
Ankarada imal oıunaıı 

YAYL 

Sene 10 - No. 3432 yazı iJ!eri telefoııu: 20203 PAZARTESİ 19 ŞUBAT 1940 İdare ifleri telefonu: 20203 l\atı 1 KU?Uf 

Pin cephes~n!1e Berlin denizaltı harbine 
Rus taz')'l.kl. • ı· .... 1 • 

haEUledi mıs ı goru memış 
.10 bin ltalyan gönüllüsü bir şiddet verecekmis 
;Finlindiyaya gönderiliyor Alt k lı Ad. • B ı· J

1 

· ...... 1 r1 bti. ... k hl mar vapura a ısesı er ınae 
Fin tayyare e 3 ... r b.. "k b• /ı •JJ J. J. 

f'aaliyet gösterdiler, 27 Sovyet agu zr laaet aganuıruı 
tayyaresi ~ü,ürtildtl 

İngiltere Altmark vapurunun mevkuf 
tutulmasını Norveçten resmen istedi 

Almanyan1n denizde ve ba vada bitaraflar1n İngiltere ile olan münakalelerini 
tamamen kesmeğe matuf tedbirler almak tasavvurunda bulunduğu bildiriliyor ·-······································· .............. _._ 

Almanya 
Skandinav 
devletlerini 

tehdid etmit 
Paris 18 - (H~as bildiriyor) : 

. Bir Fin kayal·çı mü.frezut Parise gelen haberler, İsveç hüldl -
. metlnin Finlandiya tarafından ileri SÜ 

Londra, (Hususi) - Kareli cephestn- sedilir derecedı haftflemlştır. Maamatıh ill dı tal bl . mUs · d c. 
de 60 kilometrelik bir cep1ıenln bazı n<.tk-, Kareli cephesınde vaüyet nezaketini l r en yarekm . e ı· eı ınetm . a~ Al ~ 

· . . vab verm ten ım ma e e.sının -
taıarında muntazam bır surette gen ~e- .Juhafaza etmektedir. Finler dıfer cep- 1s . t 'fb 11 kilen ve yeni mevzilcrıne yerleşen Ffn- ı hel~.: bazı muvaffakiyetler :tlde f!t- manya.nın veç ::r~m.ıy~ 1 1 a~ 
İerln karşısında Sovye~~~ı~:~·~~~:amı 3 üncü sayfamızda) :'t~d~:~:k~~e: ~;~~:n ~~~:ya 

1 netice.si olduğunu teyid eylemekte -
Para yardımları karşısında dir. (Devamı J üneti sayfamızda) 

bir PinlAndiyalının dileği 
• "Her banknot gerıne 

Almanların 

birhiicumu 
akim kaldı 

b • d •• d •ı b el Paris 18 - 18 Şubat akşam tebliği: lr a am gon erı e l se 1 Düşman çok kuvvetli bir hazırlıktan 
11 sonra Moselle'in d~sundaki karakolla -

Dün akşam Londrada 
bir tebliğ neşredildi 

' . 
.... "ı"-< . 

~ • ~!t·- , •' 
,-..: P• ~ ' ' ' ~ ' ~ 
.:-- .. • , 

... ' 

finlindiyahlar1n zaferden emin olabilmeleri için 
en az 200 bin kişiye ihtiyaçları var 

rımızdan birine hücum etmiş fakat teşeb-
büsü tamamen akim ka1mıştır. Kendi kendmi batıran bir Alma~ ııaptınmun mürettebatı 

Cephenin diğer noktalarında iki taraf- kurtanlmalannı beklıyorlar 
tan devriye faaliyeti kaydedil.miştir.(A.A.) Looora 16 (Hususi) - Alman Alt- müzakereler devam etmektedir. Lord 

• • . . 1 Alman tebliği mark V3puru hldisesi etra'fında Ingil- Halifaks ile Norveç sefiri arasında ce-
- Londra 18 - _Rdeut~ ~Jar;.ınlı~ ;;;uh:· ı ~~~ya sil.filı ve adam gönderilmediği ı Berlin 18 (AA) - Alman başkuman - tere ile Norveç arasında diplomatik (Devanu 8 inci sayfada) 
rematın bidnyetın en rı. . ın n ya a o.uAuı.rue Finlandi~ kaybedilecektir. ~ : :. 
bulunan hususi muhabırı B. Vernou Finlandiya, tayyare ve bilhassa avcı danlıgının te.bliği. . . 
Morgan Loııdraya dönmüştü.r . • ~organ jtayyaresi, çok miktarda mühimmat, ha- (Devamı 2 ıncı sa111ada) Balkanlarda mıntakavi 

Fransızl~r da don ne§rettiği bir makalede Fit~~diyamn 1 va dafi toplan, ilfıç ve bilhassa zatürri -
müstacelen silfiha ve adama ıhtıyacı ol- eye karşı ilAç, fakat her §eyden evvel a
duğunu bildirmektedir. Pek yakında Fin • dam istiyor. (Devamı 2 inci sayfada) bir Alman denizaltı teşriki mesai zihniyeti 
G. Saray üleymaniyeyi 5 - ı, 
Beşiktaş Beykozn 4 - 2 yendi 

• 

gemisini batırdılar Veni Bulgar Başvekilinin beyanatı Romanyada 
le;~~~:at~:nı~~u;::~1arı. ~~~~ !~~ büyük bir memnuniyetle karşılandı 
çıklarında bir Fransız torpıdosunun bır 
ALTUan tıahtelbahiri~i ıbatır~Iarını 1 Bulgar Hariciye Nazırı Lelgradda beyanatta bu!undu 
söylemi~lerdir. HAdıseye şahıd olan 
yolcuların ifadelerine göre torpido tah 
telbctlıir! bir sandaldan malzeme alır
ken görmüş ve derhal top ateşi aça -
rak diişmanı ba~nnıştIT. Tahtelbahir 
mürett<"batı Fransız torpidosu tarafın
dan kurtarılarak esir edilmiştir. 

Ruzvelt Panama 
kanalında tahkimatı 

gözden geçirdi 
Pnnpmıı t 6 - Ruzvet'i hamil bulu

nan Tuscaloosa kruvazörü bu sabah 
saat 8 de Panama kanalının methali -
ne varmıştır. Reicümhur karaya ine
rek müdafaa tahkimatını ziyaret et -
m11 ve mUteakiben kanalı geçmek üze
re tekrar vapura biıuniitir. 

(A.A.) 

Yeni Bulgar kabinesi azalan bir arada 

Londra 18 (Hususi) - Yeni Bul - Belgrad elçisi Popof bugün Yugosla1 
gar ka'l)inesinde hariciye nazırlığı va- gazetecilerine verdiği beyanatta Bul ' 
dte ini denıbde eden BulOtri&tanın (Devamı 2 inci sayfada) 
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= llısanı aldatmıgan yardımcı •ıa.ntarda nnntakn 
rii mesai zihniJeti. 

Almarrtarm bir hlcu111 
akim llaldt 

(Baştarafı l inci sayfatla) 
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T:ELGRAF HABERLERi' 
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Almanlar Sovyeflere 
silôh gönderiyorlar 

Almanyaya sevkedi~mek 
yüzlerce vagon 

üzere Sovyet mar arjJe 
hududa gönde. i 'di 

Fin cephesinde Rus 
tazyiki hafifledi 

IBQftarafı l inci sayfada) rundan geçrniJ olan Sovye& tayyareleri, 
. ~elsinki 18 (A.A.) - Finlindıya teb- K.okalt adındaki ufak kuat.ya bir çot 

liği: bombalar atnuflardır. Ve pek az irtifa. 
Kareli berzadında Sovyet tazyikı dün dan uçarak .sivil ahaliyi mitralyöz ate • 

zayıfiamıştır. Ladoga gölünün doğu - şl- şine tutm~lardır. Finlandlyanın cenu • 
mali kıyısında Finler bazı muvaffakiyet- bunda ve cenubu garbisinde cevellnlar 
ler kaydederek 570 Rus öldürmüş, 8 top yapmq olan Sovyet tayyarelerinin mik
ve bir miktar harb malzemesi zapt tan 300 tahmin edilmektedır. Bu bom -
ve üç tankla, 70 muhtelif nakil vasıtası bardıınan, şimdiye kadar yapılmış olan 
tahrib etmişlerdir. bombardımanların en şiddetlisidir. Fa • 

Kuhmo civarında, devriyeler arasında kat mühim hasarat olmamıştır. Telefat 
vuku bulan müsademede Ruslar 130 ölü 10 kişiden ibarettir. 
vermişlerdir, Kareli cephesinde Taipale mıntakası 

Bıulystok 18 (A.A.) - Alman - Sovyet şaf ~tmi! .aımas_ına rağmen Almanyanın muşlardı. Hiç şüphe yok ki, Sovyetler b' Dho~. cephesinde kayda değer mühim ile Kareli .berzahının şark mıntakasm • 
ınenfaat mıntakası hududuna hergün Al- bu ıınalatıle alakadardır. Birliği mukabi1inde birşey almak ır adıse olmamıştır, daki tazyik, hafiflemiştir. 
ınanyaya sevk edilmek üzere yüzlerc.e 1 Binaenaleyh, Sovyetler Birliği Alman- İngiltereye ve Fransa,:a eşya ihra sıdzın Dilıı, Finlandiya ~ayyarelerl büyüt bir fa Müsademeler, gece gündüz devam f't-

k · · k d dah' 1..ı •• ~ h ld · " ç e e- aliyet gootererek dU.,man kollarını bom - . . vagon Sovyet mallan gelme ·tedır. yaya yıyece e ıl ow.ugu a e ıp - mez. b d So t bo b d ta mış ve Sumına mıntakasında bırçok nok ar ırn:ın ve vye m ar unan yya - . • . 
İzvestia'ntn bir makalesi tidai maddeler verecek ve Almanya Sov- 1 İngilizleri örnek alarak Paristeki Sov- reler nl !ardetmişlerdlr. talarda Fınlandıyalılar geri çekilmek 

Moskova 
18 

(A.A) _ Tas ajansı bil _ yetler Birliğine silah da dahil olmak Ü - yet ticaret mümessilliğine polislerıle bas Sı:>vyet tayyareleri Kareli eepheatle nn- mecburiyetinde kalmışlardır. Vaziyet. 
d' . . · zere sınai mamulat verecekti:-. kın yapan Fransa ile normal ticaret a 

1 

landiyanın cenub ve batı - cenubunda muh çok ciddidir. Fakat Manerhaym hattı in-
ırıyor. k 1 . d d Bu iktısadi anlaşma mucibince Sov - mak mümkün ··a·· ., y p- telif şehir ve köyleri şiddetle bombardıman şa edildiği sırada büyük bir taarruz kar-

« t zvestia• gazetesi basma 3 csın e i- ' mu ur· t i •i Si u halld .u. tacı ··ın bi .. · • yetler Birliği ile Almanya arasındaki ti-1 B- t- b l ,.. . . ı e m ş. r. v a en ...., ar 0 ve r şısında çekilmek ihtimalinin hesaba ka-
uor ki: .. . . . u un un ar geç .. n sene nıhayetınde miktar yaralı vardır. , 

B ş b t ıı 'ııde Almanya ile caret rnubade'ıelerı daha ilk senesınde Almanya ile Sovyetler Bir'iği arasındaki 1 Fin tayyareleri ve hava defi topları, 24 U tılmış 0 duğunu unutmamak lizı.mdır. 
Sov\~ct~~eBi:ıi; ı:nsınıda imza1..:man ik- umu~ harbdenberi asla kaydedilmedık siyasi münasebetlerden hası1 olan kat't kontrollü olmak üzere, 27 Rus tayyareai dtl- Kareli berzahında~ vaziyet, biraz ~-
t ~r 

1 
bü •·· k bir siyasi ve ik- hacını aşacaktır. iyiliği ve 0 zaman iki taraf aı asında te-

1 
şürmüşlerdlr. rarmakla beraber dığer cephelerde bıl· 

~sa ~ an aşma~ın. ~ u d Bu anlaşma Sovyet - İnpliz • Fransız ticareti sis edilen dostluk münas b tl ri . ~- Bng~n He isin kide 2 defa tehlike lşaretl hassa Ladoga gölünün şimalinde vaziyet 
tisadı ehemmıyetı var ır. dıra • • e e e mn saı; 'verllmıs:-e de hiç bir bomba atılmamıştır. salah kesbetmektedir 
her iki devletin karşılıklı ıstifadelerine Dem k ı . ~ce lam esasa dayandığını ve mütemadiyen 10 hin İtalvan Finlindiyaya gidiyor S lmi h. . d Fi k ta 
davanmakta ve mes'ud başlangıcını A - e oluyor ki, ıktısadI anlaşma, Al- kuvvetlendiğini isbat eder. Parl.s 18 ıA' A) - İntransi eant azete uom~ .. cep esın e n. ı -
fu~tos 1939 ticaret ve kredi muahedesi- many~ya müttefiklerin ablukası yüzün • ı1 Pravda ne diyor? si, Aragonne'de . harbeden ~aribal~i'leri~ atı, mevzılerını muhaCaz~ etmışlerdir. 
nin teşkil ettiği Alman _ Sovyet iktisadt den zıyadesile muhtaç olduğu iptida! Moskova 18 (A.A.) - Scvyet - Alman reisi Marabinl'nln başkanlıtJnda 10.000 oa_ Petsamo mınta~asında bır takım. müsa-

. • t 'k' 'sı' nı·n devamlı in - maddeleri temin edP.Cek, ve Sovyetler an'J:lc:n-n.o .... Pravda gazetesi tarafından da rlbaldlntn yakında. Flnland1yaya hareket de.meler ve keşıf kollannın faalıyetlerf 
ve sı~ası esrı ı mesaı B. l'ğ' d harid . . -y··~· d x k ded·ı · · 
k . r' . 1 kt d ır ı ıne e ticaretini genişlet • uzun uzadiye tefsir edilmektedir Gazete e ecenini blldlrmelttedir. ay ı m1ştır. 
ışa ını ternın ey eme e rr. k im.kan k . · S bı··· A · ö 

l! 
1 

me . !~ verece tır. Bu suretle Sov Ta~ ajansı tarafından tebliğ edilC'n bSlŞ- ovyPt te rgı man &Janıı"• g re 
Sovyet • Alman anbşm 1 yetler Bırlıği hemen hemen sıfıra dü - makalesinde tzvestia gazetesinin serdet- Moskova 18 (A.A.) - Rus tebliği: Moskova 18 (A.A.) - Alman ajansı -

I'.u.sya, Almanyanm büyük bir föti - ~n Fran~ ve İ?giltere fle olan ticare - 1 tiğ'j delilleri tekrar etmekte ve bu müna- Kareli berzahında Sovyet kıtaatının nın Kareli berzahında son günlerde ya-
yaç duyduğu iptidai maddel~r hususun - tınden mutevellıd sıkıntılarından kur - sebetle iki memleket arasındaki do~tluk, tazyiki a1tında düşman, aj?ır zayiatla a - pılan askeri harekatı hüliisa eden b:r 
da dünyanın en büyük rnüstahsilidir. Ve tulacaktır. münasebetlerinin inkisafımn Alman ve' lelacele Viborg ve bu şehrin şark isti - telgrafında Sovyct kıtaatının şimdi Ma
Alrnanya da yüksek vasıfda makine ve Daha. harbden evvel, Sovyetler Birli- Sovyet milletlerinin h~vati menfaatlerine kametinde geri çekilmekte ve köylere nerhaym hattı müdafilerine Vipurı'den 
techizat imalatçısı olarak bütün dünyada ğinin 1ngiltere ve Fransaya yapmış ol- ,01duğu gibi banşın ve bütün memleket -1 ateş vermektedir. Sovyet kıtaatı, Muola- hareket ederek arkadan hücum imkam
birinci saf da gelmektedir. Sovyetler Bir- duğıı siparişleri bu iki hükfunet iptal, lerde halk kütlelerinin menfaatlerine de. jarvi gölünün şimal sahilinde Ojuntla na malik oldukları ve resmi teb'i.,,lere 
liği kendi cndü trisinm fevkalade iııki - eylemiş ve bizzat kendilerini zarara sok- uygun olduğunu bildirmektedir. şehri ile Summa'nın şarkında müstah - göre, Sovyct kıtaatın•n şimdiye kadar 

Kurtarılan ingiliı 
esirleri başl~rından 
~eçen ri anlatıyorlar 

Çinlilerin Bayburt - Trabzon 
arasındaki 

kem Karhula ilti ak mevkiini ve keza 162 mü tahkem nokta ve 41 beton topçu 
deniz mmtakasında Maris ve Murila şe- yuvası zaptettikleri bildırilrnektedir. 

Bir muvaff akigeti 
hirlerini ele geçirmiştir. Sovyet kıta3tı 

1 

Pctsamo cepJ.esinde 
bu cephenin heyeti umumiycsinde Jiı.ş- H"ls'nki 18 (A.A.) - Pctsnmodaki mu -
manı takib ey~mektedir. 

