·' bugün Dr. Mazhar Germenın başkanlı. 1 için n~sıl bir. iz:ııihlill olabi'eceğini y~kı terhis ediyor ğında toplarunış ,.e celsem!l açılıc:ını mü- nen bılmelerı lazım gelc>n Alman devlei 
teakıb söz alan Tıcaret Vekıli ~ Nazmi ricali de, bilmukabil, ellerinden gelen h~ 

Roma 27 (A.A.) - Bu Cuma ünü 300 Topçuoğlu, şu beyanatta bulunmuştur: vasıta i'e bu kararn mukav"met edecek 
bin askere hususi bir kış izini v!rile~ek- • cİstanbul meb'usu Rana Tarhan arka-

1 

vhe ~~rbşılarkında dur
1
an hakslımdı mu

5
harheb

1
e 

d 
arıcı ıra maya ç.ı ışaca · ar ır. , u a ,. 

tir. aşımızın pazad:ksıL satıj kanunu hak- göre yirminci .ısır in~anları hakikaten 
kında Dahi!iye Vckilı ıle Ticaret VekaJe. topvckun bir harbe şahid olacaklardır 
tine tevcih edılmii şifahi bir sual takriri Ö:>'İE:' bir harb ki, taraflardan biri ma~luli 
vardır. Dahiliye Vekili arkadaşımız se- olduğu takdirde bütün varlığı diğer tara 
yahatte bulunuyoriar, bendeniz de çc:ık fın indi karar ve arzusıına tabi olac:ık, 
müstacel işler kar<::ısında henüz bu kanu-lmües~esatıpa isteni1e!ı c:ekil verilec<'k 
nu tetkik etmeğe :.imkan bulamadım. On hatta siva.c;i ve i.dari reHmi bPe kendic;ini 

Gö ıels, Almanlara 
ni~tbin olahm, diyor 

Berlin 27 (Hususi) - Güzel San'atlar beş gün tehirini rica ederim.» n:ağl(ıb e~ecek tarafın isteğine ızöre tes. 
Birliğinin senelik toplantısı münasebetHe Ticaret Veki'inin bu talebi tasvib edil- bıt ve tavın olunacaktır. -~u mu~ar.,b~ 

d . D G"'b ıs t · .,, . . nin sonunda, taraflardan bırmin bovlc hır propagan a nazuı r. o e ve ş cep - mış ve rumame; t. geçılmıştır. . t a·· .. a·· · kl · k t" ·ı . . . . . .. .. .. .. vazıye e U"UP uşmıvece · erı es •rı e-
hesı nazırı Dr. Lııy, radyoda bırer nutuk Meclıs, Reısıcumhur ve Buyuk Mıdet mez. Fakat bir farazive olarak mesela Al· 
söylemişlerdir. Mec!isi bütçelerin~ munzam tahsisat ve. manvanın mağlub düc:ece~i tasavvur o-

Dr. Göbels, harbin bir çok acılnr tevlid rilmesi hakkındaki kanun layihasını ka- }unsa. bugünkü müttehid Almanya. hiç 
ettiğini ve bu acıları metanetle karşıla - bul etmiştir. şiiphe yok, evvelce mcvcud \'C' adedi na-
mak Iazun geldiğini kaydettikten sonra, mahdud oldu~u mi~il '(ı bir takım kra~-
demiştir ki: Frans•z 1• r. g: 1 iz lıklara. prenslik ve dükalıklara ayrııa-

Nikbinlik, harbi kazanmak iı;in silfilı B • • ! · ! caktır. Aynca Renin sa~ sahiline hakim 

ve cephane kadar elzem bir unsurd..ır. ı•ktıs~dı r"ş birlrgwı• olanın Alma!1yay~ hükmed.er nazarives~ 
Halkın maneviyatım yükseltmek ve nik- t~ ~ . d: ~tblk edılere~ bu. ne~rı~ .. b~sınd~kı 

. . . . . . . buyuk Alman ~ehırlerı de. gorunuşe .(!orc 
bınlığı yaymak 'Çın daıma çalışmalıyız. Parıs, 27 (A.A.) - J can Monnet, Da. 1 Fr 1 t f d h d - .... . . .. . . ya ansız ar arn ın ım, ya u mu;;ı,C'· 

Dr. Lay de aym mealde bır nutuk soy. ladye ve Çemberıayn tarafından aynı za· rek İngiliz _ Fr:msız kuvvetleri tarafın. 
lcmiş ve sözünü bitirirken, Dr. Göbels ile manda kordinasyon komitesi reisliğine dan işgal edilecektir. Bu hakikati bilen 
kendi arasında hiçbir vakit ihtilaf zuhur tayin edf!miştir. Bu komitenin vazifesi, bir memleketin nasıl müthi$ bir enerji 
etmediğini tasrih eylemiştir. harbin sevk ve idaresi maksadile Fransa ile mücadeleye girişecelU kolaylıkla ta

ve İngilterenin iktısadi gayretlerini tan- savvur edilebilir. 

Belgradda buyuk bir 
A nıan şirketi kuruldu 
Paris, 27 (A.A.) - Petit Parisien ga

zetesinin Belgrad muhabiri, Alman ser
mayesile teşkil edilmiş olan bir anonim 
şirketin Belgradda tescil edilmiş olduğu. 
nu bildirmektedir. Pek geniş olan faali
yet sahası, bilhassa Yugoslavyada pamuk 
ticaret ve ziraat, zirai mahsulat ve maa
din sahasını ihtiva etmektedir. 

Politika gazetesı, geçen ilkbaharda bir 
Alman heyetini Belgradda bulunduğu sı
rada taslağı vücude getirilmiş olan plana 
göre her türlü pamuk istihsalatı tekrar 
Almanyaya ihraç edilecektir. 

zim etmektir. Almanya, şimdi ya mücadele ederek 
Monnet 1919 dan 19'.!3 e kadar umum1 ölecek, ya kendisini kurtaracaktır. Görü

katib muavini sıfatile Milletler Ccmiyc- nüyor ki bu iki :•ıktan başka bir üÇüncüsü 
tinin teknik iktısadi ve mali servislerini yoktur. Bu vaziyete gelen hiçbir miJlet 
idare etmiştir. Çınir. ihyası tedbirlerine için tercihte tereddüd eniz sayılamaz. 
iştirak eylemiş· ve Şimsl Amerikasında - f7) b 
resmi vazifeler görmüştilr. ..)e/İnı, UL.a9ı.rı L;1ntzç 
·····-······················································································································· 

Sabattan Sabaha 

Aç ve tok 
Eski Yunan mitolojisinin aıab Ye felaket yuvası olarak tanıdığı bir efsanel'i 

Şarvm nehlri vardır ıU ilihlarm ı-adabıua uf"rıyanlar bu kaynar katran halinde 
kıvrıla kıvrıla ölüm kayalan arasında akan nehre atılır ve orada cehennemi azab 
içinde can verin.erdi. 

Buıünün radabına relen harb ilıihları da Şimal deniılni bu bale koydular. 

~ o.al ilti Yol ço~ınuştır. Dün Frank- kasında yarın yapılacak bir toplantıda 
·Aol:iiş-----tur.cu treni çarpışmıştır. ı ı Türk hakemi profesöl' Yusuf Kemal tara- lra;ı İngİlt3reyİ 
~ ••ı fından okunacaktır. 

~'ld anvada i1iinci gizli Jf.1ısır or_(_tı-~ı-ın_u_n_ protesto etti 

Altı ay evvel ışıklar içinde bir ı-elhı k:ıfilı-cı• gibi Amerikadan Avrupaya mes'ud 
in anlar taşıyan transaUantlkler bu deııbcle süıülüp (İderken buıün idi b!r 
balıkçı teknesi bile rahatça dolaımak lrr.kıinı bulamıydr. Havadan ölüm yatıyor, 

denziden ölüm lı kırıyor. ilahlar kana susadılar. (l}arom> bir efsane leli. Maı14 
bir bakiktlttir. 

tt ~ru-?~ ıneydana çıkınış Mane11raları Tcihran 21 (A.A.) - İran hükume-
~ lıt g[~lt CRoyter) - Almanvdda ikin- Kahire, 1 7 ( A.A.) - Büyük manev- ti, bitaraf memleketlere giden Alınan 

ır rady · · 
~\.· 0 ıstasyo!ıu meydana çık· ralgra başlanmıştır. Bu manevralar iki mallarının müsaderesi hakkındaki ka-

tıı..:ı 1;
1 beutscbı . sdhada rereyan edecektir. Birinci saf. rarı İngiliz hükumeti nezdinde pro -
l~on . anrı Sender - H:.ır Al - ha Kanunuevvel sonuna ,.e ikinci saf- 1 esto et:miştir. 

lt;, ~tı ltı.ır ~" >Srn.i altında çalışan bu is- h:ı da I<anurıusaniden Marta k~dar de- ---------
Gtı r f blik ~vzasında bulunduğunu ve vatn eylh'eccktir. vaıı·ıer arasında 
~ te a>ındakI Al ı 1 ., 

r. mas halıııde old 1:1an a:ı~.e en kc Scın :safha Libya çölünde yapılacak ki ki 
ugunu 1 1rme - ve Mısır topçusu ile birlikte İngiliz deg~ :şi İ 8f 

~tl}Q -::----___ topçusu da buna iştinl'ıt edecektir 
\;tı}( ~ 

ı ının Japo,yaya Boluda kar 
ll" l var~ı . . 

~/lıı27 Vazıyetı Bolu 27 (A.A.) - Bir kaç günden-
~t ~allın <A.A.) - Alman radvosu A- beri devam eden yağmurlardan sonra, 
t....'lôlr Ja · • 
~4' ~() tatb· Porıyaya ka111 umumi bir hu gece başlıyan kar, hala devam et -

· ık cdece~'ini haber vermek- ınekte:fir. • 
Şehirde be~ santimetre ka vardır. 

Ankara, 27 (Hususi) - Kars Valisi A
kif Sıvasa, Sıvas Valisi Muhtar Giresuna, 
Mardin Valisi Cevad Karsa, Tunceli Vali 
Muavini Sedad Bltlise, Bitlis Valisi Rifat 
Bileclğe nakll ve tayin edilmişlerdir. 

Diyarbakır Valisi Mltatuı b~ka bir va
zifeye nakli de mevruubah.atlr. 

* Almaııya canını dişine takarak botu~uyor. Beynelmilel harb niv.mılarıru, bi -
tar:ınann hakkını tanımadan botuşu_vol'. Ba kıyasıya bir müradeledir. PetıJnn_ 
ların yeneslye cilreşlerl clbi. 

Bu yalını bir sinir harbi deiH olpn mllldlerin karakt~rlni rösteren bir meta
net h:ılrbldir. Jermen iradesi ve Anılo-Sakson inadı çaı·plljıyor. Almanya birkaç ar 
evnl bah ettıiı gizli sllihını meydana vurdu. İngf tere ile Avrupa arasını torpil 
tarlası htıline retirdi. lnciltcre teli.ş etm.,den tedbirini aldı. Torpilleri birer kılıç 
balığı gibi avlamak usulünü keşfetti. Oeıci arada bitaranar zarar ıördüler. Fakat 
iki müthiş kuvvet arasındaki öldüresiye! çarpışma sahası elbet tehlikeli a:acaktı. 

Flar zarar bugünkü kadar kalsa ne mutlu. Öyle görünüyor ki birbirinin canına 
kastedenlerin başvuracakları öldiirücü "lff'..hhr bu kadarla kalmıyacak .. llitıer Al. 
Jmlllyası lcin bıı lharb bir Yarlık Ye hiçlik davası h• ine ıt:lmlştir. Öte tarafa re . 
linet" tarih şahittir ki rfri tlll mücadeledrn l'allb çıkmayınca silahı elinden bı . 
rakmaz. Şu halde harb yeni hadiseler dotıınıp sahasını ıenl~letmese bile iki tamı 
arasında bütün hızı ile de•am edecek. Bltaranann !fikiyetı bu davada mıf\:ıat:ıb 
bulamaz. Bu meselede en kanettl ~s aahlbl Amerika: İngt tere n Fransa ı:-tbl iki 
7eııgin müşteri buldutu için şlklyetçl deil"dir. Aradaki küçüklere ıellnce rıeliime'
lel'i lçln tokun aça ,alebeslne dua etmelldlrlcr. Çünkü açın ralebesl bütün küçük 
lokmaların silip süpüriUmesJ demektir. 
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Değirmenciler ve fırıncılar fiatın artması lazım geldiği 
ve diğer alakadarlar zammı icab ettiren bir sebeb 

olmadığını ileri s ·· rüyorlar 

Un fiatları çuval başına 615 kuruştan 1 Çuvalcılar ise: 
635 kuruşa fırlamıştır. Değirmenciler ı -Çuval bulamıyoruz. Fiatlar kendili
malzcme fiatlarının yükselmiş olduğunu, ğinden yükseliyor, biz ne yapalım, de
çuval bulmakta müşkülat çektiklerini ile mektedirler. 

SON POSTA 

arşova ·sefirimiz 
dun oınanyadan geldi 
Po1onyanın Almanlar tarafından işgali 

üzerine Romanyaya geçmiş olan ve iki 
aydanberi Bükreşte bulunan Varşova se
firimiz Cemnl Hıisnü, dün snbahki Kon
vansiyonel treııile şehrimize gelmiştir. 

Varşova sefirimiz dun Sirkecf garında 
kendisile görüşen gaı.etecilere Ankaraya 
gitmekte o'duğunu, hükumet erkanile te
mas etmeden resmi beyanatta bulunamı
yacağını söylemı.ş ve Fransada kurulan 
Polonya hükumeti nezdinde Türkiyeyi 
temsil edip etmiyeceği hakkındaki suale 
de bu hususta bir malfunatı olmadığı CE'

5 ev soyan mahir bir 
ırs z yak landı 

Emniyet Mii.dUrlüğü teknik teşkilatı 

tarafından İstanbul ve Beyoğlu tarafla-
rında bir müddet
tenberi çok kur. 
nazca on beşe ya
kın ev ve apartı
man soyan yaman 
bir hırsız yakalan. 
mıştır. 

Cereyan tu 
kadar yakaJamt 
şekli de cidden en 
teresan olan bu 
hırsızlık vak'ala· 
rının mahiyeti ~U· 

Sirkat hadisesinin vukubulduğu ap;: 
tımana giden memurlar, mahallen y~P 
lan tahkikat sırasınd:ı bu esrarengiz b~ 
sızın sobayı kurduğu sırada metruk b 
avizeyi de bu arada tavanu taktığını ı;~ 
renmiş ve derhal tozlu bir halde bulull; 
avize üzerindeki vazı.h parmak izleri 
teknik vasıtalarla tesbit etmişlerdir. ıe 

Mevcud parmak izi dosyalarlle avi 
ÜLerindeki izler tetkik edilince failın ~ 
senedenberi faaliyette bulunmıyan e 

ııı: 
sabıkalılardan Ahmed Sıtkı olduğu an 

ri sürerek, un fiatlarını yükseltmişlcrciir. 
Belediye un fiatlarının yeniden lüzumsuz 
yere yükselmemesi için tcdbır almış ve 
fakat fırıncıların bir müi:ldet evvel yap
mış oldukları miiracaati de yerinde bu
larak ekmeğin kilosuna on para zam yap
mıştır. 

Fakat Zahire Bor!lasmdan ialahiyet'ar 
bir zat şu mütaleadn bulunmaktadır: 

vnbını vermiştir. 

Polonya sefirimiz, Polonya hükumPt dur: 

şılmıştır. Ahmed Sıtkı dün Galatada ~S" 
val sokağında Budapeşte apartımanılldıı 
metresi Hasibenin yanında yakalanmıştı:· 

·tı• 
Sabıkalı hırsız suçlarını tamamen 1 

Bu hususta değirmenciler·şu müta?ea
da bulunmaktadırlar: 

c- Çuval fiatları alabildiğine yüksel
mektetfir. Çuval fiatlarJla beraber malze
me !iatlan da pahalılaşıyor. Un fiatlan· 
na bu yüzden z.am yapmak zaruretinde 
kaldık.~ 

Fırıncılar şu mütaleay1 
dir: 

yürütmekte-

c- Belediyenin tensib ettiği şekle gö
re, unun çuvalını değirmenlerden 6UO 
Jru~a alacaktık. Ha ·bı: ki unun çuvalı 

635 kuruşa çıknıı~hr, biz de haklı olarak 
ekmeğe zam yapılmasını istedik.> 

- Borsada buğday fiatlarında bir yük
seliş yoktur. Toprak Mahsullerı Ofisi ev
velce tesbit etti~i fiat ür:erinden buğday 
aatı§larma devam etmektedir. 

Ekmek yapıcılar şu mütaleadadır: 

- Çuval fiatlan yükselmiştir. Biz de 
biliyoruz. Fakat fırıncı 600 kuruşa aldığı 
bir çuval unu harcııdıktan sonra boş çu. 
valı 15 kuruşa satardı. Şimdi unun çuva.. 
lını 635 kuruşa alıyor, fakat boş çuvalı 
elli kurtl§a satıyor. Değirmenlere aid mal
zeme fiatları yükselmiştir, deniyor. Bu
günlerde hangi değirmen malzemesini 
yenilemektedir.> 

Ticaret Odası ve Belediye müştereken 
hareket etmek suretllc ekmek fjatının 

yükselmemesi ıçin icab eden tedbirleri 
alacaktır. 

Ki°ltiir i~leri : 

erkanile beraber 17 EyJ(ılde Romanyaya 
geçmiş ve Romanyad·i, Polonyadaki 
'Iürklerin akıbeti ve hnrb )~zlindcn orta
ya çıkan diğer meselelerle meşgul olmuş
tur. 

Polonyada mevcud 500 kadar Türkten 
bir kısmı memlekete dönmek arzusunu 
göstermişlerdir. Bunların arzuları yerine 
getirilmek üzere icab eden tedbirler alın
mış ve konscios Receb, Polon) aya gönde
rilmiştir. Bu ırktaşlarımı:z: yakında mem
leketimize geleceklerdir. 

iş yuzunden bir h~mal 
arl<adaş~nı yara adı 

Sobacı kılığına 

girmış bir adam Hırsız Ahmed Sıikı 
Beyoğlu ve İstanbul taraflarında bazı a
partımanlara giderek kapılarım çalmak .. 
ta ve: 

•- Beni •.. bay şu mektubla gönder
di. Sobanızı kuracağım.> 

Diyerek, hakikaten evin bayının ağ
zından yazılmış bir mektuh vermektedir. 
Bu suretle apartımana giren bu adam, 
kısa bir zaman zarfında sobayı kurmaktı 
ve bu arada ev dahilinde kolaylıkla ta
§ınması kabil e9yalan da aşırdıktan sor.. 
ra kollarını sallaya sallaya çıkıp gitmek
tedir. 

Bu esrarengiz adam bu suretle 25 gün 
içinde 15 evden muhtelif cins ve kıymette 

Evvelki gece Küçükpazarda bir adam 1 birçok eşya çalmıştır. 
iş yüzünden arkadaşını bıçakla tehlikeli Birbirini takib eden bu hırsızlık vak'a-
sure!.te .. yara~arnıştır. lan nihayet Emniyet Müdürlüğüne int!-

ra! etmiş ve çaldıkları eşyalar sattığı yet• 
Oııırı· }erden alınarak, sahiblerine i:ıde 

muştur. 

