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Milli korunma anana 
derhal tatbik edilecek 

Demir ve ~elik 
şehrinde 

eler gördtlk? 

Baş vekilimizin 
diinkü 

mühim nutku 
Meclis kanunu kabul etti 

Refik Saydam zelzele f elô.ketinden 
istifade edip memleket. h'!'vasını 

if sa da çalışan güruhun if tıral~rına 
da şiddetle mukabele ettı 

Nutuktan bir cümle: "Millet Şefinin etrafı?~a yekr.are 
bir vücud gibi çalışmak lüzumuna .kanıdır. Mıllet, 
lıükumetin politikasındaki isabe.te. ınanıyo~ . ~e onu 

kendine mal ediyor. Bununla ıftıhar edebılınz,, --· .. ···---·---···· ... ·------.............. __._ 
Demir ve kok f abrikalannın umumt görü nÜ§Ü 

Ankara f 8 (A.A) _ B. M. Meclisi- mif bulunuyor. Saym arkadaşlarıma 

l IUu bugünkü toplantıaındr-Bqvekil Dr. :n8f eti e nhhath bir ~t devreai 
lle!ik Saydam tarafından söylenen nu.. dilerim. BüyiUt Mec.uztıı altıncı i9ı: • 
tuk aşağıdadır: ma devr.esinbl bqla~g:ımndanberi hü -

Aziz arkadaşlarım. kfunetinıze verdikfnız vazifeleri bu -
Büyük Meclis kış tatiline karar ver- (Devamı 8 ind sayfada) 

Avustralya hükômeti felaketzedelere 
10 bin İngiliz lirası teberru etti 

Hitler, Stalin 
arasında 
mOIAkat ••• 

lrandan felaketzedeler için H!zinc~n~ yüzlerce 
battaniye ve giyim eşyası gonderıldı, Irakt~, Hitıer stalin • Danhnarkada Holindada yardımlar devam edıyor Bükre~ ıs (Husu,,!) - stokholmdan 

' kkınd buradaki gazetelere blldiri1dilfne göre, cKarahük> ün ilk çtkar dığı demir killçeleri 
A~ara, 18 (Hususi) _ Mecli.ıln bu~ı Nakiye Elgün fııtket~eler ha ada a fU mevsuk b~ membad~ alınan haberlere cSon p

05
ta> bir muharriri ile foto mu- dikkat bir yazı ve r~ serisi hazırladı. 

~ toplantı.nnda Erzurum ıneb'UN (De.ams 
3 

undl 1ayf ) nazaran Hıtler ve Stalın arasında pek ya- habirini demir ve çelik sanayii merkeıi· Bunları bayramertesı nefl"e başlıyaca-
1 d ı k kında - ağlebi ihtimal bu ayın sonuna miz cKarabük:t e göndererek çok ıayanı ğız. 

Edebiyat Alemimizde ka ırı ~n azan d*'1 -b~D!:'.~:; ~:i·:ı:~~) ~ Diğer resimleri 7 nci sayfada bulacaksınız 1 

Tasfiye meselesinin monakaşa Finlerin 

............ ~.~.!!~!.O.! .... ~-~-~~-... !.~~!.~~!! .... _ .. , s!!~i s~~a ~tL 
Hallıevine ll•~çlerin 11elmeleri belılenirlı•n elıuTiyeti otuzundan, ! kişi ka ybettilcr Vekil et ha yat pahalılığını önlemek için gelir sahibi 
otuz b•ıinden yukarı ,,lanlar tqkil ediyorlardı. Yanımdaki ikaz etti: : müstehliklerden mürekkeb istihlak kooperatifleri 
u8i%i anlamamlf•tnı2 bayım, bizim kaat•ttijimi~ ~·n~lik • Helainki 18 (Reuter): 

Pahahhğı önllgecek 
teşkiliitlar kurulacak 

kala aençliiiJir.» 1 Cepheden gelen telgraflar. Fin kıt'a kurulması mevzuu üzerinde tetkikler yapıyor 
'--·--··-··---·------- ·-·-.............................. ,,,! larının ~imal cephesinde kazandıkları ,_.

1 
. .ı- -"'kseld"ıt.: 'b" lelQ. iptida! 

·-- muvaffRkiye.tin mühim olduğunu bil • Avrupada harbin ba§laması mamul ve ıuı muw ;rv. • ı&~. gı ı, a mum. 
diriyorlar. gnyri mamul bütün eşya fiatların~ tesir ve gıda m~ddelen ve sı~ efya tıaUan 

Top aı~tıdaıı lur intıba (~ 10 "1cu savfada) 
,....~6' ; .. ~""" 

Sovyetlerin Salla civarında vukubu- etmi§, harb sanayiinde kullanılan ıpttdat da bir haylı artmı§tır. Dü.ıı.ya puarlarm-
lan kanlı muharebelerden sonra ric'at maddelerin fiatları büyük nisbetler da- (Devamı 10 un.c.ı l'QfJfada.) 
etmekte oldukları bildiriliyor. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Sovyet Rusya 
ve Romanya. 

Sovyet gazeteleri gene 
Besarabyadan bahse 

başladılar 

Roma, 18 - Havas: Koınantern gaze
tesinin bugün çıkan bir makalesine dair 
Moskovadan gelen haberler ı;iyast meha
filde pek fazla mevzuubah.s edilmektedir. 

1 (Devamı 8 inci uyfada) 

·-······· .. ··-····----·· ............. ·--··- ....... .._ ~--····· ~ ···········-········ .. ···· Bayramınız ',; 
~ kutlu olsun . . . 
. 
. . 

Yarın Kurban Bayramıdır. Oku
yucularımızın bayramlarını bu
günden tebrik eder, kendilerine 
bütün memleketle beraber •ulh ve 
Telah içinde daha birçok bayr~
lar geçirmelerini temenni eden:. 

[ cSon Posta> Bayramın birinci, ikinci, J 
üçüncü günleri çıkmıyacak, dö:düncO 

1 
gün~df}n itibaren nefir vazıfesine ı 

devam edecektir.] 
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Her gün Resimli :makale : ilk ihtiyaç kuv'ı·ettir 
Sözün kısası 

Başvekilin nutku 

~--Yazan: Muhittin Birgen_,;} 

u ] aşvekilin sandalyasına oturduğu 
zamandan itibaren hcfaiselcr ta

lilıirun pek ağır imtihanlarile karşı l<ar
şıya gelmiş olan muhterem Dr. Say
dam dün Millet Meclisinin tatili mü:ıa
sebetile büyük bir nutuk irad etti. Vu
kuatın türlü tür1ü civleleri karşısında 
bir senedenberi ter döken a~nı ile mem
leketi durmayan bir inkişafın kademele
ri üzerinde yükseltme işine riyaset eder
ken, Başvekilimizin ne kadar ağır bir ci
dal içinde bulunduğunu izaha hacet yok
tur. 

M mleketin bütün hareketlerini ken
di bölgesi içine almış olan Atatürk gibi 
heybetli bir şahsiyetin kurduğu bir niza
mı hiç değiştirmeksizin Türkiyeyi büyük 
yolunda yüriltmek vazifesi elbet ko,ay 
bir iş değildi. 

Haya ti saha 

E. Ekrem Talu -
V eni harb ortaya yeni yenı ta• 

birler çr'kardır~ ~kalaırmını 

toprak1arma tecavüz edenler. ileri sür .. 
dükleri bahaneler sırasında chayati sa
ha> dan bahsediyorlaT. 

! Hayatı saha nüfusu normal hadden 
kesif oJcm, pek fazla inkişaf etmiş sa .. 
nayiine iptidai madde bulamıyan, aha .. 
lis:ni kendi mahsulatile doyuramıyan; 
buğdayını bile dışarıdan. yabancı ül • 
ke1erden g:p•; .. •"Ylek zaruretinde kalan 
milletlerin a dıklan bir şeydir. 

Buna nefeslik de diyebiliriz ve bu
nun for<llere de teşmili caizdir. Kon • 
for, huzur. refah mefhumlarını iyice 
anl~mış, benimsemiş uf ak bir memur,· 
küçnk esnaftan biri. mahdud kazanç .. 
1ı hir muharrir de kendine böyle bir 
haya1.i saha arar. Halbuki, zaten ağı.r o!an bu vazüe ki

fayet etmiyormuş gibi dünya, bir sene
dcnberi gittikçe artan bir kesafetle yeni 
bir buhran içine de girmiş bulundu. HO
kU:rnet mevkiinde bulunanların karşıla
nna hergün yeni yeni meseleler çıkaran 
bu büyük buhran arasında Türkiyenin 
mllll hedeflerine doğru yürümekte de
vam etmesini temin eylemek o kadar ağır 
bir vazife idi ki, bunun karşısında en 
kuvvetli enerjilerin biJe söndüt.inii gör
sek hayret etmeğe hakkımız olamazdı. 
Buna rağmen muhterem Ur. Saydam 
hergün dünkü enerjisine bir fazla enerji 
daha katarak çalıştı, en korkunç hadise
ler karşısında bile vazifesine sadık kala
rak oturduğu mevkiin eri olduğunu isbat 
ettL 

Hudndlarına sığmıyan kalabalık bir 
Annesinden doğan çocuk ilk hareketini hürriyet istemek Mutlak hürriyet dünyanın hiç bir noktasında mevcud milletk. üç odalı evinin içinde buna . 

fdn yapar. Duda~ından çıkan ille ses de bir fik&yettiı:. Fa- değildir. Fakat nfsbt hürriyetine en geniJ mikyasta mazhar lan fakir. veya orta halli bir adamın a ... 
~ olan milletleri harita üzerinde arayınız, bilgi, medeniyet, 

kat istediği hürriyeti alamaz, vü.cudil kundak içindedir. Se- servet bakımından en ileriye gitmi§ olan milletlerin arasın- rasında fark yoktur. ' 

sini de işittireme:z:, zira !hürriyeti kazanmanın ve fikAyeti da bulursunuz, hayat kaidesi milletler için olduğ:.ı Hayati saha tabiri. kanaat ve tevek· 
ic:ittirmenin mütevakkıf olduğu ilk şart kuvvetli ol - gibi ferdler için de birdir, her bakımdan kuvvetli olmıy:ı külün llıgatlerden silindiği gün ağız .. 

>' larda dclaşmağa, beyinlerde yerleşme• k bakınız. 

~m:,:a:.:,:tı:,:r,:.. -----=-=-ı::=:ı:::ıı::=~~~==~===::==:::ıı::::=:::~:=::~::=::;::::;:::;:::.::;:::~~::;:~~::':::::::::~::::::::::::~~ ğe ba şfam ıştır. Ve bu ta bir mutlaka uir 

fr~~:~:~E~i;;~~1~~~~~~~~1~: 
~:;::,a h:~~~~:aa;ıığı r·-H~;gu~··b'j;"f ;"k;;-JI ~:=~::~:r;ın ~~::!if:=~~~~~~J~:::.~~:;:r: 

: miyeti yok. Lakin milletler de. fcrdler Resmini gördü
ğünüz atın adı Re
ildir. Mensub ol
duğu film kumpan 
yasından her film 
b~ına 5000 dolar 
almaktadır. 

* Türkiye ~in de, dünya ~in de bir de
vir değişmesi demek olan iki dönüm 
noktasında vazifesini azmai hir dıkkat 

ve sarsılmaz bir enerji ile ifa ederken 
Dr. Saydam ve onun hükumeti son za-

Senede yedi ~ 
manlarda talihin yeni bir dlvesine göğüs kiz filmde rol al-
gerıne vaziyetinde bulundu. Vatanın bü-

dığına göre hıılen 
yük bir kısmını tahrib eden bit' zelzele ld k mühim 
felAketi birdenbire bütün dikkatleri ken- bo. u ça t lik 
di n 1 ~ır · F I"k t• "k h b 1 . ır serve e ma -uzer ne ., ..... tı. e a ye ın 1 a er en t' 
gelir gelmez, Dr. Saydam gene vazifesi-ı ır.G b k bir 
nln eri olduğunu gösterdi ve rükfımet f"lınekne aş a 

akin . . . b' .. .1 f 1. ı um.panyasm-m csmı yenı ır enerJı J e aa ıyete . . 
f d. T bi . ı· . . d b' d da Monko adında bir maymun vardır kı, geç r ı. am r ın ızam ıcın e ır an a 

felaketle mücadeleye başlıyan bu maki- mükemmel dansettiğinden ve fevkalAde 
ne o günden bugüne kadar vazifesini tam varyete numaralan yaptığından kum
bfr dikkatle ifa ediyor. Tabiat kanunla- panyasından haftada 800 dolar alır. 
nnın değişmez ve yeni1mez iradesi altın- Bu meyanda Mitluy adında bir sinema 
da zuhura gelen hadise karşısında hüku- san'atkArı bir kedi de geçen ay içinde 
met ne şaşırmış, ne de vazifesınde kusur bir film kumpanyasilı haftada 60 dolar
etmiştir. Millet ve hükumet fel~keti be- !ık bir mukavele imzalamış bulunmak
nimsediler ve elele çalıştılar. Mıllet ver- t d 

a ır. 
df, hükumet işledi. 

Milli Şef, henüz tehlikeler içinde yü
zen bir mıntakayı bizzat dolaştı; derd'e
ri bızzat dinledi ve yara~arı bizzat sarma
ğa çalıştı. Fe!Aket sahasının toprakları 
henüz titremekte devam ettiği bir za
manda bile biz, bükfımet ve millet, o 
mıntakayı yeniden bir mamure haline ge
tirmek işinin üzerinde bulunuyoruz. 

Bir Fransız kom~dyeni 

mahkemede agladı 
Fransız artistlerinden Raımu, Lyons 

civarında otomobili ile bir bisikletçiye 
çarparak, ölümüne sebebiyet vermek su -
çundan Fransada muhakeme edilmekte
dir. Raimu kazada hiç bir taksiri olma
dığını söylerken hüngür hün.gür ağlamı~

tır. Dava müdafaaya kalmıştır. 

Vaziyetin hakikati bundan ibaret iken 
bir takım fena yürekli ve fena kafalı in
sanlar, hü~meti hareketsizlik ve faali
yctsizlik'e .. itham ederlerse BaŞYekilimiz, 
bundan mutecssir olmakta elbf't haklıdır. ti pek yakın bir zamanda 3ilip götürecek 
Onun dünkü nutkuna hnkim olan ruh ta ve bu memleketin 30 senedenberi geçir-

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

Oç gun sonra:-~:. de hazıra konmak. hayati sahalarını 
tekrarlanan teklif islenmis, hazırlanmı.~ bir halde ele ~~ 

cirmek ·sevdasındadırlar. Onun içindir 
Me§hur mucid Ed~ çok da.'gın - i ki beş{'rivet daima cidal halindedir. Q .. 

dı. Bir gün evlenmek arzu etmi§, a- f nun icindir ki sulh yavaş vavaş bir ef· 
te:!yesinde çalışan kızların araS"tnda i sane ~hıyor. · ' 

dolaşmış, hoşu.na giden bir genç kıza: Haynti saha tabiri henüz ortaya çık-
. - Kendi.sile evlenmek isteyip is - mamışk€n. a~ağı yukarı avni mefhumu 
temiyeceğini ıornıU§tu. ntalarımız bir darbımeselle ifade eder-

Edisonun dalgınlığını bilen genç lcrdi: «Ben viycyim. sen yeme .. Ben i· 

kız \'ivim. sen fona!.11 Buratlaki •Ben ıyi -- Sizinle evlenirim, fakat unut - • w 

vim. S!'n fena» tabiri kafvc zaru,.etile 
maz, üç gün sonra da bana ayni tek- ~raya ilave edilmiş olsa ı:rerek. Dünya. 
lifi yaparsanız. nm ezeli davası darbımeselin birinci Edison cehdetmJt, teklifi, ilç gün 

kısmında kafi vüzuh ile serdedilmiş " sonra tckra.rlıyacağını unu.tmamışh, 

muayyen günde atel.yeye girdi ve Bu zat dünyanın en büyük kayakçıla- tir~ o"'nlerde kazan kaldıran Gavst· 
genç kıza: ' d F' 1· d' 1 d on ou 

_ rın an ve m an ıyanın son zaman ar a d d dl · kendileri için bir 
- 1şte unutmadım, dedi, size uç kurduğu cintihar devriyesi> nin başı o'an .hvunut~ ;h e.rt erı kt başka nedir? 

gün evvelki teklifimi tckrarZ1yabili - . . . İ . k' h . aya ı s.ı a ıs eme en • 
Pekka Nıemıdir. daresınde ı ve epsı . h t" ~h d ·1 rim. 

Kız Edison1tn ne demek isted;ğini 
anlıyamamıştı. Çünkü bu sefer ko -
nU§tuğu genç kız, üç gün evvel ko -

beyazlar giym~ kayaçılar sessizce ve o- Gel gelelım, bu. aya ı sa a em en 

nU§tuğu değildi . 

\ ........ --·----,---··-··-··-.. --..~ 

}anca süratlerile Sovyet Rus mevzilerine ve bnc:-kalarının elınden alınmak, sır : 
girmekte, muhabere hatlarını, demiryol- tınc1an koparılma~ i~tenilen. şeyin . ?.el' 
!arını tahrib etmekte bazan da yakala- övle zah!netsizce ıstıhsal edılemedıgı .. 
dıkları Rus esirlerini kendi hatlar19a ge- ni. çok çetin. asırı mertebe pahalı bir 
tirmektedirler. meta olduğunu gözönünde cereyan e .. 

/ngiiiz kadınları erkeklerin 
de çorap örmelerini 

istiyor!ar ! 
İngilterede eli tutan her kadının, cep

hedeki askerlere çorap ve kazak örmele
ri teşvik edllegelirken, cinsi latif birden 
kazan kaldırarak: 
c- Bu işi bizler yalnız başımıza becere

meyiz. Erkeklerin de kendi paylarına bi
ze yardım etmeleri, on1arın da yün ör
meleri icab eder!> demişlerdir. 

Fransız tiyatrolarındaki 
boşluk nasıl dolduruluyor! 

den emsalile görüyor ve anlıyoruz. 

Hayati saha! .. Bunu ben de istiyo .. 
rum. Benim de gönlümde bir arslan ya• 
tıycr amma .. Borazancıbaşı olacak ka· 
dar kendimde nefes bulamıyorum. 

C. Ckl!enı ~alu ............................................................ ., 
Macaristanda 

mcdaf aa tedbirleri 
işte bu tecssürdür. mekte olduğu inkıllb, bu içtimaı zelzele, * hayı.rkar tahribatının son işini de ikmal Yazısında E har/:.ni 

Hayır, mütees .. ir olmağa lüzum yok- edecektir. kullanmıyan bir muharrir 

Fransaida Dahiliye nezareti. bazı 

mücbir sebebler dolayı.sile tiyatro gal~
rilerinin seyircilere kapatılmasını em -
rettiğinden bu galerilerin boş kalma • 
sına tahnmmül edemiyen aktörler, ora
lara Çemberlayn Mistinget, Jozefin Ba
ker gibi birçok tanınmış simaların bal. 
mumundan yapılmış olan modellerini 
oturtarak gönüllerini eğlendirmekte -
dirlE·r. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Dahiliye na
zırı, bir emirname ne.şretmiştir. Bu emir
nameye nazaran on iki ile yetmiş yaş a
rasındaki bütün Macarlarla millt müda .. 
faa ihtiyacatı ile alakadar işlerde ihtısdl 
bulunan 16 ila 50 yaşındaki Macar kndın• 
ları ve tabiiyetleri meşkıik olan kimseler, 
sa'ahiyettar maka.mata müracaat ecle-' 
ceklerdir. Bu emirname, bilh<lSia sevkul'" 
ceyş gayeleri takib etmektedir. 

tur. Şom a~zlı felaket müjdecileri ne Dr. Saydam müsterih ve huzur içinde-
Fil katili arılar d:rlerse desınler hükumet düşmanı tah- ki vicdanı ile yakın devri bekJiyebilir. o İngilizcede en çok kullanılan harf, (E) 

cıkAtcılar ne yaparlarsa yapsınlar millet bu vicdan huzurunu, evvelkilerinden harfidir. Halbuki Amerikada Los Ange- Hindistanda bir fil, sık bir ormandan 
biliyor ki Millf Şef, Başvekil, hükt1met sarfınazar, yalnız fU bir senelik alın te- les'te, milli ordu yurdu muharrirlerinden ağaçlan yara yara geçerken bir arı yu-
ve onun bütün organlan, böyle bir !ela- rtle çoktan hak etm~tir! 66 yaşlarında Ernest Wright, yazdığı va.sını da bozmuş. İçindeki arılar da mu-
ket karşısında ne yapılmak lfızunsa ve ne _ il ı t1J 50110 kelimelik bir eserde bir kerecik ol- azzam filin illerine üşüşerek yanm saat 
yapmak milmkünse hepsini yapmışlardır. CA(,u.hitÜH. UJuu,1•,. sun (E) harfini kullanmamıştır. içinde hayvanı öldürmıişlerdir. 
Milletin de bir taraftan bütün kuvvctile ir===========================:;=:==================~ müzaheret ettiği bugünkü yardım ve ya-
rınki imar faa11yeti, hiçbir dakikayı ne 
fevtetrniştır, ne de edecektir. Bunun için 
muhterem Ba~ekilin müteessir olmama
sını çok isteriz. 