1 
hnrcbe yeniden durmuştur. İki taraftan da 

Çung-King 18 (A.A.) _ Central News dag"' yolları aç ~d Cephenin diğer mıntakalarında mü - sadece dürbün faaliyeti ka~dedUmektedlr. 
ajansı bildiriyor: h 1 him hiçbir hadise olmamı~tır SuoTo alml cephesindeki duşman hücum-

. s t h k tl . 11' d: 'd larını felce uğratan Fin kıt'alan mevzilerlnl 
Londra 18 (A.A.) - Royter ajansı Kuan.pi cephMinden alınan son haber- B b rt t 8 (A.A) B b ovye ava uvve erı uşm:ına aı muhaf<\za etmektedir 

Jere göre, Nanning bölgesindeki Japon mu ay u · ay urt - kıtaat ve askeri hedefleri şiddetle bom - · 
t>fldiriyor: k ti --'- il dir H tta J Trabzrın arasındaki Vakuık ve Zigana bardıman etmiştir A Sk d' • 1 t &Verne sona euuaL zere • a a • d • 1 , , ' manya an ınav 

Alt.'"Tlrırk vapurundan ıkurtarı an n- ....... ku d ıı~ hl d 1_ ~ yol arı açılmıştır. Bu suretle ıkı Mare .. ha"m hattı delinmed· 
. . d' pon ~ man an !i.nm fe r en ayn ayda l) . d 1 .. k ı~ı 1 devletlerı'nı' tel d'd e·m·ış giliz esirleri hadıseyı uzun uza ıye an- dığı zannedilmektedir. Çinlilerin son giln- . n f'n urmuş 0 an muna an ~e- Paris 18 (A.A.) - Kızıl ordunun in _ 

}atıyorlar. lerde Kuangsi'nin cenubunda kazandık - nıd~n başlamış ve son zamanlarda hıs- san dalgalan karşısında FinlandiyalıJa -
B'r çok bahriyelilerin şehadetine lan muvaffakiyetlerden .sonra Nanning sedtlmekte olan havayici zaruriye sı- nn gösterdiği kahramanca mukavemeti 

göre. c:Crossork> yaklaştığı zaman Al- hemen tamamen çevrilmif vaziyettedir. kınt.Hn ~rtar• olmuştur. Fransız gazeteleri tebarüz ettirmekte ve 
ma•1lar vapuru terk ederek bilhassa K"P dağı yolu da bir iki güne kadar Finlandiyayı tecavüze karşı medeniyetin 
fn{f'lizlerln kaprJıı cıılduğu anbarlann A k J h• t d k• açılacaktır. bir kalesi olarak göstermektedir. 
yaı~·nine vapuru berhava etmek :çin S er IZffie yaşın a 1 Gürnii.şane valisi yanında Kı~Jay . :inla~~iya harbi hakkında Petit Pli -

saatli bombalar koymuşlardır. A.manlar Japon müfettişile Üçüncü Umumi Müfettiş- rısıen şoye yazıyor: 
B } . ı·ıcr· cKurtarıcılarımız ya - l'k 'f .. . . ld • h ld ş· Manerhayrn hattı yıpranmıştır. Fakat 

lrıye ı · ı maan muşavırı o ugu a e ı - . . . 
k~alardı her şey bitmi• K lk·t f. ı·k _11_ la d delinmemiştır. Muharebe devam edıy<ır. 

nm saat geç ' y va 1 1 lar ran ve e ı e a et mıntt&:Aa rın a So ik' " . . d 1 b"t 1 
d . lar pur arına a ınmıyor t f~' ı- b 1 k d n 1 gun ıçın e o up 1 en er mu -olaraktı> nor · e .1şıııı:: u unma ta ır. k dd rd' Çü. kü' R 1 . h 

h · r şunları anlat _ a e ı. n us ar ınsanca ve arp 
(".renç bir ba rıye 1 

Berlin 18 (A.A.) _ Börsen Zeitung malzemesile kütle halinde fasılasız fil -

rnıştl!': gazetesi asker! hizmet yaşııxlıı bulu - ı·kı· ı·ngı· ı,·z vapuru arruzlar yapmışlar ve Finl!ndiya müd:ı-
&ın aünlerde vaziyet pek fena idi. f d ı ğ l 1 rd s 

İ . . d ~ b lan isyana nan Almanların Japon vapurlanna a- aasını eme e ça ışmış a ır. umma-

bçüın ~ıt.enl . Soaı:ı iki gu··n zar~:~~a!e~~~ lınmamasına dair Japon m~amlan çarr~ıştı 16 de" •ızcı• kayıp nın garbi ile Vuoski arasında Fin'!ndi -
ı:: l t ı er t f d 1 k r ' yalılann yalnız birinci müdafaa hattını 
1 k k ve su vermişlerdir. ar& ın an veri en arann sebebini an 

ya ı z e me mak üzere Altmarka lamak mü.şkül olduğunu. çünkü bu Dorban 18 (A.A.) - Reuter bildiri - kat't olarak kaybettikleri anlaşılıyor. 
Araştırma yap . tedbirin yalnız Alınanlar hakkında a _ yor: Manertıaym hattı Summa De Viborg a -

· Norveç memurlarına mevcudi - 1 t . . rasında 30 kilometre kadar derinlikte 
gırPn • • alışt k B' . ınmış olduğunu yazmaktadır. ngıhz bandıralı cCheldane. ve cGre- ht l'f .1 d Q kk bd' B yetimizi duyurmaga Ç ı · ır esır tistock 1 d" mu e ı mevzı er en m re e ır. aş. 
bir demir parçasile amba-r kapaklarını F la d Be• vapur an un g~e çarpıpnı~ lıca üç mevzi vardır. Her mevzi btr ileri 
delnıeğe çalışıyor. diğerleri de sesleri inlandiya körfezi ar baır.t u çarpışma neticesınde Chelda- hat ve bir de mukavemet hattından mü-

d F. k t. Al ne mıştır. kk bd. o- "t·· L.I " 
yettiği kadar hay~rıy~r u.. a a . - b b k re e ır. onı uvor ıu mutearrızlnr 
marılar gürülfülerımizı bogmak içın UZ ta 8 alarile llrtuıu Kaptan da dahil olmak üzere 16 de - FinlAndlvanın kalbine girmek fçJn yolu 
ellerinden geleni yaptılar ve muvaf - nitti kayıptır. açmak hurusunda daha pek çok şeyler 
fak dw oldular. Ta!Un 18 (A.A.) - Finandiya körle • Londra 18 (A.A.) - İngi1iz bandıralı yapmak mecburiyeti!ıde bulunuyorlar. 

zini bir metre kalınhfında bir buz taba- Baron Ailsa dün bir infiJAk neticesinı!e Cenbelerde Y•zİyet 
kası örtmektedir. ş· Helsı'nki 18 (A.A.) - ffalsinkı' y"'lrı -

( 8Htaraf ı 1 inci sayfada) 
Fılhakika Berlin bu memleke kre 

tebligatta bulunaral<l Fıinlandiyaya 

doğrudan doğruya bir yardım yap -
tıkları takdirde. Almanvanın bu mem
leketleri bizzat kendisine karşı bita -
raf!ıkhrını bozmuş telakki edeceğini 
bildirmiştir. 

Bundan başka, Sovyet - Alman a'n
laşması o şekildedir ki, Rus taarruzu
na miicavir bir devlete yardım eden 
mernl<'ketler yalnız Sovyetler Birliği -
ne kar~ı değil, ayni zamandat Alman -
vaya k~rşı da vaziyet almış telakki e
dileceklerdir. (a.a.) 

Norveçin vaziyeti 
Oslo 18 <AA.) - cD. N. B. aJanaı bildiri-

yor: 
Norv~ hariciye nasın Kobt din aqam 

Trondlıelm'de söyledllt bir nutukta None
çin bntı devletlerden gelen .seslere ratmen 
No"cç!.n bitaraf talacatını, NorteÇ sahne -
ainln gen!şlemealnln yaln11 Nornç lçln de
ğtl, ayni zamanda Finlandiya tçlnde de bir 
tehlike ~ştll edeceflnl hiltilmeUn bitaraf
lık siynsethıden ayrılmıyacatım taydettlt • 
ten sonra aon hl.diaeden bahlederet Altmart 
vat'ası Norveç bt.taranıtına ciddi bir dar • 
bedir. Bunu flddeUe protesto eWt demJt • 
tir. Bir Danimarka 

vapuru yandı 

ımal denizinde batmııtır. 2 ölü vardır. "' ~ 
•;H:H:••:••:H:•H•H•O=H•:H:H;H;o•;··;·-;m··:M:••:••;H:H:H:o•;u;•H;•••H···:··;···----·-:-:·:-:H:-:-:•:H:H:•·•:H••••U·U·ll·H=H·O·ll=ll=ll=l ::;ı;:; 

Kopentıag l8 (~.A.) - Danimarka 
t.&ndıralı Tietzen vapurLt bu gece Or -
bue'da bir elektrik kontağı neticesinde 

ranmıştır. Su boruları donmuş olduğun
~ vapurun kurtanlmasınıı imkAn ha -
111 olınanu§tır. !tki bahrıyeli ölmil§, bir 
bahriyeli de ağır surette yaralanmıştır. 

Muatafakemalpaşa kazası 
feli'<etzedelerine 

Kızılayın yardımları 

Egede 
devam 

zelzele 
ediyor 

P.ursa 18 (A.A.) - Mustafakemal- İzmir 18 (AA.) - Evvelki sabah 
paşa kazası felaketzedelerine sarf edil- saat 10.30 da Candarlıda. 1 1,30 da da 
:nek üzere Ankara Kızılay umumi mer Dikili merkezinde bir zelzele olmuş -
kezi t3rafından Bursa vilayeti emrine tur. Car.darlıdaki zelzele 1 O, Dikili -
~eni~n 30,000 lira daha göndermiş, deki 8 saniye sürmi~tür. Dün de Ke -
tır. Boylece Kızılay umumi merk~zi _ malpaşıt:ia hafif bir zelzele hissedil -
nin yapmış olduğu yardım S0.000 li _ miştir. Hasar yoktur. 
r~ı hulmuştur. 

Çor· uda göçmenlere toprak 

lsveçte komünist 
matbuabna karşı tedbirler 

Stokholm 18 (A.A.) - Havas bildi -
Romanyada 60 Macar 

tevkif edilmiş 
rtyor: veriliyor 

Hükfunet dev~t menfaatine zararlı Budııpeşte 18 (A.A.) - Birk~ gün 
addedilecek gazetelerin posta ile naklınt 939 da inşa Y~ !MO senesinde de t.stl.n edi- evvel Rumen polisinin Tinisaara'da 60 

lPn Kımıalnlt goçmen köyü haltına l.ltln . 'ği . . 
meocden bir kanun ldyihasını mecliı:;e fen memurhu tarafından toprak tallmatna.. Macan tevkıf ettı tasrıh edilmekte-

SaNlıtaa Sebalaa 

Korku aşısı 
Barit olacak d'7• Jlnd ,. nilte& reçlren diin,a nihayet keadlni anin ifla

de 111 ... L ilk ilam'ılı e&.. -87onlllk Mea •lr dewlet NÜI, JWldl. MllJ'Oll)area 
lnsaa q, ıteftl lraldl. Ve Jis lıılnJene ean mah•o..da. Şimalde ondan •• daha çe&ı.ı 
llllr ban dnam eıll7•. ÖJle te&la llllr barit ki muhaeımlar 10n sistem lilihlarta 
11..ıaruu ala•• dddan iti• lllttak blPP. l'ötü l'ötüae lurlflyorlar. Şbnal denlzhıq 
berP.. ,. Mr AbDaa tallW...,.lrl 1a ltlr in«llls nyabud ltltaraf dntet &•misi 
bat17or. Normal • • •larda bile aı çok heye<"an Teren hidiseler anık saNıa 
lmllftl&lll. il'-• Jemell ıtM &'inlik lbti:ra<'lar haline ıelmlttir. 

OiniD ltu _. ftk'alan kafamm &örpüıerken, ~nnın mdhtemel lald.iselert 
de laa7allmbde &erelrim ed.11or. Barit lçindeyls. Fakat hakiki bar• llenibı bqla. 
lllll detudlr. Yaruu dolduran meçhullerin, neler oldutu •mnemes. Fakat bl 1 
bir hakikat ftl'cbr. Artık biç bir millette barit kqr"-- .. _, - . nen d'-1 rlnd t .. ,___ .._ -mam..,..D'. Mllltıtler 
.., e •• ama.....-._ kadar müdafaa için ıilihlandıklan &'ibi kafalaTındaa 

ıdnlrlerlne kMlar da bna:ra &fl".an llllflardır. Biç ltlr tebllte lllçlttr nıllletl 
klll sibl tortutaınu. Dewieüer sfbl ferdler de iliklerine kadar &Jdınlık ı 1n:
dlrl•. Hakikat olan ... ar: Sillha sllib biieama hücum '---- ...._ ç e
So Fi ' • ...... -n. eaaa ean. 

n n makaftllletl tase ltlr Ml'Om &'ibl h~,. milletin bünyesinde mütb bir = Japmlf&u. Al1lk korta oöbe&~eri ıelemn. Çünkü telıllke,e karp a.':..u. 
vernı lı:tir. Bu tedbir kom:inist nutbuatı mtsıne göre ara:d tenllne Ye ıılraa.t llltından dir. Mevkufiardan 12 si askeri hapi -

--------------~~~----1-da nulluk re.salrr- ver anm~. sane e sevkedilıniştir. "-211114.,. C.J.ul 
~~-~~~~~~----=-~~~~~~~~~~-=::::~~~~....:.....J 
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( ehir Haberleri J , 
İnhis-:rlar Vekili Ankaraya döndU 

Şarabın kilosu on sekiz 
kuruşa satı acak 

Şeh imize kafi miktarda 
buğday geliyor 

Son iki hafta içinde Anadoludan bJğ
day müvaredatı artın ş ve şehirde mev
cud olduğu iddia ed ·ıen buğday sıkıntısı 
kalmam tır. Bu hafta gelen buğday mik
tarı normale yakl~m· ve 2805 tonu bul
muştur. F atlarda de i ik1 ik yoktur Yal
nız ihracatçılar sert buğdaylara yumu

§ak bu aylara nisbetcn küçük bir fark 
vermekte olduklarından, bu tip buğdav
lar daha hararetli muamele görmü tür. 

Havalar müsaid gittiği takdirde buğ

day mtlvaredatımn muntazaman devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Fın-'ı'{ ihrac fatlan teıbit ec'i'di 

Fınc! 1: ihrac komitesi fındık fiatla
nm tcc;bit etmiş ve bu fiatlar Ticeı.•rct 

Vekalrtinin tasdikine iktiran ettiğ"n -

den Giresun merkezi tarafından ı::eh -

rim:zdel:· fındtk ihracatçılarına Mın

taka T"r-aret Müdürlüğüne ve Tit'aret 
Odasına- bildirilmiştir. 

Durmuı isminde biri kalb 
durmasından öldn 

Dün gece yarısından sonra ŞişJiden 
O nıanbeye doğru gitmekte olan Ya -
sef K:ırako idaresindeki 437 numa,.a-
lı h1.ısusi otomobil Osmanbey tramvay 
dura~ı tümseğine çarparak ön kısmı 
hasara uğramıştır. Nüfusça zayiat yok 
tur. 

Bir karryon kazası 
İç f1ndık standard kalı"te ... 7. • 1 " na ure M::ıltepede Aralık sokak 18 numa -

sıra m~lları 46, sivri tipler 45. incı:ı 4 i, rada oturan ~oför Ahmedin idarpc;ın -
vurgun 43. kınklı mallar 41, bozuk deki 50 numara~ gazoz kamyonu Sua -
40, cü,.üklü mallar 21 kuruş olarak tes divederı gecerken Süleymana çarpa -
bit ecrimişti'r. rak sağ ayağından yaralamıştır. Süley-

K'.l')ııldu fındıklar tombul ekstrafor man tedavi altına alınmı1. §Oför yaka -

28. tombul kriple 25. tombul naturel laruru~tır. 
23. sivri kriple 23, sivri naturel ıo Yangın brtlangıcı 
kuruqtur. Fiatlan.n tesbitinden sonra Ka'1·~~öyünde Dumlup.nar sokağında 
ihracat için bu fiatlardan aşağı taah • avukat İbrahimin karısı Emineye rıid 
hüdlere giri.şilmiyecektir. Şimdive ka- 18 numnr~lı evin birinci katında soba-

.. . · dan Yangın çıkmış. itfaiye tarafından 
dar eh-:' piyasalara satış taahhudünde bu derhal söndürülmüştür. 
ıun:ınlar Giresun komitesile İstanbul- Tram d dnı- k . .. Tay an ...,en ız 

daki muvakkat komıteye ~racaat e- Fındıklıda tramvaydan athyan Ali 
derek sd~lannı evrakı m~~te . ile kız~ Zekiye yere düşerek muhtelif yer 
tesbit ettirecekler ve bu takdirde ıh • lennden yaralanmış ve tedavi altına' 
racata devam edebilec~klerdir. alınm1ştır. 

8 liralık iskarpiııtn sebeb 
olduğu bnynk (!) dava 

Davacının "Hak ve prensip meselesi,, addettiği 
bu davada her iki tarafın avukatları da var 

inhisar/arda: 

Halk sigaralan düzeltilecek 

Ş~hlr lılerl: Mes'ud bir nişan 
. 11 d cAkşam. matbaası müdürü Kazım 

Beledıye ~ayının pknın 8 Şinasi Dersan'ın kızı Selma Dersan ile 
tarlilAt yapılaca R · i " . ıyaset cüm:hur sabık umum~ katibi bay 

Sultanahmedde yapılacak Beledıye 'Hasan Riza Soyak'ın oğlu E S 1 "k , • d t d·ı· nver oyaıt 
sarayının tatbı p anın a a ı at yapı- nişanlanmışlardır. 

lacaktır. Ş~hircıililik Em~t~h~~sıdsı Prsoslt, Her iki aileyi tebrik eder genç ni 
sarayın planr e mınonun en u - 1 1 ' -
tanahmed meydanına kadar uzayacak şan 1 ara sıhhat ve saadet dileriz. 
yeni yolun projesini beraber mütalca e
decektir. 

Eminönündeki t ramvay durak 
VEFAT 

Çatalca mutasarrıfı merhum Mahmud 
Beyin eşi ve ayandan merhum Ali Rıza yerleri değiştirilecek 

Yakında Eminönil meydanındaki tram Beyin kerimesi ve ayan reisi Ahmed Rıza 
vay raylarının yerleri değiştirilecektir. Beyin hemşiresi Malatya mensucat fab

rikası müdürü Nazmı Tezcan ·ı K d k"" Beyoğlundan gelen tramvayların durak . . 1 e a ı oy 
Y . . k . . . . .. d B x Halkevı reisı res.5am Vecih Bereketo~hı yeri enıcamı emennın onun e eyo6 - . " -

luna giden tramvaylarla, Bebek 'ıramva- nun kayınvalıdeleri Bayan Malikenin 
yının durak . b d ~ k d Malatyada vefat ettiAf tceasürle haber a
. edil ktyiren u llrllilD arsısın a lınmı.ştır. Kederdide ailesine taziyeleri -
ınşa ece . mizi sunarız. 

Şubeye davet 
Emln5nü askerllk .şubesinden: 
Hiç askerlik etmemiş 316-333 (dahlll do

ğumlu gayri 1slam erattan geçen celbde 
gelmeyip bakaya kalan ve yoklama kaçaklı.. 
ğıncan muameleleri tekemmül eden gayr!, 
lsl!lm erattan (marangoz}, (demirci), (sı_ 

,_ DiKKAT: 
Şimdiye kadar 

Ta Pcndiğe ve Boğaziçine kadar 

Bütün Kadıköy halkı 
Lüks Ye konforlu Sinema 

görmek için lstanbul'a 

gidiyorlarClı .• 

Halbuki pek yakında 
Bütün Is anbul Halkı 

LÜKS VE KONFORLU SiNE
MA GORMEK iÇiN 

KADIKOYONE GiDECEKTiR. 

