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arıılıklı abluka 
Berlin, ablukayı menşei 

İngiliz olan bütün ihracat 
nıallarına teşmil edecekmiş .. 
lngnterenin Roma elçisi hD.kQmetinin { 
bazı tekliflerini hamilen italyaya döndO 
~trlindeki bitaraf muhabirler lngiltere ve lskoçyanın bütün garb sahilinin 
•htelbahirler tarafından dökülecek maynlerle tecrid edileceğini bildiriyorlar 

1 _____ ................... ·---········----··-··--

Alman denizaltı filosu Toton piyasası 
ltıütemadiyen artınlıyor Pazartesi 

. -''"" ~ ... ~ •• 
unno açılıyor 

Ti ~aret Vekili dün 
müstahs:Ilere kar~ı 

bir hitabede bulundu 

Molotof 1 Rus ordu ve 
donanmasını hazır 
bulunmağa davet etti 

Amerikada lı.egecan 
Vaşington hUkOmeti tavassutta bulunmağa hazırı 
Moskovadaki Finlandiya sefiri hükumetinin cevabi 

notasını vermiye vakit bulamadan Sovyetlerin 
münasebahn kesildif ine dair ikinci notasını aldı 

Ma.ıkelenm.if bir Fin topu ve Fın süı,ari ve bisikletli müfrezeleri 

Londra, 29 (Hususi) - Aralarında ciddi bir mahiyet iktibas elır..iş olan S"v
mevc\!d ademi tecaY:jz paktının Moskova yet - Finlandiya ihtilafı, bugün yepycnı 

' Ankara, 29 - Ticaret Vekili Nar.mi hüküıneti tarafından fe.!hi neticesinde (Devamı 8 iur.i s.ıyfada) - Topçuojlu bu akpm radyoda tütün mUa- ----==------==-=--=-=-=-=::aı-========= 

=::~:~~hitabede bulunmuı. izdiham hci d isesi 
( DCl1)<1'"4 il ınci sayfada) 

Meçhul 
denizaltı 

davasına dün bakıldı 

• ıTı&an tayyareleri ingi liz $C1hilleri üzerinde 

( Yuuı 8 inci a;Jfada) 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Bakale: 
-····-

Ticaret Vekilinin 

a: 1 ki in adcı ... -== = 
,.. 

Sözün 

İkincitcşrin ~ --
kı.sa!ı 

Eliazübillah 
Köylüye hitabesi '----- e. Ekrem Taıa --
- Yazan: Muhittin Bfrıh _ H · er yerde, her devirde türer·: 

icaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, Tozdan hasıl olan güveler gib~ 
dün, köylüye hitaben radyo vası- en teklemediğiniz vakit dyaklarınızı!l 

taile bir nutuk irad etti. Bu, bir nutuk- altında, -Yok, ne münasebet?- k.af§l;. 
n•zda V(' olanca azametiyle onu ıbulu tan ziyade köyJüye, köy işlerine dair bfr J.,ak"Tl 

takım haberler vermek ve bir takım tav- sunuz. Siz onu tanımazsınız... 1 
' 

cemi'-•et içerisinde azıcık mevkiiniz ~r· siyelerdc bulunmak arzusilc tevcih edil- " ıı 
mif bir hitabedfr. sa, esaminiz bir parçacık okunuyors 

1
'. 

Topçuoğlunun sözlerinden iyi şeyler o sizi mutlaka tanır .. hem de senli befl l 
öğreniyoruz. Mesela, bu seneki tütün re- obcnk kadar. . 
koltemiıi satmak bakımından, son za- Sokakta raslar, gelir, karşınıza diki· 
manlarda köy muhitinde düşülmüş olan lir... " 
bazı endişeıerin varid olmadığını dğrcn- - Ooo, merhaba! N~ılsın bakalı~1.' i 
mek bizim için çok memnuniyet vcrıci Bu teklifsizliğin neden icab etti~lflU 
bir hAdisedir. Ticaret Vekilimiz bu husus- siz düsüne durun. O, tereddüdünuı 
ta gayet sarih ve gliyet ümidli sozleı· söy- anlarn;rnazlıktan gelir, pişkindir. za ~ 
l~tir. Yarın Amenka tütü.1 kumpan- t~n onnn kast:,sizin mukabeleniz her 11 

yalan tarafından açılacak olan piyasa- olursa olsun, kendisine karşı ta'kına~n· 
nın geçen seneki fiatlardan aş:ığı olmı- Bır ınsan ınadcı mıdır. fikrinde sebat mı ediyor? İki ih- BiJ~isi geni~ ve muhakemesi _,ıam bir muarız ile mü- ğın~z tavır istiskal ifade etsin etıne5}11' 
yacağmı söyliyen Topçuoğlu, bu işlerin nakaşa, hatta mücadele etmek dl:in lehinizdedir, haklı ol- birazdan gideC€ği yerde sizin dostıug!J· 
her nevi hareketlerini iyi bilen bır müte- timrlden tirine hükmetmekte haklısınız: Ya düşünPcck, cluğu takdirde sizi ikna eder, haksız.sa ıUin görüş za\·iyc- nuzla övünmekten ibarettir. 
hassıs sıfatile, elbet lftzırn gelen tetkikle- du~"lce.sinden netice çıkaracak, bilgı ile dolu bir kafaya nizc gelir, buna mukabil cahil bir inadcı Jle münakaşaya - Deminden bizim Taluyu gördüm·· 
rini ve konuşmalarım yapmış" ve tedbir- maliktir, yahud da çok cahildir. gırişmck zararınızadır, hiç değila v&ktinlıi kaybettidr. Amma da çökmüş, fukara ... 
lerini alm.I§tır. Amerikı müşteri?erinin ==~~~~===~~~~=~============~~=======:;:::.;~':='~~==~~====:=::=::==::==:~ - Nereden tanırsın? • 

r~~2:~~~F,~f ~~~~~~ :;;fr~~~~~;;;~ı:::::~b:~: 
dirmek ve köylünün yüzünü güldtirmek H b• f k · : K Başını sa11ıyarak, muhatabını tec 
balwrundan, uzer,crine düşen vazifeleri Jngilteredelıi rahatı ergün lr 1 ra :.~. Al apone11tn karısı eder: .. w 
lfa edeceklerinden clbct emin o1mus•ur. _ Galatasaray sonradır .. Ondan P 
Şu halde, yarın Amerikalıl!ır tarafından Dillerden hangisini ? ~: M d k a· a· 
açılacak olan tütün piyasası. ilk hamlede ce etrcan a 0 u ıy ı. 11er 

ah 1 t i d "1 Konwıt11nu dillerin sayısı elliyi gc- i Zamanın ne kadar ekabiri va:Sa',.ı;f· pfyuanın r at anmasını em n e ece.,, .,. -u birilc ya hısım akraıba, yahut kı te~ c1' 
gibi, belki de bir müddet sonra, yeni çı- : çen Viya nalı profesör Spracht bir ıi - siz dosttur. Hangisinin adını zikredeC . 
kacak müşterilerle, bu piyasanın hararet- ::~ yajettAe '~1emek yerken: olsa, başına bir mülkiyet sıfatı, bi~1.~ len1Ile.1i mümkün olacaktır. 

13 
d v 

TUrkiyenin tütün ihracatı, bizim mi11i i. Diyerek peçetesini ağzına götür - «Bizim• ilave eder: «Bizim Kır ar··ww·· 
zim Muhlis Erkmen .. Bizim SaraÇog iktısadiyatımızın en zengin ihracat knle- ! mii§tü. Profesörün yanında oturan 

mini temsil eder. Bu mahsulun en kötü ; bfr kadın sordu.: ilMıhirihi ... > • b:r 
E İ Resmi, husuı;i, hiçbir toplantı, hıÇ ~-' 

ihtimal ile geçen seneki fiatlarla satılma- : - Bir şey mi oldu profesör? ::: tören kaçırmaz. Davetiye bularııaterı 
5mın ~in edilmesi ve yeni rnüc:terilerle ; v·ı· · ... dım · t'"d • 
piyasanın belki de yükselmesi ihtimalle- i Kadıını;:ı:ord~: ;_:. davetsi7 gelir. Kovulmaktan ka l; 
riııhı çok varid görünmesi bizi cidden !.· _ Dillerde-rı. hangisini? L pe•Tası yoktur. Jl'lıı.l' 
memnun eder. Burada, köylülerimize bu ,1 M h •---'k l h d d Al K Kapıda, gelenleri kontrola ırıe ı.iı \,. , eş ur 4UUCUı a ı ay u aponc- .. 

1 
b. 1 A 1 ardır 

ile biz de şunu söylemek jsterlz ki, -------------- nin geçenlerde ceza müddetini bitirerek ol:m zab oy e . ır se am eyışı v i kırtıt'· 
dUnyanın bugilnkii fiat hareketledne gö- İngilizler tarabııdan egjr edilen Alman Şimdiye hadar 890 hapishaneden çıktığını yazmıştık. Hay- şa~~~ır. o~dak~ .. sorgu kcesa~etin gefP' 
re, tQ.tütıün de ~eçen seneki seviyede knl- bahriyelileri ve tayyareci,leri İskoçyadn dudun serbest bırakıldığı gün kansı ken- . ı er, aş. ~eye uru ur .. 
mıyarak yükselmeye doğru temayül ey- bir kampta oturmaktadırlar. Bu kamp Ta il b I çıkan h iZ disini bizzat karı:ılamıc koluna girerek ıhtnr ederler: aer:· 

'--:- b 1 k d ,. "' B V ı· B . . Af!e lem çok mümküııdur. Bunun iç;n, tü- her türlü konforu UUU. u unma tn ır. otomobile götörmüş, yanına oturup koca- . -:-- urası a ı eyın yerı .. 
tiin milstahsillerımiz, ellcrind,..,ki mahsul- Esirler de çok mllkemmel bır şekilde ya- sının sol yanağını öpmü§tür. Yukarıdaki sırız... A •• w. vabtııı ı 
Jerl elden çıkarmak için 1üzumundan §runaktadırlar. Kendilerine muntazam ve resimde kadının gazete fotografcılarma - 7.nrarı yok~ Lutfıcı~ım l 11a 
fatla acele etmedikleri takdirde netice- bo1 yemekler verlldlli gibi isteyenler d yüzünü göstermemek için aldığı va- clei1il. Geldiği vakit kfrlkarım .. der g 
den memnun kalacnklardır. istedikleri yeme~ bizzat kendileri ya;- ziyeti görüyorsunuz. oturur. 

*' pabilmek hakkına malik bulunmaktadır- Herkes birbirine sorar: 
lar. Yukarıda iki Alman esirinin yemek T k.. - I<im bu adam? . . .. 11 ·tı Ticaret Vekilırr izin sözlerinden nnb- pişirmelerini görüyorsunuz. t arzan İsminin arı Kim olacak? Onun adı Elıazulbı 

dığımıza göre hükumc>t, mahsullerimiz.in il r 
Tarzan ismi fazlasile kar temin eden t-r. H.Pr devirde, he~ yerd.e t rea :~~ı değer fiat arla satılacağı ve hatta fiatla- _ y r.s" 

ilh b dd l · d k lehı
0

stan dan kaçan kuşlar bir nesne o1~··tur. Ve .nsanm soraca~ı gelır: rın, b assa azıma e er uzerın e, yü - ""'"""9 b .. 
1 1 

· · a· ''t rsın??. 
selme,ğe doğru gidec ,i hususunda çok Yugoslavyadıı Hırvatistana birçok ku~ Bu ismi ortaya çıkaran M. Edgar Rice oy e erını ne ıve yaret 1 __;_. 

ürnidli ve nikbindır. Esa en, bu ümidlilik, ıar gelmeğe b~lam1f1:ır. Bu kuşlar içinde Burrough adında bir adamdır. Bu adam C. Cheıun r(_,,a~.~. 
Başvekil Dr. Saydamın, muhtf'lif vcsile- ı kırlangıçlardan tutwıuz da kartallara bu :ismi şu SUl'etle bulm\,\ştur: Amerikada ....................................................... . 
lerle bundan çoıc evvel yapmış olduftu kadar her türlüsü vardır. San Fransisko civarında bulunan bir kö-
muhtelif beyanatlardan da anlaşılıyordu. Yapılan tetkiklere göre bu kuşlar le- yUn adı Tarzanadır. O köyde bir de Tar-
İstihsal ettiği mansu1ün iyi fi:ıt arla mut- histandan gelmektedirler. zana adında bir kız vardır. Adam bu ismi 
laka satılacağı hakkındaki kanaatini ifa- Lehistanda vukubulan muharebelerde el".kekleştircrek Tarı.an yapmış ve bun-
deden sonra köylüyü bilhassıı istihsale endaht edilen sayıııız toplar kuşlarJii hıc- dan istifadeye koyulm~ur. 
teşvik eden Dr. Saydamın kendisini boş retini muclb olmU§tur. Tarzan ismi, bugün gerek kitabcılığa, 
yere bir nikbinlik havasına kaptırmam1ş Kartallar çok bftab bir halde bulun- gerekse sinemacılığa mJlyonlarca para 
olmadığını gösteren piyasa aHimetleri maktadırlar. Bir çoktan el ile tutulacak getirmektedir. 
yok değildir. Mesclfı, tütün piyasnsımn hale bile gelmişlerdir. --------
çok tyi bir hava içinde açılacağını ve çok Bu kartallardan biri İtalyadJl Saoove 
tyi bir inkişaf eyr! takib edeceğini gös- şehrine varmı~ır. Ayaklannda bHez!k .. 
teren bugünkü vaziyet meydandadır. Fa- ler bulunuyormUf. Bu bilezikler üzerinde 
bt, bu iyi piyasa hareketi yalnız tütün şu yazıların mevcudiyeti g5rtilmilş: 
ıahuında değil, diğer maddeler üzerinde c6 Şubat 1939, Varf(>va hayvanat bah-
de kendisini gösteriyor. çesi>. 

Mese!A, pamuk fiııtları, ihracatın mene- Bu ku§ şimdi İtalyan hayvanat bahçe-
dilmesini mfiteakıb bir hayli düşmüştü. sine nnkledi~tir. 

~========-========ı==:=ıı:zı 
Geçen senenin kırk beş kuruşuna muka- kındaki ümidleri.mlz sağlamdır. 
bil bu sene bir aralık 35 kuruşa kadar * 
di1pJrllş ve hatta bu fiatlarla da üzerin- Ticaret VekilimU, ömrünü köy iktısa-
de ~eriş yapılmadığı bir aralık esefle dtyatı içinde geçirmiş bir vatandaş sıfa
görlllmüş olan pam~k mahsulümttz., dab~ tile k6yihntiz\in adyetJni çok iyi bildiği 

ilk posta pulları 
Avrupada ilk posta pulu 6 Mayıs 1840 

Bu harikulade genç kız İngiliz Gılbert tarihinde İngiltere tarafından kullanıl
Scotte a<lında bir kilise mühendisinin kı- mağa başlanılmıştır. önümüzdeki Mayı

zıdır. Çok güzeldir, bu yüzden kendisine sın 6 ıncı günl1 İngilterede bu münase

şimdiye kadar 890 talih olmuştur. Fakat betle husust merasim yapılacaktır. 

o bu çeşid çeşta talib arasında Graham Amerika kıt'asında ilk posta pulu 1843 

Vincent adında .so3yetenin tanıdığı deli- senesinde Brezilya tarafından kullanıl
kanlılardan birine nihayet gönül kaptır- mağa başlanm.ıfbr. 

mıştır. Bu ayın 25 inde Londrada evlene· Bu tarihten aonra, bütün devletler sı. 
cek olan bu iki gencin düğünlerinin çok ra ile posta pulu ıstimaline başlamışlar

bugQnden, henüz ıhracst ınemnuiyetı (Devnnn s inci sayfada) 
kaldınlmadığı halde bile, geçen seneki ·-=;;;;;;;;;;==~~~=;;;;;:;:~=~;;;:;:::;;;;;;;;;;;;;;:;::;;:;;;:=;:;;;:::;;:::;;:::;;:=;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;:;:;;=.;;:;;;;;;:;;;:;:;;;;;:::;;:;:;;:;;;;;;;;=:;::~ 
fiatlan çoktan ~eçrniştir. Pamukta böyle 
pldu#u gibi, daha birçok yiyeceğe aid 
mahsollerimlıde de az veya çok bir hayli 
terettnler göze çarpıyor. Bu tereffü ha
reketinin devam edeceğini kuvvetle ü
mid etmemiz için birçok sebcbler vardır. 
ihraç memnuiyetinin kaldınlmasmı ta
:tn> eden bu canlanma hareketi, henüz 
berld satışlarda bir canlılık göze çarp
mmnasma niğmen, böyle giderse, yakın 
btr zamanda daha iyi bir piyasa harekc
ttne phid olacağımız muhakkaktır. 

kalabalık olacağı tahmin olunmaktadır. dır. 

Herhalde, piyası:ı, birkaç giln evveline 
nazaran daha QOk tımtdli, dahn canlı ve 
sağlam bir hava iclnde bulunuyor. önn
mOzdeki haftalarda bu vaziyetin daha 
hayırlı inkişıflarıı doğru gideceği hak-

f STER 1 NAN, i STER İNANMA! 
Gazetelerde §Öyle bir haber gördük: l Bizim ~stcdfğimiz vapurların evsafını tesbit eden "komis
c- İngiliz kredisi ile tngilterede yapılacak 11 g:mi için yonun ş~_tnnmelerini İngili~ firmalarına tevzi etti~i gün-

acıl n münakasa milddeti yarın akşam bitecektir. önümüz- dcnbcri dunyanın suratı değişmiştir ve İngiltere harbde ka-
. . d b" k t k"l d"'ere~ ·a zaya uğrayan vs.purlarının bıraktığı boşluju doldurmaK 

d·•1·ı ay ıçınde -•ı....t..,,ız e ır omısyon eş ı e ı .... ) - . . 
~ ~-~ . . tı;ın Yunanıstnnın muattal vapurlarını toptan satın almak 

pılo•1 teklffler tetkik edıle.~ektır.• . . teşEbbfünindedır. Buna rağmen, hattA bugünkü vaziyette 
Bizim ıhatırladığımıza gore buradll bahsı geçen Jngıliz dnhı bizim ~1 ,·apuru yapamaz, demek istemiyoruz, fakat 

kredLsı üç .sene ev 1 tem1n edilmiş olan 16 milyon sterlin- harbden evvel tesbit edtlen şartların, hele teSlim müddetinin 
lik ilk kr didir, İngiltere ye sipari§ edllnıesi tasavvur edi1en bugün nvnen muhafaza edilebil~"!, ve yeni vnpurlan
ll vapura aid tefebbiisün de esklllkte buna yakın bir ma- m~u k~sa bir . ıaına~ içinde İstanbul limanında görmenin 

· · vardır miimklin olabıleceğıne: zısı . 

I STER I NAN, i STER iNANMAI 

Harice yollanan 
me"'nurların dövizi 1'fl 

Ankara, 29 (Hususi) - Maliye ve btl 

leti tarafından Vekfıletlerc yapıla~aric' 
tamimde muvakkat vazifelerle ,

11
tl5 

yollanan memurlara verilen döv!z ~ ( 
ları bakiyelerinin gene dövizle ıad 
zım geldiği bildirilmiştir. 

··ıik 
ilk ve orta okullarda ınu o-

t ortB n Ankara, 29 (Hususi) - Ik ve eri11l 
kullarda müzik öğretımini daha v 8ıııt ı: 
bir şekle koymak, okunacak P81Juards 
söz ve sesini muayyen bir repe ıe.IDl't• 
toplamak ve bunları muhtelif va:; tiifld4 

okullarda yaymak gibi esaslar u~f 'f/D' 

tetkiklerde bulunmak üzere Ma8~8ııı11fJ 
kaleti tarafından Ankara konsef··rıerill 
ve müzik öğretmen okulu prof~Jf!ltl< 
den müteşekkil bir komisyon )tt1 ,,,. ... t ,,. • ., .. ~~· .......................................... -·· 
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Karşıhkll abluka 
&ertın, ablukayı menşei lnglllz olan bUtDn 

1 Don Mecliste hararetli 
muzakereler oldu 

Vekillerin 
tetkik seyahatleri 

Dahiliye Vekili Mersinde, , 
Gümrük Vekili Antepte 

tetkikler yaptılar 

lhra-~ il t il d k i Tasirhanelere aid fıkra ~ ma arına 8Şm 8 ece m ' Mersin 29 - Dahiliye Vekili refa -

"- t.ı..ı!Ba,ı.rcı.tı l inci 141/fada) Yan remıi bir nota, ambargonun yüa- tetkik edilmek Üzere katlerfnde VekAlet müsteşar muavini, 

--~-~. hlnıll buluııd• ıöylc· de 26 nisbetinde Alınan mevaddını ve encümene iade edildi Kalemi Mahsus Mlidlirü olduğu halde 
~~- __ dllıı Adalnadan ıburaya gelmişt"i'r . 
• ~ Alman ifçiliiiui ihtiva eden bütün mal- v k 1 b 
'ı: h da ablukqı reaitJedf• lara tatbik edileceğini tasrih etmektedir. Ankara 29 - B. M. M. bugün Şcmset- .. e i . ir mü~det . Tarsu:ıta kalarak 

hr) - dam, 29 (Royter ajanıı bilcl1ıi- Fransa ile İ!liİltere, Almanların hatıl tin Günaltayın başkanlığında toplanarak h~k~etı, lbeledıyeyı. Partı ve Halke • 
' ~Ya, İnliltereyi, mayn ~ yan i§lenmif. mr Jlarınm da ihracına ml- ruznarnede bulunan Devlet Demiryolları vınf, ılk okullarla orta okulu, naren -
~lcıı 

1 
ır. ak huıwıuncWd niyetini a- ni olmak tasavvurund:ı bulunmaktadır- ve Limanları İşletme Umum MüdürlilğO. ciye fidanlığını gezmiş, hükftmet kona-

~~·~. itiraf etmektedir. Tahmin ıar. l~ yılı hesabı kat'islne aid kanun leyi- ' ğında memurları k~ul ederek görüş -
:cuıı oJaıııor~, Berlln, ablukayı menıoi JapoJ17anın teşebbüsü huının müzakeresini tehir eylemiştir. mi.i~tür. Faik Öztrak, Mersine gelişin -
~ ' bütün ihracat mallanna tat" Tokyo, 29 (A.A.J - Domei ajanıı bJl- Muamele vergisi kanununun ikinci ~ istasyonda devair müdiTanı, beledi-
ltlllct. r t&aavvurunda bulundu~unu. diriy'or: maddesinin tasirhanelere aid fıkrasının ye, parti, Halkevi reis ve azaları, baş -
~lind ~ HAn edecektir. Japon haricıye nezareti, Alman men- tefsirine aid kanunun müzakereai esna- larında M~arif Müdürü olduğu halde 
~ v, t~~ bitaraf muhabirler, tngilte- şeli ihracat mallarının müsadere& planı- amda taleb üzerine birbirini takiben B:lt- muallimler ve kesif bir halk kütletıi ta. 
~ ~Yanın btitUn earb ıahflinin, na mütedair olarak Fransa hükO.meti çe, Maliye ve lktısad Encümenlerinia raf~ndan istikbal edilmiştir. Asker ve 
, ~ ın.,~1babirlen tarafmda.n doküle- nezdinde tefebbüslerde bulunmuıtur. :maııbataları okunmuş ve bu mesele ü21e- polis kıt'aları resmi seiamı ifa eylemfı 
~le lecrid edileceğini haber Domei, bu tefebbüsün, Japon hükQ.- rinde birçok hatibler söz almıı ve hara- ve mektebliler namına bir kız talebe 
~~·Re.mu Alman mahfelleri, mati tarafından ahiren · Büyük Britanya retli müzakereler olmuştur. Dahll1ye Vekiline biT buket ta~dim eıt. 

lığıllı Ülıı tı. filosunun, mütemadiyen hükUıneti nezdinde yapılan te§ebbüsün Hatlblerden sonra söz alan Maliye V• mi~tfr. 
Bk..~~orlar. ayni olduğunu illve ediyor. kili rakamlara istinaden bazı malfunat Hilktimet konağında bir müddet iı -

' lioS~ vaziyetleri italyanlann mütaleaları vermiştir. ttrahetten sonra Dahiliye Vekili Bele-
' 

11~ lelni~ Yeni tedbirlere rağmen, Roma, 29 (A.A.) - Stefanı ajallll teb- Müteakıben söz alan İktısad ıı:ncümoni diyeyi; Halk Partisini ve alay garnizon 
-..~ ~ ıer~in deniz seferlerine de- liğ_ ediyor: . .. reiai İsmail Sabuncu meselenin bir drıfa rncrkeılni, memleket hastanesile Hal • 
~Yatı ?tı etinı söylemektedir. Deniz Ingilterenın Çanakkale, Suveyt, Cebe- daha hükO.metle tetkiki ıçin mazbatanın ı kevin~ ziyaret ~ylerniş ve ~şam ~~ şe-
~ı ahfeUeri, bu şersit dahillnde, lüttank, Mant kapılat-ıru ve İskoçya ile encümene iadesini istemiş ve bu taleb reflerıne Beledıye tarafından Tucear 
~ tt @dec~ ~e~ızl~re açılmağa nasıl ce- j Norveç arasında denizi kapatn:ıak sure:'- kabul edilerek müzakereye nihayet ve- klübünde verilen ziyafette hazır bu -
~bu İıti~ını dtişünü:v crlar. Almanla- le Almany.ayı bo~mak ku~retın& sahıb rilmi.ştir. lunmuştur. 
~ R~1-ı ~ verdikleri cevab, Tt?leg- 1 olduğunu ısbat etmeğe ugraşan News Meclis Cuma günü toplanacaktır. GUmriik ve İnhi881'lar Vekili 
~ ~r . nın muhabirine göre, harbin Chronicle gazet~inin bu babdaki neşri- Gaziantep 29 - Cenub vilAyetlerin-

baııı:~ad ve ısrar doiu bir ş~kil al- yatı hakkında mütalealar ylirüten Gior- Al s t de tetkik seyahatinde bulunmakta olan 
\ı.a:" ~~ bibraf memleketlerin nis- n~le d'İ~aliya, bu n:evzu~n evv~lce başka man • 0YJ8 Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Ka-

~'ctiı nı~nfaatlerinin hesaba ka- bır tngılız gazetes~ ya~ı ~ve~ıng Stan- hududunda lahkı·m~I radeniz refakatinde gilmrük muhafaza 
\r . .b...._~erkezincıedir. \A.A.) dard taraf~dan bansedılmış hır mevzu "' Urrıum Kumand~ı General Lutfi Ka-
~ ~ itiraz etmiyor 1 olduğuna ışaret ve bunun çok tehli~eli rapınar olduğu halde dün şehrimize 
~~o• 29 (A.A) _Senato harici- bir mevzu olduğunu tekrar etmektedır. yar .. llıyormuş gelmiştir. 
tı...::_lfıraııu l'eisi Pittman Amerikanın Filvaki ?'1 kab~l neşriyat.' gayri m~ha- r . . Glimrfik ve İnhisarlar Vekili şehri -
;"ll!ı , catının rnüsadcresı hakklllda- rib olan mılletlerı beynelmılel hay:ıt ıçln ~dra, 29. (A_.A:) . - . Reutenn dıp~o- mize gelirken v11Ayet hududunda ken • 
~ ~b '1-ansız kararını protesto et- esaslı surette lazım olan hAkimtyetlerin matik muhabınnm ıyı bır membadan öl- rlisini karşılamış olan Valimiz ile Ki. 