Hakikat şudur: Bu memlekette henüz 
çürümüş bir devrin, çürümUş kafasını ta
şıyan çürUmilş bir muhit vardır ki tabiat 
kanunlarının ezeli iradesi altındn cereyan 
eden :Mdiselerden bile atekine berikine 
dil uzatmak için istifade eder. Bu, bir ruh 
hastalığıdır. Tarihin bıraktığı çürük bir 
ruh bakiyesi ve onun hastalığı! Bu çür.ık 
muhit, çfirilk kafa ve gafil ruh, yeni bir 
hayata doğru giden taze Türkiyede son 
günlerini yaşıyor. Tabiatın kanunları ka
dar kuvvetli olan tarihin hükmü o muhi-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Gazteci arkadaşlarımızdan biri küçük bir dolandırıcı -

lık vak'asına maruz k 1 
. . . • \. a m1ş, evvelA saklıyacaktı, sonra hA • 

disenin bır ıkı §nhidi bulunduğunu h t 1 1 k k' a ır amış o aca ı, an-
latmayı tercih etti: aynen nakledelim: 

•- Biliyorsunuz ki, aiJem İstanbula uze.k bir şehirde 
oturmaktadır, bu ıabah kendilerinden bir mektub alın~ -
tım, aradan bir iki saat geçmemişti ki bir zat geldi ö 
le ııöyledi: ' • ve § Y-

Ailenizin d~Uarmdanım t 
. . • stanbula geleceğimi duyunca 

gıdıp sizi @SrmeltHğhni rica ettiler, İstanbuldan getirtile-
cek bir iki küçük ieye ihtiynçlan va~ size bir mektub 

f STER I NAN, 

göndermişler, fakat yamıayı unutm~la~, eğer parasını ve
rirseniz iki gün sonra hareket edeceğim, alıp götürürüm.> 

Ailemi adile sanile tarif etmiıti, şüphe etmek hatırıma 
gelmedi, esasen istediği de çok az bir şeydi, çıkarıp verdim. 
Fakta adam matbaadan henüz ~tı ki, babamdan almış 
olduğum mektubu matbaanın önünde yırttığını, zarfını da 
sokağa attığını hntırladım. Adam muhakkak zarfı bulmuş, 
arkasındaki adresi okumuş, isti!ade etmişti. Sokağa fırla -
dım, :fakat çoktan kaybolm~tU.> 

İJAve edelim ki, bu arkadaş her gün polis müdüriyetine 
giden, zabıta raporlannı okuyan, tafsilAtını öğrenen bir 
arkadaştır.> 
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SON POSTA 
Sayfa ] 

Foça nahiye mudurluğu Sit~ 
binasına )ılLırım duştu ACE~~ 

Almanlar taarruza geçmezlerse Fr~~!:,~~ea i:~!:~re Nah~:i ~!~!:~.:~.bek· E 

b .k kavemet yaraıandıtar arb, ekonomı mu • gizli bir şey yok İzmir, 18 (A.A.) - iki gündcnberı na· 

• Japon kabine buhranları 
ruzzumerre hadiselerden 
sayılabilecek hale geldi 

harbi. balı· ne gelecekmIŞ Londra 16 (A.A.) - Parise dönmek :au:~:~:1 :11ı~1~~ş!::~unç:kmş~;!~~ ~:t te olan Fransız teslihat nazırı Dautry- 6 

nin han•ketinden evvel. İngiliz teslihat naklar yapara.k deva:n ediyor. ~ağm~r- I'! in harbi uzadıkça Japonyada 

Yazan: Selim Rıtırap Emeç 

t · · h naztrının da huzurile gazetecile · k b ı Jar yalnız şehır ve cıvarında değıJ, mul- T dahili memnuniyetsiz"ikler de 
N (A ) N rk Tı"mes dır. Bu takdirde harb ngılterehnınb. hazıl~- ederek beyanatta bulunmu t rı Na u hakatta da tesirini göstermektedir. Ev-

evyork, 18 .A. - evyo k ·k mukavemet ar ı a ı- ş ur. azır ık· .. . . . b" ,., k gitgide artıyor. Nitekim bu ınemnuniyet-
latetesinin Berlindeki başmuhabiri Fo- }andığı e onomı demişti: ki: ve ı gun saıkalı ve şıddetlı ır saEina sizlik neticesinde, kendisinden bir hayli 14

~• • rr· ne gelecektir. ı:ram maddeler·m· . . . t"h esnasında Yeni Foça nahiye müdürlüğü hizmetler beklenen General Abe kablne-~.Us gazetesine şu yazıyı gönderm~ '- · Al k manda heye- ·ı. ı ızı ve sanayı ıs ı • . _ . . _ ı:i · t"f tt· y . . 
B d b.. Bundan başka, man u . sala• m ·· t k bınasına d~en hır yıldırım nr.hıye mu- ~ ıs ~ a e ı. erme amıral Jonai'nin ri-

'11.k ır taraftan A1man mahfellerin e ~- tinden çıkan şayialar, fikirlerin muhtelıf la k~ıl ızı muş ere e~ ~rt~y~ koyma~- dürünü, köy bekçisini ve bir jandarmayı yasetı altında yeni bir kabine geldi. Ami-
,__ bir taarruza .girişmenin faydası ha .- - h" b"r kararın v,.ril- a rpıyoruz. Hedefımız ıkı ekonomı- l b. muht lif kısımların- ral Jona ordu ve donanmanın itimadını 
~nda kararsızlık hüküm sürmekte, dı- olduğunu ve henuz ı~ ı - den b!rinde görülecek bu sukutu der _ yara amış, ınanın _ e . . haiz bir şahsiyet olduğu gibi Japon efkarı 
ler taraftan ise dahili sebebler dolayısile mediğini bildirmektedır. ~ğ:r b~ ht~~- hal diğf'rinin doldurmasını temin ede- da yıkıntılar husulune sebebıyet verımt- ~mum~yesinin ~z~ bir ekseriyetini tem-
lıarekete geçmek hemen hemen bir zaru- ler doğru ise, Hit!er harbı bır za er e ı- celt sck'ld h k . tir. sıl eylıyen Seyukeı ve Mınseito fırkaliirı-
l'et h . olan ezici ve seri bir darbe indir- İ · ~ 1 ~ e are et etmekhr. Yağmur bazı köylerle münakalatı ye- n.ın ~a rnüzaheretini haiz bir simadır ve 

alinde bulunmaktadır. tırecek rıdır Fakat Mareşal Göring ng._ız nazırı da şu beyanatta bu - niden kesmi.,tir. Evvelki gece İzmir, ö- ~ımdıye kada~. h.iç bir Japon devlet reisi, Gerek tehdidlcrin mütemadiyen te- k tarafta lunmu ·t v ıktıdar me k l 1 k 
k me . du u. halde evvelce Hitlerin .~ ur: . demiş demiryolu üzerinde Kuşcubumu _ .. v ıını e ~ a ır en bu üç unsu-

errürü, gerekse intizar devresi dolayı- de dahıl ~l ğ d lI buna mu- İngıltere ıle Fransa arasında ;irtık civarında seller hatta bazı arızalar yap- ru.n üçunun ~e tasvıb ve müzaheretini te-
Sile orduda kuvvei maneviyenin ve inzi- fikrine iştırak e en gfenelra crt· l ğ" ne gizli bir şey. ne de hudud vardır. mış ve tren Kuşcuburnu istasyonunda 6 ~~a:~:fşmmışanoe'~_!l~b. içtin .At m!rtal J~ani batın azalması Almanlara askeri bir gay- h l"ft' ler Esasen za ere ne ıce enece ı HRrbin d b" . . . b. .

1 
T f "' vı ır o orı eyı emsıl e-

tett . . . tahmile a ı ır · ld .1 1 cvamı ızım ıçın ır gaı e me saat kalmaya mecbur olmuştur. ele on dememişti. e bulunmak mecburıyetını uhakkak olmadığı ha e mı yon arca selesidir 
başıarnaktad Ş . olmak müm- m l l k olan bir hareketin : muhaberatında da arızalar vardır. Japonyada her gün daha ziyade art&n 
kü .. . ır. una ~n vvel !hayata ma 

0 
aca . Zaferı kazanmak için birlikte bü - memnunivetsizliğin sebcblerine gc>Hncc· 

bi ndur ki, Almanlar ılk~ahard~n e mes'uliyetini kimse kabul etmemektedır. yük zorlukları iktiham ettik. Hedefe Mektu"cular vı·raAyet bunun bir tanesi, devlet içinde dPvlc>t 
d r taarruza geçmediklerı takdırde, on- Evvelce olduğu gibi bu sefer de ordunun birlikte varacağız l! mevcudmuş ı?ibi hart>ket edPn ordu ,,e do-
an sonra böyle bir taarruz yapamıya- . d ğ" muhakkak olmakla beraber Kuvvetli b" ·. d .. 1h b u K .b. nanmanın mütehakkim cdac:ıdır. Bu ta-caklardır, zira ordusunun bidayetteki te- ıtaa~ e ~Ce .1 

• • · ' .ı.r .~zım. en .. mu em U - m uınl a'" ta 1 takkümün bir neticesi o)arak patlak Vl'r-
fE!'V\ruku h " b' daha zail olmakta- henuz hıçbır emır verılmemıştır. Junuyoruz. buyuk bır suratle har<?ket ' miş olan Çin harbi. zamanın kanın-cnl<'S<'n 
..., ergun ıraz ' f I "' t d 1 edPceifü. ünv nını alacaklar bir karha ~;iin~: ~~:gün biraz daha Ja-

Avustura ly a hu .. ku" mef J e aKe ZB 8 ere Bir ingı·ı,·z mühı·mmat b;~::ıışn ~e1~;ıcc~nv~~~nisın~t.~~~x~ 
Anhrıra 18 (Hususi) - Dahiliye Ve- Çın macerasının devamından mutevePid 

1 O b 
1 "'ı 'l 'z ı•ı rası teberru'' ettı' fabrikasında inf lak ~=~~~~:~~ğıvi;:~~!e~ı~e~~~~~i~d~k~~:: ~:r~~~u~~~~l~~~~şb~evaz:i:t~l~ "~~~~ 1 n n g i 1 d 5 ··ı Mecliste göriic::ülecektir. Dahilıye En • la müteessir görünen .Tapnn c.ift:ill'rirlir. O U O U Vn r ~ Onların devamlı tc>şebbus ve m<ıaJ tna-

7 t cümeninde bulunma:kta olan layiha e- hürleri neticesidir ki kabine> bıılırnrıh1 ı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Türk elçiliği mahfillerinden öğrenil- Londra 16 - Bu sabah saat 10.4S te saslarınn göre mektubcular villiyet u" bilhassa birbirini takib c>tmekt<'dir. Haiz 

be dig·ine göre. Anadolu felaketzedelerine Londranın şimal mahallesi civarlarm- mumi kfitibliği ünvanını alacaklardır. bulunduğu otoriteye V" Ül' k b"n tin kn Yanatta bulunmuştur: ı k ki k bah · 
d için Holandada içten ge ere da ayn: zamanda iki şiddetli infilak vu Dahiliy. e Vekaleti vilayetler tcş · - nr ava rıve nazır'ıi'i'ı vapıp h<>kilrn•"Tl - .Arkada.,larım, Erzincanlı felaketzede yar ım k" tr b" d ı t .:ı k 

k ~ net olarak l-endmg·inden başlam~ olan hareket ku bulmuştur. Civar binaların camları }atında maaşla istihdam etmekte oldu- ıvac:e ı ır eve "tınmı na tini h" ıl ardeşlerınıızin bana bir ema ı !il. • etmesine rP.PJ"lc>n daha <>imrl rfnn VC'ni ka-
te\'di ettJğı hır vazifeyi bu yüce kürsü- devam etmektedir. kmlmıc:: ve duman birkaç dakika etrafı ğu herhangi bir memuru gösterilen t:ıh b:ne reisi hakkında dıhi dl"Ciil<nrlıılrır ., ... !'; 
den hi "ks k ı Amsterdam ve Rotterdam belediye sarmıştır. İnfilak uzak mesa!felerden sisatla dilediği yerde çalıştırabilecek - nöstermşitir. Cünkü knbinPnin b ""nna-sa blerıne vermek üzere yu e ıu- ,.. " 
ıurunuza g lmi b 1 yorum. reısleri. halka yardıma k~mala"rı için duyulmuştur. İnfilak bir mühimmat tir. Bu kanunun yeni mali yılın başın- mc>.si, bundan evvelkilPr C?ıbi umıımi bir 

. E.rz.incan~a, ~cuukulnar.uı giydirmek için be'-·annameler neşretmiştir. Holanda ~ .r,abrik
1

nsmda .. v .. Uku b. ulmuştur. Şimdı.·- da.· tatbik. mevkiine konması teklif e- takım davaları ihtiva evlf'rrıPktP. mevrı•rl 
~~ " k zorluklan karı:ılama carMi nlar k amnli gıttığirn Kızılay ambarında tevziat yapı- nın her tarafından gerek para. gere ye kacrnr S olu ve bır çok yaralı tesbıt dilmektedır. hiç bir yeni fikir ve tedhir ilC'ri sünıl 

lıyordu. Kendi yaralı vücudüııü ısıtacak eşva bir çok iane gelmektedir. edilmi~tir. mC'mcktcdir. Japonva İ"İTl riıı ntl'ı:;elP<>ini 
elbise almak mecalsizliğini g.österi!'ler- İstanbuJdo yardım miktarı 900 hin ı·ngı·ıtere, Tu·· rk tutunu !rn.1 ve tasfiv!C' etml'klPnir l{i bıı isin ir'n-
ken beni görür görmez etrafımda bir çev- liraya yaklaştı F e:aketzedelerin MillJ d"rı <'ıkabilmPk mümkün olıcrıktır. °F"knt 
te teşkil ettiler bana dediler ki: Millet saf'n alıyor şimnivP kadar takib ettiti'i c:iv"""t Trı....,n-\rek·ı • Dün felaketzedeler için Eyilb kazasın- ş f t 1 f 

1 
va icin buna imkAn vPrf'mnz Bn c;,..h,,\.ı1n 1 

lllliz, Türk milletinin ığradığı bu da 18, Bakırköyünde 30, Beşiktaşta 350, e e e gra 1 buna bir formül bulmak l{ızımr'ır $3\"Ni eltnı faciadan dolayı döktüğü gözyaşları Eminönündc 4989, Fatihte 562, Beyoğlun- • . . .. Londra, 18 (A.A.) - İngiltere hükQ- Cinin zahiri i.ı:;tik18li t!'min Pdilnıic; ç"bi 
\>e Çektiği ıztırabları duyuyoruz. Bize da 959, Kadıköyünde 248, Üsküdarda 58 Ankara İsi 8 (Aİn.A..) - İsReısıcumhur meti gayri muayyen bir müddet için A- ı?Ö.Sf Prilfr. arazi tamamv"fi MnMu7 tu -
K!Ssterdiğinlz ihtimam ve yardım'arı an- lira toplanmıştrr. fstanbulun te'berrüü Milli Şe_f ~t önüye . k~ndeıun - merika tütünü ithalinden vazgeçrneğe tulm~ ırlbi bir vazivet ihdo<: dunurc:q o 
lıyoruz. En derin ıztırabımızı unuttura- dün akşam 8931391 lirayı bulmuştur. dan ~~gıda.ki .telgraf ge~.tır: karar ver.m4tir. İngi1iz tütün sanayii mil- zaman belki J:toonva ir;n bir ,.,,ı,., "nlu 
bilen bu bu .. yu"'k hareket kar.,ısında duy- M 11 Şefiını İsmet İnon kmııiini ı!ÖSter1>bilir. O da ,ııvc>d. Cin fcı -
du :ı Pazar günil Karadenize çıkacak olan ı ı z u esseselerinde iki buçuk senelik Verjinya tikla, hııreketini idare eden vatan!lf'rver-ğurnuz minnet ve şükran hı<=lcrini Denizyolları vapuru ile İstanbul villyeti Gördüğümüz felakete karşı bütün tütün stoku vardır. Fakat yüzde on veya Jer buna müs:ıade ederlnse. 
'l'anrı huzurunda sana emanet ediyoruz. Ordu ve Giresuna yirmi vagon kereste yardımlarile sız.ılarunızı dıindirip bizi on beş nisbetinde Türk ve Yunan tütü- 5 (J) f;; 
Ankaraya döndüğün zaman bir fırsat bu- ·· derecektir. göğsünde taşıyan hükilmetimize son - nünün Verjinya tütününe kanştırılacaJı 11/i,,.,_ VC nqıl"- L mp,. 
!arak bu hislerimizi evvela sevgili baba- gotstanbul vi!Ayeti, fellket mıntakasın- suz minnet ve şükranla:rımızı arzede • hemen hemen muhakkak gibidir. • .......... - ............................................... _ 

ltıı:z \'e devlet reisimiz İnönüye ve şef- dan gelenleri iskAn etmek üzere Aksa- riı. İktısacil har~. nazı~ı B. Cros:ı Avam Hitler, Stalin arasında ~atıi, rahim Cümhuriyet hükılmctine. A- rayda bir apartıman kiralamıştır. Ayrıca Erzincan felaketzedeleri Kamarasında soylem~ olduğ~ bır nutuk-
lieenab Türk mıııctıne ve bizim feıake- k•z•'•rd• muhıe111 .,·ıer kiraıanmakt•- ta Türkiyey• yap.ııruş oıan mazın ıaı.ı mOIAkat 
tirni:zle alakadar olan maddi ve manevf d Holandada kanallar olarak ithal edilecek olan Türk tütünü- ••• 
rardırnlarda bu

1
unan alemi hariciyeye ır. Yeni zelzeleler nün derhal satın alınacağını beyan et- (Baştarafı t inci sayfada) 

hl:!' ~tmenı senden diliyoruz dedi'cr. ErbAO 18 <A.A.) _ Dün gece ••at buz fUtfU miştir. Bundan başka pek yakın bir .,_ Görilpne, Lehistanda yeni çizilınıı o-
:a:tı~ sözl~rin~ ş~.yle bitirmiştir: 11, l 5 r.ece merkezde biri 8 .saniye mı .. - Arnsterdam 16 (A.A.) - Bütün Ho- tikbald.e Yunan. tütününün ithal edilmesi lan Sovyet - Alman hududunda cereyan 

takdı 1 mılletı yuksek huzurunu.zda ren şic!detli. diğer ikisi hafif olmak u- 1 d d 'dd tli :ı..... d K 11 peklenılmektedır. edecektir. Sovyet başvekili Molotof ve r ve ta · 11 k .. ·· nıha an a a şı e ~ var ır. ana ar 
Yet . . zım e anara sozume - zere iiç ver sarsıntısı olmuştur. Hasar h" 1 b t tmakta<l Rh' h Alman hariciye nazırı Fon Ribentrop bu verırırn. (Bra sesleri alkışlar). • ne ır er uz u ır. ın ne Fındık, yumurta, üzüm 

A" vo • '. yoki,ır. . rinden dahi dün akşamdanberi yürü _ görüşmede hazır bulunacaklardır. 
J U..tralya bfikumeti 10.000 N:ks:ır 18 (A.A.) - Niksarda her- verek gecmek kabil olmaktadır. palamut ihracabnın Büyük bir ehemmiyet verile..'1 bu mfi-
ngiliz lirası teberrü etti gün fnc;ıJalı olmak üzere 4-5 defa yer · • lfıkat esnasında, Sovyet - Alınan iktısadt 

el ~~~ara. 18 (A.A.) - İngiltere büyük sarsıntıları olmaıktadır. Sağ kala~ .fel~- işgal edilmiş Polonya murakabesi ve siyasi teşriki mesaisinden şımdlye ka-
k ç .lığı, Avustralya hükfımetinin hare- ketzedeler barakalara yerleştırılmış • • d b • t k Ankara, 18 (Hususi} _ Fındık, yu- dar alınan neticeler gözden geçirilerek, 
etıarz fe'aketzedelerine bir vardım ol- bulunııvor. So~uk şiddetle devam et - arazısın e ır me ro umaş murta ve çekirdeksiz kuru ilzüm ile pa- iki büyük devletin müstakbel hattı ha-

:ak üzere 10 000 İn.gi1iz lirası teberrü mek:crlir, Hararet 5ıfırın altında 15 de. 5.000 frank 1 lamut ihracatının rnürakabesine dair ~ reketi de müzakere edilecektir. 
~lem.iş olduğunu Hariciye Vekaletine bil re::C'ili" Paris, 18 (A.A.) _Gazeteler, bolşevik- lan nizamnamelerin bazı maddelerini de- Bu ~ünasebetle Berlin ve Mo.skova 

rrn~tir. Amasya 18 (A.A.) - Dün saat biri 53 
]er tarafından işgal edilmiş olan Polonya ğiştiren nizamnameler Resmf Gazetede hükfımetleri arasında bir askeri ittifakın 

lra'ldan yardımlar te arka arkaya Oç hafif sarsıntı hıssediI- arazisinde bilhassa Aleoplde bugün bir neşredilmiştir. Bu nizamnameler 15 gün imzalanması da muhtemel görülmeicte-
Ankara, 18 (A.A.) _ Buraya gelen mistir. Ha.c;arat yoktur. kilo tereyağının 280 Fransız frangına, bir sonra tatbik edileceklerdir. dir. 

ıtıalthnata nauıran hareketiarz feıaket- Bı·r Yunan nom: si d" ha metre ku.maıın sooo franga ve bir çitt ........................................................................... _ ............................................. --
f<lelert için Tahran büyük elçiliğimize l't fotinin 2000 franga satılmakta olduğunu s.bal:.tan Sabah. /::h kardeşlerimiz tarafından yapılan fo"'pile çarparak hath yamıaktadırlar. 
ı:u,~.at yekünu 110 bin riyale ba'iğ ol- Londra, 18 (A.A.) - Şimal de:ıizinde -----------

-~ iki gemi daha mayne Diğer taraftan fran Y•rd k . bir sahih torpile çarpar... gecç batan 
tarafından toplanan ve Kar~';;ö omıt~si cAsteria> Yunan gemisinin müretteba- çarparak bath 
Erzfncana scvkedilmlş olan eu:e d Yolıle tından sağ kalan on bir kip, İngilterenin Stokholm, 18 (A.A.) - Alman bandı-
lardan ibaret bulunmaktadır: a şun- şark sahilinde bir limana çıkarılmıştır. ralı 2342 tonluk Anguırt Thyssen vapuru 

1023 metre yünlü kumaş, 628 battan!- Geminin mürettebatından 13 kişi kayı~ bugün Bitbottnie körfezinin cenub kıs-
fe, 100 erkek, 206 kadın ve 78 çocuk pal- dır. , mında mayne çarpIIUflır. 
tosu, 81 çocuk kostümü, 725 çift çorap ve Bir İsveç harb gemim hAdise yerine gi-
810 fani!A. Almanyada yeni bir tren denk tahlisiye sandallarında bulunan 

fraktan 40 ton hurma ... önderildi kazasında 12 kişi öldü mürettebatı toplam~ır. 
"' Londra, 18 (A.A.) - Newcastle lima-Ank~rn 18 ( A.A.) - Haber aldığımı . Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. ajansının nında kayıdlı 5494 tonluk İngiliz bandı-

za cröre Trnk K zılay Cemiyeti tarafın- hır ~elgratına göre, Saksunyada bir tren- ralı Cairnross vapuru İngilterenin batı 
aan hareketiarz felfıketzedeleri için 40 ]~ ?ı~ o~biisün çarpışması yüzünden 12 sahili ııçıklarında bu gece batmıştır. 
ton hnrmn ônderilmiştir. kişı olmuş, 20 kiti yaralanmıştır. Vapurun 47 kişiden mürekkeb müret-

Bir nanirnarka şirketinin teberrüii Norveçte mecburi askerlik tebatı yakın bir limana çıkarılmıştır. 
Ankara 16 A.A.) - Danimarka da · • ··· • .............................................. . 

Kampaıc ş'r etı tarafından Anadolu ha Ve talim usu)Ü Kurbanı bt rünJerimise ıükretmek 1. 