Z i R A: 
Pek yakuıda 

"Kadıköy,, ünde 
Modern TDrk Sinema Mede

niyetinin en mubteıem 
abidesi olan 

Sinema Sarayı 
açıhyor 1 
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a,llEanlarda bar1.s 1 Ham.eı.. KarJJGDd· 1 

, Arnavud ka dı ımı iste • z 
Romanya Kralının Roma 

seyahatinin hedefleri 
............................ -.................... Y A Z A N __ .._.... ..... -······--·-··-- . 
~Emekli general B. Emir Erkile t ~ 
i ''Son Posta ,, nın askeri muharriri i . . 
: .... .-•••••••••••••••• " .................... ._ ............. .-. •• _.. ............... -··---··-·-·········· 1 ••• ··--

S on zamanlarda barıim korun 

ması namına vukubul::ın en 

nı.üsbet ve mes'ud hadise şüphe yok ki 
tlırvatıann Sırplarla kat'i anlaşması ol -
ınuştur. MalUnıdur ki Hırvatistan, Bü -
Yük Harb<len sonra, dağılan Avusturya 
\re Macaristan impa!'alorluğundan ayrı -
larak yeni teşekkül eden Yugoslavya.ya 

Bağırıyorum: ' 
- İsteriz. 
Soruyıorlar: 

- Ne istersiniz? 
- Arnavud kaldın.mı isteriz. 
Cevab veriyorum: 
Yüzüme istihfafla bakıyorlar: 
- Bu asırda mı? 
••• Bu asır asfalt kaldırım asrıdır. 
••. Bu asır asfalt kaldırım asrı bile de

ğil, tahta kaldırım asrıdır. 
... Bu asır tahta kaldırım asrı bile de

ğil, kauçuk kaldırım asrıchr. 
• • • Halbuki siz, Arnavud kaldırımı is

teriz, diyorsunuz. 
- Evet Amavud kaldırımı isteriz. 

Her şeyden evvel Arnavu<l kaldır.um. 
- Her şeyden evvel mi? 
- Evet, her şeyden evvel.. 

- İmar planından evvel mi? 
- Evet. 

j sokak olarak iki kısma ayırabiliriz, de • 
ğil mi? 

- Evet, böyle bir taksim olabilir. 
- Bizim cadde dediğimiz şeyler, so • 

kaktan daha geniş ve köşeli taşlar dö~li 
olanlardır değil mi? 

- Olabilir. 
- Sokaklar mı uzundur, caddeler ml?. 

D.aha açıkçası şehir sokaklarını uzunluk
larınca birbirine eklesek şehir caddeleri 
için de ayni şeyi yapsak, her halde sokak
lar caddelerden daha uzun olur değil mif 

- Evet. 
- Sokakların her iki tarafında evler 

var değil mi? 
- Evet. 
- Bu evlerde insanlar oturur deği.1 mi? 
- Evet. 
- Mademki öyledir. Onların da soka..~ 

ların asfalt kaldırım yapılmasını isteme
leri haklarıdır değil mi? 

katılmıştı. Yugoslavya eski Sırbistan et
rafında kurulduğu için Sırpların öte -
denberi alıştıkları, hüktimeti idare iş -
leı·inde, üstün bir rol oynamaları p~k ta

- Eminönü istimllkinden evvel mi? - Aman ne diyorsunuz? .. Daha bü -
_ Evet. yük caddelerin hiç biri asfalt olmadı. 

bii idi. 

Halbuki Hırvatlar Avrupalı ve mü .. 
terakki bir rnillettir!er. Onlar kültür. 
llledeniyet, mamuriyet ve sanayi ciheti-

le Strbi.standan daha ileridedir. Bu se -
heble, Yugoslayyanın teşekkülü günün
den en yakın zamanlara kadar Hırvat -
lar. Sırpların idaresi altında bulunmak Romanya Kral ve Veli ahdi bir askeri merasimde 

- Taksim meydanı açılmadan mı? 
- Evet. 
- Sirkeci tanzim edilmeden mi? 
- Evet. 

- Tiyatro binası yapılmadan mı? 
Gülüyorlar ... 
- Her şeyden evvel Arnavud kaldı -

, ıımı ha.. yersiz ve manasız bir arzu. 
· Sormak sırası bana gelmiştir. Soruyo-
r:u.m; 

- Şu İstanbul şehri yollarını cadde ve 

- Peki öyleyse, muntazam köşeli tat-
J.ar döşense. 

- Aman ne diyorsunuz; tramvay cad
delerinin kaldırımlarına bakın doğru dü· 
rüst tamir bile edilemedi. 

- Öyleyse Arnavud kaldırımı isterf'L 
Bu sokakların kışın çamurdan.yazın top 
dan bir nebze kurtulabilmesi için, sokak
ların sokağa .benzemesi için Arnavud kal
dırımı isteriz. 

rJ J m.ıd ./Ju llit1l istemiyerek onlarla geçinemiyor ve tam iş başından ayrılması Balkanlıları dü - kanlarda ve yakındoğuda sulhü teme _ 
bir otonomi ile hükumete iştirak t:ılcb şündürecek bir hAdise olmuştu. tinden sarsacak herhangi bir h~disenin 
ediyor!ardı. Bu hal Yugoslavya için şüp Halbuki Köseivanofla dahiliye nazın çıkmasına intizar etmemelidir. Onun i • 
hesiz hem dahili bir zaf, hem de haricin bir yandan bazı dahili meselelerde lü - çin Finlandiyanın harabisi yalnız bu 
hıüdahale ve tesirlerine bir vesile teşkil zumu derecede populer olamıyarak halk ka:h · raman millet için değil Avrupanın 
ediyordu. tarafından lılyıkile tutulmamalanndan sulh ve müsalemetinden başka bir şey 

C Bunları biliyor mu id;niz? ~ 
Şimdi ise yeni Sırp - Hll'vat anlaşma- ve diğer cihetten Köseivanofun ekono - düşünmiyen diğer küçük ve bitaraf mil-

~le. ~ı~a~Iara tam ~ir. mu~tariyet ve -1 mi ve ziraat nazın Bagriauof ile iyi ge - !etleri için de bir felaket mukaddemesi 
ldıgı gıbı Hırvat mılli şdı Maçek de . . ·· .. d k·1.m· ı d' y 

1 
b k'l . çınememesı yuzun en çe ı ış er ır. olacaktır. 

ugos ayya aşve ı muavını olmuştur. H' 1 •••• üş b'" 1 d. 
Bu suretle Yugoslavyanın en mühim ve ıç 0 ~zsa gorun oy e ır. .. . Balkanlarda sulhle birind derecede 
tehı·k 1. . 1 . h 11 ]·ıd·-· d Bagrıanof halk ve parloman uzermde ilgili olan bir devlet şüphesi?: Romanya-

. ı e ı ıç mese esı a ecıı ıgın en . . . . 
b .. . •1 1 t B h "d· . epey tesırı olan nüfuzlu bır nazır olmak dır. O tevessü degı··ı şimdilik sadece elle-
tınyesı sag am anmış ır. u a ısenın f 

ehemmiyeti, Yugosluvya Balkanlarda itibarile Kral onu, çok iyi hır devlet a - rindekini muhafaza etmeyi düşünmek _ 

Toprak üzerin -
de yaşıyan hay -
vanlar arasında 

görülmemiş olan
lar pek azdır. Fa
kat deniz hayvan
ı.arı arasında he-

nüz tanınmamış olanlar o kadar çoktur ki, 

bir sene zarfında balıkçı ağlarına takı hp 
deniz yüzüne çıkanlar arasında en az yir
mi otuz hayvan keşfedilir. Stratosferde 

bir sulh amili olduğu ıçin., büyüktür. damı olmakla beraber meslekten yetlş • tedir. Dolayısile de barıştan başka bir 
Yugoslavya dahilen ne kadar kuvvetli miş ve fırkalar haricinde kalmış olan, teY istememektedir. İtalya ise kuvvetli 
olursa onun iki büyük haris komşusuna Köseivanofa feda edememiştir. Bulgari.!- ve müttehid bir Balkan görmeyi arzu et
karşı mukavemeti o derece fazla olur. j tanda parlomanterizmden ziyade Kralın memekle beraber şimdilik Balkanlarda 
Bu sebebledir ki, Sırp - Hırvat an 1a~ma- 1 vasayetinde otoriter bir idare vardır. Bu bir mesele ve bahusus bir harb çıkması
sı.~a sulh vBe lmk üslalemd et ~ak~~bınldan, son 1 nunla beraber Kral mııhte1if parti adam- nı istemez. Balkan devletlerile ayn ayrı tetkikat yapan meşhur profesör Pikard 
gunlcrin a an a_r a . '~. ·ı umuş en larile müşavereden geri durmadığı gibj dostluklar tesis etıneği düşünür ve ya - bilhassa bu denizaı.tı mahltıkları hakkın-
ehemmiyetli bir hadısesı gozı e bakıvo -ı da t tk'kat k · · d · lt k · onların reylerinin muhassalasile hareket par. Onun için Macaristanla Romanya • e 1 yapma ıçın enı:ı a ına en 
:r.uz. d eder. Fakat son karar onundur. Bu se - nın ve kabilse Bulgaı·istanla Romanya • di keşfettiği bir oda içinde inmek arzu -

Diğer cihetten Bclgı a da toplanan 1 sunu gö.stermiştir. 
Balkan Antantı konseyinin muvaffaki _ beble Köseivanof beş senede, başvekil ve j nın arasını bulmak için çalışır. Görül~1 -

* 
Yüksek ses müsabakası 

yetli mesaisile Balkan anlaşmasının ken hariciye nazırı olarak, idare ettiği d~ yor ki Balkanlarda barışın muhafaza -
di!iğinden 7 sene uzaması, Bulgaristanın işlerde her ne yaptı~a Kral ile hem!i .1 sında Balkan devletler ile İtalyanın gö • 

bitaraf kalmak!~ b.eraber B~lka~. devlet-
1 
kir o1arak yapmıştır. Şüphe yok ki Bul-! riişleri arasında bir fark yoktur. Roman

lerinin sulh ve ıstıkr:tr lehındekı çalış -, · t -'•• lit'k biz t K 1 

1 

ya Kralının Romayı ziyaret sebeblerini . garıs anın ......, po ı ası za ra ın - · Şikagoda kurulan bfr sergide böyle bir 
ınalarına taraftar olması ve nıhayet t . - dlr. Onun için, Bulgar kabinelerinin her de bu 1!6aslar dahilinde aramak iktiza e-
talyanın Belgrad toplantısın:l muhalıf . . . der. müsabaka tertib edilmiıtir. $(\si en fazla 
görünmemesi gibi son günlerde vukubu-1 ne gıbı sebeblerle olaun vaki değışrnele- çıkan ve birinciliği kazanan bir kadın 014 

~..ı· ı B Ik l d d . 1 • d ~. 1 Bul dı . ı· . te Elhasıl Ba\kanlarda barısı bo1acak lan hayır~ı hauıse er a an ar a erm nn en u.ıo ayı gar f aıyase ının - • t B k d bir ift · · · 1 
1 · dil'k lb' k~ b h ı muş ur u a ın ç çının yırm se-b. · t ve müsalemet havası yarat- melinden değişmesi mutlak varid olmAZ. şım ı ır şey yıo .ur ve u a en az · 

~~şt~~~y;erecede ki harb tehlikesı, hiç 1 Bahu9US Bulgaristanm dı.ş siyasetini Finlandiyanın mukavemetinın kınlaca - nelik karısıdır. Evlendiği gilndenberi, 

olmazsa bir müddet için, Balkanlardan birdenbire değ~tirme.si için tahaddüs et ğı felaketli güne kadar böylece devam e- her yemek vakti evinin kapısına çıkmış 
uzakla~ sayılıyordu. 1 m.iş ani bir sebeb, bir vak'a veya bir te- decektir. Ondan sonra ne olacağını an • ve çiftlikte çalışan kocasına, bağırarak 

Fakat Bulgar kabinesmde ansızın vu- ~dül de yoktur. Sovyet Ru6iya-Finlan- cak Allah bilir. onu yemeğe çağırmıştır. 

Bir yılan ısırırsa 
Bir zehirli yı -

lan bir insanın e -
lini kolunu ısırır

sa ilk ak1a gelen 
tedbir, kolu boğ -
mak ve kanın ce
velanına mani ol -
maktır. Bu çok doğrudur. Fakat şu da 
var ki, boğul.muş kolu, boğulmuş vazi -
yette uzun müddet tutmadan, yılanın 
zehir verdiği kısımdaki kanı emmek, da
ha iyi, hır vantuzla çekmek suretile bo
şaltmak ve kanın ccvelamn:ı imkan ver
mektir. Çünkü kan cevelan etmiyen u
zuv, ayni vaziyette uzwı zaman kalır.sa, 
kangren olabilir. 

Vagon * pencerelerinden 
sarkanlar 

Birleşik Amerika devletlerinden biri • 
nin demiryoHarı idaresi, trenler yürürken 
pencereden sarkanların pencereden sark
mamalarını temin için vagonlarR şu pan
kartları astırmıştır: 

cSarkmayınız, vagonların müvazenesl 
ni bozar, trenin yıkılmasına sebeb olur _ 
sun uz.> 

Bu pankartlar asıldıktan sonra vagon 
pencerelerinden dışan sarkanlar pek a~ 
zalınış. --- ...... -.. -.. .....-..._....._ .............. ___ _ 

· kubulan yeni değişikliğin, Balkanlarda diya harbi devam ettiği müddetçe Bal - H. E. Erkilet ·-·-···--·····--·-----
~~ k~~lı~aneMn~umi~~ml P------=~~~~=~~==~==~===~==~~=~~-

dişe uyandırmaması kabu oımamıştır. ( Düzce Halkevi çallşmaları ) 
Bulgaristanın. milli denilen ve komşula-
rından arazi talebine dayanan emperya
list emellerini feda etmcme:i için Bal • 

• kan Antantına girmemekle beraber An-

tant devletleri\e iyi geçınmenin yolunu 
bulmu.ş olan sabık başvekil .Köseivano • ı 
fun birdenbire istifa ve yenı Bulgar. ~a- ı 
b. ·. ·. al ız Köseivanofla dah1lıye 
ınesının, y n 

n al Nedef hariccte kalmak ve 
azı rı gener . . 

. . Belgrad sefiri ivan Popof harıcıye neza-

' retine getirilmek suretilc, ne~en ~emen 
eski ·ıhalinde teşekkül etmesi fı1vakı Bal-
~ 1 1 d" .. du··recek bir hadisedir. . - .11.an ı arı uşun · .. 
Çünkü Balkan yarımadası clunyayı .sa~

·ı 1 · ııu·· gıslı menfa-mış. olan beynel.mı e gı ·, . . 
~ at politika oyunlarına saha teşkıl etmek-

tc-n henüz kurtulmuş değildir. 
B;!kanların harici polilikacıların e • 

linde bir oyuncak olmaktan kurtulması İ Düzce· (Hususi) Düzce Halkevinin mitelerlnin seçimleri yapılmaktadır. KIJ 
içiıı Bulgaristanın da dahil bulunduğu hususi surette getirttiği çiçekçilik mu • konferansı serisine de başlanmıştır. 
biı ittihad vücude getirmesı iktiuı eder. allimi Feyzinin idaresınde bir çiçekçilik Diğer taraftan Düzce Halkevi salon -

_ Bu olamayınca Balkanlarda ~ndı~~ ek -f kursu aç~lmıştır. B~ ~urs bir hafta de - / lar.ında Kızılay felaketzedeleri menfaa-
.k 1 Omm irin 2J Ikıncıtf'~rln vam etmış, dersler ıkı kısma ayrılmıştır. l t· bir müsamere tertib olunmuş, ve 

sı o amaz. • .. d" 
3 

ıne 

Hl:~fi de Majeste Kral Boris larafı.n~an Gece ve ~n uz ~7 erk~k ve kız talebe pek kalabalık bir halk huzurunda mu -

B 1 h ··k' t• baskl'ılıöıııı:ı gctırılen devam etmış, hepsı de mukemmel surette . t' 1 . t·r Toplanılan u (!ar u ume ı · ~· ' . ... . . . . b vaffakıyetle ne ıce enmış ı . 
bav- Köseivanof gibi Avrupanın en karı- çiçek ya~magı ogren~ışıerdı:.:-. Bu ışı he-' hastı.at Kızılay cemiyeti vaı;ıtasile feU -

· . . , . . . 1 ·t ulh ceren D.uzce Halkevıne ve başkanı Fa -J .. . . . 
şık ve en te.hlıkelı yı laıı~du ıea .. ıs .sa .lri e bütün çocuk velileri teşekkür et_ ketzedelere gonderılmıştır ... Res~m kır -
di politikası le Balkanl..ırd,ı sulhun ıd. . I Y kt d' 1 r Bugünlerde Halkevinin ko-I sa devam eden çocuk lan gosterıyor. 
mesine yardım etm.iı olan bir baş,·ckılm me e ır e . 

L SLER 
Bir aile geçimsizliği 
M. R. imzasile yazan bir erkek oku

yucum bana :i.şitile işitile artık alışıl .. 
~ bir derdden bahsediyor: 

c- Annemle karım geçinemiyorlar, 
annemin benden gayri dayanılacak bir 
varlığı yok. Karım ise iki çocuğumun 
annesi, ikisinden hiç birini feda ede • 
mem, ne yapmalıyım? • 

Ben eğer bu derdin mutlak bir ça -
resini keşfedebilmiş olsaydım, elbette 
benden evvel bulunmuş bir yolun ü -
zerinde yürüyecek tim ve elbette o za
man böy1ıe bir derd mevcud olmıya • 
caktı. Hayır, derdi iyileştirecek, tesiri 
mutlak bir iUç gösteremem, bununla 
beraber hatırıma gelen umumi mahi -
yeti haiz bazı mütaleaları söylemek, 
bazı ahvalde belki fayda olabilir. 

Anne gelin geçimsizliği hakikatte 
tabii bir kanunun neticesidır. Bu ka -
nunun hükmünden uzakta kalan .~ile 
enderdir ve o ender olan ailenin bü -
yük kısmını da annenin gelinden ayn 

yaşadığı ev !erde bulursunuz. 
Bu nokta Avrupalılarda bizden çok 

evvel ve çok iyi anlaşılmış olduğu 
içindir ki. onlarda annenin gelinle 
müşterek bir evde oturduğunu hemen 
hiç görmezsiniz. Yalnız yaz aylarında, 
tatil günlerinde çok kısa bir zaman 
için birleşirler ve hele arada çocuk da 
varsa bu kısa zaman geçimsizlikle ze-o 
birlenecek yerde bilakis tatlı hatıra-
1ar bırakacak bir devre teşkil eder. 

Bizde yapılacak olan şey de budur. 
Fakat maddi vazıyet dolayısi\~ buna 

imkan olamazsa mutlaka geçinmek 
zaruretini duymak, hattA. çok fedakar
lık etmek geline düşer. IY.işündüğil 

için, düşünmediğini bildiği için, koca. 
sını sevdiği için bunu yapacaktır. Fa
kat şayed kültür eksikli~ nPticesi dü
şünemezse ona düşünme imkanını v~ 
mek kocasının vazifesidir. 