' ~edeceğini, zira bunun bita- ' şimdiki hali hakkında. te~mmille. sevket- r~jine ~öre, Alma~ar, S~vyeUer ~J.r.. ııse uğramış ve orada bir gün kalM"ak 
~"tt.k;'un parlamentodan ç ıkma mesi ve onları bu vaztyetm ebedıyen de- IJAı ıle müm~ebetlerı bahsınde endışell vekAlE"ti alAkadar eden işler üzerinde 

"'tıl"\ıllt b t edilen fedakarlıktan da- vam edemiyeceğlni her zamandan daha aözükmektedir ve şark hudud hattında tetkiklerde bulunmuş, alAkadar me -
....... ~~ d:,~~akarlık teşkil ettiğini ziyade düşün.ıneğe icbar ;tmesi mü~n- tahkimat yapmaktadır. Almanlar, bura- murlarıı icab eden direktif!Gr wrll -

~ti ~ ~tir ki: dür. Zira, bütün medenı mllletlerın ha- da, hem siperler kazmakta, hem de blo~ i t' 
"1-~ "•p:-1Iartnıız1 muharib memle- yat ve hareketlerinde hürriyete haklan banlar tnıa eylemektedir. Sovyetler ;le m.ş ır. 
~ı.rı.rruzıa nakilden ,şarfına- vardır. . . . . . •ktmeendi~etardirafl. arında. aym tarzda hareket Amerı·ka elç·ııer·ı 
~ !Öre, Almanyanm für&! Brr f n~Hz gemım 'hath .. ~ 

lı. Yo~. e ısrar etmckliğimize im- Londra 29 (A.A.) - 1.0B ton hac - Par·ıste toplandılar 
~ mindeki ve Rubisland adındaki İngiliz s 1 Hor uzun !.:-. 29 ~~~) nın tasavvurlan ı v~uru, İngilterenin cenubu şarki .sa - amue 7 Paris 29 (Huswt) - Amerikanın 
llıı....~l . - Daladye, dün Ame- hillerinde bir mayne çarpmış ve iki da- bı·r harbe -~~l A~buı etmiştir. Mumaileyh kikada batmıştır. Paris büyük elçisi Vilyam Bullt, Lon • 
~;ııan olan mallara konula- 17 kişiden ibar~t olan mürettebatın- h ı d• dra büyük elçisi Josef Kenedy ve Ho • 

O}(tU~n ta~ikatı hakkında gö- dan 13 Ü telef olmuştur. Diğet' -4 Ü btr azır anıyoruz, ıyor Jandadaki elçisi bugijn Parist~ bfr top-
' ' atı tıhnun ed\lmektedir. Gö- rnavn tarak gemisi tarafında'n alınmış- lantı yıtparak, beynelmilel vaziyetin 
I" tnıUşt!.\,!'. tır.~ Londra 29 (A.A.) - Sir Samuel Ho. son inkişafları hakkında istişarede bu-

Sayfa 3 

• lsviçre de rahatsızlık 
duyuyor 

Yazan: Selim Rae"tn F.m"t 

1914-1918 harbinde nısbeten sakin kal
mış ve fazla rahatsız cdilmemış olan bı -
tarafların, bu defa, pek az istisnası . la 
nazik bir mevkide olduklarını, Belçika -
nın ve Felemengin durumları isbat edi -
yor. İsviçreden arasıra yükselen şikii\ et 
sesleri de teyid ediyorlar. Belçika ve Fe
lemenk neden sıkmtıdadırlar? Bun!.ırın 
v~zi~etini müteaddid defalar gözden g , -
çı.r?ı~. Bu sefer de Isviçreye ıntikal ede
~ıhrız. İtalyan, Alman ve Pransız gıbi 
uç muhtelif milletin dilini konuşan İsvıç
relilerden Almanlar, muhakkak ki azil!J 
ekseriyeti teşkil ediyorlar. Sıra sonra 
Fransızlara gelir. İtalyanların nuf~su İSf" 
dikkati çekecek kadar geniş değildir. Bu· 
na rağmen, bu :ıç zümre, memleket bah
sinde, tek bir insan gibi hareke! cderlC'r 
Zira, bu beraberlik İsviçre konfederasvo
nunun tabiatinde meknuzdur ve Avr~ -
panın aiyasi tarihinde temsil etmiş bulun. 
duğu rolde mündemiçtir. İsviçrede hür . 
riyet mefhumu o derece derin kök sal . 
mıştır ki mevcud nızama karşı olabilecek 
bütün hareketler onun vicdanım mütees· 
sir etmektedir. Bu sebeble, kendi tari • ı1 

tekamüJünü yaparak bugün ideal bildiğ' 
bir rejime erişmiş olduğunu sanan bu te~ 
vicdanlı milletler halitasını, başkasının 
davası önünde lakayd görmek onun his
sizliJtine verilm~mek gerektir. Fakat ta . 
bii olan beşeri hodbinliğinin bir nctict>sl 
sayılmak lazımdır. Bu hodbinliği bir ıma o 
haline getirdi.i{i içindir ki yanında ıztırab 
çeken bir milletin davasına karşı, ancak 
kendisi alakadar edilmemek suretile a . 
Iakadar olabilir. Bir zamanlar Fransadı 
fırtınalar koparan sosyalizmin bir an icir 
vaziyete haklın olabilmesi ihtımali b11 
memleketi nasıl içten içe endişeye düşür· 
müşse bugün de komşu Almanyada. to · 
taliter bir rejimin mevcudiyetile o nis
bette teessür duyuyor. Bu arada coğrafi 
vaziyetinin kendisini, Iı'ransa ve Alman . 
ya gibi iki ezeli hasım arasında bırakma· 
sı, asken bir zaruretin sevkile bsşma 
beklenmiyen bir felaket gelebileceği kor· 
kusunun doğurduğu dehşetle m:.iterafık 
azim bir huzursuzluk içinde yaşatıyor 

başlıca gelirini tP.min eden seyyahtan ar
tık eser yoktur. Bütün dünyanın be~cn:11 
aldığı el masnuatı şimdiHk lüks eşya sa · 
yılıyor. Ondan da bir hayır gelmemiyt 
başlamıştır. Buna mukabil komilnizm telı 
likest de alttan alta tesirlerini yapmaktı 
berdevamdır. Bilyük Harbde maliyesi en 
sağlam bir hale gelen bir İsviçre için bu· 
günkü iktısadi harbın aldığı şekil önünd• 
malt bir felakete sürüklenmek ihtlmoll 
de elbette ki serinkanlılıkla intızar edi · 
lebtltr bir intiha değildir. İsviçre, şimdi 
böyle bir sıkıntıdadır ve diğer bitarafla\ 
gibi, o da, istikbali, parlak görmüyor. 

5,f/,n & aqt-tı Cm.11ç rr are, hm-b kabinesintn faaliyeti hakkın- lunmuşlardır. 

ansadı Snvyet ·ı!'gil·ı"z - Turk malı ve dt JU beyanatta 'bulunmuştur: Yarın Lisbon yolu ile Vaşingtona ha ....... v~;~;;···;~;h~d;;i-~i···· .. 
1 

• j Harbin başlangıcındanberi, İngiliı reket edecek olan Josef Kenedy, bu -

~ 8 ayhta ' ._ 1·ktısadl nlUzakerelerı· harb kabineli her gOn toplanmaktadır. gün~ü 1sus~re1erl~ neticesini hukt1 - imzalamıvan eski 
cı-ı, 29 r.ıgı Harb kabinesi, Cuma?Wi ve Pazar gün metı~e blldır~cektır.. . . Alman Başvekili öİdü 

'~, ~-~~.\.) - Ayan azasından <Bastarafı 1 htci sayfada) leıi dahi toplıtlntı yapmakta ve bazı Brükseldekı Amerıka sefın de yarın "~ ~.Jetı v i gt h k t de kt1 Londra 29 (Hususi) - Umumi Harb-
ti~ etlt bn er aleyhinde neşretti- Lordlar Kamarasmcla Türkiye gilııler iki veya üç içtima akderlemek. a'Ş n ona are e e _c:_e_~ den sonra Alrnanyada kurulan ilk ka-

~ tı-allsad:kaled~, . Mosko~a~n hakkında bir sual tadl: . . /f af yada silah altında bi?ıede baş..-ekaleti deruhde eden ve 
'llıa ~ ettiği~· komUmst tahrıkat:ı:- Londra 29 (A.A.) - Lordlar Kama- Bır tek hedefimız vardır; o da m~ Vrrsay muahedesini imzalamamak i -

tiirı,. İtıgn~rı .Yazdıktan so~ra, rasında Kralın nutku üzerinde yapılan lfil> etmektir. Har şeye hazırız. Azım- Bulunan kuv11ef/pr çin vazifesinden çekilen Filip Şayde • 
~ ~\l IÜphe v enın b~nda? böyle müzakerey i milteakilb Türkiye hrdckın- le ve metodla, uzun blr harbe hazırla. Roma· 29 - İzinler ve meobuıi me - m~ın, 7-4 yaşında olduğu halde bugün 
ıtı~t'nıak içi e tereddudlerı orta - da hükumetten b ir sual gorulrnuştur. ntyoruı. zmıiyetlere rağmen. halihaızırda silah Kopenhagda ölmüştür. 
11 ~eleyj Sn Almanyaya yaptık. Hükumet namına bu suale cevab ve. altında bulunan İtalyan ordusu mevcu- Şaydeman, Nazilerin iktidar mevki-

. Utı ge}d~~~e.tıere de tatbik et ~en Lord Stanhope demiştir ki: Fakir halka dunun 860.000 kişiden ibaret olduğu ine geçmesini müteakib, Almanyad<ın 
t\ "-......._ gını kaydetmekte • ~Türkiye ile uzun seneler için dos _ • A resmt bir tebliğle bildirilmektedir. uzakl~t1rılmıştı. 

raları--ıksı satış ~: ~::r~:~ı:ır~~~k. o~~u::ı1~;.; Be da 1Ja ı la ç ···-;.-.,:;:::···~:;:;:--·······••••HOOOHOO••OOHOHHOOHOOOHOOOHHOOOOOH•••················---···-
'-'itd Z Ingiliz milleti için de iyi olduğundan Ankara, 29 (Husus!) - Sıhhat V&kile-

~ 3 ---- herkes emindir. ti fakir halka meceanen ilAç verilmeal Gıcrklayıcı sözler 
f,~a .. ~,,~, ağaza belediye ftakkında alü:adarJara fU tebliaatta bu-

·~ k Fransız meclı·sı· lunmuttur: Barb •• tıulb üzerinde en salihiyetll atızdan dinlediğimiz taze haber şudur: 
• ').,. < A e apatıldı s _ .... ,.. •1 i ..,. C\ cMuayene ve tedavi evleri talimatna- - • a.lh .--nnı .-md den kestirmek mevsimsizdir. Fakat ;rapacatımıs sulh 

)ı~ l}l~..\.) - Pazarlıksız satı• bugu•• 0 toplanıyor mesinin yedinci madduinln ikinci fıkra- herhalde dön.yaya tam bir emniyet retlren sulh olacaktır. Küçük büyük lıer de. -
h 

Y let hürriyet ve istiklalinden emin olat'ak, siHhlar azaltalacak, ma5ranar indiril--
ı._· lh.."-,.h areket ettiklerinden awda (fakrü hali malQm vu mUHddak o- ...--~~ "'"'I(,._ B Cf'k, ticaret alemi Büytlk Harbden önceki ferah ve enKin şeklini bulacak, diinr.1ya y lt}Jb elediy,e Encümeni ka- Pari.s, 29 (A.A.) - Parlimentomm lanlar1ın iliçları meccanen verilir) di7e refah ve neş'e rtt ecek. Aradaki lhtUifrar hep dostlukla halledilecek.ıı 

~--~l§tır. yarın tekrar ite başlaması rnilnasebe - tasrih olunduğu halde bazı mahalleMe tıırlliz Batvekllinln lisanından dlnledltimfz bu nılh n saadet Romansın ıatll 
L · ~le ;;---h tile Başvekil Daladye'nin meb'usan !akirlikleri malt1m olsa dahi ~iknama musikill bir ninni rlbl, endişe ile titreyen yüreklere sükünet getirmesi lazım. Vak. 

