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rp;;;;·~· .. /ı;;i;fg~;f .. -;;_kanından biri dün gece dedi ki: 19İ·/;·~- Hol~~~-·;;· .. jj~j~fk; .. ı 
! hududlarında büyük hazırlıklar yaptığı muhakkaktır. Bundan başka Almanya ve Sovget 
j Rusganın gerek Skandinav, gerekse Balkan memleketlerine karşı /Jir askeri 
! lıareket::_ geçme!~ de ilıtimal lıaricinde değildir,, i 
~.............................................. __ .......... ;····:;.;:· .. :.::.:.:···~··-= .. ====·=···=···;:;--:.:;-====== .. = .. ·-·--.. =··=· .. .;:···=-·-==-= .. =--=··=···~··· 

Almanya, Lehistandaki İsveç ve Norveç 
motörlü kıtaatı da Holanda ve Sovyetlere ~ed 
B I ·k hududlarına getirmiş! ~evab1. verd1.ler 

tırkasmm tahşid edildiği bildiriliyor yardıma devam edecekler 
(--····-.. ··--.. ······ .. --.... -., Sovyet tayyareleri lsveç ve Norveç arazisine 

ee;FA':zı~~ ~3J:~~:~ıar I ~~ ~.r~~~~~ I bomba atmıya basladılar 
1 •ıt e Fransa ve Alman yada namına beyanatta bulunan bir me- J 

Belçika, Holanda, ngı. er.' .... 
1 

.. 1 1 
mur, memlekette httküm saren endişe-I 

l tedbirler ve ılerı suru en muta e~ ar nın zail olduğunu, fakat fevkallde ah- i 
a ınan Brükselden Belçikada orduda mezunıyetler kaldı- Yal dolayı.sile alman tedbirlerin daha : 

. ~~~a, 15 (Hususi) - nlın~. Belçika kralı Leopold ordu başku- birkaç gün devam edeceğini söyle- ~ 
bıl<iırıliyor: . anda hu- mandanlığını deruhte etmiftir. miştir. : 

Almanyanın Belçika ve Hol _ Bütün k~rüler, §<>Seler ve demiryol- ~ Askeri ihtiyat tedbirlen· ise, bil!- ! 
dudlanndaki askeri harekAtından mute-

1 
tekrar askerl muhafaza altma alın- : (D 8 • · yf da) 1 

\l'ellid endişe, bu iki memlekette bazı ~ an e bududa takviye kıt'aları gönderil- ; evamı mcı sa a ! 
tiyati tedbirlerin alınmasını intaç etntiŞ· ~ş v (De 8 ın· • sayfada) \._ ....................... ~ ............. _ .......... _! 
tir. mıştir. vamı cı 

Rad o biıli"i, bir ecnebi postan1n, Ankara r~dyosu 1 
Y. g hancı memleketlere duyurtmamak 

Hapishane kaçkını 
iki ayhk 

macerasını anlatıyor 
ı:eŞ}'ıyatını ya . .. . . b•td· . 

için faaliyete geçtıgını ı ırıyor 

Radgomuziı.n neşri~afını 
bozan esrarengız 

isf asgon dün de çalıştı 
B Ü d A karada yapılan ilk ingilizce neşriyat 

u Y z en n · ·ıı d d 1 d va lngiliz elçisinin nutku lngı ere en uyu ama ı 

A11knrıı radyo binası (Yazısı 8 inci sayfada) 

İsveç ve Norveç ile Sovyet hududları nm birleştiği araziden bir görünüş 

Londra, 15 (Hususi) - Moskova hü- Bu münasebetle uzun bir tebliğ ne§re-
kt1meti, İsveç ve Norveçin FinlAndiyaya den Tass ajansı, İsveç ve Norveçin bita
yardım etmekte olduklarını ileri sürerek, raflık siyasetile telli edilemiyecek hare 
bu :iki hü.kiunet nezdindi protestoda bu- ketlerde bulunduklarını ve Savyetlcı 
1ıunmuştur. (Devamı 8 inci sayfada) 

Mobendisler, zelzele sahasını 
gezerken neler gördnler ? · 

Felaketin müsebbibi yalnız zelzele değil, ayni zamanda 
memleketteki inşa tarzıdır. Binalarda hemen hemen 
temel yoktur. inşaatta siklet tahammülü kaideleri de 

kat'iyen nazarı dikkate alınmamıştır 
lbrahim Erbaa, 10 - Erbaadaki büyük felAke-1 

(Yazısı 4 üncü sayfada) tin tafsilatını evvelki mektublarunda 
·-······ .. •• ............................... ................ _ bildirmiştim, Bugün tahakkuk eden bir 

Felaketzedelere şey ;a~sa ~uda b~.~k f~c~aya sebeb o-

ya p ı l ac ak yardımlar 
hakkındaki kanun 

lan amıllerın en muhımmının memleket-
teki inşa tarzı olduğudur. Erbaa evleri
nin, fennt şeki1lere tamamile aykırı bir 
şekilde •bulunduğunu itiraf etmek lazım
dır. İnşa tarzının fenalığı ve binaların 

Ankara, 15 (Hususi) - Erzincanda ve bilhassa temelsiz denecek şekilde zayıf 
Erzincan yer sarsıntısından müteessir o- isUnadlar üzerine kurulmuş bulunmaEıı, 
lan mıntakada zarar görenlere yapılacak zelzelenin feci darbelcrıne en büyük yar
yardım hakkında hükumetin Meclise dımcı olmuş ve birçok kurban vermiştir. 
verdiği layiha encümenden geçere!<: ru~ Binaların mese~ bölme duvarları da-
narneye alınmıştır. hil olduğu halde bütün duvarlarının ara-

Layihanın aldığı son §ekle göre Er-zin-ı ları ker;pi.ç doldurulmuş bulunuyormu§. 
(Devamı 8 inci ıa11fada1 (Devamı 2 ind sayfada) Felaketzedt Erbaııda• bir görünif 
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Her gün 
llıoliindanın ve Befçikanın 
istilaya ugramaları 
Beklenemez 

R e s imli JD:akale : ~insan ve hadise= Mühendisler, zelzele 
sahasında ne gördüler?; 

1 

Ekr em Ufaklıgil 

R adyo ve telgr~flar. dün . g~C: 
yeni bir tehlıkenın belirdiği 

haberlerini dünyaya- yaymakla meşgul 
ol dula:. 

Almanyada: Felemenk ve Belçika 
hududlannın 60 kilometre gerisinde 
U>pJanan muazzam kıt'alar .. 

FelE'menkte: Fevkalade olarak top -
lanan nazırlar meclisi. askeri mezuni
yetlerin ilgasJ. muhtelü tedbirler. 

Belcikada: Mezun bulunan askerle
rin çağırılması. nakil vasıtalarının mü
sade~ edilmesi. harb stoklannın çok 
emin y~rlere kaldırılması. 

Ve ııihayet bir tahmin: Almanya a
yın 20 nd günü HoHin<la ve Belçikaya 
karşı taarruza geçecektir. 

* Siyasette her nefes menfaat için İnsan ekserıya kendi kendisini sevk ve idare etme'!..~ ol- cr{asırgaya tuttilm\11 b ir ~ haline gelmek istemiyorsa -
alırıır ve atılan her adımın saiki de duğunu sanır. Hakikatte onu sevk ve idare ıuz, başkasının çık~ olduğu hadisenlıı içine düf1I1ekten 
menfaattir. eden ıendi :iradesinden çok uzak olan muh~ - çekininiz ve ne şekilde çıkmıı clorsa olsun hadiseye hlkim 
Almaınyanın Holan<la ve Belçikaya lif hadiselerdir. olmaya çalışınız. 

bir akm yapması ihtimaline yer ve - ·-==ı:::::a-:m:::mıı::::ııı--=-=ı==-===-=ıı-ıı=::ıım::ıı==-ı:ıı::::::====::ı::::::1====~~==---=-===-----------== 

~E;;:;~d~~;~;:::.d:.~ 
laşma'k. Almanyayı İngiltereden ayıran Jngiliz babrlgelilerlnkı ,_,--.................... _ .................. --"'\ Uzun pantalon 
mesafeyi kısaltmak arzusudur. .ı. H U b• f k = G dfdf I 

Seheblerin ikincisi de: fi UrDnfarını •ıcan erg n ır 1 f8 lfl il Çin CBSUB 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) · 
Çatıları teşkil eden direk', r <l" ...... - - TeseJ 
fenni ıbir surette birbirın"? bağlan •.. amı~. 

Bunun pek tabii bir netiCEsi olarak, du· 
var!ıar tonlarca kerpiç yüküne taharıınıill 
edemiyecek bir vaziyette idi ve mukave•' 
metteı.. tamamile mahrum bulunuyordu. 
Yer sarsıntısı olur olmaz bu duvarlar ol
duğu yere yıkılmış ve güçlükle tutabil
dikleri sıkletleri taşıyamamışlardır. 

Erbaanın duçar olduğu felaketin bü
yüklüğünün rnes'uliyetini şiddetli yer 
sarsıntısı yanında bu jnşa tarzı fenalığın
da da aramak 13.zımdır. 

Tanınmış bir mühendis arkadaşla ko· 
nuştum. Şöyle dedi: 

c- İnşaatın fenalığı faciayı çok geniş• 
!ettirmiştir. Binal3r temel hesablarına e
hemmiyet verilmiyerek kurulmuş. Bun• 
lar sağ1ıa.m temellerlP kurulmuş ve sıklet, 
tahammülü nazariyeleri gozönünde tu
tulmuş bulumaydı felaketin bilançosu 
bugünkü kadar feci olmazdı, bundan her 
fen adamı gıoi ben de eminim. Nasıl 1d 
elimizde bunu teyid eder canlı bir manJ 
zara vardır: Şehirde fenni usullere uy.. 
gun bir şekilde kurulan bınalar çökm~ 
miştir. Sayı1.an maalesef pek mahdud o1 
lan lbu yapılar yer sarsmt1sına davana .. 
bilmişler ve zarar görmernışlerdir.> 

Şehirde bugün hayat b.bii şekle avdet 
eıtm.i§tir. Hükfunet binasındaki hasarıı1 

bir t ehlike teşkil eylemediği fen heye.o 
tince bildirildiği için kaza daireleri Rynl 
binada faaliyetlerine tekrar başlamışlar• 
dır . 

Jandarma dairesinde de bir tehlike gö .. .Belçika balısin<le Fransız ordusu - Tutan mah/sza Dige gaka/anan kız 
nu yandan vu:anak. Parise doğru sark- İngiliz bahriye- Şaka olsun diye Fransadaki İn- rülmemiştir. 
mak emE>lidir. lileri.ni.n en fazla ]Agi.lt ere kralı yedinci Edvar, k m l giliz kuvvetlerini En sağlam kalan bina1ardan b irisi de 

T h kkuku ddeten mu"m"kün he- .... A-1.-.dirmek mak-'yenı· okul binasıdır ki, Erbaada teda,·il~ 
a ı:ı ma ' burunlarından ü- olma.dan evvel Yorlc d ükü idi. K ana- ~ ... u 1 

le kola" olsa h..,.. ı'kı' sebebden <loö-an sadı·ıe verilen pı·-
1 
ri mümkün görlilen hasta ve yar:ılıla:ıı 

J "'• "" şüyerek muztarıi.b dıaya gitmişti. Bir sabah erkenden 
a 7.u ... u ..:ıa makul sa'"""'"-k mümkün o- , kl yeslerd'l rol almak burada barındırı'maktadırlar. r ~ 'U J°'"'g; oıdu arını anlı- kaılkmt§ ve adamlarına haber verrne-
lahllir. Fakat yaa akıllı bir Jn- den tek başına bisiklet!.? gewlR.!Je çık- üzere, Parise gi- * 

Bütün Holanda işg-al edilse Alman- gil.iz kadını, re- mıştı.. Yolda bir ihtiyar kC:yıünün den, cephe geri- Erbrıada bilhasc:a bu folaket üz .. rine 
yanın İngiltereye yakJaşmak eme1inde simde gardüğünii2 devrilmiş arabasını kaldırmaya. uğ- 8~~eki köylerden 

1 
halledilecek mühim bir iş vardır. Bu 

ka7anacağı mesafenin a-zami haddi • 90 gibi yünden burun t ~ .. d .. B' 'kl tt d" J{" • ·' bırmde dol·aşm· ak-1 da ı'ktı;:'di bakımdan a1ınması gerPk<:>n raş ıgını gor u. ısı e en. ın ı. oy- i t 1 İ gil k 
kilometreden ibarettir. Halbuki bu - mahfazaları ör-- lü.ye yardım etti ve ikisi bera1)(?T ara- : a. ~ a~ n lZ a -

1 
bit te~hirdir. Ti.itün milc:tahsillE>rinin 

gün oTta çapta yen' bir harb tayyare- nıüştür. Bunlar bayı kaldtrdılar. Köylü. teşekkür ett~ ~ trıs cr~nden Buck- 1 soT fernlrPt üzerine içine di.iştükleri va 
sinin siirati s::ıatt.e 540 kilometredir. Bu pek şık ıeyler de- ve adını sordu: i r ne~]e~le arkadaşı, 1 zivPti aözönünde 1utarak hemen tf'oi!bir 
hesaba rröre 190 kilometre 21 dak'lrnda ğildir arnına, bu- . - Ben York dı.i\:ü.yüm! ~ t 

1 
gi k dikl ~ ~ a ;~un pan- alınma~ı cok <loeru ve verimli o1arak-

katedilir. Gidip gelme hesab edf'l;m. runu sıcak tuttuğuna bir şey denilemez! Cevabını alınca gül~y~ başladı: lisa 
1
00
er taryaerfe dagez en~. en t oka·yrı'-~·oı-1 t ır. İ ~in esası sudur: Erbaa merkPzilo 

Aı d k.ka • "b ın n casus aıye ev ı t."Uı - k . 
Zaman kazancı ~ene ., a ·ı aan ı a- i - Ne garib, dedi, gençken ımı de miş, mesele anlaşılınca da serbest bıra- kö\:ler~'e .e'"l.erin vıkılı:nac;ı ve e S"" rı,v_o 
rett;r. Sekiz. <m saat. hatta daha fazla Mayn söken delikanlı/ar ı •• sizin gıbi ~akacı idim. Bıri bana adi- k lmı ı d tinın de 1nbıdama rna1l olması ha~eoı· 

4 1 d k' :.- ı ş ar ır. · . 
havada kalabilen tayyarenin - a ·ı- • t B d •· 1 .:1· e le rrıınt.akada mevcud tütünlerın Pas-

İngiltere limanlarından birinde dört i mı sormuş u. en e ~ıı~a o.sıın nıy 
kalık bir zaman ka1.anması için Al - . ,,,. k d alı : sizin gibi cevab 1ıerm.ış, füıs Çarının Bir nişan yüzürlünün tal dengi yapılm'lsma imkan yoktllr. 
manyanm akıbeti tehlikeli bir teseb - delikanlı :sabahtan a~<Wna a ar ç ş- § yeğeniyim demiştim. ... • 6 Bımlarm bu defa İnhis~r İdare.:;ince 
bfüe giri.şebil~eğine inarunlda~ güçh-t maehlktikadırlarko~ar~ı..de haVay:i~e~:~ı sa~~~;: '~------------·-··-' h kages1 heve:n'k halinde bir an bt'nced alırımh.ası 
tür. Kaldı ki, Holan<lanın a 1gı mu - ·eye ~ cı.A... 1 .1. . b. . L dr b 1 d' . . muhakkaktır ki yer sar.sın ısın an 1r .. 

b d lik l Ç b l , . .f.. •• h / ngı ızın ın on a e e ıye reısıne .. · .. 
1 

.. t•· .. l· .. 
tellf müdafaa tedbirlerinden sonra u düşen maynleri sökmektir. Bu c anı- em er aynın Ş01oru ız l ,,·· d d·~ · b' . halk 1 kt C'n1,. w.ı-arlar uormus o an tu uncu oy-0on er ıgı ır ruşan ası e. me u- " · 
tesebbüc::ün muvaffakiyetli bir netice- lar gönüllü olarak himıete alınmışlardır. gittiğ nden do ayı bunda şunları yaz.ı:nıştır: lülcrimizin zararlarını kısmen kaırma 
ye götürülebilmesi ihtimali de uzak - İngiltere kralı geçenlerde kendilerini ma- B . h Ik l.fl.tf k bul t larına ,,,,, iktısaden ka1kmmalarma ço'R'. 

Cezai ın dlrl ıdı c u nışan a asını u en a e - . . .. . 
1 

• 
br. dalya ile taltü eylemiJtir. c • .. dil ğ' 17,_ t k b" 1 b' vardım ertecektir. Bu muhım mese enın 

menu.ı eyece ım. uua ar ı oy e rr . İ . ·· .... d t t 1 
Bel~ika<lan geçerek Fransız ordu - ka fakat ;ı...ilh İs il N İngiliz ba~vekili Çemberlaynin şoförü . . Inh:sar daresmce gozonun e u u a .. 

r u a.c;sa veç e orveçe cendereye ihtiyacım kalmamıştır ve bir caJ-ın..:ı.~n mus·· tah"ı'ller cmı'n bı:ıl11n .; sunu vandan vurmaya çalı~mak arzusu ' . - . ' Jamcs Y. Reid geçen hafta motosikletli .., 1 ~·· , 

1.- .h t \..' h 1 h l" 1 b"l'r Felemenk ile de Belçikay~ mugberdır. daha da evlerunemeğe karar venniş bu- m"'kta V"' bu is hakkında acil bir kar3r n.e nı ~ye L•ır aya ma su u o a ı ı · İ . . A • • • .. zabıta memurlan tarafından tevkif etli- r.ı "' 

Vo!l S h·ı·n ,. h ]A 1900 sver ıle Norv-.. Finlandiya ıçın gon- lunuyorum. 'lmPs'ne ı'nt.ı'za·r etmektedı'rler c ı ı en ın meş ur p anı . z -:r· . . ~erek mahkemeye sevkedilmi~tir. 'I'evki- verı . ' · 
Alman . . lm t 1940 Al derılen yardım malzemesı bahsınde b f 1 .. tl . 'd' .... rah Hürmetkannız, hayal inkisarına ug~- E b f lAk t d 1 . k 'ddet·n yası ıçm yapı ış ı. - . :ı_ • ld • . . F 

1 
k fine se eb az a sura e gıtmesı ır. J.vJ. - • • r aa e a e ze e erı ışm şı . ı -

manyasmın işine yaramaz. Bugün Bel- ~ransıt n:ıerıı..ezı 0 tgu ıçın, e emen keme onu 15 şilin cezaya mahkum eyle- ramış, bedbaht bır dehkanlı. den muhafaza edilmeleri için, hazJrla~ 
çikanın Alınan hududu bir çcli<k kale ıle ~olçı~aya da ngiltere tarafından miştir. Şoför cezayı vermekle beraber Belediye reisi bu yüzüğün müzayede na!l yerlerine yerleştirilmektedirler. İ
lle örti.tldükten başka Belcikanın Fran t~td~ıkkl e~ekte olan. ablukaya: boyun kabahati motosikletli polislere yüklemek ile satılıp parasının Kızılhaça yatırılma- ase meselesi son günlerde intizama ko-

'tfz ı. d ~ eg ı en ıçm. 
mz 1 IJ.aKın an vazgeçmesinden s011nr . - . . . _ . istemiştir. sını icab eden yerlere bildirmiştir. nulmu~tur. Şehirde mevcud fırm lar 
Fransa da meşhur Majino hattını Bel- Hakı~a~t~ Almanya ıki taraflı ıgbı • ver sar~mtısmın şeametine uğramadık-
çika hl1-dudunu t k'be "' · · raıınm ikisinde de haksızdır. Otom obil kullanma tarzı ile · ı kt d' ı ·H lk a ı n m.anş denızıne B .. R Finr a· il h b Otomatik radyo fP!e ' on farı için elyevm ış eme. e ır er. a ,. 
kadar götürmeyi ilk iş bHmiştir. Bu- h l' u~un ın:r:....... .. ~- ıya e tr t k oca seçmek usu/Ü J 

1 

hükumetin yetistkdiğ"i acil yardımları 
gün bu hat da tamamdır. Fransız or _ a 1~ e 0 

• 5 .uu scy uyor, men aa Genç İtalyan mühendislerınden biri şükranb kar~ılamaktadır. Yersiz yurd 
dusu arkadan ve yandan vurulamaz. ve. sıyaset ıcablannı bırakalım. Beyn~- Amerikan mecmualannda.tı birinde cOtomatik radYQ telefon> makinesi icad suz kalanlar münasib yerlere yerleşti-

A1man diplomatı tarihinin heme h mılel hukuk bakımın<lan İsveç ıle Mis Proseroc Mehil adında bir muharri- ey!,emiştir. Bu son derece mühim bir ke- rilmişfordir. İaşe, ibate ve ısmmaları 
de\'l'inde gaf yantı. Ha1dı olduğun mer Norveçi harb halinde bulurunıyan bir re evlenmek niyetinde bulunan genç kız-. '1iftir. Keşfin esası radyo ve telefonun te'llin edilmiş bulunmakta .. dır 
sclede dahi baksız çıkmanın yoh.:m: ~~n:leket için transit e~ya kabulünden lara, müstakbel koca,arının t<ıbiatleriııi ~en ileri ~ımektedir. Bu makine Ved.ad Urfi Ben~i 
buldu. Buna mukabil Alman askerinin ~çbır. ~uvvet menedemez. Ve bu ba- öğrenmek için onları bir otomobil gezme ~-
mP.todlu ve besablı hareket etmemek _ hıste 1~ memleketi hiçbir dü.şünce ka- sine götürmelerini hararetle tavsiye ey-

bat,ath bulamaz. F~le k ·ı B ı · h te diplomatı ile müsabakaya giri~<"ce- kanın ab1uka kar men 1 e c çı- !emektedir. Bu otomobil gezintisi bil as-
~ni c;anınak fazla saflık olur. Bir rün- tava<>t,·ar~ . < şısmda aldı1<1arı mu - sa kalabalık caddelerde yapılacaktır. 
Fi' <1 l'I. vazıyete gel' k a·1 . 
de SO bhı kurban vererek taarruz vap- den bu hare'keti ~?ce. ·en ı erm Gezme bir kilometre üzerind~ olacak-
mak usulü 19 t • ün harb konsepsiyonu muhte-lif sebebl n, a 1 beklenemez. tır. Sık sık k!iksyon kullanırsa çok sinir-

et'ıe.. lidir. 
idi. Bu!'ün her gün ve her ordu fazla Binaenaleyh bugün Al h 
zayiat vermekten korkuyor, fazla ~a- ta'Tafından hafif bir silah :aank rt udud~ Kalabalıktan ictinab edip sırayı takib 

· · 1 k t' :ı1o b' b · 1 ısı geh- ederse sıkılgandır yi;:ıt vermenın ıç mem e e ıe yapaca5ı vo~a. 17. unu hakiki bir · tT h · 

sayesinde her telefon abonesi radyo vasi
tasile herhangi bir şehir veya memleket
te bulunan bir zat ile görüşebilecektir. 

25 1r ·ry n liralık M i lli 
Müda/all tahsl&atı 

Alıcı ve verici merkezler sabit bir Ankara 15 (Hususi) - Milli müda. 
mahalde dunnıyabilirler. faa- için 25 milyon liralı"k fevkallde ta~ 

Muhaberat ıerek otomobil gerekse va- sisat verilmesine dair rnyiha Mecll 
ruznamesine alınmıştır. purda temin edilebilmektedir. ................................................ --...... .... 

İtalyan posta, telgraf ve telefon idare- TAKViM ~aks1y".lndan çekiniyor. iç memleke - sinden ziyade, karşılıklı md~ abe~ve- Sırayı takib etmeyip herkesin önüne 
ti kansız harb yaptığına inandınmıva de imk.§nın ~nam! 'haddini kopa~ake~= geçmeği arzu eylediği takdirde terbiyeye si bu genç mühendisin icad:ını tatbik sa- ıF==-====-=:ı======ıı::===a 
çalıştyor. faydası. hele neticesi süphe- cir. yapılmış ıbir blöfe ham1edivoruz. 1 hiç de malik değildir. hasına vazeylenıek için hazırlıklara gi- lKINCİKANUN 

Ot·• lkin d.i Aqaaa 

Ş.r Ş. D. s. o. 
E . u 28 ı.\ 61 17 04. 
v. 1 18 9 .,.6 u 

Yataı 

1i bir teşebbüse girişmesi mümkün de- Ekrem ~kh(it ıa!s~rv.:..::~:durk. ot.omobiller e yol verirse ~ştir. cMuaolinh bu mühendisi bü- ıı--Ru_m_i_N_ne_,,__1~6=---;--Ar-abl_1Ml141_ 

ğildir. ~===~~~==:~==~====~~-;ı;J:"';;~=======~yu~·~· k~ru~"t~b;e~li~b~ir;;nı~·şan~~il~e~ta~l~tü~e;tm~işt~ir~. l~ ~ 
Bununla beraber asıl alakadar dev- r 1 s T lkiu ilci111Jll Re11ni IOa• ICaeım 

l tler mademki· te13şa düşmüşlerdir. E R 1 N A N 1 1 s T E R i N A N M A 1 8 1940 70 
e 'istesna tedbir almaya lüzum görmüs SALI 

lmertdı'r. Elbeu~ orta..:ıa oldukça mu"'hı'm Avrupa gazeteleri ayın 20 inci Cumartesi gu" nü sabahı 20 1k· 'k• 
ıvc '-1 ~.ne; anun Cumartesi günO. f{lneş ua.t 7,22 de doğar, GÜNEŞ 

b" had;se olacaktır. Fe,emenk - Belçika hududunda dünya t arihinin en büyük n:utad uı.ere büyük taarruzlara takaddüm eden topçu atefi 1 Zilhicce 
ır * muharebesinin başlıyacağı:ra haber veriyorlar. Eksik olan ~~unı da~g:ılarının harekete ıgeçmelerinden ı. yahud 3 saat 

5
; ~ G 

Alm<tnya ötedenberi Milletler Ce - sadece taarruz mebdeinin saat kaç olarak tay!n edildiğidlr. el faalıyete geçer. Şu haıe gare taarruz,"Aat 4,22 ne 5,22 2 17 
. t:i'nc -Oahil devletlerden memnun Eksik kalan bu noktayı da biz tamarnlıya:ım: ;:~:ın;ağbaşlılydacak demektir, fabt bu heeabm ve bu teha-

mı!.eld' bu devletleri muhte1if nis - · n ° ru 0 uğuna: 
degı ır. w \ S T E R i N A N, i S T E R 
}>etlerde İn~Jtıerenin boy_ı;1mti~g~ ·sıaybar. 

. ,1 t]ere birer har a e gozı e a
Bu nııı e 

İMSAK 

s.