ı~ket"arz fcliketzedeleri için 4000 <lo- Oslo, 18 (A.A.) _ Norveçte mecburi tin k4ll'Uls. bı rünJertmlzhı m11D sür -
ar t '>erıı."ı olunmuştur. k l'k tallın mest için banda, karada ve denizde 

as er ı ve usulü evvelce ittihaz ıtanelll :wr mlllet ~ yqa••muı 
holiindadan yardımlar edilen karar ınucibinoe yalanda mer'ty.. ..,.u... 

Lnh:ıy(' 18 (A.A.) - Lahaye'deki te girecektir. _____________ _. 

Garib ~ir yarış 
Son relen Fransıs rueteaert harb .ebebll• rittln ldlon w Frank otu ..mime 

çı.Jrtlfuu y1W7orla.rdL (Blıdm para De yecll. .-.. lnırq) bundan baflEa eıUa de 
baltada üç (Ün .. &lllDUI eneloe Jl1a edUnıqU. ln&ilia lqe nazın tereyalllllll ftSi. 
ka De veri ecelini haber nren D9Unuıda ba mecburiyeti IÖYle izah etmftU: 

- Memlekete is&ediiimls kadar pi& maddNt retirtebllirlz. Fakat ıemllerlmJzl 
daha dyade askeri ihtiyaçlar l~n lndJanayoru. 
Alıaanyadan relen haberleri de okuyalım: •- Yiyecek maddelerin hemen hepsi 

veaiuya batlannuşhr. Şimdi kömür kıUıtı ba'1adıf:ı i,çin 1S-1nma1t rüçı.,._ı., 
banyo etmek de vesıu,.. ıibi konulmuştur .• 
Darbden eVT«kJ Almanyayı tanıyanlar büyillt ıehirlerde sıcak sayan da ıu ye 

elektrik gibi nlere dafl&ıldıtnıı bilirler. Demek olu)or kJ bu tevziat kömürsislik. 
ten sekteye utramıştır. Fakir balkın ısınmak için gar ve istasyonlara iltica 9".lk. 
lerinl de Roma radyosu haber veriyordu. 

Bıı haberler berbin lıenfiı dördtlncuayına aiddir. Muharebenin iabmln edOdilt 
aylan bitirip senelere girdili zamanı düşunünelı: yıkanmak için vesika be1'.lyen o 
temlı n titls Almanyanın ne hale ıeleceğlnJ de tahmin edeblllrb. AJmanyada 
beliren yeni ka02at İnıilblerin konforwuılufa Almanlardan daha as &abammül
lerl oldufu fikri imiş, Demek olu:ror ki rahatları ve saadeUerl için en yiilLSelı me.. 
denlyet TaSıtalarını temin eden:er şimdi ~etin bir maaırumiye&, yoksuzluk ftl se. 
falet müsabakasına (irdDer. Eter btı da bir IPOn& rekora banrl &aralın btaOllil 
ciddoo merakla bekleneMUrT 
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• [ ehir Haberleri _) ilk okul yoksul çocuklanna yardım 

lngiıtere ve Fransa için yapı an 
mnbayaat geniş bir mahiyet aldı 
Fransızlar ihrac erntialarını nakletmek üzere 

Nazım vapurunu da kiraladılar 

kendir ve tiftik satışları yapılmaktadır. 
Bunların da bugünlerde vapurlarla ihra
cına başlanılacaktır. 

Diğer taraf tan İtalya ile olan ticaret 
hacmi de bu memleketlerinkine muvazi 
olarak genişlemekte, İtalya piyasaları
mızdan mühim .miktarda mal almakta-

r····························· ...................... -... ,, 
Kurbanlarınızın deri ve : 

i hars aklarını 
Hava Kurumuna veriniz! 

. . . . 
: 
ı 

Türk Hava ~urumundan: i 
Sayın yurddaş; yaklaşan Kurban Bay. : 

ranıınız kutlu olsun. 1 
Bayram günlerinde kestireceğinlz kur. 

banın iki katlı hayırlı olmasını dilerse _ 
niz. poBtunun iyi bir şekilde çıkarılma .1 
sına. deriler üstündeki yapağıların kır. İ 
pılmımasına, barsakların zedelenmeme-ı 
sine bizzat nezaret edersiniz. Bu suretle 
harcıyacağınız bir kaç dakika çok sev _ 
diğiniz yurdunuza büyük !aydalar temin 
erlecek, Türk Hava Kurumu binlerle lira 
kazanacaktır. 

\ - cemiyetleri birliği kuruldu 
Her kazada teşekkül eden cemiyetlerin mümessilleri 

dün Partide toplanarak bir idare heyeti seçtiler 

İngiltere ve Fransa için yapılan mü
bayaat dün daha geniş bir mahiyet al
m.J.§tır. Piyasa.da büyük bir faaliyet göze 
çarpmakta, diğer memleketlerle iş yapan 
firmalar da piyasanın yeni seyrine uya
rak giriştikleri angajmanları yerine ge
tirebilmek için mübayaaya geçmiş bu
lunmaktadırlar. 

Fransa için satışlar devam etmekte ol- dır. İtalyanlar da bilhassa gıda mad- • 
deleri ve hayvant iptidai maddelerle ala- : duğundan, yeni mübayaata yer açmak ve 
kadar olmaktadırlar. 

alman mallan sevketınek için bu mem-

Bavram sabahı kurban kesmek .sure. 
tilt sevab işlerken Hava Kurumuna, dtiş. 
ktlnlf're yardıma koşan, yaraları saran • 
Kızılaya, kimsesiz çocuklara şefkatle ba. 'ı 
kan Çocuk Esirgeme Kurumuna da yar •• 
dım elini uzatmış olacaksınız. ~ 

leket hesabına Bürhaniye vapurundan Bir gün içinde İtalya hesabına piyasa
sonra Nazım vapuru da kiralanmıştır. Bu dan 100 bin kiloyu mütecaviz böğriilce 
vapur bugün Fransaya zahire, sanayi ip- ve barbunya fasulyası, 20 bin kiloyu mü
tidai maddeleri götürecektir. tecaviz keçi ve koyun derisi, 20 bin kilo 

Ayni vapurların .Franstı.dan avdette keçi kılı alınmıştır. 
ithallt emtiası getirecek1eri ve genişliyen Gene bir gün zarfında İtalyanlar 260 
tic:aret hacmini nakletmekte kullanıla- sandık yumurta ve 10 bin çift torik al-
cakları anlaşılmaktadır. mışlardır. 

İngiltereye ihraç edilmek üzere yeni- Dün piyasadan İtalya için mühim mik-
den mühim miktarda iç fındık, keçi kıh, tarda keten tohumu aranmakta idi. 

Dikk:ıt: <Derileri Haft Kurumunun : 
makbuzu mııkabiUnde vermenizi rica a 
ederiz.) E 

'-························································) Dii.nkü toplantı dan bir intı.ba 
Istanbul ilk okullarına devam eden 1 dına Atıf Ödül, Çocuk F.sırgeme Kuru Vapur seferleri 

intizama giriyor 
· yoksul ~uklara yardım için h•r kazada mu viliyet ikinci reisi Reşid Çavdar 

yeniden teşekkül eden cemiyetlerin mü- yardım cemiyetleri adına da prof .. 
messilleri, dün Parti :l.tanbul villyet ida- ZUhtü İnhan, kitabcı Ahmed H~ 

h · · · T vfik ..... ~ S ı b lid, müteahhid Asaftan müteşekkı Karadeniz ve Ege denizlerinde fırtına re eyetı reıın e 3: .uuet ı ayın aş- . . . . . . . .. 

Gümrüklerdeki malları 
çıkarmak üzere 

tüccara kredi açıhyor 

Radyoda en son 
piyasa fiatları 
neşredilecek 

· · · . 1 kanlığında t J.anm lar ve 16 yardım ce- bır ıdare heyetını l§ başına getirmışler 
haiıf hır şekılde devam etmektedır. Fır- . . ~ ~ . dir. Birlik hesab müfettişliğine de İmal' 

ı tına yüzünden 15 gündenberi intizamını mıyetındeıı :muteşekkll (İstanbul~ ok~ Bankası Müdürü Cel§.1, İstanbul Gful1 .. 
kaybeden vapur seferleri yeniden inti- yoksul çocuklarına yardım cemıyetlerı rükleri Başmüdürü Methi Saidi seçnUŞ4 

zama girmiştir. Karadenizde bulunan 'birliğini) ku.n:nuşlard.ır. Bu birlikler, lerdir. 
Denizyolları vapurlarından Karadeniz al- Parti villyet idare heyeti azasından Hl- Birlik her iki ayda bir toplanarak yar" 

Avrupa harbinden evvel gümrükleri- Ötedenberi radyo neşriyatı aramnda tı gün rötarla yarın, İzmir vapuru beş ınid Ongunsu başkanlığında Maarif Mü- dım faaliyeti etrafında icab eden tedbif"' 
mize gelip içinde sun'i pamuk bulunma- piyasa hareketleri ve fiatları da yer al- gün rötarla Pazartes· günü Hopada bu- dürü Tevfik Kut, Kızılay mümessili a- leri alacaktır. 
mırlan dolayı daha yüksek gümrük tari- makta idi. .. . ı . .' .. .. 
f . ik . . A lunan Cünıhunyet vapuru uç gun rotarla MiJte/errlll: Toplantılar: esı tatb edilmesı lazım gelen Alınan Ticaret VekUeti ra.dyo ile verilen fiat- . .. .. •. . 
mamulatı Zelvolelerin ...;;_,...;;..,1erden ih- l .. .. ~-~· ak l ih . Pazartesı gunu, Tarı va.puru da rotarsız 

& .............. ~ ann gunun en uv5 ...... r am arını tiva 
racı için verilen müddet bu ayın 21 inde etmesi için büyük hassasiyet gösteril- o~arak Salı .günü limanımıza gelecekler- Deniı:yollarmda zehirli gaz Konservatuar Şehir armonisi 
nihayet bulmaktadır. Buna rağmen bu mektedir. dir. tatbikab yapılacak / kışlık konseri 
malların henüz büyük bir kısmı gümrük- Bu ıebeble büyük satış hareketleri <>- Mersin hattından Anafarta üç gün, Denizyollan memurları ıçin açılan ze- Bu sene dalmt olarak teşkil olunup büt{ilı 
}erden çıkanlmaınıştır. Tüccarın bu mal- lan şehirlerden silratle malUmat veril- Dumlupınar da iki gün rötarla Pazartesi birli gazlerden korunma kursu bitmek ü- yaz müddetince devamlı k~nserler veren 
lan bir müddet evvel bankaların emtia mesi ve bu meyanda İstanbul piyasasın- ve Salı günleri limanımıza ge1eceklerdir. zeredir. Kuru devam edenlerin iştiraki- Şehir be:ndos? şe! Cemil 1?01~~erin idaı: ': 
avaıwnı kesmiş olmaları sebebile kredi . . sinde Ildncikanunun 23 uncu Salı günU 

dan da zahire ve hayvan borsaları ve hal Her hafta Salı günleri yapılmakta olan le bayramdan sonra Denızyollan bınası akııamı saat 21 de kışlık konserlerinden bi .. 
darlıfında.n dolayı çekememiş olmalan bah · d b' t b'kat l k D " 
V L.aı fiatlarının telgrafla 'bildirilmesi ve borsa Mersin postası, Tırhan vapurunun k çeşın e rr at ı yapı aca tır. e- rtrı.cisli.ni Fran.sız Tiyatroolin<la. vel'~ektlr• 

ea.ı:uetçe nazan dikkate alınmıi ve ban- haricindeki satışların da tahkik ve iş,an a- nizyolları İdare.si tatbikat iç.in Kızılay- Kon.ser meccani olup, şimdiden dııvetlyelet' 
kalara bu mallerın gumru" ··k ardiye ve raya oturması üzerine bu hatta baııka va- d bazı malz . · ' alakadarlardan istenmiştir. " an eme istemişt1r. gönder!lme~e başlanılmıştır. 
mfl.teferrik l'naBl'aflarına tekabül edecek pur tahsis edilmek mümkün olmaması ıa:::================================~ 
blı' miktarda tüccara kredi açmaları için Ayın yirmisinden sonra radyodaki pi- yüzünden bu hafta yapılamıyacaktır. 
ıaıımat verllmı..tt... yasa haber ve fiatlan Ticaret VekAleti 

"'j'..... kanalile yapılacak ve günün en kat'i ve Denizyolları İdaresi Mersin hattı islte-
Bu sebeble bu malların bugünlerde çı

kanhn.ası işinin sürat kesbedeceği tah
min olunmaktadır. 

Bugün MELEK sinemasında son rakamlannı ihtiva edecektir. lelerindeki tüccar mallarının nakli içjn 

Ticaret işl~ri: 

Et fiatları yükseliyor 

""Phlr ısr eri: 
Şehrin yeni yıl yol programı 

hazırlandı 

. Belediye 1940 senesi yol programını 
Klf ve şark vilayetlerindeki zelzele do- hazırlamaktadır. Programın esaslan ay

layısile şehrimize az hayvan geldiğini ve nca Nafıa tarafından gözden geçirilmiş
ti.atlarda yükselme temayülü görüldüğü- tir. 
nü yazmıştık. Son günlerde bu azlık is
tnıllki karş.ılamıyacak dereceyi buldu
iu.ndan ve buna Kurban Bayramı sebebi
le hayvan satışlarının artması da inzi-

A•kerllk işleri: 

Şubeye davet 
mam ettiğinden et fiatlarındaki yüksek- Em1nöni1 A.skerllk Şube.sinden: 
lik fazlal~tır. 1 - Sftvarl teğmen Haydar oğ. Hikmet 

(4640) 1310 lu Kırklareli. 
2 - Stıvarl teğmen Muhlttln ol'. AbduL 

hamld (17792) 1310 ıu İstanbul. 

Geçen ay hayvan borsasında canlı et 
fiatıan beyaz karaman 16-18, kızıl kara
man 20-22, dağlıç 19-25, kıvırcık 14-24, 
karayaka 24 iken ıon günlerde beyaz ka- s - Süvari tetmen All Rıza oıt. Ahmed 

.,,, Turhan C25888) 1313 11.l :i.staOOul. ram.an ~26, kızıl karaman 22-26, dağlıç 
ll-3!, kıvırcık 16-24.5, karayaka 16-24,5 
kuru.şu bulmuştur. Bu farkların Kurban 
-Bayramını müteakıb satılmıyan koyun-

4 - Süvari teğmen Cemal oğlu All Gallb 
(14605) 1313 lil ~tanbul. 

& - Süvari utetmen Envıer ol. Mehmed 
Faik (1'1959) 1312 li Adana. 

larm mezbaha..,a se k· h • ., v 1 uzenne azalacağı 8 - Sövarl utetmen Osman Nuri oğ. Ha. 
Uhmln edilmekte ise de, Karadeni~den san Rahmi (30515) 1319 ıu istanbul. 
deniz yolile mal gelmediği takdirde bir = daha yilkselınesi de beklenmek-

Çikolatalar pahalılatb 
Mevsim münaseobetile makarna, çi _ 

kolata, şeker ve şekerleme ve taban 
fabrikaları faaliyetlerini arttırmışlar _ 

dır. Yalnız çikolata fabrika-lan çiko _ 
lata fiatlarını arttırm1şlard.1r. Bu fark 
yüzde 30 nisbetindedir. Buna sebeb o
larak k<ıkao getirtilmekteki müşkül&t 
ileri si.irülmekte ise de. içine yüzd 40 
dan yüzde 60 a ka<lar fındık kon~lan 
çikolata 1ann da kilosu 160 kuruşa çı _ 
kanlın ıştır. 

Bayram tatili 
Oc;manlı Bankasından: 

7 - Süvari asteQ'men Ömer Liıtti oğ. Mu. 
zafter (29119) 1318 ll Kızan. 

8 - Süvari astetmen Feyzi oğ. Hll.seytn 
Avnl (30517) 1318 11 Binob. 

!J - Süvari teğmen Nihad oğ. Raif (32252) 
1321 ll İstanbul. 

10 - Büvarl asteğmen Mebmed ojt. Enver 
('i2518) 1325 l1 İstanbul. 

11 - SU.varı asteğmen Şevkl oğ. Llsani 
C«014) 1328 11 İstanbul. 

12 - Süvari a.stex-
(4432~) 1328 . auıen Sadık oğlu Enis 

11 Istanbuı , . 

I TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

iPEK'te 

armatör!ere aid Samsun vapurunu kira
lamıştır. Halen Zonguldakta kömür yük

lemekte olan bu vapur yarından sonra 
limanımıza gelecek ve Mersin hattına ha
reket edecektir. 

···········-····-··············-··-·········· ..... ·····-· r 
Zelzelede ölen sübay 

yetimleri şubeye 
çağırıhyor 

MiUi Müdafaa Vekaletinin tebliği: 
Yer sarsıntısında ölen sübay ve as

keri memurlar yetimlerinin, halen bu-

•• • • 

• 

TYRON POWER - ALiCE FA YE - AL JOLSON 
Gecele" için num ınah biletleri daima evvelden aldırınız. 

tıaveten: RENKLİ MODA GAZETESİ (FOX) 

SUMER sinemasında 
lundukları mahallin askerlik şubele- Bu hafta · Dans Kral ve Krxliçesi 
rıne müracaatıa, yetim maaşı hakları- FRED AST AIRE ve GINGER ROGERS 
nı istemeleri ve vasiye muhtaç olarak en son yarattıkl81'ı, 1940 danelan nzerinde V& T ANGO'dan BOSTON,a ka· 
kimsesiz kalmış olup ta hayır mües- dar bütün MODERN DANSLAR tarihçesi çerçevesi d•hilinde btıyük bir 
seselerinde veya hastanelerinde veya- aşk romanı tusvir eden 
hud hayır seven zevat yamnda bulu- o o 
::s: ~~ :!~a~::t:~:;~k~::e~ ::::; 1 B y K DAN s 
tarafından maıhalli askerlik şubelerine 
malh- t 'lm · i 1 lilnunde takdir alkışlan toplamaktadırlar. ,,./ wna verı esı r ca o unur. ,. 

\.. .,J '- /Uiveten: ERZJNCAN FELAKET/ filmi 

BUGÜN Büyük TÜRKÇE SÖZLÜ ._ ____ .. 

S .A. K A. B Y .A.'da ŞA KiLi MUSiKiLi 

B.&CI RESUL 
Filmi mevsiminin en bilgiik muvaffaklgetitiir. 

ilaveten: ERZİNCAN FELAKETi FiLMl ve FOKS JURNAL 

Fransızca 1 
Orijinal I 

KOPYASI 

R 'da Kurb<ın bayramı münasebetile Os
manlı Bankasının Galata merkezile Ye
nicami ve- Beyoğlu Şubeleri. 20 ila 23 
(dnhil) İkincikanun tarihine kadar 
kapalı bulunacaktır. 

Bu filmin Türkçe ·· Görülmemiş muvaffakiyetle başladı. 
......,. ____________ nuihası yarından itibaren i Z Mi R DE EL HAM R A sinemasında •> lAveten: C. H. P. filmlerinden ERZiNCAN FELAKETİ 4m._ ___________ .,, 
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SON POSTA Sayfa S .., 

100 iincii yıldönlimiinde Kestane yemekleri 
1 Hidiseler Kal'Jlsında 1 

posla P U 1 U n·u n re:;- vime gelen kalabalık misafir kundu. tercüme edildi~ dinlediler. Mik 
~ grupundan bir kadın, etajer tarlar üzerinde notlar aldılar. Ve her _ 

üzerinde duran fra!nSızca bir kadın kes hir şey söyledi: 

b 1
•. r b k 

1 
s mecmuasını eline aldı. Sayfalarını çe- - Ben yarın bir kestane çorbası ya-

virdi: pacağ•m. 
- Ne mükemmel! - Pastası hoşuma gitti. Giderken 
Dedi. &n bir manto veya rob mode- kestane <dır. muhakkak yaparım. 

9 1i gördüğünü tahmin etm~tim. Fakat Kompostosu güzel olacak. Yanna e -arihi 
. 1\vrupaya musallat o}an harb . do~~-r 

sile dünyanın en şayanı ~at hır hadi
sesi sessiz geçmiş bulunuyor. Bu hadj.~e 
P<>sta pulunun istimale başlandığının yıız 

1 

Proje tetkike başlandı. yar.lış tahmin ettiğimi ikinci cümle • sasen komposto yapacaktım. kestane 
13 Şubat 1836 tarihinde Sir Rowhnd sinden anladım: kompostosu yaparım. 

Hill istidasında şu cümleyi kullannuştı. _ Kestane yemekleri taTif ediyor. Misafirlerim gittikten sonra mecmu. 
cPosta damgasını alabilecek vüs'atte Kadın ve erkek misafirlerim alaka _ ayı el:me aldım. Kestane yemeklerinin 

dört köşelik bir kağıd parçası .. ·• dar olduJar: tarif edildiği sayfayı buldum. Düşiin • 
Yılı bulmasıdır. cıBu kağıdın arka tarafına zamk su .. rer K dürn .. Bu mecmuadan Türki~·ede satı • - estane yemeği mi? J 

ve ibu suretle zarfın üzerine yapıştırırız.> lan miktar pek az değildi. Hatta bazı 
Mecmuavı elinde tutan kadın 

Posta pulunu ilk defa olarak 10 ; . anu-
nusani 1840 ta kabul eden memleket İn Posta 7.al'fı ~ · · · mecmualar. bundan tercümeler yapı • 
giltere olmuştur. 

Posta pulu icad ve tatbik edildiği ta -
l'ihe kadar posta ücretleri mesafe üzer!~
den hesab edilirdi. Ücreti ınürsil degıl, 

Sir Rowland Hill, böylece bug-1n isti- - Hem ne yemekler. dedi, kestane yorJarıiı. Eğer mecmuayı alanlann hep 
mal eylemekte,olduğumuz posta pulunun ÇOl basından. kestane yahnisinden lu • si kestane yemeklerine misafirlerimin 
temelini attı. tun. keslaıne kompostosuna kadar her gö3t€rdikleri alakayı gösterdilerse. kes 

Fakat İngiliz posta idaresi bu çok pra- şey var. Tam on dört türlü yemek. tane istihlakinde oldukça ehemmiyetli 
ıxtürsilünileyh tesviye ederdi. tik fikri derhal tatbika yanaşmadı. Misaf!rlerimin alakalan artıyorciıı. bir tezayüd hasıl olaoeaktı. 
~ Posta pulunun Dlllcİdi 
l 1835 senesi yaz mevsimi esnasın~ ~~r 
Rowland Hill adında zengin bir Ingüız 

Po~ta zarfı usulünü tercih eyledi. Bu, Fransızca bilen biri: Bence fransızca mecmucıda çıkan yn-
postanın bir resmini taşıyan bir zarftı ve - Verin mecmuayı ben de okuya • zı.n•!1 rnc>mleket meyvacı1ığma yaptığı 
resim de büyük bir şö..lıret kazanıruş bulu- yım, dedi hı1mc-t, tramvaylara, vapurla'ra asıla -

İngnterenin .şimalinde bir seyahat yapı -
nuyordu. Resmi William Mulready adın- Bir başkası: cak ve kestane istihlakini arttırar;ıı1'ı 
da bir ressam yapmıştL _ Okuyup. tercüme edin de hepi _ zarmedileoek «kestane ye• tarzındaki 

Fakat halk posta zarfını hiç benimse- miz öğrE>nelim. - pankertlardan daha çok faydalı olmuş.. 

