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Belçikanın istilôsına Belorad touıanusı 
dair gizli Alman Hariciye Vekilimizin 

"Son Posta,, IJO beganatı 

Plônl ele geçirilmiş... Bulgarlarla Macarların Balkan konseyine 
muş~hid gönderecekleri tahakkuk etmiyor 

Alman f a11noresinde bulunan dosga Şükrü Saracoğlunun Bulgar Başvekili ile görü1mesi 
3 :!I için de verilmiş bir karar yoktur 

Gazeteler 13 Kanunusanide Bele, ikanın istila Bqlıca gayesi sulhün muhafazası olanı 
Balkan Antantı konseyinin önümüzdeki l 

tehlı•ke&iDİ pek va.kından a,tla.ttığınl yazıyorlar toplantısı, Avrupada iki cephede harbin 
J hüküm sürdüğü bir devreye rasgeldiği 

Bl
·r Alman tayyaresı· ···~c····e ..... n ..... u ..... b .... ı ..... A ...... fı ... r .... ı.~·k······a·-···· için hususi bir ehemmiyet iktisab etmiş 

bulunmaktadır. Bu münasebetle konse-
yin, gelecek hafta Belgradda yapılacak 

H 1 A da Dzerı .. nde uçtu ı· . d toplantısında Türkiyeyi temsil edecek o-

0 an mec ısın e bir ~:nn ~~~!:ı:r~:ık~:~!~ı;~~coğlu-
Lo dr 

.. ., _ D ı· Telegra! gazetesi- pek yakında bir istilaya aid çok teferrü- b Şükrü Saracogwlu. dün Parkotelinde 
n a, ~ ey 1 dı ihti tt'ğ' 111- t ad. ' Jlin hususi muhabirine göre, Belçika ma- atlı bir plan. ve va e ı 1 ma wua ıse kabul ettiği bir muharririmizin sualleri-

lı:amı B 
1 

ik i t'lAs hakkında bir arasında Belçika kıtaatının muhayyel va- ne karşılık, şu beyanatta bulundu: • 
arı, e ç anın s ı ı . . d .. - km kt id · Alınan tayyaresinde bulunan gizli plarun zıyetlen e ~~ e e 1:. . . c- Balkan Antantı konseyi topiantı-

tayyareye kasden konulduğ~ nazariy~si- Dosyada, gızlıce :a~ıy~ gon:e:11llf) o- Eski Başvekil Almanyaya larına Bulgaristan ve Macaristanm birer 
iti kat'i olarak reddetmişlerdir. Bu vesika (Devamı ınc say a h b .

1
,.. b' l . müşahid göndereceklerine dair hiçbir 

- ar ı anı eyne mılel malfunatım yoktur. 

Fi. n 1 er Sovyetl e rı· n bir cinayettir, dedi Halen konseyin riyaset mevkiinde bu-
(Devamı 8 inci sayfada) Hariciye Vekilimiz Şü.krü Saracoğlıı 

şiddetli taarruzlarına Çörçilin son nutku 
mukavemet ediyorlar şiddetle tenkid ediliyor 

Amsterdaım, 23 - R'oyter: ÇörçilJn Eğer Çörçil, Amerika birleşik: devletlo-

Bi,. Fin kayak milfrezen 
l[elsinki 

23 
(
23 

Kanunusani Finliındi- La.doga gölünün §imali §arkisinde düş-
- ' · t .,... Rua kıtaatı 
!a. ... 1cşam tebliği) - Kareli ber:ıahında ınan ağır zayıa ve~11~~· -
tntihirn b' lm t (Devamı 3 uncu sayfada) "-===--- ır şey o amış ır. 

fl:. illi korunma kanunu 
birkaç güne kadar 

tatbik mevkiine giriyor 
Ticaret Vekilinin beyanatı 

~ Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili 
1t a~nu Topçuoğlu dün Takas Limited Şir
tı etıne gelm~, burada yapılan bir toplan
~a riyaset ederek akşam geç vakte ka-
~ l'lluhtelif iktısadi mevzularla meıiul 

0 uş, alakadarlara yeniden bazı talimat 
~errn~tir. Bu toplantıda Takas Limited 
k~rketi Müdürleri ve Ticaret VekAleti er-
anından bazıları buıunmuşlardır. 

Vekil akşam üzeri gazetecileri kabuJ 
ederek muhtelif mevzular etrafındaki 
tetkikleri hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 

~~ 1stanbula bu defa gelişim Bayraın 
tatılıni geçirmek için idi. FJrsat bulduk
ça. Vekaleti alakadar eden meyzularla 
hı.e~guı oldum. Muayyen bazı iş1 eri gör
lbek üzere İstanbulda bulunan mcmurla
l'ınıın Bayram içindeki faaliyetlerini ta
kib ve tanzim ettim. Bugün Takas Limi-

(Dcvamı 8 inci sayfada) 

nutkunu mevzuubaıhs eden Telegraph ;!a- rine, İtalyaya veyahud Japonyay:ı hitab 
zetesi diyor ki: (Devamı 8 inci sayfada) 

Türkiyenin demir ve celik 
'e;tırinde neler görd~k? ' 

Eski başvekil H ertzog 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

··-··-··· .. ························--·--····-···-··-· 

Karabükün klübünde 
sabah kahvaltısı 

Almanya iki Rumen 
silah fabrikasına 

hissedar oldu 
Bükreş 23 - Reuter: 

Böy~~ bir gerdı içerisi kok kömürile ısılı/an kapalı 
otobus durak mahalleri görmek, kar ve yagmur 
adında &aatlerc~ tramvag beklemige alışmış biz 

lstanbullular için elbet şaşılacak bir şeydir 
Ya:zan: Nusret Safa Coşkun 

-2-Öğrenildiğine göre, Romanvanın rn . 
büyük iki silah fabrikasında Alman) a 
hissedar olmaya muva•ffak olmuştur. Alaca karanlıkta 
Bwıu Rumen adliye encümeninin b;r bizi Karabük istasyo
kararı mucibince elde etmiştir. Bu en- nundan alan fabrika-

(Devanu 8 inci sayfada) nın otobüsü klübün 
------------ önüne bıraktığı za· 
~····••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,~ man etraf biraz ay-: H t 1 · dınlanmış, Karabük i a 1 r a a r gecenin siyah batta-

niyesini sırtından a-

a r a S 1 n d a tarak, fabrika baca-
larının sa vurduğu 

.---- YAZAN --
Üstad 

Halid Ziya Uşakllgil 

Balkan muharebesine ve 
Trablusgarb istilasına 
takaddüm eden yıllara 

aid hatıralar 

kurşuni sabahlığa sa
rılmıştı. 

İki katlı betou bir 
binadaYJz. 

Birinci kat Türk 
klübü, ikinci kat İn
gilizlerin .. Henüz süs 
lü, zarif japonesk a
bajurlar yanıyor. Bu• 
rada her adım ba§ın
da haYJ·ete düşüyo

ruz. 

Tarih noktai nazarrndan pek m~::~:~t~ayai>ıö~~ 
bUyUk alAka uyandıracak şeu bır klüp saıor 

bir yazı silsilesi nu bula~ağım aklıma 
gelmezdi. Rahat kol-; Çelik fabrikasından bir köşe: Çelik gördüğünüz büyük 

[Yakında "Son Posla da}~ tuklar, yeşil hası~ potayrı dolmaktculı 

\ 
" : s~ndalyele~, bodur, ısterseniz kübik de -ı eında büyük bir İngiliz şöminesi, ağzını 

........................................................ ,/ )"lniz, genış masalar duvarın ta t · · ) ' m or a- (Devamı 11 ıncı sayf.1da 



------ ·- - . - --- - --

! Sayfa 

Her gün 
Teşkilat kuvvetine 
Muhtacız 

Ekrem u,aklıgil _J 

N <' vakit yolum Viyanadan geçse 

mutlaka bir defaı olsun milli 

müzeye uğrarım. Medhal kapısının iç 
boşluğunda beni kurşunla delik deşik 
oLınu.ş eski sistem bir otomobil karşı -
lar. Otomobilin içinde kanlı bir ünifor
ma görürüm. 

Avusturya V eliahdi 19 1 4 yılında b~ 
otomobilin içinde vuruldu. Kanlı üni -
forma da onun sırtından çıkarıldı, ta -
rih= 

- Saraybosna cinayetinin 4 yıl sü -
ren bir muharebeye ba..şlangıç teşkil 
ettiğini yazar. tashih edelim, 1914 de 
başhyan muharebe el'an devam etmek
tedir. Diplomat. asırlık müvazeneyi 
19'& dP- bozdu; 22 sene sonra 1940 
nesli bnbasının yapmış olduğu hatanm 
cezasını kanla ödüyor. yeni bir hatn -
nın yeni bir kefaretini ödemek vazl -
fesini de oğluna btrakacaktır. 

Viyana müzesine uğrayan seyyah, 
müzenin en cazib tarafını yıkılan bir 
tahtla bin senede biriktirdiği hatıra 

~rJ~f ::~~f :;;.~ k~;~ 

SON POS.TA 

Resimli Bakale : 

Zayıf adam ~n zatını mazur pterecek aebebler uy
makla tQ ken.'nez. 

Amerikan sözü 

İ§ adamı için mMıtın nokta lfin yapıhp yapılmadığıdır, 

yapılamıyan i§e ma.ıaret bulı:nak değil 

İkinciknnun 24 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu icin 

Bugün Konamadı 

·····························································• 
Yangından dönerken 
yaralanan itfaiye 

neferlerinden liiri öldü 
Bayramın birinci günü Bostancıda vu

kubulan bir yangından dönerken Kadı~ 
köy itfaiye grupunun büyük pomp ara· 
balarından bırınin devrildiğini ve itfaiye 
mürettebatından yedi kişinin yaralandı· 
ğını yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre ağır yaralı ola .. 
rak tedavi altına alınan Mustafa Çavuş 
şuurunu kaybetmiş bir haldedir ve diğer 
ağır yaralı Salfilıattinin de yaraları çene· 
sinden ve boğazından olup sıhhi vaziyeti 
vehametini muhafaza etmektedir. 

Yaralılardan 221 numaralı Hasan dün 
hastanede vefat etmiştir. 

Hasanın vefatı arkadaşları ve amirleri 
arasında büyük bir teessür uyandırmış
tır. Vazife kurbanı Hasanın cenazesi ya .. 
nn 9,45 te hastaneden kaldırılarak bir 
motör!e Üsküdar iskelesinden Sirkeciye 
geçirilecek ve Bcyazıd camisine nııkledi~ 
lecektir. r 

bekltyen iki yeniçeri... lOO ga•ına basan ~--....... _ ............. _ .. -·-··--· .. ·····\_.) Rahtb.elllıten 
Ka Must f P · ' t etmeden V' H b f k Ö k d şelıidliğine defnolunacaktır. evve1r~ir ça~ ;I:ıy::a:. Son mu . Bir /nglllz kadını ergUn lf I ra ~ı Dana zllJğegeçen a ın 

Namazı müteakıb cenaze Edirnekapı 

harebeyi verdiği günün tarihi de işte ~-..:ı i fümibe olmak 
fU camekAnda duran bir ceb saatinin Son giinl't!ı"U« Kıskançhk azim ve .evdasile 
,__ 'L. lk d 1 d yilz yaı,ına baı "' ad ı · "k' bır· rnanast,'"a gı· -ııurı~ ye ovanm a yazı ı ır. İ Kıskanç k ınlarla ev enmış ı ·ı er- .... 

Çadırdan sonra gözünüz duvar ca - mış olan bu ngi · kek konUfUJI01'lardı. Biri: ren ve burada bir. 
mekanlarını dolduran eski silahlara i- liz kadını. bu mü· _Karım, dedi, sokakta bir kadına kaç ~ene kalan bu 
lişir. Müzenin ihtiyar muhafızından nasebetle İngilte- baktığımı görıe bana 11apmadığını bı- on sekiz yaşların-
izahat ~lırsınız. Kimden işitmiş, hcingi renin her köşesin. rakmaz. daki İngiliz kıZl. 
kitabdan okumuştur. bilmem. fakat den yüzlerce mek ôteki: birdenbire bu fik-
8ize kim bilir kaç bin dt;fa tekrar et - tub almışt1r. Dok· 1 - Bu bir f ey değil, dedi, benim ka- rinden caymış. veı 
tiği cümleyle: torlar bundan 80 n m, iskambil oynamama bile müsaa- bir kanare artisti 

- O vakit Türk silahları bizimklle.- sene evvel Ma • Iİ de etmez. olmaya karar ver 
re fnikti. Yan yarıya eksik zamanlara- dam Okser'in has- - lskambil oynamana müsaade et- rniştir. Bunun i -
doldurulup atılıyordu. Silah haricinde ta olduğunu ve memesinin sebebi herhalde kıskançlık :- çin şu sebebi ileri 
Tilrklerin en bilyük kuvvetleri teşki - pek öyle uzun olmasa gerektir. i sürilyor: 
Utlannm mükemmel:yetlerivdi. müddet yaşıyaını,- i _ Hayır hayır, sadtce kıskançlık- i c - Manastır 

Atı/ayın dalma 
Tecrübeleri 
Haliçte Valide kızağında Türk ve Al

man mühendis~eri tarafından irı§a olunan 
ve bir müddet evvel denize indirilen Atı· 
lay denizaltısının techizatı tamamlan
mıştır. 

Geminin dün Haliçte dalma tecrübcle· 
rl yapılmıştır. Bu tecrübelerde donanma 
erkanı ve Alman mühendisleri hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Dalma tecrübeleri muvnffakiyctle ne
ticelenmiştir. 

Onl~n buraya· kadar getiren de bu yarağım söylemişlerdi. Onu o vakit i tan, iskambildeki dört kızı benden •• ~ bana hayatın ma· 
te~kiJAt kuvveti oldu. der. ler muayene eden doktorların hiçbirisi 1 kıskanır da.. . nalı ve m&nasız Bir amele başına düşen çengelle 

İhtiyar muhafızın işaret ettiği nok - şimdi hayatta değildir. \ J bir çok taraflarını 
yaralandı 

tayı itilA devrimizin kahramanlıkları - .., - gösterdi. Yaşama-
nı anlatan tarı'hı'n her vaoran.nda 0 • 1 ; h . . b. F Meserşmit tayqare/erinin nın iyi tarafını an Mezbah~da soğuk .bava deposunda çnl~ışan 

'"' " V af an aznz .T ranSlZ Muııtaf:ı adın<la bir işçi dfın kamyonlara c~ tn. 
koruz. Dört yüz sene sonra dahi Viya- " planları çtılındı c~k orada ~efrik ettim. ~şte bu yü~en- şırken,· etlerin takıldığı büyük çengellerden 
nadan ı~tsnbula. istanbuldan Mısır çö Ştütgart radyosunun fransızca &pi - dır ki, neşeli, zevkli bır hayata dön • blri ko;:ıarnk başına dıişmfi~ ve tehllkell .:;u 
lüne kadar bütün yol boyunda el'an keıi. Paul Ferdonnet rıslen bir Fra • ...;lZ 

1 

Nazi hava kuvvetlerinin ün:.id1~. vMc se - meğe karar verdim.> rette yaralanmasınıı scbeb olmuştur. 
canlı olarak görürüz. . ı. . i d bebi tefahürü 0

1an çifte motoru es - Kendisini burada saçlatrını düzeltir Yaralı amele Beyoğlu hastanesine knldı dı!'. I• ransızlar ona cvatan ııaın • er- . . _ 
11 

t 
Viyana seferine karar verqdiği za- • b harek · d d serschmitt 110 tayyarelennın bütfin plan- ken görüyorsunuz. r mış ır. 

ler. Oglun .. un u. etın en. aşın e-ı lan, krokileri ve fotoğrafları İngiliz1erin Bir kadın yağ eritirken yangın çıldı man evvelA yol, köprü. konak veri ya- ı ta 
pıldı. Yer yer bütün orduvu besliye ~ reced~ mutecssır o ~ a·n~esı. u nem- eline geçmiştir. Tayyare dist~oyerleri i~- /ngi/iz hava kuvvetlerinin Dün Beyoğlunda Kalyoneu caddesinde !8 
bHecck kadar yol le\·azımile menzil dan bır manastıra gırmış ır. mi verilen bu tayyarenin plunlan, Bav- sayılı evde alt katta klro.cı olarak oturan 

.. 
1 

.. t" 'ı yerada Angberg civarında kain Mes _ kudreti nastasva adında blr kadın, mutfakta gnzo .. teşkilatı tesis edildi. Mısır seferinden ru muş ur cağ nd:ı yağ eritirken, ocak blrdenblre par 
dönen birlncl Selimin en çok ehemmi- İste bir. müessesenin bir şubesi ki, serschmitt fabrikasın~n, resim atelycle - İngiliz hava kuvvetlerinin kudretini lamı,, kaplamalar tutuşmuştur. 
yet verdiği nokta da ikinci bir sefer ih sırf· günün birinde lazım olabileceği r~nden çalınarak İngı!tereye getırılmlş - göstermek maksadile, İngilterede bu - Yangından haberdo..r edilen ltfalyenin 
tlmaline karşı yol boyunu menzil hiz - düşünce.sile vücude getirilmiştir. fakat tır. . . 

1 
.. günlerde Almanyanm hava meydan - vaktinde müda.halesile ateş söndürillmrl'~ 

metini !?Örecek Türk kövlerile hezele. 0 gtl'" geldigı· · zaman eksiklikleri çık _ Bu tayyarenın .•. ancak bırKrıç .rnu.l ehııs- larmm. Ilınan, dok. kanal ve fnbrik.a: _ tür. YnTtgın esnasında sağ kolundan yııralıı... 
,.. ... b ı d nau An:ı.stasyo., Beyoğlu hastane.sine kaldı me~ olTTluştur. Fakat sonralan bu vol mıştır. harekete geçmesi ağır olmuş - sıs tarafından ı men esrarı şım ı ta - larmın havadan nlınnuş fotoğraflarını rılm~tır. 

ıihniyeti ilk defa olarak Türk tara{•n. tur. mamile çözülm~tür. Planlarda, m:.istak- gösterir albümler neşredilecektir. 
dan talrdir edilmis olan teski1a.tçılıi?'·n İşte bir hasta ki. filan şehrin filAn bel Alman hava tekniğini müteessir c - TUrk • ltalyıın ticaret müzakerclcrin6 

yavac: yavaş Avruoava g~miş o1dui!u- hastanesine yollanacağı biliniyordu. decek üç nokta vardır: "Zafıer ~n derı"n k•s•d•dı·r,1,, devam ediliyor 
nu g~rüvoruz. bununla beralx-r hize d ~ h' ~ oıı;. .. .. 
ded d Fakat hasta yerine var 16 • zaman ıç 1 - Bu tayyare dis~royerleri Alman İ . • . . . İtalyn. 11~ iş yapan firmalara gelen malO 

e f'n miras kalan cevher kül altın- bir tedbirin alınmamış olduğu anlaşıl- bombardıman tayyarelerine İngiltercnin ngıl.erenm tanınmış şahsıyetlerın - mata göre bir mtiddettenberı Tfirk ve hal da el'an mevcuddur. 
mıı:lır. her hangi bir tarafına gidip, dönmek hu - den ve Deyli Ekspres gazetesinin sahıb yan delegeleri nrasındn Romadn cereyan et.. * f yi misallerin üzerinde fazla dur - susunda, refakatinde bulunabilecek ve 1 ve basmuhaniri Lord Beaverbroob ga- mekte olan müzakereler müsa1d blr şekilde 

Bir arkadasım•z ~""enl,,rd"' Kara _ mak istemem, her biri bir kazançtır. f . _..:ı • :ı... k 1 d fiki 
1 

inkişaf etm~ktcdlr. 
f'''" ~: icabında bu tavvar<'1eri mitda aa etmek zetesıne yazuıgı •.uır ma a e e. re • Bu hususta 'kat'i maliimat verllmemt:ltte büke !!itmişti. Avdetind€ b'ılha"c:a _ ve k:lr hanesine girmiştir. Vazifemiz .,. 

;ı;.,..;r,., , ~ so içinde sııa•te 365 mile kadar bir sürat te- rini şu cümle ile hulasa etmektedir: olmasına rağmen müzakerelerin Şubatın ll• 6"oun eo_iddetinden. kann ""klu<n•n _ ziyan hanesindekilerin vaziyetlerini 
d k "" , ,... min e ,1;vecektir. «Bu harbde zafere u}ııc:acak olan en haftaları zarfında nihayetıeneccğl blldlrll ~ an, muna alahn güçlüi!ündE?"n sik,~ _ düzeltmektir. -t k ıı kl tl eti 

t d' d B •• • l" 2 - Bu tayvareler. bombardıman tay- uzun kılıç degı· 'L en derin kesedir.> meıı.te ve mfızakerele.rln arş ı 1 car ye e ıvor u. İ7.de ifade edil · Bunları birer birer saymaga uzum · genlşle!.ccek esasatı 1hUva edeceği söylen 
b~r endi<:enin uvanmış olduihım:'1ı?öe~ volctur. şimdilik deroin esasını bilmek vare1erinin tedafüi mitralvözlerinjn ateş mekt.cdlr. Müzakerelerde bllha.ssa ted11 
nınce oerhat tatmin etmer,e şitab etti= de k:ıridir: Türk kanında te!=:kilatçııık hattından uzak kalarak, bunlara müessir Havucun hassaları şartınnnın nelerden ibaret oıacağı hennz ı.a 

- Fakat ne olursa olsun fabrikanın kuvveti. hasleti ziyadesile mevcud - bir surette atec: edebilecek çifte toplarla yin edUememektedlr. 
faaliyetine halel gelemez. Bütün mu·· • dur. E!>E'rleri de görülmektedir. yalnız İngiliz hava 1.-uvvetlerine mensub İhracatçılar İtalyadan yeniden deri, za 

k l~t d d h mücehhezdirler. tav. yarecilerin bolca havuç yemek sa - hlre ''e lptldal madde slpar'•lerl almışlar na a if ursa a i bir buçuk se , uvandınlınaya, arttırılmaya. genişle - "'1 

beJk" d 0 h f 1 ne 3 - Fakat bu tayyaelerin zavıf tarnfı, . d rlah "k k 
1 

dır ı ,. a a az a veti!;ecck kadar de- tilmcye muhtacdır. 
11 

yesın e a yu se lere uçmaya ve ıa •••• : . ........... ................................ ·--······• 
mir ct-~erl iddihar edilmiştir, bir o ka- Beş asır evvel bir milleti terakkinin manevr~ kabiliyet1erin~n azlığıdır'. .ı~Ie~- va'<ia daha fazla durmaya muktedir ol- T A K V 1 M 
dar da kömür stoku mevcuddur, dedi. şahikaı;ına çıkaran kuvvet. teşkilat serschmıtt 110 tayyaresmde ynlnız ıkı kı- dukları meydana çıkmıştır. Havuç sa- :-===-=:============::::rl 

Soma tesadüfi bir zivaret e'\na-ıında kudretiydi, bugün yaşamak için 1Azım şi vardır. Pilot, burundan çifte topla ve yesinde. vilcud daha mukavimleşmck-
bir iplik fabn"kasında kendim işitmis - olar~ hayat unsuru d a v.ene budur. çift mitralyözle otomatik bir surette ateş te ve azalan oksiJ"eni telfifi eylemekte-
tim· • Ekrem Usaklıa"ıl 

-::::::::::::::::::::::::=~==~~=~==~~ed~e~b~il~ir~.::;;::=:::;:::=::::::::;=:=:::;:;:~dı~r~.:;:;;:;::=::::::;;:;::::::::::::::::::;=~ Günün birlnd<! herhan~ bir :irıza ( 
neticesinde ham yün gelmemesi ihti _ 
mal!, peşinden düşünülmüş, şu ka<lm
ay. yahud sene yetişecek kadar ilk 
madde fabrikarun ·işlemesinden ay1ar
ca evvel iddlhar ~dilrnisth'. Fakat bu 
iyi mf-;allerln yanında maalesef fenala-

da yok değildir. 