~~(ı• ayv3 n yemi meclisinde ve Başvekil muavini Chw. ibru edemJyan köy1ü halk~ ilaç verilme- tile sosyaf.ist nazariyecileri de me.beplerini kabut ettirmek için şöyle bir hlkiye 
\' anJatarJardı: 
ergide f temps'm ayan meclisinde ayni za,. d1ii ve bu yüzden bir kısun fakir halkın - utnsanlık i.lemı öyle bir saadete kavuşacak ki dünya yüzünde düşnıan k&Jnıı-s l, 29 (l{ n mua manda hükUmetin beyanna~ini oku. hük:Ometimirlu bu yardımından fayda- yacak, milletler can cfter dost olacak. Ortalık o kadar feraha kavuşacak ki tabiat 

~~~!}tur ~ausi.~ - Hususi mües- yarakları ve beyannamenin meb'usan l.anfuadığı haber alınmaktadır. B.lr köy16- bDe bu saadete ayacak, denizlerin suları Jimımata olacak!» 
~~ baYvane rnus~ahdenılerine ye- meclisinde okunmaısını müteakib mü _ nim köyünden tasdikname getirememesi Tam bir realist oJan inriliz Batvekillnln bllyle bir hayale kapılmıyacalı qtkir-

' ~f aları Yernı bedeli namlle zakerat &. girişileceği istihbar edilınit _ vaya kasaba.ya geldikte.o sonra hastalan- dar. Fakat: - fntutere n Fransa nlçhı harb f'dlyorlar? diye sorulduğu zaman 
~ ~LI Old•·-" n veya ayniyatın ver- 1 tir. mMI her zaman varld ve fskrll zarureti verdlti bu cnabı elbet de hesab ederek Ttırmlştlr. Bunda samimi oldup mu . 

Q to "sUrıa rl hakkaktır. Çünkü tnıDtere reçen harbdenberi Avrupada ve Avrupa haricinde ~e.. 
A.. .....co~t•. buıu air Maliye alaka- Bu mu·'zakeratın ne suretle yapılaca. halinden an.lafllan bir vatandlflll da e- hi · "1,.h -..._-.. çen dlselerden dedlrıtn olmıqtar. Büyük Harbin tasfiye edemedltl 'hesabların 
} ·ı~17,.--..: n_rnu~ ğı Par!Amento grupları reisleri ile en- llnde tudikname!i yoktur diye ilAÇ-'JlZ bt- çıkmaza rlrdlttni rörmllş •e o şartlar lçlııde devam:ı suthü kurtarmanın lmkiinı 
'fil b-cdlug ... urı cümcnler relslerlnin bugün akdehntt rakılmuı muayene w tedavi nleıinden olmadıtı kanaathıe varmıştır. Her rfin mt!yonlarea lira harb masrafını sineye çr. -
~ ld kl · · da esbit edilmi beklenen gayelere tamamen aylan olau- kerek bu müthiş badireyi temizJemete ç:ılışan inıtıterenin masa başına otarduJ:n !\it' fflJr " 0 '" u arı ıçtima t ştir. tından fakrll hali malftm olıuılann mfl- ııauıan Versay sulbünden ve MiJJetıer Cemiyeti efsanesinden edindll'I tecrübelere 

\ ~ ' 29 gı 8 } •k d .. b i J ım bir emniyet nizamı kurmak istemesi tabiidir. 

~ ~>. ... lL (A.A) e çı a a yun attan ye er recaatıannda mua.yenalerlntn lıı:nudle be- -1......-'"cu A MDletler ~ stik6n n emniyeti, serbest alq yerf11I temin edecek bir sulh A•-

~~ dün · - rnavudluğun raber elleriıı.da flmtlbeherl bulunmıya-
._ ı.._ rtı.er · mU .. Sadere edt'lı•yor rapa ~ bir RMarrectton h111"ala yeniden dotıq o:acaktar. Bugiln ·Alrane bir 
" ... "'t""'ı• asıınl.e çekilmiştır. larmm da fakrl zarmııetlerinlıı hO'Jd\met .,. •• ı:» ... , .. ı zerni Ü B k 

29 
(AA) '-'- hayal rlbi r&rtinen ba yarınki dlnyaıa biran enel kanışmak lllteris. 'O"mldle te-

~\roya n zerine faşist rii sel, . . - Hü&Lunet, mağa- edbbaa tuafmdan takdir olunarak jcab HIU olmua beWrla ltetert olclllfa•• kim dtqlntlr? 
• hanedanının armaaı- zalarda ve depolarda bulunan ylln baUrr ec:t.n UAt&annın. vertım..i temlb edil· 

ııifeleri ....... ,. Urll' ........ ~ _:]JUllJ,,d# 



4 Sayfa SON POSTA 

e ( • er ) 

to a s eçti 
ektebler ılbaş nd T h k 1 d ıo gun t til decek · a t a e Yangının 8 

Maarif Vekaleti bu yıl okullara yılbşaı kasıd olm d gv 1 a 1 şıJdı 
tatilini uzatmağa karar vermiştir. Veka-

Azadan biri tramvaylarda birçok kimselerin parasız 
seyahat ettiğini ve kontrolun sıklaştın~masını istedi 

let, evvelce üç gün olnrak yapılmakta o-
lan yılbaşı tatilinin bıı sene, Avrupadaki Jdıl~ 
okullarda 01au~u p,ibi, on güne çıkarıl- Zabıtaca nezaret altına alınanlar serbest bırak• 
masını muvafık ~rmüştür. Yılbaşı tati-
linde, talebeler birinci sömestr imtihan- dün yangın yerinde bir keşif yapıldı 

İstanbul Şehir Meclisinin dünkü top- Henil t .. b de . d . T "be lanndan yeni çıkmı~ olduklarından layı- ~ 
Jantısıııda bir gün evvel ölen Şehir Moo- hib. ozlunecru e ... vnn eyız. ecru sa~ kile istifade edeceklerdir. Bu tntilde öğ- Tahtakaledeki Baltacıoğlu hanının 1 kamyonları işinde şartnameye a)"" 

1 ca onu ı.a yapanz. retme • t ' b 1 k h t · · ıM•Z '' Jl51 uasından Hayri Uğur için üç dakika ZahJcf: n ~e a e e grup arı, . ısa scya a - yanmasile neticelen•n hadise tahkikatile reket etbği ve daha bazı yo ;o ... ).O 
çakta süktıt ~d.il~ştir. ~undan sonra - Tramvaylarda pek ldübalilik ~örll- ı ~~~ ve toplu e~lenccler tertıb edecekler- müddeiumuınt muavinlerinden Reşad 1 lerde bulunduğu iddia edil~e:-ıe ~ 
rumameye geçılmış, muhtelif mazbatalar yorum. Polisim polis tımiriyim poııtaC1- · Ü . . .. . . Saka dfin de meşgul olmuştur. Gerek tah- Geçen celsede iddianamesi.nl eıtı 
aid oldukları encümenlere havale olun- yırn dJye herk~ parasız seyah~t ediyor . Bu .vıl nıv~~sıt.~de de somf'str tauh kikat gerebıe mahallinde yapılan tetki- müddeiumumi maznun nleyhind -e 
mUUf, Ele~~· .!~~~vay!. Tünel İdare.si lda;e kontrolu ınkla,tırmalıdır. · 1 -yı~ı~~e~~~de te~sıkl~~ dyapbıil~ış~ır .. ~eçetn kat v~ kefifie~e hadtM?de kasıd olmadığı alardan bir kısmını sabit görrnils.~ 

mum Mudurluğunun b:.ıtçe ve kadrosu- Ek T ar nıversl.e e rıncı somes r 1 d d 1 • • • tal b e\,Y· 
" k ı . b l b , rem ur: sonunda 20 İkincikanundan 5 Şubata ka- kanaatine 'ftnlınıştır. ar an o.ayı teczıyesın~ e f sf. 

nun muza ere en aş amış r. A k d z h.d. fk . . . . • ..dıı il İlk 
1 

H er R •· .. 
1 

I - r a aşım a ı ın ı rıne ıştırak dar Hl ınin tatil vapılmnkta idı. Üniver- Zabıtaca nezaret altında bulundurulan Bılahare maznun yazılı ınu . tl· 
d . t~~~· am 1 a~ım soz a mış ve edemem. Şirket nmanında tramvaylarda ı sitP Rektörlili!ii hu sene birinci sömestr hamal Raşid1e Donna serbest bırak1lm1ş- sini vererek, dava hitama errrııs e1 

emı)~~r~in 39 senesi ile 40 ~ene bütçe- k:~a~~~ia~a:.,:.e~~r daha çoktu. Fa- ı t~tilini .! O Su bo:.ıtt~ ba~layıp 29 Şubat.ta lardır. ' H.adiseyi mevcud deliller ~~iJl· 
leri arasındaki fark ne kadardır? A d · · . · bıtmek u.zere 19 gurı 0 arak tesbit etınış- İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi tetkik eden mahkeme Nusret J{ 

.. .. . . . : . za an bın tdarede yapılacak tasarru- tir · " .. 1'e1P 
Butçe Encu~~nı ~eıst Halıl H~lmı: fun ne zaman ele geçeccj!ini sordu. U- · Kırdar dQn Cernhpaaa hastanesine g!t- çunu sabit gormemiş ve dun 

- lk_ı sene but~esı h~kkında bıze yan- mum Mt1dür: V R ll fl r m fi,.. p kil .fi fl."U n ll miş. yangına yaralanınları ziyaret et- beraetine karar vermistir. t 
lış malumat geLrrnştı. Bılahare bu yanlıt- - Bir milyon yüz bin liralık tasarru- mlş, hatırlanm sormuttur. lhf b · d b" r otOfllO 
lığı anla?ık. . fumuz. bankadadır. İmkan bulun~a harca- 14 firma işf :rak ef f/ Va1i, Cernhpaşadan çıktıktan sonra ıyar ır a am I 
Hamdı Rasım: _ . yacağız> dedi. . . İtfaiye MUıtnrlO~ne gitmiş, yapılan tec- kazasında öldU 

. - Memurlar .açı~a. çıkanlara~ 1~ bın Azadan birkaçı 1940 bütçesinde idare Devlet Denlzyolları Idaresl tarafından In- rilbe1erde bulunmuş, İtfaiye Mildilrilnü il 
lıra tasarruf edılmı.şt1r. Halbu~ı bu_tçede memurlarına zam yapılmasına taraftar gnterey" ısmarlanacak 11 vapur için açıla - tebrik etm.tottr. Evvelki gün Taksimde öiürrıle ~ 

tasarruf 46 bin lıra olarak gosterılmiş- görilnmfiyordu Umum Müdür izahat mür.ako..sa müddeti dün bltm~tlr. Dil ya:ncm h m d 5 1t h d ci bir otomobil kaznsı vukua ~e it 
tir. Sebebi nedir? vermek mecbu.riTetinde kaldı· İdare şimdiye kadar gönderilmiş bulunan 1 i .n Ih mha*'-atminRP idu anUaddmle Kadıko··yu·· d t fo"r ferrtı:~ 

Halil Hilmi· · t k''fl t kik t kt b 1 d ıı.. d .. ncı su ceza ""' • ec; , m e u- n e o uran şo 1 t:ır-
. . - Şirket zamanında memur1ara prim ~ ·-· eri et e me e u un u5,ın an 0- f .. ·· re etmekte olduğu 964 numara 1 t 

- Kadrq, farkı 42 bin lıradır. v T di B' 1.. •• - k ld dk l\"'. t h nfimttzdeki harta içerisinde bu htıstl8ta kat1 mum muavtni F _thi n belecttye mu hen- ,, 11 nnı l ·a t t ı · k k erı ır . iZ uuuU a ır 1 • ıU e assıs d' l . d --..ı: kk b b h tomobili ile Taksimden ne"er,.e '~ 
.vy çen n .varı a .. ce ve ı o unu~ en 

1 
memurlanmız mahduddur. Tatmin edil- bir karara varılacaktır. Münakasaya 14 meş ıs erın en JUUre ~ ir t>yet yeni bir . "' de 85 ~ 

Umum Müdür Vekılı Mustafa Hulkı söz 1·d· hur vapur tn.11aat flrm!L'lı iştirak etmiştir keşif "ap-·-· Ohennes oğlu Sahak ısmin ·rder. . 

1 

me ı ır. ..., · J 
4~· • bil bı 

almıçtır. . . , . . Hamdi Rasim: Öğren!ldlğine göre, harb devam ettiği tak 8 1 d" ki Ud bır adam çıkmıştır. Otomo tJ1~, 
- Harb münasebetıle ~ ektrık sarfı ya- , - Sirket sömür~e zihniyeti ile hareket dlrde dahi vapurların inşasını bütiln in~aat 8 0 IJ8 ma ft8 m UrU ihtiyarı altına almış ve Sahak ıtlı~' 

r:iğl?ı. B~u knaıar; .dıbk!tate. aJdarnhk e- ederdi. müesseseleri taahhüd etmişlerdir. b9raet ef'İ yerlerinden ağır surette yaratan. J,?e' 

lat miktarını az tuttuk. Tramvayda halk ı. . ara ı e avı ıçın a ırı pr9 ın ge ece seneKı J çesın t'! ası-, Faruk Derer· y 1 t d · · · k ld ldıJtt 
pahalı seyahat edıyor, biz teklif yaptık. .~ Bu bir ticarethanPdır. 7:ı~lar kar!a Otomobil altında k~lan bir Vazifesini ltıma1 ve ıuiistillUll suçla- Belediye hastanesinde biraz sO 
Hnküm t kabul ederse ücretlerde tcnzi- ~ııtı>nac;f? olarak yapı ır. Muzakerenm rından bir nrllddettenberi tahtı m.uhake- müştür. Jı 

e . . kıfovetinın reve konmasını fstivorum.> k _ı "k• .. k 1 _ı m~ye alınmıt o1an Belediye makıne şu- . d r ev~ 
l.At yapacağız. Varıdatımtz bır mıktar da-ı Müz k k*fi ...ıı. ''l " bilt i b a:unıll J 1 avaaı rı PJ b .od "dn- N t - 1. hakk d k. Kazadan adiıye haber a b"c}B 
L-

1 
kt a ere n .ır,uru mus, cen n u t'~ı mu unı usre .n.O ın ın a ı ··ad . ·ı·k t hk.k t8 "" 

ilJI aza aca ır.• .. . . faslı reye konank kabul edilmiştir. Dün akşam saat 18 sıralarında Beva- dava Asliye 1 inci ceza mahkemesinde mu eıum.umı ı çe a 
1 

a dli1e :. 
Bundan. s~.nra ot?bus se:vısı ha~kmda Münakac:;alar rfl!r fası'ların müzakere- zıdda feci bir otomobil kazası olmuştur. diln neticelenıniıJtir. tır. Cesedı muayc:ıe eden 

3 ...;~ 
Umum ~üdurden ızahat ıstenilmış. U- sinde venidPn c:idd,.tleniyordu. Zahid: Yenikapıda Orta sokakta 2!l numaralı ev- Nusret Kolin hakkında bir kı.aım evra- Enver Karan defnıne ruhsat ,ıı.tıl 
mum Mudfir: 1 - İdaredP ikramive kısmını t:ıvvede- de oturan 35 yaşmd-ı Naciye adında bir kı imha ettitf., bir kısmını mevkii tatbike Suçlu hakkında tahkikata de\ 

- Vaziyet müsaid olursa şehrin otobüs lim. Müdürlere b1rn otomobil verilmi$- kadın, Bevazıddan ~ecerkcn birdenbire koymadı~, Belediyeye ıatın alınan çöp mektedir. 
ıervislni kamilen idare cdcce~iz. Proje1c- tir. Bu do~u de~ldlr? önfine bir otomobil çıkmıştır. Naciye oto- -=ı.:m:m-•mBmammmnmmmma•mmemamma_ ......... 
rfmlzi Nafıava j!Önderdik. Henüz cevab Umum MüdUr: mobil altında kalmış ve iki ayağı kırıl- ı• 
ıelmedi , demiştir. ı - Mildfirlere otomobil k~ndi parala- mıştır. • Pariıdn en büyük tiyatrolarında tam bir buçuk sene oynııJlı:ıtl 

Azadan Zahid: rilP alındı. Bir lm;mını'll tı>füc;ler mUnase- Yaralı kadın Haseki hastanesine kal- Fransız sinema sanayiinin hakiki pırlantası 
- Beşi~~aşla. rı:ak~~m arasında çalışan bPtile naklive mac:rafı va:dır .. Dt:nu bjz dınlarak tedavi a1tına alınmış ve kazayı 

Mare o~obuslerın~e ucre~ çok pahalıdır. veririz. Onlar da ctomobı'terme harca- milteakıb suçlu şoför firar etmiş jse de, MeşhuT muharrir 8ACHA GUİTRY'nin zevk takı Ncş'c 
Halbukı eşhasa aıd otobusler. bu ha~ta l'T'"l{ surı>tfl,.. c::ı:ırf~d~rler.- otomobllln numarası 3708 olarak tesbit K na· daha ucuz adam taşıyor, demış, Beledıye ?vTprlfsin dünkü toplantm saat lR a ka- edilmiştir 
~elsi Muavini Rifat: 1 dar sürmüs, mütealpben toplantıya nıha- · -------

-Tramvay bize geçeli pek az oldu. Tpt verilmi~ir. Bir çırak yük a .. abasımn · 

Yüksek s~hh~t Şurası 
mesaisini bitir .i 

Ou:ı dört y 3r ma 
hadisesi Gldu 

altmd1 ka'dı 
Dün Nuruosmantyede bir gencin tehlike -

U ,uretttı yaralanmMlle neticelenen bir ara
ba kazası olmuştur. 

Birkaç giln evyel Ankarada Sıhhat ve Dün ~ehrimizde muhtelif semtlerde 4 Nuru051llanlyede Veılrhanı caddesinde 65 
!çtimai Muavenet Vekili Dr. Hulusi Ala- kişinin yanma !Ul"etil~ yaralanmasile to- numaralı aşcı dilkltC\nında çıraklık yapan 
taşm reisliğinde toplanan Yüksek Sıhhat na eren dört hAdiae olmuştur. Şevki, üün bu caddeden geçerken ismaııın 
ŞQrası mesaisini citirmis ve Ş(ıraya şehri- Yedikulede Merhaba mahallesinde 2 idaresindeki yük araba.sının çaııpmaslle yere 

GABY MORLAY. SACHA GUİTRY - JACQUELİNE DJ!:J.J~C 
gibi üç büyük yıldız yarattı. 

Mevsimin bu en yüksek Fransız filmini 

Bu akşam LA. ~1~~ 
Salonlarında alkışlayacaksınız. irn.veten renkli MIK.EY W ALT 

1 
,,~ 

ve en son METRO JURNAL. Biletler saba;rıtan satıl.maktadıır· Te · 
mfzden iştirak eden azalar İstanbula don- numaralı evde oturan 70 yaşlarında Ma- diifmöş\ür. Bu e3nada arkadan gelen Mus -
müşlerdir. Şura azasından Dr. Mawar nola adında bir thtıyar, yatağının içine taraya :ıld diğer yilk arıı:~ı Şevkinin üs -
~an,~radaa'ın~kH~Hh~kın~~fu~a-d~u~nplıilrerine~vir~llindffi~~~n~rr~re~yu~~ma-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ftd 
dün kendisile ~önişen bir muharririmize rek vücudüniln muhtelif yerlerinden teh- sına sebe.b olmuştur. Yaralı cerrahpaşa has- • g· 2 • " h8 p 
eunları söylemiştir: Jil,.<>'i surette yanmıştır. Yaralı ihtiyar tanesine knldırılmış, kazayı yapan iki araba- vyrınEı"ti"dbaarnen İTÇA KRS ılm:Hısnıenmdaa·sıncAı ~ 

c- Her yıl, Mayıs, Teşrinisani ve Su- • vi edilmek üzere Balıklı hastanesine cı hakkındn da takibata başlanmıştır. 
bat aylarında olmak üzere Üt' defa mutad rı1mıştlr. 
toplantılnrını yapmakta olan Yüksek Sıh- * Fatihte oturan Sultan adında bfr Polis, e: 
hat Şfirası, bu s!'ferki içtimada umumi kadının 3 yaşındaki oğlu Rıza da, evleri-
hıfzı.-ısıhha kanun!.t hükümlerine $!Öre nin önünde oynarken yanan maltızın ü.cJ- 1 d p/} 

1 
BM- hırsız yaka an ı T k ö lU T'\ k ·k·ı· ·• 

tanzim edilmiş ol:ı.n süt. tereyaJt, peyn r tüne dilşerek elleri ve ayakları yanmıştır. -~ Or ce s z ve ur çe musı ı ı r.ıu p 
ve mcuk gibi ~d!ı maddeleri hakkındaki Rıza, Şişli Çocuk hastanesine kaldırıl- Emniyet MüdurUiğü dlin, muhtelit semt - Besteklrları: ARTAKI - SADi - ZEKİ. Okuyanlar: MUALL~: l<',ıt' 
nizamname llivi.halarım müzakere ve mıştır. lerde hırsızlık yaptıkları te!blt olunnn 5 sa- IÇLİSES - HAMiYET DUYGULU - Musiki heyeti: Kemani SADi ol 
bunların evsafını tcsbit etmiştir. Şurada bıkalı hırsızı adllyeyc tc.sllm etmiştir. 1 I Udi zEf't" , 
a rrıca mcm1eketi'1 umumi sıhhat vaziye- * Fatihte Kırkçeşmedc Çini'ihamam Yakalananlar, Krptı AU, zeki, Memduh, DEM RAL - Kanuni AHMED - KIArnet Şükrü -/. 
ti görilşülcrek icab eden kararlar almmı., sokağında 6 nulrnaradha oturan Mahmudun Süruri ve Hüsnü adındaki so.bıknlılardır. "1:ıaı•mmı••••• Hakkaae: AYŞE MÜJGAN ~ ~ 
v muhtelif adll hadiselere aid dosva]ar 8 yasındaki oğ u Me mcd, odada yanan 
tetkik edilmiştir. Yüksek Sıhhat Sı'.'ırası mangalı devirerek üzerine dilşmüştUr. Bu AŞI ~nümüzdeki Şubat avı içir.de tekrar top- düşme neticesinde yüzünden ve ellerin- ARI/ A014 

den tehlikeli .c;urette yaralanan Mehrned, ARSLANLARIN - FiLLERiN - MAYMUNLARIN I'\ 
lanacaktır.ıt Haseki hastanec:fne kaldırılmıştır. 

, 

Dördüncü yanma hadisesi de diln sa
bah Arabcamisinde olmuştur. * Arabcami caddesinde 9 numarada o-

Dumlupınnr vapurunun kurlarma turan Raşidin oğlu Ergun, mangalda kay-
i~ine baslanıldı namakta olan çaydanlı~ı devirmiş ve mtl-

Evvelkl geoe imralı civarında karaya otu- v~zenesini kay~erclt mangala düşerek, 
ran Dumlupınar. vapurunun kurtarılması elınden ve yüzünden yaralanmıstır. 
t
9
tn •diln gemi kurtarma .şirketine telgrarıa Ergun tedavi edilmek üzere Şişli Ç<>-

m«lncant edllml~tır. cuk hastanesine kaldırılmıştır. 

l<illtiir isleri: Vapurun tahlisine tahsis edilen Saroı t.ah
ISllJe gemls1 dtln vak'a mahalline hareket 
.tm14 ve kurtarma ameliyesine başlamıştır. 

TahU!iye gemi.sinden henü1 yeni malumat Üniversitede Namık Kemal ihtifali 
aım.mı,ımıştır. Yalnız vapurun oldukçn e - yapdacak 
bmnmiyetll bir yarası olduAu anla.şılmakta
m. Yolcular bugün idarenin baş'ka bir va. Önümftıdeki Ctımartesl günü Üniversite 
pvrfle ıtmnnımn:a geleceklerdir. tonferan.ıı salonunda Namık Kemalin öH\ -

mü:ıOn 51 inci yıldlklftmO mllnnsebetlle b1r 
tht1fal yapılacaktır. 

Ünlve?'81te Edebb'&t Jl'akfilte.si ihtifal l.çin 
Ticaret lşl~rl: 

İl f r t' d d" bir program hıızn1amaktndır. İhtıfalde bü -
ıraç aa ıyc ı cvam e ıyor Tftk ~Alrln hatıruı tMiz edilecek, hayatı "Ye 

D(ln piyasada ihracat emt.lası iizerine ta- eserleri hakkında hU&baler söylenecek ve 
altJıt't fazla olmuş, takas primlerinin öden.. e.!erlerlnden parçaJar ok:unacnktır. 
meP. tc;ln Takas Limited Şirketince alınan 
bftrlar ihracat ve lthaltltçılar arasında. a - "Dört kişi k.8m.Urle zehirlendi 
lfta ne karşılanmıştır. 

b-.gUtere lçtn 106 kuruştan 60 bin kilo tıf- Galat.ada Mumhane caddooinde Rus mn -
t:ık 1&tılnıış, Fransa ve italynyıı afyon, Çek- nastınnm birinci katında blr odada yatan, 
,.,. tütün, küçük tıa.ş hayvan derileri ve Enver. Yusuf, Hö.&e7tn ve Eyüb adla.nndn 
fm1ık, İsvtçreye kitre, Macaristann fıs _ dört arkadaş a.k.şamdan yaktıkları mangalı 
tık thrnc edllmlstlr. yattıklan odada bıratark uyumuşlo.rdır. DQn 

Romanya, Bulvarlstan, Yunanistan ve i - asbah tlhnürden Eehlrlendlklerl zabıtaca ha 
ta!Taya tnze ve tuzlu balık ihracatı devam ber alınarak ·dört arkadaş, baygın bir halde 
etınektcdlı. Beyoğlu hastanMl.ne kaldırılmışlardır. 

T 
ve 

1001 macera kahramanı 

RZA 
Oc.1İL )\;~ 

.~ ( Türkçe sözlü ) f:~ 
~-~ Hakiki T ARZAN rolünde JONNY WEİSSMOLL ,ğl>et .,. 

,.' ,. . ' •ı p E K Sinemasında gördüğü harikulade r dilıı'i~~ 
4 

\ r- üzerine daha 1 HAFTA TEMDİT ~ I{6P ·~ 
,.,,~ '..-.:; \ Programa ilAve olarak FOKS dünya haberleri ve Bay fua J1)er'1sJ 

. . r- lüye Parla Oniveraitesinde Climhur Reisi önünde yapılan ~ 
,... .. ıa:I ..... ~ _.,,,,,,, 1 

Bütün filmlerinden daha pel ve daha aahhar oynayan jönpremye & 

G A R Y C O O P E R'in eı 
M E R L Ji O B E R O N ile beraber yarattığı en son ve en ınükePlııı 

K o v o V'un A ş K D 
Fransızca sözlü filminin S A R A V Sinemasında bu hafta ·ıe 

. l . .. 1 . . . aksadı 
gördüğü f evkalide rağbet haseblle ve glSrmıyen enn gorme erını temın ın 

B I R HAFTA DAHA a Ö STER 1 LECE K ! t~;tut 
Güzel, aşıkane ve eğlenceli iki saat geçirmek istiyenler ıçın kaçırılmaz ~ır r 

c:r:1:ıs:=lilill~l'lm., iıAveten: F O K S J UR N A L en son dünya ve harb haberlerı -~l!iiS'...-
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SON POSTA 

Fransada kurulan 
ye.ni Leh hlikUmeti 
ve yeni Leh ordusu 

:· .... - ........................ -............. Y A Z A N .............................................. : 

~Emekli general iL Emir Erkilet ~ . . ...... _. ................... -.... · .. ·-········ ........................... _. .................... ··--· ... ··-·· .......... .: e irkaç gün evvel, ajans telgraf - ____,.. _,... 
lo ları Polonya hükıimetinin, Po
k nyaya muzafferane dönüşe kadar 

1 endine daimi bir merkez olarak seçi -
~n, Angers ( .. ) şehrine yerleştiğini ha 
:p ~ vermişlerdi. Za-tcn biliyorduk ki, 
ırıü onyanın tamamile istila ve taksi -
k'ıne rnğınen, yahancı memleketlerde-

1 ~efnret ve konsolosluk makam ve 
Vaz•feı . 
4e •• erı oldukları gibi devam etmek-
~. \'e nıerkezini Parise na'kleden Pat 
,}ansı Yabancı memleketlerde işine de
r:arn etınektedir. Bundan başka Ro -
etı·~?Ya iltica ederek orada• enterne 
y~ .ış olan eski Leh Cümhuriyeti ri -
sn~etı ile Leh hükfuneti yerine Fran -
\'e ~.~·em bir Leh devlet reisi seçilmiş 
olu Ukuınct başkan ve nazırları tayin 
nıe~:ınuştur. İşte bu yeni Leh hükfi • 
bul 

1 nz:ı~1 başlarında General Sikorski 
ge~nduı.ru halde ayın 2 3 ünde An - __, 

lil ~ gelmişler ve Fransız makamla· - Yeni te§kil edi'en bir Lelı askeri gmpu Genercı' Sikorskinin. önfrnden geçerken 
?tı.: alk tarafından hararetle karşılan-
~lardı!'. rosundaıı ayrılmamış olmakla beraber Antiers'e nakledılıniş bulunmaktadır. 
• Bütün bunlar bir ha a'l değil bir ha- on senc-Oenberi Polonya haricmde ve !İkincisi sabık Leh hükUınetinin Fran -
~attir. Polonya ord~ mahvolmuş _ Fransadn bulunrnaktmiır. Çünkü onun, 

1
sa \'e ingiltereden yapmış olduğu is -

t; Polonya işgal ve taksim olunmuş. ne Pilsudski zamanında ve ne de onun I tikrazıardan henüz çekememiş olduğu 
~t; fakat Polon a bir andan coğra _ halefi Sm.i.gli vaktind~ Polon) aya gel- ~50 milvon Fransız frangı ile 5 milyon 

bir nıevcud'yyt' %ğer cihetten nıesİJ'le müsaade olunmuyordu.Bunun Jngiliz lirası yeni Leh hükumetine ve. 
:nıdi1tk ydba:ıc~ i~:rin ımisafiri, siya: da şayi olan sebebi onun Polonyanın ri:mekted~.r. ~ütün bunlar takriba 70 

Ve askeri bir ınahi et olarak devam en muktedir c enerjik bir general ol- mılycın Turk lırası tutmakta olup ta -
<!l dı~or ve ett' 'li YK adada Bı'r mak ciolavısile çekilememesidir. Ayni maMi!e rarfedildikten sonra icab eden 
~·k: ırı yor. an , - · . . . .. A .. • • 

~ı Şimali Amerika devletlerinde ve zamarıd~ General Sı'korskı'nın huku - para• muitcfıklerce verılmekte devam 
4~Ubt Amerikada 4 milyon kada'l" metin dahili siyasetine muhalif bulu - olunacaktır. 
da h V3rdır. Alınan ada ı 5 Litvanya- nan L~h nasyonal demokra't partisile Elhasıl bugün İngiltere ve Fransada 

800.0oo kadar ~lonvaİı' mevcud _ temasta bulunduğu anlaşılıyordu. Le- mukim bilfunum Lehlilerden 18-45 
~r. Letonyada EsU)ny~da ve Roman- hislanın en büyük bir gimdelik gazete- yaş.nd:ı olanlar Leh ordus'una hizmet 
'da bir Qo'k ~lon alı mukimdir. si olan Kuryer Waşafoki'nin hC'r için mecburi silah altına ~lınmakta ve 
F'~nsada ise yar~ milyon Leh mev Perşembe gUnkü rıüshasında• General Kanada ilP. Amerikaıda gönüllü top -
~ ışçlsi yaşamakta olup bunlar he _ Sikorski'nin askeri ve dış siyaset me - lanrr: ıldadır. Memleketleri 150 sene 
ıa:n klnıilen genç, dinç ve bekardır _ seleleri hakkında bir yazısı muntaza - Ruc;, A~n1an ve Avusturya boyundu • 
b \re işte bugün F alnsada bilhassa n .,u aıtında kalmış ve yaşamış olan 
~nlardan yeni bir ı.:h ordusu vücu- Leh1iler. i~t;r dahikle veya hariçte ol-
~ı~getfrilrnekt ld g· ,n.ı,.· K da ·ıe stmlar, rnf.lı duygu ve gururlarından 
'i<lnaJ: e o u u 6.,.,,ı ana ı h' h' k be . . . 
ltıtı 1 Aınerikadaki Lehlilerden de ıç ır şey ay tmemışlerdır. ~hıs • 

~!lar teş'-'l ol ktad tanın b11 küdar seri ve feci mağllıbive-
~vı:· 6.J unma ır. . • . . . ., 

tıun U~ah1dler Frcmsada Leh ordusu • tınac Leh. mılletırın, Leh asker ve sli-

d bu.,.;ınkU m d 80 b' ı bm'nıın bır kusu:; ve kabahati yoktur. ıı-· t:.u. evcu unun ın o· - • . . . . 
l11.. 1~nu habeı· v d'kl · 'b' 150 b'ne Almanfor da ıtıraf edıvorlar kı Leh •o 3g er ı erı gı ı ı k , 1 b' . . k hu edileceğini bildirlyorlar. Bütün ıt ~ ar1 ırnz ıyı sev ve idare olun -
"ll a.sk~rler ııiınd' Leh F dukıarı yerlerde kahramanca muhaTe -" ı "' ı ve ransız mu - . · ._ ın t<ıbit}o..:-ı t 1d . 1 be etm1sler ve çok şiddetli taarruz. ve ..,.llrf:\ ..... .uı n nezare ve aresı a - h.. · 
•- ask~ t.,ı· t b' ·· k ucumhırda bulunmuşlardır. 
~ \r ... ım ve er ıye gorrne - . . . . . 
dWtı ~ :Vetişt1rilrnektedirler. Polonya _ Mılhyet ve ~atan ~ıssı bilhassa ka• -
Silb rnnsaya g lm' 1 "b · dmın~a çok yuksektır. Anlatılıvor ki, a 1 e 1ş o an su ay ve LIS- k' . . 
..._ 'i arı'll sauıs 5000 b ı·g· 1 _ es ı Rus ışgaJı altında bulunan Polon. 
"Qt, B J ı e a ı o muş ı .. h' 1 1 d b' p 1 la U.nlardan .. b ~- 1 va rny V{'ya şe ır er n e ır o onyalı 

l' j'(\ 1 yuz aşıya J\ac..ar o an • k d k a· . ·ı d . 1 
•- 1 n Leh ord h 1 a m e>n ısıne tevcı ı e ilmış o an 
~ Se d usuna emen a ınmaK- b' .. h' :ı. •• 
da e daha bü ::ı. rlltb ı·ı · · t'h - rııc;ca 1r soze ıç '1.Jlr zaman cevab ver-

l'tıı J...ı- yı..rl.\. e ı enn ıs ı - . t' L hlil S ..ıı 
~a. h -.•u evvelemirde bunların Polon- memış ır. ~ er esasen lav IrKın -

()) arbındeki h k t t 1 t tk·k dan olmakln beraber Ruslara o kadaT 
'ınho are e arz arı e ı. B - ı-o: h h-k,tı . . b" .. k b' h be 1 l .. . ·••aktad.1 ugun."'""' Le u ltmetı Teısı uyu 1r mç ser er. Buyük Harb.. 

rı Qarilluy0 r.k. . Gent."Tal Sikorski den evvel ve Büyük Hamin başlangı • 
Ur. • r ı yenı Polonya ordusu - d p 1 - d · r" t k'l d'lm' 

darı.ı ~mır 'Ve kumanda makamlarına a- man çıktığı için o, gerek Lehistanca ve cm a • 0 oııy a ~ gız ı ..... e eş 1 e ~ ış 
ttı.. ayininde iti 1 d 1 "ıı-t gerek dünyaca tanınmı• bir a\iamdı. ohm çetelerdekı kadın sayısının nısbe-• · n l na ı avranı mo:r. a • -ı . ..h. dl 
~.. a -en daha b' k T -h b't' F Bundan başka Fransadaki uzun ve za- tı mu ım · ""h . ır ço J..A:: za ı ı ran L hl'l . l...ı. t d d k' b 
tig ı:ntınek .. ruri ikameti dolayısile Fransız siyasi e · erın mem t:'.r.e ışın a ı u 
h t-a'l1a b uzere Romanya ve Macaı - • . . . . fevkalade dikkat ve takdire IB.yık yeni 
UtıJa ulunınaktadırlar. Anla~ılan ve askert muhıtlerımn aslarıle tanışık- . . . hed ti ~\ h ~.,.ıır ki L h 

"- r 1Y1c k t 0 . . d::1..· \,. h . t mesaısmın · e 9 .... p e ;yvn. e "'ltı g • e a.palı olm1yan hududlar - ır. nun ıçm şun ?Al çor.. e e:mmıye - , t . t'klAI ' hü . t' . k 
~i ~~bilmektedirler !i vazifesini yapmak hususunda birçok t\ a a1nınnndıs 1 ütt '!

1 1 
rrıye ıdnın rur-

L_ r Leh · k 1 1 kl lik dd 1 b'l' ar• mı:ısın a m euit ere yar ım et -
~<la Uçak kuvveti teşkili için 300 o ay ı Ara rna a o una ı ır. k l 1 b' l'k h k 
•- t l>oı . M me ve on ar a ır ı te are et etmek-
41~la onya}ı pilot hazırdır. Daha Leh hükt'.imetinin buglinku başvekil tir. 
~ Ça:Uot Yetiştirilmesine müttefikler- muavini Strauski de nasyona\ demok - H. E. Erkilet 
rıa!\ll} Şılınakt&dır. Bir de İngiliz d • ral partic:Jnin mensubu olduğu gibi yu- ............................................................. . 
lları. k~sı .kadroları içine alınmış bul~ - ka-rıda sözU geçen Kurjer Warşafski ga 15 ev Soyan hırsrzm tevkifine 
de rne~çU!~ bir Leh deniz kuvvetinin zetesinin eski bir muharrfridlr. Dış iş. karar verildi 
haı,e tc~~ bulunduğu malllmdur. o leri nszırı Zaleskinin de vaktile Pil - Sobacı kılığına ~rerek 15 ev ı: 
~~ e l$tanın gelecek yaza kadar suoski ile Hitler ~rasında akdolunan Ahmed Sıtkı isminde mahir bir hı;~;z~~ 
