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Fevkalôde ahvalde ve Ribentrop ba 
f b l•kt y·· k , akşam Romayı se er er ı e w ur • terkediyor 

kadınının alacagı vazıfe Dün Romada kısa 

akkında nizamnameler hazırlanılJOT • görüşecek ve Papayı ziyaret edece•k~ 

15 yaşından 65 yaşına kadar her erkek 
için olduğu gibi, her kadının ' 

yapacağı hizmetler tasrih edildi ._,. F-
Lüzum unda kadın yol ··vük88k .... iöüd.8f88 

işlerinde vazife görecek meclisi 
bugün toplamyor 
Ankara 10 (Hmust) - Yüksek mO

dafaa mecllsl yann (bugün) bir top • 
lan'b daha yapacaktır. f 

H 
•
11 

• • Mııssolinı 1 erın yenı Roma 10 (Hususi) - Bu sabah refa -ıçeyrek devam eden mülakat tsn;:.,,1 .a 
~ katinde bulunan 32 kişilik neyetle bera- ekseriyetle Ribbentrop konuşmuş, Mus -

bl•r h•ıtabesı• ber Romaya gelen Alman barıcıye na - solini dinlemiştir. 
zın Ribbentrop öğleden evvel MU310lini İlk mülakatı müteakib şu resmi tebliğ 

•Bu sefer Almanyanın 
mukadderatı asırlar sürmek 

üzere tayin ediltcek,, 

Berlin 1 O - D.N.B. ajansı bildiri -
yor; 

191,.-16 harbi ve şimdiki harb 6--
llİlllliıll._llmiiııı' lülerinin hatırasım ihya için y~ılan 

Mek b senelik merasim emasılnda, Fi.lhrer, 
te terde genç kızlanmıza askeıi derıln verilirken 1 Alman .m3.lletine hitaben bir nutlık 

daf Ar\lcaraın! Oll <ı_ru.susi) - Milli Mü - çin bu kanun hükümlerinin emreyle • söylemiştir: . 
aa1.. m dae efıy~ti k.anununun icab diği nizamname projeleri haarlanmtf- (De,·amı 8 inci sayfada) 

ve uztmıun tatb"k' ı ıne geçebilmek i - (Devamı 8 inci sayfada) 

tngillz .. İtalyan anlasması Bir keklik için 

Çemberlayn bngnn Kam' arada adam öldüren 
· katilin muhakemesi be"anatta bulunacak Ma~in_ (Hususi) - Bir ~eklik i~ .J adanı oldüren Savurun Metınan ko -

Londra 10 - Çemberla ,. .. .. . . yünden Nurinin muhakemesine şeh -
Brıtanya ile İtal a ar yn ın Buyuk kında husule gelmış anlaşmaya daır ya- rimia. ağırceza mahkemesinde başlan -

d 1tal kyedi asında Almanya - rın Avam Kamarasında beyanatta bu - mıştır 
an yaya sev · len kömü 1 .. .. · 

.............................................. r er hak - (Devamı 3 uncu sayfada) Nuri. köylerine gelen Hü.seyin arlın ( Mi saf i.; ...... G ..... ... e ..... n······e······r····a ......... l ... e ...... r···················- ~;;.r ç~!~~~u~!1~z~~=~;~r:: 
seyın Nurıyı koyun muhtarına şık~yet 
ederek çalınan kekliğini geri alm14 -
tır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

tarafından kabul edilmiştir. Bir saat bir neşredilmiştir:, De\•amı 3 üncü sayfada) 

Moskovadaki sulh 
müzakereleri henüz 
bir netice vermedi 

FinlAndiyada harb buton şiddetile devam 
ediyor, Sovyetler tekrar taarruza geçtiler 

İngiliz tayyareleri Prag 
1 v· uz • d t 1 Bombardıman neticuinde atevle1' içinde kalan bir Fin köyü 

ıyana arın 8 UÇ U ar Londra 1 o (Hususi) _Dört günd~n mam:.ştır. Fin murahhaslan are.sında 

İngiltcrenin orta şark hava kuman- verildjğ' · . 
danı ile Fransız şarki Akdeniz hava Jruv Yukar d• 
•etleri kumandam şereflerine Ma!'e.şal ler ziyaıesl:. as · 

F evzi Çakmak tarafından bir zıyafet dir. ~ . , . 

fi 

Londra 10 - Gece 9 İngiliz tayyaresi bert Moskovada bulunan Fin Bqve - har~n evvel Fin - Sovyet müzakere
Viyana ve Prag üzerinde muvaffnkiyetU kili Ryti'nin riyasetindeki Fin heyetlle lerini ıdare eden Pasiviki ile mareşal 
uçuşlar yapmışlardır. (a.a.) Sovyetler arasında cereyan eden sulh Maneryamın mümessili general Wal-
---------- müzakereleri henüz bir neticeye vu- (Devamı 8 ind sayfada) ---------- ···········-····················································-··-··-.. ················--·····-···· ... ··----····-
' ı mı a ve sarf meselesi, r-- BUGÜN BAŞLADIK 

OstaJ Halid Ziya Uıaklıgifin ( Yeni edebi romanımız 
dördüncü makalesi yarınki 

nü•hanuzda 

. ................................................ , 
( Hitlerle iki sene 1 
'--.2~ .. ?-~~~-.J 

-:1 AN 
Bu hazin aşk hikAyesini 6 ncı sayfamızda bulacaksmız 



2 ~Rvfa 

Her gün 
Deniz yoi,-arzmzz 

"'-- • Yazan: Muhittin Birgen _ 

Ş 
u dakikada, kıra yollarından zi

y::de deniz yollan üzerinde cere

yan eden ve bu itibarla jç mi!Jeti değıl, 
bütün dünyayı alakaciar eden bir mu -
harebenın vücude getirmiş olduğu vazi
yetle daha iyi ~örüyonız ki, deniz yolları 
kara yollarına nisbetle, milletlerin ha -
)'atlan bak:rnından daha az eh!:mmiyet
siz değildir. 

Filhakika, dünyanın büyük kuvvet1eri 
arasında harb zuhur ettiği zaman. butün 
milletlerın hayatları bundan mütees!)ir ı 

oluyor. Şımdiye kadar, bu hadiseyi bu 
defaki kadar canlı olarak meydana koyan 
bir vesile rubiır etmiş deği'di. .hundan 
evvelki büyük muharebelerde deniz yol
lan ya bu derece ehemmıyet kesbetme
mifü, yahud da, Cıhan Harbinde olduğu 
fibı, harbe bütün mıllc t'er iştirak etm"ş j 
oldukları için, denız yollarının bu mana-ı 
da.ki ehenuniyeti hiç göze çarpmamıştı. 

Buıün, milletler arasındaki deniz aşın 
münasebetler o kadar ke-afet kesbetmıı 
bulunuyor ki bu yollarda bir karışıklık 

SON POSTA Mart '11 

Resimli Bakale : ~ Çin sozu _ ,f 
Sözün kısası ' 

Aldanmamak mı iatiyersun? Başkalarından evvel 
davran, kendi kendini muhakeme et, kararında 

sPrt davran. 

iSTER 1 NAN, 

Insanın en iyi do.stu, mürebbi.9i, hocası ve doktoru ken
disidir. Kendi kendine yapabilecettn iyilik veya fenalık 
diğerlerinin yapabileceklerinden daima dahil fazladır 
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Almanlar lngilizlere 

1• ·ıt d k. lh 1 isveçte gönüllü karşı büqük bir 
ngı ere e 1 su kaydine devam ediliyor taarruz hazırlıyorlarmış 

TELGRAF HABERLERi 

tar afta rl arı bir Veliahd: .. Finlindiyanın Kopenhııg 1 o (A.A) - Kalional 'il· lgöre mi!ttefikler yeni cepheler kur • •t• t rt• b tt• ı davası daima bizim tende gazetesinin Berlinden aldığı blr mak hususundaki projelerini tatbik et m 1 1 n g e 1 e 1 er d d d. habere göre Almanya. pek yakında ge meden evvel harb meydanlannda se -
. avamız ır, ıyor ııif mikyMta bir taarruz ıı.reketi .ba - ri bir netice elde etmeğe çalışmak 1'-

B • St kh 1 10 (AA-)- Finla d" zırlaroaktadır. Bu hareket. başlıca düş zımdır. 
ir lord: "Eğer Al:ı:anyaya harb i!an etmemıt ~ k:;:itesi gÖnÜıı;-kaydı ~ç,::: ~ ~n ~la_n İngiltereyi~~~ ı - Alruanya bu ayın sonundan ev.vel 

olsaydık Hif er ıimdiye hadar iktidar mev~iinden yanname nep-etmiştir. çm buyiik bir askert ve ny• Zlıl' - şimdide sulhün teessüs edecetlni u -

k • a· ı h"rri · lıktan 80nra yapılacaktır. mid 1 kt ··t .. -fikl · İskan uza laıhrılnıış olacakb,, dıyor . •vıma u yetb ~~yeti il~ cEskl Söylendiğine göre voıı Rlbenboj). ey eme e ve mu ı.c enn 
siWı arkadaşlan. teşkilatı da mensub - h rb' 6 i . d bitecegını·. . ....___ dinavyada yeni cepheler kurmak hu -
' .... llü ı b a ın ay çın e uc;,•n İ 

Loodra 1 O - Sulh birliji tarafın - j zırlamalarını bitaraflarlardan istemek ;:.ını:e g;~::am ya.zı mat~ davet eden i- etmiştlr. Alınan ukeri mahfellerlnde suaundaki ar~arma s~dinavya 
lan dün L<>ndrada. Queens Halide t~r- 1 en bi\yl\k bitaraf devlet reisi ııfatile. P'inl~ d" de k~eş;:nışler~ftll6.l inin bu mkbinliğe iştirak edilmektedir. meml~ket~rlnin mlni olaceTgını r.an -
tlb eo<!ilen bir miting esnasında parlA- Birleşik Amerika Cümhurreisi Ruz - kumanand ıya a 1

1 1 
Aeçlb gon n.-. er ,. A~an zimamdarlarının kanaatine netmekt.d.ir. . an muav n ay ..-~,, .. sen ııı 

:n~r =~ı~ıa:=~~~r. ~~ı:~ ve~lt~:~ı:u: ;~;:;!~!~~e- geç - :=~em;:=şt~~~ıden:a:~: Rı"bentrop bu akşam Romayı terkedı·yor 
da, bir sulh ve lillhsızlanma konferan- ıniftir. Mesaj bir kaç defa inkıtaa uğ - çelenk koyan veliahd bu münuebetle fU 
llllm derhal içtimu davet edilmesi ıs- ram14tır. sözleri aöylemiftir· 
l'•rla istenilmektedir. Salonun dörtte A•len İsveçli olan Dakerrwrlftlt aöz cDryssen haklı . dan için aımilştür. <&.ttarafı t had •:rfatla) Berlln 1 O (AA) - Berlindeld bita • 
Clçiinü dolduran dinleyiciler. muhtelif ~larak, Sovyet - Finlandiya harbi hak- Finllndiyanın davuı daima blmn da • Duçe, Kont Ciano il• Alm•nJanm r~f ~~~er, von Riben~p'un. va-
llyam partilere mensub sulhçfilerden kında demiftir ki: vamızdır.. Rom bü -k 1 .. hazır oldulu halde, zıfeatlllJ\ Finlandiyada sulbü tesiaten 
nıftrekkebdi. nıııandiyayı Çaır ttisafından kur - Alnı a ıı: . e çıaa uın Voa Rtbentrop'll ibaret olmayıp Sovyet - Finlandiya har 

Mesajda Lanebury şöyle d~ tarmak için Mırlarca mftcadele ettik, Amer1·1 •• Har·ıc·ıye ta'au-:1 edere~y:irn aat 1~ dakUca sQren binde Duçenin. tavassutunu istemek 
dlr: fakat. hAdiaelere uzaktan bakıl~ak o- A samimt bir mülakatta buluıımUftur. suretile İtalya ıle Rusyayı uzlaştırma-

Bitaratlarla muhariblertn. hiçbir lursa bugünkü mücadelenin ihtiyat - Müsteşarı Londrada Yann ikinci bir müllkat vukubula - ğa çab~k olduğunu söylüyorlar. ~ 
tart koşmadan bu konfer&nA akdetmek sız. J'fllnasız oldutu görlUO.r ve korka- cakt ma. ba suretle, Moskova lle temasa gır-
ilzerc sulbü hangi prtlarla tem. e - nm ki. hiçblt neticeye de vannıyacak- 1 ır. miş olacaktır. 

1~ ~ilAhsızlanmanın hangi şartlarla tır. Lon~a ıo (A.A.) - 8 · Swnner ~el- Rlhentrop bu akpun hanıMt edl7or Bitar#.f möşahidler. Sovyetler Bir -
tahakkuk ettirilebileceğini müzakere İşçi partisinden Iord PeousonbJ şu lı bugün tayyare ne 1aat 12·10 da Lond. Romil 10 (A.A.) - Von Ribentrop. liğintn. Romaya tamamiyetin! tekelliı
'etmek maksadile toplanmalarını JBrar- sözlf!rt 5'Sylemlttfr: ra'; vasıl =tur. d k di . . ü bugiln öğleden sonra büyük elçi von re hazar olduğunu ve Almanyanuı, şilp-
la teklif ediyorum. E~r muharlbler Httlerden kurtulmliım bir tek ça - tM.d~~are t y:nun a ~n B~ : ,:_ Maakt-.nsen ile görüşmilftür. Akfam heleri izale için ayni şekilde hareket 
tıçtimodan imtina· edecek olurlarsa bi- reli vardır. Onu Alman mllleti iktidar m..tk zev~ u ;an : '~eı ed Kont Ciano'nun misafiri olacak, ysın edeceğini tahmin etmektedirler. 
ltaraf memleketleri bir konferansa ça- mevtdinden ualdaştırmalıdır. Eğer anın ra · .-nn 1 saat 11 de Papa tarafından kabul edi- Alman - RUI mebafill ve matbuat 
lırmetk ve bu bitaraf devletlerin kına Almanyıya harb illn etmemit olaydık kaqılamı~lardır .• , .. reisi Jecek ve &<>nra Mwısolini il• ikinci blr von Rfbentrop'un Romayı ziyareti. nor atine göre muharib mllletlerce kabul Hitler fimdlye kadar iktidar mnklin- Ame:!!:ı!:;cı:;c:n mülakat yapacaktır. Ribentrop yaıııı mal bir hAdise oldutunu ve Mihverin 
jedtlmcsi 1hım gelen sulh şstlannı ha- den uıaı'klaştınlmıı bulunacaktl. Vqington 10 (~.A.) _ a:;oda söy- akşa~ Eaat 21 de Berline hareket ede- sallbettne yeni bir deUl teşkil etttll 

Y dd D k Ş h lediif bir nutukta Ayan meclisiniıı hari - cektır. miitaleasmdadır1*. 
01 8 zelzele 0 tor 8 t ciJ9 encümeni reiai Pittman, \Vells'ın Avrupa merknlerinde te&irler ·ı• • 1 

d • e·•k •d• bir cS\ılh vazifeab ile tavzif edildilini Londra 10 (Hususi) - Ribentropwı ingı iZ • ıta yan evam edıyor U reşe gı JYOf be7uı etmiftjr. Pittman, Avrupa millet- Roır..a seyahati Avnıpa mwkezlerinde 
. isinden sulh müzakerelerinde bulun • Bitlerin ilkbahardtl askert btr taamn- anıa~ması 

Ankara 10 (A.A.) - Aldığunıs ba- ~.hududu 10 (A.A.) --:. Bertin- mak üzere 30 ,Unlük bir mütarekeyi k• dan evvel yaptığı siyasi bir taarruz ma- . Y 
(berlf"re göre bu sabah saat 1 ile 2 a - den hugun alınan haberlere gore Dr. bul etmelerini isteml§tir. Mumaileyh, hiyetinde telllii edi\mektedir. (Bllffartıfı ı inoi lfl1/fada. 
\ruında Ardahan ve köylerinde hafif Şaht, önümüzdeki hafta başında Bük- milttefiklerle Almanya arasında ve Sov- İtalyan matbuatı Ribentrop'un il - lunmMI beklenilmektedir. Salt gtlnt! (). 
rer sa:,sıntılan hisRedilmiştir. r~e gidecektir. yetlerle Finler arasındaki ihtillflara ni- yareıi etrafında neşriy~ta bulunmak- liver Stan1ey ordu masrafianndan bô • 

Bugun 12 . .fO ta da Bayburtta iki B A · ----- hayet vermek llzı.mgeldiğini kaydeyle - tadır. Bu meyanda Sinyör Gayda yu- lec:lecektir. arb hat 
IUllye devam eden flddetli bir sanm- ir iman vapuru dikten sonra demiştir ki: dığı bir makalede Fin - Sovyet müza- B. Çemberlayn bu hafta h --1.+f .. -

.ta olmUftur. - Harbin Rbebleri Ye fim.diki •hti • kerelerin• temas ederek: cBu Jne9e]e kındald mutad izahatını vermt,-...... 
• Bayburtta e Mart aeces1 21.-ts te kendı· kendı·sı·nı· batırdı ı&flann hedefleri hakkında müzakerede doğrudan dogru· ya Finlerı. Sovyet1er1 <•.a.l 
pldetll Ye 9 Mart günü de 10.15 ve bulunmak bere muhariblerin nriitare - •Akadar etmektedir• diyor. Londra 10 (A.A.) - Kaçak kontrol H-
~ 0.20 dtt hafif yer uraıntılan kay&t- Loadra 10 (A.A.) - Almanyama 5.600 bJi kabul etmemelerini akıl a'mu. CI ' .teel dl T manında 13 İtalyan k&nUr \•apurundan 

1 ıtııalşttr. tonluk Hanov• vapUN T/1 Mart ,.cest _ KOl't aao aua P • ya. 3 ü bu abah hareket etmlf, 10 u ltman-

~ 
lmıtrde .. .,..._,_ - Saintdomfngue ile Porto RiOt.> eruında • 1 k Roma 10 (A.A.) - Kont Ci~'nun da kabmftır. 

