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% Londra, BUkreşe karşı 
siyasetini değişlirmeğe 

·mecbur kalacakmış 
Berlinde neşredilen tebliğ 

1 FinlAndiyada 9ok· 9etln J 
L muharebeler oluyor 

Sovyetlerin 
taarrazlar1. 
akim kald1. 

Flnlerin aldıkları aslrlar arasında mülftzlm 
rütbesini taşıyan Sovyet kızları var 

Almanya Romanyadan yeniden giyecek maddeleri 
mübayaa ediyor, bir Alman ziraat heyeti Bükreşe gitti 
Fransız gazetelerine gör~. son m~z~kerel~rden. sonra Almanya Galiçya ve 

Romanya petrollerının sevkını kendı lehıne olarak garanti etti 

Zonguldak kömürünün 
Karabükteki macerası 
y· . t k.. .. taşıyan bir vagonun boşalması 
ırmı on omur . . 1• 

1 b
. "k" dakika sürüyor, bızım ıman 

ya nız ır ı ı l 1 I 
tahmil ve tahliye teşkilatının kulak arı çın asın 

Yaan: Nu.,.el Sala Coıkan 

-•••••-••••••-••••••U••---••••••....-•••-••••••___,, 

Lord Loyd 
türkçe bir 

hitabede bulundu 
Dost İngilizlerin zelzele 

felaketzedelerine 
yardımları 

Lord Loyd 
(Yazısı 8 inci sa)'fada) 

-v a-puf .. kiiilii8ii·nda 
bir kutu içinde bir 

insan kalbi bulundu 
Müddeiumumilik, adliye tarihimizde 

şimdiye kadar görülmemiş garib ve esra
rengiz bir hadisenin tahkikatına el koy-
mUftur. ı 

Hldi~.e şudur 
İki gun evvel Şirketi Hayriyenin M l 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Mareşal Manerhaym diğer Fin generallerile bir arada 

Helsinki 25 (Finlandiya tebliği) - Ruslar tekrar taarruza ba~lamışlar ve 
Kareli berzahında nisbt bir sükunet bu taarruzlar sabah şafağa katlar de -
hilikilm sürmektedir. vam etmiştir. Bu taarruzlar da kat'i bir 

Ladoga gölünün şim~·li şarkisinde muvaffakiyetsizli.ğe u.ğralmıştır. Düş -
düşman bütün gün taarruzlarına d-evam man harb sahasında yüzlerce ölü bı -
etmiş ve her tarafta ağır zayiatla tar- rakmıştır. 
dedi1miştir. Dün gece Kahlajokide (Devamı 8 inci sayfada) 

C ''Son Posta,, nın yeni bir muvaff akiyeti :::J 

Hatıralar arasında 
Üstad Halid Ziya Uşaklıgilin çok mühim ve 

çok kıymetli yazı silsilesi 

Vsta.d, yazı '11ıa3aat bllf\nda 

Holivuda gitmek için r ....................... . 
· I b ld ~ Birkaç isim: 

İlk yazılardan ... ··-····················, 
seyin Hllm.1 Patanın 1.tt1fa.aı naaıı k&bul i 
lunmu~tu, Ta!Ula bir hubıhal Sadıi: ıs:; f 

IS an u an kaç'::n iki s Retad. Yusuf İzzettin, Mecid, Salahattln 

Çocuk Hat d t t ld 
f Hamade P~. Ahmed Rıza, Dr. Nlzım'. ay a u u u : Said Paşa, Tevfik Pa~. Hii&eytn Hilmi Birkaç müşahede: 

. . . . i P~a. Hakin P~a. Hacı Adil Tail t 
Beşıktaş bırıncı orta okul talebele - i 8. k ' . Yıldız 

Ö 
ır aç k' sarayının dağdağa,.,ı ve Dolma -

rinden zokul ile arkadaşı Necdet Al- a Va 8: bahçe s:ı.rayının sllkO.nu, HünUrın ve sara}' 

meselesi. ' 

tan. seyrettikleri filmlerdeki artistlere a Ahmed Rızaya ald bir halkının inziva hayatı, ml.sa!lrler, zalrJer, 
öııe.nerck yıldız olmağa karar vermiş- i ve bir Umon mesele.si Dr :f1zlık hikayesi :rnabeyn sofrası, Sadrazamın yemeği, şeyh. ı 

· · .. lerdir. $beklenmedik bir ııya~eti · zımın sarayda ler, hocalar ve muhallfier, Reşadın kara.it.. ! 
Qa,.4 .. .. . . ,we celik bir cehen-. ~,,. ~ur, burada Bu kararı veren gençler, biriktire - i ya gelen Sadrıaum, taiıı"e:;.:;:~.'""'- teri, Adetleri, may ınüda-lerl, ın8''""- 1 

üğuntız deliklerin içerısı 1200 , , kıldb ediyor ... :.e"' ~. "' J~ bildikleri cüz't para ile günun" bt . d : yandırılan Hünk~rla bir mülakatı n H~l- yetin ıntı.s tehlikesi, fırkada hizip, cemi - ı 
kok naııne ın . ~ p • rın e \.. m, - yeıte korku. 

ve Alın~ kokuna.: faile an Kara - Holivuda gitm€k üzere ebeveynlerine --................................................. I 

~ın;ı size Zo~I;aktan gelen to~ ~-:k ko1(D~~t ~11:.ı,,~ çaı~:r1:ı;ı::~Dev~c: i~~:: Yarın nec.re ..... ti"a···-·,··· .. ,···,···y·····a······r••H•u•H••z• .. ····· ... 

Ür.in, fabrikada piyasaya arzedl •' .• · Y 



2 ~a :da 

H.ergün 

Y anm P'"gram fayda 
V B111ez11 Ilım program la 
/şe kogıılma/J9u. 

Ekram UtakhQil 

A da vapurunun alt kamarasında. -
yız, Bağdaddan henüz gelmiş bir 

yolcunun arkada§l.Da anl:ıttıkla:rını din -
liyorum; 

- İngiliz idaresi Iraka ilk yerleştiği 
zaman i!k if olarak: yol! yapmayı düşün
dü. 20 sene evvel Iraktan aynlmq olan 
birisi bugün gitse memleketini tanıya -
maz, asfalt y<M, yol kenarmda otel. gazi,. 
no ve iki i.rtikamette mekik aokııyan o
tobüs .. 

* 

SON f!iOSTA 

= = Yaş ve tecrübe 
1 
R · ı· m: lral esımı~ e: 

_.....;....;_;~::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;_;:;;;;;;;;::.::::::.::~;:;...;~-------------------------------------------

İkincikinun 26 

Sözün kısası 

Bizdeki imar te:akkisi 

\~----·· E. Ebem Talu __ 



- Yugoslavyada 
müthiş soğuklar 

Cenubi Afrikanın harb 1 Zelzele devam Birçok evler karın 
J • • ağırlığı alhnda yıkıldı 

ı:: , 
• Yaklaşan bahar 

karşısınaa oazıgetı ediyor lJni'Clersittı kömür buhranı 
. ·· ....... k b• t• Zile 25 (A.A.) - Şehrimı:ı:ue her güzünden iati/ edildi Yazan: Selim Ragıp Emet 

'CJe artan meraklar 

Parlamentoda harb meselesı goruşu ur en ır par 1 ~n b~r kaç defa hafif yer sa-rsıntılan şef İ : u Cenubi Afrika bitaraf kalmak istiyor ,. dedi lıUsedılmektedir. Bugün de saat 12,45 Belgrad 25 (A.A.) _ n. N. B. : F r~nsa ve lngiitereye daha müe&-
.. de 3 saniye süren orta şiddette bir zel- ~1rvat ülkesinde kar devam ediyor. sır surette taarruz etmek için 

Ca to 2S (A.A.) - Harb mese--lkoyan harb çok şayam wessuf ~ ~A- zele olmuştur. Hasar yoktur. Adrıy:ıtikle dahil arasında tren mü - ~lınanyanın Felemenk ve Belçikayı isti-
lesi J:, .";;' .. zak !ere dün de par disedir. Avrupada dostluk baglarıle Sıvas 25 (A.A.) _ Sıvasta bugün nak&~iıtı kesilm~tir. Bosna-Hersekte I~ edeceğine dair zaman zaman çıkan §8· 

laınenıa:'. ~~.':.. .:;~~tir- merbut bulunması !hım gelen iki mem 10,50, 11,09 ve 12.21 de beşer saniye- ve cenub Sırhistanında büyük tuğyan· yıalarııı sonuncusu birkaç gün evvel or. 
Bu sefer cümlıuriyetıçi nasyonalist leke! varsa. bu iki memleket de pb lik fiç defa zelzele olm~tur. Hasar yok- ~. olın~tur. Birçok evler çatılarında talığı hır hayli telişa verdikte.1 sonra ya-

parti şefi O:.. Malan söz alırrak demiş- medeniyetinin terakkisine ayni dere • tur. .. .. hırıken kaı;_n ağırlığile yıkılmıştır. vaı Y•Vllf tesirini kaybetti. Unutulur ol-
llr ki: ' cede b:iyük yıırdımlar yapnllf olan İn· Gumuşhane 25 (A.A.) Son 24 saat Belgrad universil<!si kömür buhra • d~. Dikkat. edilecek olursa bu !stili ıa • 

Cenubi Afrika bitaraf kalmak isti- giltere ve Almanyadır. zarfında muhtelif şiddette .f hareketi nından dolayı 1 Şubat tarihine kadar yıası. geçmıyen müzmin bir hastalığa 
~r. bu nokta üzerinde israr e.tmek is- Dr. Malan'm nutkundan sonra mü- an kaydedilmiştir. Hasar yoktur. dersleri tatil etmiştir. ~°'· .. :e vakit vakit nilksediyor. Son-ti f lt .. yyu ve tahakkuk eylemeden bir 

,,_;crum. Cenubi Afrika . ~gı ere ve zakere!erin dijer bir gün devamına· ka Alman a Doyçland cep yenısı meydana çıkmak .. 
ansaya karşı hıısmane hıssıyata ına. !im·~· y uzun gidiyor. Bundan bir neti~~a=ul:. 

lik değildir. Milletleri birbirine karşı rar ver ı ır. • bı•r h b h 1 kruvazo··runun zım gelirse, denebilir ki Al . . tk H ıa d ar e azır anmış böyle bir istilA tasavvuru m;:~:a~çın 
Çörçlıln Do U O n a . . d w• ı· ·ıd· lamaz. Çünkü bu devletin garbd <r 

• • • lngilte~~n~n s:ı-bık Berlin ~smı egış ırı 1 ~:~ub:ç:tç:'!":~· :tekiın Aım::ı::~; 

Ja la ntosunda tenkıd edildi elçısının bır nutku _Berlm, 25 (D. N. B. ajansı bildiriyor) - taarruz etmiye: kt . ~· G~rb cephesıne 

r me Fü.hrer, Deutschland isminin daha büyük sa .1 h' b' e erını ve bılhassa Fran-

Lo 
. ı e ıç ır alı§ ve veric:l · lın 

ndra 25 (Husust) - İngilterenin bır gemiye verilmesine karar vererek tekra d' d :ıt erı 0 adığını 
eski B l' b-yük· . . . dik' D hl d .. . re ıp uruyorlar. Buna mukabil t 

Lah Holinda parla- Asyada iJgal eltili mevkl!Jı bu topralrlar or m u elçisi Sır Nevi! Hen ııım ı eutsc an ceb kruvazorüne giltereye kar ı husu . n-Dıenıo:::d,.251 (~) ~riye nazırı Çör· üzerinde hiçbir büyük devletin emeller ~erson bu alojam bir nutuk söy liyerek. ~tı;ow ~dının ta~'.nı emretmi§tir. Mevsimin mü!aid oı::ı,. gosterıyorlar. 
Çilin s ı:g ubah.s olm~ ve beslemesine mO.said olmadığına dair ha- arbın muhmkkak surette müttefikler 1 Buyuk Lutzow kruvazorune de başka bir İngiliz havalarına karş ~~a rağmen leıık·d on .nu. ~ mevzu riçte mavcud kanaate inanlan vardır.• tarafından kazanılacağına emin bulun- is~ verilecektir. Harbin bqlangıcından· ve bilhassa hav ı Y~P ı a'.ı alanlar ı edilmıştır. - J duğunu ve İn"iliz millet· · 1 1 berı açık denizlerde bulunan Deutschland 1 . . a ve denız faalıyetlerıni 

Bu münasebetle cereyan eden muza- Hariciye nazın, bitaraflara karp taar- azminin bu zaferde b .... ~n~~ ~ar~ı maz kruvazörü, bir müddet evvel bağlı b - n~ılız sahillerine ve onun daha ziyade 
kere' er sonunda hariciye nazırı Kleffens ruz edilmesi ihtimalinin llübalilikle mev- cağını kayd tm. f kuyu h ır . mıl ola- ıunduğu limana dönmüşt" u mute~ir olacak mıntakalarına tevcih et-
denıiştir ki: zuubahı edilmesini tenkid eylemiı ve bitecewine h~ i~~· a at arb~?. ~abuk ur. me~erı, ?u husumetin genişliğine ve §id-

cBütün HoJanda milleti hükılınetin bi- şayle dem~tir: Alın g ç ~al vermedıgmı ve Hitlerin ga ç b·ıı detıne bır delildir. Vaziyetten anlaşıldı -
~allık siyasetini tasvib eylemektedir. cManevi duyguların lhl!li vaziyetin mış :~;~gu~ı~uu~~n ir~~~?e hazırlan • n za 1 8f8 ~;a göre ston .Lehis~an garantisıne kadar 
.ou hususta hiçbir şüphe yoktur. Bitaraf- . . . . . . . ~ a':e e ış ır. b• h•t b • manya, ngıltere ile arasında bir harb 
lJlımızın ilılaline mani olmak için ted- ı~ışaf1;11da katı .bır tesir !,apabilır. Hıç Sır. ~e~ıl. nıh.aı zaferi temin et - ır 1 a • 851 çıkacağını sanmıyordu. Vakta ki Danzı 
birler almaktayız. Bu babda kat'iyen en· kımsenın muhanblere ahla<sız niyetler mek ıçın ı ktısadı sahada azami gayret B r 2 5 ( A A ) ff ti d .. ~eseleainden doğan ihtilil neticesi in ~ 
ternasyonal kanunlara istinat ediyoruz. atfetmeye hakkı yoktur. sarf edilmesi ve milli. ~kona.mi .. memba- sar~~:~~a yakı~d~ zabit~iğ:C' te~ s:~~ gıltere Lehistan~ garanti etti. O zaman, 
lioJAndanın siyasetine kendi menfaatleri HolAnda, bitaraflığını muhafaza ve larının harekete getırılınesı luzumunu 1 k h , k d'l 7 , Almanyada, İngılterenin kendisıni vur-ııanuna hücum edenlerin tesirine hükll- Avrupayn karŞ'I vazifesini yapmlf olu- ileri siirmüştür. ere cep e)e sev e 

1 
ecek olan bın mak istediği zehabı Msıl oldu. Fakat va _ 

Ç
- k.. ğ talebeye hitaben bir nutuk irad etmi§- ziyet geri adım atma .. k-

nıet kapılmayacaktır. yor. un u e er Holanda ve Belçika har- . yı mum un kılabı-
Iiolılnda ve Belçika, Avrupad'a birer be girecek olurlarsa iş1 eri daha ziyade yeni bir a ~li tır. . lecek bir şekilde değildi. Esasen SovHt 

!llzarn ve sükCınet unsurudur. Bu iki karıştırmış olacaklardır. Bize her k·ım Mumaıleyh. bu nutkunda Alman Rusya ile umumi olarak anlaşılab'l · ğ' 
k 1 h 

·ıı t' . . . . ld w h - ı ece ı 
IJlenıleketin kendilerine yapılan VadJerİn 1 taarruz etmek CÜretinde OlUrSa 5iJAhla an un A e :.. mı e ının gırışmış O ugu ayat mU • kanaati de tebellür etmiye başlamı tı t • &aıniıniyetıne ve Holiindanın Avrupa ve karşılanacaktır.• ayı a!il cadelesinin ehemmiyet ve şumulüne gilterenin ortaya attığı eldiven b! ;u ". 

Ankara, 25 (Husus~) - Adliye VckA- işaret etmiştir. retle Almanya tarafından kabul edildi ve 

Müttefikler Amerı·kadan ı·ngı· ı·z, Fransız leti tarafından hukuk mcrci'eri arasında- Hitler. bundan sonra Nazi zabitle - bugünkü düello başladı. 
ki tcabt veya selbi ihtilafların hal şeklini rinin vazifelerinden ve görecekleri iş- Bu vaziyete göre, şayed İngiltere ve 8 bı·n b b d an a . il . M it d g&teren bir kanun layihası hazırlanmış-ilerden bahsetmiştir Fransa tarafından Zigfrıd haht ına hır om ar ım mıra arı 8 a a tır. Bu JAyiha esaslarına göre hukuk mer- Nih3yet bugünün büyük Frederlk'in taarruz yapılmıyacak olur a Almanyanın 

tayyaresi
• alıyorlar bul t 1 etleri arasındaki ihtilifiarm halli Ad1iye ölümünün yıldönümü olduğunu hatır- bu mıntakada her hangi bir esaslı taar-

uş U ar Vekilinin reisliği altında Temyiz ve Dev- latarak asker kralın en yüksek askeı1 ruz yapması beklenemez. Şu halae, o 
N t Lo d 

25 
(A.. let ŞQrası azalarından tefrik edilecek il- m4'ziyetlerin .modeli telakki edilme.si nuntaka, Harbi Umumide olduğu gibi sa-

f() evyork 25 (A.A.) - Wall Stree . . ~ .ra A.) -. Mal~dan bil - çer azadan müteşekkil bir heyet tarafın- JAzım geleceğini söylemiştir. bit bir halde kalmıya mahkumdu!'. Buna 
unı~I yazıyor: . diri~diğine göre Akdenızdekı Fransız dan ifa edilecektir. Führer'in nutku. coşkun tezahüratla mukabil ilkbaharla beraber diğer ti1i 

"-~ngıltere ve Fra'Ilsa ile 6 ~a 8 bın d~nız kuvvetlerinin ~andanı A- Bu heyet azalan T~myiz ve Devlet Şıl- seliunJanmıştır. har~ cephelerinin ~eessüs ve teşekkül et-
uuınbardıman tayyaresi ve bırçok avcı mıraı. Akdemmeki İngiliz kuvvetle - rası umumt heyetıennce iki sene müd- * mesıni beklemek ıcab eylP.r. Bu vadide 
~aresi satılması için mühim bir mü rine kumanda etmekte bulunan İngiliz detle seçilecektir. Heyetin yazı işlerini Kopenha~ 25 (A.A.) - National Ti- ilk akla gelen şey, Balkanlar oluvor. Fa-
~Yaa programı tetkik edilmektedir. amirah ile her iki taralı aiikadar et • lkl.ı Temyiz raportörü ve ikisi Devlet dende gazetesinin Berlin muhabir! bil kat Balkanlı devletlerin bugün göze ç•r-

lnilyon ila ı milyon 700 bin dolara mekte olan meseleler hakkında görüş- Şllrası muavinlerinden seçilecek dört ki- diriyor: pan meyilleri, böyle bir maceraya giriş-
ba.ıiğ olacak olan bu program şimdiye mek üzere Maltaya ge~tir. Ji yapac~ktır. ~eyetin verdiği kararlar Hitler dün bir nutuk söylemişse de ~ek tara_ftarı olmadıklarını gösterdiği gl-
~r kaydedilenlerin hepsinden ge - kat1 mahıyetf haız olacak, halen selbi ih- içtima aleni olmamıştır. Hoparlörler iş- b~}nesela Ro~anyanın Almanyaya ver _ 
IUftır. ırakta ı·kı• askı• nazır tilAf dolayısile adli mahkemelerıe idart lememis ve Alman milleti ilk defa ola- dıgı petrol mıktarını arttırması da, bu a-

mahkemeler arasında muallakta bulunan,rak Führerinin sözlerini öğrenememiş rada gözden kaçmaması fcab eyliyen ma-