Miiteferrlh : 

Nafia Vekili bugün Ankaraya gidiyo' 
eJC~ 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize g et 
Nafıa Vek111 General Ali Fuad CebesoY. d # 
şehrimizde nafıaya ald i~r üzerlnde ~ /, 
tetkiklerde bulunmuştur. Vekll, Nafıa JJU ,.r 
dürü Bedrlden nafıa işleri hakkında 1z:ıll 
almıştır. • 

Gen'?ral Ali Fuad Cebe.soy bugün .Anldl 
raya hareket edecektir. 
~~ .... ~ 

(::Unhkemelerdc sütunumuz bugiiıl 
6 ncı sayfrunızdadır) ,,.,/ 

.,.,~ 

Kuçukpazarda oturan hamal Musa ev- kal ebniş. zabıta mevsimin icablarmdan Arnavudluğun bayrak bayraflll 
Rumen ticari anlaşmnannın Edebiyat fakültesi dekanı vclki gece evine· gelirken, önüne ayni çok kurnazca istUade eden hırsızın peşi- Yarın, 28 İkinciteşrin, Arnavudluğııll 

met:pi tebliğ e 'ildi Ankaraya gitti yerde beraber çalıştıkları arkadaşı Ali ne düşmüştQr. bayrak bayramına müsadütir. Bu .rniiJl~ 
1·ürk - Rumen t.ıcaret. mukave1C3in!n met- Ünlversltıe Edebiyat Fakillt.esl dekanı pro- çıkmış ve: Zabıta bu husustaki tetkikat ve· tahki· sebetle İtalya baskonsolosluğunda b ~ 

nl de dün istanbul Güınrlıkler Başmüdür - fesör :Umid, arkeoloji en.stlttisü için Maarif c- Sen benim işleri:nc man• o1uyor. katına muhtelif cephelerden devam et- kabul resmi yapıla~aktır. İtalya baş1<0ı:ı .. 
lüğüne tebliğ ed11mlştlr. Ayın 21 inden iti - Vek~etlnde yapılacak toplantıda hazır bu- sun. Başka böE.ikte çalış, aksi takdirde iş mekte iken, evvelki giln Lalelide Mesi~- solos!uğu şehrimizde mukim Arnavud ı;1 
ba:en mer'iyet m~vkllne girmiş olan nnlnş- lunmak Qzere, Ankaraya gitmiştir. fenaya varacaktır• demiştir. pı..,a mahallesinde Bav Şemsiye aid apar. !arı Kazaditalyaya (Meşruti'-·et cadde;,. 
ma klorlng esasına göre yapılmış olup, 1940 Edeblynt Fakültesi deknnı, fak:Ulteye a!d ehd dl · · l k -:1 J .; dil,.. 

Ö 
Musa, Alinin but i ne sınır enere ·: tımanın da aynı' adam tarafından maıu·m 77) da •et etmeK' tPa··r Kabul resmı' 19 senesi Eylül ayına kadar mer'i olacak ve o ve profeı: rler m~llslnde kabul edllen bazı " · ı · 

tarihte her iki hükümet tarafından tayin e-
1 
talimatnameler! oo Vekrılete tı.ı.sdik ettl!mek <- Sen bana ne yapabilirsin ?:t şekilde !!oyulduğu ihbar edilmiştir. 22 ye kadardır. 

· ~~~~~te~~~d~~ü~e~~~~~~~~w~ ~"~~~şti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hakkı~d:ı. karar vereceklerdir. 1 l):öy <'nstitüleri ~çılacnk Arkadaşının bu sözlerine fena halde 

Yeni Türk - Rumen anlaşmıısında Rumen Maarif Vekfiletı meml~ketln ziraat işlerine içerllyen A 1i bıçağı çekerek üzerine sal
meuşeU mallar iç~n lc.ontenjan konulmWJ - ~lve!'lşl! bulunan muhtelit mıntakalannda köy dınnı ve olanca hızile Musanın karnına 

Tiyatronun zaferi, sincmay~ temel oluyor. 
Aylardan beri Fransayı zevk ve takdirle yerinden oyna tan . . · tur. Bu :ırada 6ellilloz, her nevi odun, ker~- eğitmPnf ve öğretmeni yet1şt1rmek üzere .k:öy 1 te. mcvaddı klmyevlye ve tıbbiye, her nevi enstıtiilerl açılmasını kuarlaştırmış ve bu sap amıştır. 

mndent yağlar da kontenjana dahli madde- hususta faallyet.e geçmiştir. VekAlet bu mak- Yarası ağır vlan Musa cankurtaranla 
!erden 8ayılmaktndır. D!ğer Rumen malları .ea:!lcı. tir kanun lflyihası hazırlıyarnk yakın- hastaneye ka 'dırı1mış, vak'ayı müteakıb 
Tlirktyeye umum! ithal rejimlerine göre s:ı-ı dn Büyük Millet Meclisine takdim edecek _ kaçan suçlu AH, bir müddet sonra yaka-

SACHA GUIT Y'nin ö:mez eserı 

kulablleoekttr. tir. .. lanmıştır . 

; ~etlari to~lantısı dun 
.............................................................. 

Basın Kuru'l'l u 
ist::.nbul Ba"ın Kurumu Heyeti Umumiye 

P..ei<ıl•ğindf'n: Heyeti umumlyenin 23 İkin -
cit!)şrin ı 939 tarihli toplantısında tesbıt. o -
1unnn ck!icriyetle Kurum, Türk Basın Bir -
lllt!ne l!Uhak etmiştir. Bu iltihak Kurum 
emvalinin te.sıs yollle Birlikçe idaresini ve 
Kurumun bütiin hukuk ve vecibelerinin Bir. 
llkçe kabultinü tnzammün etmektedir. Key
fiyet! n!zıımnarne hükmünce !Hin ediyoruz. 

GABY MORLAY - SACHA GUİTRY - JACQUELİNE DELUBAC 
kudretlerile süsliyerek Fransız sinemacılığına bir şaheser hediye ettiler· 

Bu eşsiz 
eseri siz de 

'de 
Görmeye 

hazır!anmıZ· 

U PERŞEMBE AKŞAMI 

Yarı ·1 akşam noanM~EJ) \blJ ~ fr'K Sinemasında 
(ENDÜLÜS GEOELERl) nin unutulmaz yıldızı, büyük İ~anyol 

şnntöz ve c1ımsözü 

Hakiki gitarlar ve Madrid operası balet heyetinin iştirakile tamamen 
İspanyada çevrilmiş ikinci büyük İspanyol filmi 

Es:ıa/ cemıy tleri idare heyet eri toplantı 1ıalinde 1 
Dün esnaf cemiyetleri müşterek yar

dım heyeti merkezmde burun esnaf cemi
yetleri idare heyetleri ve cemiyet reisle
rinin iştirakile bir toplantı yapılmıştır. 

İki saattan !azla devam eu::-n bu toplantı· 
da Ticaret ve Sanayi Odası esnaf şubesi 
Müdürü Kazım Yorulmaz da hazır bulun
muş, her cemiyetin y&rdım heyetinin em
rine ayıracağı tahsisat uzerindc ehemmı.. 
yetle durulmuş, yardım Psası ve mahalli 
sarfı etraflı bir şeki de görüq5Jmüşttlr. 

Bu görüş:mel~r sonunda cemiyetlcrm 

ayıracağı tnhsisat ile her sene ynpılmB:;J 
düşünüldüğü haldı> bir ttirlü yapılamıyan 

fakir ve yoksul esnaf çocuk arının yaz 

aylannda istirahatlerini temin edecek vir 

kamp kurulması karnrhştırılmıştır. Bu 

kampın Maarif Vekfl'ctıni:ı kanıp talim:ı

tına uygun şekilde devam etmesini temin 

etmek için, Maarü Vekaletinden munllim 
isten Uecektir. 

Yurd kurulması için derhal fnaliyete 
geçilecektir. 

Fakir esnaf çocuk1arının kitab ve mek
teb ihtiyaçlarını temin etmek üzere ıcab 

Şaheserin iık iraesi şerefine lspanyolca dans ve şarkılar galası 
Serenadlarla danslar arasında geçen İspal"yol gazetelerinin büyük aşk rorrıafll 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 42851 

e_d_on~ta_hsi __ ·s_a_t_ta __ H_ti_fa_k_la __ k_ab_u_ı_e_d_il_m_~_~_·r_. _~_~_~_~_~_~_.!'_:::r:ı:l:i!Sii':3~~i:ia'~~~:::.m:tiZ:l!Sliiım:.:~;m;:sıı:s~~!!?'JZSIB!31i~ml:mi1311Ci!lllBllZlı::msm:~:t:ii:=::ii!liiii!~~:;s:::S~ 

Bütün dünya haikınıtJ beğendiği, Her 3 senede bir yaratılan büyftk şaheser! 
1 ç~3 senesinde Canavar yaratan FRANKENŞTEİN - 1936 senesinde FRANKENŞ
TEIN nişanlısı -

1939 da milyo lnrcn dolnra mal olnn Te tanınmış kudretli bcs büyük arti&tin 
oynadığı. Fransızcn sözlü: 1 ürkiyede ilk defa 

20 sene uyumuş lralmıı korkunç b~r had"se..... Birdenbire bu 
<:dnavar meydana geliyor •. .• insan fnkat mazinin irsi gölgeleri 
dar .... O zem9n •..• Korkunç Canavar .•. En hfiyük v hşeti yapan 

yarı adam yan 
belirinciyc ka
hayvan •.•..• Bundon başka gene mfiteaddid defalar 

mevzuubahs ed 'dı i halde başarılm, ml§ 
olan bekar esnaf n barınmı 

1 
i in bir "2'--.-.,-~-.-.:~ .................................. ~ Matinelerden 

yurd teşkıline har. r vcrılmişt'r. j j,_ .................. _ .... ,,i itibaren 

Sinemasında 

BAŞLIYOR 
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M aa»KEM EIL 
K adınlar aras da en tabtt olan,çünkü hiçbir kadın kocasınct onunla a.. 

muhakkd'ıt odur: lBkadar olması yüzünden çıkışmaö 
Çün!~ü süslenmek aklına gelmez, du- ~nkü hiçbir ~enç delikanlı onun yü.. 

dakları boyall' değildir, saçı kıvrılma- zunden gecelen uy~ .kalmaz. 
mrntır. Gözlerinde rtmeld€.Jl, tırnakla - Kadınlar arasında en ıyı huylu olau 
rmda ciladan eser yoJ .ur. muhakkak odur: 

. Asfa kavga etmemiştir ve etmiye .. 
Kadınlar cnasında en muktesıd olan kt' ,'\,.,1 k" yi k"şt" . t• mnh , ,_ak d . ce ır. n..:> a ımse çe ı ırmeımş ır 

a;ct". 0 ur k' t• · kti A l si · ı·ı·k r , .. . ve çe ış ınnıyece r. s a nır 1 ı 
Ne k şlık kur.K, ne yo. lık rob, ne ba- göstermemiştir ve gösterrniyccC'ktir. 

loya gitmek içın tuvalet. ne de dağ Asla kimseyi çekernernizlik etme.niş _ 
sporlarına iştirak için &kimo kıyafeti tir ve etmiyecektjr. 
ister. Kadın dr arasında en az konuşan 

Kadın! arasında en az göze çarp- rounakkak odur: 
mak cihetini iltiıam eden muhakkak Arandığı zaman ancak üç kelime 
od'Jr: söyJer ve susar. Tekrar aranıncıya ka

Lüks bir otomobil içinde caddelerden daT ağzını açmaz. 
peçmez, yazın ıplajla .. a kumlara uza- _ Ne mükemmel kadın! 
n1p yatmaz. Tiyatro locasından parter- De.."!" • d w.1 . ., H k"k ·· 

'ltnız egı mı. a ı en mu -
de oturanlara bakıp onlann nazarlarını kcmmel .. Fakat yazık ki bu mükemmel 
kendi üzerine çekmez. Sokakta kınt - kadın canlı değil: 
maz, salon<lcr gösteriş yapmaz. s· t ta b 1 t lef tr 1 d ki 1~"'· s n u e on san a ın a 
Kadınlar arasınd en az tehlikeli <>- otomatik baya'n saatten bahsettim. 

lan muhakkak odur: r-ı l ı 
Ç"inkü peşind~ erkekler koşmaz, · J .rm11.t d--l-ulı1...rl 

C Bun an b'liyor mu idin'z? _ı 

"Kadınııı vaz.ifeıl 
J.Vedir ?" 
c- Karı kocl. iki kişilik bir aileyiz, 

küçük bir apartımandn oturuyoruz, 
r1ara vaziyetimiz müsaid olmasına rağ· 
men hizmetçimiz de yoktur. Bir ara • 
lık kendi kendime: 

cNe lüzum var, şu küçücük evin i~ 
ni gönniye bol bol yetişirim, diye 
düşünmüştüm, bir arkaclo~m itiraz e~ 
ti. Kadının hayatta i§i ıadece evi ida· 
re etmekten. mi ibaret? Size soralım, 
dedik. 

* Yukarıda okuduğunuz sntırlnrln _hü· 
laea ettiğim mektubu yazan genç kn~ 
çiına cevalı olarak: 

- Bu hususta d~:z, b alleyo 
tatbik ed.11ebfllr, hükmll mutln.k bir 
(uıide mevcu.d olınncbğını s6yliycce • 
~m. 

Bir aile görlirsünüz ki, knrı koca ikt 
candan ibarettir, fakat sekiz on odalı 
bir evde veya apartımanda otururlar, 

* 450.000 sene sonra 

aşçıları, hizmetçileri, şoförlerı vardır; 
kadın: 

<Cerruyet hayatındaki vazifelerin -
den bah.c;ed~r. çay verir, çaya gider, bir 
çok yardım müesseselerinin üyesidir, 
ve akşam yorulduğundan bahseder. 
Kendi'Jini tayib etmek hatırımd~n bile 
geçmez. Kendisini c~miyete faydalı 

sanması, ger~ekten faydalı da olması 
mümkündür. Hele böyle k3dınlar ara· 
~ında çok kıyrneili eleman olanlar bu
lunduğunu da bilinn. 

Gene oylc aileler vardır kı, bu oku
pıcumun söylediği gibı iki kişidirler 

ve evin hanımını, a§çısını, hizmetçi • 
~ini, hatta hazan şoförü c;.yni hanım 

teşkil eder. Hanım yorgunluktan ~i
kayetçi değil ve mes'uddur. Dedim ya 
bu meselede kat'! hükümlü bir k.'.ıidc 
mevcud değtldh:. 

* M nisada Bayan cŞ. Ş. ye: 
- Teşekkür etmek zahmetini ihU

rar etmiy lüzum yoktu. vazifemi yap
pııştun. 