Yordu. 
Bir gün bir köy evinin önünde durak-

ladı. Tam bu sırada bir posta nıüvezziı bu llk lngiliz posta pulu, «Siyah. peni. 
medi. Bu usulü matbuat ta tezyif eyle- T k:l'fl d b l d tur. 
meğe ba.ş1adı. Nihayet posta idaresi Sir e ı •n e ~. u un u. Mecmuadaki eve bir mektub getirdL Evden bir genç denilen kenan tırtıl.sız pu.1 

kız çıktı ve zarf 1 evırdi, çevirdi, fiatmın 
tı.e tuttuğunu sordu. 

Postacı bir şi ·in istemiştL Halbuki bu 
kızın veremiyeceği bir para idi. Genç kız 
içini çekti: 

- Mektub erkek kardeşimden geliyor .. 
li'akat param yok ki mektubu alayım, ne 
Yapayını, geri gidecek! .. dedi. 

Sir Rowland Hill genç kızın bu haline 
Çok acıdı. Posta ücretini tesviye etmek 
istedi. Fakat genç kız bu talebi reddetti. 
'\Te cKardeşimle öyle söz~eştik. Sıhhatte 
ise adresi o şeki'de yazıyorken ba
kar bakmaz anlıyorum ve mek-
tubunu kabul etmiyorum• d~cii. 
Po5'tacı uzaklaştığı sırada Sir Rowland 
Iiill düşündü, düşündü. Bu gibi hilelere 
:meydan ve mahal veren bir usul her hz.1-
de iyi o'masa gerekti .. 

Posta pw'ımu icad ey1emlş olan 
Sir Rowland Rill 

Rowland Hill'in pulunda karar kıldı. kestane yemegı tariflerinin hepsi o -
~~~~~~~ih~~~c===~~=========================~ 

lunan ilk pul siyah renkte idi. İsmine Bun 1 arı b ,. , ,. yor mu ,. d' . ,, -ı ~~ack Pımny denilmişti, k'yme!i bir pe'i 1 n J z 1 -' 

Bu pul, 10 Kanunusani 1840 tarihinde Balık avhyan fareler 
ilk defa olarak istimale baş'andı. 

1841 senesinde pulun rengi kırmızıya Yeni Ginede r:. 
kalbedildi. 1854 senesinde de dört tarafı bulunan. balık ~ 
tırtıllandı. İn.gfüerenin her tarafı ıc:ın avcısı fareler, ba. 
posta ücreti bir şilin olarak tayin eclildi. lıkları kuyrukla • 

Black Penny rile yakalarlar. 
İngilterenin u..~ünü tatbik eden j]k Bu fareler sahil -

memleket İsviçre o1muştur ... 1843 sene- de kayalar üzeri • 
sinde posta pulunu kabul eyledi. Brezilya ne oturur ve kuy· 
ve Amerika Birlik cümhuriyeti hükU - ruklarıru suya 
metleri bu usulü 1847 de kabul ettiler. sallandır!rlar. Balık gelir. kuyrukları-
1849 senesinde ise Fransa. Belçika, Bav- nı l5mr ve oraya: takılı kalır. onlar da 
yera da posta pul1arını benimsediler. kuyruklarını sudan çıkararak kuyruk 

Kristof Kof omhun Cumalar1 
Kristof Klomba uğurlu gelen gün 

Cuma jdi. Hindistanın deniz yolunu 
keşf için hareket ettiği gün Cuma idi. 
Denizde .kuşları gördüğü giin de Cuma 
idi. ı:ara gördüğü gün de bir Cumaya 
teSrtdnf etmişti. 70 gün seyahat ten son
ra bir Cuma günü karaya ayak basmış
tı. 17 Mayıs 1493 de Barselona dön
müştü. Gün gene Cuma idi. 

* 
' 

Bir arı bir lokomotifden 
, Bunun ıslahı nasıl kabil olabilirdi? 
· :Posta ücretinin az masraflı ve kolayca caat etti, noktai nazarını bildirdi. Fikrfoi İn~i'terP hükOmeti posta pulu mucidi ucunda takılı balığı yerler. kuvvetlidjr! 
tahsili için ne yapmalı idi? müdafaa etti. Rowland Hill'i lıi~ unutmadı. Ona 500,000 * Bir arı kendi -

sikletinin .30 mis- _ : c:lf-== ... O gün bu adam posta pulu fikrini ilk 
defa olarak tasarladı. Hükumete nıüra -

Posta idaresi keyfiyeti tetkik ey'eınek 
üzere hususi bir komisyon tayin eyledi. 

franklık bir ~rmave, 50.000 franklık ta 
senelik bir tekaüdiye ücreti verdi. 

1 
1 T ARiH TEN SA YFALAR.:J 

. 

Bağ adda bir f • 
cıa 

Anasının kucağından 
oğlıınun cesedine 

vali ve alınıp idam 
kapanarak 

edilen 
ölen an a 

ı.~h~sler muharriri yazıyor ::ı C u Son Posta" nın 
:1icrt 1163 den 1246 senesine kadar, a • 

~~~1 YUkarı bır asır, Osmanlı imparator-

den soğumalarını icab ettirir, aman ana
cığım. gel bundan vazıgeç, beni halime 
bırak! .. 

. gunun en büyük ve zengin vilayetle • 
rınden Bağdad, Kölemenlerin elinde kal
llll§, Kölemenlerden on bir vali Bağdadı 
Yarı ·· . ' dan dınus~kıl ıdare etmiş~crdi. Bunlar -
ci .

1 
a Saıd Paşa devri, korkunç bir fa -

a 1 e kapanmıştı. 
Said Paş K "' idi a, o.emenlerden onuncu vali 
· Kanlı bır· e t ·k · d n rı a ıle pek genç yaşın-

a vali teyin d'l . . 
~aliijır.· e ı mıştı. Pek kısa süren 
· sı de kanı b. 

S . 1 ır sahne ile kapanmıştı. 
aıd Paş<> B ~d 

ruı· d b- "':: ag adın Kölemen valile -
en uYfilt 8 -ı 

idi. Eğl u .eyman Paµnın. oğlu 
enceye 2 t-:• 

meclisinde : ev.a.u sa.faya düşkün, 
b dauna gu-zel ·· ı -

ulundurur h YllZ•U gençler 
n. . ' 8.reketıeri il Ba ~ . ıuınde, Abbasi ha.lif . e, gdad tarı-
hatırlatırdı. Vila ~lerınden El-Emin'i 

yet ıdarcsini . 
anasının adamlarının ı· , anası ile, 
E e ıne bır .. ır-
trafına toplanan cm hl'k cuuıııştı. 

.d e ı aları> da h 
şı suiistimale alet olurlardı B er çe-
cidden kıymetli iş adamları. bir:;d~~da, 
de unutuluvermişti. o~e-
ğ Said Paşa, Bağdad valiliğine nail oldu

tı~ ~~~ Bağdad dışında bulunuyordu. 
kfil ışı enıştesi Davud Efendiyi kendisine 

~ya yapmak, yani, vilayetin bütü 'd 
resıni enişt . . .. n ı a-
n esının eline vermek olmuştu 

avud Ef d" s · · · 
t . . en ı, aıd Paşanın üvey enic: -
esıydı Bü ··k 8 .. , 'il k · yu u eyman Paşanrn ikinci 
~ arlı~?an olmuş kızının kocası idi. De -
ser 1 bır adamd s··1 ı . 1• u eyrnan Paşanın kö-
elerınden iken efendisi tarafından azad 
ednrn· 
S 

1§ ve damadlıkla taltif edilrn işti 
aid p k" · aşanın ahyası olur olmaz, işe dört 

elle sarıldı. 

Demiş ise de fayda vermemiş, anası -
nın ısrarı ile Davud Efendiyi azletmişti. 

Azil haberi, Davud Efendiye, alayla 
Bağdada girerken tebliğ edilmişti. Da -
vud Efendi, hemen alayı terketmis evjne 
gidip kapanmış, fakat bu muam~İe çok 
gücüne gitmişti. 

'/ Davud Efendinin azlini, ana.<>ının ıs -
- y J rarları ile, paşanın dİğer sadık bendelc • 
~j rinin uzaklaştırılması takib etmişti. Az 

Said Paşa Bağdada kayıkla Dicle üze- bir zaman zarfında Bağdad hazinesinde 
rinden girmişti. Davud Efendi de, birkaç para kalmamış, valinin anasının etrfını 
gün sonra, Said P~şa as~eri ile büyük bir alan dalkavuklar tarafından fırsat, gnni-
aJay göstererek gırecekti. met bilinerek yağma eclilmişti. 

Said Paşa kayıkla doğruca nehir ke - Diğer taraftan, Davud Efendi de, Kö _ 
narındaki saraya gitmiş ve hemen ana - ]emenlerin bazı küskünlerini etrafına 
sının huzuruna çıkarak elini öpmek is - toplamış, avlanmak bahanesile Bağdad _ 
temişti. Fakat anası elini ve~:mi.ş: .. ?an. Süleyına.ni~eye gitmi~ orada~, tatar 

_ Saidim bir daha bana yuzunu gos - ıle l.'itanbula muracaat ederek Bagdad e-

t B
. andan ortağımın damadını yaletinin kendisine veri!mesini dilemişti; 

erme.. ır Y · ı· b'll h 'ki · M h d ·· k~h n öbür yandan da gelip e ı- ve ı 1a ssa, ı ncı a mu un gozdesi 
~ ~a yakpa~stı ' ·n• Halbuki bunlar ba - meşhur Nişancı Halet Efendiye dehalet 

mı opme ıs ersı . . 
banın vaktindenberi benim düşmanım ol- etmışti.. _ . .. . . 

d k
' k ·· 1 bilirsin simdi ya he- Bu aıle munaferetıne şoyle hır entrı-

u .arını pe guze , ~ • . 
D d Ef d. azlolunınalıdır ve illa ka da karışmıştı. men avu en ı • . . . 

·· .. .. .. .. ·· a haram ederim Halet Efendinın Yahudı sarrafının Az-sutumu ve yuzumu san • . . _ 
~ 1 d ,,.__ emn· ananım' ra adında hır kardeşı vardı, Bagdad sar-

ne sen og um, ne e J.11:.U s · . . . 
D 

· t' p rafbaşısı olmak ıstıyordu. Halet Efondı 
emış ı. aşa: . . . s "d p · 

_ Anacığım, bu olmıyacak bir iştir, de bunu~ t.eminı ıçın _aı aşadan ılti -
bu adam babamın damadlığa seçtiği l:ö- mas etmıştı. Fakat Bagdad sarra!baş_ıs~, 
lelerindendir, benim de eniştemdir, ne o- Said Paşanın anas~nın adamla:ın~an ıdı.

1 !ursa olsun yabancılardan bin kat iyidjr, Halet. Efendi~in rıca~ı reddedıldı._ Halet 
sadikane hizmetini g5rüp dururken se - Efcndı, çok kındar hır adamdı. Rıcaları-
bebsiz azli dostlarunızın boşuboşuna biz- (Devamı 9 uncu sayfada) 

225 metre derin l ~kteki 
hacerisemavi 

li ağır bir yii.ltü •· 
çekebilir. cüsse itibarile bir lokomotif-

i
. Arizonaya t 886 senesinde bir haceri l~ m~ık.~y~~: .. edilirse. an bir lokorr:o
semavi düşmüş ve yere gömülmüştür. tıf buyuklugunde olsaydı. bir lokomo. 

Şimdı· k"' ·n . b h . . . tifirı sürüklediği vagonlar savısmdan 
aşı en u acerı semavıyı b" k . . · - .. · . k akl !r aç mıslı fazlasını surukliyebilirdi 

yeraen çı arın a me.şguldurlar. 225 * · 
detre derinlikte kazdıkları çukurdan FT · "kahf 
sonra haceri semaviyi bulmuşlardır. . . . '.'~rn nı arı 
Nikel madenini havi olan bu t~ın a _ Fılıpmde ıki genç evlenecekleri za. 
• 

1 
w 

365 000 to lın k man ebeveynleri birbirine vakın ayni 
btITTrbı~tı dilmi .. t· n ge e te olduğu boyda iki palmiye ararlar .• Buldukları 
es ı · e s ır. 

~ * zaman gençleri bu palmiyelerin altla-
rına götürürler. Genç erkek ve genç 

Dünyada en fazla balık kı.-: palmiyeıere tırmanırıar. eenç er-

yiyen ler kimlerdir? kek, genç kızın tırmandığı palmiyeyi 

Dünyada en fazla: balık yiyenler Fi- yakala!", kendine doğru genç kızın alnı 
lipin yerlileridir. Her ailede bir sene kendi alnına· dokununcaya kadar çeker, 
zarfında istihlak edilen balık üç yüz alınlar birbirine dokundukları zaman 
elli kilcdan fazladır. nikahlan yapılmış sayılır 
·································-· -------... ··············-·-·············· .......... _ ............. _._ 

L SLER 
Okuyucularıma 
Ceoablarım 
Mersinde Bayan cL. L .• a: 
- Darılmazsanız söyliyeyim, anlat

tığınız hikayeyi hayal mahsulü adde
diyorum. Fakat bir saniye için yanıl -
mış olduğumu kabul edeceğim: Bah -
settiğiniz vaziyet tahakkuk edecek o
lursa muhitinizi değiştirmek mecburi
yetinde kalırsınız ve neticede nadim 
olursunuz. 

* &yan cB. B. P-» y«: 
- Yanılıyorsunuz. Almayı tasav • 

vur ettiği kızın babasından yardım 

kabul etmeyi düşünen erkekte gurur 
bulunmaz, nefis izzeti de bulunmaz, 
gururu ile nefis izzeti olmıyan erkek
te ise samimiyet aranmaz, size tavsiye 
ederim, 1!.rkasına düşmeyiniz. 

* Bay Karabibere: 
- Sevdiğiniz kız size, bay amca, di-

ye hitab ediyor. Bakıyorsunuz 17 ya -
fllldadır, siz ise 34 dil geçmek üzeresi
niz, ne yapayım? diyorsunuz. 

iki şıktan biri 
Günün birinde kızı bulur, cBey am

ca sana aşık oldu> diye söze başlarsı
ruz, yahud da bana masal söylemek • 
ten vazgeçersiniz. 

* Eski.§ehi'rd.e Bay el. K. B,,. ye. 
- cTanıştığınız genç kız nişanlıdır, 

fakat nişanlısını sevmiyor, size müte
mayildir, siz de nou seviyorsunuz, ve 
ne yapmanız lazım geldiğini soruyor
sunuz. Basit: 

Kızın ailesini görünüz ve hadiseYi 
olduğu gibi a~atınız. 

* 
cSimcı"t» da Bayan cP. K.> a: 
- Kuvvetli karaktere sahih olan 

kimse istemediği süjcyi düşünmemek 
kudretine maliktir, karakteri zayıf o
lan ise bu meseleye takılır, kalır. Ka • 
rarı siz vereceksiniz. TEYZE 



''Katil 
Bu cehennemi yarışın 10nunda cehen

nemi bir surprizle karşılaşmamız mu
kaddermiş. Otomobilin içinde iki kişi 
vardı. Daha doğrusu canlı bir insanla bir 
cesed ... Necdet ve tam alnının cırtasında 

SON POSTA 

Yuan: CEVAD FEHMİ 

b . ' en1.m.,, 

lıdneikAaan 19 

Dört kişi bir olup fırme1 katibini 
sokak ortasmda soymuşlar! 

400 lirasını aldıktan sonra da zavallıyı bir temiz 
döven suçlulardan ikisi yakalandı 

pılmakta olan tertibat neticelenmiş ve 
bina yepyeni bir hale sokulmuştur. 

J3ayramertesi, bütün Asliye hukuk 
mahkemeleri bu binaya nakledileceğin· 
den, taşınma hazırlıklarına da başlanıl

mıştır. 

Yeni öinada mahkeme kalemlerine y~ 
ayrılmış ve avukatlara da bir salon veril• 
miştir. 

Bir çocuk havuza 
dUşUp öldU 



- SON POSTA 
19 lk.incikinun 

(Karabük) demir ve çelik şehrinde neler görülür 

Karabük kok labrilruından bir görüniiı 

0-ir labriluuınd11 lıalın boralar İ~•n idüa.al edilen demir •egiyor 

Al l 
· · d Lok kömürünün soiutma vaaonuna tlölıüliifii ev er ıçın e ~ 

Karabükiin muazzam ha dd~haneainin görünüıü 

Divrilrten getirilen demir cevheri 
madeni stoklan 

fi• .. • 'f ıc • ... ..- ..-er-.•~_, .. _, 

Cevher, demir haline geldikten .onr11 
aevhedi lirken 

F abriluula çal1f0111"1'ın fQCUk ları .a6alıleyin Salranbolrıya 
mektebe ,ü/iyorlar 



SOW P08TA 

Milli korunma kanunu derhal tatbik edilecek 
~ . 

(~ t Del a,.ı.ta) ide yok 4eğildir. Bnaıı vatan 9l!'Vel' bir yen btiyiik hizmetleri dalına şükranlalnun layihasını kabul eylemiştir. 'olduğu kadar tahdid etmiyecek şekil. 
raila tafsilen tekrar edecek değ;Jim. Gü fetd gı'bi saf halkı ijfa1e. çok defa hü- arulan Milli Şefin etrafında yekpare Meclis ruznamesinde bulumnakbr o- de olmasına hiilaimetiniz pyret ede .. 
nün icab ettirdiği birçok iliizmnhı b - viyetleıini gi%liyerek memleket hava- bir wcud gıl>i müe.sanid bir halde çalış lan ın:lli korunma kanun li.yihasmı cektir. (Güzel sesleri. bravo sesleri). 
nunlar yüksek ta.sdilrini7.e mazhar ol- smı ifsada .çalışırlar. Lakin derlıal ar- mak lüzum.una kanidir. Millet, kendi mfütaceliyet kararile müzakere eyle • Hususi tqebbiisler 
du. H:.ikfunetinize düşen vazife de on- zıedEyim ki. bu güruh için en az m~a- Biiyük M~lislııde gördüğü aıim ve te m~ ve muhtelif maddeler üzerinde ge- Hususf teşebbüsleri alakadar eden 
lan iyi. milletimizin nefiııe uyar .p .. id olan muhit Türkiyedir. Hiç yer bu- sanüdle müftehirdir. Hükfrmetin. sizin çen mü...,akaşalardan .sonra' mevzuubahs meseleleri il muhitlerile görüşüp, ko • 
kilde tatbik etmektir. lamıy:aMklan da saf Türk kalbidir. de tasvibinize mazhar olan politika - kanun 12yı"hasım tasvı"b eylemiştir. nuşup ondan .sonra mevkii tatbika ko-

Aziz arkadaşlamn. Bunlar her vakit türlü türlü rivayetler sındaki isabete inanıyor ve onu ken- Bu kanunun rnüzalceresine başlanır- yup kClymamak meselesinde ne düı:ün 

1 Memleket içinde emniyet ve asayi~ ve iftiralar çıkarırlar, fakat Türklük dine mal ediyor. Bununla iftihar ede. ken heyeti umumiyesi üzerinde söz ai- düaümüzü sordunuz. Şu daitikada sfiy-
memnu.."'liyet verecek bir haldedir. ~ap muhiti içinde istedikleri neticeyi bu - biliri~- mış ola11 Parti müstakil grup reisi Ali liy:bileceğim şu olac~: Hususi te _ 
makta olduğumuz ım~hedeler bıze lamazJı:ır. Şimdi de yeni sermayeler Azız arlcadaşlar. Rana Tarhan tarafından sorulan sual- .şebbüsleri alakadar eden kararları al-
§U kanaati vermiştir: Bütün vatandaş.. buldular, diyorlar ki: Harici siya.setimiz mul].telif vesile - lere ve Berç Türker (Afyonun) beya- madan önce iş muhitlerinin mütalea
lar ve umumiyetle Türk yurdunda ya- «Hi.lkfunet felaketzedelerin yM"dı • ler~e yüksek huzurunuza arzetmiş ol- natına cevaben Başvekil Dr. Refik S.ıy lannı almanın münasib olacağına kani 
şıyanla:r hürriyetlerinden, şeref ve hay mma vaktinde yetişemedi. milletin ver dugum esaslar ve tasvibinize iktiran e- dam şu cevabı vermiştir: olduğumuz zaman bunda hiçbir zaman 
siyetlcrinden ve bilcümle haklarından diği T-lnimilar muhtaçlara yetiştirile - d~ direktifler dairesinde ta.bil seyrini BltşYeldlia eenblan tereddiid etıniyeceğiz. Büyük iş. küçük 
e~in ve müsterih yaşamaktadırlar. medi. zelzele muıtakasında asayiş t.e - talGb .e~ek:tedir. Arkat!aşlanm. evveli sayın arkada - iş mev?.Uubahs değildir. Mesele iş mu• 

Id.ar.emizi tamamen asli hukuk prcn min edili:>medi.> fng11tere ve Fransa hükfunetle - şmı Rana Tarlıanm suallerine ~b biti itibarile burilann fikirlerini almak 
siplcrine tevfjk etmi'Ş bulunuyoruz; Aziz arkadaşlanm. rHe malıimıımız <>lan kredi ve istikraz- vermek isterim. AnlıyabHdiğim kadar bizim icin faydalı olacağına kanaat 
hürriyetlere hürmet ve riayet. ~diyoru_z v Bun~arı~ .n~~ çirki~ bir iftira old:ı- Iar:n müzakeresine memur etmiş ol - :b~:inci sua~ bu ~un~ ta'tbik ımev getirdiğimiz dakikada bundan hiç çe .. 
ve bu ~art altında' memleket ıçinde nı- gurıu sız bılırsımz. Felaket haberile be- dugumuz heyet gerek Londra. gerek kune ne vakit gıreceği hakklndadn·. kinmiy.eceğiz. Ve daima bunların fi _ 
zamı m2hfuz tutuyoruz. raber ~akadarlara verdiğim emirle Pariste dostane bir hava :içinde mesa- Heyeti celilenizoe de malum o0ı.duğu ü- kirlerini de almayı kendimiz için bire--

