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y .ızı i~leri telefonu: 20203 ÇARŞı\.MBA 17 İKİNCİKANUN 1940 

Türk - İngiliz - Fransız mali 
anlaşması hakkında izahat 

emberlayn Kamarada 
Hariciye Vekili Partide 

izahatta bulundular 
:l:ngiltere ve Fransa Tür~yeden 2 milyon İngiliz 

liralık kuru yemı' alacaklar 

İngilterenin 
felaketzedelere 

yardımları 
lngiliz Başvekili, gardırna 

devam edeceğiz, di_11or 

1Hariciye Vekili 
Parti Grnpnnda, 

izahat verdi 
Ankara 1 6 - C. H. Pa-rtisi Meclis 

grupu bugün 16.1,1940 saat 15 ta reis 
, vekili Hilmi Uranın riyasetinde toptan 

eh. 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuru 1 ..., 

· :PiulAndiyaya 
A.m.erikada.n da 

göuü.llü. geldi 
Helsinkideki Alman ticaret ataşesi 

vazifesinden istifa ederek Fin 
ordusuna gönüllü yazıldı 

80 Sovyet tayyaresi dün de Finlandiyada muhtelif 
şe;1irleri bombardıman etti, dört tayyare düşürüldü 

Çemberlayn dün harb 
vaziyetinden de bahsetti 
Londra, 16 (Hususi) - Evvelce liı1ldi· 

rildiği veçhile ba§vekil Çemberlaym.., A• 
varn Kamarasının bugünkü topıantı:sınaa 
'lürkiye - İngiltere • Fransa arasında ak
tedilen son mall ve ticarl anlaşma lıak

Celsenin açılmasını müteakıb kür -
süye gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa - 'ı . . .. . .. 
racoğlu, bizi uzaktan. yakından alAka Bır Fın mvfı'eıes-ı. duş nıanın taarruzunu bekliyor 

kında etraflı izanat vermijtir. 
. Bıi§Vekil evvela, Türkiyede f&llketli ' 

bır zelzelenin ve İzmir mıntaka~nda da 
tuğyanların birçok bölgeleri tahrib ede
tek birçok insanların ölümüne se.beb ol

dar eden son dünya hM.i.seJ.erlni ve bu 1 llelıinki, 16 - Öğleden sonra neşredi· Karada: Kareli berzahında iz'~ vı 
(Devamı 8 inci sayfada) • len .. 16 Ka~unusani. tarihli ~n tebliğinde topçu ateşleri olmuştur. 

f *'1illl korunma 
kanunu 

ezcumle şoyle denılmektedir: (Devamı3 üncü sayfada) 

Deniz harbi 
• 

duğunu hatırlattıktan sonra İngills ınil- ,f;cmberlayn lngtli,. ordıııla.n bqkumat j 
_, (Devamı 8 inci sayfada) dmu GtM1"l Gortıa beraber . y . l,.. .h b .. M . enı ayı a ugun eclıste 

görüşülecek 

Almanlar üç lngiliz 
tahtelbahirini batırdılar Ankara 16 (Husu.&i) - Milli korunma 

kanunu. projesini tetkik eden Meclis mu-Bazı mıntakalarda 
Yeniden zelzeleler oldu 

vakkat muhtelit enoo.meni çalışma1arm1 Şimal denizinde bir Alman tahtelbahiri de lngı·ı· tamamlıyara.k mazbatasını tab'a verd!.En • iZ 
cümen Tunceli meb'usu Mithat Yenelin tayyar&SI tarafından bombardıman edildi 

I<alk •• d f ı Ak d 1 e e 1 000 1 •r r t reisliğinde toplanmıştır . .. ute ~D • e a ~tze e e.r • lÇlD • Dgt iZ ıraS Meclis umumt heyeti yarm (Bugün) . Londra 16 (H~~). -:- ,Amlı'_~llik da - lanna h~edilmektedir. Mevzucbahs 
gonderıldı, İngıltere gıyım eşyası yollayacak toplanarak bu layihayı gö~ektir. Mec ı:esi ~afından ~ıldirıldığ~e ~ore, ~usu- t~teli>a~ırler şwılardır: cStarfişt, cTJn. 

A. . ,.. . lis Perşembe günü kış tatili kararı vere _ sı vazifelerle Heligoland körfezme gonde- dın•, cSib.ors.. 
ftı.i nkara 16 _ Kalküte'de yardlln ce- graft&: hareketıarz felaket~eıe.rıne cektir. rilmif olan üç İngiliz tahtelbahiri üsleri- Bertin 16 (AA.) - Alınan umumi ka-
~i katibi · Azizulhug tarafindan ilk yardım ol.arak 1 OOO İngiliz lirasl ~ ne dönmemişlerdir. rargihı bildiriyor: 
..., U~isimize gönderilen bir tel - (Devamı 8 inci sayfada) Jlolanda V8 Bunların düşman tarafından batırıldık (Devamı 8 inci sayfada) 

Ankara radyosunun neşriyatını Bel~ik~da son 

bozan esrarengiz istasyon Bir t:::
1

~::unda 
A k 

"J.. .. •t b . lngiliz kuvvetleri 
n ara radyosu mu uru l e ır yardıma koşacaklar 

,.Qdgo mühendisi neler söylüyorlar? Londra 16._(Hususi) - Başvekil Çem -, 
berlayn bugun Avam kamarasındaki be-
yanatında, Belçika ve Hoiandanın maruz 
kaldıkları tehlikeden de bahsetmiş ve bu 

(Devann3 üncü sayfada) 

Bohem.ya ve 
mora.vyada. 

tevkifler 
Alınan hududu, 16 - H;avwı: Umumi

! yetle iyi mallımat alan Çek mehafilden 
, öğrenildiğine göre Moravya ve Bohemya 

ı _,,, ....... .JP.~~.~~ .. ~ .. ~~ .. ~~~~~.~!. .... _. 
ı-

Genç edib ve şairler 
eskilere hücuma 
devam ediyorlar 

(Yallsını 8 jnci sayfada lnılacaksınıa) 

Don oç sıhhi heyet zelzele 
mıntakasına gitti 

70 felaketzede daha şehrimizde tutulan evlere 
yerleştirildil !r, ihtiyacları temin edildi 

Felciketudele7' tutulan 



Her gün 
Harbin iklısadi tesirleri 
Üzerinde düşünceler 

,,,, __ Yazan: Muhittin Birgen _ 

IF\\ ünyanın her tarafında yaptığı 

l!::JI iktısadi tesirler bakımından Ci-

SON POSTA 

ale: :ıc::: = Yakını görmiyen insan 

""" 1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
.Blr okuyucumuzdan şöy1c bir mektub aldık: 

·· cBay ve bayan kelimeleri artık dılimizde yer etmiş 
sayılır. 

Tıpkı Frenklerde olduğu gibi, ayni şekilde kullanıldığı 
uıman kulağı hiç de tırmalamıyor, yalnız maa1esef kullan
ma. yerini. ve şek1ini henüz tnmnmile öğrl'nemcdik, kadın 
kelımesinın,_ hnt~A. hanım kelimesinin kullanılacağı yerde 
• b:ıynn> kl'lım(>smı itullanıp gidiyoruz,, yavaş yava~ elbette 
bu hatayı na <lüzelitiriz, yalnız benim eksik ve mü~im gör
dü~üm bir nokta ciaha var. 