TEYZE 
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lrlanda 
L ingiltere 

ethişçileri e _ _,. 1 1 

__ I Bu haftanın tiyatro r sınd ki m · cadele 
~~~~~------~ ........ ~~-

Sekiz asırdanberi devam eden bu mücadelede İrlanda 
lngiltereden birçok imtiy3zlar koparmıştır 

Yazan: ı~ ı saıı A :ı E ... diz 

hareketleri 
Şehir T,iyatro4unda: 
Şehir tiyatrosunun dram kısmı, Se -

niha Bedri Göknil'1n Frenç Molnar'<U n 
terci.ime ettiği cŞeytan> piyesini sahneye 
koydu. 

Kıskançlık yüzünden akrabasmı 
· yarallyan bir genç tevkif edildi 

Lalelide geçen hadisenin her iki 
'evmesinden ileri geldiği 

gencin ayni kızı 
anlaşıldı 

Bu piyes, geçen tiyatro mevsiminin ı 
iıonunda ancak bir ıki gün temsil edildiği 
için sahnemizde yeni addedilebilir. 

Seniha Bedri Göknilin tercüme piyes- Lalelideki ağır yaralama vak'ası etra- mız yetişmemişti. Bunun üzerine Yani-
leri son senelerin en muvaffak eserleri , fında adliyece yapılmakta olan tahkikat den 4600 lira aldık. Bir miktar para da, 
olmuştur. Güneş batarken, Faust, Per- j net~ceye varmış ve hadise sorgu safhası-

1 
A~eko ile Evyenyenin pederleri bulunan 

günt gibi tercümebri sahnemiz ve kil - na ıntikal etmi§ti~. - . . ' 1 müteveffa Rakodan almıştık. . . 
tübhane.miz için ayn ayrı birer kazanç -1 Evvelce de yaıdıgımız gıbı, vak anın I Bundan sonra apartıman sakınlcrın· 
tır suçlusu yaralı Behramın Düzceli Celal 1 den Pavli ile kızları Anastasyn ve Andro-. * ı isminde bir akrabasıdır. Celal de, Beh- 1 niki mahkemece dinlenilmişler ve inhi· 

<: h" · T' 1 d' k d ramla beraber, Tophanede dikimevinde ·damın ani olduaunu enkaz altında kal· 
~e ır ıyatroıu ROme ı ısmın a: l "alı~aktadır d kl ··• ı ~ ı d' · . . . . ~ ıı··· · ı arını soy emış er ır. 

Fikr~~ Adı.ı.ıı •_Haydu.dlar ar~ınd.SJ> ı Tahkikat muhtelif safhalardan geçtik- Muhake'me, diğer şahidlerin celbi için 
komedısı temsı~ edılemeyrnce . Şehır tı . - ten sonra, hactisenin sebebi nihayet şu talik edilmiştir. 
yatro.c;u kome~ı kısmında >Bır muhasıb şekilde aydınlatılmıştır : 
aranıyor» yemden sahneye konulmuş ve ! Geçen Ramazan ayı içerisinde Behra- Galib Efgani davasına 
üç harta temsil edilmi§ti. Bunu mütenkıb mın evine Perihan isminde bir kız misa. devam edildi 
Fikret Adilin geçen tiyatro mevsimınde tir gelmış· ve bir müddet kalmıştır. Celal 

1 
• • • 

temsil ed'Jm' ı K k d ı · k Perapalc.s otelı sahıbı Mlsbahı dolan-
disi ~ ış o :n c 1 a~ ar eş erh o. de Bahram akrabası olduğundan sık sık dırdığı iddia edilen Yemenli Galib Efgn-

me s neye onu U;) or. eve gelip gitmiş ve i11te bu gidip gelme-- . . · · d 
B k d' A dr s· bo'd d tc 11 nınin duruşmasına Aslıye 8 ıncı ceza 8 

u ome ı, n e ıra an a ap ler sırasında Perihanla tanışarak seviş- . 
; d'ln'lı.·t· M . · 1 · t 1 devam edilmıstlr. e ı m"l ır. evzuu, me'Y zuun ış enıi ar- meg~ e başlamı~Iardır. Celal genç kıza "'it- . .. • · · •· 

'tlb il gü Idir p · ·· ·· t l d' ~ ~ Dünkü celsede Yemen velıahdı Se) 
zı ı ar e ıe · uruziuz em::.J e ı. tikçe daha fazla bağlandığından nıhayet .. . ' · ' 
lir f1 k 1 

1 

' fülıs1Amdan suçluya gelen bır mektuouıı 
se muva a 0 ur. onunla evlenmı"ğe karar vermiş fakat bu .. . * · ' ı tercumeBı mahkemede okunmuş ve Ga-

. kararını tatbik mevkiine koyamamıştır. lib Efgani ile veliahd arasında münascbat 
Halk operetınde: Zira, Behram da ayni kı:ı:a aşıktır ve bıı ~ 
H ık t . y f S" · · · . bulundugu anlaşılmıştır. 

a opere ı u:.u ururının yem yüzden iki akraoanın araları açılmıştır. M h k , . b ' h 'd' lbi 
G . " l be u a eme, ge.m1yen ır şn ı ın cc 

ya.ulığı bır operetı oynuyor. c onu 4 Vak'a gecesi Behram Lalelide gene Ce.. . . . . 
1• · ·mı · b t ·t·b ·1 ıçın, talik edilmıştır. 

• . . .. •. as1> :ısı ı u op~ı-e , mevzuu ı ı arı e IAle raslamış ve aralarında kıskançlık ııa- --------
!r!andanm mcrl:ezı Dub lınden bır gorunüş tam bir vodvildir. Ben, ilk temsilinde ha- ikasile bir münazaa çıkmıştır. Ayrıldık-

• Gün geçmiyor ki telgraf _haberleri İr -ıh~~ O~ter kı.inu ile, bugüne kadar hAlA zır bulunduğum için bazı ufak tefek ku- tan sonra CelAl arkasından silAhını ı;eke-
Jandadan, İrlAndalı ~ethı~çılerden bah. - m~st~ıl ol~n cenub kısmı. ı .surla~a ~id ~ldu~. Fakat ~un~ da SÖY" rek, ateş etmiş ve Behramı dört yerinden 
setmem..i~ ~lsu~!. _ingıl!ere Almany~ . ılc Irlanda hır zıraat memleketidir. Nüfu- liyeyım ki, muteakıb temsıllerm daha yaralannştır. 
harbe gırdı gırelı İrhndah tedhışçıler sun ekseriyetini orta ve fakir köylüler iyi olacağına kanaatnn vardır. Halk ope. Dün adliyeye teslim edilen maznun i.. 
büyük bir faaliyete giriştiler .. Fırsat bul- teşkil etmektedir. Işte İrlandanın bu va _ 

1 

retine tavsiyem, bir eseri tarn manasıle fadesinde, suçunu inkArda ısrar etmişse 
dukça şuraya buraya bomba atmağa baş. ziyeti onun siyasi çehresini tayin etmek pi~irmeden shneye koymamalıdır!ar. de, 2 inci sorgu hAkimi, Celalin tevkifine 

ladılar... . . . . hususunda mühim bir amil olmuştur. lr- * karar vermiştir. 
İrlAndalılar kımc!ır,. fngıllereden ne ıs- A · y · h' d k f f an 

tıyorJar?. Jfındanın son il.Sırlar zarfındaki bütün ta- fOlun geceıı: en:şe ır 8 yı 1 an apar im 
Okuyucularımızın bu bahsettiğimiz rihi, oradaki klıçük mıilk'yet sahibleri - Salı günü akşamı (bu ak- facİaSIOIO muhakemesine 

nin, topraklarını zapteden İngiliz ko - ıam), Fransız tiyatrosunda t1yat-
son hadiselerin sebebinı iyice anhyabil - Madot devam edı'ldı' 

ı t lonizatör!erine karşı açtıkları mücadele ronun eski emektarı Aşot 
meleri için rlAnd'adan ve rlanda tari - "h. . b k b ekı:erisi amatörlerden mürekkeb bir kad-
hinden kısaca bahsetmeyi faydalı hulu - tarı ınaen s~ a ir şey değildir. 

Maden kömürü ile yer kömürü (tnurb) ro ile ·Bir aşk iacias1> isimli bir piyes 
yoh~Anda Atlas Okyanusunda, Büyük İrlandanın başi.ıca tabii servetini teşkil gösterecektir. Aşot tıyatroda çok eski -
Britanyanın garbinue bir :ıd ;ı dır. lrıan _ etmektedir. İılandad~ endüstrı çok az in- dir. 1903 de Reşad Rıdvanın vodvil he -

danın mesahası 82 bin kilometre murab - kişaf etmiştir. Memlekette bir iki bira 
1 
yetine dahil olm~ş, 0 zamandan bu . ~~il 

Geçen Mart ayında Yenişehirde cAt
las> apartımanı birdenbire yıkılmış, apar
tıman ~kinlerinden sekizi ölmüş, ikis1 
itfaiye efradından olmak üzere 11 kişi d~ 

yaralanmıştı. 
·· · · · f b "k ·1 · b f b · kadar evvelA aktor ve sonra dn reJısor baıdır. İrl§ndaııın büy!ık hır kısmı düz - ı a rı ası e bır otomo ıl a rıkasmd:m, ve .. . . kk" ll . HAdisenin mes'ulü olarak, yıkılan a

partunanın sahibleri makarnacı Yıınl, A
leko ve Evyenyeııin muhskemelerine :l in 
ci Ağırcezada bailanmıştı. Muhakemey~, 
dün de devam edilmiştir. 

lüktür. Mahdud olan dağları sahi! bo - birkaç şarab imalAthanesindcn başka en- o~arak mu~te~ıf tıyatro teşe u erınde 
d.. · kt 1 hızmet etmiştır. yunca uzanmaktadır. Fakat bu dağ1ar bir ustrı yo ur. 

çok vadilerle kateı:iılmı§ bulunduğu ıc;in, frlandanın dış ticareti tamamen İn~il - * 
memleketin sahil kısmı ile içerisinin mu- tereye bağlıdır. Irlandadan İngiltercye Ratid Rıza ve Ertuğrul Sadettin: 
vasalasını kolaybştırrr:aktadırlar. ihraç edilen başlıca maddeler: Yağ, yu - Türk sahnesinin eski ve pek değerli ak Dünkü celsede 17 sene evvel binayı 

yaptıran Andon şahid oları.ık dinlenmiş 

ve demiştir ki: 
İrlAndanın lk1imı yumu~ak bir deniz murta, bira, isputodur. İngi:tereden İr - törü Ra~d Rıza birlikte çalıştığı Ertuğrul 

iklimidir. 1921 senesinde aktedilen İngi -ı IAndaya ihraç edilen maddeler ise: De • Sadi ve trupile bugünlerde Ankcıraya 
liz - frJAnda m:.ıahedesil<>. ve 1922 ~erbest mir, çelik, kömür, makine, otomobil, el - hareket edecek ve orada birkaç tem.sil - Binayı Hıriito isminde bir halfa ile 

müştereken yaptık. Kalfa olduğu cihetle, 
inşaata Hırisoo nezaret etti. Fakat, para-

İrlanda devleti hakkmdaki kararile, İr -
1 
bise ve ayakkabıclır. verecektir. 

landa iki kısm:-, ayrılmıştır : Şimal veya- <Devamı 11 inci ayfada> (Devamı 11 inci sayfada) 

Bu Restoranın enfes bir hususiyet~ 

vardır. Müllerle karısı büfeyi, kızları 
Gertrüdt servisi idare ederler. Mutfakta 
da frolayn Vander isimli cidden şahesrr 
güzellerden bir köylü kız vardır. Ko. 
yu kumral olan bu kıZ!l önüne gelen aşık 
olur amma kız, dostuna fevkalade duş -
kün ve sadıktır. 

Restoranın müşterileri muayyendir. 

"Son Postan nın tefrikası: l l 

Her Pazar gecesi burada müşterilerden 
mürekkeb bir orkestra konser verir. Fro
lnyn Gertrüdt birinci sınıf piyanistler • 
den olduğu için o akşamki servis vazi - yindım ve dÖğru Li·lbet Zaydelin evine 

fesini frolay:n Vandere bırakarak piya • koştum. 
noya geçer. Vander de mutfağı aşçı ka - Beni görünce infialic bagırdr 

- Neredesin Güneş, rıcıedr: kaldın?. 
dına emanet ve emniyet etmiştir. 

- Buradayım sevgi.im; saat yedt bu -
Semtin bütün sırları bu restoranda a. 

çukta geleceğimi söylcmıştim. Saat yedi 
lenen münakaşa edilir. HüH'ısa burası buçuktur. 

müşterilerin hususi salonu gibidir. - Fakat daha evv~l gelebilirdir.. Hay-
Kız hakikaten piyanoya geçti; Brcdo di ~eni annem bekUyor. 

geldi, masaya oturdu. Ayni zamanda sesi Annesinin yanına gittik. Madam Zay. 
de fevkaUde güzel olan Gertrüdt. şarkı- del beni 0 kadar nazikane ve o derce~ iyi 
ya başlar başlamaz bütün müşteriler k~n- karşıladı ki hayret ettim. Bana kar~ı ne 
disini takib ettiler. Çare.siz; ben de sesi- yapacağını şaşırıyor; bu suretle bir gün 

mi yükselttim. e\·vclki söz'erinı tashihe çalışıyordu. Hak 
Her Bredo: kımdaki kanaatin bı.ı kadar süratle te -
- Türk dostumun şerefine benden her becldüli.ine şaşmadım dersem yalan söy -

kese birer bira. !emiş o'urum. 
Dedi; bu birayı diğerlerinin biraları ta_ Bu hali. kızının benim için verdiği re-

kib etti. feransa atfediyordum. Fakat M ıdam Zay 
- Olmuyor. del kanaatimı değıştirtmckte geç kalm!\-

Dedik: biralara ckonyak. arak, garago- dı. 

na, şinaps> gibi binbir çeşıd marifet ka - .....:. Hf'r Güneş; dedi, sızi Her Bredo ne 
rıştırdık; evel Al' ahın emrile saat iiçe kadar çok sevi;> or?. 
doğru hepimiz de aşlama karadut gibi mü Vaziyet aydııılanmıştı. İyi kalhli dos
kem.rnelen erdik. Biray::ı karıştırdığımız tum Bredo, dün akşam telaş içinde res -
nesnelerin içinde (Ştih bim poli bokfor - tprana koşarak hıldiseyi anlatan Frav 
çelarum) isimli hiç unutam1yacağım ze - Zaydele hakkımda çok şeyler söy!emiş o-
blr, zemberek bir zıkkım bile vardı... lacaktı. 

Pansiyona giderek sızdım; Uç !a&t son- Biz annesile konuşurken Lizbet bazır-
ra kalkar, kalkmaz bir banyo alarak gi- lanmıştı. Eeraber ıokaia çıktık. 

IEN 
ÖILDIÜIMEDİM 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
- Bu akşam Pikadil.iye mi gid~lim ' Lizbet; tanıdığı kıl.lan bırcr, birer isim -

Lizbetşin?. lerile masaya çağırarak: 
- Sen bir milyoner misin Güneş?. - Dinleyiniz; Guneş Türk masalı an -
- Ne münas~bet?. !atıyor. 

- Her akşam gazino, rn:hikhol, tiyat- Diyor. Sekiz kızın arasında kalıyo -
' ro olur mu? Bll akşam Restoran Müllerde rum ... Lizbetin maksadı beni onlara ta • 

oturalım. nıtmak ve vücudüm:e öğünmektir. 
- Aman Lizbetşin; orada herkes bizi Tanıştıktan sonra ~zümrüd!i Anka. 

duymuş.. masalına başlıyorum. Ku§un ıurtına kırk 
- Ne var?. Benden utanıyor musun? tulum şarab, kırk baş koyun yükletişime 
- Onu dernek istemedim şekerim; ya- bayılıyorlar. Arkwnda oturduğum kuı. 

ni alay ediyorlar.. - Gak. 
- Daha iyi .. biz de on1arla eğleniriz. Dedikçe bir tulum şarab, 
Ne olsak telakki deği~miyor ıştc ... B~- - Guk. 

nim çirkin gördüğüm şeyler. Lızbct ga - Dedikçe bir koyun uzatıyorum. Gül -
yet tabii bu!uyor. l\Iuhakeme ediyorum: mekten çatlıyaca~ız! .. 

O hak;ıdır. O sırada içeriye bir kumarbaz gırı -
Restoran Müllere, herkesin alaylı ba - yor. Elinde köseleden su bardağı şeklin

kışları altında gir1yoruz. Bırer porsiyon de bir kab, kabı:ı içinde de büyük kıt'a
ş~itçel yedikten sonra bıraya başhyoruz. I da dört tavla zarı var. AtıyorsunuL; dört 
Lızbet soruyor: zarın gösterdiği rakamlar mecmuu 16 yı 

- Türkçedç ;,tüzel masallar var mı Gü- geçerse bir portakal kazanıyorsunuz; g6Ç 

neş?. me7.c;e küçük bir para kaybediyorsunuz. 
- Almancanın masallermı bılmediğim Herifin sepetindeki portakal ları bizi:n 

için bizim masalıarın güzel olup olma - memlekette keçilere bile vermezler. Res
dıklarını tahmin edemem; Iakat masa] toraııclakiler .portakal, portakal. diye 
var. deli oldu1ar. 

- Bana söyle... Lizbet oynıyalım dedi; oynadık. Aşkta 
- Anlatayım Lizbetşin... kazanan kumarda kaybeder derler; yanr 
~lıyorum ve ben baılar baş.lamcıız ltftır. Af.kta kazıman kumarda da .kaza -

Şehir işleri: 

Şehir Meclisi dün toplandı 
İstanbul Şehir Meclisinin dünkü toplantı

sı Valinin reisliği altında yapılmıştır. vali: 
«- Arkadaşımız Hayri hastadır. Hatırını 

somıak üzere birkaç arkadaş gönderseko de
m11j Bu tP.kllf ta.sv1b edilmiş, Rıza ve HÜ • 
aey1nln hasta olan Hayriyi ziyaret etrnrsl 
kararlaşmıştır. 

Ruznamedekt mazbatalar aid oldukları en
cümenlere havale olunduktan sonra, Mec -
lls da;ıımıştır. 

2"0 bin çift torik ihrac edildi 
Karndenlzde havaların sertleşmesi üzer!'1C 

BoğazR bn.şhyan balık aklnı devam etmekte 
ve bu .sebeble birkaç gün zarfında tutuııı11 

balıkların miktarı ehemmlyetll bir yekiın::ı 
bal1ğ olmo.ktadır. Blr ihracat firması dUn cıe 
yeniden 200 bin çift balık ihraç etmiştir. 

Torik ve palamutların ucuz uluşu konser
ve tabT!kalarını ve tuzlu balık Amlllertnl ae 
faaliyete geçirmiş ve mühim miktarda da • 

hili satışlar da olmuştur. 
Buna mukabil kolyoı, istavrit gibi küçu!C 

bal:k slirüleri torikler tarafından kova111n -
makta olduğundan, bunlar az tutuımaktn 
her zaman 5 : 10 kuruş arasında satılan I"' 
tavrldln k11osu 60 - 70 kuruşa satılmakta • 
dır. 

nıyor. Nitekim ben H portakal kazan -
dırn. 

Bunları masadaki bayanlar.1 dağıtır • 
ken Lizbet sordu: 

- Sizde de portakal çok mudur? sun· 
lar İtalyadan geliyor... . 

- Bizde portakalın en miikemmelieiı 
yetişir sevgilim .. Dörtyol, Rıze, bilhtıS511 

gayet iri olan .Sultanhisar portaka!1Pr1 

vardır. 

Kızlardan birisi sordu: 
- Nabıl yersiniz Her Gün"..ş~. 
Alay damarım tuttu, 
- Yemekten sonra üçer, beş tane yu • 

tarız. 

Dedim. Bu havadis bır dakika ıçinde 
tekmil Restoranı dolaşarak Bredonun ~ıJ' 