~a or henıen İngiliz ordusu kadar bir Alman - Leh ademi tecavüz paktını zabıtanın takibatı neticesinde yakalandı-
61l o}a dusu ve ayrıca bir de hava filo. müteakıb Miralay Bek tarafından is • ~ yazmıştık. 
~ C~ktır. tlhlBf olunduğu nazarı itibara a!ınırsa Suçlu hakkında yapılma~a olan ha-

tll"• U 'kuVv . . A ıırlık tahkikatı neticalerunış ve Sıtkının 
t •i l'eis1 etıerın başında Leh hükıl - yeni T...eh hükfunetinln, eskı hükume • İstanbul, Kadıköy, Beyoğlu ve civarında 
1 aı Silt') ve harbiye nazın olan Gene- ttn muarızlarından milrekkeb bulun - 15 ev soyduğu dellllerle teabit edHm.iştir. 
IJtıllıak t1:kı başkumandan 1 ak b _ duldsr1 ı:ı.nla.~ılır. Maznun, e :rakı ile birlikte dUn adlJye-
~dır. Bn .. ~~ ~- 0 ar u :u...1\- • ye verilerek, tsttcvab ıçfn Sultanahmed 

'"l tııı.ft~eh ordusu kad - Yeni Leh hwu.u.ueti ıle ordusunun 2 inci sulh ceza hAlrlmintn huzuruna ç;ıka-
~l\._'P't-anaanın vemiresinlıı masarif' nereden nasıl te. rılnuştır 
Ş~ ~a'kın bir ~~~nda Loıre nehrinin diye olunuyor me.!eles1ne gelince ev - Sor~u sıruuıda, suçlanndan on bi
•- baıı, e~-birkaç fato volupbı ~onya~ mer- velA takriba 15 0.000 Türk altını kıv _ rinl kabul eden Sıtln, diğerlerini inkAr 
~11e • • ._rt~ ez e n ..... an muıekkeb . ~ etmJJtir. 

'<ıeCekttr. ınemıetet hatlardan ı...tt- metindekı Leh altmlarile kıymetli ev - HAkhn, AhrnAd Sıtkmın tevküine ka.-
ralr w tahvil!tı ktmflen Fransaya ve rar verm1stlr-

Sayfa S 

[ HidUeler Karşısında 1 

Duru u emsali c dide 
Fenne himıet et, evvela seni öldOrsün. 

** Har~denin yanında bitaraf ta zarar 
görür. 

** Mayna çarpan tahtelbahirc sarılır. 

** - Tayyare harbini mi, deniz harbini 
mi, kara harbini mi tercih edersin? de -
mişler. 

- Sulh yolunda su mu çıktı? demiş. 

** Siyasetin mesnedi yoktur. Ne tarafa 
çevirirsen o tarafa döner. 

** Sulh zamanında harb ,Jn hazırlanmı· 
yan harb zamanında sull ü bekle.memeli
dir. 

** Zorla sullı olmaz. 

** Her radyo istasyonunun haberi ken -
dinden menkuldür. 

** Evvelce sam~n altından su yürütenler 
vardı. Şimdikiler su albndan torpil yü -
rütüyorlar. 
= 

Doğru söyliyeni dokuz köyden kova• 
lar, şehre hiç sokmazlar. 

** İnsan bükemediği eli başına k::ıym~ 
başkasını çağırır, ona büktürUr. 

** Harb ile yapılan, çabuk yıkılır. 

** İğreti yurda sahib olan, oradan tez gi-
der. 

** Akil isen duyduğun bir haberi söyleme 
dostuna, dostunun dostu vardır. O da 
söyler dostuna. Dostunun dostu kimdir 
bilmezsin; belki bir casustur. 

** Fransızca bilir ırisin, Beyoğlunda uy 
dur uydur söyle! 

** Akıl yaşta de~l, başta da değil, bir a-
raya toplanmış başlardadır. 

** Saçla akıl arasındn bır münasebet ol • 
saydı, kadınlan.:ı saçları lnsalınca akıl • 
larının uzaması icab ederdi. 

r:J c.rm~t ./.tıdii.ul 

C Hunları biliyor mu idiniz ? 1 
Gemide doğup ölenler 

Çin gemicileri 
gemilerde ekseri
yetle knrılarilc bir 
likte seyahat eder
ler. Bunların bin
lercesi gemide doğ 
mnş, gemide büyi" -
müşlerdir. İhtiyar
lık çaglarında ecel 
yaklaştığı zaman bile gemiden çıkmayan
lar ve gemide olenıer pek çoktur. 

* Unutulmuş asker 
Vilyam Rokfol

lcr tarafından Nr>v 
yorkta yaptınlmış 
olan cUnutulmuş 

asker> mezarı, 

Frak dö Ko~taya 

aiddir. Söylendiği
ne göre bu asker 
ne seferber edilmiştir, ne 
ne de bir tanıyan vardır. 

* 
Atlama şampiyonu 

Frenklerin Tar
pou ismini verdik
leri bu balık, yü
zerken birdenbire 
suyun y~züne çık
makta ve altl met
re kadar havaya 
atladıktan sonra 
tekrar suya dalmaktadır. 

de terhis ve 

Florida kaplumbağası 
Floridada bulu

nan bı.ı cins kap
lu'l'lba~anın kabu
ğu, diğer kaplum
b ~ların kabuk
larından daha fazla kubbelidir. 

* . 
El:erini ceplerine sokmıyan 

polisler 
Londra polisleri kışın kalın paltolarını 

giydikleri zaman ellerini kat'iyen ceple
rine sokmazlar. Çünku bu paltolar t 'P
sizdir. 1831 de çıkarılan bir kanun a pcr 
lislerin cepli pa.to giymeleri menediJ,. 
miştir. Buna sebeb elleri cebinde bir in
sanın çabuk harekete geçemiyeceği ka
naatidir. 

* inekler, koyun!ar niçin 
otururlar? 

İnek ve koyun gibi hayvanlar otladı~ 
ları yerde, yere otururlarsa, bu hal ha\ 'l
nın bozulacağına, yağmuı: yağacağına de· 
]alettir. Bu hayvanlar yağmur yağacağını 
çabuk hissederler ve ya,ğmurda kendile
rine kuru bir yer iemm edebilmek için 
otururlar. 

* En seri uçan kuşlar 
Kuşların içinde en seri J'çanı kırlan

gıçtır. Saatte 105 k:il!>metr~ uçar. Sülün 
saatte 62 kilometre ile ikinci, karga 41 
kilometre ile üçünC'Ü gelir. ... ._ ......... _··---·········-·· ... ._....., ___ ..... _____________ . -----

"Ben söz •ahibl 
değil miyim ? ,, 
Bir genç kızın bana yolladığı mck -

tubda şöyle bir cümle görüyorum: 
c- Bugün ailem bana çıkan ikinci 

talibi de reddetti, yaşım 18, vaktim 
beklemiye müsaid, bekliyebilirlm, e
sasen ilk talibi de sevmiyordum. İkin
cisini .de. Red cevabının verilmesinden 
müteessir olmamaklığım !Azım, yalnız 
ailem cevab vermeden evvel benim 
fikrimi almıya lüzum görmedi, muh· 
temel diğer talihler için de ayni yolu 
tutmasından, nihayet ben! ihtıyar kız 
haline getirmesinden ~orkuyorum. 

Ben pu ba!ıiste söz sahibi değil mi 
yim?> 

* Bu genç kıza müabct cevab vermek 
mecburiyetindeyim. Meselede başlıca 
hak sahibi kendisidir. Yalnız hak sa -
hlbi olmak kifayet etmez, hakkı kul
larunasını da bilmek lazımdır. Akı;i 

:tıalde hak sahibi haksız çıkar, parüyi 
kaybeder. 

* Ayvalıkta Bay cK. C.> ye: 
Nakil vaaıtalarının bugilnldi kadar 

süratli ve çok olmadığı zamanlarda 
yekdiğerini tanımamanın verdf ği bir 
korku ile İstanbullu ve başka semfll 
iki vatandaş arasında karşılıklı bfı
çekinme hissi bir dereceye kadar ma
zur görülebilirdi. Bugün tamamen yer
sizdir. Mesele mademki sizce hayat 
meselesidir, Ayvalık İstanbula uzak 
bir yer değildir, kalkıp geliniz. 

* Bay c.Şükrü • ye: 
Bir baba için iki kızından evvcJA 

büyüğünü evlendırmek arrn edilece)c 
bir şeydir, fakat riayetı mecburi, mut
lak mahiyeti halz bir kaide sayılmaz, 
sıra takib etmek arzusile iyi bfr par • 
tiyi kaçırmayı asla mazur görmem 

* Bay cB. Ş.> ye: 
- Evet anlıyorum, kız alıp 

vermeyi yalnız hemşehrileri arasında, 
mahdud bir .daireye hasredenleri kas
tediyorsunuz. Fakat bu adet siddetini 
kaybetmiştir, yavaş yavaş maziye ka -
rışmak üzeredfr. Belki ufak tefek miis. 

~ 

külAtla karşılaşırsınız, fal:at biliniz ki 
bu milşkül~t ayni .;abada mesclA 30 se
ne evvel karşılaşılan ınüşk'.llAtın onda 
biri kadar bile olmıyacaktır. 

'fEYZB 



6 Sayfa SON POS'J.'/\ 

u enız 

' 
T 

l 

.. 

İkincitcşrm .jO 

C: i AAT3 
Meyva ağaçlannın kış temizliğ' 

~· ·· ·· · ···· ··· · ··· ·· ····· · · · · · · · ········ ·········· ··········· · ··· ······ ··· ·· ·· ····· · ········· ··········· ········· · ·· ··· ·"\ 
i Ağaçlar üzerindeki hastalık ve hafere tohumlarını yok etmek için 1 
~ bunların tomurcukların uyanmasından on beı gün önce yüzde 10·15 j 
~ nisbetinde Karbolineum n~.ıhliilii ile badana edilmesi lazım gelir ; '· ............................................................................................................... ·····'. ·-' 

Yaza n: Tanmman 
İyi evsaf da ve çok miktarda meyva j tur. O kanuna ayak uyduran herke~ 

yetiştirmek için, bazıları yerin müsaiti takdiri muvafft'ıdyet, ve aykırı gidenıfl 
olmasilc, havaların uygun geçmesini 1 akibeti hüsrandır. 
kafi sayarlar. Kanaatlerince ciyi mah- (Ağaçların kış temizliği), ters ina • 
suh, sadece tabiatın eseridir. Bu yolda nışa bağlı olanların bahse değer taraf· 
insanın harcayacağı emekler hep boşu. larındcın biridir. Ağaçların kış sonun. · 
nadır. Ne ağaçların dibini bellemek, ııe da bir temizliğe tabi tutulmasını. bıt 
dct11armı budamak, ne temizleyip onar- çok yerlerimizde nimeti yok bir killi~t 
mak, Tanrının takdirine müessir ol - sayarlar. Tanrının işine karışılmaz, dı~ 
maz: O, ne dilerse, onu verir! ye ~adece tevekkül ederler. HalbUlt 

Gerçi, Allahın dilediğini yapmağa böyle bir ameliyenin tabiat kanununıı 
muktedir olduğundan hiç birimizin hiç aykırı olmadığı ve bilakis ona ya_r· 
şüphesi yoksa da, bir çoğumuz tabiat iş dımı doJayısilc bize pek faydalı o}dı.ıgı.l 
!erinin değişmez bir düzende olduğun- ,anla~ılmıştır. Kış temizliğinin IaydD51 

dan biha'beriz: Asır1ardanberi mev - o derece büyüktür ki, acğaçların iyi ,re 
simlerin geçişi; yağmur ve karın ya - çok mahsul vermesinde ilk tesirin bı.l 
ğışı; ağaçların yeşerip büyümesi, şek - olduğunu söylemek kafidir. 
lini hiç değiştirmemiştir. İnsan veya Tecrübeler göstermiştir ki, ağaçları 
hayvan, her mahluk bir düzüye doğ • kurutan, meyvalarını döken veya hP.5• 

mu~. yaşamış ve sonr~ ölmüştür. Bun- talandıran, türlü şekillerde kenı'!'ıP 
ların zinde ve sıhhatli yaşamaları ve- tahrfb eden; hast<tlık, börtü böcek \e 
ya hastalanıp yatmala'I'ı hep ayni te • mantarların tohumları, yumurtaları ı..ı · 
sirJcrle olmuştur. Her tohum; suyu, ha şı hep ağaçların şurasında · burasınd~ 
raret ve gıdayı bulunca çimlenmiş ve gf'çirirler. Bahar gelince gizlendiklerı 
bu şartların devamı takdirinde büyü • yerlerde açılıp bahçeye yayılır ve çe • 

Şimdi Atlas denizinde korsan gemisi vazijesini gören Alma nlann Doyçland saffıharh gemisi yüp yeni ba~tan benzerini meydana ge şidine göre yaprakta; meyvatla; dald<ıl 
Birçok insanlar, müttefiklerin deniz- cJret gemisinin Deutschland zırhlısı tirmiştir. Her ağaç: nemli bir toprağı, kökte; başa çıkılmaz afetler meyd9r:

9 

Jerde Ahnanyaya karşı ka<hlr bir faiki .. tarafından yakalandığını ve mezkılr ılık bir hava~ı b~lunca yeşermiş; aksi getirirler. 
1 

• 

yete malik bulundukları halde, şimdi- J.. ıırhlınm ayni zamanda müteaddid İn- !}artlar baş gosterınce sararmış, kuru • Eğer kış sonunda, yani tomurcuk·9 

ye kadar 200,000 tondan fazla gemi .., giliz gemilerini batırmış olduğunu rad- muştur. rın uyanmasına on beş giin kalla, ağttÇ• 
kaybeylemiş olmaların~ şaşmaktadır- { yoh~rdıın, gazetelerden haber aldık. Demek oluyor ki, bütün hayat ezeli !arın her tarafı bu zararlıların tohtI~ 
lar. T Deutschland cCeb zırhlıları> tesmiye bir kanun ile mukayyeddir. O halde ve yumurtalarını yakıp öldürecek bd3 
Muharıbler, harcbin netlresini kuv - edilen üç Alman gemisinden biridir. Tanrı verg!si olan yağmurun ekinlere ilaçla badana edilirse bittabi bahar

1 
. 

vetlerinin müthiş çarpışmaları ile elde Şimdi, bu suretle öğrenildi ki tahtel. faydasını kc.ıbul ederken, kulun müda- uyanıp zarar verecek bir şey de ]<a . 
eylemek arzusunu ıbeslemiş olsalardı baıhir tehlikesi tahdid edildi ise de, bu halesile verilecek bir sulamanın fayda- maz. Kalsa bile pek cliz'i olan bu b8

.,1 
bu kahir faikiyetten bahsedilebilirdi. ~.l ... nun yerine başka ve kuvvetli bir teh- smı kabulde niçin tereddüd edelim? Su kiyeyi sonraki tedbirlerle çarçabuk '.

3 
:Şunun İS€ ne kaırada, ne denizlerde, Hke ba~göstermiş oldu... samış bir bahçeyi bizzat sulayan bah- lemek kolaylaşır. Böyle yapmayıp,.'. 

ne de havalarda temin edilemiyeccğini Mirabeau, en büyük bir istidadın, an. çivana; iyi güneş görsün diye ağaçla - hu yiiz binlerce mikrob, tırtıl yurıııı 1; 

ifade eylemek zaiddir. caık efkarı umumiyenin tasvibi ile mu- rmı onaran adama; börtü-böcek tutma- tası vesairenin meydana çıkmasını bı 
DcnJz kuvvetleri için şimdi mevzuu zaffer olabileceğini söylerdi. sın diye tarlasını iyi hctsı11ayan çiftçi- liycrek o zaman h?rekete geçilecek 0 ~ 

b::ıhsolan deniz yollarını koruma har - Şu halde efkarı umumiycyi , düşmanı ye, Tanrımı: «- Hayır; bu hareketinin lursa ne başa çıkmak ucuza ye k?181
, 1 

bldlr. Bu harb, müttefiklerin gemileri- tenvir etmek tehlikesine maruz bıra - tabii eserini göstermiyeceğim.> dediği mal olur, ne de o zamanki tedbırd::. 
ni korumak, düşmanın gemilerini kı!mıyacak hadler dahilinde tenvir et- olmuş ınurlur? C3S!ı bir fayda hasıl olur. Çünkü ur! 11 
rnahveylemek, ortaldan kaldırmak, düş- mek icab eder. Binaenaleyh iyi mahsul almak hah • hrın ağacı sardığı, yahud hastalı~ d 
mal'\ı besliyebilecek bitaraf gemile:-i 1914 senesinde sine.le işi sadece tabia'tın himmetine bı- mcyvaları dökmeye başladığı, y~h ~!· 
kontrol eylemekten ibarettir. Hatırlarda olsa gerek ... 191 4 ha'I'bi rakmak, ve v~rirse almak, vermezse kurtların ağacı kemirmeğe başladıgı 1 
Kısa süren bir sürpriz; harbin bida. bidayetinde amiral Von Speenin ku _ beklemek e.kıl karı değildir. Bugünün ra !ardaki tedbirler, zararı tarrıarıı:tı 

yetinde Almanya tahtelbahirlerinin mandası altında ve Scharnhorst ve adaınma düşen; her şeyi tabiatın dile. yok edici değil, azaltıcı ve durdu~·~: ... 
rnuv~ffakiyetlerine istinad ediyordu . Gneisenau zırhlı kruvazörlerinden, ve ğine ve kendi iradesine uydurmaktır. rrahiyette olacaktır. Yani henilz çı.ı~ . 
H enüz Ağustosun 25 inde idik .. Alman- • hafif kruvazörlerden mürekkeb bulu _ Çok bereketli bir meyva yılında, sey memi~ bir elma kurtarılır anuna. çtı 
ya; tahtelbahirleri ile deniz yollarını nan Alman donanması aylarca , mütte- reltme yapmayıp da bunu Tanrıdan rüyeni kurtarmanın imkanı o1rrıaZ· ., .. 
kc~miş bulunuyor idi. fiklerin deniz nakliyatını tehdid altın- bekleyen bahçıvanın akibeti pişman · ileri memleketlerde bahçeleri~ ı;; 

Bu hal herkesi hayrete düşilrmüş da bu1undurmuş, Coronel adala'fl civa. Iıktan baŞka bir şey olamaz. Tarlasını imnr işi olan bu ckış sonu temizJigın • 
idi. Fakat bu hayret uzun sürmedi. rımlcı vukubulan muharebelerde İngi • bastıran delice için tohumu temizle - pPk fazla ehemmiyet verilir. Bununl . 
Çünkü Almanlar, bu tehdidi asgari • liz aıl"iralı Cradock'un donanmasını ba. mek, anızı erken bozmak ilh ... gibi çin son zamanlarda en ziyade ~ııl ~il' 
hadc.e indirecek vesaite mr.~ik bulun- lngiliz filosunun en kuvvetli tırnıış idi. tedoirlcr dururken, havanın kurak geç- nılan mualece, m~den kömürünurı j 
dnö-umuza bih ber idller... zırhlılarındrın Revmıge O ?enenin Kanunuevvel avında, giı- meEini temenni etmek safdilliktir. Bör- artığı olan (Karbolineum) dur.13U ~l • 

Slmd;ye kadar Alman tahtelbahirle- _ llce Jngiltercden hareket evlemiş olan tü-böceğin s<1rdığı bir ·bahçede, gere - de mayi halindedir. Evvelce bize 
01

,. 

rinin üçte biri yahud dörtte biri batı - vukubnlmıyacagını, bazı ah\'alde tah • bü·rük İngiliz harb kruvazBrJeri onları ken hizmetleri yapmayıp da sonradan ma;1yadan gelmekte iken, 933 den .5tJl . 
rılmıştır. Mürettebatlarının cesedleri telbahirlerin muvaffak olmıyacaklarını Falkland'da sıkıştırıp batırmış idi. dökülen meyvalara bakarak cAllah ver ra İzmir Mücadele EnstitüsUnürı hı c;. 

hemen her tarafta denizlerden çıkarıl - ifade eylemez. Bu muhart>belerden kurtulmuş olan di , Allah aldı> diyen a'cl.ama bu asırda rnetile T ürkiyede de hazırlalttırıl~' 1? 
makta:hr. Ceb zırhlıları Emdt?n hafif kruvazörü, batırılmadan arınılamaz. tır. İşte hu Karbolineum'un o/n 1 • 

Bu ha}, deniz yollarında kazalarmın C'itv of F1int adındaki Amerikan ti- (Devamı 11 inci s'Iy.fada) Tanrı, değişmez bir kanun koymuş - (Devamı 9 uncu sayfada) 

Cehennemin methali olması lazım gelen ı ,.Son P ostan nın tefrikası : 16 şammdan 1 Sonkanun akşamına 
bu mahruti uçurumda başımı taşlara çar- hürriyetleri kendi ellerindedir. 
parak, lime lime bir vtlcudlc s-lrattcn l'E N -Kim koymuş bu kanunu?. pit3. 
havaya ıslık çaldırarak düşüyordum. H; - Aristotaiis koymuş. (Umufllfl 

İniş çok müthf~ oldu. Gözlerimi yum - ben) nerede kaldıktı arkadaşlar? .. 

dum; açtığım zaman kendimi caddede o· a lUa Cl) 1 E D le M -Binaenaleyh de... ıerı'Iİ 
buldum. Şapkam orada ka!mıştı; llrnağa n m liR\\ lUJ 1 M ~ 1 - Tamam .. binaenaleyh son .sa.~t ase , 
dönmedim ve o akşam trene atlayınca U . Ub Ul{ll U/d yaşadığımız şu köhne eskı yıl rnu~:ıc ıı· 
vagon restoranda biraz nefes aJabil.nck betsizin gidişile birkaç saat sonra b 

1 
ye· 

imka·n a ka t ·1 "b • · · .. t cek oını t ın vuş um. sı ve necı çenresmı gos ere ı11bc 

Lizbet Zaydeli genç zahit vckılile öpü- ni yılın gelişi şerefine hep bC 
şiirken görmüştüm . .. Yazan: Zeynel Bec;im Sun caleeeey .. hop> la içelim. • rııııtl' 

Bütün bunları bana hatırlatacak, yora- törünün evindeyim. Benden .evvel ge - ikişer geliyorlar. Bsy direktörün karısı ı n~, h~m d.e ken.~i ?.a~ı~a tcşekk~r ed: - Hep bir ağızdan tempo ile bngı 
lı kalbime hançer saplıyacak ne vardı !enler masayı :nükemmeJen tanzim et - kulağıma eğilerek : rım. Gerçı şu gorduğunu,; şarab şışelerıle içtik: 
Ferhunde Sevgi?. rnişler. - İçeride dört mandolinle iki gitcira mezelerin parasını müştereken ve mütc- _ Alecey! .. Hop! .. aı.ı: 

Şimdiye kadar seni sevmiyordum; sen- * var; diyor, misafirlerimiz çalacaklar.. saviyen verdiniz ammo ziyafet gene be - Kültür direktörü devam ediyor V:ıOJll 
den nefret ediyordum; tiksiniyor, iğre • Maşallah; bay direktör başlamış hi'e. - Kim bu misafirlerimiz?. nim sayılır; çünk~i yarın bu evin temiz- _ Şarab neden yapılır; malCul'l·· ztır:ı., 
niyor, öğürüyordum; fakat düşmanın de. Beni gorür, görmez elindeki şarab kade- - İzmirden on bir kişi.ik bir muallim lenmesi vardır. i:,tersenı:t temizleme pa • nereden bulunmuş? .. Rivayete ~:1111,ır 
ğildim. hini ka:dırarak: 1 grupu gezmeğc gelmiş; onlan davet et - ı· rasını da elbirliğıle temin edelim; hak ilk bulan istafilos isimli bir ço si clt' 

Bundan sonra düşmanın da olacağım... - Bak Haşmet Güne;ı; dedi, buna eşe- tik. bf'nden sakıt ol.sun.. Yunancada üzüme ıstafilya den.rrıc :re * raben taht.ıra. derler. Şu kadehin için - Peki amma nereye sığacağız?. Biz yir- İzmirli misafirlerimize gelınce: Ken - ondanmış. Şarabı da o keşfetnııŞ··· 
- İki lira vereceksin Haşmet!. dekı nesne, çiğnenerek yenmez; yudum, mi beş kişiden fazlayız. MisafirJer de ge- dilerind:n hısse almadığı~~u~a ayıb ettik. dersin. bu işe Haşmet Güneş?. cfs:ıtl"d·t~ 
- Ne parası bayım?.. yudum içilir... lince zaten pek büy:.ik olrnıyan salonda l\1aamafıh on 1arın da, tabıı, ızzeti nefisle- - Üstadım; bence bunlar .. bize ıııı 
....... Yarın akşamki toplantı parası.. . Cevab verdim: istife girmemiz lazım geJecek.. ri vardır. İsterlerse ikışer lirayı hemen l Üzümü sıkıp suyunu içmek usu~~ 0 11111 • 

Öğretmen arkadaş1ardan Faruk K:ıra- - Aman bay direktör; bizim bildiği - Saat yirmi olmadan tekmilleştik. FPr- tediye buyursunlar; diler:erse bize bu ak- riçten gelseydi Ü.tümün adı uzufll 
yel yarın akşamki ziyafetin tertib ve tnn- miz şarab d~nıler. marifetin yalnız kı - hunde Sevgiye dikk3t ettim: Allaha bin şanı para yerine müzik ziyafeti versin - yacaktı. 
?.imine memur edilmişti. Yılbaşı gece.;inl zartması olur. şükür, benimle hic ala karlar olmuyor. 1 ler. (Müzik isteriz sec:leri). - Anlıyarnadım. . . t}ziit11 .. j: 
kuthyacaktık. Masanın üstü soğuk mezelerle ve mey- Ziyafete kültür direktörünün nefis bir i Pekfılfi; öyle olsun. :F'akat müziğin ka- - Dikkatinizi rica ederını:. "Jll iit 1 , 

Şarab, alay, türk:.i, dans... Fe!ekten valarla dolu .. Söğü:ş tavuk. dil. but, bö - nutkile başlandı. Kadehinı dolrlurarak ''e rın doywmadığını hepinize hatırlatmak Üzümün masdarından .. üziirn ~zt~u ı11e • 
gene bir gece çalacağız .. yaşadık.. . rek, muhtelif sucuklal', portakal, e]ma, kadehlerimizi doldurmamız lüzumunu borcumdur. Binaenaleyh. diim demez miyiz',, Şu halde. ~ız J<t11ııı11 ~ 

Kendi kendime işi resmiyete döktüm: fındık, fıstık ... Bu kadar nevaleyi biz mi bildirerek ayağa kalkan bay direktör: Bay direktörün karısı atıldı: vayı üzümün, vani sıkmnk 1çın şartıb 11 

Siyah ceket, reyye pantolon, rugan is - yiyeceğiz?. Adam başına üç kilo yiyecek - Arkada~lar: bayanlar, baylar!. - Aman artık traşı kes!.. mışız. Üzümü 'l'ürkler sıkınca 
karpin, beyaz gömlek, beyaz çiçekli si - hazırlanmJ.1'... Dedi; bu ak~am bizi m eve şeref verdi· - Yooo hanım!. Senede yirmi dört saat diye yabancı olsun?. "ıır) 
vı:ı!ı kravat .. saat tam l9 da kültür direk - Arkadaşlar, bayanlarile birlikte, birer ğinizden dolayı size hem refikam namı - serbestiz. Evli erkeklerin 31 İlkkanun ak- cArlu\S1 
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Onu ilk defa sahnede görmüştilm. Boll 
ışık altında dünya güzelinden güzel görü
nüyordu. Çalıştığı tiyatronun gedikli se -
yircisi olmuştum. Bütün suvarelere, ma
tinelere gidiyordum. O hazan bir salon 
hanımı rolünü alıyor, bazan bir ev ha -
nımı oluyor, bazan bir hizmetçi, hazan 
bir aşçı. bazan da bir kokot. 

Kadın dediğin de esasen böyle olmalı 
değil mi? Mutfakta aşçı, evde ev hanı -
mı, salonda salon hanımı ... KocasEc yal
nız kaldığı zaman da kokot. 

Kararımı vermiştim. Ben onunla ev -
lenecektim. Bir mektub yazdım. Mektu
ba muvafık cevab aldım ve nikahımız, 
belediye dairesinde tiyatronun baş ko -
miği ve perdecisinin şahidliğile kıyıldı. 

Artist karımır. artist zevkine göre dö -
şettiği evimize yerleştık. 

Evlendiğimizın ikinci günü idi. Akşam 

• 
1 z A 

Yazan: ismet Hulüsi 

General Ktt Gart Rüstem 
'illi-; liay hay hocam, enteresan bır şey 

Paşaya bir mavi clmns verdi. ~eve geldim. Zi1 ı çaldım. İçeriden karımın 
neral Ket Gari fı 'l'eşrinisanı günü vu- ' sesini duydum: buki karımın yüzünde böyle münasebct-
ku bulan btiyük muharebede ağu ya -ı - Alçak! siz şeyler yotu. 

~ lie.ın garib, hem de mühim. Anlatı- ralandı ve birkaç saat sonra öldü. Ölü - Şaşırdım acaba kime bağırıyordu; ku- _ Neye sana bakıyorlar? 
p . münden evvel, Osmanlı ordusunun çok lağımı kapıya yaklaştırdım: Diye sormadım. 

ka colıs nı~urunıın delaletile bınanın rır 1 iyı tanıdığı kumaııdan:arınd~~ R~.stem - _Na_musumu_ p~yı.:n~ı etme~ için ev~- _ Tanıdılar, dedi, artist değil miyim? 
tflt e~heıınde nıevzuubahs mahalle git - . Paşayı yanına ~agırttı. Kendısm~ uze - mc gırdın ha .. kırlt duşuncelerınlc, teınız İşte bu aklım.l gelmemişti. Beyoğlun-
l'tk F'iıhakika bu nokta yumuşak top - rinde taşıdığı kıymetlı bir taşı. bir mavj yuvamı kirletemezsin.. çekil diyorum. da tramvaydan inmiştik, yolda da herkes 
~ar:ı Ve ıslak zemimn üstünde birbirine elması verdı ve bunu harbden sonra Lan Çık .. hayır, hayır, sana tesli~1 olmıyaca - bakıyordu. Daha fenası Taksime yak -
leri ~ bir takım otomobi! tekerleği iz- drada bulunan kızın:ı tes'ıın etmcsinı va- ğım .. bırak beni, bırak benı .. aman, of, ]aştığımız zaman bir sokak başmda bi -

Bug~rü.lü_yordu. siyet ederek gôzleııni kapadı. Bu mavi kollarım acıdı. . . . rikmiş gazete müvezzileri hep birden: 
...: . ızlerı müteaddid elektrik fenerle - elmas Ket Gart aılesinin tı'sımı idi. Or.un Bu ne reza!ettı. Ben yokken evıme hır _ Yac:a bravo! •1tıııı. . :.. 
1-b· ıanesile tetkik eden Rıdvan S:ıdu!- mevcudiyeti ailenin tarihi ile beraber baş erkek giriyor. Ve karıma taarruzda bu- Diye a 'kışlamas:nlar mı, karım da on-

. lıyor ve babadan oguh intikal ediyordu. lunuyor. lara reverans yaptı. Bu kadarı da faz -
liı - AVON lastikleri: dedi. Bu bir İngi- Maddi kıymeti pPk bü;-i.ikı:i, fakat ma - Kan beynime sıçramıştı. Kapıya tek - laydı amma, ne yaparsın. 
l.la~<lrkasıdır. Henüı yen; halde irmşler. nevi kıymeti ondan daha üstündü. Sözü meyi indirdim. Kapı kırıldı, içeri gır - "* 
~~~le~inin darlıJından anlıyorum kı uzatmıya ım. K.ll'lm ~~rb~. bitti ve ~u_s - dim: Sokağa çıktığımı~m ertesi gunü işimin 
Olorn ~~ araba, a~lebi ihtımal bir spor tem Paşa İstanouh aonau. Fakut SOL.U!l- - Ge:.me vuruı um! başında evlendiğimız gündenberi olan 
letj <>bılı buraya ge!miş, manevra yapıp de durmadı. Mavi eiması General Ket Karım elinde tabancayla duruyordu: biteni düşünüyordum. Karımla yaşıya-
htr~e dö~üş. ve durmuş, sonra tekrar Gartın o tarıhte henüz iki. ya:,;ında b~ -ı - ~erede o herif? . bilmemiz için, onun artistliği bırakmasın-
rıtz. et etınış. Iş•.e ya~ lekelerine bakı - lunan ve halasınm ııezar0tı altında bu - - Soruyorsu,ı ha .. b.ına soru) orsun.. dan başka çare yoktu. Bunu kendisine 
bu lier halde bizim gördüğümüz otoma- yüıen yetim kızma verecek yerde nez- şu tabancaya bak, parmağım tetığe do - bildirmek için işimden erken çıktım. Dos
~ 01acaıt. Şimdi yangının suretı vukuu dinde muhafazayı t~rcih ettı. Bu bir ne- kunduğu anda n.lınludan çıkacak kurşun doğru eve gittim. Kapıyı anahtar!a açtım. 
ttıı a "aZih olarak meydana çıkıyor. Ka -ı vi hırsızlıktı. Fakat başkalar: tarnfın - be)nını delc"cktir. Salona baktım ldm~el<'r yoktu. Yatak o
~~ otonıobili buraya sakladılar. Sonra dan duyulmıyacağ111a eınrn olciuğunıuz - Aman k:ırlL'lgım sen çıldırdın mı, he dasının kapısı açıkt1. Belki karım orada
l'a~ r:en benzine buladıkları hır p:ı~av - hırsızlıklkar bi.li o kadar üzmezler, de- rif nerede? dır, diye girdim. Yatakh yatıyordu, ycır
~r . u noktadan, bodrnm katının pen - ğıl mi? Hikayı.muze devam ede - - Edmonu mu soruyorsun? O çoktan gam başına kadar çekmişti. Ya 1ıyuyor
]hı '8ıni açarak içeri attılar. mektuba ge- lim General Ket Gartın kızı b~- öldü. O öldukte.1 sonra senin yaşaman a- du vahud da benim geldiğimi hissedince 
'4 ile o, 0toınobile yerleştirilmesi esnasın- basının ölüm:indcn pe)~ az za - bestır. Onu ölciurciüm. Şimdi sıra 51..'nin. şak; olsun diye yorg::ını başına çekmişti. 
~~in cebinden düşınuş olacak. <.;lin- man sonra ha'a.:.ılc birl ı kte Portek.~ze 1 - Öl~ürdün ha .. amma b?~i neye ol- Yorganın ucundan tuttum, hafifçe kal -
f\l Clnur efendinın bize cişte zarf tam gitti, Lizbon şehrır.c yerleştı. Orada bu - düreceksın, senı kl!rtarmak ıçın kapıyı dırdım. Bir de ne göreyım, yatakta, torba 
ı:ıo~lctada duruyorou• diye gö.c;terdiği yüdü ve Portekızli bır gemici ile "V - kırıp içeri girdim. sakallı bir ihtiyar yatmıyor mu, !.izerin -
bir ~kdoğru ise görüyorsunuz ki bu tam lendi. Senesine <le bır k:7.ı oldu. ~şte ben - A sen misin? . . .. .. .. ? de de elbisesi var. 
~der erlek izinin üstüdür ve izleri takib Lina ism~ ta~ıyan b;.ı kızın yego.ne ço - - Benim ya! O herıfı:ı olusu nL'rede. _Kalk herif sen kimsin? 
d~ğ ~k hunun geliş e.snasında hasıl ol -ı cuğuyu!'1: ve Gencnl Ket Gartm gene ye- - Kimin öliisti ·:.. .. Uykudan uyanır gibı hareketler yaptı. 
bff ~anlarız. Şu halde zarfının çamurlu gane varisi bulunuyorum. l\I::ıv: elm11sm ı - Sana taaıTUl eden adam, adını S1Jy- _ Ne istiyorsun, neye rahatımı bndun 
\tr ekerlek tarafından çiğnenrr:.ediği aşi- hikaye.c;mi annemden öğrendım. Km:n ledin canım, Edmon ır.u neydi? şimdi dalmıştım. 
l'-elte~lduğuna göre mcktub buradan ha - harbinde kaybolun bu elmasın akibeHni u Bir kahkaha attı. B~n korktum. Karı _ Utanmadan neler de söylüyor, kalk 