Macarca ın5stcsna o'mak üzere dünyanın bütün di1le _ 

t"itıde bir madamdan, mösyöden başka bir matmazel, bir 

Herden fravadan başka bir Fravlayn, Mistrdan, Mi~aten 

oaşkn bir Mis ''aıdır, kadın ilı? genç kız ayırd edilmiştir. 

Türkçede bayan denildi mi kadına, bay denildi mi erkeğe 

hıtab edildiğini anlıyoruz. Fakat genç kızı gösterc<'ek keli

me eksiktir, bayanın yanında bayanca, beyince, bayca ve

saire gibi bir kelimenin icadına şiddetle lüzum görüyorum, 
siz ne dersiniz?> 

Bu okuyucumuzun işaret ettiği noktanın gerçekten bir 
eksiklik olduğuna biz de inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

( S T ER i NAN, i STER iNANMAl 

İkincikanun 17 

Sözün kısası 

Yeni yıldız 

E. Ekrem Talu -
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17 İ.kincikinun 

Menemencioğlunun Sofya ziyareti 
hakkmda Taymisin bir makalesi 

SON POSTA 

1 isri~reden 
felA.ketzedelere 

yardımlar 
Cenevre 16 (A.A.) - Zelzele felaket· 

zedelerine yardımda bulunmak üzere bu
radaki musevi vatandaşlarımız tarafın -
dan teşkil edilen komite ikinci defa ola -
rak konsoloshanemize 8.50 lsveçre frangı 
daha tevdi etmiştir. Komite İsveçrenin 
diğer şehirlerinde de iane dercine devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan konsoloshanemize biz -
zat müracaat ederek yardımda bulunan 
vatandaşlarunız ve İsviçreli dostlarımız 
da vardır. Bu gibi zevatın yaptıkları te
berrü ile komitenin ikinci defa olarak 
verdiği yekı.in miktan 2250 İsveçre fran
gına varmıştır. Ve bu para AnkRra Kızıl
ay merkezine yollanmıştır. 

Profesör Pittard ve refikası da ayrıca 
bir yardım komitesi teŞkil etmişlerdir. 

Bu komite de iane derclne başlamıştır. 

. nda İsviçre hükiımetinin teberrüii 
Menemencioğ'u An kara istaS'YOnu . . 

. . . "lak.atların memnuniyet Ankara 16 (A.A.) - İsveçre elçılıği 
.. Londra 16 (Hususi) - Menemencı- fılınde ~uw mu b etle Tiirkiyenin hükô.metinin hareketiarz felaketzedele -

Oglunun Bulgaristandaki ziyaretleri uyandır ıgıru. ı.ğau 8U: t d kild rine yardım edilmek üzere İsveçre Sali -
ıtf· 'Ik d f b't rafl naye e er şe e U~asebetile bugünkü Taymis Sofya- ı . e a 1 ~ • • b teminatın muha- biahmer emrine 10 bin fsveçre frarıgı ver 
dakı :muhabirinin uzun bir mektubunu temına~ ver:ı..ı .. ~~ 

1
;,.ekte bunun ha- mi§ olduğunu Hariciye Vekale-tine hildir-

1leşretınektedir. Menernencioğlunun faza edileces~ Y __ _,._ı ' miştir. 
.l\raı Bo . .. . t - Ü rici müdahale ve tazyuueri Balkan dev- -------------

A rıs ve Koseıvanofla· yap ıgı m . b ld - b·ı 
lakatı . • t Sof Jetlerinin tam bır ceva ı o ugunu ı 

arın tnfsılatını veren gaze e 
~erek Bulgar, gerek Türk meha- dirrnektedir. 

A 
t 

Kam rasın o dOnkn 
ıantısı hararetli oldu 

Eski Harbiye Nazırı ve Başvekil Çemberlayn istifa 
meselesi etrafında beyanatta bulundular · 

Türk- Yunan 
Dostluğunun 
Yeni bir delili 
Atina, li (A.A.) - Atinıı. ajansı bildi-

riyor: 
Gazeteler, Anadolu zelzelesi felaket

zedelerine, yapılan bazı Elen yardımları
nm büyük manasını tebarüz ettirmekte
dirler. 

f inlindiyaya Amerikadan 
da gönüllü geldi 

(Ba.ştarab 1 inci sayfada) 1 nel kurmayının resmt tebliği: 
Taipalede bir düşman müfrezesi Fin 15 Klnunusanide, Murmansk, Ukta ve 

mevzilerine hücum etmişse de ağır zayiat Repola mıntakalarında keşif kolu faaıt
vererek püskürtülmüştür. yeti ve diğer bazı rnıntakalarda da tüfek. 

Salla bölgesinde Fin kıt'aları iki düt- mitralyöz ve topçu ateşi olmuştur. 
man müfrezesini imha etmişlerdir. Petrozavodsk mıntakasında, piyade 

Tayyare faaliyeti cüzütamları arasında çarpışmalar vukua 
Havalarda: Hafü tayyare faaliyeti gelmiştir. 

kaydedilmiştir. Kareli berzahında, keşif kolu faallyetl 
70-80 kadar Sovyet tayyaresi memle-

1

. yapılıruJ ve karşılıklı hafü topçu atf1i ol
ketin iç taraflarını, ezcümle Tanpere, A- mll§tur. 
bo, Hemeenbinna ve Kajamiyi bombar- Sovyet tayyareleri, bazı nok-talarda 
dıman etmişlerdir. Ölen yoksa da 40 ya- deıniryolu iltisak noktalarını ve askert 
ralı vardır. Küçük bazı yangınlar olınuş, hedefleri bombardıman etmiştir. 
fakat çabuk söndürülmüştür. A rika ·· ··ıı .. k t' ı 

F . h k tl · d · t"k af me n gonu u ı a arı 
ın ava uvve en e ıs 1 ş uçuş-

ları yapmış ve düşman kıt'alarını bom
bardıman etmişlerdir. 

Dört Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 

Bombardımandan ölenler 
Helsinki, 16 (A.A.) - Resmen bildiril

diğine göre, dün 60 Sovyet tayyares: Fin
lnndiyanın 8 şehrini bombardıman etmiş 
ve 600 bomba atmıştır. Vilpuride 3 kişi 
ölmüş ve 50 kişi yaralanmıştır. İsabetler 
11 de 10 nisbctindedir. Aboda da birçok 
sivil yaralanmıştır. 

Sovyet casuslannın akıbeti 
Helsinki, 16 (A.A.) - Finlanc!iya rad

yosu, Sovyet unsurlarının casusluk hare
ketlerinin şiddetle tenkil edilmiş oldu
ğunu haber vermektedir. 

Finlandiyada bazı Finlandiya kıtaatı
run vaziyetleri ve kuvvetleri hakkında 
m-alumat istihsaline kalkışmış olan Sov
yet ordusu erkanından 2 kişi, bu ayın 

12 sinde i~ üzerinde yakalanmışlar, mu
hakeme edilerek idama mahk<lm edil
mişler ve 24 saat sonra idam olunmıışlar
dır. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 16 (A.A.) - ~ningrad ge-

Faris, 16 (A.A.) - Herald Tribune ga
zetesi, ilk Amerikan gönüilü kıtıı.atının 

Finlandiyaya vardığını yazmaktadır. 
Gönüllüler Finlandiyalı sübayların ne

zareti altında kayak ve atış talimleri ya
pıyorlar. 