lağına kadar gitmiş; karşıdan bağırdı· 

- Güneş! .. 
- Bredo! .. 
- Şu portakallardan biri,,ini yırt un • 

kalım ... 
- Ben devekuşu muyum?. 
Umumi bir kahkaha koptu ve arltll • 

sından Bredonun sesi yükseldi: .• 
- Biz Almanlar, Türkleri öğrenrnelı. 

yiz artık .. onlara hAln geri bir millet g": 
~ıı· zile bakanlar çok aldanıyorlar. Port::ı 

hikayesini hepiniz hahyretle karşıladı 
nız. İşte Türk, işte portak.nl!. Onun gı~t • 
!ağında sizinkinden ne fazlalık gördii 
nüz de inandınız?. • 

Bredo Tük 1eri uzun, uzun methettil< 

ten sonra, .• Je 
- Güneş; dedi, vat.:ındaşlarımla bO~ 

alay etme; aptallıkları gücüme gidiY0~1ği 
Gertrüdt hiç kimse teklif e~e ctct' 

halde piyanonun başına geçtı ve ,111 • 
lj)' 

nahh şarkısını hem <:a lmağa, henı s 
!emeğe başladı . Bir hafta evvel ona: 

- Frolayn!.. Sen hakikaten gilzeJsifl· 
(Arkası vat) 



e 

( 

Güzellik ve tuvalette 
tecrübelerden fayda 

* Yünü örmeden önce yıkarsanız ör 
dükten sünra yıkandığı vakit çekmez. 
Keçele~mez. 

Bu yıkama şöyle olaraktır. Sabunlu 
ıl!k suda yünü yıkayınız. Bol soğuk su
da ça1kalhyınız. (Bu suya ya biraz sir
ke. yahııd bir parça amonyak katıla

caktır.~ Yere sererek kurutunuz. Yu -
mak yapıp kullanınız. 

* b Kireç ile badana edilmiş yerden ki-) ~\(!:-ı1tı 
~Şık gö~n ahengi böyle sade bir jile- r~ç k1)kusunu çıkarmak için kızgın bir 
•ı '1\ı.ıih.ırı eıınıye katidir. Bu renk uy- demirin (meselfı: kızdırılmış ütünün) 
;rıa gö~ U~ekeUe etek ve eşarp ara- üstüne biraz sirke dökünüz. 

~~'ldeı ~ h ek icab eder. * j 
'lt hafif ~ve rengidir. Aralarında Camlardaki kireç veya boya lekele-
ll'ı. tıcıan . 'Yazlıklar vardır. Manto rirıi çıkarabilirsiniz: Lekeleri sirkeli su . 
~l~tl k~~~lye çok elverişlidir. Düğ- ile. yahud hafif bir acide chlorhydriqu Şapka suede ·~e~zer hır ~~ma~tan ya. 
~ 'kıetıc n 1 renginden olursa diker mnhlulilP siliniz. (Dikkat ediniz bu pılmı~tır. Reııgı sıyah'tır. Irı fıyongası 

dı:!lde ddah: kolay uzla~ır. Nitekim mahlül bir zehirdir.) Sonra bol duru satendendir. Siyah \'eya istenilen bir 
' böyledir. su ile yıkayınız. aç.k renkten yapılabilir. 

Sayfa 7 

«Son Posta» nın 7..abıta romanı: 5 

Yazan: CEVAD FEHl\Iİ 

Köşk bekçisinin bildikleri 

- Yukarı çıkalım da oturup konuşa
lım. olmaz mı? 

Rıdvan Sadullahın maksadı istirahat 
değil. mükalemeye facia sahnc~ind~ de -
vam etmekti. İhtiyar bekçi tabii bu söz -

lcrdcn bir şey anlamamıştı. Bir serknml. 
serin, bir Rıdvan Sadullahın yüzüne ba -
kıyordu. Jest1eri çok tabii idi. 

Yuk,an çıktık ve Raıf Beyin cesedini 
gördüğümüz odaya girdik. Elektrik düğ -
rncsini çevirince mum ışığında gordüğü -
rnüz oda aydınlandı. Mum bitmiş ve sön. 
rnüştü. Masanın üstündekı kan lekel'i 
mum ışığı altında olduğundan daha az 
korkunç görünüyordu. 

Odada ortadaki masadan başka üç kol
tukla bir kanape, ayaklı ve büyiik bir ay
na, bir soba ve sigara iskemleleri bulunu-

- Babaları sağ de~i1 mi idi? 
- Hayır Giresunda vefat etmiş. 

- Peki amma İsmail Efendi çocuğun 
birisi dört yaşında diyorsun. Bizim bil -
diğimiz bu yıt§ta bir çocuğa uşaklar de
ğil, dadıfar bakar. 

- Vallahi efendim, bu işe ben de bir 
tfa'ü akıl erdiremedim. Büyük hamme -
fendi yanımda daima siJ5h taşımamı is -
terdi ve her dakika sanki çocukların ba -
sına bir felaket gelecekmiş gibi meı ak -
'ı: 

)anırdı . Neden olduğunu bir türlü nnh -

yamadım. 

- Hiç sormadın mı? 

- Bir defa soracak oldum, beni p:ıyla-
dı. Ondan sonra vazgeçtim. 

- Peki sonra? Anlatmıya devam et. 
(Arkası var) 
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e ·z arbinin kurban arı 
gittikçe a tıyor 

Dün akşamki yangın Finl3ndiyanm Sovyetlere cevabı 
(Başta raf• 1 inci sayfada) , 

tikt~n sonra lw .n bütün müştemila - (Baştarafı 1 ftd savf ada) 
t ile yanmasile sona ermiştir. Finliuıdiyamn cevabı 

Hacli.::e etrafındct aldığ.mız malıima- Londra 2 7 (Hususi) - Finlandiya 
oldukları malum değa - ta göre, yangına, hanın ikinci katında hükumeti, Sovyetlerin dünkü notdsınd · (Ba§tara/ı 1 inci sayfada) ğerlerinin ne 

tır. Mürettebattan dört kişi ve bir yolcu dir. 

ölrr ı.l§lcrdir. Belçika yolcu vapurlnrı iş!emiyor 
.. :ıoysten Grenç• adlı 5000 tonluk İngi- Brüksel 27 (A.A.) - İngiliz suların • 

boya tüccarlığı yapan Davuda aid m<r- cc\·abını b;ldirmiştir. 

ğazada ça lı~an Donna a<lında bir işçi Cev!lb, şu mealdedir: Sovyet - Fin • 
k:zın yaktığı kibritle yağlı boyaların lôndiya hududunun Sovyet tarafında 
birdenbire parlaması sebeb olmuştur. herhangi bir hA<lise cereyan etmi:ş o • 

li gemisi de At:a:ıtık Okyanusunda bir cfa nulyn tehlikesi yüzünden üstende 
'A man tahtelbahın ıa:afından torpıllene. ile Douvres arasında yolcu vapurları
rc r Lnbrılmıştır. Murettebat kurtarıl- mn işlemesi muvakkaten tatil edilmiş. 
• m tır. t• 

Bu suretle tut ~an boyalardan çıkan labilir, fakat Finlandiya hudud top • 
nlevler büvük sütunlar halinde etrafa raklaTında hiçbir hadise olmamışbr . 

~G Re l · i ır. c ustav uter> sveç gemısi de, n- kolaylık} sirayet etmiş, az zamanda Finlandiya hükumeti, hudud<laki 
Bir hafta içinde batan gemiler hana. ikinci katı yanmağa baş1amıştır. kı~'alarmı ıs ki1ometre geri çekmeğe giltere sahilleri açığında bir rnayn yü

zünden batmıştır. Mürettebattan 19 kişi 

kurtarılmıştır. Diğerleri hakkında henüz 
malı'.imat yoktur. 

cStangate> adındaki Ingiliz vapuru ise, 
bir üsademe neticesindo hasara uğra. 
dıktan sonra dün gece şark sahilinde bir 
limanda karaya oturmuştur. 

Iki Alınan gemisi yakalandı 
Dığer taraftan 3700 tonluk cBorkum• 

acundaki Al man vapuru dn, bır İngiliz 
harb gemisi taraf ıudan yakalanmıştır. 1-

Londra 27 (A.A.) - Re c:men bılciiril
Keyfıyet derhal itfaiyeye bildirilmiş. ha zırdı r Fakat Sovyet kıt'aları da ay. 

di~~nc göre bu eyın 25 inde hitama e- yı;.ngın mahalline gelen Beyoğlu ve İs- ni ölçüde geri çekilmelidirler. 
ren hafta içinde hacimlerinin yekunu tanbul gruplrtrı büyüme istidadı gös - Alınanların Finlandiyalılara karşı 
26.000 tona baliğ olan 1 1 İngiliz vapu. 

ter n ycnğını m evzii bir şekilde söndil sempatileıi 
ru bahrılmıştır. Hac·mıerl yekunu rebi1mek için hanın al .. ka'lını yıkmak Berlinden İsveç matbuatına aksed n 
24.000 tona bali~ olan 4 bıtaraf vapur 

ırecbnriyeti hasıl olmuştur. haberlere göre, Alınan halkı ve resmi 
ile 2 Fransız vapuru da keza batırıl - Bu esnada enkaz altında kalan 4 kişi mohf~lleri Finlandiya hakkında• sem -
mıştır. Fransız vapurlarının hncim1eri hrı1if ve 2 ldşi e Ç<>k ağır surette ya. poti beslemekle beraber, duygU\arını 
yekQnu 3.000 tondur. 

Tehlike bertaraf ediliyor rıılanmışlardır. ifade etmekten çekinmektedirler. Bir 

I d 27 (AA) Lo d k Yarı:ılananlar itfaiye müdür muavi - habere göre Berlin hükumeti, Fin -
,,0n flJ • • - n ranın, Il1J • JT a· t ta b 1 A "ri ı il 1 ı· So , a· d te b 
tısı l · . i k f tt·ğ· nı ıam ı, s n u grup amı sma am ıva ve vyetıer nez ın P şe -

· d t u· b -\. · lil · "ka d"ld" na ı mayn erın seynn eş e ı ı ve • cm e ng ız :mrıye en ı. mc e ı ı- . . ve üç itfaiye neferidir. büste bu!unarak, hadisenin dostane bir 
gvi halde bir İnmUz limanıns. sevkedilen bu Aletlerin bundan blSyle telılıke teşkil ..ı h .. l .. . t' 1 1 

o· . . ,. Bu mevan·ın enuz ıuvıye ı an aşı - <-ekilde h:tllini tavsiye eylemiştir. 
bu vapur yolda bir Alman tahtclbahiri- etmıyeceklerı kat ıyeile sl:Sylerunekte - bir. h 1 d b d h . i . ~. _ dir mıyan s.ma a aşın an e emmı - Finlandiyahlar topçu ate 
nm tecavuzune maruz kalmıştır. · yetti surette varalanmıştır. açmadılar 

B 14> f ·ı · ah"ll · d k Alman tayyareleriuin neticesiz c orKUlll>, ngı ız s ı erın e araya y ğı 1 t t b 1 gru und"''ll H 1 . k. 27 (AA) n·· k 
ı hucum) arası a r o an s an u p a e sın ı . . - un a şam 

ot rmuştur. ngilız mürettebatı arasında nn 
zayiat yoktur. Dört Alman bahriyelisi öl. Lon:Jra 27 (A.A.) _Şimal denızin- Ywmf ve Mustaf .. derha~ cankurtaran- ne~redilmiş o!an resmi bir tebliğde Fin 
müştür. cBorkum> u torpilleyen Alman d~ bir fngntz kruvarorü Alman tatyya- la Cerrahpa~~ hll'Stanesıne kaldırıl - landiyalıların bu ayın 26 sında hiç -
tahtelbahirinin hilal are batırılmıf oldu- rPlcri tarafından hUcuma uiframış ve m·~lard r. Dıger yaralıların müdavatı hir topçu ateşi açrrumıı.ş oldukları be -
ğu bildirilmekt~d·r. ilç .~lman tayyaresi 1-4 bomba atmış- yEıpılmıştır. . . yan erHlme~dir. . . . 

Bundan başka 4400 tonluk cKonsul hı-. Yedi Aman tayy~rest ikinci bir Ynngm lıAdı :Ps ~ah~ikatne Müddei- Sovyetlenn Finlandı~a orau~un 
Henııh. adlı Alman vapuru da İngiliz hücum daha yapmı~tır. Bu hü~umlar- umurnt muavınlerınden Reşad Sako hu~u.dun 25 k~lo~etr.e genstn: ç.~kılm~
harb gemileri tarafından yakalanarak, da"l hiçbiri muvaffak olamamıştır. gece geç vakte kada~ meşgul .01.~~ştur. smı ıstcmele~ı, Helsın~ide ~uyuk b1f 
salimen İngiltercye getirilmiştir. Öyle anlasılıyor ki, Alman ta~vyare- Bu arada Emniyet nobı:tçi milduru Na- heyecan tevhd etm1.:;ztır. İyı mal(irnat 

Bir bn ıkçı gemisi battı terinin İngiliz harb gemil<>rine karşı zırn da yangın mahallınde tetkiklerde ah~akta olan. rne~afıl, :;ovyet~erin ~a-
B:r Alman b:ı'lıkçı gemisi de, Dani - lıOcumfon akim kalmağ'a mahkt'.lmdur. b•ılunmuştur. . lebı ka~~1 .. ed1Jdiği t~<iırde .F~nl~dı r~ 

markaya aid Langeland adası yakının- S on Po~ta _ Bu hAdise Cumartesi Muhtelif eşhası~ hıssedar bulundu. - ynr.ın buyuk şehirlennden bm olan \ ı 
da bir rnayne ı:nrparak batmışhr. Mü • , ,1'iinli cer(>yan etmiştir. Buna' dair ha. ğu Bdltacı hanı ~ı~ortalıdır. Ha~ dah - ipn~i'yi. himaye eden berzahlar arasın 
rettebatından 3 kişi kurtarılmıştır. Di- ber , :ızetemizde intişar etmiştir. Unde bulunan dukkAnların mühım bir dakı FinUnd1ya istfü.kAmlarınırı terki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~b~ının da ~~~ı ~duğu an~ştl ·kah ~~~nl ~e~yette ka~et • 

sah!Jinda hergiln keşif uçuşları yapınll '• 
tadırlar. Bunlardan bir çoğunun, F in na· 
va dafi bataryaları tarafından duşil ruı. 
düğü söylenmektedir. 

EndiŞe verici bir saflıa 
Bern 27 (A.A.) - Havas ajansı bildi· 

riyor: 
Rus • Finlandiya anla'Şmazlığı, İJ • 

viçre gazetelerinde tefsir mevzuu tef• 
kil etmektedir. Basler Nachrichten ga· 
zetesi, çok endic:e verici bir sa.>fbaY' 
girildiği fikrindedir. Bu gazete diyo! 
lı:i: Hakiki bir ültımatom mevzuubabl 
olmamakla berctber, Rusyanın battı 
hareketi, bu sefer, blöften ziyade b81" 
be müteveccih görünmektedir. 

İngiltere ve Fransa ile 
ticaretimiz 

(Baştarafı 1 inci sayfada l 
İngiltere için yapıla:ı mübayaatın p$" 

r.uı derhal verilmekte ve malların ıesel· 
ümünJe istical edilmemektedir. 

5 Bu cümleden olarak Romanyadan 1 

bin ton hurda demir satın alınmış ve ptı" 
rası ödenmiştir. 

Bu şekilde faaliyetin diğer bitstııl 
memleketlerde de devam etmekte oldllğıl 
söylenmeketdtr. 

Bugünlerde İngiliz • Fransız müştere~ 
ticaret bürosuna m~nsub bir heyetin §~ 
rinıize gelerek gıda maddeleri ve tptid 1-
maddeler mübayaa edeceği ve bu fasl 
yetin yeni sistemler dahilinde yapıtacağı 
ısrarla söylen!ll~ktedlr. 

Alakadarlar Paris ve Londrada iktl~· 
di müzakerelerde bulunmak üzere gide' 
heyetimizin bu görüşmeleri kısa bir P 
manda intaç ve bilahare de bu .rneınl' 
ketlerle geniş bir ticari münasebetin bB{, 
lamasına intizar etmek lAzıın geldiği Jtl 
taleasındadırlar. Slovakyadal<ı· A'man A manya HolAndaya m1~tır. Yangının çıktığı Davuda aid bo- mekted1r. Ul-

,j • d • ya mağazasının dci sigortalı olduğu Ayni mehafil, Sovyet notasının 

t ~hş.ıd'"ft Sovyet ere ta~rruz prnJ3Sl"den göz önünde tutularak bu bakımdan timntom mahiyetinde olmac ğmı ve ,·ık denı·z muharebesı' a • . ~ - u ,; • tahkik<lt derinleştirilmektedir. Çaktı - müzak~rata kapıyı açık bırakmakta ol 

• •ı,. t sarf1naz" r etmemış ğı kibritle yangına sebebiyet Vt,;rdi~ du~untt beyan etmektedirler. ) 
arşı ır ili armış 1 '4 , id:iia olun~n Donna ne7.aret altında bu. Fin1Andiya meha'filinde şimdiki taz - R l ~~ştarafı t inci sayfada dB 

. " ~Bnştarafı 1 inci sayfada) lunnumlmaktııdlf. yikin FinlAndlyayı geçenlerde inkıtaa «_ ~aw P n Y• 1slanda açık~~ ild 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) kı ıie küçuk Vosgeslar A.lmanlar tarafın- Zarar Jtat'fyetlc tesbit edilememiş ol- ug~ramış olan müzakerelere tekrar baş cDöyç and• Alman ceb kruvazörU. , 

-fazla Alınan kılaatına tesadüf edildığini d ı f k l h bil 
an yapı an u a taarruz arı sa ne ol- mrıc;ma ra~en 50 - 60 bin lira arasın- lamağn icbar için yapılıru..tda olduğu diğer bir Alman harb gemisinin 

yazmak'iadır. KıtJatın çoğu, Karpat Uk- şt 5-'" -
mu ur. da oldu l!u tahmin edilmektedir. zannedilmektedir. cumuna maruz kalmıştır. 

ranyası sınırlarmda, şark hududu boyun. o·ğ t ft h b "ld'ğ" ·· ' ı er ara an a er vl'rı ı ıne g ıre, S t R da 4'r,. '" • d lt ,1 aklı:ır 
ca tahşıd edi!mıştir. Müşahidler, Alman N M L 'd "k ' k . 1 ovye usya Uy 'bemı arasın a·, a ı m. uz 0 

F
o ansk ~fndk lalı ıb.uoAmletre ıkler_fcykE'n Kaza kongrelerinin M·--•-ova 27 (Hava" ajansı bildiri- da, yarım saatten ıazla süren bir Jt1. kıtaatının bu ımntnkadaki mevcudiyeti- ransız eşı 0 an ır man eşı o- Uo')A • " h b 

nı, Karpatlaraltı Ukranyasın:ı kar~ı hiç luna tesadür etmi,lerdir. El bombaları Tarihleri fetıbll edildi yor) - Moskova radyosu, .Finlandiya a~e e cereyan etmiştir. cO 
bir taarruz hareketine geçmemesi için taarruzundan sonra her iki müfreze de ~- hükO.meti,Sovyet notasını aldıktan sonra, Ingiliz ve A 'man donanmalarının r• 
R b. ih 'ı· d l"kki dl •' c. H. Partıslnln .uıtanbul VHflyetlnln cıa .. b d i b ed t .ci i t"h tm ··ı 1 d k b bU çıı usyaya ır tar §eK ın e te a e . geri çekilmiştir. Umumi noktai nazardan, kazasında 5-12-939 tarihlnde başlayıp 81-12- .un an ca en ne ayı s ~ .raç e e- zu l?m arı a~asın a vu u ulan i~ 
yorlar. Bu kıtaatm tahaşşüdü hakkında, Alman kumandanlığının, Holar.daya ta- 939 d:ı bltecek olan kaza kongrelerlnin t.a _ sı lAmn gelmekte. oldu~unu ılln etmek. pışma, harbın başlangıcındanberi 
§Ulldiye kadar, .:ıe Alman hükumeti ıara· arruz projesinden kat'iyen sarfınazar et. rlh 3ırasııe tertib edllmlt l!st.e81 şöyle te.sblt te ve ctiğer taraftan Sovyet ittihadı dahi temas olmuştur. " 
:fından, ne de Slovak hilkumetı tarafın· tiğini gösteren hiçbir emare yoktur. edllmlştlr. lindeld birçok amele ttşekküllerlnin bu Topları ve süratile pek daha faik olB 