Büyük Meclisin kıymetli irşadların- kendilmrini mümkün olan her yardımı isini ikmal ederek buna mütedair mu. zere dfmya vaziyetinin. dünya harb ,.*' sas bileceğiz. Buna bir kaydı ihtivat! 
dan v~ feyizli mfuakabesinden d2.ima ifa ederek derecede bütün salihiyetler. ka~]eleri hüklımet namına akid ve im i:ktı:acli vaziyetinin mecburiyetleri ol- koymak mecburiyetindeyim. o da v ka
istifade ettiğimiz gibi. tam bir ser.bes- le teç!ıfa ettim. Ve <X>rhal lüzumu ka- za eylPdi. masaydı ibu kammun tedvini için üze • nunt veynhud bu gibi mütalealan al _ 
ti içincle çalısan matbuatımızın neşri- dar para gönderdim. İki vekil aTltada- Heyet reisinin Sofyada tevakkuf e. rinde · durmazdik. Binahruıleylı bnITTin mayı ve ne vaktinden evvel. ne de vl1ic 
yatından da faydala~_ağa dikk~t edi- S!In fPlaketin ertesi günü zelzele mm- d~~ek Bul~~ri:tanın _muhte~em baş~e- bu ~anunun __ kabu1ünd~ .son~: der~al tinden sonra bırakmamayı kendimiz i· 
yoruz. Zamanımızda dunyanm bır çok taka..c:ına hareket etti1er. On gün mü • kıh B<ıy Koseıvanof ıle vakı olan go - taihık mevkime ~ecmesını tabu ve ıa - çin ~•at' edineceeiz. 
mem1°ketlerinde. dahili nizam ile .ka- temariiyen do1aştilar. Bütün sal3.hiyet- rüsmelerj iki komşu memleket araS1n- zrm görüvornz. (Bravo sesleri}. Hari- Sebebi de v:aktinden evvel alınması iş 
bili t~Jif görülmiyen matbuat hüniy.e- lerini ~ıllanarak mümkün olan l'heT<;e- daki ıitimadkar dostluğ\ın tezahürüne ci. ikh~adi müesseselerin dahilde yap - muhitini mutazarnr edebil~eği ~ibi. 
tini. biz o nizamın yardımcısı sayıy.o • yi yaptılar. Merkez de kendi1erinjn lü- ve Balkanlarda sulh ve emniyetin is - tığı inik~slar ve bilhassa ihtikarla mü. vaktinden evvel alınmama!! da i~ muhi· 
ruz. V':'! öyle olmasını temenni ediyo - zum ~österdiği herşeyi yaptı. Hiçb!r tikrarına matuf mesaimizde şayanı ca-:iC'Je lüzumlan bu .kanunun derhal tini tekrar mutazarrır edebilir. Bu noktai 
ruz. Herkesi. tenkidsiz ve mürakabe - vere p:ıra ve tahsisat sıkıntısı t"ektiriJ- memnuniyet bir görüş birliği kaydedil- tatbikine l?'eCilmesi icin Amil oluyor. nazardan mümkün olduğu kadar uıma-
siz idareye lınldn veren herhangi bir medi. Hükumet ve Kızılay bütün ve • mesine vesile olmuştur. Dikim olacak zihniyet nında :ve kabil olduğu kadar fazla iş mu-
ısistemi bütün zahiri ıkolayiıklarma saitile calıstı. Tedarik edilebilen cad1.... Arkadaşlar. İkinci sual olarak buyurdular ki. bu bitinin fikrini sormak bizim için vazife 
rarnten biz, iltifata: layık görmüyoruz. erzak. ~şya. ilaç ve inşaat maı.,~rne~i tnsaniyet. feci bir harbin ıztırabfan kanunun tatbikinde tak:ib ediJ..ecek ve ifa ederken kolavlık teşkil edecektir. 
Çünkü. hedefimiz mes'ulivet mevki1n- ve !)lhhi ekioler gönderildi. Mi11ethı. de,Tam ederken. Türkivemiz. manız hakim Cl!acak zihniyet nedir. Bendeniz Sayın iBerc "!ürker arkadaşımınn !'ıak-
de .sualc::iz. cevabsız hükümran olmak hiikum~tin ve K1zı1ay:ın yardımları en kaln11~ olduğu büyük felaket karsıs•n- bu~u söyle anladım. kımızdaki güzel temenni va 1ıislerindcn 
değil. mem1eketi en emin yoldan refah Beti surette felaketzedelere vetistiril _ da çok ruhu okşayıcı bir tesanüd man- K~mmun tatbika-tmda takib edece - dolayı çok teşekkür ederim. 
ve ter<ıkkiye ulastırmaktır. Bu yol. ka- mene c-::\lışıldı ve çalışılıyor: Muhtel'f zarası pösterdi. kimiz p!3n bittabi kanunun ihtiva et - Biiyi:ik bir yük ve büyük bir vazife 
naatimizce, rrıürakabeli ve mes'uliyet- cveT·kı-de '"P'V\Tar ve sabit hastanel~:r Resmi ve busuSi ellerden bize yaml- tifil muhtelif mevzuların birl>irlerile HükUmet üzerine tekrar .büyük bir 
li demlJkra1:ik yoldur. kunılCln. Bunların tafsilntım aiablı mı~ oJ:m ve ıel'an da yapılmakta bulu. olan a~'kasmı ve tatbik lüzumuna te- yük. ayni zamanda bir vazife ve mPcba-

Bug-i.ine kadar takib ettii!imiz bu ve1<il <.?rkadaslanrn si7.e arzettiler. B:z. nan y~rdımfar memleketbnize karş~ u- mas ederek bu esaslı program hazırlan- riyet alıyor. Bunu yapuken <?'den gf'ldi
hattı hrıreketten müşteki değiliz; bili- f"'lflket J!Ören kardeşlerimize gönlü - mumi bir .semoatinin ve bize her ta - dıl1mı SO!lradlr ki, kanunun tatbikatı- ğj kadar ne içtim.at ve ne de iktısadt ha
kis !X'MikamJZın temin ettiği iyi ne - müzün istedii!i kadar ~niş ve .seri rafta verilen .kıymetin bir ifadesi ol • na eeçeceğiz. Aksi takdirde kanunun yatımızda bir tezıelziil yaomamac;ıtl!l r::ı ~ı
ticeler~~ memnunuz. Matbuatın bale- vardım yanamadu2unızdan müteessi - mak itibarile bu ~nsani tesanüd bir de tatbikma pecmek fayda yeri~ maıar- peağlz. Bundaı emin <>bbilirler. Çifçl 
lı tc."lhidlerine alışkınız. Haklı ve hak- riz. Btı h;z.meti daha ~ri ve daha f!e _ hususi alili mahiyetini hafa bulunu - rat verir. Binaenaleyh evvela mubte - w .köylü hakkındaki temennileri ayni za
sız te!'lkidlerin temyizini ve bunlar hak nis m!ikvast;ı vapmak. v.ani fe-lakPÜ!l yor [if m~vzuJan nazarı dikkate alır.ak ve manda bizim de temennilerimizdh'. Ay· 
kında 1ayık olduklan hükümieri ver - amnda hor vere ve herkese vetismek Bu dost devletlere, bu yü.ltsek ruh- bunhrm birinin diğerile olan .alikasmı ni ~kilde bunlan göı:önünde bulundura
meyi rıe milletin daima iyivi. doğruyu isterdik. Rurıao muvaffak olamadıksa lu insanlara. müsaadenizle. bu :kürsü • 11füönünde tutarak hükftmetqe haztr - eağmm:dan emin olabifüler. Maruzatım 
bulan selim hissine terkediy~ruz. U • c:ebeb :ı..:zim 1.rusurmnuz defül. imltanın den Ti;rkivenin derin teşekkürlerini i- !an.ac~k bir plan dahı1inde bir prol'T3m bundan iOOZ"ettir. (Alkıf'ar). 
mumi ve hıısusi menfaatlerin 'ihlill ih- darl•Crı. ta ; tin zorluklan.drr. f<?nde facie ı:-ri~yim hazırlandıktan 90nra kanunun tatbikı- Başvekfin bu beyanatını takiben o-
timaiine !karşı i.kanunlanmızın ve mah bulun1u i5:u!r'.UZ sartlarm ve elimizde - .Aziz arkadaşlarım, na fTf'r.miş olaca.ğız. kunmaya başlanan maddeler üzerinde 
kemelerimizin kaf'i teminat olduğuna ki rcıı:ı+.,,ı 'L11 "1,.., ... dJaj imkan ic.inde a- Haea1ardanberi üzerinde el birH~le Hakim olaeak .zihniyet ded11er. ban hatıölerin mütalealan dinlenmtş ve 
kimsenin siit>hesi yoktur. zami 'hizmet ettiğimize ve etmekte ol- cal1~t1 ihmız ve bu~ün kabul buvurdu. Bun11 bilhassa çok mühim J!Ör<lüm. kanun kabul olunmustur. 

Aırkadaşlarn:n, .dui:'l.IT"1!uza kaniiz. Zaten büvük heve - ğunm: milli konmma kammuna da te • V:a!taniaCJn miimkün-01du~ .kadar nor- Mecfüı mesaisinin Martın 18 ine brlıır 
Son zamanlaroaı heoimizi. bütün tiniz g;bi yüksek bir mürabbe :ku~f:!ti mas etmek !sterim mal hayatını örselemiyecek şekildi! ot- tehirine dair verilen bir takririn tasvib 

millftirnizi müteessir eden 2lzele :ı•e ka~1sınrla çalışan bir idare bundan baş Kanunun gayesi yalnı7.. Türk vatan- m~~1na dikkat etmek bizim için bir va o!unmamı1 mütealnb Başv~kn Dr. Refik 
seyllb fE>liketlerinin onulmaz acL'm1:t. kasını vapama7,d1. Onun için ka!bl~ri • damtm sıkıntı çekmemesine ve Türk zifPdir. (Bravo sesleri). Saydam .mk sık .sürekli alkı"'JaT"1a ka.rşı· 
yal!i c~m zaviatmı unutamayız. :Fakat miz :fe1a:ket vüzünden ne kadar muz • müda~a kuvvet~nin fevkalade hal - V:e ;re~ iş sahibi vatanda$larm noır ilanan ft ~ini aynca bildirdiğimiz: be-
ne çar~ ki olmustı:ır. Felaketten kurtn- tarib i~E'. vicdanlanmtz da mümkün o- lende ve :seferberlikte en ivi şekilde mal ı::~vlerini ve k21"Zanclann1 mümkün vanatta bulımmuştur. 
lan kardeşlerimizin yaırdımına ve te - lanı y::ıpmış olmak kanaatile müsterih- tanzim;ne ve idaresine matuftur. Hü • R 
sellisir.e büti.in vas1talanrnızla koşu - dir. kfune~inire verdiğiniz bu vazif€ler )'a- F:nlerin yeni zaferi Sovyet Rusya Y8 omanya 
yoruz. mümkün olan herseyi yapıyo - Felak€t mıntakac:ında asayi!'lin mu- pıhrken. btmlann gene en iyi .şekilde (Baştarafı t md a.,f:ada, (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ruz vP. vapacağız. Bu felaket karşısın. hafaz-ı edilemediği. bir bilezik veya kii göriilmesi ~in. verdiğiniz salilıiV"etle- Sovyet kıt'alan. millerce mesafeye Bu makalede Romanyaya Sovyetler Bil" 
da milletin ve hüklırnetin gayret ve pe icüı kollar. kulaklar kesildiei. u - rin de en dikkatli bir surette kullanıl- püskürtülmüştür. 1iği ile bir karşıhklı yardım paktı aktet-
hassasiyeti müva'Zi ve biıi>irini tamam mumi müfettişin çapulu men için ken- masmın lü:Zummıa kani bulunuyoruz. Tidningen aazetesinin Stbkholmda- mesi teklif olunmaktadır. 
lar bir hald-e tecelli etti. Ve böyle ~e. di elil~ yüz adam öldürdüğü yolundav HiıkUmetiniz bu vazjfe ve salahivetkr ki muhabirine göre. Rus başkumandan- Filhakika .siyasi mehafilde kaydedili· 
vam ediyor. Hüki'.tmet kendisine düşen ki amiyane rivayetler bu memlekete kerıdigjne 'Ven1irken. Büyük Meclis ta- lığı kışm muharebeye devam imltinı yor ki, Moskova tarafından Baltık mem
vaz:.ifeyi takdirdeki dikkatini. milleti - zan.r ırermek istivenlerin ne kadar adi rafmdan gösterilen ihtimamdan ne ka olmadığı kanaatine vannıştır. : leketlerind.e ve sonra Fin.lindiyada giri
miz de aramızdaki milli tesanüdün A- vaS"talııın tenezzül edebildiklerini gös- dar ~ ise. kendisine gösterilen Fin devriyeleri, Ruslann ikinci bir ı ,filen hareketlerden evvel hep Savyet 
mım.;vnt ve azametini gösterdi ve gö~- teren df=lillerdir. itimada da müteşekkirdir; ve o itima-Ja Suomis~lmi hezimetine uğramamak matbuatı mümasil tezahiirlerde bulun-
~riy -( ~iyük Meclisimizin. eok asil Arkıııdaşlarnn. Iav:ik "iman çalışacaktır. Dünyamn ar i ·n ağır k>plarile birlikte çekildikleri- mUJ'tu.. Binae~1~yh M~kovanın Roman-
bır lu. le teşekkül eden milll var - B•ınlann het>si yalandır ve iftira • zetti~i buhranın. memleketimlı.de v51d ~ :ı. ·1a· . la ya hakkmdaki nıyetlen de Baltık mem .. d k . nı vl ınyor r. . , • ..,._ .. 1 d .. 1 1~ · ;ımıtesinin davetine, bütün vatan dır. Böyle şeyler vaki olmamıştır ve iktısadt ve ticar:i akislerini 7..amamnda Ru .. ların doğu cephesinde Kitela'da leketlenle yap~ an~.ı.ua ar an . mu • 
evla~laı ı s~e. seve iştirak ediver. Dün olamaz. Zaten zel?:-ele haberi üzerine kat'Ş'!bmak bizim için ne kadar hayati ki ric'atlm münakale ve yiyecek fik • hem olsa g::.ektır. Deme~ oluyor ki, ~ov
de bır v:sııe ıle arz-ettiğim gibi. tek ilk ald1ğrmız tedbirlerden biri de o mm bir me5e1e ise, bu buhranlardan isti - danına atfedilmektedir. yetler Birligı Romanya ile ~pacağı kar-
vatan ~u~sek mefhumunun en beye- takan1n innbat kuvvetini arttmnak ~- fade etmek istiyecek olanlann fena 'R~terin H@.lsinkideoki mmmbirin.in şılık1ı yardım paktı mukab1linde Besa-
can vnrıcı manzarasına şah"d" İlk.: • . 1 d hal .k. h k tl . k ko k c! .. . . .~. .. · • . :. rabyayı Mirdad etmek ve Romanyada 
ba,.,Jad1th ,günden dün ~ımaz. kad,şe muştur. _On.dun ıçın ~radeardika. er as - fı., ırdve l -~re el ebı:neh arkşı tt· ~~ ha b~rnm :Lıldırdıgıne gore. şıdde!lı ruz - sağ'am askeri noktalar elde eylemek fik-

·ıı· rd ko . . ar ker ve :ııan arma gon r . o Ka ar uzum u ır are e ır. nız, ~ garlar devam etmekte ve soguk Rus . . 
mı •1 vn ım mıtesine ~len 1ıe- • b h 11 . .. .. la k rındedır 
beırüü vekunu 2 15 . para A~.ıt11daslar, yatta u a en gormuş ve acı rını çe tavya:relerinin faliyetine mini olmak- _ · . . 
mış. a~t t~ _ · 6·956 liraya var - Fena propaı?anda bu kadarla kalmı - miş bir nesiliz. Tabiatlanmız da ona tadır. (A.A.) Böyle bir h~ Macaristan için tehlıke 
edilP~eme~ıe 1:,;;:ı!; tamamen ~sntf vor. diyorlar ki felaket bundan ibaret tekrar müsaade edecek kabiliyette de- Sovyetlerin yeni bir hezimeti teşkil eder. Alakadar ild memleket m:1~ 
pa-rçay1 coktan asm y~n~ mıly'>n de~ldir. Tekrar zelzele olacak:. seyJab ğildir. Humrunuz.da bu kanunun tat - H~Lc::inki 18 (A.A.) - Rus Ictaatmın ~tında Ma~~ ile ıı;~~~ ._ 
etrnekt-2 ~olan iase .:e ved;: en kudevam olacak. başka felaketler gelecek; hatta biki kendilerine tevdi edilecek her sı • büyük bir hezimete u~ıktan ve 40 ~unasebatl:;:.m~1jh~ ı:ı~ eı: .. 
yüz binlerce kiloya v:::n t ye n __ nu ?.il onlar utanmak niyetinde değildirler. nıf ~Ut"a ve gene bu kanunla kendi bin ki~ ve mühim miktarda mııılzeme nm mevzuu ak 

1bir sıra a tu ~l 
ışır. uu. - bunl '--'h de !1:..-. • ~ 1171 k t h '-'la üdafa d"l k la h k 1...- • bet hesaba katılaıc unsur eş terek vatan hissinin en bariz deli :--,. anı wın gu:oLenyorJar. r a ~ aıL n m a e ı ece o n er va- aylA"ttikten sonra Salla'dan ~ri çe - (AA) 

duğu gın~ felaketli vatanda !!i:!; Mkadac:fanm, yirminci asırda zel - tanda.ş~. ayni zamanda, hiç gevşemiycn kilmiş oldukları teyid edilmektedir. eder. · · · 
histln"l'l de en yüksek şahi~?. zıele-~"bi. seylib gibi tabit hadiseleı1e bir azim ve di.kkatle. vazifelerini yap- Sovyet tebliği IJdı d Vekili ehrimizde 

Fakat arkadaşlarım. derin bir tees- teşe u~ .et_m:k ancak gayri meşru e - rnalannı ve haklarını aramalanm ha- Mosloova '8 ( A.A.) - Tass aians1 • 58 Ş .11 
sür ki'lde bize teselli ve hatta ·ttın mene:mı ıstıhsal için her yolun lta - tırlatırım. Ancalk bu karşılıklı rnüra - nm bir tebliğinde .şöyle denilmekte - Ankara, 18 (Husust) -:-- İktısad V<'kı 
veren btı manzaradan hosl 

1 

1 
ar ~ndımrı ı.rören bedbahtların, şüphe - kabe VE'! dikkat sayesindedir ki. kanu- dir: Hüsnü Cakır bu akşamkı trenle İstanbu· 

da rna::ıle!ef yok de~ildir. B~~ 81~ ki kPn.dileri de inanmıvarak, yapa- nmı tayin ettiği iyi hedefe vasıl ola - 17 tkincikanun tarihinde bütün is - la hareket etm!ştir. 
arz ~yetindeyim. bılı::e~l~ harek~r. Herkes bilir ki biliriz. · tikametJerde kesif kollm-mın faaliyeti ==================-

H"ükiımetin teyakkuz ve halı:suıve- ~;ı had seler. tabıi _kanunlara tabidir. Arkadaşlarnn. e-örülmüştür. Topçu faaliyeti, hafif ol- yare ile taarruzlarda bulunduğunu ve 
tini mHJet ferdleri arasındaki samhnt w"ld~n durdurmak kımsenin elinde de- İntih::ıb daire]erinizin ihtivaç ve du- muıı:tur. muha~emat haşladıktan sonra gelenler 
t.ıesan ·;ru;. kendi emellerinm 't:abakku- :1a tr. Ol~n mi:~etlerin kan bunlara rumlarını sıhhatle ve neş'e Üe getirme- SovyP.t tayyare1eri. birçok keşif uçuş de dah:l olmak üzere Finlandiyanın bU 
kuna mani g5renler ve bundan ınem - m.~ı!es~i~:ı 0;;n-ı:~~vemeti arhr- nizi en Famimt hislerimle dilerim. lan yapmıslar. demirvollanm ve as - taarruzlı:ıra karşı koymak için elinde 
nur> ..ol.rrm-:anlar .ruı vardır. 'Bilirsiniz 'iti .. 1d · '12- ~uz -yol bu Meclis miizak.eratmın tafsilatı kerl h~defleri bombardıman etmişler • ancak 150 tayyare bulunduğunu söy -

b <1 • de 70• ut". =u ı>nmaeandalann hedefi An her memlekette, er evır millet za- veli milletin hükU . . w- kanı I& (A.A.) - B. M. MP.CJi~i rlir. H:wa muharebeJeri esnırsında 11 lemiştir. 
rar::na intifa ve memlek~ menabiini mak. sonra fel'"k tlmete hıt!madıru &ar.;;- burun Refet Cmııtezin başkanlığ1nda Finlandiva tavyare._<;i düsür.ülmüıı:tür. ' -·········· ..... ·········-·-·-····· 
• k ·sı· bund 'L--- • a e er va ımesile m·ı1 toplan k 

isf5!J1ar etme ıyen. • "UCIUln ti tela~ ve vesves a·· " . 1 
; - "ra nımamede bulunan mad - Ymliındiyada hava kuvveti Gunc!e yüzlerce kurban ftl'm mmeı. 

keıarli menfaatlerine ma~l.Ub. bazan tihul:ı al"?Jedeyim ~e m~~:rmekt~r: ~- deler ü2erlnde müzakerede bulunmuş Londra 18 (A.A.) - Finlandiya el- hrden örnek alarak, harb •e •alh için 

d . :mell11Pket dı"ı kuvvetlere '81et olan- be.lb~lı propa~a d 1 . muhıtinae ve bu arada bazı daireler bütçelerinde cilik erkanından biri dün burada yap- ıiyicıe lumrlanmamu: liamdll'. ltarban • 
a B d" .. lard bizde n a ar tesır yapamı - müna'tale vao 1 "d u la Ba K ek, ha lar bulunur. u ya ıgar an yor. Herke& tarihi dolduran ve süsll ·-.:ı:kl ı masmıı aı Jayihalarla tığı beyaTıatta Rusyarun son zamanJar- 1'l'lllZI va uamana ftl'ID b• • 

- g~ i erbaşların maaşlarına aid ka _ da hergün Finlandiyaya .300, 400 tay _ -.zt-rl-•ğ"a_iş_ı_ir_a_k_et_m_e_k_d_e_m_e_k_ıı_,. _ __ _ 

·-
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[Son Posta/ S P O R 
Bayramda yapılacak Ankara • 
İstanbul goreş mnsabakaları 

Kurban Bayramı 
Cumartesi gunu 

«Son Posta. lllD tarih1 tefrikası; 118 

İstanbul Mültilifinden: 19 KAnunu.. 
sanı 94-0 &enesl Cuma gtinü 1358 se. 
nesı Zilhicce ayının dokuzuna müsa_ 
dif olmakla Arl!e, Cumartesi günü 
de Kurban Bayramı olduğu ilan olu
nur. 

llN1W111Dm11111 
IA T AKMIANlll 

BAYRAM NAMAZI 

Saat Dakika 
----

imanda 
Yazan: Reşad Ekrem 

bir kalyon Yapılacak güreşlerde Balkan. mü~ab~kalanna 
seçilecek milli gür~ şçiler tesbıt edılmış olacak 

Zevali 8 ı S .~a bu yandan olan ahvali gün - B 
Martta yapılacak Balkan güreşleri ha- Müsabakada birinciliği . San:attan Ha- Arz begun arz etsem gerektir. Sultan Murad öyle bir fırtınaya liman içinde değil 

ıırJık.ları vesilesile tertib edilen İstan- taylı Ahmed, 12.41.8 dakıka ıle kazan- dereceleri 86 87 B8 39 40 42 han hendesi Rum Mehmed-> ~ık denizde tutulsalardı, şu geminin ha 
bul - Ankara güreş müsabakaları Bayra- mıştı~ . . ·w · . S -- Melek Ahmed, zorbabaşının mektu - nıce olurdu?. Bu geminin kaptanı var 
ının ik. . .. .. .. gecesi Taksimde İkıncılıgı Kaba~tan Ferıdun 12.47.6 · D.