Kanada da Yeni
. tevkı•t edı.ldı· birçok davaların halline medar olacaktır. tir. nalı bir hadisedir. Şu halde dercengi ev-

i 
• . .. . - • vel, İngiltere ve Fransa için FinlAndiya 

S 
· f zmır beledıye butç ~sınde Bır Norveç vapuru cephesinden bir hareket yapılması mev _ 

eçım yapı ıyor Bafdad, ~ (A.A.) - Maliye nazın 150 bin Jirahk bir tasarruf d h b tt zuubahs olabilir. Bugün için, bu husuna 
Londra 

25 
(H .) _ Kanada parlA _ Rüstem Haydara yapılan suikasdle allka- J k a a a l kat'i bir karan ifade eder bir hareket gl>-

ibentoaun lUSl.ISı _ b til bugün dar olmak üzere 12 kişi tevkif edilmiştir. yapı aca Amsterdam, 25 (A.A.) - 1750 tonluk ze çarpmıyor. Fakat matbuatın n · at 
Ott un açı ı.şı munase e e t . 25 (AA ) Şeh' ecli . 1 N b d 1 B. . eşny ı, avada b' t k .. li umum gu- Bunların arasında eski nazırlardan Sabir zmır . . - ır m sı orveç an ıra ı ıarrıtz vapuru bu sa- Avam Kamarasında cerevan eden ban 
:\Pernör LordırTwnu.du soy yennı' teşrii inti- ve İbrahim Kemal de vardır. Şubatta toplantılarına başhyacaktır. I bah İjmuiden 36 mil batı 'Şimalinde may- müzakereler bu ihtimalin dah3 akla "'D-
bab ı smyre, ye B bel d' b"t · d · ak b .. ·' ata tev . l d'l Y• • bildinniştir. u sene e ıye u çesın e 150 hın ne çarpar atmıştır. Murettebat İjmut- kın olduğunu gösteriyor. Fakat ve galiba 

\reni in ~su e 1 ec~~nı .. tesbit ~ So et tayyareleri bir liralık bir tasarruf yapılması muhtemel' dene çıkmıştır. . . • ~'~ . tihabatın tarihı henuz vy go"ru"lmektedı·r Bu t f . t .......................................................... (Devamı 11 tncı sayfada) ~eınışttr M h b kında ya- Al · asa-rru ınşaa ve ............... -..................... .... . ... . ........... _ 

Pıl~ağı 
1
· aa aza unun ya man vapurunu imar işlerinden ve diğer fasıllardan ya Sabal.tan Sabaha 

lt an aşılmaktadır. b d tt•I •l kt Bel d' · · 11... anada intihabatının yenileneceğine bom ar ıman e 1 er p. aca .ır. e ıyenın .ımar ve mşa 
~verilen b habe t bir sürpriz ol- . faaliyetı devam edecektır. 
~ur. u r, am Helsinki 25 (A.A.) - Bır Alman va 1940 fuarının açılmıyaca~ı veya te-

puru, Aaland adalırrı civarında karaya hir edileceği hakkındaki haberler de 

Bal'- A tanlı oturmuş bir vaziyette bulunurken. çok tamamen asılsızdır. 
ı,, IC.Qn n alçaktan uçan iki Sovyet tayyareai ta- Fuar. mutad veghile 20 Ağustosta 
~On • raf•ndan bombardıman edilmişse de açılacak ve ı ay devam edecektir. 

segı va ura birşey olmamıştır. s dAb d k h k • Dükreş 
25 

(A.A.) _ Halen Balkan 11 aa a a pa h a kında 
::nıı konseyinin azası buıunan R<>- B"r Yugoslav torpidosu lranın bir ta\Zihi 
.bat/:ı ~riciye na"lın Gafenko. 1 şu. 1 k b th Tahran 2S (A.A.) - İranm, Türld-
~ 81 ~ukreşten Belgrada hareket ~ - kayalıklara çarpara 8 

ye. İran ve Efganistan arasındaki ade-
iıart ~tır. Bu seyahatinde Gafe~ko ya Lo d a 25 (A.A.) _ Paris radyosunun mi tecavüz misakını askeri bir ittifaka 
elçi cıve nezareti genel sekreteı: or~.a ra/· rbtr habere göre, Yugoslavyanın tahvil etmek imklnını tetkik ebnek 
l1l. 

1 
C~tziano. hususi kalem dır~k~~ ~~ bl~ı distroyeri şiddetli fırtına p..s- nurksadile bir heyet göndereceğine da

~?actor ajansı direktörü ve buyuk' ıu ~an~ir limana girmek isterken bat· ir olarak ecoobt memleketlerde mün -
a&t erı gazetelerini temsil eden bir ga. na~n a İçinde 130 zabit ve nefer vardı. teşir haberler hakkında salAhiycttar 

ecıfor ekt· mı:i'.ır. · b d b '--·bda 111.--grupu refaka1 edec ır. K t kurtulmuştur. • bır mem a a u uo ma UUIClt ol -
T k • ap an 

12
110 tonluktu. İnşası 1938 de ta- madığı beyan edilmektedir. 

a as kararnamesı : ıı 6 torpil kovanı ue müceh- I 
lller'iyet mevkiine kondu hez b~~U:~y~rdu. talgada geni 

ltı Ankara 25 (Hususi) - Dış ticarette- Mürettebat kurtanldı Zelzeleler alda 
~l t~'kas muamelelerini tanzim ~ont - ad 25 (A.A.) _ Liublia.na dlst • Roma 25 (A.A.) - Bugün Palermo, 
~ e ~kas mevzuatını birleştlrmek Be~ batması hakkındaki resmi teb- Laspezia ve Lucqueı de zelzele olmuştur. 
~sa hle neşredilmiş bulunan karar - r~yerı°: bir erbaş müstesna olmak üze- Palermo ve Lasqezla da hiçbir hasar yok-

el"rde bazı değ! iklikler yapan ye. Iije ·~n mürettebat k1JrtanlmıF• tur. 

Kılıç hakkı 
Anm iri 1apda. senit shdell bl'alan araSU1da en boclan. en blfhmlsl oldu v 

için mi nedir A'ft'Upa tıpkı kanü. çellmafs, tıblefa, marulJ çocaklara bemi)'or 
Batı dertten luıı1alm111or. Ant lci kadar ,.... 7etmlt iki mWe&, hem de diD)'a. 
nın en bqan ft en bedlnı;r mi 1-'lerl ınm.m.....-, teplflp da1117orlar. 

Eski cUıan&irler AsJa ll&eplerlnde lenb, felulJ' ;raJJ)daldan halde lriiçü mllel 
ler pne kendilerine emnJ;reW ıı:-..- ltlllm .. laı'dL Mısıra, Bhıde kadar ~ te 
tender, MakedODJ&J'& lı:adar plea lerbaıt, ~ft'llpa ortalanna .. _ ... _ d · .... açt ........ r a;ranan 
A- nden Akdenbe kadar ~ Ceap ıdllndlr s.,. ba NlbaJan çltneylp 
pqtller. Fakat ba meddloe.ır ler aıuında ltlle mllletler nrhklannı kaybet edi 
ler. Tarihi imiirlerlnJ ,....dar. Tabii ecellerlle ufıneden çelı:Ud( m • 

Bupn bhı bir ;ramab parça bobpsına benstJen Avrupanan ıu h:~"ne bakın' Eski 
,;.ev1rı~~-~~e, clbac1 qlu De Mflrlam toph;ran eerserdeıerı unld dirili~ Zul 

ra lınuıu., ... , sa,U baldaklarmı kesip datnıyorlar. -

Ba ;reni clhaqlrlilı: dansına ablanlarm styut hiivi eti 
tatlan yolan istikameti arasında biç müna.1ebet te ~ eri •e iddiaları De tat. 
in kendileri emperyalist oldular. Komünizmi abf :o Emplryallzme diş bW1en. 
nrmq dolq oldular. (Solon)an kananlar d Liu aya almak lstiyenler ona11la 
11a kac1ar diitlnen lmanm üstüne titredim an h~y adalet dinnının kararlan. 
mnkllnden bir zene kaybetnılt delildi ti hak, tarıbten enelkl manasından ve 
•ne olmaktan kurtula r. Yanında kıhç bulanmac1ıkça ac1atet el. 

llllJOr. 
Sllib De l&lib arasındaki iıec t il 

daha kısa Milli '-u··tu" h 
1 1 

e ar 1 kılıcırt JÜZÜ ile ıırtı arasındaki meeatedea 
· .. P ane er ne c16rt -. n 

Jetler denizlerin dibine, balatla ist ~ m yon eser toplayan en münener mJI. 
blrblrlerinJ tepelemek 

1 
in. B : üne çıkmak için kafa patlatıyorlarsa bepd 

Ulm, fen .,.. edebiyat ~ a bar iledir ki akademilere kabul edilen ylksek 
ruıa Jerleşeml7Wlar pllbaJ arı bile bellerine bir kıhç takmadan ebedi koltukla-



.. ,,. SON POSTA 

( ____ Ş_e_h_1._· r_ll_a_b_e_r_le_r_i .----J) 
' 1 

• 
lstanbul Valisinin Kanlı bir hidisenin • 

sal/ilıigefi genişletilecek 

Attlayın son 
tecrubeleri yapıldı 

Alınan mütehaSS'JSlanrun nezareti 
altında Türk işçiıi ta'rafından Haliçte
ki tezgahlarda yapılan Atılay denizaltı 
gemimizin ~ürat ve dalma tecrübelerJ

muhakemesi neticelendi 
Yeni Te~ilit Kanunile nahiye müdürlerinin ve 

tahrirat katiblerinin maaıları artırılıyor ne dün de dev~ edilmiftir. 
Gem.inin. bütün tesisat ve teçhizatı 

Karısının iltica ettiği evdeki erkeği altı yerinden 
yaralıyan adamın tecziyesi taleb edildi 

pan vilayetlere aid tqkilit kanunu pro- dan başlıyacak 30, 35 liraya yüksele- huzur!le yapdacak son bir tecrübeden 5a~\}~rin Ga::_ibce köy~nde ~~b:ı- rasında vak'ayı şu şekilde tevil etmtş. 
Dahiliye Vekaleti tarafından har.ırb-l Nahiye müdürlerinin asU maaşı ~ lira- tanıamlatınuştı.r. Donanma erldn"ırun 

jesi, Meclbin yeni devresinde müukere cektir. son~a Atılay da donanmaya iltihak ede- lan bır oldilrmege teşeıbbus hadısesm.n tir: 
ve kabul edilecek, Haziranın birinden iti- Kazalardaki tahrirat katiblerinin adı cektir. ' mulıakemui. birinci ağırcezarla, son - - Bütün ev halkı üstüme çullandı» 
baren de mer'iyet mevkiine girecektir. değiştirilecek, yazı itleri müdürü dene- .ııafhay:ı varm~ır. lar. beni dövmeğe başla'Ciılar. Ben ds 

Vilayetlere ~lı bilumum memurlar cektir. Maaşları ~ liradan baş1ıyacaktır. Bir kadın J. i letle bir Suçlu. Hurşid oğlu Hamdi iddia kendimi müdafaa vaziyetinde kaldım. 
teşkilat kanununun biran evvel tatbik Kanunun mer'iyete geçtiği tarihte vazife edildiğine göre. Ali ilmindeki köylü - Dünkü celsede. iddiasını serdedeıı 
mevkiine girmesini temenni etmekte- başında bulunup ta maa§lan 25 liradan erkeg~i yaraladı si.inü çifte ile altı ~rinden yaralıya - müddeiumumi tİbeyt ise, Hamdiııi~ 
dirler. aşağı olanların hizmetleri nazan itibara rak. öldürmek istani§tir. Ali. aldığı ağır suçunu öldürme~ teşebbüs olara'ij, 

Teildlat kanunu projesinin esaslan he- alınacaktır. Dün Beyoğlunda kıskançlık yüzün - yaralar neticesinde barsağı 8 yerin • görmü5. ceza kanununun 448 ve 62 nd 
ııüz rnektum tutulmakla beraber, haber • Yeni teşkilat kanunu projesinde lıtan- den bir kadın beraber ya-şadığı erkeği derı dc1inmiş olduğu halde. yapılan u - maddelerine göre. tecziyesini istemi~1 
aldığımıza göre esaslı maddeleri :ihtiva bul vilAyeti için mühim bir kıSlm vardır. Y.aralamıştır. zun tedavi ile mucize kabilinden ölüm- tir. 
etmektedir. İstanb~ _Valisinin .sal!hiyeti y~ru kanun- Kalyoncuda Fıçıcı sokağında 54 mı- den kurtulmuştur. Da\·a. kanıra kalmıştır. 

Teşkilit kanunu projesinde nahiJ@ la ~e~1ı~ecek, ~Dlyet mekanızması da- marad:. oturan Hüsnü adında biri ibir Hadise '°· "yle cereyan etmiştir: iki kişiyi hıçalda yarahyan 
müdürlerine aid mühim maddeler Yardır. ha ıyı 11t1ıyecektır H a· 1 - s b" 'l ~ . müddettenberi Aranik isminde bir ~a- am ı lH:: karı!l a ırenin aralan b" d t k"f d'ld' 
-==:=ıı::::ı::ı---==-==-===-=====--=--====-=---=---- 1 s b. · · te k a ek k ı r a am ev ı e ı ı Dün çıkan ik. ka da DU "k" d dınla beraber yaşamakta, çok asabi bir açı mış, a ıre evını r e er . ar a-

l vga n 1 1 yer 8 yangın ka~ın olan Aranik Hüsnü ile kıskançlık daşı ~ethi,.eııin evine iltica etmiştir. Tuhtakalede alacak yüzünden çıkan 
Uç kişi yaralandı oldu, ikisi de söndürüldD yüzünden -sık, sık kavga etmektedir. ~m.di kansını almak için ~yni yere bir kavgada Mustafa ve Ömer isimle• 

Dün şebrimizde iki yaralama vak'a:- n ·· . h . . . ht ı·r tl . Dt;"' de ayni sebebden aTalarında çı gıtmış. ev erkfulmdan Ali ise, buna rinde iki esnafı bıçakla- ağır surette ya" 
un te nmına mu e ı iem erın - .... ·• - .,. t t k · te · t· B b b- Al" ğl M ·· · aı olmuştur: d .k. lm tu kan bir kavga esnasında Aranik Hüs - murn,.naa e me ıs mış ır. u se e ralıyan ı o u usa, dun adlıyeya 

Fatihte Ha dar mahallesinde Ker _ e 1 1 yangın ° Uf r.
4 

.. .. •• • .. • • den çıkmı kavga. Hamdinin silahına verjlm~tir. 
. Y Pangaltıda Tayyarecı sokağında ma- nunun uzerm~ hucum etmış ve e1ınde- daı.•ranrnası üze ·ne kanlı bi k"ld s ~ 2 · h§ki r-· de 

pıç sokağında 9 nıımaralı evde oturan nifatuııtcı İlyanm mutasarrıf oldu~· ki jiletle vücudünün mtihtelif yerle - netı·ce,"nm'ı .. t·r rı ' r şe ı e ıl uç:ut: nbcı sorgud t ~·lfıgındilmyfa .. 
Ahmedıe aynı. er 5.,.1. ·nı · de Ha.... 5 "" . · '"' ~ ı . p an ;s !C'l:a ı sonun a. evA e oı 

Y .. ıı erın n .-n 62 savılı ~artımanm birinci katında nne vurarak yaralamışbr. · · ~ 
dün bir alacak .meselesinden dolayı J • -r:- Suçlu. mahkemedeki müdafaası sı- tir. 
k ~~a· ~f .. h ot~n~~~~~~~ ~~~~~m~~*~~-~~===~~--~--~~=======-~=~-==~~ 

ed
avg

1
a ~ ~dr 1~le- kara tan larmuda~;~e dan yıngın çıkınıf. itfaiyenin vaktin- Aranik hakkında takibata başlanmış - ·~ehlr lfırerl.• P,·"'/l•i• •• 

eD enn yBI< ımı vgacı tcm\m de mu""daha] il - d- ··lın- t.. t Y ., 0 ~ . . .. esı e .un uru Uf ur. ır. 

edilmışlerse de bır muddet sonra Ha: - İkinri yangın da Beyoğlundır vuku. Emm" ön•-~eki eebili·n ı·~uk B" K - 1-- _ı__ı __ : 
.ı1an bıçakla Ahmede saldırmış ve yara- bulmu~tur: Yardıı,... uuu ......... ır genç AIMICa İ111u:ıaıinden 
lamıştır · :..&&& muamelesi tamamlandı deniz.e düştii 

fk· : al .had· . de n-;ı....... Hammalbaşmcia 16 sayılı Tiyadora 
mcı yar ama ısesı ~t....,.. bakkalive ma!ananın fincan kunnm _ f &&liyeti Eminönünde Vakıflar İdaresine aid Beykozda Yalıköyünde Çayır cadde-

ta cereyan etmiştir. daki el~'ktrik 'k~'~- kontak y pmı• sebil bir türlü istimlik edilemiyordu. Be- sinde 60 sayılı evde <>turan Şaban adında 
"ıL>.ikta t;ı Ü tabal.,.... kağında 2J ll'UIVBU il :ı Z } } f ı•k tzed } • J ~ ş r ~ so .. ve bu rebeble kaplamalar iutUfmuıtur. e z~ e : a e . e enn~ ! 8'P1 ?n lediy~ ile yapılan müzakereler müsbet bir genç, dün Kanlıca iskelesine yanaşan 

numar~lı evde oturan kaptan 8ureyya Yangın büyümek wfd d d iken _ yardımlar rnuna-sebetıle valılenn re1s- . . 53 sayılı şirket vapuruna binmek tsterı 
adında biri. .arkadaşı Kehmedle rakı . . . . 1 8 ın a ı ye liği altında teşkil edilen merkez konıi- .netice vernıif olduğundan, ıstimlAk mu- ken müvazenesini kaybederek denfd. 
. .. _ . . . . . tışen ıtfaıyenın 1f8yrefle bastmlmış - . · 
içmek uzere Köyıçmdeki Vasılın mey- tır. teleri, faaliyetlerine yeni bir şekil ver. amelesı tamamlanmış, sebil yıkıcıya ve- düşmüştür. 
hanesine gitmişlerdir. mislerdir. Bundan sonra emlak sahib- rilrniştir. Etraftan yetişenlerin yardımile dentıı-

Burada bir müdd.et rakı içen iki ar - Dt-nh lflerf: leri yardım için 'komiteye davet edil - Adalardaki ıerıeri köpekler den çıkanlan Şaban, kara esnasında b!• 
kadaş az JK>n~a b1r mesel~ dolayı miyecek. bu iş arzuya bU'akılacaktır. hayli su yuttuğundan tedavi edilmek <ft-
milnakaşa etmeğe oaşlamışlardır. Ni - Zeytinl.nnmclaa et.in tr;pça Dilıl istımbulun teberrü yekfmu öldiirftttiyor ~:~~~..:~!:~.~~~~~~2.~:--·--·-
lıa~t ~u mftnalmşa 'k_ıs~ blr ~amanda . 1lbflmt J9P1lacalr 965,8CJ7 lirayı bulmuştur. Son günlerde Adalarda serseri köpek- ( y . ) :. 
bfiyümuş ve kavga halını almıştır. Zeytınburnundan denize doğru bugtin - ler çoğalllllftır. Bu köpeklerin koyun sü- _ eni neşrıyat _ 