dan hiçbir resmi beyanatt.l bulunulma. HoHinda ve Belçika hududlarında ya- 5-12-939 Salı 20 de B~iktat taı:a&ı, s.ı:ı- sabahki bir toplantıda Finlandiya aley- cDoyçland.. cRawlplndy> nin ınuJ<:8\fO' 

939 cumartesi 15 te Beyo~u. 10-12-939 Pa.. h" d ka 1 · k b ı t ı ld k ' mıştır. pılan tahşidat hep ayni vaziyeti muhafa- zar H te Çatalca, lO.l2-939 Pazar 10 da sa _ ın e rar suret erı 8 u e rn ~ o u - metini kırmıştır. P1' 
Esasen bu kıtaat öyle belirsiz bir şe· za etmektedir. (A. A.) nyer, 11_12_939 Pazıı.rtesl 20 de Eminönü, lnrını tlAve eylemektedir. Bu karar suret. Gemi alevler içinde bir müddet 'f 

kilde geliyor ki, halkın telaşa düşme - 3 A iman tayyaresi lsviçreye 12.12-939 saıı 20,so da Fatih, 15-12-939 cu- }erinin başlıca mevzuu tudur: dıktan sonra batmıştır. . 
sine imkan yoktur. Y lnız gelişleri ha- teslim oldu mart~ı 115 te ttsküdar. 17-12-939 Pazar ıo cFin!andiya mtlletit•in itimadına rnaz-. 300 kişilik ıürettebattan 11 1 bir fo~ .. 
beri sürntle yayılmakta ve Slovakla~:ın Bcrn 27 (A.A.) _ Reuter a5ansı bil- da Kndıtöy, l'l-12-939 Pazar lO da Bakır - har ol:mıyan Finlandiya hüktimeU, Sov- liz gemisi tarafından kurtarılmıştır· t>--i-4• 
l·f~·rak,.ılık ate.şı·nı' alevlend"rmekted·r · kôy. 23-12-939 Cumartm 15 te Beykoz, 24- t hük·" ı· i t h "k t · t' H··k~· o ıd~ 

~ı , 1 ı · dı~iyor: 12-939 :raur 11 de Adalar, 24-12-939 Paznr ye . . .um.e ın a :ı e mış ır. u u- el bir sandala sığınnıı§ olan diğer 3 rıl' 
Bunlar, Macaristanın zaptettiği ara~i- Isviçre ordusu erkanı harbiyesi, üç 13 te eue, 25-12_939 Pazarte.91 13 te suıvrı, metı.~~zın ılk rlavetı~e icabet; hazırız.". nin de cDoyçland. tarafından Jcurtıı 
nin istirdadı için Almanyadan yardım Alman tayyaresinin dün Neuf Chatel 26.12-989 Salı 14 te Yalova. 30-12-939 cu - Butü karar suret.eri şu cumle ile bı. dıklan tahmin edilmektedir. 
göre<:E>klerine dair olarak Eylfıl Etyın • ict.ikametinde hududu geçtJk:Ihrini ve ma!'tesı 14.30 da Kartal, 31-12--039 Pa IU' ıo tiyor: cYaşasın yenilmt?z Kızılordumuz.ıt 0 .. 1 d h~d·~ h 11. gcletl J:>lf 
d k h 

da E·.nb c oyçıan ., a ı.se ma a ıne r 
a uvvetle üküm sürmüş olan ümidi İs\-içre makamatın.a ~""l' 1 o'ldukları- "" Matbuatın •ilcwnu İngiliz kruvazörünü görlince kaçınıştı · 

terketmiyorlar. Slovak ahalinin en mu. nı halJer vermektedir. Bunlar mevkuf Kitab tetkik komisyonu toplandı Ayni 2lımanda, bütün matbuat. Fin-
ted~l unsurları bu vaziyeti Rusyaya kar tutulmakt~dırlar. k tti lt kitabı landiya aleyhinde- şiddetli ncşrıyata baş- Y:ıbancı dil imtihanların• 
§ı bır ihta!r ~eklinde telAkki etmenin S f he t•k B 1 ·k ...ı· de 10 ·1 Ltse ~ebtyat ve orta 0 uı r çe 3 - I t G t ·· t 1 Car ı· 'd " c er r • e çı aya "'ın nu yon rını tetkik etmekte olan komisyon dün de amış :ı.r. a~e .e su ~~n arı, e ıe e vu- devam ediliyor ~ 
aklı> yakın geldiği, yahud bu kıtaatın, franga mal oluyor ö!'tı .. den sonra ~tanbul Kız Lisesinde ede- kua gelen hadıse munasebetlle yapılacak ·~ ınde ııt.., 
R k k tm k d h ·· ·· . . . . . .. unlversltenln muhtelif fakülteler b'" 
omanyayı or u a ve a a musa. Bnıksel 27 (A.A.) - Hancıye na - bl}'at muallim! Süleyman Şevketin rlyase - amele ıçtımalarıncı soylenccek nutukla. hlll bulunan doçentllkler için nçııan yrı~ııı>" 

ld ş:ırtlarltr bir ticaret muahedesi im- zın Spaak bugün Llege'de bir sos ya _ tinde toplanarak, 
1 
çalışmcılarına devam et" ra, tezahürlere aid kararlarla doludur. Bu cı dU 1mtihanlnrına s.hht mazeretleri 1~110 • 

ıalamağa mecbur etmek için yapılan list toplantısında söylediği nutuk.a se- mlştiT. Dünk'U top.antıdn, komisyon azalan kararlarda kullanılan lisan çok şiddetli- den iştirak edemlyenlertn ımtıhanJ.n11 rtı <J.: 
gayretlere yardım rnaksadile Whşld e- ferberliğin Belçikc.~a hergün 1 O mil- kerıdllerlne tevzi edilen kltn!:>larda. yaptık - dir. Hep yeni fikfrıer Heri sür.ililyor ve mt1zdek1 Perşembe gUntı öğleden 15C1fl ,, 

d.11. ~ d d 1 (AA ) . y Jnrı tetkikler hakkında izahat Terml.şlerdır. d .1 ki· EX... . eli '1.; .. 1 d' zl j nlversltede yapılacaktır. ti 1 ~·1 => 1 zannın a ır ar. · · yon Bclçıka frangına mal oldugunu ö~rendlğlmlze göre komisyon azalımnın tet enı !yor · tıS.,.r 'ıın .l'ın an ıya va - dil ıııt J.s:J 

bevan etmiş ve <lemiştir ki· klkleri emasında edebiyat kltablarında mtı yetini değiştirmP.z ve Sovyetler lttlhadı- h Aynlın 16 .sılrr.dnla yrla.pılan zıyabtanı 01
1 

de bit 

H orgu T k ı· " . - . a arına g e e il Ta. ye er u · n : ez lJYV9 f, Bütçe 1940 sonuna kadar on milynra hlın yanlışlıklara tesadüf edilmiştir. nın muslihane tekhflerlnf kabul etmezse, gün~ kada belli olacaktır. ·""' 

si 1 ah k '.J vve ti çıkacaktır. Vaziyet çok ciddidir. ··········•AH••n······a···r··a········b···o··r···s···a···s·· ,··········· ~~~ı~:u~j:~;~~n~~:c~~i:~inin tarh iki. ............. ~ ............................ -.-~······ 
Bir kadın demirle başından yaralandı Moskovanın bUyUk mensucat fabrıkası T İ Y AT R O L A I" 

6
, 

<Bnştarafı 2 net sayfada) Ortakô;ı de Deretçtnde oturan Ahmed kızı -····- olan Trecngruaia, Finlandiya hilkômeti- ~ 
gı1tcreyi magwlUb etmeae kUi "elmcsı"dlr. ~ma, Hamdi adında btrt tarafından başınn Açıbf - Kapanı!f fiatlım 27 • 1 t - 939 i t 1 d ,. rl b h d b" k Oehlr Tiyatrosu Tepebap dram 

I'> ,., d 1 •~ mı t .......... tu 1 t n n a eşe oyna ı6ın an a se en ır n- ,.t,D..,m saat 20,30 da 
Ef{er, bu memleket hasmını rna~lôb ede- em r.ro vu ma .,...... c yam nnmtl u. ......_ 
bilirse 0 zaman, harbe hariç bakımından Yaratı Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, C E K I. E B r ar vermiştir. Bu kararda deniliyor ki: Şeytan 
kötü bir tezle girmiş olmasının ehemmi _ ruçlu Hamdi haitkında tnkibnta başlanmış- Açılı, K•panı, Harbe tahrik ederı her dat beye "\ç misH Raşid Rıza ve Sadi Tek tıys.Uo51' 
yeti yoktur. Dünyanın kaviden tarafa ol- tır. wndra fi 14 ,, , 4 ile mukabede edeceğiz. Finlandıya em- Kadıköy Hruc llincmasınd& 
duğu her zaman görülegelmiştir. Fran - mez: değildir. Bunun icin, hiç bir hak mil- Nev • Yor\, ı ~o 075 130 S6 peryalıstlerinin yola getirilmesi zamanı Blr eğlence akşamı • 
şızların cişler, nettcelerile füçülür. rnea- lfilıazası, hiç bir insanl rniiJahnza onu e- Pariıs ~ 9 875 2 8?80 ge1mlşt1 . Len!ngrHddn ittihaz. erlllen ka. all°' S~Jl 
lindeki bir darbı meselleri her Mman llndcki kuvvetlen, muzafferiyet ' gay ~si Mııtı.no 6 7 1' 6.7 ıo rarlar p<'k şlddetlldir. Her akşam 6 dan 2 ye kadar ~~ sııt• tıl;) 
doğrudur. u]trunda kullanmaktan n enedccek de _ Cenevre 29 31 > 29 81A S t1 h d d . 1 haddin Pınar işttraklle muhteşc _..ıtıl ti 

d 1rı ırr.ı1d Am8tcrdam t o 40S 69 2579 ovye er u u u geçnuş er eserlerle _ bn .,...nlar korosu - tu.ı• 
Bunun için ir .... ., bugün Almanya, bil- a~ ir. K h 27 (A A ) p litfk J M 

tün kuvvetlerini İngiltere aleyhine çevir- Şimdi daha ıyi görülü~or ki Alm:ınvo., Berlin ·- open ag, · - 0 enman yeni vnryet.e, orkcstrı\ 
rn.iş ve onu dllnyada tecride çalışmakla yahuz İn_gnterc ne harbediyor ve mu _ Biü kAet ~ı.o75 2ı. 75 Helsinki gazetesi, Kızılordu muhafızları- 9 dJ 
meş~ıldür. İngilterenin muayyen btr harebeyi da!ın ztyade deniz sahasına gö. At!na Cı .9; O 07 nın, buglinlerde Fin1andtya hududunu Halk Opereti - Bu aqnm sas.t 
müddet icin olsun, dünyadım tecr:ldi, AL tOrüyor. {Iarb deniz sah asına çıktıkca d-:t Sofya ı.61211 1 .fil 26 gc>ctiklerini ve Fin askerleri tarafından GönUl BelAsı 1~ 
rnanyanm muvaftak olması için yeg4ne dünya milJetlerini:r hayatlnrı bozulacnk Prng .- püskürtüldüklerini, ilıtirazl kayıdlarlla İsmall Dümbüllü temsilleri " J{adtıllf 
şarttır. O, elindeki eski ve yenl bUtiln ve Almanyanın düşmanları artacaktır. Maclrld l3.l\l lB.61 h be . ı.ndJl a r verıyor. değirmen Zafer sıncnı:__/ 
silAfılan kullanacak · re tez bakımından Almanya, bu kadlr düşmanlıktan kork - Vurşova ·-
çoktan kaybetmiş olduğu bir davayı kuv- mıyacnk mı? Eiter, denizde İngiltercvi sı" Budapevt• 2~:~!75 2~.:~111 Kızı1ordu askert tayyareleri, Carelic Vcı.n gülil 

\' t bakunından kazanmak için. hiç bir laştınnak gayesini çabuk elde edebilir~~ Bükrq d Jl S 
fC ·den ç kinmi) ccktir. Harbi kaybet - Almanyan ın bum hen~?. bol ?el .Yaktı Belgrnd 8~ :~: et·::~ Samsun e ed ye Rıyasetln e ~ 
1 ij gün Alm m":lnın ve Avrupanın ne o- vardır. Bunu yapaınadıgı takdırde ıse, o- Yolı::oham ıu.ıo Bl.Jg ıı.S)'otl r 

, ~mı ke tirm '{ ~·mdilik müınkiı n ol _ nun için ümid k pıhın kapan caktır. Stol::holm s msun şehrl ı~ımlarmm Mert. ırmağınn. akıtılması içln yapılacak kıı.na.Uz şerıı.itlvı'6' 
.,..., k,a b r J- r. b · 1-. ·r ·hcm1 td(' P •k / iP I ·t~. t'j). 1:1 Moskovıı .- jesı 600 llrn bodel rnuk.ıı.bll1nde blr ay mUddetle mnnaka!nya konuımuatur. • 

'· ~~ in kayb ... dUeccğinı Almanya bıl • ..,,1~uJu. uı U_}ıe9en '"-...._ ______________ ,J renmek ist.lyeruer samsun bEilediye riyasetine müracaat etıııelldlrler. 
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ı::::: 28 1kinci1efıin SON POSTA 

~nn•v· "Son Posta,, mn Hikayesi ~~ S p O R 
1 im H kll? : Dört klup ar~smda bir 
iiiıllll lllllı.. Çeviren: Nimet Mustafa . .ıOlll lllllffi k ı d 
d"l~şktan. ~evmckten, güzellikten bahse-'ken kalkmıştı. Vapura dah~ çok vakit upa maçı hazırı!'ln 1 

.~ ıyordu. Genç doktor Necdet gülerek vardı. Biraz bahçede gezinmek fena iıir Lig maçları tatıı devresi münasebetlle Fe
SoZe karıştı. · şey olınıyacaktı. nerbahçe, Gnlı:ı.tasaray, Beşiktaş ve Pern 
Yı: Bır ~zeli gorüp te ona aşık olma- Doktor Necdet, çiçek1eri seyrede ede klil~lerl arasında Ikl hatta devam etmek fi-

'C'~r. tu:lu anlamam. dolaşıyordu. Başı önüne eğikti. zere bir turnuva tertıb edilmiştir . 
..:.skı bır h · 1 N" T<ıksim stndmda yapılacak bu turnuva -

Sayfa 9 

..SOn Posta. ma tarihi tefrikası: 66 

-o 
...., arıcıyc memuru o an ıza ~ 

1 

Etraftaki köşkleı-c bakmamıştı. Bir a. .. ıettın B nın llit maçı önumuzdelı:l Pazar günü oy -
ey, doktora cevab verdı: ralık başını kaldırdı, karşıdaki beyaz nanacaktır . 

.. - _Doğru düşünmüJorsunuz doktor, kn..tn;n penceresindeki gu-zeı bir genç Amma .. be~im ~addim mübarek düğünüz Musa Melek oğlum ile Güllü kı· 
guZelı .. v~... İlk maçı Fenerbahçe, Pera fle. !kinci maÇJ ayağına )".JZ surmcktı. Şimdiden sonra zum başgöz edeceğim... Saz da geçsi.ı; 
Red~~rup _te ~ş~ olanl~r pek ~lttu~: kızla gl>z göze geldi. Anc3k bir dakika, da Galatasaray, Beşjkt~a oynıyacaklar - Sultan Muradın elini öpen Tayyarzacfo bu tarafa ... 

.. 
1 
.• ının guzclını scverız, çocugun gu - belki daha az bir zaman birbırlerine bak- dır. kulun, t_en k_ afesin. d.e ca_n _b_u_· ıbülü dur. _I Hünkar kayıgın-ın cso.f.a~ denilen ..:en· 

.. e ını okşar "'lb" · - · · · k d k h b f l " istcr;i ız . .c ısenı~ g:.ı~e ~ı. gıyme_ tılar. Doktor Necdet vapurun düdük se - Bu maçların gru!blerl 10 Kı'inunuevveı Pa- ~ ~a ıç ır anının e ını opmıyecektır, daha hir o kadar adam alacak kadar ıte. 
y ,. z.. ~adının da nıçm guzelını sevmı- sini duymuştu. Bahçe kapısından çıktı, zar gürıfı flnnll oynıyacaklar ve ortaya 'ko- elim koyduğu alnına başka el koydurt - nişti. Saz takımı ve Rum köçeği de ak 

\.:·mı, ~~el bir kadın gören, 0 kadını se- süratle yokuşu indi. Vapurda düşünce _ nan kupayı alacaklardır. mıyacaktır. .. .. _ _ . tarma ettikten sonra, kayığm kıçında b'ı 
'-'l'Se nı b • D . r . 6 t'! ı · . 2 S~lt.an Munıd gumrukçll: J:Cuseyın E-, altın direk ucunda bulunan kocaman fe· 
D çın unu tabu bulmuyorsunuz. liydi. O gün ic;i çoktu, geç dönecekti. Bal- "O Z fS":J - r· ll Sa 1S8S' fendn:ın çub~t~ı Şehremınlı 1:ayyar - neri yaktılar; ve kükreçiler, kürekçiba • 
G~kt<ır Necdet ısrar ediyoıdu: buki o erken dönmek bahçede :neşgul ol.. Diin şnre! stadında ynpılan Deniz Lisesi zad~nın bu sozlennden de. fe~kalade ~az- şının kumandası ile, kiireklere aynı nşb 

ol uzeı bir kadını görüp o kadına aşık mak istiyordu. ile sur~a Uç.eler! arasındaki askeri mekteb- zettı. Çubuktannın fedakarlıgı sayesınde ve şevk ile asıldılar. 
mi rn?k budala bir hissın tezahürü değil _ Ne kadar dalgms·nız doktor?. JPr futbol mfi;abnka.~ırdn Denlz J!ses1 6-2 P~?işa~ın gaza?ına u~amaktan kurtulan Murad e\"Veia. gümrükçünün kayığın· 
n dir, hani bir sınema artisti fotoğrafı. He\rbf> idf'n vapura binen hanımı ta _ Bursa~. mnfl{ib etml•Ur. Huseyın Efend;i de, korka k?rka: dan gelen saza bir iki sevdiği şarkıyı söy. 

a, Yahud da bir diş macunu afi ındekı nım1"tl. r "'C!lf F. T. C. •~kmJ <Ilı;. r - Ulu padl§ah~m.. cc;dı .. şu _dcry~ }etti. Padişahın huzurunda ilk defa Sal 
sı_:ıtan kadın resmine ank olmak ncvse, g ı O merhame~ ~e I~tfünden bır katredır. Alı çalan zavallılar, her şarkıyı bitirinciye 
guzcl k • - - Affed~rsiniz, Servet Hanımefendi, t tenbul mıntakası 30, 31 KJi.nunuevve1 1'e Osman guzıdesı S~ltan ,~uradtmı~, Tay- kadar kan ter içinde kalıyorlardı. Sonra 
ll"di adını görup ona aşık olmak ta ay- i.,1,.rimi dücünüyorum da... 1 J{fınıınuc:an'de 3 maç '\~Dmnk ii":erC M C!U' yarzade kulun.~nın: ev.adım yermde çu Rum köçeğe. adalı Rumların rakslarm . 
b:/gr. Tedavi ettiğim hastalar ar .. sında - Büvükadadasını~ demek? F. T. c. takımını şehrimize da,·et et'lll~tlr. b~kta_:rnı. nedimimW:, ek_abul_ eyle, sara- dan dört be~ oyun oynattı. Bu çocn~un 
: enç vardı. Bu gene kolacınm kızına _ E·•et hanımefendi. Anlncıma lrnbll olduli;u taltctl~de ilk ma~ı yı humayun~nu~ zuı_.ıu gıl~anların - kıymeti hakkında Güllü Fatrnanın fik -

b"~tı. Kolacının kızt, dedım diye s .. kın: _ Ne tarafında? Ankara mubtelltı, ikinci maçı İ.stnnbul muh dan olup sen~n hızmeti devletınde bulu- rini sordu. Çingene rakkase. bu Rene k8-
ll" ko' kız tel!tl. ücilncü maçı ela Ankara, İst.anbul nup Jer~f v_~ ızzet buls~n ... _ .. .. . çejtin gayet güzel avak kivırdığını, hu -

2a acı yanında çalışan bir genç - Ben adayı pek iv! bi~mPm, sfae 1arif muht"litlerl o)'nıyacakt:r. l . Dor_d~cu - ~urad, g-.ımrukçu . Huseyın nun kabili •eti için kafi bir delil olo"l!u-
Si llnelmeyin. Kolacının. bıri, bilmem han- edevim . i5k('ler'1n c:ağ tarafındaki yokuş. Efendının duz;ıst ve ça~ışkar: . bı~ devlet na, ileride en meş'lıur oyunC'u kullarından 
b llllarka kolanın resım1i bir ı·cklamım - An1adım. Jl.T)f{"'rarla (hn~~e .. b'r'ig; mem~ru ol?~gu_nu çok ',Yı bıhrdı: Zaten birinin nam1ı köçekleri arasına girebıle-