IS TER 1 NAN, 1 STER IN ANM A I 
Dün gece radyo makinesini karŞırırkcn yeni bir istns-

yonla karşılaştıı. em.is F . 
·"'t yona ransız marşı ıle başlıyor sonra· 

S ikc~~0d.~~l~ burası sulh radyosudur, diye devam' ediyor~ 
k P 1 ı ransızcadır, fakat anlattık1arı Fransız polW
asının ~ddınadır. Henüz Alman gazete,erini görmedik, !~-

kat tahmin ediyoruz ki bu istas'-·onu Fr d . 
, J ansa a gayn mem-

nun1ar tarafından kurulmuş gizli bir istasyon olarak göster
meye çalışacaklardır, hakikat şudur ki, vaktile nasıl Alınan
yad.3 giz'i bir radyo istasyonu kurulduğunu aöyleclik1erl za
man inanmadıksa bugün de Fransada gizli bir istas~n bulu
nabileceğine öylece inanmıyoruz, :fakat ey okuyucu 
sen: 

n İşte bir başka fabrika ki. hayatı su
ba~lıdır. sudan uzak bir yerde ya • 

yn ımıştm yapıldıktan sonra da suyun 1 N A N, İ S T E R 1 N A N M A l 
f~ıni için milyon sarfına lüzum gö • l..., ____________________________________________ ,J 
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Sovyet ve Alman 
harekatı birlikte 

finler Sovyetlerin şiddetli taarruzlarına! Zelzeleler ıevkedilmiyecekmiş .e 
mukavemet ediyorlar dev Londra 23 (A.A) - Umumiyetle iyi 8 m ~.alfunat alan mahfillerde bildır.i.ldiğine 

d 
• gore, Stalin, Rus ve Alman harekatının 

e Bitaraf /ar ne 
bekliyorlar? e ıyor muvazi olarak sevkedilebileceğini ve fa-

" b d d• kat birlikte yapılamıyacağını kat'i olarak 
~azan: Selim Ragıp Emet 

arbt A vrupada harb başladığı ar 80 kilometrelik bir cephede evam e ıyor, Ank~ra 23 (A.A.) - Haber aldığı. Hitlere bildirm~ttr. G 
Y

e •d S t tayyareleri düşürüldü ınıza gore. Samsunda 21 2. Kanun ak - Bu haberi veren Yorkshire Post gaze-nı en ovye . şamı saat 23 de. 22 İkincikanun akşamı tesinin askeri muharriri di or ]ti- zaman hiç kimsenin hatırına 
.., <Battaratı 

1 
inci sayfada) tayyarelerinin 30 tane oldu~ öğreni~ da sır.ıt 22. 19 da birer yer sarsıntısı ol· Moskova, iki memleket h~rek!t; safha- bu ıı:ırbin ~ir intizar . v~ hareketsizlik 

..... "iradıtı zayiata bir misal olmak O· miştir. FinJindiya tayyarelerınden m~ muştur. IDmd~ tetabuk ettiği takdirde milletlerin h_arbı. ola~a~ g?~ı;ıeın~tı. lktısadl te • 
llo ıunu kaydetmek gerektir ki, yalnız tetekkil diğer bir grup. Estonyadaki Aınasyaıfa ve Şarki Karahisarda da bırbırıne yardım edebilecekleri kanaaün- sırl~rm buyuklugunu umumi olarak 
l8Jı "4.ıııllti muharebelerınde Ruslar iki Rus ü'8iilharekelerini bombardıman et 22 akşamı bı~birini müteakıb hafif iki dedir. teslıın ebnekle beraber tasarruf ve tu.. 

A.ııçıllde bin a<ıker kaybetmqlerdir. m~tir. ve Ezme nahiyesınde bir zelzele olınwı !umun harekete tefevvuk edeceğini ka 
l'Uıl ttOJ<>kide Rusların müteaddid taar- Cretnstadt7daki Rus harb gemileri. tur. İran birçok Nazi bul etmek müşküldü. barı kırıımıştır. buzlırrtlan dolayı oldukları yerde kal • YardunJar Hele Joseph Caillaux gibi bir ada-
lllıttığer mıntakalarda yeni bir şey olma· mı.şlardır. Bu rtemilerden birçoğıınun Ordu 23 (A.A.) - Şon üç gün için.- BJ. ani arını hudud mın ağzından iktısadın dördüncü kuv-

ır.. ciddf ~urette hasara uğramış olduğu de felaketten müteessir olan Gölköy v~t olarak ilAn edileceği hayalimizden 

~landiy~ sahillerinde buz üzerinde zannedilmektedir. ve Mes'udiye kazalarına 300 at yükü harı·cı· et • bıle geçmemi.~ti ... 
;. ~a~'.yetıerı vukubulınuştur. ttaıyan tayyarecileri çadır •'fY,a "." erzak gönderilmiştir. Ay mlŞ ... Fa~at ~~g~~-~r~ bir çok haki • 

Sov UIÜriiJen Sovyet tayyareleri Hehinki 23 (A.A.) - Reuter bildi· nca Mes udiyeden Reşadiyeye erzalr. Beru~ 23 (A.A.) - (Havas ajaııaın- btl~;_ı degı~tırdigı gıbı hakikat olarak 
-k Yet tayyareleri müteaddid ıehir ve . . Koyulhisara 150 çadır ve erza'k yetiş- dan.: bı!digınıiz bır çok ıeylerln de yanlış • 
ıııı./eri bombardıman etınif!ir· Fabl rıy;~: H lsinklye İtalyan tayyareci • tirllıniştir. Merkez .kazasının beş nahl- İrandan alınan haberlere göre, Sovyet lıgmı i•bat etti. Mesela harbden evvel 
l'lJa ıye~ kadar ancak iki kişinin ağır ya- . un b e ö üllüler gelmiştir. yesme ikişer kamyon giyecek. üç kam Rusyanm hattı hareketi dolayısile hisse- ~~~anya ile Sovyet Rusyanın iş bir • 
ı..11 l>dıg'. haber alınmııtır. Altı Sovyet lef ";' ••: g n '!erinden biri bir yon yiyecek gönderilmiş. merkez nahi· dilmiş olan endişeler, Fin11ındiya harbi- lıgı edecekleri söylenseydi, gülüp ge • 
tGr ~.:sı muhakkak olarak düşür.ilmüş- ta y~n. ayyarecı yesi için de bir tevzi dükkanı açılmış _ nin aldığı şekil üzerine, zail olmuştur. çerdık. Fakat bugün. evvelce gülünç 
~&.er ÜÇ Sovyet tayyaresinin de dü· gaz~'."':!ed; mm 'hal zaferine ka • tır. Kamyonlar hariç olmak üzere bu. Finlindlya harbi, Sovyet orduIDının ha- saydığımız bir şeyin tam bir hakikat 

ıL U§ olması muhtemeldir. «. ın an Yd . t~ı güne kadar Gölköy ve Mes'udiyeye 600 kiki zliını göstermiştir. Sovyetlerin Irak, olduğunu görerek hayret duyuyoruz. 
90\'y~ı . zl ka-1 naatım var> emış ır. ha 1 İr Ef . ka N" . ' ç·· kü b" h k'k . eı:m ~~ . an?" ·r Pilot. FinlAndiyaya Almş.nya tariki- yvan a altmış ton yardım yapılmış- an ve ganı~tan~. rşı bir ta~ruzda .:çın.: un ız a ı . atı başka türlü 

lfeisi . Fınlenn tibıyesı .. .. ~ le el.mi ve Alınan makamlan tara _ tır. · bulunmaları mümkün olmadığı ıntıbaı r:ro""?.uş ve ona o ~klıle inanmıştık. 
tbnaı nki, 23 (A.A.) - Ladoga golunan g ş ha't k d h kkı d 

80 
Cenubi Amerikada vardır. Bugun şekil değiştirmesi karşısındıw 

C..uı~tıde, ormanların ve kayalıkların ar- fındnn seya 1?:1
1
a s~ ı k a n a - Şili Şantiyagosu 23 (AA..) Con İran ricalinden biri, Havas ajansı mu· ona valihane bakınıyoruz. 

1loc1!<f a ınevzi a an Finlôndiyalılar, dün rulan sualle~ gu ere 1;ı ~ sporu> ya. ceptionda ve diğer cenub. şehirlerind; habirine beyanatta bulunarak, lranın şi· Nitekim bu harİ:ı başladıktan bir 
tı1tıa nberı Rusların mütemadiyen yap- pa~ağım ceva ını verm r. şiddet!i bir zelzele kaydedilmiştir H lk mal hududunda Sovyet veya İran kıtaa- müddet sonra bir çok bitaraf memle dır. rı taarruzlara m uka vcınet etmekte- Yeni tayyareler. . evlerinden kaçaTak meydanlara ıİöı.':n. tının_ tahJi.dl. haberlerinin asılsız olduğu- ketlerin şu veya bu istikamette ceph; 

Bu . Roma 23 (A..A.) --: . Tonn~a ?1iln- milştür. Ölen yoktur. Hasar da yoktur. nu s~yleml§tır. alıp harbin saha'Sını genişleteceklerini 
faıı d lllıntakada cephe 80 ktlometrcden tesir Stampa gazetesmın Helsınkı mu 1939 Kfuıunusanisinde d yni h. İyı bir membadan bildirildiğine göre umuyorduk. Halbuki bu(!iln bu dev 

a ır ö 1 . . F' l" d' 1 . İ . ed FinlA d" t e a şe ır- Alın 1 • • • 1-r b · Ye anlaşılıyor kı, ın an ıya ı- habiri. ngılter en an ıyaya o uz de bir zelzele olmuştu. anlar, Tahranı orta şark içın bir pr<>- etlerden pek çoğunun, büyük devlet _ 
1trt ~ra.da ~a Suomosalmide tatbik ct.~ik- taıyyare gelmiş olduğunu bildirmekte- • paganda merkezi haline getirmeğe çalış- leri ihtilafa düsüren mevzu karsısmda 
lıa.lj bıyeyı kullanıyorlar. Ruslar ır:.ıtıe dir. ıtalyada maktadırlar, fakat İran hüküm.eti, tam hareket~z kaldıklarını ~ahede edi • 
flertde, ağır topçularile ve tanklarile Sovyet tebliği bir bitaraflık muhafaza etmeğe karar yoruz. 
ltus~~en Fintandı!~lılar yanlarından Mos1cova 

23 
(A.A.) _ Leningrad as- ye • Lr f vermiş olup birçok Nazi :>.Janlarını mem- . Di~orlar ki bitaraflann hareketsiz .. 

fert lll .. vurarak gerılıyorlar ve Rusların keri mmta-kası erkanı harbiyesinin teb- nı as~ er leketten çıkarmıştır. lıklerı kendi zaTarlarınadır. Bunfarın 
\rlltt· un~kalatını kesmeğe çalışıy~rlar. u~·: • • bir an evvel istilakar hareketi ~örülen 
....;.e;~ce :~Jin:a1ı1:;-e::"::.~; ~2 nnunusanid• her noktada keşi! tedbırler Bır haftalık devletlere karşı harekete gecmel•ri ı!-
"11facak1a e~e us vve ko1Iarı arasında müsademeler olmuş • Ro 23 AA d • h b• • b·ı zımdır: Yoksa. bu devletler. büvük ha-
,._karıaıaı: ~".neral Annibal da esasen tur. Birçok mıntakalarda topçu ateşi . ma f ( ı~ 1- B_~ sabah lDuçe- enız ar ının 1 Ançosu ·ı:.n~anle kozlarını paylaşır paylaomaz 
""'lllnes'da a . tAb' e . kullanmı tı Al teati edilmistir. nın rıyase ı a ın a yem en top anmış . kucuk devletlere ve bunlardan bilhassa 
illan tab· ynı ıy yı ş · • - So---+ ~ leD c..-:

4 
olan nazırlar meclisi. askeri kadroların Loncıra 23 (A.A.) - Salahiyettar vaziyetlerinden memnun olmadıkları _ 

ıyeefi'mi:deJdMilr usulü budur. ".T.... ~ ~ uçuılM'ı takvi · müteallik b" b" bad bildir' lcli~ . ·· b .. · Göğüs göğüse yapmı-;1ai'dır. . yesme 1:9°k kan1:°1 ır me~an 1 gıne gore. u na teveccuh edıp bunları bir hamlede 
lreı . ki 23 (AA) F' 1. d' lı- Kanada ,_... ,_ llyihalan kabul ve tasvib etmiştir. ayın 21 inde hitam bulan hafta esna • hantal Alemden silmeleri f .... .-. bile d.._ 

.t... ın . · - ın an ıya ıu-. açu M li ilk hat ·· ··tamı · d h · 1 · -'-"\.- 23 843 'l""" ...-~l'. öv.. .. v .. r id ec s. cuzu anna aıd sınıf sın a acını en yt:Awıu . tona ei1':1ir. Doğru, fakat öyle bftaraflar V8'l 

~g !!üs goguse yapmış oldukla ı ş Ottava 23 (A.A.) - Kanada hilkft- !ara mensub mezun zabitlerin antren.- ba!iğ olan 4 İngiliz vapuru ve haciınlı>- dır ki buııün hemhudud bulund ki " 
il lf hır ~uharebeden sonra Sovyetlı>- meti. Finlindiyaya, Kanadadan yiyecek ınanlorını tekemmül ettirmek ve ken· ri yekfuıu 35.248 ton olan 11 bitaraf va büvük devletlerin yanı ba ı d u ı:::: llıııa ~rkaıarvt etrafındakı ormanlardan satın a!ınak üzere 100 bin dolarlık bir clilerlni ihtiyaç halinde her an hizmete pur. düşman tarafından 1"'1:ırılmıştır. sinek mesabesi..ı.; bile ~e~ı~ı' 1 . 

l:lo ııa muvaffak oJm~Jardrr. kredi açm~ır. . amade kılabi!ınek maksadile şimdiki Bu zıya]ar, İngiliz harb gemilerinin re- °'1.lar kendilerini toplayıp şı; ı r :;-Oaı,, "Y~ kıta"1L bu kasabayı da ale!A Helsinki 23 - ~~icümhur Kal!lo. ~üdd~en ~lunur ~recede fazla ~t. ':~ olduğu vapurların yüz - hareket edelim deyinceye kacıI. ~ ~ 
Git. lahlıye etmeğe mecbur olmuşlar - Mareşal ~anner~eım a bir mesaj gön- hır mud~et ıçın mecbun surette silih de ikisidir. . . yü'k komşusunun kuvvetli bir şama'ri • 
~ . dererek Finl8ndiya ord~un muvaf- 8;1tına çagınlınalarına karar vermiş • Ayni ~ta ıçinde ~ya. üç ti - le yamyassı olabilirler. Mesela Belçf _ 
~ ;;ndıyalılar, birçok esir ve mü - fakiyetJerinden dolayı tebnkte bulunr tir. caret gemisi kaybetmiştır. kayı bugün değil. bundan çok evvel 
'-dır tktarda harb malzemesi alınış • muştut'. Al . 1. İki vapur daha batta ve sulh içinde mutlak bitaraflı$nı iJAn 
~u · Rei.sicilmhur, bu mesajına şu sl>zlerl man f Şga 1 Londra 23 (A.A.) - 15?8 tonluk etmeye mecbur eden saik bu değil ml-

..,_ ııJar. şimale doğru çekilmişlerdir. iIAve etmiştir= • Norveç cPluto• ve 1523 tonliık İngiliz dir? fs,.fçre gibi arazisinin metaatf 
lf.ı~n mımıffakiyetlerl .suomosalmi mu:ıafferiyetı. !a'n1ıl- altındakı Leh ~altanglla ~""'?"lan İngilterenin şlma- halkınm da ces:ıreti ile meshur oİ..; 
~b !iJlkt 23 (A.A.) _ Cronstadt'ı mizde parlak bir ziya olarak kalacak - ki d li ş~;kl sahıllennde maynlere çarparak bir memleket de. gene bu düşünce ile. 

lltdunan etmiş olan Finlandiya tır.• topra arın 8 sefalet burun batmı.ş1:ırdır. mutlak ve daim! bir bitaraflık ilAn et,. 
~ .. -=-:'. • • • • • • . .. nsanca ~yıat yoktur. Plutonun 22 mis bulunmuyor mu? 

""YJBI - Macar Bır ıngılız dıstroyerı ,,;;::.· ~:!!= ~.:~~:!:: ı!:ı::;~; 27 kişilik müretteba. dJy!e~se bu vazivette hakik.at nere.. 

h b it 
sili, Alınan ifgali altında bulunan toprak- İki . · ır · asıl y~p:nalı, ne etmelı ki hem ududunda a 1 lardakl ~eriıi sefaletin! anlatan bir Al- denbal!ısmm akıbetleri ~me se!Ametını koruyan. hir siyaset 

11.rne, :ıa . Londra 24 (Hu.su.si) - Amtrallil<: dal- rapor vermif!ir. . meçhul. . gutmfuı o~a!ı· hem de ılk hamlede 
llıı laoat.ıaın(.\.A.) - Basler Nachrich • resi tarafından neşredilen bir tebliğe g6- Raporda, yüzlerce Lehlilerln toplu ... f'.arıs 23 (A.A.) - _Salihıyetll Frannz tan~"'.' gıtm.ış olmamalı• 
~: uı Budapeşte muhabirı ya- re cExmoutht distroyeri dün batmıştır. Jarak katledildikleri, her türlü ışkence d~n~ ~fı!lerı, denız kuvvetlerini.o son Kuçük bıtarafları. belki de kendi 

1'-an8u~ Distroyerin bir mayne çarptığı veya tor· ve mezalime maruz kaldıkları bildlrll- gu~ erd.e _ıkı. A:Iman denizaltısına hücum menfaatleri hilafına mütemadt suret • 
~~nyada Oredomare ve Cini pillendlği tahmin edilmektedir. ınektedir. ettikle~ bddırınek~edlrler. te !eroddüd içinde cırpmdıran şey. iş. 
i;""t llıelı askeri mıntaka itin edilmesi ıı:xmoutlu m 175 kijilik müretteba - Hapisaneler, masum Lehlllerle dol • Aynı nıahfıllere gore, İngiltere bahriye 'e bu hal olınuştur. Kararsızlık ve kor-

• afilinde heyecan uyandırırut" tm~an hiç bir haber yoktur. Hepsinin de muştur. Almanlar, Leh milletini imha et- nezareti b~ den.iza~tılarımn "'lluhakkak o- ku .. 
!>iter boğulmuş olduğundan korkulmaktadır. mek gayesile bütün yet~mış kız ve er-j larak tatırıb .. edılmiş ~lduğunu teyid için Bu iki mühim unsurun ne müthi' 

~~du taraftan Sovyet ajanları Macar Exmouth> 1935 senesinde inşa edil - kekleri hadım etmeğe dahi tevessül ey- tamamen musbet dehle malik bulunma - vıpratlcı birer amil oldukJannı ise tef" 
nu ieç kt c b I ı . ı d" maktadır ar ••• _danıe e ve bilhassa Rütenya mi§:tir. Bu diatroyer, harbin aş angıcın· emış er ır. .. ............ ~................................ (Devamı 8 inci 

18
yfada) 

lı.ı~ propaganda yapmaktadır. ~beri batırılan beştnei distroyer~. B.omanyada Saı.Jıt1nı Salı.ııa ................ _ .............. _ .......... ------··-· .. -

Yanın. ~ürkiye elçisi Bir Japon vapurunda mtldafaa i'leri 
tf1,,,,_ değ1ş:iyormuş yakalanan Almanlar _ ~lbh..°: oq; ICı-on ·k 23 (AA ) Japon .Assama Bükreı, 23 (A.A.) - Gafenko ıtarko-

~oq l•ıet 1 1 gazetesinin Roma mu- Londra, · · - .. d b 1 vitch ile görüştükten sonra dün 'payitah-
ha -hrıtıı 8 esine gönderdiği bir haberde, Maru vapurunun tevkifi ve ıçın e u/- ta dönmilftür. Resmt hiçbir tebliğ 
';:' tertt elgrad orta elçisi büyük elçi· nan 21 A manın yakalanmasına ~arf~ a- dilmemiftir neşre-
"<'t s· ettiriını · . ak • d · .w protesto tngilız huk11- · ...._ llltor M ~. ve bu vazıleye v - ponyanın ver •&· . . kted" Diğer taraftan Bükreşteki pasif müda-
~ Olan 

8 
Ussolininin kAtibliğini yap- meti tarafından tetkik edilm~· . dır. k faa işleri süratle ilerlemektedir Havayl-

tc..:..liıı lto: Maıneli tayin olunmuştur. Salahiyettar İngiliz me~a .~~ e ay- et zaruriyeden olan iaşe maddel~ri tevzii
..,:~i 11-_ losu olan Kont Cianonun dediliyor ki, İngiliz kruv~zoru akteponhvka- nin bir takını tahdidata tabi tutulmuş ol-

q,ont M · . · · · k d · de tevkif etme a -.._ edilın· . agtstratı Sofya elçilığiııe purunu açı enız .. _ _ duğu ve gıda maddeleri satış ve tevziirun 
lw...~ny0r Dıştır. İtalyanın Türkiye elçi- lı idi. Yakalanan butun Almanla!° mute- kontrola tabi tutulacağı haber verilmek
~diJın e Pepponun başka bir elçiliğe hassıs ve fenci olduklarından duşmanın tedir 
~ ieıec:k. ihtinıali varsa da yerine ki- muharib kuvvetleri için de çok faydalı <>- · ----------
• ~ ~m değildir. labutrıerdi~ Garb cephesln,·e bir 

rlllerikada komünist Polon •a Mi'll Mecl"si top'2ndı Alman baskım 
tt •der mahk... ld P· ris 23 - Polonya cümhuriyeti PDskilrtilldil 

llftt ~Y<>rk 23 (A.A) um ~ U ü m'Ut meclisinin ilk toplantısı bugün Paris 23 (A.A.) - 23 Kanunusani sa -
ha. l>art· . . - Amcrik=t kom - 1 

• lm t brği· '-~ lai lideri Kari Browder sahte Polonva elçilik bınasında y~pı ış ır. bah te ı. . tıı ..... ~ıı 11 kulla k ' . E le. Cümhurreisi Paderevskı muvak- Vosıge'm garbında dü~man tarafından 
~ \>e 

1 
nma suçundan ikı sene s ı . b' bask _,. · tı ··sk·· ı··ı "~ ·000 d ı k t ·m meclis reisliğine intibah olun- yapılan ır ın -yıa a pu ur u -

tdn-; . <>ar para cezasına mah - a mı ü..tii,. 
~tır. m~tur. m r-· 

Bir edeli lıatıra 
fnee. mlstebsl. nrlf nesrine bQnD oldupm Ahmed Jlatlm sat olmahydı. y 

rt 'boş kalan san'at~ biri de Ahmed llaflmdlr. o fllrlnde bir ba al e. 
d De resmettifl 111 beebeklert ılbf pek eabalr IÖndil. Eter bqae 

1 reıa.. 
re~ eden bir leTba konmQSa pleoek nesWer, bir aatt sonra keşi~:. ac;;• .... 
Mütetenikımnı mezarı libl onan da bir anç toprafını Aııri Mezarl rahim 
tar. On bir Jıl ar ki ondan babMdDmiyor. Ne bdar dii.tt .. tüıaiid ata kaldırır • 
Te hula iaatıradll'. u rösteren atır 

Ahmed llaflm belki lnıgünin harfterlte ttşe ı ı 
&'.aktır. Memleket hesabına bu haldbt onu7:. n te~ çin ebediyen meç.bul kala 
cJ:ıha elimdir. Ne garib tecelUdlr, son 'bir ,...:.:~ u ~~ olmasındaki iztarabdan 
paJmı1an mezanndan bahsederken a en .a «. eyman Nazif. hı hill 1&.. 

- nBüyuk Türk edibinin mezarmıynbu d'11 zehır gıbl lisanla tazallüm ecli7onl•• 
- n an sonra da ya k 

Ba Jibl aç olenlerin çürümüş kemiklerine meı .. pınasa pek lll olar. 
tan ne çıkar, Sadakayla dikeceğinılz iki t merden koşk yapmafa katklflll&k. 
tıtı tannan mezardan daha ıüzeJ ve dahaaş, : tunç lisanın kendi sahibine J&P .. 