İzmtr 10 (A.A.. bir ınıruz knavaz6nl tarafından ,.ta. ISVeÇIJ C!SUS U 'organı olan Telegrafo gazetesı diyor • --------
-• d .H ) - DQn 14 . .f5 te tz 1 ............. 9' Almu tayfa vapunı dsllal a- ki: Kıtabsevenler kurumunun 
llllr e amuw bir zelzele ohn tur Ha ...... .._,....... A' İt 1 . uh b.. • 1 d 
~lal' yoktur. Uf • teşe vererek terk etmiftir. Stokholm 10 (A.A.) - Zabıta dör- ın1any~nın, . a. yan .g~y~ m arı umumi heyetı top al" 1 
t dil ecnebf millete mensub olmak üzere lik hattı hareketını tadıl ıçın İtalya ü-
f Anbnda Bergama köylar·ı elA· 5 İswçliyi tevkif etmiftir. Mev.kuflat - zerinilP tazyik teşebbüsünde bulunaca- Ankara 10 (A.A.) - Geçen ~n• 

Ankara .'0 (HUSU&!) - Bugiln uat ~ Gll rın oürmü casusluktur Fakat bu me • ğı hakkındaki tahminler tamamen uıl- Ankarada. Adliye Vekili Fethi Ok.ya • 
: d~ ~:;ınmizde oldukça fiddetll bir sularla çevrı·ıı· sele hakkında son d~ ketumiyet sızdır. Alman nazırının btt ziyareU u - rın hlmi başkanlığındd teess~ etmi' 

' z& e muştur. muhafaza ediliyor. 86ylendiğine göre. zun zamandanberi derpiş edilmekte i- olan Kitabaevenler kurumu ~ün. Halk • ·ıı K - İzırbr 10 (A.A.) - Son fırtına H • İsveçli sadece ticari Cl8USlukla iktifa di. kevinin şark salonunda, senelik umu -
ıngı ere rahnın ı1'sında Uman ifletmesinin Dumlupı- etmemiş. ayni zamanda askeri casus - Roma radyosmıa röre mt h.,et toplantısını yaP?1ıştır. Top -

M K 1 nar romorkörCl faınandıraya balla bu- hı.it da yapmıflardır. Roma 1 O ( A.A.) - Roma nady<>N bu lantıya riyaset eden Fethı Okyann W 

ısır ra ına mesa1·1 lundutu Alayhey mevkimde karaya Faba.'ı ~on Ribentropun Roma seyah•. ma olan bazı meb'us ve profea6rlerln 
düşmöştür. H11yli vakittenberi faaliyet. Monle11ldeodalıl tini resmen şu şekilde izah ediyor: rıe i~irakile yapılan bu toplantıda. ve-

Kabire lO {A.A.) - İnlilter. acfiri Sir ite bulunmıyan bu romorkörün turta· Romada von Ribentrop'un seyahati ni idare heyeti seçildikt.en sonra Fethi 
IMilea Lampaon, Kral Faruk tarafından rılmuına çalıfılmaktadır. Ayni idare- Alman e11lnd• ııin arzettiitt ehemmiyet inklr edilme- Okyar töz alarak Kurumun mftatak-
lka~ ecWmiftir. Sefir, Krala Kraı Ge. nin tiri ınavnuı da Çamllltı mevkiinde Bir sallıa•d mektedir. Esasen bu ehemmiyeti ee - bel inkişaf temennilerini memle -
orge un bir mesajını .tevdi etmfttlr. Me.. karaya düşmftt. fakat yüzdürühnüş -

10 
nebi matbuat dahi tebarib; ettiriyOl'. kete hıyırlı hizmetler yapacağında ft-

tajda Edene karp IÖlterilen hüanüka • ür. Fırtınanın mülhakatta bif9ok za- Montevideo (A.A.)--: Diln ~ RomRda başlamak üzere olan mf1za- midVI'" olduğunu bildirerek umumi 
ıbulden, ~ laumnan İngtUz kıt'ala- rarlan sebeb olduğu anlaşılmaktadır. Montevideod.aki Alman evınde bır suJ- kerelerin flmdiye kadar tahaddüs et - heyete nihayet vermiştir. 
~a yapılan 3• muameleden ve Mı11rm Bergama ile muvasala kesil.mit olduğu k~ ya~:>Ilm!Ştır. Huarat sadece JMd· mif bulunan ~ud ileride tahaddiis e- Kurum, pek yakında Bozkurd adb 
muttefiklerin davasına fttirak etl1lif ol- gibi bu kazanın sularla unlan köyle- dıdir. Sınema salonunun altındaki mer de-bilecek olan vahim hAdtselere taal - bir mecmua çıkarmayı karar altına al-
masından dolayı kral Faıı.ıta tefe)ddll' ri de henüz MI Dıatuından kurtulma - divenı bir. bomba konulmuştur. .B~ itik edecetl. anlasılmakt.adır. mıştlJ'. 
edılmekted.ir. bmrıba elliden fazla Almanın ıey1rcı -" • ........................ ·-·········-··········--·········· ····--··-----····· ••• ••• 

l~f.:=~~~i:i~ii:==~====m=ış~t~
1

r~. ==========~ sıfati1~ hazır bulunduğu bir temsil ea-
Başv kilin Rokfeller mleısesasi mornessilina ziyafeti DMUlda p14ıamıştır. tnfilak müthiş bır 