~ 1?~• _camekfınım asmış. Bu rekliı~. · - Yokusu Ç'lktıktan sonra sağa bir yol ~ ,,ı. r Z""CÜ ~Ü 4 • 1 ·en •fi b\~;ızdbe~ ıdı ki on_u _manve~ıemış, mu - ceğini sövledi. Nihayet Mudurnulu Meh-

t
"rki· resım kola ''ap""' bı" ı· geııç kızı gos· "d" • • \•a at ır zaman JÇın konagında otur - med ile Cökürcü Mehmed0 birrok mem-" .; .... gı l\'r>r. • hk" kl ·ı ·r t . t" F ' ... ı.._ •Yor. G. enç kız srırı saçlıdır. Arkasında _ l\ rmızı kösk olmac:ın? Ankara rnu~usil - Günün, hatta senı~ın maga ma um etme .. ~- 1 ;tı a e mış 1

' a- leket türküleri caldırtıp sövletti. Bu ara~ 
veyaz b . · - · · eı1 mu· ""im m"cı ol"n O"nçlerbirl',,.., Mulıa- kat bu gece, genç h~kümaarın kafasınd,a da, E\'liya Çelebi de fırsat bOlarak mu-
ti . ır gomlek vardır. Kolları rıo. k- ı.-. ., .. " " ........ bu Ç 0 kmece h t b k l" t , - ~·e o. f, .. .,.·ı~ii k. !""'Jla~n.,1 Curo~t'!Si aünii 19 Ma- ,_ ... -. 

1 
seya a 1 esrarcngız ır va a sikic:inas1ar. saı.cnde ve hanendeler hnk-

h · Yı bilivoru-:n. Çünkü t(.daYi ctt;g· ·-:-n N · ı '· k .ı k şcı>: ını a mıştı· a~ J - cırıvc.>v ... ıcarSl arşı •asınız .. eme·. v-.s .. tl\':fınd!ı. 'tlpıldı, ovu·ı•ın 'I'" dakika1ıırı · . .. .. kında öteden beriden tonlı:ıdığı maWmatı 

1 a:ının ailesi meselevi bana all atlık - _ Naci\ mi? 1 ~:;t.,vn1·1 bı; manza.r~ arzedho~du, rs··at' Cc:J<n:ec~de m~rn: mırasyedı Kuçuke- 'l')adica'ha ar7"' ti. Murad ona da: 
~ sonra bu rekJamı da getirip göster - B k .. •.·· kı ?O ı d"k'fr on JIJI tun Hk ıı · i fendı bır zıyafct verıyordu. Sultan Mu - - Vay kafir oj!lan vav Kuyumctıbaşı 

tnişl d - eva.. OSKUn genç zı. ı- n" n _ vaSl_ .(' • go erın rarl bu zivafetlerin ne demek olduğunu · ·· -· ~ · · · · 

b
er. i. Bu genç bir delidir deği1 mi? G;;zel bir n"'nı' kız vfö:ü cık hE'vaz vı>n"'l Oe'lt"ıe,.ı..ı,.ıı;.ı MRÇ ure ... nık' hfH-:!m - k .. b·ı-· d" - k .. k { . . bd"l 7;ıflc> .. nedım <>1acak genr:.m. dıye ıltıfat 
1 

- ~... t-~ • , _ • ' ' , • _ pc - ıyı ı ır ı Ç\,!n u ıya etını te ı e- tt" 
ı-nı·, e ı olduğu i~in t davi ~dildi değil . h M 1 rpt te.,fs t>derek ~ur:-"l b'r <wun tu'turdular. d 1 d b: k• f - .. . . e ı. · ·~ F sıya gur ~~C' arı var... .. ... , ..... 1 d<>v;rv,.. b'r gol a\·a"• h il,. b~şlıyan C're {,.o . a ır ·aç de a Kuçukefendınm Gece yarısma doğru idi. k~vık 'Kürük-
kik. arzedin ki rc?s'm olmasa) dı da ha - - Evet.. fak'lt ne çabuk. tanım1.,cınız? ı r-o,r!"'r, rene Ali vıı~··~-:1 e 'klnr:' ~olü yap_ daYet ılcrı ara:c:ında~ bu.lu_nmuştu. Fa~at rekmere ~cıklarınn ~aklac;nnstı ki, mE>şa-
k aten kolacınm kızı olsaydı. Yani canlı - Tanımıym.ım. Bir kere göz göze l~pı~ta f"Pr'lmı"<fll~r. B ,.,a Mnhaf 7lılar b"r bu sefer, kf.nwiı ay~g~. d_~bı.~e meçh~l kım- 1 ... ı,,r. fnn<'rlPrl(' donııtılm1r; c:a\rılamıva -
ıı .. o Z"""' d ı·ı l d · dded ım· . . k? seler tara ı -jan gozu on:rnde ok ılc atı- ~- k d k x. ..ı • ..:ı Jk d y "4uan c 1 rnn ı, c ı a ı ı - geldik. Sız tan~yorsunu,. deme·. yntJn ,.cvpb V"'"t!ller. Vr.ılvet 2-1 oldu. Gene 1 b" kt b K- -k f d . . f rıı,.. a ar nvıı:ın nPntYuf' ev ronıp ur-

""elcek, iışık addcdileeekti. Tedavi edil - İd e:.rkada.:ım Ali nencıer'n ürünrü ''t' c!-rc'ii"l":; "oil"rini t?nd ırb_me tu .' b tıkçu ed<'fl ıbnıh11 zıd~& e- ...ı11~l;ırın1 v"rmü<:ı,..,.,q;_ Bun'ar miraı;vedi 
••ı Yec k - , :: · ın e ır çe enın as ·ınm an a se l\'Or v·· .. k f ~· · - ·0 a tl · · k ı,;; • e 1 o genç kızla evlendiril!nesi dü - - Cidd" m· s·v=üyorc:unuz" IC\~rı>·tn(' n•t'('• ~rMr,,,edf. oyun 4...1 G~nÇ- a· ., .ht"Jfl ·ı t hd"d d d 'l "UMI •p Pnu•nın l!U"l p "VC' ıc:ını :lrŞı-
\'"tlü} ~ı- ı ı o . ' ' ı H .., ih t b ld ~onra pa ışa ı ı ı d ı e e , e ıyor u. h"f'!lc;n nelc.>n BüvükçekMr•cc>li bal•k<'ılar 

ec~u. Kadın. dok~or Necdctin s:ırardığınm "rn., ", :;. c
1 

n :ı'-e iu u. Padişahl uyanık daYranmağa davet edi -1 ;~ 1• • 
~iz P" .... ı=-•7e v,. t.,t,.... n "d'"! bir ovun d B k b b" . 1

' 

:ı:ıı... <Unettin Beyin karısı Servet Ha - farkına varmıştı. "''r~" ''"" rıı p <::?.?J ı.J ,,.. '!\ıfuv":f .. nk oldu- dyorst 11
• d" u ~e tdu dna'·- ır tarf3 ftanb hır <::ı.ıl rıTJ Mnrnd ili" vanınrl:ıkiler, B:.l • 

-•l dokt b k -.ı h f d"? · o en ışcsı var ı. ıger t:ıra tan ata - .. ,_ ,_ ... k kt ,_1 ora a tı: - Çok güze' <l J..u mı anıme en J. Jar fuh~fı .. ,.itr'l fonııJü bir OYtm ovnod l b" ,. 1 .. .. l d ,.,,,...rPı<TnPr<'.-." "VElrD cı '" t!rı 7.al"'an, 
_ r-· • arı acı ır ısan a Y'\IZ\tne vuru uyor u. .. - b , d p· 

()'h ~ı..inün birinde bir güzc.>lle karc:ıbşır, - Evet arr"ll'l, btınd:ın size ne: hem u- rn 'l"""I knr ,rrh'·tım <"Q"Ta Genrlrrbl .. 11~ K d" . el. b" f t 1 . r d" oun enew•t> ,.a .. rmt<: u un•ıvor u. ı.lQ 
... u s l .,'l n••v<ırı.ıı ,.., 1'>9•+.. b •J , .... ,, •• or. "U "nlde Sen. ısmd cı_ı d ır nÇee l"(') rn ·.u"U ~dz ıvk ı. 'hnl.rlt>lT'prH1(1n-i bir :ı'"'ıi'l u~r1i <:'llı iln ı.<>r-

evcrseniz doktor, sıze çok aCJrım. zaktan görd ı nuz biı genç kızın güze " • ,. C'nıa enız en rm~c\ c aı er en B T-f., .... ,v .. ıı .. h',. TT'!\Çı d<ılııı hulıı"lıın Mnha 1 Jd ·K .. ""k f d" . ' d . !'> "d c1l:ıc:'ll"1 "R;;.,,-;ı(('t> ·mncPliler. ııı>nc hü~·im-
~ .... - ana acıyamı .... acağınız, arzunuz ·ue- olması "bir cny ifade etme"' ki! - vo n uçu e en ının avetıne nı en , , ,_ h" • ·1 
• 1 .. e .ı J f1zı.-ii,.ti son macım ka"'G .,.., dahi 17 puvan M -k - ·ı k d l •. ı ,.,rd ~-ır ~rıl"lı ,..,..,. "0"~·1 rı ır S'""lf'IC' 1 e ı>ra -
L,. gelınıyeceg-ı" ı"rm rok mutc-n ı:ı"rı"m - Kend ini daha \: kı can görmeyi - gumru \U ı e ar ·a nş ::ırma ras!.Jıyo u. 1 1 1 h" ~ \."" 1 • e •ı,. > > "'- J •a J'•l•1cl vt12·ı~·c .. e kel<ırıılrt· r K d " .. , k ,,. d - .. 1 rı..,n.,, fi rr.ıc.- "T rınıı , .. ,.,, ı•uner "' v 
,.;~~un.e_ fendi. Ben bir gu""zcl gonip, gö - ne kadar iterdim. , S 1· T 1 en ı cmrı ı e ona~ın :ı surl!un o an ve "vınılpr 11nc:tnr,,,.nJr tijrın:ı~r cov]•vrrt>k 
'\I.• "rm l''ı~n dışarı çıkması, baskaJarı ile ~örüşmesi v, . · •. .. ' 
""",. gornıcz o gu"zele u·şık olac"k rapta - Size v. ard m ederim doktor. ..... ...................... -..... ......... · . b" """' ,.,,.1,,r;.'l- ""' ,..,.,,:ı ... ,.,.'lc;.ı,.,....ı kıırnl• c-r 
""' .. ıs A . 3 t • • ya5ak cdılmış olan ır ad3mm esraren- ı,. ..... - -k ,_ 

adllınış bir l;ıuda'a deg-ılim.. - Hanım r,.,clı, sizden bu hizmetı na- v l r<>ya f"lr"'Cf T trfp e'"ın niz bir }-<ıskınm hazırlandıl'iı bir ziya - h1r"lrtlm•<:l"'I' ·:n•ı ,,,.... r 11"11 ('('yTY'f\CC 
_ h 1 "" ~-1,.._;_~""" n:; '"; ,. •• 1.,.,.,"<',..'"" 1nviıır rln • 

.reki siz Jskı ı"nkar m. edivorsunuz? 

1 

sı' istivebil"rim ki! h!l. c·r 1'hn ·e 1vor fette işi ne idi? O adam ki. nadi~h ya -• .; ... ~ ,.,;.,;,., :>\.ı,...hc:ı ;ı., eijri"lı::"N,mhlprdi . 

kı; liayır inkiır ctmıyorum. Bilakis aş- - İki genci tanıştırmak, bu f~na bir Avru~!lnın rn:.ıhtellf yerler ndc devlet he- .cağına ra~.men ilk defa olarak dışarı çı - ~.,lı'\rr1 1c:rnıkı.,r1 Pv\•rVl nı.clfsah•,. ka-
•ıtes· ~at-lığına, insanlur üzerindeki büyüi: hareket oln az .. hem kim bilir belki... sabınn tabı:llde iken harb vazı •et! dolayısl-ı kıyorrhı. f'n ufak bir şeyden şüphelenebi- ·1!'11 etrııfınrh ctPrıic bir h~l\ı- .. teskil "t • 

ıtın(! · ı n•emle!tete dönen talcbed"n tekrar gel _ len Sultan Murad. cidden masum kimse-
clit''"'tı • ınanıyorum. Fakat benim ~şk de- * diitlerl yerlere dönecekl"rin yol masrafları 'Prin meş'um tesadiiflerle mü kül va7.İ - mr>ı- ii7PrP avrılmı~Jarrı. Vf' f'ckmeC'ı? ö -

l{:ild· his, bir güzel göri.ip aşık olmak de- Doktor Necdetir. yanına rnku1an M:ı<ırlf Vekfiletinden gö•lrlerUmMlr Bu t.a- yetlere diic;pbilece~ini de tes1 im eden bir nfüıo k:ıdıır hn vaziw•ti b0'7ml\dan 9<>1 • 
'trıa;r. Dedim va. Ben gı.izel görüp asık ol Servet Hanım uir sual sordu: Jeb<nln vol mıısrafları dünden · ttlbaren adamdı. Nihavet ne olurc;a olsun. Ycniçc- mis1erni. Hihıldir kııvı(?ı. harıl harıl •·n -
§ı k l,l fotoğrafa, elle yap~lmış resme fi - - Doktor ıncs udsun de il mi? Maarlf ıİüdfi!"luğü tar.ı ~ ndan kenc!llerine ri ali:ası ile bostnacıba!;t, padişahın emri nım MP"AlPlnin or ııc;•f'lria. cı,,ki bir lın -
bir ~ lllak kadar garib buluvorum. A~k - Çek mes'udum hanın efendi, bütün tevzi tdilmef:c b:ı .. lanm ~t:r. Hnrcırahlımr.ı ile Kü('tikefendi çiftliğini ve hatta bil - vım'l;ı vürüvormııc; (ribivdi. Her k:ıvık • 

ınsan 1 ııl 1'1 tnlebe blr iki güne kndar tahsllleri - tün Çekmece civannı Yeniçeri ve bos-
f!o~" .... ın ruhunu, benlıgini, Yf'lh"lsı s ... adctımi de size mecıyun olduğumu u- tancı ncferlPri ilf' sıkı bir rember icine um. vüzgeç ".lelikanlılar derhal SO\"l"'l -

"' goru :ıe r. .. 'l!m €tmek üzere geld!klerl ye !ere dö- .. 
İİlektir nmi) C'n içte k01lan "hic:;lerıni sn·- nutmıyacağım.. necckl"rdir. alacaklardı. Tehdid mektubunda bahse - muc:;lar meşalelerle ccvrilmiş ve dal ,.:ı. -
trıa~. · Asıl ~lan mazruftur. Zarf ola - - Ald .. n nış oldu~unuz'J da um.:tmı - tli"en çetevi de. bir f<>rdini kaçırmadan cıklarında alev nkislPri ovnasıt" rieni7" a-

) ac ıksınız d ğil mi? dir. Meziyetlerim sonradan öğrendiniz .. v:ıkalıvaca'i{fordı. Sultnn Murad. bu teh- t 1 k .. v b , 1 d p d" l 

a1 .... -1., bilerim, bı"r g::znl gc··ru"p iı ıK o~:ı - A d ld - ? Es .. 11 k did mektuburıa. ayn"a. dPdikodu~u. vnl- ı ar: vuzmc> f' ac: amış ar. ı: a ıc ıın 
•• ... _ , - 4n . ., c ugumu mu. a gu.zc ı · nı7 İst nbu, dc>ği1. ıx-~ ·i de bütiin mem- kavıgınm etr:>fını. suvuıı ıçındC' hılık 
- li - E\•et dok'or. Bir gi.ın bn t::ıp,antıc!a - Hakkınız var; dememi mi i.stiyor - Ieketi saracak olan parbk bir düV.iin He gibi ovnac:an ;.ürbüz ve gene çıplak v;i 

l'rıaı_ ayır hammdendi, bu 01m ı. ola - sÖ) kd .ı rınüi batırlnyın, insan bir g;i- sun uz? cf'vab vc>r"cPk. KüC'üknfı·1ıcl;nin ciftliğin- cud'er belinden kocaman bir kese cıkar. 
ze göraiı ~ · ~man sııf onun güıelliğj Bunu demi)e ne ?üzum var .. Hem gü- de Mus:ı M!'l~k ile Güllü Fatmayı basgöz mış, Çekmeceli bu balıkçı gençlerine ve 
için lic;ık olur mi.lymuş? zel gelin sizi bekliyor. Fazla yalnız bı.1 edı>cektt. P .?ışa?: cocuklarma :ıvuç avuç para serpmeğe 

- N Cİ' enin bu tün meziveti gtizelli
0
'1i raktınız Ma '(ım va sizi tanıştırmış ol - Bre Husevın. bre Tayvarznde. bre b 1 ' 

J .; ·: • • .ı • - kuyumcuba!lı oğ'u tiz ızerin bu tarafa. . . aş amışiı. Padişahın filinden fırbyan pa-
değil ki. duğum ıçm. b r~z. da kaynananız sayı - Bc>n dP ,ııideHm sizin gittiifhiı yere .. Bre ralar, suya tatlı bir şapırtı ile dökülü\ or 

Fakat sizi kcnd.nc bağlıyan güzelliği - 1 ırı~. Haydı gelın:n yanına. bPnim nrnda düi{ünüm vardtr .. Su ıı;ör - (Arkası varJ 
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abe ·J örtyol ort a larından azamı 
zmit e k ş atı çok 

• 
geçıyor sön .. k 

I\~ünevv-eri pek fazla o!an bu şehrimizde nehir 
şehir klübü, ne temiz bir kahve ve ne de 

bir eğlence yeri vardır 

Erzinc n 1 öyl rindeki 
zelzelenin t fsilAtı 

Yıkılan evler' e ölen ve 
yaralananların 

tam listesini neşrediyoruz 
Erzincan (Hususi) - Bu ayın 21 in

ci Salı günü saat 1 1 de 5 saniye süren 
şid:ietli bir zelzele neticesinde Erzin -
canda biri Salihiye ve diğeri Karagaç 
malhallelcrindc 2 evin mutfağı yıkılmış, 
bundan başka bazı duvarlar çatlamış -
t.I. Zelzele burada şiddetine göre ha
sar yapmamıştır. Bu salrsıntıdan mühim 
zararlar ve nüfus zayiatı gören Ter -
canın Karakulak, Mans, nahiyelerile 
merkeze bcığlı Başköy nahiyesi köy -
!eridir. Hasan ve zayiatı şimdiye ka -
dar tesbit edilen köylerin isimlerini a. 
şağıya sırasile yazıyorum: 

re oıte temini e ç lı or 
1-latay Valisi bugünkü \edbirlerden başka müstahsilin 

daha ne gibi istekleri olduğunu not etti 

Dörtyoldan bir görünüş 

Karakulak nahl.yesl.nde 135 evln bir kıs
nu tam:ımcn, mUtebakisi de içine gl.rlleml
ye;:nk bir derecede hnsarıı uğramıştır. Bu 
köyde yedi hafif yaralı vardır. Zerure kö -
yUn:1en 65, Miskin köyfinden 27, Karadlvan Ad<:na (Hususi) - Hatay valisi Şük- da mahsulün nakli meseleleri de tetkik 
köyünden 45, Mira.loğlu nnhlyesinden 27, rü Sökmensüer Dörtyol mıntakasında olunmuştur. 
Cib'l nahlyeslııden 12, Hacıbektaş nahiye - bir tetkik seyahati yapmıştır. Dörtyol Dfütyol çiftçilerine yardun 

1 t ·nd b' .. .. .. • sinden 12, Kelvezeden 10, Otlukbellnden SO. rt k ll l' . . . d k 
. • . zm.ıı ıs asyımu an ır gorunuı . .. . . Clgamcdan 40 ev Umllen denilebllt'cek de- po .a . a arı va ını~ r!yasetm .e yaptı . Alakadarlardan öğrendiğime göre. 
ıt (Hususı) - Izmıtte oturacak! 'bakaJaııda Kocaelı bölgesı. atletızm recede, 40 evlik Arvans koyunun 15 evi ve la'l·ı bır toplantıda ıstıhsal ve ıhraç me- hükumetimiz Dörtyoldaki muhtaç çift-

! \ e temiz bir mahnllin olmaması. müsabakalarında büyük bir varlık gös. 8 evlik Başçavuş nablye.slni11 5 evi yıkıl - selelerile ambalaj işleri üzerinde uzun çilerc bugünlerde tohumluk olarak 
gibi münevver halkı çok ve ileri teı-ecektir. Milli atlet takımından İz - mıştır. Mnns nahiye.sinin Mnns koyünde 110 konuşmalarda bulunmuşlardır. ı 00.000 kilo buğday tevzi edece.ktir. 

\ • Ü bir vilfıyet merk •zi için mü- mitli Receb, 1940 yılı müsabakalanna ev ka!llllen yıkılmış, Bozagn n~hl~esinin 40 Dörtvolun b~ mahsulü olan portakal !\dnnnda ekmek ·mnlfıtı bozuldu 
h . . 1-~·k l k t 1. k' d'l kt 1· .. t ·1 . . k d ek. evinden otuzu tamamen çokmuştur Baş - d f .k lAd b' k 1 ld d'l b'l • ' J • ın ır e.n.Sı o ara e a < ı e ı me e. zmıtı emsı en ıştıra e ec tır. Receb k hl 1 i ş b k d 136 evden an ev a a e ır re- o te e e e ı e ı - Ad d k k . 1. b - 1 d 
!'..'l' 1 1 

oy n:ı yes n n e ge oyun e an:l a e me ıma atı ugun er e 
u r. ça ışma arına muntazaman devam et. ıao nl vıkılmı.ştu· Karakulak nahiyesinde 15 m<'si için bugünkü tedbirlerden b~ka b 1 B .. . h. ı.~ 

a··ndüz. işlerinde yorgun dü ('n va- mektedir. yaralı· vardır.· Birkaç. kişi kaybolmuştur. müstahsilin daha ne gibi istekleri bu. 1 °d~u m.u~dudr. tl'ubn.ı.mkuzetrınlef se
1
. •rt~-e· 

t ı l k b 1 d 1 d. r· ·ı . k .. 1 b' M hi ı d 13 "l!i ıo ğ ı var l d w • • b.. e •yesı şı e ı ır ·on ro aa ıye ın anr;:: ar, a sam aş arını n en ıre- zm• ' yenı ve ço guze ır stadaı nrı.s na yes n e o • n •ır yara 1 un ngunu vah not etrnış ve teşeb us- . .. 
• ·· .. · k ·· • İ dır Bncıköy nahiye.sinin Şeb"'e köyünden 3 w. • gecmı .. ve formule aykırı ekmek çıka -cel. erah, buyük ve konforlu hır kahve kEıvuc;ma uzere bulunuyor. lkbahar- · y lere aeçilecegıni bildırmiştir. • 'l · • _ , 