Zavallı Ahmed e · !lA.,lam mı olacak!» 
aşım sen ve Sfileym N ·ı . . 

müsterih olııun. Siz gene m~"ud lnsant .ıu azı taşsız, lahıdııiz J&hn, nabanas 
7J)ı; olduğunu havranlıfı bizlerden rörd~~n'!'sınız ki biç olmazsa •tllfınuda il • 
bin affedin ve mazur ıörün Sidn bed~nuL Saçumu:ıı Bize bir tq dlkmeınekle 
rin dikecekleri taşlan bi:ıı tİmdJ ~ yete hlkkedUen adlarını:ıı için tlnl l(Je • 

mü nankörlüklere karpl, rmına bastar17oroL Satlıtunıııda Pnllli • 
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( Şe r aberleri J 
Karadeniz sahil şehirlerinde 
emin limanlar inşa edilecek 

Elli milyon lira sarfilc Zonguldak, İnebolu, Samsun 
ve Trabzonda limanlar yapılması mevzuu bahs 

San' at okullarının iş 
talimatnamesi 

hazırlandı 

Bu adam neden öldü'l 
Topkapı dışındaki kaza mahallinde tetkikat yapaıı 
heyet, ölümün kamyon çarpmasından mı, yoksa beY

Maarif Vekaleti saıı'at okullarında girden düşme neticesi mi vukua geldiğini tesbit edecek 
mütedavil sermaye ile iş yapmak husu-
sunda bir talimatname hazır lam~ ve aJA- Bundan 15 gün evvel Davudpa§ada feci 

1 

Suçlu, Musa ôlınü~ olduğu halde bayr.ı ' 
kadarlara göndermiştir blr kaza olmuş, Şanı isminde bir şoför 1da- nın sapa sa~lam kalıno.sını da iddiasını tt' 

Karadenizde kış mevsiminde sık sık kilde yapılmaktadır. Bilhassa iptida! san- . . . · .. . ı. etmekte olduğu kamyonetle Mus~ adın. yid için delil göstermektedir. 
wkua gelen fırtınalar yüzünden sahil bo- dal ve sallarla yapılmak istenen bu :ii bü- Son. bır~aç Y~ ıçınde mutedavıl ~er- 1 da bir thtıyara çarparak, ölümüne sebebi - Tahkikat :ise, bu iddianın akslnl goste.t• 
yundaki şehirlerin birbirine olan irübatı yük müşkülat doğurmaktadır. maye ışlerı san at okullarında haylı e- yet vermiştir. Vak'ayı müteakıb kaçan §O - cek mahiyettedir. 
kesilmekte fırtınalar es:ıasında denizde Karadenizde büyük ticaret iehirleri hemmiyet kazanmış ve bu şekilde iş ya- för bl.lô.hare yakalanarak adliyeye .sevk ve 4 üncU sorgu hAklml Srunl, Müddeiurnııttl 

' . . . . . pan san'at müesseseleri çoğalmıştır 4 üncü sorııu hA.kimlnln kararlle tevkif edll- , 111' 
bulunan gemiler emin bır Ilınan mevcud vardır. Bu şehırler harıçle olan ırtıbatla- . . .. .. . · .. mış ve hakkında tahkikata ge:çllml§tl. muavini Reşad Saka ve ehlihibre olaraı< 
olmayışı yüzünden daima tehlikeye ma- nnı Karadeniz vuıtasile temin etmekte- .:enı :alımatname. hu~~~erme g~r~, Hadisenin tahk\katı der1nle:şth'lldlkçe, ledlye mühendisi Beşirden müteşekkll ~ 
ruz kalmaktadırlar. Senelerdenberi Ka- dir. Fırtınalı zamanlarda bu şehirlere va- mutedavıl .. s:rma~enın butun tnhavvuJat vak'a knnşık bir mahiyet almıştır. heyet, vak'a mahalllne giderek, bir ke§l! ,p 
radenizin hiçbir sahil şehrine emin bir li- purlann yanaşması kabil olamadığından, ve .tebe~dulatı. hır ,muhasebe tarafından Şoför Şan:. ıs:ıcvabı sırasında, föyle bir mı.şiardır. . 
man inşa olunmamıştır. ihraç eşyası tüccarın elinde kalmakta ÇÜ- takıb edılecektır. İş.er çok olduğu zaman iddia Heri surmu.ştür: Kazanın mes'ulü şoför Şanı midir?. -:iOı. 

.. .. ' Maliye Vekaletinin muvafakatilc Maarif - Mustlya ben kamyonetlmle çarpmış de_ . . oı. 
Münakalat Vekaleti mütehassıs bir he- ruyup mahvolmaktadır. V k.11.v. t f d k·r· .kt d ğlllm İhtiyar beygir üstünde idi Attan dü sa, ihtiyar hakikaten attan mı dü.şerel; 

V kAl t . ••teh sı b.ld'kl e ı ıgı ara ın an a ı mı ar a me- · . - . _ 
yete Karadeniz.de Ilınan haline konacak e e ın mu assı arı geze ı 1 e- . . . , ı şerck öldü. Tesadüfen, bu sırada ben de o müştur'> 