1 

o. 
IJ 88 

12 "' 

s. ı o. 
lJ 41 

1 ,,7 



Milli iktısadı koruma kanunu garın 
Mecliste müzakere edilecek 

Meclis dün Başvekilin beyanatını müteakıb kanun layihasının sür'atle tetkiki 
~ için muvakkat bir encümen kurdu, encümen derhal faa:iyde geçti 

Ankara, 
15 

(Hususi) _ c. H. Partisi encümende müzakeresini heyeti celile- bir titizlik ile gözönünde bulundurmuş
Meclis grupu bu.gün saat 

10 
da reis vekili nizden istirtıam ediyorum. Kabul huyu- tur. Bunun yanında millet varlığında bi

lrasan Sakanın riyasetinde toplanmıştır. rursanız hu suretle, kanun daha kısa bir rinci derecede müessir olan hayatın akı-
Ajansın bu husustaki tebliği şudur: zamanda çıkımı olacaktır.> şuıı ve bu akışın cebrettiği ihtiyaçların 
cMilli iktısadı koruma kanunu proje- Reis, hükUınet tarafından yapılmış o- karşılanması zaruretini mühim bir un-

sini tetkik etmek üzere bir hafta evvel- lan bu teklifi ~s itibarile reye koyaca- sur olarak telakki etmiştir. Parti komis
ki grup umumi .heyeti içtimaında teşkili ~n~ bildirmi.J v~ Me.clis kor~nma kanun y~nu b~ ~anunla hüklım.ete verilecek ge
-kararl k isyonun hazırladığı rapor, layihasının teşkil edılecek bır muvakkat nış sala:hıyetlerin tabii zamanlardaki ik-

a.şan om af d kik · b t d. ınüzakere mevzuunu teşkil etmekte idi. encümen ta.: ın. an tet i~ı ve u m~- ısa ı rejim ile vatandaşlara temin edilen 

M
.. k b 

1 
dan evveı, söz vakkat encumenın kanun layıhası ahka- tasarruf ve say ve mal serbestli1ri hakla-

uza ereye · aş anmaz ~ . A • B.. İk 
6 

ala B k'l D R f"k Saydam grup mı ıle alakadar Adlıye, utçe, ttsad, rını takyid edeceğini şüphesiz görmekte 
n aıwe ı r. e ı ' M·11t M"' d f z· t E .. urn • h. • • • d'ki müzak"'resile Maliye, ı 11 u a aa ve ıraa ncu- ve şu mütaleayı yürütmektedir; 
umı eyetının şun ı - . yrı1 d'" d proJ· "- ·kkı d .. bet bir prensip kara- men1ennden a acak or er azadan cFakat vaki veya yakınen muhtemel 
e ua: n a mus kil' . k b 1 1 . ..+ir bir h b rına varıldı v

1 
takdirde tatilden evvel in- teş mı a u ey emı~- · ar. halinin pek çok tenevvü arze-

tacını temi! için layihanın, bugünkü Reis, divanı riyasetin llyihanın m:is- den maddi ve ruhi bütün ihtiyaçlarını 
Meclis umumi heyatinde alakalı encü- taceU:yetle müzakeresini temin için ala- kavrayıp karşılıyacak tedbirleri alırken 
rnenlerden mürekkeb bir muvakkat en- kadar encümenlerin heyeti umumiye bütün milli vasıtaları vatanın emrine ve 
eümende müza.ker~sini teklif edeceğini toplantısını takiben içtima ederek bu hizmetine tahsis etmek ve istismarcı un
beyan etti. muvalkkat encümene ayrılacak azalan ~r~a:lıa şiddetle mücadele etmek vecibe-

Bunu müteakıb raporun müzakeresine intihab eylemelerini rica eylemekte ol- sını ihmal ederek bu takyidden ictinaba 
geçilerek birçok hatibler tarafından der- duğunu bildirerek içtimaa nihayet ver- imkan yoktur. Yapılan takyidler yalnız 
ttıeyan edilen milt3lea1arla sorulan suaJ- miştir. ikinci maddede zikr~dilen ievkalade hal
lere Başvekil ve ko~isyon reisi cevab Meclis wnum1 heyeti toplantısından lerin ihüküm sürdüğü zamana maksur ve 
\'erdikten sonra Başvekilin teklifi veçhi- sonra kurulan muhtelit encümen pro- muvakkat olacak, bu vaziyet geçer geç
le prensip karan riyaset tarafından reye jeyi tetkike başlamıştır. Muhtelit encü- mez bu kanun tatbik mevkiinden kaldı-
k d 

men tetkiklerini yarın akşama kadar ta- nlaraık normal zamanların iktısadi r<>J'i-
onu larak müttefikan ka:bul olun u ve saat l ı.30 da celseye nih:ı;ret verildi.> mamlıyacak ve proje Çarşamba günü u- mi avdet edecektir. Diğer taraitan içınde 

mumt heyette müzakere edilecektir. bulunduğumuz günlerin tesiri altında 
Meclisin toplantısı Parti Grupu komisyonunun yapılacak olan bu kanun mahiyetine dev-

Meclisin öğleden sonra Refet Camtezin d.. .. l . let hayatına bağlı bir daiınlik vermeyi 
başkan 'ığında yaptığı toplantıda celse- ı:şunce en ve onu zaruret zail olduktan sonra tatbik 
nin açılmasını müteakıb söz alan Başve- Parti grupu komisyonu projenin adı- mevkiinden kaldırmakla beraber benzer 
kil Dr. Refik Saydam milli korunma ka- nı cMilli koruma kanunu tayihasl> ola- fevkaladeliklerin husulünde tekrar tat
nun layihasının hükumet tarafından B. rak değiştirmiştir. Parti komisyonu hü- bik mevkiine konmak üzere bir mmt 
M. Meclisi riyasetine bugün takdim edil- kumet tarafından hazırlanmış bulunan korunma silMıı gibi kanunlarımız. arasın
rn!ş olduğunu söyliyerek demiştir ki: projeyi müzakereye esas tutarken Parti da saklamayı lüzum gördük. Milli mü-

cBu kanunun tensib buyuracağınız en• progranurnın ve teşkilatı esasiye kanu- dafaa mükelleİiyeti, örfi idare ve istik!Al 
~enlerden mürekkeb bir muvakkat nunun rufhunu birinci derecede ve itinalı mahkemeleri kanunları gibi. .. > 

Zelzele ·yer yer 
devam ediyor 
ltalyada da zelzeleden 
birçok büyük binalar 

ve kiliseler yıkıldı 

. 

Felaketzedelere yurd dışından1 

yauılan yardımlar yekunu 
gittikçe bnyoyor Boma, 15 (AA.) - Bugün öğ!eden 

sonra Palermo ve Sicilyada zelzele ol-

Ankara 15 (AA.) _ Aldığımız maJftınata duıtundan Harlcb'• VeklletlD! habel'dar et.. m~tur. İki ölü ve birkaç yaralı vardır. 
16~ fel~ketzedeİer için Londra. büyük elçi... mlşt.lr. Birçok binalar ve kiliseler yıkılmıştır. :ne yapılmakta olan teberrüat 2135 İngil1.3 Tahran Btıyük Elçiliğimize Egede şiddetli prsıntılar 
~ft~~ ı tb ü"l t Gene k~ ~ı· , .. T,.. d Lo d'un yapı an e err er ımir, 15 (A.A.) - Bütün Ege bölge-

v5rendlı; m.ze gore µur '1 :asetlnde teşekkül etmiş olan komite te _ Ankara. 15 CA.A.) - Verilen maJ1llnata ,ö. sin.de fasılalı ve muhtelli şiddette zelze-
?rün.t kabulüne başlamlştır. re, hareketiarz feIA.lı:etzedelerı için Tahran leler olmaktadır. Evvelki gece ve dün şe
IllndL~tan hükfmıet ve halkının teberrtt büyük elç1Uğlın.1ze teberrü edilmiş olan eş - hirde iki hafif sarsıntı hissedildiği gibi 

::::~ d oldukları yirmişer kişll.lk 1000 yalar~and blli~~tlr Karaköae yollle Erzuru. Çeşmede oldukça şiddetli iki, Alaçatıda 
• il Yola çıkarıım•a bulwımaktadır. ma gon er .. ....., · hafü b' F d d 

1r 
"'#d Tahran büyük elçlliğlml.2e yapılmatta. o. ce ır, oça a gece yarısın an sonra 

an a ıan para teberrilatl be ııo.ooo Ura.ya baliğ şiddetlice ve saat 1,30 da hafif olmak ü-

'l'ahran 15 (A.A.) _ Pars ajansı bildiri - olm"'•tur. zere iki zelzele hissedilmic:.tir. 
ror. - ~ 1'ü k Milli ş f el ta · Tirede evvelki gece 22.25 ve 22.28 de 
lltu- rb !ye~ zelzele felaketine uğrıyanların e e g en zıye oı.,:, taı.,m mümkün mertebe tehvlne matuf ve teessür telgraftan üsru.te iki şiddelli zelzele olmuştur. Zel-
dthı :n toplanan muhtelif eşyadan ilk :ıosını .Ankara 15 CA.A.) - HAreketians fellke_ zele yer altından gürültü ile karışık bat
Clınder~zergı\n yollle Tahrandan Erzincana tı doUı.yıslle Re!Blcümhur ismet İnönüye mem lamış ve halk lrorkusundan ımkaklara iır
~Cektır ~iştır. Bunu diğer sevltiyat takib e. leket dışında.ki bir çok teşekküller ve lam.ıştır. Tirede zelLele iasıla ile sabaha 

hususl eşhas tar&tından taz1ye ve teessür kadar hafif bam devam etmiştir. Dikili-

A. Rodosta ve Gömülcllnede telgraf ve mektubları gelmekte deT&m. edL de de evvelki gece 23.45 ıe dört saniye 
nka"a ıs sür b 8e<ieler · <AA.) - Hareketlarz :tellket - yor. en ir zelzele olmuş ve bunu 6 saniye 

' l>l.ltnak~ne Yardım lçin memleket dışında ya. Bıı meya.nda Ota J. Brlk:lna, İrlandada ra. devam eden orta şiddette ikinci bir zel
tnaıo!\'\ a olan teberrülere dair edindiğimiz hib Menning t;e].gratla, .Fr&ruıız maltyeclle - zele takil> etmiştir. 
ıııat R :ı.ta nazaran ismini blldl.rm1 en bir rlnden Desclozleres ile Inııtıterede M18 Tur. kon& Otlo.cı konsolosluğu.muza. 

20 11 
Y Kıbrıs ner de mektubla geçirilen büyük felAketten Dün saat 11 de Dikilide yeniden 6 sa· 

"lta.~~asıu~umuza Seyfi Akdeniz a::~da bir dolayı Mill1 Şefe ıees,.,ür Te taziyelerlnl ar. niye süren bir zelzele daha olmuştur. 
Cıur l\ş da 20 lira teberrüde bulunm zeylemi,lerd.Jr. Zilede 7 zelzele 

Q
.ö .. 111 • Amerika sıhhiJe blrlitı de gönderdltı blr lılulcün k ,_,.. Zile. 15 (A.A.) - Son üç gün içinde 

lıf~hme ·_• 
10 

eli~ onso1ooıu1'umuza. da Ali o"lu telgrafia Cümhurrelsw ........ fellke\ karşıam _ zd • ı; " fe'hrimi e muhtelif şiddette 7 zelzele ol-
btr tat da 500 "'ıı:e ismini blldlrmlyen diler da duyulan ıee,,sflrü blldlrml§ ve ta&lyede m11•tur. Hasar yoktur. 

ahını teberrii etmiştir. bulunmuştur. -Y 

Yugoslav d ----------- Şarki Karahisarda 
Ankara 15 <AA ya a o du odunsuz va Ş. K. Hisar, 15 (A.A.) - Pazar akşamı 

fellketzedelerl ı~ı .) - Anadolu haretetıanı f burada hafif 'bir zelzele olmuştur. Hasar 

lıa.Jll'ıSe~r şansı n Yugosıavyada bir çot k 1 arak Olan 48.370 dlna:'tler ~rafowıan ya:pıılm.ıg kömUrsOz a dı ~ktur. B alarda bulunan bütün felA-
rtiat Belgrad bü~: 11 Inırlllz Uram teber _ ketzedeler 4 gündenberi emsali kaydedJl-
llll\U yardım konıltesı elçlllıtlmlz tarafından Stnab, 15 (Hususi surette giden mu· mtyen soğuıklara maruz bulunuyorlar. 
"1-. emrıne gönder11nı.1t _ Bunların korunması için köylere 300, ma-

birimizden) - Güneysu vapuru Erzin-
Kahire ElçHiğimize Yllpdan canlı yedi feIMcetzedeyi ilk olarak Sinoba hallata 100 battaniye dağıtıldığı gibi iaıe 

getirmiştir. Stnob valisi eski İstanbul Po- mevcuduna göre, köylere makarna, fa-
Ank eşya teberrüü lis Müdütii Fehmi derhal felaketzedeleri sulya, nohud, şeker ve ekmek tevzf edil-

l~ .. ~rrea 15 (A.A.) - Buraya gelen haber_ ye ı -~..+fr. ._u f~l~!c r eştirmiş ve kendilerine sıcak yemek ~· 
ile eıçıııehnl · etzedelere yardım için KahL verdirrniştir. Aınas~ Ereğli * Bayburdda 
tnettedır. ze e.şya teberrüatı devam eyle. Diğer taraftan bu,...;ın buradan 1200 ki- Ankara 15 (A.A-) - Dün saat 21.5 

Kahlre el u 5
... t 1 f&fından ç l~Irnız. hayırsever Mısırlılar ta. lo buğday Erzincana gönderilmiştir. Ay- te Ankarada hafif bir yer sarsın ısı o -

••-L Yeniden 1 • rıca vir t t ~k teber .. yapı mış olan 1500 Inglliz aye yardım yapacağı yerleri Ve- mu~ ur. KÖadermı. rustı da milll konılte emrine kaletten sormm.•h·- Gene dün A.ımasrada saat 20 ve 20.10 
··~ bulunmaktadır O d """/......... ' ·· E ğl"de t 21 d b. d fn T · r u odun ve kömürsilz kalmıştır. Bu arasında uç. re ı saa e ır e 

gı ız Şark ordulannın yardımı yüzden Giresu'fldan Orduya bin çuval ya- fa olmak üzere yer sarsıntıları hissedil-
ll 'tkına 15 CA.A.) - İnglliz büyük elçU1 _ kacak fındık kabuğu gönderilmiştir. miştir. Bugün de saat 6.5 ve 6.15 ara
nıeıct:11~~a~ar9~0orduıan tarafından gönderil- Aynca fırtınadan hasar gören Slnob smda Baybwdda. ÜÇ hafif zelzele du

çadırın yola çıkar:ılmıf ol • köylerine de çivi, kereste yollanmıfbr. yulmuştur 

Hükumeti devirecek ve 
diktatörlük tesis 
edeceklermiş l 

Nevyork, 15 {A.A.) - Polis müdütü 
Hoover, Christian Front cemiyetine men
sub 18 azanın polis taı·afından tevkif e
dildiğini ha:ber vermektedir. 

Bunlar, hükfuneti devirmek ve bir 
diktatörlük tesis etmek üzere bir ihtilal 
hazır~·amaktan suçludurlar. 

Hoover, Nevyorkta tevkil edilmiş olan 
küçük ihtilalciler grupunun Amerikanın 
her tarafına şamil geniş bir teşekkülün 
nüvesi olduğunu söylem.iştir. 

Zabıta, birçok yerlerde tahkikat yap
makta ve gizli silah depoları araştırmak
tadır. 

~ ~E 
.. il!!' ............ .;;; .. ... 
e Fe.emenk ve Be/ç 'ka 

bugün taarruza uğrar mı? 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A lmanyanın bir kısım şim;ıv-; şi-
.. mali garbi hududlarından son 

gunlerde gene endişe verici haberler gel
mektedir. Holanda askeri tedbirlerini ar
tırmı.ştır. Belçika harbe müheyya bir hal
de ordusunu harekete amade bir vaziye
te sokmuştur. Bütün izin~ efrad ve za
bitler radyolarla kıt'alarına iltıhaka da
vet edildikleri gibi, bunlara, önlerine te
sadüf edecekleri naıdl vasıtalarından he
men istifade etmeleri de teblı~ olunmuş
tur. Buna ilaveten ve bu tedbirleri ma
zur gösterecek sebeb oiarak Alman tav
yarelerinin bitaraf topraklar üzerinde 
kesif uçuşlar yaptıkları ve Ahen mınta
kasına yeni yeni fırkaların sevkolunduk
lan bildirilmektedir. Bütün alınan btı 

Meksikada tahkikat tedbirler ve verilen izahtatan harbin Fe-
Meksiko, 15 (AA.) _ İtim.ad lemenk ve Be'•çikaya sirayet etmek teh-

. ~ .. edilen like:ıini göstermekte olduğuna hükmolu-
b1:1' -~aynaktan haber alındıgına gore, Re- nabılirse de şimdilik hakikatin bu meı·
is.ıcumhur K~rdenas, ~eksikodaki Nazi kezde olmadığını isbat edecek deliller de 
aJanlarının ibır karargah kurarak, oradan, yok değildir. Bir defa, Alman matbuatı
birleşik Amerika aleyhinde sabotaj ha- nın mühim -bir kısmı, harbin Almanya 
reketlerini idare ettiklerine dair çıkan t~rafından bu ınıntakaya teşmilinde hiç 
rivayetler hakkında tahkikat yapılması bır meı:ıfaat mevcud olmadığını kaydet-
i in izli zabıta a emir e · . n;ı.ektedırler. Bunun jçin gösterilen mu-
ç g Y v rmıştır. cıb sebeb bir derece akla yakındır. Zira 

bu iki memleketin iltisind~ de, Alman 
harl> sanayiini tamaha düşürecek ilk 
madde mevrud değild;.r. Hal böyle iken 
Almanyanın garbde tahaşşüd eden İngi
liz ve Fransız kuvvetlerine inzimam ede
bilecek yeni yeni düşmanlar peyda et
mek istemesi elbette ki ihtimal dahilin~ 
de sayılamaz. Olsa olsa, Almanyanın 'hu 
mmtakada yaptığı şey, müttefik ordula
rın abluka tedbirlerbe bir mukabele ol
mak üzere Felemenk ve Belçika üzerin
de, bu tazyiklere mukavemet etmeleri 
için, mukabil tazvik icrasından ibaret o
la bilir. Bu bakımdan Felemen.~in ve Bc>l
çikamn vaziyetleri bir hayli müşkü1.dür. 
Çünkü İngi'tere ve Fransa. diğer bitaraf
lar için oldu/Dı gibi, bu iki memleketin 
ihracat ve ithaJatına gayet şiddetli ab
luka koymuşlardır. Almanya istiyor kl 
bu devletler, bu ko:ıtrol hakkını tanıma
sınlar ve İngiltere i 1e bu yüzden, icab e
derse husumet haline geçsinler. Bitaraf 
devletlere .ıtelince; onlar bu kotroldan 
memnun değillerdir. Hatta, bunun için, 
zaman ?.aman, cok c.iddetli bir şekil alan 

İngiliz parlamentosu 
bug·un toplanıyor 

Çemberlayn Türk · Fransız 
ve İngiliz ticaret 

anlaşmasını izah edecek 

Londra, 15 - İngiliz parlamentosu ya
nn toplanacaktır. H.ore Belish.anın Avam 
Kamarasında harbiye nezaretinden isti
fasına dair hususi beyanatta bulunması 
bekleniyor. 

Çemberlayn son haftalar zarfındaki 

muhtelif hadiseleri gözden geçirecektir. 

edilecektir. thtilafa düştükl~ri o<' ı;ıörü 1m~ktedir. Fa-
Pek muhtemeldir ki muhalefet kabi- kat ne çare ki, me~e1a .!aponva gibi kuv

nede vukubulan son deği<liklikler hak- vetlerlnin kifayetine davanarak bu ab-

Bu beyanatı müteakıb müzakere vu
kubulacak ve gerek Hore Belishanın, ge
rek Çemberlaynin beyanatı mevzuubahs 

kında istizahta bulunacak ve ticaret lukavı tatbik edPnlere kafa tutamıyor-
istihıbarat n tl · 'b' üh' .fve lar. Almanya ile İn!!iltcre arasında boca-

ezare en.~ ı m. mı van e- lavl'p duruvor1ar. Vakit vakit hfid bir 5;e-
lere parlamenbo hancı şahsıyetlerin ta- kil alan ihtilafların menşei budur. Yoksa, 
yinini tenkid eyliyecektir. zannımızca AITTıanya için bu mıntakada 

Başvekil bu arada Türkiye ile Fransa harbi geniı::letmek mevzuubahs de~ldiT 
ve İngiltere arasında yapılan ticaret an- v~ olama:. Esasen ve simd_ilik .milcade1e
In..masm · ·· b til b vı mümkün mertebe mevzıleştırmeye ı;;a-
-r·- m ımzası munase e e eyanat- Iısan da geme odur. Demek ki, son birkao 

ta bulunacaktır. gündenberi akseden haberlerin fenalı1h
nı görerek tıarbin yayılmak istidadına 
gösterdiği hükmüne varılmamahdır. Biz
ce vaziyetin inkişafını ancak önümüzde
ki ilkbahar için bekliyebiliriz. 

5Plim &aqı~ ~m•ç 

ıooT:r~~.~~ Şizu~=~ ::':::~;~ ····MeS • üdijBdB·lar·aa-n-
yangın zuhur etmiştir. Yangın husus! bir ••k ı 

Tokyoda müthiş 
bir yangın 

evden çıkmış, rüzgar sebebile derhal bü- ço en ev ar 
yümüştür. Postane, gar ve diğer baıı res- Ordu 15 (A.A.) - Mes'udiyenin 
mi daireler de yanmıştır. d.eberne nahiyesinde btr metre kar 

Şimdiye kadar 150 ö!ü ve yaralı var- yağrn1ır. bu yüzden birçok köy evleri 
dır. Şimdiden 1000 kadar bina yanmış çökmüş, bir kadınl~ 3 çocuk ölmüş -
bulunmaktadır. tür. a ................................. 1 Saba!. lan Sa ba~:m••m••·-···-···-........ -.................... -........................ -..... --

14 katlı hastane 
l!tanb~ beledlyes~nbı 8ifll dqarasmtakl arazide yaptıracatı bin yataklı şehir 

bastanesmin maJı:et~I l'•zetelerde görmüşsünüzdür. Meşhur kübik likör fabrl.. 
kasmm kartısma bır de alamerilı.en Babil kulesi dikiliyor demektir. Evet BabJl 

.. .. . .. .. .. .-r---- .. - n resınılert hatırlarsaJl!Z yeni şehir hastane,l Jı:ulesinJn ınohtemel --u .. ı •os" •-re · 
rozuniizun onune ıelir. Hatta blru da Mı'"• b mi b · .. _ tU b'-.. ~ e ra. arma enz1yıor. .ıu;ame U' 

cephe, cenahlardan merkeze dofru azamet:! bir yükseliş. Bu modern hastane. 
mis tam on dört katlıdır Bu çatı ··ki ·· " ıehir clvanndakl boş . 1 J ıu I~ erle oJJu.şecek hastane maketini röril.nce 

d
-•Ond·· ö...ı Aaru n n kıJmeti acaba birdenbire yüz misline mi çıktı diye 
Uy um. ,, .e ya merlkada lurk k.a t · dur. Bizde tehir blrdenbJr b ıı. b~ruı yapmanın sebebi arsa yoksuıluğ"tı.. 

e eı on mlsU büyu.rs~ Şişli arkasındaki hali an.d d• 
elbet altın bahasına çrJı:ar F k t · · ·· yeni l:ıastanenln de on dart a • ,lmd hl• boyl~ bir ihtimal dahJ olmadıfma röre 
yenJ sıhhat müesseseleri 1 .. kat'.ı olma.sana lüzum yoktur. Bu işde Avrupanıa 
ketlerinde Ye Amerikada n roren doktotlanmızm meseta İska.ndinavyaı menıle. 

d kto 
uzun tetkik ıeyaıhatlerJ yapan Ortaköy Şifa yurdu sahibi 

o r Asım Onur blraderimJzl şsn fakülte operatörleri d e &'ene Amerlka ve Holindada bu maksadla dula.. 
mütehassısların fikirlerfnJn eni doktor Fatırl AıeJin fikirlerini ve daha bilmedlfho 

a malı: lcab eder • 
Okuduğuma ve r~erinl 6 d"ıı.- _ olan İsveç ve Nor te c. r 116 ııme ıore en yeni sistem hastanelere ınalilr. 

binasını teşkil ede:; bln~T.Yon sıstenıi esll!I olarak ~abul edilmiştir. Yani bastan• 

l la b 
r genq aahada, bahçe içınde, birbirine kapalı koridor. 

ar ağ'lı bir sıra pa hastanelere modern dı -yyon şelGinde dir. Def il on dört katlı hatta üç, dôı1 katli 
istikametine dofnı :.. tü verlleıııez. Sahamız geniştir. Hürriyet tepesinden Mas. ak 
serpilecek modern biru h n boş, çıplak tepeler bizi bekliyor. Bu apçsız datı:ua 
lill:elerine kartı da ki :;::..ne 0 mıntaksya cennete çevirebilir. Esasen bava tch.. 
proje halinde ike e: n IJlatemi colossal binaların modası ıeçmiştlr. OeıtUS 
nreıı tedblrll ~ 

4 
a ıı.i::ı şekli lize rinde durmasını istanbnlun bi fikre ıuyınet 
0 LütlJ &ardardaıı rica ederim. 

'--231UJ.~ (~uJ 



["--_____ Ş __ e_h_ir __ B_a_b_e_r_l_e_r_i_) 
Yardım faaliyeti devam ediyor 
Dün Erzincandan şehrimize yeni bir 

felaketzede kafilesi geldi 

Vapur seferleri 
intizama giriyor 

Birkaç gündür denizlerde devam eden 
şiddetli fırtına tamamen durduğımdan 

vapur seferleri yavaş yavaş yoluna gir
meğe başlamıştır. 

Geliboluda birkaç gün evvel kar aya 

Osküdar hapishanesinden kaçan 
mahkümlardan biri yakalandı 

Vilayet Milli Yardım Komitesi d ün balya giyecek ~a, Orduya 8 çuval muh- oturmuş olan Tayyar vapuru dün liına-

18 s~n~ye mahkum lıap.shane firarisi lhl 
aylık macP-rasını anlatıyor 

öğleden sanca Vali ve Belediye Re.isi telif eşya, 191 çadır direği, 32 balya giye- nımızıa gelmiştir. Geçen şeker bayramının &On gecesi, 1 mahkum, iki aydır devam eden macera-
Lutfi K.ırdann riyasetinde toplanarak cek e§Ya, 22 teneke peynir, 11 sandık Muhtelif yerlerinde yaralar olduğun- Üsküdar hapishane.iinin marangozhane sını §U suretle anlatmıştır: 
yeni teberrüleri tesbit etmiştir. muhtelif eşya, 59 ~uval makarna, 43 te- dan, vapur dün İstinye a~lyelerine alın- parmak:hklarım keserek firar eden iki c- İstanbul hapishanesinin yıkılması 

İstanbul ve mülhakatında felaketzede- neke helva ve yiye<ıek, Tok ada 500 sandık ımştır. h apishane kaçağınrlan 18 seneye ma 1lJtı"Jm üzerine diğer ağır cezalı .mahkılmliılrla. 
}ere yapı~ nakdi yardmu.n yekünu çivi, 300 aded keser, .300 testere ve 304 Vapur burada es3Slı bir tamirden ge- Şileli İbrahim dün sabah Fındıklı iskele- birlikte Üsküdar b..ipisha.nesine naklediJ-
834,839 lirayı bulmuştur. ~adır, giyecek ve yiyecek gönderilmiştir. çirildikten sonra sefere konulacaktır. sinde Emni)'l!t Mü:füı:lüğü :r:cemııdan ta- dim. Bur.ada ahiz \'e gasptan 7 ser.eye 

Dün Kızılay İstanbul mümessilliğine Dün Erzincan zelzele mıntakasından A.kdenizıde Aianya yakınlarında kara- rafından yakıJanmıştır. İbrahim, 937 se- m.ahkfun Akasaray1ı Huliı.si adında bir 
4095 lira yatrnlmış, Fatınte 572, Beykoz- şehrimize yeniden 24 kişi gelmiştir. Bun- ya otum Tırhan vapuru hakkında !ima- n esinde Sunatyada Arab Kemal adında mahkUınla tanıştım. Bu ~dam, hapisha
da 2108, Beyoğlunda 3076, Kadıköyde !ardan bir k.ısnu ot ellere yerleştirilmiş, mmıza yeni hiçbir malıiın~t gelmemiştir. birini sopa ee öldÜI'el'ek cesedi deniı:e .nenin maranga.z atelyesindt çalışıyordu. 
1.54<>, Eyübd.e 250, Eminöniinde 4586, fis- bir kısmı da akrabaları yanına misafir Ya!mz vapurun :su dolan ambarlarının atmış ve b u. yüzden i stanbul Ağıreera Bir müddet s onra onun d.e11letile ben de 
küdarda 68, Adalarda 50, Beşiktaşta 292, olunmuşlardır. tamamen boşaltıldığına göre, birkaç gü- mahkemesinin kararile 18 yıl hapse mah- atelyeye çıktım. 
Balarköyde 500 lira toplanmıştır. Evvelki gün ge1enlere yardım komite- ne kadar yüzdürülebi1eceği ku·vvetle u- .kUm edilmiştir. Bir gün Hulôsi bana marangozhanenin 

Halkevlerinde felaketzedelere yardım since Eminönü mıntakasında evler kira- mulmaktadır. Dün Emniyet Müdürlüğüne getirilen (Devamı 11 inci sayfııda) 
f.aaliyeti devam etmektedir. Biilıassa lanmış, SX1ba ve yakacakları temin edil- --=~~~~~~~~~~mmİİİİmmmmmmmmmmmmm:iİliİliİmliİmmİİİİİİmmmmliiİİİİmllli~ miı:::tir. Bu fe1aketzede1ere bugün birer 1 Şişli ve Eminönü Halk evleri çok iyi bir ~ 
f0ltikie çalı~ktadı.r.!.ar. Şişli Halkevi aylık iaşe bedelleri verilerek kendileri 
düne kadar 30 bin parça müstamel ve 10 kiralanan evlere yerleştirileeeldemir. 
\>inden fazla yeni olmalt üzere. eşya ve Şehrimize gelen felaket~edelerin is-
15 bin Jıira para toplamış, ayrıca kendi tikbal edilmeleri, iaşe ve evlere yerleşti
atelyelerinde 300 yeni yatak ve yastık n1me1eri ve diğer hususlarda Kadıköy 

kaymakamı Cenab Ak..ım ile Fatih kay-
diktirerek, Kızılaya teslim etmiştir. makamı Rebii Karatekinin iyi hizmetl.e-

Şehrimizde toplan:m eşyalardan şim- ri göriilmüş ve kendilerinin vilayetçe 
diye kadar Samsun valilijtine bir hasta takdir edilmeleri teosib edilmiştir. 
nakliye kamyonu, 17 sandık ve balya eş- Vali ve Belediye Reisi, dün Mısır ha
ya, Sıvasa 5ı6 balya giyecek ve ilaç, Gü- nedan ailesi tarafında!l İstanbnla gönde
müşhaneye 300 çadır, Giresnna 83 ba1ya rilen eşyalardan dolayı bir teşekkür 
yiyecek. 57 teneke hclır.ı ve kavurm.'.l, 75 mektubu .göndermiştir. 