~ıd esnasında düşmüştür. zun taharriyat -.·e tetkikat netıcesınde adamı öldürdü:..tcn sonra çıldırmış o1a -

llhıdii "an Sadullah sustu. Bi,. dakika dü. meydana çıkardım .• Nih~)~et .?ugün Ket cıktı. .. , diyorum sana herif. 
Hiddetten tir tir titriyordum. Yatağı-......_ ' sonra sordu: Gart ailesinde oıdugu gıb1 Hustem Paşa - Canım taarruz etlen, o en ) ok. • 

biJtr Üsnıan Bey bu mektub bızde kala- ai:esınde de babadan evlada intik:ıl eden _ Peki ammn, dışarıd~n~. du_ydu~um ma e1bisesile yatan torba sakallı herif bu-
.._: de~1 nıi? mavi e'.ması btırdad etmek, 85 sentdir sesler, ben içeriye gırincc soyledıklerın. raya nereden girmişti. O anda boğazına 
V l'abii hocam. sürüp gelen bir haksızlığı tamir ı:tmek ü. Boynuma at11dı: sarılıp onu boğmadığıma hayret ediyo -

t!'u ~&ın hala dt!vam edıyor ve ıtfaiye zere İstanbula gelm•ş buiunu~orum. l\la- - Bir piye:.;n provasıııı yapıyordum. rum. Yavaş yavaş yataktan indi; yaka -
Ilı~~ Uhaşıp duruyordu. Cinayet masa- vi elması ele geçırmek en _büyuk em~lım- - Prova ha? 
l'\fl?ı.fı 'ieşilköy serkomiserine hadise et- dir. Buna mukaveınct felaketle ncucel~- - Prova! 
~~boda talinıat verdikten bu meyanda nir. Tehdid etmiyorum, sadece ınenfaatı- Artist kadın alm~ran işte bu fena ta-
~ lan cesedin etraftaki arazıde aran- niz icabı bilmenız lfızım gelen hır haki - rafı da varmış. Bir marangoz çağırttıın. 
I'"~ ~ 1.enbih ettikten sonfa yaya ola • kati _anlat~)?rum. Yar!n akş~m s~a~ sekiz Kapıyı tamir cttirdım, bu <la bi.iy1e gecti. 
)cıtd şkt~n ayrı'dık. Polis memurlarının de zıyaretınıze gc ec<·~ım. Sıze du._c;unmek 1 Bir iki gün prova yapmad .. Tiyatroya 
\te hallnık ıle bir taksi otomobili bulduk için vakit b.~rak~ak uzere d_~ha eV\'el bu g"tmedi rahat yaşadık. Sahneclc iyi bir 

" re et ettik. mektubu gondenyorum. Hurır.etler e -ı ı • . . , 
'Olda R . ev hanımı, ıyı bır aş91 olan karım, e\de 

~~( bite h ıd~an S~dullah ~ektub~ı aça- derım. Vasb dö Goma 1 bu işleri beceremiyoröu. Nihnyet bc:"l o-

sından yakalayıp sarstım: 

- Sana so.ruyorum, sen kimsin? 

- Çıldırdın mı canım, ne oluyorsun, 

benım, karını tanımadın mı? 

Torba saka~ına bakmadan, benim )ta -

rım olduğunu söylüyordu. 

- Şimdi tokadı yiyeceksin. 

Gözü aynaya ilişmişti; 

Satfa 7 
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Eğlendirmişti ha .•• Böyle eğlence ye -
rinde kalsın. 

- Karnın aç değil mi? 
Hakikaten karnım acıkmıştı 
- Sana meze hazırladım, rakı cıa aı -

dım, içersin. 
Bu· fena değildi. 
- Pekala! 
- Yemek odasına gidelim. 
Yemek odasına girdik .. mezeler haki -

katen mükemmeldi. Bu kadar mütenev -
vi meze konulmuş bir içki sofrası öm -
rümde ilk defa görüyordum Karım me -
ğer neler de biliyormuş. 

Hemen m~anın başına oturdum, ka -
dehe rakıyı koydum, bir yudum aldım. 

en yakın tabakta turp vardı. Ağzıma bir 
tane attım. 

-Aman! 
Dişim kırılacak sanmıştım. Bu ne sert 

turptu. Karım g-:Udü: 
- O turp değil! 
- Ya nedir? 
- Aksesuvar! 
Bayır turbu, beyaz turp bilirdim am -

ma, bu cinsini hiç duymamıştım: 
- Her halde iyi bir cinsi değil. 
Çatalımı, yumurta tabağına uzattım. 

Çatalım yumurtanın üzerine tak, diye 
vurdu: 

- Bu ne kadar katı! 
- Aksesuvar .. 
Aksesuvar da ne demekti? 
- Muhakkak bir şey yemek istiyorsan, 

soğandan al! 
- O da öyle katıysa. 

- Hayır, bakkaldan aldım. 

Soğandan aldım. Meğer sofrada gör -

düğüm mezeler.in soğan müstesna diğer -

leri tiyatrods, yemek diye sahneye koy· 

duklan şeylermiş, kuru soğanla rakıyı 

içtim; ve 
0

sofradaki takır tukur şeyler 
kaldırılınca karımı karşıma aldım: 

- Bu olmıyacak, dedım. Ya sen tiyatro 

merakından vazgeçersin, yahud da ben 

senden vazgeçerim. 

Cevab verdi( 
- Yaşa kocacığım, haydi bu sahneyi 

beraber prova edelım. 

- Hangi" sahneyi. 

- Şimdi başladığın sahne? 
""lle y ilrfı harfıne tercum~ ettı. Ma- . 

1 
k ı d ğ m i in 

ta .... : bazı.aile yazılınış olan ve üzer;nde Haşive: Sakın pol!s~ haber vermeyiniz. nu aşçı, hizmetçı 0 ara a ma. 1 ı ç 
ı._"'lll uı " h t - Bilmemezlikten gelme canım, sllyJc. "'llth lllunıyan hu çok garıb mektubu Aramızdaki mesele polisin karı~acağı bir de bu cihetlere fs.zla e emmıyet \'er - mış ı. 

- Ne sahnesl? - Dur söyliycyım .. evde canım s1kıl -

,..f~ 'Ynen geçiriyorum. dava değildir. Bu hareketiniz cc><ldıni::in ıniyordum. - Sonra buraya geldin. burada uyu - diğin cümle cBeyımln tiyatroya merak1> 

Li~bo 1.ereın efendim. işlemiş olduğu c;uçun aksillamelini daha Yalnız hoşuma gitmiyen cihet misa - dun ha, ne halt etmiye, hem buraya na - piyesinin dördünciı sahnesinin başı. 
~ bir lldan 10 g~n evvel !stanbula ge- şiddetlendirir. Pişman olursunuz. Esa,en fir!erle oturup konuşurken aldığı tavır - sıl girdin, seni şimdi polise teslim e;JC'yim Benim söz de; tiyatro olmuştu. 
'1~0 o:lektrik mühendisiyım. Adım bu hareketin pratik bir hydası da ola - ]ardı. Bazan on dört yaşında bir mekteb de gör. _ Sen, dedim, tiyatroda karısından 
)'1ti ~iis Gonudır. Bu 10 günü. sizleri, maz. Deni bulamazlar!> çocuğu gibi konuşuyordu. Bazan şımarık - Seni karım mı içeri ald.ı, o nerede? ayrılan bir erkeğe aid piy~i oynama • 
Çlr~İltı. ~ Paşa ahfadını aramakla ge- Mektubun tercümesi bitince birbirimi- bir mahalle karısı tavrı takınıyordu, ba- _ Dur yahu anlatayım. Ben karınım, dm mı? 
~.tıinı kı·nı tan1ımazsınız .. Buna. ra. ğme.n ze bakıştık. Derin de:rın du.·_ş:incn. serko - d 
"<.(:>i se d zan kibirli bir hanımefendi oluyordu. Ve canım sıkılmıştı, yüzüme makyaj yaptım, - Oyna ım. ~ ~ arıı ne.erdenberı, belkı K~n ı- miser çenesini kaşıyarak soylendı: 
•\lr.a tldığınız gu·· d b · b · b k'ı ,. aslında ne oldugunu misafirler de!?il ya, sakal taktım. Senin elbiselerini giydim, - Nasıl? )' \IUtıuz n en erı enı e 1 

- _ Hay Allah belasını versin, amma d:ı- ·• 
\t ot<hınu · Korku ve endışe içinde bekJi- 1 eli iş ha 1 ben bile anlıyanııyordum. sonra uykum gelnıiştı, uzandım yattım. Erkek karısını ko1undan yakalar, kapı 
~ z. Nit k" d · · aver · • · ı t K k r ve sonra k<>n-!ıı;tıurı baha e ılm m~hterem pe er:;ı·z Bir müddet dah::ı düşündü. Sonra Rıd - * - Hay Allah müstahaKını versın. dışarı a ar. apıyı apa -

ı._ - anne.mi o;ı 0 
an Rustem Paşa da oe- van Sadullaha sordu: Bir gece birlikte sokağa çıktık. Karı Ters yüzü evden çıktım. Sok!lk sokak eli kendine konuşmıya başlar: 

~~lı .. ve annemin annesını ayni İ ·ı 
h ve endt · _ Mektubda tarih yok değil mi ho - kocayız. Birlikte gezmiyccek d<>ğiliz ya .. dolaştım. Tekrar eve döndüğüm zaman - şte bu iyı. 

\. 'lika Şe ıçinde beklemişlerd~. t 0 ·d· · k d k Kolundan yakaladım. Kapı clıc:arı at-'actq Ye siı d cam. Fakat ben birlikt~ gezmiye tövbe E>de - kapıyı karım aç ı. ı ı, yanı a m ıya- •• :.. 
t. r es' e bilirsinız, göründüğü k k B . .. .. ··ı tım ve kapının anahtar delig-inden ses -"'lih raren · d - Hayır yo · cek kadar olmuştum. Tramvaya bindıği- fetindeki arım. enı gorunce gu miye , itıde b gız eğildir. Sadece 1854 
1~lık dav aşlıysn bir hak yem~, bır hır- - Portekiz delikanlısı Raif Beyi evin- miz zaman her'!<es ona bakmış, birbirle - başladı: 
~ ıao:. asıdır. Kı""c." tekra ...... ,..avım·. de ziyaret edeceğini söylediğine göre de - · ' b" ı - 1 · ı - Sakallı gitti, dedi., ben kaldım. 

"'l s ""' " '"''" rine göstermış.er ır şey er soy emış er· ll1 enesi. d • mek maktul bu mektubu nldığı zaman 
}\ 

6
l'ile b· .n e Osmanlı ve Fransız or. di. Ben de merak edip bakmıştım. Kadın - İyi oldu amma, bunlar benim ho -

,.__~lar .. kıriıkte İngilizler de Kırımda henüz hapishanP.ye girmemiş. şuma aı"tmı·vor. 
vc.a .. a kısmı bu .. Sürmesi yüzüne akmış, durlak ,,. " "~SUnu rşı çarpı~yorlardı. Bu İngiliz - Öyle olacak. 

ll ku (AT'kası 1'CIT'J bovası alnına sürülmüı olabillrdl. Hal · nıandan\armdan olan Ge- " - Seni eille:ıdirdim fena mı~ 

lendim. 
- Seni kapıdan dışarıya atıncıya ka -

darı roldü. Bundaıı ötesi de hakikat.. K.a-• 

pıyı ac.:mıyacağım, boşuna beklı:>me! 

ismet HulUsi 
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akteb maçları 

Molotof Rus ordu ve donanmasını 
z b lunmıya da e etti 

(Ba§tarafa l inci sayfnda) rum k8.lıruılan gibi bir vaziyeti ihdas edece- b h f t b ı - Dünya ahvali karıştığı gündenberi 111 m~hazaslle -re dlrektôderln Pa2art,e,1ye u a a aş 1 Of (Boştarnfı 1 ine! sayjada) ıald>ğı talimat üzerine n!elAceıe tayyare D' 
Tt k köylüsün:in mahsullerini değeri ile kadar Tmılre yetişmeleri ihtimali de göz ö _ Mektebler o.rasında yapılacak lig maçları ve. t~m manasile tehlikeli bir safhaya gir- Moskovay::ı. hareket etmiştir. 
' bilmeleri gayesinin teminini, endiıo- nllnde bulnndnnılarak, ply.,._nın Ktınunu - Guınarteslden itibaren başlıyacaktır. m.ştır: So•yetlerin Ledefi 
1 · nin en başında tutmUJ olon hükümct ..,.,~ .. ~~°,""~ ';:'"'""'' gunü açılması Evvel,,. le!blt edlh>n ve ilç sabada yaptl- _sovyetler, Finlandiya ile diplomatik Moskova 29 .Rava.s-: Molotof bu at§•ııı 
tt .ınlerimizle bilhassa meşgul oldu. m~va · g "ll şt r. . _ mak suretlle 11 hatt::ı. devam edecek olan munascbctlerini kesmişlerdir. Bu karar, söylediği bir nutukta demifUr ki; 

s md•ye ko.dar ply anın İlkkanunun bl ıer:ı!~ramıyk"-'~cnk kıs:.m mustesruı tütün - mekteb maçlarında yeni tadllM yapılacak.. Sov) t hariciye komiseri muavin; Po- Finlandlyn hiitOmcUnln SovyeUer Birli • 

rl 

..., - ....., !Ullllen satılacağından emin ola _ tır. temkin f - ğin .. karjı lttllıaz w~ı h ..ı.,ııset, 
Pcl Cuma günü açılacağı mükerreren söy _ bll1!'S1nlz. İklncl d 11 ç1 _ tara dan bu akşam Moskovad ~ e ~ asmane O>J ı ıe"ml• ise de ... ğıda söyllyeceğlm b b 

4 
evre g ma annda her uç nha- ki F n elç" . bild" .,_,. - devleUn hartct emnlyeUnl ıemın için 6'I ı.r.•lle pl,...anın açılması ilç gün '',; hh ~- -orlyetle •imdiye kadar oldutu gibi pi da Cumarteoı .. nlert tlüb maçları da ya _ • ısır.e ırı-_,tir. tedblrl17 ıılmaya bizi moclıur etmJııtır. etmlştlr. a "' ,..._mn açtl14uıdan itibaren üç beş gün zar_ pılacoğından mekteb maı;lan ild sahada ve Fın c vahı verilemedi Aylımlanberl yapıl•n mlizakerelcr ne~,,. 

Memleketlmlzd . 1 tında be.v on mllyon kilo ly!. tütün ;;atıldık- dör~ takım arasında yapılmak suretlle vuku. • :enmem.şt!r. Finlandiya tara metan bududd• 
.. en mııhlm miktarda tütün tan sonra alım satımın durmasına meydan bulan bu değl~Ikllğln mekteb mnçlnrını da- S~vyctlerın ani. olarak verdikleri 1bu vahlm tnhrlklit yapılmıştır. SoVlet hnJdlr: °" 

mubayantJnda bulunan, Amerikan Olen vermiyeceğlz. - ha cazlb blr şekle so:>kmuş olınaktndır yenı notayı tebelluğ eden 1'1n elçisi, ade- ti llelsl:ıkldekl siyas1 ve 1ktlsa ·ı mümessil • 

lrumpanyıısı Şark memleketleri umum d' k 1 On b' h ft d - · • te - ktı l törii il• İzmir şubesi dlr kt<i . :re - F'.aUar. ctnaıne gô•e asgari, geçen seneııln T a a • bitmesi du,nnuımüı olan mı cavuz pa nın feshine dair Helsinki erlnl e..-ı almaı<a kam vermJıı ve ordus•'' 
ettikleri vapur İngiliz k et ~ünün seyahat 1 natına mua:ill tutu!ma!;a çalışılacaktır. lig maçları saha va-ıycti do!ay~lle on alt hükfuncti tarafından henüz bu saban her lhUmale l:arşı ha!lr bulunmak eınrlııl 

on ro gemllf'rl ta a- · Tiitünlerln1z1n iskartaaı taayyün etmeden haftayıı çıkarılıruştır göndeı en cevabı S · · · vermiştir. tından Maltaya sevkedllmlş olduğundan, ı:d pazarlığa glrl,7ip satmaymı2. Cumartesi yapılac .ıı: m:ı.çlıır şöyle tesblt . ~ .' o~yet hancıyesıne HükO.metlmtzln yeg§.ne hedefi S<r.YctlC rıunuevvelin birlncl Cuma günü açılması m•ı 1 4., ıı- tüt edllml{;tir tevdi etmege dahı \>akıt bulmamıştır. Blrllğln!n Lenln.,..,..,dın em Jyetlni temin e«• 
ka ıa ·-.ll•' · unler, Jııe yarayacak evsafta ol •·- ' ıro"" 

0 
n Ege tnıun plyasC\SUla mezkür mak t?.rtile b.,ta İnhisar İdaresi oldufi~ Ta"-'lm stadı: Galatasaray - l'ertevnl - Molotofun h'.l!ka bit.abesi !emektir. Bu hedef şu veya bu Fialandlt' mpany:mın l.ştlraklne maddeten imkfın hıılde baıka alıcılar d b l kt . yal, Erkek Muallim - Darüşşafaka hfikftm .. tJnin hüsnünty ... tıne tfıbi 'kalaJJlııı-~m mıştır. E e _tütün ply..,...ı aotl•rk•n.j umumi Harbde kay:eı.:'ııı': :n Uk tü Şm• .ıadı: Yiioe Ülkü - Bölge "1n'nt, Bo. Başvekil '.oloto~ Sovyel hükünıetinin Bu meselenin muvaf şarllaT içinde ,,.ııı. 