Başvekil Dr. Refik Saydamın Anka rada bulunan Rokfeller mileaesesl 
~~~·Un~ ~ir öğle ziyafeti verdijini yazmııtık. Bilim Ballvetül Mıa"ika 
bu Uıl elçisile mümessil arasında ptıenJıektecflr. 

gQrtllttı çıbnnış ve merdiven alevler 
ve dumanlarla dolmu.ttur. Koridorlar 
c .. kınklan ve tq parçabrile dolu 
idi. Yaralanan olmamıştır. 

Suikasdfn f.eilleri henilz meçhul ol
makk beraber. bu 1Utkudl yapanların 
"11. buna aebebiyet verenlerin ecnf'bl 
oldllkbln tabmi'n edlltyor. 

Rokfatlır mıesseıeılıi11 
•Dmesıili Ankıradan ayrtldt 
.Ankara 10 (A.A.) - Roktel1er mil• 

....ı mümeelili olup memleketine av -
det edecek Glaıı Ms. C.ollina bu akpm 
Ankaradan hareket etmiftir. t.tuyonda 
Amerika böyük elçW B. Macmarray'dan 
bafka başvekil natmN ka1eml mahlul 
mGdtlrü Şilkril Adal w Sıhhat w lgtı • 
mal Muavenet VekAletl me.teprı Dr. 
Aamı Arar ve 8Jhhi19 Vekllett erkim 
ve İngiltere .efareU blly(lk memurlan 1 
ne birçok dolU... bulunaralt kendisine 
iyi ..,ahatler temenni etm.lflerdlr. 

Sala&Ltaa Sabaha 

Şehirli düşünüşü 
y ..... Mir ......,... cAmQM& ar. ........... .....,... ..... .._ .. . 

lllJlk ......ııua ....._ ........... bll'ahlÜ .................. ........ .... ............... ~ ................ -....... ~ ... . 
tatMU&Mbr. • 

ilk ....... Mir .... ıirib*· ...... -··'" biti llaUıa& tıl '* ..,... 
M...ıi Jel aflll&IE tin 79 .. oü lılrbt -8Jı ı• ......... mum.a.a prl ...... _ 
• ..... ~ .. lhllJU .... ..,. ............ knfen, ..,.. ........... ,..,. 
dimıelr fdsmbk eblr. ......... ...... ...... '!'abus lhtlJqlan tunH ...... 48 
nektap dWmı ...._... - .................. ld -...nııtıtı ...... ,...... '* 
llatQMa 1mq11ama1r1a ..,.,... .,.... ftl'laıll .ımva laqlar. MwB ...,_.. ,... ............... "* .......... ,... kliılad Nimi JPPddıta ,..... ....... 
1tlr ftl'lta& __ .., .... 1'alıa& ,... .aba itadan mahnua ..... ,, bl•u &L 
- ........... 1111' _.. .....,.. ıöeterlr • 

Ged ........ 1r ~ &Narlaıba c1alma "' ......... ı.anU& ..... ~ ... 
.._ .... _.... ır1rıew Wld ele: 

- ......... f8ldr dal7omane, ,.lür tiyalronna mB,onlarea lln clilrillr mit 
.ı, ı•ll'r•. 111.Jte ditl••lere ...Uecet .,_.,., b• tematm lalkiıu&e ftJSll .. 
~7e 7Ü detft ıellr oldttllm• anlatmaldR u.arewr. 

Dmel .... ,........ ... enlea biri de JOlclıa. Yel - tarfedeeetfmls ,.,.71 
ide ltlr dfitüncıeJ9 kapılmadan " aeımadaa tilmaeUJb. llqJac1Jl1mıs Jollan 1a. 
nc1a bırakıp meydan &ÇIDIJ& kalbnak en ıtJlnç hatap elişmif ellll1IL 9'11hil• 
.-.tala kadar harbin ele ean elaman olan Jal lıoln etltlslmld ...,_ltmak&aa 
koılum1&lun. Bmıa Japma..at ID4l .. edeMUrls. 

~,_.;..,. C.JwJ 
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( Şehir Haberleri ] El ve ev san'atlarının inkişafı 
~K-öy_m ___ u-al-lim-i -ye-tiş-tir-m-ek-iç-in_1_5 __ 1-oa-m-ad-k-ay-ın-pe-Jder için tedbirler alındı 

senelik bir program yapıldı 
•Maarif vekaleti muhtelif yerlerde yatılı köy öğretmen 

okuH!lfı açarak senede iki bin talebe okutacak 1 

kavgası 
k.ayınpederin "Yangın 

var 1,, feryadına 
itfaiye yetişti 

. . . .. . . . . . . Dün. Eyübde garib bir hadise olmuş 
Ma~rı! . y.ekaletı. memleketin k~y tır. ~u 1ıf ı§m M~lIJten 200 bm lira bir adam cye:ıngın var> feryadile or _ 

mu~llı~ı ıhtıy~cını karş~l~~ ve hın t~ıs~t alınm:ştır. . !alığl velveleye vererek bir mahaUe 
netKe 1lk tahsıl mecbunyetını en u - ÖnumUzdekı senelerde bu tatısısatın halkını heyecana düşürmüştür. 
zak köylere varı~caya kada!r büt~n arttınıı:nuı da .Maarif. ~~gram~ı.u.n tsliunbey mahalles~nde Dülger:zıade 
me~le.kete_ teşmıl ~y~erne~ ~aksad~le başlıca .hedeflennden hırını teşkil .et - sokağında 4 sayılı evde oturan Azizin 
yem bır koy muallımı yetıştırme pla - mekt~dır. evine k2yınpederi ismaH. Hakkı ve a-
nı hazırlamıştır. Maarif Vekaletince hazırlanan yeni ilesi efradı misafir gitmişlerdir. 

15 senede tahakkuk ettirilmesi dil- plAna göre, bugün 111evcud köy öğret- Bir müddet dereden tepeden barue-
fiinülen bu programa göre her ırene ~n okullarının sayısı her sene en az den ka:,yınpederle damad az sonra bir 
me17'Jeketin muhtelif yerlerinde ye- 2 bin köy lSğretmeni yetiştirmeğe ktlfi münakaşaya başlamışlar ve bununla da 
ni yatılı köy öğretmen okulları açıla- gelecek ni.sbette arttırılacaktır. iktifa etmiyere.k işi dövüşe vardırffilş-

cak ve okullara senede 2 bin parasıı Diğer taraftan, 'imdiye kadar yapı- lard:r. 
yatılı talebe alınacaktır. Bugün mem lan tecrübelerle irfan hayatımıza bü - Bu esnada Aziz. İsmail Hakkının ü
leketimizde rnevoud 4 köy öğretmen :ruk hi~tler ilw ettikleri sabit olan zerine yürünıü.ş o da damadının bu te
okuluncia 1 Oot köyHi talebe okumakta kCSy f'jitmen tkul'llarına ehemmiyet ve cavüzü karşısındc! avazı çrktığı kadro·: 
dır. rilmekte devdlll edilecek ve bu suretle c- Yangın var .. yetişin ... • 

Bu y~ktlıı. Nis*1da yeniden açıla - 15 sene .onra memleketin irfan ordu- Diye bağırmağa başlamıştır. 
cak olan 7 köy öğretımın okuluna 2 biR l\lfta 58-60 biB Wfilik yeni ve muu - Bu feryad mahalle halkını pek tabii 
talebe daha alınmak suretile bu ders zam bir kuvvetia ilhatı temin oluna- olaralk korku ve heyecana dil§ürrnü~, 
senem jçfnde 3 bine çıkarılmı' <Macak - eakt~r. hakikaten yangın var zannile mesele 

itfaiyeye bildirilmiştir. 

Y k . ·ı·"' e· B 1 Aı sonra İstanbul itfaiye grupu ha-an asıcı ıge ır u gar vapuru dise mahalline gelmiş. mesele anlaşı-

heveslenen iki çocuk 17 Bozcaada civarında ıın~c:f~~!:t~~e h~~~~~tür~ıan zabıta. 
1. ı k k J d k t .1 halkı beyhude yere heyecana veren ve 
ıra ça ar en ya a an 1 araya o uruu itfaiyeyi boşu boşuna meşgul eden fs-

Köylerde pamuk, yün ve keten tezgah dokumacılığı 
ile ha.sır sepet örücülüğü teşvik edilecek, yapılan 

nümune tezgahları köylere gönderildi 

İktısad VekilRti, köylünün el ve ev 
sanayiini inki.Jaf ettirmek maksadile 

Ha~n sepet örücülüğü de nisbeten 
mahdud niıntakalara inhisar etmekle 
beraber köy evlerimizin ve hatta ka • yeni tedbirler almaktadır. Sayısı mil

.vonları geçen köylü vatandaşlanrnızm 
çalışma kabiliyetlerini bir istihsaf un -

saba Vf' şehir meskenlerimizin daha i
yi bir şekilde do~oo.melerine yardım 

s~r'J olarkak kıbymel tlenditrmb'kek tmçarkeler~~ edecek ve köylümüz için yepyeni bir 
nı arama ve un arı ta ı e e mu 
h

. .. . b' 1 t k "l tm~,- kazanç membaı olacaktır. 
un \·e buyük ır mese e eş ı e t:s'> ... ... • 

tedir. iktısad Vekaletinin bu sahada İktısad -yekaleti. halen ... muhtelli mm 

ld • "Ik _.Jı..· k" i . t' l takalnr~icıkı dokuma tezgahlarının pek 
cı ıgı ı tlC\KJır, oy umum vazıye ı e ... _ 

... k , 
1 

d iptidaı bir halde bulunacagını gozunu-
ala a1 ı el ve ev san at arının yar ım - ... 

. _ . ne a!arak 50 tezgah yaptırmış ve bun 
l!l bır çalısına sahası olarak koylerımız- , Ç k B'tl" El.. - .1• tl ·ı • .. ar an ırı, ı ıs. azıg vı aye en e 
de kurulması ve yapılmasıdır . . Bu sam- . . .. .. .. 

tl b .. ı t u·· ve taammüm Şıle kazasına ve Sıncan koyune gon -a arın oy ece eess s - d .
1 

. t' 
erı mı::: ır. 

!eri sayesinde köylerimiz yavaı yavaş • . . . 
h rl 'ht' talarını bı'z Bu sene ıçınde de yenıden 50 tezglh em en zaru ı ıyaç vası - . 
zat temin edecekler. hem de köyde ye- gönderilecektir. Bundan başka Iktısad 
füıen bir lmım iptida! maddeleri eski _ Veka1eti Sincan köyünde yünlü men

sine nazaran daha çok iyi bir şekilde 'Ucatm terb!ye edilmesi için lüzumlu 
kıymetlendirmiş olacaklardır. İlk 0 - bulunan bir nümune dink tesis etmek
lı:ı.rak ele alm.mış olan köy ev san'atla- tedir. Bu dink yakında ikmal edilecek 
rı pamnk, ylln ve keten tezgAh doku _ Ye faaliyete geçirilecektir. 
macılığ1 ile hasır sepet örücülüğüdtir. Ayl"ıca Erzurum vilayetinde de bir 

Bu san'atlardan dokumacılık köylü- nümunP dink inşası takarrür etmiş ve 
nün giyim eşyasını temin edecek VP. icab ~den nakdi yardım yapılmıştır. 
hemen hemen memleketimizin her ta- Burada da yün dokumacılığının inkişaf 
rafıl'.clu tem ve tamim olunacaktır. ettiriJrnPsine çalışılacaktır. 

lstanbul zabıtası dün. biri 14 diğeri Kaıadeııia. Akdel'liz, X.,e ve Manna mail Hakkı ve damadı Aziz ha.1darın-
l 5 yaşlarında iki çocuğu bir tramvayın r• deniılerin~ fırtma dün de devam da kanuni takibata başlamıştı_:. Maarif Vekaleti teşkilat. Balkondan düşen genç 
içinde yankesicilik yaparken cilrmü etm:ştir. A .k d I . . d korunma kız parômparça 
mesrud halinde yakalaımıştır. Birkaç gün evvelki şiddetli fırtına- merı 8 an ge en IÇln yangın an oldu 

Bunlar Beyoğlu taraflarında oturan da bozulan vapur aeferler intizama gir talimatnamesi yaptı 
Salahottin ve Bedrl adlarında iki hay- meğe bqlamıştır. Mıntaka Liman ~ demirler gDmrDklere Maarif Vekaleti, devlete aid okul .Dürı. Yüksekkaldırımda genç biı 
]ar.dır. isliğine -len malômata .ü<re son fır- b' 1 ·1 v k·ııik t f d...... k 'ra ı· e bir e- 6 v k ı d ına an e e ı ara ın e111ı ı kızm öliimü ile neticelenen feci 

İlle rnekteb mezunu oldukları anla - tınefC:la Egede hir deniz kazası OlmUf ve çı arı ama 1 tut~lnn binaların yangına karşı korun kaza olmuştur. 
sılan bu iki kafadar dün sabah buluş - Bulgs.r bandıralı Çar Ferdinand va - mak i.izere yapılacak teşldlat hakkın -
mm:lar ve yankesicilik yapmağa kara puru Bozcaada C'ivarında karaya otur- Piyasanın fiddetle muhtaç olduğu ve dJ alfıkadarlara yeni bir tamim gön _ Galatnda Lülecihendek caddesinde 
verrrıi<-lel"dir. · muştur. Çar Ferdinmd vapuru Kara- uzun zaman evvel sipariş edilip Ame- dermiştir. Hocaali sokağında 30 numaralı Estad 

Ru maksadla Harbiyeden Fatihe denizden limanımıza kelerek buradan rikadan gelme&\ beklenen 4000 f.t>n Bu tamime göre okullardaki elektrik 
d · ,. lrn' t' F k t b apartıma~nın 4 üncü dairesinde otu-hareknt eden bir tramvay arabasma yolcu w yük almış ve ayın 6 ncı gü- emır ıımanımıza ge ış ır. a a u tesisat 6 ayda bir kere umumt olarak 

atlıyarı !'Tlaceraperest çocuklar, yoku-· nü Ç~nakksleye hareket etmişti. Va - harr.uleyi getiren vapur acentası.nın kontro; edilecek ve bozük aksamı ta- ran Avram adında bir musevinin kızı 
lardaT' Emin adında bir adamın ya'l'lına pur Çınıkkalede de 2 gün kalarak pa- henüz ordinoları gümrüklere verm~ - mir olunacaktır. Bundan başka' bina i- Bella bulundukla:rı katın balkonundan 
sokulmuc:lıtr. içinde 17 lira bulunan lamu! yüklemiş ·n yoluna devam ~ - miş olması yüzünden Amerikan Eks- çerisinde kağıd ve buna benzer yaka- . müvazenesini 
cüıdamnı kendisine hiç hissettirmeci~n ~rken tki gece evvel Bozcaada civa - port Layn kumpanyasının Cgzevitor j nak. kolaylıkla tutUıl}acak eşya açık 0 • ~ddeyı se~.red:rk~n 
büviik bir meharetle aşırmışlardır. rında karaya oturmuştur. Kazaia nil- vapurundan bu mallar mavnalara bo- lara~ buh.-ıdurulmıyacak. bir sandık kaybed~rek duşmuştur. 

Trarnvavdnı kacmak isticalini gils-· Cusça bir zayiat olmamı4, yalnız va - şaltılmış ve fakat memlekete ihraç e - içerisjnde muhafaza edilecektir. Okul Bu sukut neticesinde genç kızın ba· 
teren havlazların bu hareketi o sırada pur ağır surette yaralanmıştır. dilememiştir. müstahdemininin yangın vukuunda ne 

n 1 - şı kald;r•m t<ı~!arına isabet ederek hur 
tram\ayda bulunan bir polisin nazan ou !•.r. vapuru kendi vesaitile kur- Haber alındığına göre. vapur Ame- şekilde hareket edeceği de tecrübelerle .. .. .. 
d;k1<~tini celbettiğinden memur her tulmak ıçın ç.ahşmıfS8 da buna muvaf rikadan Cebelüttarıka geldiği zaman gösteri1ecektir. Talimatname hüküm _ dahaş olmuş ve o anda olmuştur. Kazlı 
ikisiuı de ya-kalamıştır. fak olamamış. tahlisiye gemisi iste - mütteiiklerin kontrol heyeti tarafın- lerine göre her okulda behemehal yan etrafında zabıta ve adliye tahkikata 

Buıılardan Salahattin. o esnada E- mişttr. f rfan durdurulmuş ve vapur hamulcsi- rnn si\ndürme tertibatı yaıpılacaktır. baslam1~lardır. 
mind n aşırdığı cüzdanı cadd . t _ Gemi Kurtarma daresinin bir tsh ni hiJdirerek usulü dairesinde ve A -
rnak istemiQ~ de buna me d eye a.1 _ Jisive gemisi hA<fue yerine giderek ka- merikad<t'l'l Türkiyeye gönderilen eş - 1 l 

"""'" Y an verı --..J • • '-~- ı· · td - - 1 · 1 de lstanbul B elediyesı· ita"' nlan mem"c:tir. za'FJC\.•e gemıy.i ll\.\Ml4rtna ame ıyesıne ya o u!!unu soy emış ve yo una vam 
Su~annı itiraf oo b ~· k- -k ~~!~~ktı~ m~aadedalm~tı~~pur~reyeuğ- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ 
.. . . d" d . en u . ı ~çu_ radı~ı zaman ~elen telgrafla içindeki Tahmin İlk 

varı '- 'i ' Cı un a hyeye teslım edılmışıYol parasının tamım irin yeni esaslar t k 1 bo lt 1 1
. bedeli temlna\ 

Jerdir. ene e er şa ı mış ve ımarumıza 

__ kararlqtı aeld;ği zaman da ordinolan vermenıek 4822.00 369.11 eerrahpap ha.staneal tçln lüzumu tıbbl ecza ve levazim. 
Yol parıllarının vaktinde tahsil ooi- emri alrnıstır. Mura·kabe tarzının dog~ _ 1031,'18 77.38 Ztlhrevt hutalıklan hadanesl lçtn lihumu olan tıbbi ecza. 

Y~n: tfördünrii "11'- miiıUh·:;; ,eJdi 1 d' • · 1 .... im B d ll rl U tD te l t lkd l t -"' 1 tıbbl 1 emP ı'!l an""""lı ıştıır. un an son.ra rud;m d<l i!ruya memleketimize ~eJen Tahmln bedf' e e m na m ar arı yıı aınaa yazı ı ecza ve evazun satın 
1z:nit Emniyet Müdürlüğüne tavın 1 ı h bel ahnmo.t here ayrı ayn açılı: eblltme)e konulmuştur. Şartnameler u.bıt 'Ye muame. 

h . . .. .. .. .. !'I memu,.. ar yo parasını mu ase en - ve usulüne uyı?Un olan mallara bu ~e- llt müd6rlftltl talemlade ıörtlleoetur. İhale 1413 ' HG Pertembe ıftnll saat H de da1mt 
olunan şe nmız dorduncu sube mudtıi ne ~er~st meslek erbabı ticarethane- , ']d t tb'k' -, b' ı ı k · ı . . . . · n .,. a ı mm ır van ıs ı esen o - encümmde ,apılac&ktır. Taliplerin Uk teminat mıalı:buz veya mektublan Te MO )'1lma 
rü Tarottının ~enne A:~okı.r kayma - 1Priııe Y2tıracakJardır. Mahalle mümes duaıJ ve hamulenin bueünlerde bo!'at- &ki ticaret oda.sı vutlrıı\arlle lhale ıttntı muayyen saatte daimi encümende bulıın • 
kamı Fmin Koksal tretırılmıs ve vaz:!- siJl•ni mahalleltı!rinde voJ vergisi' ver- 1 ··t ll'k ı l"t · 1;. malan. (1550> 
f t ı..- 1 t y · d" d"· .. w tı rnasına mu ea ı _ ıorma ı emn , -

l"S ne> ıms am1s ır. Pnt or uncu şu- me~e mecbur olanları tesbit edecek 1 d'l • · M ,,. • t ı·kk" d"l 1. 
be "d'"riin ff. k" tl d'l · · ma e ı eceg1 supııesız e a ı e ı me'\ mu u e muva a ıye er ı eı -

1
kazalardaki beJediye tahsil şubeleri _ t d" . 

riz. ne HMireceklerdir. e ır 
,,-- . - -

1. Edebiy~t Fakültesinin donko ç~yı J 
,. 

• 

Üuiversite Edebiyat Fakültesi talebesi dün p ko . 
tib etmişlerdir. Birçok profesörlerle. tal~ina~l~-~~ bır çay ~~r: 

h · · d ~-te k d - ..... -.1.4 toplantı samımı bir ava ıçın e geç V<IU\ a ar-: devam etmiş. gençler eğlen li b" k 
. . 1 d' R . . d \..' . 'b ce ır aç Saat 

ıeçırmış er ır. esmımız çay an uır ıntı aı tesbit ediyor. 

Pofl1tll': 

SUphell 'lfr ölOm vak'ası 

Beşiktr.şta Hasfırın caddesinde 85 
numaralı dükkln.cJa kahvecilik yapan 
Nebil nr:lında biri dün kahvede çahsır
ken birdenbire ahından burnunc1an 
kan i!'"lme~e bafilamış ve bir milddet 
sonra da olduğu yere düşerek ölmüş -
tür. 

Kevf:vetten zabıta haberdar edilmi~ 
Nehilin reseni Adlive doktoru tarafın 
dan lT'u::ı.ven~ olunarak dimağ ~zfin -
den öldüği.i anlarılmıştır. 

1 Maam;\filı zabıta ve müddeiumumi
Hk ölül"'l hAdisesi Ptraf•nda lazım ge 
len tahkikatı yapmaktadır. 

Bir kadın otomobil altında blclı 
Beyoğ-Junda Silahsorlar caddesinde 

21 say:-da oturan Naciye adında l-ir 
k.adm. f stikUl caddes;nden geçerken, 
c:oför füıhminin idaresindeki otomobi· 
lin çcrrpmasile vücudünün muhtelıf 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Yaralı tedavi edilmek üzere hasta
neye kaJdmlmış. kazaya sebeb olan 
şoför hakkında tafdbata başlanmıştır. 

Devlet nmiryollın va limanları i~l-.tmesi umım id1ra~i illnları 
Muhammen bedeli 12115 lira olan 18 kaıtm mıı.iıt.eilf ampuller 18/ 411"0 Peqe.nbo 

günü saat 111,30 da tapalı zart ııauUi lle Ankarada idare binasında satın aluıacutır. 
Bu i~ prmelı: iaU7enlerin <KH,63) llr&l.Ut muv.ıkkat teminat ile kanunun tayln et:.tğl 

ftSltalan Ye tekltnerlnl aynı ıtın aut H,30 n kadar komls70n re1slfl1ne vermı=leıl 
llzımd1r. 

Şartnameler (181) kunıfa Ankara n Ha)darpa~a nznelerande ntılmattadır. (1813) 

•• 
Muhammen bedeli 1HO Ura olan iOO Jı:I. t>eyaı emaye bo,a De 100 Jı:I. Renhls 

ftrnlk 11/1/IMO Puarlelll ıönl aut (11) on birde Ba)'darpqada Gar blııuı dahi 
deki tom1QOn taratmdan açık eUIUme uslllile aatm aJmacatm. 

Bu işe lh'mek latlJıenleıtD il Uıa IO knr~uk muTaklı:at teminat ft tananmı ta 
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H~d:seler K::rşısı:ı:ia 1 

Terkos saatinden sinema 
lstanbulun altında mevcud Bizanslılardan kalma 

dehlizler bugün ıslah edilerek 

cDavudpaşada oturan Hilmi i&- - Mümeylz kızıyım diye klbirinden 
ntinde bir delikanlı. bir bostan- durulmuyor, derlerdi. 
dan terkos saatini çalmı~. Hilmiyi yaka- Muhasebecinin oğlu Hüseyin akranla
lnmışlar, adliyeye vermişler. Hilmi istic- rma nisbetle iyi giyinirdi. Sokakta pek 
vab edilmiş. İfadesinde demiş ki. az oynardı. Akşnmlnn babası kahv<'ye bü.1Jük yol 

pekala 
ve 
sığınarak olara kol/anılabilir - Ben bu terkos saatini, sinema ma - giderken, bazan onu da yanına alırdı. Bu 

kinesi yapmak için oradan almıştım. yüzden Hüseyınin mahallede daha mils-
Muhakeme şahidlerin celbi için başka tesna bir mevkii vardı. 

r .. - .. - ... - ..... -......... __ .... Y A Z A N ............. ·-··········-·--·-·ı 
~ E e li general H. mir r ilet~ 

bir güne talile edilmiş.. İşte o zaman',arda Hilmi de mahalle -
Odundan tereyağı, eski otomobil las- de çamurdan evler yapan ilstü başı, eli 

tiklerinden havyar, deniz suyundan. ben- yüzü simsiyah bir 90cukm. 

~ " Sen Posta ,, nın askeri muharriri j ·-······ -· ... ·-...... ········ ·-.. ·····-................. ·····--·· .......... ·····-..................... ,. ............ ._ 

zin yapılan bir asırda, terkos saatinden O zamandan bu zamana .bir çok deği-
sinerna makinesi yapmaya teşebbüs et - şiklikler vukubuldu. 

stanbul hnlkınm yol ve imar kndar 
sığınak dnhi istediği muhakkaktır. 

Bu halk, bu işin hükumetçe ve belediye
ce nası1 olsa halledıleceğinc tevekkülle 
lainidi. 

Onlar, ellerinde muazzam bombacı u
çak filoları bulunduğu halde Alman -
larln müttefiklerin biribirkrınin şcnır 
ve mamurelerini yakıp yıkmadıklarına 
bakarak aldnnmıyor ve bunun yiik ek 
bir insonhk duygusundan ziyade bıri -
bir1erinin bilmisil mukab esinden kork
tuklnrındnn neş'et ettiğini ve muvakknt 
olduğunu biliyorlar. 

Çünkü Lchlilerin bilmisll mukabele -
!erinden çekiruneğe hiç bir ihtiync duy
mamış olan Alman uçak filoları Lehis -
tanda lüzum gördükleri gibi hareket ct
miş1crdi. Onun için nskerl hedefler ve 
askeri hedef sayılan istasyon ve ve fab-

1"ikalar oombalanırken sivil kimselerin 
ve kadın, çocuk ve ihtiyarların barındık
ları bir çok evler ve mahalleler de yıkıl
mış ve yakılmıştı. 

Keza Finlerin bidayette malik olduk -
ları pek az bombardıman uçaklarının Le
ningrnd ve Moskovaya ateş ve ölüm yağ
dıracak 1 anndan korkmıyan .Ruslar güzel 
Fin şehirlerini birer harabeye çcvfr -
mekten çekinmediler. 

Nasyonalistler ile Bolşevikler arasın
da çıkan ve iki seneden fazla süren İs -
panya iç harbinde, Madrid, Valansiya 
ve Barselona gibi ne güzel İspanyol rna-

mure1ıeri bir çok tarihi şaheserlerile be
raber yakılıp yıkılmadı mı? Japonlar da 
sırası gelince Çin şehirlerini ve sivil hal
kını bombardıman etmekten hiç çekin -
diler mi? 

Uçakla bombardıman ~fetinden bugü
ne ~adar masun kalan Alman, Fransız 
ve Ingiliz şehirleri acaba harbin sonuna 
kadar mı böylece hava tahribatından ko 
nınmuş kalacaklardır? İki tarafın uçak 
kuvvet,ıeri arasındaki müvazene ehem -
miyetli farklarla bozulur bozulmaz, kuv
vetli taraf, artık bilrnisil muk b 1 1.. _ 

d a e e u~t 
mun a~ çekinmiyerek, hasmın istasyon 
Ye fabrıkalanna taanıız ederk h" _ 
1 

. . . . en şe ır 
erını ve sıvıl halkı da bomh 1 k 
mıdır? a arnıyaca 

BütUn bu hakikatler ve f . , 
ö . k" h arazıye er 

g sterıyor ı ava bombardımanların -
dan ve gazden masuniyet insanivet d:is
turlarile değil ancak hasmın b ·h 

•. U US!IS -
taki tecavuz kuvvetlerine en aşağı mü _ 
savi olmakla mümkündür. Hasın . k 

h . 1. e uça -
ça, ve ze ır ı gazca faik değıls 1 b" 
b bd h r· r f l. en z, ır 

ar e . er ur ~ e ~keti beklemelisiniz 
Bu takdırdc sizın içın tek çare 1 k 

l .. d f o ara 
ya nız mu n aa ve korunma tedb" 1 • 

k l B 1 d "h ır. erı a ır. un arı a ı mal ederseniz t _ 
mile yanabflirsiniz. ama 

Biz bitaraf değil sadece harbin dışın _ 
dayız. Bu suretle harbe girmemiz . _ 
memckliğimizdcn daha muhtemeldi gırB. 

d . r. ı 
ıaraf olay ık sankı ne olacaktı?! İşte İs-
viçreden tutunuz da, tA, Isveç, ve Nor _ 
veçc kadar bütün bitaraf memleketler 
elde silfıh, harb\e yüzyüze bulunuyor ve 
mevcudiyetleri için tıtremiyorlar m:? 
Belki biz, akdettiğimiz ittifak ve itila! _ 
larla harbin, bitaraf kalmağa nisbctle 
kendimizden daha uıakh.ştırmışızdır. F~ 
kat nihayet, sözünü tanır ve imzasına 
kıymet verir bir mi!let sıfattle, bir teca-

vüze uğramasak da, bizim harbe behe -
nıehal harbe gireceğimiz muayyen hal ve 
du umlar vardır: Akdenizde ve Balkan
ı~ rda harb halleri gibi. Bir tecavüze uğ
ramaklığunız ihtimali de ayrıdır. 

Elhasıl İstanbul gibi yakın doğunun 
en büyük ve kesif bir şehrinde yaşayan 
halkın harb ihtimalini düşünerek sığınak 
istemeleri kadar tabii ve haklı bir ~ey o
lamaz. 

Sığınak, yerin altında, uçak bombala
rının tesirlerinden masun yerlerdir. Bun 
lar toprağın en az 15 metre altında vü -
cude getirilerek mümkün mertebe ucuza 

Geçenlerde 1stanbu.lda ya.pıTan pasif korunma tecrüeblerinden bir i?ıtıba 

mal edilirler. Çünkü 15 metre kalınlı - budatma atfen anlatıyor. Keza Küçük -
ğındaki toprak bizzat utzım olan muka - ayasofya camisinin altından sur haricine 
vem.eti yapar. Sığınakların tavan1 arı kadar bır cadde varmış. Beyoğlu Züh -
ve duvarları bet~narme olacağında~ 1 revi hastalıklar hastanesinde bir kapıdan 
bunlar da aynca bır mukRvemet teşkıl girilerek Dolmabahçe sarayı yakinin -
ederler. Keza bu sığınak birkaç katlı bir den çıkılırmış. 
binanın veya sadece sokağın eninde ol -

1 
Bu yer altı dehlizler ve yollar vaktile 

masile yapılacak hesablar değişir. Fa - t t b 1 ··d f d · ı· ı · 
~ .. s an u un mu a aasın a ıç ıma yer erı 

kat bir sıgınak oyle 1.annolunduğu gibi o'·nn k.1. 1 · b" b" 1 · k 
lrn 

" ı ıse en ır ır erme ve sur ve a-
pek fazla pahalıya mal o az. 

.. .. lelere bağlamak için yapılmıslardı. Bu -
lstanbulun yuksek ve mun('vver ş,im3- gün de ıslah edilerek ve onlara yukarı -

!arından muhterem bir 7.at ile bu bahis dan inılir müteaddid merdivenler ve gaz 
üzerinde konuşurken mesela, diyor~u, geçmez kapılar yapılarak İstanbul hal -
eğer Maçkapalasın altına yapılacak S!gı- kının hava taarruzlarına karşı korunrna
nak 50 - 60 bin liraya mal olursa b~mı larındn pek ala kullanılabilirler. 
binanın sahibi nasıl yapar? Filhak•ka 
böyledir. Eğer yalnız Maçkapalasm al -
tına yapılacak sığınak bu kadar para 
edecekse o halde bütün İstanbul halkı i
çin vücude getirilecek sığınakların mal 
olacakları muazzam yekunlar acaba 
neye baliğ olacaktır?! 

Fakat işi bu tarzda tutmak hiç birşey 
yapmamakla birdir. Evvela bir sığınak 
büsbütün yeniden yapıtsa bile bu k:ıda
ra mal olmaz. Biz maa'.esef her şeyi pa
halıya almağa ve kendimize pahalıya 
mal etmeğe alışmışızdır. 

Kezalik Beyoğlunun Perapalas. Daire 
ve Kule civarlarından Kasunpaşaya i -
nen iki metre yükseklikte mütcadcild 
su yolları da varml§. A.§ıklar mezarlığı 
denilen yerde de böyle yollar mcvcud -
muş. Bunların hep.;inden pek a!a istifa-
de olunabilir. Görülüyor ki her şeyden 
evvel işe ba~laınalı, ne var ne yok an -
lamalı ve güzel bir plô.n yapma!ı: ancak 
hayali ve lüks bir plan değiL 

Ahvale, hakikate, ihtiyaca ve tnkate 
uygun bir pasif korunma pl~ı 15.zım 
dır. Bu planı başarmak için hükumetin, 

mek akıl alınıyacak bir hareket olmasa Hürmüz ablanın iki örgü saçları ke -
gerektir. silmişti. Saçları siyahken kızıl olmuştu. 

Diyeceksiniz ki: Dudaklarının biçimi gözlerinın bakışı da 
- Hilmi böy~ bir şeyi nasıl yapacak- değişmişti. Ona: 

tır? Yapacak mı, yapmıyacak ını; orası - Greta Garbo. 
beni alakadar etmez .. Fakat onu teşvik Diyorlardı. 

eden teşci eden öyle hadiseler vardır ki.. Necati ağnbey artık camı avlusunda 
terkos .saatini ele geçırmemiş olsaydı: okla kuş av'uınıyordu. Cckctimn omuz -
kim bilir, belki de sinema makmcsini a- ları dikti. başına 90k geniş kcnnrlı bir 
rabn tekerleğinden, yahud da muşmuln şapka gıyiyordu. Saçları bır acayıb ke -
sepetinden yapmak tecr.ıbelerine de ı;ı- silmişti. Ona da: 
rişecekti. - Rober Taylor. 

Hilmiyi terkos saatinden sinema ma - Çeşme~ bitişık evdeki Zebraya: 
kincsi yapmaya teşvik eden hadiseleri _ Martha, Egert. 
mevzuubahs edeceğim: Diyorlardı. 

Hi1:ni Davudpaşada doğmuş Davud - Takunyecinin Ahmede· 
paşada büyümüştür. Orada bir çok tanı- _ Şarl Buaye. 
dıkları vardır: 

Diyorlardı. 
Hürmüz abla, Necati ağabey, çeşmeye 

bitişik evdeki Zehra, Takunyecilerin Ah Mümeyiı.in kızı Saadete: 
med, mümeyizin kızı Saadet, muh~ehe- - Silviyn Sidney. 
cinin oğlu Hüseyin, vesaire... Diyorlardı. 

Hilmi henüz dört yaşınd:ı iken Hür - Muhasebecinin oğlu Hü~yine: 
müz abla da altı yaşında idi. İki örgü .sa- - Tino Rossi. 
çı vardı . .Alqamları çeşmeden evine ufa~ Diyorlardı. Çünkü bunlar, onlar gibi 
güğümler içinde su taşırdı. giyiniyorlar, on!ar gibi konuşuyorlar, on 

Necati ağabey de Hürmüz abla ile ay- lar gibi bakıyorlar, onlar gibi yuruyor • 
ni yaşta idi. Cami avlusunda okla kuş - lardı. 
!ara taş atardı. Bu arada hiç bir artiste benzcyeme • 

Çeşmeye bitişik evdeki Zehra, daha miş olan Hilmi de boş durmak isteme -
knbaca bir kızdı. Babasının bit pazarın- mişti. O da ne yapsın: 
da dükkanı vardı. Kızına dükkandan bir _ Hürmüzden Greta Garbo, Necatiden 
ud getirmişti. Zehra hergün evinın cuın Rober Taylor, Zehradan Martha Egert, 
bnsma oturur, ud çalardı. Hilmi çeş:nc Ahmedden Şarl Buaye, Saarletten Sil • 
başında oynadığı zamanlardl hep onun viya Sidney, Hüseyinden Tino Rossi o -
udunu dinlerdi. !ursa, bütün bunların filmlerini çekmek 

Takunyecilerin Ahmedin Zehra fle için terkos saatinden sınema makinesi 
kırkları karıştığını anneleri söylerlercll. olmaz mı? 
Ahmed ele avuca sığmaz bir çocuktu. Diye düşündü. Ve bostandan terkos 
Ceviz oyununda herkesi yutardı. saatini kopardı, sinema makinesine tah-

Mümeyizin kızı Saadet pek o kadnr vil etmek üzere evine götürdü. 
çok sokağa çıkmaz pencereden görün - fi / J .. 1 ... 

mezdi. Akranları onun için: • J J nu~t .:fol.·uut'1İ. 

C Hunları biliy r mu idiniz? =ı 
Otel garson!uğundan 

servete doğru 1 
Söz söylemek adalelerinin 

sur' ati 
Onun içindir ki sığınak dedik mi göz 

önüne en az 50-60 bin lira gelıyor ve 
sonra bunlar toplanarak yüz binler, mil 
yonlar oluyor. Nihayet bu, bizim sarfe -
deceğimiz para değildir diye sığınaktan 
vazgeçiyoruz ve Allahın sıyanetine gü -
venmeyi tercih ediyoruz. 

belediyenin ve halkın her türlü kuvvet- İsviçrede yaşı _ 
!erinden i>tifade kabildir ve lfızımdır. yan doktor Mo _ 
Bu iş resmi münakasalarla ve bir tek iş- zart hukuk, içti _ ~:;;;;__~~ 

1 İnsan vücudündeki ada'ieler aras·n
..-n-ı...., da en seri işliyeni söz söylemek uzuv

ların~ h2.rekete getirenlerdir. Bu ada -
leler dakikada 1500 hareket yaparlar. 
DilsizJerin dahi bu ~aleleri dillilerde 

Halbuki İstanbulun ve diğer şehirle -
rimizin pasif korunmaları işirıde verile
cek karar ürküp kaçmak değil, ne kadar 

muazzam olursa olsun meselenin ıınlma 
bnkarnk, va..cıta ve imkanlarımıza göre 
umumi bir plan yapmak ve hemen çn -
lışrnağa koyu!anaktır. Fakat h:ıyali plan 
larm ve lüks tahminlerin sonu cnima 
yeis ve hareketsizliktir ve bu da tstn -
bul ve diğer şehirlerimiz için feci bir 
tehlikedir. 

Bu tehlikeyi his..'iedenll'rden bl:r oku -
yucum, henüz tanımak şerefine nail ol
madığım mütekaid Asım Bostancıoğlu 

bana kıymetli ve istifadeli bir mektu -
bi!e, !stanbulun altında mevcud Bi?.ans
lılardan kalma büyük yol ve dehlizler -
den sığınak hususunda pek alA ve semt 
semt istifade olunabileceğini izah etmek 
lUtfünde bulunmuştur. Filvaki Tstanbul-

lular, büyük çarşının Beyazıd kapısın -
da Bodrum hanı deni!-en yerin knpısın -

dan girilerek yeraltı bir yoldan Ayasof
yaya -gidildiğini bilirler veya i~itmişler

dir. Gazetedeki arkadaşlardan biri ço -

cukluğunda Zeyrekte Keşişll manastı -
rından Gelenbevi mektebi clvnrmdaki 
Kilise camisine kadar bizzat yerin altın
daki bir dehlizden gidip geldikl~rini şu 
sığınak me.selesi dolayısfle, bana anlat -
mak hitfunda bulundu'ar, Darü~şefa -
ka mektebinin altında, Kariye camiı:inin 
civarında, Tekirsarayı ve Vefa dolayla -
rında yer altında bir çok dehliz!er bu -
lunduğunu Bay Asım Bostancıoğlu meş-

le zengin olmak isteyen müteahhıd~erle maiyat doktoru ol 
olmaz: ancak lüzumlu kuvvetlerin sefer- duğu gibi, aynı za 
her edilmesi ve hatta amele taburları manda mühendis 
teşkilile olur. ve akademi meztı-

., nldu ~ u kadar seridir. 

:lstanbulun mevcud yer altı dehlizle • nu ressamdır. Ta
rinin temizlenmesi ve ıslaru yalnız 1s - lihini mütehassıs 
tanbulun pnsif korunma müdafaasına olduğu meslekle
yaramakla kalmazlar ayni zamanda js - rin hepsini tecrübe etmiş. 

~ Kafi derecede şöhret ve para temin ede 
meıniş.Nihayet garson olarak bir otele 
girmiş, az ı.amanda metrdotel olmuş. 
otel sahibi olmuş, ve nihayet bilyük bir 

hiçbirinden servete sahih olmuştur. 
tanbulun U.sarı atikasının muhafazası ile 
turizm bakımından da büyük bir 1~ gö
rülmüş olur. 

Bir kere düşünmeli, İstanbula gelen 
bir Amerikalı Aynsofyada bir k~pıdan 

soku!arak yerin altında elektrikle ten -

vir edilmiş, havası tecdid olunmuş te -
miz ve duvarlannda birçok tariht resim-

ler, kabartmalar, küçük mihrabcıklar i
çinde kıymetli heykelcikler vesaire eski 

kıymetli eserler ve üstelik burası bir sı
ğınak olduğu için ecza dolablarile kur • 
tarma a'!ıat ve edevatı bulunan güzel bir 
yoldan t§. Beyazıda kadar götürülür ve 

burada yer yüzüne çıkarılırken Türkle
rin bu eski yolu böyle bir hava .sığınağı 

haline getirildikleri de. anlatılırsn gerek 
turizm ve gerek Türklerin dinamik ha • 

reket ve faaliyet kabiliyetleri hakkında 
onun üzerinde ne kadar heyecanlı ve gü
zel bir tesir bırakllmış olur. 

Evet Türkler dinamik har<'ket ve ka
biliyetlerini ve enerjilerini İstanbul ve 
diğer şehirlerin pasif müdafaalarım, yal
nız merkezi hükumetin yardım ve imda
dile değil, bütün mahalli kuvvetlerir. de 

seferber ve terkib edilmelerile de yapa -
bilcceklerini göstermelidirler. 

H. E. Erkllet 

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

22 yaşında bir genç 
J(ızın mektubu 
s. 'E. rumuzlle aldığım mektubda şöy. 

le denUiyor: 
Yüksek tahsil yapabilmem 22 yaşım& 

basmama sebeb oldu. Şimdi blr dairede 
iyi bır vazife almış bulunuyorum. 

Sadece 1ş kadını olmak arzusunda ol
mndı~ımı:Ian evlenmek istiyordum. 

Fakat görüyorum ki; ynş ve tüfilv ııis. 
bcUer1 bakımından gıırlb blr vaz.tyel! 
düı:mU~ oluyorum. 

msaca ızah edeyim: 
Dlkk t ediyorum; dalre arkadaşlarım 

:mısmtln meınurl)cl derece.si 1Ubar1le 
ayni srYiye ve mevkide oldul;um erkek
:er yaşını başını almUJ ve dolayıslle ço. 
hık çocuk sahibi olmuş klmselcrdlr. 
Gen~lere gelince onlar da benlmle at. 

ran olmalarına rağmen evle~ hakkın. 
da blr düşünceleri yok. 

Bl'ni mü~külpesend bir kız olarak 
tahmil' etmeyiniz. Bu vaziyet knrşısmda 
ar.:1ıtnu 11asıl ve ne şekilde bir eş seç -
mr .e ka.t't neticeye götüreblllrlm. 

Bu hususta tecrübeli ıznhlarmıza ib
ttyncım vardır. Hurmctıer. • 

* Yirmi iki yaş bir genç kız için hiç de 
fazla değlldlr. Bu yaşı normal evlenme 
yaşı addec1ebllir1z. Hatta, birkaç sene 
,.,n,.a bile gene slz yaşlanmış, evlenmek 
çağını geçirmiş nddedllcme:r..slniz. 
M~külpcsend değtıım, diyorsunuz. F -

knt bana kalırsn oldukça müşkülpes nd-
sln!z. Çünkü beraber çalıştığınız kim • 
scler hakkmdakl düşüncelerinizden ou 
cihet gayet iyi anlaşılıyor. Siz hend.ı 
evlcnmedlğln!2 için \lılllecek, kcrı lnl-
Z! kendiniz ~ aramak tcşcbblllünde ou
lanacak ynıa gelmediniz. Siz olduğu -
nuz gibl kalınız, slzl arasınlar. Ve nıt-e_ 

kir.ı göreceksiniz, size talib olncaklar 
bulunacaktır. Bunlar arasından en mu
vafık gC.r tü~Unüzü lntihab eder, onun
Ja evıcnirt:dı. 

Aceleye ,~,.. ... yok. oeçen günler 61-
Zl ihtıyarlatm..:. Cünkü dnh:ı ihtiyar. 
lıt çağına glrmcı m. hıı•.th, evde kal- -
mış kız addedllmeııw uzun zaman var, 

'l'GYZI 
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, ...... : Berliodaki son inğiliz Bçisi Nevil HenDersaı 

Mareşal GOrinu Ingiltere 
imparatorluğunu tehdid ediyor 

4$.' • 

1931 de N01·emberg k:9ngreta rınde Gijri:ng 'Ve Henderson 

- ~ - Göbbels dalına de>Ştça ve munsif davran-
Hec liltler, bana ,ahsan e ı;;efer, diğer dı. 

Ben de fırsattan iatifade ederek, Ba
ron fon Nöyratın Lrındrayı ziyaret et -
me.i ~vaki olan davetin daha hala a
flk oldu~nu .öyledi.m. Maaheza IIit1er 
bu meeelede, derhal ve nev'i şahsına 
münhuır bir surette daha az uzlaşıcı bir 
tıa.1 &ldı. Böyle bir ziyaretin mübalağ8lı 
timidlenı yol açacağından korktuğu, böy
le bir dyaret için Uızım olan ilk ve ipti
dai muvaffakiy.t ıartmın, İngiliz mat -
buatındaki hattı harek~tin delişmesi 

ve Nazimıin daha adl!.lnf! bir surette tak
dir edUmesi icab eylediği mütaleasında 

bulundu. 
Maamafih bir halle kürsüsüne çıktığı, 

veya elinde kalem olduğu zamanlar, hiç 
bir hiddet, öfke ona fazla acı gelmez, hiç 

e esirleri • • 
onomısıne 