Bir Alman gönüllüsii 
Londra, 16 (Hususi) - Helsinkidekl 

Alman ticaret ataşesi vazüe:ıinden istifa 
ederek, Fin ordusunda gönüllü yazılmış
tır. Diğer taraftan İsviçreli gönüllü dok
tor ve bastabakıcılardan bir heyetin Fin
landiya ordusu nezdine gitmesine İsviçre 
hükUmeti müsaade etmiştir. Bu heyetin 
masraflarını İsviçre doktorlar birli~ tes
viye edecektir. 

İsveç ve Norveçte 
Oslo, 16 - Norveç hUkfuneti, SovyoL 

tayyarelerinin Norveç hududunu tecavüz 
etmeleri keyfiyetini Savyet hüldlınett 
nezdinde şiddetli surette protesto için 
N orveçin Moskova elçiliğine talimat gön .. 
dermiştir. 

İsveç elçisi de Kallas adasının bom
bardımanını protesto et~tir. 

Holanda ve Belçikada son vaziyet 
Londra 16 (Hususi) _ Avam Ka _ dunun milletin sinesinde gerçek bir Eı:cümle, Katimerini gazetesi, Elen e- (Baştarah ı inci sayfada) Hükfunet reisi ile hariciye ve mllll mll· 

1lıarasınm bugünkü toplantısı çok ha- yer alması o~~ur. . . dibleri cemiyetinin başvekil Metaksasm iki memlekette alınan son tedbirlerin dafaa nazırlarından mürek.keb mahdud 
~retli olınu!?tur. Tribünler. eski har _ . . Aramızda hıçbır zaman herhangı hır hitabına icabetle Anadolu fellketzcd~le- bir panik mahsulü olmıyarak, ınüteaddid bir mec:lis., ~ün akşanı ~~lın riyaseti al-
biye nazm Hore Belisha ile başvekilin ıtıma~ı.~lık .. da ~b.ulmamıştır. Tam rine yardımda bul~ hususu~da ıtti: defalar ilan ettikleri bitaraflılclarının mu tında bır ıçtima akde~ştır. . 
eyrınatını dinlemek istiyen meraklı _ bi: dilrustluk n.l'hu ıçınde uzun milddet fakla aldığı karar ııw.nasebetile diyor ki. ha!azası için alınan ihtiyat tedbirleri ol- Bundan başka asken mahiyette hiçbır 

larla dolu idi. muştereke.~ _çaJışt~k. . . Burada mevzuubahs olan yapılacak duğunu söylemiş ve her iki milletin de karar ittihaz edilmiş değildir. 
L Harb butün mılletı zafen kazanmak miktarı d ~ d y · · · · ()rdlann da mii?..akerede hazır bu- . . b. 

1 
b t kt di para yardımının n an " ya e u- gösterdiği itıdalı takdır etmıştir. Kışlalarda yangın 

hın bfl ıçın ır eşmeye mec ur eme e r ve . ed b. t • t d l " • . ahf 1 a uneleri için, lordlar ka - be d b f"k° uh d . . d k nanıstanın e ıya ve sana a am an- Bu munnsebetle salahıyettar m e • Brüksel 16 (A.A.) - Dün gece A:-deıa 
tnaras1 içtimaı yarım saat tehir edil _ n ~~ uğuı ır kve; bul aıresın e onuş- nın ittifakla almış olduğu kararın bizzat !erde söylenildiğine göre Fransadakl İn - avcı kıt'atının bir cüzütamı ile bir istih -
ntlş!ir. muHş 0 uB 

1
'.11ha dan unubayorukim. Ç .kendi mahiyetidir. Elen ediblerinin bu giliz kuvvetleri, icabı !halinde Belçika ve kam cüzü tamının işgal etmekte oldukla. 

ore e ıs a an sonra şve l em • Tü k El akl b ft Alk " . . ltararı, r - en Y ~masmın as Holfmdanın yardımına koşmağa hazır • rı kışlalarda esbabı maH1m olmıyan bor 
h ışlar arasında meclise giren eski berlayn soz alınış ve dem.ıştır ki: bir siyaset cilvesi yahud coğrafi bir rca- dırlar. an 1 ıkın stır. 
aırbiye n H ı· h~ · t"f Ekserisi asılsız ve bazıları da bu:kala- . lrn · d Y g n ç ~ h k azırı ore Be ıs a. ıs ı ası ., . }itenin hediyesı o ayıp, aynı ı:aman a Hududlarda Bu kışlalar Lieğe civarındıı kain Vi • 

ti~ ~ı:nda beyanatta bulunarak, demiş rına agır surette zarar veren şayıalar ve bilhassa iki millet arasındaki psikolo- Amsterdam 16 (A.A.) _ Reuter ajan- elson mıntakı:sında bulunmaktadır. 4 a.'t-

1 dönmüştilr. jik yakınlığın neti<:esl bulunduğunu i.s- sının istihbarına göre, askeri mezuniyet- ker telef olmuş, 2{) kadar asker rie yara-
ki bu k Hore Belisha ile kol!ekleri arasında 1 ktedl f-+ b b gı"bi k . <'u S!'ne harbiye nezareti yük- .. bat ey eme r ve "'i"e u ve u lerin ilgasını diğer .başka teobirler sim- lanmıştır. 

fırı.o Vazı fesini ifa ettim. Bu devre zar - hiçbir siyast gônı.ş farkı mevcud olma - sebeblerden dolayı ki, iki millet ara - dilik takib etmiyecektir. Son vaziyet 
lfllah1 tordunun tensik ve inkişafı ekseri mıştır. aındaki dostluk daiına 111rsılrnaz bır halde Holanda her türlü vaziyete karşı koy- Londra 16 (Hususi) - Brükselden 

1 kate 
a ın Çok fırtın.a~ı tarı'hlerile dik - Belki de Hore Belishanın çok yüksek kalacaktır. t b. hr şavnn b. vasıflarından tevellM eden müşkül!tlar mağa amadedir. Maamafih an ır te ı- bildiriliyor: 

bir ittifakı 'r surette tezad t~kil eden müşahede ettim ve belki de bu değişiklik M hk J kenin mevcud olduğu zannedilmiyor. Belçika hariciye nazırı Spak bugün. 
:Sa d n ba~anlmıştır. a UA m arın Haber alınıyor ki hududdn Alman kıt' evvela İngiliz ve. müteakıben de Fran 

şar ığırnıı bu yüzden icab etmiştir. 
lerfınizin eser müşterek gayret- Bu karanndan müteessir oldum. fakat atının hareketleri kesif bir tarzda deva:n sız ve Alman büyük elçilerini kabul 

1 ilhanı il.o ~VVasıdır. Bu eser tek bir kararına hürmet ettim. felaketzedelere etmektedir. Bu harekat Hol!nda hudu • etmiştir. 
1 
tnızdan ;al ,nt;:\:ılınaınıştır. keza ara - Çemherıayn, Hore Belishanın nutkun- dundan ziyade Belçika hududunda vu - Salahiyettar mahfellerde söylendi -

1 tlerin ne~ z ?1r kisinin sarfettiği gay da kullandığı lisanı takdir ve tazimle yad teberrÜlerİ ku bulmaktadır. ğine göre, son günler zarfında hüküm 
ıcesı de d y "ld' · d .. ldi d · ·ı lm Bu egı ır. ettikten sonra, eski harbiye nazırının ya- Vazıyet uze süren en işenın tamamen zaı o ası 

1 !a hul~e~,::kct ıni~~o~. kişi silah altın- kında zafere hAdim olmak fırsatını bula- Muğla, 18 (A.A.} - Cezaevi mahk<lm- Brüksel 16 (A.A.) - Umumi vaziyet, için. daha birkaç gün beklemek lazım-
ır. uıkum her zaman or cağı ümidini iz!lar eylemiştir. lan kendi tezgahlarında dokudukları ku· tekrar normal bir hal aım~tır. dır. 