Okuyucum M. R. bu ikinci sınıfta -
dır. Kendisine azami sabırla zehirle -
nerek kansile tatlı bir hasbıhal yoJu 
açmasını tavsiye edeceğim. TEYZB 
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Bir gün sabahleyin hariciye nazırı Ri- nacak tedbirler için de mef~uşat idaresi- j O zaman kısaca söyledim: Abd:llhn . 
fat Paşnnm geldiğini ve başrnnbeyncinin nin vesaitine güvenilebilir. It'am ve izaz mid sarayı kendi resmi tahsisatından baş 
odasında bulunduğunu, beni beklediğini cih€·Une gelince bütün sarayı doyuran ka, hazinei Jıassanın emlaki hrlkoniden 
ıhnber verdiler. Utun zamandnnbcri mes- mat.hah hizmetleri fazlasile kafidir. Yal- gelen varidatile, şimdi maliyeye intikal 
lek re!iki, ve pek iyi dost olan Rifat nız maiyetlerinin kimlerden terekküb e- eden emlaki müdevvere hasılatile de fü. 
Pn§ayı Lutfi Beyle karşı ~arşıya biraz deceğine tafsi~tile vakıf olmalıyız k..i biz tiyacını temin edemiyerek devletin ttir· 
dü§ilnceli buldum, beni görür görmez: de ona göre davranalım_ Bunlar hep ko- lü varidat menabiinden doymak bllmiyen 
- Size iş getirdim! diye gü!i.imsedi, tek ]aylıkla halledilir: Yalnız düşünülecek sülük gibi emerdl. Sultan Reşad sarayı 
gözlüL'ilnü takarak... j bir zorluk var... bu israfın yanında hiç mesabesinde ka • 

Ben saraya geçmeden evvel Rifat Pa- ı Tahminen bu suretle mukabele ettik • lan 25,000 lira ile idare etmek mecburi· 
şayı tanımazdım, yalnız uzaktan uzağa ten sonra bu zorluk noktasında burada yctindedir. Biz masarifi varidat ile tev· 
görür ve şöhretini işitirdim. Onun, Hak- durdum.Rifat P~a mutadı olan bir göz zin edebilmek için tür!ü tenkihat, tensi • 

lkı Pa§a ile, Emrullah ile, Said Beyle g~nç kıpmasile tek gözlüğünü dü~ürerck, b2l-1 kat yaptık. Yüzlerce yüzlerce memurin - Evet. pek acelesi vardı. Uzaktan ı Komiser, can sıkıntısını gizliye.medlt 
yaşındanbcri do.st olduklarım, pek temiz ki çare bulunamıyacak bir zorluk karşı - ve müstahdemini çıkarmak 18.zım gelcil; g.elmiş bir ailesini görmiye gidiyordu. Mırtldanıyordu. Tabii Fahri Tahir. ot:°": 
bir aileden olduğu gibi, pek temiz b:i : sında kalmak endişesile sordu: - Nasıl bunu sarsıntısız, zararsız bir şekilde ya _ - Amcasını. dayısını falan mı? mobilin numarasını da zaptedemem1Ş" 
yüdüğünü, kibar etvarile, melih sima - bir zorluk?.. pabilclik, bir yandan da Dolrnabahçcyi - Buralarını söylemedi. Tafoil5t ti. Şoför hakkında da kat'i ve sarih bir 
sile, sıcakkanlılığile kendisini herkese J Tek kelimenin belagati kifayet eder bütün müştemilatile tefriş etmek, otuz vermedi. Hatta ne tarafa gideceğini şey söyliyemiyordu. Nasıl adamdı. 
sevdirdiğini, ve hususi hayatmda pek iyi kanaatile haber verdim: - !'ara!.. senelik bir metrukiyet zamanında h:ırab bile anlatmadı. genç mi, ihtiyar mı? Belli değil ... 
tıfr insan, hariciyede de pek güzide bir Lutfi Bey de nasıl bir zorluktan bah- olan eşyayı tccdid, tamir ve ıslah eyle • - Bindiği ar~ba hakkında bize hiç - Galiba paltosuzdu, başında ka~ 
diplomat olarak tamldığını bilırdim. Sa- scdeceğine muntazır, susuyordu. Rifat :mek için ağır masraflara kalkıştık, ynl- bir malfunat veremez misiniz? Mesela ket değil de bereye benziyen bir şef, 
raya geçtikten sonra da temas1arım1a bü- Paşa: - Paranız yok mu? dedi, Lutfi nız kumaş bedeli olarak hazinei hassa He- ne renkte bir taksi idi acaba? vardı. Tra.şlı, bıyıksız gibi hatırlıy<'
tfin bu uzaktan bllfncn evsafını günd"n Bey: - Onu hazinei hassa bilir, diye mu- reke fabrikasına binlerce liralık bir borç ı - Kül rengi gibi. .. Kira otomobili rum ... Ne bileyim? Belki aldanıyoruIJI. 
gi.ine artan sarahatle gördüm, ve ona pek kabele etti. Rifat Paşa işim bitirmiş gibi altına girdi. Bütün bu müşkül vaziyetten olduğunu zannediyorum; çünkü onun Bunlara <likkat etmem lazım gelcliğinl 82 

bir zaman içinde ta~ bir inci~b duy-l~t.il:rek ayağa.kalk~ : - H_e:e.biı ~ro~~a-/çıkmak için elde emlaki hakaninin kı - /otomobili yokt~··· Fakat hususi bir bilir mi idim? 
dum. Bu suretle teeSSWs. ed~n h>S, resmi mı ıkmal ~elı".', sıze talsılatıle bıldın __ , nntı kabilinden ufak varidatile şu 2\000 otomobile benzıyord?. Şimdi bu vaziyeti<! Y•';>ılacak bir şeJI 
münasebetlerde her vesile ıle artn arta, rız, siz de şımdıden hazine! hılssa ile go- liralık tahsisat var. Bu şerait dairesinde Aii Osman sert hır sesle: kalıyordu: Bu otomobili aramak, bu1' 
nihayet Büyük H"bin son yıllaı;ında rüşü~ ilk l~rtlbatı alırsı~ız. Para me • ı hilnkıirın bu teklifi nasıl kabul edece • - Bcnzi)"'rduyu bırakınız. B~ ot<>- mak .•. Fakat kimin olduğu. numar-. 
Berlinde, daha 90nra onun hay:tı niha. • selesıne gelınce, onu malıye nazırı te - , ğine akıl erdiremem... mobilin hususi veya taksi o1dugunda belli olmıyan bu otomobili bulmak ut 
yetine kadar lstanbu',da pek dcrın ve mü- mln eder. Hakikaten akıl erdirmek mü-.-nn de- mütorerldid misiniz? man işi idi. 
tekabll bir muhabbete münkalib olmuş- • Burada fU par~ işine datr bfraz ma - ğildi, fakat hünk!.rların da siyasetine a• Fdhri Tahir biraz ş~ırarak cevab Bır imkiin daha var: Şoförler cemlo 

tu. lurn".t verme~ nıüfıd. olur: . . 1 kıl crdirilemezdi. Bütün şu ifüaza ben- verdi: yeti t•asıtasile. yahud gazel<!lere iltr 
o gün bize nasıl bir iş getirmişti. ile • CuJQsu takib _eden ılk gunl.rden bı~ın- zlycn sözleri Emrullah dinledi mi. bHmi- - Ne b;leyim: pek iyi bilmiyorum. vererek falan saatte, falan mevkide. şl 

men söyledi: - Bulgar kralı krnliçe ile de idi. Ben henuz ham ohnıyan, tamırat v<>rum. Onun aklına gelen bir ı;oye karş. Farkedcme<Hm acele ile- Belki husu- "4 
beraber geliyorlar. Üç dört günlük bir mi ve te.r;işatının son~ ermesine intizar ct- ı dinlemiyen, dinlese bile değişmfyen bir 1 sidir amma Atıfın bir adres verdiğini, biçimde bir müşteri alıruş olan şofö 
safiret! Ondan sonra da Sırb kralı gele- mek laz~ .gelen N'.şa~taşı .~0~.ağma .n~k- inach vardı: - Azizim, dedi; bunu sen • sonra otıomobile yerleştiğ)ini gördüm; davet etmek.·· 
cek. Bunların hükumete tal~Ok eden iş- let.rn~ım; Yeşılkoy. koş~de ıdım. den bekıiyorlar ... dedi ve çıkıp gitti. işte o kadar .. Şoför de bunun üzenne Derken Ali Osman yeni bir hadı. 
leri, ağırlıkları olacak elbette, fakat ken- Şehre mm~k. ve sar?a gıtmek üzere bah- O gün ilk iş meseleyi başmabeynciye bütün şoförlerin yapacağı gibi hareket ile keı>rşılaşt.ı·: 
dilerini misafir etmek, rnaiyetlerile be - çemde geımırke~ koy ~omşum olan Em- anlatmak olmuştu. Hünkara arzetmedcm etti. gitti.. . (Devamı 9 uncu sayfada) raber l"t'am '-'·an izaz ve ikram eylemel( 1rullah zuhur ettı. Küçuk burnunun üs • 

1 
.k. . be .. 

1 
h . . h.ı 

• U>A • • " _ _ •• evve ı ıncı ma yncı ı e azıneı .ısrn 4...; sara ·a sizlere md demektir. Zor ve ı tünde daima dUfllleğe muheyya gozlu • . . . 
"i'' • ":i · ' • • h z? IT.~nü zaptederek en ciddi tavrile kesik erkanını qavet ederek meseleyı ıstışare ag·ır bır ış! .. Bunun ıçın azır mısını ... 6" ' 1 ki" k ııı. 1" .. d"k O 1 

Verılccek cevab ıçın aşma eyncı ı . , . , · · · b b · ·1e kesik anlattı Kimin namına söylüyordu j :mev ıne oyma6a uzum gor u . n ar 
· · ·· ·· kf ·ı b' fırka namına mı birkaç arkadaşı namına yerlennde sarsıldılar, meb us1ardan ge -başkatib, ufak bır rluşunc~ _v~ esı ~ ;- ı m yoksa sadece' bir iş görmü.ş olmak için len· bir teklife karşı durnıak öyle hazcr 

birine bakıştıktan 5?':1'aih ~":i et şeyı··er e k ~· a· hesab na mı' Her ne ise netice ı o'unacak bir cür'et hükmünde idi ki, sa· birden atılmamak ıçın tıya a uzum en ı ı ... , . . 

·· b · " ~ başkatibe hıra- ~ından ibaretti: dece asık bır çehre ile sustular. Yalnız goren başına eyncı soru r .. d"" .. d . 
11 

f k t 
k k t O d iht" t He cevab verdi Bütçe encümeni tahsisatı seniyeyi mü- mefruşat mu uru aıma sa anan, :ı. a ara sus u. a ıya . • h~d· 1 k ld k d h . 
_İskan, it'am ve izaz m~leleri koJayca zakere ederken hünkar için ayrılan ayda agır a ıse ere ~aruz a ı ça _ -~ ~- zı-
halledilir zannediyorum; elde her türlü 125,000 lirayı faz1a bulmuş. Bundan .soco ı ya~e sa~~a.? başı le P.n doğru sozu soy -

lt y ld z<l merasim dairesilc lirasının hünk~r tarafından ihtiyarı ve ledı: - Burun masrafl:ı.rdnn başka bir cie 
vesa var. ı ı a ~ h t . f t k bT d b kl . Şale kasrı, hattA icab ederse k~çük ma • arzusile terkedilmesinin pek iyi tesir hıt- seya a , zıya e a ı ~n :n e enmıyen 
be bazı tertibat ile fskm mese1esim te- sıl edeceğine kanaat '!dilerek bu işin tc~- masraflar oluyor, ve 1lerıde daha ziyade 
mi:· kafidir. Biliyorsunuz ki Abdülha - \·ivesi de bana havale edilmek üzere pı."?k olacak... .. . . . 

· d burada Alınanya fmpa - hususi mahiyette kendisine bırakılmış., Birden bu sozle zihnımde bır şimşek mıd zamanın a 
1 

· ·· 
1 

ğ l"' 
ratoru misafir edilmiş idi. Yeniden alı - Şu halde?... çaktı. Hatıra ge en şeyı soy eme c u -

FenR halde sinirlendim. Reddetmek •Son Posta• nın t~frikas1: 36 
istedim. Fakat bu çok tuhaf olacaktı. '-~---- ,..__ ______ _ 
Binr.-C'ğe mecbur oldum. Bu sabah er
ken g~lmişti. Hemen yanına çıktı~. 
Bu lutufkarlığmdan dolayı t~ekkur 

ettim. Fakat badema göndermemesini 
çiin!~ü muhitimde beni bu halin çok 
müşb.il mevkide bırakacağını söyle -
dim. 

Bunları söyler söylemez, sanki bek
liyormu~casına: 

- Zaten. dedi. sizin o semtte otur
manız doğru değil.. 

- Ne yapabilirim. babamla aıı1calc 
orada geçinebiliriz. Görüyorsunuz. ça
lışnıağn mecburum. 

Ellni cebindeydi. Gözlerini gözl0 ri
min içine dikti. Birkaç saniye böyle 
kaldıktan sonra ynnıma yaklaştı. İğ -
renç bir tebessüm ve a-ıami laübali bir 
tavııla. damdan düşer gibi: 

- Güncr. dedi. sana daha iyi bir 
hayat temin etmek istesem ... 

Ellerini bana doğru uzatıyor<lu. Ge
ri çekildim. Ne söyliyeceğimi şa~ır -
mıstım Böyle bir hareket beklemiyor
dum. 

Kapıya doğru gerilerken sert bir 
sesle mukabele ettim: 

- Rica ederim siz beni ne zannecli· 
yorsunuz. Ban~ ne teklif ettiğinizin 
farkında mısınız? Beni odanızda sı -
kışhrd·ğınız Rum daktilo sandınız ga-

liba?.. k 
o apışıp kalmıştı. Hızla kapıyı çe -

tim. Dl\rodan şapkamı, çantamı kap~
rak. sanki arkamdan kovalıyormuş gı
bi kencimi sokağa attım. 

Namussuz, cibilliyetsiz mahluk.. Pa 
ranın her kt?dmı düşüreceğini, mev -
kiin. servetin her kadının gözünü kn -
ma~~ırncağını sanıyor .. ahmak!.. . 

B~~ka bir iş aramalı.. babama hıç 
hadiseden bahsetmedim. 

dum. Fakat ayrılmama sebeb olan ha
dıseı.len hiç .ıaf ~adın:: Maaşları m~un 
tazam veremiyen bir muessese oldugu
nu söyledim. Babam fazla araştırma -
dı. 

Her geçen gün bizim zararımıuı i · 
di. Elimizdeki para yavaş ya'Vaş suyu
nu çekivordu. Bunu babama hissettir
memeğ~ çalışıyordum. Fakat bir an 
evvel bir işe girmezsem, birkaç gün 
sonra vaziyetimiz müşkülleşecekti. 

Aklıma babmnın avukatı geldi. Ba
bamı bu kadar candan müdafaa eden 
bu iyi insan elbette bana yardım et -
me'k ister. beni tanıdıklarına• tavsiye 
ederdi. Babama danıştım. 

- B!r kere git gör! 

zum görm.iyerek yalnız: - Hele bir kere ı .~es çıkar_ma.dım; fakat ~Gnastb bir 
--...ı · d .bak lı hu""nkar ne diye muddet geçırdıkten sonra ıcab edenleri• a, .L.t,"Ueyım e a m - .. . . 
k ·· il · ı· "hayet verdim İs- 'nuzakere ve onlann muvnfakatiru ıstfh-ce • soz e ıs ı.şareye nı • 

tişa~eden ameli bir netice alınamamıştı, sal ederek hünkardan istenecek seyaha., 
l h .. kA t klife muvafakat cderce ler ve .sarayda verilmesine hilkfunetçe l~ ya nız un ar e "' . f t ·~-.. 
ih · d kan şirn..-ıekten istifade et • zum gösterilecek zıya et er masanLu~ o z nım e ça • . . 
k · k lıyordu medar olmak üzere sened~ elli bin lırn .. me caresı a · 
Ar;ettim. Hünkar evvel§ dinledi, son- lık aynca bir tahsisat kabulünü esas :~ 

ra hazinenin para işlerine dnir ma1.iımat barile takarrür ettirdik. 
istedi, anlattım. Artık bunun üzerine iti- İşte Rifat Paşanın haber verdiği knıJ. 
zar tarikini tutacağınn zahib iken o mu- lar ziyareti için mevzuubahs olan pnra 
taden can sıkacak şeylerde yaptığı gibi i§i bu tahsisata taafüık ".?diyordu, anc~ 
gözlerini daire~erinde çevirerek: - Çare onun sayesindedir ki para işinde de sa
y-0k! dedi; benım tarafımdan söylersiniz. rayın acze düşmemP..sf mümkün olabile • 
Tnhsisatın ibeş bin lirasuıı hediy..:! edelim.. cektf. Halid Ziya Uşaklıyil 

dik.. bu bekleyiş çok hüzünlü ol<lu 
benim jçin .. babamın muhakemesi ya
pıldığı günlerde buraya daima uğraT
dını. Hele avukatın hiç bir ümid yok 
dediği gün bu odada baygınlıklar ge
çirmiştim. 

Avukat bir saat sonra geldi. Beni 
görünce ş~ırdı. 

- IIayro1~ ne var? 
KVllnşmak istecliğ!.mi söyledim. O

dasına geçtik. Babamın nasıl olduğunu 
sordu. Bir müddet öteden beriden ko
nuştuktan sonra ruyaretimin sebebini 
söyJedim. 

Çalışm!'k mecburiyetindeyim 

Ceva hını verdi 
Ayr1ld.ığım zaman biraz dü.şüncel! 

gözüküyordu. 
1 Temmuz 

Bugün avukatın yazıhanesine 
gittim. Katibine haber bırakmış, gelil'
se beklesin! demiş .. sevindim. Muh~ 
kak bir iş bulmuş olacaktı. Geldiği za- . 
man: 

-- Ha, ben de seni bekliyordum. iyi 1 
ettin de geldin! 

Dedi, odasına geçtik. Beni yukar.-

dan aşağı süzdükten sonra. : 

_ Düşündüm Güner hanım. dedl..1 

benim işlerim pek çok. bir tek adam 

yetişmiyor. ba"ıı işleri takib için ona. 

adliyeye. noterlere gönderdiğim za.. 
man burası yalnız kalıyor. Bir ad .. 

ma daha ihtiyacım var. Sizi başka blJ 
yere, huyunu suyunu bilmed!ğimız ~ 

müesseseye tctvsiye etmektense burıu:!R 

alıkoymağı münasib buldum. Mademki 

bir adama ihtiyacım var. sizden iyi~1 
mi bulacağım. 