~~~~~--~------------~~~~~~ 

Almanya bir buçuk milyon Polongalıyı zirai işlerdt 
çalıştırırken Fransa da kolonilerden getirdiği 

güzbinlerce ziraat amelesini işletiyor 
Yazan: Hasan Ali Ediz 

. ı 
1 
ı 

tahmin!erin çok dununda kaldı. 
Bu hal Amerika hükumetini, harbin 

altı aydanberi devamına rağmen, şjm -

çünkü, 1939 iyi hububat re 
koltesile büsbütün artan zirai buhran 
el'an bütün şiddetile kendini hissettir . 
rncktedir. 

O ~n öğle yemefinde doktor Göbbels 
tle, her Hri devlet matbuatına dair uzun 
bir m:ll&katta bulunmuştum. Bunu Hit -
lere söy!edim. bir yalan fazla mübalağalı, fazla kuyruk- kabett · tif d d ek 1_ d' · · · re en ıs a e e er , '\.en .ısı ıçın 

Hülasa, bugünkü Avrupa t..arbi, beJJ1' 
başlı bütün devl·etlerin büyü'.t büyük hıı 

bubat stoklarına malikiyctlerinden ötü 
giltere, ıbilhassa Arjarl11inden, külliyetli rü, Okyanus ötesi memleketlerinde bir 
miktarda et ve buğday satın aldı. Fakat kaç yıldanberi devam eden .ıirai buhra
bütün bunlara rağmen gerek İngiltere nı hafifletmedi. 

Dcwdoc Göbbels ilre olan konuimamız
da, yeni hi.ç bir feY menuubah etmiş de
l:i.J.d1k, ve JK>mma kadar matbuat mcselesı 
halledl.lern.emiş bir halde kaMiı. Fakat 

Son Postam ntefrlkası: l 

hı görünmezdi. ilk menhalede lazım olan zira:i mahsul!-
Gö :lng ile m~llkat tı, Kanada ve Avustralyadan alacak yer 

A~ağı yukarı bu aıralarda General G5- de, ucuzkığundan ötürü, tercihan LA -
(Denaı 9 uncu sayfada) tin A.merikasından iatın aldı.. Kanada 

ve Fran.sanın, gerekse 1talya ve kısmen Okyanus ötesindeki memleketler zirai 
dolambaçlı yollarla Almanyanın Okya - mahsul fazlalığından ve bunun satıla -
nus ötesi memleketlerinden ıatın aldık- mamasından kıvranırken, Avrupadaki1 

lan zirai mahsulatın miktarı yürütülen (Devanu 9 uncu sayfada) 

- H.ukkın var kızım. Eğer yanımd.8 ~ı:ndn ... Şermin de yeni nişanlanclı.ğıl . Münire hanım kapıdan -geliyorum-
Şerminin nişanlısı olmasa• beraber çık- !Çın. . . dıye cevab verdikten sonra Hicrana 
ma~ı teklif ederdim. Fakat malfun ya - Tabii ta·bii Münire hamıırncığım ... dönerek: 
iki yE-:-ıi nişanlı... Hem ne lüzum var .. ben çocuk değilim Lakırdıya daldım -dedi- çağırı-

Hicran kadmm sözünü kesti: ki .. bunalıp oturacağıma ben de başı- yorlar .. Kızım kapının ikinci aınahtan-
- Oh hiç üzülmeyiniz Münire ha- mm çaresine bakmalıyım! nı portmantonun üstüne b1I'akıyorum. 

mm. teklif etseniz de Z8ten imkfmı - Ne yapsan haklısın çocuğum .. ]'a- Oradan anırsın. Güle güle eğlen inşaal-
.'lok .. ben yalnız ç.ıkmalk istiyormnı! kat içi:n bırakmıyor işte aklıma geienj lalı! .. 

İçind~n acı bir gönül şikAyeti taşan söylemek istiyorum .. hem şey .. dilim Kadın çudıktan sonra Hicraın acı bir 
G.c,nç kız, uzar.mı.t olduğu se<iirnen 1 hareket dolu akJ.§ına kendini atıp sü- bu dolgun seste tehlikeli bir karar se- y H" .. 1 .. l b 

deli gibi fırlıyars.k aynanın önüne k~- rüklenecekti~ varmıyor amma .. gene soracagım: a- gu ~ e aşını salladı. Ve hıçkırık gibi 
tu ve bukleleri kanşm~ daAınık saçla.1. HafifCE oda kapısının tlimrdadığıru zer gibi olan kadıncağız tre<ldüdle mı- ıa mektub yok mu? kabarmış dolgun bir sesle tekrarladı: 
}armı ,-ola yola taramıya başladı. İl'i duyunca kendini toplamıya çaiiışarak rıldand•: - Bırakın şimdi onu Münire hanım. - Güle güle eğlen inşaallah!. 

- Size karı.şmıya hakkım yok amma Ben artık onu dü.şünmüyorum! Düşün- Hicrmı ilkönce akşamın serin hava-
-~.11 gözleri dumanlı. olgun ve kırmızı ~eelendi: 
J - G . . vavrunı. gece yarısı bir genç kızın mek biJe istemiyorum! sı içinde biraz ferahlık duya~ gibi oldu. 
bir mevvayı m<lırm duda·klen gergin- - irınız. ,.., 
di. O kMlar asab1. o kadar kırgındı ki İçeri girene ağlamış gözlerini, hıç- oeyoğlunda yalnız dolaşması... Münire hanım korka korka: Akın akın aşağı ve yukarı doğru akan 

ı. .. ~ il Hicran asabi bir feveranla' artJk '1a- - Pek te kesip atma kızım.. gene insan k~labalığı aıra.sında hızlı adımlar. 
içini doldurarı acılar mırıltı halinde ta- ~ırar.. gogsün göstermemek için sanki .. 

1 
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1 
lini saklamağı düşünemeden şiddetle sen bilirsin amma Server bey seni çok la Tünele doğru yürüdü. Tramvay is-

~ıvol'<lu: mu mr.. ır iş e mes~Jmüş gibi masaya 
- J ğil k İ yüzi111ii çevirerek kapının önünde mı- severdj... Ne olursa olsun ben buna tasyonunda durdu. Şimdi ne yapacak? 