At marikadaki gizli Tedavuldo bulunan ~ı~:;~;!~~I?~~rı~~; ~:~ ..... ~:~:~:~:· .. ~~:~: ........................................................................................ _ 
Nevy~!kılat tahkikatı paranın yekOnu :f!:d~'.ııı yardım komiıesin• ıeslinı • Balkanlara aid bir hatıra 

~nh hakk l6 (A.A.) - cCiıristian Ankara 16 (A.A.) - Türkiye Cilmhurlyet 
t netic . ında polisçe yapılan tahki- Merkes Bankıuından blldirllmekte olan 15/ 

edilenı esınde geçen Pazar günü tevkif 1/940 akşamı itibarile banknot emiıı1onunun 
~er arasında Amerikanın ihti t 1 vaziyeti şudur: 
tuh na ve milli muhafız kıt' ya Bankanın açıltflnda banka. 

t-... bazı kimse!erin de bul :ı~a men- 1 kanunu muclbtnce deruhdt 
flwnıştır. un u6u anla- edilen miktar 158. 741.HS Ura 

17.000000 

Jüri k f1 Banka kanununun 8.1 1no1 , mev u arın ınücrı-ı . ~_. 
l'flr verdiği t kd. d b ~ .. Yet.ıne ka- maddelerine te'fflkan ,._ .. .._ 
ar a ır e unlar beşer b" d ~ tarafından dkl tedlyat Para c ın o-
nudtkUın ez:ısına veya altışar sene ha olup tedavülden ııeri çekil 
lıeri b edıleceklerdir. Hakim, mücr:~ ıntş oldu~undan bundan 
mnh~-<:eıaların her ikisine birden de tenmı olunan _!2·"!:!!! • 

':-\.llll edebi"ir. 140.781.SS~ • 
Dün hak· Bu ın1ktara bartka kanuna 

fmdan fsı· un Grover M~couvitz tara- rnuctblrıoe cıtm mum.bD1 
l'Ünılerini ~cvk~b edilen maznunlar, cü- yapılan emisyon 

- ın ar etmişlerdir. lle ree.cıkont mutabW. JL R pılan emisyon 139.500.000 

Harbden sonra 
iktısadi sistem 

Londra, 16 (A.A.) - Muhalif ame-le 
partisi reisi bi.OOqı Attlee, bir mecmua
da neşrettiti bir mesajda bu sene içinde 
cdevamlı vı mütekabil anlaşmaya müs
tenid• bir BUlb aktedllmesi ümidıni izhar 
ettikten sonra, harbden sonra mütemadJ
yen harblerı sebeb olan şimdi~i . i~tısadi 
sistemi değiştirmek llwn geldığını yav 
maktadır. 

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

:tzmirde seller 
0 rnanya Başve1<ili 291.2eus5 • 
El • it İzmir 16 (A.A.) - Hava dün geceden-

Cı mizle •• ·· t•• Ave olununca 15/1/940 tarlhlndekl teda. 
Bükreş 

16 
goruş U vülün umum ye~nu tkı y11z doksan yedi mil beri ısınmıştır. Bu sabahtanheri başla -

Clhiyor; ' (A.A.) - Rador ajansı bil- yon 1ki yüz altmış bir bin tıç yüz setsen beş mış olan yağmur balB bütün hızile de -
Türkiye bü .. Uraya ballğ olmaktadır. vam eylemektedir. Bu yüzden İz.mirin 

ekil I3 T yuk elçisi B. Tannöver, Bu ytktlnun 250.524.345 llrMI veni harnı yukarı mahallelerinden inen sel yiizün -
tnrarından · k atarcsco ve ekonomi nazırı banknotlardan mütebaki 46.737.040 llrMt da den Karataş orta mektebinin İngiliz bah-

r(i.._ 1 abul edilerek kendileri ile eskl harnı banknotlardan müte~ekklldir. "esindeki şubesinin temellerinde tehlike-
Y-'"e e>rde bul ~ k 

,ere bu ör.. unmuştur. Sanıldığına si ve Anadolu zelzelesi felôket.zedelerine lf arızalar görüldüWnden me teb tatil 
8 ~rnelerde, ticaret muahede- yardım i~i baha mevzuu olmuştur. olunmuştur. 

Anupa hidiselerinbı Balkanlardaki akisleri mühinıleştl. Tunanın iki yakasın 
da büyuk siyasi hareketler var. KıyDletli dipfomatımn l\1e-nemenciotlu ı.ondra ve 
Paristeki muvaffakiyetll mesaisinJ B:Uknn komşularımızla yaptı~ı dostane temas • 
Jarla iknıal etti. Balkanlarm Anupa emniyeti üzerlndek.i kuvntll mevkii blr da. 
ha belll oldıı. 

B:ılkanlara aid her tıidise bana çok kıymeti! bir tarihi g-iinü hatırlatu. 
Ctimburlyet ilanının mes'ud ıilnü, Ankarada~·ız. Ebedi Şet Atatürk benimle be. 

raber birkac; pzeteci arkadaşı htasyon binasındaki mesai odasında kabul et.ınlf. 
tl. l\Id ikat beş ı.aat sürdü .e blz beş gatetecl beş kelime konuşmadık. Büyük Şt.l 

bet '.'ıaat ~öyledl. :\lemleket en hararetli ~ünlerini yaşıyordu. Büyük insanın, Ash 
insanın serapa zeki Te debi parl11an g-!>zlerlne dalıp ıitmiştik. Türk lnlu11bı •• 
dünya ahvali hakkında tamamUe meçhuliinıiiz olan birçok muaddeJerl o ı;eJla ifa. 
desile o kadar tabii n o ndar basit anlattı ki hayran kaldık. Blr ara(tk Balkan. 
J:ınn siyasi Taziyetine temas etmişti. Uzun raman l\lakedonyanm bitmez, tüken • 
mez ırk ve milliyet davalarını n bunlara müessir olan Avrupa siya'li cereyanla • 
rını yakından takib eden Büyük tn an dedi ki: 

- aBalkanların emniyeti ancak Balkan dev1etlerinln vahdeti ile kabildir. Ftdo. 
rsl bir Balkan kütle l harici taıyik:.ere karşı mücehhez s:ıyıhr.n 

Ve sonra birdenbire g-özleri parhyaral< ilin etti: 
- Siyasi meseleler harita üzerinde mütaıea edilmelidir. Sizinle Avrupa hidlse. 

Jtrlnl harita üzerinde tetkik edelim. 

Ve hemen o zaman kitabet nılfeslni gören merhum n:ıy:ıti beye emretti: 
- Bir •harita getirin! 

itırar edeyim ki o anda hepimiz derunt bir heyecan geçlrdik. Büyilk ins:mı• 
harita üzerinde bizi siyasi bir imtihana c;elımesl ihtimali hepimizi korkutmuştu. 
Çünkü hadi elerin seyrini delil, istikbalini ı;Ören O yüksek dehli muhakkak ~ 
bizim Otiıı1ise erin peşinden giden Clklrlerlmld pek gillünç bulacaktı. Çok şükür 
haritanın bulunması ceclkti ve Ebedi Şer de bize ıruhırat verdi. 