Bir eşya kaçakçısı 
yakalandı 

Yenj benzjn ve gazyayı 
fi atları 

Petrol mü.ştakları :tiatiarmın bugünkü ah-
Emnivet Müdürlüğü memurları dun va.ı d')l1lylfille menşe memleketlerde yüksel.. 

Ha1eb1e şehrıimiz ara_~<la gümrük mlş almasına bln.aen. benzin ve gazyağı aza_ 

ŞARK BÜLBÜLÜ 
CMMD GCLSCM 

ün 
Hatırası ebediyen lllinmiyecek en b1ly1lk filmi 

Aık - Fedakarlık - Heyecan ve İhtiras - Ses ve san'at filmi 

Bu CUMA dan itibaren 
TAK Si M Sinemasında 

kacakçılıcrı yapan bir a<lamı yakalama- mi s:ttış flatlarınm arttırılması zarureti na.. ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .,. 
- - f ... f ·k l 1 d sl1 olmuş ve aşağıda yazılı fiatlar tesblt ed.1-
ga muva a o muş ar H'. . ıerek 15 İkincikanun 1940 t11rihind~m itibaren 1 

Suçln LalElide Balaban mahallesın - mer'iyete konmuştur: 1 
de Kurultay soka·ğı.nda 16 numarah ı - Benzin ve gazyağının İstanbul, İzmir 
ev.de oturan Half>'h}j nami1e maruf ve İskenderunda depo fiatları: . 
M"'liDıer.l Ali adında biddir. Benzin dökme litresi 14,35 kuruş, benzin M l'} d ~l hteff vasıtalarla çift büyük teneke 556.54 kuruş, gazyağı dök.. I 

e me • . 1 
. ~u . 1 

T me kilosu 14,69 kuruş, gazyağı çift biiyük 
HalebclP!J getırttırı aıvecek es' ahırım teneke 49B,39 kuruş, gazyağı tek küçük te -
,gfimrülcı:::üz olarak .:€1hrimize <;ıkaTt - neke 77,75 kur~. 
makta ve şuna buna satmaktadır. 2 - ~nzin ve gazyağının Ankara, İstaIL 

Kurnaz: kacakcının bu hareketlerini bul ve Izmirdr. dökme olarak azami aa.tış 

tesbit eden zabıta. dün Mehmed Ali - fl~a:~~ada benzin (Utresn 19 İstanbulda 
nln L51C'lldeki evinde ani bir a-rastır - 16 so, İzmirde 16,65 • 
ma y3pmıs. neticede 70 parça Haleb İstanbuJda gazya.ğı (kilosu} 15,90 kuruş, 
mamul.atı kaçak esya hulara!{ müsade- İzmirde 16,05 k~ş. . 

re etnıiştir. 
Emnivet Miidürlü~üne getirilen Mch 

med AH. Haleble İstanbul arasında bir 
müddetten beri bu taı zda kaçakçılık 
yaptığını söylemiştir. 

Suçlı.! bugün a5;]iye 5 inci ceza mah 
ketl'e<:!ne teslim edile~ktir. 

\ 

Ticaret işf~ri : 

Kafi miktarda koyun gelmiyor 

Kurban Bayramı yaklaştığı halde şeh 
rlmize kafi miktarda koyun gelmemi~
tir. Bu sebeble fiatlar 14 : 24 lira ara
sında-dır. 

Bugünlerde yenlden süriH~r gelece

ği ve fiatlann bir miktar düşeceği tah
min edilmektedir. 

3 - Ankara, ı:stanbul. Izmir, Sa.maun, Mer 
sin ve İskenderunda tenekeli benzin ve gaz_ 
yağı azami satış fiatlan: 

ıiiiı 
... 

~ .s ,!oj tıS .lıd ~ 
•::S N 

~ ~ ı::ı ~ I» ~ a. "" ol ~ cı. ~ !' :::ı ..o. ::ı :::ı b() ı::ı bil .r.ı ... .ı::ı ... .!.d ... .... cıı ::ı 
• ' ~ 

::ı C1> ::ı ..... ~ :ı.: M ~ .ı.= M 
(). cıı ~ cıı cıı cıı 

Q o~ 8 Q 
11.1 cıı cıı .... .. ..... 

Ankara 695 640 sn 
İstanbul 615 530 83 
İzmir 615 540 86 
Samım:ı 625 555 87 
Mersin 635 S8tJ 88 
İskeadenm 585 515 80 

Diğer yerlerdeki azami satı§ flatlan, yu _ 
karıda 1 numara altında gösterllen depo ll 
atlarına, nakllyenln, mahalli re.simlerin ve 
Us+~ Vekruete tevdi edilen yerlerde ise Ba

tıcı komisyonlarının ilii.~i suretile tayin ve 
tesblt clunur. 

M ilteferrlk: 
Yunanistana ve cenub -yolile Suıi _ 

yeye hayvan ihracatı devam E!ttiğinden 
fiaUar yüksektir. 

İkinci ordu müfettişliği vekfileti 
Dün Mezbahada· satışlar ayakta 34 

kuruştan yapıln11ştır. Haber ahndığına göre or general 
İzzettin Çalıslann te'·-"aı·· -·· d 1 --· ··· · · .. · - -···-· ······ · · ··-..... --·---·-·-· • •• , J\...C';t'U ugu. o ayı-Ö L Ü M s::: munhal kalan ikinci ordu müfettiş-
lı~ıne kor general Abdurrahman Nafiz 

93 senesi meb'us!arından, Narda eşra- Gt~~an v~kale~en tayin olunmuştur. 
fından esba.k Sinob mutasarnfı merhum i '· ID€tlı erkanı askeriyemizden bu
ômer Şevki Paşa mahdumu ve Bilecik dunan gerıeral Günnana yeni va-zifesin
meb'usu Profesör General Dr. &sim ö- e muvaffakiyetler d ileriz. 

mer Aıkalın ve Agah Ömer Akalın ve D,.nf i [ 
Macide Tektaş'ın büyük biradef'!eri sa- ?'. Ş Prl: 
bık Preveze me'b'usu Bursa valiliğinden V 

Ö 
apur kaptan1an Vekaıetın 

1914 - 1940 ...• 
BİR HARPTEN DİGERİNE., .. 

BiR DANSTAN Dl GERİNE. .•• 
Aşk dansları.... Çılgın Danslar .•• 

Dans Kral ve Kr.ııliçesi 

FRED ASTAtRE ve GiNGER ROGERS 
,...... Yarın akşam SUMER Sinemasında 

BÜYÜK D ANS 
filmind e bütün Modern dansları yaratacaklardır. 

LA MAXIXE - CRİOLLO TANGOSU - FOX - T ROTT - TRES - MO
UT ARDE - BOSTO~ ve ONE - STEP Dansların büyük tarihçesi... En büyük Aşk rommı-•. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

M E L E K Sineması 

~ 

Bttyramtla Daima En GOzel Filmini Gösterir ••• 
Fakat Bu Defa YARIN AKŞAM gösterec~ği 

/. // 

Baş Rollerde: TVRONE POWER - ~LiCE FAYE -
Fılmi ıizlere BUyUk Caz ve Bnyüi: Va!s'i u nu ttur ·c.ı.ktır. Y.alnız bu filme mahsus olmak flzere OnU· 

mOzdeld Çar~mbedım itibaren her gece suareler ıçin nu nı araJı biletler şimdiden ayırWır. 

SAK~._RYA 
Sinenıası Perş , •nıbe ahşamınılan itibaren 
Okyanus Adal:m ı ı 111~!'naıan kabilelerinin ge 1ç ve gnzeı kabramanı 

HAC 1 RESUL 
Meceralan, Afklan.. Zaferleri •• ._ .... Türkçe sezlii, Murilrili ve Şarkılı - , ınütekaid Azmi. mer -:-kalm irtihal et- ıniiaaadeaile a -· tirilecek 

u:ı.iştir. Cenazem yarınkı Çarşamba günü Avni vapurd eg.ışl .,, ... n 
Kad k .. ·· d M - a sene erce ~ıştıktan 

saat onda ı oyun e odada 10 No. lu sor.ca .sebebli . .... ya b bs" ı... k 
-·-ı..- ""- daki · """ se e ız vır ısım AgabeY ı.-..-6.n evınden kaldırıla- kaptanlann bir ..... ~ 