- Bu aksmn da yalnız kalırsam 'ben e ere arkaınru döndü. çeii giren ev rıldanan ikadı.ncağız.a doğru iki arlım şahidim. Vakra çok okumuş değilim Nerey~ gidecekti? Tramvaıya binip 
xıec .. "-.:- ... ,:tık ö. leceğim Çıldıra- sahibi idi. Kaıdıncağız kapının önünde u c~uıı aı . . . . · · durarak: attı. ammaı biraz insandan anlarım.. o ço- Şişliye kadar uzanmağı düşündü. Fa • 
ca~ "n'. -yalnız çıkarsam ne olurmu~ ganki? cuk seni seviyordu .. Acaba başına bir kat sonra ne yapacaktı? Gene mi oda-

Kalbine sindiremedi~i müthiş ıztı- - Biz ıt0kağa çıkıyoruz kızım -dedi- Ya•h kadmcağız şefkaft Ye merha - Ieiaket mi geldi yoksa? sına dönüp yapayalnız kalacaktı? Bu. 
r.abla güzel gözlerinden yaşlar :fışkımn- eğer korkarsan ukamızdan her zaman met ~nlu efü:lerini Hicrana kaldırarak Hicran boğulmuş bir •esle: ak~am o kadar gariblik ve ümidsizlik 
ya basladı: vaptAğm gibi kaıpmın koldemirini in- sevgi "" müsamaha ile baktı:. - Ne felaketi gıelecek Münire ha - hissed'.yordu ki mutlaka kendi kendine 

Sırtına geçirdi~ leyla.k rengi ipekli dir.. - Hiç bir şey olmaz kızım .. faikat nımcıQ-ım. Eminol ki keyfine bak1p göz yaşları ve hıçkı.rıklar arasındaı bo-
Hic-:-an sesindeki dolgunlua11 saklı- be · k ı k d y ı kt Od d · robun gö~ne dl\~en birkc.~· damla .~öz .~ n annevım.. genç ız ara arşı içim urulyor. gu aca ı. asına önmekten adetti 

yamiclan cevab verdi: ..:ı h bb t k d Yok k p k · ·· k'. d T b k yasının ıslak lekeler halin<le daireler ·ıe mu a e ve oruma uygusu v~r - yo . . . e zannetmıyorum. ur uycr u. ramvaya inme ten vaız 
<tz<liitinin fnrkı.rıa varınca büsbfüün - Ben de çı-kıyorum. da.. Göreceksin ya dediğim çıkacak. Mese- geçti. Ağır adımlarla tekrar Galatasa-
asabileı:mişti. Ve hıçkırmıya başladı. - Y~!! Hicrırn bu yalnızlık ıztırabları içinde lenin ne olduğu yakında anlaşılacak .. . raya doğru geri döndü. Vaıkit geçirmeli 

Di"a""c'!R b:r ~onbahar gecesi b~ş1ı- Ev s~hibini-rı sooinde hayret ifade muhtaıc olduğ'u şef.kati bu iyi yürekJi Acaba nerede şimdi? Bilsek nerede ol- için görmiyen gözlerle mağazaların ra-
yordu. Revo~lunun kapalı ve yüksek eden bir not belirdi. Çünkü üç aydan- k~dmın gözlerinde sezince menedeme- duğunu belki... mek~nlarına bakmıya çalışıyordu. 
apartımanlrırmda oturan bütün · insan- beri. Hicr~nın. nişanlısı veya sevırilisi diği b;r samimiyetle boynuna atıldı: - Ne faydası var? Belki Berlinde - Elektrik ışık!arındaın kaçınıyordu. Bir 
ların hava almak ve ~ı k . . onu bu evm hır orl.asında pansiyoner - Üztilmeyiniz Münire hanımcığım. dir. Belki de Viyanada. .. mağazanın aynasında kendini görmiv. e 

eh enme ıçın !ro- . 
kaf1ıı f1rladıkları sa.atı·· e 1 ri . 

1
. olarak bı.ra.kıp gittıkten sonra gene ka- Ben kctıdimi koruyabilirim! - E~e. dosta sorsak .. acaba orafarda tah;:ı.mmülü olmadıg·ı gibi bas.ka v. abatn-

. · " e sess17. ı - . . · -
~n ko,•u ve elemli g"'l 1 . . •Y· dm Hk defa gece yalnız soka~a çık.rm- Ml"•nlre hanını ince soluk dudakluı- bir biJnikleri var mı? İstersen bizLrn cı gözlerin de sanki içini göreceklermi~ 
6' u <te erı ~ındı~ı bu ~· h I O . . - -saat ookakfar sinemala . 

1 
a atzır anıyo du. · bır mektebli klz nın 2ras•ndan mırıldanıyordu: dam~d~ bir kere sorayım. gibi nazarlarmdan çekiniyordu. Dalgın 

, . r. gazıno ar 17'b' k ğ. d h d t ~~ıkl:; ve hararetli bir hAv~· ta . .
1 

-ı ı a şsım y~me ın en sonra ep ev e - nscın öyle zanneder kJzım amma. Hicran şiddetle kadıncağızın sözünü ve manasız gezintisi onu Galatasaray-a 
" nsıyonı e kalmı.;, ~.:ı b'l a· b ,_ carıllı\n 1 rdı. Bütün acıları ve ümidsiz.1ik- ., pencer<:'Uen ı e ışarı aırn•a- Hicran gene isyan hissediyordu: kesti: doğrLl sürüklerken karş1 taraftaki kal-

1 f f • b. ·hı· h n'lı~tı. Kadıncağız kısa bir sükO.tlan - Fakat ben de çıldıracagıy m art.ık. - H~ır, hayır!. Kat'iyen böyle bir dırı!r<la yu'"rüv. €n ince, uzun bir ste>ncin 
eor ecı ır ı ızar umma1Sile mevcu- sonra · lm k '"J • ~ 
d1yE"tlrıl çırpına çırpınn karanhk b' emın ° a ister gibi tekrarlı:ıdı: ölmeden mezara girmiş gibiyim... şey yapmayınız .. . Ben onunla meşgul sezdirmemiye çalışarak kendisine bak· 

. . ı r - Demek sen de sok ~ k •-füüm çukuruna sürükliyen bu yalnız- Hicr<ln hanım? a~a çı· aca,J\.sın - S;ına hak veriyorum .. yerden go- olmak istemiyorum artık!. tığını farketti. Birkaç a.dım daha attık .. 
lığa arhk tahammöl edemiyecekti! Ne _ Ev~t! Çı'kıııc~. Artıilıt 'h..J....lu- ke kad~r hakkın var yaıvrum .. Ben de Miinire hanım itiraz edemedi. ZR - tan sonra birdenbire önüne çıkan içer
olursa olsun 

0 
da h~atın lflk, ses ve yorum. ._........ Rrkadaşl:ık edemiyorum sana.. Allah ten revab vermesine vakit kalmamı~tı. lek b-ir mağazanın koridoruna girdi. 

eksf1t etmesin bütün işler benim ha • A?ğıdan sesleniyorlardı ( Arkast var j 
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iki kada tipi 
ve iki makyaj 

Bahar modasında 
itidal İşte ilk.bahar 

Makyaj yü'lii llalettayin boyıımak de

lildir. :!Msm bir ~ kadınlar makyaj 

J\Hünden, olduklanndan qirkin ~n -

1neleri yüsierifti. lA•lettayin imyM'lala _ 

rmdan MÇ(armm tıuval@tini yüı,erine 

uygun gelftek ,.Cilde yapmamalarm -

dandır .• Makyajda e-. makya,im yüzün 

fekline uyıu11 olmuıdır. Yüıiine uy -

cwn makyaj yapan çirktn karlın güzel 

fÖründüjıü halde, makyajını y{iaünün 

tek.lirle uydura.Mtyan gb@-1 kadın çir -
kin görünir. 

Kadın tipleri pek muh~m olmakla be

raber esu itibarile iki mO:him kuma ay -
rılabilirler. 

Birinciler: N91'ell yiizl.ri teşkil erler. 

Gözler ekseriyetle ~ık r~k ve şendir, 
hakıtlarda btr rülilm&eMe ve nef'e var -
dır. Ağız, burun ufak, saçlar yumuşak, 
yüz biçimi - ~ vaktt - yuvarlaktır. 

İkinciler: Cidd.i yUıd~r... Bunlarda 

yüz Çizgileri mııntazamdır, ve çehrenin 
umum· ı manası daha ağır başlıdır. 

Ten - yüz l!rgü va
kı! çok görülmüş ve 
çok kullamlmış bir 
örgüdilr. Fakat buna 
rağmen güzelliğin -
den hiç bir ıey k~y . 
'.letmemiitir. Renk -
leri iyi seçildiği tak
dirde baştan b~a bı. 
örgüden örülmüş en 
güzel bluzlar, ceket 
ler, hatt& roblar elde 
etmek mümkündür. 
Örnek o !arak şu za · 
rif modeli veriyoruz: 
Örgüsü üzerinde dü
şünmiye bile lüzum 
yok. Hep ters - yü:a 
örgü... Buna muka -
bil renklerin üzerin -
de çok düşünmek IA~ 
zım... Orijinal şekıJ... 

de imtizac edecek o -
lan bu üç rengin bfr
birine tam manasfle 
uyması bir arada tam 
bir renk ahengi vü -
cude getirmesi icab 
eder. Bu takdirde ko 
yu renk üstündeki a
çık çizgiler, orta renk 
le açığı birbirinden 

Tipleri iki hü _ 
)ilk kısma ayırdı . 
lırnız gibi tipe uy 

nıası ~art olan m3l< 

Yajı da fki mühi1'1 

tarza ayırabllirL 
Birinci kadın ti . 

Hu.su.si yağlı kremler tabii her ikisinden 

de elverişlidir.) Rujun rengi ne fazla kı

ıı:ıl, ne de koyu olmamalıdır. Bu tipin 

pudra altlığı diye hususi bir krem veya 

su ku1lanması icab etmez. İyi sürülmü~ 

yağlıca bir krem k!fidir. Kirpikler her 

halde kıvrılmalıdır. Şen bir bakışa kı _ 

vırcık kirpik son derece yaraşır. 

ayırıuı enli koyu çizgi, açık renk robayı süsliyen koyu yaka ve kollaıı çerçeveli
yen bilezikler birbirinin güzelliğini tam anılar ve bluzun her kısmında göze hoş 
görünen bir değişiklik yaratır. 

pinin makyajı bir 

( Her kadın bil~lidir J 
Bazı kadın~ardan: cO; giydiğini es -

I İkinci tipin makyajında renkten ziya-

1 d'e çizgiye ehemmiyet verilir. Düzgu"n Balı ar modası ak1,ı başında bir moda 
1 ve koyuca bir cpudra alt1-ığı,, bu tipe e- ı O arak kendini gösteriyor. İnce, şirin ye-
sastır. Yanaklar mümkün olduğu ·ı·kı crenk makyajı. . nı 1 eri arasında cacayib• denebilecek • kitmek bilmez.> diye gıpta ile bahsedi -
kadar az boyanmalıdır. ı · h dır. Yanaklarda hı en emen yok gibi. .. Fazla değişik ve lir. Bu; bilhassa paranın günden güne 

fif bir :pembelik. Ruj koyu renk olmalıdır. Göz kapakları orijinal modellerinde bile bu tarzın eski kıymet bulduğu, ekonominin hergün 

~z kaPftklarında rnatvi gri veya a- ı göze çarpacak şekilde gölgelenmeli, kir- örneklerine nazaran bir itidal var. Bu biraz daha zaruri bir hayat şartı halini 
çık yeşil hatif bir gölge. Düz - pikler kıvnlmak için değil, elden geldiği hal, yalnız elbiselerde değil şapka, a _ aldığı şu zamanda hakikaten methe de -

gün ve parlak dudaklar.. (Bu ] kadar uzun göstermek maksadile kozma- yakkabı, çanta bütün kadm e as:ındtı 
par~-e.klık geceleri. biraz g 'serin ile 1 tiklenmelidir. Bu tiplere göz uçlarını sür- göze çarpıyor. Denebi'ir ki kanşı~ dünva 

ğer .bir vasıftır. Bunun için üzücü bir iti

naya lüzum yoktur. Ufak bir dikkat, işe 
yllhud taze tereyağile temin edilebilir. me ile uzatmak pek yaraşır. hAd· .. .. · a ısatı ve harb buyuk endişe ve karar- yarar, pratik bilgiler kafidir. 

( ___ Otu ~a;ı'ab 
t . '"tü 

)1 Kendinize m ~ hsus 
bir maltyajınız olmah 

sızlıklarile moda yaratıcılarına daha pra- Mesela: Yakında kışlık şapkaların1z1 

tik, saha sade ve daha makul yenilikler kaldırma zamanı gele~ek. Onları sarıp bir 
ilham etmiştir. tarafa koymadan önce iyice fırçal~mayı, 

yı u yapmak i!tiyorsanız ıu nok-
talara eheınmıy~t vermeniz ~o.rttır. Ça-

roaşır yıkanınca, ütülenecek şeyler gece-
den hazırlanır Sökükl . . · er, yırtıklar tam1r 
içın ayrılır, Sağlamlar nemli nemli bir 

masaya yayılır ve tomar halinde birer bi
rer bükülür. 

Ütüleneceıw vakit h . 
. 6' er parça enıne bo-

yuna bır defa çekilir ,,.1d .. k" 1 • .L e mum ·un o -
duğu kadar düzeltilir üt·· .. t . b · u once emız ır 

bez üzerine bastırılır. Sıcaklıaın derecPsi 
anlaşılır. Sonra asıl üt"l b u enecek şey uzun-
luğuna ve ne.sc · · ının düzlüğüne ütüknır. 

Seçtiğimiz şu güzel tayyörde bu say icab ediyorsa umumt bir temiz
1
ik yap -

<lığımız hususiyetleri pek kolaylıkla gö- mayı, lekelerini birer birer çıkarmayı, 
sonra da bütün yaz güveler tarafından 

delik deşik olmamaları için tedbir al -
receksiniz. Bol etek bir yenilik olmakla 

beraber pratik olma yolund::l atılmış bir 

ı d 
mayı unutmamalısınız. a ım da sayı'·abilir. Bahusus böyle makul 

f ve mutedil bir derecede kalınca ... Cekete * 
gelince klasik yaka, klasik kollar etekie Kürkleriniz ıslandığı vakit sıcaktan ve 
~mamen bir tarzda, yani pratik ve saı:ie- ateşten uzak bir yerde kurutmalısınız. 

dir. Kum~ bu tarza son derece uygun _ Kuruyunca ufak bir değnekle vura vura 

dur. Sarı, pembe, beyaz, gök mavisi ve tozlarını silkmelisiniz ve tüylerinin git
tiği tarafa hafif hafif fırçalamalısınız. siyah çi7.gili kalınca bir ekose. 
-Varsa- yakadaki, kol ağızlarındakj kfr -

leri, yağları benzinle çıkarmalısınız. 

Pratik bir çocuk 
elbisesi 

Uzun kollu, kapalı yakalı bir ceket -

pantalon; bebekler için çok pratik bir el-Verevine iitü - nadir zamanlar müstes _ Boyanırken rastgele birine benzemeyi 
na - yapılmaz. Yaln1l! kenarlar salatalan- hatırınızdan bile geçirmemelisiniz. Mak

ma.sın için verev Ütülenir. Ütü ufak u- yajınız sizin kendinizin, kendi tipinizin 

Bahar 'apkası * ıbisedir. Bu elbise onun ne minimini u • 

fak, kJJ1a kısa hareketierl b 
dırıl S e astırılıp kal-

maz. ağdan sola bastıra bastıra a-

olmalı, kimseye benzememelidir. İnsan -
ların nasıl karakterleri başka başka ise 

Herhangi bir elbisenizdeki en ufak bir zuvlannın hareketine engel olur. Ne de 
söküğü daha ilk gördüğünüz gün dikmeli, fazla açık veya ince bir elbise gibi üşü-

lır ağır sürü1ili. Kalın dik" 
1 

. d"ğ tiplerinin de öyle hususiyetleri vardır. 
ıı erın, u -

rnelerin izleri alt tarafa k . .
1 

Makyaj bu hususiyetlere uygun olma -
. çı masın dıye 

üstlerınden ütü geçı·rrne . lıdır. 
nuye dikkat e -

d1lir. Brodeler, dantelle k Bununla beraber makyajın umumi kai· I 
. r, ya a, vol:.ın, ok d ğ'ldir O d kl k k s~ntür ve kol kapakları en evvel ütüle _ de'.eri y e ı . n a açı ı ve ·o- 1 

( b Yuluk, gölge ve ziya, renkler hep birtr 
nır, sonra ro a gibi) iki k t 
iki taraftan üttilenir. Ütüd af ylerler her kaideye tabidir. 

c az a katıla- Yüze sürülen renkten maksad gozu 
fan yerler verevine iltülene k re yumu - örneğin sürüldüğü yere çekmektir. Bu -
tatılır. Fakat bundan önce b" k . . ır ere nes-
cmın düzlüğüne doğru ütUlenmelid' 

Ütül ır. 
enecek eşya ne kadar ince ol 

-t'· .. ursa, 
u unun altına serilen altlık 0 kadar 
muşak olmalıdır. yu-

Ütülenen çarn . . k 
S§ır ıyıce urumadan do-

nun içindir ki ablak yüzlüler rujlarını 

elmacık kemiklerinin mümkün olduğu 

kadar yukarı kısmına ve şakaklarına 
doğru yaymalıdırlar ki buraya takılacak 

gözler; yüzün diğer kısımlarının genişli- · 
ğini farkedemesin. 

en kiiçük aşmma yerini belirsiz şekilde 

tamire ve kuvvetlendirmiye ehemmiyet 

vermlisiniz. Bu basit tedbir maalesef çok 

1 

defa ihmal edilir. Yırtlk denen şey ortaya 

1 

böylıe çıkar. * 
• 1 Elbiselerinizi giymeden önce ve çıka
. r rınca dalına silkmeyi, fırçalamayı ihmal 

, etmeyiniz. Lekeleri derhal temizleme ça

l relerini araştırınız. Aksı takdirde onları 

1 sık sık temizlenmiye vermiye mecbur ka
lırsınız. Hem masrafınız artar, hem el -

biseniz çabuk eskir. 

* 

rnesine sebeb olur. 
Modelde kullanılan örgü (ters - yü.z) 

örgüdür. Muayyen 'fasılalara aralarına 

birer ilmik düz örgü geçirilmiştir. Paça

lar, kol ağızları ve yaka lastik örgüdür. 

Ev bilgileri 
Krepdöşin, krepbirman vesair saf i -

pekli kumaşların parlaklıklarını muha
faza için yıkadıktan sonra son çalkala • 
ma suyuna bir bardak süt ilave etme -
Iidir. 

laba yerleştıri]m ı·dir eme ı . 
·························· ················-··················· 

Buna mukabil yüzlı~ri dar, gözlel'i bir
birine yakın ve bu yüzden burunları 

yüzlerinde mühim bir yer işgal edenler 
ruju hemen bütün yanaklarına, gözleri
nin ta yakınından kulakiarma doğru 

yaymak zaruretindedirler. Böylece ba -

Balığın pullarını kolayca sıyırabilmek 
için birkaç dakika kaynar suda bırakma-

Elbiselerinizi mrlm1zda:n çıkarır çı - lıdır. 

Ol<uyucularımıza 
Son Postanın lı: dı 

~ Paı:\rtesı ~· a. n ~aylası her haf
• unler1 neşredilir 

'l'uval9t, BlOda tv ta1. • 

de te.sadfif ettıtlıı ~eri gibi bahl.$1er 
te.nın kad iz güçlükleri, Son Pos-
tubla ecıra.~W:Yfası muharririne mek-

. lniııj Mektubunuzuın ce 
vaoını kadın sayfaınnda bulaeak.s~nız. -

l k ı .... k 
1 
ğ ld x- Tülü belki biraz fazla gösterişli, belk! 

an arın gozu ırmızı l ın yayı ı5 ı ver- · 
ıere kadar uzanır ve 0 yüzü olduğu;dan ı biraz fazla itinaya lüzum gösteren bir 
geniş gibi görür. tarzda ... Fakat ~apkanın esaı:: hatları sa-

Bunlardan anlaşılıyor kı ruj yayıldık-! de ve pratik ... Bu sayede çizgiler göz a
ça yüzü geniş göste!.'i..r. Mahducl sahay<'l !Ian tatlı bir renkle tülün gösterişile uz -
jnhi.sar ettikçe de çehreyi inceltir. laştırılmış: Fötrün rengi pembe . .• 

karmaz askıya asmalısınız. Hiç bir şey 
askının yerini tutmaz. Dundan başka on
ları arasıra bütün gece açık havada bı' _ 

rakmalısınız. Rutubet buruşuklukları 8 _ 

çar. Sık sık ütülemek Eizumunu ortadHn 

kaldırır. Bu da elbisenin uzun zaman ye

ni kalmasına bir başka yardımdır. Çün
kü: Bilirsiniz ki ütü kumaşı az çok eski
tir. Bilhassa kadıfelerde bu usul son de
rece iyi bir tesir yapmaktadır. 