Bu esnada Me~ bıçakla Süreyya 1&'bıtı 8~ tan ltllaren haklld topçu ateıi Avrupa Ekspresi 11 rülerine tecavaz etmesi üzerine fikAyet- Gi .. üıı: _Bu aylıt magazinin 2 inei sa..I 
kaptanm UZıe!ine atılmış ve bft~ağın - yapılacaRuıdan, d1ln Mıntaka Liman Re- 1 ğalın t B-,ed· 1 yısı zen""n bir münderecatıa intişar etmlş ·ı · t t hh J ld • er ço ı~ ır. o ıye memur arı ser- .,. 
darı. y!lralamı~ır. Bunun üı:erine Sü - Wlli keyfiyet1en tııütiln ırıenıkibi haber- gaa 8a Ur 8 ge 1 . .. . . . .. .. tır. içinde değerli 1mzalann yazdarı ~rdır. 
reyya Pline ~rdiği bir Takı şişeshı1 ıciar etmiş, ihtiyatlı olmalarını tavsiye et- . serı kopeklen birer l>ırer oJdurmeğe baş- Görfü,:er - Adana Halkevtntn .neşrettılt 
L. • Dün Avrupa ekspresı 11 saat 16 da. ı .. ı .. ....:ı,. bu 23 ""•ü "'ayıaı ç,ı....., .. tır ua:ıı:mınm başına vurmak suretile mu- mıştir. amı~.-&· mecmnıımn ...... ,, ~ . 
k b ] tmf Meh ed d l s· d dUdl kika gecikerek. saat 18, 38 de şehrimi- ........ - ... --·--···-·····-·· .... -······- iktıı.adi Yürüyüş - Ayda bir De§rolunall 
a; e e ş ve m e yara an • ır ,.man ıra mayn zanae ze muvac:alat etmiştir. Gelen yolcula - M , d b" . bu lktısad mecmuasının 3 ünci). sayısı dolguJlJ 

m1H., ı:d·. h lli t" b Kare~.e~izi? Podima a.ahilinde btr rm anlattıklarımı göre Balkanlarda kıs es U t r n1 şan mtınderecatıa çıkmıştlr. .. 
a ı.se ma a ne ye ışen za ıta ~ mayn gonildtiğünü evvelce yazmıştık. _ . . " _ - • --·-·-·-·-··---·-----

murlan 'her iki kavgacıyı yakalamı~lar Bu maynin imba edilmesi jçin gtSnde- bü~~ şıddetıle huküm ısurm€kte. kar .Nokt.sl Mehmed Paıa hafldesl ve merhum ( T f Y A T R O L A R ) 
ve haklarında takibata haşlamı~lar • rileıı mütrezeden dtln :U:ıntaka Liman Re- tilpısı ftreln !~ııa:_mlı .. kklapıyarabk.ltrelnle- Darbhane muhasebecl.51 Fazıl kızı Sacide - -
dır. bliğine gelen btr telgrafta, evvelce görü- r.n se er ennı guç u e yapa ı me e - Benek ile Ntl İstanbul hltımlerinden el _ jehir TiJatrOS11: ~pebafllld& dra.ırı 

Jtwnmda aqam .sa.at 20,30 da 

T/car'-t işleri: 
a- . ........;., ma -'- B 1 ahill rme sebeb olmaktadır. ~ ZonJUldsk sulh hl~ Recai Yensentn 
R:Il ~,_. yn uuuayıp, u gar s e-
rinden dalgalar teririle ,gelmi' ziya :ve- nişe.n mera.shnt 2%111940 tarlhlnde Maçkada •O Kad111» 

1'f!!D bi!' lf8l!1Anclın olduğu hildirilmiftir. Mllleferrlh: ömerrüştüpafa sokağında vına BtUayda bir 

iki ~nde 850 bin liralık Tırban Fethiye"'e bekletiliyor 9ot aknUJa w Jatın artadaflan lmnrun • 

isıooıı cad4esln4e: Komedi kısmında 
akşam saat 20,30 da «Sözün Kısasu 

ibrııcat yapıldı Ege denizinde dünden itibaren cenub Ekalliyet TahEJan ıçın tek da samımı 'b1r aurette tea'td olunmuttur. Teb Balk Opereti: Bu aqam e da 

~~~~~~~~~W~~~~b~~a~~~ ~~~r~n~~ r•i=t=e=d·~-ff-~.~--~e-~-~---~•e•r•~=·=-~~==-=·~=~e=~=~=~-==~-
bf devresi geçiren ihraç faaliyeti .ild dün Mınt&ka Ltmen Reisliğine bildiril- Yeni EVkaf kanunu mucibince -e'kalli- l"T 
IÜndür tekrar caıılawnıştır. Evvelki gün mi§tir. Jel vakıflarının da tek .mütevelliler ta- ~~~_:ea ÜMM o G o LS uM' Ün 
~ve dün 450 bin lir.alık bir yekWıa ba- Rasad merkezinin verdiği raporlara rafından idaresi lAzını gelmektedir. Buna ~-~ Ani•,.--
~ olan_ ~racat harbin .ilhund.anberi göre: fırtına hafif olarak geçecek, vapur- uyarak şehrimizdeki Ermeni cemaatinini En -çok beğenttiği Y8 muvaffak ... duğa 8Dy8k Şark fffmi 
~tar ıtıbariıe bir rekor teşkil etmek- lann aeferleri~e mini o1nuyacaktır. Samatya, Xadıköy ve Galata kiliseleri 
~· Alanyadan hareket ederek Fethiyeye vakıfiarı için Evkafça tek mütevelli ta-

Luıanunızdan yapılan bu ihracatın varmış olan Tırlıan vapuru, Fethiyeden yin edndiği gibi, mühim bir merkez olan 
çoğu talya, Fransa ve İngiltereye yapıl- dün kıömür alnllftıı'. Ancak Yırtına tehli- Beyoğlu kilisesi vakıflan mötevelliliğine 
maDük'~adır. keli g6rü.1dtiğünden vapur rlün hareket de Türk dili yayın cemiyeti reisi Tavit 

n Almanyay 100 b" tt" ·ırn · ti V •· ·· - "'-L· -n.. ~ . . a ın kilo prinaya- e ırı emış r. apurun onumuzur&ı .r.a- Yılmaz tayin edilmiştir. Eski t~ tara-
.,, ve 13 bın kilo mazı lı t . "";"' ·· li ,_ ~ b 't.ı ı 

VED C> 
\~ ( y A ~ 1 '( E s i R E) 

T u ~ ı(.c e s ö 2 L ü - ARA r::> c A Ş A ~ ı < ı L ~ 
Fra ı.ç edilmiştir. zar esı ,.;~u m.anımıza geuııesı en. en- fından yeni mütevelliye iievir ve teslim 

naya 123 bin kilo ttiü ktedi tar tifitk tt 1 n ve bir m;k. me r. muamelesine dünden itibaren başlan- .Haftan b... lıeJemD dola bir mevzu... Atkın ve pirin 
mühim r:ıtk~=~ l4Ml bin çift torik ve iki T•puru11 tami-i ikmal edildj mışhr. 
h 1 'Yeri, fasulya, botıerı • . 1Bir nriiddettmberi lstinye atelyelerin- --·-·-------..... -~-... ·-· .. _ tereuilmü.- Binbir sece Alemleriniıı fiıankAr nh1tderi. •• 

d
umulr k• .ngıkfltl er~ de fındık, tiftik, bn- de tamirde bulunan Kemal vapuru dün Çatalca Hukuk Haki~: luaaı gqyeden najmel&r •e e"1ea~ ıhat .. uı ıilimniJe-

' eçı ı ı sevkeatlıni§t" • İtalyanın aon gün} de ır. lıavuZlardan çıkmış, seferlere başlamak Çatalcllda posta .:miinzzi.I Seytettinlıı ka. cek mu.tema bir pbeıer. 
alınaaı Üzerine eVVfik.~e fazla yumurta üzere hazırlanm1f1ır. rısı .t\yşeDin ortada ~l bir :sebeb olmaJw. 96........ levlEalide raQIJet lzı ID• 
dü ü 1 b 13 lira1a kadar Xemaı vapwu ~n Ayvalık seferi- zın evle:nmenln kendısine tahmil eylediği va. • --.• • 

f1!l f o an udıane Ytnnurtalarmın ili cakt:ır ziteJer! yapmamak maksadile kendlslııl ter - T A K s • M 
1440 hk sandıklan M liraya kadar çık- :.- ·• kettiğmden boşanmalarına karar itası ta _ Bugünden itiltartft ) Sinemumda 
mıF. '.!<:"" tannl'de bUlunan Tayyar vapu- leblle açtıll davanın yapılan nıuhakemesi 

Ayni sebebden keten tonumu f• tl TU da dün 'havuzdan çıkmıştır. Bu vapu- sonunda karı Ayşen in ortada haklı bir se - 2 DCİ Haf ta Da.alı vor. 
da 14 kuruştan 15 e yilbelmifti bta arı rumuzda bugünden itıôaren s<::fer1ere ko· beb yokken karılık vazifesini yapmamak ---y'" J 
~~~~k~~ ~ r~u~~ l ~~~-~m~~~~~~'•••••••••••••••••••••••••••••~ 
dır. Ayrııca Malta a ön ~u alm~ - • hanesini terk n :hilen de yapılan ihtara 

S-mema tarihinin ölmez bir eseri ~------· 
Sinema dOn_yasının sarsılmaz bir şererJ olan 

1ru tan 
310

Y « deril:me'k Wleı'e 1~ bt'l ÇllYal kahve ~~di rağmen avdet etmediği i.51.ima .kılınan p. _ 
4,'15 ruş ton kuru bakla satıl- Dün Br.e.zilyadan evvelce sipari§ edilen hldlerin şehadetlerlle anlaııldığından kanu. 
mıştır. kab~den ilk parti olarak 15 hin 1 nu med~nin1n 132, 138 lncl maddelerlne tev. 
Men"i İht:iklr KomisytMlu tapl•clı., bhvıe gelmiftir. Gene bu m~ ç.~"?1. rııı:an MezbUTe Ayşenin Seylettinden boş 
İhtikir kmnisyonu bugün 'Mıııtab 'fi- ci btt partinin -de yolda bulunduğ: ~il~- olmasm:ı ve kamınu mezkiinın H3 ıiincii 

Ud 
.. ı- x-;;nd rilmekted" maddesine lteTfik:a.n itabahatm karı ıa\Yşecle 

caret M ur U5.. e toplanarak ihtikAr . ır. oldugundan b1r ~ mütldıeUe alıe ile 
·ı . - -ı b Zıraat Bank t r ~v -yapıldığı ı erı suru en azı maddelC'I" ası arafmdan RetirHraiş lenmemeslne ve aıaaarın muhakemenin ken 

hakkında tetkikat yapmış ve yüksek fia't- olan ~v~ler çay ve kahve HhalAt Jimi- dlslne tahmiline kabili tetr\)'iz olmak ütıere 

ı al satan müesseseler sahihlerini din- ted şırıketi tarafından tüccara tevzi edi- 27/ ll / 936 tarihinde 'V'ernen karar muddeaa-
a ~ . kıoektir. leyha J\yşenln lka:metgihmag meç.bul llbu 

OTEL EMPERYAL 
Polonylıl • .Rus Harbinin en ataşli ~nnleriııde.n mevzuwuı. .. 

l'aramunt Şirketlnin .Milyarrnrı ıdan ıızıımetinl ... 

ISA MiRANDA - RAY MtLLAND 
111 kudretinden nei'.esinl alan senenin -en bnynk filmidir. Ba 

ıaheseri yakmda 

LALE Slnemasanda 
Jeınıştır. Ali'kad 1 \lunmasından bUMeblii iade edllm 1cl 't Ihi 

Bu tetkikat ve tahkiklcr bugün yapı- d ar ar_ ~datın rnurıtazaman D•n4an ıtlbuea 911 bel cin -~ ar 1 
Jacak bir toplantı da neticelendirilerek l d eva1?1 edeceğim ve ~eltette kahwe 7illl dan etmemtı ıta)ııdbode ten\ylzden ~b 

. k a bağlanacaktır. -~rlıgımn mevzuubahs olamıyacağını nau.r add.ale aülcmün lrıeü1 kat~et .edece-
bır arar soylemektedirler. · tı llD.nen tebUt olunur. t3G/lS& ... ,. ... •••••••••~ Göreceksiniz. 

•• c...ı...~-.... ,. - ...---.... 



2S fHnclrlnma SON POSTA 

Harbin genişleme 
istidadı karsısında ' . 

1 H idiıeler Karş111nda 1 

ŞUNDAN BUNDA 
Sinema miinakaşası: 

- Zavallı oğlum. 

Kimbilir başına ne felaket gele-

1
. ~akat buna da ben cevab vereb 

rım· 

- Ne çıkar, hattını ai git. 

* d 
cek. 

• • • • • O • O 1 Gitme; gidersen de yalnız git. Jföy kahveleri; 

ru ~ v u u n c e e r a~kada~la oralara adım atma" diye ten· Köy kahvelerinin kapatılmasına 
;s'J bıh ettım a~ma gene gitti. rar verilmiş. bunların yerine okum 

t t ... Çocugumu kanlar içinde görmek- daları açılaca:kmı.ş. çok güzel. çok ~ 

.. ·------·- y A z A N .. -.. --... ·-·-· .. --·-. te~F;:ı~adeatmr ·kşot.rkuyorurdm. nasib Ye çok faydalı bir teşebbüs .. 
,..-- . _ ı un. so u~: . kat evvela okuma odalarının açılını 

.E. Eme.._ .... general il. ~mir Erk.ilet .. =.; - Çocugun~z nereye gıttı? okuma oda,:ı:ırı açıldıktan sonra 
,D..L& ~ • • Cevab verdi. kahve.1.erinin .kapaWması lawr d 

! '' Son Posta ,, nın askerı muharrın s - Sinemaya! midir? i _._... ......... .---........ .._.... ................................... -.. ............ -.................. : Güldüm. Acı acı yüzüme baktı. 

. ·- b ri ~lemin 1 Ieri yukarıdaki iki hareketin Murmanskın 1 larak dii§ünemez. Fakat burada karşı - Gülmeyin, bele şu gazeteyi bir o. 
IE8 pey bJ.r zamandan ek t cevabı i§Plile ikmalini ve bunun için bugün karşıya de ilanihaye beklenemez. o hal- kuyun anlarsınız. 
~fikrini işgal eden fa 

8 
Fransada küfüyetle mevcud bulunan be- ue ne yapmalı?! Uzattığı gazetede. gösterdiği hava _ 

* Yeni şiirler: 

Son Postanın. Mizah veya Kahk 
başlıklı sütunlarından birinde cVe 
zeler» serlevhası a·ltında çıkan şu 
cür.ıJeyi çok iyi hatırlıyorum: 

güç verilen bir sorgu ~ar~ır. :ım~~~: yaz ~uslardan mürek~e.b bir hükumetin v . Fak~t bu. sual yalnız Almanllil" için de- disi okudum. Üzülmekte haklı olduğu
ne yapacak?. Fakat garıbdir h" ve bır de ordunun teşkihle bunlann Mur- gıl, muttefıkler hakkında da variddir. na ben d€ kani olmuştum. Havadis şu 
müttefikler ne yapacak diy~ sora? ! 8 ~; manska çıkarılmalarını tavsiye ediyorlar. Yalnız Almanlar ve Sovyet Rusya değil, idi: 
yoktur veya pek azdır. Guya ın~~~-t Bu son fikir, üzerinde durulmağa de- ayni zamanda müttefikler de elbette har- İki arkadaş sinemaya gitmişler, fil
Yani hareket ve t~ebbüste_ . taka F u~ ğer pek ehemmiyelti bir noktadır. Çünkü bi kendi lehlerinde nasıl bitirebilecekle- mi seyredip çıktıktan sonra film hak_ 
yalnız Almanlara hastır .. f~lız ve ~d bunun harb üzerindeki askeri tesirinden rini düşünmekte ve belki de bazı şeyler kında bir münakaşaya girişmişler ve 

cAk akçe kara gün içindir; derler, 
akçesi olanın kara günü olur mu?• 

cDnğru söyliyeni dokuz köyden 
varlar derler. dünya dokuz köyden i 
ret değil ki•. 

sızlara düşen de ya seyırc.ilik ~eya u maada manevi tesiri de pek şiddetli ola- tasarlamaktadırlar. biri ötekini bıçaklamış. · 
mukabele ve müdafaadan ı~arettir. _ bilecektir. Bunlann ne gibi tasar veya tasavvur- * 

Filvaki bu umumi teJakkı. son seneler Fransada bugün misafir birer Lehistnn Iar olduğunu tabiatile bilemeyiz. Gazete- Eminönündeld kavitt: Bunları yazmış olan arkadaşa so 
dum: de, Avrupanın şahidi olduğu v~'aların ve Çekoslovakya hükU.metleri ve bunla- lerin yazdıklan türlü fikirler de birer ih-

bir neticesidir. Versay muahedes~e isy:n rın :m~ekkel ordu ve donanmaları var- ti.mal çerçevesini geçemezler. Şimdi kat'i Eminönünden dönen tramvayların 
e~erck bunu yırtan, R:n .. ey~e~e ~~ dır. Bunlar gibi Fransada bir de beyaz o!arak sö~len~bilecek bir şe! var ~ o .da büyümüş. meydanın tam ortasındaki 
rüyerek i§gal eden, kuçuk ıtilifın_ . R t kili k b .1 görünmektedir Ç:.in bu veya oteki tarafın harbı kendı lehm- dar kavısten geçmeleri Eminönündı:a 

k So •etler BırJıği usya ~ a ı · - d b'ti b'lmesi i · beh ehal b d -Fransız Çekoslova - V} . • • • kü aktil pek çok e.ski Rus kaçaklan e ı re 1 çın em gar cep- unruyan tramvayların hareketlerlriı! 

- Hatırladım. dedi. Son Posta ko 
siyonu karıştırılırsa bulunur. Neye 
dun? 