Ahlfıksız herif, müstekreh mahiye -
tini iğrenç bir teklifle ortaya döktü: 

- Benimle yaşamak istemez misin, 
seni lükse. ihtişama garkederim. Yazık 
de~l mi böyle sana .. çalışıyor, didini

26 Haziran 

Günlcrdenberi başvurmadığım ka -
pı. müracaat etmediğim müessese kö!
mal;iı. Hiç bir yerde bir iş bulamadım. 
Nihayet babama söyleme~e mecbur ol 

beyefendi .. bir iş bulmam için yardı
mınızı ricaya geldim. Beni temiz bir 

Dedi. Yere tavsiye etmeniz kabil mi acaba? 
Yazıhanesinde ~am . ü.r.erleri b~- Bir müddet düşündü: 

Minnetle teşekkür ettim. Himayeııı 

sinde rahatca çalışak!ağım igin mem-ı 
nun olrr.uştum. Katib yaşlı başlı, _akıllı! 
uslu bir adamdı. Bana on<lan hıç bf»J 
fenalık gelemezdi yorsun!. 

lun~yordu. Geç vakıt . gı~ım.A . ı:enuz - Siz bana birkaç gün sonra uğra-
adlıyeden avdet etmemıştı. Katıbı be- yın, şimdi aklımd~ hiç bir yer yok, bir 
ni tanıyordu. Odasında beraber bekle- araşt·ırayun bakayım} 

(Arkan var) 



ilkbahara 
hazırht 

j( YEMEK BAHSi ) -
l 

Bir hamur tathsı 
Esas: 25 O gram un, üç yumurtanın 

sarısı. 100 gram toz şeker, bir çimdik 
tuz. 150 gram tereyağ, yanm ba·rdak 
su. 

2 5 I' gram unun ortasına bir çukur 
:ıçım:. . Buraya yumurta sarılarını. tuzu. 
tereyağını boşaltınız. Hepsini yavaş 

yavaş birbirine 'karıştırırken yarım bar " 
dak suyu da ilave ediniz. Oldukça katı 
bir hamur yoğurunuz. Bu hamuru bir 

· 'kaç kere parça parça ayırıp birleştiri
niz. En sonra tek bir parça halinde top
l2!yı p bir yerde iki saat dinlendiriniz.. 

Sonra ufak ufak kesip kalınca açar 
yağda kızartırsınız. Bu hamur ne ka
dar çok defa parçalamrsa o kadar ince 
hafif olur. 

) İçine şeker k<>ymazsamz çörek ye-
rine geçer. Kahvaltıda pek hoşa gider. 

Tavuk haşlaması 
Bilinen bir yemek olduğu halde 

-alışamamaktan mı kimbilir- pışıren 

azdır. Halbuki yaparsanız seveceksiniz. 
Bunun için şunları almak lazımdır.: 

Körpe, yağlı bir tavuk. birkaç havuç. 
birkaç patates, bir demet maydanoz. 
tuz, biber. 

Tavuğun daha ziyade budlarmdan 

SON POSTA 

Saç tuvaleti 
yüze yaraşmahdır 

Saç kadın yüzünün, en ileri gelen ,sü .. 
südür. fena taranmış, yahud da yüze uy• 
gun gitmiyen bir tarzda tuvalet yapıl· 
mış saçlar, fevkaınde güzel bir yüzü çir.. 

kin gösterir. 

Buna mukabil, güzel olmıyan bir yüz, 

güzel bir saç tuvaleti altında güzelnı.lf 

hissini verir. 

Bir kadın başının ziyneti saçtır. Ka

dında saç güzelliği yüz kusurunu örttil

kü giıbi, bazan gözleri o kadar celbeder 1d 
vilcud çirkinliğini bile kimse göremez. 

Şu gördüğünüz kuvafürler günün sa9 

modasının orijinal ve seçkin birer nü.· 
munesidir. Onlara benzerlerine hemeıı 

hergün her yerde rastlamaktayız. Fakat 

modaya uymalarına ve bütün güzellikle
rine rağmen hazan gözümüze pek aykın 

görünüyorlar. 

, yapmalıdır. Bu bud parçaları bütün o
larak tencereye konulur. İçine yarı 
haşlanmış ve yuvarlak yuvarlak doğ
ranm!Ş ince h~1vuç dilimle:rile, gen~ 

yarı Jırı~Janmış fakat ufak ufak do~ran 
m!ş patates ilave edilir. Tuzla biberi 
de konulduktan sonra hep birlikte kay
natınız. Etler pişince yemek h~zır de
m€ktir. Ateşten indirileceği sırada üs
tüne yıkanıp ince ince kıyılmış mayda-

1 Her kuvafür muhtelif şartlara uyan 

muayyen bir tipe gider. O tipi bulamaz

sa göze hoş gelmez . 
. noz serpillr. Bunun sebebi şudur: 

( lki pHitaşenın bollaştırdığı bfr etek, 
·baştan nihayete aı.k ve m1nimini düğme -
lerle iliklenen düz bir ceket, iki yanda 
~uçları dilimli gibi - iki kürk parça ..• 

İşte bahar için f1k ve kullanlfh bjr 

ta1}'&'. 
· Bu senenin ilkbaharı aadelilde süsü 

lbtr arada toplıyacaktır. 
- Bu nasıl olur? 
Diyeceksiniz. Niçin o.!masın, sade el -

inse üzerine konulmuş süsler hem elbi
•yi g(lzel gösterir, hem de fazla tefer -
ı(lata kaçma2l68 süs ve sadelik karı~1ş 

addedilmez mi? 

Eşarp, elbisenin 
süsüdür 

.t!.prp oaı:un ~ıseıerın bir tamamla

JlCISl oldu. Tayyör, abiyye rob, spor rob 
hepsinde eşarpı baş süs olarak görüyo-

ruz. Bu cici~ 'bicili, şirin, minimini gar

nitürü kullanmanın çeşid çeşid yolu var. 

En orijinalleri: 

Laciverd bir yünlü kuma5ın yaka a
çıklığı beyaz kırmızı çizgili ipek bir 

Bu yemeğin suyu -limon sıkarak

çorba gibi içilir. Tavuk ta söğüş yerini 
tutar. Bu bakı.."lldan pratik ve kuvvetli 
bir yemektir. 

Sarımsakh un çorbası 
Üç kaşık un, iki kaşık sade yağ. bir

kaç ka~ı:lc kıyma, iki diş sarımsak. bir 
kaşık sirke. biraz taze beyaz peynir ve 
maydanoz. 

Unu kızgın yağda kavurunuz. Daha 
doğrusu sarartıruz. Yanmama~ına. sa
dece un kokusunun geçmesine dikk:ıt 
ediniz. Sonr~ üstline istediğiniz kadar 
soituk su boşaltınız. Top top olmaması 
için süzgeçten geçiriniz. Rendelediği -
niz sarımsağı. sirkeyi ve peynir par -
çalaırını tuzla birlikte içine atınız. Kıy 
may~ da ısıtarak içerisine karı.ştmmz. 
Ve bırakınız bir çorba kıvam ve lezze
tini alıncıva kada'r iyice kaynasın. 

İlkbahara 
doğru 

Kış mevsiminin son 
ayındayız. Man demek 

ilkbahar demektir. Ancak dokuz günümüz kaldı. O zaman kışlığa veda etmek; 
baharlığa kavuşmak gerek. Bu model tam bir bahar modelidir. Bilhassa gençlere 

çok iyi gidecektir. Mantonun bütün hususiyeti ceblerde, kollarda ve kolların 
manto ile birleşmesindedir. Manto ve patronlar bu hususiyetleri bariz surette 
göstermektedirler. Cep üzerindeki marka, bir yenilik teşkil ediyor. 

Gözüme bir şey kaçtı c Her kadın bilmelidir ) 
LUzumlu ve elzem Köpıiiden geçerseniz gözünüze kurum ı 

kaçar, plAjda kum, yolda sinek kaçar. 
Ne yapmalısınız? 

Umumt ve ilk kaide: 

O gözünüzü ne mendille, ne de elle 

kat'iyen uğuşturmayınız. Çok defa göz 

kapağı kendi halinde birkç dakika ka -

palı kalırsa, gfüe kaçan şey akan yaşlar

la çıkar. Çıkmazsa o vakit şunlan yapı -
nız: 

Mümkünse gözünüzü kaynatılıp soğu

tulınuş w ile yıkayınıı. Başınızı bir yana 
eğinlz. G&<inüzün dlJ ucundan burnu -

nuza dofnı pamukla su akıtınız. Çabu -
cak usanmazsanız onda sekiz muvaffak 
olursunuz. 

Bazan kum tanesi vesaire alt göz ka-

Kazara diş fırçanız kaybolur. yeni
sini hemen alamazsanız bir elmayı ısı
ra ısıra yeyiniz. En güzel d~li yerli ka
bile!ıerin elmalan böyle yediği görül -
m~tür. Siz de meyva bitince dişlerini
zin tertemiz olduğunu görürsünüz. 

* Soğuk suya dayanamıyorsamz, el-
i !eriniz soğuğu gör(1r görmez şişiyorsa üç 
1 hafta, günde bir kere, iki ellerinizi 10 de
recelik suda iki dakika bırakınız. Bu, so
fuk suya karşı fula hassasiyetinizi tadil 
eder. 

* Temiz bir saksı; mükemmel bir mu
hafazadır. Tereyağınız.ı taze saklamak 
için bir tabağa koyunuz. Üstüne kulla
nılmaımt 'bir saksı kapayınız. Saksının 
dibindeki deliğe bir kiğı.d yapıştırmayı 

pağına girer. Başı kımıldatmadan yukarı bir pamuk parçamı büke büke çöp gibi unutmazsınız, yalınız uzun zaman bo-
do~ ba~alı. Bir parmakla alt kapı-t~ı 1 yapmalı. Bununla göze kaçan taneyi al- zulmaı. 
aşagı çekmeli. İçi görünür. O vakit ufak 'malı. * 

k 
İpek 90rablanıımn yeniliklerindeki 

~arpla apatılır. Eğer tane üst kapağın altında yerlef - lakl ~ k .,.,...tın 1 1 · h k s bd par ı6• aJ''""' emes çın er yı a-
~r ro a uzun, yumuşak, ek~e bir ~ ise çıkarmak biraz daha güçtür. Baş- yışta fU basit tedbiri hatırlayınız; suya 

eşarp, plAıstron yerini tutar. ka biri müdahale etmelidir. Kapatın üs- biraz borate de IOUde atınız. 
Beyaz yünlü elbisenin yakasına takı-1 tüne bir kibrit çöpü, bir kalem, yahud * 

MeseJA: Üstteki resimde solda: 

Myrna Loy gi'bi ince bir boyuna \ ' C bir 

kadın inceliğine sahib 01mıyanlar ense
si açık, tepesi çok bukleli bir kuvafürll 
tdlid etmemelidirler. 

Safda: Jean Crawford gibi alınları 

l geniş ve püriizwüz, yüzleri taptaze olını
yanlar fU dümdill arkaya taralı uzunca 
saç pklini beııimsememelidirler. 

Bu resimde solda bu kuvafür; hali 

csaf, küçük bir kıZ>ı andıranlnra; 

Bu resimde sağda: Bu da yaramaz yüz

lülere yaraşır. 

Solda: Joan Blondell gibi mAnalı ve 

afacan çehrelere bu saç şekli, 

Salda: Cazib ve muntazam çizgili yü> 

J.ere de bu saç tuvaleti gider. 

lan beyaz benekli lAcıverd eşarpm uç-ı · . c·ıu mobilya 1 l · · . 
.. v.. • bunlara benzer bir şey konulur. Sız müm ı 1 yı nası par atabillrsınız? . 

~arı gogustekı yan kupların arasını:lan bak 0 ki üçte iki zeytin yağı üçte bir hu'l d Solda: Norma Shearer gıbı kibar bir 
gösterilir. kün olduğu kadar yere arsınız. r- teır&enthine'i lbirbi~ k t B~ efe .......... 

. - . iklerinden tutup kapağı çevirir. Bun - e a ınız. lr a- .gorunuşunuz; 
Satenden hır oğleden sonra tuvaletı- P . ntll parçasını bu mahlı1ta batırıp istedi- Sa"' d . B tte D . . . .. 

nin dekoltesini verev yollu bir eşarp ka- da bir tehlike yoktur. Gene a~ı tekilde ğintz mobilyayı oğıtınuz. Önce fanilli g•n a. e avıs gıbı munevver 
par ve süsler, uçlan belin kesi~nden bir pamuk parça.sile kapala gıreni ~ - parçasile sonra gflderi ne ... Alacağınız ve derin manalı bir simanız yok.sa şu son 
ııörünür. ıtarır. neticeden çok memnun kalacaksınız. iki kıuvafüre pek heves etmeyinU. 
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3 Ş ha 
bilmecemiz 

3 Şubat tarihli bilmecemiz -
de kaZ3llanlan a..c:ağıya yazıyoruz. İs
tanbulda bulunan talihli okuyucuları
lllızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden almaları lazımdır. Taira 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
•dreslPrine gönderilir. 

Bir kilo çikolata 
İstanbul kız lisesi 842 Aysel. 

ZARİF EL İŞİ MODELİ 
(Pcçetellk yapmak için) 

İstanbul birinci ilk okul sınıf 4 de Ekrem 
kutun İstanbul Erenköy kız ll3e.tl .sınıf 2 de 
Cahid~ Uyguner. 

ŞİRI.EY ALBÜMÜ 
Ankara İıt.ekln ilk okulu sınıf 4-A da 

J'ayLaman Türker, İstanbul 42 nc1 llk okul 
lltııf 5 d~ Hnlıl Nusret Güler. 

MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta hatıralı) 

Kı!klat"!li orta okulu sınıf 2.C de 217 Şa
dan Eroğlu, Amasya orta okul sınıf 1-B de 
Ayten Erder, İstanbul Edlrnekapı Keçeciler 
Ollddesl 163 Rü.ştli Çarkın, İstanbul 9 uncu 
ilk okul sınıf 2 talebesinden Suad Sayar. 

~fÜREKKh"Bl...İ KAI~EM 
<Son Po.sta hatıralı) 

İstanbul Çengelköy 26 ncı Uk okul öğre -
lllcllerlndtn sınıf 4 de Sabahat, Şişli ilk O

kul talebesinden 170 Mııall(ı, İstanbul Us -
~ar 30 uncu ilk okul sınıf 2 talebesinden 
Ahmed Kızıl, İstanbul 29 uncu ilk okul sınır 
1 ten Oüner Merlç; İstanbul Em!rgiin orta 
Okulu sınıf 2 de Y\l'juf Teker. 

aribli 
z 

blrlncl çıkmaz 15 numarada Sadiye, İstan
bul Beyoğlu Bostanbaşı caddesi 20 numarada 
Salahattln Ak.soY, İ.strtıbul Maltepe Eski 
istasyon bunası 2 numarada Fahriye, istan. 
bul Fındıklı 13 üncü ilk okul sınıf 5 talebe. 
sinden Nacl Mete. 

AWI\IİNYOM BARDAK 

SON POSTA 

(Baştarah 6 ncı sayfada) 
Yapılan tahkikat Atıfın Bandırma

da bir amcazadesi olduğunu göster
mişti. Bu zat Bandırmada isticvab et
tirildi ve bu za't asla İstanbu1a gitmek 
niyetinde olmadığını ve gitmediğini, 

binaenaleyh Atıfa böyle bir şeyden 
bahsetmediğini, hatta Atıfa mektub 
bile yazmadığını bildirdi. 

Atıfın odasında yapılan bir araştır
ma· ilkönce esaslı bir netice vermedi. 
Fakat araştırma tamik edilince şu öğ
renildi: (Son Posta hatıralı) 

t.sı.aobul Eyüb ss ncı Uk okul sınıf 2 ta. At·f Cuma akşamı evine dönmemişti. 
lebesinden Reşad Turan, İstanbul Erenköy Onun her akşam yemek yediği aşçıya 
kız ll.se..crf sınıf 7 talebesinden Ferhan senen, da _o gün gitmemiş olduguw anla-<:ı}dı. 
İstanbul Taksim llses1 sınıf 4 tal&beslnden - "' 
Vednd Se!'tel, İstanbul Eınlrgtm orta okulu At:fın ev sahibi isticvab olunduğu 
sınıf 2 talebesinden Fuad Özdemir. zaman rlaha bazı ~yler öğre11ildi: 

KOKULU SABUN - Son zamanlarda onun nn.mına bir 
<Son Posta hatıralı) me~tub gelmedi mi? 

istanbuı eışli 43 üncü ilk okul sınıf 5 ta. - Evet. geldi. Cuma salbahı verdim. 
leb'>..slnden Mustafa Şafak, İstanbul Atlkall - Peki sen akıllıya benziyorsun. 
19 uncu ~lk okul aınıf 2 talebesinden Cemal Mutlaka puluna. yazısına baKimışsm
T~prak, Istanbul Suadiye Yenlınahalle Ay. dır. Bu mektub tstanbuld ı·-
gun apartıman 7 numarada Gallb, İstanbul an mı ge ı 
Ni,ımtaş kız orta okulu sınıf 3 de Güzin yordu; yoksa başka yerden mi? 
Olcay, istsnbul Fatih 18 1ncl ilk okul sınıf Ev sahibi kadını düşünmive baoe;Ja-
4 t9.le~eslnden All Demir. dı. Bursa sokağındaki bu iki odalı apar-

ALBÜM manın sahibi bazı şeyler hatırlar gibi 
oldu: 

(Son Posta hatıralı> 
Kt.itı:ı.byıı tayyare dafi topçu taburu 31 in

ci batarya teğmeni Tacettin Alpdinç yeğeni 
Yaı;ar Şamıaz, Adana posta şefi Edib Gül 
kızı Kadriye; İstanbul 34. üncü ilk okul tale. 
beslr.den 896 Sabriye. 

BOYA KALEMİ 

- Doğmsu İstanbuldan ı?elmivordu. 
Amma nereden? Puluna· bakmadım dP.
l!il, baktlm va ... fyice okunmuvornu 
dn. Acaba Bandırmadan mı? diw• dii
$İint\vorum. Dedim va. heı.,.h:JMı:- fst-:ın
btıldan değildi. .. Belki de Bandınna

Sayfa 9 

•Son Posta.. nın tarihi ıefrika~ı: 14 5 

•azan: Rcşaıl Ekrem 

Gevhe'li m 
- Vallah bilmem amma acıdım işte ... 

1

. turdu. Çocuk da atından inip, ko~a k0şa: 

Hem ben Sultan Murada da acıdım... saraya, Sahba kalfaya müjde vermeğe 
- Sultan Murada çıkarayım seni de gitti. 

enderunu hümayuna alsın... 1 Midilli, serseri Yandım Ali ağasının 
Midilli bir an durak'adı ve Tayyaızn- vasıtasile yamandığı Gevherli Esma Ha

denin yüzüne dikkatle bakmağa başla - mm Sultan Sarayının esrarını, zı•kası -
dı: İ nın keSkinliğine rağmen bütün çıplak -

- Güzel ağacığım ... Sen ... Sen Sul - lığı ile knvrayamamıştı. Ve Yandım Ali 
tan Murad ile yarenlik eder misin? 1namuslu adamların kapısından gırn ~z .. 