* İki misli ayakkabı üç misli cl:ıyanır. 
Çünkü eşya da insanlar gibi arada bir 
dinlenirse yıpranmaktan kurtulur. 

* Fare deliklerini bol (terebentın) e ba-
tmlmış bezle tıkayınız. Terebentinin 
kuvvetli kokusu çok geçmeden fareleri 
yer dcğiştirmeğe ve mutfağınızdan kaç
maya mecbur eder. 
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WCIMISllt 
Hitlerin yeni bir hitabesi 

(Bqtarafa 1 inci sayfada) 

Hitabesini Berlin asken müzesin -
de irad eden Führer demiştir ki: 

Moskovodaki sulh müzakereleri 
henüz bjr netice vermedi 

SED~D 
Neldeclea: İbrahim Safa 

iki muamma karşısında 

(Baştarafı 1 inci sayfada) borg'un şimali şarkisinde kain Repolayı 
den bulunma·ktadır. işgal etmişlerdir. 

Resmi tebliğ Hava muharebeleri esnasında beş Fin 
He!sinki 1 O ( A.A.) - Sovyet - Fln tayyaresi düşürülmüştür. 

müzakereleri hakkında bu akşam n~ş- Fin tebliği 
redı ı.-.n bir resmi tebliğde ezcümle şöy Helsinki ıo (A.A.) _ Finlandiya teb-
le denilmektedir: liği: 

cAlman,ya, kahraıMI' lllrmın ölümü 
yı.ldönümünü vahim bir devrede kutlu 
yor. Liyakatsiz bir hale gelen eski ne
sil tarafından senelerce müddet söy -
1enen insicamsız sözler, bugün, mazı
deki kadar azaımet1i ve şerefli bir va
kıa olmuştur. Şarkta cereyan edl"n 
muzafferane ve eşsiz muharebeden son 
ra. kara ordumuza mensub fırkalaır ef
radı,. gemilerimizin mürettebatı ve ha 
va kın·vetlerimize mensub muharib -
ler, halen. Almanyayı eski garbli dü~
mana karşı müdafaaya hazırlanıyor 
lar. 

İki hükU.met bir müddettenberi te - Fin\lndiya körfezi kıyılarında şimale 
masa girmişlerdi. Bu temas İsveç hü - doğru ilerlemeğe teşebbüs eden düşman 
ktim~li vasıtasile teessüs etmiştir. müfrezeleri püskürtülmüştilr. Düşma • 

Bu temasııı gayesi. muhtemel banş nın Viipuri'nin şimal-batısındaki teşeb
- imkan!<Trını tetkik etmek olmuş ve iki büsleri de akim kalmıştır. Viipuri körfe

taraf doğrudan doğruya görüşmelerde- zinde Sovyet kıt'aları Finler tarafından 
Tanrının huzurunda dua k" ~ .J t 1· · 1 d" ı La~ ..ıayı es ım etmıs er ır. çevrilmemek için tahliye edilen bir kaç 

Tarih1miwe ilk defa olarak, mevcu- Sovyet hükumeti, Fin hükfünetinin küçük adayı işgal etmişlerdir. Viipuri • 
diye~i için yaptığı çok büyük mücade- mümesc:illerini görii~melere ba~lamak nin cenubunda ve doğu cenubundala kü
leyi 1akdi:cı için, Alman milleti, ba~tım üzere Mo.c:;kovaya davet ettiğinden Rv- çük Sovyet hücumları akim kalmıştır. 
b~t a. Tanrının huzurunda dua etmE>k- ti ile ilk müzakereleri idare etmiş o1~n Düşmanın Kare~i bcrzahındaki en bü
tedir. Hicbir millet kahramanların h~- Pı1sfriui, general Walden ve meb'us yük gayreti Vuoksi nehri nz~rıncıe vuku 
tıras•nı taziz hususunda. Alman mille- Veinmann'dan mürekkeb bir heyet 6 bulmuş düşman bütün gün nehrı gcçme
ti kadar faz1a hürmete sahib dc!!i\dir. Mnrt4a Moskovaya gitmistir. Bu heye>t ğe çalışmıştır. Muhtelif noktnlar • 
Mukadder<1tın ulvi bir anındayız. Coit- Sovvet hükumeti mümessillerile ıki tıç da Fin top~u ve hava kuvvetleri taarruı 
rafi \0rız)vetimiz daima vahim siy11.:;i ~örü~me yapmış, Fin mümessilleri Sov için hazırlanmakta olan düşman toplan~ 
muararnlar tev1id etmiş VP. bu gihi yet bm~ şartlarım öiirenmiştir. tılarını dağıtmıştır. Düşman bütün ta -
anlarda. milletimizin mevcudiyeti. da- Şimdiye kadar hiçbir karar veril • arruzlarında şiddetle püskiirtülmfü;tür. 
im ~ asker1erimizin kahrama·nra feda- menıiştir. Dün akşam, Vuoski üzerindı>ki ınzlar Kı 
karlı' nr' e temin edÜmiştir. İki bin ı Amerika gazetesinin tefsirleri zılordu askerlerinin cesed

1
erile dolu idi. 

. . . . senedenberl tarihte rol oynamnmız. bu Vaşington 10 (A.A.) - Va~ington mP- Ladoga gölünün doğu şimalinde düşman 
, - cUsta>nın bu tesadüfün ortaya edışı. Ayşe Le~~nm .. e~~r bul:111du~u iki bin yıl esn~~ında daima savaşma - j hafilinde hüküm süren kanaate göre, ni- muhtelif noktalarda şiddetle ta:.:ıı-ruz eı. 

ç ·masından memnun olma~ muh- Pend!kten Necıbın koşkunden fırarı ıle ğa ve ic?.b ederse, bütün milletin hay'\ yetleri bambaşka olmasına rağmen Ber _ miş ve her tarafta püskürtülmüştür. 
( tcmclı:li. İshak elindeki dosyayı hudnd al~kadardır. cUsta•nın sı;ğ eli mesabe- tı u~nmdal kendisini fedaya hazlr in· lin ve Stokholm Rus _ Fin -;n!h müzake- Fin keşif tayyareleri S<ıvyet h<ıtlarım" 
haricine çıkar çıkmaz zanned~rim. ki isinde nJan Sara. AH Hikmetin hastane- sanlnm sayesindedir. relerinde mühim rol. oynamaktadırlar. gerilerinde uzak mesafelere kadar uı;ut 

I Lemanı serbes: bır&kacaktı .. ~.un~an den çı~ıp ç~a~ığını. öğr:necek ve o V.;ktile on1arm. ui!runna çaroıştık· V~!ington Post gazetesi d;yor ıd: yapmışlardır. Bombardıman tavyare\l'll~ 
r dolayı son dakikaya kadar öldurmıye vasıta ı1e Alı Hıkmetın ruşanlısı olaın farı hedefler için mücadele ediyoruz. Murakerelerin sade Finlôtıdıyanın iaşe kol'arını, hücum aral:>ala.,.ile zn~~ 
ı ıuz::ı:n da görmedi. Amma Atılın geve- Ayşe Lem:n~. tekrar yaka.lıyacaklnrd.1 .. Ferdi!" Jıavatı ve mukadderi ne o1ur-,a ~uka~d.~ratma değil, daha uzağa gidl"n otomobil kollarım ve Finlandisa körfıu 
zelıgı. . . Fakat bu tun bunlar bırer ta'hmm olsun, her birimizin maksadımız. caı _ hır donum noktasına vardığı asikanhr. bölgesindeki müfrezeleri b0mb11laJ:1Pt.~ 

ı - Bu işi de bozdu. Bir nokta daha den ibarettir. Ne cUsta•, ne de çıre.ğ1 miamn mevcu<livetine ve Atisine ba°'- Rusyanın Finlandiya harbi dolayışile bir Sovyet arabası tahrib edilmiştir. 
ko0miserim. Şu taksi meselesi? elimize ~e0l'Ylediği için tafsiUtını bilm1- lıdır. Fakat, bizi. burada, mazinin f;v meydana çıkan askeri zafı Alırıı:ınyanın Düşmanın, Viipuri bö1gPsinin Ladn~ 

Sedad ayağa ıkalktı. odasında dola- yoruz. Bilen yalnız onlardır; h~tta, kine cıkı\ran bir ~ev var: Yaktne. l>ir- dip omatik vaziyetini his~olunacak suret- gölünün şimalinde ve Pet<-amo böl~estn-
ş~ak: dik·kat ettin mi? Vasıta ola.ırak kullan- cok kimselerin, uı!runda şuursuz bir te dUzcltmi_, bulunmaktadır. Moskova • deki hava faaliyeti çok şiddetli 0

1

ımu~ .. 

- Bu mesele de uykumu kaçırdı. dıklan adcım1ar ne onları tamyorl<1T, su~tte cam\stık18f'"l ideali hiz Jıeotnıi~ nın Rusya ile Almanva arasıncfa. yapılnn tur. 
Ben ilk tahrninlerimin hatalı olması !le de lcendilcrine yaptırılan işin mahi· vazınAn ·müdrik bulunuvorm:. Bu ln- ittifakta en ?;iyade hakim taraf olduğuna 6 Sovyet tı>yyaresi dOştırnldO. 
ihtimalini dü5ünerek bir de aksi ihti- yet ve hedefini biliyorlar. c:ı:ınlar, Alman milletini~ kendisi idi. dair yürütü'en safca kanaat ortadan kalk Helsinki 10 (A.A.) - Teeyyild eden 
maileri derp.iş etmiye başlamıştım. Ali Osman, komiserin omuzuna dos- Etrafımızı kus~tnn wMikPl!'r bUvüdü~ mak üzeredir. mallımata göre, Finlandiya tayyareleri, 
Yani. Atıfın otomobile binmesini, biı tane cfo.1ı::tınarak: ':e camiam'7.ın kıymetini daha fa . .d~ Fiolandiyaya garanti dün. 6 Sovyet tayyaresi düşürmüşlerdir. 
tuzağa düşİrıesi şeklinde izah etmiştik, - Vakı~ eleb&Şıları yakalıyamanık tc:Cı::dir ediyoruz. Amsterdam ıo (A.A.) - Berlinde bu- -- -· değil mi? Bir de bunun aksini hesaba amma-, fevkal5de milhim olan do>:~a Val-tşt bir mücadele lunan ecnebi müşahidlerinin bildirdiği - F evk?.lade ahvalde ve 
kattım. Yani o. taksiye bilerek ve isti- gt-ne et»nln f!lin<le lromiııerim ... YRlpız ne göre Alman hükumet merkezinde Al-

d d 
v •

1 
~ ,_ b.. .. J Plnıto~ratik dem-0tkrasiler. ınasyonı:ı 1 f b ı · kt TU k 

yerek binmistir. osya eın . aşaC?ı yutl\arı uttın Slf an- l' t Al k h 4 b" manyanın ve İskandinav memleketleri - 50 ar er 1 e r 
_ Ah 1.rallahi zerre kadar aklım· nı oıtaıyR kcydun söy1edimn bir tah- -;o~n ~~l rr.~nv~ya arşı .:a 

51 ı r nin Finlnndiyanın istiklalini caranti et- " 
. . . 'nd n .b ~ d v •1 b hakik tt' Mııcaıı·C' eve .(!ırmıs ve en vub:ek herltf k d 1 "' ·ı 

dan geçmedi. IDl e l u:eL e(tl • ence ' (\ lf, leri Olıtrak nirSVOnnl $0~VC1°li?.min imha- meleri meVZUUbahs Olmaktadlr. a ınının a acagı vazı 8 
-· Evıet ... Zaten şoför Mustafa sa- IldNci FASIL sını ı"la"'n etmt' ol kl • k b" . İyi haber alan ma:hfel1erde hasıl olan 

A 

1 
. . ş ma a. anca • ımn k 

na Atıfı :1~am.ıya ve ~u up ~~tırmıy~ Biiyükııdada «Güneş,. oteli ~imdiye kadar tahakkuk ettirmekte fil ·anaate göre Fin murahhaslannın şimdi f Haştarafı 1 ind sayfada) 
ın~mur e?ilmış oldugunu soyleme~ Ç&rŞJda kasabdan çıkan Sabriye ko- duğumm: bir seyi teyid edivmlar. Ya- Moskovada bulundukları muh~kkak gi - tır. Bu nizamnamler içtimalarmı ta -
mı? Hatta bıı ot~mobile uy~u~a bır ıun<lnki saate baktı: ni. n~~vonal sosvalist cmnia fikri. Al- bidir. Bütün İskandinav m~ml;ke~lerin- marnlamak üzere bulunan Askeri Şu -
saat tak~ıa-tnı da ı!Ave etmedı mı? De- _ Ona çevrek var! Eğer öğleve ka ... mnn milletin! birlestlrerek 0 k de S<ıvy~tler tarafından Finlandıyadan rada müzakere edilmektedir. 

,_ k' ttrf kimi · · · v • ' nu pP takb edılen fedakarlığı ı B k ·· i k mt 
meK ~ ı. <"\.. nereye, n e~~e gı- dar yPrn('ılderi yetiştiremezsek mi.işte- tehll'~"'li bit' hale retirmektedir. Cünldi 1 . . n evve ce zan - u anuna gore umum veya ıs 
deceginı bılerek, yalnız akıbetını t.ah- rilerderı kfrnhUir neler icıfteoe.,..z? dii~manlRrımız anlamıst r k" Al nedildığı kadar ağır olmadığı söylen - seferberlik halinde ve fevkalade hal -. . . . a· A b ~ f>' ı ı. man tnektedir h lıkl 
mm etmıyerek otom"bı1e bın ı. ra a- Diye mırıldandı. K.am<la beldiven millc\.i bu fikre inandıkça "'amaaluAb _ + • lerdc yap1lacak seferberlik azır a -

da h 
·r· "ld" d"l 1 ... t dil · " ~ .ıskandlnav matbuatı Al ·ı k t' 1 "l ri ' erı ı o ur u er ve yo a a ıver er. Adaya rr<1h~ııc:ı hasu- areb~laroan birine dur. ~ manyamn rı e ı a arın tecemmu e esnasm..ıa 

T 
.. t d b k Sovyetlerin Y. anında bir müdahale".inin ı lAd t ı 1 t · d'l · 

- am:!m us a , aş a... atladı ve: araba cNizam»a' doğru yc1~ a e a e vası a ara emın e ı emıyen 
- Başka iki nokta kalıyor: Bu da ı -' Alman ittihadı C:nüne geçmek üzere Finlandiyanın bir - bütün askeri ihtiya"ları vevn hizmet -

anaı. ı ki "' " 
bütün bu hadiselerin ilk adımını fal<at Sabriye yirmi Uç. yirmi dört Yll~h- Mukadderat bizi. saadet ve felakP.t ·aı; mev i feda etmesi Uzım gE>ldiğini leri muayyen hükümler do.iresinde ver 
en 7.ararsızını teşkil etmiştir. Fikri - rmdn. ı-:Rn~ n. ~izel bir ka~ındt. Ada- <:JevirlPri için birlestirmistir. Dünva, ihsas eylemektedir. meğe veya yapmağ:ı her ahıs borçlu 
'A sım tjcnrethanesı"nde bodrumda de- · -.Jl h ·1 ,_ ki · 1 bizim ittihııdnmzı bozmak istı·vor. Ce- Harb c-evam er'iyor tuttı1mu~tur. 
n nın Jy•x.ı tı nvası e. !l'ies ·n giıneşi e ya- " "' 
poda çalısan Ali Hikmetin uğradığı nan· r\.erisi tatlı bir bronz renııi alrnıstı. ,·;ı.bımız, bütiln devirlerin en büyt'k Fi~landiya hududu 10 (A.A.) - Fin- Kanun. kadın ve erkek yurdda~ı bu 
tecavüz. bu noktada iki muamma kar- Çıpfak bncaklarmm vP. kolla~mm ~n- r.amiosı icincie daha kuvvetli elele ·ver h nrlıye ile Sovyetler Birliği arasında vazifede müsavi telakki eylemiş bu -
şısında kalıyoruz. 'l.:ıancı erkeklere . kars.ı uyandırdifu :,;:ek. h~susunna yeniden :vemln etti -ı Moskovada doğr~~an doğruya r..üııake- lunduiWndan hazırlanan nizamnameler 

« Evvela Ali Hikmetin zararsız bir ~\t·zuva karS'l Snhriyenin tamamile ıa- ı ınm1 7nır. A1man mmetini T"~.-calcımd- r<'ler cereyan ettıgı halde Sovyet ku - de Tiirk kRdırıma tercttüb edecek va1i
hale getirilmesi icabetti: çünkü tesadüf V.ayid. isine. evine ve kocasına dü.skUn ist1vorwr. cYeminimiı «Alman ittnn- mımdanlığı Kareli berzahının garb kıs - foler birer birer zfl~rolunmuş ve on b~:f 
bu y~; yukarıya çıkarsa Lemanla kRr· hir hali var<lı. . dı» oır. romda taarruz üsttine taa-rruza devam e- vaşmdan 65 yaşına kadar (65 yaş da-
şılaşır: ynni Leman kıyafetine gi.rı>n (Ark<t$t. tıar) K~nitalizmin mıızarfer o!masım is - divor. Sovyet kıt'aları Viborg cephe - hil) her erkek icin oldu~u gibi her ka-
Sara ile ... O zamafn nlılanlısına yak ............................................................. tivorbr. f<ıkat btz. nasvonal v-e nasvl)- şir:rle şiddetl.i bir taarruuı t~şebbüs et • dının da yapacağı hizmetler tasrih e-
laşmak cınunla mutlaka konuşmak isti- Bir keklik için aff P. m ö!dUren nal S05V~list camianın zaferini tem'n rnislerdir, Şehrin cenub varoşunu istih- dilmi;'ltir. ·Yaılnız 15 yasından aşağı ve 
yecek; bu do. foyalarını meydana koya- katilin muhal<emssi Ptm~k istiv.l'\ruz. Takriben fi) seneder. ldaf eden bu taarruı: akim kalmıştır. 65 yasından yukarı 'olanlarla malUl ve 
caktı. beri. THl~vonal $MVıtli7ım. Almanva\ l ~ovyetler diğer. taraftan Finlandiya gö - sıhhati muht;l olan kadın ve erkekler-

chinci ihtimal: Leman gibi görii- (Başfarafı ı inel sayfada) f c1 "1~·hetinden kurtarmaiYa nefsini lu kıyılarına Vıborg'un garbma yerleş - le bakıma muhtnc çocuğu olan, ve g~-
nen Saranın yukarıda i.~ini rahatça Hüseyin o köyden başka bir köye hnsrPtm'~tir Tarihte misli olrmvan meğe ?.a~ışıyorlar. Vibor? ~örfczın!n he- be bulunan k;'tj:lınlar şahıs mükellefi -
göreb!Imcsi ve kimse tarafından rahat- giderken Nuri volda önüne cıkarak kek ~::ıvr<!ilP.r ııı~rfede"f'{'k milletin suurum1 men butiln adalan ellennri<:? bulundu • yetine tabi tutulmıyacaklardır. 
sız C'~i1mem~si lazımdı. Bunun için de liqi. almak içi~ .kendisini Öldürmüş _ vükseltml~ ve tec:lihatın umumi ve s1- gundan yap~c,~kları hareM.t şfmdi kolay Mnhabere işlerinde. levazım işlerin 
aşa<ğldaki işe başhyan Ali Hi'kmeti bir tür. vasf esa~lann1 yaratmıshr. la~mıştır. Fın andiyalılar şıddetli mu - de her türlü içtimai hizmetlerde ka -