- Genç ediblerin çıkardıkları 
mecmuada darbımesel isimli şiiri o ittifaklarının tesir ve ehemmı~~Uen~ Fr v a egiderek orada tavattun etmiş- h?.si dışından bazı müessir ve kat't bil- mani olduğu gibi, otomobillerin yolla

sıfıra indirerek Avusturya ve Südetlerı ~y . . . yuk askeri harek$lere girişmesi 1H.zım rım kapamakta. yaya yürü •enleri de 
ilhak, Çekoslovakyayı da parçalayarak lerdı. Bunlar hem hır ordu teşkil ~debı.le- olduğudur. Bu suretle şimdiden kabul ra-hatsı7. etmektedir. y - O şiirin bunlarla ne a!Akası v 

dum da: · 

işgal eden, bir askeri yürüyüşle Mem~U cek kadharl~f ~balıktır ~themb dbe ıçlerdın- etmek icab eder ki harb mutlak bir geni~ Bu tramvaylara· - Mısralar bunlardan ibaret. 
g · 1 - t ı·k Moskova hük(unetıle de mu te ı ış ve sana E'r a 1 var ır. leme istidadındadır ve bundan krırtul- B' baş · Arkad 

anıerı a aan,k buu:tu:·nı dü"nyayı =ı::.kınlıg-a uğ· Teklif sahibıerinin düşüncelerinden an- mak kabil de~ildir. ha-:-. ır ka !araftan dolaşsanız da- aşım düşünmeye başladı: 
:ıı::.:ır r-ıı '" l''l olmaz mı, - Ne düs.ünüy<>...,.""'· -r- . . ik" .. oo· l b' be R h- "' . ..., .... , ratan ve nihayet koca bir Leh seferını' ı !aşıldığına gore ye ır yaz us • u- H. E. Erkilet n· , -· . Dedim. Cevab verdi: 

U··ç haftada başararak 388,000 Km. mu- kılmet ve ordusu müttefikler tarafından --···--···- ····-··--·-········ .. •••••• .. -
1 

l)deceg~ g. elıyor. Fakat tranıvay-
G l'b 1 Öv t 1 · · arın d ıı b - Ezelden şair:mişim de şimdive 

rabbalık bı'r ---1~1.-eti 35 milyon nüfu- Munnanska rıkarılarak burada onlara a l o u gre men ermm ı· . ad" ı .. en .. 1P ceva vermeleri ihti. da l 1 
mt:ıJ.ll&:A r ma mı r na:ı;ı o IDlJ!i farkına varamamışı 

sile birlikte Ruslarla taksim eden Alman- müstakbel yeni Rusy hükUmeti için bir mesleki konferansları · uşunuyo~m: - onu düşünüyorum. 
ı M··ıtefiklerin ise büc.iD •--1 kurulursa ba bü...:;ı.. bir tesir yap- - Bız otoroobıl. otobus değiliz ki .• 

ya o muştur. u ~ ' J'UA Gel"bol (Hususi) K-ıtü d' k - H t d" · ,....-, I ı 
bunlara karşı yegane yaptıkları ve yapa- maktan hAli kalama:ı. "l··~~· _u t - 1 u lr ıre a. nereye oşenmışse oradan geçeriz. . JcJmel d-l~ulı"llr 
b ... :m~~~~ü~~~ ~~~nm~~m~ı~~~~-~==~-=~-==~=~~~~~===~~~~~~~~=~ 
.ıldı~1en şeyd, b' Münib siyasi hare- Fakat müttefikler eephesinin genişle- sinde k~mızın her köşesinde tedrisat c B 1 b 

tıcesız ve fay asız ır tilmesi taraftarJan fikir ve tekliflerini . . . . kt un arı ·ııı·yor mu ı'dı'nı'z " =ı k . Romanya ve Yunani.sta- çok vcrımli bır şekilde devam etme c - ~ 
etf, Lebıstan, yalnız Şimal Buzdenizi sahillerine inhi- . Ok 11 kl ~ ı 

ııın müttefiklerce garantisi ve nihayet şar 'ettirmiyerek diğer ban mıntakalara d·ı1r. ~ ab~lmın v~ ~~uf ardınl tadr:1 ~:nn'· -
Al d sunun Lehistana tecavüzü ü- sı e yetışe ı esı ıçın ay a ı ıre ı er, 

rnan or u da uzatıyorlar. Dikkat ~ilirse matbu- . 1 ·· d ·ım k b d · 
zer· İngiltere ve Fransanm Almanyaya tamım er gon erı e te ve u meyan a 
har~~·e abluka ilan etmeleridir. atta g-Orü'en bütün bu fikir ve tekliflerin öğretmenlerin mesleki bilgilerini kuv -

ka~ak1arı birdir ve garb cephesinde şu vetlendirmek maksadı ile bütün öğret -

Telgrafla resim nakli 
usulu yeni değildir 

Fakat bu harb .ilinı, İngiliz ve Fransu veya bu taraftan bir feY yapılamıyacağı menler sıra ile terbiyevi konferanslar 
urnum.t seferberliği, Majino - Zigfrid .a- kanaatidir. vermeğe hazırlanmaktadırlar. İlk olarak 
rasında arazide öncü ve keşif kıt'alariht kü _ b' ka Biz zaten ta harbin başındanberi bura- Gazi Silleymanpaşa okulu başöğretmeni 

çuk hareketlerle Aima.nyaya a .u · da kat!i harblere mfincer olabilecek bu- Liıtfi Ornuv kum mevzulu konferansını 
va~ı tcdbir!eri Lehistanı mağlıib ve yük taarruzlara maddi imkanlar bulun- kendi okullarında vermişlerdir. Konfe -
Dıünhezim olmak ve nihayet taksim eWl- madığını söylemiş ve delillerini göster- rans arkada§lan tarafından zevkle din -
ınek felaketinden kurtaramamıştı. miJtik. Ne l4ajino ve ne de Zig!rid müs- lenmiştir. 

Elhasıl görüJüyor ki senelerdenb~ tahkem mevıilerine taarruı1a bir istifa- İkinci konferansı Namık Kemal okulu 
lnisyativ Almanyadadır. Karşı taraf ı~e de temin etmeği hiçbir taraf başkuman- öğretmenlerinden Nimet Y-tlcesan vere -
tibi olmak veya mukabil tedafüi tedbır danlığı muvaffakiyetli bir hareket o- cektir. 
alınaktan b~ bir şey yapmıyor, yahud 
da yapamıyor. . . 

Vak'aların geliş zincirine baka~lar ~ 
lerin hep böylece ve ayni çeşid gıdcc~gi
ııi zannetmekte haklıdırlar. Ancak hadi
selerin hayat gibi son ve iptidaları, itila 
ve inhitatları vardır. Onun için Alm~ 
iııisyativi acaba sona ermemiş ml~ir? ~ı
Ye düşünülebilir. Bu takdirde (muttefık· 
ler harbi kendi lehlerinde bitirmek mak
Sadile ne yapmak jstcrler?) suali varid 
olur. 

Bu sorgunun zamanı gelmemiş te d~
ğildir. Çünkü Fransız askeri seferberlık 
\.'e harb hazırlıkları sona erıni~ veya yık
laşm~ sayılabilir. İngiliz hazırlıkl~ı • da 
epey ilerlemiştir. Bundan başka Finlan· 
diyaya yardım, hem de müstacelen ya:: 
dun zarureti vardır. Çünkü Fin eephesı 
Majino müdafaa hattının şimalde dcva
bundan başka bir şey değildir. B~ ~eph:: 
ilin Yıkılması müttefikler cephe.sının D 

· "aına bir ucunun bozulınası veya y.arıl-
lnası demektir. Bütün bunlar nıüttefı~:~ 
tin .arbk bir karar ve harekete gelme 
lilzurnunu gösteriyor. 

b .. ttefiltler ve 
.oöyle bir lüzu~ heın mu . ·et 

hen:ı de bitara.flar basınıncla ehenunıı -
lice Yer tutmaktadır. Bilhassa ağır ba~lı 
Ve hatta illh m Fran~z askeri muhar-

C Meriç de taştı =ı 

. m e · ihf al ve 
l'lrlerinin harbin genişlemesı ım .. ··ı . 
lüzunılar .. . de fikir ve kalem yu~ : 
t .. ı uzerın JA kimısı 
Uklerin· d .. ··yoruz. Mese.ıı 

h ı e goru . . Rus limanı-
~-uurınansk Şimal Buzdcnızı . Pet-
nın ablukasile buradan SovyeUerın bu 

k . atta -
sarno cephesine ~·ardı:ın ve sev ıy B l J " ~ •or ıı-
Ulunalarını menetmeği öne suru) ~ek-
~ları, Murmansk limanını abluka e kA fi 
le b F' rmanma da a ı 
1 .e_1"aber Petsamo ın 1 tıeri çıka- . H sust) _Son günlerde Trak- sathından çok yukan çıkmış, sular el -
.. :gılız ve Fransız kar.a ~u~:n tardet- Bdirnea~ ~ddetli yağmurlar yüzünden vardaki bütün tarlaları, bahçeleri, yolla-

Fotografların 

telsizle nakli usulü 
yeni değildir. 1906 
senesinde Münihli 
profesör Karn fel
li telgrafla resim 
nakletmek tecrübesini yapmıı ve bu tec
rübede muvaffak olmU§tur. 

* Mekteb pulları 
Venezuela posta 

pullarının bir ço
ğunun üzerinde 
cMekteb• kelimesi 
yazılıdır. Bu pul
ların bedeli posta 
idaresi tarafından 

doğrudan doğruya 

maarif nezaretine verilmektedir. 

Ohugucularıma 
Cevablarım 
z. K. G. rumuzile mektub yazan 

okuyucuma: 
O gence bir rnektub yaz. bana" an· 

}attığın vaziyeti anlat. kabahatli o .. 
lan sen değilsin. hatta belki onun 
ark3daşı da değiL asıl kabahat o 
gençte ki. ne olduğu belirsiz insan 
ları dost sanıyor, ve bilhassa bu dos1 
sandığı insanı hemen hemen nişan · 
~ısı sayılabilen bir genç kızın evin& 
kadar götürüyor. Dedim ya. kabahat 
sende değil, hatta sen o adama kıu,ı 

sert davranmakla çok dürüst hare • 
kl't C'tmiş oldun. 

Mektub yazar bana anlattığını o· 
na da anlatırsan iyi bir insansa sa • 
na hak vereceğine eminim. 

* 
ti tak buradan Ruslan kulh!iemi cadde- yaya Y~~ki ~ehirlerin taştığını, bu nehir rı kaplamıştır. Yukarıdaki resimler Me-
s[~n .so~ra Petsamo: Rova doğruya si- Trak)'a daki sabalan sular bastığını ricin taşmasile suların kapladığı sahaları l Mektubunu a-ldım. Arzu ettiğin 
1,.._e Fınl~ndiyaya dog~~dan. esini em- ıcenarlann arada Meriç nehri tabii göstermektedir. zaınau bana dan~bilirsin. 
-o vesaıre yardımı Jlonden~ın ~ yazınıJ*ık. Ba 

A. Kadıköye: 

llfyet altına almağı teklif ediyor. 