· K d · · a:hil ı · 1 · d ·· · mur tayın edılecektır. San at okullarının _ _ - _ ...ııt~ sahil şehirlerini tetkik ettirmeğe başla- rı ara enız.ın s \ie ur erm a gormuş .. . . . 1 rndan geçiyordum. Suç, benim ustume kal- Muddelumumlll{S.ıe verilecek keşif rar 
•. oldukları noksanları bir rapor halinde mutedavıl sermaye kasasında hıçbır za- dı. bu meçhulü halledecektir. ~ 

~~~~~~~~~~~~~arV~fil~b~ir~~ili~ ı~n300fu~n~~p~~un~ru~=== •• =====.==========~========~==~ 
devamlı fırtına karşısında her şehre uğ- M bah limanl 

50 
.1 1

. mıyacak, fazla olan miktar milli banka- Mı.teferrık: Toplantılar: 
ı .. .. . evzuu s arın mı yon ıra 

nyamıyarak stan'bula donm~lerdır. n·ı z ldak İn bol s ]ardan birine yatırılacaktır. 
M- eh 1 b·11.--- f d sa ı e ongu ' e u, amsun ve Vali Bu~adan döndU 

.ut assıs ar lJ:.ı.~ ırtma esnasın a 1 Trabzonda a ılması kararı ı tır. Li- Mütedavil sermaye atelyesindc yapı- ~ Etıbba Odasında tıbbi konferans 
Rıze Trabzon Gıresun Ordu Samsun Y P aşın ş 1 • 1 d 1 1 1 b .. Bursa vallsl Reflğln davetlisi olarak Bur_ _, rn~ 

• • • • man yapılamıyaca.k yerlerde liman reis- an ış er e ça ıştırı an ta e eye ucrct ve- 11 1• 1 v Ilml D LJl.ttı K d Yarın saat 18,30 dn Etıbba Odası ıko~e 
S. bd b l t tk.kl . . kı . k B .. b k saya g m"l o an a z r. u ır ıır, d,ıı 

ve ıno a u unup e ı erını ş ay- likleri emrinde büyük flikalar bulundu- nlece tir. u ucret saat aşına on uruş dün şı>hrlmitt dönmüştür. Or. Lütfi Kırdar salonunda Ord. Prof. Oborndorfer tarafın 
lan içinde yapmak istemişlerdir. rulacaktır. Flikalar vasıtasile tahmil ve olarak hesab edilecektir. Ücretler talebe 

1 

Bursnda kaldığı müd~t zarfında Çellkpa _ grip ve pslllaccosls mevzulu blr konfetıırJ 
Dalgalı havalarda gemilerden tahmil ı tahliye ameliyesinin daha kolaylıkla ya- namına açılan hesaba kaydedilecek ve o- lasta misafir edllmlş, Uludağa çıkarılmış - verilecektir. 

ve tahliye işi çok bati ve tehlikeli bir şe-1 pılacağı ileri sürülmektedir. kuldan şehadetname aldığı zaman ken- tır. • ~~ 

Bir k~dın kürekle 
disine verilecektir. Bu suretle talebe. Mekteb ve daıreler açıldı Şehir haberlerimizin 

. . Kurlıan Bayramı müna.sebetlle 4 günden. 
mektebden ayrılırken elınde ış yapacak beri tatıl yapmakta olan bllQ.ınum resmi ve d 2 ' · ~ d dıf Ekmek ve buğday 

fiatları tetkik edilecek 
bir sermaye bulunacaktır. hususi dairelerle Üniversite ve m~kteblcr evamı ıncı sa_q,a a-rl 

komşusunu aralar'ı Mütedavil sermaye .. atelye!erlnde mal- , bu sabah açılmışlardır. ~~ ~ 
zeme ve masrafları mutedavıl sermayeye lf' ı 

Bayramın birinci gününden itibaren Dün Karagümriikte alacak mesele.sinden aid olmak üzere verilecek işler, tamamen • • • • • 
tsıanbuıda ekmeğin knosu on buçuk, ık! kadın arasında bir ıtavga çıkmış, bir ta- veya kısmen mamul eşya, muhtelif, aö- Rakıbsız Sınema ve Dans Kralı ve Kralıçesı 
francalanın kilosu on beş kuruştan satıl- ~ny!::ıı::~:. kürekle başından ağır suret_ küm ve tamir işleridir. FRED ASTAIRE Q G"N GER ROGERS 
mağa başlaınŞır. Koragümrükte le sayılı evde oturan Zü- Bu işlerin ücretleri hepsi birden tesbit V"' 1 

Bu seneki buğday ı:ekoltemiz geçen beyde komşusu Fatınadan alacağını istemek edilerek aU.kadarlardan alınacaktır. En son ve en güzel temsilleri 
senelere nisbetle normaldir. Stok miktarı üzere Fatınanm evine gltmiş ve bir müddet 

:uracmııı:n_ fevkin~e. ~ıd~hğundan, bbuığı- ::~~r.da aralarında bu yüzden kavga çık - Bir kamyon bir otobüse 
ay arın çururnemesı ıçın ı racata e Bu kngaya evde bulunan Fatmanm ko -

•• •• 
b~lanmıştır. Buğday mebzul olduğu ve cası da i.§tırak ederek karı koca blr olup Zti- d • d• 
tfatlarda fazla yükseklik olmadığı halde beydeyl dövmeğe ba.şlamı.şln.rdır. Bu esnada ç rpıp evtr 1 
ekmek fiatlannın mütemadiyen yüksel- Fatma eline geçlrdJ.ll blr soba kilreğlle Zü - B:ımatyada Sancaktarbaba sokağında .5 nu 
mes:i nazarı dikkati celbetmi~ tetkikat ~:~:;ır~ başına TIJiarak ağır .surette yara_ maralı evde oturan İbrahimln 3861 sayılı 
yapılmasına lüzum görülmüştür. Yapılan Yarıı.lı kadın tedaTi edllmek üzere ııasckl kamyonunda ehliyetsiz olarak ço!örlUlc ya -
tetkiklere nazaran Toprak Mahsulleri O- hastane.<;lruı kaldırılml§, suçlu karı koca hnk pan İstnvri, dün bu kamyonla Sıımatya cad. 
1isi · ·· 1 d ihti . be kında takibata b~anmıştır. deslnden geçerken yani~ manevra yüzün _ 

. pıyasaya son gun er e yaç nıs - ·······················-··················:·:······-- den önünden gitmekte olan 3160 sayılı oto_ 

Li.iks. danslı ve musikili filminin gördüğü fevkaliıde rağbet ve vaki 
umumi taleb ve ısrar üzerine 

SOMER Sineması tinde buğday çıkarmamaktadır. Bunu T EŞEK K LJ R büse çarpmıştır. 
fırsat bilen tüccarlar ve değirmenciler bi- Bu milsademe netice.sinde otobfuı ehem _ Bir hafta daha göstermiye karar vermiştir. rer bahane ile ekmek fiatlannı yükselt- "li'Pl~~r.mda vef~ ~ babam Hacı Safvet miyeıu surette hasara uğramış ve önünde 

A ._..., n cenaze re de bulunan vt telgraf bulunan 290 .sayılı tramvay direğine çarpa_ Bütün modern dansları, dansetmek istiycnler için son fırsat. İlavetcJl: meğe muvaffak olmuşlardır. Alakadarlar ive mektublarlle allemlzl. teselli eden lCltuf k d vrıım•·tl Ehil t.slz r- k . _ . . • ra e "1 r. ye şo or ve amyon 
Ofıse rnuracaat e~şle~., pı~asaya buğ- ı kAr do.stlarınııza ayn ayrı şükrnnlarınıızın sahibi hakkında takibata başlanm~tır. Kaza EKLER JURNAL en son en ıyi dünya ve harb havadisleri 

day çıkanlmasını ıstemışlerdır. arzına muhterem gazetenizin delfıletinl rlca esnasında nüfusça zayiat olmamıştır. 
eyleriın. • 

Dahiliye ve Nafia 
VekHleri Ankaraya 

döndüler 
Bayram tatilini geçirmek üzere birkaç 

gün evvel şehrimize gelmiş olan Dahili
ye Vekili Faik Öztrak ve Nafıa Vekili 
General Ali Fuad Cebesoy dün akşamki 
eksprosle Ankaraya hareket etmişlerilir. 

Vekiller Haydarpaşa gannda Parti, 
Vilayet, Belediye erkanı tarafından uğur
lanmışlardır. 

-···························································· 
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ALEMDAR 
Sinemalarında 

2 bftJil.k fllm birden: 

1 - Kovboyun Aşkı 
B&f rolde 

SeThnll lôn prömiyer 

GARV COOPER·1n 
kendi bant le atklanna dair 

MERLE OBERON 
ile ~ber O&virdl~ı fransızca 

IÔZl Ü blr fllın 

2 - 3 PALAVRACI -
POLiS HAFiYESi 

Hacı Safnt Eriş ailt!SI namına 
l\laammer Eriş 

sinemasında 

YILDI iDi 
GEHCLİK 

' FRANKI DARO 

Altm lı:açakçılıtı yapan Gangsterler ile 
radyolu poll.sler a.rıw.nda ~n ve şim • 
diye tadar gösterilen sergüze§t ve heye_ 
can ftlmlertn en dehşetli ve e.n güzeli. 

B\l&Ün mat.ı.nelerden iUbareıı 

YILDIZ 
Sinemasında 

dtlnyuıın eın bü)11k :fUmi olan 

SAMI Mi 
ANLAŞMA 

( lNGILlz r FRANSIZ iTiLAFI) 
Par1.'1n en b1iyC.k &rtıstleri bir arada 

GABY MORLA y _ VlCTOR 
FRANCEN - PlERRE 
RİCHARD WİLLM 

Du nımı gönntymıer ve t.ekra.r görmek 
~ JsUyenlerln nazarı dlkka tine 
.. ~-:=S.Wllml ..... mmı:nmıs_.:11m .. _,,.._ ...................... .,I 

3 Palavracılar ve Dev 
Maymunları 

wo..tından yar&tılan türkçe sö%lü 
bllyilk zabıta maceraıan ve glUünçlü ıah.. 

nolerlle dolu tevke.lft.de bir film 
İlAveten: BÜYUK ERZİNCAN 
ZELZELE FELAKETİ türkçe 

il AS Şehzade 
başı FERAH 

Sinemasında ' Tel: 22513 Sinemada Telefon 21359 

İstanbul'un en büyük 2 sinemasında birden ve aynı zamanda senenin emsalsiz 
Süper Filmi - Yaşanmış Hakiki Aşk ve Macera Romanı 

o ARTRE GECELERi 
( ALBERT PREJAN) ( ANNIE VERNA Y) ( LİNE NORO) 

Parisin kadınlan ... 
alemleri ..• 

AKORDEON 

Aşk ve Paranın Faciaları... Metres Hayatı •.• Kadın RekAbeti •.• Gece sefahat 
Baştan baş.t merak ve helecanla takip olunacnk kuvvetli bir mevzu. 

KRALI lakabmı kazanan ALBERT PREJAN'm en yeni şarkıları. 

Daıııııt Reklıtml~rınua h ıkıkatı BU FiLMi BiR ŞAHESER OLDU;<.UNU Sayın mnşterileriP8 
if ırle eden sıııemttl • rımız U temin eder. 

Bu büyük ve müstesna filme ilave olarak ayrıca: 

FER A H'da Çemberlitaş'ta 
Sinemamızda 30.0GO kişi tarnrından takdırle lıtanbulda ilk defa clarak emsalsiz ve gayet 
seyredilen ıan'atın, kudretin buyrık zaferi meraklı büyük bir eser. 

ç A L 1 ~T~çe~ T A ç ~?::!!-!~!~!çır~~~~?' 
bır göpenin te ·rar tekrıır gördUğD emsalsiz eser. emsalsiz aşk ve macera romanı. 

Bu muhteşem programa ek olarak her 2 sinemada aynca 

ERZiNCAN -AMASY.A tufan felaketi (Türkçe) 
BU AKŞAM 

'MELEK 
Yalnız MELEK Sinemasının değil bütün İstanbul sinema aleınio.İll 

yapılmıı rekorlarını kıran bir filmin 

Veni ve Fransızca sözlü nüshası 
Sinemasında (Şarkılar orijinal ve İngilizce) 

BRODVAY G0L0 
Bat Rollerde : TYRONE POWER - ALiCE FA YE • AL JOLSON 

lıAve olarak : YENi METRO GOLDWYN • MA YER DÜNYA havadisleri 
Dikkat: Numaralı koltuk!kaın erkenden aldırılması rica olunur. Tel: 40868 



SON POSTA 
24 

> 

lngilizBahriye zırının 
söylediği nutuk 

• 

bil 
Ç örçil radyoda bütün dünyada 

müsaid veya gayri ınüsaid akis
ler uyandıran bir nutuk söyledi O bil
hassa bitaraf dev!etıere hita!:> ederek on
laıın harb dolayısile duydukları endişe
l~re tercüman olmak istedi. Çörçili:? fik
rınce bitaraflar, sebeb olmadıkları bu 
harbin türlü ziyan ve tazyiklerine ma
rtızdurlar. Bunlardan kurtulmak için de, 
&illetler Cemiyeti paktı mucibince, 
kendi1erine düşen vazifeyi> yaparak 
•Fransa ve İngiltere imparatorlukları ya
nında tecavüze ve adaletsizliğe karşı a
Yağa. kalkınaııdırlar. Çünkü harb fırtı
nası, her an artan bir şiddetle esmekte 
devam ·ve §imal ve cenuba airayet ede
cektir. 

cŞayed İngiltere ve Fransa mücadele

den yorularak bedbaht bir sulh yapacak 
olurlarsa Avrupanın küçük devletlerin
den, on!arın denız kuvvetlerinden, müs
ten:ı.ıckelerinden eser kalmıyacaktır. Bü
tün bunlar Nazilik ile bolşeviklik ara
sın.da taksim olunacaklardır> ilh, ilh. ·· 

Çürçıliıı nutkuna İngiliz b:ükUın.eti si- "" 
Yasetinin parlman karşısında ifade ~ 

i-·· Y A Z A N --·ı 
İ Emekli general 

1

. 
i H. Emrr 
i Erkilet ; 

"Son Posta,, 
nın 
, .... 

as,;:erı 

muharriri 

1 
! 
: . 
i 
e 
: 
: ................... -........... .: 

lunmuş bir tezahürü gözile bakmak bahıs 
nıevzuu değıldir. Ayni zamanda Çörçil, 
bitarafları harekete getirmek için her- . b~i bir tazyik d~ünmüyor, ancak har-1 mıyan. ta~~.r ka~da ~-ih~~et kuv-ı . M~h1mduı ıa İsbndtnav devletleri 

C' 

ı __ H_•_d_is_eJ_er_K_•..;,l'fl_sm_da_.J, 

MERAKLB GELDÜ 
M eraklı bu sabah erkenden mat-ı sonra gelecek b .. t'" . baa ı · u un şaırlerden, edibler-

ya ge eli: den, hikayecilerden, romancılardan .. 
- Bayramını tebrike telclim! kat, yüz bin kat yüksek bir kabil' t~ 
Dedi G .. ld.. ıye ını. · u um: - Meraklı, buna merak demezl 

b - Teyeltkür ederim amma meraklı, saçmalamak derler. er. 
ayr~ geçti. - Saçma laf mı, ne münasebet. 

dırma, bayram ıeçtiy.se de ne za- - Bir mısra bir satır vll7ın yok! 
rnnvar ··.. ,,_ d di.m. •· gorup~ bayramuu tebrik ederim· - Merak ettim, benim iddia ettiğimi 
B: ya'.. ben1:°1 de iatectiğim buydu'. iddia edenlerin birer satır nesirleri, birer 
yr~ gunlerınde seni burada bulamaz- mısra şiirleri var mı T 

dun ki.. . - ! • 1 

- ~ biliyor.':lun., evime gelirdin. 
- Evlenn bayramlannı tebrik 

adetim değildir. etmek 

- Ne dediğini anlamadım. 
. -Ne demek iatediği.mi merak ettin a•

liba.. sen de benim mbt m a.kl 
d

? •· er .ımıol-
un. 

s . .b. - emn gı ı mera.k:b obnadtm ne de-
~~ istediğini de merak .tznedını', yalnız 
sozunden mana çıkanımadım. Evlerin 
bayramları tebrik edilir Ali? 
. - Edilirmiş, ben de Dunu merak et

tim ya ... 
- Nasıl oluyor? 
- Sen bayramda kat win kapuwıı 

çaldın? 

- Pek çok. 
- Kapısını çaldığın mertle ev aahib-

lerini buldun mu? 
- Pek azında! 
- Ya pek çoğunda?. 
- Ev sahibleri evde ~ktu!ar, kapı a-

rasın dan kartımı attım. 
. -. İşte, evlerin bayramlarını tebri.ke 

gıtmışsin. 

- ! ! 

* - Sana bir ff!Y soracaktım. 
- Ne soracaktın? 
- Ben yenilerden ad.dedileb ·u . d vil ., l nm e-

g mı. 

* 
- Yenilik mevzuu ü.zerinde konuşur

ken aklıma geldi, merak ettim. 
- Gene aklına ne geldi neyi merak 

ettin? ' 
- Milli piyango yeni değil mi? 
- Tabii yeni. eskisi Tayyare piyan-

gosu idi. 
- Yeni piyango yenilik yapmlf. 
- Tabii. 
- Ya.pbğı yenilifin il.Anını gazeteler-

de gördüm. 
- Ben dikkat etmedim nedir? 
- Tayyare piyangow her ayın on bi-

rinde çekilirdi. 
- Evet! 
- Milli piyango ise her ayın yediltn.-

de çekilecekmiş. 
- Ha evet. 
- Yenilik bu değil mi? 
-1 ! ! ! 
- Başka yenilik olla onu da illn .. 

derlerdi de ... 

- 1 ! ! 
-:--- Hem sana bir feY aoraca.ğım, merak 

edıyorum: neye piyango ayın on bir-'-' 
de çekilmiyor da yedisinde çekiliyor? 

- ı r • ı 

* - Dur dur. 
bin müttefikler ve küçük bitaraf devle~- ! ~etl~~ erıyıp tuk~eem! Çorçılın dedi- Fınlandiyaya yardım hwıus.unda bütün 
le.r lehinde na.ı;ıl bitebileceğini kendi go- ğf ~bı caded~ ~stün. 'ft insafsız bir kuv- ruh ve mevcudiyetlerile mütemayil ol
~e göre ortaya atmı.Ş oluyor. . vetin altında olumden daha fena bir esa- ~alanna rağmen Milletler Cemiyetinin 
Şüphe yok ki Çıörçil harbin müttef~- rete nihayet düşecek ~rsa, şimalin bu Fın - Rus ihtilafına dair yaptıtı müzake-lerUı nihai zafer ve muvaftakiyet: ~aıli- parlak ı:1onın ve<eeefi manzara b dar relerde gerek Sovyotler Birliti •leybin- - Gene anlomadıın. 

Yetleri ve bitaraf!arın baka ve hurrıyet- acı hı~ır .'l"Y tuavırur edilemez.• de ve gerek Finlôndiyaya yardım hwıu- - Yani yeni edfülerdenl 

!erini garanti edecek bir sulh aktı bakı- 1'inlandıyanın kurtu•ması için lngilte- sunda alınan kararlarda müstenkif kal- - Sen mi? 

- Duruyorum cannn btr yet-e gitti-
ğim yok ki! 

- Be:ediye memudanna çok iyi ba
kıyor. 

-r 
Dundan nasıl bitirilebHeceği meselelerı- re ile Fransa.dan baıh hemen bütün bi- ını,fardı. Fakat bu, onlann Rwıya ve Al- - Ben ya, beğenemodlıı m\! 
ne yakından temas etuğ> ıçın onun nutku tarııflann da yakmdaıı yardım ve alôka- manyaya kendi aleyhlerinıı. yü ·· 1 -:. Estağfurullah, amma 1enin bir m

11

-
Pek mühim ve harbin ica~ıu.ına uy~.n- lan ıı<i'.'11mektedir. - itibarile bu yar- rine bahane verebile<ek herluıngi r;::h: ra §llrmı. bir satır nesrini okumadım kil - Baksana meydanlarda, tramvayl•-
dur; .. Onu~ Alman - Rus ;uyük ~ayı us- dım Mılletler Cemiyetinin de kararı ic>- reketten tevalclciyi emreden r<sml bita- - .İşte onun için ya.. bonim edebiyat- ra, otomobillere işaret verenler için kuY11 tunı.uklerıne karşı buldugu yegane hal brndandır. Ancak İtlllyanınki de dahil, ,~f siyaseUerinden doğnı b . k d ta eşı ~ulunmaz bir lrudrol olduğumu bi- çıkrıkları ve şemsiyeler yaplırılm!J. tarzı şimdilik hareket .. b.~rliğib'dir.k nlık, otdulfu ha'de biltün '"1 yardımlara Al- FinlMdlyanın S.vyeu.':. 8':,li;::: ~;.,,- lem02sın. - ~ ! !

1 
1 

Çörçil nutkunda bulun u ara _ nwı~m ın!lm.anaat otmekte olması bü- şı şiddetle mukabelede bulundutu bu sı- - ? 
1 

? ? -:-- emur annı bu kadar düşün.,, ıı.. kı:ı.rısık ve tehlikeli demlerde cTürkun tö.ıı dunyada en fena tecirler vapmaktan ırada Stokholm avıT'lmanında . - Ben cihan~mul Dtr .X.hr ... t o'-bı·ıı·- ledıye, ne olur; biraz da halln düşünse de 
. • k.J: --ı k . , ...-- cereyan r- "' :aa d 1 d ~dik ve aziınkAr• duruşundan. ta. w~- 'C' a~am•kta?". ~ Almanyamn . eden yeni müzakereler tekrar ıöaterdi ki rıın. mey an ar a tramvay bekliyenler için 

karane bahsetmekle beraber <Fınl"":tı- 1'inllndıyaya hançt"" ıele<0k yardımla- resmi İsveç hükllmetl bitarııflılt ı;iyase- - ? ? 1 ? de sundurmalar yaptım iyi olmaz mı! Yanın tehlikenin ağzında iken bıle• hur- n menetmefe ve bu huousta lskondinav tinden çıkmak niyetinde olmam•kla be- - Eserlerimiıı azaınoll 6nfinde bütün Meraklı ayağa kalkh: 

riyet ve istiklii ini görülmemiş bir kahra- dovletlert üttrlnde ta,.,.ık yııpm•~a mu- nıber Fin!Andiyaya hwıu.d mahiyette vu- dünya eğilir. - Şimdilik bu kadar! tnan!ıkla müdafaa azmini hayranlıkla kabD Sovyetlo!T Blrlll'inden b•zı menfo- kubulacak yardunlan da ıneııedecek de- - ? ? ? T Dedi ve çıkıp gitti. Zikı-ediyor. a!lo!T koparman mümldlndilr. Ancak bu ğildir. İsveçin bu .ıy.- <imdilik Nor- - Ben şimdiye kadar ..,ımı,, ~imdiden ,..---, , 11 I 
• . J .r#l-4~ ~u AJl 

Filvaki cFinlandiyanın beşeriyete ya.p- menfaatler velev GaHçya petrol'arını is- veç ile Danimarkan.ın da aiyaseti addo- L tığı hizmet her türlü sitayişin fevkinde- letmek veyahud Romımyaya giden de- luna~ilir. o halde Çörçilin ar;r;u ettiği Bun 1 an b i ı ı· y 0 • d. . " ~ 
dir .• Çünkü küçük bitaraf devletlerin bi~ miryolunun ö~e~d· Jrontrol hakkı elde gibi Is~a~dinav devletlerıniıı Fmlôndi- 1 r mu 1 ınız r 
tecavüz karşısmda alacaklan tek şerefh etmek gı_b~ mub~ ~ler olsa dahi Al- yaya butun kuv~etlerile yardım için ha-
kararm ne oldu•unu 

0 
göstermiştir. Bun- manya gıbı koca bir devlete, eski dostları rekete geçınelerı beklenemOL ~'ilvaki 67 kiloluk buzagv 

dan başka a'ın;cak kararlarda sırf ra- olan Finlere karşı, xaton pek nisbetsiz böyle bir hareket Fransa ve İngiltereyi 1 

Yanan gemiler k~.mların rol oynamaması iktiza ettiğini d..-lerde Wk. bir ılilJıııanın taral'.nı de mecburi olarak FinlAndiyaya üilen Kansasda Viıl- 1937 ve 1938 senelerinde 691 gemi b t-
a · tutm k i ..... an• h:-

1
ere - bahu b zun varduna sevıkeder b tl h b. ta eyaletinde do - mı~tır. Gemı'lerde yangın çıkması ~"" 

o<>stcrmek dô'•yısile Finllndiyanın mı- a ·- • ~ « sus ı . , . . . . ve u sur~ ~ ar ın • ~ Gali terbiyevidir. Elhasıl Finler bugün Türk havsaJ.=za hlf mğınaz. Yazık ~ IP'.".~l<; sırayetını tacil ~ebllirdi. Fakat ~anğubir buzağı doğ ~?lay o~.adıgı gibi, son sistem aletier, 
burun dünyanın takdir, hayret ve manevt ı Almanya bu gıbı kilçGJdüklere tenezzul guruluyor kı şımd!lik böyle bir l"Y yuk- u zaman gayet ır .. gemınm herlıangi bir tarafında haH :Yardımlarını üzerlerine celbederek müş' etmektedir. tur. iri olduğu nazan tabııden bir iki derece yilkselmiı harar .. 
!erek büyük ırkımızın asaletile mütena-\ Almanya, Rusların başka semtlerde .o· Ayni zamanda, Hol!ndA, Belçika ve dikkati celbettlği ti gemlnın kontrnlile mükellef olan!.,.. sıb çok yu .. k ek b" k h manlıkla çarpı-, na gö.stereceti bazı mellfaatlere veya hız- lsvıçrenin veyahud Tuna ve Balkan dev- için hemen tarh! _ haber vermektedlTler. Böyle old·""' haJ,. 

s ır a ra So .,_.... 
1 

F' 
1
• 1 1 . . d d 691 1.46"' i•:Ynrlar Fak 

1 

. küçük fakat metlere korşı vy•-· yanız ın an- et erının e durup dururken kendi ibti- 67 k e gemide yangın çılı:ması pyam 
Sert \'C .s vl a ;.sank, ŞU biri diğeri- diyada değil, bütün İsbndinavyada doJıi yarlarile harbe bnlaşınaları hiç beklene- ~.;~ ........ ~? .. ~~=~!~ teolıö ed!lmiıttr. dikkattir. 
". . ag am ın ayasına b ktığı b ak - d .. B ·ub l ha b -------·-·····--·--··ın ardınd .ı t d k Iabalık düş- serb~t ıra veya ır acagı a soy- mez. u ı ara r i tevsi keyfiyeti 

iki anketciye açık mektub 
B"y N • S d il h . . .......... YAZAN ........... ; şlkiiyet ediyor. Buna da ne buyurursunuz? 
~ acı a u a a. 1 p 'd F h . o i Yanınızda şa.hldle yanıma geldllintzi ya 

r,.~,1~ h~rta evvel gençlero hilcwn eden Wr L,~.~~···-···~•••~~:~~.!~LJ ~:~::·~:,.";,.Benim de :ra11llllda bir dlteı" ar : 
t1ın l 0ıttım uştuın. cEyvaıh ! Yazık oldu bi - 1 · . nesle, demiştim, methedll!yoruzhı «Mesaneden t>oşaltılan amonyak» zarafetini Şımdl ~e lstiyorsuntn? Bu karfl}ıklı şahid-

ll:i gün sonra l . iid:ıfaaya kalk - ~ığın satırlann mürtidtebi kurumuş bile ! lerl de sutunlara dam ederek hangl.mizln tın O .. n genç erı m old Y etenJn kollelc&tT<>llU meydandadır. hnklı olduğumuzu !Aba.ta kalkmak mı? Fa -
tençıer~ d~~~o~~ldn.sın. Sadece cyazık u, ~~s.: zaman Serveti Fttnundak1 tekzibi-! kat ~una ne lüzum var? Sizi. de, beni de ken_ 

l3enı · .. .. ı okumamıştın buglllı okuyabilirsin. dl sutunlarunızda dinlemlş olanlar ltA.fi de _ 
lince m şahsıma savurduğun kufurlere ge- m1 de nda amoDPk fıkraı;ını yeni recede hükümlerlnl vermişlerdir sanırım. 
nabı~ı~enden zaten başka. şey beklemezdim. Kendl sUtunu dall teıcrar etmek cesaretin! Fakat .t:iz böyle bir ka.rşılaşmayı kabUl eder 
ll " caddesinde eski, yeni senin kendine nükteler araın.~t ? ... ,,.a .. -tlh itiraf ederim seniz ben hayır demem. -
Yık bll ı gösterebair mı.ıwn ~n -ı>eıc 

0 

g ve terbiyenden nasibini aımıyan ki bu caddede Baba Tabir gibi meşhur ve Bana açık mektubunuzdaki mıe yakı}tı _ 
ele Ot; şerefli muharrir kalınıştL Şimdi ben oldun. Tanrı cbllemizl korusun! rnmadığlm il.slfibu okumam14 olaJllll. Çüııkil 
lUn tı,~rın arasındayım. Bir tek korkum, se- tortunÇ çok gençsiniz ve bu Babıft.11 yo~unun kö. 
teb.ı:ka.afından mcthedllmekti. Hamdoısun, o Bay Sevkel Radoya: tü an·~nesi içinde bentız ~endtntzı harcama_ 

,., e artık benlm iç.in de kalma~. • mı.,sımzdır. Bunun için bu seferki açık mek-