· ı~avemet etmekte ve Sovyetler müthiş 
tarafa atmak gerekti... Muru:ıkemede C. Müddeiumumisi Alm~nyanm mukadderatı :ı.ayiat vermektedirler. dınlarımızdan istifade tarztnı tayin e-

- Bır nokta daha komiserim: Sara- hadiseyi etr~fhca iıah ederek su~lu - Mil!etin Führcri, Alman başv~kili Sovyetler Amerikanın den ta:limatnamede vazife alacak ka -
o.ı.n hastçııne~'e gittiği günü hatırlarsm. nun Türk ceza kanununun 448 mci ve AJman ordusu baskumr.ıncfanı sı _ t t i l dınhlnn nasıl bir kıyafet iktisab ede -

B 
avas!u unu stemiş er 

u kızın Ali Hikmeti ziyaretten rnak- ma<lciesi mucibince cerolandıırılmasmı fatile nefsimi bir tek vazifeve ge<'e cekleri de tesbit olunmuş, bunların bağ 
sadı ne idi? isterr:i~tir. w Vaşinqton lO (A.A.) - Hariciye nazı- !ı olacakları teşkilat tarzı muayyen ~e-

, <ı:ündüz ıaferi düsünmege. çalı~mflğa n B. Hull, Amerikanın Mosko\·a hu··yt··ı 1· H~rh ld · t h · tt·•· · M hk kı k k · b .J k d" h t f killeı-P. ba~lanmıştır. Lüzumunda• ka -- a e senm ı:ı mm e ı,gın gı- :ı f:'me evra tet i için duruş- ve ıcn cnerse en ı aya 1rn1 edaya elçisi B. Steinhardt'm evveJld gün B, 
bi değil Osman ... Hatırlarsın ya? Sen mavı başka bir güne bırakmıştır. has1ed\cılmin sebebi bu<lur. Zira aııı ~ Molotaf'la yaptığı görüşme hakkında bir dm yol işlerinde de vazife görecek -
o z:ıtran bu kızın Ayşe L.eman oldu~u- ............................................................... lndın1 ki. bu sefer. Almanvanın mn - rapor gönderdiğini, raporun Fin - So\ - ti~~ ....................................................... _ 

nu \'e nişanlısını kaçırmak istcdi~ini /"'" T i y AT R Q L A R "'\ k8ddrr~tı asırlar sürmek üzere tayin yet ihtilafına dair vakalarla mütenakız -- • 
sanmıştın. l ' a·ı kt' DOVÇE ORIENT BANK "'- _,, e ı ece. ır. şayia ve haberleri ihtiva ettiğini fakat 

Ali. Osman. bu gafletine kendi de Şehlr tiyatrosu Tept>başmd& dram kısmında Bii~rük Harbe iştirak etmiş bir asker Sovyet komi~erinin Amerikan tavassu _ 
güln ekten geri kalmadı: Akıam saat 20.30 da · -

E 
sıfatilr.ı, Tanrıya tek ve naçiz duam var: tunu ıstediginden bahsettiğini söyle -

- .vet amma. dedi. İtiraf etmek O Kadın lazım ki ze,·ahir bunu böyle Bu büyük mUletler harbinin son fa.o; ~ miştir. 
Y

ordu gösteri~ İitlklil cadde3inde komedi wmında lını, Alman milletinin şerefle nihaye- Sovyet tebliği 
Akşam saat 20,30 da /1 

-Doğru. haıkikaten öyle görünüyor- Herkes kendi yerine te erdirdi,..~ni görmeyi hepimize naı::ib 
du. fakat marifet görünüşe aldanma- etsin. Bugun. yeminimiz. şu olmalıdır: 
mak rd:r. m.kikat şudur: Aleksandra\ Halit operetl Bu akşam 9 da Fran!<JZ ve İngiliz kapitalistler tarafın-
ismini de taşıy,00 mahud mu.sevi kızı- Zozo Dalmasla dan biiyük Alman devletine t,ahmil e-
nın hastane kapısında görünmesi. Ali ( Plpiça) dilen harb Alman tarihinin kaydettiği 
Hikınetm ne halde olduğunu merak Telefon: 40574 zaferlerin en şereflisi olsun. 

(a.a.) 

Moskova 10 (A.A.) - 9 Mart tarinli 
Sovy~t tebliği: 

Kayde değer bir hadise clmamıştır. 

Viborg körfezinde Sovyet kıi'a•arı Por
kansaari ve Pansaari adalarını, garb sa· 
bilinde Karppila ve Ruhela mevkilerini 
ve Viborg - Serdobol hattı ilrerinde Vi-

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Ga\ata - İstan.bul - İzmir 
Deposu: ist. Tütün Gü.mrüğiı 

* Her ti:rlii banka iıi * 
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Bugünkü harbin köy 
ekonomisine tesir eri 
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1011 POST.& 

- saau:ltepdl:knm 

Delikanlmm saQ çıkması imkansızdı 

Şwm bllmell;yta ki J6Jde yb 1 Karun; tekrar brJOlaya pbrM: 
bil iddiasından çok 11Zakta bal ı "Sol Pnta,. 111 tefrika11 : 39 - Bunu JUID dilfiimir.\a Hulki; de• 
~-~1?11 da'--.-. ftnban ~ dl; fimdi DJ11,.ım.. 
nuw-uu tabiye, kibir, telkin tam • • h • li .. '11- Ve liiıl!eriDi ,......_ Bmim nrlJlla 
lar. Kan itibarile 1ümde 1inni ~-:.. 1 1 r ••• .&0 altilst ede muau .. hldise; onun ~ 
,_ Rus o1m bir ftdtfaa '6ade ~ 1!9 ,...._ 18'1'9 _.. _... •men'i 
noksanım muhittell aJa-.aı 99 ~- • U. 
da kaldeştirecell ihti.saslw, akııWer tu- Yazu: --. .-. ertea; daha ertem &1n1 .. 
J'&(llar, duyplar, 14etle.r .dolduru'rtar • ~· tek ma!ine muhat.ab olmadım, 
8imdi; ..... hay1i mJnmı cıJan bu ha • lence, içki, hayat ~ Unmn evftl ft herkelten Zi,..S. DnmdM •kı Bapnl ,..tıktm blcbrank aonhl. ~ anada hiçbir şey yokmUf Yeft 
Bai,.U, içine yabancı bJdar ~tır : 'benim 11bi ct.;.ptnnwdne, benim karım lamat mecburiJ'!Unl cla)dulıam ab. • - Ne var Hulki?. bnıclili hlıdiseden bihabermif gıbt ıı..,; 
mak IUl'etile daha ... clerece&er. Jndtr lfb1 duymama imkln Jıoktla. l aasen &mOftüm. Artık bir kadavra laa • O.un telAflı -~ • mtemacll ket ediyor ve bana karşı muamelesini 
•efe çalışmanın neresinde 1ttr Cllla • SiR hayatımın bitin mh•Jerını aç • linde yqıyordum; bir Somnambol lfbl llUzahları içinde, ..... kapallarak, değiştirmiyordu. 
awnluh iddia olunabilir? maktan hicab dayarım. İllet teli)ck11erl nriltebanittim. mmı uzun ~ IODl'a vutyeti 1 • ı Memnundum bay müddeju.muml; mena 

ipe ben, aımm işlenen ._ dna,etta bahsinde, bqımm likletinl uman za - Evin murah bir santim bile eklllma. mil .W.: 
1 
nundum.. demek ki karwı. beni sene 

de cezamz kalmıı bir miirtekibiyim. man dört tona lmıllll' Çlbnnmna ral • DÜŞ, lıayat tarzmmda zerre kadar ..., - ıı.r,.nı. BeD. JflA8 eltim!. Artık üm için sevmiyordu. Öylt= e>lsaydı -.., 
lnıranıann; mahıtiıı, Adat ve an'ane • men, hmhnl• lclnde bo1uJm* teh - flklik huule ce1memlftl. ...,ın delil'-1• 1 kal'fl muamelesinde az çok değişiklik hll 

Jelin 8iirilllilez ipleriJe ~lanD'lf birer lilt5t ıeçlrcHllm ,onJer a olmemqtar. Fakat "'1111 '8lla 1 I' m. .- '- Karan. Jlaryoladuı •tı;arak bağırdı: sule gelecekti. 
lluk3a olduklannı ve bir hayvan lnslya • Fakat cinayetimlD N!Penı brımm koy- ylkJerm ı.lri .ı--. ... dlfa d&mbl • - Xe dedin?. İflla mı· · Aradan bir hafta. tam bir hafta g ç • 
kile hlae ve mideye göre hareket lhtt. ••nda umpaıa ~ mretile çek- lir? Cimla 1*1 lua ....,.....,. P1'1 - BM!. ti. Küçük bir matlubumu tahsil için b'-
)'acınd4 da bulunduklarını um:ıtara\ llo mit deif"m; belll mıam W.. 9den py, _....,, ' brtllllnılr. i"'31t• bYa • - Şimdi?. yere gitmi§, geceyi orada geçlrdiktem 
manyalı blr kızla evlendiıh. Artık zey • evlenl§lme ~ '* J'lft 1mraırıa • lmm wn X ~ ._. 1911 mlaı. - Son ümidim sendedir. Bir müddet ve işimi bitirdikten sonra avdet ebniı • 
IMtk havuııKJ• zevk alnı+, tarhana mat ve IMı ~ amtmt ftfaklrlılı- mak ve cıaun ftfa1i bcalmda Jmmmeh muraflanmm kısarak orta halli~ a - tim. Yorgun, argın evime gittim. 
~ telemze ftda ediyordum. na daya _ _. olmDttm. ~ 1n11 • bepme lllr mımrd lmlmak lii&umanu ile Pbi geçindikten sonra ~;mtnleki mü Ve şu iki aatulık mektubla karplq • 
a.....ıa arpa ÇIJl-..ı. )(oJdavan Jaora- ıı.... ~ ..,ıa..-NI M llladar. bir !Ulm cnlıeıatı paraya tahvil IUl'etile yeaiden Um: 
... dıa.ahpın .......... itin llG 1-ft ~ m' '')" ...a - lıfarJwa; detim, IUla acı bir ha • ite lirifiriL huıan diftütü yerdm tal- cUıılki,! .. 
taraflarım ıeçsem dahi vatan. millet, el Sesw...,.. ka;ıt ı'I J •w M 0 111 ı ı Jdkatten absetımK iaterim. brmq ... (Arkaıı vat") 



ıo Sayfa 

Bir çocuk kudurarak öldü. Ve bir ilkmekteb 
mulli~i bir kavgaya kurban gitti 

SON POSTA 

11"'······--······--·· .. ·-·······---···, 
! Biganın Bandırma yolu 1 
i üzerindeki köylülerin 
; hakh bir dilekleri 

i Şehrimizin Banıdınna yolu ~rinde 

Mart 11 

bulunan Kınalar, Kepeklt, Çltteç.eşme - tarihli' 
Akr;aray (Hususi) - Bugün Aksa- ıer, Kuruoba, Gerlengeç, İlya.salam, 1 24 Şubat bilmecemiz • sınıf 5 talebesinden Meli.bat Tomurcuk. 

rayd.~ bir çocuk kudurmuş ve yürekler Yenimahalle, sazoba; Demirci; Anbar- ! de kaz:ınanları ~ağıya yazıyoruz. İs- KIRILMAZ DÖKÜLMEZ HOKKA 
parçalayıcı surette ölmüştür. Hadise oba, Sığırcık, Güvemalan, Buzlar, Kel- i tanbulda bulunan talihli okuyucuları- . (Son Posta hatıralı) 
şudur: tepe, Kantbey; Hac1pehliva.n çiftliği; J mızın Pazartesi, Perşembe günlen ~ğ- 13tanbul BeyoR}u 1J?Sta.nbaşı caddesi 20 

Os.ınaniye ve.sair mesatece çok uzak bu_ : . . . numarada Salihattin, Istanbul Beykoz orta 
Bundan bir ay evvel tapu odacısı lunan köyleri, ka.sabaya yarım saatllk i leden ~onra hedıyelennı bizzat idare- okulu sınıt 3_8 de 58 Mustafa Özbey, İstan. 

Azmi Bilgenin f 2 yaşındaıki ilk mekte· i: bir yerde olan Dlınet.ok.a nahiyesi.ne bağ- i hanem1zden almaları lh~dır. Ta~ra bul. Nişantaşı Madalyon sokak numara rn;• 
bin son sınıfında okuyan oğlunu kuduz lıdır. i okuyucularımızın hediyelen posta ıle de Dhan Evren. 
kö~k dal~ış ve o zaman köpek mü- .i Faıtat nahiye merkezine pek uzak o- adreslerine gönderilir. KOKULU SABUN i 1 
şahede altına almaırak bir alamet gö- lan bu köylerin a.ballsi, hükfunet işle- Bı"r buyuk a ken hatıra (Son Post~'ıatıralı) 
rülmediğinden çocuk Daülkelb hasta- E u ~ 

1 
rlni görmek için, şehrin bir mahalle.si • ID rO İstanbul 7 inci ilk okul •ınıf ,. de Adnan 
demek olan Dimetoka nahiyesine gidip • defter' Bilgiç, İstanbul samatya Ağaçkakan 17 nu-

nesiı~e sevkedilmemi~tir. l1rk b h 1n. ··nı l 1 
• ~ 1 ge en a usus .n..uı ru erinde pek çok ı ınıf J de ma.rada Ihsan, İ.stanb~ Galatasaray lisesi 

Bu gece çocukta gayri tabii haller zahmet ve meıjakket çakmekte, Adeta .ı.. i İstanbul Be§iktaş orta okulu 8 talebesinden 705 Vedad, Istanbul ~ Terak:-
göri ı 1erek keyfiyet hükOmet tababeti- nalarından emdikleri süt, burunlarından ı· Muzaffer Er'JUrt. ki lisesi sınıf 2 de Hasan Duyar, İstanbul 
ne haber verilmiş, ilk anlarda kendi gelmektedir. İKİ KÜÇÜK MAROKEN HATIRA 63 üncü !lk okul sınıf t de Ragıp Göreli. 

kendine homurdanan çocuk tam bir kn- 1 Bu köylerin tam orta yerinde bulunan : DEFTERİ ALBÜM 
duz alfömi göstererek sagy a solal saldır- a ı a .. .,., o.Lllli .,. 

K t ·z S dık ,. ve evvelce de nahiye merkezi ittihaz edi- Ankara n· •-kl.n ilk okulu -·-·ş .. _A da. (Son Posta hatıralı) 
len cSinekçı.. köyü, nahlye merkezi ya- Fahıman Türker, İstanbul Cihnhuriyet kız Samsun Dumlupın~r okulu sınıf s de OK. 

m1ya VP. kollarının etlerini yeyip ke - arasında kavga çıkmıf; dil dalqıı niha- •• pıtır.sa biçare köylüler büyük bir ıztırııb lisesi sınıf 4 talebesindA!n Macide Yurds.ever. yay Ku!!'ay, Ankara Inönü mı: okulu 8Ullf 3-

mirmiye başlamış ve dört ~i çocuğu yet silaha dayanmışhr. Bu sırada otur- : ve işkenceden kurtulmu.ş olaca.klardır. .. B de Nevin Göran, İstanbul Bamtöy ıuı 
: Zaten, devlet salnamelerinde bile halen MUREKKEBLİ KALEM orta okulu sınıf 2-A da 498 Muzaffer. 

güç zaptetm:işler. bağladıklarıı halde duk.lan odadan dişan çıkan öğretmen : Sinekçi köyü nahiye merkezi olarak ka- (Son Posta hatıralı) BOYA KALEMİ 
çocuğun muhafazası imkansız bir hal Murad Sertkan kavga edenlerden Sa- 1 y:ıdhdır. Köylüler bu haklı dlleklerlnln ~~nbul 56 ıncı llk o}ml suu.f 4ı ~ebW!ı- Sivas orta okulu sınıf 3-E de 816 Şera!ettin 

dıkın H .. v ku unl b 
1
• blrar.. önce nazarı dilı:k&te alınm~ını den .... aııthattin Emel, Istan'bu1 "4 uncO. Uk Seyhun, ı'zmir Seferihisar 11 EylA' okulu 111• almıs .• bn sırada hükumet tabibi Avrti useyine attıgı rş a ~ın- .__ w dört gözle beklem&lrt.edlr. okul sınıf 5 talebe.sinden MüJgA.n Adalı, .u- nıf 3 d~ 130 Hamza çelik, İstanbul Kdfrneka-

Arda l vaziyete ımüdahale ederek cemi- dan vurularak hayata gözlerini yum- '\. J tanbul '!aksim Uses1 sınıf Si de Muammer pı Acıçeşme Hatice.sultan 90ka.k 12 nuına_ 
muştur. Adliyece tahkikata el konarak ............................ ·-·•••H••·-·····n• Özbay, Istanbul 4 üncü ilk okul sını1 4 ta. rada n-.. i"'. 

yet i<:in bir tehlike teşkil eden yavru- K ı h G d .ı:x;'\I ~ katil Sa<ll!.k Serin derhal tevkif edilmiş4 iZi ca amam ere e lehe.sinden Cemal Soydan, İstanbul t7 inci 
ya n1-0rfin yapılmış ve çocuk yaırım sa- • ilk okul sınıf 2 de 156 Hüseyin Güney. AYNA 

tir. Sor0~ haklıni Muhittin Girgın" ta- (S p t h tır ı ) 
at içinde ebeveyninin ve akrabalanmn d k• • KURŞUN DOLMA KALEM on o.sa a a ı rafından tahlti.kata devam edilmekte- arasın a 1 şosenın (Son Posta hatıralı) İst~bul Oalat~aray lisesi idare ~trl 
feryad.lan ve yürekler paralayıcı bir dir. İstanbul 62 lncl Uk okul sını1 5_A talebe- Nuri ınzı Fatma, Istanbul Kandını Rıhtun 
Ş k 'ld .. 1 · · tu • t b 1 d sokalr. 29 numara.da Mualll. e l e goz erıru yununuş r. ınşaa ına aş an 1 sinden Nurhayat Devrlmer, İstanbul Sultan-

Bu feci vrt1k'a gösteriyor ki itlAfma lzmirde define bulanlar ah.met Karanlık sebzeciler sotak 2 numara.. KİTAB 
b t 

K ı h (H ~) Ge da Nurten Dolaman, İstanbul Pertevnlyal Afyon lise.si smıf 4_A da 190 N1bad Gttç-
ehemmiyet Vcrilmiyen köpekler büyük Z8 1 8Ca ftramyor lZJ ca amam USUSl - çen - lisesi sınıf 6 talebesinden Ayhan Aban, İs- lüer, Ankara dördtincü orta okulu sınıf 1110 

zararlar tevlid ediyor. Belediyeler bu İzmir (Hususi) - Aydımn yl.rmı da- lerdc bir senelik ~ gününde ikmal e- tanbul Haydarpaşa llsesl sınıf 4-B talebe- da 1152 Faruk. Muğla ortaokulu sınıf S_A da 
mücadelelerini arttırır ve köpekleri it- kika mesafesinde, Kemer mevkilndc haf- dilme'I( üzere müteahhide ihalesi yaıpıl- sinden Kemal Sönmez, İstanbul Hayriye ıı. 58 Kem<tl Erbll, Adana 5 K~nunu.sant okulu 
laf savaşına ehemmiyet verirlerse bli- riyat yapan bazı ameleler, miladdan ev- mış o!an Kızılcahamam - Gerede ara ~ sesi talebesinden 231 numaralı Nejad. sınıf 4-A da 103 Bedia, Çanakkale Hastanı 

smda~d bozuk ve mürur ve uburu müş- YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ bayırı. Cevadpa.şa sokak 218 numarada Me-
yük bir tehlikenin önü alınmış olur. vel dördüncü asra aid bir hükümdar CSon P •~ h t 1 > diba inci, Yozgad orta okulu sınıf ı de 171 

D
. w hAd· Aksa y ·ı mezarı bul.muşlardır. Bu mezara giren külleştiren şosenin inşası için güze.r - os.... a ıra 1 numaralı Nejade, . 
ıger a ıse rayın eşı ova t..hı t b"t' ba ı t K İstanbul Beşikt"" 20 incı mekteb sını• 2 _ İMLİ 

kö .. d ,_ b' .. v • • ameleler ele geçirdikleri mühim miktar- gcı. nm es 1 ıne ş anmış ır. ı~ın ~ ~ RES EL İŞİ MODELi 
yun e <>.uııuş ve ır ogretmen oır İzmit. Hendek, Düzce. Bolu, Gerede _ B de 184 Alp, İstanbul 44 üncü ilk okul .sınıf 

ka vgava kurban gı'+.n.ieotir. da, tarihi kıymeti haiz altml~rı w z:ikıy- 5 de Süheyl!\, İstanbul Ka.raııümrük. orta Ankara birlncl orta okul sınıf 315 de 78J 
• w~ met eşyayı aralarında taksım etımşler· nin An.kar~ ile muvasalasını ve nakil okulu smun 2_E de 176 Nafi Aytekin. Necmettin Ak.soy, Konya Kızmualllın oad.. 