1 
d' -

~~~~~...!'~ .......... ~~~ .. ~~b~ü•yii•k~fi,,·.ım•i .. ~.in•· .. , •. e•y•eca .. nd ... an .. h• e•y•e•c•a•n•a .. sur•··.ü•k•l•iy•e•c•e•kti•·•r• ......... ~ 
irk · isk 1 · nak' l Be "'''PUıuan a mıp ıger 

rak S ec:_:;,._1 e esme L. ~ vde1 ..... - v~pudara .-ıakl~dilrnekt-e olduğu Ve -
:raz.ıd camu.u.n..ı.e og e namazı ı1.ı-.n ı .. \,dn ka!eti.-ı nazan dikkati . . . 
....... -.:ı ıvrerkezefendideki aile makbcrewi- Bu .;ek!.i mahzurl .. m celbetmışhr. 
~- . ~ · u goren Vekal et. dün 
ne defnedilecektır. Denizyolları Umum .Müdürlü - .. b 

Alla.ht h tl d·ı t . .. gune ır 
Methuına an ra m~~ er, anum ~n<lemüş, badema Vekaletin 

kederdide ailesine sah!rlar e- haberi <ll.maksızm hiçbir naklin y .1_ 
· mar:lası bildirilm~tir. · ap. 

deOZ. 

Şe ' !"'lC.: eba~ı • Çarııkapı -c K ptan Elod... Kesif alayı... ~ 
F ER AH • AZ AK V tan Kurtaran 1trsLan fılaıleriniıı kalu~maaı 

l.ROL FLA YN nin Harikalar filmi 

2 sinemada c.a iNAN T 
ayni za~A~~a MA?~l!L:: iTiBAREN A~ca MALtX DENlzCI ~ ~bk~:~RKÇE) j 



la Üdacikı\nun SON POSTA 

• 
lstanbulun tayyarelere 
karsı mUdafo 

' 
• 
ıcın 
' 
• 

neler diişliniiy 
YA Z A N --.-.............. _ .. __ 

r . 

!Emekli general B. EmirErkilet~ 
1 '' Son Posta ,, nın askeri muharriri j ............................. -.......... ..._., 

1 hfdiseler Karpmnda 1 

Afrodit'e dair 
A frodit. münakaşasının pek a- lur. Bak b~n anlatayım: «Aynaroz Ka1. 

teşlendiği bugünlerde bir an- dısı Afroditiyi görür.. cKı.z senin adın 
ket yapmak arzusile yola· çıktIDl. Sağa ne?.• diye sorar. 
sola bakınırken. eskileri inkar eden - Bu o Afroditi değil efendim. Na
yeni cdiblerden birile göz göze gel - suhi Baydarın Pier Luiz'den tercüme-
diın: si. Afradit. 

- Size bir şey soracaktım. Biz konuşurken, yanı başımızda b~ 
Dedim. beni tepeden tırnağa kadar külhan bey peyda olmuştu. 

süzdü: - Ben bilirim onu ağa·beydğim. 
- Uzun sözün kısası. dedi, bizden - Neyi biliyorsun? 

başka hepsi. - Afroditi be ağabey, hani Galata-
- Anlamadım. da Yani var ya .. 
-- Yani bütün edib ve şairler. tabii - Yani mi? 

bizimkiler haric tasfiyeye tabi! - Sen de birşey bilmiyonnuşsun, 
- Orası malfun. ben Afrodite dair meyhanec\ Yani. İşte Afrodit onun kızı. 

birşey soracaktun. - Benim bahsettiğim m&tehcen. 

' 

- O da tasfiyeye tlbi! - Yok be ağ.ai>ey. kızın günahına 
- Afrodit muharm değildir. gi~eyin. daha hiç vukuatı yok kJ; 
-- Ya nedir? musecccl olsun! 

- Eser. .. ~zaklaştım. Ak saçlı bir genç t>rkek 
- Muharriri !kim? Fazıl Ahmed mi, fW•ume ilişti. Şair Salih Zeki idi. Tam 

Reşad Nuri mi? adamı: 

- .Muharriri Pier Luiz. mütercimi - Aman dostum. senden daha fazlw 
de N~'Suhi Baydar. bu işe kimse."lin aklı ermez. Bari sen 

- Tasfiye.. söyle. Afrodit. 
- M~a.leseI Afroditin müstehcen olup - Benim eserim. 

olmadımnda? - Hayır canım. Pier Luiz'in. Pser!, 
- Darılma ~a ağabey. müsteh - Nasuhi Baydann tercümesi. 

cen ne demektir.. Utince bir kelime - Asla' 
oldu~u. muhakkak amma... _ Can;m senin Afrodit isimli bir 
V• X:em edibden birşey öğrene.miyece- eserin cıktı mı? 
~ımı anlaı:n~t~. Bir iki A'dım attım. Or - Çıktı çıkmadı o başka. eski Yu -

~..._..-L __ ,EIE~~~lliiil:~ıa:c:...Jr!tt:....:._.,_...:....:._...~....oi ....... .:...,_.~ a yaşlı hırı ~ı:n,ooen koluma çarptı: nar., Roma ilahlarına aid eserler yaz-
- " ' & .ı::rfeder~ı~ız. mak inh!sarım altınd;ıdır. 

. Dedı. Estağfırullahtan sonra: .. 
Fin.lıindiyada tayyare hücumlarına kcırıı kayalık anızidekı mağaralardan ıığrn.ak oUırak istifade cdilmiftir. Ruimlerde - Affedersiniz ben de · b' 1 - Afrodıtı toplatmışlar. 

bundan ikilinin dahUiAi görüyorıunuz soracamm Afrod'tt -ır sıze ~r sua -Tabii, kaçak olduğu için! 
. . . . o · ı en .,. .... an munaka _ _ Ka ak , 

D ünkü sabah gazetelerlnfn birin -ı bir mahryetı haız olup olmadıklarına ba-ı daire~ ile askerl müesRse ı... .. 18 ve.saı·- şar. gazetelerde okudunuz mu'> f~ h~ mı· 
k k .. -.ı. b' ·· ' ~ c · - n ısar kaçağı' 

de cNümune siperleri,, başlıklı kılmıyara ya ın w '"41!ıı. ır gunde ha - re vardır ki bwıJanıı altlarmJl aid ol _ cva-b verdi: • · 
bir haber vardı· İstanbulun muhtelif rna- vadan gelebilecek hıw hangi bir hücum duldan vekiletlerce derhal sığınaklar - Gazetelerde polis haberlerini hiç . Avııkat İ~an _ E":in yammudan ge-

. hlik · oldukları h kik ı· ak 1- b ·· · çıvordu. Benı gormııc::tü. tıallelerinde nümune sığınak siperleri in- te d esınd edır~ru.z ·,.; Türki .a akı yapın ve ıhem de bu mahfuz yer!tri, OKkıımakm. ugun. «bır kadın yüriinden • _ Yaz şunu· -ı 
§a edilecek. Bu 51.rv>rlerin ayni tipte inı:a- mey an a · nun 1"'4n yenın uç:ı. bombardımanlar esnasında yukarıda imi~ çı an avga-. serlevhalı bir yazı gözü- . · 

·r- .,, l ka müd f · · b. · · b" -ı: ·1· · · Decl· Sordum· sı için bir mütelidhhide verilmeleri k:ırar- taarruz arına ~§ı a aası ışı ırmC1 gı ı çalışılabilir bir şekHdl! inşa et;uek me 1 ışmı tı amma. okumadım. · . · 
laştırılmış. Bun1.ardan Eminönü ve Bey· derecede.eh~~etll ve müstac~. milli iktıza eder. Aksi takdirde mütevali bom- Müsahibzade Celali görclüm: = N:yı yazayım~ 
oğlu kazalarında dörder, diğer kazalarda ve hayatı hir vazife olarak teressum e - barclıman'\ar esnuı.nda merkezi Jıükfı;ne- - Afrodit müstehcenmiş! E! Rd Mahmud Karakurda yakış· 
ikişer yaptırılacaktır, ilh... der. tin işleri durur ve dosya ve kasaları top- Dedim. Yü7.üme dikkatli dilrnatli mnz! 

İstanbul tehdidde midir? Böyle bjr İstanbul belediyesinin sığınak yaptff- rak ve enkaz altına gömülerek mahvo - ba·ktı: - Ne yakı~maz? 
tehdid varsa yakın m1dır?. Bu sualler fs- mak kararının yukuıdaki umumi göriiş lur. - Ah evladım. Sen benim derdimi - .. Ka~nlann davalıırını her zamarı 
tanbulda ikamet edenler için şüphesiz e- çerçevesi içindeki ~emmiycti artık ken- Keza vilayetin müess~lerl de ay _ bilmezı:-:in. emin ol ki müstehcen değil. ~n uzerıme alırım. Afrod'tin avuk."lt· 
hemmiyetll ve haklıdır. Kezalik başta diliğinden anlaşılır. Anca.k göze çarpan nile sığınaklarla, ve vilAyet tarafından Kabahttt hep o Bedia fte Hazımda. e _ lı~ım Y~_PmakJa benim hakkıma teca-
Ankara oIDıak üzere diğer büyük şehir- iki nokta vardır ki birisi bu husust:ı faz. techiz olunmak ilrtıd eder. serimi altüst ederler. Kendi bildikleri- vuz ebnış oldu. 

lkerimiz ve Kırıkkale askeri sanayi mer - lkac.a geç kalındığı diteri de yaptırılmak Bundan başka bir şehirde her bina ya- ne oynarlar. elbette 80nradan böyle 0 _ Q trm.llt ::i.luli1.rı 
ezimiz bakımından da yukarıdaki sor - ararı verilıniJ olan siper ve sığmakların pacak olan şahsm o binanın hacmi. yani 

guları umumileştirme~ iktıza ederse o hacim ve sayılarının maksada kifayet e - içinde bulunacak inAa. sayıları ni~betiıı- c Bu ı b • ı • =ı 
zaman cTürkiye hava yolile gelebilecek deıbilecek bir halde olmadığıdır. de bır sığınak yapmağa mecbur tutulması n arı 1 ıyor mu İ d j n iz ' 
yakın bir hücum tehlikesine maruz mu- Şüphe yok ki İstanbul gibi geni§ bfr !A~ ve tabiidir. Ancak bu kAfi değildir, ; W j ~ 1 
dur?ıt suali varid olur. şehri. halk, müessese ve escrlerile bir!ik- çünkü bir ,şehirde yapılacak binalara na- S k 

Harb yangını Avrupanın dört büyük te hava tehlikesine karşı korumak esaı:- zaran yapıhnıJ binalar pek ~oktur. o h:ı.1- oka lann. sufa~masrnın 1 Par; sa ilk solcak feneri 
devletile bir şimal küçük devletini çok . tır. Fakat bu iş o kadar geniş ve masraf- de evvelce yapılmış ehemmlyetlicc her farthÇBSI 08 zaman kOOUJIDUŞfUr 
tan sarmıştır. Yangınla!', §iddetll bir iUa Jıdır ki yalnız İstanbul belediyesine aid binaya da gene sahib!erl tarafından bi _ Hortumla yer Pariste ilk 60 _ 

\ı'asıtası olmadığı zaman, nasıl ge - ve münhaSlr kalamaz. Zaten bir şehir rer sığınak iiavesf ikhz.1 eder. Fakat eş- sulamak, Parlste fi- kak feneri 1705 se- ) 
ltişlemeğe müstaid iseler harbler de öy- yalnız sığınakla havad~n gelecek hücum- hasa aid ola!1 b~ sı.ğınak i~ası işi bir ka- i~k defa 1730 sene- Q ~ nesınde konul _ 
ledir. Nereden, ne vakit ve nasıl gele - lara karşı korunmaz. Bır şehrı uçağa kar- nun ister; çunkü nıhayet hına sahililerıne sınde kral sarayı- ~ muştur. 0 zama _ ~ 
Cekleri bilinmez. Bunda:ı başka üç mu- şı korumak için evveli kafi kudretli ve yeni bir mükellefiyet yüklenmektedır. nm bahçesinde tec na kadar Paris so-
barib medeni büyük Avrupa devletinin hazır bir av uçak filow lazımdır. Bunla - Fakat kanun yapmak1a da bu iş hemen rübe edilmiştir. İlk mJ.ama arabası da kakları geceleri 
bugün ellerindeki binlerce uçakla bir - rın vazifesi düşman uçaklarını havada oluvermez. Zira yeni bin.\ yapacakların bundan yirmi sene sonra Tüyleride gö- karanlık olur, gece 
bır!ezinin ~ehirlerini henüz merhamet - karı:ıılamak ve tbunlan muharebe ederek bu 'binayı sığınaldı yapmalannıt kanunen -ı - ·· bu sokağa çıkanIU, ellerinde fenerl-rl- ge•-

"$ "$ ru muştur ve hadi3e o kadar büyük "" . .., ~ 

b
sizce tahribe başlamadıklarına bakarak tardetmektir. Bu faal müdafaa için iyi iş- mecburi kılmak pratik olabilirse de eski bir alaka celbetıniştir ki meşhur r~am rnek mecburiyetinde kalırlardı. Sokağa 

unun i:ıer yerde her vakit böyle olabi - liyen bir istihbarat ~kesi lazım olmak- bina sa.lıiblerini sığınak yapmıya kanunJa fener takmak projt!si 1703 senesinde or-
le ~- d 1 Gabriel, Tüylerinin, su.lama araba.sile ıu- t t ld ıı... h ce5uıi sanmak bir hata olur. İşte Sov - la beraber av uçakl.a.nnın hazır bulm:.a- a o sa mecbur etmekte ameli birçok aya a 1 ıı:;• alde iki aene sonra tatbik 
~et Rus uçak bombalarile taıe t'akları ve kalkıp ineceklE'ri meydanları mahzur ve müşküller çıkabilir. Bu se • landığının ıbir resmini yapmıştır. edilebilmiştir . 

. ~rab ~lan Helsinki ve diğer da uçak, malzeme, tamirhane ve ınsan ~- beble hükumet ve mer.lis böy1e bir sı~ _ ............... - ... ··---····-------···-·····-···--· 

~~el ~n mamurelerinin harabev ğınaklarile bolca teohfz etmek iktiza e - .ak kanununu teklif veya tasdik eder _ ~--------~cm. 
z ve bınlerce çoluk çocuğun taze me - der. ken ayni zamanda eski binalara sahibleri 
,.: ~:- cenaze'eri meydandadır. Japonla- Bir şehri hava hücumlarına karşı ko - namına derhal sığınklar yapacak ve bnn
tedh. ın §clı.lrlerini ve sivil Çin halkmı, nımak için kafi vasıf ve miktarlarda u- ların bedellerhıl on, on ikf ser.ede azar 
bil' ış kasdıle, havadan bomba1adık1armı çak müdafaa topu, makineli tiifek ve azar tahsil için me'V'Zuubahs eski bina _ 

bi 
ıykoruz. Keza İspanya iç harbi esasen ışıldak kıt'alarına ihtiyaç vardır. Bun!ı:ır ları karşılık olarak .kabul edebi:ecek ma-

r ardea h b' ld klan b l'leral F ~ ar ı olmasına rağmen Ge - müdafaasına memur o u ir şehrin li ~ir tesis. mesell bir sığınaklar bankaM, 
'\lik ! rankonun uçak filolarının bolşe - hava sahasına, gece veya gündüz, gire - vücude getirmeği de göze almalıdır. 

spanyoJ şehirle .. k il . dü' ,..ır1 Jçin 
0 1 

nnı at ve tc:füış cek olan şınan u~uını yerden şid - Kusur kalan umumt sığınakları da be-
baiıya::~ ~.erhametsizce bir hisle bom _ detli bir atef altına almağa yararlar. Bu lediyenin inşa etmesi zaruridir. 
henüz unut:~ ~arabeye ~evirdiklerini silah ve tertibat da sığınağa muhtaçtır. Bu iş güçtür, masrafüdır ve muaz _ 
Londrn ve Parisı · E.lhasıl Almanların Ancak bu gibi faal müdafaa silah ve tc>r- zamdır diye ihmal veya imhal cdilem~z. 
mı nıamu 

1 
. e ~e dtğer İngiliz ve Fraıı tibatı gibi bunların sığınakları da csa.s Hayat niifusa muhtaç Türkiyedc, pahalı 

Yecckler' re e~ne ıiAni.haye ta3rruz etmi- itibarile belediyenin işi değilıllr. olmak gerektir. Bundan başka, hele harb 
Berlinl 

1d~ğey ud ngıltem ve Fransanın Gclrülüyor ki befodiyelcr """hrin müda- gelsin de icabına bakarız dahi denile -
e ı er Alman ~ h' ı ~· M h ' " "l kadar h" ·~e. ır E'rfne sonuna f ı ı'le değil sadece balkın bomba ve mez. • uazzam ve pa aıı goru en bu iş 
ucumdan çekin k aas . 

dia 01unaınaz. ece lerı dahi id _ gaze karşı muhafaza ve sıyanC'ti'c mE'Ş - yukarıda ;.a~dığın:1~ gıbi merk~zi hükıl-
Sonra t . gul ve alfıkahdlf'ar. Belediyeln'.? aid 'l)u met daire crıJc. vılayete, beledıyeye ve 

trçak fil ', ngıltere ve Fransadan kaJi~an işlerin baı:ında şüphesiz evvelden sığı - halka makul ve ceni esaslar da!resinclc 
h 

0 annın tfi B h -s k · d·ı · h ı· · · b' J avaı.. ' o c>ınya ve Slovak kl hazırlamak vaziiesi gelir. ta sım ı ır ve eye ı umumıyesı ır ta-
unna kadar k ya na ar 

Osleri e dönebildi~l~~h: yaptıklarını ve Ancak bir ~ehirde yapılacak _sığınak - nun ve ni~ma 'bağlanır ve azami zaman-
kuyoruz. Bugünkü . -n~ gazetelerde 0 _ !arın he~ini mutlaka beledıycnın yapa • lar tayin kılınır ise bu iş mutlaka olup 
Yer Yiizünd sıyası hududıara göre cam manası da rıkanlmamalıdır. Bır şe- biter .. Aksi takdirde bütün karar ve !da-
ru e ınesaf · ı·b ' ,.,. ::ı ZUndan nıa e 1 1 arHe uçak taar _ hirdc yapılacak sığınak1ar ve siper!cr liyetler, mahza dostlar alış verişte görsün 
l'tıa'- sun kalabile k · h b·ı· d d b d b' k -"' nrtık a'be d . ce yerler ara- bunları yapacak olan da1reler ve şa ıs - ka ı ın en şura a ura a ır aç numune 

o h s eınektır 'b 1 t d . :tlde Türki .,, . · lar bakımından dört kısma ay.rılabilirlc·r: siper yapbrmaktan ı aret xalırsa ne s -
_efü1. bütün şeb · :Ycn~ Yalnız İstanbu1u Merkezi hükt1metin, vilayetin, beledıye tanbul halkı ve ne de başka ınerkczlcr a-
·••erkn 1 ır ve Ka'""b 1 h b' h h- k · • ''-·z erf, linı ~" a arı ve ayat ve bizzat halkın yapacaklnn siper \'C ~ığı- halisi ır ava ucumu :ırşısınaa .KOrun-
tU VC' t" anları dem· 11 .. uneller· • ıryo arı, kup- naklar. muş olamazlar. 

1
' su bend'eri ilh.. ask~ri MeselA fstanıbulda merkezi hükftmct U. E. Erki et 

Eıh·enmelı l•llyen, 
lst:gene .•• 
Kadıköylü Bayan A nm arzusunu 

anlatan me.ktub bu .Otunlarda çıkar 
~ıkmaz sökün eden talib akını he -
nüz dinmedi. Fakat dikkat ediJecck 
nokta talihlerin hemen ekseri İstan
bul h2ricinden. Bu gidişle Bayan 
A. nın talihlerini birer birer görüp 
tetkik etmek üzere demir yolların
dan senelik bir bilet alarak hemen 
scyr..hate çılanası icab edecek. 

Gelen rnektublann ilk partisini 
alakadarma gönde:rdhn. nasıl telak
ki ettiğini henüz bilmiyorum. İkinci 
parti mektuba gelince. onlann için· 
de yı.lnız bir 1an~ İmıirden C. A. 
imznsile gelen vardır ki alfıkadanna 
göndereceğim. Diğer 9 tanesi imza -
sız. anlaşılan birer Utife mahsulü. 
tabii kağıd sepetine gidecekler. Bun
laTm haricinde iki tane kalıyor ki. 
kendilerine bu sCltunlarda cevab 

vermek icab ediyor. İsterseniz söy • 
liyeceklerlmi siz de dinliyebilirsi • 
niz: 

* Etyemezde Bayan A ya: 

Sizin gerçekten bir genç kadın 
olduğunuzu ıbilseydim. görüşmeniz 
için Kadıköylü Bayan A run adre -
sini size vermekte mahzur görmez.. 
dim. Fakat bilhassa- zavallı bir ka • 
dına taallük e<ien bir meselede aza
mi ihtiyatlı bulunmayı bir vazife 
borcu biliyorwn, sizin mektubunu .. 
zu ona göndereceğim. lüzum görü~ 
s: ~.ir ı-andevu verir, gider görüşür-
sunuz. 

* 
Şişlide Bay Fcyzullahn: 

- Yedi ya"Şında ~uklu b1r er .. 
kcğ~ de varabilir mi? diyorsunuz. 
Bilmem sorayım. faknt öğrenirsem 
cevabını nereye yollıyayım? Onu da 
söylemeliydiniz. 
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• C: GOnün adamı :::J 
Bir düşman hücumu 
karşısında Holô.ndagı 
suga boğacak adam 

ngiliz donanması 
Almanyayı niçin ve 

n sıl abluka ediyor? 
C "Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor :::J 
İçinde bulunduğumuz harbde tat - ı FÇ! F ..__,-· 

bik edilen ablukanın en mühim 
sahası Şimal denizidir. Bu de -
nizin hem Alman limanlarına 
kumanda edişi ve hem de Baltık 
denizine götüren İskajarak boğazını 
ıkapaması kendisine hususi bir kıymet 
vermektedir. Herhalde İngiltere. Al
manya yerine, Fransa gibi Atlantikte 
açık kapısı olan bir memleket ile harb 
etmiş olsaydı. yapacağı ablukada bü
yük zorluklar ve hatta imkansızlıklar 
görürdü. Fakat Almanyanın. denizleri 
itibarile, tabia•~en hapsolmuş vaziyette 
bulunması. müttefiklerin vazifesini çok 
kolayh~tırmllitır. Tabiatin bu lutfü, ni-

Muhtelif kanalla.,.·a dolu olan Ho,landa topraklarından. bir parça hayet. tngiltere donanmasının hiç bir 
Holandalı Gunther Paaskoven dünya- 1 mişti. 1936 senesinde Holandada nehir ve deniz muharebesi yapmaksızın galib 

mn en orijinal şahsiyetidir. kanal ameleleri arasında şiddetli grev ge1mesini jntac eder. 
Düşününüz bir defa ... Bulunduğu dai- hareketleri vukubulmuştu. Talebleri ka- Ablukanm tarihi 

renin bir odasında ufak bir hareketi ile bul edilmediği takdirde grevciler, sed - Abluka son harblerde gördüğümüz 
bir milyon insana karşı durabilir. . . le~i ?'ıkacaklarını ~çıkça bP.dirmişlerdi. bir miicadele .şekli değildir. Yelken . . 

Diyeceksiniz ki: Acaba bu adam ma - Hukumet ·bu ha·berı alır almaz nehir ka d . d b . 1 . 1 ~ı..ı ·· de Abhıka sahasında dur emrı • - evrm C'n en yapı an sı d.11 ı muca -
hud ö.üm şualarını saçacak adam mıdır? .. pılarını, sedleri asker muhafazası altına Jelerde kuvvetİi d€niz devletleri tara- ' mak mecburiyeti ile karşılaşır. Bunun ı mek istiyen Almaın gemilerini liman, 

Yoksa Holanda hududu boyund'.l sıra a dırmıştı. Aradan pek az zaman geçer fından tatbik edilmiş bir sistemdir. Na- için abluka kuvvetleri iki posta olma- daki büyük zırhlılara haber vermektir. 
eıra dizilmiş olan kara torpil ve mayn - geçmez bütün kumanda merkez ve pvs - polwın muharebelerinde İngilizler ge- lıdır. Bunun biri nöbette. diğeri liman- · 1\leşhur ablukanın vak'alan 
lerini infilak ettirecek olan adam mı - taları Leyde şehrinde temerküz ettiril - · , __ , · 1 d' A daJ.ır . . . B . . ne Fransızları ablufu:l.ı etmıs er ı. n- · Abluka hattında vazife alan gemı]e .. 
chr? .. Hayır ... hiç biri değil... nuştı. ıı servısın başına en muktedfr ve 1 bl k k 11 1 i 3 D · ı· h ı d kaçacak v ~ . .. . ' 

Gunther Paaskoven bir sihirbaz. da de- en kıdemli mühendis getırilınişti. ca t o zamanın a u ası. u anı an s - k b-:--1. enız ılmalvadıar a ~ a- rin hayatla'I'ı bıraz can sıkıcıdır. Çunkı:l, ı 
lah, ha;.-b vasıtalarının cins ve kudrPt- ın ır ımal?l o a ı r. abluka oldugwu için. oradan ticaret ıte .. ' 

ğildir ... Fakat icabı halinde vatanını is - * ~ 
tiladan kurtarmak kudretini haiz bulu _ Holandanın hayatı ;ı k . dir lerine f!Öre. bugünkünden farklı idi. İnl?ilizler nasıl abluka ediyorlar? mi1cri hemen hemen hiç geçmez. Arada 
nan adamdır ... Daha 00g-rusu sekiz yüz Su sayesinde memıeke~um.aeh ııaım. h ... Mavn silahı. deniz.a1tı. hücum botu, İngiliz'lerin. bu harbde. ne suretle sırada geçecek gemiler de büyük hi.le-' 

• w su .ermı er 'b' ·ı ~hl kt G ·1 · ·· ·· .. bd cnehir kapısı = ecluse> e, milyarlarca tarafa ucuzca sevkedebiünektedir. t~~·y~re gı ı 51 a ar. v~ u. cmı erın çalı~tıklarını öğrenmek zor olmakla lere muracaat ederler. Buyuk Har ej 
ton suya hükmeden adam-... Leyde şclıri elektrik merkezi olmakla ko.;nu: ~eya mazot gıbı me~~d~ı ~ah- ber&ber, hatıraları henüz silinmiyen Bü muhtelif hileler: m~raca•at eder€k ka ... , 

cNehir lııapıcıbaşısl> sıfatı onun için kalmıyor ... Ayni zamanda mükemmel rurrn Jh.ıyacı da :ne~~ud de.g-ıl~ı. Bına- yük Ha!'he nazaraın bir karara vasıl ol- çan Alman gemılerı çok olmuştur: 
biçilmi§ kaftandır. .bir de fenni mektebe maliktir. Dünyanın ena-leY~ r:ıes.hur In.rnl~z amı.:alı (Nel - ma1-t: ta kabildir. Büyük Harb~e İngiliz- Büyük Harbde bir Alman yar<lımc?, 

Bu orijinal sıfat ona ~0,000 florin irad en modern, en mükemmel idroloji ensti- son) hıcbır hrn~rna Jhtıvac rrosterm€den ler • . dü~manlarını. gene aynı sahada gemisi abluka hattından kaçmak için: 
temin eylemektedir. Holandanın cnehir tüsü Leyde şehrinde bulunmaktadır. ('T'11lon )ela ki Fra'n~ız filos~nu iki sene abluka etmişlerdir. Büyük İngiliz kuv- denizli hav.ayı tercih etmiştir. Kurnaz 
kapıcıb~ısı> olmak, sekiz yüz aded cesim Gunther Paaskoven de bu mekteb ve 0 ;'.'klPdi. :A.. ~luka kuvvetlerı Tulonun tA vetlcri. gene Şimal denizinin şiın~lin- wmutan. Ingiliz!erin mu.cJyenesinden' 
nehir kapısı cecluse:. :• milyonlarca, mi!- enstitü mezunudur... a!rzında ı<hler. de. bir kısım ufak kuvvetleri de Manş kolayca kurtulmak için. askerlerde~ 
yarlarca tan suya, kilometrelerce göle, Mektebden çıkar çıkmaz Gunther ev- Fakat bugün abluka vapmanın aşa~ kanalında bulunuyordu. bir tanesini kendi kamarasına yatırını~, 
bataklığa, denize kumanda etmek de - vela cRoterdam;t şehri sedlerinde, sonra- ğıda• sır~.lı:ınan afu zorlukları vardır: Abluka deyince bütün İngiliz filosu- kafasına(peruk) taktırmış. suratını da 
mektir. Yalnız bir düğmeye basrn.~k su - dan kanal yo~larında vazife görmüştür. 1 - Dilsmanın denizcıltı. mavn. tay- nun açı'k denizlerde Almanları bekle- sardırmıs ... Hülasa geminin bu yakı .. 
r etile memleketi suya batırmak, yuzlerce, Bilahare de kanal hatları müdürü ·ol - vare bombası. muhriblerfrı (!ece hücu- diği anlaşılmamalıdır. Gerçi büyük gemi- sıklı tavfası denizlerden muztarib ol .. 
bin!erce a~aıa: :rucude ~e~rm~k oı:~n muştur. muna maruz k::ılmamak kn hasım üs- ler, zırhlılar bir donanmanın temel ta- ~u~ ve. diş ağrısına: uğramış bir kadın 
b~ca vazıfesıdir. Azamı yırını dakıKa Son aylar içinde vukua ge'.en derin süne f:ı7.la vaklaşm.:oık doğru de<!lldir. sıdır. Bununla beraber onların bilfiil oluvermistir. 
içinde Gunther Paaskoven hududun teh- siyasi buhran sırasında hükumet Gunt - 2 - Gemilerin makine ile mii+ebı=ır- , . d" bekl · l" . · . 
like arzeden her hangı· bir noktasını dört h · b' b'l ı tile olması dolavısile sık sık kömür al- demzlerde . uşman d e1mesıtane uzulm Ingiliz muayene_ gerrrisınden gele:n 

erm ' ır an 1 e 0 sun vazifesi başından yoktur. Sakin hava a ya nız yyare er bir hevet ilk evvela geminin haınai de'V"-
kadem suya da'dırır.. . ayrılmamasını taleb eylemiştir, o, vak - .. . d k d" - • b D 

Onun salıvereceği sular HoUndanın tini sabahtan akşama kadar ve akşam _ takayı su istila eylemeli, der demez o, bir bile Şimal denizi uzerın e uç~ra• ' u~- l~te aid oldugu!1u sorunc~ _kapta~ a• 
dörtte birini istila eder, düşman piya - dan sabaha kadar Leyde fabrikasının ma manivela çevirmek suretile derhal bu man arar, bulur ve haber ven~. Zırhlı- nımarkcıt oldugunu, gemısınde bı,: ka: 