0 
t>nbcrt pcı· muhlm tütun mübayaatı"ldn tün plyc alar!ndan İ ıfllz z Y - ğ~çl - Taksim. yeni kararını bu akşam radyoda söyledi- ntn Finlacdlya. ne • .,ıyetler Blrllği arasın • 

buluna"'l bir !mmp nyanın, fhtlyannda ol _ ıannı 1'üküme•tnizln nal ve Fransız pazar_ Mekteb maçlarına her hatta s:ıat bir bu _ ği bir nutukla halka bildirmiştir. d .. kl isi münasebatt yeni devre açabllecei
1 

nuyttn f"VkalAde bir .. beb dolay~!!< mtlbs. sinde ti>tilnlertmlre yen~.'! ıc::!ler .'iye - çuklo başlanacakt>r. Maçlar yarımşar saat.. !''!o cf, Finlandi} anın itilafgiriz ha· kaoaat!ndeyly_ 
yaa' 

1

" >r.evkl •l•mamasırın, kondller ,nln maklayıB. Yü"-'ek iştira kabillyeu.':ını u b';;'dl - ten bir saat oynanacaktu · • eketlne artık ta.11&"'111Ül edi emiyeceği- Bir lngiliz gazetesinin mütaleaSI 

~.. .. • uı erin ~edarlkinden mah müşteri olncaklal"dır. a m an id~rc edUeookttr. ı i, Sovy .1 ~rin her türlü taviilerde bu- Londra, 29 (A-ı\..) _ Evening statl· Y~~nın~ikk:~rmdı:kdient'"ta.~mılakta oldukları l'luay -ığlmiz bu memleketler 20 sene tUtünlerimlze- r Hf erd h!l.ttanın maçlar' re .nl hakemler ta- unduklarını, Fin topraklarında asla gö- dard gazetesi, Rus - F 'andiya ihtil{lfl 

üsiad Ha ilin hl su mes 1 si 
• Z iham adisesi zil olmadıklarını söyledikten sonra, Sov- hakkında diyor ki: 

I yet ordu ve donanmasını hazır bulunma- Finlandiya heyeti Moskovaya StaliJl 

davasın • 1 b ld ğa davet etmi~tir. daveti üzerine gitmişti. Sovyetlerle !Ilı.-· 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) le'"'. bile olsa sergiye orkonkur giTer. Bu 1 a 'I 1 Amerikada heyecan zakeTelerde bulunmaktan imtina etın<"' 

devle resim sergisine eserinin .kabul e- h.Adisenın sebeblerlni başka yerde ara- (Bnştaraf1 l inci sayfada) Hadis 1 . b k"ld A ve fevkali e de tavizlerde bulundu. 
dilmedigy i ~vi ·"'ldu Bu şa · , t k . b d Mu·· dde" k P erın u şe ı e cereyanı, me- • :ı. 

J · v • yıa sana mu- ma ıca e er. Meselft. devlet resim ser- . mmumı ına ammı Hamdı Doğu rik~da b' -k h d A Sovyetlerin kendileıini 4 milyon ll .. 
hitlerinde olduğl' kadar, san'atın ve c- . 1n· . ışgal cdiyord S lih K 1 ... uyu eyecan uyan ırmıştır. - i s1 k"" .. k . t b• y gıs ın _nız. mnamesi mucibince teşhir e- . u .. _a ılıç ve vekHi Ko-, merika haric ·e nazırı Kordel Hull bu- u_ u _uçu bu· memleket tarafından e 
megin lıakkın ta•uyanlar arasında a·a dil ı caeh bar-OSU Sed d ' ' d d d lm kt old ıııS d . m~mış eser o ~sı şıırttıT. General Ha- reısı • a _ Tek mahkeınede 1 gün Ruzvelt ve Fin sefirile öd tükten ı e ı e e uğunu ileri stırmelef .• 
erin bir hayret ve biraz da hidd t uy•n- bl l"? ay evvel. bır sergi açmıştı. Sonra 1hazır bulundular. MuduT muavini Kiım- sonra, Sovy<I _ Fin iht!liiünı gdost~e b•r hayr~t etmek lôzımdır. Moskova Meli dırdı. Bu ;ki his o kadar suratle sarileşti nerene kaldı kı, onun bize hiçbir eseri ran mahkemeye gelmemişti. Duruşma- surette hallctm _ A .k t selerı P-0lonynnın istUBsındruı evvel :J3et"' 

ki, adeta günün meselesi o:arak asabiyet- arz i!merl'iştir, ki kabul vey reddetmiş dan hariç tutulmasına aair taleb ve ka- vassuta ha bul.c udzeğre m:rıl animt. a- linde cereyan eden hadiselere pek bCJlte' 
le ele alındı, miın!ıkaşı:ısınr, dedikodusu- l • ' i rar olmadığ d b zıı •ın u unu soy em ş ır. k d" 5uı· o a ırl').• ın an gıya ında muhakem ·e Ancak bu tavassut Uıt la.tın müzakere yo me ·te ır. Ancak biz iyi biliyoruz ki, 

na geçildi. (Son Posta) da bu mesele ü- B 1 devam olu d B f d ' · - l" H"•
1 

rd 911' · ay Salah Cımcozun sözlerinden üsta- n u. u acia a davacı olan ıu 11" hı\.IU hususunda yapılabilecektir. Kaldı ın ıtıe en daha akıllıdır. O, Al.Ol zerınde ha.ss.ısiyetle durmaktan kendini dm sergiye hiçbir eserinin arzedilmcd"ği ı Rauf .Ma;°ynsi de gelmemi;ti. Şah;d olup I kl, Amerikanın bu teklltl rosmt :teşebbüs ma- lan dövüştürüp meyvasını i'"'plaıll~ alamadı .. Meselenin bir 'jÜnde katettiği anlaşılıyor. Hdlıuki Çal!ı lbrahimin ifa- evvelce ls<anbul 6 ıııcı şube mil dürü ve hlycUnd• değildir. tercih eder ve nihayet Stalin de pek,,. 
safhalar ıkı ısn a ayrılab;llr: de.si, bizleri reddin vukuunn inandıracak 1 h~en İzmit Eınnyitc Müdürü bulunwı Amerika sefiri Moskovaya döndü bilir ki. Rusyanın şimalde gni;eceW ~ 

1 - Red hildises•nın vukuu. bir mahiyet göstcTıyoT. Hiç yoklan bir Faık _Abnık dinlendi. Dl~eT taraftan bir m 1dettenberl m..u - lıaTb Almaııysya cenuba şıa"kİ Avr<JP' 

2 - Böyle lJir hadisenin vukubulma- hadise çıkamayacağına göre, bu işin bir Faik Abrak faciaya halkın fevkalade ıniyetle Sto_ kh __ ~Imde bulunan :Amerl.knnın sında ilerlemeye devam etmek .fırsatıtıl 
hakikate istırı.ad ettiği şüphesizdir. Mum- • Y. canının s.': e olduğunu, birinci gun os ova b yuk elçlst, bugün Vaşingtondan verir. ~ rnış old ığu. he e b b M k ü 

Filvaki bug.ın .kE'ndi1erfü temas etti· kündür ki jüri azast, ayn komiteler ha- h~dıse ~1ahal1ınde bulunduğunu, ikincı Al t 1 • d ~ ğirrıiz ve sözlerini aşağıda ı.aydede"cği- linde toplanmış ve birbirinin mcsaismden g~n taz:m heyetlerile ihtiram Jnt'alırına man ayyar er On Hergün : Ticaret 
miz zevatın bir kısmımn ifadelerinden malfunattar bulunmamış 0,sunlar. Fakat aıd tertı~at ile meşgul olduğunu e alı- • •1 dclaletcn öğreniyoruz ki red vakidir. Fa- ne d_e o_ısa. ort da, bir kıymet naşina~lık nan te~ıbatta bir noksan_ bulunm_adığını, ıngı tere ve Fransa Vekilı·111·n o··yluye 
kat kendileri o celsede bulunmamışlar- denılebı .... cek bir hareket varclır ve bu- ne Salih Kılıca, ne de Kumrana ihmalin • • dır. Halbuki Bav SaJ'h Cimcoz gibi zeva- nun da bıran evvel tamiri zaruddir. İşte tedbirsizliğin yüklenilmesi mümkün ola- Ü!8rinQ"" uçuşlar yaptı h"'ıtabes· 
tın ifadeleri ise bu huc;ust:ı kat'ıdir •re beklenen budur. mıyacağını, alınan tertibatın yerinde ol-üstadın herhangi bir tahlosunun jilri he- duğunu söyledi. Londra, 29 (Hususi) - Bugün bir İn-

(Baııtnralı 2 nci sayfad•> 
gibI köy iktısadiyatmın, şu i~indc buJı.ıfY 
duğumuz dünya şartları ı ·inde na.sıl tıf! yetine arzedilmediğini bildiriyor. Nite- Reisin: giliz avcı tayy:ıresı, İngilterenin şimali 

kim dünkü sayımızda da Güzel Sar· ··~.. MeçhuJ denizalh - Acaba ikinci gün intizam neden b şarki sahillerinde bir Alınan tayyaresi ile 
Akademısi Müdürü Bürhan Toprnk, bı- (Bastarnfı 1 inci sayfnda) zulmuştur? sualine karşı dedi ki: o- m~~rebeye t'.ıtuşarak, düşmanı iskat et-
rinci ihtimali .ıey"d rder mahiyette ko- İ - Vaziyet arkadaşlarımın tedbirsizliXi mışür. 
nuşmuş ve böyl-:? lıır hareketten ınzıa- dü:ta?.b~l Liman Mıntaka Reisliği, yüzünden bozulmamıştır. Yalnız kesaf \ Alevler içinde denize düşen Alman 
mattar olmadığını, fakat hadisenin vuk•ı- b~ıtun vapur acentalarına' bir ta - artmıştır, dedikten sonra şahid Salih K~- tayyaresi ve mürettebatı, balıkç gemile
unu işitmiş gibi söyJemişti. Ayni ifadeyi mim yapmış, ihtiyatlı bulunmaların; lıç tarafından dRha Ebedi Şef ölmeden ri tarafından aranmıı ise de, buıunama-
üstad Çallı !?rahim de tekrarlamakta ~c tavsiye etmiş, ayrıca denizaltının mil - iki ay evvel siyasi bakımdan Dolmabahçe mıştır. . . . ~ 
şöyle dernektedi-:-: liyetinin tesbiti hususunda araştırma' _ ve civarında her türlü emniyet tertiba- Teşrınıevvelın 1o sında Alınan tayya-

c-- Bu işde ben ·m hiçbir ilişiğim yok- lar yaoılmnsı için icab eden limanlara tımn ittihaz edilmiş olduğunu ve ölüm- releri tarafmdan Firth of Forth üzerinde 
tur. Bunu hep;,nizden iy! Akademi Mü- teb~igat yapılmışt .. r. den sonra da her türlü tertibatın layikı Y:P:.1~? hava akınından bug~~e kadar 
düni Bürhan Toprak bilir. Ben vakıa ju- ( veçhile ve emniyetle yapıldığını, halkın du~rül~n Alm.ı.n tayyarelerının sayısı 
rideyim amma, tablonun reddedildiği za. _ T İ Y A T R Q L A R ) ihtiram vazifesinin mümkün olduğu de- ~~ c balığ olmuştur.. . • • . . 
man yoktum. Tnblonun niçin reddedildi- ._.....______________ recede yapılmasmın istendiğini, söyle- Uç Alınan tayyarcsının mecbun ınışlcrı 
ğini bilmiyorum.:t Şehir Tiyatrosu 'l'epebaşı dram kısnıında miştir. Ayrıca, tekrar bu.gün, biri cenubu gar-

Diğer taraftan bütün iddialan durdu- ntşsm saat 20,SO da .~~keme şahidlerden Van Emniyet ~i .~Ot;'~ kıyılarm~a, diğeri isviçredc :·.c 
racak yeni bir vaziyet hasıl olmaktadır Şeytan Mudurü Abidin, Sinob Emniyet Müdürü uçuncusü <if' İ.sl.anoa sularında olmak u-
ki o da jüri azasındln bulunan. İstanbul 1stlklAI caddesi komedi kısmında Mehmed, Artvin Emniyet Müdürü Şefi- zere, üç Alınan tayyaresi mebur1 ini~ler 
meb'usu S:ılah Cimcozurı sözlerHc me•ı- akşam saat 20,so da kin mahalli Ağırceza mahkemelerince is- yaplTUşlardır. Bunlann sağ kalan m:iret-
dona çıkıyor. Drm kendisine müraca;t Kan K rdeşler tir.abe suretile dinh.nmc·sine ve muhake- tebttı tevkif edilmiştir. 
ettiğimiz sevimli meo'usumuz bızc şun- menin de 18 İkincik • nun Pazartesi günü Taymis ağzında 
lan söylemiştir: Her akş•m il dan 2 ye kııdar Muallft. ve saat 11 e talikine kar:ır vermiştir. Londra, 29 (A.A.) - Bu sabah, Timcs 

c- Malfımdur Jd, General Hı-Jil, bu Salli.hattln Pınaı lştırnkll~ CBaynnlar kÔrosu) ağzında, hava dafi mitralyözlerinin ve 
memlekete 70 sene garb usu'ünde r"'sim CTarlht Tablo) - Yeni varyete Rumen har:ci 1 toplarmın ate..ş ettik:eri .işitilmiştir. Tch-

hocalığı yapmıştı~. Onun şahsı o kndor Ila!k Opereti - Bu akşam saat 9 da Siyli seti . h ti ilke işareti verilmi§tk. İngiliz hava kuv-
muhtere.mdir ki, farzımuhal olarak eseri Gönül Belası nın ana 8 arı vetıerine rnensub tayyareler havalnnnu~-

(BCl§tarnfı 1 hd sa'ljf ada) lardır. 
Pariste tehlike işareti terek toplantıda Romanyanın harici si

) yaseti hakkında mufassal izabn~ vermiş 
ve Romanyanın Avrupa harbinin başın
daki vaziyetini :ınlatarak demiştir ki: 

Faris, 29 (A.A.) - Pariste saat 11,33 
geçe ve Fransamn garb mıntakasındn sa
at 11,33 geçe tehlike işareti verilmiştir. 
Hiçbir hadise olmamıştır. 

İstanbul Umumi Meclisi Daimi Encii- de kılınarak Edirnekapı şehidliğine def
ı eni azasından Hayri Uğurun vefat etti- ııcclilmiştir. 
~, ni dün teessür•e yazmıştık. Cenaze merasimind"' Vilayet p t• 

Merhumun ccnaz · a- L· ı ı·d K • • • ar ı ve c.oı un n c ı c a- Belediye erkanından birçok zevat \'e mer-
adlı apartımanından kaldır~lmış ve. ce- humun dostlnn bulunmuştur. Resim bu 

. ne namazı Ak.sarayda Valıdt' camısin-ıhazin merasimden bir intıbadır. 

Romanya, istiklalinin tam olarak muha
fazası mazideki bütün vnzifelerinin ifa
sındn faydalı bir muvazene gütmeye ve muvakkaten inkıtaından Türk - Sovyet 
hiçbir siyasi ve ikttsadi teşriki mesaiyi rnünasebetlerinın müteessir olmamış bu
bertaraf etmemeye çalışmıştır. lunınasmdan dolayı memnuniyetini be-

Bu sahada, ilkbaharda Almanya ile yan etmiştir. 
aktedilen ticaret rnuk'.lvclcsini hatırlat- Müteakıben Romanvanın Balkan An
mış ve bu mukavelenin yalnız mükem- tantı memlekctlerile olan iyi münascbct
mel bir ticaret mübmlelesi vasıtası ola- lcrini tebarüz ettirerek demiştir ki: 
rak değil, ayni zamanda hakiki bır sulh 1'ürklyer.in halisane f:ıallyel!nd~n memle-

ketin ve memlet:et etrafındaki denizlerin 
vasıtası olarak ta tebeyyün eylemiş ol- knt'i cmnlvetlni muhafaza etmek kaygusu _ 
duğunu söylemiştir. mı ve h:ırbin bu mıntaknlara sirayetine mfl.-

Keza, 1ngilterenin VE' 1"ran.sanın ga- ni olmak azmini görüyoruz. 
rantilerine temas t. .,..i, v bu garantile- Bnlgnrlstanın sulh ve bitaraflık hnkkm -
rin Romanyanın bütün komşularile iti- dnkl bPy~matmı memnuniyetle öğrendik. Biz 
madh münasebet,cr tcsısinc hizmet ey- kendi hesabımıza dostnne teşriki mesai ar. 

2us1ınu asın gizlemedik. 
lediğini bildirmi~ti.r. Nazır, Romanya - Mncarl.stnn münaseba -

Gc.fonko demiştir ki: tına ve Kont Csakl'nln son nutkuna da te-
Sovyetler Birliğine, bitar.aflık" siya- mo!: ettlkten sonra, sözlertne şöyle devam 

setine müstcnid muslihane münasebetle- etmiştir: 
rimizi idame etmek hususundaki . _ B1 taraflık, bugünkil fırtmalı günlerde ol _ 
muzu bildirdik. arzu du~u gibl müstakbel sulh gfinlerlnde de te _ 

yld edcccğlmiz haklı davamıza olan imanı _ 
Gafenko, Mos~rnva müzakerelerinin mızc'nn vazgeçmek demek değildh:'. 

. lr • ıJ' 
ınkişafa namzed olduğunu takdır hll5. 

sunda da mütehassıs bir görüş ,sabibidit· 
O, köylümüzü istfrsal\! teşvik edcf~ 
sade bu senenin iyi geçeceğini değil· .. g:. 
lecek sene veya senelerin de daha Jllt.1

5 

ld bir köy konjoııkturuna doğru gid~ 
ğ~e kani görünüyor. Şu halde köyli.ı~~ 
zun bir taraftan bu seneki maJısul~ et 
elden çıkarmakla meşgul olurken dığ il' 
taraftan da gelect!k sene için kabil old 
ğu derecede fazla .mahsul almı:ıya çııl;r 
masını tavsiye ctnıek çok doğru ve n1'! 
ne bir hareket olur. ]Ö 

Şuna kat'i surette emin olmalıY1z et 
gerek ham madde, gerek yiyeceğe aid ~111 
nC\'l mahsuller, dünya piyasasındJ bllf ııı 
de, yann da aranacak maddelerdir. :se 
bu mahsullerden fazla istihsal ede şıı 
mulıakkak surette müstefid -oıacalctıf· bl 
kaaar var ki, eğer köylümüz tutiiYl g~,. 
spekülasynna çok maruz maddeJerderı 11• 

ha az istihsal edio kuvvetini meselliı p ed 
muk gibi daha s;ğ1am bir atıye ıısrıııi~ 
bulunan maddelere verirse elbet dııJıa 
bir ~ar~ket7e bul~n.muş olur. . g011 
.. Türkıyen~n. uahılı piyasası bırlc.aÇ '.l'icll' 
ıçınde çok ıyı oir inkişaf gösterdi· Jld~ 
ret Vekılimiz, bu inkişaf tıavası ars51

110ıJ 
köylüye çok doğru tavsiyelerde bıt 1~cr· 
ve hükumetin köy ile müstemif'l"c1l ~ 
gul bulunduğu hakkında tcıninat ~ ol' 
Mevcud hareketler, bu teminatı~ ~ il' 
madığını gösterdikten maada, bıl~ llıı' 
midlerimizi kuvvetlendirecek bütıJ~j9fıı' 
surları muhtevidir. Ynlnız, bu : _J>ı ~ôf 
da!ıa iyi ;ı,ir seyir takib etmesi ıçt!1}1il1'0' 
!ünün sabırlı, müteenni oıması -ve ,.:;ıfC' 
mcte inanması l.fızımdır. Ona btl tB 
yi biz de tekrar ederiz. ~eıı1 

Türkiyenin sulh iktısadiyatınd3~· ıı''t.ı 
bir dünya şartları içinde, bugii~.~~ıı ~ 
iktısadiyatına geçiş esnasında }(o) i $13' 
raması tabii olan buhran, en azaıilııi # 
det cevrini geçirmiş, şımdi kÖY yc1901ır btl!'İ ,, 
konjonktura doğru yol almaya • ~i }'il' 

tır. Yakın hadiselerin ümidicriJJ'l
1
z 

vetlendireceğinden eminiz. Jl'ıı?t 
Tek d 1. · K"" ı·· bır· ~1andall ft•c rar e e un. oy a .,, tnr.9 

sulünü teenni ile ~tarken diğer tl•" ç'1 
yeni .istihsal senesi için daha gayre 
lışmay:ı başlamahccr:. .l1J. 1' 

dlukitfi.n <P/.19' 
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nisbetinde hanrlanaca~ bir mahlruü 
romureukların wyanmMmdan on beş 
gür. anee ağaçlarm her tMrafına sdrQ -

Ma'rangoz Ali iyi bir çocuktu. Neş'eli parasına; bir kırk dokuzluk fişesini kol- lecek vwya pt\ak11rtülecek olura. her 
idi. Kazancı da yerinde idi. Yalnız o- tuğunun &ltma JC>ktu. Bir elinde kova- fürlü hastalık ve 1ıaşe:relerin kmdl ka
nun bir t~k kusuru vardı. O da içkiyi s1 evin~ gitti. zınmı4 olur. Ve llerlde de Myle temiz
birez fazla sevmesi idi. Evde köşe minderine eturmuş olan lenmiş ağaçlal"dan iyi w ~ ?DllUul 

Fakat içkiyi severdi dedikse cayyaş- Ali önüne bir tepi alınış içinde bir ra- almak imkAnı eld~ edinr. 
~rı. demek istemedik: .;Mahallede ne kı şişesi, iki de y~l biber, akşam key- Bir kııım köylQınilzün ccanım. ola -
zatman bir düğün olsa onu davet eder. fini yapıyordu. Karısını görür görmez: <'A?h varsa ne yapsan faydasız- eleyip 
ler. İçer, şaka eder, oynar, söylese bü- - Karı, dedi. Sm.i gene Ç84Ille ba - bu çok ~zel tedbiri yapmamalan a -
tün düğüne o neş'e verirdi. Karagüm- şında Feyziye ni:ne denilen o acuze ile rınıl~ak bir ~ydtr. ~ttliğtm bir k1 -
rükte herkes bu fikirde idi. çene yarıştırırken gördüm. sım yerlerde, eberlya kıt 10nunda a -

- Aliye varacık kadın bahtiyar o- - Onunla çene yarıştmnıya gitme • ğaçlann dibini btr kere belleytp bir 
lur! Fakat bu tahmin doğru çıkmadı. dim eve su getirmiye gitttırı. daha, ancak ınaMul 1.amanı yanlarına 

Ali günün birinde kendisine karı oltt- - Ben böyle feyler i•temiyorum. uğramak AdE>t olmuştur. Halbuki btr -
rak Fazılayı intihab etmişti. Fazıla çok Bunu srma Iafla anlatmak mümkün ol- çok hastalık ve haşerelerin gelecek se
ttıeziyetli bir kızdı ve ahlakının tatlılı- mıyacaksa!. ' nP zarar yapacak tohumlan, hep lKın -
tı Yumuşak başlılığı bu meziyetlerini Diye savurunca yumruğunu kadınca- 'iaıı sonra ağaçlara yuva• kurarlu. Kı-
daha kıymetlendiriyordu. ğızın omuzuna öyle bir vunLf vurdu ki lnıinin yumurtası, kiminin mantan, ki. 
Evlendiği gece, düğününe davet etti- kova kadıncağızın elinden dtl.ttü· Sular minin tohumu; aJaç1arın Mesine beri • 

İi arkadaşlarına eğer bir şeye kızarsa dökülmüştü. Küçük odanın içi sırılsık- ~ine gizlenip, behardaı uyanarak faali -
kaı:ısını dövebileceğini söylemişti. lam oldu. V!.'fe g~r ve t1h1tı zararlara se~fyet 

Bunu bir şaka gibi dinliyenler pek Ali tabii daj"ak atacaktı. Bunun için ver!rler. Bövle zamanlarda, mftstah -
gülmüşlerdi. Fakat ertesi sabah Alinin de bundan iyi bahane bulamazdı ya. ::;il çare aramaoya kalkışına da, iş l!ten 
IÖzün-:i tuttuğunu Fazıla kızın bir gö- HPmen köşe minderinden fırladı: ~cçmiştfr. Ço~nun baş iJACl, kış 90 -
ZÜnün etrafını mosmor görünce anla • - Mel'un kan ben sana odayı kirlet. nunda yapılmak gerekti. Sonradan ya-
nıı~Jardı. meği gösteririm. Kovalan yere atına"ğı pılcıcak tednvi~ en iyi~ bile Diraz 

Ve iş~ bir senedenberi Ali adi gün- öğretirim. Bana kafa mı tutuyorsun ? evvel 3Öyled1ğim ~bi m~sulü ço~l • 
~rde bir, Pazm-ları iki, bayram gün- diyerek karısının 0-stüne yfırüdü. Elini tıo i~;leştirme~ yaramaz, uran 8nle
leri üç nöbet karısını dövüyordu. Ve kaldırdı. Karısının suratında şaklıya - yip azaltmaya htmıet edtt. 
IÖrünüşe göre Fazıla bu yumuşak baş. cak tok:itın sesini büyük bir zevkle din. Bunun için c~ sonu temi:d1tfne• 
lılıkta devam ederse bu iş ömürlerinin lcnıiye hazırlandı. c.:>lı:: ehemmiv~ wrrnek lbımdır. A -
IOnuna kadar böyle devam edeceğe ben- Fakat bu zevk çok uzun sürmedi. i?acları rKarbolineum) ile badanar et -
ıiyordu. Çünkü bu şaklaYl' kulağında öttiiğü tikten. bagka kunımus dalları ve otlan 

Çünkü artık Ali, tütününe ve rakıc;ı- an1a kafasında da milth~ Dir şey pat- tonlavrp atmak, çalı vega'irevi ~küp 
lleo alışık olduğu kadar kansını dövmi- lamışt:. v&hnak da bu sırada ihmıl edllmtye • 
)e de alışmıştı. Çünkü Fazıla elinde tuttuğu ~işeyi cek işlerdendir. * kocasının kafasına indirmişti. Tan~ 

-&on Posta. nm tarihi tefrikası: 68 

~ BINBİIDIREK 
~ 1 IA TAK HANESi 

Tehlikeli bir oyun 
Hatta bir aralık Panayot kaptan: - Ben ayakdaşlarımı bırakıp bır 
- Bre Yandım Ali, atlıyalım bir ba - re gitmem .•. 

lıkçı kayığına, varalım bakalım ncdiı - Yandım Ali bu oyun kelle oyun 
fenlikleri bu Çekmecelilerin?. dur .. 

Demişti. Yandım Ali de ondan daha az - Bilirim, benimki de koltuğumda 
merak etnüt delildi. ltalikratya kayıkla- ten ... 
nndan belki bir yırmıden fazlası, denize Bu genç ve azılı baldın çıplak e1' 
açı.l.mış bulunuyordu. Yandım Ali, ayak - kuşağını düzc!tti. Şöyle bir gerindi ve 
daşı olan 'hılblhçiye: lürnsiyerek ilave etti: 

- Sen burada bizimkilere göz kulak - Kim bilir ... Belki Sultan Muradı 
ol.. ben Panayot kaptanla Çekmecelilerin kaldırmak nasib olur yarın gece!.. j 
yanma vannm.... MUSA MELEGİN GÖZ YAŞLAR! 