1

s. D. S. D. S. D. s. D. s. o. ~unu okurken Sultan Murad, l!k .>atırlar- ;ayfala~ı 1var1dı. Muhakkak ki geminin k 

Dagwcılık klu'"bu··nde yapılacaktır. dakikada .• uçuncu ug.u .ana me te ın- h kıp t u~L dal~alar yut kt F k 
ıncı ve uçuncu .. .. .. 1 .. w .. S , t k b" Vuatii t a doğrulm~, ortalara doğru iyice kal_ anını a ga ar alıp götürürse, gemiyı 

1 kik 1 k ma alli 7. 4117. 44 ı. 477. 607. 68 . . o urmu.ş, •. ~1.ntar mektubu bitirince, . . . aca ı. a at. pemiyi kurt 
Her ·k· h" k" · de de milli takım- dl!n Hafı 12.48. da a 1 e azanmıştır. aa .t elin .. den alarak, bir kere de, içinden ken- mak ıcın .. çal.ışırken birçok tayfalar dP 

ı ı şe ır e ıpın T k b. . Tw· . K b t li . l E ..J:- k b J d K da yer almış müteaddid güreşçi bulun- a ım ırıncı ıgıru a a aş sesı a - zani •••t 2. 2412. 29 2. 34 2. 40,2. 47 2. 59 ~ı o umuştu. Sonra, ortaya: ~ uca ı ır ı. endisi de o kaptan gib. 
ınası bu müsabaka!arı aHikalı bir şekle mıştır. - Bre bu asılacak neler söyler? .. Bu d.t. .Fırtınaya tutulmuş bir saltanat ge . 1 k 1 ı .- Bu_ vasatu mahalli saatle yazılan mektub bir hile ve hüd'a mıdır? .. Bu Rum sını kurtarmağa ça1ısıyordu. 
ıokacaktır. Mıl i üme maç arı programı vakıtlere Izmite göre olan saat farkı tat- ~~ed ~zünün sahibi yiğit midir? .. Bre Kalvon ço~tan limana .tnrmişti. Sul 

Müsabakaların en mühim karşılaşma- Milli küme maçları programını hazır- biki netı~si Şarki Avrupa saatile nı.klt_ tız soyleyın!. tan Murad goz]eri denizde belir~iz 
&ı Avrupa ikinci.si Ankaralı Yaşarla, Yu- ıamak ÜZere Futbol Federasyonu reisi ile ler bulunur. Dedi. ~u_sa ~elek: n~ktaya ~a~~ı~ olan filiz yesili ve pil 
ıuf Aslan arasındaki 66 kilonun müsa- Ankara ıve İzmir futbol ajanları İstanbu- 2 - Ezani saatle gösterilen vakitlerde - Ve1ınımetım padişahım, bu Rum kürme koouklü denizde. Hafız Ahm 

t tadllit yoktur. Mehmed bir tok sözlü merd adama ben- Pasanın kanlı cesedini görür gibi ol 
bakası olacaktır. Her iki güreşçinin ser la geleceklerdir . .İstanl:>ul futbol ajanı ile 3 _ Bu C'etveı Diyanet .İ§leri Reisli~ z~r, sadık bendendir ve doğru söyler. Be- Ku!a~1arında bu cesur ,.e sadık ve:zi 
Ve hırçın hareketlerile geçecek olan bu beraber bu toplantı Bayramın üçüncü muvakkitliğinden alınmıştır. nını gibi bin Mu.sa Melek senin uğrunda se~ını duvdu. Sonra. gözünün önüne, 
müsabaka belki de karşılaşmanın en he- günü saat 11 de yapılacaktıjr. feda olsun, sen bu devleti Ali Osmana ve avd~n fazladır eörmediği Hasan Hal 
Ye.canlı kısmını teşkil edecektir. -················ ............................. ___ , .... _. ...................... bu ümmeti muhammede lazım bir ulu pa- l?~ldı: k<'ndisine bir ı;rün cn~fı:;inde bir 

Ankara takımında güreşecek olan Ce- 1'arihten sayfalar ( Yen··.: .... n ... e .. ş ... r.ı:·y ... a .. t .......... ) ....... ~Dahsedıı!1·D .. eli H~ . d ~~~~~p~Jei: cvı·!ahnud··nermd:nd tııakzdi~ ve n 
lilin mu .. aabakası da ayni harareti muha- (B tarafı 5 · · yfada) · useyın e: ır. IVP :a ım edil ~ af ıncı 88 - Padişahım, bu Rum Mehmed dedik- misti. Hem vlizünü, hem rie tavır ve 
faza edecek mahiyettedir. nın reddi, onun için tahammül edilemez Milietl.er hukuki hayatı _ Adllye VekA.letl ı~.ri .. sipah ayAnı.nın tutar eli, gören gö _ r:ketler~n~ ?e~e.nip sevdii!i Hasan µ.,ıi 

İstanbul takınundan bu müsabakalara bir hadise idi. Hemen o anda Said Paşa - Hukuk Dmini Yayma Kurumunun ~bü. ~dur; kulluk borcunu öder, bu fitnede Vl. kendısmın bır mutemed ve sadık kıı 
küçillı;: Hüseyin, Yaşar Erkan, Adnan, nın mahvına karar ver~ti. sile, Parlste 11Mllletlerın hukuld hayatı. ün. iğfal e~ildiklerin söyler. ol~r~k veniceri ~a~nın basına getir 
büyük Mustafa ve Çoban Mehmed ıştirak Bağdadda bir darbhane vardı. Lüzumu vanı altında neşredllmekte olan b1r kolek _ Dedı. Padişah Melek Ah.metle sordu: ;n~~tı. Hasan Ffalıfe acaba simdi nere 
edecektir. h l"nde padişahın tuğrası ile bakır pa. aiyona ~iraki muvafık bularak (La Turqule) . -. R~m Mehmedin mektubunu kim ge- ıdı · Koca Sf''hrin nercc:inde, kimin evin 

k" . .. a ı ' w . . . ~.a adilt ıran.sızca blr c.lld neşrettır:ıniştir. Mem tirnıiştır?.. sak1anmı<>t1? H"r ıriinü kim bilir n 
İlk müsabaka greko rumen, ! ıncı mu- basılırd~. Bagdad hazın~ındeki sıkıntı u- Jeketimizln tanmmı§ yük.sek ve ıımı ıahsi- Dedi. SilS:htar ağa: can ""nrkı.ılrırı ilf' ı?eciv<lrd•ı? Alim. s 

aabaka da serbest güreş olarak yapıla- zerine, Istanbuldan, Bagdadda bakır pa - yetlerinln yazılannı thtıva eden bu e.9er mu_ -:- Hazinedarı olan oğlan getirmiştir • .,...,•.,+ı,.~,. v .. ı..., • ., l'fprırH TIPreae idi? S 
eaktır. ra basıll'lla$ı için izin verilmişti; ve bu işe asır medeniyetin belli baf}ı sahalardaki son padışahım.. tan Muradın önüne efendmin daima k 

İ b A k - u··sabakaJa- A 4 lm t telAk:kilerinln ~~"teler balind A_, .ıı: Cevabını verdi. ' stan ul - n ara gureş ~ zra memur o uş u. timi • .......,. . e mcu.ue e - _ Bre bu . nunrla tasıdıi; deri cildli defteri ~ö 
ınıa i§tirak etmek için Kocaeli mıntakası Azra paşanın kontrol memurlarının zdek! kabul ~ tatbik şekillerini tesbit . . o~lan as.raya "lereden spr - ·b· ld . B' yf . · 

' • • • w etmek itibarile, reJimlıniz1n llerleyl§ ham _ mıştır? .. _ gı ,1 o u. ır sa asında padişahın 
da ınüracaat etmiştir. gafletlerınden ıs~ıfade _etti. Paranın tug- Jelerinln mahiyet ve seyrl.nJ yabancı (özle_ - Yalı koşkü altındaki küçük demir kıt ası, karşıSlnda şeyftlislAmın nazire · 

Bu müracaat Ankara mıntakasının ra yazılacak yerme Saıd Paşanın admı rin görebilmelerini temin edecek styentıtik kapıya, :138:bıhil.ma~undan vi.irüyüş clduk- Bir gün, Tokat bahçesinde idiler; 
kabulüne bağlıdır. yazdırmıştı. Paranın nümuneleri kendi- bir adese değerindedir. t~ geJmıştır. Şımdı bostancılar hapsinde- gün avı dönüşünde havuz safası edi 0 

Macar futbo lcuları sine takdim edildiği vakit, paşanın canı . . dir:P d. h· Jardı, Tokat bahçesi ocağı neferleri d: 
k başına sıçramış, paranın kalıpları derhal sının. ~z.ıne koyup y.a~ıruş imiş. ~~~.sı da _.: ~ıa aİ getir şu <>itlanı. .. ~.çeviriyorlardı! eEfendi ver şu deft 

bU sabah gel8C8 düzeltilmişti. Fakat, Halet Efendinın iğ- kendisını avutmak ıçın masal soyluyor- Dedi. Melek Ahmed a~a odada k rını!> demiş ve Yahya Efendinin de 
Macarların meşhur Hungarya takımı renç ihtiraslarına alet olan Yahudi, bu n:uş .. Fakat, Said Paş~ın gözüne uyku ken padişahın ıgöz'eri. pencereye nç;~i:r: rine şu kıt'ayı yazmıştı: 

bugün şehrimize gelecektir. bakır paralardan ~ırdığı birkaç tanesi - gırmıyormuş .. Arada bır, can sıkıntısı ile di. Kar fırtınasına karşı, büvük bJ İngi -
Fenerbah~e - Macar takımı arası~daki ni, İstanbuldaki kardeşine göndermiş, 0 tAh. · · Ah• diye inlern:tif .. Kapı çalının- liz y kalyonu lima~a g1rme~e c;alışıyo~du. 

lll.açı Ba.srinin yerine Refik Osman ıdare da, Halet Efendi vasıta.sile padişaha sun- ca: Sagnak a~tmda dıreklere tırmanıp bazı 
ede kti · t-ı b ... 1d.. yelkenlerı toplıvan tayfaların manevrası 

ce r. . muştu. Işte, Davud Efendinin tatarı da - ~ e, enı o u:meğe ıseJdiler!.. imparatoru dethal oyalamağa başlıya~ 
Vefa, Pertevn·yal sokak koşusu tına bu sıralarda i.stanbula gelmişti. Said Demış. Dadısı yennden fırlıyarak, ka- bir sahne olmuştu. Titrek, oynak bir kar 

dün ya ıldı p~a derhal azolu!undu ve gizli bir idam pı arkasından: kafes ardından, gemiciler, küçücük nok-
p ferrnanile beraber Davu.d Efendi, vezaret - Siz k imsiniz, ne istiyorsunuz? talar halinde ~eçilip kavboluyoriardı. 

Pertevniyal - Vefa liseleri arasındaki rütbesile Bağdad valisi tayin edildi. Diye sormuş. Ağa: Ka'.von. B.?;azın ırrn~~. R"':?i akan fi~.izi 
•<>kak koşusu dün yapılmıştır. Davud Paşanın alayla Bağdıda girdiği - Ben yeniçeri ağasıyım. bayırlı ha - ;.e:~ı ve pu.~rm~.köfuk;u sularım g-.ıç-

Otuz beş atlet arasında yapılan müsa- gün, Said Paşanuı dadısı ile emektar nıt- berlerle geldim, efendimizle buluşmak n~ :apyı~;Pıyos~tı~ı·e dıü: .,.,:ra t~n bdakccr<'yda-

ba Adn 5 12 3 da .. . . . . . . ı ~ .. emcge a ıyor u. 
kayı Pertevniyalden an · · - zı kalfa kadınlar, yolu uzerıne durmuş - ısterım .. cevabım verm:L§, fakat, kapıyı Bırdenbire. ~emide şimşek gibi bir alev 

kikada kazanml§tır. lar; Davud Paşa önlerinden geçerken: açtırınca, dadı kalfayı bir tar::ıfa iterek parlııvıp sBndti ve arkasından bır top se-

s · · h f - Paşamızın akrabalığına hürmeten, yukarı fırlamışlar. Said Paşayı anasının si.le, İ~cili köşkün camlan zrngırdadı. tn-
por ISllŞare eye I . cümlemizin ve!inirneti ve efendisi olan kucağından a 1ıp başka bir odaya götür- gıliz tüccar kalyon~. Osmanlı imparato -

1at bul · · h f dün akşam.kı ,)h . •• • h b ~ runun s:ıravmı yedı pare top atarak se -an istışare :ye ı. . .. .. .. babasının yatt"!S. toprağa rıayeten hır a- muş er, ve emen ogarak başını kesmiş- lAmlam:ıiia başİarnıştı. · 
toplantısında biHıçe ış1ennı go~şm.~:j, 1 

vuç kanını bağışla, ettikleri vıtrsa gençli- Ier. cesedini de eski bir hasırın ıçine $8 - Muradın dudaklarında hazin bir tebes
l>olınabahçede yapılacak stadın. hır ~l- ğine ver, bir takım babasız ve anasız ök- rıp bırakmışlar, başını Davud Paşaya gö- sürn ·belirdi: Bu İngiliz gemicileri, İstan
Yon 50 bin liralık projesini tasdık etmış- süzlere merhamet et .. Hitfünüzden gayri türmüşler. bulda bir ihtil!l olduğunu, yedi pare top 
tir. İstanbul istişare heyeti azalığına kur- bir şeyimiz kalmadı. .. diyerek ağlaşmı,- İhtirasları ile oğlunun fel~k~tine w _ ile seJa~ladıkları irnpara.t?run taht ve 
!tıay albay Saim tayin edilmi~tir. l d beb olan kadına gelince, evin içinde ""l - ca.!1 ~~ng2nde oldu~nu bılıyorlar mıydı? 

• ar ı. . . w ' -.r· Dorduncu Murad, hır yıl evve! İstanbula 
Kabataş IİS8SI kOŞUSU Fakat, bu hazin .sahne :>avnd Paşayı gın .~bı dolaşma~a .~aşla.mış, dolaşırken: gelen bir elçisi vasıtasiıe bir ticaret mua-

'R: . • . tt"ği sokak yumuşatmamıştı. Bırkaç gun sunrı:ı, Bağ- cSaıdım nereye gıttı..> diye de bağırmış. hedesi imzaladı~ İngiliz kralınm mem _ 
k°' abataş ~sesının tertı~ e ı ktebi at- dad yen~erileri ağa.sile cbazı ehremen - Bir aralık, içinde oğlunun k:m1 ı cesedi leketi tıakkında. bir h.ü.kümdara lazım o-
letı Ug~n~, ~c~ret ve San at me leri> idamına memur etmişti. Yeniçeri a- bulunan hasır ayağına ilişmiş .. hemen oğ~ laca~ k~dar şeyler bilı{ordu. _Fakat, şu 

eri gırmiftır. . . u ğası gece saat üç sularında, S1id Pajanm lunun başsız cesedi üzerine atılarak ku- gemıde~ı ~yfal~:· mem eketlerınden. kal-

Hamd:ü lilldh kim bahar ile gelii:p N 

G
.. . ruzu.m 
ül gıbi geldi açıldı talii firuzumuz 

Ey Muradı dinleriz biz her seher 
btW 

Nağmei murgan oluptıır şimdi sazı . 
züm 

Efendi kıt'ayı okuduktan sonra, k 
şısına hemen oracıkta şu nazireyi y 
mıştı: 

Tal'atindfr h'iiSTevll m.ilki cihan ef 
rum 

Kadri bahtındır cihanda idimiı ne 
zum 

Gül açıldı bülbül oldu ş4d, güller şıi 

Hamdü lmdh kim miisaid talii fir! 

Devletinde hazreti Su..'tan Mura 
htırrem 

Kadirdir her gecemiz, bayramdır h 
T1lZtlm 

itti çiin Mde baharı iltifatı seJıri11 
Ateşin gill gibi açıldı dili pür ~ru,;ı 
Tab'ı Yahya medhine makduru 

ler ni3 
Htiki payine varır mah~mumuz, m 

40 atletin iştirakile tertıb edılen b . . k ısını çalmıştı. caklamış ve 0 vazi tt .k ··ım- kalıberı, kım bılır nerelerden geçmışler-
b:ıii!Sbaka Kabatll§ lisesile Akaretler ara- bulunduğu daırenınd ap b · _ ye e ı en.·· 0 

U§. di? Neler görmüşlerdi? Ve şu kar fır - Efendinin son rnısramda zarif bir 
ınıd k" lm ...+ Meğer tam o sıra a, paşa, ::\51nı ana R. Ekrem tınası gibi ne maceralar geçirmişlerdi? ret .gizlenmişti 
_ a ı mesafede yapı ı!>'.ır. 1 

• • 

23 lesinde asıl siz beni aldattınız. Bun lan 1 mektubun cevabı geldi. Saat dörtte pan - - Tekrar görüştüğümüze ne kadi 
«Son Postaı> nm edebi tefrikası : unu~l~ .. . siyonda olacak. Seni göreyim. :4i iyi ida- memnun oldum. Ürnid ederim sık11m 

b~lımı u~a.~tım. ?ozlenme samimiyetle re et. Ge~~tide~ filan da vazgeç, oturu];, sınız. Yemeğe kimseyi çağırmadım. Çü 
ara~ .gulumsedun:. . . . odanda guıel guıel konuşursunuz. kil ye~enim Ali Nuri gelecek. Biraz ra 

- Sızınle gene eskısı g:ıbı dost kalalım Cevab vermedim. hatsız olduğu için kalabalıktan hoşlan 
olmay-~ .~? .] Son bir defa: maz. Hatırını kıramadım. 

uzunun gen en rjzaileri • d İ · ··1 d d" - b b d 1 
El

. . d .. ,., :-;umuşa 1. - ncıgu • e ı, soz ver ana u a a - - Sizinle yalnız kalmak bana daha b 
uru ostça sıktı. Anladım ki eNazlt> l~ etmiyecekrin. ··k k ı · 

Nakleden: Neyy:r Kemal meselesi göründüğünden çok daha de • _ Etmiyeceğim yu zev 0 ur. 
_c;ı_.,. . 1 masın. Bana evlenmek teklif ettiğinizi du rinmiş. . .. . . Yüzümü öptü. Kapıdan çıktı. Arka - ~a~~ ?,udakları~ de.~! içi~ de 
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~ bır. eda ile: . - yarsa acaba o razı olur mu? - Incıgul, dedı, sıze daima bağh kala- smdan ben de Modaya yollandım şeyı soyluyordu. Kım bu ıncecık kadın 
,.,.~ Saiıı mi? İnanayım mı? diye sor Fena yakal~ıştı. cağım. Fak~t Nazlı da temiz yürekli bir 1 Pansiyonda istediğim güneşli, ·sevimli, t~tlı bakışları, kiba~ halile uy~~d~rdöı 
-.uu. _ Bunu size kını haber verdi? ~ızdır .. A'h 1akına diyecek yoktur. Kendi- küçük odayı bulabildim. Bu oclayı daima sukô.n ":e ~akınh~ı ıns~na verebılı~ · 

- İnanu:ıız, vallahi doğru... . _ Hiç kimse ... Seniha cNazlı. adındq sıne hır kere de evlenmiye söz vermif tutabilecek param olsa uzun zaman seve le seçkın, oyle başka bır hali var kı de 
. - Aman pek birdenbire yemın ~tme - bir at için babanızın size cok luzdıAını bulundum. Hakikaten burada birbirimi- seve kalırdım. bu ihtişam dekoru içinde, hattA en fa 
~ Bilirsiniz ya kızıl saçlılar tekıı; ~e- söylemişti. Ben (R. .. ) da .seyyar tiyatro- ze AIJaha ısmarladık dememiz daha doğ- Saat birde Nazire Hanımefendinin E- mı.ıhitle~d.e de olsa, ona gene alelı\de b 

(G
:. O!u~. ki .. bi~. hahyale ka~ı~ıverır:~ daki yeni dansözü g~rünce N~~lının ~im ru olacaf. ren köyündeki k~künün kapısını çalı.vor- ka~ıı:ı gozı1e bakamazsınız. Halô.k da M 

tev· ll_1<iüğümu gostermemek ıçın baŞ 
1 

olduğunu anladım.: ~g~ ona soz verdıniz - Al aha ısmarladık. Yalnız unutma- dum. Tçimde garib bir heyecan var. Ha - le ıdı. 
ıra1un.) . . . . B _ se beni ümide duşuruyorsunuz, Ahmed y:ınız, bu evlenme teklifinizi b;r hakaret lOkun sözlerini hatırladım. (B ... ) den ay- On dakika gecm<'d<'n hararetli hara.re 

n· - stediğiniz hayali kurabılırsınız. e Bey? . sayıvorum. Çünkü: Bir rlakika 'ık bile rı!dığım gün beni buraya getirmek isti. - li konusmıva daldık. Bac;ka1anndan 
tnllllle - ~timal paran: için ~ (bunu yap: _ İncigü1. Pardo~. Incl~~ H~.nım. Si- ömrü vokmuş. yor. iYi bir yer buluncıva lrndar hnlıısı- setmivor. derin mevzulara da dalmı 
le a<:ık ~ır tevazula ilave edıyordu) e~ t ze nasıl bağlıyım ~ıle~ezsınız. Oteki bir - İncigül, yemin ederim ki ~·ti sevi - nın aziz bir misafiri olacaJtımı söylüyor- Fakrıt hPr sö:>:ile cok okumWJ, S'(Örmüş · R 
be nıneyı hayal edenler çok oldu. Fa a hevesti. Geldi, geçtı. Bız erkekleri bilmez yorum. du. ~irmi<>. rreniş düsi.inceli bir insan tesiri v 