Köstebeklerin ve tavşanların 
yuvaları 

Köstebekler ve 
tavşanlar yer altın 
da yaşarlar, köste
bekler kendilerine 
yer altında yuva 
yaptıkları zaman 
kazdıkları yerden 

~~~~hl 
~el~~:: 
. • r O 'b'b ~ 

çıkardıkları toprakların birer tepe halin 
gelmesile, yuvalarını nereye yaptıkların 
belli ederler. Halbuki tavşanlann çıkar 
dıJcları topraklan tepe haline getirdikler 
vaki değildir. Bunun sebebi köstebekle 
rin gayet ağır yürüyen hayvanlar olması, 
tavşanların da bir yerde duramamaları
dır. Tavşanlar, yaptıkl:ı:-ı yuvaya o ka -
dar çok girer çıkarlar ki yuva etrafında 
toplanmış olan topraklar onların basma
ları, basarken dağıtmaları yüzünden 
kayboluverir. 

t. Edirneye: 
Sarih bir adres vermemiş olma • 

n•z düşündürüyor. Eğer sözleriniz • 
de ~amimi iseniz ve bu işi ciddiyet -
ıe muhakeme ettinizse sarih adresi -
niz! göndermelisiniz. 

* İzmirde M. T. ye: 
Bugünkü yaşayış taTzınm iyi ol • 

rnadığını sen de müdriksin. ve bu ~ 
mı beğenmiyorsun. Bir yuva. bir ev 
iht:yocını hissediyorsun. Bütün bun 
lar iyi düşünceler, fakat evlenmek 
hususunda tuttuğun yolu beğenme -
wm. Ben nişanlılık devresinin mümr
kl.ın olduğu k--adar kısa olmasına rn- • 
raftarım. Senin arzu ettiğin tarzda 
ev kurmak nişanlılık devresinde bf ç 
olmaz. asıl ev evlilikten sonra oln· .. 
cak iştir. Kendine münasib iyi biri
ni bulursan evlenirseniz daha ilk ;;ıy
dan ev eksiklerini birlikte düşiiniip 
bırer birer tamamlar ve rahat. kon
forlu bir yaşayış tarzına kavuşursu
nuz. 



• Say& SON POSTA 

Di.inya denizlerine 
hlikmeden allı adam 

• 

• 
Ingiltere Balır~qe Nezaretine giren 
bir 1/abancı neler görür ve dayar? 

İngiltere imparatorluğunun kalbi Dow
ni.ng Street'deki binadadır derler •.. Ma
llim olduğu üzere bu binada başvekil bu
lunmaktadır. 

İngiltere imparatorluğunun cümlei a
sabiyesinin merkezinin bulunduğu bina 
da muhakka ki bahriye nezaretidir. 

Devlet içinde hususi bir devlet adde -
dilebilecek olan bu nezaretin ehemmiyeti 
alelade bir nezaretin ehemmiyetinden 
kat kat yüksektir. 

Bu büyük nezaret altı adam tarafın -
dan idare edilmektedir. 

Birincisi: Bahriye birinci lordudur. 
Diğerleri de beş deniz lordudur. 

Bu altı lord bir nevi hükiı.met kur -
muş1ar gibidir. Bu altı lordun her biri -
nin hususi kabinesi, erkanıharbiyesi, İn
teligence Servicesi, asırlardanberi devam 
edegelen salahiyetleri vardır. 

Bahriye nezareti, İngilizlere h~s olan 
huswıiyetler sayesinde bu asırdide an'a
neleri bugünkü tekniğin , modrn harbin 
icabatına uydurmağa muvaffak olmuş -
tur ... 

Bahriy nezareti hassatan 1911 senesin
de Winston Churchill tarafından mo -
dernleştirilmiştir. O vakit dahi bu ya -
man devlet adamı vazife başında idi. 

Bahriye nezaretinin bir nevi hükCımet 
olduğunu arzeylemiştik. Bu hükumetin 
reisi telakki edilebilecek olan bahriye bi
rinci lordu her gün muhakkak m~clisi -
nin başında bulunmaktadır. Tıpkı başve
kil gibi... 

Tıpkı majeste kral gibi bahriye birinci 
lordu, emrine millet tarafından tahsis e
dilmiş olan yata binmek salahiyetini haiz 
bulunmaktadır. 

Devlet adamları içinde askeri kasket 
giymek salahiyetini haiz tek adamdır. 
Kasketi amiral kasketidir. 

Bahriye birinci lordunun beş nazırı sı
rasile, sefinelerle, memurin kadroları ile, 
levazım i§leri ile meşguldürler. 

Hepsi amiral rütbesini haizdirler. 
Bahriye birinci lordu filonun başku 

mandanıdır. Harb çıkalıdanberi İngiliz -
ler ona cDenizlerin bir numaralı police
manı> demektedirler. 

İngilizler, alelekser müesseselerinin 
kudretlerini eski binalar arkasında giz -
!emekten hoşlanırlar ... 

İngilizlerce satvet ve kudretin propa
gandaya ihtiyacı yoktur. 

Bahriye binasına gelince: Nezaretler 
mahallesi olan Whitehall'da gezinenlerin 
dikkat nazarları muhakkak ki bu bina ta
rafından çekilir. 

Üzerinde cesim kubbeler bulunan bu 
koca binayı diğerlerinden daha fazla tef-

Bahriye nezaTeti lord lan içtima haliiıde 

rik eden ~eyler: Dam r-- .___,... 
larında bulunan an-
tenler, tellerdir ... 
Bunlar sayılamıyacall 
kadar çoktur. " 

Bu teller, bu an• 
tenler sayesindedir kj 
altı lorddan her biri 
dünyanın herhangi 
bir ucunda bulun
makta olan büyük !n
gil tere donanmasının 
herhangi bir cüz'ü 
ile muhabere eyliye
bilmektedir. 

Nelson zamanından 
beri birbirlerini ta- Bahriye nezareti binası 

-~ · . 

kib eylemiş olan amiraller, bugün, İn - bi bu meclis salonu değildir. Bu salonun 
gilterenin müdafaasını istilzam ettiren yanında ve içinde birçok telef on 
tedbirleri alırlarken Nelson zamanından ahizesi bulunan küçük bir odadır. Bu oda
kalan an'anelere harfi harfine riayet e - nın ismi cRoom 40. O. B.> dır. 
derler. İngiliz bahriyelileri bu daya cNeptü-

Sabah olur olmaz, ta eski zamanlar - nün bürosu> ismini vermişlerdir. 
daki gibi giyinmiş olan hizmetkarlar el - Bu oda İnigltere bahriye nezaretinin 
lerinde modern vasıtalar ile nezaretin toz istihbarat dairesinin merkezidir. 

larını alırlar. Geçen harbde, cJotlandt muharebei 
cAltı. ların toplanmakta oldukları bü- bahriyesi, filo tarafından kazanılmadan 

yük ve muhteşem salon Nelsonun zama - evvel bu odada fiilen kazanılmıştı . . 
nındaki gibi kalmıştır. Tablolar ayni tab- 1917 senesinde Amerikanın Avrupa 
lolar, koltuklar ayni koltuklar, halılar harbine müdahalesini istilzam ettirmiş o
ayni halılar, saatler ayni saatlerdir. lan meşhur Zimmermanın telgrafnamesi 

Nazırın koltuğunun tam arkasında du- bu odada ele geçmişti. 
varda asılı bulunmakta olan Nelsonun 1914 senesi gibi bu harbde de İngiliz 
cesim tablosu adeta, her gün toplanmakta bahriye dairesi için en çetin iş denizlerde 
olan altılar meclisine riyaset eder. bulunan Alınan tahtelbahirlerinin bulun-

Bu büyük ve kudretli dairenin en mü- dukları yeri tesbit eylemektir. cBahrlye 
him noktası, can damarı, zannedildiği gi- İntelligence Service> si için bir dakika, 
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~\TİYATRO#§ 
Şehir Tiyatrosunda unzel 

bir eser: " O Kadın,, 
Yazan: ismet Hulusi 

Şehir Tiyatrosunun dram sahnesinde 
muvaffak olan adapte eserleri, Mebrure 
Sami Korayın eser intihabına ve adap
tasyon san'atma vulfofuna borçluyuz. 

Mebrure Sami .Koray klasiklere gitmi
yor. &ırların gerisinden eser getirmiyor. 
Bugünün hayatına uyan, ve bir millet, 
memleket karakterinden ziyade insan his 
lerine tercüman olan eserleri seçiyor. On
ları mahal, örf, iı.det ve lisan tercümesine 
tabi tuttuktan sonra sahneye veriyor. 

Yeni sahneye konulmuş olan Bissan -
dan adapte cO kadın. da böyle bir eser
dir. On dokuzuncu asrın sonlarında ta -
nınmış ve eserlerini yirminci asra bırak
mış olan Fransız muharririnin eserinde 
hareket vardır. Mevzu sürükleyicidir. Se
yirci ruh tahlillerini vak'a ile birlikte 
takib eder. Eserin sonu merakla beklenir
ken, aşk, hata, sefalet, nefis ferağati, su
kut etmiş insanların cemiyete yapabile -
cekleri fenalıklar tablolarının geç1şi sey
redilir. 

Mebrure Sami Korayın lisanı çok te -
mizdir. Bu lisan aktörün ağzında herke
sin komışma lisanı oluyor. Aktör .söyler
ken güzel söylüyor. Dinli yen iyi anlı . -
yor. 

* Piyes beş perdedir. 
Birinci perde: 
Bir evin salonu .. Dekor güzel yapıimış .. 

Bu dekor içinde: 
Bir baba tanıyoruz; m:iddeiumumi .-Ah 

med gençtir. karısının ölmüş olduğu söy
lenilir. (Hadi). 

Bir doktor tanıyoruz. Müddeiumumi -
nin çocuğuna bakıyor. (Sami). 

Bir genç kadm tanıyoruz: Doktorun 
kız kardeşidir. (Nevin). 

Bir erkek tanıyoruz: Ahmedin arka -
daşı Hüsrev. Bu erkek intihara teşebbüs 
etmiş muvaffak olamamıştır. A.hmedin 
karısı Zehrayı sevmiştir (Talat). 

Bir dadı tanıyoruz: Ahmedin çocuğuna 
bakıyor. (Şaziye). 

Ahmedin karısını tanıyoruz: Ölmemiş
tir, sevdiği erkekle kaçmıştır. Fakat has
ta çocuğunu görecek ve gene kocasının 
yanında kalacak.. Ahmed onu istemez, 
kovar. (Neyyire Neyyir). 

Bu perdede gördüğümüz san'atkarlar -
dan Neyyire Neyyir, Hadi, Talat, Şaziye, 
Nevin, Sami rollerinde muvaffak olmuş
lardır. Hadi eserin şahsiyetine verdiği 
karakterin içinde idi. 

Neyyire Neyyir o kadının kendisi o1-

bir saniye bile dinlenmek mevzuubahs 
olamaz ... 

İnsan vücudü için kalb ne ise İngiliz 
donanması için cRoom 40. O. B.> de odur. 

Orada çalışanlar hep inceden inceye 
seçilmiş insanlardır. 

muştu. O kadın gibi konuşuyor, o kadının 
hislerini hissettiriyordu. Ta1;4 mükem
meldi.. Şaziye canlandırmak istediğtn! 
canla başla canlandırdı. 

Sami iyi doktor, Nevin şen bir kadın ... 
Kısa rollerde, seçme artistlerin görün • 
meleri temsil kudretini yükseltiyor. K1U 
içinde tevazün husule getiriyor. 

* İkinci perde: 
Sirkecide bir otel. Dekor iyi, beledf • 

yenin oteller talimatnamesi bile ihmal 
edilmemiş, duvara asılmış. Birinci perde 
ile bu perde arasında yirmi sene ge9 • 
mi§tir, otelde O kadını gör:iyoruz, çök • 
müş, bitmiş. 

Bir erkek tanıyoruz: O kadının aşığ> 
dır. Yabancı bir tip, tipinin şahsiyeti, ko
nuşmasile jestlerile belli ediyor. 

Rolü yapan san'atkar temsilde en mu • 
vaffak olan artistlerden biridi_r. (Mah • 
mud). 

Otel uşağını tanıyoruz: Biraz bön, fa • 
kat haddi zatında iyi bir adına. (Necmi)'. 

Otel uşağının karısını tanıyoruz: O d: 
otelde çalışıyro. Fakat sevdiği }}ir erkeJ.
var, onunla kaçacak. (Samiye) .. 

İki şantajcı tanıyoruz: Bunlar kadı 
nın aşığile işbirliği yapıp çalışacaklnı: 

ve ilk iş olarak da kadının mazisi ara · 
nacak ve eski kocası şantajla dolandırı • 
lacak. (Kani ve Necdet). 

Görüşleri ve düşünüşleri ayni, fakat 
hal ve tavırları birbirine bcnzemiyen bU 
iki şantajcı tiplerde her ikisi de iyi idi • 
ler. 

Perde; kadının, kendi mazisini karış • 
tıran ve bundan istifade etmek istiyeıı 

aşığını öldürrnesile kapanır. Kadın fışı • 
ğını belki bir tesadüf eseri sahne hart • 
cinde öldürdü. Amma bu hiç fena de • 
ğil, sahnede adam öldürmek hoş olmt:. • 
yor. ~ 

Üçüncü perde: 
İkinci perde ile arasında yalnız gün 

farkı var. Kadının oğlu Ekrem avukattll\ 
(Suavi), kocası yaşlanmıştır. Kadını se,_,. 
miş olan Hüsrev de şimdi yaşlı bir erke~ 
Ekrem, bir genç kızla sevişiy?r. (Cahlde). 
Babasından evlenmek için izin ıstiyoıı. 

Babası bu izdivaca razı, fakat oğluna s_, 
nelerdenberi aradığı ve izine tesadüf et
mediği anasını anlatmak mecburiyetin
de. Oğlu da ilk defa mahkemeye girip 
katil maznunu bir kadını müdafaa ede • 
cektir. Şantajcılar Ahmedi görmiye ge • 
lirler. O kadından haber getirirler. Kadın 
fena vaziyettedir. Ahmed para verir. 

Dördüncü perde: 
Mahkeme salonu ... Sahnede en hurda 

teferrüata kadar dikkat edilmiş. Mahke • 
me salonu tamamile bir mahkemedir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
~ 
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8 Sayfa 

Londra, Bükreşe karşı siyasetini 
değiştirmeğe mecbur kalacakmış 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Hükfunetin bir iaşe nezareti ihdas et 
ara, anlatmak istiyor ld, Alman - Rumen mesi de mümkün bulunmaktadır. 
ticaretinin inkişafı Romanyanı:ı mütte- Fransız matbuatının tefsirleri 
fiklerle olan münasebetlerile telif götür-
mez ve İngiltere Romanya hakkındaki si- Paris 25 - (Havas) : 

Matbuat hülasası: 
yasetini değiştirmek mecburiyetinde ka- dikkatını· · Bı:.!lkan Paris matbuatı ~:ı 
lacaktır. 1 . Alın b · fi ·· 

Bu meselede kendisinden şüphe edile- me~e esı ve .a~yanın ıtara ar u-
rniyecek olan Havas ajansına göre, Ro- zer.ne olan tazy~ki üzerinde teksifte 
manya alnız İngiltere ve Fransa tara- devam etmektedır. 
fmdan :aranti edilmiş bir memleket ol- Petit Pa~isie~'de •. Lucien Bou:~~!. 
mayıp İngiliz _ Fransız imparatorlukla- Balkan.Jar uze.rındekı Rus_ tehd:dmın 
rından ve müstemlekelerinden iptidai Roma ıle Berlın arasında sogukluga se
maddeler tedarik etmek hususunda ko-

1 

beb olduğu kanaatindedir. 
!aylıklardan istüade eden bir devlettir. Gazete diyor ki: 

Bu hususta Berlinin aiyasi mehafili Antikomintern paktına sadık olan 
kaydediyor ki, Alman - Rumen ekonomi' İtalya. Cermen - Sovyet iş beraberliği
mübadeJclcri iki devletin tabü ihtiyaç- nin Kremlini Macaristana karşı hare
lanna cevab vermektedir ve ıki memle- kete geçerek Karpatlar Ukranyasını hu 
ket nrasınlta uzun müddetli ve karşılıklı memleketten ayırmağa veyahud R-0 -
ekonomi münasebetleri tesisinde örnek o- mı:ınyayrA karşı harel•?.t'ı~ bulunarak 
labilir. Besarabvayı alına~a te~k ve teşçi et--
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Lcrrl Loyd türkçe 
bir hitabede bulundu 

İngiltere, muka'bilinde Romanyaya mesi ihtimalini fena karşılamakta ~di. 
hiçbir şey temin edememekle beraber İşte buna binaendir ki, gizli tutulan 
bu müsaid inkişafı bozmak için demek bir anl:ışma mucibin~ doğu Galiçya -
ohıyor ki usul takib ediyor: Biri. Al - sında yeniden Alman kıtaatı gözükmiiş Lo~dra, 25 (Hususi) - Türkiye zelze-
mar:_, aya. Romanya aleyhinde askeri e- tür. le felaketzedelerine yardım cemiyeti re-

meller atfeden yalan ha:berler çıkara- Alınan kıtaatı daha ileri giderek Lu- isi Lord ~~d bu. akş~ L.o~~a r~dyo
rak ürkütmek. diğeri ~e açık tehdirl - wow'a ve Romanya hududuna kadar ~~ Türkıye dınleyıcilen ıçın turkçe 
dir. Bn tarzı hareket. Ingilterenin bi - geçmişlerdir. b~ hıt~~ bulunmuştur. Lord şunları 

f1 k 1 ld - . t' soylemıştır-
tara ura ar~ı a mış o ugu vazıye ın PetroUerin sevkini garanti · • . 
dü,..ündürecek mahiyette olduğunu bir . . . . . v c- Zelzele felaketınden dolayı Krş.!ı-

k 
i d h . .. . (AA ) Sovyet sıvıl ıdaresı yerınde ka!dıgına mızın Cümhurreisiniz İsmet İnönüne tazi-

ere a a: gosterır. · · Alm k t t d k .. h. lmad 
Bir Alman ziraat heyeti Romanyada ~e ... an ~~a 1 . a İ~~ mu ;m k? .. ı- ,.yede·v~u~~d.uğunu ve s~lamlarını gön-

Londra 25 (A.A.) - Daily Sketch gk:n~.kgobr.e Al rennk, t~a!1 Ses ıntı?ın,jd·erdı.gmı bılıyorsunuz. Bız İngiliz milleti 
. . uçu ır man uvve ının ovye un- §ımdi harbde bulunan Avrupadan zelze-

gazetesı yazıyor. t ı - il M · ta d 
Bir Alınan ziraat heyeti. Almanya- ira o: u~t ; .. acarıs afn :~~s~~. at·~~~ ~~en. dola~ı ~eder ve e!emlerinizi teseJU 

. . . .. eşmesıne a ının muv a a ını ıs ıı~ ıçın sıze elimızi uzatıyoruz kederlerinize 
ya gıdccek yıyecck maddelen muba - eylemiş olduğu tahmin edilebilir Bu 1 k d . . k . ' 
ya-asını ar ınna ma sa ı e gız ıce kombinezon A1manya için mükemmel bir B · bab 1 A .. ·· . tt k k d·ı · ı· · 1 ar eşçe ıştıra ediyoruz. 

B .. k 't · t' Alın · ız anız o an tatürkun adını daı-u ~reşc gı mış ır. anyanın. nraa - şey olmuştur. Zira Ahnanyaya Galiçya h ·· ıı - ·· . 
ti .. tl · k. f t · · · .. t ma urmc e anıyoruz, onun buyuk bır 

n sura e ın .ışa mı emın ıçın mu_ e- ve Romanya petrdlerinin sevkini kendi kahraman ve dılhi bir lider olduğunu 
hassıslar. makıne]er ve tohwnluk gon- lehine olarak garanti etmektedir. 1 şimd · daha k tl 1 lh 
.3 - • b'ld' ·ı kt d' 1 ı uvve e an ıyoruz, su za-
uer:c:~ ı ı~ me e ır. Bükreşten Petit Pa.risien .gazetesine manında nasıl mükemmel bir insan oldu-
Salahıyettar r ~umen memurunun gelen bir te~grafta Dr. Clodius'ün Bük-, ğunu, sulh ve ilerleme yollarında sizi na-

sozleri reşte petrol ihracını arttırmak maksadile sıl bir süratle refaha götürdüğ .. n·· bT-
Bükreş 25 (A.A.) - Petrol endüs - bir petrol bürosu tesis etti~ini bildirmek_l yoruz. u u 

1 ı 
tr~inin te?siki ~akkındaki kararname te~ir .. B.üronun idaresi Schiemere tevdi ı' Zevlzele felaketi ile şehirlerinizin harab 
mumısebetıle dun beyana1ta bulunan edı!mıştır. oldugunu, binlerce Türkün öldüğünü 
salfıhi~·'?ltar bir memur demiştir ki: Telgraf, Almanyanın kendine ayda kurtarılan binlercesinin de ıztırao içind~ 

Romanya bu tedbirle Almanya ve- 130 bin ton petrol ayırttığını, halen ise bulunduğunu, vatandaş!annızı bu felA
yahud diğer herhangi bi:r devlet hak - ancak 30 bin ton almakta olduğunu bil- ketten kurtarmak için nasıl büyük bir 
kında daha müsaid davranmak niyetin dirmektedir. (A.A.) gayretle çalıştığınızı, ne fedakarlıklar 
de değildir. Petrol sanayiinin rasyona- Galiçya 'Petrolleri yaptığınızı duyuyoruz. 
lize edilmesine. istihsalin azalmac;ı ve Londra, 25 (A.A.) _ Daily Tclegraph Kışın insafsız soğuklarında dağlarda 