Dedi. Panayot kaptanla beraber, sa • Sultan Murad Çekmeceye, güneşin 
htlden açılmak ilzen ol:m son kayığın ışıkları ile beraber ayak basmıştı. Pa 
yanına kotta Panayot kaptanın csakar dişahın istikbali, çok parlak olmu~ 
elli. o!duğu.n11 Kahkratya kayıkçıları da Çekmeceliler, hünkar kayığını kara1 
bilirlerdi. Panayot: yanaştırmamış!ardı. İki yüz tane Çekrn 

- Hey!. Kayıkçı.. biz de geliyoruz!. ce yiğiti deniz içindi:! iki sıralı dizilmit 
Bağırır batırmaz, geriye gelerek iki ler, karşılıklı el efe tutuşarak kolların: 

.erseriyi de içeri aldılar. Fakat tam bu üzerine iskele 1ahtaları atmışlar, üzeri 
sırada idi, kaptan He genç baldırı çıpla- ne kilimler döşiverek padişahı kayı~ 
fu:ı arkasından bir sarhoş narası Y:.iksel- dan karaya el :üst:indc almışlardı. 
dt: Karaya ayak basar basmaz, kac:abı 

- Hey!.. Açılmayın yakanın va1lah elli koç kurban kesmişti. Başlannda çı 
billi.h!.. çekten yahud yeşil dallardan çelen~ 

Bir akşam çeşmenin başında Feyziye Ali yere yığıldı. Alnından a"Şağı 

Nirayı atan, birkaç saat evvel şarab - hepsi beyazlar giyinmiş, yaşlan on ile ~ 
haneden aynlrruş olan sarhoş Yeniçeri - beş arasında yüzlerce erkek çocuk, pa 
lerden biri, it.ara Ahmed diye anılan a •

1 
dişah i1e maiyetıne, ılabiler okuyarak. 

damdı. Bir elinde koca bir yatağan vardı. zerlerine gülsuları serperek selama d~ 
Sarhoş Yeniçeri çıplak ayakları ile ba - muşlar. başta K5çükefendi ile davetli 
cakları dol• doiaşa o kadar süratle koş-ileri olduğu halde Küçükçekmece fıy..._ 
muştu ki kQrektekiler açılmak ıçin ufak I köy ağalan ve balıkçı ağaları birer ~ 
bir harekette bu lunsalar, müthiş yatağan, gelip ayak öpmüşlerdi. Dördüncü Muraı 
içindekilerin, başları hizasından bir orak 

1 

hepsine ayrı, ayn iltifat etmiş, il!hi o 
gibi geçiverecektL Panayot kaptan der - yan çocuklardan bazılarını okşamış, öp 
hal hançerine ~ı atmış, fakat Yandım Ali müş. hattA üç dört tanesinin derhal •En 
Rum aemicinin elıni tuwrnk: 1 derunu hümayun:a a. hızmeti şahane Rny M. Dede'ye: ,.. 

.Tatlı soğan~ bnd1~rrılz qanın ,.ıışttğl - Bırak hançer işini. bugünlerde Ye- sine alınmasını emretmiş, Çekmece fuk:ı ll!ne He Fazıla karşılaşmışlardı. Aııı.ba- kanlar akıyordu. 
tı Mustafanm ka'rlsı idi. Elinde iki Onu bu halde g6rünce Fazıla müthiş 
ko.,,a pek sevdiği atı cDeli Memiş•e su c:urette korktu ve odadan avluya, avlu-

h~r muhitte ve~. Yelnı., !ulanmadan 11 _ niçeri vurmak olnwz .. idare ederiz sar • rası için .~~.yüz k~ akçe ihsan et!i~ 
ter. Tohum teda~ teln. bulunduğunuı ~ _ hoşu.... . . . .. sonra. Kuçukefendı yalısında kendısıneı 
rln :!:lraat dairf'lltne başvunmaz, onlU' M - Demıştı. Ve hemen Yenıçerıyc done - tahsis edilen dairede istirahate çekil 

•1mak içln oraya gelmişti. dnn sokağa fırladı: mirine tua.ssut ederter. rek: misti. 
- Bre Yeniçeri ağa .. bre yiğit biz se - Sultan Murad, Cekmece yiğitlPdnin • Fazıla da eve su götürmek için çeş- . - On.u öldürdttm.. Onu öldürdüm! T. 

ttıenin başında idi. Fevziye nine: dıy€ bagmyordu. t 
- Allah. . Allah bu hınzır Deli Bu aksam saatinde naracık sokak pek ln verdi. htiyar ka•dın kanları sildi. 

,.. h d y J ""'-1' M · · Sonra havlunun temiz yeriJe yüdlnü nıemış. At değil kırbaı .. ne su içiyor ne tC"'l. a i i. a n_ız ~ .• emı'1ne su ver-
1 F L k \'C boynunu sileli. IU içiyor. Ne kadar su tas.ısam vetmi _ .mış o nn evz1ye nıne anınn apısın-

J d k d Fazıla hiç bir şey yapamıyor kaqıdl! Yor bnansıza... an çı ıyor u: ...._ 
durmuş durmadan ağlıyordu: mtiyar 

Diye kendi halinden şikayet edivor- - Ne ba~ırıyorsun övle? Hayrola! kscim: 
lllu. " diye genç kadının ~nünü kesti. 

- Gözüne yazık! Bu uğursuz için bu 
Onu işiten Fazıla: - Aliyi öldürdüm. Başına bir şişe kadar yaş dö~! diyordu. 
:- Ah Feyziye nine!. dedi Deli Me - vurdun:ı: ~afası patla<lı; kanlar içinde Fakat bir taraftan varalıyı da ayılt _ 

ftl'şe, iki kova, üç kova su verirsin ni- yere duştu. m:va• gayret ediyordu. Sirke, Hmon 
bayet doyar, ya benim Deli Ali?. Bir - Sus şimdi baığırma! dedi Ne olu- koklatryordu. Nihayet tedıwi mü!bet 
bevgirin içebileceği su .kadaır rak1 içi- ycrsun? Her kafuı patlıyan ölmez ··· bir neti~ verdt Yaralı gözlerini açtı 
Yor. Sonra sızıp geberse ya!. Hayır iç- Gel bakalım belki beyılm~r. ve ayılır ay ılmaz vak'ay:ı hatırladl. Kll'-
::;çe celalleniyor. Ondan sonra• atıyor Fcyziye ninenin soğukkanlılığı onu rısmı kaJ'lısında ~z yaşlan içinde 16-

na da.vagı"' ! biraz teskin etti. Şimdi a'tlamıya baş. .. F run~: 
ey7.iye nine: lamıştı; fikat onu takib etti. _ Sus sekerim, sus: dedi. $işevi 

"6 - Kendime dayak mı attırırım; dedi; İçeri girdiler. Ali yerde baygın ya- hı:ık etmiştim ... Fakctt sana yalvann.m. 
d vıık sözüme tövbe ... Ben senin yer.n- tıyordu. Bir daha kafamda bir şiı'e kıracamn za-
'b e <>~sam ygpacağımı bilirdim. Amma Feyzi ye nine: mnrı dfkkat et ~e rakı olmm5m, rakı 
rı.~gü.nkü kadmJarda, şöyle bir kocaJa. - Tut şunu yatağ'ın nıttme koyalım! icil!r. Onu ziyan etmek günahtır!. 

1 ürkütecek heybet ne gezer. Dayak dedi. * 
~·~rlar .oos çıkarmıyorlar. Bizim herif O:ıu yerden kaldırdılar. Karyolanın Ve 0 ~nden !K>nrn bir daha hi~ bir 
labıı.ım karsımda tir tir titrerdi alimal - üstiine yatırdılar. Kan durmuştu. Fırkat kimse l"'aııla,•ı çdrlirnilş btr göz: pet _ 

··· Fakat sen yer aayağı oturursun. yara oJdukçn bftyfttü. Sat kaştan sol lamış bir dudak, yaıssılfı.,mış bir '"1 -
~· Fazıln o gün çamaşıra gitmişti. Ce • şa!cağa kadar gidiyordu. runl:ı ~mıedf. 
~nı:le bir lirası vardı. Bu muhavereden - Şimdi bana .ıalak bir havlu ver! Ali, her nedenıte karısmı dövmek ttt-

nra köşedeki bakkala giderek kıydı Fazıla Feyziye nineye ~lak bir hav- vnrlırıı artık terketrnişti. 

ninle şerbet içen gemiciler dej;(il miyiz kına sabana kadar icmisti. Fakat, pek y 
bre?! kından bakıldı~ı takdirde gözlerinin ha 

Demişti. Bu JÖz sar!'ıoş Kara Ahmedi kızartısı müc:tesna. tavır ve hareketle~ 
olduğu yerde tutmuş, Yandım Aliye dik- den hiç belli etmiyordu. 
katle bakarak: .. . . 

1 
• Çekmeceli1er. maiyetindekilerin k 

- Bre gerçe~ s?yler~ın .d~lı~an. ı. · · Bız 1 olduklarını dPrhal öğrenmişler, daha k 
ııeninle şerbet ıçlık .. bırbırımıze can ba- raya avak bastıkları andan itibaren, btl\ 
ğışladık. · · . . . birlerinE' parmak ile ~östermege. bir 

- Yen içen ala be · sıı 1stanbu1a ~ıt • evvel işittiklerini başkalarına söyleme 
mez mi ;dinil!.. başlamışlardı: ' 

- Bre yijtt yoldaşla!" Rittiler .. amma _ Musa Melek Celebi hangisi be? M11j 
ben vazgeçUm o işten ... sultan Murad ile sa Melek Çelebi hangisi be? 
0!'111 olmaz .. Bre bak b:z İs~anbula tııde- _ Dur bakavım .. demin RÖSterdiler 
rı:ı ... Sultan Murad da demz donanması . t . te ş m; l rocuk' . • ış e, ış ... u ,,_ze ... .. 
yapa~ak Çek~'...'.'eye. ~elır .. ; Bre bak bu -Pek kücük imış yahu ... 
yana ... Bre yılit dcnıze bak... . k a· · :ır. 1 

Y d Ali b. d kl t 0 - Padışahımız onu en ısıne o~u e an ım ır an ura amıs ı. e - d" . 
ni%de, meşalelerle donanmı~ sandallarla ınmıs. · · 
Sultan Murad mı ~eliyordu? Panayot _ - İnsanın başına devlet kuşu konun 
rttis te şaşırmı,tı. BoRuk bir sesle: boy le konmalı ... 

_ Bu ne ittir Ya':'ldım Ali? - Bun~ devl~t kuşu demezler, sulta 
Diye sordu. Serseri delikanlı omuzla _ yanı ateştır. demış__ atalar ... 

rını silkti: - Öyledir .. dogrudur .. 
- Bu iş beni"ll bildiklerimden değıl _ - Doğrusu ~zel çocuk, peri padişa 

dir. hının oğlu hani... 
- Bre saha ele verilmiyeJim?! - Hak nazardan saklasın ... 
- Bilmemi - Ya öbür delikanlı kim?-
- Bre Ktl~efendiye Sultan Murad • - Hangisi? 

dan mektub 19lecek! - Canım, Musa Me1ek Çelebinin ya 
- Mektubdan evvel kendisi geJiyor nında .. şu esmer {; 1~ •• 

iftel. - Padişah şimdi omuzuna vurdu 
- Bre Yand1m Ali soğan kayığı se1a • ğil mi? .. 

mettir!. Vaqeçelim bu işten ... (Arkası var l 



O Snyfa SON POS'f A İkincitcşrin 30 

___ e_k_et Bab~rier1.J Kaşta kurulan ve 
yok olan medeniyet er · ara a uğrıyan Ceyhan 

;ift isine yardım ediliyor 
Ara.pkirde 
doktor yok! 

rapkirden yazılıyor: 
6 ay evvel bura bükume& hekimi 

tahvllen K.emııll:paşa kazası B. bek.im. 
lijine tayin edllmi.ştl. Arad.Mı uzun 

bir müddet reçtitl b2lde şimdiye ka
dar buraya bükfımet tabibi tayin edil
memiştir. 

Cenubi Anadolunun en zengin tarih harabeleri ile dolu 
olan Kaşta tetkikler yapmamız lazimdır 

Kaı ( Hususi ) -
tık önce Trova'nın 
i~galile başlıyan İs • raat Bankasına o~an bu yılki borçları gelecek seneye 

tecil edildi, bir senelik vergiler de affolundn 
kentler istilası karşı
sında, Lidya, Firik .. 
ya düşınü9 ve İs • Yalnu: merkezin H bini mütecaviz 

ve köylerHe 35 blnl baJan bu kazada 
doktor olmama!JI balkı haldı olarak 
düşündürmektedir. 

Burada Birincikinundan son'ra kış 
bastınr. Bütün ve.alU nakllye tatil 

edlllr. Trflll rüzerrlhı da olmadığına 
göre ha!';tlll.ar ne Malatya ve ne de 
Elizıta ı-ldemiyeceklerdir. Bu vaziyet 
karşısmda mecburi olarak tedavisiz 
kala:rak mukadderatı11. insafına terke
dilerek veyabud son bir çare olarak 
koca karı illçlarına başvurulacaktır. 

Buraya bir doktorun tayini çok Iü
:z.uınJu bir Jhtlyaç olmakla beraber 
hııyaU brr meseledir. 

kentler orduları, 

meşhur Gordiyom 
düğümünü bir kı -
lıç darbesile çöz .. 
dükten sonra, açı -
fan Anadolu ~lla • 
rında yakın şarka 

doğru genişlemesi -
ne devam etmiştir. 

Daha ziyade, Da - KCl§ harabelerinden bir görünü§ 

Ceyhandan bir görünilf 

ranm tahakkümüne son vermek, Hin - adamlar, Kasantos-Kınıkı tanırlar. Fa .. 
distanı almak gayesini istihdaf eden kat biz, kendimiz, hal§ bunu tanımıy<>
İskenderin harekatı, İranlıların haklı tuz. On sene evvel bk İspanyol Alimi 
mukıtvemetile karşılaşmış ve bu iki Kınıkta tetkiklerde bulunmuş olduğu 

Muşta bir duvar yıkılması kuvvetli hükumet orduları, Anadolu gibi, birkaç sene evvel de Fra'nsız arke-
Adana (Husu~ - Bu yıl muhtelif se
ılerle zarara uğrıyaıı Ceyhan çiftçileri 
KUmete müracaatta bulunmuşlardı. Al· 

rimize gelmiş ve ştrketin ilk heyeti idare Ü d b' k ö' dU yar.•madası u·· zerinde, t"""ihı"n en kanlı olog"larından Adambey de buraya gel.. 
· ı· b - ı t B ·,_+.;....,.,.,.:ı. yuz n en ır çocu . ~· ıç unaı ugun yapı Il'.lJ ır. u 1'.r .......... --, ve müthiş harblerini yapmışlardır. miş ve edindiği tarihi malfımatm tet -
şirketin belediveye devrinden soııra it • Muş (Hususi) - Malazgirt Yağış is- Bu devirde, doğu Akdeniz medeni _ kiklerinin hüiasasını Pariste bir konfe-
ler hakkında kırarlar alınmıştır. ~asyon memuru Yusufun eşi, bulundu- vetleri arasında, en sat\'etli günlerini ransta mevzuubahs eylemiştir. 

Bir amele öldü gu evin mutfağında tandır içinde ek - v B"" ··kı k~ k"' ""kl · h" ki borçları gelecek seneye tecıl edil - . . . .. ya~amakta ve kemal derecesine çıkar- uyu ere arşı uçu enn ımı -
ve ayrıca son bir scneHk vergileri de 1 Şehrimizdelti Malatya bez ve iplik mek pışırırk~n.' şi-dd:tle yagan yağ - dığı medeniyetinin nuru ile dünyayı yesi için küçJkler arasında elbirliği et. 

nuz ma!Umata göre, müracaat eden 
çiftçilerin Ziraat Bankasına olan bu 

edilmiştir. 1 fabrikasındaki istim borusu pathyarak ~urları~ tesırıle evın mutfak duvarı aydınl;ıtmakta olan Kasantos.Kınık mck prensi·bini tarihe armağan eden 

C h k k B k
. S h" k"" Ali adında bir i.şçinın öliımüne sebeb ol- bırdenbıre yıkılmış ve çocuklarından medeniveti bu iki amansız düşmanın Kasantos, tarihte örnek devletlerden 

ey an nyma nmı c ır up ı oy M , 1 h k b" · · k"' ıt d k ı k öl ·· t•· • ' . ·ı k k d ı·k d l k ı muştur. ~ u ler ak ınd:ı adltye tara- ınsı en c•Z a m a a ara muş ur, çarpışmalaınna· en ziyade sahne olan birisidir 
rı ı c pe ya m an a a a .ır oma - f d ahk"ı-~ b ,J· • ..ı d k t "kil te d ı K k d . .. k . ın an t ıwuta s~lanmıştır. l!ıgen e en azın azyı e a ş o u yerlerdendir Mira harabeleri 

iır. ayma am geçenler e bu tun oy 11 tandırın içine düşmüş ve ag· ır su.rette 1 · "1 k · · • ı· 1 · · Kas~ntos'tan başka, Kaşın doğusuna 
htarlarının dahil olduğu bir toplantıva km . . Beyne mıle ar eoloJı a ım ennın pek ~ . .. . . - Kocaeıı· zeyt•nlerı'nde hastalık yarımıştır. E ek pışıren kadının da 1 d d·,·I Ka lfT. k d'" T h" . d '"'çag· ı• asct etmış ve koy ışlerı hakkında ken- b" k 

1 
k lm ya an ~n tanı = arı ssntos-1n..1.nı , uşen emre na ıyesın e v~ u " 

lerile göriişmelerdc bulunm~tur. çıktı 1~ 0 u , ırı .. ıştı:· . . . b'JgünkiJ Kaş'm Ovagelmlş - Kınık köyü il~ Kakava adası arasında yayıl-
K 

k ilk ı· d t ks k" - aza \:e koylerımızdekı tarzı mıma- köylo .. i arasınd&! ve Kaşın garbinde bu- mı<:. bulunan Mira medeniyeti de Ka'iın 
aymıı am, p nn a, opra ız ov t •t (H ") z· - · · ·· ··kı·· ···d·· 'k. -· · . to kl d ... t h , k k t. zm! ususı - ıraat umum mu. rının çuru ugu ur ı zaman zaman 1 kt d zen .... ~ı·n tarihı"nden bir örnektir. \ u pra an ırm:ı ışını a aK u e - . .. . . . . .. . . unma a ır. 

meğe çalışıyor. Bu iş için her köyün ~: ~b~n ERe şehnmıze gelerek tet- böyle facıalara meydan vermektedır. Geniş bir saha üzerine yayılmış ha- Temre köyü üstlinde bir tepenin bnğ-
pı aklarına ve kimın ne kadar toprağı ı U er e u:u~mu~t~r. .. . . Ad d 'd b' 'lk rahelcri, binlerce yıllık zaman te!'!iri ı ma sarılmış olan Mira kalesi, e'ki 
ılunduğuna ve kimlerin topraksız ol - v mum ~udur vılay~ nu~une fıdatn- ana a yenı en ır 1 ile yıpranmış olmakla bera'ber, bu me. zaman harblerinde zaptolunmacı;ı çok 
ığunu gösteren cetveller 0 hazırlanm~ _ ,lıgını , A~fiye tohum .ıslAh ~sta!!yonunu okul açıhyor der.iyet, gerek geçirdiği tarih safiıalan !!iiç kalelerden biriydi. Denize ve Tem-
. K k . t" d k" b" . k A.sağı Kırazca elma fidanlıgını geT.rnfş- k k" A fl ·ı 

0 

·' ayma amın rıyase ın e ı n ro - ı · Ad (H <: .) _ Ad tt k \'~ gerf' teş ılcıtçı ve yapı9ı vası arı ı e re :>Vasına hakim olan bu kale, alt tarn-
isyon bu cetvelleri tetkikle meşguldür. tir 'h . ,ana "du_usı k . . ana ~f 0

d ~~ ha!a dipdiri durmaktadır. f b" . .. - 1 1 ih ta 
k d C h k .. 1 · d k" b""tü t 1 Bu sene Karamürselde zeytincllik ı tıyacını gı erme ıçın maan aıresı B d d 4• 1 d lm .. d f ından ır sliru maga•l'a ara s o -

~ ın a ey an oy erın c ı u n op- • ... · ed . 1 • lt kt d ura a, ag aır a oyu uş mu a aa 
.. .. h' . 1 kl k ~ ı kt t rıs vasıta arını çoga ma a evam . . lunmuştur ksız koyluler toprak sa ıbı o aca ar -

1
1 ur.:-u açı aca ır. . . • .. halları. genış dehlızler mağaralar su · 

. · edıvor. Bu yıl ılaveten açılauı dort ye- ' ' u·· • K k d ki h. be 
r. 

1 

M•ntakamız zeytinlennde zeytin . :
1
k k ld b ka b. k . k depola1'1, anıtlar ve kısmen yıkılmış çagız - a ava arasın a ara 

Y · b' k'" .. 1 k d h ,...+ 1 ,., . .J z ı· 'L.. zi nı ı o u an aş ır aç güne a - k • 1 em ır opru yapı ıyor ur u a:sLa· ı6 ı varuır. ey ıncı~r, . - d z· G'"k 
1 

dl . b" ·ık ale harabeleri, tarihı binalar göze ler ise, hilkatm bir eseri olaırak ems~ -
- ad 1 k'l .. t d bu h ar « ıya o a pıt a ı yenı ır ı o- . 

Geçen sellerde yıkılmış vulunan Çafit rnat muc e e teş ı a ın an asta- k 1 b" ı·· 1 1 kt çaromaktadır. siz güzellikte olan Üçağız limanının 

1

1 k
T il d 1 ed"l . . . '""" kt u ınası oren e açı aca ır. .. .. . d ıı. • • 

>pnisünün inşasına başlanmıştır. Köp - ı .. a m <!a e e ı mesını ı:neme e ~ HentlZ uzerın e tam manasıle ıncele- ort'llarına serpilmiş ve birer ada halini 
mi.in inşaatı 940 yııı sonundn netice _ rurıer. Kaşta k~fesler n;çı·n mc yapılmamış oıan bu tarih tablosu "kt· · b 1 . , .. tted· 

· k" ·· ·· · 90 000 Vll" t ·· f1d 1.. bu · · t "h ·1 · ·· · d ··d kkikl f 1 J!:'a ey emış \azı)e ır. necektır. Bu opı-unun ınşasma , aye numune an ıgı, sene arı 1 m1 uzerm e, mu e ere ay-
~a sarfcdilmektedir. halka aşılı ve aşısız meyva• fidanları kaldırılmıyor? da!ı olmakta gecikmiye~k vaziyette Buıada da bir kale mevcuttur. Ve 
<;Jektrlk şirketinin belediyeye devri tevzii ne hazırlanmakta~ır- Köy1Unt1n Kaş (Hususi) _ Bir kaç sene evvel[! ve onlftrı, tarih öncesinin uzak yollar1- ~en iş bir sah& işgal eden bu kale, artık 
Adann elektrik şirketı idare heyeti tohumlukları da selektörle te.mlzletil • peçeicrln atılmasına: karar veren Kaş na -göti.lrecek ve tarih yollarını aydınla- rnlim tabiat~ teslim ve mağltib olmuş-
liğine tayin edilen Galib Kemali şeh- me'ktRdir. belediyesi, son zamanlarda kafesler taıcak bir meziyette bulunuyor. tur. 

----------------------------~ h~~n~l~eydk~m~~~du~ndın ~auntm-~nıkın ~rl~nd~. millf Bu tarihlk~~her~rafin~~h~ 
( Dahiliye Vekili Adanada ) memleket içindeki pencere ve ba-lkon m.ldafaa"a verılen ehemmıyet, bılha~a h be· · d k lm 1 le 

• ~ - v ara smı an ıran yı ı ış eser er 
larda kafeslerin yeniden türemeğe baş- kayda ~ayandır. Coğµ-afya'sının icabı, . . 1_ 
ltı.dıkJarı görülmektedir. her zaman için clüşman sellerine karşı 'e fakat fundalıklarla geçılmez bir ha 

' Dahiliye Vekili Faik Öztrak'ın cenubi Anadolu tetkikleri hakkında maH\~ 

1 t vermistik. Yukarıdd'.ı{i resim Vekilin AJanadakı Ulus parkındaki tetkik .. 
~ınden bir intibadır. Sağında kendisi le beraber ıSeyahat etmekte olan Kırk
areli sn!ylavı ve Çocuk Esirgeme kuru '11U genel başkanı Fuad Umay görül .. 
nektedir. 

Verdiği kararları yerinde ve zama _ bulunaıı Kasantos, bu meşru .sebebler de çevrilmiştir. Kc1leye giden bir kapı 
nında tatbik ve bilahare de talkib et _ alt:ndn, milli müddfaasına olmakla be- varrır ki bu kapının ancak taştan ya • 
mesi Jazım gelen belediyemi-zden, faa- raber, komşu şehirlerle de ittifaklar pılmış direk taşları mevcuttur. 
liyet bekliyoruz. yanmak suretile teşkilatçılık eserlarl Üçağızdaki bu kale, anca'k duvarları 
Kaş belediyesi, ahiren park haline gö2c;~ermhe!ie çb~lışmıştır. kalmış olduğu için bir keçi ağılı halini 

getirilmesi için istimlAkini tasavvur et- C'I şe rin ır araya gelm1s olmasın - .. .. . · da te.,~kkill tın< · 1 .... K · t k almıc;tır. Burada kovlulerln keçilerı. 
tiği Incirlibahçenin de istimlftk işini ve rı """'- e ış o au a~an os on- · • 
bazı yolların da tanzim ve tesviyesini federa<:yonu, bu milletin hükümet kur- öküz ve inekleri otlamaktatlır. 
naznra almamaktadır. mak yolundaki faaliyet ve hassasiyeti- Bu limanın Temre tarafında Hamidi

rtf' ranlı bir misal olmakta ve tarlht~ ye gı>.rnimizin Umumi Harb senelerin· 

e·r bebek derede bu1undu 
Çankırı (Hususi) - Orta o'kul ya -

nındaki köprü kenarında suyun attığı 

cırı1çıplak yeni doğduğu anlaşıldn bir 
kız hel:ıeği bulunmuştur. 