:ı:ı.e9~lı..~ım hakkmdıı sıraladığın nükteleri ge. sın kı.sac& fO cevabı .ereeeğfnı: tub ilhamınızı ben unutacağım, fakat siz 
aa Cildi kafana yerleştirebilirsin. N:ı.sıl oL zorla. haklı çııanağa çaıışıyorsunuz. Yal - bir daha o llh.ams. tAbf olmamata çalışın. 
ba bı:w;kaları için de sana. tazım olur. çünkü nız t>enlm değil, Bayan Şükfife Nihal1n de Bırakın, o yolun yolcuları ba.§ka. c1ns mu • 

~kn sermayen yoktur. söz.lerlni bilerek, bUmlyeret, isti)•erek, ıste • harrirle-r kalsıııl 
Cleçmı~ bir anket~ benim ağzımdan 1nıyerek tahrif ~tiğiniıı bl.r ha.ldkattır. O da Balld Faıhrl O.ıansoy 

_ an sav e e en a 0 içi dir k" b' k ·· · a·1·k k uıan kara h ku tl ·nin büvük ıenınektcdir. nun n ı ır aç gun şım ı ı anca muhariblerin yeni teca-

d 
ve ava vve en . d F' l' d' ·· algrı 'a bak k b k h mı·ııe eV"Vel !sveç parlamentosun a ın an ıya- vuz ve taarruilarile mümkün olabilir 

. · rına ara u a raman - .. . .. .. . . · tı.n dnha ne zamana kadar dayanabilece- ya yardım me~tnı etrafında muhm:1 mu- O halde Çorçılın bltaraflara harbe mü-
ktni du" .. v b 

1 
Korku- zakereler olm~ ve 1sveçin, dolayısıle de dahale yolundaki tavsiyesi bnmına bir te-

l 
şunmege mec ur o uyor. . . . . -.-· :ur ki Fi 

1 
. h uvaffaki- diı..r İskandınav deY1etlerinın durumla- mennıden ıbaret kalmağa mahkOmdur. 

n erın, er zaman m j 6~ _ --lr tukl ö ı •..t· l'etıe red ve tardedeceklerine şüphe ol- rını tavzih ed~ nu ar 
8 

Y enmtj.ır. H. K. Erkilet 
~..,~~·-~ 

Okuyucu Iİlrıma 
CeıJablarım 
İzm.irde Bayan e-Here: 
- Aileyi her tGr1C1 ~hlllteden 

muhafaza eden bqboa temel 8fk de
ğil midir? diyorsuııUK. 

Hayır. cevabını vereceğim. Aşk 
kelimesini cdostluh yahud <kar1ı -
Jı.klı anlaşma> tdbir.lıerile değ:Lyt!.rıe -
niz hı:xkikate biraz yaklaşırsırus. fa
kat ben siz~ daha sa.ğlam olarak: 
cÇocuk> ve cev> diyeceğim. 

* Ankarada Bayan dl.B.• aı 

- Anlaşma için uzun bir tanışma 
devresine ihtiyaç yok mudur? diyor .. 
sunuz. Eğer ailenizin evi ha.rlclnd 
onun nezaretinden uzak olarak h; 

talar~a, ayl~• birlikte dolaşa.bil -

fr:ıek ımkfinını 1stiyonanız size men
ı cevab vereceC1iw. Birlikt ., ~~&• e yuva 
kuracagınız erkeği elbette .. .-.. ... 1-go .. ~. 

tetkrk edeceksiniz. Hakkınızdır, fa. 
kat daima aile evinde ve mutlak su
rette hiç kimsenin r:ı.az.arı dikkatinl 
celbe1meden. 

* 
'Ösküdarda Bay Kudrete: 

. - Mademki, üç sene evvel ö1mut 
hır adamı bile kıskanacak derece • 
d: ... hassassınız. o halde vazgeçiniz. 
Bır genç vkızla evlenmek üç çocu v • 
nuz.l ragmen müreccahtır. Fafat 
genç klzın genç kızlık mazisinde de 
araba: hayali bir sevginin . l . . ız enru a. 
ram1yacak mısınız? Mektubunuz bll4 
na şüphe verdi. 

* Bayan «D.J.» ye: 
Bence şerefli ve namuslu olan her 

meslek makbuldür ve bahsettiğiniı 
meslek de takdir ettiklerimin en ba
şında gelir. Yalnrız fazla gezme. faz
fa dolaşma mecburiyetine katlanıp 
kja tlan.amıya"Cağmızk. düşününüz. 

TEYZE 



6 Sayfa 

Gazetecilik alemine aid 
şayanı dikkat m liıma 

Harbin garib bir cilt·esi: Amerikan gazetelerinin lngilz 
imparatorluğu dahilindeki sabşları 3 milyon arttı 

Tabı adedi gii:nde iki flıilyonu geçen bir !ngiliz ga.zeteri: Deyli Ekspres 

Nüfus miktarı nazarı dikkate alı - basladıklan sırada kendilerine model 
a.ın.a İngiltere, en az yevmi gazeteye ola.rak İngiliz garetelerini seçmişler -
malik elan memlekettir. Bütün İngil - eli. Şimdi iş tamamile de~tir. İn -
terede in~ eylemekte olan yevrn! giliz gazeteleri Amerikan gazetelerini 
ıazetelerin sayısı 196 dır. Bu miktar - taklide başlamışlardır. 
dan 24 ü Londraya aid bulumnaktadır. Sc.n zamanlara kadar İngiliz ga • 
Pazar ~leri ise Londrada an~ak -~ 9 zetelerinde fazla yer tutmakta olan si
gazet~ ıntışar eder, onlar da .bır gu.~ yaset işleri yava., yavaş azalmıştır. Bu 
evvelmden basılır... Gaze:eıenn ad~ı I gün İngiliz gazetelerinin başhca gaye. 
az o~makla beraber tabı mıktarlan yuk leri halkın bilgisini arttırmaktan ziya. 
sektır. Bundan başka sayfaları boldur. de onu eğlendirmektir. 

İngiltErede çıkan yevmi gazeteler - Amcrikada oJduru gibi İngilterede 
den be?iJıin tabı adedi bol bol birer mil- dahi büvük ve kudretli matbuat tröst
yonu geçmektedir. Bu ~z~teler 16• leri tesi's edilmiştir. Bu tröstlerin te -
baz.an da 24 sayfa olarak ıntişar etmek. sisi kevfiyeti işin mali ve t icari bir şe-
tedirler: . . . .. kil aldığını açıkça isbat eylemektedir. 

İngihz gazetelennın tabı adedi sur - .,., t .. t . . k d dal ·b dak 1 
tl nk lm ·şt· .u ros 1.şı o a ar u sa -

• c Y se 1 ır. mıştır ki bazı Fransız gazeteleri bile 
1914 senesinde yapı.lan hesabda 16 .:AngJo Sakson• matbuatı tesiri altına 

milyon halk için J O mılyon gazete tab- . . 1 d' . 
edilirdi. gırrnış er ır. 

. . İş böyle giderse bütün beynelmilel 
1932 s~esi™!e l 8 milyon halk lçın matbuat dört beş büyük tröst tarafın-

tabı adedi 29 mılyona varmıştır. d ·a edil ekti an ı '1re ec r. 
Amerikan gazetelerine gelince: A vrupada harb hali hadis olmamış 
Amerikan gazeteleri adeta kitab 1 d b trö tl · h hald · ha o s~y ı u ~ en er e ış şın -

teklini almış bulunmaktadırlar. Sayfa d d.. •• 1 ktık 
adedleri İngiliz gazetelerinin sayfala - a ""ormuş 0 aca · · 
nndan tki hazan da üç kat fazladır. Harb vaziyetinden istifade eden A-

merı'kan matbuatı olmuştur Yaoılan Paza!' günleri neşreylemekte oldukla- · 
n Uaveler de nazarı dikkate alınırsa hecaba na~aran Avrupad.a harb başlı • 
bunları eve t8şımak için herhalde bir yalıdanben yevmt Amerikan gazete -
hamal tutmak Uzı.m gelir. lerinin tabı adedi 3 milyona yakın art-

A ~,. t 1 · · t•pl'"'n· adet" mı~tır. Bu artmaya sebeb yalnız Ame-
meıU\.an geze e ennın ı ... .... . . . •. . . 

standard:izedir. Amerikan ga:r:eteleri - rıkan kanıe:ı degıldir. Amerikan ga -
-J- • ~-~ • t' · ~...r: degı~·ldir. ti _ zeteleri İngılterede ve hususile İn~il -
llll.ı azım e.ıu>enye ı sıyd.')ı t .. l k 1 . d k b''yük bf 

t 1 ·d· Amerikan gazete ere mustem e e erın e pe u r caret g11.ze e en ır. - ~ . 
. · .. 1 1 raqbet ıle karşı1anmaktadırlar. 

len bılhassa reklA.m işlen ı e me.şgu o. -················ ............................. - .......... _. 
hırlar. Bu gayeye erişmek için ellerin- Şira iç~ bir genç zehirlendi 
den geldiği kadar çalışırlar. uğraşır - Kasınıpaşada oturan 15 yaşlarında Hakkı 
la:r... adında bir genç, o civarda şıracılık yapan 

İtiraf eylemek lazımdır ki bu husus- Şeınsı adında birlnln dükkA.nından bir bar_ 
dak şıra içmiş ve bir müddet sonra zehirlen

ta onların ayarına yetişen ba.şka hiçbir me alAlml göstermiştir. 
ınillet ga:ıetesi yoktur. 

Burada garib bir meseleden bahse -
delim: Amerikan gazeteleri intişara 

Kadına köşeyi dönerken yetişıajşti.: 
- Kızım biraz durur musun? 
Genç kadın durmuş ve hayretle başı. 

Hakkı tt:dav1 edilmek üzere Beyoğlu has • 
tanesine kaldırıımı.,, zehirlenme hAdisesl et. 
rafında tahkikata b~annu.ştır. 

«Son Posta» ııın tefrikası: 

SON POSTA İkincikinun 24 

•Son Posta» nm zabıta romanı: 59 

Yazan: CEVAD FEHMİ 

det·n · tiraf'lar:a 
Rıdvan Sadullah müstehzi bir tebes -

silinle .gülümsiyerek cevab verdi: 
- Cinayetlerinizi. . . Ha, söze b~lama

dan evvel lutfen tasrih edin, siz yalnız 
Hüsnü BeyJe Ahın.edin katili misin;z,· 
yoksa Raif Beyi öldüren de siz misiniz? 

Delikanlı alt dudağını dişlerile kemi
rerek birkaç saniye düşündü. Sonra bey
nine saplanan bir düşünceyi kafasından 
atmak istiyormuş ıgibi b~ını silkeledi. 
Nihayet Rıdvan Sadullahın, gözlerinin ti 
içine bakan bakışlarına karşı acı acı gü -
lürnsiyerek: 

- Evet, benim! dedi. 
- Şu halde yengeniz Leyla Hanımı da 

barda siz öldürmek istediniz? 
- Ben (~dürmek istedim. 
- Peki bütün bunlara sebeb ne? 
- Raifin mirasına konmak arzusu. Bü-

tün varisleri ortadan kaldırıp tek başıma 
kalmak istedim. 

Delikanlı artık tereddüd devresini at - Necdet su.allerı? ezberlemiş gibi cevablar veriyordu 

la~mış~ı. Kendisini yastıklara bırakmış, 1 !inde şahla~y~r ... Bütü.n irademi kaybedi-, içinde Rıdvan Sadullaha baktığını farket 
gözlerı. yarı kapalı, Rıdvan Sad~lla~m I yorum ve olduruyorum.. .. . . tim. . . . , 
suallerıne adeta evvelden ezberlemış gıbi ı - Tıpkı romanlardakı mucrımler gı - - Raif Beyın katlınden işe başlıyalLm, 
cevablar veriyordu. bi. .. Kendi kendinizle dalına mücadele Yeğeninizin bizimle görüşmek üzere ha· 

- Peki Raif Beyi siz öldürdünüz. Se- halindesiniz. İçinize giren cinayet şeyta - pishaneden çıkacağını ve Yeiilköydeki 
beb de malum. Ya Raif Bey kardt'şini ne- nını oradan çıkarmak üzere boğuşup du- köşke gideceğini nasıl haoer aldınız? 
ye öldürdü? ruyorsunuz. Bazan siz onu yeniyorsunuz, - Size mektub getiren mahkum Ralf.. 

Oda derin bir sessizlik içinde idi. Ne - bazan o sizi mağlub ediyor. Buhran za- ten Leyla Hanıma da mektub getirmişti. 
fes almaktan hile çekiniyorduk. Rıdvan manlarında kendinizi kırlara atıyorsunuz. Kendisine evde içki ikram ettim. Sarhoş
Sadullah biraz müstehzi, bira.ı lBkayd Böyle değil mi? luğundan bilistifade size gönderile?ı mek· 
&uallerini sanki gelişi güzel sıraliyordu. Rıdvan Sadullah a.şik!r bir şekilde a - tubu açıp okudum. 
Serkomiser onun tam aksine derin bir he- lay ediyordu. Fakat Necdet bunu farket- - Ve derhal planınızı çi7.diniz. Hadi
yecan içinde idi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. miyerek gizli derdinin Arazı kendisine an se gecesi spor otomobilini garajdan çı • 
Biraz öne eği~, gözlerini delikanlıya !atılan bir hasta gibi tasdik etti: kararak Yeşilköye gittiniz. Yanınızdaki 
dikmişti. Müddeiumumi muavini not al- - Evet, evet, tıpkı böyle! kadın kimdi? Onu ,gördük, iesini de duy-
makla meşguldü. Onun da heyecanlı ol - - Şu farkla ki size cinayetleri işleten duk. 
du.ğu renginin sarılığından anlaşılıyordu. ruhi hastalığınız Raif Beyin mirasına Nt>cdet birden cevab vermedi. Rıd-
Bana gelince delikanlının itiraflarındaki korunak hususundaki maddi plfunnızla van Sadullah tekrarladı: 
kat'iyet ile Rıdvan Sadullahın müstehzi pek ayarlı §ekilde seyrediyor. Miras1 bı- _ Bu kadın kimdi? Nişanlınız Neo· 
ve l.Akayd tavrı arasında bocalıyordum. rakacak olanla mirasta hissesi bıılwıanları la hanım mı? 
Rıdvan Sadullah acaba niçin böyle idi? öldürdünüz veya öldürmek istediniz. Yal- Delikanlı birden kalkındı. Dirsekle-

Necdetin Besi yeniden iş.itildi: ruz anlamak istediğim bir nokta var. Raif 
- Raifin kardeşini de ben öldürdU.m. Beyi neye hapishaneye attırdınız.? O öl -
Serkomiser odaya bir bomba düşmüş gi medikçe siz mirasa konamazdınız. 

bi sandalyesinden &ıçradı. Başını kağıdla- - ~ka türlü şüpheleri üzerimden 
rından kaldırm.ıyan müddeiumumi mua- atamazdım. Evvela mirasta hisseleri olan
vininin rengi büsbütün soldu. ları öldürüp Raifin hesabını görmeyi 

Ve Necdet ayni vaziyette, yastıklar üs- sonraya bıraktım. Bu suretle cinayet -
tün.de bitab, devam etti: lerin miras için işlendikleri de mevzuu -

- Onu da ben öldürdüm. Suçu Raifin bahs olmıyacaktı. Raif nasıl olsa hapisha-
üzerine attım. neden çıkardı. Onu hapishane içinde de 

- Şu halde bu işin bir muhasebesini öldürmenin veya öldürtmenin çares]ni 
yapalım. Dört katil ve bir de katil mak- belki bulabilirdim. . 
sadile cerh. . . Bize vaktile pederinizden Şimdiye kadar müstehzi bir eda ile ka
kalan bazı emlakin mevcudiyetini haber nuşan Rıdvan Sadullah birdenbire ciddi
verıniştiniz. Pek fakir bir adam sayılmaz- leşti. Kaşlarını çatarak: 
sınız. Şu halde yalnız bir miras meselesi - Bu itiraflarınızla mülakatın çerçe -
için bu kadar cinayet fazla değil mi? vesini çizmiş olduk, dedi. Şimdi daha e-

- Haklısınız ... Sebeb yalnız bu değil.. saslı bir şek.ilde görü.şmiye başlıya bili -
Zaman oluyor ki kan dökmek arzusu içim riz. 
de mukavemet kabul etmez bir karar ha- Necdetin kaçamaklı bir bakış.la endişe 

<CENNETllLllK 

rinin üstünde yarasının müsaade et -
tiği nisbette doğrularak sesinin bLitün 
kuvvetile haykırdı: 

- Hayır hayır! Neclanın bu işlerle 

alakası yok! 
- Ya. öyle mi? Şu halde bu kadın 

kimdi? 
Necdet tekrar yastıkların üzerine 

düştü. Kısık bir sesle: 
- Metresimdi! dedi. 
- Metresiniz, ha! Demek bir met-

resin.iz vardı. İsmi? 
- Söyliyemem. 
- s~beb? 

- Onu bu yola< ben sevkettim. Za -
vallı kadın bana olan sevgisi yüzün .. 
den cinayet işlemeye kadar sürüklen • 
di. Şimdi ismini vererek onu darağa -

(Devamı 11 inci sayfada) 

le bakmış, hakir görmüş. bir çok in -
sanları tiksindirmişti. 

m Ç€virmişti. Kendisine klzım diye hi
tab ediliyordu. Niyazi bey şapka'Sını 
çıkararak ona yaklaşmıştı. 

Fakat genç kadın ne kadar ürkPkti. 
Kendisine endişe ile bakıyordu. Daha GÜIMIAHKilRlAI 

Erkeklerin kaba muamelelerine O 
derece alışmıştı ki, hepsini birbirinin 
ayni s:mıyordu. Yatakta. salyalan a • 
kan. gözleri dönen. ayaklarını yalnyan 
erkekler bile, işleri bittikten sonra ha· 
kaTet etmişler. dürtüşlemişler, kaba 
muameleler yapmışlardı . . bir söz söylemeden: 

- Vallahi ağabey bir daha buralar
da göı:ükmem. dedi.. Bir işim vardı. 
Para a!a~ktım. da onun için uğradım. - Bir şey soracağım, şayet bir mah- yin yuzune m3.ılalı manalı bakıp, gü- nüyordu anlaşılan. Bu v.a:kit kazan -
Vallah1, annemın ölüsünü öpeyim bir zur yoksa. bana cevab verebilirseniz lü.ştüler. Biri diğerine: mak için başvurulmuş bir çareydi. Yan 
daha yapmam!. büyük iyilik edeceksiniz. - Yosma bir enayi yakalamış! gözle karşısındaki adamı süzdü. Tavır-

Niyazi bey şaşırmıştı. Kadın birine Ka':im. karşısında bir baba şefkatile Dedi .. öteki de ilave etti: larL insana emniyet telkin ediyordu. A-
benzetmiş olacaktı. Y,aqvaran gözlerle. konu~cın saçlan vaktinden evvel beya-.z- - PaTalı bir budalaya benziyor. sil yüzünde bariz bir iztırab görünü • 
karşısında ezilip büzülüyordu. lanmış. bu asil tavırlı adama hayretle Bu sözleri ilcisi de işitmişlerdi. Ni - yordu. 

-: Bu. defalı:k bırak beni ağabey... bakıyordu.: yazi bey aldırmadı. Genç kadın, onlara Bu adamın belki de karısını. sev~ • 
NıyBazı bey yumuşak bir sesle: - Buyurun efendim. ateş püsküren bir nazarla baktı. Sesini lisini, ldm bilir nesini takib ~...Jen .... bı'r 
- e~i birine benzettin galiba kı- "-"' 

- Kızım-

Bu yıllardanberi ilk defa işittiği bir 
kelimeydi. Ona bir kısmı orospu. · bir 
kısmı yosma demiş. bir :kısmı da türlü 
adl~rla cağırmıştı. 

- Kızım! 

Bu kelime bütün benliğini değişti • 
ren sihirli bir tesir husule. getirmişti 
üzednde .. 

-- Söyliyeyim efendim, diye söze zım! dedı. Ben seni ilk defa görüyo _ - Ayak üzeri konuşabilir miyiz?.. çıkarmadı. koca. bir 8.şık olması ihtimalini düşü11-
ru.m. Nazarı dikkati celbetmemiz ı·hırm· alı' Niyazi bey hiç bir mukaddemeye dü. Konu<ıurken şimdiye k d k. _ başladı .. Apartıman Aysel isminde or -

1.. ·· ed k d · di · "1 ' a ar 1 m k dı · dd · A 1 k 
Niyazi beyin sesindeki yumuşaklık var ... Köşedeki muhallebiciye kadar uzum gorm en ~a sa a gır . senin hitab etmediği şekilde kibar ve ta yaşlı bir a na ~:. ır. yse ta -ma 

-r.ç kadının korkusunu y,ahctırmıştı. zahmet eder mi.siniz? - Kızını. sen bır apartımandan çık- .. f'k d k d. d adıdır. El'an güzellıgıni muhafaza e -
~- """ • muş ı avranıyor, .: ızun> ıyor u. · 
Sordu: Muhatabı, kendisini yukarıd • tın. O apartımanda kimin oturdugwm B k 1. . d d k b h.. . den dehşetli bir kadındı. o randevu e--

s. b t i hlAk· .. 1.. an aşagı b"lm . b d. S k be . - u e ımeyı uy u ça, u urmctı - ız za ı a a a ıye memuru de- suzc u; bu süzüşiin intıbalar n d.. .. 1 em ıca e ıyor. a ın m agzın- .. .. • . • vi olarak işletir burasını .. Bütün müş-
. ? 1 . . .. ı ı. uşun- <lan Ff 1 - 1 IAk d • . gordukçe çoktan ayrıldıgı msanlıaa 

ğil misfnız · ce (>rmın suzgecin<len geçirdikten son. a a maga ça ışan a a ~a ar ~u · .. .. ~ .. .. . "'. terileri kibar adamlardır. Öyle herkesi 
Niyazi bey korkunun sebebini anla- ra: memur falan zan~ed-ayim deme .. kor _ muvakl{at de olsa. dondugunu hıssedı- . . 

mıs!l; eevab verdi. - Buyurun gidelim!. kup da hakikati gizleme .. Beni apartı- yordu. Ne zamandanberidir ki. insan - almaz ıçenye .. 
:__ Havır kızım-· Dedi. m~m sakinlerini öğrcnmeğe sevkeden ların hoyrat hareketlerile. haşin söz • -- Bir şey daha sorabilir miyim? A· 

Genç kadın derin bir n~fes alını.• Muhallebiciye girdiler. Orada a . amil tama.mile şahsi ve hususidir. lerile kRrşılaşıyordu. VÜ<~udünü. şeh - sıl bence ehemmiyetli olan da bu! .. 
ta ırl~rına bir emniyet hMtiın olmuştu. fasileden iki kadın müşteriden ba~ı ?enç kadın. çantasmdan aynasını ve vet.e nezrettiği gündenberi. koynuna - Sorun bakalım. Yoksa sizin de 
~ Benden ne istiyorsunuz?. kimse yoktu. Genç kadınla Niyazi ~~ ruJunu çıkardı. Dudaklarının boyasını gircilği erkekten. gördüklerine. konuş- bir kimseniz mi buraya devam ediyor? 

tazelerken söyleyip söylememeği düşü- luklarm.a: kadar herkes ona başka göz- (Arkası vatJ 
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Kukla oyunu: 
v 

Usta kuklayla çıragı 

&ON POSTA 

j( Okuyucu!arımızın şiirleri )1 
SANA 

Erıdneanın, Kemahın. dalı. &qı 1eşt1cll; 
Ötmf\..f timdi baykuşlar, baln, bqı deşUdL 
Nedir olan, ne nr! .ı\lta1lar mı yıluldıT 
Kalksa taba atımıs, sanlmayn 1eleclen. 

Yetitln, koçlar )'Urda, üd:me kaldır bqın; 
Tılsunı Tal', Atanın, diişmes o temıs ıqın. 

Tarihi yenmiş Eti, kohıkorkma ıen sola, 
Yılma :ratız yoldaşh, G6kt6rktln Opı oflL 
Kucakla, yıldınmla, korkatmaı 11enJ dola: 
Gem nrdulı: 1ok penanın, itin bqlı kara 

de.dea. 

Yefltl~r. koçlar )'Urda, tirilme ltatclır bqm; 
Tılaunı Yar, Atanın diişmes o &emls t:qın. 

K. Karagtll 

~ ERZiNCAN 
Usta lııük _... dlrt tarafa döner: 1 - Orasını bilmem ustacağı.zım, eğer Erdncandan haber ı«:cll 

.-. başına çorab giymekten hOflanırsan bap- Da111n kudet neler ıeltl 
- N_... bmia pul'm?. na giyersin. Taban tarafını da yana sar - ZelEeJeden yer hopladı 
ÇıraiJma 811İ :ifltlHr: ba kıtırsan çok bot durur. Bütün mahalle- Yıluldı rilsel Erzincan 
- "- - --- gatacığun, so . d- v di ....-- -v- .... ;· nin çocukları pefllle uşer. oyvo ye 

lakacaıu. Mmek. Mil de çok u§U~~ bağıracakJarına da emin olmalısın. An& bt'ı kardet ayal 
~· İJi eclenıiıı, fllluQıe tabağının ıçm _ Ben sana ne diyorum, sen bana ne Ne 1er ne 7urd ne can ne mal 

oract.cbr. cevab veriyorsun, hele §U meseleyi halle- Bepst ılttl timdi mual 
Usta bltmr: d Um. Oldu blsbn ten Entncan 
_ Bir ıı.. bla fll'8 ~ecıun, çıra - e . , 

lıın nerede Mdfm Semra cıranın fasulye - Aman usta m~sel~ de nedır: Ben Ne oldular ıtdem bakam 

Obur Kaya 

Kaya obur bir çocuktu. Anneaiıüıı pen
cere içine bir klse reçel koydutunu ıör

milftü. 

.,.,. 7 

( Oyun~ar, EGlancalar) 

Yukandaki t*1l olduğu g\bi tizin ve 
arkadqlarımza: 

- Kalemi kaldırmadan bu ıekli çize • 
bilir mMdnfzT 

&a'k .. ll. mektebde okurken hıç bır meseleyı halle- Clhrlm ateşe yakam 
-.sında ... ili .,.. d" d ~ t ld Çır demezdim. Şim ı sen ~ "'54 e ~en ° un Sonm halla nedir atam 
- alı :;r: • Kim bilir, kendine bana ma9ele mi hallettıreceksın. Evvel - Kime soram b97 Enfneaa 

Deyin. ~klerclir. O zaman ifa 
Pencere içindeki kiseyi almak ilter - kalemi alıD. 

lllr'e ~ ..,..,.. . ele hi" bir ili yok den söyliyeyim. Halledemem edemem. '- ;.ır ili Mm~ =bbk e~ye git • _ Senin zannettiğin gibi ilk okul me- ~yanamam ftl'am yanan 

aı.t... ı..aq.7 idi Fasulye - selesi değil. Tütmes olmuf artık d11111aıı 
-,•ir. Ha pdl Uhlna 18 · d l"b ·ık kul Bu acı bize pelı: yaman 
..._ b ... ...ı. .. n. _.__ ... için olacak. Usta sen de şaşır ın ga ı a, ı o 1 N 1d - ayramma ll9Ull-~- - • o a Ana ah EnJncan - s meselelerini halledemıyen ben nasıl olur 

Y~ ·~:...nı.r da üniversitede halledilen meseleleri hal- Ne _ • _ .,_ 1111&, ..-----· .,...rş1n ne e puann 
- Kim FtDıd&T Jedebilirim. . . Hepsini me-ur kuarın _ Ham;.,,. yardı ya, ne tadar _ O'niversıtede halledilen mesele de- Elimden relmes yasann 

'-ıdu t aı. ~ götürdü. ğil. Atlayarak can Erzincan 
yaa htp*> -aUhwl!IT _ Ya ne meselesi. Melamecl Sanca• 

-NeJi na..,--- Saç:malıln-~ •olduracak, on- _ çıranın fasulye tabağına girmesi yoktu. 

11ırıa kut ... eekJml. . meselesi. - E sonra? 
- Ben .,.ıe -~an bahsetmedim. - Girmiş işte. - Gözüme çıra ili§ti. Çırayla tabaktan 

ken ür.erine bastıtı sıra devrildi. 

'-tn ..,. ...... apu, IUç çıra fasulye - - Nasıl girmiş?. fasulye alıp yerim dedim. Çıra elimden 
~ bayraımm t.ebdb pter nıi? _Bilmem bir yolunu bulmuştur. fasulye tabatma düştü. Kaya yere dil§tü. Dsedeki reçel yilrl-

- BiJımm Gttmif oMbilir. - Yahu çıra yol bulur mu? - Seni obur seni. ne, üstüne bafuıa d<SJrilldü. 
_ S6yie pwtı. fMWJe tabağında çıra _ Şey usta benimı karnım acıkmıştı. Elindeki ıakşağı çırağının bqma in • 

a. anyor? Fasulye tabakta duruyordu. Çatal oruada dtrdi. * * 
_ Bnmem. beitl .. ,. saatini d~Jilr-

~. o• arıyordur. 
- Hadi. Mdi. bualan bırak t!l konuşa-

llln. 