bu kış Romanyanın bazı mınta'ıça]arı- gazetesinin Kopenhag muhabiri Sovyet- felak:ete uğramış kardeşlerinize, anaları
na petM1 ve müştekatı verilmesinde ler Birliğinin Sovyet Galiçyasındaki pet- ruza, babalarınıza karşı olan vazifenizin 
zorluk çekilmesi yüzünden lüzum ha - rol sahalarında A!manyaya mühim ta\·iz- ne kadar ağır olduğunu takdir edıyoruz. 
sıl olmu~tur. lerde bulunduğunu teyid ediyor. Bütün bu acı!ara yürekten iştirak eden 

Bu tedbir tamamen dahili mahiyet. Almanların buna yapaca'ğı mukabele- İngilizler ellerinden geldiği kadar para, 
tedir ve ancak halkın ihtiyaçlarını kar nfn Finrnndiya harbine taalluk edeceği eşya ve elbise gönderiyorlar ve bunların 
şılanın·k içindir. tahmin edilmektedir. kabulünü sizden rica ediyoruz. Bu hedi

Finlandiyada çok çetin muharebeler oluyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Petsamo mıntakasmda Rus kıtaatı a
kim kalan iki taarruz yapmıştır. 

Kar yağdığından. Sovyet hava kuv. 
vetleri az ehemmiyetli bombardıman u-

çuşlnrı yapm~tır. Bilhassa Aaland a
da-larına taarruz etmiştir. Hiç ölü yok
tur. 

Çetin muharebeler 
Hclslnki, 25 (A.A) F" l L d .. .. .. . · - ın er :ı oga 

golunun şımalindc çetı'n ı:· 
uır surette mu-

harebe etmektedirler Rusla b d · r ura a 
muhtelif on noktada hücumla r yapmış-

lardır. Rus1ar Fin kıt'alarını yandan 
saTs:mağa ve Manerhaym hattına ge 'd .. rı en 
hucuma çalışmaktadırlar. 

ter ajansının Helsinkideki muhabirine 

yaptığı beyanatta mülazim üniformasını 

taşıyan bazı Rus kızlarının esirler ara

sında bulunduğunu ve bunlan hat geri

sinde kendisinin tedavi ettiğini bildir
m~ir. 

Esirler memnun 
Helsinki, 25 (A.A.) - Ladoga gölü-

nün şimalinde alınmış olan son Rus esir
leri, şark cephesindeki Rus kıtaatının va

ziyetinin bilhassa gıda fikdanı dolayısile 
çok nazik ~uğunu beyan etmektedirler. 

Esirler, düşman eline düşmekten fev
kalade memnun olduk!arını açıkça söyle
mişlerdir. 

Taarruzlar Kolanjoki ve Aittojokl H •· d .1 k . . 1 b ld 
mıntakalarmda hassaten çetin olmuştur. o ıvu. a_ gı me ıçın stan u an 
Bununla beraber Sovyct hücumları şim- kaçan ıkı çocuk Ha tayda tuluf du 
diye kadar hiçbir netice vennemiştir. (llqtarafı ı inci sayfada) 
Ruslar büyük zayiata uğramışlardır. Fin İki rnaceraprest gencin b b t-
kıt'aları mevzilerini :muhafaza edebilmiş- leri Hataya kadar devam tmu .seyall a . e ış, e e -
lendir. Sta1inin bu taarruza en iyi ordu- nndeki paranın tüke~sile 1 1 

k 
larını saldığı söylenmektedir. burada sona ermiştir. yo cu u 

Bir Fin zabiti bir gazeteciye yaptığı Diğer taTaftan çocuklannın b 
So 1 · F' l · ya ha ti · .. ·· u sc • bC'yanatta vyet erın ın i erı mevzile- en yuzunden uğrıyabilecekleri 

rinc kndar yürüdüklerini söylemiştir ki akıbetleri gözönünde tutan aı·l 1 . b 
k d b h . b · f h .....ı. fl . e erı. u şimdiye a ar una ıç ır zaman muva - ar1;.,..e. erme mani olınak için alaka _ 

fak olnmarnışlardı. dar makamata müracaat etmişlerdir. 
Tankların himayesinde Nihayet. yıldız olmak hulyasile ev_ 

Dil'ter cephelerde Rus piyadesi tankla- lerini ve mekteblerini terketmeği göze 
rın himayesinde ilerlemektedir. Sovyet- almış bulunan gençler, Hatay zabıtası 
ler bu bölgede seyyar hizmetler için ka- tarafından yakalanmışlardır. 
dın]arı kullanıyorlar. Çocuklar yakında şehrimize getiri _ 

Sovyf.'t kızlan cephede lecek ve ailelerine teslim edilecekler _ 
Cepheden dönen bir Fin cerrahı Roy- dir. 

yeler resmi değildir. Bunlar İngilterenin, 
İskoçyanın, İrlandanın her tarafından 
ge!iyor. Zengin, fakir her sınıf halkın 

hediyesidir. Yalnız bugün gelenler bin 
torbadır. Bu torbaların içleri elbise vesn
ir eşya ile doludur. Bu arada gelen mek
tubların bir çoğunda müessir sözler de 
bulunuyor. Bir İngiliz bahriyelisinin kı
zından ıztırab içinde bu1unan bir Türk 
çocuğuna gönderilen mektubda deniliyor 
ki: 

cSizden çok uzaktayız. Fakat elimiz
den geldiği kadar yardımımızı size sürat
le ulaştıracağız. Ecza ve eşya ile dolu 
torbalarımız lüzumlu vakitte size vara
caklardır.> 

Bugünlerde memleketinize iki murah
has gönderiyoruz. On1ar Kızılay ile mü
şavere edecek, büyük felaketten sonra 
hnrab olan şehir ve köylerinizin yeniden 
imarı için hükUmetinize yardımlarda bu
lunacaklardır. . 

Siz kuvvetli ve büyük bir millet.siniz. 
Bu felfıketten de taze ve yeni bir kuv
vetle çıkacaksınız. Dedeleriniz de böyle 
hadiselerden sonra yükse!rnişlerdir. Bu 
kederli günlerinizin istirahat, sulh ve sa
adet ile .geçmesi için Allaha dua ederiz.> 

Vapur kamarasrnda bir 
kutu içinde kesilmiş bir 

insan kalbi bulundu 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

numaralı vapurunun salonlarından birin
de, kamarotlar mukavva bir kutu bul
muşlar, kamarotlar, kutunun içerisini aç
tıkları 7.aman, hayret ve korku içerisinde 
~a~ış!n:dır, zira, kutunun içinden kc
sılmış bır insan kalbi ile tenasül cihazı 
çıkmıştır. 

Hadise derhal zabıtaya bildirilmiş, ay-
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• 51NDE 
ÇEKiLECEK 

Uevlat demiryolları va limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 

Devlet Demir Yolları Sıvas Atölyesi 
için Elektrikci aranıyor. 

D. D. Yollan Sivas cer atölyesinde çalıştırılmalı: üzere tecrübeli elektrikçi ustalarına 
ace'" JbtJyaç vardır. Yüksek tevettür şebekesinde, motör montaj ve tamiratında, müte. 
madl ve mütenavip motör aargılıı.rında ça!ıgmış işcllerden talip olanların H. Pqa ca. 
rmda birinci işletme müdürlüğilne müracaat etmeleri (303) 

ZAM i N·· ,.. 
1 Ekzemanın Hacıdır. 

Yara ve çıbanlıtrda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan 1§: 
ı - Manlsada Kum çayının bir tahllye yataf ı ile Marmara gölüne akıtılması ame

llyatının keşif bedell (191.114) llra 57 kuru~tur. 
2 - Eksiltme 19/2/1940 tarihine ra.stlıyan Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vek!letJ. 

Bu işlerl Relsllği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuıııe yapılacaktır. 

S - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavel~ projesi Bayındırlık işleri Genel şart -
namr~f. fenni şartname ve projeler! 9 ıım 56 kuruş mukabilinde Su işleri Reisliğinden 
alabWrler. 
. 4 - Eksiltmeye gl.rebllmek 1çln 1.stekllle \n (10.805) 'Ura 73 kuruşluk muvakkat ıe -
mlnat vermesi ve ekslltmen1n yapılacagı ı;unden en az sekiz gün evvel ellerinde bulu • 
nan ves1kalarla blrllkte b1r dilekçe lle Natıa Vektcetine müracaat ederek bu lşe mnhsua 
olmak üıere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıy:m1Rr eksiltmeye lftlrak edemezler. 
5 - İsteklUerln teklif mektublarını ikinci maddede yanlı saatten bir saat evveline 

kadar Bu işleri Relsllğ1ne makbuz mutablllnde vermeleri lAzımdır, 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (578) 

1 İstanbul Belediyesi lıanlan 1 
Senellk İlk 
Kirası Teminat 

600,00 45,00 Mahmudpaşa hamamının kiraya verl1mesl. 
41,00 3,08 Büyükç.et:mecede Hwıusl İdare malı 41 numaralı deponun kiraya 

verilmesi. 
Yıllık kira muhıımminlert ve llk teminat mt!ctarları yukarıda yazılı işler ayn ayrı a

çık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamclô.t Müdürlüğü kaleminde 
görülecektir. İha~ 12/2/940 Pazartesi gllni.i sııat 14 de Dalnlt Encümende yapılacaktır. 
Tallblerln ilk teminat makbuz veyn mektublarlle ihale günü muayyen .saatte Daimi 
:ıtncümende bolunmıılıın. (819) 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka imtihanı 
İnhl.ı:arlar İdare.sinde münhal ıoo llra ücretli müfettıg muavlnllkleri Jçln 15/Mart/IUO 

curr.ıı. gfınU saat onda Sirkecideki teftiş şubcsl binasında hukuk, mülkiye, yu.ıtSck U • 
caret ,e iktisat mekteblcrlnden mezun tallbler arru:ında bir müsabaka imtihanı yapı • 
lacak ve muvaffak olanlardan lürumu kadarı derece sıraslle münhallere tayin edile • 
cektlr. Taliblerln iki Mart/940 Cumıırt.esl saa~ 13 e kadar bir lstıda ile Umum Mil -
dürlüğe müracaat etmeleri lazımdır. 

Atıınılar. şartlar, ve müraca!lt istida.sına ba~Iamırnk vesikalarla lmttlıan programı 
tafsilatı müracaat müddeti zarfında Umum Müdllrliıkten şifahen ve posta ile tahriren 
1.stenebllır. c660J 

İstanbul Asliye Alhncı Hukuk Mahkemesinden: 
Amme hukuku namına İstanbul Cümhurlyet Müddelumumlllği tarafından Beymen 

köyn Seymen sokak 28 No. Ju evde oturan sınsıı Nt,an oğlu Artın ile ayni yerde oturan 
Şamak aleyh~rlne ikame olunan butlan davas!Dın icra kılınmakta olan muhakemesl
nln 12/1/940 tarlhll celsesine llftnen davet olanan müddelaleyhlerln o gün hazır bu • 
lunmamıılarına mebni haklarında g:ıyap kararı ıt~z. olunarak bu knrann on beş güıı 
mütidetıe llftnı için muhakemeleri 19/2/940 Pazartesi günü saat on beşe talik kılındı: 
ğından müddelaleyhlerln yevmi muallakta dah! hazır bulunmadıkları takdirde bennu~ 
cibl karar davanın gıyaplarında rüyet ve hükme ıaptolunacağı ve imlfı kılınan gıyap 

ihb::ırn'\meslnin bir suretini de usulen mahkeme divanhanesine talik kılındı~ı t.ebll~ 
yerine geçmek üzere Ufuı. olunur. c637• 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
D!şLababcti okulunda yapılacak 910 • 25 Ura keşlfll tamir ve tadil lşl 10 Şubat &40 

Cumartesi günü saat 11 de Rektörlükde :ıçılı. eksiltmeye konulmu!':tur. 
isteklller en az 500 liralık bu gibi işler yaptığına dair İstruıbul vu:ıyeUnden ihale~ 

den sekiz gün evvel alınmış vcslka. ve Tlcnret Odası vesika.sile 69 liralık muvakkat te
minatl:ırııe gelmeleri; şartnnme, keşif her gün Rcittörlükte göri.ilür. (613) 

ru zamanda adliye de keyfiyetten haber- ltalyanın Kahire elçisi 
dar edi~ştir. .. . . . . tayyare ile Romaya gitti 

Kalb ıle tenasul cıhazı, cetkık edılmek · Kahire, 25 (A.A.} _ İtalyanın Kahire 
üzere, morga gönderilmiştir. elçisi Mazzolini bugün tayyare ile Roıntı' 

Hadise gayet esrarengiz bir mahiyet ya hareket etmiştir. 
taşımakta olduğundan, adliye tahkikata Elçinin Romaya varır varmaz MussD"' 
ehemmiyetle devam etmektedir !ini ile görüşeceği söylerunektedir. 
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1 Gece hırsızı e -Bu hatta yapılacak 
E§ • n • Nlmtt Mustafa ,,.llHl .. ltMl'ffi lig maçları 
ffillfllmlllllb.. Çevıre • kt ne varsa üst katta• olacaktı. Üst 

IİNlilDWRllK 
IA 1 AllMIANISi . 

.. d.. Tabanca çı ı, k 1 d 
El. . tabancasına götur u. kat sofada hiç durmadı. Işı ge en o a-

ını . . · yanın- . 
yerinde idi. Mahalle bekçısı~ın S kağı va girdi. Odada bir karyola. bır komo-
dan ka<vıdsız bir tavırla geçtı. lmo tu .• din bir kanape. bir gardrop b'i.r de u -

· · · ·· ··nınez o uş ' d K lada döndü, karanlıkta goru k iyi gö- fak tuvalet bulunuyor u. aryo 

Hungarya Macar takımı 
Şişli ve Beyoğ!usporla 

karşı· aşıyor 
Vezirlerin 

Yazan: Reşad Ekrem 

kefaleti 
Kendi oörünmüyordu amma çolıd b~ri uyuyan kadına baktı. Kadın oldukça 

t.. ı - başlıya an . . 0 h d 14 Sadrazam, damdan düşer gibi karşı - mamıştı. Kendilerine sevgili gözdesini 
rüyordu. Hırsız ıga kta iyi görür. gençti, başını çevırdi. ırsız 1

' a a- İstanbul Futbol Ajanlığından: Bu hafta laştığı bu teklif üzerine şaşırdı: teslim edecek yerde kendilerini cellada 
ay ::lınlıktan ziyade karanlı ·rebileceğini. kadar olduğu şey evlerde uyuyan. ~a- yapılac;ık hususi ve lig maçları şunlardır: - Şevketlu padişahım .. sıpahi kulla - veriyordu. Receb Paşa ile Mustafa Paşa 
gireceği evlere nereden gı _ tah- dınlar değil. uyuyan e.şya ve para ıdı. 27/1/940 Cumartesi rınızın istediği bir deli.kanlıyı Mısır ile çı- şaşkın şaşkın bakıştılar. Mustafa Paşa bir 
evin icinde nereleri d?laı.şacagınb_Iımedi- Komodinin gözünü çekti, içiçe geçi- Taksim stadı: Hungarya - Beyoğluspor sa_ rağ edip yollamak olmıyacak ıştir, aman şeyler söylemek istedi. Fakat çenesi ki -

· Dah"li taksımatını ı ik. r .. d.. On at 15 hRkem Tank Özerengln. benim padişahım ... Musa Çelebiyi evvela lidlenmişti. Receb Paşanın ise gözlerin-
min ed€rdi. 

1 
den dolaşa- rilmiş konulmuş · ı on ıra gor. u. - 28111940 Pazar dilden k~tarmak 18zımdır. Bunun için de kara kara şeyler uçuşuyor.' kuJaklım 

i!i evlerde bile sıkıntı çeknıeb . yaptığı lan cebine indirdi. karyolada' bır kıpır- Taksl>n tad . H şı .. u o so de Çe1ebının bu kulunuzun sarayına gel- uğulduy-0rdu. Sultan Murad biraz daha 
. . . enelerden erı . . k d ·· s ı. ungarya • "' sa&t 1 • mesı· gerekıı·r Sonra kendı'sı·nı· eyalet ile d d. d ı ' b l d B u onun 5 d t K d ı a ına gos hakem Nuri ..,_~ut · 1 ursay ı. iz erinin ba<rı "ÔZÜlüp her iki-1 ır ı. . . . u tu. Birkaç a- danmc.ı olmuş u. en ın . . · - .ou.:-ı Mısıra göndermek kolaydır. "' " 

l k t cesı olm ş kild K r o a 1 t · si de oracıkta çöküp kalacaklardı . Pa -me e Pnın ne ı a durunca o- termiyecek tarzda yana çe ı. a y - a a a asa~ay - Topkapı saat 13 hak~m - Bre paşa, ~usanın sarayı. h~yu- dişah: 
kfaa pencereler karşısınd d 1 1 ban- ladaki kadın yarı uyku aırasmda mırıl- s ;ı A~ıkoney:. mundan başka bır yere gıtmesı padışah- - Deli H-:.iseyin .. sen de Kara Ali c;a -

h ·ıerinin vatalk o a ar' . . eşiktaş - Süleymaniye saat 15 hakem lık ile uymaz i~tir. .. hid olun! dedi, sonra vezirlere dönc>rek: d~la:ı~ angı daları olduğunu tayın dandı· . !$.. Şaz! Tezcan - Şevketlu padişahını... Fitnelerde 
gılerının oturma 

0 
. b. ·mini roerdiven _ Ne saklanıyorsun Nıhad. ben 50Z Şere! stadı: Alemdar _ ŞJ.şli saat 10 ha _ padişahlar kula müdara edegelmiştir.. ~Musayı şimdi gönderirim .. Musa si-

ettiği gibi, merdivenın ıç~ af' sapmak ı'l". n" vaptıfnnı gördüm. On liralıkla- kem Necdet Gezen. kul da padişahlar-O.an istediklerini alagel- ze Allah emaneti olsun .. bir kılına hata 
h gı tar a uc '" "' k 1 An d 1 h gelirse> sizden bilirim!» den çıkıldığı zaman an ld • pek ü e çıkarıyordun değil mi? Doğaca a ':. ~ .• Feneryılmaz saat 11.45 akem miştir. Benim ulu padişahım .. bir isten - İNCİLİ KÖŞK YOLUNDA 

. . ~. . hesablardı. Yanı ıgı . rı ç · Basri Butun. medik ıhal olmamak için gel ver bu kulu- :r:ı. 
ıca·~ ett!~~1 

_ ·anılırsa. cebindekı çocuğumuzun kısmeti de açıkmış. gerçı . Altıntuğ _ mrn.ı saat 13,30 hake-m Tarık na Musa ÇQJ.ebiyi ... Vallah billah kılına, Su1tan Murad arz odasından çıkarken 
Yakı de"'ı1dı: Eg;r J mı birkaç sarıiye sen de geceleri çok çalışıyorsun. çok Ozerengtn. . ayağı tırnağına zarar ilişmez .. ilişirse, iş- göz pınarları sulanmıştı. Genç ve tuva -
ufak clektnk lambas . ta in edebi- yoruluyorsun buna üzülüyorum amma. B~ykoz - Ist. Spor saat 15,15 hakem Halid te şu Hüseyin ağa kulun şahid olsun .. be- na imparatorun güzel başı, genis omu?. _ 
l·cı·n vakar yeniden yol. ız. y t Ezgu. .. . ni paralat... larile ahenkli kalın boynunun üzerinde - TT-adın susmustu. belki uyumuş u. F b h dk 
ll.r<li: • . n.c ener a çe stadı: Karagumrtik - Ana . Murad Deli Hüseyine baktı. Pehliva:ı, gene i dur~~or~u .. Fa.kat_ bu duruşta, 

.. .. kovdueu evı soy- Belki sayıklayordu: doluhlsar saat 13 hakem Adnan Akın. gözlerini, arz odasının bir duvarında bır sırtı yere ~tırılmış bır pehlıvanın o::ırca 
Bu ak!iam .. gozune, cakh· Birkaç ;tün _ Otuz 1ira oldu d~ek; otuz lira i1e Fenerbahçe • Vefa saat 15 bak{!m: Ahmed noktaya dikmiş, padişah ile göz göze gel- p~r~a .. olmuş gururu en canlı hatları ile 

m?k hic de guç olmr~ a · ti ev bos- onun bütün eksikliklerini tamamlarız. Adem. mek istemiyordu. Murad, nefsini zorlıya- goruluyordu. 
evveı ııündüz orada'I1 geçmış ' t B~ 1 h. lstanbul Vaı1•81• U"udag""da rak sadrazama sordu: Deli Hüsevin Muradın çizmelerini iti_ 
tu. Henüz perdte1N takıJ.m.~ı~" ı. Cocuk. cocuk eksiği hırsız arın 1~ . - Canbuladoğlu n:~ede~ir? na ile. ~iydirdi. Arz odasımn dilsizlerin -

. . i a et iyi gorunuyordu. dü~Ünmediği hiç bilmediği şeylerdı ıstanbul Vali ve Bel~dlye Reisi Lütfi Kır. . ~eceb Paşanın ~ozlerı gene kararır den ~ırı de omuzuna gocui{unu koydu. 
halde evın ıç g y rdelerden ev tak- btn~lcıT, evlenmemişti ki çocu~ olsun. dar, Kurban Bayramında kış spor!arlle alfı. gıb~ ~ldu. ıı:o~a padışah Mı._ıs;ı !"felek Çe- Dehlız ve koridorlardan anaforlar vapa
Karanlıkta kapalı p€ . 1 0 pE1r- t 1 stı es kadar olmuş ve Bursa Vali.si Refik Koraıtan lebıyı kendısme verecek mı ıdı? .. Sadra- rak akım, duvarlara çarpan. ağaclilrın 
simatını tnvin<le me1ekesı 0 an ' . o her zaman çalmış 1