'-23u11kaH Ca.kiJ 
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( Şehir Haberleri 
... ) 
nnn nç sıhhi heyet zelzele 

mıntakasına gitti 
70 felaketzede daha şehrimizde tutulan evlere 

yerleştirildiler, ihtiyacları t ~mim edildi 

Tırhan vapuru 
Kurtarıldı 
Eir müddet evvel Akdenizde Alan-

yan·n 12 mil açığında karaya düşerek 
oturan Denizyollarının Tırhan vapuru. 
Alemdar tahlisiye gemisi tarafından 

kurtarılmış, yüztlüri.il.mü.ştür. 

İstanbul milli yardım komitesi dün 1 Ynrın Vilayet yardım komitesi ta- Tırhan vapurunun iki numaralı am-
öğleden sonra Vilayette Vali ve Bele- rafından Aksu vapurile 750 sandlk çi- barına saplanan büyük bir kaya. va: -
diye Rdsi Li'ıtfi Kırdarm riyasetinde 1 vi Samsun. Ordu ve Giresuna gönderi- puru çok tehlikeli bir vaziyete sokmuş
toplanarak çalışmalarına devam etmiş- lecektir. tu. Alemdar tahlisiye mürettebatı ev-

' tir. ı Tcherriiattan hiç kimseye aidat veJa dinamitle bu kayayı parçalamış-
Dün İstanbul Vilayet nııntakasmda verilmiyor 1ar, bundan sonra, ambardaki suları 

felaketzedeler için 21206 lira toplan - Kmlny 'istnn'bul Mümessfılliğlnden: Ann_ boşaltmışlardır. Bununla 'bera-ber va -
mış ve bu suretle umumi yekun dolu zelzelesi m~nasebetile 28.12.939 tarı - pur bir tiirlü yüzdürülemiyordu. İm -
856046 lirayı bulmuştur. hlndw itibaren Istanbuldaki Kızılay teşkUA._ d d .. d .1 E h 

f d .kb zl 1 1 t be a ına gon en en rzurum vapuru a 
Yalnız dün Kızılay umumi merke _ tımız tara ın an ma u ara n ınan e r_ . . . 

. 
9 

. ~ rüntın tamamile Ankara umumi merkezimL latfa gemıyı çekmce. Tırhan kolaylıkla 
zıne 714 . l~a .. yatırılm~. Beyogl~nda ze gönderildiğinin ve bu tahsilı\ttan hiçbir saolandı(i-1 yerden kurtulmuş ve yüz -
6560, Eminonunde 2926, Kad!koyde kimseye aldat namlle ve sair suretlerle b!r 

ikincikinun 17 

Yüksek Ticaret mektebinin 5 7 ncl 
yıldönümü dün kutlulandı 

Yiüuek Ticaret mektebinde yapılan merasimden bir inttba 
dürülmiiştür. 

3 73, Fatihte 1 359, Bey kozda 1268, şey verilmediğinin görülen lüzum üzerine Yüksek İktı.sad w Ticaret okulunun 1 Mekteb müdüründen sonra profesör-
Bakırkö,vde 51, Eyübde 515. Sarıyer- ne~ı'lnl rica ederim. Tırhanm kurtulmasında· büyük bir 57 · yıı~üm·· - --'-Atil d .. t - ncı \AIU u INID'WCIU1:: e un saa !erden Mekki Hikmet öğretmen osrna• 
de 100, Beşiktaşta 200. Çatalcada 433, Yardım komitesi Eminönü kolunun feragatle çalışan Alemdar tahlisiyesi - 15,30 da mektebde bir toplanh yapılmış- Fikret ve talebelerde~ Nevzad, Ya ar ve 
Silivride 119, Yalovada 150 lira temin beyannamesi nin mürettebatı idare tarafından taltif hr. Bu toplantıda profen ve talebelerle ş . 
edilmiştir. Eminönü yardım komital kolu dün ıu edilecektir. davetliler hazır bulunmUf ve talebenin Nejad tarafından birer söylev verilmişti!• 

İstanbul okullarındaki öğret.men ve beynn~ameyl ııeşretmiştir: .. Vapur pek yakında- limanımıza ge- hep bir ağızdan söylediği İstik.Ilı marşile Son olarak İstanbul defterdar muavini 
talebelerin zelzele felaketzedelerine Yurd~aşlar, korkunç ~Izele telaketue ~z merasime başlanmıştır. İstiklil marşını Beh.ret bir hitabede bulun.muş ve mekt~ 

. _ . ler('e, bmıerce tardeşlertmlzin ocaltlan son. tirilecek Ye esaslı bir tamirden geçiri- ~ 
yaptıkfan yardım rnıktarı gun geçtık- dil, evlldlan öldü, clğerlerl delik deşik oldu. lecektir. müteakıb kürsüye gelen mekteb müd:irü bin eski bir mezunu sıfatile hislerini an"" 
çe arı.maktadır. Düne kadar mekteb - sa~ kalanlar kışın amansız soğuğu altında ~~~ Nihad Sayan, 1883 yılında eaki Ziraat ve latm~tır. 
lerde öğretmen, talebe ve müstahdem- aç billAç titreşiyorlar. M hk 1 Ut b U Ticaret Nezareti tarafından Hamidiye 
}erin felaketzedelere yaptıkları teberrü Eu memleket ve mtnet için mal ve can ver 8 eme er S UOU UQ 0 Ticaret Mektebi AfiBi namı altında kuru- Bundan sonra davetliler hazırlanatı 

kıl 16 162 li b 1 t mekte tereddü1 etmtyen Anadolulu karde,le 6 nCI sayfadadır l k l b k b"f d · d'l k t l t o ve-ye nu rayı umuş ur 1 an o u un ugu .. ne ad"r geçirdiğı' saf- u e e ızaz e ı ere op an ıya s n ' · rtmızln imdadına koşmak hepimizin vicdan, ... 
Toplanan paralar Ankara merkez insanlık ve vatan borcudur. Nitekim kO§ _ ~ halan anlatmıştır. rilmiştir. 

milli komitesine gönderilmiştir. tunuz ve hilA 1to111yorsunuz. 
Dün. zelzele mıntakalanndan şehri- Yurddaşlar, Kurban Bayramı geliyor. Bu 

mize veni den t .5 felaketzede gelmiş _ bayramda keseceğiniz kul'banların iki kat 

ti F .lAk t d ı H •d _ hayırlı, tkl misli senblı olmru:ını is~erscnlz, 
r. e a .~ ze e er aJ arpaşa garın .. bunları (CAô.a.LOôLUNDA EMINÖNÜ HAL. 

da Kad1koy kaymakamı ve Kızılay mu KEVİ MİLLİ YARDIM KOLU) na gönder! • 
rnessilleri tarafından karşılanmıslar ve nlz 

. ............................................................ . 
Bayram içinde Bayram 

ALEMDAR ve M~Llt 
Sinemalarında 

CEDlBERLilAŞ SinErnASI 
vapurla İstanbula geçirilerek Sirkeci Bu kurbanla!'ın deri ve sakaUarı her sene 
göçmen misafirhanesine muvakkaten oldu~u gibi ge:-ıe TÜRK HAVA KURUMUNA Bu bafta lslttnbul Haikına takdim 

le 1 d B r }''1 t d 1 teslim edilecek ve etleri temiz ve munta - Ellı~i program 
Bugün matinelerden itibaren Bayram münasebetile 