- Peıti ~ csraYl fasulye ta - Altı harfii bir şehir ismi: 

'-iuıda bıntınm. Baştan iki harfi: Lahza manasına gelir. 
_ Şimdi caldn'lıCIPD- _ Baştan dört harfi: İsmi masallardn ~çen bir kuş. Üçüncü. dördüncü 
_İyi ettin de PbS verdin. !fte böyle ve beşinci harfi: Kışın yağan şey. Dördüncü ve .beşinci harfi: Güzel 

~elden haber' ftDllllli ki, ne yapm~k san'at. 
~ ,..,...b Ştm.cli ne emredersın, Sondan dört harfi: Siyah. 
lıtr deli clıoktaruna haber vereyim eel - Sondan üç harfi: Aramak masaarınd~m emir sigası. 
llb ın.n Bilmeceyi hallederseniz. gazetede~i bu parçayı olduğu gibi keser, 
. -Coeü _. bmi tfteden çıkanYOl'SUll· suallerin her birine verilecek ayn ayn cevablan da kestiğiniz ga -

- 1,t.e 1ııanu Mo duJm&mlftıDL Sen ::te paTÇasına eklenecek bir kağıda yazıp bize gönderirsiniz. 
Mil nıö olcluıı da çileye pdin. annem Doğnı bilenlerden bir kişiye bir kilo çikolata. iki kişiye el işi altı 
~ a ...... fillıeriDi alır buraya k. ·1·k peçete takımları. iki kişiye birer Şirley albümü. ve elli kişiye ay-
... b_ - ışı 1 ğ. B"l b .. dd ·~, seninle bana Wr )mzak orer. rı ayn güzel hediyele~ verece ız. ı me~e .~va ~:n:ne mu .. eti .bu 

- Bu bd.Kı fada. ,,. on Od gündür. Bilmece ce\'abını bı2e gonderdiğinız zarfın uzenne 
- Annem Meerikli kadındır, fa:z.Iasını :~,]~ece• kelimesini ve bilmecenin ~azetede çıktığı tarihi yazınız. 

Yeni bilmecemiz 

Kaya kadar obur olan köpeli koftu. 
Kayayı yalamıya bafladL itaya bundan 

memnundu. Çünkü köpek yalayıp onu 

temizliyecek, annesi de Kayayı reçe bu

lanmış görmiyecekti. Fakat tam bt aıra-

da annesi geldi. Kayayı o halde g6rd(l. Ve 

tam bir hafta ona reçel vermedi. 

Bu fHlldeki ok ipretlerini takib et • 
met sanıtile kalemi kaldırmadan çi.zebi· 
JJnıln1z. 

KUçlk okuy11cularımıza 
SltD ~ nuılı:.teblerlnh 

...... ft7& OJ1lll emuuıda çektirdikleri 

felelnllan bile fln4erbtene, ba lolot. 
nftar ,........... Çoeü S&Jfuuıtla 

aıs....,..tlr. 

Pwtıllnllan rinderdltlnls sarfın bir 
....... «ÇMak _.,..,... kelbnelerlDI ,._......... 

~Bemm....ıa ela pal> ker. • ................................ _. .......... ___ .._._ ...... ____ ' - ı.a.....- ' ................. . --------...... -·-····················· .. ·--
........ ........- iDi ............. ---:·::··:-:·-~ .. =··~---~"T;~~!!i~~ 

-·--··--· - 7., """· ·j - \' · ı 
~ liW 

,, 
' ı 
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l)oktora gitti. 
Doktor nabzını dinledi. Dizine çekiçle dokundu. Bay Şifmaner hareket etmeml§tl. 

, 

-.. 
Gene hareket yok. 

Doktor bir kere daha vurdu. 

- Yeter artık ifte, ayap oynUJor• Bir kere daha, fakat hızlı vurdu. Bay Şipnanerin canı Yaıım.ıftL 



Milll korunma kanunu birkaç güne 
kadar ta.ibik mevkii ne ·giriyor 

SON POSTA 

Amerikada en yoksak 
maaş: 460 bin dolar 
Nevyork 23 (A.A.) - Amerikalı -

ların maaşlarından ve ücretlerinden 
(Baştarah 1 .inci sayfada) hükümlerin tatbikine a.likadarlann da vermekte oldukları vergilere aid bir ra 

tedle temas ederek maltlır.at aldım. Va- ihtiyaç göstermiyecekleri bence şüphe- pordan anlaşıldığına göre, en yüksek 
kıa sizler, beni dün burada birçok kimse- sizdir. maaşı olmı zat. bir sabun fabrikasının 
lerle içtima halinde çalı§tırmışsınu; an- Bir ay evveline nazaran i§ler ve bil- direktörüdür. Maaşı dört yüz altmıf 
cak bu güzel bir tahmin olm~tur. Dün haasa ithatat ~yam fiatlan normal bir bin dolardır. Sinema aleminde en y{1k.. 
değilse de bugün buradayım. hadde doğru yürümektedir. sek mnaş alan Claudette Colbert olup 

İthalatçı birlikleri Çok yakın zam.anlarda ithalat için gös- maaşının miktarı üç yüz bin dolardır. 
Arkada~larımın İstanbuldaki nıesaısı terilecek ,geniş rnikyutaki kolaylıklar, 

bilhassa başta ithalatçı birlikleri olduğu bütün işlerde tam bir tabiiliği temin e- Almanlar Be]çikadan 
halde evvelce yapılmış teşkilatın nasıl deceği kanaatindeyim. Hattd bundan son-
çal~tıklarını görmek, bunlardan kurulu§ ra ithalatçılarımızın akreditif için hükU- vagon istediler 
formaliteleri ıhenüz bitmem.iş olanlar111 mete müracaat etm~erine lüzum kalını- Brüksel 23 (A.A.) _ Belçika dıt • 
teşkilatını tamamlamak, yeni kurulacak yarak eski ıamanlarda olduğu gibi bu miryollan şirketi, kendisinden bir mik 
olanları hakh.-ında tetkikler yapın.ak ve işleri doğrudan doğruya bankalarla yapa- tar isti Berlin hül<f.unetine 
;\.. h k dil · diğ~ ı di k bil kl · · edi vagon yen , ... vu ususta en erıne ver m re • ece ennı zann yorum. B 1,..;ı,,..,... k di .. kalıı.t ·çı·n bu~ 
· · · ·.. · · · 'f e .,.~ım en mW1a cı. ı ı • .tiflerı teskıla~ anlatmaktan ıbaret ol- Şımdiye kadar bankaların akreditı aç- tü' ddı "teh rri.k · ihtı'yacı • . n meva mu a esme 
muştur. maniası, maJlar bur.aya geld1kten sonra v • • 

Alınan tedbirlerin tesirleri dövizlerini almakta tesadüf ettikleri oldugu cevabını vermiştir. 
Bundan bir ay kadar evvel lstanbulda müşkülattan doğmuştur. Bundan sonra 

aldığım kararlar ve tedbirler, bugü.ııe ka- bütün kredi müesseseleri böyle bir tehli
dar piyasalarımızda beklediğimiz, iyi te- kenin kalmamış olduğunu gördükten son
sirlcrini muhafaza etmiştir. ra kolaylıkla akreditif açacaklardır ve 

Bu vaziyetten memnunum. Bundan bu muamele kencfüeri için karlı bir i~ o
sonra almakta olduğumuz kararlar ile va.. la<.'aktır. 

ziyetin çok daha iyi olacağına itimadım İhracatta hiçbir malımızın satışında 
vardır. Geçen ay memlekette haklı ola~ mü§kü'at yoktur. Bi1Akis bizden istendi
rak asabiyet uyandırmış olan ihtik~r ve ği kadar mal vermedlğimiı için muztari

Kredi anla.1mala:rı 
fiat yükseltme hareketleri artık bugün biz .• 
bir mese!e olmaktan çıkmıştır. Birçok 
maddelerin toptan fiatlarında pek bariz Ticaret Vekili .gu.etecilerin müttefik

lerimizle yapılan kredi anlaşmaları hak
kındaki sualine şöyle cevab vermiştir: 

tenezzüller müşahede ettim. 
Gösterdiğimiz yardımlarla ithalltçı ta~ 

cirlcriıniz tarafından yapılan siparişler 

çoğalmq, bir kısım gelmeğe başlatmştır. 
Yakın bir zamanda memleketi normal 

devirlerdeki genişliğe kavuşturacak mik
tarda zaruri ihtiyaç maddelerimiz güm
rfiklerimizden içeriye girm~ bulunacak-
tır .• 

Milli kornunma kanunu 
Milli korunma kanunu hakkında da 

Ticaret Vekili şunları söylemiştir: 
c- Milli korunma kanununun birkaç 

güne kadar tatbik mevkiine konulacağını 
zannediyorum. 

Bu kanunun cezai hükümlerinf tatbiki
ne lüzum kalmıyacağı kanaatindeyim. Bu 

c- 1938 sene!:'inde münhasıran mal 
kredisi olarak alınmış 01an 16 milyon İn
giliz lirahk kredi de dahil olrluğu halde 
son aktedilmi.ş olan 43,5 milvon İngiliz 
liralık krerliJerin faizi ve amortismanları 
burada Türk lirası olarak tediye edi1ecek 
ve bunlar Türk malt mübayaa edilmek 
l'l1 re tile transfer eC' ecektir. 

Bu kred!lerder :.J mi!yon İngiliz lira
hk altın lm•disi ile 3,5 milyon liralık d(;.. 
viz kredisinin faiz ve amortismanı mün
ha.Slran tütün mübayaasi1e transfer edi-
1 .. cf'.k, miitı:>baki istikrazın İ~ i7. ve amor
füman1 :m hükf:ımettmfzce mııtabık kalı
:nac3k Tür'lt malı ilP. Menecektir.• 

Be çikamn istnasma dair g~zli 
Alman plam ele geçirilmiş ... 
(Baştarafı t inci sayfada) j ~ pek yakından atlattığını bildirmekte-

lan fırkaların mevzilerinden başka Bel-; dırler. (A.A.) 

çika müdafaa hatlarının en zayıf nokta- Rir Alman tayyaresi Holanda 
ları hakkında bir ctüd de mevcuddur. üzerinde uçtu 

Alman başkumandanlı~ı bilhassa Meıı- Lahev 23 _Dün, öğleden sonra Ho-
tıe nehrini Liege tahkimatı ile Namur a- 1~ d -· . d b t . . uın a uzerm en uçan ya ancı ayyare-
ra"Sından .gecmenın nısbctan kolay olaca- b' Al t . l<l v 

r. k d t ~ kt d. nın ır man ayyaresı o ugu res -
5ın1 ay eme - e ır. . . . . . .. 

Belçika resmi mahfel'eti bu vesikala- rrıen bıldırılmektedir. Bu net~ce hu-
rın ehemmiyetini artık inkar etmemekte kfunct tar&tfından yapılan tahkıkatla el 
ve l1atta, gazeteler Alman taamızunun de edilmi:ıtir. 
hangi tarihte baş1 ıyacağmı bildirmi~ ol- Mn<ıhaza hükumet gerek Berlin. ge
maruakla beraber, 13 Kanunusani Cu- ~k Londra nezdinde protestoda bulu
ınartesi günü Belçikanın istilıl tehlikesi- nacakt~r. 

3iyaset aleminde Jgrad toplantısı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lunaıı Romanya hariciye nazırı Gafenko

nun böyle bir davet yaptığına dair de, ba
na herhangi bir iş'ar vaki olmamışttr. 

(Ba~ tarafı 3 üncü sa,fada) 
rih c~meye li.izum yoktur. 'Bu müna -
eebetle Finlandiya misa'lini, bir kaide 
olarak almıyorum. Çünkü onun vazi -
yeti ve bilhas!';a comfi d'lntmll bir 
şazdır diye dü.~ünüyorum. 

.5elinı Jl2aqr.J'f- Cm11.p 

Ma~ha:ta her vesile ile tekrarladığımız 
gibi, Balk21n Antantı Bulıgaristan için dai

ma açıktır. Şunu da söylemek isterim "ki, 

Macaristanda Bulgaristan Antantımız haricinde kalmış 
olmakla beraber, Avrupa hadiselerini 

eski bir banka müdürü tam bir Balkanlı zLl\niyetile takib etmek-

mahkuın oldu te ve komşularına karşı dürüst bir hare-

~uda~te 23 (A.A.) _ Mahkeme. ket tanı göstermektedir. 
eskı MacaT - ~lovak bankası müdürü Bulgarist.:m başvekili Bay Köseivanof
'bank~r Luclovıç Vagoyu üc bueuk se- la görÜŞ.."TI!'k üzere, aramızda verilmiş bir 
ne hapse. be~ bin pengo • y k 

1 
A •• s para cezasına arar yoktur. Maahaza, fınat ve imkan 

ve emva ve em1Ukının müsaderesine olduy . . .. A 

mahkt1'n etmi<:tir Mahı.A . gu Uıkdırde, böyle bır mulakafan şa-
. . "' · ... umıyet kara:- , . .. . . 

rının sebebı, beş yüz bin dolar kı e- yanı tnen.nunıyet olacağı şuphesızdır.> 
1 b' d" . k ym tinc.e ır ovız açakçılığıdır. Hariciye Vekilimlıi.n Cuma günü Bel-

grada !hareket etnıesi muhtemeldir. Ve
kil, konsey toplantılan biter bitmez An
karaya dönecektir. 

Tiirk - Filistin ticaret 
anlaşma51 

Kudüs 23 (A.A.) - KAnunuevvel ba -
şıncla aktedilen Türk - Filistin tical'et an
Jaşmıısı üzerine iki mem'eket arasında jlk 
mübadele karar altına alınmış bulunmak-

tadır. 
Anlaşmalar Tiirkiye<ien buğdav ve Fi-

J,istinden ziraat makine:eri sevki hakkın-

B .. k 
u reş, 23 (A..A.) - Journalul'un dip-

lomasi ınt*ıarrir:i, yazıyor: 

Belgradda in'ikad edecek olan Balkan 
antantı lconferansı büyu"k b' h . • • ır e emımye-
ti haız olacaktır, zira bu Antantı teşkil 
~en devletlerin muslfuane ve bitarafane 
bır hattı hareket takibi arzusunda olduk
lan bir kere daha teyid •dilmio cılacaktır. 

Kanada 4 bin tayyare 
sipariş etti 

Ottava, 2.3 (A.A.) - Kanadada antren
man yapacak olan imparatorluk hava 
kuvvetlerinin pl.anı çerçevesi dahilinde 
dört binden fazla tayyare sipariş edil
mi§tir. ............................................................... 

Bu basit ve kolay 

GDzel~ik 

reçetes]ni 
tecrübe ediniz. 

Ayni genç kızın 
teJaoidcn eovel 
VP. soııraki re
ttimlerine ba • 

hınız. 

Bava·1 M. 
S. ·dıror ki: 
cJ~e ıdimi 

aynada gördüğüm vakit, ade -
ta gözlerıme inanamıyorum. 
Cililinı evvelkinden daha gü
zel, daha }'1.UD.W?ak ve daha 
n~rmlny bütün aııkadaşlarım 
tenimin güzelliğine gıpta na
za:r1ariyle bakıyorlar.:. Siz de, 
yeni ve taze bir cilde, şayanı 
hayret bir tene malik olabi -
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 

basit ve kolay güzellik reçe -
tesine başlayınız: Bu gece yat
ınazdan evvel yüzünüze ve 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe? renkteki Tokalan kre
mini sürünüz. 
Terkibinde Viyana Universi -
tesinin meşhur bir p~ofesörü 
tarafından keşif ve c:BIOCELt 
tabir edilen kıymetli ve cazib 
gençlik cevheri vardır. Si21 
uyurken. cildiniz bu kıymet -
li cevheri mas edecek ve her 
sabah daha genç görüneceksi. • 
niz. Ertesi sabah yağsız beya.21 
renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Bu da, siyah benleri 
eritecek ve açık mesamelerl 
sıklaştıracaktır. Ayni zaman -
da cildi yumuşatıp beyazlata -
ca:ktır. Bu tarzı tedaviyi tat -
bik eden {günde 3 dakika) her 
kadın, kendisini birçok sene 
gençkşmiş bulacak ve yeni gü
ze1likte bir tene malik olacak -
tır. TOKALON kreminin müs
mir neticeleri garantidlr. 

tıdneilinun 14 

· Çörçilin son nutku 
şiddetle tenkid ediliyor 

(Baştarafı 1 ind sayfada) natı, harb devam ettiği müddetçe bizi bi~ 
etmiş olsaydı, bu hitab daha kolayca an- taraflığınuzdan ayrılmağa davet edecek 
lanabilircli. Fakat Çörçilin küçük bitaraf herhangi bir muıharibe verecek cevabıilll*' 
memleketleri Almanyaya karşı yapılan zı t~kil edecektir. 
mücadelede müttefikler yanında yer al- Fransada tefsirler 

ma~a d~.vet etı:nesini sürprizle karşılar Paris, 23 (A.A.) _ Havas: Çörçilill 
ve eessüf edenz. nutku Paris matbuatı tarafından o kadar 

Bizim hükumetimizin vaziyetine .gelin- ehemmiyetle telakki edilmiştir ki gazete
ce~ her ne pahasına ?lursa olsun bıtaraf- ler en mühim tefsirlerini bu nutka tah.si9 
~gunızı muhafaza etmek ~mi.~ h.erke- etmişlerdir. 
sın o derece malfunudur ki B. Çorçil bu- Gazeteler bir kısım yabancı matbuatııl 
nu v b~~emezlik ede~:z: A~nyanm İngiliz bahrlye nazırının radyoda söyle
mag:ubıyete doğru gıttili sarih sure~~ diği nutku bilerek yanlış anlamış oldU
mavl~ o~a d~ lbu hattı hareketimızı ğunu kaydediyor ve bahriye nazırınJJl 
degl§tirıruyeceğiz_. (AA.) mevcud bir vaziyeti tesbitten başka bir 

Isveçte _ şey yapmış olmadığını, zira bitarafiar.ıJl 
Stokholm, 23 (A.A.) - Royter: Çor- müttefiklerden korkacak bir şeyleri ol-

ç~in r.adyo ile bitar~ ~eketlere yap- madığının aşikar bulunduğunu bildirf... 
tıgı hıtab, İsveçte hıçbır heyecan uyan- yarlar. Bitarafiar çok iyi biliyorlar .ld 
dır;mamıştır. . tehlike, bitaraflara zarar vermemek içfD 

lsveç p7k mu~temel .olar~ ~-u hitab.a dürüst bir siyaset takib eden Fransa ~ 
cevab .dahi vermıyeceı:tır. Çü.n~ 1:5'veçli- İngiltere tarafında değildir. 
ler, bıtaraflıklarının ıdamesmı, sıyaset- . . ed 
!erinin esas noktalarından biri olarak te- Isvıçr e 
lak.ki etmektedir ve bu bitaraflığı, tıpkı Bern, 23 (A.A.) - Neue Zeitunl 
isti~!alleri gibi müdafaa edeceklerdir. Zurcher, Çörçile cevab teşkil eden bir ya· 

D • kada zısında şöyle demektedir: Çörçilin melo-
anımar . disi yeni değildir. Küçük devletlerin bU· 

Kopenlıag, 23 (A.A.) - Royter. Ekstra .. k d 1 tl . . 1 . k mıyar•k 
1 .. • • kkında yu ev e erın ış erme anş 

B.adet gczetesi Çörçılin nutku ha tam bir bitaraflık muhafaza etmekte fe1/'* 
şu satırları yazıyor: kalade mımfaatleri vardır. 

Çörçilin hitabı, ister hususi bir mahi-
yette yapılmış olsun, isterse İngiliz harb 
kabinesinin kanaatini temsil etsin, Dani
markanın da dahil olduğu bitaraflar gru
punda kat'i bir muhalefet fikrile karşı

lanacaktır. 

Danimarka parlamentosunda geçen 
Perşembe günü yapılan bitaraflık beya-

i{arpttlarda Alman 
askeri har ekatl 

Almanlar memnun 
Amsterdam, 23 (A.A.) - Nievve Rot

terdamsche Courant .gazetesinin Berli1' 
muhabirine ıgöre, Çörçilin son nutkun• 
karşı bitarafların aldığı vaziyet resınl 
Alman mehafilini fevkalade memnun .t-' 
miştir. 

Cenubi Afrika 
meclisinde bir hadise 

s :ovakya hududu, 2G (A.A.) - Kar- Londra 23 (Hususi) - Cenubi Afı-
pat~ar istikametinde A:Una.n kıtaatının rika parlamentosunun bugünkü toplall 
hareketleri görülmektedir. tısında harb va>ıiyeti müzakere edil • 

20 Kanunusanidenberi Slovakya tren- miş ve bu münasebetle eski başvekU 
!erinin saatlerinde, yolcu münakalatını General He1:tzog'un ıbir takriri okun • 
asgariye indirecek ve asker nakliyatını mtL~tur. 
arttıracak surette değişiklik yapılmıştır. General Hertzog bu takririnde. Al
Nibayct bütün Slovakya alayları Alman manya He olan harb haline nihayet ve
albayların kumandasD altına konulmuş- rilmesini istemektedir. 
tur. Eski b~vekil vaziyeti şöyle ta'Sri) 

etmiştir: Cenubi Afrika İngiltere yi.1 " 
A manya iki Rumen silAh zünden harbe girmiştir. Aiınanyay• 
fabrikasma hissedar oldu karşı yapılan bu harlı. beynelmilel bir 

af 1 . . yf da) cinayettir. Almanyayı hakir gönneme-
(Baştar ı ıncı sa a . . •-neıs 

A ilti' · , t 'd 1 d" lı ve eskı Alman topra•klarını kiilııu 
cümcn. mezkur şır.Ke e aı o up uş . d lid' Al t klif t -. . . . ıa e etme ır. manyanın e e 
manlara aıd emvalın ıdaresıle muvaz- ı· v. u1h rtl d 't'b alııt" 

f L d d.aıki In. ·ı· 1. · nunca ıgı s şa arı a nazarı ı ı ara za on ra ' gı ız .ı:-..omısyo 

·· "de dil€n 500 bin hisse senedir mahdır. 
~u_s~ re e . . A General Hertzog'a cevab veren b~ 
nı ıp t ~11 etmek suretıle buna ımkan ver 1 .1 Ş ts d . ı· ki' . . ven • mu emış ır · 
m1ştır. k Hertzogun nutku bugüne kadar LP1 

Romanya da son zamanlarda ç1 an . • . h . . si .. 
· k f ı· tl · ·ııi "d ..ı:. 1· tıgım nutuklann en ayret vencı 

bır ~anun a~ ıye en ~ . mu a~aa - dir. 
le alakadar şırketlere aıd hısselerın ec- C bA Afrika h b h lind b lUJ1 .. 

k 1 "nd ·ım . . enu ı ar a e u 
nebi memle et ere go en esını ve d v b. d uh 1 f t r d · esıd 
sahsını vasak etmekte ve haricde bu - ugu .1r sıra a m . a e .e ı _en. elS 

• h: 1 · · t 1 dil · olduğu başvekil, memleketı lehme soylıyec lunan ısse erın ıp a e mış ~ . _ _ .. 
. . . tek bır soz bulamamıştır. Fa•kat duş 

nu tasrıh eylemektedır. Maamaofıh mez d "d f tm . t ..,..j) 
A • d'lmi rnanm avasını mu a aa e eyı e ... 

kur kanuıı bu suretle ıptal e ı ş o • 1 . t• B 1. .. ··ımed·k bit . . d'l 'k' · ev emıs ır. u. em.sa ı goru ı 
lan hisselerın kıymetıne mua ı ı mcı • a· ·K d' .. H'tl · kit b Ml" . . . d 'h şey ır. en 11mzı ı erın a 1 « 
bır kopvesınm Romanya a ' racına . Ka f b" f 1 dinli zalY .. ~ . ın mp :. ın ır as mı yor 
mu~:ıade etmektedır. ttik 

Almanlar bundan derhal istifade e - ne _. ----------
den~k muazzam bir demir sanayiine Tilülesko talak 
mensub Resi ta fabrika.sının 177600 ve 
küc;ük Copsa Mica Cugir silah fabrika 
sırım 328.055 hisse senedinin kopye -
sini taley eylemiştir. Bu hisse senedle
ri Ceko-Slovak Skoda fafurikalannm 
hamillerjne aiddi ve Çe.ıro.slovakyanm 
Almany'l tarafından istilası esnasmda 
muhafaza edilmek üzere Londraya• gön 
deri1miş ve harb ilanında da hük.funet 
komisyonu tarafından müsadere edH
mişti. (A.A.) 

Davaliı açtı 
Bükreş. 23 (A.A.) - Eski hariciye n"" 

z.ın Titulesco, avukat Raicovi Ceam.u "" 
sıta.sile Bükreş mahkemesinde bir tal_, 
davası ikame etmiştir. 

Talak için ileri sürülen sebeb, vunl,t' 
dır: 

Ağır tahkir ve iftiralıir. 
Bu haber, bütün Rumen mehafi~ 

büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Bükreş 23 (A.A.) - Reuter: 
Romanya tarafından Almanyaya pet /evlçre Hariciye 

rol vernrr.esi hakkında yeni müzakere- Nazırı Molla ölaiJ 
ler•n cereyan etmesi bekleniliyor. . 

Cenubu şarki Avrupası ile Alman Bern 23 (A.A.) - İsviçre hariCl~ 
ticaretinin inkişafına memur olan Vi- nazırı Giuseppe Motta. saat 5 te, !tal 
yana bürosu şefi Neubacher. Bükr~e sektesinden vefat etmiştir. ti 
gelmiştir. Bu ziyaret, doktor Clo Diu- Mott~ 68 yaşında idi. 1911 denbe 
sun birkaç gün evvel Bükr~e rnuvaısa- mütemadi surette İsviçre federal J.toıY 
lat etmiş olrnaspe alakadardır. seY: azası olarak hizmet etmiş, be~ ;c; 

Romanya ekonomi nazın Angelcs- re İsviçre konfederasyonu reislıg C' 
ku cumartesi ve Pazar günleri başlıca yapmıştır. 192 O senesinde Milletler. ır 
petro 1 şirketlerinin reis ve mümessil - miyetinin ilk asamblesinin fahri reJS , 
lerile görfü;rnüş ve petrol satışını ve ğini yapm~tır. Kendisi. silfilısıztarı~9 fiatın1 hükfunetin kontrolü aitına ko - konferansının da fahri reisi ve kızılb ııfS 
yan son kanunun maddeleri üzerinde enternasyonal lromitesinin daimi a:Z 
müzakerel€rde bulunmuştur. idi. 



SON POSTA 

~,,. "Son Posta,, nın Hikayesi ...-nı S P O R 
1 Mevzuu ondan 1 Millt kuma maçlarına 
im-... Çeviren : N~ı:::.~:.:.':!; v~ - Martta başlanıyor 

.&on Posta• ma tarlht tefribs 120 

Iİ-NBİRDİREK 
IA 1 AK HANESİ 

Benim bir sevgilim vardı. Onu t~ı a Martta b~ıyacat mını tüme maçları 1 -
· muharrır .. sınız l t'·l gü d beri ı.1m '"t 1 · to ı 

Yazan: Refad Ekrem 
dığım zaman henüz pek yenı Çok .. 1 ç n r. n en yap a. a o an p an. 
liğe b laını~tım. Muharrirlik diyorum, - . ~zebikA e . yazdım. Ve ona tılarda bir takım esaslar halled1lmL,t1r. Arz odasında . aş ır; • • ek doğru olur Ertesı gun Y ~ a _ Topl:ıntıda en mühlm mesele maçların ha_ 
bilmem muharrırlik dem alnıZ okudum. Çok beğendı. Tek yapraklı g v sılat: üzerinde olmuştur. Ankara ve 1:mıır a_ 
~u? .~f~k bir t..asa~da hafta~: yaze • zeteye verdim. Ve hikAy.e gazetede çıktıgı J~.n~~ı mahalll ve deplasman maçlarında~ 
bır gunun11e çıkan bır te~ yap g zaman ikimiz beraber bır kere daha oku- butun hasılatın ortaya konarak sem klüb Padişaıh bir aralık, üçüncü avluya çı _ Arz oda~ının ocağında, dal meşe ile ka-
tenin fahri hikayecisi idun .. ~ bü- duk. İkimiz de beğe~tik. arasıı:da taksimini lstemlşler~ı~: kan az meyilli, dar bir koridorun ağzında rışık çam kütük!eri çatırtılı alevlerle ya-