' para çamı · ' .- Ue ber:ıber bayramın üçüncü günü Uludağa zam Muraddan kat'i bir red cevabı bek - arasından taranıp i!e<'en sert ve istika -
deJe okk;n c:övle kısa bir bakışta• ~vm ya calmıştı. amma çalmadığı bir şev çıkmı.şlar~ır. Uludağda bulunmakta alan liyordu. Boğulur gibi: . mc-tini kavbetmis rüzı?ar. kan helezoni. 

r y .:v ~ i olmuştu· Işte vard·ı. Ana sevgisi. onu çalmam1stı. Bursa ve Istanbuı kayakçıları her iki valimL - ~ob~e altındadır padışahım... rfal(Tal~rl::ı savuruvordu. Ücüncil nvlu<la 
h.er ~arafım ogrenmd ş Orta katta 1c;1k Kerıdı'ne verilmis.ti. N'lk küçüktü. bir zl Klra::lı yaylada karşılamışlardır. Burada Dedı. Bıraz ~onra da M~ta!a Paşa hu- ~~f~rlı .. nnas! ,!?Tlman1annır;_ .~ir:z r>vvı->1 
şırndı ~ene bakıyor u. . ki!<'Ük - r hep birlikte yemek yenilmiş ve kış sporillrı zura ç~ktı. Padışah Canbuladogluna ga~et •aınurdııklE>rı verler. ı?ene ortulm:ıstü. A· 
voktu. üst katta yalnız hır odada . ana~ı vardı. onu severdi, okşardı. ku- üzcrind>;> hasbıhaller yap~tır. vaıı doktor scrd bı~ sesle ve kaşlan çatık olarak hı - rada bir cıo1ak ai?'aclann ince dallan kırı .. 
l,· J4 ba vanıvordu. Herhalde bu oda, caklardı. her eksiğini o düşünmilştü. Lütfi Kırdar yakında Uludağda sporcular L tab eth: 1ıvor. insam bile sürükliven rüzgarın ö -
ır am as; 0~a1ıydı. Ev de ne çabuk sorıra ölm~tü. çin İstanbul vilA.yetı h~abına bir otel yap 

7 
- Paşa ... de~: !lu dev1eUu vezir Mu- ...,;; ... ~0• ı•~:ın ~2vbol~vorlardı. 

yatak od . ki acılan ne çabuk yer- tıracağını söylemiştir. ıstanbul Dağcılık Kliı sa Melek Çelebıyı ıster. Varayım kullara Deh Huseyın padişahın başını ve yü _ 
tutulmu~, yem r k Kadına baktı. Kadın uyumuştu. Ce- bü :xzal"rı M"lrtta yıkılacak olan oa&cılık nasihat edeyim der. Padişahımız Musa züniln bir kısmını büyu .. k bir şala sardı 

ıd }P<:rrıe vor- d. · - 0 
•• d • leş.mişlerdi. Herılıa e y~r -r-- .' . bindeki yirmi lirayı çıkaTdı, korno ının klübü y{'rine validen yenl bir bina teminini Ç~le?iyi. bu ku~unun. sa:ayına g_on_ er. - Murad, kolt_uğuna .gir:n p;hliya~a daya-

gunluğu onları bitab vazı~ete getırrnış gözüne bıraktı, odadan çıktı. Merdiven- rica etmişlerdir. Dr. Lütfi Kırdar da yıkıla_ mıştır, sızden ~ı~~eyı esırgem~mıştı~, sı~ narak ~erd:ve~l~1: ~gU: ~gır~ ındı. 
olaca•ktı. Hafif ayak sesle-1:1 .o~lart ko1av c~k klilb yerine onun clvarın?a. bulu~an de ~usa Çelebıyı ıste~e~ten "\lazgeçın ~1 .• Ge~dıklerı gıbı, ıkı kışı. agır .. ağır yü • 
k 1 ndıramaz. 0 da ışını çarcahuk leri indi, kapıyı yavaşça kapadı. Sıirpagob mezarl:ğı arsasına yenı bır dagcı_ yeyun der. ~usa Çelebıyı kurtarayım de · rumege başladılar. Fakat. henuz on, on 
~ .a~ uvad ıkardı. Esasen ara'<:hT da .............................................................. lık klübü inşa ettireceğini vadeylemiştir. Ye_ Sen ne dersın baka~?d . beş adım atmışlardı ki ~urad durdu. D"-

bltırıp ev en ç-· . . .. :· .. m~kten sonra Uludağa çıkılmış ve rnuhtellt Mu<=tafa Paşa .yut un u. . li Hüseyinin yüzüne bakmıyordu. Gözde 
çok bir sey degıldı ki. ~ırka~-. ~n ~~u Ankara b o rsas 1 sporcuhrın yaıptıkları gösterişler seyreclH - - Benim padış~ım .. ~edı. Rcceb Pa - pehlivan efendisinin yüzünü görmüyor -
gür, edecek, metresine ıstedıgı bır çıft _ .... - mlştir. Uludo.ğda yapılmas.ı evvelce takarrür şa ku'un vallah. dogru soyler .. ; du. Amma, onun titriyen sesinden için 
isknrpini temin edecek. satılması kolay Açılış __ Kapanış 25/ 1/ 940 Hatları eden kay.ak birincilikleri, Istanbul kayak ta_ .. ~u~ad s~~t b1r sesle Canbuladoğlunun için a;?ladığını farketti: 
b. k b" para bulsa fa'Z.- kım: ıı" Istanbuı Da~cı1ık ajanı arasında fh_ sor.mu kestı. . lı 

1 
_ Hüseyin ... Ne dersin, -gidip göre • 

ır aç parça eşya.. ıraz . . . ÇEKLER tila! cılmlası ve İstanbul _takımının mü.saba - ~re paşa .. Musayı eşkıyalar 8 r ar .. yim mi bir kere Musayı? .. 
lasın1 aramadan dışarı çıkabılırdı. Açılış..Kapa.nıt kalara !ştirak etmemesi yuzünden yapılama- Dedı. Deli Hüseyin kim bilir ne zamandan • 

Bir maymun çevikliğile orta• kat pen- Lordra 1 Sterlin 5.24 mıştır. Mustaf~ Paşa:. . .
1
• tt• beri ağ'lamamıştı. Onu görenler, bu dev 

1 . d b" . . . . mrdi Camı Ne•L"_York JOO Dolar 130.19 Gl" t "' saray ın M'" c'lrl'lra - Benım padişahım .. dıye ı ave e ı.. adamın belki bütün ömründe ağlamamış cere erın en ınnın ıçme Eı' • " 82 .. "1 ·1 ç 1 b' · R b Paşa kuluna ema -
. ldı ere atla- p ı.s 100 Fran 2·92 Musa e e ıyı ece ve ağlamıvacak bir adam olduğuna çe -dı~ardnn zorladı. Cam açı • y . ar 100 Liret 6.675 yereceg""t" Ç!:ly zı· y- fefı· net eyle vezirin sarayından zorla almak k·nmcden -hüküm verebilirlerdi Deli Hü-

d Od bo bo t O··ı beriye bırk°dÇ Mllano 25 a . . , k" d -ud· ı . 
ı. a rn s u. eye ~nene 100 İsviç. Fr. 29.27 kım.scnın ~ı ~g. rr. • v n öz seyinin gözleri yaşardı. Gözlerinden. ke -

denk atılmıstı. Elile denkleri yokladı. Mrosterdam 100 Florin 69·185 Galatıı.saray klübü tarafından bu akşam ~urad, gozlcnnı Can.bulado~lunu g mikli yanaklanna. oradan pos bıyıklarına 
bunlar yat;k yastık kabilinden şev- Berlin 100 Rayişm. - saat 6 -:la Hungarya takımı şerefine ~ir çay, lerme saplıy;.rak .s?r~u. birkaç damla döküldü ve bıyık tellerin -

. ' fara ü 1 100 Belga 22.04 çay. m;iteakıb Hungaryanın antrenoıil ta - - Sen ke ıl rnı~ın ·.. .. . de hemen buzlaştılar. 
leFdi Jşine varamazdı. odadan so j Dı" kse 100 orahml 0.97 rafından da bir konferans verilecektir. Muc-tafa Paşa bır an tereddud eder gı- B . d.şah . . oo· 1 .. 

• v k ""ndürdü .Attn• 875 t ı ı b. ld kt sonra. - enım pa ı ım nıçm Y c sov • çıktı. Bir an lambasını ya ıp so . . Sofya 100 Leva 1.5 Bundan sonra zelzele fellı.ke zede er men- ı o u ~Z: . ]ersin .. bu devleti Ali Osman senindir. 
Bitişik odanm kapısını açtı. yerde btr Pra.ı 100 Çek Kr. - faatlne tertib edilen basketbol maçlarının - ~efıhm . .. Allah seni başımızdan eksik etm0sin 

b d ~ın·k ıoo Peçeta 13.435 Bo k t n Kurtuluş takımları arasında fi_ Dedı. . . v • yaıtak yatağın içinde saçı aşı a Madrid z ur e, M d b' düşündü Sonra· Musa Çelebıyı de sana bagışlasın ... Musa 
' • ..l Bu hizmetçi ol- ~:ar,ova 100 Zloti nall oynanacaktır. ura ır ~n · · Çelebinin kılına hata gelmez .. iki \'ezfr 

yatan bır kadın varuı. t 100 Pengö 23.425 1 b 1 f k - Kara Alı!.. . 
1 

B . . 
. met i odalarında fazla dur- Buda~' e 100 Ley 0.97 stan U mJ 1 a &Si Dive bağırdı. Arz odasına, cellAdbaşı kefıl ~ m~~tur. enım padışahım arzu e-

malıyd1, hız Ç • • G . hizmet- Bültre' 3.0825 • • h . . d. - 0 mu"'thi.c soguv kta yalınayak idi. derse Incılı kasra varalım ... 
- k Ad ı· değıldı. _,erçı ı d ıoo oınar ıstı şare lyetı gır ı. ..., '. . .. v.. H.. · M ben" -ı • • ,,a onun a e ı . . k He gra 30.94 ., ..•.. b ğ ı açıktı Genç "ıngenenın gogus - useyın... usa ım og um ye 
çiler arasında para biriktırmışler ço • Yokohama ıoo Yen . i ı· h eti mınta kf!.~glsu ~nere bıyıkİan bu; tutmuştu Koş- rinde sevgili kulumdur. Bu kafinler onun 

. b" . parasını Stoltholm 100 İsveç Kr. 31 005 Istanbul mıntakası s ışare ey , . - ı arı, ı . . k . l b dah" 1 
tu amma bunlardan hıç mÜ l"k _ M:oskova 100 Ruble - ka büt.çesile Dolmabahçede yapılacak stadın tu, Muradın ayağına kapandı ve o vazı- mas~ da~a gı~se r• en d' 1 onı:rı 
fistündı:> odasında tutmazdı. ste 1 u kat'i şekli hakkında son bir görüşme yapmak yette kaldı. Murad; sert ve kısa: çenge. er 1~ a.r.,a uş ara ye ırsem, u-

, ' 1 b gınv p ça- Esham ve tahvil.it .. . to K lk' sa gerı ge ır mı. Yandıkları zama'n ~k faza a ·' üzere önümuzdeki Pazartesi akşamı bı.r P. - .a ·: . . .. .. (Arkan ''nTJ 
~ ~ lı~a~n~tı~y~ao~a~c:a~tır~-~::=================~==~D~e~d;ı~.;1k~ı~v~e~z~ır~ı~n~de~yu===z=u~n~d~e=k=a~n~k~a~l~-~~~~~~~~~::~~=::=~~~:' gırırlardı. b odadan - = . kl f k b. hep kendisini bekliyece11imi> yazdım. A-Ayaklarının ucuna basa asa le görüyordum. Ömrüm, duygulanm; gö- cBu mektubu getiren uşa a u a ır "' 

• -ilı:asr 27 rüşüm baştan başa değişmiş, üc saat ~i - cevab yollarsın değil mi?» lakasına teşekkür ettim. 
uSon Post.ıu :nın edebı teu · bi kısa bir zamanda yo~un, bezgin, :.i _ * Zarfı kaparken bilmem neden elimı 

midsiz bir ı;:enç lozdan ümid ve neş'e do- Ya ben, ben nasıl mes'udum Half.ı - masamın üstündeki menekşe demetine gi.11 

I • Aks,_m ıu bir insan doğmuştu. Bütün bu bari - kum! .. Aşka bile baş dmek istemiyen ti. İçlerinden en kocamanım kopardım, 
Si.• s 1. ~ kayı yaratan aşktı. inadcı, asi ruhum; meğer ne büyük bir HalUkun mektubunun arasına koydum. 

9 Ask! Sen en anlaşılmaz, ne büyük kud- sevdayı kendi kendimden bile inkara kal- Onu ilk gördüğüm gün gögsümde J{ene 
· bu çiçeklerden vardı. Gözlerini uykuya 

N . K al retsin! kışmış! * kaparken o günü, o saati hatırlasın ve 
Nakleden: eyy:.T em * rüyasında yaşasın istedim. Hah1k görün-

. k dar mahpus kalan sayısız, coşkun Mühü_rdar (Ş . .. ) pansiyonu Nazire Hanımefendinin mektubu o] - ce: cNe kadar hisse kapılmış> mı diyece:ı. 
.. d'" yada en iğren- dıye ha birden sedlerini yıkıyor da be- 27 Ilkteşrin Pazar gece dukça uzun, çok yer tutacağı için defte - acaba? 

Vah·d· d- - urken un . ·· !seller ep f · · b - ~ K · · di~. 1 1 huşun ·di Şimdi ona omrun en ni bir sevgi ve neş'e tu anı ıçme oguyor-
1 

Saat sekiz buçukta Hahiktan bir mek - rimin arasına koyamıyaca,..m. apı ıyı Hiç der mi? Bu gece onunda benim ~i· 
b.~ı~ şey use ! · m Musikiyi yaratan . .. .. tuh geldi. Zarfı açtım. İçinden bir kağıd kapanmıyor. KilidJemekte güç'ük çeki - bi bütün varlığl, baştan başa bir aşk he-
v uyuk manası !1irı;:~ eller gibi aşk da bu- lar&ıat a'tıya doğru pansı~onab ~on~uk: daha çıktı. Fakat Hah1kunkini okumakta vorum. yecanı değil mi? 

e yaşatan san a a k or h. d · dediği saatte gelmış, enı yırmı o kadar sabırsızlanıyordum ki öbürüne . Halı1ktan, olup bitenlerin hepsini öğ- * 
Beyj ş~kilden şekle 50 dfyoc.' seni pansiyO- V\!k~ beklemiş, saat altı ~uı:~.ta tek - bakmadım bile. rendiğini. beni kendi öz çocuğu sayaca - Mühürdar ($ ... ) pansiyonu 

Halukum: - Ben, Y ·derim. da - ·ni sôyliyerek gıtmıştı. Erenköy ğını, saadetimiz için eJinden geleni ya - Pazartesi sabah 
tı.a bırakır, doğru balama gı ra~:f~~~egı Öyle ise, deru, benimle ni 

1
- «SevgiJim, pacai,!ını. bu gece Hah'.iku buraya bırak- iHal(ıku görmeden evvel ne diye yaşa 

- Saa~ ksç? . . . 1 <lı~ını yazar, kap.ıc~ya bı~kır,_ ge - Halamla uzun uzadıya konuştum. Ev - madığı için kendisini eskilik ve dar kafa- mışım. Ne boş. ne manasız ömürmüş o! .• 
- Beşı. on f{eçıyor. Ieeekt.i. Birbirımıze 1 şd~:1.~~e Vahide vermcsını. tenDbıhhler~ın. 1 lenme kararımızı büyük bir sevi 'çle kar- lılıkla itham etmememi vazıvor. Yarın sa Kc-stane korusunda ilk yalnız krıldı_ğım 
- Vahıd dortte fte onunla nişanlan - ıgı Bunu yapamam Halfık. a a nışa? ı şıladı. Yalnız ağabeyim}_n ~ücliı,~ çıka - bah. yapacağımız şeyleri kar::ırJaştırmak günler «hayat denen koskoca saati işle -

rastlamasak bu sa~h~m:ı1... ~amayız. Ailen duymn, evlenmemıze racağından korkuyor. (Uzü1m<', rırtık bi- üzere. hangi saatte beni _görmıye geJebi - ten kuvveti:& öğrenmek için meraktan çır-
rnış ola.~aktım. Ve ... 1 yab<ıncı adı artık say olsun da sonra. . . k' zi kimse ayıramaz.) leceğini soruyor. pınıyordum. Bu kuvveti tanıdım artık: 

- Soy leme tnc•gtı ·· razı Canım İncim. Bızım aşk.ımıza. ım Bu gece gelip seni görmemin pansi _ Uşağı bekletmemek için Jfalfıka acele Aşk ... (Ya aşksız ömür?.. Ona örni.ir de. 
dudaklarına haram. ·n adından baş - k -ışa•bi1ir? Ailem ne derse dessın senı beZn> yonda senin için iyi bir tesir bırakmıya- bir iki satır yazmak istedim. Heyecandan nemez ki. nasıl işlediği hesaba katılsın.) 

B d aten senı ar k t ayıramaz ana cya H t lo k . . ellerim titriyordu. İlk kağıdı kirlettim, Leyla Hanımın söylediklerini hatırlı -- en e ~ · rum ki.. . · den hiç bir uvve · cağını söylüyor. !1 ınnı :ı:ıama ıçın attım. İkinciye şunları yazabildim: kasını anmcık ıstemıyo olsa ]dm bı: . rum cicikom. . k gelmekten vazgeçtim. Kendisı de ayrıca '1' yorum: cErkek eline kolayca geçen kn • 
. Bu yazdı~Jarımı okuyanı der. Aınrna. bır dı~nu dinlemekte bulunmaz bır zev İnektub yazdı. Oku,. bizi ne ka~ar d~ - cHah'.'ık, dından usanır. Sonuna karlar bağlanması 

lır benim içın ne !.ena kı benden zıya- Yazdım: şündüğünü göreceksın. Yarın talım bıter Halanın hakkı var. Yarın saat on ikide için şüphe içini kurd gibi kemirm"'lirlir., 
kerecik Haluku gıorse bana var.Vahid Beyefendi, . . . . bitmez yani saat on ikiye doğru hemen seni sabırsızlıkla bekliyece~irn., Belki. .. Fakat bizim için değil. Pi.ıvi.ıW 
de hak verir. .. b kışını· bu- ~· . bekliyemediğiın ıçın affed~:°~~· sana koşacağım. Yarına kadar beklemek ne bitmez, tü- aşklar bu hodgam ~örüşiin dar çcrcevc • 

H l "k "ni sö:ônU, a s·: o- ızı i et oldu Bu akşam goru- • d J?.tı,.abla karart kenmez azab. ·· sine sıkıştırılamaz. Süphe denen ic;kt"n_· a u un sesı , tmeı. oz: M buri bir vaz y . · h d .. b.. Bilsen ne mes u um. - . - Jb 
Sesini sayfalarla ya7sa~ ye onun sesind~- eci ·eceğiz. Sebebim yarın, ya u 0 ur tığın ömrüme p;öz kamaştır4an bir ~şık, Dilimin ucuna kadar gelen bu son ceyi ben sevgiJi Ha1i'ıkumun temiz ka ı-
l'lu an1atamaz. İnsan dilın7 daki kudretı, ş:.m 'J ize bildiririm. Saygılar., t .. 1 bir güneş gibi doğdun. Sana layık değılım cümleyi yazmadım. Yalnız onu değil, ne sokmıya hic. hiç bir vakit razı ola~~m. 
ki tatlılığı. onun du.daklann_ vermek ne gun s ncıgı biliyorum. Fakat seni seviyorum. Haya- içimden taşan nice şeyi gene içimde sus- Birbirimizin olduk. Ö'üme kndıır da oyle 
onun baJuşJarındakı ~anavı derin. en _ Oldu mu, Haltık? tımı saadetinin yoluna koyarak, sana .u- turdum. - İhtimal, mektubu halasına kalacağız. Aramızdaki bağ. hakiki :ıc:kın 
lnfunkiin! .. Ask en guze~. ent 0 ~özlere, Oldu laşmıya erişmiye çalışacağım, benım göstcrmiye mecbur kalacaktı. - bağı ... Süphenin yardımına sı~ınnııl~l' 
'-- · b .. ··nmuş e - · l t k ~ · Nazı·re Hanımefen...ı:ye de ayrı bı"r k~ bu kopmaz. kırılmaz. rn7.iilmf>7 haulrı haı::.-ol\.UVVetli şekline uı:ı .<! Oracıkta veda ~ 1 • ak"t bambaşka melek 11ncigüliım. lli. ..-

e> dudaklara, o ses.e sınm;; «benim» der- Odama döndü~.m v 1 eni-bir göz Harn.k ğıda •varın Cl~leye kadar dışar1 çıkmayıp Janamıyanlardır. 
Onun yanında ıke~: 0b. hevecan ~al- b. ·nsandım. Ve dunyayı yepy 

ken varlığımı bir dc{!ll k~nruhumda şi.JI\• ır ı 
gası birden sarıyor. San 1 

il 
ıl 

.. 



10 s-.vf• SON POSTA 

(M emleket llaberleri) 
. Soratle inkişaf eden bir Edirnenin şehir 

b . . U R FA planı üzerinde 
şe rımız: yeni çalışmalar 

Bütün vilayet dahilinde hummalı bir imar taaııyeti 
göze çarpıyor, bir liseye şiddetle ihtiyac var 

Edime (Hususi) - Şehircilik müte
hassısı profesör Eglinin şehrimiz.e ge
lerek hazırlanmakta olan planın tatbi
katı hakkında alak:adarlarla gö~ek
te olduğunu bildirmiştim. 

Haber aldığıma göre imar planının 
tet:kik::ıtında harita ve hesabatı in cele
mek üzere sureti mahsusada Edirneye 
gelen topoğraf Şinasi de hazır bulun. 
muştur. Ayni zamanda arazi üzerinde 
de lazım gelen tetkiklerde bulunulmuş 
gereken tashihler yapılmış ve bu su
retle mütehassıs Eğlinin istediği şekil. 
de haritaların tanzimi kararlaştırılmış
tır. 

lkincikinun IS 

Ceyhanın beyaz elmasile 
mnstahsili kazandırmalıyız 

Pamuk müstahsili malını satarken çok düşük fiatla 
karşılaşıyor, mal ancak başka ellere geçtiği 

zaman kıymet kesbediyor 

Profesör Egli bu haritalara• göre şeh- ,~·: "------- _,.. 

rin imar planını hazırlıyacaktır. Bu işin' ,. h h . .. . d "ki k b' z . ı b" . · d k" k kl da ~-= - k b" d b't' .1 i . . .._ey an ne rı uzerın e ı ya ayı ır eı tiren sa ıçımın e ı ayı ar n uın en ı.s:ı ır zaman a ı ırı mes IÇ!!l 1 .. 
,_ 1 k b . .. . d N f' ~Te Ceyhan (Hususi) - Otedenberi çift - vakti meçhul bir şahıs tarafından ateş 

çaı_;şı aca ve u 1ş uzenn e a ıa• v · - . • • • 

k AI t· d. d d·ı kl d b 1 k çılerımız tarafından ekılmekte olan yerli verilmiı:, evin bir kısmı ile 20 kovan bal a P. ı nez ın e 1 e er e u unma . ~ . . . ';t 

d. kt"fl lm k . . b l d' d Iane pamugu yerme ondan daha verimli arısı ve kulübe tamamen yanmıştı. Za -ve 1r0 ı er a a ıçın e e ıye en fi tç ~ b t .. Kl 1A t 