Hadise etrafında polis takibata der
hal bcı ~lamıştır. Henüz müsbet bir ne. 
ticeye varılmamış fail meydana• çıkma
m·ştır. 

Ufak bir çocuğun söylediğine naza
rım yiizü kapalı bir kadın Hastane köp 
rilsilnden bakraç içinde ıbu bebeği at
mıştır. 

Örtı(>k teşkil eylemektedir. de ziyaret hat:rası, taşl~ra oyulmuş biıt 
Arkeoloji ile uğrasrı'h beynelmilel hatıra bcıyrağı vardır. 

c Samsu._n_m_e_k_t_e_b_l_e_r_i n_d_e_k_o_ro_~) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey bizim oğlana 
ı ı) orum doğrusu. 

... Hergün benden ayrı ay
rı balon istiyor_ 

... bu balonları ne yaptığı
nı soruyorum.. uçurduğunu 

&öylüyor. 

Hasan Bey - Senin oğları Samsun (Hususi) - Samsun ilk okulllrı, 2 3 Nisan, ulusal arttırma haftası 
büyüdüğt1 zam.an muhakkak gibi törenlerde verdikleri koro konserlerinde çok muvaffak olmaktadırlar· 
ecnebi memleketlerin birinde Re.~mimiz, Sctmsun okullanndan birisinden bir talebe grupunu, mikrofon 
radyo spikeri olac.k aziılml. önünde muvaffak bir koro konseri verirken göstermektedir. 
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Deniz ve denizcilik l)llllRllHlllmtlllllUUllllHHUtwllHllllllllUlllllUllUUl!mlllllUllllllUlllllllllllllllllUUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

§ 
(Baştarafı 6 1ıcı sayfada) 'MUttefilderin bahriye lwvvetleri = 

evlJe], 100,000 tonluk gemiler batırmı. Bereket versin ki yalnız ireğiliz .. . ~ 
Ya 'muvaffak olmuş idi. İngilterenin kudretli donanmaıın bizim. § 

CO vakit knra hududlarında vulrnbu- 1e beraberdir. § 
1~ kanlı muharebeler dolayısile bu de Fakat teslihatları ikmal edilmekte S 
nız muharebeleri tayıkı veçhile teba- olan be~ yeni :urhlıııı henüz vazifeye S 
ri.İ7. et~irilmemiş idi. Hali hazın tetkik başlamadıklarından, Alman gemileri ile § 
Ve isti!,bali teemmül eylemek üzere siir'at yarışına çıkabilecek Dunkerqne §! 
rrıa_ziyi hatırlamak hiç de fa•ydadan hali sınıfında iki gemimiz ile bir kaç harb §§ 
degildir. knP.'azörJeri var ancak... 5 

Dcutschland zırhlısı Fakat buna mukabil müttefiklerin ~ 
Deu•ı;: hl d . . d kid k müteaddid zırhlıları vardır. Bunlar, en § 

b::ı hse ·~ r . an gcınısın en es . en ço kuvvetli düşman gemilerinin f evkin - i§ 
zıbr ~.ıa~. k Onun hakkında bırçok ya- dedirler. Ticaret gemileri kafilelerini § 

· az 1 • muvaffakiyetli bir surette muha'faza §§ 

19
DPnize indirilmiş olduğu 18 Mayıs edebfürler... 5§ 

ı 31 tarihinde Deutschland'ı okuvucu- F " ""midl k ılmamal 5 
a v azıa u ere ap ı = 
rımızn şu suretle takdim eylemiş idik: 5 

Bir köıenize beş, on para atarken bir de bir 

. 

MİLLi PİYANGO 
Bileti alınız! 

Bu bilet sizin bir kaç senede e1de eılemirecejjiniz parayı 

ayın 11 inde ve ir saniye içinde 

KAZANDIRABiLiR b· •_HaJi hazırdaki zırhlılarımızdan hiç ı;.a?riye daittlerlnin sırlanna vakıf 5§ 
ır~ ona yetişemez. Modern kruvazör. rlegilı~ ... Oynanmakta _ol~ satranç o - := ~ 

lt'rırn:7aen hic biri onunla muharebeye yunıı le taşların mevkıinı biliyoruz. :=. S 
tuıu~anıaz.. , Mak,adunız, cDeniz hlltimiyeti• gi- -=s;ı1111un11111111nmm111111111nm111111111m111111111111111111111111111111nınH11nHHllllll1Unnnnn111nmn11111111111111111111111nı11111un111111111ım1111111w 

Bu a'"ada Almanlaır hizmete Ü ded bi bazı ifadelere tarihte hiç bir zaman T''- k• CQ h • t M k B k 
beutschland vazettiler. ç a haiz olmadığı ve haiz olrnaı ihtimali de ur ıy e m u rıy e er ez an ası 

Dunk . mevcu~ olmafuğı bir mAruı iuıfe edil- • • 
tırnız :rque v~ Strasbourg ~ırhlıla - memesi Iazım geldiğini fhtar etmekttr. 25 - Jkıncıleşrin - 1939 
doı..8 1 

;ızmetc gırinceye kadar veıi-yet En iyi şerait dmilinde bile idare edi- A K T t F 
'Fa zla nez~et kesbeylernlş idi. len bir harb sırf muvaffakiyetler seri-

Kasa: Lira 

Vaziyeti 
· PASİF 

Lira geını~~t· ~imanla:, Dunkerque sınıfı sine istinad edemez ... Hadisat ile vlklaL 
adı _ ımıze Gneısenau ve Scharnhorst brı birbirine kan,tırmamak lAzundır. 
beı°'ında :ıyni tipte gemiler ile muka- HakikRtin tekzib ettiği ilmidler Jle ida-

2~ ettiler... me ettirilen bir -efkAn umumiye, mu-
Altın : 8afi )d)ocnmı. IS.MI.• L. 
~ANKKOT 

11.802.'14,36. 
I0.766.585.~0 

1.606.831,gJ 

Sermaye! 
İhtiyat Akçesi: 

44·175·831•77 Adi Te tukallıde 
Hususi 

16.000.000,-

1 
UFA.ltLllC 1 

m· sene sonra bu gemiler ismen diril- cibi teessüf olduğu kadar mazur gös -
~ oldular . .. teiilPmiyecek ldıidamlara mr,,uzdur. 

Dahildeki Muhabirler : 
L. 4.217.134,25 

6.000.000,- 10.317.134.H, 
Altın: san tııocram 671.m Lira 

Türk ll.r&St 

Hariçteki Muhabirler : 

&56.&16,81 
.216.938,43 

Tedavüldeki Ban1aı 1 ı.ıeuss,24 ot ar : 
• Deruhde edilen evrakı nakd\ye 158.748.563,-. 

Tıürkiye Cümhur:yeti Altın: sa.n kilıosram 10.010 249 14.080.216,4G 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 

Tlti tedb'at :Altına t&hvU! kabil serbest 
dövizler 60.J20,ll Dcruhde edllen evrnkı nakaıye 

bakiyesi 

17.307.666,-

ZiR A BA KAS Diğer dl)v:zler n Borçlu tıırms 
batlyel«l .4.4<)3 479,40 18.0N.815,97 Karşılığı tamamen altın olarak 

U6.veten teaavüıe vazedilen 
'Reeskont mukablll ilbeten teda. 
'Tazed. 

141. 440.897,-

Hazine Tahvilleri : 17.000.000,-Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.003.0l>O Tür1' Lirası 
Deruhte e:11l~n nratı natdı,.. 
kar,ştlıtı 161. 74B.~.-

triirk Lirası Mevduatı : 
238.000.000,- 29U40.897,-

31.612.67lıl,31 Şube ve ajans adecti: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Kanunun ft - 8 lncl maddele
rine te~an haıdne tarafından. 
vlılti tedlyat 

Senedat Ctndanı: 

1'1.307.866,-
Döviz taahhüdab: 

141.-M0.&97,- Altına tahvlll k'.ıbll dövı:rJer 
Diğer dövızlcr ve alacaklı tlirln& 
bakiyelui 

TİCARİ SENEDAT 207.000.350,79 207.086.350,79 Muhtelif: 
2.654,32 

41.462.824,11 41.4165.478,@ 
106.639.879,0S Esham ve Tahvilat Ctizdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nak
A - (d17ı:r.i:ı karşılığı F.sham ve 

(Tahvl\At; Wbarl kıymetle) 
B - Berocst e"h&m ve tahvlllt 

48 054.094,97 
ı .!G6.M7 ,68 55.620 6{2,65 

Avamlnr: 
Hazineye tısa n.deli a vana 
Altın ve OOviz berine 
TnhvUlt üzerine 

7.0S3.000,-
12.'7~9.52 

ı .837.371,48 14.883.131,-

4.500. 000,-
16.805.837 ,58 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 1 

Yelrun 1 504.278.061.98 :YekUn 1 504f276.061,98 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAM.VE VERiYOR 

soZ~aat Bankasında kumbaralı ve ihbarS!Z tasarruf hesablarında en iZ 

iöı· rası bulunanlara senede ~ defa çekılecek kur'a ile a§Qğıdaki '.Plina 
e ikramiye dağıtılacaktrr: 

4 AC:ed 1,000 Liralı,, 4,00) Lir.ı 

4 " 500 " 2,003 " 
4 " 250 ..,, 1,0J) u 

40 " 100 ., 4,0QJ " 
100 " 50 " 5,0JJ JI 

120 " 40 •• ~80() .. 
160 IH 20 tJ 3,10J tt 

dünt~T: Hcsablanndaki paralar bir eene içinde 80 liradan a~fı 
~nıi~enlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaaile ~erileceldlr. 

t .. ~ .. ur ~lar senede 4 defa, ı EyluL 1 Birincikfınun, 1 Mart ve 1 Haziran 
""Qtllerınde çekilecektir. 

~~~~~~~~~""'~~~,,..,.~~,J 

ir doktorun günlük 
notlarından 

Ses kısıklığı: 2 
Veremden aonra hane-rede aes kılıklı.. 

~ı hu.aule geUren mühim butalıklarduı 
birisi da !rengidir. Frencintn en bt.d 
v~ sarl olan ildnol devri.na• birdenbll"e 
hastanm seahıtn btıldığı ıörillür. 'Fakat 
ba!tanm ıdlltk&W muayeneeile diğer bul 
arazın mevcudlJ"ı&ıi gene çarpar. Vöeudde 
ş:ınbl mor rentt.e olldl döküntüler, atnn 
\çlnde dJter ıren.ıı yaraları, saç döktll -
mest, flddeUl ba.t ağrıları n bUhaaa 
gect-lerl artan h&f Te dn atrıları ve •1r 
frengi arazı gl>r1llür. O zaman derhal 'kan 
tnhllll yaptırmak !bun.dır. Görülen ee
:rirl arM ile kan \&blili .fren&l taama!Qnt1 
müsbet ıooter17ora artık 8611 kısıklıtının 
frengiden ileri ıeldlll teibtt edllınit olur. 
Ve dvh&l .en iun'et.li t.ed&Tl ıvasıtalan 
tatbik edilerek tnııPnln diler arazı ile 
beraber .es kınkiılı da ka__ybolur lider. 
ŞüphHtz bu den1 diğerleri 1gin 90k aa.r1 
o1an bir trenıt devresidir. ~rek hançe
re vereminde -n ıerekse hançere ırencı.. 
alnrte sirayet daim& dü§ttntlleoek mfthlm 
ı.ıhhi Te lçtlma! btr noktadır. Bunu da1 _ 
ma nazan dikkatte tut.malı: IAzımdır. 

Oen.b 1st1ye.ıı otu:ruclll&rımın ..-a 
pulu :rollamalanlll rıca edftim. Aut ıak· 
dirde istekleri munbele.!lz talabWr. 

1 
~dliye Vekaletinden: 

0lıı-.a~ it.an buldu Adli tıp İ. M. Iüğüne teslim edilmek ve şartname,,lndeki eTaafa uygun ........................ -···························--· 
llacllttır artue blr adet Dcll ve Ölü nakllnc mBh.sus kamyonet açık eksiltme auretile alı- Haliç Şirketi umumi hey' eti 
~ 2 ._ ~ bugtl.a toplanacak 

0tt-tay
0 

Utmt' Ankarada Vekruet levazım ve daire M.lüğü od91ında ~anan ek&l.ltme 
a nuncr. .vnpılacaktır. Eski Haliç IJlrtetl umumi Myetl bugün 

- l'ahtn i - M in edilen bedel 2950 liradır. toplıınaeaktır. 
5 - İh~akkat teminat 222 llro.dır. Haliç flrteUnin Belediyeye devri -meeelesf 
e - iste~ 11-12-939 tarihine tesadilf eden Paz:ır!esl günü saat 15 de na edilecektir. zanuın saman meftUUbahs oldu.fu h&lde ıım 

:"~tta Uer tutu gün ve saatleri hariç olmak üzere bu ite tJd §al't.n&meleri hergün dl e kadar devreclllememulnln Mbebl, bir 
~~laız 

01 
VekAUıt levazım mUdUrlU~Unden ve İstanbulda A411 iıp t. U. M.lütünden Y ... ~... 1 •M•'--••- .._ _._ ... A 

'1 9.rak alabilir ltı.aım ~ar aruı ,.......,wu ._.,,auuın.m • -
b - 'l'at . tlıl\rıı.. b !J>leıtn muvakkat teminatlarını malsandiklanna "'1Stırdıtlanna 'dair mak- rar e\mK'M buJnnınaıa.ı:utır. ftrke"'1 feehi 
~ lltnlrl!kt-e muayyen ıihı ve aaatte ~tıkAlet .euntme ~un4a J:lallr bulun.. mukarrer oldtıluna töre, tN tll>laılUda mL 

Olunur. dl682» nakapJar olaealı tahmin ed!lmekMA'. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 Altın Ül'erine :tfo 3 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bny Cemil Molla Üryantnin 18854 hesab No.sıle S:mdığımızdıı.n aldı~ı (18 000} liraya 
kıuıı birinci derecede ipotek edl.ı> vadesinde borcunu vcmıediğlnden hakkında yapılan 
takib ilzerine 9202 Nolu knnunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 
satılması 1cabeden Beylerbeyinde İstavroz ~yC\m Bostancıbaşı Abdullnhnğn ma.h. Ntık
kaş halen Abdullahağa :soknk eski 75 yen! 75-77-79 kapı NoJu tapu kaydında maa mliş_ 
temll~t. köşk Te dağ mahnlll ikraz senedinde man mUştemlH\t üç b:ıb köşk ve hfılen 
blrl bUyUk l"e diğeri kuleli köşk namlle maruf iki ıkoşk ile bahçe ve diğer mü;ltemiUı.tı 
Te derunlann& cari f masura mallezlzln tamamı bir bu_çuk ay müddetle açık arttır. 
maya konulm.U§tur. 

SatL'J tapu slclll kaydına gflr:e yapılmaktadır. Arttmn.aya €1rmek istiyen 1525 lira 
pey akçesi verecektir. Mllli bankalanmızdan birinin teminat mektubu d:ı knbul olunur. 
Birikmiş btttiln ve®lerle belediye re,.,ım1ert -ve vakıf lcaresi ve taviz bedeli ve tel -
lA.Hye rüsumu 9orçluya aiddlr. Arttırma 4artnarnesl 1-13-929 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere sandık hukuk işler! servisinde açık bulundurulacaktır Tapu slcll 
kaydı vesair Uizumlu izahat ta 1nrtnamede ve taklb d~asında vardır. Arttırmaya glr
m14 olanlar, bunları tetkik ederek satılıRa çıkarılan gayrlmenkul hakkında her şeyi 
öğrenmiş ad Te itibar olunur. Birinci arttırma 15-1-940 tanhine mUsadlf ,?azarte31 
tünü Cnğalotlunda klln Sa'ldı~mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklıf edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gnyrimen -
kul mükellefb"etl He sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şıı.rtlle 30-1.940 tarihine müsadlf Salı günü ayni mahal
de ve ayni sutte son arttırması -ynpılıı.caktır. Bil ar Urmada gayrimenkul en çok arttıra
rıın üstiinde bırakılacaktır. Hakları tapu slclllerllo? ssbit olmıyan aHl.kndarlar ve irtifak hal 
tı sahlblerlnin bu haklannı ve hususile fniz ve masnrlfc dair iddlnlannı 11fın tarlhln
den ttıbaren 20 gün içinde eırrnkt müsbltelerlle beraber dalremlre blldlrme:ıe.rı lAzun
dır. :Bu suretle he.klannı bildirmemiş olanlarla hakları tapu s1clllerlle sabit olmıyan
lar satış bedellnln payl~n~ından hariç kalırlar. Daha fazla malfunnt almak ıstey<:n
Jerl!l 938/53 dosya numaraslle sandığımız hukuk l.şlerl servisi.ne müracaat etmeleri 
lüzumu ilAn olunur. ..... 

DİKKAT 
Emniyet. :Sand~ı. Sandıkt.,n nlınan gayrin enkulU ipotek göstermek L~teyeulere mu

haınminlerlınizln koymuş olı:i ğu kıymetin ~ 40 nı tecavüz etmemek üzPıe ihale bede-
linin yarı.sına 0

kadaT borç V ıneK suretllc kolaylık 0 1.lStermektedlr. (9882) 

Devlet tlemiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 

San'atkar aranıyor 
Devlet Demiryollan ÜIT'um Müdürlüğünden: 

izmlrdekl motörlü vngon deposunda çr.Jıştmlmak üzere birinci sınıf blr f~ 
ve :r.er tlirlfı takım ıı:n.aıl.nde ve bilemesinde !ht~ası olan blr takımcı ne 10 tesv~ 
alınacaktır. İmUhanda bl.rlncl sınıf ifÇl derecesinde muva:fialt1yet g6sterenler b ..... 

edilecektir. Müracaatlar Ankarada ~at işlerı müdilrlll~üne dilekçe ile rapılaca~ 
hnt\ban iftnti ile imtihan edilecekler blllhnl'e dllekçelerindeki 'adrese bll4'ıt1ıeeelltıil. 
DOekçelere ı.onservislel'in Jl~k olınası lhımdır. ı609'b 1.98461> 
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Surubu ... 

----.. 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP,- ROMATiZMA 

Nevra.ji, Kırıklık 
v_e bütün ağrıları
nızı derhal keser 
lca hında günd ~ 3 kaşe 

ahnabi ir. 
Her ye. de pullu kutuları 

ısrarla isteyhiz. 

I•' O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeıiycrek çoğaltır. Tatlı i~tab temin 
eder. Viicude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirle-ri canlandırarak as.'lbi buhranJarı, uykusuzluğu giderir. 

,Mmınnid jnkibazlnrda, barsak temb:liğiııde, Tifo, Grip; 7..atürrieye, Sıtına nckahatJerine; Bel gevşekliği ve ade
mi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublarından üstünliiğii DEVAl\U,,I BİR SURETI'E KAN, KUV
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gö,.termesidiı· ... 

Vındra 

Ne• - Yor• 
Parı.. 

f Mlllno j Cene-rre 
Am.sterdam 
Berlln 
Btftbel 
Atına 
q;.ı fya 

Praı 

Madrtd 
Varşon 

Budapefta 
Bük re• 
Belgrad 
YOk'lham 
Stokhclm 
MCJııkova 

Sıhhat Vekale~inin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur . 

Açılı, 

l'i .L37.j 
1 0 .8' 

~ 9 711 
6 80 ~ 

2Y :fO 
~ .37 

21 6> 
lJ 9i 
1.>l.!6 

.-
13 (), 

ı 6 "7i 
o IB]j 

..:.rı: 

"ı t4 
~ •. 11; 

.-

t..anaoı, 

11 n · c; 
! 31) .)6 

2 q ı2il 
6 77 

29 1 i 
b9 0( 

21 S62 ı 
O:hl) 

1.S9ıi 

18 •• • 
.-

2R i ~4 

o .ııı , 

2 ,')l/S 
81 ı ııı 
bl 0.!7ij 

NEDEN 
dütün mütehassıs diş tabibleri 

Li 
diş macununu tavsiye ediyorlar ? Çünirll: 

-L 
işleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

-- - - ~abah, Öğle, ve Akşam her yemekten 
sonra iünde Uç defa dişlerinizi 

fırça:a yınız. 

1 

'Fi1fa~· NEŞENİZi BİR 
~~~,... GENERAL ELECTllİ~ RADYO 

'8,.~:(t ~ALARAK YENiDEN 
-=- ~,.;·:.. KAZANIRSINIZ! 

~ * * 
* 

RADYOLARI 
Dünyanın en BOyük Febrikasıntn Mamulludır 

Muhtellf cer9Yan ve e volt akümülatllrle ı,uyen 
modellerimiz mevcut 

61RLEŞIK. AMERİKANIN MAMULATIOIR 
SATIŞ VERi 

GENERAL ELECTRiC MAGAZASI 
BeyoQıu latlklll caddeal No. 28 Tel: 43849 

' . . . ... . ':- ... ;.. . 

ELEKTRiK MüHENDiSi ARANIYOR 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A,onim Şirketinden: 

300- 86tı llra rnanşla hir e;ek trik mllhendisi ıı1ınr.ca ı... tır, iskklilerln mnben<Jt"
lik diploma suret.eri.e tercumei hallerini n şimdıye k dar ç .lıştıı<ları yerleri 
gOstertr vesıka ile birlikte Şirket MnıiOr•OğOne mfl : nctıl\tları ilan olunur. 

GRP, 

Bu ge<'e nöbetçi olan ec:aneler l?un -
hrdır: 

i~tanbul cihetlndekııer: 
Şehzadebaşında: (Asaf), Emlnönunde: 

CYo:-gt) Aksıırayda: <Pertev), Alem _ 
c'a:-da: (Eşref Neş"etı. Beyazıdda: Olay. 
darı Fo tlhde: <Emllyadll, Bıı.kırköyünde: 

(İstnnbul>. Eyübde· (Eyüb.sultan>. 
ne~othı cihetindekiler: 

İstiklal caddesinde· ı Kanzukl. Yük -
sekkaldırımda: ı Vlngopulo ı, Taksimde: 
rTal:.ıılml Yen~hlrde: ( Parunakyan ), 
Şlı:llde: (Halk), Gıılat::ıda: !İsmet ı. Fın. 
dıkl da· <Mustafa Nail), Beşiktaş ta: 
<Süleyman Receb) . 
Bol! ıulçi, Kadıköy ve Adalardakilfl':: 

Kadıköyünde: ıKudıkôy). Ü.<ıküd:ırda: 
<İ .. tıhad), Sarıyerdt?: <Asarı. Adalarda : 
(Halk). 

.......................... ···································· 
Ace e sa!ı:ık çay evi 

Beşiktaşta Suadpark sineması yanın. 
daki Suadpark çay evi mü.:ıtecirı askere 
gideceğinden aceJe devredi'ecektir. Ta -
lib olanların içindekilere müracaat l tme
leri. 

lksiktaş Haı. fırın caddesi numara 6-:' '1 
Ali Parlak 

Tek S 1Jtun santımı ......................... 
Birinci sah.le 400 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahi.ite 200 n 
Dördüncü sahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahil..ı 40 )) 

Mua17en bir mildde' zarfında fu· 
ıaca mik~da llAn yaptıracalti&r 
ayrıca t.eru:uit!ı tarifemizden 1sUfadt 
edeceklerdlr Tam. ~·arım ve çeyrek 
sayfa UAnla.· içın ayn bir tarUe de.rp4 
edllmi§Ur. 

Son Post.ı'nın t:carl illnlarına aıd 
l.şler ıcın ~·ı adre.sı müracaa~ edU· 
melldlr. 

tlıiıırıt.ı. Kollektlf ŞirkeU 
K•hrıtm•n:r.ade Han 

Ankar;ı raddr:aı 

······························································ 
Son Posta Matbauı 

Ne;rriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

S. Ragıp E."1 EÇ 
SAHİPLERi: A.. Ekrem UŞAKLlGIL 

Al:GINtıKLP. RI ve 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıştır. 

DE TSCBE LU TBANSA 
Kış uçuş tarifesi : 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte ye Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Seli Jik ve Atiua'ya irtibat vardır. Daha 
z y ;ıda malümat almak, biletler ve kayit muamelesi için aşağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS W AL TER FE.USTEL 
Galı\t ı Hıhtım N ı ':l Tf>I ro ı: 41178 - Telgr. f "HANSAFLUO,, 

El elden üstündür, fakat ... 

HACIBEKiR ŞEKERi 
Her şeyden i:stündür. 

Lü:ebu :gaz belediye ve hususi muhasebe el~ktrik 
şirketinden 

Lüleburgaz belediye ve muhasebe! hususiye elektrik şlrkeUnln açık bulunan a.tlfs 
100 _ yüz lira iıcretli elektrik montörlüiüne aşatıd:> yazılı vasıflara sahlb bir el~ı.r 
montörü alınacaktır. Evsaf ıunlardır: 

ı - Türkiye Climhurlyet.i tabllyetindeu aslen Türk olmak. sıı 
2 - Jeneratör ile elektrik teV'Zi tablosundan \'e harici haval elekt.rlt şebeUlfıld "" 

anlayışlı olduğuna dair Nafıa Vekllett yüksek katından musaddak ehllyetnamell oflll11 

3 - Muvazzaf a.!kerllfini yapmış olmak. 
t - İyi ahlAk. sahibi bulunmak. 
5 - ıı:n son çalı.ıtıtı yerden aldıtı bonservis kAC'ıdı. ttl1' 
Talip olanların işbu veslkalarlle Lülebureaz belediye ve muha.sebet husw.tre euık 

tirketl mlidürtyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (9873) 

------------------------------~--------------~ 
MO BiL YA· MERAKLI LARINA 

SANOALYA. A ~. KARYO:.ALA•l, PORTMAN TOLAR 
vesttir her nevi Vl şık mobılyıtlar 

Fabrika flatana satılıyor 
ASRT MOBiL YA MAÖAZASI : AHMED FEYZi 

Jstanbul, Hızttpaşa Y!>kuşu No: 66. Tel: 2:l4 •7 

Otuz } ı .d .ınbeıi bllvUk fedttk!rh !arla mlllt bir ıııll~ss~se tanıfınduıı çıkarılan ve lıcrkese 1Azıııı olan 

1 
Doktor Hafız Cemal 

1940 M T LARI 
Birçok y .::niJik erle gayet şık mftroken ve bez kttplı b>r çeşidi piyasaya çıktı. BilQmum kırtosiyecileı de bulunur. Deposu· Ankara caduc sı No. 111 

M. SA Dl K. Telefon: 21444 

(l.okman Hekim) 

Divanyolunda lOf numarada ~crg(l' 
hasta kabul eder. Telefon 21~ 