. ~ varımı, yoğumu sizin ayaklarınızın misiniz? Bir dalda duramayız. Böyle şey- .. o .. a'? ıçı~ .?oğru söyledi~i muhakkak. Bird~nbi:e o halile ~özümün 
4 

onune nıvor. f c::te tam manasile sevebilece. · 
dibı~e dökece~im, eğer benimle evlen -

1 
kulak asmayınız. Sizinle evlenince Yuzundn bütün manası bunu gösteriyor. geldi. Şımdı YaJovn yolunda T evla Hanı- kadın. 

ltı.e}'l kabul ederseniz. ere yüzüne mi bakarım ben? Ne sövJiveyim? Susmak daha doğru... mefonrlivı> hin rikkatle eği1mic; neler söy- Söz arasında, şimdi nerede kaldığ 
- REer şeyinizi mi? on~ A ... Bakın bu pek fena bir şey .. za- ~a~ktıkb. o.YJ1\~'anla[a kkarılştık. Gidinci- Jüyordu acaba? sordu. Mod;:ııdaki pansiyonda ve valn 
- vet her şeyimi. - llıya yazık değil mi? Hem ben size şa- ye a ~r ır a a ya. nız a mamı:ya dik- Köşkün içerisi de bahçesi kadar zen - olnııcrıımu duyunca ne şaştı, ne de fe 

.ka - Çok iyi kalblisiniz A'hme:l Bey. Fa ~: ettim canım. U'mide filan d?şer miyim kat ettım. Bu komedı de bUTada bıtti. ırin ve güzel. İki tara~ı mermer merdi- görd~i. 
t acaba anneniz ne der? h~? .. Yakında ben de evlenıyorum. * ven1erden muh~escm bır hole çıkılıyor. Bütiin cevabı şu o1du: 

. - Annem biraz eski fikirlidir .. Anun.a Hiddetle yerinden sıçradı: . -, Mülıürdar ($ ... ) pansiyonu Duvarlarda antıka tablofar, yerde antika 
~ıraz ona uymıya çalışır, giyinişinızde fı- _Ya ... demek beni aldattınız? . Hani 2n İlkteşrin Cumartesi bir accm halısı. palmiv<'ler. ili, kıymetli - Yapayalnızsın yavrum. Bauın yal 
~an değişiklik yapmıya razı olursanız mu 

0 
gece bana ne vadetmiştiniz? Leyl~ Hanımefendi bu sabah erken - vazolar . .. Her köşeye eski bir kibarlığın nızlık kalabalıktan çok sevilir amma 

8 

akkak sizi sevecektir. , 0 gece ne sö~l~di.ğinin ~arl?nda d~ği- den Ya1n\'aYa gitti. Avakiistü veda ede- titi7; ~·P. .ine~ bir. ~evkin. ihtisam ve gii ~ kadas1rın.geli~ gitmeli. 
h - Sanırım 0 zaman da siz benden lim ki ne vfıdettığimı de bıle~rı~?> dıye- bildim. Erkenden gelen bir mektuba çok z~llığ1 sınmış gıbı. .. Hızmctçilerdc bile - Benıı:n hı~ arkad.aşım :yo~tur. Lôtf 
oşJanınazsınız mezdtm. Çok ağır olurdu. Se.runı tatlılaş- sıkılmı"tı. Kimden. nered,,n geldiğini bır h<>fkalık var. der de gelırsenız ... Bılmezsınız ne knda = Bı;:n sizi her ıhaliniz~c scve~im.e da tırdım: . . . söylemf'di. Yalnız okur okumaz bana: N::ızire. H?nımef:-ndi vukarı misafir sa- ne ka~ar sevinirim. . . . • 

h Guzel... Sırası geımışken bı\ş Y bi- _ Kızmayınız, dedım. Bılmeden sızde - İncigül. dedi, Vahidle•rğlenmckten lonunda ımış. Benı avakta k arsılııdı . _ Öyle ise ben sizin bırıcık arkad~ı 
.8 Wrabilir miyim? Nalzı, Nazlı fc:)'e bu yanlış bir kanaat uyandırdımsa affediniz. vazgec; artık. Yoksa elinden kacınrc:ın. Ev hali ı:;on derece tatlı ... Nazik mül - nız olurum. Razı mısınız? 
~nden bahsedip duruyorlar. Sa dn 

1 
_ Aldanmak bahsine gelince Nazlı mese - Yarın gelip seni görecek. Dün yolladı~ım tefit, mütevazı... ' (Arkası var> 

aıJ.ı (R ... ) ya gelen dansözün a 1 0 

Sisli Akşam 



• 10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri] 
Eski lzmir $&hri 1 

meydana çıkarllacak 
Hafriyata önümüzdeki baharda başlanıyor, eserler 
KültGrparkta yapılacak şehir müzesine yerleştirilecek 

[ 
lzmirde 3 garib J 
ve gülünç vak'a 

Finlere yardım edelim, 
diye yalvaran sarhoş 

Kedisini kaybettiği için 
döşeklere düşen kadın 
İzmir (Hususi) - Son yirmi dört sa

c 'çinde şehir haberleri arasında üç 
y ·~ nazarı dikıkati celbetmiştir. Bun-
lc · -:ısile bildiriyorum: 

l - İzmirin Beyler sokağında ser • 
be.:;t doktorla'rdan birine garib bir has
ta müracaat etmiştir. Hastalığı sinir z~ 
fiyeli ve ishaldir. Bu hasta adamın her 
gün rastlanan hasta•lıklardan ayrılan 
bir tarafı vardır. Fena halde köpek düş 
mamdır. Bir gece rüyasında azılı bir 
köpekle karşılaşmış. ürlan~ ve korku 
iç~nde uyarunı.ş. Bu ko:rıkunun tezaohürü 
olarak ishal olmuş. 

Bu zavallı hasta şimdi. ne zaman 
bir köpeğe rastlasa sinir buhranı geçi. 
riyor ve ishal oluyormuş. 

Bu hastanın vaziyeti, doktorlar ara
sında münakasa vesilesi olmuştur. 

lzmir müzesindeki KD. çükmenderes ildhı 2 - Karşıy~kada Kemalpaşa cadde-

İkinciki.nun 19 

Pahalılığı önliyecek 
teşkilitlar kurulacak 
(Baştarafı l inci sayfada) şirketleri tarafından verilecek, &sh11l 19-

da bu fiat artışlarınm memleketimizde tihlak maddeleri istihsal mmtakalarm
de tesirleri görülıneğe başlamış, ithal em- dan iştira edilecek ve hattA bazı madde
tialarını harbden evvelki fiatlar üzerin- !erin fiatlarında namn rolü opı.amak 

den getirtmek kabil olamadığı gibi. bü- için devlet teşkilatlarının yaptığı ve ya
tün ihraç emtialarımız da dünya fiatla- pacağı mübayaat stokları lüzumu nisbe-
nna müvazi olarak yükselmiştir. tinde kooperatiflere verilecektir. 

Bu arada münhasıran dahilde i.stihlik Bu suretle bütün istihlak eşyasını sa-
edilen iptidai maddeler ve gıda madde- tacak olan istihlak kooperatiflerinin miis· 
lerinde de fiat temevvüçleri kaydedil- tehlike arzedeceği bütün maddelerin mü
miştir. bayaa fiatlarile satış fiatlan arasında mü-

Ticaret Vekaleti memleket dahilinde tevassıtların ilave ettiği ve alelek.ser bü
hayat pahalılığını önlemek ve muayyen yük bir mahiyet arzeden farklar bulun-
gelir sahibi olan geniş halk tabakasının mıyacaktır. 
yeni fiat teınevvüçlerinden en az müte- Medeni memleketlerde tatbik edilip 
essir olmasını temin etmek gayesile ge- müstahsil ve müstehlik bütün halkın 

niş mikyasta harekete geçmiş bulun- menfaatlerine uygun bir sistem dahilin
maktadır. de işliyen ve komşularımız Balkan mem· 

Vekalet ithalatçıları teşkilfı.tlandırarak leketlerinde de muvaffakiyetle tatbik ~ 
ithal emtialarını en müsaid şartlar dahi- dilen bu sistemin memleketimizde de ik
linde, ihrac~tı birlikler vasıtasile müs- tısadi bünyemize en uygun ve iktısadl 
tahsilin menfaatine en uygun şekilde te- hareketlerimiz nisbetinde geniş bir ma
min ederken, bu teşkilatlardan :ınüsteh- biyet taşıması derpiş edilmektedir. 
!ikin de faydalanması mevzuunu ele al- !.stihlak kooperatiflerinin en kısa bir 
mıştır. zamanda faaliyete geçmesi için bu me~ 

Haber aldığunıza göre Vek~let mem- zu etrafında yapılan etüdler bir hayli i
leket dahilinde büyük istUıUk koopera- lerlemiştir. 
tifleri kurulması mevzuu etrafında tet- Alakadar mahfellerde bu tedbirin sun'I 
kikler yapmaktadır. Ortakları muayyen hayat pahalılığını önlemek için alınması 
gelir sahibi müstehliklerden terekküb e- lazım gelen ameli ve iktısadt en muva
decek olan kooperatiflere ithal maddeleri fık ve muvaffak bir tedbir olacağı kana
mütevassıt ellerden geçmeksizin limited ati umumidir. 

Edebiyat alemimizde kaldmlan kazan 
tzmir (Hususi) - Maarif Vekilliği, ğinden dolayı bunların tasnifine imkan sinde C'vlerin kapılarını vurara1.t avaz 

memleketin muhtelif yerlerinde yarıda görülememektedir. Ayni faleride Bizans, avaz bağ:ran Hüseyin oiHu Eşref adm
kalınış ölü medeniyet eserlerini meydana Yunan ve Rumen medeniyetlerine aid kıy da bir rdam yakalandı. Fena halde saT
çıkarmağa, müzelerimizi yeniden taıızi - metleri biçilemiyen eserler şimdiki halde ho~ olan Esre! sokaklarda yana vakıla: 
me karar vermiştir. Bu cümleden olmak yan yana dtirmaktadır. Bu eaerlerdcn - «Fjnlerc yardım edelim. Zavallı
üzere önümüzdeki baharda cEski İzmir> bir kısmı ilınt bir etüde to.bi tutulama _ lar ölüp gidiyorlar. Ayaklarınızın altı • 
hafriyahna devam edilerek bir zelzele ne- dığından kıymetleri hakkında bir şey nı öpevim. yardım edelim!» di •e ba - Tii•k ocağı devrinden göz 8.41nası olduğu.. rünüyordu. Ve hele bütün listeler bitip Nu.s-
ticesinde mahvolan yeraltı servetleri mey- söylenemez. ğırmış~ır. Sarhoş Eşref hakkında umu- muz kapıcı: ret Safa, bitaraf bir muhakeme ile, edebi~at. 
dana çıkarılacaktır. İzmirin çok maruf o- Maarif Vekili Hasan Alt Yücel İz.mı're m! istirahati. selbf>tmek sucundan zabıt - Salon çok kalabalık! ve yaşlı gençlerin k.ıymetı~rt __ hakkmda hu -Dedi. Halkevi salonu hakikaten kala.balık- kümler verdikten sonra kursuden inince U-

lan Agorasının büyük bir kı.cımı meydana geldiği zaman belediye reisile birlikte varnkası tutulmuş ve adliye:ve veril • tı. Hem de hayret verici bir kAlabalık. Ka. _ yaf,rı kalktı. Artık mütebessim değildi, mı.i.. 
çıkarılmıştır. Namazgah semtinde, Es- Kültürparkta tetkikat yapmış ve müze miştir. la'IJalığın niçin hayret verici olduğunu izah teessirdl. 
ldmezar civarında bazı istimlfiltler yapıl - için ayrılan yeri görmüştür. Modern ve 3 _ İzmir gazetelerinden birinde edeyim: Blr gazetede neşredilen, .. s?zlerinde her -
masına lüzum görülmüştür. Eski İzmir her türlü ihtiyaca cevab verecek bir mü- aarib b ·r ilan iic ıtündenbcri nawrı rlik Ben salondaki. kalabalılm gen9lerden halde bir başk!l. yazının mülaka~ arasına ka 
tehri bütün heybetile meydana çıkınca zenin inşası için 80,000 liraya ihtiyar var- kati C(;']bedivor. İlanın meali şövledir: miıteşekkU olacağını tahinln etmlştım. Tah- r.19nış olmaması sebeblle kendinin BÖyl~ınd-

T minim hiJA.fına ekseriyeti otuzundan, hatta diği kısımlar bulunduğunu anla.ttı ve bıter-
7alnız Agora bile her sene binlerce seyya- dır. E~er Maarif VekAleti bu sene bu"tçe- -c Gu"mu"s1 renkte. sevimH bir ke - k 6 - otu-ı: be.'jJnden yukarı olanlar tıeşkll ediyor- en: 
hm uğrak yeri olacaktır. sinden 80,0ı>q' lira ayırabilirse İzmir mü- di Gazi bulvarında bir evden kaçm1ş du. Bu yaşlılar kadın olsalardı, kendilerini - Gençlik hareket yapıyor, m daha gü.. 

Bundan başka İzmirde Kültürparkta, kemmf!l bir müzeye kavuşacaktır. ve kayholmustur. Bu kedivi. çok seven 'yirmi yaşından küçük addetmiş olmalarını zel eserler verirseniz memleket namına U: -

her türlü ihtiyaca cevab veren modem bir İzmir müzesine nakledilen Afrodispas bir insan haı;ta yatıyor. Kedfvi. gören tabii bulurdum ammıı., hepsi de erkek:tller. tlhar ederim. 
tehir müzesi inşasına karar verilmiştir. İz- eserleri restore edilmiştir. Bu eserler ara- ve bu1.".n memnun edil erektir.> Kadınlar hesaba katılmlyacü bir ekalliyet_ Dedi. Şükufe Nihalden sonra söz alan Ha-

te 'b tti lid Fahri de gene ayni bahse dokun.arak ken 
mir müzesinde mevcud eserler o kadar sında tarın• la t t büyük 1 • bü "k b' · k t' n ı a:e · ı yme a.şıyaıı eser er Bu ilam veren. yu ır sır e !.Il Yanımda ayakta duran bir zata sordum: dine atfedilen mülakatın da yanlışlarla do. 
çoktur ki. şimdiki binanın miiBaadesizli - mevcuddur. Fransı?: müdürüdür .. Kedi yüzünden _ Buraya gençler gelirler, diye tahmin et.. lu olduğunu söyledi. 

hasta olan. evi.n sahibesidir. miştlın? Mehmed Halid kürsüye çıkmıştı_ Acaba 

( ______ M_a_n_is_a_d_a __ a_d_ı_r_t_e_b_li~g_a_t_i~ş_le_r_ı ____ ....J) 
Erzincandan Bursava geıen 

fe1Aketzedeler işlere 
yerleştiriliyor 

Bursa (Hususi) - Felaketzedelere 
yard1.m için eşya ve para roplanmasuıa 
deva..--n Pdilmektedir. Bu meyanda Çelik 
spor klübü bir müsamere vererek 60 
liraya baliğ olan hasılatı Kızılay kuru
muna teslim etmişlerdir. Erzincandan 
gelen muhacirlere birçok yardımlar 
edilmektedir. Şimdilik bunlardan 2 7 
kişiye fabrikalarda iş temin edilmi~, 
çocuklıın lise ve orta mekteblere ...... r
leştirilmiştir. Vali Refik Koraltan bun
larla bizzat meşgul olmaktadır. Top1a. 
nan nakid yekftnu 44.974 lirayı buldu. 

Suşehirde fe1Aketzedelere 
yapılan yardımlar 

_ İşte! genç mi, ihtiyar mı, genel mı müdafaa ede.. 
Diye otuz beşlikleri, kırkına. merdiven da- cek, ihtiyarı mı? diye düşündüm. O suya 

yarr.ışhrı işaret etti: sabuna dokunmadı. Genci darıltmadı. İhti _ 
_ PP.kl amma, bunlar genıı değili yara hak vermedi. Ve yağın içinden ~kilen 
Gülümsedi: kıl gibi çekilip kürsücten ind.1. 
_ Anlıyamamışsınız bav bizim k:asdet. İsminin Cel3.J. olduğunu çıkarken kapı 

tiğimlz gençlik kafa gençl ği yanı kafala _ önünde bekleyip yirmi kişiden sorduktan 
rının içi genç olanlar. sonra nihayet kendine sorup öğrenebildiğim 

'Kafa gençUğlnin nasıl a.nlaşılabllecetlni a~u .. bir ge_nç (genç diyorum, çünkü. birka9 
sormay~ hazırlanıyordum ki konferansı ve- gundur eskileri hırpalıya.nlar ellll1k de ol -
recek Nusret Safa Coşkun kürsüye çıktı. Sö- salar, genç demek adet oldu.) 
ze başladı: Eskilere attı, yenilere attı, şimdiye kadar 

_ Yılla var ki edebiyat cephesinin garb Holivud yıldızlarından başka bir şeyden bah
cepheslnd~n farkı yok. Ne dikkatlerimizi ü_ se<lllme-mlş old~ğ-~nu söylerken Halid Fahri 
zerine çeken büyük bir eser görüyoruz, ne de dayanamadı. Sozu kesti: 

- Gençler, dedi, yazılm14 eserleri okusun.. 
biz.-3 bfr parça heyecan vere:ek bir kıpırda_ lar, o zaman yazılanların Holivud rakkase -
nış . e hnreket olduğunu gösterecek~ mlnl - lerinJn oyunu olmadığını anlarlar. 
mint bi.r ha.dise ile karşılaşıyoruz. Eger ede. Bıı.:ı- kuşu yazdığı devri ve Bayk~ yaz • 
biyat fllem!mizde bu süküneti General Gllm-1 dıklarını kısaca söyledi. 
len, yahud Alman erkanı harbiyesinin res - Ateşli ~nç konuşuymdu Biri. nll ı 
mi t-ebllğ formüllerile ifade etmek mümkün de memleket içinden ilham. al~ :~Y~ 
ols~ydı .senelerdenberi, bir hadise yoktur. leyince ate§:li genç sual sordu: 
Yalnız keşif ve devriye faaliyeti kaydedil - - Bir isim söyliyeb!llr m1.sinlz? 
miştlrıı dememiz icab ederdi. - Sabahaddin Ali! 

Bıınn. birşey denUemezdi. Nihayet harb za- Diyen oldu. Genç haykırdı: 
manında verilen bir konferansta harbslı - Eserini okuyun. 
tarafındıı'I'\ 18.kırdı açılamazdı. İkaz ettiler. Sabahaddin Alının eserleri _ 

Suşehri - Beş gündenberi Suşehrin-. N·ısret Safa: Gavsi Ozansoyun tasfiye ta. nJn hik!yeler ve romanlar olduğunu, hatır-
Manisa (Hususi) - Adli tebligat iş. Müvezzilerin tevziat işlerinde tı de buhman valimiz fela~ete uğrıyun lebinl havi makalesini okudu. Bu makale - !attılar. Nihayet reis müdahale etti. Söı 

le~ iç~n geçen ay içerisinde faaliyete malan ve alakalan bir nilm i ~ köyleri gezerek yapılması icabeden iş. den sonra da eskilerin yazdıklarını, yenilerin bir avuk2.ta verildi. Avukat, eskilerin avu _ 
g1rılşmış olan adli tebligat kursu Nllış- mahı·y .. ttedı'r. G. eç vakit geleunen treo ach ler ve Sivastan gelen erzak ve malze- hazırladıkları tasfiye listelerini sıraladı. Mü_ katlığım yaptıktan sonra., yenilerden e.581' ma arına de r- "" n er nakkid bahsinde de Nurullah Atacı atarak, bekled;ğlnJ ilave etti. 

h 
. vam. ettikten sonra 1-·-sa ne v-ı...ıı g""lı'r uı' e ge1_. u·· ..ıı menin tevziatile meşgul olmuş ve dün ni. ayeı 
1 

t' a.ur dlU .., uıın rn vezz.ı er ve onun, kedi olalıdanberi yakaladııtı ilk fare_ Gene bir münakaşa kapısı açılmıştı. Bu 

K 
- ~.:rı mış ır. tevzı· mem 

1 
ta fınd 

1 
.1 Koyluhisar kazasına hareket etmiştir. i Sill dl ı.rt ld R ·· urs ogretmenliğini if ~.:ı ur an ra an arzu arı e n n, eyman Efen şa o u unu soy - arada liderliği kendine çok gördi1Rfintl ıöy -

telgraf mürakib'ı Vahdet b~. ~ken. posta mesai haricinde çalışarak işlerini aiinti ledi ve şairin me.şhur <Yazık oldu Sftleyman liyen gazeteyi ere dinledik. Baba.sile ansını 
uyu bır faa .. .. b~ Tekirda "'gında kış çok şiddetli Efendiye> şiirini okudu. standar tıp bir ~ur ıı:ımse açamıyaeaktı. Esa.cı davasınııı §6.h.ı.s • 

Hyet göstermiştir. - gun~ıu! çıkarmıya çalışmaktadırlar. da1'a aklına gelmişti. Benim de aklımda kal- larda değil, zihinlerde taafiye olduğunu SÖ'f-
Posta telgraf müdürü z· Resım memurları gösteriyor. Ortada Tekirdağ (Hususi) - Tekirdağında dı. Amma şaheser olduğu ıç.tn değil, acayib ledi ve sözünü şöyle bitirdi: 

mesai arkadaşlarının çalı.şmal~~an~d ve oturan .posta telgraf müdürü Ziya. so- kı..ş çok şiddetlidir. Odun kömür buh - oldt..ğu lçin: - Neslimin içinde en kötft i11r yazan be. 
takcire değerdir. cı en ~undakı posta mürakibi Vahdet ve sa- ram fazla olduğundan halk sıkıntı çek- cMalımı kervan göttı.rdtb nim, fakat Uya.nı.şın bu nüahasmda çıkacak 

r 

_ Hasan Bey dün 
Eminönü Ha'kevinin 
yat gecesine gittim .• 

gındaki posta telgraf şefi Kemaldir. mektedir. Soğuktan iki kıpti ölmüşlerdir. .-Kervanda. neyim vardı. şiirlml okusunlar. Yusuf Ziyanın, Orhan Se1 p aDeveler develer ... ıı fin1n şıtrlerile mukayese edllmiy.ecet kadar 

azar Ola Hasan Bey Diyor ki . F.skllerden birinin ya.va~ sesle söyledlkle - güzeldi. 

akşam 

edebi~ 
••. yeniler söylediler. . . . derken eskiler kendile

rini müdafaaya giriştiler. E
debt münakaşa bu oureUa ce
rey.an etti. 