b. h k d Ank 'd kt' I ve a a rag e goren c ev an > paınu- b b . 1 'k .. b' 

Urfada Halilii.rrahman dan bir görii.nü 9 ır eyet ya ın a araya gı ece lt". ~ . t b" k d. d dil ıta u ışle meşgu ı en, müvezzun ı -• ~ · . . ,. gu zenya ına ır aç sene tr evaın e -
Urfa (Hususi) - Miladdan binlerce dikilmiş, şehir haritası yaptırılmış, imar Halen yem. ımar planında yer alaca-k mekte idi. Fakat bu Klevlant pamuğu to- j si.kletinin oturağı altına bir de tehdid 

sene evvel Sümer Türkleri tarafından planı müteahhide ihale edilmiş ve niha - olan. L:>ndra-Istanb~~ asfalt yolunu:ı burnunun bozulduğu ve seneden seneye mektubu konulmuştur. Mektub zabıtaya 
kurulup Sümer medeniyetinin en parlak yet şehrin mühim ve hayati bir ihtiyacı şeı:rrı~ız.den geçecegı noktaları tesbıt gerek randıman ve gerekse kalite bakı - teslim edilmiş ve tahkikata baflanınış -
:ve muhteşem devirlerini tatmış ve bu me- olan içme su ihtiyacı ele alınarak başla - edılmış bulunmaktadır. 

1 
mından rekolte temin edilemediğinden do tır. 

deniyetin mühim bir parçasını temsil et- nan tesisat sona ermek üzere bulunmuş- Gen8 bu meyanda Edim.ede yeniden layı çiftçilerimiz şikayetçı bulunuyor -
miş olan Urfa, coğrafi mevkiinin ehem _ tur. inşa: e::lilecek olan resmt devairle mües- lar. 

Bir esrarkeş ınahkfun oldu 
Birkaç gün evvel üzerinde bir miktar miyeti ve topraklarının fevkalade mün- Merkezde İrl§asına başlanan ve keşif seselerP. aid binaların yerleri de proje- Bil'hassa iki senedir Ceyhan havalisin: 

bit ve mahsuldar oluşu noktalarından ta- bedeli seksen dört bin liraya baliğ olan ' de tay·in edilmiş bulunmaktadır. de, .gerek kuraklık ve gerekse mevsimsb esrar yakalanan Paşo adındaki şahıs dün 
rihten evvel ve sonra dalına büyük rol asri ilk okulla şehir köprüsü bitmiştir. yağan yağmur ve doludan pamuk mah - ceza mahkemesinde iki ay müddetle hap-
oynamış, her milletin nazarı bu yeşil Ul- Ayni yapıcılık manzarası kasabalarda ve Zelze~e mmtakalarmda 7 4 sulatının yüzde elliden fazlası hasara uğ- i se mahkum olmuş ve cezas1m çekmek ü-
ke üzerinde toplanmıştır. Ona dikilen bu hatta bir kısım köylerde de müşahede o- mahkOm serbest bırakı'dı ramaktadır. Bu yüzden çiftçilerimiz ge- , zere hapse konmuştur. 
nazarlar daha anında büyük bir hayal in- lunmakta ve buralarda hüklimet konak- çen .senelere nisbeten fakir düşmüş ve 
kisarına uğramış ve kahraman şehrimiz ları, nümune karakolları, okul lrurağlan, Tokat (HusuSı) - Felakete maruz ayni zamanda da külliyetli miktarda borç 
maruz kaldığı ·bunca tecavüz ve istilalara Halkevi, kaymakam ve nahiye müdürle - yerlerdeki mahkfunlardan yetmiş dört altında kalmışlardır. 

Yozgat Halkevinin 
faydah çahşmaları karşı Türklüğünü büyük bir kıskançlıkla rine mahsus ikametgahlar, modern güm- kişi tahliye edilmiş ve serbest bırakıla - 1 Hele, pamuğun ilk yetiştiği mevsimde 

muhafaza ve müdafaa eylemiştir. I rük m~afa.za binaları yükselmekte, par~ rak aileleri yanlarına gö::ıderil.mişlerdir. , fiat d~üklüğü, çiftçilerin kalkınmama - Yozgat (Husu-
Harran ve Sürüç gibi son zamanlara lar tesıs edılmekte, şose ve toprak tesvı- sına amil olmuş ve bu sebebledi.r ki bir si) - Yozgat Halk 

kadar Anadolunun zahire ambarı ünva- yesi, köprü ve menfez inşası, köy misafir Tokat maiyet memurfugu türlü kendilerini toplıyamamışlardır. evinde faydalı ça-
nını taşıyan ve her karış toprağı bir fe- odaları tesisi devam eylemektedir. Pamuk mahsulü müstahsilin elinden çık- Iışmalar devam et 
yiz ve bereket kaynağı olan geniş ovalar Elde edilen bu güzel ve parlak netice- T~k~t (H~susi) .-:- J?ahiliye V~k§.le.tin- tıktaİı sonra fiat yükseliyorsa da maale- mektedir. Fran -
Urfaya çütçilik sahasında mühim bir yer de en büyük hisı:enin sayın Urfa valisi ce gorulen l~zum uzenne Kocae~ maıyet sef bundan müstahsil istifade edemiyor. sızca ve ingilizce 

. H b b h h . . b" 1 B K1. D ·rere a'd oldugunw da şu"p- memuru Raıf Aybar; Çankırı maıyet me- 'I -n · 1 h Ç k B 1 ılın vermiştır. u u atın emen er cınsı u· ay <:tZIIn emı ı . . . . . ·.oınaena ey , u urovanın c eya.z a - kursları aç ış -
yük bir bereketle yetişir. İstihsal ve ih - he yoktur. Dahiliyemizin pek kıymetli rı:ur~ Reşıd Ya~ın vila!~tım:z ernnne ve- tını> olan ve çiftçilerin yegane güvençl~ tır. 
t aç nisbetleri daiıni bir tezayüd takib e- bir uzvu otan ve kısa zamanna bütün Ur- rilmişler ve gelı~ yenı ı§lerıne ba~lamış- • ri bulunan pamuk mahsulünün daha iyi Birçok gençle -
Cierken cenub demiryollarının ücret ta- :falılann sevgi ve say~lannı kazanan gü- lardı~. ~fyon maıyet memuru henuz gel- ve verimli olarak yetiştirilmesi ve çiftçi - rimiz bu kurslara 
r ifelerindeki yükseklik buna mani ol _ ı zide idareci biz.zat çizdiği imar progra - memıştır. !erin kalkınması için Klevlant tohumu- devam etmekte -
maktadır. 1 mının ikinci kısmını tatbika geçmiştir. Ur Manisa ovasmdaki suyun nun ıslahı ve ayni zamanda da pamuk d'ir. Her hangi bir Halkevt rebi 

Urfa mühim bir davarcılık ve atcılık fanın yakın bir zaman sonra büsbütün mahsulünün yüksek fiatla milli banka - sebeble orta tahsi- Mahmud Alpak 
mıntakasıdır. Bu yüzden vilayete her yıl güzelleşmiş ve modern bir çehre iktisab yUkse 'mesinden korkuluyor Iar tarafından satın alınması lazımdır. lini ikmal edemiyenler için de orta mE:k-
mühiın mikyasta para girmektedir. Ha - etmiş olacağında şüphe yoktur. Manisa (Hususi) _ Manisa ovasını Ceyhan da bir memurun evini soydular teb imtihanlarına hazırlanma kursları da 

leh Hadidi namile anılan ve bütün piya- şimdiye k.adar görülmemiş şekilde su bas-ı Ceyhan tapu katibi Ali Işıkanın dün çalışmaktadır. Bundna başka okuma yaz. 
salarda büyük rağbet gören sade yağlar 8ursadaki mıştır. Mahmudiye köyü sular altında gece evi meçhul şahıslar ta~afından ka - ma bilmiyenler için ayrıca bir kurs ac;ıl· 
Urfanın zengin mer'alannda beslenen felaketzedelerin . h d .b t b 

1 
ı pısmın kilidi kırılmak suretıle soyulmu§, mış olup buraya devam edenlertn kalem 

kara hayvanatınm mahsulüdür. Atçılığı bulunuyor. On altı ane en ı ar e .. u u- içerde bir fotoğraf makinesi kutusu içe - ve defterleri Halkevimiz tarafından te -
islah ve doğumu arttırmak maksadile a- bayram 1 nan köyde bir iki ev yıkılmıştır. Nufusça ti.sindeki 25 lira para ile bir takım elbise, m.in edilmektedir. Halkevi kitabhanesi ol 
çılan istasyondan çok fayda görüleceği u-ı Bursa ( Hususi ) _ Belediye reisi zayiat yoktur. .. çamaşır vesaire çalınmıştır. Keyfiyet za. dukça zengin bir hale getirilm.işfü. Halke 
mulmaktadır. Ne 'et Ki er ba .. Kızılay tarafından bu koye un, sabun, bıtaya hahber verilmiştir, tahkikat yapıl- vi okuma salonu ve kitabhanesinde yüz-

Maarif hareketl~ri mütemadi bir inki- 1 ra!ın bi~ci J.. zeytinyağı, giyecek vesaire gönderilmiş- maktadır. lerce vatandaşımız istifade eylemektedir. 
§af arzeylemektedır. Okul adedinin her .. hr' . d tir. Bir tehdid mektubu Ha~kevirnizin çalışkan başkanı Malı -
yıl artmasına ve mektebsiz çocuk kalma- nu şe ımı~ e 
masına çalı.şıl.maktadır. Bu yolda hisse _ bulunan "Erzın • ~aşta vali olmak üzere bütün alaka - Ceyhan P. T. T. tevzi memurlarından mud Alpağın gayreti ile alınan radyıo 
dilen en büyük ihtiyaç lisedir. L" . lik can felaketze .. darlar büyük bir faaliyet göstermekte - Hasan Hüseyinin bundan bir müddet ev- ve hoparlörlerle halkımıza faydalı kon · 

ısesız j d ı · · b. b' ı K kl h 11 ·na ki evı'ne gece feranslar da verilmektedir. yüzünden mali vaziyetleri bozuk olan e ennı ırer ı· dirler. ve oru u ma a esı e 

:=~k~~~~ı~~! ~ ~~c~~~ 1 fü - ı ( __ ~s~: _va_s~n_u_m_u_n_e_h_a_s_~_n_e_s_i_n_d_e_fu_:_A_k_e_~_e_d_e_ç_o_c_u_k_l_a_r __ 
H lk . ··ıkü .. l d ıne uş:ıne e . bayramlaTın teb-- di:., ziraatçi eva ' usus mu • '-

a .~v.~ u su.yo un a büyük bir enerji . . . 1 
.. hasebe müfettişi Ziya mübaya-at işile 

ile yurumektedır. rık etmıştır. Bu -
Vilayetin hemen her kısmına şamil ile- yüklere birer ku- meşgul olmuştur. 

ri bir ümran faaliyeti göze çarpmakta _ tu şeker, küçük - Suyun daha ziyade artmak ihtimali 
Neş'et Kipn 

dır. Şehrin mezbaha, ~arşısı, e- lere birer paket çok kuvvetlidir. Sebebi ise birkaç gün 
lektrik, nümune evi, otel , gazino, sine- çikoUta hediye edilmiştir. evvel yağan karlar erimeğe yüz tutma -
ma, park, bulvar, fidanlık gibi ihtiy&çlan T k , .d sından ileri gelmektedir. Su Gediz köp-
giderilmiş çarşı yonan açılmış bu çar 11 _ o at a gi en telAketzedeler 
larda Yeni dükkan ve ma~azalar kurul _ To rüsilnü geçmiş ve Uçoluk mevkiine kae 

5 kat (Husust) - Şehrimize Erzincan 
muş, pis su mecralarının Üzerleri kapa- felaketzedelerinden altı nüfustan ibaret dar ilerlemiştir. Evvelki gün otoray Ma 
tılınış, Ayniz~liha mesiresi tanzim olun - bir aile ıgelıniştir. Kızılay kurumu tara • nisaya gelememiştir. Karaağaçlı latasyo -
muş, asri mezarlık işine başlanmış, ayar fından. her türlü istirahatleri tem.hı edi • nuna tren elli santim su içeri.sinde gel-
saati, Atatürk büstü ve şehidler libidesi !erek yerleştirilınişlerdir. miştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey• geçen gün 

~ncerenin önünde oturur .. 

ken.. 

. .. epey zamandır kulağı· 

ma gelmiyen Tarzanvari ba· 
ğırı~alar duydum. 

. . . Birçok çocukların saç· 
lan da Tarzanvari taran· 
~tı. 

Hasan Bey - Meraklanma 
t 

birkaç sene sonra bunların 
hiç birinden eser kalmaz. O 
zamana kadar ya çocuk sine· 
maları açılır, yahud da Tar~ 
zan filmlerinin modası geçer. 

-
Sivas (Hususi) Zelzele felaketine Dr. Sırrı ve mesai arkadaşları büyük blı 

uğrıyan zavallılar içinde birçoğunu da ç~ gayretle çalışmaktadırlar. Sağda anası • 
cuklar teşkil etmektedir. Ve Sivas Nü - nın, babasının değil, kendisinin dahi adı
mune hastanesinde bunlardan bir kısmı nı bilmiyen bir yavru, solda da 6 aylık 
tedavi altında bulunmaktadır. Başhekim bir bebecik görülüyor. 
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SON POST& 

(Baparafı 7 nd sayafada) 
- Çek elinL ben aruzu bırakıp heceye 

geçenin elini aıkmam! 
. İ§te o :zamana göre cürmüm, aruz üa
tadlan nazarında bu kadar büyüktü. cBay 
ktıf• u ilk hece cereyanında o cereyana 
karşı kalkan gibi kullanmak istemişler, 
sonra benim de o cepheye geçtiğimi gö -
rünce bu derece gazaba kapılmışlardı! 

Hasılı anlatmak istediğim, bizim za -
manımızda aruzdan heceye geçmek gibi 
bugün en basit, en doğru bulduğumuz ha 
reketler bile etrabmızda bu derece fıru
nalar uyandırdı. Biz daha :ıelerle uğraı
mamıştık! Çilemiz onun için bü~.iktür. 

Şimdi, yazımın burasında, cAkbabb 

Siyaset aleminde 

(Arkası var) 
Nuaret Safa Coşkun 

mecmuasında bana açık bir mektub ya. 
zan dostum Orhan Seyfiye hitab ede • 
ceğim: 

- Hakkın var, Seyficiğim, budalalık 
etmişiz! Kolayca hazıra konmağı bile
meınişi~ Öyle ya, ne diye saçlarımızı a· 
ğartmışız bu san'atta? .. Yap bir lıste, çık 
ortaya, savur üç yumruk, yürü kafile ile! 
Zafer senindir. 

Heyhat! ne zaferi? .. 

Asıl zafer, eserden sonra kazanılır. Fa
kat eski zafclc.r de ne gönüllerden silinir, 
ne de kitablardan ... Bence &3;l<>r jçin 
ilk zafer, bu hakikati anlamak olmalıdır. 

Halid Fahri 0.:ansoy 

.. 
f ir doktorun gUnlUk 

notlarından 

- ····-
ABONE FIATLARI 

1 e a t 
Sene Ay Ay Ay 
ICr. Kr. Kr. Kr, 

TORKIYE 1400" 750 •oo 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştırmek 25 kuruştur. 

----··-----
Gelen erJTalr gui uerilme%. 
llanllll'dan meı'uliyet aluuıuıs. 

Ccvab için mektublara 10 kurufluk 
Pul itavesi lazımdır • 

. ,~····;~~~;;·;;;;:··;·;4i··i;;:b:1 
• Telgraf: Son Posta 
i Telefon : 20203 

"'•······················-... ·-···············" 



ız Sayfa SON POSTA 

SABAH, ÖÔLE 
ve AKŞAM 

Her 
yemekten 
sonra günde 

3 DEFA -

Dişlerinizi muntaza
man fırçalayınız. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROf~ATiZMA Soğuk algınhğı 

ve bütiln ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde ,,!J kaşe nlınabllir. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Şubeleri ı 

İSTANBUL .Galata ve Yenlcami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri ı 

SELAN!K - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

> ANAPIYOJEN <;ı 
Dr. IHSAN SAMI 

l•treptokok, lnafılolc:olc, pnömokok, koli, 
pıyo~iyaoiklerin yaptıQ-ı çıban, yara, akıntı 
ve cıld ba1talıldıorına lcar'ı çok temirli taıe 

~----· ·~·dır. , 

,_,. Yavrunuz, Saadetinizdir ••• 

Onun gürbüz ve sıhhatli yeti§İmi; tabiatin bpkı bir yavru gibi si
nesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne 
tabiatin insanlara balıfettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri 
bırakmamalıdır 

ÇAPA MARKA 
Müstahzarabnda bu hassa tamamen mevcuddur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 
İstanbul İkinci İflas Memurluğun dan: l "Qıııı ________________________ , 

~üfl~ İhsan Evrimin masa~na gclenl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P A Ti KULLANINIZ. 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlannı, meme iltihablarını ve çat· 

lakları, koltuk alb çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, traı 
yaralarını, çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihablarını en 
erken ve en emin tedavi eder. V İ R O Z A mikrobların yapma• 
sına mani olur. 

Kadın E~kÇIK .GOz GAZETESİ--. 
Miznh' gazete~ia7;ıçK i~tkyttr, şehirli, köyln herkesin sevdiği Haftalık Halk ADLiVECi ahVE"raklı yazı, resim ve tefrıkalarJa doludur. 

Meşhur KADI KÖR ~.ÜHÜRDAR' H~KUKCULARA 

alacaklı Sapatay Kamhinin istediği 593 
lira 35 kuruştan müflisin defterlerinde 
kayıdlı 579,35 liranın 6 ncı sıraya kabu
lüne ve fazla talebin reddine ve sıra def
terinin düzeltilmesine iflas idaresince 
karar verildiği ilan olunur. (23784) 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -
dan: 
Mttni~ Bakırköy çimento şirkeU mwıaaı 

mümessll1 lşlnln çoklu~undan dolayı vazt _ 
feyl kabul etmemiş olduğundan yeni idare. 
nin intihabı için alacaklıların 31/1/940 Çar. 
şamba günü saat 13,30 da dairede hazır bu-
lunmaları llA.n olunur. (23782) 

İIAn Tarifemiz 
Tek sütun .santJ.mı 
·························· 

Birinci sahile 
I kinci •ahif e 
U çüncü aahile 
Dördüncü .5ahife 
iç ıahilel•r 
Son sahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

kuruı 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
Muayyen blr müddet zarfında faz

laca miktarda. llan yapt.ıracakl 
ayrıca tenzua• .. ı tarıfemizden 1'tıra: 
edeceltlerdlr. Tam, yarım ve çeyret 
sayfa llıinlar için ayrı bir tarıte derpl§ 
ed!lmlştlr. 

son Po.sta'run t!carl 1l4nlarına ald 
ışıer için ıu adrese müracaat edU
meUdlr. 

rıırlıui1e meşhur 'l'OSUN EF ,, . ın Ztı!ıoıaı~e ve OUlU.ıç muhakeme ve ka
Gazetcsinde muhakkak tak~ nı~.R~~ Ç.ARJ sarayındaki Alemini AÇIK GÔl -------••••••e ınız. '\ ıl•lK Abonesi 150 Sayısı her yerde , 3 Kuruşlur. ___________ , 

ilincılıll Koll•ktlt Şirket• 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

• 

Diş çıkarıldıktan sonra 
' 

RIDA 
···-·-····-·······-························ .... ··········-dif ap&elerinde, Akıl dişi iltihaplannda Son Posta Matbaası 

DiŞ SUYU 
nun ılık olarak a-arıaraın bu .11 h 

' ı ı aplıırın şifasını temin eıter . 

Neşriyat Müdürü: Seıim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIG11. 

Baş, Romatizma, Siyatik ve Kulunc 
&"eçirir, Gripe Ye ıoguy k algınlıy k 

• gına arıı iyi bir 
ılaçbr. Günde 2 • 3 adet alınır. 

Sıhhat Veküetiniıı ruhaatıaı haizdir. 

ağrılarını 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 265 

Ziraf ve ticart ber nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE. VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbara·lı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli • 
na göre ikramiye. dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Liralık 4,000 lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 .. . 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 • 4,800 

. " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düıpniyenlere ikram.iye çaktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, 1 Birincikinun., 1 Mart ve 1 11.azi .. 
ran tarihlerinde çekilecektir. ~ 