Gazetede intişar eden ilk hikayem, t . . zuu da gene 0 verdi. . MUlı küme maçlarının en buyuk hasıll.tmı durdu, derin bir nefes aldı, elini Deli Hü- nıyordu. Odanın ortasında da altın yal -
yük b b d d·nıediğim blr av hatırası kincı mev . kı 1 Istanbulda on tıüb arasında yapılan oyun. seyinin omuzuna koydu: dızlı kocaman bir pirinç mangal vardı. 

a am .an. 
1 

. • e dadımın bana _ Bir genç erkekle hır genç .z eve- ların temin etmesi hakikati üzerinde bu pa. - Yoruldum be Deli Hüseyin... Murad, ocak başında, ayakta, ellerini 
olmuştu. İ~ıncı tııkay U "ncü hikayem, necekler. Ondan aonra birçok vak alar o- ranın ancak alA.kalı klüblere takslm1 tısertn_ Dedi. Deli Hüseyin: şöyle bir ısıttıktan sonra uğuşturdu. Arz 
anl~ttığı bır masaldı. :Uduğum bir hi- lacak ayrılacaklar. de ~uta~atat huıl olmuştur. - Kucatıma alayım götüreyim seni odası hademelerinden iki dilsiz, padişa-
fehırde çıkan gazetede o 'ml i de~ş - . " d azıldı. Günler aylar Mı~ll kiline maçlan 31 Martta üç mıntata.. tevketlft hünklrım... !hın fevkalade sinirli olduğunu. bakışla -
ki enin mahal ve şahıs isı er 6' Bu hikıı.ye e 1 ' da bırdcn başlıyacaktır. Dedi I . 
. ~ . . asından başka bir §ey eçiyor, hiklyelerim birbirini takib e- Maçlara İstanbuldan ..ıı, Antaradan W, Rü~, o t&t geçidden korkunç uğul - rından ve arada bır k~şla:ını ?ynatmasın-

tırıl_mı_ş bir kopy ~i ordu. Şehirdeki gazetelerden birine de İzm1rden iki takını girecektir. tularla akıyordu; geçidi de, yan bele ka - dan anlamışlardı. De~ı Huseyın kapı ya -
değıldi. .. hikA emin .1 e öndermiştim. Hiklyem orada da Beden Terbiyesi Umumt Mildürlüitil mllll dar çıkan bir kar tepecik ile kapamı.ştı ki, ~da ~ı. P~lıvanın aslan pençe -

İfte ben sevgilimi i.içuncü Dah y do"'· hıklyşt g Yavaş yavq me§hur oluyor • küme maçları lçtn ısooo Uralıt blr masraf ta. biraz evvel, kapıağası için açı.lmış bir zısmoelm~!zıyenAr elloderı, soğ~~-~n, .~ıpkı1rm·ıa-
in . . .. ta ımı§tım. a 6 çıkm.I ı. bul etmı tir l bil k k ü "eli ~.u. z asının uçuncu av u~ tifar et tığı gun n tini zulan veren hep o aev - ş . yo e apanma zere ı . ı b. ı di h . d. Jr k 
rusu 0 gün onunla konuşmak cesare duın. Fakat mev Dcplnsman yapacak takımlar lçtn Ankara. Genç padişah, Deli Hüseyinin merd yü açı an,_ ~~ e;'e pa aiıa ın a!: ~· ı r 
k · bilıni tim gilimdi. ya 600, İzmlre 700 llra masraf verllecettlr. zil.ne uzun uzun baktı. Kaşlarının ve bı - pının onun e e yam arm ı11 1 e 

endimde bula. § a;kı vardı. Ve ak· Artık kasabadaki gazeteye hiklye yaz- Milli küme maçlarının hakemlerini mın - yıklannın üstü yığılan karlar Deli Hü - ~rabe~. cellad Kara .Ali duruyordu. Öyle 
Kasabanın bır tek P Bilhassa genç ordum. Şehirde çıkan yaprak yaprak tata hakem tomltelert .!eçeceklerdlr. seyine vahşi bir güzellik vermişti. Bu gü- ~ 1:Jabussa.adede~. gırecek o~a~ s~drazam 

fam çok kalabalık olurdu. 1 dı mıy . h "kA 'si tek ya.praklı gaze- 8 1 ·ı 1 1 k •k" zel bu muht~ pehlivan nihayet otuz ıçerıde padışahı gormeden, ta ılerıde, ccl-
kızlar genç erkekler parkı doldurur ar • gazetelerın J yecı eyne mı e o aca 1 1 kırk yıl sürecek bir saltana't uğruna, sev- lidın dev vücudü ile karşılaşacaktı. 
Sonradan şunu da anlıyabildim kı, par~.a teye hikaye yazmazdı yay. hakemimiz S&Çİldi gisi ve sadakati suiistimal edilerek har Padişahın. arz odasına geldiği, ku~be 
gld kı lar genç kızların en az go- * canabilir miydi? !ltında beklıyerı sadrazama haber verı l -

en genç ı z e' erkekler de genç .~r- . . Beynelmllel Futbol Federuyonundan TW Mur~~: . . . . mişti. Fakat. ~rdüncü Murad, kendisini 
ze çarpanlar' g i . olanları imiş. Çun- Meşhur o1uyordum. Sevgılim benı bı· olan teklif üzerine Futbol Federasyonu :fa - Huseyın, dedi. Sevdiklerımtzi toplı- mahvetmek ıstıyen sadrazamını, arz o -
keklerin en becerı sız kı !arla becerikli k.rnamıştı şehirdeki muntazam bir ey- tanbuld!\n Nuri &sut ııe İzmlrden Musta : yalım, yanımıza bir de hazine alalım, ge- dasına ~!dikten bir saat kadar sonra hu
kü göze çarpan _ge~Ç . z. kar§ıdan kar- ~a beraber' yaşıyordu. VA.dinde duruyor, fanın be-ynelmllel hatem olarak ı.mnıertnı mi ile b~Aa~p Mısıra gidelim .•• Var zuruna kabul etmişti. Bu uzun bekleme, 
ıenç erkekler bırbırlerını 1 r bir- e h 0 buluyordu. Ve ben o- vermiştlT. sın bu. devletı lı Osman da şehzade Be- Receb Paşayı hayli telaşa düşürmüştü. Bu 
ııya seyretmek için parka gelınez e '·· . _ mevzularımı ep l ü i d · 1· k Her iki hakem beynelmllel hakem lt.!ansı.. ~zıd ıle Receb ~aşa zorbasının ol.sun... delikanlının kendisini çok yoracağını gö-

. . kı olarak parka muva nun bulduğu mevzu ar zer n e ış ıyere ' Bız de Mısıra .sahıb olalım, ne dersın?.. - . . . •V• • 
bırlerıne daha ya n B ·m de 

1 
dana getiriyordum. nı aldıktan sonra beynelmilel maç idare et_ D r ff. . b" t edd .. d tt• F ruyordu. Ufak bır tedbırsızlıgının de, a-

zı. yolda kolkola dolaşırlarmış. ~hı ikA şaheser er mey mek EB1Mıiyetin1 tazanacatıardır. k .. eb.ı usedikkym t ırd~ erM ud e ı._zla- man verilmeden ölümüne kadar gidece • 
. . . ... ncu a - k t dk d t · t'k a, ıraz a e ınce, ura ın go e- ~ . d 1 B "ki . f" d"" d" 

bun'ardan olabilmem ıçın uçu_ in bana şehirde birço. anıdı b~~ a e mıkş ıı . Hungarya S, 1şli ve Beyogvlusporla rinde öyıe azimkar ve öyle müstehzi çiz- lS~nı e an amıştı. ~ ı .n.cı ıt~eu,_ or ~n: 
. t de intişar etınesın . Bunların ekserısi e e ıya mera JSl giler ve ışıklar buldu ki padişahın bunu cu Muradın tahttan ındınlmesı e netıce-

Y.~~ın gaze e. 1 ............ 1ıı: ki, o güniın ak· lerdi. Evimize gelirler, edebiyattan, karşı'aşıyor acı bir istihza olarak s6ylediğini :uııadı. lenemez.se, ölüme hazırlanmak Iazımdı. 
cur et vermesı az", .... ı1 •• .. e he- genç p h · z bal di aht · · v zete okur gorunc d"bl rden uzun uzadıya bahsederdik. Bir 1 M e lıvan: or ar, pa ş an yenıçerı agasını 
famı parkta onu ga t rmuştum. Gaze - e ı e bir edible oturuyorduk Şehrimizde üç maç yapmıı 0 an ıcar - Bu dev1et Ali Osman Sultan Murad ve defterdarı istiyorlardı. Bunun sarayda 
yecan içinde yanına 0 u .. ken çekine akşam gene genç id" G d"b h _ · Hungarya ta·kıını Şişli ve Beyoğlu.sporla hanındır!.. olmadığı anlaşılmıştı. 
tenin hikAyesine göz gezdırır Sevgilim yanımızda . 1· eni :f 1 M enu:ıı da iki karşı!~ yapması teklifini kabul Cevabım verdi; ve, Adeta emreder gi- Padişah bile gözdelerinin nerede sak -
çekine seslenrniştlın. bir eser vilcude getiremem ş · evzu etmiştir. bi: landıklannı belki bilmiyordu. Onları 

_ ·u eyi nasıl buldunuz? bulmakta ,nidük çekti~nd~n bahseder · Macarlar Cumartesi günü Beyoğlwııpor - Yürü padişahım.. diye il~ve et~i. kendi elile ihtilalcilere teslim etmemiı 
Hı Y ru.rn. ken. sevıırilimin ona c:ok dıkkatli, hattA ~~eb Paşa ~l~n aya~n topragına yuz olmakla beraber yakalanmaları ihtima -

- Okuyo .. benim de. beğent"rek baktığını hissetmi~tim. Acaba? la, Pazar sabahı saat ıo.3o dada Şifli ta- surmeğe gelrnıştır. line karşı da kayıdsız kalacak gibi görü • 
- M~arr~ı gülümsiyerek ben- A ba zihnimde düğümlenivor beni kımı ile karşılaşacaklardır. Deli Hüseyin, padiş~ı.n c~va.~ını ~- nüyordu. İstanbulu karış karış aramajta 
Bir ikı dakıka sonra • ca j. ~ b ......................................... - ............ ·-·-· lemeden, dar geçıde gırdı. İrı govdesı ıle başlıyan ihtilalciler bunları belki b ir 

den tarafa bakm.ıJtı: kıskandmyordu. Acaba sevgi ımın u Takas Takdiri Kıymet Komisyonlan karlara gömüldü, ellerini kürek gibi kul- iki gün içinde bulacaklardı Bu takdirde 
_Çok güzeL gence karşı bir meyli mi vardı? liğvedildi l~n.?ra~, birka2 da~a ~çinde bir yol açtı. padişah, kendisini tahttan indirmeği isti~ * Ert · gün sevgilim soka~a çıkmıştı. · J Üçuncu avlu oy le ıdı ki, karayel, yer yer yecek kadar ihtilalcileri kızdırmış olmı -

d' de ben esı , Takas Takdiri Kıymet Komlsyonlan ili- kar tepecikleri yapmış, birçok yerlerde de 1 ktı H lb k" b' . . f d . . 
Ertesi gün ne o parka gel ı~ n~ t kta~ Eve biraz geç geldi ve iki gün sonra bir vedilmi!'tlr. Bu teşkil!t blr yıl zarfında el.in- ' kar ince bir beyaz tü l halinde yayılmıştı. ~a~a d. dal u ı ~rıncıM ıin~ eç \~~ ~-

p k müvazi caddede :;elanı aş ı '--"' edebf mecmuada. o genç edibin hiç te fe- deki l.flertnl ta.dl79 edeceltt.tr. Üçüncü avluda, Seferli odasının zülüflü gız ar a .o aşa~ usa e e e e ının 
ar a .. .. H'kAyeden ocu•- . 1 'ni kud --· -----···---- . .. d 1 adı, bu ikinci fitnede alınmaz o1muştll. eonra yanyana yürudük. ı k na olmıyan bır şi rı o um. lermden dort beş tane gılman. o a arının M M 1 k . ah. . il . M 

. .. .. . l rde çıkan yapra r ""\ önündeki mermer sundurmayı süpürüyor- usa e e • sıp ı ve yenıçer erı u -
ıettık. Buyuk şehır e . • 1 r okumuş- * Z I I d ""I Ub lardı Padişahı, iri vücudünden ve Deli rada karşı şiddetle harekete geçirmeli 
gazetelerde de birçok hıka~e _e dah gü _ 8 Z8 8 8 0 en S BJ 1 Hüse.yinden .seçmişler, derhal selama dur ' için bir büyük fırsattı. Çünkü, tacı, tahtı 
tu amma benim tıikayelerımı a Seneler geçti, bugün yaşım yarım • - yetimleri şubeye muşlardı. Efendileri olan imparatoru, ilk ve ıhayatı pahasına da olsa, dördüncü Mu-

1 b 1 'ordu. . . sırdan fazladır ve ben hiç me~ur deği • ı defa olarak, .sarayın avlusunda bir haya- , rad, Musa Melek Çelebiyi öldürtemezdi. 
ze u uy .1 kararıp ko!kola gırdi - tim Çünkü sevgilim -genç edibin flk şiiri çağırıhyor ıet gibi geçer görmüşlerdi. Padişahın sa - Receb Paşa, Sultanahmed camisinde Mu-

. ~ava tamamı e . · d b. nıN·mııııcfa ı"tı.,., .. f'tf:i it\ !?iln ray içinde dolaşması dahi, arzlU)una rağ-ı sa Çelebinin adını da ortaya atacak ol • 
ğimi.z zaman: t yi ne kadar is- bır e e 

1 Im.ı onunla yqamıya balf" Milli Müdafaa Vekaletinin tebliği: ! men bir merasime tabi tutulur, Enderun muş, vezirlerden Bayram Paşa, kendisini 
_Ben size yardım eme benden ayrı f ve be 

1 
Yer sarsıntısında ölen ıübay ve u- halkı tarafından birçok yerlerde alkışla- şiddetle menetmişti. Bunun üzerine, Re .. 

terdim! Meğer lam~tı. Mevza olmayınca. n nası yaza- kerl memurlar yetimlerinin, halen bu- nırdı. Padişahı bekle~~kte olan arz oda- ceb Paşa, her şeyi göze alarak. kendi 8 .. 

D eli G ·· göze bakışıyorduk. bilirdim. Bir da.ha hiç bır gazetede tek lundukları mahallin ukerlik fUbele- sı ağalan ve hademesı ıse, uz~tan,_ Mu - yakdaşlarından Canpuladoğlu Musta!a 
e ·· doz ...... lmiı: ne kadar da cana bi satır yazım çıkmamıstı. rine müracaatla, yetim maaııı haklan- radı birdenbire farkedememişle~. ~ Paşa ile beraber saraya gelmiş dördün-

ne kadar a gu.<n- ...,, r . .,. ferli gılınanların selama durması uzerı - .. h .' . . 
k F kat hilA anlıyamadığım, tahlıJ ede- nı istemeleri ve vasiye muhtaç olarak di 1 .. t 1A cu Muradın uzuruna çıkmak ıstemı tı. 

ya ınmış. . . b ' ey olur- a . .. 1. .. ne, arz odasının mer ven erını e aş ve p A:~""' d d b " . 
- Bana yardım. Bu ne ıyı ır f mediğim, yahud tahlil etmeği gon ü~un kimsesiz kalffi!f olup ta hayır müe.s- heyecan ile inmeğe başlamışlar ve padi - a~\arz o asın a ır saattenberı na 

. edi~i bir nokta var. O bana hakıka- seselerinde veya hastanelerinde veya~ şahı alkışlarla karşılamışlardı. Merdive • yapıyordu. Yoksa ar~ od~sında sadraza-
du. .b. .. el yazamam. ıstem 5 • d d yü den mi va- . .. t b" d ki hanhkta Deli Hüseyı"n mm lıavatına karsı hır suıkasd mı hazır-. b sizin gı ı guz . evzu verıyor u a o z . hud hayır seven zevat yanında bulu- nın us .. şın a sa 1 n· . 

- Gerçı en verebilirJID. ten m b" erkek bir padişahın ayağından çizmelerini çıkar • anmı.ştı? ıvan çavuşları vasıtasile ka -
Pakat hikayelerin mevzuunu_ arsınız. zabiliyordum. Yoksa c ır g~nt ç nan bu gibi yetimler hakkmda mile.- muı bir hademenin uzattıığı üzeri inci iş- pıağalarına birkaç defa sordurtmuş: 

ları .;ız yaz eli •vlenemedı er • sese ve hastanelerle hayır seven .... vat ...,,, ' Ef d. · b k · Benim verdiğim mevzu genç kızı. sev " . . ·· """ lemesi bir mest giydirmiş, omuzundan da - en ımız çu u ıçer · · · 
_ Çok iyi .. Ne çok iyi! verdi. Tarzında bir c<ıınleyı bir hıkAye /a~a- tarafındaın mahalli ask~rlik şubelerine gocuğunu alırken, Murad. . - Padişahımız Hamza cüce ile eğle • 
Hemen 

0 
gün orada ilk mevzuu _ bilmeme sebeb daha başka mıydı· Kım malftmat verilmesi rica olunur. _ Hüseyin .• onları bırak .. sen benimle nir ... 

k k bir genç kızı seve belki aşk, belki onun hayatıma ka- geH.. - Padişahımız . afa yapar .•• 
- Bir genç er e kızı an· bilir.. D · t" (Arkası vtı-rJ 

eek .. Siz tabit ıgenç erkeği, ~~~necekler.. rışnı.ış olan varlığı. emış ı. 
lıtırsınız .. Bunlar sonra İncigül ..• Ne ... Neniz ... Var? diye kaşının. çareriz çocuk bakı4!annm önün- mecburiyeile yaptın sanıyorum. Ah, G 

25 .., kekeledi. de gönlümü oldu.lu aıl>i açmaktan kur - gece cKarmen> de de bunu böyle düşü • 
.son P-.-.-~ nın edebi tefrika.Si= H. b. · 1 t1........ bilse dim --~ - ıç ır şeyım... tu amıyca5&.&Mo ne y ... 

A k il. 
(Gözlerimi göstermemiye çalışıyordum. - Dinle beni küçütctm. Gel seninle l(e- - Evet biliyorum. 

S 
• li , ... _. Fakat damlala.r ha'l yanaklarundan aşa- ne arkadaş olalım. Sana yardım edeyim. - Neyi biliyorsun? 

l.s CW ğ"ı yuvarlanıyordu.) Biraz yürümiye çık- Hani unuttun mu. Kestane korusunda ki- Elle~ yakaladı. yanıma sokuldu. 
mıştım, yoruldum, dinleniyorum. Hani tablannı topladılmuı günü? .. Bilmem a- - Sormayınız HalOk Bey. (Ömrümde 

l __ ::::::==-------~~;~:~;;.~~=~- siz~~~W~z?fü~~~lı? ~~~~~~~~~b-~~~~~ı~~ba~~em~ ... Nalıletlen: Neyy r Kemal Yüzünde son günlerin öfke ve kırım - bahatim yok. Ne dersen de, bug!ln senin te devam ederse, irademi altüst edebi~e -
hızlı hızlı geçti~m tek lı~ından eser yok. Bilakis mahzun, çok için elimden geleni ~paca~m. Yapaya]- ceğini h~ veriyordu.) Bırakınız ~1~1 

. daha bir j Yanlarından f tuhaf bakıp uzaklaşı _ mahzun. nız oturup a~lamana dayanamıyorum. rica ederim. E~r b~azsamı. .. Butün 
Saat üç ... Vahidin getınesı~e di kendi- tük yolcu tuha d bir dilenci. serine - Gece nöbetçi idim. Sabah erken Ta- - Ben de &izinle arkada$ olmayı isti .. aükanumu kaybedecejtiln. 

ıaat var. Bu bir saati kıyıda k~n m Dö- yor. Yol kenarın/ kıvrı,mış 'düşünü ~ pura yetismem imld.nsızdı. Bırakınız yorum. İstem~ de ... Amma olmadı, - Se~i! Demek iti benden hoşlanı -
ıne geçirirsem biraz kuv~~~ bu.~r~n ·geti- •rutubete aldır~~ :~im kadar derin mi? şimdi bunları. .. Neden böyle yapayalnız olamadı. He!e şimdi ... Hiç i~n.ı yok. yorsun. Ölsem söyletmeden bırakmam se. 
rıüşte söz verebilir, verdı~.~ sozu iki . yor. Acaba der 1 e .. .. . ağlıyorsunuz. Bakın hava çok rutubetli, - Neden olmadı. söylemez mısın? Bil- ni ••• 
receği acılara göğüs gerebılırım be ·• Modada çocuk parkının °f~n~ ge~dı - üşüyecek.siniz. Sizi evinize götüreyim sen beni ne kadar üzdiln. Aklıma bin tilr- - fmkanı yok ..• fmklm yolı:! .• * ) ğim vakit büyük bir yo~n u ~kum. mi? lü eeY geldi. Bilirsin ya ben Jaskanç)arm Acı bir mücadele içinde kıvrandı~ 

Mühürdar (Ş ... ) pansiyonu Bacaklarımda, vi1cudüm':1 taşıyac /! r;; - Hayır oraya dönmelı: istemiyorum. basıyım... halde benliğimi çılgın bir neş'e dal~sı 
Pazar akşam Sonteşrin ~7 ef- vet kalınanuş~ı .. İçimdekı acının :1a~d~ Dönmek istemiyorum. Bu ha~ade du~ insanı. teee~ sarıyordu. cSevgiU.. csevgili-,. ah bu söz .. 

Yazacak binbir şeyim var. Hal~uki d a- altında ezilmıştım.. Oracıkta ban Sayıklıyordum adeta .•. Yanırn.ı otur - ed~ek sozleri nasıl da bılivor- İtiraf e - ÖYle ise tek bir cevab ver, İncigül'!' 
terimi kilidleyip anahtarını bileğıme as birine çöktüm. d f du. Buz gibi elimi ellerinin içine ~'dı. Hiç denm .. ~~~rab ~ı;nen fyih bir anda .u;ıu;- Benderlhos1anıvoT musun, nefret rni edt-
h beş lt t bil oıınadı. _ artık ne kendimden. n.~ e _te • bir anne, hiç bir a~abey elinde bundan mnc:: gı ~vı~. 1 gın ır ~vf'<·an ıç n e vorsun? Çünkü bilivorsun ki ben seni en 

ti .. a ı sa: .geç: pansiyondan çıktf.· . v;· .. saklarnıya lüzum var - gozlerım - daha derin, daha içli bir ~fkat buluna - düşünebıldı~ tek şey şu. Kollat:ına a - büyük bir ac;;kfa sevivorum. 
M çu çeyr~ .. .. v başladım. 15 ı rım en lan tutamadım. Bu ten - maz Bu şefkat yüreitimin en ~rünmez. tılsam. · · . . Se · b'· ··k . . 

odaya d'ogru Y'.ırum~~e d neler gizle - ı den boşanan Y.aş be i görecek, görse de bi · . d J:?Örünmez tellere dokundu. Me/!er, bana cfenu dıyenlenn yerden «. nı en uvu askl~ ~vıyorum,.. Bır 
Yavaş yavaş aza1ıyor. lçı~ e n halinden ha yerlerde kım, n ~ yerın de dli bir çocuk RJÔi hıçkınkla- ~ke kadar hakkı vamn$. sanıye kulaklarımdan butun sesler uzak -
diği bilinrniyen esrarlı . ~~~anı sarıyor. kimin umurunda. b·r O şanan er ldum Sokak ortasında Ha- - Her şeyi sövli:veceksin. fSesinde lastı. Gözümden herkes, her şey silindi. 
~ıkıyor. Tatlı bir buğu gı?.ı ı~.;ünden git-ı Sis içinde, caddeye çıkan kö~e?enO Ja r~mı tu~.a~a~ o ~l~ak. Ne ayıb'' Ne hiç duymadıjtım bi.r kat'iyet bir hakimi- cO> ndan ba~ka hiç bir şev göremez. du-

Vahidin hayali gözüml!,ntü.? deki kuv • dÖ}de belirdi, geliyor. Varsın ge sı~. b' lUkbu,n ont~n e. a cek •• •w yet var.) Söyle bakalım (Ç.' .. ) de neden yamaz oldum. Sonra birden Vahidfn sinsi 
-: D.k 1 rının us n 1 n n bak deçecek Kım ı - ayı çıme ıne . - .. 'L. 11.. J • ~ :.. !'iimc:i uuyor. ı omuz a . . .. .. su esrarı .. b .. teri gibi bir ıp n . . k k .. N ldun fncigülüm, ne oldu n - bana karşı birdenbire değiştin? Bu göz yu7ll, .r<:aran ı"'" l?Pct> en annırau . -
".etli başı, keskin çi~gılı yuzı;,k ~ibi insa- ı ~ ur için ağlıyor, deyip omuz sıl ece · - e 0 

' yaşların neden! yatı gö2leri. AH Nnri Bevin süpbeli. kur-
11.st~~ daha esrarlı bır k~ran ıütemadiven lır ne leri yaklaştı, yaklaştı. Birkaç a- na? im k ... Bir ... Bir ... Şeyim · _ Hfç birini sevlivemem. naz bakışlan ~özümün ö~ünde canlı:ı'ldı. 
nı ıçıne çeken bakı~l~rıle mkaranlıklar• Aya~·tJe birdenbire durdu. Başımı kal- k ~~·şef s;;:ıvorum affedersiniz Elimi bıraktı. Dirseklerini dizlerine da- Dudak,anmdan Cf'vab yerme vurulan bir 
karşıma diki1iyor. _Na~ıl~ o ~ kadın» gi- dun o e Y~ .. ı~ı. e Ne kadar ... yadı. Başı avuçlannın içinde: havvan fcrvadı <' tktı. 
~~ ~ni?1.ruhum , ı~mırl~ gH~d bir gün ve dırt~hım! Kalbim, kanım, aklım d~;a- BılmcSö;ı~ ~ld·. ne oldu? &:ni kim öz - - Beni çıldırttın sen. Önce Vahid çap- - Se~ilim, kii~ik sevgilim. Ne oldun .. 
h~ ~~dını kay~etmıy~c~lı·yamıyacak. Ba- kt Bu gelen o; idi. O .. _. ~alrr-· ". \i dil böyle? Sövıe bana ne olur? kınile, sonra Ahmed budalasile ... Hele o bir yerin mi acıyor? k K v• • 
ıç ır şey benı ona a · ca ı. sıl olmu.ş ta demınki dı encı g~ i ı~tırabdan titriyordu. cKarmen• ı:{ecesini düşündükce... Seni - Havır. bir şevim vo · ~!1~~mı 

na onu sevdiremiy~c.ek. a-· kendime bu ~em "nad büzülüp ağlıyan bahtsız !ncı - SesH' k·mse hain kız seni... Fakat her şeve ralmen hm artık . Hemen pansiyona dorıuvonım. 
e f uvvet. bulm~k1 ıçın ~:~ı~orum. b~!1 :aekt~n ikinci bir dilenci sanıp gec- yuzJ~e ~ak~ıyorum. Baksımı, tatlı şimdi içimde bir his var. Sen bunlan sırf Vahidle nişanlanacalız. (A kası var) y kenmenın fay a ~rını Ke~tane korusu~ gu ·.,_ti b"r büklümle yukarı doıru kalkan ~zel ı kötülük olsun diye dejtil bir sebeble, bir r 

a ında kavuşacagımc .. Iediğimı memı.., • k ı 
nu ne kadar sevdiğimi, nasıl oz Şaşkın şaş ın: 
düşünüyorum. 



et Baberleri [Güzel bir köy : Marmara EreQUsl] 

BalkeYi DJCDllk 
esinin faydalı çalışmaları 

1 paıara ıelea köylül• 
Halkniacle toplanıp efleairorlar 

Şark vlllyetlerlmlz 
va luf 

8arıJrılnuftan 1'1/1/tflJ tarBaBı. ,... 
mlı1ar: 

• lln~ 1Aln'ıs Ankara ft 
Ltantıaıma deif1, bilıiln. d6apm1i 

.... -~ buretbal çeki. 
JmD. Oeldl, aeı..ır, l8li1ar Mılam 
..- .-., ...,. getire bu a-ce, • 
JnrtnrUrtnmı tarlbl1 tet bir ı.tanbu1 ..--11e M tarih1t bet Anbra p. 
-- '8tbdi, &lld:I normal ftı.l • 
,... latanbaıun 11, Anbraam ı• 
fırlncltba 9IO tar.lhll f01t1Jarmı aı ... 
"""''' M~ lln*Dilz br ve_.. 
detU fırtmalar ~ l:rzlnean fell • 
Jretl ele, denüryolumuı bıtiamını boz. 
du. Fakat blltikı bu akumaya 
raJmeD memleketin bir kBfelf, b&Jl• 
lllD1erce babents ft postamı blma. 

malı idi. :lrzurum - 8mkamıt cleko -
Till 111-ana mhul olu.- a
plmabds w q .... dl19 18DmDI 
ha,.t ._ utnmamthdır. Umıtma -
mat ] ..... ki. - allıl ahftlde tı
m1rçı1,ık ~ b~ .. derece 
t.tffadıt ~ Son vaziyette bu 
IU'Qfflf Wr bre 4lıba bllttln pdcleuı. 
kendlllal b.fllettirmtfti. AWmdarla • 
nn bir kere daha dlk:btbıl çekftoraz. 

Çorlu (Hususi) -- :Mumua BnlUll Qlntn içten bJ1111U111t tfttMnlt ,.P. 
taycillilk MHlm ilUara aJmank Wr tJli Cilmhuriyet lbe)ÜDm& 'ft Alatflrlr 
atin mailde Mannan dmfzlN um heykeHnf g&termektedlr. 

,.._ ___ ........ ..,. .. ,_ .... ,.. ... -••• ...-........ -• ...;..,,_..._ .. ,_. _ .. .._.,..,.. ,_, olarak 1ııp ~il!JVft beya w Jmmm 81iltmkirlntba ım• .... , 

Muşta limdiye kadar ::ı :mı.:~~=-~ ı.u:=..~ 