desi bu mm takalardan geçemez ... Top- nevra dairesinde geçirmiştir. Holandayı emri yerine getirir . . . Nitekim bu son lar ise bu habe:den sonra denıze çıka:r d.~ ha~tanın me.vcud bul~~ugunu 
raklar bataklık halini alır ... Bu vaziyette suya boğacak emri beklemiştir. buhran sırasında, dört, beş mıntaka ih - ve hasımlarını ımha ederler. Fena ha- soylemış ve heyetı. daha genuyı mua.
Gunther Paaskoven'den daha müessir, Dairesinde Holandanın muazzam bir tiyaten suya verilmiştir. . . valatrd:ı da. tayyıarelcrin ıiş~ni içinde yene etmeden, kendi kamarasına• ~n
daha seri surette iş görebilecek olan bir haritası bulunmaktadır. Bu harita üze - Holandalıların dedikleri gibi, Gunther topu bulunan ticaret gemileri görür. dirmiştir. Bu ~lim vak'a karşısında: 
general var mıdır? rinde mem1·eket muhtelif mrntakalara ay Paaskoven AP.ah ve kraliçeden sonra Ho- Bu maksadla teslih edilmiş bulunan bir hPyet geminin muayenesine lüzum gör-

Gunther Paaskoven bu mühim vazife- rılmıştır. Her ·bir mmtaka bir harf, hazan landanın mukadderatını elleri arasında çok balıkçı. yolcu ve hatta yük gemile- meksizin şüalar teırne.nni ederek ora' 
sine üç sene evvel baş1;amiştır. Bu vazife da ·bir rakam ile ifade edilmiştir. tutan adamd1r... ri sıra ile muayyen bir hat üzerine dizi- dan ayrılmıştır. 
eskiden üç nezaret arasında taksim edil - Erkanıharbiye riyaseti ona fHan mm _ * * * lirJP.r. Onların vazifesi o civardan geç- (Devamı 10 uncu sayfada) 

(Arkası var) 
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Besab veriyoru.111. ! 
Yazı • !eri müdürü olduğum (Serveti f ün un ) u 

ış tas{ iyeci gençlere teslim etmekle 
yap. . -~ islemişlim, bugün ne istiyorum? 
y AZAN: HALİD F AH RI OZANSOY 

---~-~··-ı la coşkımı.lar! Nusret Safadan bile fazla ... 

ne 

1 
Sırat köprüsü 

Geçelim mi? Geçmiyelirn mı: 
Çünkü, malıinı ya: 
Sırat kıldan incedir, 
Kılıçtan keskindir! 

Fakat gürültüye Servetütinunda başta -
madılar, Bilakis cServetifünun. onların 
iddialannı isbat edecekleri, etmeğe mec
bur olduklan bir imtihan meydanı! Asıl 
sırat köprüsünden şimdi onlar geçecek .. 
ler! 

Genç ervah, arkamdan, beraoerınde 
yürüdüğüm kerva11ı1n arkasından haykırı- F~~a~ ~eçebilecekler mi?.. İçlerinde 

bakı.ki ıstıdadlı görünenler muhakkak ki 
yorlar: b' 

_ Geçin ve düşün cehenn~me.! ır şeylıer yapacaktır. Nasıl ki, Said Faik 
Gördünüz mü? Bizim kafilenın kd~ - da ~mdi 'Onlara iltihak etmiştir ve şi.ip _ 

vuzu ve en güçlüsü. Yahya Kemal bıle hesız o, bir zamanlar Varlık'ta intişar e-
durakladı. Ensesini kaşıyor: den ve iki cild halinde basılan hikayele-

Yazan: CEVAD FEHMl 

Bir mektub ve sigaralar 

- Acelemiz ne? rile zaten tanınmıştır. 
Hakkı var. Acelemiz ne? Hem niçin? Fakat onlann benim neslime bu hü - Rıdvan Sadullah serkomisere mukabele etti 

Bizler, geçilmesi daha çetin bir köp~~en ~um.unu doğru ve zarif mi buluyonım? Polis memuru ile bekçi çıkıp da kapı Elinde bir mektubla birkaç sig ... r.ı iu~ 
otuz yıldır geçmedik mi? 0 .. san'~t op - tına da bin kere hayır ..• F'akat kızıyor kapanınca serlromiser: tuyordu. İlerledi. Elindekileri seıt:ıbibin 
rüsünün ııonu birdenbire boy le ıncele - muyum? Niçin kızayım? Bir zamanlar biz - Artık §ilphe kalmadı, dedi. Çolak masası:na bırakarak: 
cek, keskinleşecek ve gayyaı:t"ı üstünde ~e ~ yolu Fecriatiye karşı denemiştik. Ahmed.in katili Vafidistrr. Hüsnü Beyi de - Bunları H~nü beye aid olan dola· 
ıni sallanacaktı? b' k a ız şu farkla: Biz de vanz diye hay - o kaçırtmıştır. Serseri Rum bu oyunu bın gözünde buldum, dedi. Yatağıma dö-

Bu sefer arkamızdan, ne de nazik ır ırmıştık. Maamafih içimizde eser1erile bermutad karısı ile bır' lı'kte oynadı. İs - .. ak nunce mer edip aradım. Belki faydası 
ses kükreyor ya: 1 yaşıyanlar Ya§ıyabildi, diğerleri unutul- tinyedeki evde bizi hapse tıktıktan sonra ı 

- Moruklar! 1 Halid Fah·~. Ozansoyd be 'd' du gitti. Şimdi de öyle olacak: Bütün bu son süratle buraya geldiler, işlerini görüp 
0 ~·yağa kalkarak masanın etraiına top-

Bir an ii'"'"eriyoruı, sonra birbirimize dört yıla .yakl_aşan ır z~an an rı ır gürültü sonunda bu gençlesin kazana • Hüsnü Beyle birlikte "aını.,tular. 1 
-r if h kt tl - d b ~ ·-:.- andık. Sigaralar, hepimizin tanıdığımız 

bakı.::.ıp gül' um" süyoruz ve hep bir.d. en, e .- de. bu .. va .. z e 1.ç sBe • eye . g.ram.a da.n de - cakları, sadece, bazı isimlerini meraklı Rıdvan Sadullah ı'tır' az ettı". 
"'$ - d kokulu, sapsan tütünHi ve üstü mavi ya-

ıSerıer;.,.,...;.,..;..,. renk renk mineledigı bir çı- nım ustumde ır. unun. ıçm. şım ı, e e- kafalara yerleştirmektir. Ötesi, yarın ya- - Hüku"m vermekte gene acele ediyor- lı . .................... k d ı k h zı Ingiliz sigaraları idi. Onları gürünce 
çek tarlasına, tam bir huzur ve emniyetle biyat alemine ve en ı nes ıme arşı e- ratabilecekleri eserlere bağlı! Muvaffak öUn, Osman Bey! Ben Vafidis değildir, de Vasko dö Gomanın Necdctiıı odasını zi-
uzanıyoruz. Uyumak için mi? Hayır, bila- sabmı veriyorum: olamazlarsa, yandıklan gündür. Bize gc- miyoru.m amma Vafidistir diyerek te kes- yaret ettiği gece tab'ada kendi kendine 
kis, yarın devşireceğimiz başka demet - Ben ne yaptım? lince, eserlerimizin müdafaasını yapma - tirip atmı}ıorum. Söyle bakalım, Vafidis yanarken gördüğümüz sigarayı hatırla-
lerin tohumunu ekmek için ... Çünkü bi~ Bu ağır vazifeyi ilk üstüme aldığım gün, ğa mecbur değiliz ki ... Kendi hesabıma, olduğunu nereden anladın? Bekçinin sö- dun. o da ayni cinsten ve ayni markada 
liyoruz, çünkü eminiz, dikeceğimiz yem yazı dosyasını karıştırdım. Dosyada yal - şu veya bu eserimin okuyan halk arasın-! zünden mi? Otomobili tamir eden kadı- idi. Bu müşahede Rıdnn Sadullahta da 
soğanlar, yeni çiçekler yetiştirecektir Ye nız yansı evvelce neşredilmiş bir makale .da bir şöhreti varsa bundsn memnun ka- nın arabadaki erkekle rumca konuşma - bendeki tedaiyi hasıl etmiş olmalı ki dos-
uzun san'at bahçıvanlığımız bizi bu işte ile bir gazel bula·bildim! la bilirim. Ve öyle sanıyorum ki, n~limin 1 sından değil mi? turnun rnektu.bdan evvc' sigaralardan bi-
artık usta etmiştir. Bakın, ne ellerimiz Hayret içinde idim. Servetifünun bu her şöhreti için de mesele bu şekildedir. - Tabii.. tabü... rini alarak dikkatle mu avene etti11ini aör 
titriyor henüz, ne kalbimizin çarpıntısı hale mi gelmişti? Sahibi ise ceti senin, Hiç bir kuvvet, kötü bir eserle yüksek bir - Peki Osman Bey, bir dakika müsaa- düm. Muayene 'bitince izmirli hast;ya 
eksik! kemiği benim> diyerek kalkıp Avrupaya şöhret temin edememiştir. Eğer böyle bir de et ·de sana bir sual sorayım. Vafidisin dönerek sordu: 

Benıi.ın ka!Hemden biri soruyor: gitmişti. Şimdi ben ne yapacaktım? eser, etrafında bir zaman için muvakkat karısının gayet güzel türkçe konuştuğu- - Hüsnü bey sigara içiyor mu? 
- İyi amma, ilk inkar feryadını ko - Düşündüm ki, bu mecmua ÜdebaYJ bir alaka uyandırmışsa, bu, ihtimal te - nu hep duyd'uk. Şimdi sen kendini onun - Pek az. 

paran senin oğlun? Cedidedenberi yeni edebiyatın rehberi, cessüsten ve bazı basit zevkleri tatmine- yerine koy be1:ka1.;ım. Hastanenin kapısın- - Hangi sigarayı kullanıyor? 
- Ne çıkar, diyorum, 0 da benim e - mürşidi, habercisi olmuştur ve bilhassa 1 debildiğindendir. Bu neviden şöhretler dasın. Bekçinin geldiğini gördün. Ona a- - Birinci nevi. 

serim! Dileriım, bthıden ve hepimizden daima yeni i.stidadlan yetiştirmiştir. Ön- ise değil çeyrek asır müddetle, on yıl bi- raba bozulduğu için orada durduğunuz - Bu sigaraları kendisine kimin ver .. 
yüksek olsun. Bütün arkadaşları da öyle .. ce Zehra romanı san'atkarı Nabizade le dayanamazlar. Ey .. mademki bizim ne- hissini vermek üzere aş1ğı atlayıp motörü diğini gördünüz mü? 
çünkü bu tekamülün icibı yalnız boş id- Nazıın'ı yadetmeğe ve sonra bir ekol ha- silde çeyrek asrı şöhretleriJe hala doldu- karıştırmıya ba§ladın. Bu arada vaziyeti _ Hayır! 
dia ile olmaz. linde toplananları, yani Üdebayı Cedide- ran!.ar var ve mademki haia okunup sevi- daha fazla tabiileştirmek üzere otomobil- Serkomiser atıldı: 

- Peki ya ötekiler? Küfürü bas~lar? nin ba§lıca}arını saymağa ne lüzum var? liyorlar, demek oluyor ki manen ölme _ deki kocana da bir iki kelime söylemen - Vafidis vermiştir. 
Bu suale bir üçüncüm.üz cevab verıyor: Sadece 1908 den sonra ilk yazılarını bu - mişlerdir, öl.miyeceklerdir de ... Genç er- lazım geldi. Türkçe mi konuşurs~ ~ksa İzmirli tüccar katibi mukabele etti: 
- Eski Roma imparatoru Marküs O - rada yazanlardan birkaç isim de hatırla - bekçinin bilahare go··rdüklerini anlatacag·1 - Şu kendıs' inı· ziyaret eden s"'rı<-ın 

d b · i vah dediğim şimdiki şair ve nfu>irler işte .. ~ 
relius Antonius'un akıl hocaların an ır sam kafi: Fuad Köprülü, Yakub Kadri, scrkomisere senin hüvjyetini derhal if= Rumu kastediyorsanız ben diklcat · buınu böylece bilmelidirler ve bu kopar- ... - ettım, 
de PloUtark'm yeğeni Sektus imiş ve o~a, Refik Halid, Ahmed Ha§iın gibi... Bun - dıklan çirkin patırtıyı bırakıp keneli iş- edecek olan nımcayı mı tercih edersin? 0 Yenice kullanıyor. 
her zaman, hayatta hayırseverlik ve .. cıd- lar, Fecriatiden... ı · · · ıl , tl b Bu delil çürüktür, Osman Bey. - Hay Allah belasmı versm· , pekı' 

erının; yanı as sana arının a§ına geç 
diyetle beraber budaWara karşı musa - Hasılı, bu mecmua hep büyük istidad- melidirler i§ çetindir zira... Rıdvan Sadullah haklı idi. Serkomiser bu sigaralar Hüsnü beyin dolabına uça· 
ınahayı na.!ihat edermiş! .. !arı yetiştiren bir mekteb olmuştur. On- bir iki saniye bocaladı, sonra· rak gelmediler, ya! Elbet birisi verdi. 

Kafileınde aıerıkes gülüyor. Ben de gu- ıara sayfalarını açmış, onların bir yerde La Bruyere ne doğru söylemiş: cMü - - Ben !hükmü vermek için yalnız bu - Vallahi bilemiyorum, efendim. 
lüyorum. toplanmalarını ko?.aylaştırmış ve sonra kemmel bir eserle bir hıim yapmak, ev- ifadeye istinad etmiyorum, dedi. Sıra mektuba gelmişti, Rıdvan Sadnl-

Ve genç ervah, arkamızdan hall boş onlarla iftihar etmiştir. velce kazanılmış bir isimle alelade bir - O !halde öteki delilleri de dinliyelim. lah zarfı alarak baktı ve: 
Yere nefes tüketerek haykırışıyor: o halde, dedim, Servetifünun bu ro - esere kıymet verdirmek kadar koLay de - - Vafidisin ve Necdetle nişanlısınm _İngilizce! dedi. 

- Geçin sırattan... lünü il.ada devam etmelidir'. ğildird .. >bEvvelkilerindıreserlerık· alelade ol - hastanede Hüsnü Beyi ziyaret etmiş ol - Zarfın içinden makine ile yazı1mış o-

k 1 .. .. tm " say ı unca zam.an aya ta durabilir maları. ek b ık d (V k d' G - Düşün sırattan... . .. Ve Servetifünunu bu fi ir e yuru ege di? B mk. d? lan m tu uç ar ı ve as o ci oma) 
İçimizde hiç kıpırdıyan yok! Nafile do- çalıştım. miy . · una i an mı v~r ı. - Bundan ne çıkar? imzasını ta§ıyan satırları derin bir rlik-

'Viiniiyorsunuz, çocuklarım! Yürüdü mü? .. Yürüdü .. hem mükem .. Gençlere bir tavsiyem de şudur: Ken - - Vafidisin ve Necdetin bu işle a~a - katle okudu. Sonra müstehzi bir tebes-

n 1 dilerinden evvel gelenlere çatmakla bir kadar o1duklan çıkar. sümle gu·· ıümseyerek: me ... Ben ne yaptım? Ne istedlın?Ne İ te bu on dört yıl içinde ilk heves - şey kazanamıyacakJarı gibi, bazı zavıye- - Halbuki onlar Hüsnü Beyden birer _ Mektub ingilizce! dedi. Demek Hüs-
istiyorum? k. tk yazılarını bu mecmuada yazanlar: lere mürid oilnakla da bir kazanç elde e- mektnb a:dıklan için hastayı ziyaret et- nü bey de ingilizce biliyormuş. Sabıkalı 

Sırat köprüsü hikayem yukar;da bit - a~ _ Yedi Meşalec~er: Cevdet Kttd - demezler. O hal~e hücumları aras!nda mek istediklerini söv1emi~1er. Sen böyle gece hırsı2ll çolak A."ımcdden ingilizce 
ti. Şimdi okuyucularımı bir başka dekor ret, Vasfi Mahir, Ziya Osman, Yaşar Na-! pek sırıtan bazı ınce hesablarla zeka1~ - bir meıktub alsaydın da hastcıneyı> gtı1 - bilmesini bekliyemiyeceğimizc göre llü:;
içine götüreceğim. Fakat korkmayın, bu bi Kenan Hulı1si, Sabri F...sad, Muammer :1rı: ~arcamasınlar, yazıktır. Hele san at seydin katil diye seni mi yakahyacakbk? nü beyin 'bu lisana aşim olduğunu kabul 
defa ürkmeden bakacağınız bir dekor içi- ~ f' alem.ınde pala sallıyarak ortaya atılan - - Hürnü Beyin hastalandıktan sonra etmeliyiz. Ne garfü şey ... Sanırsınız ki 
ne Lut ı. t l ' tl d - d d - hi '~ " b ı d ı<.ıI ·.. 2 _ Mehmed Faruk, !hami Bekir. arın, sana a ogru an ogruya ç aı11- hi-ç bir mektub yazmadı~ını irrız evve Rüstem Paşa bir Osmanlı generali · eö• 

Bu dekor hakikatte vardır ve bir mat- 3 _ Yeni ve kalabalık bir grup. Bun - ı kası olmıyanlarda~ ~~ded u~ala~ına İzmirli hastayı isticvab edPrken siz m~y- de bir İngiliz generalidir. Bütün h:ıfüi-
baadır burası· .. de Refik Ahmed gibi evvelden şaşılır. Tutturmuş ar ustadımtz dıye Is - damı rılı:ardınız. leri bülbül gibi ingilizce konuşuyorlar. 

Servetüünun. tb ların ıçın · 1 I kl b b mail Hakkı Baltacıog-lunun bir de mü - Bravo Osman Bnv ... Dqtk:ıtli im;c;_ o·· 1 Vakıa Vasko do·· Goma türkçe Se _ ma aaS1. tanınmış muharrır er oma a era er . • . . . - y e ya ... 
rvettfünun! Hani 1891 denberi çıkan .. d Behzad, Hasan Rasim gibi ilk nekkıd Nurullal! Atacın methıyesını. .. sin. Fakat dostum düsürım:.iyorsurı ki hacı bilmiyor amma Hüsnü beyin ıngilizce 

en eski .rn Ercumen · · w · d b J b. d d ,.r·· .. d. k b \. hal 
F ·~ ., ecnnıanuz .. Üdebayi Cedide'nın, f .. lerini neşredenler de vardı. Ismaıl Hakkı Baltacıoglu, benım anladı - tane e u unmıvan ır ıı am a c usnu bi'<liğini bilmese i ı me tu unu J.er -
ecrıatı nı·n h . de a şıır ~ • .. b. . . t' . t b' B . - d 'k' k+ h k V l d rdı .. • ececılerin ve en garibi bu- · S bahattin Ali. gıma gore ter ıyesı ve ıç ımaıya çı ır PVIn a!'!~ın an ı ı mC' . ll·J vazara a - de tür {Çe yaz ırmanın çaresını ara • 

gun onların h · ' 4 - a · · M k' h't b'l f'd. ·1 N d t 0 11 y::ıbi"r Yoll r a • 1 k Ah d d= 1·t tt' mek leri t epsıni inkar eden yeni genç .f.. bu isimle bilhassa ö'7ü- şahsıyettır. oru .ar ı a ı e yapılan ı ıs ı P PC e e Y ı ı . ıJam z Mesela ço a me e U\. e e ır 
~ k~pland1ğı tnecınuaı ,Servetı v.nun» "' hücumlarm sistemini de her halde onun m1? mümkündü. 

s 1 edebi ınec.rn ı · nür d .. p · den öğrenmemişl a· - Yollar. Faht sebeb? Rıdvan Sadullah bu sözleri söyliyerek tiha1e1 · ua atın devir devir is- · Meh d Se1im (ince ve yeni tarz- pe agoJI usu .erın er ır. 

1 1 
• erı vardır. Senretifünun bu istiha-ı 5 - . me ı Sonra bu zat bir san'atkar değildir. bir - B;r.,z evve>1ld su3Ji sam sord-..ırmak ciddileşti ve mektubu bize tercüme et-

e erı bu memlekette en çok d mlı da şiirlerı vardır.) k üslUbkar değildir. o halde böyle bir ma - kin ... Z'lhıtnva ,.fü,crlr>t ilı> V"ri<H"'in h-:ıs meye başladı: 
Yaşıya ve eva ş· dı' İnanc> mecmuac-ı~ı çı a- . . _. 1 • ? _, .J' .._ ' • • ...... 

n ve yaşatan bir san'at d 6 - ım • , d H 
1

A • D nevi esaret altına gırmek te bu gençlerın tan€'"" ic: ,,rı Ti"· .ı> a"'u'r~· 11" ·• ı('ın .. · "ıırı- .Hüsnü bey, 
Bu or 1 or~anı ır. b nların arasın a u usı es- . . h . 1 .. · lb 1 k l ...:ı· ld v k . t . garı a .memleketine çok b" ' .. k ranlar ve ' u d nereden aklına esmektedır? GeleJım Nu- ~~rı on arın u?:erme re "m«. m'1 ~c;:-111 Benim kim o ugumu, ne yapma ıs c~ 

tarihi bir kültür hizmeti ifa d uyu h;e doğru ile Bürhan Arpa k M h el R rul'ah Ataca .. eh, bunu anlarım. Çünkü le... diğimi ve neler yaptığımı herhalde gaze-
re.rn sahibi ve baı;yazıcısı Ahe ,endmİuh e- 7 _Nusret Safa Coş un, e. me a-

0 
yalnız san'at tenkidi ile uğraşır ve - Yani hocam. işin kı~:ısı, sen N'€'c - tclerdcn öğrenmiş olacaksınız. Maksadı-

nı.,.,.. • me san, · ı' ' · · , • .. · ı·k l · k k k .... ~m~asının her yaşayış safhasında üs _ gıb. Samı Sez ş. d ITT.m daha bfr fransızca çok okur, ıyı an ar, t..ırkçt' kı - detlc Vafidisin bu i<;lP a a a arı yo tur, ma vasıl o'rnak için artık kan dö me 
tüne tıtrediği, savfalarını daima sevdiği Ve ıhemen hatırlı~amdla ı,., 1 r tablan ü:e hiç okumarl3n tc,nkidr.:! kalkar. dem<'k ı:ni is'i\~orsu'1? volunu terke karar verdim. Rüstem Paşa 
ve inand ğı b. b h ,. k etlı' ve istıda ı genç e · · ·· ·· .. k ı · f ld - r:"n"' acel" pdhrırsun . havır, b• ınu .ahfadı ı'le uyusmak arzusundavım. :Mavi . . ı ır aşka arkadaşına havale av ~ ıym .. u kendilerinden Çünkiı bu tun tur.~çe ~~er •rın .. e~_<' ~ ~- .... ,- ~ J 

etmıştır. Edebiyatı Cedide zamanında Nıhayet bu~n de .. b . .' ·ı t atı _ gvunü. daha doğdugu g:.ı!1 çok kulturln hır demt>k ic-temivnrum. Fak:ıt b~ işin fai' - elması sizlerden sa~ın alacağım. Sizinle 
'l'e·J·k Fikr b if · .. Jk'l · · kA gu"rultusı e or aya ı b · k ı w f ı · "T rı tl ~T.,fı'..l·s+ı'r uahud v~J V .. ı k k · ı· um Bilivo-~ıı et u vaz eyı gormüş ve muh evve ı erı ın ar kadın olduğu anJaı:ı a!'l e esı ·u ::g1111 .ı- n,., ..,,. " C' ~ • •.ı' • • .' • , nız a- mu~tace en onuşma. ıs ıyor · · 
tehf fasılalarla bu 1.:,le en çok uğraşan da lan1•.ar. sıldamıştır' Bı.:'1ı;r: için, o, içinden sütü fidis+ir. r1,,mck i"iıı \·al·tb lıenüz pek P:·- rum hastasınız. Be!limle görüşmek i.izcre 

· l orum· - .. ,.. ' , · · · · bilviik nıerhum şeyhllmuharririn Mahmud Sa- Şu anda havretinizı an ıv · de begwenmez. Yalnız bugün bize k?r':ı kal kmı rı1 rltı~lP'lll ~~v·u"f\rnm. istediğim yere ge mek sızın ıçın • Jı 
dık d. k 'ni..,? NP~lim b f d kıır ı;;., olmuştur. Ma.amafih yirmi yıl evvel Ben ne yaptım mı !yecP <'1 ~ · · kan gibi kullanmak için si~le:ri bri1enır 'P 1 r11·:ı., fi.,c-1111lah ll ~foleri sö,·1.erk0n bir fedakarlık olacaktır. Bu e a · 5 • 

c.eı~ı Sahir ve ondan sonra Hüseyin Siret le rahat rahat oturduftum a~acm dr.lla ibi göründüğü mı.ıhak!rnl.-! Işle b:ı mi;r- lnını il.;inl'i nı:>fa VllTl'lrht ''e ı:t"abive kn- ödiyeccğim. Zahmetinize mukabil size 
gıbı tanınmış şairler de Servetifünunun rını kesmeğe bir kafile mi yarattım? gidinizin de. hakiki hüvivr•:i. .. aııc:,,rırh1·: h""b> t 7 "'1irli tüccar katibi, 300 sterlin tek1.if ediyorum. • 
""azı · 1 Ü b' .. dd t 'f Ha'-'lr, o·~yle değı'l... Kim!"e kimsenin ş 10 f d ) tokr"r eşı'Jrte go".,.;;ktü. (Arkası var 
,J ış eri müdürlüğün ır mu e ı a J (Devamı uncu. :;1y a a ,- cı • ""' 

etnıişlerdir. Ne ise, hnlasa edeyim, •n dalını kesemez. Bu gençlere gelince, faz-



8 Sayfa 

lsv~ç ve Norveç Sovyetlere 
red cevabı verd·ıer 

SON POSTA 

Yeni bir danya harbinin 
başlamasından 
endişe ediliyor 

bdnrikin11n 18 

Radyomuzun neşriyatmı bozan 
esrarengiz istasyon dün de çahştı 

(Başt.arafı 1 inci sayfada) nezdinde protesto etme)te karar vermiş- (Baştarafı 1 inci sayfada) Londra, 15 (A.A.) - Royter ajansı bil- Türk v~ İng!Uz mmetıerlnl birbirine takdL 
Birliğine kar~ı geniş bir mücadele aça- tir. Almanların ha1en, Holanda hududun- diriyor; mil muhakkak kl ihtiyaç yoktur. Biz, sam.l. 

rak, Finlfuıdiyaya "·ardmıda bulundukla- ~ taVl.•areleri Nol'U'P(' toprakları da 18 ve Belçika hududunda 41 fırkaları Ank d d bu - t l215 m1 dostlarız ve böyle bir formaliteden mii&-" ,_,y,~· u · ·-:s ara ~a ~~~ a ~n saa · tağnl kalablllrtz. 
rını iddia etmektedir. üıerinde de uçmuşlardır. Bu tayyare!er- bulunduğu emin bir membadan öğrenil- te yapılan ılk mgılızcc neşrıyat, parazit- Ltmdra ve Ankara bundan bö le kar ılıt:.. 

İsveç hükumeti, Finlanduiyaya yardım den biri düşürülmüştür. Pilot, kendisini miştir. ten milteve,Jid olınıyan ritmik bir müda- ıı kendi llsanl.arlle ~rgün habe~ıe~ tea~ı e.. 
mese'.esi lhakkındaki Sovyet protestosu- tevkil eden Norveç makamlarına ka~ı Diğer taraftan Fransız ba~ekili Da- hale yüzünden İngiltered~ işitUeınentiş- debllec~klerdir. Bu suretle, bütün bir kıt'afl 
na verdiği cevabda, bütün 1sveçin cihti- gelmiştir. ladye, bugün Belçikanın Faris sefirile u- tir. aşarak, sokakta knrşıl14nn iki dost gibi, bir. 
lfil Rusyasının da muvafa.katile Umumi Finlandiyada vaziyet zun boylu görüştükten sonra, Gt:neral Yeni servis Ankaradaki İngiliz büyük birimizi se_lamlıyablleceğ!z. 
Hnrbden sonra doğan> Finlindiyaya kar- Londra 15 (Hususi} - Sovyet fay- Gamlen ile mühim bir istişarede bulun- elçisinin bir nutkile açılmışsa da. elçinin Bugün, Ingllterede, bütün ~ritanya Com.. 

mll§tur . . mon Vl!alth'ında n blltiln dunyada, Uk dil.. 
§2 teveccüh ve muhabbetini teyid etmek- yareleri bugün tekrar muhtelif Fin · sesı zorlukla duyulmakta idi. şüncemlzi, son zamanda uğradığı bü -k fe.. 
tedir. şehirlerini bombardıman etmişlerdir. Holindada İngilizce servisten evvelki neşriyat ise 15.ketten dolayı Türk milletine karşı ':uydu_ 

Finlandiyaya aid eşyanın transit ola- Bilhassa Abo ve Viborg limnnlan bu Amsterdam. 15 (Hususi) _ Ordudan çok vazıh olarak işitilmiştir. tumuz sempati ve kıendlml~e hlssettıtı • 
rak geçmesi meselesine gelince, İsveç bombardımanlardan faızla mütezarrır mezuniyetlerin ~ bütün Holandada Anado~u ajansının notu: Royterin bu mlz derin keder teşkil eylemektedir. Yegl -
bükfımeti, İsveçin bütün yabancı mem- olınuşlardır. derin bir heyecan uyandırmı..+ır. EfkAn telgrafında şikayet edilen müdahale ma- ne arzumuz, fel!ketzedelertn ıztırablarının 
lak ~ j• d l f . . en çabuk surette azalması, hasarın tamir 

etlerle olan ücaretini imkan dahilin- Viborg'un muhtelif semtlerinde yan umum.iye çok sakin davranmakla bera- 1 ese Ankarada on beş gündenberı mü- edilmesi ve Türklyentn, önOne geçUmez ce.. 
de idameye çalıştığını, buna bina.en Fin- gın çıkmıştır. Sivil halktan ölenler de b:1' _ente~as!onal vaziyetin inkişaf:ır.ı şahede ve tesbit edilmektedir. saretllc uğradığı fellkete rağmen. terakki ve 
landiyaya_ ihtiyacı olan her türlü ~ayı olmu.~tur. buyuk hır alaka ile takib etmektedir. Beynelmilel radyo difuzyonu birliği- refah yolunda stlraUe yürümeğe devam ey. 
1sve~en ıtıhal ~ey~hud İsveç . . transıtilc Sovyet tayyareleri Helsinki üzerin- Gazeteler, Belçika ile Holandanın al- nin teknik bürosu bir ecnebi postanın lemesldlr. 
tedarik etmek imklınını vcrdığınl ve İs- de de uçrnuşlarsa da. bomba atmamış- dığı tedbirlerin birbirine benzerliğini ve Ankara neşriyatını, yabancı memleket- Bil ÇPtln imtihanında, dostıanmıza, dl~er 