Hasan Bey - Peki sonun
da herkas .salondan sağ ve sa
lim çıktı. mı? 

rint duydum: Uf lafı açıyordu. Avukat söyi9d1. Abidiıı 
- Bu da intihal dedi. Evıeleme, develeme, Dino söıe başladı. Şu noktaya :toaret edeyim. 

deve kusu kovalama oyunundan intihal. Abidin Dino, münakaşa etmek 68.n"abnda pek 
Kapıya doğru döndüm, Halid Fahri ile mahir. İdareli söz söylüyor, ooşmu-,or, dü _ 

Şükufe Nihal başlarını uzatmış bakıyorlar _ şünmeden atıp tutmuyor ve bllhasııa şahsa 
dı. Bir müddet kapıdan baktıktan sonra 1- tecavüz et:miyor. 
çeri girdiler. ve onları günün kahramanı Münakaşa bu, hele dedikodulu olunca ko
Gavsi Ozansoy takib ettl. Şüküfe Nihal mü. lay koln:v bitmiyor. 
te'bessim görünüyordu. Halid Fahri hiddet. Salona bir göz gezdirdim. Ka.labBlık eksll
liydi. Bu sırada da Nusret Safa tasnye Jt<ı _ memlş artmıştı Hesab ettim. Bunların hepsl 
t.elerinJ okmnakta devam ediyordu. Ştlk!\fe söz söylerlerse, bu mtinak~a daha çok uzar
Nihrıl, ısmi okundukça gülüyordu. Halid Fah dı. Ve yavaşça yerimden kalktım, kapıdan 

ri ıse hiç tavrını değ~tirmemiştl. Yanında- çıktım. 
ki büyük cantasıru sıkı sıkı yakalaJlll4, göz_ E~er kürsüde münakaşayı idare eden Ke.. 
lerint kürsüden ayırmadan dinliyordu. Bir mal Emin, zili çalıp: 
an tçln aklıma çantasında bir bomba bulun- - Celse tatili 
du~undan şüpheleneceğim gelmişti. ŞlilrQte Domedlse, münakaşa dft:n akşam başla. -
Nihal\ güldürmek için mubakkak ısmının mış olma.sına raA:men el'an devam ediyor -
tasfiye 1.Lstesinde okunması lA.zıındı ki, tas_ dur. Meraklı olan varsa ı1dip ~billr. 
~ :U.S~erl bittı.11 aman mftteemr IDıt gö IMBBT 



- ASipirol Necati yerli Aspirin deği dir. 

Zehirli Gölge 
Onu ... ır.ndl e1lmle tell1m edeeellJn. 

(........,.. llCI möla .. ) 7-8 .. tHk bir UJlmJU mltewklb ....... 
dunı ile JUalıyı bizim kata çıbrdJk. De- .... banda ba1uphm. 
Jıqnımm baygınhiı geçmiftl rabt - ili& Seı ..... .,. mtıddeiumnml muniDI 
derece bitab ve muztaribcU. Jtendfslnl ederek puner. Onlar bpıdln çı
lh'Mflr oduuaclaki divenm OMrine Jabl'- veda dott« da içeri pt,.mı. 
dık. R.act.aıı Sadullah büyük bir Dıtimalll ~ Sad1l]lllı kendWnl brplar
ile de)i'lrenlmm vtıeudünii •tld pklJde 

ınaa,_. etti, hiçbir ,erinde harid bir Jlıen: ürabuN'- bir deffbnlı bir ot~ 
Jara Joktu. Yalım ka,ıazedenJn ~ ~ ıwua ~ doıttor! dedi Sizi 
dokunu~uycriu. Burama ~,_.mele ""'"rahatsız ettim. CAlllMI ar, 
•cıdan gene bayıldı. ~un ,aı:;::. ... - .. -: ....... ""' ·-
Rıdvan Sadwıatı: T asliye lllnı 
- Zannederim kaburga ken"klertncle t..&ubalda ~ alw.nnda Raa -

kırıklıklar var, dedi. Cevad Febm1 1eD ,... ,_........ tr ..,. 99ddrrtnde • Jro. 

d~rbal doktor SeliıD beye telefon et. ee: ı. falldbda dllntr -:.-:. -= = : 
IWn için soy le? Mümkün olan .tıratl~ ı Dil :~tlılann tuft19 me _ 
lin! Eğer 5-10 dakikaya .tadar bura 

1 
~ ı::.a 81@\"''h••am tJdncl Vakıfban ı No. 

lanuJaCa]raa bir bqb doktor ça.1ır. d .&vutal Mustafa llalld Camcıotıuna -;nQ_ 

fyt b r tesaduf eseri olarak doktor me- ı:e..ua aJacattvmı b~ D&n o. 

..ıe11 çarçabuk halledildi. Ben telefon ı::•=•=·:__---:=:::::=::======
ettiflm zaman doktor da giyinmff, kapı- a T R O L A R ) 
c1aa çıbıü ezere 1mff. ( T 1 Y " _ 

Heticeyı Rıdvan Sadullaha söyledJm. TepelNlfl dram tmmnclll 

8erb'hi11ere danerek: feb1ı ,,,_=- -' -.. .. 
- Osman bey .sen isterse~ Htilll~ be- at Bir Rtl aclır 

1ln ctıledini bir taksi ile götür, dedi, ":: Hay ddlll tom.1 tılmmda 
doktor geldıği zaman burada bulunm r.ukW .:.. .. , ... * 
....,.__ llticldeiummnl muavini beJ, • Kank Denildi 
alı de arzu buyurursanız artık istirahate Bir 
tekllebilirsiniz. Dediğim gibi Necdetf 1 Saik opereti • Bu akpm 1 .. 
lbcien ödünç olarak abyorum. Bütün T 
lllWuliyet bula raddJr. Kaçmıyacaktır. Şiria eyze -

Cümbur yeti 

BANKASI 
Türkiye 

ZiRAA 
Kurulu1 tarlhı: l888T- • 

S .. rmayesi: ı00.000.000 • urk Lırası 
Şube ve ajana aded : 266 

Zıral ve t.ıcarl ııer neri banka muameleleri 

PARA e·RiKTiRENLERE ZB.811 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

._ __ ..... -ı. ve ihbamZ tasarruf h-blarmda en as 
7.iraat Bankamda ~4-defa -ır;Iecek kur'a ile applalri plA • 

50 lirası bulunanlara senede ~"'-
.. ıan ikramiye ~r- • 

4 Arlet 1,000 Lira·ık 4,0JO Lıra 
4 500 " 2,0JO " 
4 " 250 • 1,'100 " 

40 • 100 it 4,000 ,, 

lW : !>O • t:: " 
120 • 40 • ~ 2')0 " 
160 20 • _,, .. 

• ~-· · - a. ~-' 1 iri ...- Wr .... ~ • ..,.... 
-..aaT: B111thım f ........ " 20 fM!ellle TWlleeelar. 
~ ........,. ~ .... ı JllrfllclYna. 1 lfut " ı .... 

al.er ... , •• 4 .,., 1 ıı:qlUll 

... tarihlerWe ~·· 

80,000 
LiR A 

SEHHAR Ye CAZİP 

TENi'• NASIL 
MUHAFAZA 

EDiYOR? 
10 HMli/ı 
izd~ton 

ıon,_ 

Ser bdm ..... 1an yaamn 
oJımlao MI&. acıJr, ._ ve b
IUJ'IUZ Mr ... 9EDf kJa:lara 
.. iftihar •'blllcell nennlD 
v• JUIDUPk MI' cilde mallt ala
bilirler • .._, TobJaD ile te-
davi, -ıGnde 3 d•tib. 10 f(lnde 
garanti edebilir. 
Her üpm yatmı.W, eYftl 
cild umma .ım .,..... nü
teki T<*a.1m kremini Jr:ullm.ı-

1111. T•k.lımde ViJmlll tlniftl'• 
ı.itffrinin JMl)ıur bir Jll'Ofeliirl 
tarafmdan btf ,,. cBtoca. 

tabir ediJa kıyıutll -
cevheri ftldlr. Siz 111UJ'ken all-
&Ul .,.._ ve ... cMlüıW • .._..Je+Jam lklmr. &. 
..W. da ,..._. be1U renkteki 
'rcıblan kremini bllanınız. & 
yalı benJerf erfttr ft açık meıa
melart mklqtın.r n eldi ya. 
llnlfllbp .-~eıtfrlr. ıo aan 
zarfında mttlllllr 1dr netice .W. 
edecebmlz. 

ilan Tarifemiz 

Esası barlcden getirilmiş, tab- B h k s 1 h 
let şekline konmuı ve A".,:upa a çe apı a i Necatı• 

mamul4biıın fe•ldndedır. 

1 Dlf let .._irzıllan ıı li•ıları i•l•l•li •••• idansi ilblanf 
,.... • ~ 11'11 ıtra olan .. kUo fU"'fl? ıcm ldt IOda IN1MI PuutMI 

atat nat <11> on birde BaJdarpafada larb1Dul dahDlndekl tomllJon tarafmd&u a. 

1
9* eatııme uaWt Atuı ahnacatm. 

B1I ite llnMt ~ HO Ura G tanJ41uk muftlmaı temlna\ .,. bll'D'Ul ta • 
ıtıı ttttl1 wr•tıe bJrllkte euntme ıtntl aatlnı tadar tomlaJOD& mlraoaatlan 16 • 
mmcllr • 
.. 111 alt ......... ~ ,.,... olarak ~- (iti) --,,.._ -.sen ı• ıtra olan biber c-..ı 15 adeUen bnt • dlltt dQIJa • 

111111art1111/lMO 0Uma Cbtı ... , (10,IO) da OD b~ut&a llQdarpafa Gar blD&a dlfıı. 
llmDdel:l Kcıaa11J1Dn taratmdan atık ılr.lll&me 1llallJe atm •hnacatm. 

"8a ile Ilı-* ~ 'il UralJk muntbt tNılnM .,. bllanan taJtn e\tlll ~ 
m. blılltll 12 Plim• llnll ...Une tadar .....,_. mtıw~ ıtmmdlr. 

Bu • ald ,.nn&meltr komlqondan palUll olarak dalıtJ!mattadlr. {m) 

Jıl'ahL"lllll• lttdellel'DI mUTatbt temınataan lf&lıda JUl}ı 1 b1em l1blle Ye Plll! 
tuaq Ye 11ı1ıt1an 29/1/lMO Puaı1u1 lflnil aat 16,38 da kapalı IU'f uallll A.Dtanıdj 
idare blgeemde at.la '1ınacaktır. 

Bu ite prmet ı.tlJIJllerln b1zalarmda yUJlı muvakkat tıemıııatlle bnanun t&Jb 
MUl1 veıaitaıan w tek111ler1Dl &JDi s11n aaat ıuo a ıadar KomJQon RetaHISne lel'DUt • 
'911 l&zundır. 

1&rtnameler param olarak Antarada Malseme dalrelinden, '1&Jdarp&f&da Telell'-
~ Wt'Wl.,.. ._l •r tıtP &111 <111> 

...... MaJwp. ~· ...... ......, 
• L.K. L.K. 

UM Llalt94I _, ) - LM•d taJÜ > .. lball llPt ) ,. Cilt ...-k ) •'lllO. ltOM 00 ,.. .,. ...... ) 

MiM Oüd ... palto utan > - W W ~ -.rı O'RV'W ) 

1 .. ...... pano ... ) .... •ao 

1 f.tanbul Belediyesi binlan 1 
~ ..,._.,,.,. OUdl,Je mlte""wn tarafmdın im Cin aut ıo dan 12 ,. 

.,. aaıı. PerfllllDt sQııı.rt ıs elen ıa 11 tadar clld ff dhrnl hutl'•lrlar muıtne11 ,.. 
pılmatta cııldala D&n oıuar. (al) 

1 
; 

Kadlk6y Vakdlar Dlrekt6rlUID lllnları 
ı _ ır•Nllll! Sarp ArabJal l:l'mtDl kDlllll n metıebl .,. mesarblı fttfl. 
' - a.p. adlla AJıaJoıs& manımı ftkfl. 
• - .., .. da A1Qllll mewım tüfJ. 

1, '1 - Bl:rlbda trbl w ~ lal Bum rt'lı"'Mllll ~ 
11 - lt\llP.DC1lk 8arp 1--tarlO • .. kDı.. 'ft1d&. 
12 - KMW eurp JlllU llnlllal tlllllll" mıtıebl w IDllUblı fttfJ. 
H - Kınaı.& PaUlıt. Radl tmllll W WIJlı ..at!. 
ıı - Bertm 81lrp lftplQI Dmenl tmllll w mektebi ft mesarblı 1ÜfJ. 

1 

11 - .., ........ Kedldf .. llaftltll llWtl ....... metMM .. ·-... 
fttfl. 

M - BtJlrm AJa~ Ram ~ YI enarblı fttfı. 
• - Plll'behot ~ - tullerıl "' .,....... ... mtmrlJlı YÜfJ. • - .. ,,llllods - rtlhbUa müt.ebl ftldl. 
• - •ıtrllıda PIDal1a mm tlllr Oun lllADUtm Takti. 
• - 8UiW rdlr lllrlllıal -n..em ~ 
• - SJnl"'* .,._ •nıdln _. 
IJ - ..,.... AıUir7ada nam dlllr ~ manutlrı ftkfl. 
il - BIJltada --- .... .-. ftttJ. 
il - ..,... Ap.Dlko1a •ı'Mll&lı& ~ 

K,,.u.ne JdaN olaDu fttdlanlaa lf lllJ fi WeJed nlrılnM ~ .. W'IN 
(1712) lfo. il ftbtJar lwmm ile r hEW• .. 'N alblMMI ..._.._ hllrlll. 
11r1n1 t.eTftb1l tek m""9Ul taJln ecm.c.t?a+deD ta.tlllldıa lllJINO ta"btN ._ 
SllidltlJ' ftlDtllıt mtldlrllllne aı.ıe..ı mtracuuan 11ln ohmm. <18'> ...._ 

A'NI lııDn ...ı Cll'IMD1Umm Obl'ü .,. ..,,.....,._ ~ madarmdatl W 
manda mnnd breN bn•11ndm ..._. bllD nas ile maltı ala9larda Jan JlıllJli 
~ imal olllDlıG&k t bin kental t6mtlr aoıt arıtırm&Ja cıtarıımıtm. 

tblllll lllUNI Jla=z1111 lbtl aaı 11 tldlr. isıetlDertn ~ ftbf1ar mld .... 
llnt mtn•ıUan. cm> 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğinden: 
!dan UdtJaal lçlD IO adld flft harv, 1'- adlcl btlJb w orta taoJ, tlll _.. dl9 

w mtı'Nlll ouataa aıum aça eaaıme,e toımlaluttar. a.aıtme IVJJltl ..,... 
natbJU Oartuıba aaı 1"80 da B. Pal&aDe blD&a 1ı1r1nc1 bıta •· ır. ~ • 
dtlr1Qtl odu>Dda toplanacak alim atım ~ 11pdacat&ar. 

lıl•MınJMD bedeli •Mml• llra clh kanii. muYUbı teminat .-. !in cltt ...... -• 
irıetlllerln Upe eau ntlmmaelerl M alıma w 1tnD1 w Qıdllme pna•-ılv'llll 
m$ " muvakkat temlııatıarmı Ja'1rmat flllre oablma l1lnlerlaclt ......
ldart kalem leftlllll tı.muna, tlı:IDtme ıtn w aatlnde de tsı llJllllne aW _..,. .. , 
11 naıu.aı. muftktat temıııat mülNIUe ~ kom!aJODa maraoaa-.. 



iZ' Sayfa 
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Bayramda Valn1z 

IZILAY G z T Si 
Çıkacaktır. 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : 
İstanbul'da Postane kartısında 

Büro.9u. Telefon : 20062 
Kızılay hanında Kızılay aahf 

SON POSTA İk.incikinun 19 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısnu olan kırmızı yuvarlacıkları taıeliyerek çoğaltll'. Tatlı iştah temiu 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbadarda, barsak tem.belliğindt:, Tifo,. Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine; Bel gevşekliji n ade 
mi iktidarda ve kilo almakta şayam hayret faideler temin edea-. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEV Al\U ... I BİR SURETTE KAN, KUV. 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Saçlarınızı dökfilnuııictıen, bpeklenmek • 
ten koruma.le için muhakkak MaJlk saç 
ek.slrlnt kulla.ımm. Derhal tM1ı1nt görür -

PATI KULLANINIZ. 

••-•••••-•••ıs1•••••••••••••••••• sünüz. Saç.lan büytttör, köklere yeni bayat verir. B~ tecrübeden eonra IMKlıceye ha11"9t 

Her türlü yanıklan, kan çıbanlarını, meme iltihaplanm ve çat· 
laklan, koltuk altı çıbanları 11, dolama, akneler, erge :ı likler, trq 
yaralarını, çocukların ve büyüklerin her türlü <leri iltihablannı en 
erken ve en emin tedavi eder. V 1 ROZA mikroblarm yaf81Da• 
sına mani olur. 

Kaşeleri 

BAŞ, DİŞ,GRIP, NEZL~ 
ROMATiZMA 

v v 

..._~--mllitı .... ...,.,.A ıve SOGUK ALGINLIGJNI 

DERHAL KESER 

1DEVA Kaşelerini 

• 

~cek31ntz. 

1·uvaıet;nlz1 yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sorunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mAnl olur. YağJı 

ve yağsız olan top Ye 

vHzolan vardır • 

' - . 

ı-~' - .• .• ' 
ŞiRKETi H~ YRiYEDEN: 1 

BAYRAM MUN ASEBETiLE: 
1 - Bayramın 2 nci Pazar günü adi günlere mahsus tarife tatbik edile

cektir. 
2 - Pazar günlerine mahsu. olarak tarifede yazılı ve A. Kavağından 18.30 

da hareketle Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak 20.30 da Köp
rüye gelen (299) numaralı .sefer fazla olarak bayram günlerinde icra 
edilecektir. 

KZA 1 •• '••••m••••••••rtl' 3 - Bayram günlerinde Üsküdarla - Beşiktaş arasında seferler fasıla.ru: 
Gebze Suib Hukuk Bıi.kimlitinden: 

1 
yapılacaktır. 

Gebze Ha.zinei ınaiiyesine izafeten avukat 4 - Araba vapuru bayram günlerinde Cumartesi, Pazar tarifesine göre 
Ekzemanın 116cıdır. 1 Zülfikar Ozan tarafınds.n Konya.da 44 No. ıu işliyecektir. 

Yara ve çıbanltrda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. Mu.cıakkafat Tahrir Komlsyonu aza vekili A_ , 

·-~"'!~·-•••••••••••••••·••••-~--' U Haydar aleyhine açılan 1Btirdad davasın _ ~--•mı:::11111:m:•••m:ım•mı:ımm••••m1••••••••• , G } dan dolayı müddeialeyh Ali Haydarm ika _ 
a atasaray Lisesi Müdürlüğünden: metgat.ının meç.bul bulunmMına blnun 

-...._ • 17/ 1/ 940 Çarşamba günü için Gebze Sulh 
Mikdan B. Tahmin Hukuk mahkemesinde hazır bulunması 191n 

Fiatı İlk teminata davetiye 11Anen tebliğ edilm~ olduğu halde 
Cirul 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

Portak.al 64 llik Aded E.: 8. Llra Kr. mahkemeye gelmediğinden davacı vekillnln 
• 80 ilk ıoooo & 60 taleblle müddeialeyh ha.kkında gıyap kararı ı - istlnye Dok fabriltuı sahB.'lı dahilinde idareye aid dalyan voll mahalli ı Şubat.. 
• ıoo lü!c 22000 S 25 ııs 50 Terllınl.ş ve muhakeme.81 de 23/2/940 Cuma tan sı Mayıs 194-0 tarihine kadar aoık arttırma suretile kiraya verll~ktır. 

Mandalina BOOO 1 75 ) günü saat 11 re talik kılınmış oldu~undan 2 - Muhammen kirası aylJ#ı 8 Ura S4 kuruş ltıb<ı.rlle dört ay için 33 Ura 36 kurut o • 
G 1 t SOOO 3 25 ) yevmi mezktlrda A11 Haydar mahkemeye &eL 

nda.., :ll~~ray b ~!in Pansiyonunun 15/N18:ın/940 sonuna kadar thtl la med!ğ1 veya kanunt b1r vekil göndermediği lup muvakkat teminatı lk1 llra eW kurU§tur. 
soıı 1940 S:~· ~ ~. tn tahmin flatı ve llk teminatı yazılı po t ka.l yaç n olan yı:ıka. takdlr<1e bir daha. mahkemeye kabul oluna_ S - Arttırma ı Şubat 194.0 tarlh1ne müsadU Perşembe günü saat 10.30 da Umum 

Ek Ut ı gunu ~aat 14·30 da açık eltsUtm&t yapılacaktır r a ve m.andallnasının mıyacağ:ı lüzwnu ilAnen tıebllğ olunur. 940/83 Mildürliik Alını Satım Komlsyonunda yapııaea.lttır. 
'8 me Beyoğlu Istlkl1J. cadde& No 349 da · 1l•••••••••••••lllıı. k:o~J.oıyonunca yapılacaktır. . Liseler muha.sebeclliğinde toplanan okul • 
L~teklller teminat yatırmak . ı 1.000 lira ikramiye Li 1 ıç n ve şartnameyi gö k .. 

ray rıes idaresine müracaatları ve Ticaret Odası rme uzere Beyoğlunda Gala.tasa. 
çen glin ve saatte komisyonda b 1 ve.sikaa.Ue birlikte Yukarıda .söz·· _ _ u unrnaları. (299). u ııe. 

~--

Tal>Titrrerr fie_r_ eczanecfe 6ulunuı 
lP09te lı::utuu 12SS) C.ı.ı.. f•taabul 

Beyoğlu, Ağaca.mii, Sakızağacı, 
No. 31 Ermeni patrikhanesi altında 
Lütfi Kardeş aHe mutfağı husust 
dokt~ru nezaretinde kıVlrcık eti ve 
tereyağı kullanır. Aksini isbat ede
ne 1000 lira. Her semte yemek gön
derilir. Ayda dDrt kah bir övün 10 
ve iki övün 18 liradır. Tediyatta ko
laylık, firmaya d'ikkat. 

··················-··············-··························· 
Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü; Selim Ragıp Emeç 

SAllİPLERl: s. Ragıp EMEÇ 
A.. BJcrem UŞAKLlGlL 

4 - İ.stoklUerin şartları ö~ritnmek üzere hergün ve arttırma lçln yazılı gdn Te saattt 
Komisyona gelmeleri. ._,7e. 

,-. Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
\... Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

, VııtHn:ver her Türk gencinin 
okuması icab eden kitab : 

Büyük Türkiye 
Ya.zan: ORHAN CONKER 

Toptan s~tış yeri : Akba, .Ankara 
Fiatı 150 kuruş. Siparif bedelt 

pefin gOnderl.lıuelidlr. 