2 BÜYÜK FİLM BİRDEN yer şiiri mişler ir. u e ·,<e ze e er znm mutfaklarımızda kavurma yapılarak fe. 
için bu~ün evler kiralanacaktır. 1Akct2ede kardeşlerimize gönderilecektir. BAYRAM iÇiNDE BAYRAM 

EvveJki gün şehrimize ~elen 70 fe- Eğer kurbanlarınızı tam olarak gönder _ Te:;;kıl edecek k•ıdıtr muqzzttmdır. 
lakf'tzede dün vilayet milli yardım ko mez.~enlz, hiç olmaı.sa bir miktarını olsun bu 
mitesi ütrafından tutulan evlere yerleş h'.\yırlı ışe ayınnız. Bir but, bir kol da ayni 

hayırt l§ler. Yalnız kurbanınızı böyle parça 
tirilm~ ve ihtiyaçları temin olunmuş halinde verirseniz kavurmanın tutturulablL 

1. -Aşk Resmi Geçidi 
tur. mest için, et kıvırcıb& biraz 1ç yağından ve 

Zelzele mıntakalarmda• fa~livette karaman ise kuyruğundan da yollayınız. 
bulunmak üzere Haseki, Haydarpaşa Yurddaşlar, 
Nümune hastanesi ve Şişli Çocuk has Du kara bayram, kurbanlarımızı zelzele 

• A • .. felaketin~ kurban olan kardeslerhnl.zln ıztı_ 
tanelermden aynlan sıhbı ekıpler .dun rablı analarına, babalanna, kardeşlerine ve 
15,45 trenile Sıvasa· hareket etmışler evlftdlarına verelim. Bu vatan ve vicdan bor 
dir. 1 cumuzdur. 

Karadenizde 
bir motör battl 

Dün limanımıza bildirilen bir ha -
bere göre; 19 tonluk Öztürk motörü 
balık yi.iklü olduğu halde Şile açıkla -
nnda müthiş bir fırtınaya tutulmuş. 1 
saa'tten fazla büyük dalgalarla çarpış
tıktan sonra batmıştır. 

Motörde bulunan <tayfalar motörün 
sandalı ile rnotörü terketmiş ise de, bir 
mfiddel sonra sandal da suların aTasına 
karışarak batmıştır. 

Tayfı:ıdan Şileli Yahya boğulmuş. 
diğerleri 'kurtulmuştur. 

Mate/errlk: 

Yolcu salonunun tefrııao 
ihale edildi 

Galata JOlcu salonunun tefri§i için a
~ş ~l~n münakasaya beş büyük mü
easese ıştırak etmiş, 55,800 liraya ihale e
dilmiştir. 

Salonun tefri~tına pek yakında bq
lanacaktır. Salonun bütün mobilya ve 
dekorasyonu muhtellf renk ve zevkte ol

maması için kab eden tertibat alınacak • 
her feY yaknasak olarak tanzim oluna-
eaktır. 

Salonda Gümrük Başmüdürlüğü em
rinde olmak 11zere bir salon aynlaıcak, 

aynca, emniyet, muhafaza ve liman için 
birer daire tahsis olunacaktır. 

Salonun önümüzdeki ayın 15 fi.ne ka
dar açılacağı tahmin olunmaktadır. 

··························································-·· 

Doktor lbrahim Zati 
Avrupadan döndü 

Bir müddet evvel Peşte hastanelerini 
ve ıslah müesseselerini tetkik etmek ü
zere Macaristana gibniş olan Dr. İbrahim 
Zati seyahatinden dönmii§ttir. Bay İbra
him Zati bti seyahati esnasında tıbbi tet
kikat haricinde Macari.stanın içtimai mü
e~eselerinde de muhtelif et-üdler yap
mıştır. 

BUGÜN matinelerde 

ALKAZAR 
Sineması ........... 

Şf mdlye kadıtr gOsterdiği filmle
rin en dehşetlist olan Amerikanın 

methur mubı rriri 

THOMAS DIXON'un 
DOnyaca tanınmış eseri 

2 MIJBTEŞEM YILDIZ 
2 BAalKALAB rlLMI· 

ı ----------. 
Şımdiye kadar oynanan Tarzan 

fı.ıınleıinirı en lQhuti 
'I'AHZANLAR HALIKt 

WE;SMÜLLER 'in 
TABZANIN OÖLU 

..._ ____ Türkçe sözlü 

ve 
2 ----------~ 

Debaıı Yılc:1ız 

SIMONE SIMON'un 
GRET A G •• RBONUN fevkine 

yOkseldlğl 

DANSiNG 
MELEGI 

( Cavalcade d' Amour ) 

S Kadın.... 3 Aşk.... 3 ihtiras ••• 
SIMON SIMONE - CORINNE LUCHAIRE -

JANINE DARCEY - MICHEL SIMON 
Gibi 4 büyük artist, muazzam temsilleri. A,k ve atkın geçirdiği 
aılfahat h:ıkkuda timdiye kad:u ya:ıılan EN BÜYOK SİNEMA 
ROMANI Aşkın Doğuşu.... Aşkın Lezzeti... A,kın neıvüneması 

Senenin en muvaffak olmuş süper film 

2. - Sonsuz Mücadele 
( Marajo) 

Siremacı!ık Qlemtnin en bOyOk şahestıri. Brezilyanın Balta görmemiş 
ormanlarından, gözler kıtmaştırıcı httkikt bir vak'o •..• 

Şunu katiyeUe iddıa ederiz ki (SONSUZ MÜCAUELE) son 5 sene zarfında 
1starıbulda gelen filmlerinin EN F.EVKALADES!D!Ri 

,.. .......................................................................... ~ w 

Şarkın yakan gtıneşine, mavi göklerine yeşU ovaları ıa nağmelerile bayat, şarkılıırila can veren senenin en 
bOyOk Aşk R~manı . . 

HUllALAI T'İiBKÇE 

" . ' I 

ALTIMDA . . . m .· 

CEMiLE 
. , .-

1stıuıbuAun en trınııımış sım'atkArlarının billtlr seslerile süslenen .•• 
En bOyDk musiki Qstadlarırıııı kudreUerile gOzelleşen ..• 

Yarın ak;;;Y;:·;~ mg·~~·· diLoı i" "L""·E;d;cıt ı•rk~ 
._ _____ • numaralı koltuklar bugün sabahtan satılmaktadır. Telefon: 43595 ·-----

Hacı Safta\ (Bey) 
irtihal etti 

Memleketin en eski bankacısı Buraa _ 
1110 maruf e§l'ahndan İnegöUüzade namue 
tanu1mış Bay Hacı Saffet Erl.şln 1rtıhallnt 
t,ee.55ürlc haber aldık. İstikameti "e dllriat.. 
ıülü ne tanınmış olan merhum Türt ban • 
kacılığınm bA.nlsl sayılırdı. Oğlu Ankara 
nıeb'usn BaY Muammer Erişle kederdlde al. 
}{:Sine tuzlyet ederiz. Hak rahmet eyliye. 

r Senenin en Muazzam Sinema Şaheseri 

MASKELi CEBELOTTARDK CASUSL 
VATAN HAiNLERi TORKÇE ~= IPEK'te FRANSIZCA ~~~~~~! SARA Y'da 
Korkunç, Dinamik heyecanlı • Bu FUmln T'ORKÇE Kopyaaı llu Cuma Matinelerden İtibaren 

bir rum = 1 Z M ı R D E E L H A M R A Sinemasında 



• 

l7 "' re 

80!f POSTA 

Harbin genişleme 
ihtimalleri karsısında 

' 
Balıar gelmeden evvel şu ve .. 11a ha 
semtle lıer lıangi bügük bir askeri 

/ıarekef beklenebilir mi? 