veç hükCımetinin şimdiki ticaret kaide- 'ıaroır. bu iki memleketin kendi istikta.Jlerinı· de- lcrc yayılmasma mani olmak için, boz- mll!etıcrle beraber müzaharet eylemiş ol -
ı · · h . .-.h. tl tahd.d · ı· d 

1 
kt ,d ğu b·ıd· . ı· duı.tumuzdan dolayı müftehlrlz. 

cnnıy ı~..,ı: ~re e . ı nıye m e o - Son birkaç gün içinde 27 Fin şehri vam hususundaki kat'i azimlerini ehem- ma a o u nu 1 ırmış ır. Türk:Jyeye gelince, en fakirlere kadar biL 
mad~gını bıldir;nektedir. . •Y• T hava bombardımanına maruz kalmış - miyetle kaydediyorlar. Öğrendiğimize göre Ankara r:ıdyosu tün sınıf halkın bu münasebetle g~rdl~ 

Dığer taraftan Sov!eUer Bırlıgile Nor- tır. Bu ~ehirlere atılan bombalann sa- Be!çikada idaresi dostane oınııyan bu harekete ni- şayanı takdir tedakArlıt Te uluvvücenab& 
veç arasında teati edilen notalar hakkın-

2000 
d f 

1 
dı B . hayet vermek için şiddetli teşebbüslerde bizzat ben şahldlm. Büyük fedakarlık paha_ 

d N h 
. . h N yıS1 erı az a r. niksel, 15 (A.A.) - fyf haber l ı a orveç arıcıye nazırı Ko t de • or- Lo dr 

15 
(AA ) R t . F' a an buluna<:aktır. sıruı kendUerlnln giymesi için alınmış elbl.. 

veç ajansının bir muharririne beyantta 14 a· n~ a d . .di-d k~uherın 4 ın - ma.hfcllerde şöyle denilmektedir. İngiliz sefirinin radyomuzdaki selerını felakete uğrıy:ı.n kardeşlerine veren. • 
'L. 

1 
k d . ı· ki an ıya or u~ nez n e ı ususı mu- cB_ütün ihtiyat tedbirleri alınmıeotu. ıert blllyorum. 

uu '".ll'a emış ır : h b 0 
• 5 t M h · h it h B 1 k j• hitab i N b·t f 

1 
ı kl ber be a ın saa anner eım a ının mu e çı a her ihtimale karşı hazır bu!unu- es Lond:-anrn türkçe hnber neşriyatı, Türkl _ 

h .. - ... ;n:eç 
1
1 afra ~~~ a istem~ telif kısımlannı gezmiştir. yor. Umumi kanaat vaziyetteki gergjnli Ank:ıra ıs (A.A.> - Ankara radyosu, ~im- yede gittikçe artan büyük bir alaka ııe kar-

~rrıye mı mu ıa ıı~a .~. . . Bu hattın hususiyeti şudur: M:ıresa1 ğin oldukça zail o,duğn m k . d d. - diye kadar fransızca, elence, 1rıı.nca ve bul - şılanmaktadır. 
dır ve Sovyetler Bırhgımn Norveç bıta- A • • • • • er ezm c ır. I gnrca olarak yabancı dlllerle yaptığı hab€r_ Bugfin An karada başlıyan lnglllzce glin. 
raflığı hakkında şikayetini mucib olacak :ınt~ arızalı. ola r~k arazı ıle o kadar ıyı Bu sebeble alınan tedbırlerin yakında !er neş::iyatına, bugünden itibaren ingillzce deli!: n~şrlyat, Türkiye hükfimet merkezin -
hiçbir sebc'b m.evcud değildir. ımtızaç ettırmeqe muvaffak olmusturl kaldırılması kuvvetle muhtemeldir.~ haberler servtsını de Ufive eylemiştir. de alı"lan haberleri sizlere bildireceği gibl, 

ki, hattı yakından dahi görmeğe jmkan Askeri tedbirlerin bird~nbire arttml- Hcrgün kısa dalga Ankara istasyonu Uc Türklyrde vukua gelen mühim hl\dlseler1 en 
Sovyetler Birliğine v_erdiğimiz cevab-- • - b ı tt ··ğ ı yoktur. Ağaçlar üç kadem yükseklik-, masmı ıntaç eden sebebler şunlar o1muş- Turklyc saatlle saat 14,15 te 21,15 te yapı_ ça u = sure .e o renmen zt ve bu hll.dlselerln 

da, istiyen Norveçlilerin Finlandiyaya te kesilmiştir. Ve muazzam kütükler tur: • lacak olan bu serra, bugün saat H,15 te e,_ sevrlnt takib edebilmenizi mümkün kıla _ 

yardım edebildiklerini, zira memleketi- Rus tar.klarmın ileri hareketini tama- Geçen hafta Alman matbuatı bitaraf- çılmı.ştır. caktır. I 
mizde matbuat ve söz hürriyeti mevcud 1 EvvPIA Bayan Nermin Menemencioğlu, in- Anka .. anın inglllzcc haberler neşriyatı te.. 
olduğunu bi'.dirdik. me.l'\ tevkif etmektedir. ara şid.de~'ıc hücum etmiş ve Alman tay- gll!zce haberler servisinin başlıyacağını blL şebbüsünün bütün Britanya common we . ' 

Muhabire refakat eden albay Stre- yarelen bırçok kerelP.r Belçika arazi~i ü- dlrmlş, bunu mtı~akıb Po.1ta Te Telgraf u_ nlth'lııde büyük bir alfıka lle karşılanacaıtın.. 
İsl'eç ve Norveç üzerinde Sovyet tejik: vaziyeti tam bir açıklık'ıa izah et - zerinden uçmll§tur. Belçika ve Hotanda lmum Müdürü Musluoğlu k18& bir hitabe lrad dan eminim ve Ankaranm lng1Uzce neşrlya.. 

tayyareleri mi.ştir. hududları civarında Alman kıt'aiarının eylcmlıJ ve nihayet İngllterenln Ankara bü- tına en hararetli -.-e samtmt kabnlll göster 
'C1: 1 · h b .. tak 'b 400 faaliyette bulunduguv na dair h be , yük elçlsi İngiliz milletine bir hitabede bu_ mer.121 isteme~ ıümnuaz görüyorum 

Stok.holm, 15 (A.A) Du··n mı·ııı·yeti r Jn enn esa ma .,ore rı en a r.er a- 1 t B d "-gJJı T- k · · - . . '"' lınınıstır unr.ıuş ur. un an sonra .ı.n z Te ur Sözlerimi bitirmeden eYVel bu vutleC:er 
meçhul müteadditl tayyarelel', :sveçln bın Rus l\ian:ıerheım hattı boyunca • . · mım mar.,ıarı c;alınmış ve haberlere geçilmiş. istifade ederek. Türk1ycde ikamet eden bfa,. 
Lullca şehri cenubuna bombalar almış _ Fin kıt,alarile temastadır. Şarkta ve Yemden altı Alman fırkasımn Achen tır. tür.. İn~lz teb:lası namına sevgili hüküm ~ 
lardır. şimalde i~e vaziyet farklıdır. Bura - mıntakasma geldiği haber vcri!mektedir. İnglltz büyük elç!.sl Elaıellns Bir Hughe darımız Majeste Kral Jorj'a en hürmetkAl' 

Issız lbir mıntakaya düşen bombalar, 
9 

larda sarih hir hat voktur. Alman kıt'alarının Holandı hududun- Knatchbull - Hugessen, radyomuzda ingll!z.. ve hnll!'ıane tazimntımın ve en hararetli te_ 

tane derin ,.,,kur açmıc:tJr. Bu hususta Alba hattın ilkbaharda daha mu _ da Gronau mıntakasmda toplandığına ce servisleri açarken A.tldeki hitaben 1rad mennUerlmtzt Te Türk.lyenln ~~ !üeek Re . .' 
~- ,. y, . . . . dair de haberler elmi tir etmiştir: lslcümhuru Ekselfıns Ismet İnonuye en ha_• 

mütemmim malumat henaz verilme- kavemct edeceğ:m temın etmektedir. İn . . g ş · •Ankaradan hergiln radyo ııe yapılacak raretıı temenni ve aelt\mlanmızı arzetmet 
miştir. En mühim mesele Rus tayyarelerinin gHız membaları ne divorlar ? olan lngillzce haber ser-mıerlnt açarken, lstecıııtımı llAve eylerlm.11 

1 

Stokholm, 15 (A.A.) - Milliyeti me~- bomhar<lım3nları tekrar etmesinde - Amsterdam. 15 (A.A.) - Royter: Ga-
hul tayyarecilcrin !sveçin şimalinde Lul- dir. Ru<>lar henüz bütün kuvvetlerini zateler, şimdilik Holılnda için hiçbir teh- " Bizi bu derdden 
canın cenubuna att1k 1an bombR r"'r"a- kullanmamaktadırlar. Çünkü riiyet fe- likenin mevcud olmadığını yazıyorlar. 
lan tetk..Dc edilmiş ve bu parçalar üze- nadır. Halle mezun .bulunan askerlerden an- kurtarınız! ,, on vaziyet 

(Baştarafı 1 inci sayfada) rinde tayyarelerin ki."llc aid olduğunu Albay demiştir ıırr. cak bir kısmının kıt'a, arına iltihak ede-
göstcrcn ru~ça yazılar bulunmuştur. c 1y! havalar yaklaşmaktadır. Ve her ceğini öğrendikten sonra sükfuıet bul-

Stokholm, 15 - Kavlaks adasının Sov- ~ey dışandan yeni avcı tayyareleri ve muştur. 
yet t ayyareleri tarafından bom.bardıma- hav"' daf' tonları tedarik edeblmekli - Alman hududu civarında, Limburgda-

Beş eroin tiryakisi tedavi 
edilmelerini istediler 

müddet mer'iyette kalacaklardır. ~ 
Diğer taraftan Fransız hariciyesi 

namına söz söylemeğe salih.iyettar 
nını İsveç fıwrumetf Sovyetler Birliği ki halk Te§rinisanide müşahede edilen 

fevkalade heyecanla mukayese edilmiye-
bir zat, ezcümle demiştir ki: 1 

ı 

yan lacaK 
İka !D 

(Baştaraft 1 inci ~t;ıyfada) ı <lıle zelzelenin vukuu tarihindenberi 
j:and~ ve Erzincan yer sarsıntısından mü- ecnebi memleketlerden gönd€l'ilmiş ve 
teessı~ olan mıntakanın İcra Vekilleri 1 gönderilecek olan her türlü eşya; mal -
Heyetmce tesbit edilecek olan mahalle- ı zeme. gümrük resmile h t.. ı.. · rind • .. ~ er ur u vergı 

e. umumı muvazcned:.O maaş ve üc-ı ve resimlerden ve belediye resimlerile 
~:t da.an memur ve mustahdemlerdc.n de letçe idare edilmekte olan limanlar 

r ıma muhtaç olacak derecede malca da 1. ·· t iml · d f ve b d . ıman ucre ve res erın en mua 
e ence ehcmmıyetli zararlara uğra- tutula kt 

dıkları mahalli idare heyetlerince tasdik E ~a ırd. E . 
oluna 1 rzıncan a ve rzmcan yer sarsm-

n .ara maaş ve ücretleri tutannm .. . 
iki mislini ve -t k 'd f 

1 
hsından muteessır olan ma·hallerde sa-

aşları tutarını:uu_çe aı_ 1~~ ye ım erekm~- hib bulunduğu veya kira ile oturduğu 
mıs ını geçmeme u- . • k 1 .. 

zere gene İcra Vek'1• . H ı· ,ft . evı )l ı mış veya ıçmde barmılamı -
• ıLerı eye ınce ı.aym 1 d ed h 

edılecek miktarda ava .
1 

k . H yacaK erce e ma v ve harab olmuş _ . ns verı ece tır. e- • 
nuz tahsıs muamelesi 1 1 

bulunanlar namına rnezl:ur m.atıaller 
t" 1 yapı mamış o an . .J d . 1 . 1 1 . 

ye ım ere avans itasında dı lran\..lat aıre ennce ze ze enın vukuu 
veya ikramiyeye mesned ~~ :e:aaİ~n~ tarihine kadar tahakkuk ettirilip de he 
maaşları esas tutulacaktır. Bu avur ~c niiz tahsil edi1memiş olan kanmç. buh 
maas - tl ans.ar -~ ve ucre erden müsavi taksitlerle r.an ve!'gilerile ruhsat ve unvan tez -
tev~ı.f olun~ak suretile ı Haziran 1940 keresi ve vergi karnesi harçları hayvan. 
t:U-~h~nd;n ıtıbarcn iki sene za-rfında is- arazi. bina, muamele, muhtelif mad -
tırl al o.unacaktır. !Kramiyeye rnüstaha"k deler istlmlak, veraset ve intikal. yol 
c an :lrın borçl'.ın ıkrarni,,.ft,_ · d ve ·ı ·1 b'l ~ b led. · k'f d·ı k . .r =crın en tev- rgı erı e. ı.umum e ıve vergı 

1 e 1 e<:e. tır. Tnhsts muamelesi yapıl- ve re ... imleri ve zamlan terkin oluna -
mamış yetımlerdcn nüfus kayıd,arı ziyaa caktır. 
uğramış ibulunanhrın ist'hk k i · z ı · 

t 
.k. . . . 1 a ddıalan- ... e ıelenın vukuu tarihine kadar o-

nın C\'Sl ı ıçın ıdarc heyetler' b lan 
ı d k b 1 l ı maz 'lta- zamana aid henüz tarih ve tahak-
arı a a' u o unacaktır. Bu dd . kuk .,. ·1 . 

t tb .k' . . ..f d . . ma enın e •. ırı mcmış olan vergiler tahnk-
a lı ı ıçınl nb~ ~s _aı relcrındE'n alaka- kuk eWrilemiyecektir 

dar arın ta e ı U ZC'rıne verilc"""k k d Ek" • .1 1 · "" ayı .. ıcı ı e a ıcı arası d t- t .. 
sur" tlerile id::ıre h~yetlerine verilecek sat·mm•ıı. denk h r d n a u un alım 
ınaz"h talar her türlü harç ve resimlerde~ kındıık: 'kanun h'? ın .. e yapılacai'h hak 
muaf tutulacaktır. da 1919 h .~ıkmu, bu mmtakalar-

• ah 1 , ma sulu a1ım satım d Mezkur m nllcrdeki mülhak büt - bik ccWm.ivP kr B ın a tat -
çcli idarelerle hur,usi i<lo.re ve beledi- yeti Ve1'ilP-C-~et ıbr .. t _ı:.mınta~alar He-

b 
Ab' C's ı ~--uıleccktır 

yeler ve arc.me tiı ı müesseseler mc • · 
nıurıan da avın esaslar dahilinde yar- Tol<at emniyet mltc'Urlligü 
dım !'örecekl rdir. Mali i stitaatı olını- Tokat (Hususi) _ Vilay~um· 

Yan brJed!yelerle hususi idarelere ma- nivet miklürlitgu-··ne tayı'n 
1 

ız cm
a· k t y ~ . o un:ın Alı\. 

liyeıniz kre ı ~raC'a ır. er sarsıntı- ettm Erış gelerek vazifesine b 1 sındon zarar g örenleri vnrdım maksa- tır. aş amış-

cek derecede bir sükunet göstermektedir. 
Maamafiıh Belçikanu Holandadan çok 

daha geniş mikyasta askeri tedbirlere 
müracaat etmiş olması Belçika hududu 
mıntakalarında bazı endişeler uyandır

m~tır. 

Londrnnın iyi m:alılmnt alan nıehafi1i
nin kanaati şudur ki eğer Hitler Holan
dayı ve Belçikayı istila etmek fikrinde 
ise bunu herhalde bu iki memleketi daha 
evvelden tehdid etmeksizin yapacak.!1r. 
Binaenaleyh Holanda ve Belçika ha iJtı

nın şimdiki endişelerinin yersiz olması 
muhtemeldir. 

Londrada öy1.e düşünül~yor ki, hava
lar Merkezt ve Şarki Avrupada iyileşmiş 
olduğundan Almanya Holandaya karşı 
olmaktan ziyade mezkur mıntakalarda 

bir askert harekete teşebbüs eyleı.neği 

tercih edecektir. 

Dün Emniyet Müdürlüğüne Kemal, 
İhsan, Nuri, Mahmud ve Arif adlannda 
beş kişi müracaat etmiştir. 

Bunlar, er-0in müptelbı oldu.kla1'mı, 

şehirde eroin bulamadıklarını ve bu yüz
den de kriz geçirdiklerini söyliyerek te
davi altına alınmalarım istemişlerdir. 

Emniyet Müdürlüğü bir zabrt varaka
sile keyfiyeti tesbit ederek bu beş beyaz 
zehir tiryaltisini müddeiumumiliğe tes
lim etmiştir. Bunlar Bakırköy hastane
sinde tedavi edileceklerdir. 

Altmış b·r metre boyurtda, 
faaliyet sahası 1 1.000 

kilometreyi bulan tayyare 
Vaşington, 15 - Douglas fabrikaları 

halen muazzam bir bomb:ırdıman tayya
resi inşasına tevessül etmişlerdir. Tayya
renin boyu 61 ınetrP., ağırlığı 70 ton ola-

- Almanya, yalnız Belçika ve Ho- 1 
landa hududundaki k:uvvetlerlıtl ar
tırmakla kalmamıştır. Lehistandaki 
motörru kıt'alar da celb bu hududlar
da tahşid edilmiştir. 

Almanya ve Sovyet Rusyanm bun
dan başka gerek Skımdinav, gerek 
Balkan memleketlerine kaqı bir as
keri harekete geçmeleri ihtimal ha
ricinde değildir. 

Bu takdirde, Fransa ve İngiltere, · 
istiklallerini müdafaa edecek olan bi-
taraf memleketlere var kuvvetl~rile 
azami yardımda bulunacaklardır.-. 

caktır. Tayyarenin .faaliyet sahası 11,000 • 
kilometreyi geçecektir. 

Verilen bazı mallımata göre bu tayya
renin planlan çalınmış, fakat polis tek
rar ele geçirmeğe muvaffak olmuştur. 

(A.A.) Fransız membalan ne diyorlar? 
Paıi5 15 (A.A.) - Havas: 
HolSnda ve Belçika hududlannda ta zumunu tebliğ eylemiştir. kani bulunmaktadırlar. 

haşşüd etmiş olan Alman orôulan der- Bu hususta Amsterdamın ve Brük - Ayni muhabir. ilave ediyor: 
hal harPkete geçmeğE! hazır bulunuyor- selin iyi maltiınat alan ınehafili şunu Stokholm'da beyan edildiğine göre, 
sa da. bu yeni bir vaziyet değildir. Çün beyan etmekte müttefiktir ki İngiliz ve eski Holanda başvekili Colijn, geçen 
kü. Alman tertibatı daha Teşrinisani Fr~_nı:wı: hüku~etleri Amst~rdaıı:: ve hafta- Romada bulunduğu sırada Mta
bi~avetinde tamamlanmıştı. Bruks<.>lde Holanda- ve Belçıka hukıl - solini kendisine Almanyanın Holan -

A.İman. tahşidatının 0 zamandanhe _ metlerini yukarıda zikredilen tedbir - davı istila etmek tasavvurunda oldu • 
ri hi<>S<?dilir derecede değişmemiş ol _ leri almağa sevketmek rnaksadile blr ğu~u b!ldirmiştir. 

1 

dtığu müşa·hede edi1iyor. Ancak. Al _ ta"ıı:ım haberler yaymışlardır. Daily Mirror ?azetesi de böyle bir 
m an orduları 24-48 snat içinde derhal Mevcud intiba şu<lur ki bazı meh'.1- haber .v_ermektedır. 
h 

1. t · ·1 b·ı· ler fil tarafından yapılan tazyik u·· zerine İngılız ve Fransı:zla.l'm aldık.lan 
ar e ... c> e gec•n c ı ı r · · · t db' 1 

Bintlenaleyh bu!!Ün rnevzuubahs o- Frnnsızlar tarafında daha şiddetli bir e ır ~r. . 

1 
·k · d b · d ah·ım harb faaliyeti yolunda temayüller te _ Iıondra 15 - Salahıyettar mehafıl, 

an Ş€V ı ı ay an en mevcu v F d k. İ -1 · h f f · · f 
askeri. tedbiri.n d iplomatik yollarla A1- zahiir etmektedir. r~nsa ab.:t .. ngı ız e~e tıl se_ e_rıy~lsı e 

t f d t 
·d· d b k b. F akat Majino hattı üzerinde ciddi bir ra ... ının u un mezunıye ermm ı ga -

manva ara m an eyı m en aş a ır ··t lli~· ı , ·.J.,.··ıa · f:rn!iyette bulunmak imkansızl1g- 1 sebe- sına m u ea ·ı<. o an karar hakkında 
..,ev u ~ Pl ır. [ . l d b 1 k . . -'-.Al b 

1 
d" I ? bil .1 mezkur mehafil şimdi Almanvavı te .,ı ;.er e u unma tan ımtına etmCA 

m~ mem a arı ne ıyor ar Belcil::ı ve Holandada tahrik etmek a~- ted;rler. 
Bcrlm 1 S (A.A.) - Neşredilen yarı · ·· t kt a· Gav"i resmi rnehafil İn!!iltere tara· -• . ·- . . . zusunu gos erme e ır. v • ' · ı--. 

resmı bır teblı g<le denılıyor kı: Ş . l fınrlan ittihaı edilmiş olan kararın B el-
Hola d h .. kA • ayın ar n a u ·umetı muayyen zaman çika ve Holanda tarafından alınmış o -

larda verilen bütün mezuniyetleri rnu- Loııdra 15 (A.A.) - Daily Mail g:ı- lan aı::keri tedbirlere k.aTşı bir csem -
vak~~ten ilı?aya k arar vermiştir. zetesinin Stokholm mWuİbiri yazı - nati j esth olduğu mütalcasın<ladır. 

Dıgcr taraftan B elçika milli müdafaa yor: Bu!!iln Fransadr ki İngı' liz hava kuv -
nezaret· m 1 l "" · ~ ' 
1 

. b'\ ~ ~.ıun ) U unan bütiin asker- Ecnebi müşahidler. Almanların pek vc:ıtl~rinin mezuniyetleri de kaldırıl • 
erın 1 nmuhlet kıt'alarına iltihakı lü- yakında Holandayı istili edeceklerine mıştır. 

, 
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~,,. "Son Posta,, nın HikAyesi """'-"! 
i Kurulan yuva E 

~ Yazan : Muazzez Tahsin Berkand ..-mılii 
Ar · b a erdesini ara- hisst>dince yüreğim çaırpıyor. nefesim 

ı pencerenın asın P 1 k T d lıklam1ş dışarıya dalgın dalgın balo- helecan a esı ıyor u: 

d b
. ::ı. ·• ··k · e başını çevir- Kasabada fena bır haber a1dım. 

yor u; ır o~suru sesın d · k .. ·· ·· ·· eli Düşman bura an geçm1ş, oyumuzu 

SON POSTA 

Cinumozdeki 
Cumartesi gunu 
Kurban Bayramı 
İstanbul Müftiliğinden: 19 Kanunu_ 

sanı 940 senesi Cuma günu 1358 se. 
nesi Zilhicce ayının dokuzuna milsa
dlf olmakla Arife, Cumartesi günü 
de Kurban Bayramı oldu~u ilan olu
nur. 

Sayfa 9 

.SOn Posta• nm tarihi tef rikasa: 115 

IİNBİRDİREK 
IA T AKHAN ESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

• 
ikinci bir isyan 

· K - Ali" kasıp kavurmuştu. Bu meş'um sfülcre 
- ar yagıyor mu · . . d ı 

E baba 
v 1 m üstü bembe- inanmak ıstemedım amma ne e o sa BAYRAM NAMAZI 

- vet , agaç ar d.. .. - d k" Ca · · · · d • ld idme şüphe u.ş:muş. ayagım a ı ya- Saat Dakika Ah" mının ıçm e, i.mam!!b şeyhislamı - Bre devletlfı vezir gafil olma!. Bu 
yazYot kut. k" iht" dudaklarında r;nın sızısı artım~tı. Babadan kalma ~d; Efendi geçmişti. On safta ortada, gün Hüsrev Paşaya ise yarın bizdedir! .• 

a a a ı ıyann di . . . b · ı · z~vali 8 ı şeyhıslamın arkasında Receb Paşa vardı. Diye bağırdL Geniş ağzından dan 
tath bir gülümseme belirdi ve ken küçücük evım~z.ın ve lau evı çevhr:kıv:ln Yurdumuzun torunmuı n mllll Paşanın ~ında kazaskerler, Nakibüleş.- dungur dökülen kelimeler, caminin ke 
kendisine tekrar etti; v geniş bahce~ızle v.~r mızın a 1 c v-ırlığunızın yükselm~ için ça.lııt- raf Efe~dı, maml şeyhislimlardan iki mer kubbelerinde birkaç defa aksetti 

- Ağaçlann üstü bembeyaz.. agaç- yeksan olabıl~egını hab~salad~:ı..: ı:nı- ınakta olan mlll1 kurumlarımıza her zat ve ül~ ileri gelenleri, solunda, 1 Bunu, kalabalığın uğultusu takib ett"• 

)a 

.. _ vordu. Böyle ıken gene ır U'~Kaı1 a vesile Ue yaroı:mda bulunmak yurd kubbe vezırlerı, mazul beylerbeyiler na- Rum Mehmed kenardaki tellillara ı.şare 
nn ustu... b" . . b" t t b" ,., n:aza .durmuşlardı. İkinci safta yeniçeri,etti, onlar da: 
- Ne diyorsun baba? u~ayıp ıraz ~vı.d. ı~ es :ıe vea· ır ~.~;ı~~~~~~d~~ :~dnıı~::U e\:'~ : a~. il~ Y~ ocağı zabiUeri ve sipa- - Ummeti Muhammed susun •.. Br 
Bunu neş'eli sesile ( Zeliha )sor -. çekiç almaktanh enl ırndı :n:nıa·· :~e •m. d hılenn ilen gelenleri sırat---....... Bun - susun ..• ·· 1 · b an gelecek tehlikelere karşı koru _ la ..... u~u m~tu. İhtiyarın :mütebessim goz en Erten c:a ad ~o ~· uzu u~m ;-:- mat uğrunda feyizll ~ devamlı bir nn arasın~ da. Rwn. M~ Saka • Diye birkaç defa bağırarak camide, SÜ 

• v baktı man içimde enn ır aCl var ı. .ı. ır ~ıırette ~alışmakta ve aldığı teber _ M~ed, Cin Aıli, Salih Elendi, Çalık kUneti iade ettiler. Fakat, bu sefer de Sa 
ag:_ aKgı~k~nad k~silen ve kuruyan düşman kursunu kalbimin üzerine isa· rüleri Kızılay ve Çocuklan Esirgeme Dervış_, M~ ağa oğlu, Yem~i ~us- lih Efendinin bir sözü ortalığı gene ka 

o un en t .b. ku tt d"" .. C tala bilhassa goze çarpıyorlardı. Beeıncl, nştırdı. Bu zorba da: 
ağaçların büvüdüğüne. evimizin e ra- bet €tm~c ~ı ı vv~ v .en uşmuş tı~. gibi hayırlı kurumlarla payla~makta altıncı saflarda, Yandım Alinin, Midilli - Devletltl vezir dedi hünkir şehza 

fı 1 d.i 
digvine seviniyorum kı- CN·ukJurrumun geçtıgı odala'r. ye ıl olan Türk Hava Kurumuna Kurban çocuğun, Evliya Çelebinin, Tayyarzade - deleri l.n;;,_.,., Mttik,• ~ızı· :m bu padış· ah nı şen en r .. k k v 

1 
ll ·· ·· Bayramında t••lle-k turban deri · bal k Adalı bal k ._...~ .... ..,,, ~ "' tı>dalar. yu c;e agaç ar. yo ar <10zu- ...., "~ - nın, ı çı nm, ı çı güzeli Ah- emniyetimiz yoktur. 

zımZ.elı'ha kurnral örgülerini dr.'lgalan- mün. ka .. ;ş .. ısın·d· ~.n. gitmiyordu.. Meğer lertle barsaltlarının wrllme.!1 bu bab- n;>:~ babası Hüsam reisin yüzleri gö • Receb Paşa, müftüye baktı, Ahizad d d _ 
1 

b k t dn Diyanet t,ıerl Reisliği tarafından runuyordu. Hüseyin Efendi sadrazamın maksad 
dıra dalgalandıra büyük babasınb~n ya- bii tün ~l~du.~ v .~gum şey er; : aç sada evvelce vertımlş olan fetva mucib1n - Namazdan sonra, birinci safta bulu - anladı, gayet alçak bir sesle: 
tağma yaklaştı. Onun gene eski ı.r mta

1
- c:onr:ı. a~r 

1 

uıı.;ı~ rna
1

caknzarad.. arşıbsın a ce muvafık olacağı Uan, bununla be- nan ülema ve devlet ricali, şeyhislim e- _ Şehbazlanm.. yiğitlerim beni din 
sal sövliveceğini anlamış ve kalbı ta ı bir hıçm!c:. lvJ.eger a usman uı:_a- raber memleketimizin bir kısmında fendinin yanına doğnı ilerliyerek arka - leyin ... 
bir sevinçle carpm•Şlt· Büvük ba~a~·n }ardan .~'.""'rke~. faz!~ bannanuya.'."'~~- maalesef 2Ühur eden pek elirn h&re. lanm milırab duvarına verıp yüzlerini Diye söze baş1ad .. Fakat en son saf 

bı.tme tu""kenme bilmiyen bir h•kaye m b•ld•eı bu guzel koyde taş taş ustu- k•tlan fetoketlne uRnvan vatandaş. cem.aate döndüler. Söze ilk başhyan si • tak! lhtiliil rilesas• bile işidemedi. 
1 

larımız için Cümhurlyet Halk PartW pahı Ru.m Mehmed oldu. - Bre .susun yoldaşlar_ işitmiyoruz. .. 
kaynağı vardı. TIP ~'.r~km.~ı~. .. . d" v. k"" .. .. Emlnönii HaUm1 tarafından tesis e- Rum Mehmed, orta boylu, ince kara - Şehbazlar susalım. .. 

_ Ağaçlar niçin kökünden sökül- Butun omrdrurnuH~l ır 1.gı~. ovu~~ dilen mutfaklaTda bu feUılre zedeler bıyıklı, iri kara gözlü, gayet güzel bir a-ı Ahizade, sözüne dört defa başl 
• • d 

1 

tanıvam•vo um. e e evımtzın ve•tm için kavurma vaptlmakta oldu~undan da~~; ?tuz l>eş yaşlar~nda tahmin olu - meeburiyetinde kalarak tamarnhyabildi: 
muştıı de e • . . de doır- bulmakta enevce zorluk çektim ve bu- kurban etlerinden meztOr mutfaklar nabııırdı. Ma~T v.e mutehakkim bakış· - Şehbazlanm ... Yiğit erim, benı din 

İhtivar adam yatagının ıçın ' k k l 1 b namına teberrüatta bulunulması muh.. Iı;ydı.. Fakat gQzlermde kanlı, gaddar ve leyin .. madde değiştirmek olmaz. H 
• . . b" hatıra-vı rac;ını anca vı ı mamış o an acasm- h 1 k d 1 .. zl · d k" ·· h 1. ruldu. ehle eskı ve acı ır .k· 1 d~n umıd•m. Falkat avlarca düşmanla terem ahaltmizden rica olunur. ı e ar a am arın . l!o. erı~. e ı. şup e ı Halile, defterdar paşa ve Yahya Efen 