• . QOcult, 2 kadın, Gelengeç koylinde 2 çocuk, .. 0 . ran Sevhan ekmek fabnkasım vükseıc 
buJ •nazlar. da ıkma1 edıleçek olan bu stadın en Htrntı köyünden 2 kadın Tolos kôyünden 6 Dortyol portakalcılan evvelemırde . v • 1 1 nd . t · o·g-er 

I itteki kahveler dar, ba~ k ve vüz- ôüyük kusuru. tribünlerinin olmaması- kndm 1:1 cem'an 15 nurıu: enkaz altında ka- Dörtyolda modern bir ambalaj atelve. ~arnl ce~as~ ek ce~a ~l 11~1\ır. ~ 
kisinin dolmasile havas.z ka.lan citr. Stadda ilk maçı, İstanbul Matbuat larnk ölmüşlerdir. Başköy mıntakası yuksck sinin kurulmasını istemektedir1er. Ve ırın ar a a on ro ere as anını§ _ır. 

rdir. takımı He, Kocaeli mütekaidleri yapa- ve d:ğlık olduğu için !buralar karlarla ör - !teza ıskartalardan istifade için de bir C. 11· P. Adana merkez kongresı 
ı;ela, bu k~~lVelerip hiç b•ı inde bi- caktır. tülildur. Halk çadırlarda da barınmak im - usare fabrikasının pek lüzumlu olduğu Cümhuriyct Halk Partisi Adana mer· 
voktur. Bilhassa mü ne' ver zümre Kocaelinde istikrar bulmamış bı'r Uınınl 1 bulaılmıyaıcnl~indanııA butraıRo.rdfahlta.hdta ne+ic<>sine varılmıstır kLZ kongresi bugün toplanacaktır. 25• ev er n yap ması ç n v v.ye e a ye en · ~ • · . . 

Otu acak yer bulamazlar. Bunların top- por dedikodusu mevcuttur ki, burada ke!'e.~te getırmeğe karar vermiştir. Felliket. Dörtyol portakal kooperatifi bu yıl 11-939 kazalardakı kongrelerın bir kıs-
lanl. mnhallı eczanelerdir. Burada bir ye:ni beden 'terbiyesi id~re hevetinin te. zepeterln imdadına Vali ve heyeti sıhhiye mahsulünün alım sahmmı daha mü - mı bitmiştir. Osmaıniye, Kozan, Bahçe. 
şehır klübü açılmasına şiddetle ihtivaç ŞP.kkülünü çok zaruri kılmaktadır. Bu koşmuQtur. Vali blzzat zelzele mıntakalıırı- kemmel bir şekilde organize etmek için Kadırli parti kongreleri de merkez 
his 0 dilmektCdir. Bu hususta zaman za- arada sporcular için kapalı salon ve khip- nı b!~,. btr:r dola~aktadır. ı1er Hirlil tedbirleri c1lmış bulunmakta- kongrec;inden sonra yapılacaktır. 
ını:m • .}O'P lan teşebbüsler rnüsbet bir ler iç!n bina da, mühim birer derd ha- Adanada gizli bi r rakı dır. . Adnnad.a yerli mallar ve tasarruf 
ne' ceye vasıl olmaktan uzak kalmıştır. lin:!e bulunmaktaıdır. Adana valisinin kazalardaki tetkikleri haftası 

İımitte eğlence mahalleri yoktur. C. H. P. kongreleri .. abrikası meydana Adanu valisi Faik Üstün Seyhan ka- Kanunuevvelin 12 sinde başlıyacak 
Esb ve harab bir b'nayı işga~ eden si- Vilayet dahilindeki C. H. Partisi kon- çıkarıld ı zala•rında tetkiklerine devam etmekte- olan yerli mallar ve tasarruf haftası ha· 
ıı.c ava gitmek, eğlenmekten daha zi- g;releri. vatand~lann yühek al~lka dir. Vali dür. de Bahçe kazasına gide • z1rlıkJarına b<rlandı. Bugün İktısad ce· 
~ad işkencevi mucib olmaktadır. 'e tehalüklü toplantıları ile devam et- ı rek kazanın idari, ztraf, sıhhi vaziveti mi yeti Adana şubesinde umumi bir top-

K mevsimi, İzmitte ca'n sıkan bir mektedir. ve maarif işlerini gözden geçirerek. lü- lantı yapılarak kararlar alındı. Yerl' 
.mev~fmdir. Şehrimizde ocak kongreleri bitiril • zumlu direktifleri vermiştir. malla•r haftasının iyi bir şekilde k utlu-

E\ den is basına, işbaı ından eve gide, miş, PVVelki gün de nahiye kongresi Adana çiftçiler birliğinin toplantısı hnmac:ı için bir komite işbaş ı yaptı. 
gel • sinirli olan erkeklere tesadüf et- ta111amlanmıştır. Allana çiftçiler bir1io'inde bu~in bir Yerli mallar haftasında Çukurovanın 
m her zaman mümkündür. Bu toplantıda, memleket meseleleri, toplantı yapılmıştır. Birlik mensupları bütün çeşidli rnahsulJeri ve diğer sınai 

' ·elde sık 'g·k, verilen müsamere "~mimi ~ünakaşaları ile. geçmiştir. Q40 ekimi için alınacak tedbirlerin tes ic:tihsa~ab biiy'iik bir sergide teşhir edi-
lolar da artık verilmez olmuştur. Bilhassa Izmittc vapursuzluk derdi, o- !>iti ile m~gul olmuşlardır. Bu meyan- lecektir. 

i temsil şubesi uzun zamandır ritm ve kömiir ihtikarı, harab olan ta-
'yet gösterememektedir. ı 'hi eserler, dokuma sanayii, çırak 1 iz mirde incir' uzum ve Et;mes'ud yolunda Kızı'cahamam 

yolcu otobüsleri taşlanıyor •c~trası da iki yıldır susmuş bu - mektebi ve lise açılması, şehrin temiz- pamu ( satlşları 
aktadır. Jia!, bahisleri etrafında çok hararetli 

Spor fanliyeti nıünaka~~ıar olmuş, konuşulmuştur. İzmir (Hususi) - Üzüm satışları son Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca " 
f mitte soonın parlak bir mazisi var- Yeni .;dare heyetinde aleni reyle, ha:ftn içinde hararetlenmişti-r. Bu mev. hamamdan Ank.araya• sefer yapan yol· 

drr. Kocaeli mıntak&sı, deniz. futbol, Kemal Öz, diı;çi Kamil, Hakkı Gündiiz, sim içinde borsada 299000 çuval üzüm cu otobüsleri Etimes'ud nahiyesine ba~· 
bisı det, ve atletizm sporlarında çok Kemal Selçuk, keresteci Sabri, Esad satılmış, ·bunların 30.000 tonu ihraç lı Susuzköyü civarmdan geçerken kÖ-
cal1lı ve parlak muvaffakiyetler gös • Demir~oy ekseriyetle seçilmişlerdir. cdilmistir. Geçen sene ayni tarihte 53 yün l)azı çocukları tarafından t~ıan· 
term'ştir. bin ton üzüm ihraç edilmişti. dığı, hatta atılan taşlardan bir tanesi 

'rirkiyede yapılan biı•incılik müsa~ Kaşta b. r kadına tecavüz İncir satışı 146.000 çuval, incir ibra- yolculardan birinin bafjına isabet ede-
hlku arında Kocaeli bölgesinin birinci edan 6 kİŞİ ceı-t1 2 1. 706 tonduı. Gene borsamızda rek yaraladığı ve bir defasında da otO"' 
''e r,·nci geldiği çok olmuştur. • 12.000 balyası vadeli olmak üzere bü~ün camır,ı kırdıkları haber veril .. 

ı 9'3 7 de deniz birincilikleri, futbolda Kaş (~ususı) - Diğerahatlının GUrl 21706 balya pamuk sablmıştır. Pamuk mekte<lir. Bu halin devamı yüzündeJl 
T,üı kive ikincisi, 19'38 de kros mi.İsa • ırı:ıhallesmde Ayşe Kulaksız adında fiaUarı vüksektir. bir kaza- vukuu muhtemel bulunduğun-
ba1·ala,.ında Türkiye birincisi Kosaeli kimses'z bir kadının evine gece yarısı Ad d 1 . Ş h . . . h' ~ dsı" alakadarların bu hususta nazarı 

' s.6 ki._ı·ıı·k bı·r ho\1arda k~ır ·ı · ka ana an yazı ıyor. e runız ın ı- Kaşta · b'ı r kad ı n bı' r "atında d'kk tı · ıb l kt d ınıntn'rnsıdır. Bundan baş'ka beynelmi- .. . . . aıı esı pıyı sarlar talkib:ıt memurları gizli bir rakı ! ' ı a erı ce o uruna a ır. 
! 1 1 ·ır t k d 1 kırmak suretıle gırmışler, kadına te • 4 k d " d e o.mus ve mı ı ım a ver a mış .. fabrıka:.ı me)dana çıkarmışlardır. Ka- çıı cu ogur u Fın ... ı k p ı"yas "' S I canlandı !· • tJ' kl d d Atı t R co.vuzden sonra kaçmışlardır. _ l! a 

l) .rrıe ı çocu arı a var ır. e e- S l l dli . ·1 . t' ra!ar bucagm<la Fakcr Basmaz adile Kas (Hususi) - Kazanın Diğerahat- Gireson (Hususi) - Fındık mahsul .. 
cı:ıb \ e bisikletçi Orhan Suda aibi uç u ar a )eye verı mış ır. ı s l' ; k d' b w · d k k .. ~.. . .. .. · • 

. .., .... ·. anı an e ım.n en ı ag evın e aça lı kc•yımde bır koylu kadın bır brfünda !erimiz için 1ngili7. piyasalarının açılrn ıt 
1940 senE'sınde yapılacak Turkıve K 'h · ı.. nptıgw habe al ··k 1 .. .. d ·b · k d 3 ı. • . .. . . aşın en 1 . tıyar kadını öldO ra .ı Y• 1 r ınmış, mu emme 4 ve Kum koyunde e ır ·a m ÇO- Sl ve son günlt?rde ihracatın yüzde do)\. 

atletızm rnusabakalan ıç n, burada faa- t t b~,,. ı·1e kacak .. ~tü k ı - . · rı • • .. - . . • . A .. .. .. er ı .n çı suç ll'S ya a an - cuk dogurmuştur. sanının bu pıyasalarn yapılması Gıre.c;U 
li) c haslamı"tır. Spor ogretmenı Tahır Kaş (Hususı) - Islamlar koyunun mıştır. Bu arada bir çok kazanlar, fıçı- .r dk · . d b" ··k b. h k t bıı· 
D.. .. · ·a · d l l b H 'f I ., ıın ı pı~asasın a uvu ır are e 

uz 'Orenın ı aresın e ça ışan atletler en yaşı ayanı anı e Gökdalğ, l 00 lar, çekilmiş rakılar, alat ve edevat ele zmı'rde bı'r S2blkall, diger l ti · "k. 1 · t' B cürrıle-
b .. ··k b' .. .. t k d' 1 Ö d .. 1 .. .. Ha 'f su e gc rmış ve yu se mıs ır. u U\': ır enerJ.ı gos erme te ır. er ... y- y~~ın. a o muştur. nı e Gökdağ, hala geçirilmiştir. Resimde suçlu He taki _ den olarak fındık içi aô ... 31 kuruştr11 

l e u nuıuyor kı . gelecek senckı musa. dınçtı. bat memurlarını görürorsunuz. bir sabıkahyı öldUrdU 35-36 kuruşa, kabuktu tombul tınd ıl<l ıtr 
Pazar Ola Hasa n Bey Diyor ki . İzmir (Hususi) - Katilden sa'.Jıkalı 12.13 kuruştan 16-17 kuruşa, kabuld~ 

- Has:ın Bey bilmem dık
k at ediyor musun .. 

. . . kaç gündür şehrimizde 
arip salgını var .. 

... acaba bu havaların bcr
badlığından mı dersin? 

Mehmed Reşarl, Basmane civarmda!d sivri fındıklar J a 11-12 kuruştan 15-)5.5 

Altınpnrkta dolaştığı sırada. sirkatten kuruşa çıkmıştır. 
so.l:-ıkal· Ahmed ()ğlu Hüseyin~ ra!itla - ---,-------
mış ve k<ıv!.':n etmiştir. Fena halde sar- lzmir~e ihracat i şleri . 
ho~ olan Hüseyin bıçakla Reşadı kıtr. İzmir (Hususi) - Fransa hi.ikfutl~tı; 
nından ) aralıyarak öldürmüştür. S uç. Ti;rkh·e ile olan tic~ri münasebetlerırı 
lu Eü ... ev·n tevkif edilmiştir. ar'ırmak makc:adile lüzumlu maddele-

. "h ı 4- .. • • • b' tec:h~ıat 
K 'dd 1. .., I rm h ~ ve .evzıı ıçm yem ır " •ş 
a ş!a Şl et 1 yagm!Jr ar mPydarıa g~tirmiştfr. Türkiye jle le 

Kaş tHusuı:i) - Burada şiddetli ya'ğ yapmıya he,·esli Frrı'nsız ithalatçı v 
ınurları tnk'ben şiddetli soğuklar da ihracatçı firmalarının bir listesi hnzı: 
ba~lamı~ ve sular kırağı tutmuştur. lanmış ve şehrimiz Ticaret Ocl35ıJl 

Hasan Bey - Kapanınıyan Son 15 gün içinde şehı"mizcle salgın ı!Önderilmist!r. . _ 
tramvay kapıları!' kırık c&J11- h<\ldc "ıtma bc1~lamı.5tır. Buna grip den Amerikalı firmalar dJ son hafta iÇI'' .. 
1ı oıobllsle~iıı b0rbadlığından nektcr:lir. Heılk, sıtma mücadeleye ve de :~ yapmak arzusile İzmirdeki 11111 

olacak azlz ım? kinin ı.::.ctılan mahallere ko~maktadır. karolara müracaatta bulunmuştaırdır· 
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lstanbul Defterdarhğından : 
Eyüb, Fatih, Eminönü; 

Mütekaid dul ve yetimlerin 
malmüdürlüklerinden Beyoğlu, Beşiktaş;, Üsküdar, Kadıköy 

Birine/kanun I 939 1111 Şubat / 1940 üç aylık maaşlarının tediye günleri. 

TARiHi ..• 
4/12/939 
5/12/939 
6/12/~39 
7/12/939 
B/12/939 
9112/939 

Pazartesi 
Sah 
Çar~amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Beşiktaş malmüdürlüğüncien 
Mülkiye yetim ve Aılıeri yetim ve 

tekaüdleri tekaüdleri 

1- 150 t- 350 
151- 350 351- 700 
351- 500 701-1000 
501- 650 lOJJ-1300 
651- 800 1301-1600 
801- ila 161)1- ili 

Beyoğlu malmüdürliiğünden 
Mülkiye Y"'tİm ve Aıkerf yetin> vtı 

telcaüdieri tekaüdleri 

1- 200 1- 600 
20J- 550 601-1200 
551- 800 1201-1800 
801-1050 1801-2400 

1051-13 o 2401-3000 
13111- Ha 3COt- ili 

Üıktıdar malmOdürlnğUnden 
Mülkiye yetim ve Aııeri yetim ve 

tekaüdleri tekaüdleri 

1- 300 
301- 60J 
601- 900 
901-1~00 

1:!01-1500 
1501- ilA 

1- 6GO 
601-1200 

1201-1800 
1801-2400 
2401-3000 
3001- ili 

EyOp malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim ve A•keri yetim ve 

tekaiidleri tcl.:aÜdleri 

1- 40 
41- 80 
81- 120 

121- 160 
161- ilci 

1- 100 
101- 200 
201- 400 
401- 500 
501- ili 
601 ili 

Eminönü malmüd~rlüğünden Kadıköy malmüdürlüğünden Fatih malmüdürlilğünden 

TARiHi M l1o;ı\c yetım v' Asker yctım ve MuU::ıye yetim ve Auc:İ yctım ve 
tckau le i t.:kaudlerı tekaüdlcri t~kaüdlc•i 

Müıliye yetim ve A keri yetim ve 
teknudleri tekau.ılcri 

1 İilci gi1e 
4/12/939 Pazartesi 1- 400 1- 500 1- 250 1- 500 1- 500 ı- 500 
511219 ... 9 Sa.ı 431-10 ıO 5'11-1103 251- 5'l0 501-1000 501-1000 50l-l,>OO 
6/12f~J9 Çar~ rr.ba 1 l·H -140 1 llff'-1600 501- 750 lOOı-1500 10J1-150U luOl-1500 
7/J2/9J9 Perşembe 14Jl-18 'l tu01-210ll 75 1-10 O 1501-20 n 1501-:lOvO ı :,ot -2000 
81121939 Cuma ı&Jl-22v0 21Vl-'...6:JO l001-fl50 2001 -25UO ~ O ı -2500 :..oot-2lLO 

Askeri yetim ve 
telca iidl eri 

2 DCİ gişe 

0112/939 Cuma te.si 2-01- ıln 2 Ol- ila 1251- ila ~501- ila 2501- ilii 2501- iıa 

3001-3500 
3501-4~00 
4001-4300 
4501-5000 
5001-5500 
5501- lli 

~ - Znt ma::ı~lan sahihlerinin muayycıı gtinlcri!e gişC'Jcre müracaatla nınnşl~nnı elma!::ırı taıımdır. Aksi takdirde istihkakları uımnni tcdiy::ıttan sonra verilecektir. 

3 - Tl'diyat.n sabahl~yin saat dokuzdan - itibaren ha~!:macak ve ?n İ~İ):e k~<l"r dt•,•nm edilec~~t~.r. -~re ~ğlede~ so?ra s.~at 13 te t ekrar b:ışlana~ak 17 de _nihayet hulacaldı~. 
);a - Maaşlarını Emlak Bankasından ulacak ol-.n zut m::ı~ları sahıblerımn cuzcl:mlnı n~m l\1alnıudurluklcrınce vızesmc luzum yoktur. Bunlar dogrudan dogruya Bankaya muracaatla 

~uuabileceklerdir. , 
istikra -

İrlanda t\ldhişci er' 
arasın~aki m .. c 

i~gi:.Gre 
el ti 

Güzel 
Olmak 

İtla ( Ba~tarctfı G ncı scıyjada) 
ituttutdanın :.o:ı a::;ırlar içindeki tarihi, 

frı;, il§ ıçın yaptıgı mticaaele tarıhidır. 

İr'anda başvekili olan ele Valerayı seç - , 
tiler. 

A c.(jer ı· r ın; 
B.rC:~nblre. buyük kan kusma ve tü

k ürrrıc ile başlıyan akc.ğ~r veremlerlnde 
l .-:: ,"yden ene! hlk,tanın kat'i bir ıstı -
ı ı-.nti' kc. ı . mı.ı.sı }, mdır. Yatakt.a tam 

için 
·"nd ı ll'l.(:nsuı:ı a ılar ~cn~c itıro:ııe Keltlerc 

iu-'u ""~ur.ar .. ln,gılı.dcrin Irlıinddya mi· 
ı . 'l.11 . 
§e l ncı ytiı ~ ııdan ıtıbarcn b ~ ar. 

<ıl\r b 
~•·tzl{; 

1 
ı e.ı tı.ı tarıhıerdcn ıtıbaren In -

kCl?ıQ: e İrlanduhlar ara ınd ı gı.:rck e -
ha aru ı • g ı ~I. polıtik, gerekse dını sa • 
tay<t " ~ıQ.. tlı bır n üc . .m <.ı ba~ı, dı. O -
el r1 0~elcn ln~ıliz ko oı.ızatorlerı her şey 
ltttılerC(' lrhtnJ ı . .ıı t aıd tc.ıprakları zap
l"ı ı~ın · 'l'opr lisız k ... lan lrl, ndl köy.ıule
{<;y lta~rg .. d1ıktm1 b şka yapılacak bır 

İri Udı. 
batencı~:c.ıaıı ur :{V llI inci yüz yıldı., iti
l1ıı1 k.,hf.ndi dıllt!ı ıni bırakarak Ingılız ::li-
1 :r. hı uı etmek m _bu,.iyct.nde k ldı -
l3ıı tar "nd;,ı ılar bu a:ıa kad..ı.r kato!iktı f cbı.ı~tı~n ıtıb r n protc tdnlıgı ı~alıule 
t ~el 

1 
Oıd..ı dl.. B...ıtun bu han:k tl re 

\> o '-"' d.ır bu u ;: bu)' ük ıs;> anları...ı ce -
.. r ıl 

ıaoo r .. 
hııcta Y lın a, r,cne bôy'c biıyuk bir J!.-
~ n so · lltı.ıtan 

1 
n:a In6ı 1 i der l 7u2 senesınJe 

da&ıtar k r unda parlamentosunu rcbren 
tııe:r .. '8a İrlundJyı Ingıltereye i haK et
dı.. hı u h l büyuk bir a {Slllfimel Jugur. 
~Qcael "'nd~lıbr kurtu1 us için büyük bir 
b <.'le b . 
uhık b ' :lha&)a XIX uncu yüz yılda 