Diye sordu. Tayyarzade gülümsedi: di. Midilliye de buradn gördüklerini öl-
- Eh ... Tebdil gezerken görm:.işlü • 1ı se de söylemiyeceğine yemin ettirnıiş -

ğüm, konu~muşluğum vardır... ler, ayrıca, eğer ağzından ufacık bir şey 
- Ağacığım .. Sultan Murad benim gi- kaçırırsa kendisini yQk bi'mesini il:h·e e-

hi çocuğu Enderunu hümayuna alır mı? derek tchdid etmişlerdı. 

- Alır... ı Uç defa, efuıe kocaman lobutlar wre. 
- O sarayda bootancı mı yaparlar?.. rek, kendisini, gece yarıları bilmediği 
- Bostancı ocağı ayrıdır .•. Bostancı • sokaklara götürmüşler, çukurlarda, kapı 

ba.şıya varsam seni alırlar.. . Ben ende - aralarında, çeşme ya laklarında gizlıye -
runu hümayuna alır derim.. rek gelip geçenleri nrko.larından lobutla 

ll'ayyarzade, bu oozün, çocuğun hoşu - vurdunnuşlardı: ve sonra, çocuğun ba -
na gittiğini gördü: yıltt1ğı bu adam1arı, omuzlıyarak ka -

- Sultan Murad seni has odaya alır, çırmışlardı. 
silahtar, saki yapar, beylerbeyliklc çırağ Fakat, bir gece içinde Midilli değişi -
eder.··~ . . vermişti. Kendini bilcJiberi İstanbulun 

-: ?uzel ağacığım sen hcnım ılc zevk- en azılı haydudları, baldırı çıplakları, ka-
lenırsın. · · . .. 1 tilleri ara.c;ında payitahtın f.'n iğrene ve 

- VaUah zevklenmcm ... Hakıkat f.OY tehlikeli batakhane ve rc.ıza'c.ıthanelc-rin 
:ı(u~la Hükümet cnddesl pulcu M. Nurl 

kızı Yasar S!ıkarya, Mala.tya ibaşkomlseri 

Şe\'k! Demiralp oğlu Seyfi Demiralp, istan. 
bul Laleli Azimkftr sokak No. 42 de Sevim, 
İstanbul Feriköy Paşa mahallesi Kahra -
manbev sokak 103 numarada İhsan. 

dan ... 
Bu özler. Atıfın yft<ık odasında terim.·· de büyümüş olan bu çocu[!un çürfimüş, 

Midillimn göz1.eri parlayıvcrmisti, es - küflenmiş, kurtlanmış yün•i;i, sanki, si _ 
cerevan ediyordu. Ev ~ahibi kad•n. a- d b" " mer yüzüne, sevinç ve utnncm :m ır hirli bir kaynakta, pınarda yıkan.mı~ ter 
oartımanın vandaki ayn dairesinde k ım· ti pembeli ge ış : temiz, panl parıl oluverm·s.ti. Midilli m-
otul'nvoııdu. Kendi aoartıman•na birisi b · s ıt M - Güzel ağacığım.. em u an 1 ura- tü temiz düşmüş çocuktu. Tayyarzade, 
eeldiaini sanari''< kapısına iğilirken a- dın huzuruna ne zaman cıkarırsın ... 
partımanın kapıcısmı gördü. .. _ k. ÇOC'Uğun üzerinde, sihirli bir kaynak. bir 

- Sultan Muradı ne zaman gorurse pınar olmtlstu. Ö'j·le ki, Mıdillı Sahba 

h'lJRŞUN DOLl\iA KALE!\I 
(Son Posta hatıralı) AYNA 

lt.tanbul ŞLşll Terakki lisesi sınıf 2 tale- (Son Poota hatıralı) 
bes!nden Kuds! Oğuz, İstanbul 49 uncu ilk istruıbul Sfileymanlye kız orta okulu tale. 
Okul sınıf S talebesinden 147 Selma Uygur, besinden Jale Tezer, 1ııtanbul CağaloRlu orta 
lato.nbul Cihangir A.smalımescld sokak No. okulu sınıf 2-B de 8 İbrahim, İstanbul Ka
l do. seıma, İstanbul kız lisesi sınıf 3 tı:ı. - ragümrfık orta okulu sınıf 2 talebesinden 

İhtiyar kapıcı rnütereddid, bir ı;ev- " k n..· t edd ·· dd · . .., Çocuk bu>ii uır er ~ en sonra ı- ka1faya müjde verme~e kcısarken, sara -
ler ~öylemek istiyor. fakat çekiniyor- ıave etti: 
du: _ Biz saraya varsak olmaz mı'!. ym daima girip çıktığı ırgad ve bahçı -

Tohar:r1 memunı onun bu vaziyetini Ta ryarzade gülümsedi: van kapısı önünde bir an tcreddüd et • 

lebestnden 307 Saliha, 1'1tanbu1 4.'7 net llk Had! Sungur. 
Okul sınıf 4 talebesinden Hayri Severcan. KİTAB 

sezerek eli1e isaret etti: - Olmaz .. dedi, biz kim~z ki saraya ~ti. Tayyarzadeyi getirdiğine pişman 
- Gel şöyle yakına .. ne var? Bir varalım .. Hünkfır tebdil gezdiği hengam- olmuştu. Ya Tayyarzad!! de Sahba knl -

faya vurulursa ne olurdu? Geri dönmek, 
l7UVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Posta hntırah) 
İstanbul Çapa kız orta okulu sınıf 2 tale. 

be.sinden NGblde Kılıç, i<Jtanbul Bakırköy 
Omıanlye Ümraniye sokak 9/1 de HayrünnJ 
la Sezer, İstanbul Oelenbevt orta okulu 224 
Ali, İstanbul Üskudar ikinci kız orta okulu 

Afyo:-ı ııse sınır 2.c de 1096 Abdurrahman şeyler ~övliyecek~n ~:?liba? · · · da rastlarsak konu.şmak olur. Gevherli Hanım sarayındaki görebildik-
y .. l M l'.la ta kul f 2..A d 58 K - Doi'!rusu efendim ... Evvela ehem- Mı"dil'i içinı· çekti" uce . Uı:. or o u smı a e. .~ · · }erini Tayyarzadeye bir bir anlatmak is-
mal El"bll. Konya Mahmud Şevket pa§a llk miyet vermedim amma sonra düsün- - Kim bilir ne zaman değil mi?. 
okula sınıf 3 talebesinden 159 SüheylA, 01- dükçe belki zabıtanın işine yarar dive. - Bahtın bilir... 1 tcdi. Fakat, bu cesur çocuk, evvela ver-
resıın iskele komi.seri Hikmet kızı Yacıar diği sözü. sonra da. Yandım Alinin •r..h -

.. yant malUrnatı olsun diye haber ver- - Ben bahtsızımdır o.ğacığıın ... Yıldırım. Malatya Dişbudak sokak 23 nuına- _ Neci b M"d"ll"? 1 didini hatırladı: cUlan M•dilH ağzından 
rada M. Arııs, Bartın foto Niyazi oğlu Satfet rnive geldim. en e ı 1 1 

• 1 b" k 11 h · · 1 - Bahtım olsa anam babam olurdu.. ır şey kaçırma; bvaw 3 ı b s;nı ka ı -
11nıf 3 talebesinden Mukaddes Şener. Fırat. Kap•cmın ağzından bir sevler bild;- b k k . ğ ğı 1 ma alır. ıtır kıtır, agırta agırta ese -

DİŞ fWÇASI RF.Sİl\U .. İ EL İŞİ MODELİ ~ni öb-enince onun her türlü tered- en .. Bçoh çe tıdm a ac_~ 1d1"!:;,;;· d 1 ı rim!.• yapar mıvdı? 
ııJ) d'.d" •• • J -.:ı k b' k t'" t} - a tın a ama gu Us... e O ur... 1 . • •w• • 

<Son Posta hatır ı Sıı.m.s~n vildyet şoförü kızı Nermin Akın, u unu ıza e f:."'.lece ır a ıye e em- - Ağacığun ... Seni Sultan Murad çu- Yandım Alı dedıgını yapardı. 
Adapazarı orta okul sınıf 1-A da 208 Saba- reden tdharri memuru: 1 G h 1' H h k 

il l f 
Esk•şehir Paşa mahallesi Candemir ııokak 8 buktar almaz mı?.. ev er ı anım sara}'lnın er npısı 

bat Ba""aran Slvns Altıntaş k oku u sını H d' - 1 b k l N ld ? 

1 
de 

2
;

5 
Er~l Tolgay, İstanbul H üncü Hk numarada Oğuz Şenler, Bandırma orta okul - ay ı, soy e a a ırn. e o u. Tayyarzade çocuğun bu suali karşı _ nın ayn işareti vardı. Bahçıvan ve u gad 

okul talebesinden 425 Ülker, İstanbul çamlı- sınıf 3-B de 389 Agll.h Mutlu, Kay.o;eri Erkilet Bövle hadiselerde bildiğini, gördüğünü sında şaşırıverdi. Çekmeceyi hatırlaiı. kapısı, birden beşe kad:ır sayarak fasılalı 
· nahi~·csı Uk okul 45 numaralı Kılıç, Afyon ·· 1 k h k · ~f "d" " d f ld ğu 1 ..:ı ]\lr ca Alemda1' caddesi ımam Etem sokak s J soy eme er esm vam eSJ •lr... Orada, genç Padis.ahm hakkında göııter- uç .. e a vuru .u zaman ac:ı ırııı. rı.i -

ı; icra mcımuru Zeki Oökdere kw Solmaz, U-ııumarada Leman Meriç. şak Avbey ilk okulu smıf i de 99 Hatice Kap!cı kasketini düzelterek: diği fevkalade iltifat i1e Hiiseyin efen - dılh k~pı;.a, imden beşe kadar s:ıyarak 
DİŞ MACUNU Alb:ı.yrnk. _ Siz. dedi. Atıf beyin odasına gir- dinin bohça meselesindeki istiskali ara- fasıla ıle uç defn ~rdu: Fak.at kapı 

s"msun orta okulu sınıf 3-C de 121 Mem t. açılmadı Çocuğun vureğıne hır korku .. KART me.k ü1ere madam Hermineyı· arama- sındaki geniş 'Uçuruma bir mcı.na vere - , .. _ '. . J 

dulı, Yozgad cumhuriyet okulu sınıf 2-A da d t İk d f fnk t b f k dJ 
Cevdet Şe .. göz, istnnbul Knmkapı orta oku- ·· lü d n az evvel ben üstkattan iniyordum. medi İçinde Midilliye takılayım der - u~ u . ·ıncı e a, a u se er Pn 

" . A1>·on Use sınıf 4-A da 190 Nihad Guç er, a ' · ' - . . . is yu-reği de küt küt atarak kapının loca-
lu sı:ııf ı t.'llebesinden Mumtaz D~mırbl!elt, Bursa ztmat mektebl müdürü kızı Reyha!l Bir kapı sesi işittim. Kapı kapandı ve kcn Sultan Muradı gormck ıçın bır · . .~ 
L il ü ıi orta okul f · rnan demır halkasını bakır levhası uze -
"-'iı:ınbul Kadı.koy ç _ne u sını Keyder, Konya Kurtuluş okulu sınıf ı tale- birisi asağıya indi. Bu adam mutlaka tek uyanmıştı. . . _ 
1 talebesinden TnlD.t ö_zsoy. besinden Gülderen, Polatlı ilk okulu talebe- At f bc;in ~asından. yani onun da' re- il Tayyarzade ile Midilli, nşcıdnn çıkın- nne fasıla ile uç defa vurdu. 

RlltILMAZ DÖKÜLMEZ HOKKA sinden ~52 Asiye, Manisa istasyon ıımbr.r . ıd ~ ıktı B şk d olamaz. ca doğru Fazlı paşa sarayı semtine git - - Tak ... Tak ... Tak ... 
(Son Posta hatıralı) ~fi Re...~d Yalçın kızı Hatice, Bursa ikinci sın en ç · a a yer en . . 1 rda bır kahve ·e o- 'Arkam var) 

ic;tanbul Üsküdar Valldelfıtik Abacıdede orta okulu ı.n de 286 Ali Acunaş. ı .4 rktJ.~t 1·r tılcr. Delıkanlı, o c va ~ 
efakatinizden kovuluyorum; her şey! 

-Ma~azcl!'I\ına~k~arb~ar~a S p f 'k 18 ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bı'lmenız" li~~= M~~~l N~o~•oı 
h almış olur 

11 on osta,' nm te rı ası : gezintisi yapsak; biraz ava - _ Sizi göri.ir görmez bir deli gibi sevindim 
dunuz., Benim bütün varlığımı snrdınızı, bütün 

- Fena fikir değil!. g hüviyetimi sarstınız. Üç gün, üç gece • 
Şampanya, dans ve enfes bir. g:ce. · · • den beri bu müthiş kalb oğrısını mantı-

Ay olanca şa'şaasi~ her tarafı ıl~bı1eş - 06 

üll ü "d ğımın, rnuhakememin, şuurumun miza -
tlriyor. Yıldızlar sevdalı gön ere mı Yazan: Zeynel nınd'u tartmakla meşgulüm. Karşımdaki 
\reren bir parlaklıkln, kendilerine bakan .. .. . genç kızın bir aristokrat olduğunu bil -
lara, gÖz ktrpıyorlat'. - Kanm mı?. Ben evli değilim mat-\ - Tunayı J;eviyor musu~uz ~osyo? •. j - Ve sız m~~a.zel!. :: .. . rniyor değilim. Buna rağmen belki bfr 

_Ah mösyö; boşun rnazel!.. Bu sualim onu coşturmaga kafı geldı: - Çok garıbsınız mosyo!. Komplıma- hafta, belki bir ay, be11ti bır sene sonra 
Diyerek rahatsız bir şekilde~r~~a~~· Ha~Tet ~er ~öruner~k: . . . 1 - Se~iyorum matmazel; dedi, ç_ok, pek !nınıza t~ekkür ~erim. F~k~t komplim~- 1 hnkkımdalti Uıtisaslar~n~zı yoklamak için 

arkama yaslanmak istiyorum. çu • ır - Nası~, dedmı, evlı değıl mısıniz? çok sevıyorum!. Tunada başka bır alım, nın da bır hedefi olmak ıktıza eder. Dır bir fırsat zuhuru ürrudıne kapılmıştım. 
alakası başımın omuzuna düşmesine kafi Bunu bana daha evvel aöylemeliydiniz 

1 

başka ~-ir _cazibe, başka bir güzellik .va:. I ynbanc_ısım~;. ri~~ızı . redde~emekle ka Size her şeyimi, her şc~~e beraber js-
reliyor. mösyö... Tuna gonullere akıyor, Tuna kalblerı su· bahat ışledığımı şimdı anlıyorum. mimi teklif ederektim. Butun bunlan bu 

_ Ne şiir do'u bir gece?. - Niçin matmazel?. rüklüyor, Tuna boş yürekleri dolduru - - Fakat .matmazel!. gece, şimdi, burada yıktınız. Benim rna-
- Haklısınız matmazel.. ve ben yer 

1
- Velev ki yabancı rla olsa bir genç kı-ı yor. - Rica eddrim susunuz. Bana ilAm sum s0zlerimden, aklıma bile gelmesine 

yüzünün en bahtiyar ınsaıuyım... ; zm ıhe~üz evlenme?1iş ~en5 bir erkekle - Ah, siz: bir şairsiniz!.. n.-şk mı ~tmek ist~~nu~u.z 1:1ösy??:. Kar: imkAn olmıyan .. Adi maksad_ı~r çı~a:d~mz. 

B
. d b' d w 

1 
ak hayretle ve ya- gezmesı ne demektir mosyö?. Ah ne fe- _ Maalesef bayır matmazel; bir mü- şınızdakı kızın huvıyetını hıç duşunme Matmazel Nıkolcsko!. Sızın gıbı ıffe-

ır en ırc ogru nr f , a· · ·'1 h · t f' · h .dd 
1 

.. .. b kıyorum: na, ne ena... hendisim... ınız mı... tin, namusun, aysıye ve şere ın tnn • 
rı ı ete yuzune a - Fakat matmazel; daha evvel sor - - l3ir mühendis mi?. - Matmaze_ı ~ikolesko!. sn1ıi aristokrat ve zengin bir genç k:zın 

- Niçin mösyö?. madınızdı... _ Evet!. - Hayır mösyo; art1k bana refakat et- huzurunda, ben ne kadar bedbaht bir in· 
Korkuyor, derin bir azab içinde: meınefü.iniz. 

- Siz söylem.eliydiniz mösyö; siz söy- - Fakat tüccarım diyordunuz? .. 
- Bana şeref verdiniz de. _ Bir saniye matmazel!. 

k 
lemeliydiniz!.. - San'atunı terkettim. 

Şeklinde kekeliyor. Güleceğim; en • - Söyleyiniz!. .. 
Tunanın kenarına geldik; gazinodnn - Sebeb?. 

dimi zor zaptediyorum. masa ve sandalye getirterek sahil~ otur- _ Ticareti daha kazançlı buldum. - Sizi bu akşam, hattl şimdi istedi -
MalCım a; kapılan büsbütün kapamAk duk. _ Hayret ediyorum; bir mühendis 'J\ı ğiniz yere: sokağınıza, evinize götürip 

""k fena şeydir: bu .scbeble derhal cevab 'I\ı .. 1 Tu nayı bu kad"'r gu··zel anlatabilsin?.. bırakacağım ve bir daha rahatsız etmi -
r-- na, guze , na sessiz, sadasız de - .. 
\>eriyorum: d k A T yeceğim. Fakat ... r . nizJer c oşuyıor. y, unanııı sularım - ...... 

- Oh artık bundan bahse~eme ısı • dı _ Hayır, anlıyabilsin?.. - Fakat?. ' d" baştan başa nurlan rmış. au değil, nur nrz. Siz terbiyeli bir adamsınız; ken 1 • Uzun, uzun yüzüme baktıktan sonra - Şunu biliniz ki matmazel; '!'una -
1l1zi bana orijinal bir şekilde tanıttınız. akıyor.. rak d 1 fısıldar gi.bi kon~u: dan derin bir yara içinde ayrılacağım. 
tt1\41'11'ma gı'ttl, beraber geziyoruz. Bunun Kah yüzüme, klh sulara baka ıı - B ıı-· '- 1 .. 1 ,, "'dd t .a..._.,._... d .. 1 '" ..ı;;""1ınen Tü ke annzın sor - Ay, Tuna, parlak bir gece ve... e:.r.ı ıuun an soy eme6 e uzun mu e 
neresinde t:t>ref var mösyö? ıcannızı nl- gın, IU.64n u_,... r - -..l-mi 1~:- fak r d - Devam edinW .. cesaret ~ yece .. ~; at mademki 
çln beraber getirmediniz:?. um: 

san olmalıyım ki, velev bir nn için bir 
soka kadamı hüviyetine bürüneyim?. 