ibn k · f muş gibi bir hareket ettı - ı lstanbul Mürttsl 1 parıltılar yoktu. Bılakıs, gozlerı Rcceb maddesinden şehzadeler maddesine gc 
e ıs ıyor ~ını gö<1üs gfürilse çaro~tıP"ım halde SArsıl- ( P'. Ülgener , Paşa.Ya rastladı~ zaman yüzünde, istik - mek olmaz. Bana inanın ... Bu istedikl 

ten sonra torununun kumral saçla. mıvan kuvvetim bu gördüeüm virane- I 1 rah ıfade eden bır takım kırışıklar peyda Tiniz sarayı hümayunda değild1.r He okcadı. nin karsısında benden kactı. hemen ~~ 1 oluyo~du . .-Sesi yüksekti, temiz bir İstan- kaçmış, birer menzilde gizlenmiş· ... B 
- Bu uzun bir masal kızım. e1ı"mdek: paketlen· v. ere bırakarak o- Brezil.yaya zey_t_m.yagı .gondenyoru.z ! bul agzı ıle konuşuyordu. Rum Mehmed, lun getirin katilleri fetvasını vereyim sadrazama hitab ederek söze başlamıştı: Rum Mehmed: · · 
- Bana bunu anlatsana dede... ra,..ıkta bir ta'Şın üzerine vıkı1arak bir ~re~~lyay~ muhım. mıktar~a zey.tın- - Devletlu vezir_ padişahımz Hüsrev - Ayak divanı olsun Biz padişahı 
- Peki... v roruk f!ibi aP'lamıya. hıçkırıklarla a~- yagı go~den~mekt~ır. v ~skı Bre7.ılva Paşa gib; ~ir yar~r. veziri katlet~i, bu. - mızla konuşuruz... · · · 
Odada bir telftş oldu. Ali sedire bag- lamıva bac:ladı.m. Artık her sey !!ÖZÜ- kah\"e şır~etı zeyt~n.vagı ıhracına- dev - nun~ kendı devletu~ı rah.n~ar ettı. Du ış, Dedi. Receb Paşa !'tıldı: 

d k k Çubug
·unu vaktı karısı .... d .

1
. . b""t.. d"" vam edebılmek 1çın fıçı yaptırrnaga padışahımızın kendı revı ıle olmamıştır. - Bre Mehmed aga bre sen bir akıl 

a urara J • miin onun ı>n sı ınmı~. u un unva · H b h ed g· ı · H H rr . ~ · ·· 
Kezban yün yumağını :]{ucağına alarak ıkılıP mahvolmuştu. Ne karımı. ne bac:-lamıştır. 1 de8tıc~d~r ~ust1:t:1;aışşa t:saşv~kidi~ 

1 

~a': da?arnsın~ ·· BkudH.).:,?sm~~n ~apısın.da ala _ .. "ht" v ..••....•...••••..•••••••••••••..... ·····••···•·····••·•····· . . · ıvanı oıma Oı;• .. degı
1

d r. Padışah 
ycıc a·z çokup oturdu. Yalnız ı ıvar cocufuım11 düsi.inecek halim kalmamıc;- etrafır.a duvarlar çevrilmişti. İzin gün- d.ışahımız bızc bu adamları elbette ver - rencide olurlar ... 
nine "bulunduğu yerden lamıldama.mış. tı. Birdenbire vanı ba~ımda bir hıckmk Jerim cteçmeden eY\J?1 baba ocaltının sın, pa.ralıyalım!.. . Dive bağırdı. Arka saflardan gene b 
b g·erek kocasını dınle- • • ~ .. Dedı. O sırada arka saflardan bır ses ses yu'"k!;eld"· 

a!l:tnJ omuzuna e sesi duvarak başımı kaldırdım. verine bir kulube kurmak. onun etr3· '"k ld.. ~ ı. • . . ın· , h ı nm~tı /r f 
1 

• • _ •• yu se 1• - Bre devlct1u, Hasan Halıfe ıle de 
ı) c azır a v · v . . - l'•Jtıc:ta a. fım canlandırmak ıçın gece gunduz - Efendimiz oğul'arı olan şehzadeleri terdar hasbahçcdedir divanı yaptır 
.- Al"ni".. dogduııu._s~ne ıdı. Yurda - Fotma! demeden çabahyor, uğraşıyordum. de hünk3rm elinde bırakma;"· . onl~ra alsınlar dh·e bire haber salan sen del 

dil man rı hucum ettı~ını haber alır ~1: Kaıım, 'kollan arasında ~1dıfu ço- Bir sabah Fatma koşa koşa yanıma da kı •ılır, elbette ~ehzadelerı d~ ıstcrız ... misin?!. 
maz. k- iln bü•ıin .delikanlıları gı~ M_tITT.ımuzla bera-btt karşımd8 duruyor- geldi ve bana şu müdeyi verdi: Bunu ufak bir karışma, yumru'k ses - Fakat bu c:efer: 
ben d Ik davul sesıle kasaba •a ko!';- du. _ Er!k ağacı canlandı Mustafa. ce- leri, kısa tehdidler takib etti. - Vurun!. 

tum. A \·erlik şubesinde kalabalık çok- - Sen saiY salimsin Vfr Muc;tafa, ee- vı"zden de ümidim var. - Vurun! - Susturun! .. - Söyletmeyin! - Bre söyletmeyim .. 
tu B na: ne ev bark kurar. bizi banndırırı:::ın' Hakikaten. kurulan yuvamızla be- - Bre sus .. büyüklerimiz konuşur, bi- Diven S"SlPr çıkm::ıdı. Bılakis, kıs=ı 

_ Senin daha vaktin gelmemiş, kö- Onun bu sözleri bir sanive icinde rabar etrafında da yeniden bir hayat ze ağız açmak düşmez... ren bir uğu't:udan ro!'lra, camide. ı:;an 
yiine dcin! ded"ler anıma bu sözler er· heni kamc.ıam~ .. Yerimden kalkarak baqJam•şlt. imim bittiği gün. kulnbe- Sadrazam, Ahizade Efend; ile, alçak soluk!~ bile kesdmi• idL Vezirin ceva 
keldı ·ime dokunduğu için gönüll Ü va- Fa tM a ile Ali vi lia ğnma ba•!tm ve ir;- mizin kop.s•m elim le kapad•m. ağaçla- sesle b;r şeyler konuştu, sonra Rum Meh- be~lem>:ordu. Rcceb 

- b" d f d- t 1 bl .. "dl a· 1 k . . mede cevab verdi· 1 boguk bır sesle: zıld m , e karımla coiuı:!umu ır P a mc uc;('n a' ı r umı e ınç esere rı son b:r defa kendırn suladım ve ka- . . · _ Yalandır! .. 
d 

.. d.. . k k d a la t··ı.,L>n· -'e 1 v b" d f d h ıı tük - Bre yığıt ... Bre Mehmed ağa ••• Pa- Ded" B ki k ,. l"k 
daha örmek için köy€ on um. evm vı ı .uv r rı u-. n·ı n a'?ıP rım a ÇQCU~mu ır e a . a a! up - dişahımız Hüsrev Paşanın kaydın görda .. .ı. u ı <> ~me ı . cevabı da bü 

B"T k doslanm gibi güle oyna- behcrve f!Ccl m. Burası da borulmu5. o ten sonra b.rkaç av evvelkı neş'emden ise elbette bunda bir hikmeti nahiye var- yuk ~" uıtultu lak•b ettı. • • 

Y 

u un ar .

1

" . fm A vlarca düşman- <'iizrlim aijaçlar slikülmüş. yanm"* ku- daha bi)vük bir .. vinçle gene düşman- d", padişahlardan yanlış Is <>kmaz ••• Ih Ahızadf'd bdığer devletdchrkanf 
1 

ve u}e 
a sa"a a gı mış ı . _ . 

1 
·ır Hüsrev Paşa bigünah ise davası yarın uzunm a u ovunun a a azla ıda 

la bo w az bo v aza çaırpıştıktan sonr<l bır rurnm~1.:· .. .. a car.pısmıya gı ım. . . ahirette Hak huzurunda görü!ür. Kul, edilemiyeceği1?.i .:ın1~varak aya~a kn lkt 
gün vü ba , beni ça;t.rd" birkaç hafta - Busbutun kurumuşlar m• bunlar !hl.var adam susmuştu. derm den.n kulun haklnm padisahtan aramak olmaz. O kalkrnea, butun ulema. ~ca~ vr til 
i . . . k k"" ,-me yolladı" söz Fatma? nefes alıvordu. CocuklaTı onun son bır Bu dava dava d<'ği1ıd1r. cemaat avağa kattılar. Huc:eyın Efen çın ız n vercre O\ u ' b 

1 
. ıı d h ~ 1 1 1 \..,._'kled'l sach-azamı işaret ederek· 

d • md k" , tamamile savma- - BPn azan on a'ra su verıvorum kaç suz a a s y emes n 1.1': ı er Burada söze Saka Mchmed karıştı. Sa- . · . . 
/ ava ; '"r~. 1 ·mi bitirme- ~~ustafo. belki de tekrar yeşerirler. amma onun yerine Fatma ninenin sesi ka Mehmed, kan"k yüzlü b;r adamd>. - Pas:' haıır~tlrn ile saravı h?m•vun 

an cenk c €'mezmış1m. şı efet- - Mutlaka vesererekler, evimiz de işWldi: Baldırı çıplak, hamam külhanında barı- varalım, ısteğinız veçh1le ayak dıvanı es 
den, düc;mnnı topraklarımızdan d k G"d k ö led·V• .. 1 hAlA nır İstanbulun kenar mahallelerinde ya- babını hazırlıyah:m .. 
nırden kövüme dönmivecei'!'ime and et- tekr:-r kurulaca . . .. . .. .. -. ı er en s y ı~ şu soz er . . . ya 'sırt sakalığı yaparken Genç Osman Dedi ve sadrazam ile beraber kapı 
ti 

. .._. d ıl!. ~n· cıeri Karı koca. Vl'!Di hır umıdle vuz yuze kulap,ımda: Kan. şu duşmanların 1şını ak' d b" . h"l"k 1· - , t• dogrv u - ··a·· k dil · ··1 · " m it"'n ava klan m a el-<1 f-'- r-, • • • • • •• •• •• • • v asın a ır sıpa ı ı capmış, cur e ı, yuru u, en e:-ı u eına ve rıc 
"id 

1 
t ttum· fa· haktık vP ben hemen ıc:e basladım. Bır bı+ırelım. donuşte kulubenm bulundugu edebsizli~ ile etrafını yıldırmış bir zor- sipahi ve yeniçer .. abitleri takib ettne 

~. e-· k~ abanın yo unu u · d - id k ı;• 1 

20 ben? Çocukça bir vadin bağile ba~lan - lu, zayıf, koyu kumral saçlı bir adam... - Hani nerede, nerede? 

,r--~·~S~~~P~o~~~~n~ı!n~e~d~~~i~t~~~~:~:u=ı:-~--------------~, m~~~k~mbqb~~mb~? O~~rıh~~~e~k.~~~nu~ M~~Bey~w~~nımrn~ku~ 
Gene içimde baş dönd11rmek, gönülden kırmızı ve şişkin. Kestane rengi gözleri - ladı. 

k t k • klaştı<rıır.ı 'l(aC' rrün c;onra. avakta uran ocngın vere ven en ev urar otururuz. ba idi: (Arkası nr) 

a R ma ve çocu{{uma ya .., • 

isli Akşam 
gönüle kasırga gibi esmek hevesi tutuş- nin mahzun ve sert bir bakışı var. Taba- - Haydi gidin, Ali sizin bavuhı açm 
tu. Eğildim, Leylfı Hanımefendiye bir şey Jtında hiç dokunulmarms bir peynir par- hepm orada. Benim uğraşacak vakf 
sorar gibi yaptım. Belli etmeden sandal- çası, önünde bir gazete ... Dalgm da1,ınn vok. Müsaadenizle 1ncigitl Hanım. Saa 
yemi, Hallıkun beni gözucile ~örebilece- düşünüvordu. Beni ~rilnce afalladı. dokuzda Sirkecide bulunacağım. Acel 
ği tarafa, kaydırdım. Ve heyecandan buz Kendi kend'imi tanıtmıya mecbur kaldım. bir iş var. Leylaya ltitfen söylersiniz: Ö 

Nakl~en: Neyy·r Kemal kesilen vücudümü belli ~lirsiz sahnede- - !ncigül! le vemeğine geleceğim. 
U 

1 
1 

perme dolaşıyor. Sevmek, .sevmek istiyo- ki müziğin ahengine bıraktım. - Nasılsınız? Leyla Hanım bu makine adamın yür san~ a: Vahid hızlı hızlı nefes alıyordu: Kim olduğumu anlıyamamıştı. ğine nasıl heyecan veriyor, şaşıyor 
•nh Ben ne serinlikten. ne sıcakl01k~~n nı;~t"n varlı;t.mın bir sevııiyle bir kor - Sen insanı çıld•rtının. hain luz! - Burada, evinizde mlsafuim. Halfrku ni<in tercih ediyor, iste buna hl 
r_,_!:Un. B~zdim şu erkek'erden... ···· ı u u . al .b. t ,... . . ' Ha1ük birden-bire kalktı, locadan dı - - Y.a öyle mi? Buyurun. oturun ... şaşmıyorum. ~k. bir ate$, bır e,v gı .ı utuşt1.1,,.u;ı1;1 ıstı - şarı fır' adı. Biraz bir $eyler yeyt:ı ... Hava da ne so- O çıkınca küçükler başladılar: 

Bu - sOz d d ki dın bir kurtu - vorum. Kannen. Sem ne kadar >Yl "!'h • O anda sanki Don Jose't:ln hançeri Kar ktJk buııün ... (Nezaketrn bir ,.yler sl!y- - Babamnı burnu neye Oyle loplar 
hu, feryadı h .u a arım .... kekler ~er - vorum. 'Yasak me~'a! ruhunu çekıyor, menin deltil benim yüretune saplandı. lemek Jüzurm.ımı duyuyordu). On beş mızı! ~kteın hod • alınde ~ıktı. ~.r 

1 
Blı· giize' fettan. baş dönduren yılan! Ben de Mübal&~a etmiyorum. Bir saniyede büt-ln ""'ndür evde ..........,.m T eyli mektub yaı:- - Sus ayıb ... Nezle de ondan. 

tün ·· ~am ve kustalı msan ar... · ·b· k l b··kü·ı d t k • ·· ·· d · ,... .Y~· .. • .. onırum kc: m dün scnın gı ı ıvn a u e anse me • .':1- vücucffim uvuştu. Her şey Jtozum en S1 - mayı sevmez. Gekii~mdenberi de l{Öre - - Ben onu hiç sevmiyorum. Anne) 
Yanın en }c>k.bu belayı çekecc ~yune rudümii saran sonsuz heyecan dalgası ıçm lindi. ~y1A Hanım sinirli sinirli gülerek medim. Acaba ne halde! ağlatıyor . 

.,,ır ın kızı o·.rnıya razı . a· d k . ti Leyla lI • vvel de )ten ım en g~cme ıs yorum. Vahide soruyordu? - Gece ge'ıdiniz delil mi erendim?. Büvük gene çıkıştı: 
«elrnlşJor ~nımıa _H_aluk .Bey da~;~ v _ Hahikun ,.ıizel baş. vakit vakit sahne· - Ne oldu Halfrka kuzum? - Hayır, akşam, saat yedid•... - Baba 'evilmez ml? B<n annemi d 
IA Jranu,; 'b?lde bm hek ıvorlar ·H !d . vi kap•yor. Ne eşsiz, ne harikulide bat * - Biz tıyatrova da...tll•dlk. l!rken ıı;t- babam• da, kard>şlerlml de severim. (Y kurı bir ...... ır şe:rier anlatıvor~u:. ba 

1 
t bu' Karmen şimdi sahnede yere serilmis mlye mcobtır kaldık. lan! Babasını pek sevdiği yok. Mürebbi 

) ar. onceki _,n l'()CUk '\'UZ".1 U U • ·•• --' '- .n --..&-...:1- ~-.:ı·kl • • ~ anını1tı B V' " hı.le 
1 

dı I yla Hanımefendi ona bir seyler fı - can veriyor. Yarasından kan fışkırsa da - Oyun aatlc-11 de pe.ır. munasebetsiz .Y...., ... rn:-n "li'"'"'Nl erını papal'ian 
Loc · enim farkımda 0 .ma · ,e d h • d ısn-em'. zamana nıetlıyor. tekrarlıyor.) 

aya do~ru yürüdük. sıldn;Of'. Perde araların a, atta per e a- ,..~•... y -" .. :ı.. Le r <>ld>ktan '°nra da bu fmlb bitmek bil • Bu ~ece içimde vahşi, çı1-m hisler Uy- Bir zamon oeaslz ..,.;, vcdik. ü=mü optüler. Kap•dan çıkar. 
~ • .,; ~- Rammrfendi 1>ir zafer ?cs'esl . Hal«kta"""' kadına karşı bu ft"C" na,.yor. - Cocuk!M uyand.tar m• acaba? d6nilp lıelıek gibi bir gülümsed\ler. S ıtbi ..!_ 

1 
Kna emlrn parl9.k bır ışık mf ıvol rb.. alika var Yüreı.im yaralanıyor. * - Evet ... Şimdi aşa~ı inerken odaları- hep birden Alinin yanına koştwar . 

.J-••Yt>rdu u ··ı ·· ı lmu•- aza ır · ~ l d Y ln k tu Ye 
1 

· ••naklan ~u J!U 0 n ""'" ne musiki dans ve Va- Maçka na ujlra<hm, ıı;ytnlyor ar 1. a " ahnca istemeden dlln gece •lnnşt~ B':'

1

ep:·eni mana dolu bi~ Jriizebl!ik h8.0d.:•~temeden kula~•m~ çalman aşk :ıııı g..,...,ın cuma sabah Ben bumı allylerken kal" açıldı. Be - habrladmı: HalUku oyundan _,.. tiva! lıu k 'm>v<>nım nedrn' B rden ,,.. 1 ' • .ı ık En flddetli ateşler bile oonunda kill o- beklerin ~ birden lc:ri ıı;rdller. Bir va- rooun ho'iinde bulduk. Levll H°". ıl1' adından nefret ettiıtİrm. :ınladım. sözleri - birleşivor, başımda bır ç gın ı luyor Karmen gecesinin sabahı yatalım- zl1e yapar llfbi birer birer ~ip Muhlis tellşla af istedi. Locada üsüd~u. bı 
tu Tanıdd<lar •Ölmesin icb ben arkada o· bava" ı<ibi esiyor. . . da ..;,.1,.., ı.m-sız uyanın•• bunu dll- Beye 90nlddar. P'akat baba~ar'?' anne - çay !<;ip mnmak ic;in füşan t,oŞtuku• tılrd\wrı. Ha'-Okla Leyla Hanım öne l{eÇ- Birden nasıl oldu bılmem ~a~k ~e_.n- şündüırn lerl kadar sevmedl'klerinde hıc şüphe yolf .. artık bir şeyciği kalmadı~ını soyledı. 

er. ye döndi. birkaç sa.niye bana_ a_ t~. - u. - Leyll Hanımefendi crahatsız edilme- Mft~iyelerlnderı. &trendiklPri bu ilk rln bir ~fkaJle genç kadının jtÖzlPrin 
de;R:arm";'• oynanıyor. Musiki bana son zel gözleri küsldln ... Bakışta oldurucu b>r mesinh tenblh etmiş. Kahvalbya yalnız meras•m biter bl~ JstekleT baoladı: bakarak yeni bir otomobil R•zlnt!sl tekl 
-.ı.l~ı· ,,_, tesır eder. Her nota içimde sanki kudret o~ bu gece m~akkak ölürd:.im. indim. Yalnız kalacağımı da sanıyordum. - ~bacı~! Bızıe oyuncak detirme - tt1 (K "l ~.. ben öıseydım! .. ıır;ı., usr t 1 sı ı sit 1 ıdiır.· · t il nut dtn mı' 8 

• annen ° ece,,.~.e hır. F. k e e dokunur ve binbir alos bu.- M · gözler bana neye vY e eme Muhlis Beyin ıte ,,.ını amam e u - · ksil"I. tutar l..ı ,ı: at bu «eceki heye<anun evvelk>- bak•;;lar? Neden kalblıni ~mün muştum. Halbuki o ben~en ön•• uyanrmt - "Benim 9'btibwllm lncııtıl ııibl kır - Leyll Hammın barm • ,~ • .;,ı 
_____ __..I> R~ıyor ve onlara hiç benzemiyor .. _...:ı • ·yorıar? Ne yaptım da yemek salonuna inmı1 bile. Uzun boy· mal saçlı mı. 
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(Memleket Babe~~e~i) 

Y d d k · 1 Düzce ınhısar ıdaresı 

Boluda sel 
10.000 dönümlük ekilmiş arazi sular. altındadır• 

birçok köyler de mahsur bir halde bulunuyor ur a 1 s zurraa tutun 
' avansı veriyor 

Dört senedenberi kar görmiyen Bergamaya bol miktar-
da kar düştü, Tokatta da tipi halinde kar yağıyor 

Düzce (Hususi) - Ddzce inhisarlar 
idaresinin bir aydanberi köylüye yapa -
cağı avans yardımı muhtaç riirraı fazla 
intizarda bırakmıştır. Şimdi ise tütünün 
demet zamanı gelmiştir. İnhisarlar bir ay 
evvel 3 gün zarfında pek cü.z•i bir avans 
vermiş ve verdiği avans ise ~o 4 ile 8 ara
sında olmuştur. 

Muhtaç vaziyette olan zürraa yeniden 
dünden itibaren avans teniine baş1.an -
dığını 'haber aldık. İnhisıann tam köy -
lünün demet zamanındaki bu yardımı ye 
rinde ise de verilen para kliyfünün ihti -
yacını temin etmemekte ve bu yüzden ya 
pılan yardım yerinde ofanaınaktadır. Köy Arifiyede su.lann kapladığı ye1f·erden bir kısmı 
!ünün aldığı avans demet parasına yet - ' Bom (Düzce muhabirimiz yazıyor) -ı Büyük suyun geçtiği Çayırköy üze
miy-0r. Ve demeti yarıda kalıyor. Gene Son yağmurlar Bo?,u ovalarını da bir rinde ve Gerede şosesindeki tahta köprıl 
zürra eli böğründe, boynu. bükük bekli • deniz haline geti~ bulunmaktadır. yıkılmış, Kireçköy arasındaki bütün ar~ 

yo:. . .. . . 1 Bilhassa kaplıca sahası ol~ ~valar ta- zi, yani Doğancı, Afşar, Ç~~r, Çança -
Inhisarların köyluye yapacağı bmnci mamen sular altındadır. Koylulerle ko- berk; Berkikebir; İnce Kinik, Akçılar, 

yardım, verilen avansın halka kafi gel -,
1 nuştum, bana dediler ki.: Dadiç, Örencik Geçid'Veren köyleri tama-

--..- mediği nazarı itibara alınarak avansın - Bu gözünüzün gördüğü ovayı su. men zarar görmüştür. 
Sivasın karlı görilnilşü haddi lAyl'ka çıkarılmasıdır. 1 basmasının sebebi bir ihmal ~.izünden Hendekte 

Beyşehir (Hususi) - Kazamızda 15 Mahmur dağ taraflarında şiddetli bir b. d k / olmuştur. Şu büyük suyun mecrası dol- Hendek (Hususi) - Evvelki gün Ada-
Moskovadan uçurulan ır ör e muş ve esas ana tamir edilmemiştir. Her pazarını sular basması u''zerı'ne Hendek gündenberi şiddetli bir kış hüküm sür- tipi de büküm sürmektedir. ı k b 

mektcdir. Kardan evvel fazla yağan Bergamada Bergama da vuruldu 1 sene bir korku geçiriyordu 'ış~e u sene ile Adapazarı arasında iki gün münaka-. 

1 
de korktuğumuz başımıza geldi.> ... . w ... yağmurlar sonunda, etraftaki sulan ~ergama ( Hususi . ) -:-- Bergaına~a Bergama (Hususi) - Avcılar klü- Sular Bolunun mühim toprak mahsulü lat tehır: ~gr~ştır. V~ fela~te kıy-

göle a~tma-k maksadile sulama idaresi yagmurlardan sonra ş~di de kar yag: bil azasından Hamza yeşil başlı bir 1 olan buğdaya bu yıl büyük bfr darbe in- me~li. v~ımız Zıy~ :ekelı gelmiş, bu ha-
taraf mdan açılan ve fakat tamamlan- mıya başlamıştır.w Dort senedennı:rı ördek vurmuş. bu ördeğin ayağında • dirmiş bulunmaktadır. Sıılar 10 bin kü- valıyı zıyaret etmıştır. . 
mıyan (San özü suyu) kanalı boyunca Bergamaya kar ~a~mru:nış .. bu.lundugu da (Moskova 19 No.) yazısı bulunan sur dönmlük ekilmiş araziyi tamamen Diğer taraftan Hen~eğe dehşetli kar 
tarlaları su basmıştır. Birçok tarla sa· için h::ı~Jk bunu buyuk bı~ sur~nz olarawk bir bilezik bulunmuştur. kaplamıştır. Ancak sular çabuk olarak yağmaktadır. Bazan soguk sıfırın altında 
h~_ııJc:.i bu ~aziyetten oldukça zarcır kahu~ etm.i~tir. Kışın şıddetli olacagı Avcılar klübü Hariciye Vekaleti va- \ çekilirse buğday kurtulmuş olacaktır. yedi-sekizi buluyor. 
gormuşlerdır. tahmın edılıyor. sıtaısiJe keyfiyeti Moskovaya bildire- • 1 • ·ı· d 

Halen her taraf kalın bir kar tabaka- Sın~ı.rgıda...,_, .. . ceklerdir. Edeb.yat: Hesab ıngı iZ onanması 
mle örtülü bulunduğundan köylerle Sındırgı (Hı:susı) - nu ~den?erı • • • 

ka?.a arasınd_~ ".'ünaka•Jat ~mmuştur ~:;~,;.·~:~!"':r~~~~~~v~o~~:;:~ ~Uzce inhisarrarında varıyorum! Almanyayı nıçı~ ve 
J'\ncak. koylulerımız .. buyük bı.r. f~- da. yolların kapalı olması yüzünden bır tuz depOSU 8ÇlhJOr (Baştarafı 7 nci sayafada) nasıl abluka edıyor? 

dakar!ıkla zelzele felaketzedelerı ıçın ancak aktarma ile sevkedilınektedir. Düzce (Hususi) - 80.000 nüfuslu bü - Şimdi tekrar ilk sualime geliyorum? • 
toplanan yiyecek maddelerini şehre ta- Tokatta yük bir kazanın tuz ihtiyacmı Düzce es - Ben Servetifünunda ne yaptım? (Başta.rafı 6 ncı sayfada) 
şımak:achrlar. Tobt (Husu~!) - Kış bütün şidde- nafı Akçekoca ve İzmit depolarından te- Bugün de sizleri bu mecmuanın etra • Diğer bir Alınan gemisi de abluka 

Erbaada tile jpvam ediyor. Ya,ğan kar 20 san- darik etmekte idiler. Ve bu yüzden kışın 1 fında toplanmış görmekle memnunum. hattından geçmek için gemide kadmlı 
E~·baa (Hu:us1) - Ka8aba wcivarın- tirr.etre:i buldu. ya'lış hrlen ~:v~m ~t:. çok müşkülata maruz kaltyorl~r.dı. Bil -1 Bu suretle hiç değilse. dedikodudan usa- erkekli güzel bir eğlene~ teı:tib etmiş.

da ~ı~detle yagan kar~arda~ d~~ıa.:· ~a- 1 n;~k.!eıJır:. ~rla beraber rnuthış tıpı bassa Akç~k.~canın 10 saatte .g'.?ılen ka -1 nacağınız bir gün en iyi eserlerinizi neş- tir. Muayene heyeti, wılk ev -
lın bır kar ta.•bakasıle ortulmu~tur. hııkum ~uruvor. za merkezmın yolunu gı>zönune alan redecek emin. bir vasıta bulmuşsunuzaur. veıa. müretteb olan eglenee tna-

. ; """ • Düzceliler Parti kongresinde . depon~n Eğer bu ıgayenizde muvaffak olursanız halline sevkedilmiş ve bol bol vis -
Düzcede z:raat mücadele Adapazarı Gençıerb,r ıgı genış Düzcede .açılmasını taleb ve ~ıca etmış- bundan cServetifünun> namına ben de, ki ilffam edilmiştir. Heyet azalan 

memur:ugu ihdas o!undu m:kyasta faaliyete Q"Çİyor lerdi. Bu ~c~a ~e ?1'ka kan~lı~~ .yap:lan 1 bütün edebiyat Aşı~arı da der.in bir üti- yanın saat içinde sarhoş olup. ge -

Düzce (Hususı - w üzcede son s~nc~ AdapazaTından yazıılııvor: Adapaza; kabul edilerek Düzcede tıız deposu açıl - da bunalmıyasınız ... Sizden neslim na - ne . a~ımar a ~a ı ' , ~ .) D bu teşebbusun ınhısarlar mudurıyetınce 

1 

har duyaıbileceklerdu-. Yeter kt, yan yo1- D . k lı """"'l"nde görünen bu 

lcr zarfında meyvacıhga çok ehemmıyet rın•n en eski ·klüplerinden biri olan k .1 ·ş bu haber bütün ml k t' al b u gemıyı de serbest bırakmışlardır. Ha:l 
verilmiştir. Memleketin her evinde mut- Genclerbirlii'ri spor klübü yaptıgwı sene- D~ına arafr verıvmı·nLd,·ırmı·şıır· Otuz t :m i mıknı~' mb.elir. e ebım na~~~.a yb'l~~z unBu buki balodaki kadınların hepsi. hak;-

. . .. , - ., - uzce esna mı se · · be .ııye ı ım, unu OLJ.ıye ı ırım. , . . 
1 

d 
laka meyvalı bır bahçesı vardır. Koyler - lik kornrresinde yeni idare heyetini seç- t h d oda bulunacaktır 1 b .. t k" .. .. d a z katt~, gemının tayfa arı ır. . . b. o uz er zaman ep · ya nız, ugun sıra oprusun en man sı 
de de .. bu arzu yenı yem u~a.nmış ve . ır miştir. Şimdiye kadar Düzceye gelmiyen inhi- yere aşağı fırlatm'l.ğa kalktığınız nesil - Fakat bu vak'alar dört sene süren 
~k ~oyl:r meyva bahc;.~!erı ihdas .etmış- Klübün bu seneki faaliyeti genişle- sarların güzel sofra tuzu ds. bu hafta ge- den birisinin bir şair ağabey ve babanın harb içinde pek seyrek tesadüf edilmiş 
lerdır: Dort ay ~vvel Duz~~ye tet~ık ~e - tilmiş. geçen sene güreş kolunun mm- tirtilmiş ve piyasada çoğalmıstır. arzu.su değil, ayni zamanda bir Türk e - vak'alardır. Bunlann harb sevk. idare-
yahatı yapan Zmıat Vekılı Muhlıs bıl • t k d ld w • • t• 1 h · t"' , . .. '"ld t · . . . h. b. t 
l .. .. .. . , ki a a a a ıgı ıyı ne ıce er e emmı:ve " debiyatı muallimınm gonu eu emeru11- sine v~ya harbın netıcesıne ıç ır e-ıa ~sa koyluyu dınlemış ve mcy\'acı 1 a b •ıı· d h s d d k O kuzu hırs,zları ' k , A ğu 

l .k d 1 V k' n·· d alınarak buyıl u mı ı sporun a a ~e- ın lfQI 3 0ÇI , sidir. Ancak, çocuklarım, sıze son olara sir: dokunmamı~tır. Malum bulundu a a a ar o muştur. e ıl uzce e mev- . .k f 1. t b 1 b'l · ı belk. eh • · b. 
1 kl • . 'kv y C d nıs mı va'Sta aa ıvet e u una ı mesı Slndırgı (Hususi) _ Son günlerde şunu da söylerim ki, !;alıma ı p • üzere h::ırbde vapılan her hareketm ıt' vacı ı a vaı;ı mı asta ugraşan eva . . .1• · f d .. 11. 1. . v • • • , w • • • • -ı k 