'

.. ·y AZAN 

ı.rııeJrll general B. Eıntr Erkllet i 
ı '' Son Posta " nın askeri muharriri i 
t -·-----..... ·-·-.................................................................... ..._._._ .. _j 

B ir iki gün evvelki Alman ba': 
kumandanlılımn .barb resmı .. c..,. 

tehUiinde, bir Holinda uçağının Alınan 
hududu üzerinde uçarak Alman topra -
fuu ihW ettiği yazılmı§tı. Bunu mü -
1eakib Holanda ve Belçikada askeri izin
lerin ka!.dırıldığı ve izinlilerin de :tıı-a -
larına iltihaka davet edildikleri hakkın
da haberler geldi. EDıasıl bu iki mem • 
leketıe atlann, arabaların ve motörlü 
nakil YU1ta1arınm, orduya ahnmak üze. 
re, derhal tehir meydanlanna toplanma· 
ları emrolunmU§, bazı sınıflar silih altına 
alınmıı ve bu suretle buralarda bir nevi 
harb ball başlamı§tır. Bu telişı doğuran 
tey Alman baş.kumandanlığının yukarı
daki tebliğidir. Çünkü harbe başlamak 
için karp taraf asker veya w:.ıklarınm 
hudud!ıan geçtiği iddiası ıster mevhum 
\'eya hakikat olsun çokça kullaııılır ma
libn bir bahanedir. 

Biz Bolinda ve Belçikanm hır Alman 
lail.imna maruz olup o!madığl meselesi • 

• 
1 1 
EN İYİ HABER 

Haberi aynen lmpye ediyorum: retile müreftü bir hayat sürdüklerini 
•Dün, Emniyet )(üdiirlüğüne X. - ve artık lhtiklr yapexnaıdıklarından do 

mal. İhsan. Nuri. Mahmud ve Arif ad-. layı vaziyetlerinin pek fena olduğunu.
larında beş kişi müracaat etmiştir. belediyenin kendilerine iş vermesini 

Bunlar. eroin müptelisı olduklarm.ı. rica ettiklerini söylemişlerdir .• 
şehirde eroin bulamadıklarııu ve bu İhtiklnn önü alınmış olduğuna i . 
yüzden de kriz geçirdiklerini söyliye - nanır sevinirdik. 
rek tetfavi altına ahnmalanm söyle - * 
mi§lerdir. Yalmd bir başka haber meeell: 

Emniyet Müdürlüğil bir zabıt vara- cSütçillerden miirekkeb bir heyet 
kasile keyfiyeti tesbit ederek bu beş belediyeye gelerek. sütün kilomnu müa 
beyaz zehir tiryakisini Milddeiumuml- tahsilden yirmi kuruşa a·ldıklarmı, hal
liğ@ teslim etmiştir. Bunlar Balmıköy bulri müstehlikin bir kilo süte on ku-
hastanesinde tedavi edlleeeklerdir.• nıftan fazla vermek iltemedtlfnl. süte 

Bu haber: su katmak da imkinm olduğundan sü-
•Bir eroin fabribll bffedildb Ul yirmi tiç tunıştan aşaö veremiye -
Yahud da: ceklcrini bildirmişlerdir.• 
cEroin satan yüz yirmi kişiden mü- Böylece şehirde süt işinin de halle-

rekkeb bir şebeke yablandı.a dilmiş olduğu. belediy-entn sıkı kontt'O 
Tarzındaki haberlerle mubyeee e - lu sa,.esinde hfçbfr siltçüniln siıte su 

dilirse daha vazıh. daha minalı ve da- katamadığı anla~lmq olurdu. 
ha şumullü bir mahiyet ltesbeder. * 

cBir eroin fabrikan keşfedildi• Daha bir başka haber. meseli: 
Haberi~ cKadm terzileri T!caret Odasına mO 
- Acaba geride dlha bç eroin fab- racaat ederek. itıAs haHnde bulunduJc.. 

rikRsı kaldı? larmı :haber vermişlerdir-• 
Sualine. Kadmlann makul hareket ettiklcrl-
cEroin satan yüz yiımi kişiden mü- ne, kocalarının kazandıkları paravt IQ. 

rekkeb bir şebeke yakalandı.• zumsuz W>..re parça pa~ kesildikten 
Haberi: sonra dikilmiş bez parçalarına verme -
- Daha yüzlerce kişilik kimbllir diklerine bundan açıla. bundan vazılP 

kar şebeke kaldı? bir dPlil bulunabilir miydi? 
SuaJ;ne yol açardı. Fabt bu haber, * 

böyle bir suaJe yol açmak dursun, ln • Dahn başka bir haber. meseli: 
sanm içine ferah veri,or. «Ankara Radyosu hakkında. tam 

- Demek şehirde ne bir eroin fab- sekiz aydır. hiçbir gazetede, hiçbir şi
rikası. ne de bir eroin kaçakçısı bJ _ kAyet yazısı intisar etmediği radyo 
madı ki. bu eroin müptelllan eroin bu mildürlü~ilnden aJAkadaT devaire bil -
lamadılar. dirilmiştir. 

Diyoruz. Bu haber de, Ankara Radyosunun; * düdüksüz. parazitsiz. Arızasız ve mun

Bu tarzda haberlerin ayn ayrı saha-
ne, Alınan ordularının yeni tahaşşüci ha- larda tevalisini gönül ne kadar ister .. 
reket1erinin kışın bidayetinde bu iJct 

tazam bir pro~amla çalıştı~nı ifade 
etmesi rtibarile bütün tekziblerden. 
tavzihlerden daha veciz olmaz mıy • 
dı! lneınlekette uyandırdıkları barb korku, MeS4.'la yarın da aşaığıdaki haberi oku-

telq ve hazırlıkları sırasında da tcmu sak: 
etrnl§tik. Filvaki Almanya Hollndayı 11- c Dün belediyeye müracaat eden Ah-

İşte ben böyle haberler okumayı bek 
liyorum. 

caı etmek e Şimal denizinde İngiltere ve med. Mehmed. Ali ve Veli isimli dört 
Kale boğa ına epeyce yaklaşarak hava Almanya i'e Holanda ve Belçikanın hududlanm gösterir harita şahıs kendilerinin ihtikar yapmak su- 0 t1m~t ~,/L,.,.t,'1..rl 
~ecieııizı...-----.....__. =:=:=:::=:=:===========-========:::::ıı:======-=====-===-=----------=-