Yalvarırım size maımazel; hakkımda· 
ki zehabınızı ICıtfen tashih buyurunuz! .. 

Ah ne bedbahtım Yarabbi! ... 
Bir moodet düşüniir gibi yaparak onu, 

Tunanın nurlu sulanna daldırdığı, ha .. 
yallerile baş başa bıraktıktan sonra ya· 
vaş, yavaş ayağa kalktım; o da kalktı. 

Nehre doğru birkaç adım attım; beni ta• 
100 etti. 

(Arkası var) 



10 Sayfa 

Cizrede im ::.r faaliyetine 1 

hızla devam ediliyor 
17 sene evvel Cizreyi görenler, bugün 

bu kazayı güçlükle tanıyabilaceklerdir 

SON POSTA 

leri) 
Cevhanda tarım 

~ 

satış kooperaı;fi 
Ceyhan (Hususi) - ··Çukurova müs 

tahsilini kalkındırmak ve refaha ka -
vuşturrnak maksadiyle, Ticaret Veka
letinin tensibi ile Adanada bie cTarım 
satış Kooperatifi» teşkili haberi ve bu 
bctbda Ticaret Vekaleti tarafından gön 
derilen bir mümessilin Adanada yap -
makta olduğu te~kikat ve etüdü böl -
gemizde de memnuniyetle karşılan -
mıştır. 

Bu kooperatifin teşkili ile hiç şüp
hesiz ki bütün Çukurova müstahsili a
zami surette istifade edecektir. Zira 
müstahsil ci!·çok emek ve para sarfiy
le meydana getirdiği mahsulünü doğ -
ru:lan doğruya talih buluna.h bu tarım 
satış kooperatifine satmak fırsatını bu
labilecek. ayni zamanda da çiftçi. ma
lını yok pahasına almak istiyen bazı 
fırsat düşkünlerinin de pençelerinden 
ysıkalarnı kurtarmış olacaktır. 

Bu itib<?rladır ki. tarım satış koope-

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

Şubat 19 

Samsun belediyesi 
çalışmalarına lıız verdi 

Yapılan yeni balıkçı nümune dükkanlanndan diri diri 
balık almak mümkün oluyor 

( C. H. P. azalarının çayı ) 

Cizre Halk evi bahçeli ratifinin biran evvel teşekkül etmesi, Samsun C. H. P. Vilayet kaza idare heyeti tarafından partili arkadaşlara 

C. (H f) K Tü. klük" 1 CeyhaıtJa da alaka ve sevinçle bek - hafta irinde Cü.mJıuriyet Ilalk Partisi kuragyında bir ray ziyafeti vı?rilmiştir. 
ızre usus - azamız, r getirildi. Cizre modem binalarla süselen- l ~ ~ 

\'e türkçülük bakı.lnlJ\dan çok eski ta _ di. enmektedir. Toplantı çok samimi bir hava içind<> g.,ç miş ve partili arkada.1Iar samimi ha.~bı -

rihlere dayanır Cfzrenin nazarlara hoş görünen bu Vizedekı' Kırım Hanlarının hallerde bulunmuşlardır. ]{aza idare lıry eti reisi Muhittin Ôz.'<ef\?İi, daı;etlilf~ri 
1' .. akııt bu tarihi e bizzat izaz etmek üzere 1ıcyet arkadaşlarile büyük bir nezaket göstermekte idi. 

serlnile milli har 
sinP.lİ muhnfaza e

den ve yaşıyan 

Cizrn bütün bun
Jaı ;ı rağmen cüm -
huriYetimizin ila -
nın ı kadar pek sö 
nü1

; bir yurd kö
şesi halinde kal -
mı.•ır. 

O devirlC'rin zu-

manzaraıı harici veçhesidir. kabir!eri 
Diğer taraftan zirat ve iktısadt yeni- Samsun (Hususi) - Samsun bcle-ı konağmdrıki tamiratın birkaç ay süre-

lik ve tekAmilller de bu beldeyi madde- Vize (~fususi). - Edirnenin payi - diyesi. son zamanlarda çalışmalarına c:eği anla~ılmaktadır. 
ten yükseltmekte ve halka refah ve sa- taht oldugu devırlerde ve ondan sem- yeni bir hız vermiştir. Son sene içinde Çarşambada baraka inşaatı 
adet temin etmektedir.. ra dahi Osmanlı ta'rihinde mühim mev şükranfo amlacak güzel eserler kaza- Felaketzedelerin istirahatlerini te -

Muntazam ve ~urlu mesaisile Halke- ki VP.., ~oll~ri görülen Kını:ı hanların - ı nılmıştır. Umumi sağlığa verilen ehem- minen Çarşambadu inşa edilrnek~e o
vimiz, rnem1.eket gençliğine her bakım _ d~n Ln.r:ıc~. n:vıet. Giray. Ikinci Feıih , miyet arasında belediyece balık işi de lan barakaların sayısı gitgide çoğal
dan rehber olmakta, onlaıın içtimai ve Gıray. Üçuncu Selım Giray. Dördüncü gijzönünde tutularak, son günlerde maktadır. Bunlara aid inc:~•.ıt malzeıne
kültürel sahalarda yükselmelerine hiz - Devl~t Giray ve Şehhaz Girayın Saray nümune balık dükkanları vücude ge- si Vt kereste. Samsun milli yardım ko-
rnet eylemektedir. ve Viıede ikamet etmiş olduklan ve !irilmiştir Du dükkanlarda deniz c:uvu milcsincc halkrı gönd-erilmektedir. 

Halkevinin faaliyeti kendilerlnin S<trey ve Vize havalisile bulunmakta ve modern bir sekildc \:a- HalkcYindc intihabat 
Kazamız Halkevi. kaymakam Baki Ba- Çakıllı köyünde çiftlik ve tımarları ve pılan tertibitla halkın diri" diri b.;hk Hn iki senede bir yen=ıenmesi Hnlk 

~ranın re.lsliği altında muvaffakı'yetll sarayJarı ol<luqunu da tarih yazıvor. satın alabilmesi kabil olmaktadır. He- ev;eri talimatı icahatı olan komite ida-
lüm ve devamlı r- T k U • 1\ mesailerine devam etmektedir. ra va mumı föfettişliği bunla - nüz hiç bir vilayetimizde yapılmıyan re b:::yetleri intihabatı son hafta içinde 
ihmali, on iki bin Kaymakam Baki 19 Şubatta yapılması mutad Halkevle- rın kabirlerinin buınlnkü durumlarını bu sis:em balıkçı dükkanları biivlik yapılmıştır. Dil. tarih. edebiyat şubesi 
~arıcli~ . mamur Başaran ri bayramına hazırlık olmak üzere gö.s _ sonr.akta ve bunla'ra aid başka ne gibi bir alfıka uyandırmıstır. Bu suretle reisliğine lise mi.idürl't Ziva Kuro.'l1nk. 

ı~rc>vı nıhnyet sekiz yüz eve indir - tcrit kolumuz iki piyes hazırlamıştır. Bun eser:e~ :re bi1ı;iler mevcudsa bildiri) - halk. taze bgıık yediğinden emin bu- Dr şubesi reislifüne tiicccırdnn Kemal 
mış bulun_uyord~. w dan başka tesis edilen edebiyat ve ta _ mesını ı~temcktedir. Kaymakamlık bu lunmakt~dır. Sezen, gösteril şubesi reisliğine V:ıa-

Haras;, aşar. bış ve agalık hisseleri ka- rih kollan da kendi sahaları dahilinde hususta ıcab eden tetkikat ve tahkika- Bc1ed"ve reisi do'ktor Necmettin vet g~n~etcsi başmuharriri Vc<lad Ürfi 
bilinden tavizler!'(', zirai ve iktısadi gi - konferanslar verecektir. ta ba~ladı. Divitçio<füı. memleketin iht(vacları Bengü. spor komitesi re:sliğine Hccai 
dişatını kaybeden Cizre dün bir sefalet Suriye Fransız i!dihbarat heyetini üzer:nde dikkat ve chemmivetlc dur- İlçayto, halk dershaneleri subesi reic;li-
vc yokluk di'-·an iken bugu-n her bakun- Cizrede bı'r genç Uç kı'şı'yı· Y• 1· t kt b' .. d.. .. s ff 

.J iadei ziyaret makta ve lazım ı:relen teşebbüslerde gınf' ır~p·e me · e ı mu uru a et 
dan bir mamure halinı almıştır. Cizreye gelen Suriye Fransız istihba- hançeıfedi bulunmaktadır. Klymetli bir doktoru- İrtenk. sosyal vardım şubesi reisliğine 

1923 tarihinden evvel Cizreyi gören - t h r . . d . . . b h C muz olan Necmettin, memleket i~leri- bcl~iyc meclisi azasından havan ~<!-
ler, bugün bu kazayı güçlükle tanıya'oi - ra eye ınm ıa eı zıyaretı ve azı u- izre (Hususi) - Geçenlerde kaza - "" b h 
leccklerdir. dud işlerinin gö;ü~lüp halli için kay - ı mızda aşk ve kıskanç1ık yüzünden kanlı ne 1:-ütün varlığını bağlamış bulunmak- a rt F.rker. kitabsarav reisliğine Ga-

. . . . makam Baki Başaran ve maiyetindeki I bir vak'a olmuş. Bir genç üç kişiyi han- tadır. zi l{it:ıbı:-:-ıray müdürü Sefik Ah-sık, köy-
Şc>hr~ız~e devamlı bır ımar ve um-

1
heyetimiz 7/2/940 da Suriyenin Andive - çerle ağır surette yaralamıştır. Şehri"\ hali hazır haritası tamamlan- cülük şubesi reisliğine Ziraat B.:.ııkası 

ra~ faalı~etı ''ardır. Bu .sayed7 kas~bada 1 ri~e git~işlerdir ve ayni günde avdet et- Kale mahallesinden Yusuf o.~lu Fer - mışt1r. Şehircilik mütehassısı profe- sefler:nden Hadi Tuna ve mi.ize ve ser-
mute:ıddıd parklar ve oahçe.~r vucude mışlerdir. man adında bir genç bir müddettenberi •sör Lambertin on beş güne kadar Sam- gi ~ııb<'c;i reisliğine de lise ö~etmenle

l Adana okullarına yerleştiri le n felAketzede çocuklar ~ __ ____;__,;__ __ __:___---JJ 

Abdülkerimin kızı Ayş~ ile sevişmek • suna· pelPrek şehrin imar planı hakkın- rinc!cn Hayri Engin intihab olunmuş~ 
tedir. Fakat iki gencin bu hissi alakası da gere'i{en temaslarda bulunacaqım lardır. 
Albdülkerimin akrabalarını sinirlendir _ habP.r aldım. Memleketin çok ihtivaç Hı>lkevi yeni komite idare heyetleri 
mi.ş, bu adamlarla Ferman nrasınd'.l hu _ hissettiği asri mezarlık işi de ha11edil- çok ktıvvetli elemanlarla takviye edil
sumet ba§ göstermiştir. mistir. Eski bir mezarlık olan Sevid mist::-. Bu sene Halkevinin her şube

Nihayet geçenlerde kızın akraba!arile Kutbüttin meıarlığı artık dolmuş bir sinde faaliyetlere yeni bir hız ''erile
Ferman arasında bu yüzden bir kavga vaziyettedir. Asri mezarlık için yeni ooktir. Osman Cudi Gürsoyun riva~e
ç~ış. bu arada Ferman hançerle üç ki- bir saha istimlak olunmuş ve faaliyete tinde tec:ekkül eden yeni yönetimkurııl 
şıyı ağır 'S'Urette yaralamıştır. gecilmi~!ir. ilk toplnntısını yapmıştır. 

HA.diseye el koyan cümhuriyet müd - Şehir dahilinde ana sok kl d b _ Halkevindc edebiyat geceleri 
d · · · R fk k' . . a ar an a 
eıumumısı 1 ı va anın tahkıkatıle zılarının pıtrke ferşiyatına b 1 1 Sarrısun Halkevinde bir c Edebiyat 

meşgul olmaktadır. . . . . aş anı mış-
tır. Tanzıfat ışforı, son sıstem el ara-
ba larile yapılmaktadır. Yiyecek satrın 
dükkanlar sıkı bir kontrola tabi tutul
ma'ktadır. 

Malkara (Hususi) - Trakyanın ilk &ın sewe icinde. metruk araziden 
fatihlerinden Yegan Beyin kabir ta - bir<;oih.ı da bahçe haline konulmuş ve 
şının kazamızda olduğu haber alınmış bu !ıare,~et sehrin bazı çirkinlik1erini 
ve bu zat hakkında ne gibi bilgiler bu- örtmüc;tiir. Bir sehir ormanı tesisi için 
lunduğu Edirne Eski Eserler Sevenler de fa:ı~h·ete Jreçilmiştir. 

Trakyamn ilk fatih'erinden 
YegAn Beyin kabir taşı 

Kurumu tarafından ka4ymakamlıktan J\f uzır hayvan miicadclesi 

geceleri > serisi tertib olunmasına ka
rar verilmiştir. İlk gece Şubatın yirmi 
ikinci günü akşamı yapılaıcak ve .ıFu
zuli>ye tahsis edilecektir. Bu gece, bü
yü!{ türle şairi cFuzuli•nin hayatı ha!{
kında konferanslar verilecek. eserleri 
okunacalc, tahlilJer yapıla~ak ve bcste
nilen ~iirleri söylenilecektir. 

Konya va ·isinin Karamandaki 
tetkileri sorulmuştur. Kaymakamlık icab eden Merkez kazasile diğer ka•t.alarda bu 

Adana (H -~) E . f l~k t h Kızıl . . tahk iktıta girişmiştir. c;ene muzır havvanlarla mücadele ı·s 
• • U9Uııııı - rxıncan e" e - an ay merkezı tarafından yem I . , , : .. ,.. .. . .. -

~eler:ınm tahsil~ bulunan ~ocukla - e1bise, kundura ve her türlü okul leva-ı Bi~a kıt bekc;ilcrine de re.,mi elbise &'İYdirlhli lennc h.z ~enlmıs Jr. Mucadele lCın 
nndan bir kısmının da buradaki muhtelif zırnı verilmiştir. Resim okullara yerle~- Bige.da mahallt' bekçilerine olduğu gibi ,;;ır kö\·1ü1er nezdinde bulunan bazı tüfek
okullara yerleştirildiklerini yazmı~tık. tirilen çocukları Kızılay heyeti :e bt'krl!erlne dt> belediyece siyah şayaktan lerin bornk oldu~ anlaşıld!i!ından bun 
İlk ve orta olrul ile kız lisesine yerle~ti -1 yardım komitesi azalarından bir kısmı ~le ı yeltna!'ak resmi elbise glydlrll~lş ve bu su. lar tebdil edi1ecck ·ve tamiri k:-lbil olan-

Karaman (Hususi) - Valimiz Ni -
z~mettin Ataker yanında şehir müte
hassısJarından profesör Lambel ve vi_.. 
Jay~t nafıa nılidürii olduğu halde ka -
zaır.11n gelmiştir. İstasyonda kayma -
karnımız Feyzi Akkor ve belediye baş
krmı Ziya Göncü ve Halkevi başkanı 
Fevziye Gürkan ve birçok daire amir
leri t:mıfından istikbal edilmiştir. Va
limiz kazamızın asri bir surette ill'arı 
için y<ı~'a ofarak şehri gezmiş ve biz
zat imaT i~lerini tetkik ederek beledi
vc rci!=imiz Zi~·a Göncüve imar isleri
nin ınkişafını temin etmek için direk
ti flc>r vPrmiş. geç \'akte kadar bu işler 
etraf•nrfa meşgul olmu~tur. Valimiz Lu 
gün F.r~ğliye müteveccihen hareket et
mist"r. 

ril 120 k d • • retle kendllerlnln de birer Jnzıbat memuru 1 t . . .h t' .d'l . .. 
cıı ·a ar felaketzede çocuğa Sey- birlikte göı>termektedir. oldukları halka tanıtılmıştır. arın ~~ırı ~~ ~. ıne ,gı ı ecektır. Mu-

- Hasan Bt>y yenı e -
vimde çok rahulım .. . 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

... Ailece tam bir Av • 
rupat... •• • Hayal sürüyoruz ... Hasan Bey - Herkes 

birbirile kavııalı, dargın!. 
desene ... 

cadt>Je 1\ın koyluler can ve göniilclen 
çalı~maktadırlar. Çekirge yumurtalı 

$ahalarında kış sürme amelivesi ve tara 
ması. muvaffakiyetle bn.şanlmıştır. 
Bu suretle bu sene çckinıclcrin mnh
sule zarar vermesine meydan ''erilmi
veccktir. 

Vilayet konağında tamirat 

Sanısun vilayet kon.ağındaki esaslı 
tamirat devam etmektedir. Vilayet 
büroları şimdi. Cümhuriyet meyda
nındaki hava kurumu binasında• ça ltş
maktadır. Yalnız ziraat dairesi Gazi 
raddesinde bir binaya ve maa'rif mü
dilrivP.ti de vilayet miizesjne aid h=lrn
run bir dairesine taşınmıştır. Vilayet 

Sivas mual imlerini" yardımları 
S1vas merkez muallimleri tarafından re.. 

lfıketzeddere yardım olmak üzere 517 llra 
teberrü etra:şıerdlr. 
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ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ağrıları ve 

GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kaşelerile derhal a-eçer, İcabında ıQnde 1 - 3 kqe alınır. 

Devlet Denizyolları 

Müdür1Ul1U 

işletmesi 
llAnları 

Umum . 

J9 Şubatfan 26 Şu'bata kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurlann 
isimleri, :Qlkış gün ~·e saatleri ve kalkacaldan nhtunlar. 

Karadeniz lıat.tına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 11 de (Tan) w Pazar 
16 da <İzmir>. Galata nhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de <Ülgen), cwnutesi 18 de CAntalylJ. S1rltecJ 
rıht.ınundan. 

- Salı, Perşembe ve '{>azar g,30 da JfJ'tur). Tophane rıhtı -
mından. 

~· hattnıa - Pazartesi, Balı ve Pazar 9,50 de, Ça.qamba, Perşembe ve 
Cuma 15 de <Trak). Cumartesi ayrıca lS,30 da (Marakaz). 
G-alata l\lhtuının dan. 

Bandırma hattma - Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma a,16 ~ (Marakaz). Galata 
r.ıbtunından. Aynca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de Ctiıgen>. Top?la.ne rıhtımından. 

- Balı n Cuma 19 da <Seyyar). Tophane nhtmımdaD, 
- Pazar 9 da <Tayyar). Tophane rıhtımından. 

kara.bip hattıaa 

bmoz laattıaa 
'7valık hattına - Çarşamba 15 de (Keman, CumnrWi 115 de (Baadft), Slrte-

cl rıhtımından. ,. 
hmtr ırii.r'at hattma - Pazar 11 de CKadeş). Galata nhtımmdan. 
Menin hattına - Salı 10 da (Etrii.sk), Cuma 10 da (Bnarum). 8frkec1 nhtı. 

mından. 