Tü k wl ·r 1:-,,.. . t·ı 'd ıcın V1 avet tara ın an yuz e ı ıra ve k a .. cı·var kövlerde şunun. bunun livanlıga gıdılır, fakat san at o.JJgına gı- ızave~i olmalıdır. Nıhaıvet ınsan o ece . r og unun çı t ı5ıne maıye ı e gı e - - . . .. . . k az yn. J y • f 
1 

. · ~ - ~ ... . 
rek m b h , . . . t' B kaza he]edıvesı de yuz elli lıra verme k uslınu keçisini aşınp kesen gizli rilemez. Bu ocaga gırerken çok aza m - memleketin bin müşkülatla tedarik et-eyva a ce ermı gezmış Lr. n sı - . • . . uz . • . . .. . . • y ksa . 
rada çiftlik sahibi Cevad Tilrkoğlundan vanmd~ bulunmak suretıle teşvıklerde bir sebekenin jandarma ızı uzermde celık. nezahet. ve takt laz~m~ır. o • tiği bir gemi batacaktır. Binaenate:vh 
ne gibi arzuları ve nilekleri o'duklarım bulu~:nu~l.~rdır. idi. Bu defa Yusufcami köyünden Hü- sizden evvelki:er gene ~~r.:erm.~e ~~ : bu zayiat veya riskeye mukabil büyük 

K1ub. eure~ ve futboldan baŞ'ka bo1<s. .; 'n kec·ısl çalınmı~ jandarma mer- rurlar, fakat sızler çok ~Jçuk duşebılir b' k 'ht' 
1
. d me "'ud olma·lı-sormus, Cevad Tii,,rkoi!ht d:ı Düzcede, bas- f l l . se~ !ll · "I" • • ki kü tik d w•l b'. "k düş ır azanç ı ıma I e V"- c • 

ka memleketlerde olduğu gı·bı. has.eratla ve temsil kollarının da aoa iyet erıne kez k~rakol komutam Mehmed Gtinal sıniz. Halbu ç• egı ' uyu - d B k nç sevkülceyş sahasuıda 
m. d 1 . ehommivet vermekte, ayrı bir ince"aZ ba~ı,nın takibi neticesl bu keçi Koca- meniz, büyük görünmeniz Iazımd1r. Bu, ıdr. du.

1
. azab'lh u··hım' olur H·-l uc:a e e ıçin bir ziraat m··t hassısının . . .: on ~ . . il t b' · h m el e e ı 1rse. ı assam · i..l -.. . ' u c · · kolu tPskıli içın teşebbuste bulunmak- . '{övünd~ Zührenin evinde Koca- hem sızın şahsınıza. a e er ıyenıze, e .. . 

gondt"rılmesini memleket için favdalı <>- ta-'ır · sınan 1 

•• .. M h d At .. Ko . de m~-ekete karşı borcunuzdur. Ben bel buki Almanların muracaat ettıkJeri ı w • J ,, • • kovlu e me &.'ıav ve ca~1- . acagını bıldirmişti. Bu istek muvafık sınan • 1· k kt l~ ki bu yazımı yamlağa bile ihtiyaç hisset- hile sisLemleri ile ka•çırdıkları bu tica-
görülmüş ol k k' k d • b" h" nanda marflngoz u yapmıı a o "n b 1 • 

aca 
1 azamıza yeni bir zi· Düzce e yem ır şe ır B .... 1 w kövünden t8 miyecektim. Fakat daha davanıza aş - ret gemilerinin muvaffakiyet en ora-raat memuru ge•m· . . . Manvasm oru cea~aç · - .. .. ed kull .. .. .. .. y 

1
•• h b +: • 

. ış 'e vazıfesıne başla· klUbU açılıyor ·ı B • k dıod Mehmed Bac;a- larken bazılarınızın duşunm en an - da p.omulmuştur. OK.<;a ar neı.ıeesı-mıştır. maı a~~ran. ar ~"· w • 1 . k''t. kadar . . . .. t . f s·· neli İsmail tarafından kesil- dıgınız kelıme enn o u ar~oya ne hıç bır tes1r gos ermemış ır. 
Y 1 Düzce (Hususi) - Düzcede münev - ra~. t u.~e kalanmışlar ve adliyeye düştüğünü görmek, en hayırhahın~ olan Ablukanın neticesi ne olac:ık? 

1 m3zspor Te~irdağ ver halkın konuşup görüşme ve eğlence me~ e .1 en _:va bana bile hoş gelmemiştir. Hanı bunu . 
şampiyonu olrlu ihtiyacı nazarı itibara alınarak bir şehir venlm·şlerdır. söylemekle de sadece vazifemi yapıy? - H~~halde Ingilizler .. bütün ~sıtala-

. klübü teessüs etmiştir. s· h.h rum, hepinizin büyüğünüz ve kim bilir ra muracaaıt ederek. Şımal demzmi k~-
:ekırd~ğdan. ya~~lıyor: Bö' gemiz ':f'V - Ticaret Bankasının büyük binası tu • ır tas 1 belki de bazınızın hocanız olmam vaZJfe- pamakla sevkülceyş sahasında· elde edi-

resı dahilmd:kı klu~leı-in iştirakile Hl39- tulmuş ve tefrişine başlanılmıştır. Klü • Biga belediye azalarının Qana.kkalede mu- mi ... Çünkü bilmiyorum., kafilenizd.e bu lebllecck en büyük muvaffakiyeti şim
~~O senesi lıg maç .arı yapıldı. Neticede bün idare heyeti secimi yapılmış ve reis- hatemolerl neticesl bu ~ntı:at:da v~rt.. coşkunluk, bu çılgınlıkla devam edecek diden hazırlamış bulunmaktadırlar. 
Tı ;::;ğ ~ .. ;gapt~ğı üç ~açı da kazanarak liğe emekli yarbay Ali Rıza Yalım geç .. lelnt hükl'iim~:Y~~;:n~::1g:t !adır ~Jı:ı~~ tanıdığım, tanımadığım daha başka kim- Bövlelikle en mühim iktısad sahası olan 

e ı o esı ~ampıvonu oldu Tak m ·şı· M K a. l''l14 ıra l d b t d ı um, bu . 
§imdi de grup b" . il'kl . . ı \mı ır. umaileyh Diiz-ce Hava uru - tecile t:ıbi tutulacaRı yazıJ.ma.t Ilzım ~Urken er var ır, unu ayın . e em.yor den:z. muazzam bir kara devleti olan, 
yor. ırınc 1 erıne hazırlanı - mu reisliğini senelerce iyi şekilde idare tecile tabi olmıyaca.ktır, tetltnd.e yazıldıtı gidişle edemiyeceğim de.·· Alman vaya kapanmış demektir. Mal!\m-

etmiş dürüst bir idarecidir. anlaştlmı.ştır. ttıza.rl& tashlll edlyonız. Biraz durgunluk .. binz vekar ... Öyle ..:ı ,.. ki. d.. d u un müddet vwcıamı.cı 
ki imd·ı·k .. 1 •tr· jz uu. un ya a z J ~ ., sanıyorum , ş ı 1 en guze şı ın 

l,,,,..,1 1 d ö ·nı h 1 ve yaşamıya hak kazanmLŞ olan devlet-ıbununla 'W<l«j ama ı ır. tesı zaman a - d . hAk' i ı· ı·k 
Za h ... .....ı d h u tm · ıer sahil ve eruz a ım yeme ma? 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Hasan Bev iplik buhra-

t neke buhranı, kalay buh_ 
nı, e 
r:anı der!cen .. 

. . . şimdi piyasada bir bile
yi taşı .. · · · buhranı baş göstenru1 .. 

Avrupadan gelmiyorm.Uf .•• 

~ ---- -.. ... l~ekir:? man a."6. avayı a e eID.lf'" ol~nlardır. İngiltere. Amerika. Fransa, 
tır .. 

Maamafih üzülıneyin, sizi tanınu111n - Türkiye bu gibi devletlerden sayılır. 

lar varsa yann eserlerinid.e tanırlar, ge- Buna mukabil Avusturya. Lehistan ve 
ne de tanunamak istiyenler olursa o za - sair muazza•m devletler de. kara impa
man da ben müdafiiniz kesilirim. Fakat ratorlukları oldukları ~ ortadan 
siz, her şe1'ien evvel şu kaba saldırıştan, k Jk ı::l d . ·a .b. k dığı a m1'S ar ır mahalle baskınına gı er gı ı opar nız -

d · h 1 ı Et fınızd İngiltere ablukası. nihayet. Almanyayı 
J.:U çığlıklar an vaııgeçın e e. ra a . . 
-ı dır ksa deh t e denız devletlen arasından ayırmış ve 
hayranlık uyan ın. yo şe v . k d l . h l" . . tir T 

dev ·ı... Bilmem. derdimi anlata hır ara ev etı a ıne getırnuş . a-
~~i, ~uklarıml Haydi, artık çok rihte olduğu gibi. böyle bir kara devlo

Hasan Bey - Nasıl geltr konuştuk.. Servetifünunda sizi bekliyen ti olan, Almanyanın da eski kudretini 
yahu ... Orada herkes bıçatı- san'at ~nize dağılınız! muhafaza etmesine imkAn yoktur. 
nı "bileyorl.. Halit Fahri 0.ıaAıog r. L. 



SON POSTA 
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Asipirol Necatj yerri A.sp·rin deği~dir. ~;:;:~~ky:~;;·;: Bahçekapı Salih Necati 

Mahkemeler: Osküdar hapisanesinden 
kaçan mahkOmlardan biri yakalandı 

(....._.fi 41 enet pyfacla) l arkadaşlarının . bu mu.va~akiyetıe:inden 
IOkafa bUan parmaklı demirlerini kese-ı dolayı talti.f'lerıni Emnıyetı Umumıyeden 
rek kaçrrıarruTJ t~if etti. Cezam çok ağır lstemektedır. 
oıctuğu için bu &1r bana not ırrindü. B r kızrn cesedi sarnıçta 
HuIW;i ile marangoıiıanenin parmaklık- bulundu 
knnı kearnt!!k .sureti\e kı9J?llfa kanır 
\>erdik. Arnavuclköyünde oturan Zakirln 14 

Ertesi günü gardiyanlara hissettirme- ya§ındaki manevi nrladı Ay!Jf!, birkaç 
Ankara borsası 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ağnlan ve 
GRiP, NEZLE, SO~UK ALGINLIKLARI 

Derman kqelerile derhal ıeçer, icabında pde 1- 3 kqe alınır. 

den faaliyete geçtik ve nihayet bayramın gündenberi kaybolmuş ve her yerde a- Açılıf _ Kap&mf 25/l/ffO 1iatıan 
80n günü atelyenin demirlerini tamamen randığı halde bulunamamıştır. ı-----....;;.ÇEKLEB_.;.......;,..,;,.;:.;.:...;;.::,:=:_.ıı 
keamiş olduk. Nihayet dün eYiıı sarnıcı açıldığı za- r-------=----------1 

Devlet demir ollan ve limaıJarı işletmesi umum idaresi illnlan 

Devlet Demir Yollan Sıvas Atölyesi 
için Elektrikci aranıyor. Ayni günün gecesi sabaha karşı ma- man, ev halkı, kfiçük kızın cesedi ile kar-

rangozhancye gelerek, hazırladığımız fllafI11~ardır. Lordra ı Bterlln 
Jerden .90ka,.a atladık. Henüz sabah ol- Hadise, adliyeye bildirilerek tahkika- P!f~~:Yorlı: ıoo Dolar 

~ılış Kapanıı 

5.21 
129.21 

2.95 
6.6575 

29.100 
69235 

6 •• h ~.. 100 1'.ran 
Dladığı için hava karanlıktı. KimSeye go- ta baflanmış, adliye tabibi Sali Haşim Mllano 100 Liret 
riinmemeğe çalışıyorduk. cesedi muayene ettikten 1ıOI1ra. morga o.nene 100 :tnıç. 1'.r. 

HulUsi birkaç defalar hapishaneden nakline karar vermi§tir. Mm.lterd&m 100 Florin 

kaçtığı için onun tavsiyeleri dairesinde Afrodit hakkandaki nı,riyat Bernn ıoo :aayipa. 
LL d ~~ ~~ 21.na 

O.IHll 

ı.-

UaJ'eAd ediyor 1JID. • b" fh • d" 
Üsküdardan Çamlıcaya, oradan da tar- yem ır sa aya gır 1 ~;: :: ~::= -· 

lalar arasından yürüyerek ve kendimizi Son ıfinlerm ıazete dedikodulan ara- Praı 100 Çelı: Kr. 
l&termemeğe çalışarak Kartalın ileti- smda gclze çarpmı bir hicliııe de, cA.l.ro- Madrtd 100 Peofta 
ilindeki Cuma köyüne geldik. Hul<ısiye dib meselasidir. Dava menuu olan cAf- \•al'fOft 100 Zloti 

ıuı 

JÜrüyerek Şileye gitmemizi teklif ettiı?. rodib matbuatı i:Jdye ayırllllf bulunuyor. Budapefte 100 Ptr.ıa 
c- Ben ihtiyarım, çok yoruldum. Bır Eserin müstehcen olduğu veya olmadığı BDtreı 100 

IA'f 
23.5511 
O.MI 
1.1571 

30.9111 
30.1271 

di 
Belcrad 100 Dinar 

adı.m daha atacak halim kabnadı> ye- iddia ediliyor. Bu uada Peyami Safa bir Yolı:obama lOI Yen 
Jek kabnl etmedi. refikimizde meseleye temu ederek, mild- Stotholm ıoo faveç Kr. 

Cuma köyünde ahbab çıktığı bir bak- deiwn.umiye cevlblar yazmJftır. Moü:na 100 Ruble 
bhn yanında onu bırakarak kendisin- Peyami Safamn ayni m ... ıe etrahnda, .....,_m ve talaYilat 
den ayrıldım. Bütün gün yürüyerek, ge- birkaç etin evvel çıkan bir yazısı adliye- Sıvu.Bmırum ı 
eıe Şile civarına geldim. ce tetkiki mucib ıörülmüftCr. SıTU-l:rsurum m 

Kasabaya indiğim takdirde derhal ya- Peyami Safa ve mensub oldulu gaze-

19.02 
19.D 

kalanacaj'UJıd&n oradaki orma.'llardan bi- tenin neşriyat miidiirii Hikmet MOnif ••== - .. - .. -==·-·----......... _ .. _ 
rinde sıaklanmağa karar verdim. Hava dün öğleden evvel ad~iyeye davet edile- 3 o SENE 
~ soğuk olduğu için ormanda açıkta rek, müddeiumumf Hıkmet Onatın oda-
'6rınmama imkan yoktu. Bu maksad'a sında ifadeleri alınmıştır. Hld1ffnln bir 
ağaç daUarıle kendime bannabilecek bir davayı mucib olup olrnıyacağı bu tahkik denb&rİ meşhur 
kulübe yaptım. ve tetkikatın neticesinde belli olacaktır. • 

. Orada bu .su~etle t~m bir. ay gi~en- Satiye davasma devam edildi Bır Giizeııı·k 
dirn. Gecelerı cıvar koylere merek yıye-
~okrdumted.arik ediyor ve kulübeye dö!'l 'j- Sa tiye y.olsuzlutu davasına 1 inci A- Re etesı· 
J ğırcezada dün de deva.nı edilmi§tir. ç 

Nihayet bir gece janduma tarafından Dünkü celsede yeniden bazı şahidler 
lz1rn keşfedildi. Abluka edilmek üzere dinlenilmiş, buclardan Sadık, hülAsatan 
tken oradan kaçtım. Karaburuna ge1dim. şunları söylemi§tir: 
Burada örnmn kum motöründe çalışma- - Bir CUmartaıl gfln6, Atıl Ödülün 
ta ba 1 dım. Hatta bu esnada Sarıvere yıazıhanesine gitmiştim. Ekrem İlhami 
iki defa kum g tirdik. • ve Said Rıza da oradaydı. Atıf Ödül, pa-

Bu s ban Boğaza ba1ık tutmak üzere ra almadığı halde bir maltbu.J imzaladı
Citm' t m Kayıkla Fındıklı iskelesine ğını, söylemekteydi. Sonra, Malik Kev
ıeldığim zaman z bıta memurları beni kebin odasına gittim. Odam. Abdullah ta 
Y'akaladılar. Huıus·nin nerede olduğunu içendeydl. MaliJ'ln Abdullaha cZarf, ya
bilıniyorwn.> nında mı?> diye ı;orduğunu, Abdulla:ım 
İbrahim polisteki sorgusunu mütcakıb da cevet> cevabw verdiğini duydum. 

lll'Üddciumumılığe teslim edı,miş, ora- Bilahare dinlenen tahid avukat ~krem 
dan da hapıshaneye sevkolunmu_tur. İlhami, Abdullatım bir gün kendisıne bfr 

P'lrarilerden tbrahimin yakalanması i- zarf getirdiğini, açınca içerisinden 8 aded 
tlınde muvaffakiJ ..,ti görülen febrimiz beşer yUz liralıktan milrekkeb 4000 lira 
!ınnfyet Müdilrlüğü İkinci Sube Müdürü çıktığını, aôylemiftir. 
Mal:!Trıın bu mesaisinden dolayı takdlma- JeraM .şitketi idare meclut azasından 
lbe ile taltifi müddeiumumilikçe tensi'b Büker ise, Atıf Ödüle komO.yon olarak 
~ilerek keyfiyet Adliye Yckaletine bil- satıştan yüzde yedi buçuk verdiklerini 

KUSURSUZ 
BiR TENE diıibntştir. ileri sürmü§tür. . 

Di~er taraftan İstanbul Emniyet Mü- Duruşma, diğer bazı fahidlerm eelbi Malik ol· 
!:lüğü de İkinci Şube Miidirile mesai içm, talik edilm1fUr. mak l~n 

SEMERESi
Ni VERMİŞ 

=------ - ----- ------ ----

• 

PROTEJIN 
Gençleri 

F'RENGİ ve BELSOGUKLUGU 

Afetinden Koruyan yegane ilaçtır: 

TQrkiye Tiftik ve Yapağı 
İhracatcıları Birliğinden: 

ıta:1erinde tiftik ve yapaiı ihracat vesikasını ~amil ola~larm . Birli~imize 
~ diarı hakkında mukaddema yapılan ilandakı kayıd muddetinın gorülen 

~ il:t.erine İkincikanun 1940 nihayetine kadar temdid ed.il~iğini ve ~ıa~a
ttb kayıd için İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Bırlık umurnı ka -
~ lniiracaat ederek kayıdlarını yaptırmaları, aksi takdirde ihracat ya-

lerfne kanun! imkAn olmadığı ilan olunur. 

( İstanbul Belediyesi lıanlan 1 
l!aao~~------------------------------__. ~lUnel'inıC:''•hı>aşa, Be~oi}u ve ztıhrevl hastalıklar ha.st.an.ıerilıe Ze)'Ueı> Kı\ınll 
lllcı llladd Ylllıt ihtiyacı ıçın ıtızumu olan ~:'ide ve te eyatı 2490 numaralı kanunun 

lara 20 & eaının .son fıkra.sına göre pazarlıklr. s:ıtın alınacaktır. Tahmin bedeli 126 9 
~. l_t :U: ve lllt teminat miktarı 952 ııra 44 kuruştur. !hale 29/1 9.W Pazartesi gilnü 
~net. alıni encum.ende yapılacakt•r. şartname zabıt ve muamelAt mfldflrlll ü 
~~ 'l'ı 'ret ~rii~ktir. Tallpler4ı ilk teıµ\rUıy makbuz l'eya mettublan ve 940 rılına 

un r dası ~e 1'·-•ar h"'mll h .. aünu muatytn aa.aue daiınl encumende 
ı. (3

72
) ..._ ını .. en ı .,.. ... 

BİR GÜZELLiK REÇETESi. 
Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlatmak için tesiri isbat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktrU 
siyah ben erinden ve açık mesamele
rindtm. kurtulmak ve gençlik haliııt 
idame etmek için bu reçeteyi kulla
mrdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
gt '.!)Ç kadın rollerini oynamıya mu
v?ffak oluyordu. (Pancreatine ile 
tasfiye edilmiş) saf biraz süt krema
'!tnı gene tasfiye edUmiş biraz zey
ünyaj ile kanıtırmız. Sonra bunu 
iki kısım saf krema ile tekrar kuıt
tmnız. Eczacınız bu halitayı ihzar 
e,i .. bilir. ·Fakat az miktarda olacafı 
için pahalıya maJ olur. Halbuki yaj
sız beyaz renkteki Tokalon kremi
nl:'ı terkibinde musaffa zeytfnyafile 
istihzar edilmiş bu kremadan var -
dır. Cildinizi beller, beyazlatır ve 
g nçleştirir. Yuk rıda resmini g~r
rlüi!finüz genç kadın bize yazıyor: 
cT kalon kreminin üç günlük iati
rr' linden sonra cildim açık, taze ve 
~ el oldu>. Tenin güzelliği için 
y ğsız Tokalon kremini tecrübe edl
ni... Bugün milyc.nlarca kadınlar 
dunyanın her taıafında her sabah 
m!~ntazaman Tokalon kreminı kul-
1 n:rlar. Müsmir neticeleri garan _ 
t'dir. ........................ ·-···········-····-·········---
Son posta Matbaası 

Neft'iyat Mı.id~: .S.eliın R.4gıp E~g 

S. Ragıp EM~ 
SAHiPLERi: A. EJ..-rnn VŞAKLIGlL 

D. D. Yollan sıva.a cer atölyesinde çalıftlnlmaıı: tizere tecrübeli elektrllı:çl uataıarma 
ace•., lhtJyaç Tardır. Yülr.set tevettür şebeke.sinde, motör montaj 1'e tamiratında, mül9. 
macil ve mtltena'1p motör aargılannda ça.IJıJmıl lfcllttden tallp olanların H Paşa .._ 
rında birinci 1.4letme müdürlutünt müracaat etmelert (303) ' 

----
.Abonemaıı brbnı hAmll ucarl on t1'llik talebe IJ"UPlarına ref&lı:a\ edecek :yolcuJılrl.ı 

d& ıenzmı abcmeman ~ verllir. Bu tarife ae7ll 1/2/lHO tartblnden ıtı!Mu'en ıner'Ml»J 
Pula tat.allti itin ı.tuJon1ara mttracaat edllmeat c22CS. d97• 

ııww 

lluhıunma bedeli lOOI Ura olan beher destesı 25 adetten ibaret 200 ae.ste dOSJ& 1tlıı 
bezll zarı M/111940 Cuma tünii uat 00,30> d!l on buçuk\& Haydarpqa Gar blnuı d&. 
hWndetı Komilyon tarafından ~ eUlltme usullle aatın ahn•caıctır 

Ba ile tumek ı..teyenlertn '15 l1ralık mıın.ttat teminat 1'e 1ı:ammu:ı tayin eıtı11 v-. 
lile bhlltte elr.slltme stni aaaUne tadar Komlayona mDracaatıan llmndır. 

Ba işe aid f&?'tnameler tomlQondan puam olaralı: ctatıtıımatıacl. (258) 

Tükiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube Te aJans aded. : 265 

Zirai ve lJcsrı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kurnbarah ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,0llO Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 • 50 • 5,000 ,, 
120 " 40 ti 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DİKKAT: Heeahlanndaki param bir sene içinde 50 lirat1an apiı 
diifmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kv'alm senede 4 defa. l EylOJ, l Birinciklıı~ l Mart ve l Haai.. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Deri ve Barsak Biizayedesi 
Türk Hava Kurumu Mustafakemalpaşa Şube

sinden: 
Kurban ba:yraınında tubemls mmtataaında toplanacak .ısoo. 1lA c200(>. tane koJD 

c1erı.sııe 11000> lll cl200> tane barsak açıt ar' tırmaya konmuştur. l'l/1/940 Çar~ 
gllnll ssat. 11 de ibaleal yapılacaktır. Tallblerln şubeye müracaat.lan.. ri-i6•. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
idare lht.ı7acı için 50 aded çift burç, yüzer a.c!ed büyük ve orta boy, elll aded küti* 

boy miıvezzl çantası alımı açık eksiltmeye tonıılmuştur. Eksiltme 31/l/HO ıarlblıl9 
rastlıyan Çarp.mba saat. 14,30 da B. Postane binası birinci katta P. T. T. U1l • 
dürıütü odumda toplanacak alım satım komiayonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli ••402• llııt. c50• turuı, muvakkat teminat c330• lira eli> turu~ 
tstcklllerin Upe .au nümunelerl ve alıma esas fenol ve etsntme fU't.namelerlDI P, • 
mek n muvakkat temlnat.ıarmı yatırmak tizere çahlJ'na günlerinde me*4r mtd
idarl kalem levazım tı.mıma, etallt.me gftn ve aaaUnde de 1139 senesine ald Ucaret Ga. 
aı vealwı. mavü.ka.t &emlnat. matbuaüe birllkt.e komll)'OD& müracaatlar\. cU6a 



12 Sayfa SON POSTA 

.-•> Yavrunuz, Saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve sıhhatli yctiıimi; tabiatin bpkı bir yavru gibi si
nesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mllmkllndilr. Her anne 
tabiatin insanlara balıJettiği bu kudret güzeUifinden iltifadeyi 1reri 
bırakJP•malıdır. 

Ç PA MARKA 
Müstahzarabnda bu haua tamamen mevcuddur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA . Tarihi tesisi: 1915 

POKER Traş bıçakları 
iyi traı bıçaklarıdır. 

traş mçaK1arı geldi. Her ye: ae ııu· 
.._ ______ , lunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: lak Dekalo ve Şur. lstanbul Tahtakale No. 51 

BAT E R l E 1 L E R A D y O L A R I N 1 1 S T l M A L 
EDENLERİN NAZARI DİKKATİNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

Dünyanın en dayanıklı pillcridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keıeye elverişHdir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan satış yeri: Jak Dakalo va Şor. Tahtakale No. 51 

ANiTESiR 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, 
ROMATİZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün ağrılarını derhal kasar. 

Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabilir. 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Dahild! ve haricde muhabirleri vardır. Her nevi bar.ka rruameleleri. 
Her ayın birinde faizleri ödenen kupon!u vadeli mevduat. 

' ' ' .. . . . . . ·'. ' .•.' ... """' ... . . .. '. ....... . - .. .. ı. . ' ~ ~ • . .. .. . 

., ANAPIYOJEN ~;ı 
Or. IHSAN SAMI 

latroptolcolc, latafilolcok, pnöınokolc, koli, 
p.y09iyaniklorin yaptıj'ı çı\ıan, yara, akıntı 
vo cild h~•talıldanoa korıtt çok te•irli taıe 

JI 
'-----~ qıdır. ·-----·-~ 

Eımıiyet Sandıp Müdürlüğünden: 

Uskiidar HayrettinçaVWJ mahallesi Çar _ 
ıamba Tekke sokak No. 13 yenl Varoşlu 
Şahmanovlç Abdürrahmaıı Murad 22.10.928 
tarlhlnde Sandıtımıza blf'aktı~ı para lçln 
verilen 58344 numaralı bonoyu kaybettlğln1 

söylemiştir. Yıe nlsi verileceğinden eskls!nln 
hülrmü olnuyaca~ı llfın olunur. 

( TiYATROLA~-< 

~hir Tiyat r<>&u Tepebaşı dram kl.'lnıında 

aqam aaa\ 20,31) da 

' ··--·---~:.~~---~:~~:=·-·--
ilan Tarifemiz 

Tek ıltun santımı 

Birinci aah!lc 400 kuruf 
ikinci sahife zso )) 

•<ıh ile 200 )) Üçüncü 
Dördüncü sahile 100 )) 

I ç •ah ileler 60 )) 

Son •ahile 40 ,, 
Muayyen bl:' müddet zarfında faz

laca miktarda ntm yaptıracaklar 
ayrıca tenzUô. •Mı tarıfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek 
sayfa llfl.nlar için ayrı b1r tarlfe dcrpJ.ı 
edllm1ştlr. 

Son Posta'nın t!carl ıtAnlanna ald 
işler için 'u adrese mtiracaat edil
melidir. 

ilancdııt ltollfo!ktır Şlrketl 
Kahraman.r.ade Han 

Ankara oad.deaJ 

BERNARD 

Z RAAT, lNŞAAT, Y NGIN itloriııdo oldutu (ibi p,..,f koruaına his..tleri_.. • 
b.,.><ını ve ile , lib boıaltm" İfleriado do yiııe 

BERNARD MOTOPOMPLARININ 
Em•nlı z v• yük.ele lcab ıliyoti prilmoktodir. Koza ELEKTRiK ZIY ASI -
"e A"'OMOLA 1ÔR <ıoldarao 

BERNARD ELEKTRO JENLERİ 
l:.bli vukuf bnıfından büyüle rafbot lcaunmıftır. Çok ikta1adl, dayaadda, ~ 
k"lay, yapılı1ı bHit olaa 

BERNARD MOTÔRLERİNIN 
Hoın beıuin bo n do mu:otla itlor DlZEL ınodollari Yo P&İf Jedelıı ........... 

daima ll'CVcud bBERNARD MARKASINA DİKKAT 
Katafot ve tolı.l f ilk talcbdo gönderilir. Türlı.iy• Uıuami a••tıe 'n -- ...... 

TÜRK - AVRUPA LİMİTED ŞİRKEIİ 
._ _____ .. lstanbul, Galata, Perşembe Pazan 57/61 ._ ____ ,, 

ODE N 
Yeni çıkan plaklar 

AYŞE KIZ 

270334 N . y AR ELİNDEN BlR KAÇ KADEH Beste: Kadri oeaoatar 
0 .. ÖLDÜM I:dTTlM ŞU ESMERi.ER • • ı 

GAzlANTEPLl HASAN HÜSEYiN 

270338 N DAVRAN KIR ATIM DAVRAN Gaziantep baft8 
0. : BAÖÇELERD.E SAZ OLUR Halk prkıu 

270339 

270340 

ZARALI HALiL DOGAN 

N . ARAS SENi BEN BlLlRlM' Zara prbll 
0 ... ENDÜLÜS DÜZÜ.NE Slvaı prlma 

ERZiNCANLI ESAT ERTÜRK 

N . ESMERiM OlDELlM RUMELINE 
O •• AKŞAMDAN DOÖUYOR 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Erzincan~ 
Halk I A?klll 

Umum 

İdaremizde münhal bulunan 150 Ura maatlı geml tablbllklerlne dolı:&or • 11"M9*• 
Şenll1 ö1r9nmell< fizere en&kı ~lyelerlle birlikte Umum llldldlllııdl W. 

ıerl IHdürltilüne milrace.at etmeleri Ulzumu llln olunur. cSU. 