birldJt. 



-- -

SON POSTA 
24 İkincikiınun -- Türkiyenin d mir ve çelik şehrinde neler gördük? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kadar karabük koku dolu, alev alev yan
makta.. pencerelerden mobilenin ren • 
ginde ağır kumaştan perdeler sarkıyor. 
K~ede bir kütüphane.. üzerinde her 

lisanda çcşid çeşid mecmualar, gazete -
ler, kitablar .. şöminenin önünde bir yor
gunluk kahvesi içiyoruz. 

Pencereden i~ri girmeğe uğraşan 
günduz.Li, tepenin eteklerinden kıvrıla -
rak fabrikalara uzanan yolu dolduran a
rneJe kalabalığını se)Tcdiyorum. Gecenin 
r>erdeleri açıldıkça Karabukün dekoru da 
ha vazıh gôrünüyor .. Sıra sıra, kullanışlı, 
apartımanlar seçiliyor. Merdivenlerden 
ın rek otobüs duraklarına koşan memur
lar, mühendisler, doldukça birbiri peşine 
kalkan, - bizimkıler gibi konserve tene • 
kP inden d"ğil _ kullanışlı, rahat otobüs-

ler göni) oruz. 
iç nde bulunduğumuz salonun kapısı, 

dığPr bir salona açılıyor: Burası da oyun 
Yeri. bir p inpon masası.. hayrettir ismi 
•Pınpon» olmasına rağmen, tenisi rnasn
Ya kaldırıp koyan bu oyuna daha .çok 
&E'nçler ragbet eder .. her akşam ~abr~ka
nın genç memurları bu masanın uzerın -
de heyecan!.ı maçlar yapıyorlarmış.: sıra 
sıra tavla mac:alan, işin dışında vakıt na
sıl gE'çer? Gelsin şeş, beş .. duvarda hedef 
tahhtalan, muhtelif salon oyunlarına 
rnahsus aletler.. . 

Salonun kapısı yanında bir b~fe dehği .. 
Listesi hemen yanında asılı. Bıradan şa
raba, şarabdan dskiye, viskiden vermuta, 
vermuttan votkaya, votkadan portakal ve 
çikolataya kadar her şey ınevcud ve .. 
fiatlan da bizim !stanbuldaki en pe~~e~
k<'rani bir gazino sahibini arından yuzu

nü kızartacak kadar ucuz. 
Bir ilan gözüme ilişiyor. Yarısı türkçe, 

Yarısı ingilizce .. okuyalım! 
Bayanlar baylar. 
Salonun hesablan tanzim edilmekte -

d. ~ ı ğunu kontrol e-
ır. Hesabların do5• u u . de · 

debiJmek içfo arkadaşların yedlerın 
rnevcud kame miktarını .. ilh. · · 

Altında ingilizcesl: 
Ladies and Centleınen .. tlh .. • 
'Yukarı. İngilizlerin salonuna ç~ıyo 

_____ ,.....,._...._....,,..,. _______ ---~--·~ 

Karabük dermr bonı fcıbrlloa.n ba.şmilhendtd Platta, mahcndlı Ceucıd TnrCIJI ve 
muharririmLı fcıbrikanın imal ettiDi borulana pnında 

Sayfa 

Zehirli Gölge 
(&$tarafı 6 ncı savfadal \ - Yani mektubların aslı yok ... Pe-

cına d3 yollarsam ben ne olmuş olu - ki mektubları elinde bulundurduğu 
rum. Bu kahpeliği benden beklerneyi- I söylenen §ahıs da mcvcud değil mi? Bu
niz. Size onun ismini her ne paillasına nun rnevcud olduğunu ben gayet iyi bili-
olursa olsun söyliyemem. yorum. 

- Haklısınız. Bu bahsi geçelim. Y~- - O mevcud ... Fakat mektublann 
silkö.ve gittiniz. Yeğeninizi öldürdü _ aslı yok. Demek zavallı kız beni kur -

üz. Mnlfun şekilde kaçtınız. Peki am- tarmak için kendi kendisini lekeleme

ıa nic;anlınız Necla hanım. bilahare ğe ka1kıştı. Talebeliğinde tnmyıp unut. 
bize YP.şilköye gitmediğinizi isbat et _ muş olduğu bir şahsın ismini ortaya 
mek iizere bir ask mektubları hikave _ atarak beni kurtarmaya çalıştı. 
sidcn hahııetti. şu Bebekteki komı'> _ - Beni kurtarmaya çaiıc;tı. d iyor • 
yoncu meselesi ..• Bu hikaye ne olu _ c;unuz, ni!~anlınız Necla hanım metre
yor? sinizle birlikte işlediğiniz cinavetten 

Necrlet yeniden heyecanlandı. Yüzü 
kıpkınnızı oldu. Yafaijmda doqrularak: 

- Yalan! diye bağırdı. Bu hikaye -
nfa a<>lı yok 

Zelzele mmtakalarına yaya 
olarak giden vali 

(BCL§ tarafı 10 uncu s~yfada) 
ve tipmin şiddetine rağmen yaya ola -
rak katetmi.ş ve felaketzedelerin im - ı 
dadına koşmuştur. Valinin bu candan 
alAka ve faaliyeti. felaket mıntakasm
daki iztırabı klsa bir zamanda tad il ve 
tahfif etmiştir. Son günlerde Suşehri 
ve Koyluhisar kazalarile merkez ara -
sındaki münakale tabii hnlini almı~ 
bulunmaktadır. 

Hergün Sivastan feHiket sahalanna 
kamyonlarla inşaat malzemesi. yiye -
ce.k ve Etiy~k sevkedilmektedir. 

Ba?.ı nahiye ve köy yollarının karla 
örtfüü bulunmasından bu nakliya't kı
zak:iarla yapılmaktadır. 

Bu arada sıhht ekiplerimizin de fö
dak5rane mesailerini kaydetmek iste -
riın. 

Doktorlm-ımız hergün artan dikk:ıt 

ve ihtimamlarile binlerce vatandaşı -
mıza sifa ve hayat vermişlerdir. 

Buciin için, ~ok ~niş tahribata ma
ruz kalan bu ha·vcılide açıkta kalmış 
telı: yurddaşımız yoktur. .............................................................. 

C Yeni neşrivat ) 
"""-~-

l\leyv:ı Zamanı - Meşhur Hind şairi Ra. , 
bint.rannt Tagore•ın beynelmilel eserlerin _ ı 

l'ıaberifar mı idi ki böyle bir yalanla 
bizi aldattı?. 

- Hayır ... 
- Şu halde ne demek istiyorsunuz? 

f Arktm var) 

r-----------------~~ 

·- -

Bir doktarun günlük 
110Uartndan 

Viıcucu" muhtelif 
l' er lerinde teşl'hkül 

E"d en taş /ar: 

l ı 

Herkes bilir kl bazı insanların safra 
kcst!l~rinde, bazılarının böbreklerinde, dl
ğer bnılarının mesanelerinde taşlar te. 
tevvün eder. Bunun sebeöi nedir? Ma.. 
liimdur ki vücudda yediğimiz maddeleri 
yaka::ız. Nurmaı olıın 36 1/ 2 derecelik ~ 

hararetimiz bundan llerl gelir. Gene ye. ~ 
dlğlınlz gıdalar vücudda vukubulan muh.. 
teli! zayiatı tazmin eder, tnmlr eder. ve 
böylece mukadder olan hayat müddetin. 

ruz. Ayağımızı içeri atar atm~z dort bü
yük Te imle karşı karşıya gelıvoruz. A -
tatü'"k, majeste İngiliz kralı, ismet İn~T".Ü 
Ve> majeste kraliçe .. bu salonda da İngılız 
Z<'vki ve sitili hakim .. 
Kah\altı .. yorgunuz amma, hemen ça -

lışınctgu b.ı.şıamaı< la.ı;ım. lş bir fabrı.ırn 
Bl'UUt!J<.le oıtmıyecck }<;ıi •• Uç muazza~ 
1«brıka \ e b nıb<ı:tka bir alem goreceğız. 
l\ı.n .ıyet bı.;tun bu ıf)erı ikı gunden fazl~ 
SUrmemesJ ıc.ab eden misatırligın hacnu
ne ~.gdırmalı .• Otobus durağına doğru 
Uerlı,>oruz . .Evet, şdi'tınız mı'! Kapalı, us-

• den biri olan nl\le) vıı 7.amamo y1 muharrir 
1 

arkndaşlanınızdan İbrahim Hoyl tftrkçe _ I 
ye çevil"'Tllş ve kltnb halinde b:ısılmnğa b::ış. I 
lanmıııt•T. Bugt\nlerde .satışa çıknrılacnk o _ 
lan l\Jcvva Zamanı. büyük şairin en olgun 
ça~:nın en muvaffak bir mnhsuli\dür. Mil _ 
nıt Fehlmln nefts bir kapn~ı ile basılnn bu 
t.&er nı-rıs bir !Una ne bnsı!makta ve aynen 
falrin İbrahim Hoylye gonderdlf.I resmllc 
ve mektublle süslenmiş bulunmaktadır. 

cc bu fiziyolojık vazifeler devam eder du. 
rur. Şimdi yediğimiz gıdaların !Azım ol
duğu gibi yanmadığını ve natamam 1h. 
tirak yaptığını tasavvur edelim. o zaman 
bu natamam ihtirnktnn mutevellld blr 

1 

tnkırı maddeler vücudün bteslnde be _ ·: 
rlstndıı teraküm eder. Kum yapar, taş 

yapar veynhud şişmanlık husule getiren 
yağların te..cıekkUhine sebeb olur. Romatlz. 11 

ma olur. Şeker hastalığı olur. ElhasU fğtL ~ 

dnf hastalıklar başgösterir. İşte bunlar. 11 

lnrdan blr kısmı da taşlardır. Bu tn.,lar 
teşrlcktillcri lçln en müsald yerleri yanl • 
g nl .. ı;e çukurları ıntıhab ederler Ustilste 1 
birikerek kum halinden kuçuk taşçağız.. 
lnre ve nihayet büyilk taşlnra tahavvül 
ed<'r O zaman büytik sancı krizleri, ız.. 
tıral hır da meydana çıkar; gerek böb. 
rck•c ve gerekse .safra kese.sinde ve me. 
.san' kesesinde yer değiştiren bu taşlar 
h~r;rc çıkmak için yol arar bir vazJycte 
gırer1er ve yollarda sık~arak büyük san_ 
rıl rln refakat eder: bu sancılar o .tadar 
~ldde'lldlr ve o kndar ıztmıbhdır ki bir 
çcık t!efn morfin ili-nesi yapmadan hasta. 
yı ra1lat ettirmek imkdnı olmaz Hasta 
rahııt cttlk~n sonra tnş ya dflşmilştür 

veynhr..d tekrar yer\ne donmü.ştUr. Bu 
drl::ılık muvakkat bir şl!n meydana gel. 
mlştı ... Fakat hastalık devam etmektedir. 

Lelık ı~ınde kok konıtirti yanan mahfuz Pinpon 1'MIGft ba§tndcı fabrikanın ~ memurlan 

bır bekıeme mahalli .. saatleı ce tramvay k U f A ü 1 b b 
1 

az Evveli müdüriyet binasına uğram~ 'I . ~ta si~ ta 1 ~ne? yi tefrite -
eklemek ıçın bıle bır dama~tı u am - .. dürle konuşmak. izahat almak, fabn - dılmiş tam bır müdur odası .. Zaman za -

ken, arası ıki dakika surmıyen otJbuse ::ıarı bilahare görmek a.rzınundayız. man sevimli muhataburuz.ın gözünün, fo-
kc.1pc11ı yerde intizar etmek elbette bed - b C ı· il · k d ik 
hah t 

dılecek Otobüs, yarısı muntazam. yansı er - to ema ın .mua. zenne oy uğu · l fo-
t bır İstanbullu ıçın hayre e t lft. f k k ld f hır ıc::... d bir kısmı da hali inşada bir şose • 05.a ma ınesme ta ı ığını arkediyo-
,. ba ca, Maki 1 h · 

f kl kız, den bı·zı· 
1
·c:: ...,ıntakasına do.ğru koştu. ru - rum: ne ere iç te sempatık }>ak -

Durak yerinin önünde irıli u n .1• :r .... 
erkek, kalabalık bir çocuk kütlesı cıvıl Araziyi parça parça bölen demıryol- mıyor .. 

, se yor. .. rinden makaslardan geçiyoruz. Hayırdır ~lah.. Merakım çok sür-
cıvıı kaynac::ıyor. Ellerinde çanta.an, - lan uze ' d k 
r :r +ı..san Mutedı'l bır· bava .. Halbuki dağlar a ar medi Cemal r""•ıın' ı' rı·n d d x.. 
er tasları .. Bır mekteb hazır.ıığı. uı v k da hummalı bir in- . ...., ); avran ıs• zaman 

Gok-çe izahat verıvor: var. Yolun sag ısının . ü .. k b" su katılmadık samimiyetile resimden hiç 
~ 1 S f ı· ı· devam edıyor. B yu ır 

- Çocuklar her sabah otobiis e a - şaat faa ıye 1 •• kü hoşlanmadığını izah ederek, mü aademizi 
tan bolu) a, mektebe gıdiyorlar. ınüdürıyct binası yapı.lıyo~uş. B~~~ t istedi. Maamafih, bir misafiri kırmamak 

- Uzak mı? bina 187 memura kA~ ge~ıyorl~ aa ıye ı için de, eğer ısrar edersek teslim olaca -
ur adedı de yu kse ıyormuş.. . ~ . . 

- On beş kılometre... arttıkça mcm .. kü . b·r katlı bil- ğını ılave ettı. Makınelere birer bomba 

O b d d d 30 kı.lometre.. . k . onun bnaıın yerı, ı . . .b. d 
- n eş e av et, e er Dıre sıy. . j-. tefri edilmiş. İst:ın- ımış gı ı ehşetle bakan kıymetli müdO-

k.ışta kıyamette çocuklar ıc;ın kısa bır se- rükçe bır bına.. yı ş ·· ·· ~ ·· 1.. · 

--··-··················································· ·-
Doktor Hafız Cemal 

(l..okman Hekim) 

D1vanyolunda 104 num!lradn '1ergün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

<Devam eclecl'ğiz) 

Cevab 11t1y~-:. okuyucularımın poa\a 
pulu 7ollam&la.m:1 rtca ederim. Abl tak
dirde i.IU!klert mukı..belulz tal&bWr. 

'I Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 1 
Devlet Demir Yolları Sıvas Atölyesi 

için Elektrikci aranıyor. 
o. D. Yollan Sivas cer atölyeslnde çnlı~tırılmak ilzere tecrubell elektrikçi ustnıarına 

ace''" ıhtlyaç vardır. Yü~ek tevettur şebckulnde, motör mont j ve tamiratında, milte .. 
madi ve mıitennlp motör sargılarında çalışmış fşci!erden tnlip olanların H. Pa§a. ga .. 
rında blrlncl ıaıetme mudurluğUne müracaat etmeleri (303) 

Yahat lın B d kteb yok mu? ~ul veya Ankaradaki bir devlet dairesi 

1 

ru ~zme~~ gon umilz razı olmadı. Maa-
Sa) • az. uro a mt.. v k derecesinde muntazam.. maf ıh hızım bu mukavemetsiz pekımizi, 

- Yok, ugraşıyoruz açtırmaga.. ve ban a .. .. m . i ve t kn.k " .. 1 beraber Muhammen bedeli 1875 Ura olan 25000 kilo çamaşır için adi soda 5/2/ 1940 Pazartesi 
Bunu ehemmiyetle maarifin dikkat na Ü ·r rmalı bir hademe mudure haber uavın e 1 muşavın e günü ı.:ıat (11) on birde Haydarpafada gar blno.sı dahlllndeki komisyon tarafından aç~ 

l<ırına arzederim.. veri;~r~ İçerideyiz. Karabük. de~ir ve çe- resim aldırmak suretile mukabelesiz bı - eksiltme ~ullle satın alınacaktır. 
Bır tepe üzerindeyiz burada .. Tepeden lik fabrikaları müdüX:U ı:alıd Cı~elek~ğ~ rakmadı. Kend~inden evvel~ fabrika Bu işe rinnek ıstıyenlerin 140 lira 63 kuruşluk muv3kkat teminat ve kanunun · ta .. 

~r>eye bir merdiven iner gibi nazarları- lu (*) uzaktan gel~ bır. misafıre. kalı hakkında umumt mahlmat rica ettim. Ö- yln ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günü saatine kndar komisyona müracaatıert IA. .. 

~z, kat kat alçalarak fabrikaların bueh- gelecek bir alaka ve ı;amFimbıy~tle bız~ ka~- nüne aldı~ muhtelif notlar, cetveller ve sı;~ı~;e aid fartnameler komis~ondan parnsıl olarak dağıtılmaktadır. (~40~ 
~du~ara~yeu~ncyM .. fab~aileş ı 

1 
•r y& ~~~o~ a n~nın ~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

r· b. şı ı) o • üh. · r ller ıfa grafiklere bakarak konuşma~a başladı: 
lll bulunduğu yerin ortasından ır su 11 nda faaliyetinde m ım 0 

g 
. 1 uşu ' ··d·· (Arkası var) 

eçıyor: F11yos .. Araç ve Soğanlı çay ~rı etmiş olan değerli mu ur: 
Rarabükte birle erek Filyosu teşkil edı • · i di •or.. İstanbuldan Ntısret Safa Co§kun Yo ş . . - - Hoş geldın z, ) .. . ............................................. ................ . 

r. Tepeden alevler ve dumanlar ıçın k dar bu fabrikaları gormek ıçın 1 
de fabrıkaları seyrediyoruz. Pltmını aşa- buraya ad·p 'gelmek mühim mesele .. ( T 1 YAT ROL AR ) 
lı YUknrı bir İstanbul hemşehrisi halıne zahmetf~ 

1
hiç te pişman olmıyacağınızı - -

gelen' mimar Psotun yaptığı (Yenişehir) Mııama. ı O-bir Tl)'atron Tepeba,ı dram kımwıda 

ak.fam ua\ 20.10 da fab ·k Esk' K a zannedıyorum. 
b .. rı aların soluna düşüyor. ı ar - b' ·mie daha uzun boylu konuş -
k~k, bir kenarda kalmış .. burada yalnız O, .. ıı.ı k.fb"n getirdiği evrak defle -

0 Ylü1er ve ameleler oturuyor. Dağların ~a~ ıçın, ra~ı'a:ını süratle çevirirken, 
~erç~vclediği geniş bi.r vadide kurulan rının yap .. zl rimle dolaşıyorum. Siyah 
dabrıkaların yeri eskiden gölmüş.. eıan ben oda~n~o b: yazıhane.. Ortada her 
a{ağmurlardan bazı kısımlan do1uyor. renkte~ h~ ı · idare içtimalanna mah-

dareci İhsan Gökçe, otobüs gelmeden halde bı\ eye ı b" masa Dağ evi tar -
e\'\'el, bizi fabrikaları gezdirecek olan SUS olaca ' uzun ır ·· 1 
genç ınilhendis Cevad Taray'a devrediyor. ıında alçak ve dar pencere er .. 

kok fabıikac::ının bu genç ve güzide ,.;;;r hafta evvel yeri;ıe emekli Ge-
lll1ühendisinin mihmandarlığında, otobüs- dil ·..t· e f ~ neral Seyfi tayin e mıs.ır. 

&brikalara hareket ediyoruz. 

O Kadın 

büklll eadde.st tomedl tımımda 
Oündftz saat 14 ıte 

Çocpk Oyunu 

aqam aaa\ 20,30 da 

Amcalu eğleniyor 

Balk Opereti: Bu akşam 9 da 
eltedlye Peynln 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı 
İnhisarlar İdaresinde münhal 100 Ura ilcretJI mü!ettış munvlnl!klcrl için 15/Mart/94Q 

cuma gıinU saat onda Sirkecideki teftiş şubesl binasında hukuk, mulklyc, yttksek u • 
caret ,e flrt13at mekteblertnden mezun talibler arasında blr mus::ıb:ıkıı. imtihanı yapı • 
ıacak ve muvaffak olanlardan lüzumu kadnn derece sırasile mi.ınhallere tayin edile .. 
cektlr. Taliblerln iki Mart/940 Cumartesi s::ıat 13 e kadar bir ısttda ue umum Mil • 
dıirlüf;e müracaat etmeleri H\zımdır. 

Aıanılıın tartlar, ve müracaat istidasına bağlanacak vesikaların lmUh:ın programı 
tafsilfıtı müracaat muddeti zarfında Umum Mudürltikten şifahen ve post.o. ue tahriren 
istenebilir. cS60ı> 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
llasPkl bL!lta.nesl Tedavi KlinlRinde yaptırılarak 1472 ıırn 50 kuruŞ kcşi!ll umum! tele.. 

fon santralı Te telefon kablo !erşiyat ve ~!sat l.ş'erl 30/1/940 anlı gunU saat 18 da 
Rektörlükte açık ek.slltmeye konulmuştur. İsteklilerin ııo llrn 44 kurll.§luk muvakkal 
tem!nnUarlle en az 1500 liralık bu gibi işler yaptığına dalr 1sto.nbul vllAyet.!nden usu-, 
mede:ı 8 gün evve1 alınmıa VC3lka Te Ticaret Odası k.A~ıdUe relmeleri :teıtı Te prtnamt 
hergün Rektörlükte eörülilr. d l 7• 



12 Sayfa SON POS'l'A 

Unutmamalı ıcın mendilime bir dDIDm 

ıapmalıvım. 

Bol .,. idareli Dır ısıoa 1tavusma1< ldn evime 

nlllaret fUNGSAAH ICRIP FON amoulla-

11nı almalıt11m. 

IJNG R M 
DD~ö ~Lf[O)rKJ 

l44 oc. ~ 
ı.. f>ot 011dı'4Jc 

~Dtlffl~ iliffflDffl Lffi İSTANBUL 
ANKARA - İZM R 

Türkiye Cümhur yeti 
,. Sağlam dişler ve ağız 

ba !~ ımı mutlaka Antiseptik 

ZiRAA K Si 
Kurulıı~ tıırıhi: Ih88 

Sermayesi: 100.00t>.OOO Türk Lir3sı 
Şube ve ajans adecl : 265 ile elde edilir. ·--"' 

Zirai ve tıcarl her nevı b ınka muumelolori 

SELANiK BANKASI 
Tes15 tarihi : 1888 

İkiııc.ikiuıun 2.f 

" - ~· ' ............ ~ · :. • \. · .., : . . . -· .. . ' 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa dişlerinizi 

RAD • 
1 

Diş Macunile 
Fırçalamalısınız 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamakla dişler te • 

mizlenmiş olmaz. Ağız guddelerinin 
ve ciahili uzuvların mütemadi ifra· 
zatı. dııjardan mütemadiyen alınan 
ecnebi maddeler, mikroblar, yemek 
içki, sigara vesaire. dişlere, diş et.le • 
rine bin bir mikrop aşılar. arızalar 
husule getiıir, Bunlar birike birike 
nihayet dişlerde çürüme, etlerde il • 
ti~ablar başlar. Artık felaketi önle • 
mek ve durdurmak güçtür. 

Va ~tinde ihtiyah 
e!den bırakmıyarak 

dişlerinizi 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

R A YOL i N'Ie 

-
.... •'!· · .~ · :. ,. , ~ 1 

EAŞ 
DİŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

Fırçalayınız. 

Lüzumun(1 a günde 

NEZLE 
GRiP 

ROMATİZMA 

GRiPiN 
.,.,6. 

• t~reMe~etl:!S~NBUL ~A~T~ı ~~~~~~-l_s_ta_n_h_u_ı~_B_e_ı_e_d_i_y_e_~-·~h_i_n_ı_a_n~~~~~l 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kwnb ,. 1 . 
56 lirası bulunanı- -..:ı a.Aa ı ve ıhbarsız tasarruf hesablarında en az 

. uıra sen""'-ue , defa k'l k 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. ç~ ı ece kur'a ile ~ağıdaki pla -

4 Adet 
4 
4 " 

ı.ooo Lira'ık 4,0)0 Lira 
500 " 2,0)0 
25ll ,, 1, 'lOO ,, 
100 .. 4,00() " 

50 .. 5,000 ,, 
40 " .. 4,800 " 

40 
100 
120 
160 20 3 tt tt ,200 ,, 

DiKKAT: Hcsnblanndaki pnralar bir se · · d . nl ·ı---! ne ıçın c 50 lirada x.. 
dilşmıyc ere ltuUllllYC çıktığı takdirde % 20 fazlnsil . n aşa,,. 

Jcur•aıar senede 4 defa, 1 Eylul, ı Birincikfınun, 1 1\~ vcnlccektir. 
ran tarihlerinde çekilecektir. art ve 1 Hazi. 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani8landaki Şubeleri: 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık ka.çaJar servisi 

w 

······················································--··-

İIAn Tarifemiz 
Tek sütun .santırnı .................... ······ 

•oh ile 
•ahife 
aahile 

l.:uruı 
)) 

)) 

Dördüncü ıahif e 
iç ıahileler 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

Son ıahile )) 

Muayyen blr müddet zarfında faz
laca m.lktarda. lltm yaptıracaklar 
aynca tenzUl\',n tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyret 
sayfa Utı.nlar ioln ayrı bir tarıte derpı.ş 
edilmiş Ur. 

Son Posta'nın tlcart UAnlarıno. atd 
işler lçln fu adrese müracaat edll
melldir. 

iU\nc\lıt KollP.ktlf Şlrketl 
Kahranıaıuade Dan 

Ankara caddesi 

o:ırülncezenln yıllık ihtiyacı için aatın nlınacalr 0000 kilo sabun n 4000 kilo zeytlll 

yağı kapalı zarf usulü Ue eksilt.meye konulmuştur. Tahmin bedeli 5620 Ura 'H ilk &;e.. 

mlnat 421 Ura 50 kuruştur. Şartnamul Zabıt ve Muamellit Müdurlliğü kalem1nde görD
le=>lll:-. İhale 29/1/94-0 Pazartesi günli saat 15 de D!limi Encümende yapılacaktır. Ta • 

llblcrln 940 yılına a1d ncaret Oda.n ve.slkalan ve ilk teminat makbuz Te mektublnril' 
2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarfiannı ihale günü saaL 14 de ta
dnr Dalrni Encümene vermelerl (332} 

, • Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem .-, 
· ı Katran P s i leri de vardır. <J 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ı - Denlz Atölyesi lçin ııe kalem tamir malzemcsinln 8/2/ 1940 Perşembe gillıtl sa,,. 
15 de açık eksııtmesl yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 4350 lira n ilk teminatı da 327 liradır. Evsaflı ı.ı.stei1 konıil
yondadır. Alınablllr. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları Ye ilk ~mlnat mektubları veya vezne makbur.l' 
rlle O'\lato. Mumhane caddesi İbrahim Jtlfat Han ikinci kattaki kom~yona ıeımeıerL 

(647) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
idare ihtiyacı için 50 aded çift bur~. yüzer nced büyük ve orta boy, elli aded ıcüç111 

boy müvezzi çantası alunı açık elWltmeye konıtlmuştur. EksUtme 31/l/9f0 tarlblP1 

rastııyan Çarşamba aaat 14,30 da B. Postane binMı blrlnci katta P. T. T. :MU " 
dünU~ü odasında toplanacak alım aaıım koml.syonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli c4402ı lira e60• kuruş, muvakkl\t teminat a330• lira cl9• kuruştu" 
isteklllerln Upe e.ııas nllınunelert ve allma esas fennt ve eksiltme şartnamelerini gor ; 
mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür mUdiJrlll 
ldarl kalem levazım kısmına, ek.slltme gUn ve saatınde de ll39 senes1ne ald Ucaret oda.. 
sı vesikası, muvakkat teminat makbuzlle birlikte komisyona müracaatları. c31h 

ZA Yi - Çnrşıkapıdak.1 iplikçi hanında 
vaki bir sirkat esnasında nüfus ka.ğıdım ve 
askerlik tezkerem çalmmı.ştır. Yenlain1 çı • 
karaco.ğnndan e.ıskllerlnln hükmü yokt.uı:. 

Kuyucu esnafından Öme. l.'ddınm 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp E~I 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. Elmım UŞAK.LIG11' 