~<!t n ti u- şidd t k ,,,betti. Bu mücact~lc
~ı c nd..! lrı; nda n syoM is ıer.ı 

~ o l Illkı r 1.op rm ğa mu f-
tn d r Ve Xrx uncu yüz yılın son -

~ ~ el 1° ru ~·U~ d lerinı parlamento 
tı t ..ı <: 1 e ınhı r ct.irdil r .. Bu .ı:ü -

"C:\ r b tcııı. a eııı. 1903.1913 ~ ıllannJ k -:iar 
~ t ltu\lv~ı tart! t itıb .. u e~ sahneye )'Cni 
li ıı t tcıf k rı tı. Bu kı \ivet, Cim lıor-

1 idi 
1
1 

dan vücude getiriıen işçı par
ca lrıa"nd 914-1918 dünya harbı b.ışlayın-
laıdııar rr-alıhr h.ırb alevhinde bir cephe 
e · .ı.ab·· t "' 
~ <.:trnl'kt 11 ngilizlcr de buna rnukabc. 

tlerind <'n ~eri durmadı1ar. İrlanda 1i -
~ lletıc~. bırçoklarrnı hapsettiler. Bu -
d ll<te htı sınde 1!)16 yılı NisanmJı:ı Dub-
1 ~ (:Utrıh Yti~ bi~ isyan baş gösterdi. İrliin
~ atırtalı!Utiye~ı ilan edildi. 1919 yılında 

de g<'ti ilr ınustakil bir parlfı.mPnto \'Ü-
terek . h . ı·ğ· . d"k cum urreı~ • me şım ı ı 

ELEl<TR:K 

1921 yı ında İrlfındı parlamentosu mü
mes. ı.lerılc Lo\ d Corc hikiimetı arasın -
da .. ktcd l n bır anL.m.:ı ndiccc;inde İr -
la 

1932 yı 1ı İkin ıl.ı'ı nund.ı hukumetin 
L... ına de Valua geçti. 

19 ... 7 ~ılı e·ımleıınde tr·and~da d~rt 
p rti mticnd._.ı ye giri.mi')ti. Ek::ıı..:·i_ ti 
de Valcr nın partı ı ka andı. De V:ıkra, 
m~nı~ckr•in orta tJkxıkalarına davanar. 
r. srnnalist pilr'inin l"duid:r. De ValC'ra 
p rt ır.in b..ı l•cn ic:tek'cri: İn~Ptcı derı 
trun n a~ rı bir İrlf nda cümhuriydi -
nır t h'ıd r. 

lr an n konomi';: b kımc!an o m k 
' · . t ~ ltue adal ımın mud~f a-

' m J n İnr,ilt('n.' için e'ı mmi;,cti 
v r ır Dub ir. İ... ız fi1 c;, ıçın bır ki·
mür dep sudu.·. Dublin etrafındakı g >nic; 
mınt ka rr unl'ı r-:n bu iş içın nvnlm·c;
tır. inrilizler Dublin limanını genışlete -
r k tnyvarc ilı.lerı vücud,:) getirmek ta -ı 
s vvurunu da be.,\rr.is'cıdi. 

Tavvareı ·n bir sila'ı olarak ortaya çı-
k• nr:ı f ... ~ lterrri_n g rb sahillc:>-

ın m · d fa ı b kımınnan İrlfınd:ının 
• · k r ·· bir 1 at d h1 artm ştu-. 

lıkl r kop rm k m"lksadııH matuftur. İn
i t r yi idn1Prı vurrn k i in bu har ke

tin A1manl r tarafnıd n bilh:ı.ssn J:öı ük
lrnece v ini d:ı.ima gozörıünd' buıundur -
m k ta f d d1n uz .. 'k değildir. ............................................................. 
Eir otomobil k. zasında bir gencin 

ayrfı I~ı.ıldı 
Şoför Garb !n idaresindeki 2335 sayılı O

tomobıl Kopruden gc>çerken, V!tali ndındn 
bir gence çarparak sol ayağının kırılması -
n"l .. ebPblyet v<>rmlştlr. 

Ynrnh hastaneye kaldırılmış, suçlu şofor 

yo.knlanmıştır. 

..,l'lr. l<ayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 
\l\J. a~1 

~11: d1;10 lira maoşla hir elektrik mühendisi ulın en hr, isteklilerin mObenuls
l:ıalt4ir ~a surE~ıcrHe tercnrnei hallerini v şimdiye k dar ç lıştııclan yerleri 

t. .a ıle birlikte Şirket MOdUrlOğtlne mn~acaatıarı ılan olunur. 

~~ •• ~Utlttce Madeni Eşya Fabrikasından: 
ıtınt sernız i · . 

eha8818 t çın Senayi mektebinden mezun pres .,.e kalıp işlerinde 
b ecrtıbeli bir ustaya ihtiyacımız vardır. Hergnn öğleye kadttr 
ntnn vesaiki hamilen fabrikamıza mtlracaat edilmesi ' 

(B ştarl.lT? ıi 1ıcı sayfada) 
Yaz ortalarında Tcpeb.ışı bahçesinde 

Mahmud Yc.arinin cSaçlarından utan,. j 
piyesilc sahneye çıkan \'e o zamandan _ 
beri mütcmadiy<'n bahÇe bahçe dolaşa
rak, sahnc>dt: görünen, Türk s::hnesınin 
eşi bulunmaz .... an'atkarı Raşid n tiyatro 
aşkile, eliın didinrnec;~. şehir şeiıır, bah -
çe bahçe, bina bina dolaşıp sahnede gö -
rünmesi büyük b1r fedakar.ık ve fera -
gali nefistir. 

Her şeyden evvel sıh· 
hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lAzımclır. 

I<REM 
PERTEV 

sizin de cildinizi gü
tell ştirir, guddelerini bes
lıyerek a:.nlandırır. 

sen~lik bir te~üb~ mahsulü olan KREM PERTEV tertip 

me ilanı • su ıy e 
An! ara [il ve T ~rih - Coğrafya Fakültesi Dir~k

tö1 lü9üncien: 
9 iZ l!d!l Cum rte 1 gilnH .sıı.at 11 <1e AnJ·ara mektcbler muhasebecll!ğinde toplana

cak ol. n eıt.sJtme koml.!yonunda 7240 Jlrn munammen bedelli muhtellf mdbllynlımn 

kapt\h z rf usul!!e ekk1ltme ı ) pılacaktır. 

E ı me :ırtna ne ı ve teferruatı Mekt bler Mı;hasebeciliğine yatırılacak ooş lira; 
u abıllnck Fn ulte H b Memurluğundan alınır. Muı;o.kk:ı.t teminat 543 Hm.dır. 

· 'ler!n tekl.! n.e ub rını muvak at tem!nat ve şartnamede y zılı ve lkalarla. 
blrl ktı.: aynı gun s .. t 10 a k dar makbuz muto.blllnde Komisyona vermcl rl. 

c598b 119662• 

oaş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
NevraıJ; , kırıldık ve bütün ağrıl3.rınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

*** ~~ -----------------------) . 
,. .. ı ... Q nı- rır-n"", .. ~ı r L .• v ! \.\;j ••• ~ 

Bu gece nöbe!çi olan eczaneler şım -
lıırdlr : 

İstanbul t·ihetindekıler: 
Şehzadebaşında: <İ. HalU), Emlnönfin

re: <Hikmet>, Aksaray da: <Şeref). A _ 
lemdarda: < Abdülkadir ), Beynzıdda : 
(Cemil), Fat1hde: (Hfisamettın), Ba.lı:ır

koyündc: cmırın. EyUbde: <Eyübsultan). 
Bcyo~lu clhetfndcldler: 
İst!kldl caddesinde: !Delin.suda), Dai

rede: <Güneş), Takslmde: (Limonclyan), 
Pangaltıda: (Narglleclyan), Karaköyde: 
CHilseyln Hfisnfi), Beşlktaşta: <Nnll Ha
lld). 

Bopzlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kndıköyünde: (Halk, Hulfuıl OSman), 

1 
Üskllrtarda: (Merkez), Sarıyerde: (Os _ 
mım), Adalarda: <Halk). 

"-·------------------' Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 
S- Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

1 
Pi" 

ilk 
t-Omınat ---

3,00 

54,00 

Senelik 
kira 

40,00 

M-0,00 

İstanbul elediyesi İlanlan 1 

Eyüb Tabakhane caddesinde 9 '1 numaralı yol artığının kiraya. 
\'erilmesi. 
Sebzchallnde 17 numaralı ardlyes!z yazıhanenin (3 .senellk) kiraya 
verilmesi. 

Kim bedellerlle tlk teminat miktarları yukarıda ~o.zıh l§}er 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesinin son fıkra.sına gorc pıı.znrlıkln kiraya ı;erllccektlr. İhale 4-12-939 
Paznrt.esl günü saat 14 de daimi encümende ynpııacnktır. Şartnameler Zabıt ve Muamc
lAt Müdürlüğünde g5rfilebillr. Tnltplerln ilk teminat ve makbuz veya mektublnn lle ihale 
günü muayyen saatte do.imi encümende bulunmaları. (9713) 

Devlet damir olları ve limanları işletmasi umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2272 lira olan muhtelif eb'adda beş knlcm flançlı. çelik çekme bo

ru ve teferrüatı 12/12/1939 Salı günü saat c10,soı on buçukta Haydarpaşa Oar bina -
.~undaki Komisyon tarafından açık eksiltme usullle sntın alınacaktır. 

Bu işe gl.rmek isteyenlerin 170 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta -
ytn ettl~i vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları Ul 
zımdır. 

BJ işe aid şartnameler Koml.syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9733) 
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12 Sa i'ıı 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

PıeA ~~~İn~iA f~!l~y~~~ =ı 
RADYOLiN 
Müstesna. bir formülle ve azamt itina 

ile yapıldığı ve rekabet kabul elme:ı bir 

Oatla aatıldığı için yurtta ecnebi rnamu

lAtınm ibAldmiyetlııi ortadan kaldırmıştır. 
Kaz.andığı bu rağbet sebebiyle elde hiç 

stok bulunmaclığmdan da mtıtemadiyen 

taze ihzar olunarak piyasaya çıkaıılır. 

Radyolin kullanınız; sade dijlerinizi 
tenıiz1emek, konunak ve güzelleştirmek. 

le kalmazsınız, verdiğiniz para da kt!ndi 
cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle. ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

DAŞ DIŞ, ttğrı l rı ı, H0:\1AT.Z, 1A 
ıkııcılan ı. ısıN l n r.ı h ı tsıı.ı~ı. ıı rını 

DtmHAL geçirir. 
'lRlP, NEZLE ve SOÔUK AL<ılNLIÔI~ A 

harşı nınesı,ır Haç ır. 

t.cabmda gcınde 1 - 3 ka~e alınır. 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekale.i:ıin ruhsatını haizdir. 

İkiııcit ,...ı·i.n 2s 
-y ----

Grıp, nezle, cnflocnza, sıtma gı ı hasta ı · ara 
sigortalayınız. 

BİOGENf NE; en bmncı knn, kı.ı\•vet, iştih a yaratan ve tesiı-ini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 

BİOGENİNE: daıma kanı taze1cyip kuvvetl endirir, halsizliğı giderir, hariçten gelecek her tüt l'.i mikMpları öldürur. 

Tatlı bir iştiha tcının eder. Sinir ve adaleler i sağ amıaştırır. Zokayı yük.c;cl tir . Bel gcvşeklıği v.: ademı iktidarın en 
b!rinci devasıdır. 

BİOGENİifF.; ku lijnanlar katiyE:n kardan, kıştan, soğukta•1 ve havaların d,,r.1·şmc ı"nd ···~ · ı 1 ç- ku-- =-a _ · "'ö s en mU1.ePSStr o maz ar . un 

vücu~~ her :arr:-2 n ~cnç ve dine bu lundurur ve bu .sayed .... müthiş akibetlerle neticelenen GRİP, nezl~. enfloenza, sıt
m.ı gıoı has.a rn:lara u1 korur. Bu haı.talıklardan korunmak için büyükler sabah ög~lc ak~am b" k '· dan · t · ı 1 1 

. , , ~ ırcr, se ız vaf!n 
us un çocu., . r ya nız .'jah ıh, akşam birer BIOGENİN E almalıdır. Hasta olanların kurtulması içm de bu miktar bar 

misli arttıı ı1m" 'ıı!ır. Ht r czannde tulun ur . 

Tele b'\llun .>an tl ınl .......................... 
so.h le •10tJ !curu! 
salıif e 250 )) 

$Gj,i.f l• :IJO )) 

sahile lOcJ )) 

60 )) 

4() )) 

Muayy'"n bir mudtle~ zarfında fu
laca lil1it•., rd.: lldn yaptıraca ıı:ıar 
ayrıca ı..ena !at:ı t.ı ı 1Icm.zden ı.sılf.ıae 
edeceıclt:rd..r Taın. • arım ve çeyreıt 

sa} fa .ıantı. ,· ıçlı ayrı bı:- tarı!c dt'rp.~ 

edlL-n., ır. 

&:>11 Pos a'nın t .c rl H!l.nların:ı ıı.ıd 

ı~ıer ,ç,n ~·.ı adrese ın..ırara...ıt eııu

meı dır. 
rı:ııı<'ı ı .:. Y.011,. ı.;tır Şirı.. .. u 
Kahrnmanz.ıdc Han 

DEUT CBE L TRANSA 
Kış uçuş tarifesi : 

Sf~LI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
!-TA . BUL' dan Sofy .1, Belgrad, Bu<lapeşte y '! Viyana üzerinden 
t.ERUı 'e Sufy:ıdan Selci lik ve Atina 'ya irtibat vardır. Daha 
z yuda malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için aıağıda 

ve ci lığe mürac. nt e~ilmelidir : 

l-~ A N S 'f\J ~~ L 1~ E. ) F E US TEL 
Gal ıhı Hıhtl'n N ı 4,; l'el 9to 1: 4117d • Telgr f '' HANSAFLU,; 

11 

i t nnbul Al ye Mtınm llukuk Bi~ml~in- ~~~~~~~~~~~~~~~=·~~~~~~~~~~~~~~-~· 

• 
1 i 

Gü u·ş ~ benzer, onun girdiği yere hasta'ık gırmez 

• 
1 cı 

Merkezi: Bahç kapı, Şubele i: Karaköy, Beyoğlu, Kndıl ôy. 

den : D:ıvacı Al!bey köyünde oturan. Pembe 1 
tarafındo.n kocası ikametgahı meçhul İsmail 

aleyhil"-e ikame eylediği boşanma davasının 

m üddeialeyhin gıyabında icra kılınan mu -1 
hakeın"sl sonunda iki taratın boşanmalarına 

dıılr verilen 24.10..939 tarih ve 938 1777 nu
ma':o.lı gıyabı hüküm müddeialeyhin lkamet.
gt\h nın meçhullyetine binaen tebliğ yerine 

geçmelt üzere (15) gün müddetle mahkeme I 
divanhanesinde asılı tutulmasına karar ve. 
ri~rek t~lk edllm~ ~d~u U~n ~unu~ ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EMLAK VE EYTA INDAN: 
E 

Muamele 
tarihi 

1.12.939 
2 

" 4 
" 5 " 6 
" 1 
" 8 " 9 
" 1 1 
" 

·~ " 13 
" 14 t• 

Muamele 
tar.hi 

1.12.939 
ı il 

4 . 
" 5 " 6 " 1 
" 8 " 9 " 1 l 
" 12 
" 13 
" 14 
" 

Muamele 
tarihi 

1.12.939 
2 

" 

' 
U V YE iY Gü i 

FA T l H ÜSKÜDAR KADIKÖY BEYOGLU EMİNÖNÜ 
-------------------------~----------------------------------:----------:---------1--------.....,-----------------ı-~~~-.--------..,.---------

Aske · i Mül' i Saat Aıkert Mülki 

1- 100 1- 7 ı 8- 9 1- 50 1- 2u 
t01- 130 71- llO 8- 9 51- 70 21- 40 
13 ı - 50 ı 1 t 1- 600 1 O- 12 71- 31 O 41 - t 20 
501- 710 601- 79[) 9-10 311- SIO ııı- .i70 

~
711-1.34~ 791-1450 10-12 511- 780 371- 640 
341-25501451-2240 10-12 781-I090 641-1050 
ssı-Jsooı241-25so 10-12 1091-1310 I051-1440 
501-J820 l 551-2700 J0-12 1371-16701441-1590 

~
821- 45 o ı701-2930 10-12 l67l-2080ı ı 591-2000 
501-510021131-31.30 10-12 1~081-26302001-2300 
5ıoı-5ô6031sı-3360l lo-12 26Jı-3ıJojı39ı-
66ı- 3361- I0-12 3231-

B EŞİK TAŞ EYÜB 

Askeri MÜJki Saat Askeri Mülki 

l - 80 1- 701 8- i:J ı - .:o 1- 40 
81 - ıcol 71- oo 8- 9 4ı- 90 41- 60 

101- 210 91- ~Oü g-10 91 - 35JI 6•- 130 
211- JjO 201- 250 8- g 351- 131-
331- 5. 0 251- 500 9-10 
531- 81U 501- 6b0 9-JO 
811- 1240 tt61- 830 9-10 

1241-1440 831- 920 9- IO 
144l - 16J0 921- lG- ı 7 
t65J -191ll 14-15 
1911- ~ 140 C-10 
l2t41 - 9-tı) 

Saat Askeri Müll .. i Saat Askeri Mülki 

9-10 1- 50 ı- 100 9-10 1- 50 1- 50 
8- 9 51- 70 101- 130 8- 9 51- 8J St- 80 
9-10 71- 340 131- 25 ' 14-15 81- 370 81- 300 
11-1~ 341- 600 2.;ı- 370 13- 14 371- 770 301- 460 
15-17 601- 860 371- 460 14-15 771-t 150 461- 710 
15-17 861-1100 461- 650 14-15 1151-1560 711- 900 
15-17 r 101-1sno 65t- sso 14-15 1561-1970 901 .-1010 
8- 9 1501-1720 881- 980 8- 9 1971-2ı::601071-1 löO 

14-16 1721-2200 981-1180 9-10~261-2610t161-1370 
15-16 2ıoı-264o tı bl-1380 9-10 2611-30001311-1480 
15-17 264 ı -287011381-1430 9-10 3001 - 330!) 1481- 1840 
8- 9 ~871- 1431- 1 15-17 3301- 1841-

S:ıat Askeri Mülki Saat 

9-10 1- 40 1- 150~ 
8- 9 41- 60 151- 200 8- 9 

13-14 61- 44') 201- JQO 8- 9 
10-t 1 441- 850 391- 570 s- : 
13-14 851-13501 571- 810 s- 11 
13-14 1351-1650 811- 950 s-
13-14 1651-~060 951-1080 s- 9 
11-12 ~061-2l60t081-1160 g--1~ 
13-14 2361-2770 1161-1310 s-
13-15 2771 -3200 13 t 1- 1470 s- : 
IJ-13 l3:.Wt-33901471- s-10 13-15 3391- ~ 

B AKI R KÖY SARIYER KARTAL___./ 

Saat 

10-11 
9- 10 

15-'6 
14-15 

Askeri Mülki Saat 

ı- 330.. 1- 240 13-14 
331- 241- 11-12 

Askeri 

1- 180 
181-

Mülki 

1-
81-

Saat 

80 t0-11 
9-10 

Askeri 

,_ 120 
121-

l't1ülki s.-t 
1- 170 1 ~::::16 

10-11 

BEYKOZ ADALAR YALOVA 

Ask eri 

ı- 180 
181-

1- t50 
151 

Saat 1 Askeri M H·i 

11~1~ 1- ı ıo ı~ ıso 
10-11 

. 

Saat Asi e . i Mülki Saat 

14-15 1-80 14-15 

1 - l\Jaoşlnrmı ban m nuza temlik ettirmek ~urctilc a la n cnıl"kli, dul ve yet imlerin l\Iart - l\l~yıs/940 üç aylıklarmm tc-diycsi günleri yuknnda g&teribniştir. Her ınnaş sahibinin MaJıııi1;; 
Iüfüniin kaza uwnnrasır. .. güre (dizdatun ilk ayf.ı mın o! koc;<'siı1deki m aş dt>Hcıi l.nyıd nwnara ı) hangi gün ve snntte parasıw alacağı bu cetvelde gösterilmiş olduğundan manş sahibi 
ellrıindcki g'in ve ati gtic;t ·rir h rıh 1 ı ... ı. la i 1 rl'k b:ı ı mız.ıı mtirncu. ti:- i ve muayyen gün ve saatle r haricinde ,,akJ olacak milracaatlerln kabul edilmiyeceği. ılP' 

2 - Mallıtlcrin nuiı·a. a tileri Kanuı.u •\ din m~ iki ... üııii wrıında kabul C<lilc<.'i.'ğİ ci!ıc~lc lnwdan sonra vaki ofacak nıüracantJann difer maq aahlblcri ıibi sıraya dahil olacaklat1 
olunur. (98-) 