Kol: Vapur seferleri hakkında her türlü malt\rnat avnğ'ıda telefon numarnlan JUJlı 
&conteler1mlzden öğrenllcbllir: 

Galata bat acentellll Galntn rıhtımı, Llrnanlu Umum 
MUdürHlltU binası altında. . OSS~ 

Galata Şabe acenteliği Galata nhtımı, Mıntaka Lhn&Jl 
Relsllğ1 binası altında. .OlH 

Blrkecl Şube acentell~I Sirkeci, Yolcu salonu ırı•o 
(1196) 

T. iS BANKASI 
1940 Küçük cari 

İKRAMİYE 
hesaplar 

PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma_yıa, 1 Aluat<ıe, l İkioci~"l 

tarihlerinde yapılacaktır. 

fCum.baralı ve kuf1'..hcı,.asıı he.nplcınnda en cıı em """' bulunanlar. 
kuraya dahil edilecclkerdir. 

rn4D iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. -

3 ıooo " = 3000~ -" 
,, 

6 500 ,, = 3000. -
" 

,, 
12 ,, 250 " 

= 3000. ,, 
40 100 tt = 4000. -" 

,, 
75 " 

50 " 
c= 3750. ,, 

210 " 
25 " 

:= 5250. 
" 

~.....-~ ~ 

Tilrkille 1ı Ban1ccuın:ı. para uatrrmakla ~alnız par.ı biriktinnif 
olmllZ, a11ni zamanda tııliinizi de denemi§ olurıunuz. 

\ 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta.-nıımen tediye edilmit semıayest: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

M~.rkm: l\tİLA.NO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New_Yorrta şubeleri vardır. 

Hariçteki bankalarımız: 

BANCA COMMERCİıAlJI İT.ALİ.ANA 
<Francel Par1s, Marscllle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Can~ • .1u•n.. 
les - Plns, Vlllefranche _ ıu _ Mer, CU&b -
!anca (Maroc). 

BANCA COMMERCİALB İTALİANA 11 RO
ME..~A: Bucare.rt, Arad, BraJla. Braso1. OtaJ 
Co.?tann, Cala2, Slblu, Tlmlchoara. 

BANCA COMMJCRCİALB İTALİANA JI 
BULOARA. Sofia. Burgaa. PloTdiT, vama. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA PEK 
;.'EGİ'ITO. Alexand.rle d'EiJpte, lCl.k&hlro. 
Port - Baid. 

BANCA OOMMERCİALB İT ALİANA ı: 
GRECA, Atlna, Pire, Sellnik. 

BANCA COMMERCİALB İTALİA.NA 
TRUST COMPANY, Plhlladelphla, 

BANCA COMMERCİALB İTALİANA 
TRUST OOMPANY - New-Yort. 

MUJterek Bankalar 
Banque Frıınçaiae et İtaııenne poar l"&aıt 

riqt•e du &ud, Parla. 
ArJantınde: Buenos - Alıwı, Rosario dt 

Santa fd. 
BRESİLYA'da: Sao_Paulo n bQflıca f9 • 

hlrlerlnde şubeler. 
CHİLİ'de: S&ntıaro, varparaı.o. 
COLOMBİA'da: Boeot.a, Barra.nqullla. ,,. 

dell'.n. 
URUGUAY'da: Montevideo. 
Bı\NCA DELLA IVİZZERA İTALİANAı 
Lugano. Belllnmna, Chla&9o, Locarno. 
Zurlch, MendrUto. 

BANCA UNGABO - iTALİANA 8. A. 
Peşte ve bqlıca tebtrlucl• tubeler: 
HRVATSKA BANK D. D . 
ZaKreb, Susak. 
BANCA iTALIANO • LiM.& 

Llma <Perou) da başlıca tehirlerde ..ı>e-

ler: 

BANCA iTALİAHO _ GtJAYAQUİL. 

Guayaquil. 
t<ıtaabul merkn.l: 

. Galata, Voyvoda oaddMl, Ka.rablJP&)u 

Telefon 4'845. 

İstanbul bürona 

Alalemclan baıı. Telefon lnOO JS/11/12/10 
lk1olt• 1ıımo..ı 

İstlkW caddeai lfo. 247. Telefon: flCKI. 
Kaaalar ıcarı: haı,a n Maeariatan ıotn 

ve Tour~ue ~tleri n JI. O. İ, TRA VEL.. 
LER'S çekleri. 

ilan Tarif em iz 
Tet atıtmı ıantımı 

Birinci sahile 
ikinci aahile 
Üçüncü 1Dhile 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
zso 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen blr müddet zarfında ıu
laca miktarda UAn .raPtıraca.tıar 
aynca ten.zllltJı tarıfeınlsden :fat1tad9 
edeceklerdir. Tam, yarmı n çeynt 
sayfa nt.nıar ı,ııı ayn bir W'lle de.ıpq 
ed.llın1otlr. 

Son Posta 'ılın ticari lllDJuına aJd 
ı..,ıer 1çln fU adreae mtlraeaat edll
melldlr. 

.iJlncılık Kollekıit Şirb&I 
Eahrauıanade ilan 

Ankara •ddesJ 

.............. ·-·······-... ·······················-....... ·· 
Son Posta M•tbauı 

Neıriyat Müdtırll: Selim Ragıp Emco 
• ,.,...._ S. Ragıp EMEÇ 

SAHiP~ A. Ekrem UŞAKLI01L 

OSMANLI BANKASI 
ı:J'ORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi 1863 
Sfatüleri ve Türkive Ciimhuriptli ilt münakil mukavelena• 

2292 Numaralı 10/611933 tarihli kanunla tasdilc,,.edilmıpii' 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi 6azele} 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 lnslllz Lltası4 
t.250.000 lnglllz Llrau 

TOrkiyenla başlıca Şehlrleriftde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de • 
LONDRA ve MANÇESTER'de • 

MISJR, KIBRIS, VUNANtSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAWA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LOBNAN 
...~-~ 

f'ilyallerJ ve bOtOn Dünyada Acenta ve Muh_abirleri ;vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabi car! ve mevduat hesaplan kOsadı. 
Ttearl krediler ve vesaildi krediler lcD$adı. 

t0rtd9e ve Ecnebi memleketler Oıerine keşide aenedat iskontosu. 
Bana emirleri. 
fslaam.ve tahvillt. attın ve emtaa Qıerine avans. 
Sen~ tahaillb ve saire. 

En yüksek emniyet eartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

PJyaaanın en mtısa1t ıartlarile ( kumbarah veya 
lcumbarasız) taHrruf heupları açılır. 

-
Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları · 
İsim, miktar ve muhammen bedellerılc muvakkat teminatları aşa~ıda. ya7.tlı 1tl 

llatt muhtev111.tı malzeme 29/2/1940 Perşembe günü sant 15,30 dan ltlbaren sıra lle ye 
tapalı zarf lL!lllil lle Ankarada İdare blnasmda salın alınacaktır. 

Bu işe ıırmet i.stiyenlerln hizalarında yazılı muvnkitat teminat ile kanunun tayln 
•Wği vesitalan ve tekllnerlnl ayni ıün saat 14,30 a kadar Komisyon Re!sllğlne ver.. 
mtlerl JAzımdır. 

eartnamoJtr 600 kuru.ta Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (1121). 
No. M.l.ktan 1smı Muhammen Muvnkkaı 

Ton bedel teminat 
Llra Lira 

1 
1 

JOO 
lfOI 

BOrtot yatı 
.Rnl.dü Yatı 

~ 

120.000 
224 000 

7250 
12450 

lbldtehlrcle Dnlet Demlryollan gırak m&Jı:tebl inpatma aid 1km&J1 neT&tıs 1'!e.rfle 
Ghh1 Te eJMtrik te.!1Bat.lan kapalı .arf uauıne ve TahlcU ftat üzerlnden eksiltmeye to 
nulmu~tur. -

l - Bu llb mııhammen bedel.l 115,000 liradır. 

ı - lst&k:Ws bu 4fe a.icl tartnam.e 'feealr ~tı D.D.Yollanmn ~ Slrkecl .,. 
ll:sk.Lfehtr TellMlerlnden •825. kurut mukabilinde aJabntrler. 

3 - Et.smme 6/3/ NO tarihinde Çar§Amba ıfinn aaat 141 da Antarada D.D. Yollan JOl 
da.lreslooe t.op&anaca.t merkez ı inci lı:oml.tyonunt'a yapılacaktır. 

4 - Ets1ltmeye girebilmek ~ln ist.eklllerın terllf mettublartıe blrllktıe qeğıda yaaıı 
teminat ve fta.1kl ayıü ıöıı. .saat 15. e tadar ltonWıyon :re.lalllfne vermeleri lfı.zundır, ' 

A : 2490 "'1111 tanwı ahtlmına uygun 9500 liralık mUYÜltat t.e~ 
B : Bu kanunun tayin ett]ll ve.sUtalar, 
O : Bu il 1oin MlinakalAt VeklletJ.nden verilmL' ehliyet vesikası, 
mtllyet ftlllltuı tçln 1h&le ıününden en az aekta gün eTTel lstlda lle MünakalM Ve. 

tııetıne mtVacaat edtlmeal lAzundır. 
5 - Şartnamelerde elektr:lt Tt sabh1 te.slat mllıemeeinln piya.u mevcudline ~ 

iedarlt edDeclll nuarı dittate alınmııt.lr. c71b 0228» 

Ç. E. K. Eminönü Kazasından: 
Çocuk d&.tbhanelai menfaatine 30 Şubat 1940 Salı üpmı Beyo~lunda Fransız U. 

J&t.rosunda nr.celimls miba.mere mecbarl bir 3ebeble bir hafta sonrasına. yani 27 Şu.. 
bf.t 1940 Salı ıR&muaa ııteh1r ed1J.mJ,§ılr. Sayın daTetlllerbn1ze arzı malO.mat edlyo~ 

(1278) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Yatüı t&leıbenin tıı;Wıoü tablt. samanı 1/Mar' /1940 tır. Vaktinde yamılm.ası 1llh1 oıa~ 

nur. UOJS> 

Devlet Demiryolları Umuın Müdürlüğünden: 
sıns Oer Atel,Jesi Ulorifer t.Wsatında ç:ılıştlrllırtak üzere imtihanla bu !flerde ça • 

JJ4PU' 1httau ab1bl b1r ıocı alınacaktır. 
İmtihanda Dl11va.ffat olanlardan san'at okulu mezunları tercih edllecek -.e llya~ 

lerlne eöre 90-100 lira icıet verilecektir. 
iat.e:tıuertn ftıliblatn. beraber dllekçelerlnl Ankarada Ce Daireli.ne pdermeled 

veya bizza.t mlracu.t •tmelerl . •68811 dl86• 

G.Antep aa1t79 hukuk mahktımesln4en: Çarşamba asliye bkak :mal*em~ndens 
Kili.sil Mebmed Ram1s tısı FetJıiye Vuslat Çarşamb:inın Sarıcaıı :mahalle&lnde mu.,, 

tarafından mi1rac&at olunarak, M.aleyh Ki- klm Kuşçulu köyünden All c:ıClu Mahmtı<l 
ııaın Büyük ltüta.h M. toför Nuri ~ Mehme- kızı Hacerln kerimesi Allyenin asliye hukuk 
din sırt kend111ni mirastan mahrum etmek mahkt'mcslne ·~t.ııı veraset dan~mın caıl 

' nıuhakemcslnde: 
makııadlle güya bahası zimmetinde 30/U llrn 
aıac~klnrı bulunduğu iddia.sile muvazaa ten e!~a~ı:ı=n K~~.;ı!ar!tslnyden Alt 
41ter kansı w ıı. aleyblerln kız tarde§l va u usutan 
Sldıka aleyhine ııı:amel dava -ederek meztnr seferb~lkte askere sevkolunarak hayat w 
paranın terekeden tah&lli hatklndn isf.lhsal ~=d meçhul kalmış ve Yu.sufun ga1pltlt 
ett1klerl UA.me 13t.inaden müteveffanın G. ra.r verl~m~e;~ ~e lllnat Y&ll1lıruı.sı00. tn. 
An~b ve Klllstekl muhtelif gayri menkul- 0 Ur.undan Yusuf hakkında 
loıine bıı.ciz vuettır.mla olduklarından bnh- ~ıı~e malimıntı olanların Qarıambn naıtyQ 
ane mcudr htilcmün Jptall ve mevzu haczin n~. No.mE~emesine blldlrmeleri llfı.n olu. 

fekkl t-li.leb edllnıi§ olmakla nakz üzerine ya -;:=~:::=~~:=::::::;::=:::=====;;;:
pılmakta olıwl muhakıemede bulunamıyan c l y ~ 
mtkldeaaley'hlere ili.nen ;yapı.lan tebliğe j A T R O L A R 
r.atmen gelmemeleri sebeblle gıya!) karan 
t.eıbUğlne karar vertlm1şt.lr. Mumalleyhlerln •- Şehir tiyatrosu 

... ııklt.ı caddeal komedi tımıında 
o&/ S/940 tarihinde saat dokuzda bizzat gel_ aqam saat 20,10 da 

medikleri ve:ra bir veklll kanuni gönderme- Og" lumuz 
d1kkr1 takdirde bir da.ha kabul edllmlyerek 
haklarında cıya.ben muhakeme icra ve ikU
usınm ifa e41leoeil ll1ıı olunur. (182) 

Ba.lk ()pefttl: Bu ~ 9 d• 
Leblebici Horhor 
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Terkibinde: iYOD, TANEN ve GLiSERO FOSFAT vardır. 
K A N S 1 Z L 1 G A Ye V E R E M E istidadı olanlara ve S İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI d~:;ğ·~a~;:::~ 
SOÔUK ALGINLIKLARI 

Y• AÔRILARI 
,, BAKLAVA 

TUrlıiln en eski hamur tıl tatlıaıdır. 
Bu Milli tatlıyı en eakl Tnrk ıekercisi olan Mqhur 

HACIBEKiR'in 
TESKiN EDER Mqbar u.atalan elinden yeyiniz. 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliğinden 

ı _ Dursunbey devlet orman lşletına.sl istasyon deposunda (62) NoJu Jstlfte mncud 
((79) adet muadili (471) metre mlk'ab (015) desimetre mlk'ab çam tomrulu beher 
metre nlik'abı {ll) Ura 10 kurut muhammen l>edel üztrlnden açık arttırma ııe 
aa.tılıRa çıkarılnu4tır. 

ı - Tomrukların ayrıca ba-t kesme payları nıHcud ve kabukları soyulmuı olup hacim 
kabuksuz orta kutur O.zerinden besablanml.§tır. 

ı _ Tomrukhra ald .satıı fartname.sl Ankara,, İ.5tanbul, Balıkealr orman çeTirt• 
mlldürlUklerinde ve Dursunbey rnir lmlrlltlnde görilleblllr. 

• _ Tomrukların mWıammen bedel Urerlnden ~7.5 muvakkaı teminatı 42'1 lira 
ol5 kurJ4tur. 

ı _ istelclilerla muvakkat teminatlarını MmUen 22/2/940 Perşembe ıünü .saat 15 de 
Dunn:nbey revir lmlrllllne mllraca:ıtıarı ilan olunı>r. Cllol!i) 

"" --eoL-lSIK 
AZSARFiYAt 

Alaturka ve alafranga 
mükemmel 

Yemek, Tatlı ' 
ALi MUHiDDiN HACIBEKiB 

Merkezi: Bahçekapı Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadık6y _, 
ı 

Yaza~as;~~;~·~ıEotM ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden nç motorın • Deuteche 

Her eve !Azım olan bu kitab, LOfthımsa • tayyareleri, Almanya Ye 
bine yakın yemek, tatlı, pastallll' be:rııelmllel bava battım ile mont. 
plfirmesirıf kolay surette tarif eder. zam irtibab temin etmektedirler. 

Flatı: ıoo, olldllsl 125 kunış. Her tnrın izahat ve biletler için 

Satış yeri: HANS w AL TER FEUSTEL 
latanbul lnkll8p Kitabevi Tayyare biletleri ıabşı Umumi acenta&ınll mtıraout olunmalıdır. 

·~••••••••••••fi ........ Telgraf adresi : HANSAFLUO, Galata Rıhtımı •ıs Telefon : •ı 178 

TÜRKiYE 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz namına bfr sene zarfında memlekete ithal edilecek bü~ ma
kine Allt şeker vesair iptJdat maddelerin gümrüklerde muamelelerinin ya -
pı~ v~ bunların ayni zamanda fabrikalan.mıza ~nderilmesi isi bir mO.t.
ahhide verilecektir. 

Kapalı zarfla yapılacak teklifler 1 Mart 1940 Cuma günü saat on bete ka
dar İstanbulda Bahçekapıda Taşhanda Şirket Bürosunda kabul edUecekttr. 

İstekliler, şartnameyi parasız olııarak yukarıdaki adresten alabilirler. 

llnl<i, 
Biiyük ve küçüklerin baraaklannda kanlarını emerek yeti.fen 
ve bir çok tehlikeli hutalıklara yol açan (Solucanların) en birinci 
devasıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuru~ur. 

-----• ( Sıhhat VekAletinin reami mnıaadesini haizdir. ) ..._ _ _.,, 

,; - Türkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Şirketimiz 19/2/940 tarihinden ı•ibaren asgari 200 liralık siparişlere ta .. 
alluk eden mallan Eminönünde Şeytı Mehmed Geylant mahallesi Lilled 
sokağında kain 22 numaralı Yeni Ticaret hanının .birinci katında tesia eyle -
diği tevzi depo.:.-undan sevke .Aın.ade bulunduracaktır. 

Siparişler evvelce de oldu~ gibi sosyetenin Galata Perşembepauırı ~ 
:hanının birinci katında klin İstanbul bürosunda kabul edilecektir. 

EKZAMi 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her !ı;czanede kutusu 50 kuruştur. 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum müdürlüğünden 

1058 aded çıralı çam tahtası 0,25 X 0,03 X t m; 
118 • • • Kadran 0,08 X 0,08 :X: 15 > 
58 • • • • 0,08 x 0,08 x 4 • 

193 • • • Lata 0,16 x 0,08 x 4 • 
380 • • • Tahta.sı 0,25 :x: 0,04 x 4 :t 

Yukarıda miktar, eb'at n n~atı yasılı muhtellf 6 kalem kereste paza.rlıtın satın alı
nacaktır. 

Pazarlık 29/:1/1940 Perşembe günü aaa\ 15 de 1dnremlz Tünelba.şı Met.To han 5 lnol 
katında toplanacak arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe a1d ~ 
nnrr.eler parasız olarak idarenin Metro hanı 4 üncn katta.ki levazım mlldtlrHlğünden 
tedarik edlleblllr. O 182) 

Akıl dişi 