AcP.m Yeşilova köyünde tahsilAtta dir. işlerini durduran ve felce uğratan bu · desi 15 numarada Turgud GünCJJ, Çorum or-
bulunan tahsildar Ahmed Güçsay köy Bunlardan Alinin h'-esı'ne ..ı.:'.~n 50 s,osenin fstanbula kadar temdid edi _ DIŞ FffiÇASI ta okulu sınıf 1-A da 24 numaralı Asaf ua. 

~ u:u ... - <Son Posta hatıralı) y d ııs ı t k f d öğretmenlerinden Murad Sertkanı sof ı ı W• • 'km 1" · ··t--~-·be d ozga es ora ısım sını 1 e 125 Cahtd gram ağırlığındaki altınlar mıirde sa- ecegını ve 1 · a mı mu ~ n e Ankara birinci orta okul sınıf 2/ de 154.2 Şengör, Alpulln ilk okulu talebesinden 28 
rasm~ davet etmiş; rakı içip yemek ye- tıldılı sırada yakala.nmıı ve müzeye tes- Karelbük fabrik: hnda istihsal edil - Semaı Savalı, Afyon icra memuru Zeltt kızı Hall.s, Çorlu Şücalddin ilk okulu Wnol sınıf 
mişler. Bu sır~a sofralanna iştirak liin edilmiştir. Diğerleri de Aydın zabı- mektr.! olan külliyetli miktardaki yol Gülseren G<:ikdere, İstanbul Bakırköy kız orta 1085 fsmatı. 
eden bu köyden Sadık Serinle Hüseyin tasmca aranmaktadır. katranı ile de derhal katranlı şose ha- okulu .sınıt 2-A da 110 Hayrünnlaa, İstanbul KART 

line ifra.Q- edilece;;.; memnuniyetle ha'- Galata Yüksekkaldınm Şebboy sokat 5 nu. B Iık t 6 E JAl kul ·~ <e,~ marada Dürdane. a es r Y ı.ı o u sınıf 5 de Hl AJI 
her a1mmıştır. Bu Ankara - İstanb11l · Şefik, Diyarbakır İnkıl~b ilk okulu sınıf 5 de 

1 b ekl ·nk !Ab ed tm .. . DIŞ MACUNU 61 Sal~hattln, Antalya lisesi orta t:ısım. sınıf 
yo u,. U ş e 1 ı er ~ ;z gu.,- Zlle Inöııü ilk okulu 121 numaralı Turgud 3-D de 14ı51 Ali Daim, Zonguldak, Gazi okul C Porsuk seylabından iki görünUş *" . _______ __;.._____,J 

zerg~hındakt kasabalarda tıcarı ve li< Soydan, Ba~dırma orta okulu sınıf 3-B de sınıt 4_A da 52 i.smatl, Tarsus orta olı:ul sınıf 
tısadı kaynaşmalar birdenbire inkişaf 349 Fkrem, J.sta~bul ~ orta okulu .sınıt 2 - 1-A da 389 numaralı Mahmud, soma Altın
edecek halk geniş bfr ticaret sahasın- E de 386 Emel Bilsel, Istanbul ~ ıncı ilk okul taJJ llk okulu sınıf 5 de samı Blnek. 
da faaliyete geçecektir. Bu suretle cJe 
nakil vasıtaları için Ankaraı ile İstan -
bul arasındaki mesafe ook kı<ıalm1s ola
cak, bE>ş altı s~qt ~bt cüz'! bir zaman 
içinde bir otomobilin Ankaradan İs -
tanbula ve İstanbuldan da Ankara va 
$.dip gelebilecefü tamamen imkan da'
hlline girmi~ olacaktır. 

Bursada çeltik mmtakalarmda 
tetkikat yapılıyor 

Bursa, (Hususi) - Bölgemizin, bazı 
yerlerinde çeltik ekiminin sıtma hastalı
ğı sirayet ve tezayüdüne sebeb olmakta 
bulunduğu ileri süıiilerek ounun mene
dilmesi istenmiştir. Bundan dolayı Zira
at Vekaletinin çeltik mütehassısı Bay 
Rahmi çeltik ile sıtma mücadele müfet
tişi Dr. Bay Rüştü şehrimize gelerek tet
kikat yapmak üzere çeltik mıntaka,arını 
gezmeye çıkmışlardır. Vilayet ziraat mü
dürü de bunlara refakat etmektedir. Vi
layetin çeltik mıgtakasımn tahdid edil
diğine,bir kısun arazide menedildiğine '1a 
ir Vekaletten talimat geldiği ş~yi olmuş
sa da salahiyetli bir membadan hı-ber ve-

Eskişehir (Hususi) - Porsuk çayının geçenlerde taştığını ve şehrin bir rildiğine göre henüz böyle bir şey yok
kısmını sular istila ederek bir çok zararlara sebebiyet verdiğini yazmıştık. tur. Tetkikat bittikten ve heyetin ı aporu 
Yukarı koyduğumuz iki resim, bu seylabdan iki manzarayı tesbit etmekte - Vek&lete takdim edi\dikten sonra ibir 
dir. Restmlerde seylabın tesirile yıkılan gazoz fabri.kasile, sul* altında kalan karar verilecektir. Aynca kır çeltiği e-
Salhane köprüsünü görüyorsunuz. kilmesi de düşünüldüğü ı.öylen~yor. 

- Hasan Bey, gazeteler
de okudum da güldüm 
doğrusu .•• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

... Bundan sonra küç:.ik 
meyhanelerde her türlü 
hadiselere kaqı ••• 

. . . Telefon konulması 

kararlaştırılmış,.~ 
Hasan Bey - Eh bun -

dan sonra polis t elefon 
merkezleri durmadan işli
yecek desene. 

Türkkuşu filosunun 
yapacağı turne 

Türkkusu filosunun Nisan ayı için· 
de memleket dahilinde yapacağı geııiş 

turne için şimdiden hazırlıklara baş .. 
lahmıştır. 

Filo bu turnede İzmir ve Ege mın
takasile .cenub vilılyetlerimize gidecek 
ve büvük şehirlerimizde üçer dörder 
Jiin kalacaktır. 

Felaketzede çiftçiler için çift hayvanı 

Zel7.P.le mıntaıkasındaki çiftçi fela
ketzedelere ve köylülere çift öküril 
tevz.i edilecektir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek~
!eti bunun it:in memleketin muhte1ıf 
verlerinde 4-7 yaş arasında çift öküzü 
mi.ibctvaasma başlamıştır. Satın alma
ca k çift öküzleri. gruplar halinde der
f'\a 1 Sn'nsa gönderilecektir. 

Maltızm Ustune düşerek 
yaralandı 

Feriköyünde Ferahnak sokağında 1 O 
sayıh evde oturan Gülizar adında bir 
kadın hamam yapmak üzere yaktığı 
maltız kömüründen zehirlenmiş, O.ze
rine fenalık gelerek maltızın üstüne 
düşmüştür. 

Vücudünün muhtelif yerlerinden bıı 
suretlP. yaralanan kadın, tedavi edil -
rnek üzere Sürpagob hastanesine kal -
dı rılmı ~tır. 

Bir agıtda 80 keçi yandı 
İzmit (Hususi muhabirimizden) 

Kandıranın Yusufça divanının Gebeli 
köyünde, Receb oğlu Recebe aid ahır
da yangın çık<lrak 60 keçi tamamen 
yanmı~. çoban Şevket de tehlikeli bil' 
şekilde yanarak hastaneye kaldırıl • 
rnıştlr 

Devlet Hava Yolları Um°:m Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz için kapalı zart usullle 15.000 kilo yağ alınacaktır. 
2 - Eıtsiltı.ne 16/ 3/ 94<> Cumartesi günü saat 10 da Devlet Havayolları meydanında 

ki.in nmum müdürlük blnasında topla.nacak komisyonda icra edllecektlr. 
3 - Muhammen bedeli '7.200 lira olup muvakkat teminatı 540 liradır. Ba parayı 

nakicl olarak vermek istiyenlerin Ziraat e~.nkasındaki 3667 sayılı , hesabı carimlıe 

yatırmaları lazımdır. 
t - Taliblerin idar! ve fennt şartnamelerle mukavele suretlerini idareden alabilirler. 
5 - Talib olanların muayyen gün '"' saatte toplanacak komisyonda hazır !>ulun. 

malan ve ihale t:aatinden bir saat e7vel · teklif mt>ktublarını komisyon rlyuetıne ver-
mele1l ıa.zımdır. Postada vukubula.calt gec1laneler kabul edilmez. c974' d687• 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: 
Sıtma Mllcadele Sıhhat memuru yetiştirilmek üzere 18/3/940 da b~lamak Te bir a7 

müddetle tedrisatta bulunulmak v~ tedrisatı müteaklb on beş gün köylerde tatbikat.
la iştigal olunmak üzere mıntakamızda Sıtma Mücadele ~üçük sıhhat memurları kur_ 
su açıl&.caktır. Kursa gireceklerin &şağıdaki şartları haiz olmaları l~zımdır. 

ı - orta mekteb veya eski rüşti}e mezunu olmak. 
2 - Yaşı 18 den aşağı ve kırktan yukarı olmRmak. 
3 - ASkerlikle alakası bulunmamak. 
4ı - Tilrk olmak ve 1yt ahl!k sahil.>l bl!lunmak. 
isteklilerin mekteb şahadetnameJJt veya musaddak sureti, nüfus cüzdanı, aıhhat ra.. 

poru «Memurin kanununun 5 lncl maddesinin D. fıkra.sın:.. gören, hüsnühal mazbatası. 
hal1 medeni beyannamesi, askerlik vesikası, ia..şesile mükellef olduğu kimselere aid be
yanname, tercümeihal varakası ve t aded 4X6 boyunda. fo~fla.rlle RelslillırWıe 

müracaatları. cl770• 



---------......-.---- ~ -----------~------ -----

Diinkü lig maçları 

Fener Bey kozla, G. Saray da 
Vefa ile berabere kaldılar 

Ber tkf •&9 da fOk :rt cerep- eöl, ~owıaza 
blrblrlerbal 111• ll.a71l telr••eledtleza 

••181 la: ı ....._ ı llarli. .......... , ............. ...... ,..... 



12 Savla 

Cümhur ~yeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu-, tımbi: 1888 

Sermayesi: 100.00J.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 2f.fö 

Zirlll ve tıcarl tıer nevi banka muJmelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.890 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

S üN PO S T .'\ 

Son Posta 
Yevmt, Stya.st. Havadlıı ve Hallı.: ıazetes1 

Yerebatan, Çatalçıeşme soblt, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
r esimlerin bütün ha.kları 

mahfuz ve gazet emize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
====:;=:===========I 

1 6 
:"ene A y 
Kr. Kr. 

..., 1 
Ay Ay 
J<ı.. Kr. 

rüRKİYE l4·JU '"J -j.Jv ıav 
YUNANİSTAN '2J l 'l 1220 71u 'l70 
ECNEBİ ~7Uv 14-Jv tıOO 30J 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme%. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
J ............................................... "" 

f Posta htusıı : 741 İstanbul 1 
• T eigraf: Son Posta f 
l Telefon : 20203 ! 
~ . ................................................. ,,. 

SELAN1K BANKASI 
T es:s tarihi : 1888 

Ziraat Bankasında kumba!'alı ve ihbars!z t~arruf hesablarında en az e 
50 lirasl bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll • fdare Mt>rkezi : İSTANBUL (GALATA) 
na eöre ikram iye dağıtılacaktır. 

4 A~et 1,000 Lira. 'ık 4,0)0 Lira 
4 

" 
500 .. 2,J)) ,, 

4 
" 

' ... J S. J 

" 
1, V)Q ,, 

40 
" 

l •Jtl 
" 

4,UOJ 
" 

ıou • !>J 
" 

5,0QO ,. 
120 • 40 .. 4,80J 

" 160 
" 

20 
" 

3,2JO ,, 
DlKKAT: Hesablanndaki pa.nlar bir sene içinde 50 liradan aşalı 

diitmiyenlere ik.nmı.iye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecekfu. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylU 1, 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Bul. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Denizyolları 

Müdür.lüğü 

lşle~mesi 
llan!arı 

Umum 

11 Marttan 18 Marta kadar · muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isim~eri, kalkı~ gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına. 

Bartın hattına 

lmıit hattına 

Uud.ınya hattına 

Ba.ruhnna battma 

lrarabtca hattına 
lnı.roz hattına 

Ayvalık hattına 

- Salı 12 de (İzmir) Perşembe 12 de ( Ankara ) Te Paımr 
16 da (Ak.cm>. Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Ülgen). Cumartesi 18 de (Antalya.). Blrkecı 
rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da <Tayyar>. Tophane nhtı -
mından. 

- Pazartesi, Salı ve Pazar 9,5-0 de , Çnr.şamba., Perşembe ve 
Cuma 15 de CTrak:). Cumart.esl ayrıca 13,30 da ( Marakaz ) 
Galata rııhtımın dan. 

- Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma 8,15 de (Marakaıı) . Oaln.t:ı. 

rıhtımından. Ay rıca Çarşamba 20 de (Antalya) , Cumartesi 
20 de (Ülgen). Top?:ıane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da <Bartın), Tophane nhtınıında.n. 

- Pazar 9 da Beyyar Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), Cuma.r test 15 de (Sa adet) . Blrlı:e-

c1 rıhtunmdan. 

bmlr siir'aı hattana - Paza.t' 11 de <Ka. deş). Galata rıh turundan. 
M&rsin hattına Sal 10 d 1 a < Konya. >. Cuma 10 da (Erzur um) Sirkeci nhtı -

mından. ' 
Not : Vapur aeferlerl hakkında her tlirlit malü 
cetıteleri.mlzden öğrenllebllir: mat aşağıda telefon numara.lan yazılı 

Galata bat acentellğ1 _ 

Galata Şube acent.euaı 

&rlı.:ecl Şube acentellll 

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdll.rlüğü blnası e.Uında. 

423112 
Galata rıhtımı, Mıntake. Llman 
Re1sU{t1 binası altında. 

.aıss 

IJ'lfıO 
U878) 

S1rkec1. Yolcu. .n.lonu 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicamı) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki .Şubeleri ı 

SELAN!K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Doktor Hafız Cemal 
(J..Jkuıan Hekim) 

Divanyolunda 104 num:ı.rada "ıcrgün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

İl An Tarif em iz 
Tek aütun aantınıı 
-·············· .. ········ 

ıahil• 400 i.ıarGf 
sahile 250 ,, 
şuhife 200 » 

Dördüncü sahile 1 ()() >> 

iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 •> 

Muayyen bir mllddet zarfında taı
ıaca. mı:ıı:tardu. Uln yaptıracaklar 
ayrıca tenzUfı.tıı tarıfemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarını •• çeyreıc 
sayfa Ulnlar için ayrı blr tarlt• detpif 
edilmiştir. 

son Poata'nın tıcart llAnıanna atd 
ışıer için ıu ad.rut müracaat edk
melidlr. 

iUincıh& KollektJf 81rkeU 
Kahramıı.ımıde Jlau 

Ankara caddeaJ 

__ .................... ·-·--·-··············..._. ....... .. 
Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Eknm UŞAKLIQIL 

Mart 11 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatizma 
Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları
nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

Her yerde pullu kutulart 

ısrarla isteyiniz. 

. ) ~ ~ - • . ,""-r. • , . . ' ' .,., ~ ·. . ~ . ~ 
. •• • • • ... · "'· ı ., 

_ı \ • • • 

s 
AX 2222 Ayşe - Tango 

Gurbet - Tango 

Okuyan: Birsen Alan Müzik: Fehmi Ege 
Ax 2221 Erzincan 

Suşehri felaketi 

Okuyan: Zaralı Halil Söyler 

ESKi ve YENİ ROMATIZMA
SIY ATİK - LUMBAGO -

OMUZ - ARKA - BEL - DiZ -
KALÇA ve soğuk algınlıkla-

• 
1 

nndan ileri gelen tiddetli ağ'rılanm TESKİN ve İZALE EDER. J 

Veznedar Aranıyor 
Bursa Ticaı et ve Sanayi Odasından: 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Veznedarlığı mftnhaldir. 
Taliplerin 28. Mart. 940 aktamına kadar veıaik ve evrakı 

müsbiteleriyle odaya müracaatları. 

ADEMİ İKTİDAR 
va BELGKVŞEKLiGiNE -

HOR BI 
Tabletleri her eczanede bulunur 

f Poata kutuıu 1255) Galata, lstanbul 
,..,.~ . ... .. tı ı ır 

EKZAMiN ·· 
Ekzamanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Ecz.rneds kutusu 50 kuruştur. 

Toprak mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Şub~ınlz depolarında mevcud bot afyon sandıkları münakasa suretlle satılacaktır. 
Talip olanların 17 Mart Pazartesi gtinti saat 15 de Sirkecide Liman hanındalcl p

bemlze müracaatları. «1819ııı 

1940 ISTANBUL 
Tavla Şampiyon:uğu Müsabakası 
Divanyolunda Çarş1kap1da TÜRKlST AN YUVASI Gazinosunda 16 Mar t 
Cumartesi saat 15 de başlıyaeııktır. MUsabakttya girmek arzu edenler 
berglln Divanyolunda ç. E. K. Çocuk kütuphanesine m Oracaatla isimlerini 

lrayt ettirebilirler. 