au._._.lela ~ :r-1 .._ bl bir aa eneJ ye lmt'I auıiıiyette bltfr- rinde tesiı1 olabilecek bGyClk, Rri ve c 
harb laDayil için lüzumlu ve kıymeW o- karar Yel'lllesl itbza eder. Bunun diğer bin dıpnda kald•tça, §imdikf garb cephe- u 1 1n1 z r lere malik olablleeektir. 'Oatelik Alman IDelll lçfıı onu bqı1ca 8emtlere nakletmeğe Irat, hareketleri §imdilik, ve İtalya har- Bun lan bı·ıı·yor m .d. . " =1 
lan. Uollndadaki büyük bam madde bir 8ebebi ele pıctur ki. prb eepheıR boy- sinde veya bunun biltvasıta ,tmal ve ce-
atokluma el koyabilecektir. Bunlar hep dua boya tahkim edllmit bir hattır. Bu - nuba dofru tmtidadmda değil, Avrupa ve Bir amanın nız llakkındak·ı 1 ç; 1·1e le L 
doirwtur. Almanyayı Hollndaya veya na ceıtıedeu taamn hiç bir nuıvaffaki- Asyanm diğer semtlerinde aramak mec- • n 1 r 8818 re 11IJVU 
aYJli umana Belçibya taarruzdan yet \'ermez. 0 halele. CIDU ihata ederek buriyetindedirler. Bu bakımdan da Fin- ISlrİ r8Sİlftlerİ koyarlar 
nıeııecten teY de bu iki memlekeı askeri çevirmek lktua eder. H•lrikatıe bu JOlda lAııdiya harb sahası bugfln harbin bat- Göz hakkında yazıhnlf eserlerin en Çtnde sene llfmlerl, on iki .nede bil 
kuvvetJerinln İngiltere ve .FransaıunJd • bir batıf bile, har.bia bfiletmek için lllDll§ ve açılnuf tevessü salıalanndan bi- şayanı dikkat olam Belçikalı Jozef teluv edntr. ÇOnldl ÇtnWer her sene19 
lerine btılmuı delildir. cenlllemele ve bqb lellltlere atlıyarak ridir. Bundan istifade harbin muvaffak!- Plats tarafından yazıhıuftır. Muharri- bir ha,...an isini wrirJer. Jl'are, Bldlz, lra~ 

Meseleyi bu bakımlardan mütalea dal- bOyilk ihata ve çevirmelere meydan vel"- yet'!e sevk ve idaresi ve bitirilmesı bakı- rin im• olduğunu da ~yliyelim. lan, tavpn etbi bu eenelere 111.m olan 

nıa Yanbf talıminlere sebeb olur. Vaziyeti mele ne kadar muhtaç oldutunu gös - mından muharib taraflar için bçınla - * ~~~ ~. on ild olarak teebft e-
dainıa ve 1a1nız harb hedef ve mabad • tertr. 0eçen B\1yi1k Barbde otdutu gibl cakk bir fıraat delildir. Attar koşarken uçarrar mı? ~dili 1ç1n on ikinct lll!llellin sonunda ,... 
;:ı bakımından görmek ıkt1za eder. O Finlindiya - Sovyet Rusya hıtrb mey • Her halde bu laf ve kıyamette. IU ve- Bir fngiliz bir mil 1609 metre koşan nıden •1Di hayvan ilimleri tekrarlamr. 

de Almanya ne yapmak ve harbi ne- danı gen.it ölçülerde harekata müsaiddir. ya bu semtte, her hangi b'lyük bir u - bir yarış atının 396 metrelik bir ıne - * 
rede. naaıı bitirmek isüyor? Meselesi İngiltere ve Fransa İakandinav devletle- kerl hareket beklemiyorus. Fakat illıba- safedf: uçmuş olduğunu hesablamıştır. Kıhçh aslan aıcllan 
~- rini de birlikte sürükllyerek ~Andi~- hardan itibaren hubin gene höyleee a- Çünkü saniyenin en u kurinde olsun Afrikada Mazais yerlileri çok ce • 
Je~Ya aarb cephesinde hiç bir p nm imdadına koprlama hem Finllndıyı kin ve IDllhdud devam etmem kabil de - bu kadar metre bir mesafede ayaklan surdurllır. Bir kalkan ve bir kılıçla u-
nıüU:e zaf~ ümidi besliyemez. Nitekim kurtulmUf ve hem de Amıan garb cephesi fildir. Harb her halde pı veya ba taraf- yere <leğmemiştir. lan avına çıkar. aslan avlarlar. 
~erın de, pmdilri siyasi ve harb timal geriainden vurulmaia ballaıımıf ~ tan, fU veya bu şekilde beheınehal ge - ... -............ - ......... _ • ..................... ___ _._ 

lıJç bir çe!'Çeve&inde, bu cephede kafi Jar. . . . nişlemek ve daha bir takım memleket ve 
AIJnan Plebe emelleri olamu. O halde Müttefikler için dıler bır _im.kin daha millet'eri içine almak mecburiyetindedir. 
taarruz Januı artık Holinda ve Belçitaya vardır ki 0 da İtalyayı kendılerine çeke- Onun için her lıtimale k1rt1 hazır ol • 
decethıt ederek be,tıude bir enerji sarfe- r~Jt harbi orta Avrupayı c:enubdan vura- mak bizim için de zaruri olsa gt:?'ektir 
lllaıı ve durup dururken daha iki dili" bilecek bir hale ~ttlr. · . · 
a._ devlet kazamnatı f.stiyeceğini ta Alın R d R. E. Erkılet 
~Y161 etınet bes olur • Diğer cihetten anya ve usya a- ·---·-·--··---·-···---
bidaye • . Onun için, lrışm ha sıkı bir il birliil yaparak bütiln ener- B 
.A~ ~~"Holinda ile Be'çikada ve jilerini hıgUtereye kartı teblf edebilir • ir genç kızını 
~ bu iki unya bumunda, Almanya- JA!r o zaman bunlar için harbi fskandt - 7 

~ edeee~=~==~ ~ya dolra tev.ıe ~ oldufu gibi varmiyen bir ihtiyarı 
U. ve dolaJJlile harb kor eenub dofa Avrupa, lnık, .uıttı wya Hln-

~anlan UJaDdıran Alman or~u v~: dlstan semUerine dolru da uzannW: ihU. yaraladı 
ketJerintn anc:ak kıp mali de vardır. Nitekim Alman gızete-
bir VUl:ret •hnad111 ~ mahsus lerl bir müddetten.beri Sovyetler Birli - Evvelki gfln Fatihte garlb bir yarala
ve Almanyaıun bu dev]e~ 0 duklannı fini bir Hind seferine tefvik "dip duru _ ma hadiseli olmuf, bir genç kendisine JD
mıyeceğlnl Yamu,t*-. Gene ~ etr yorlar. zmı vermfyen bir thtiyan bıçakla yara. 

~:hza birçok efklrı teakin ve ta~: 
1 
d: Görülüyor ki bugün ba11bin üzerinde lamı§tır. 

'b Yebiliriz ki Almanya. tanfuıd çl mühim bir tesiri olabilecek olan askeri FaUbte tstenderpqa mahallesinde 
QOJ.And d Be . an ne t aya, ve ne e lçikaya böyl bi hareketler Holinda veya Belçik'l hare - Ahmediye caddesinde 9 sayılı t-vde otu-
bö~~ fazla memul değildir; ~ ketleri değildir. Bu hareketler wkubul - ran Basri adında bir genç, ayni yerde 5'1 
ld hır hareket Alman ham sevk v 88 da hahrbin üzerinde hiç bf r k:ıt't t~ numaralı kahvede yatıp ka!kan lf ustafa 

arest bakımından maksadsız ve dola e -•- ki dır H k d At isminde bir ihtiyardan kızını istemiştir. 
YlSile zar h ı . °"" yapamıyaca ar . er ne a ar - b t ı bini redd f ar o ıur. nıa d 1 H JA-d Bel ikaya Mustafa, Basrinin u a e etm ~ 

Hola d n or u arının o Cllı a ve ç df 1 ..__ ""- ~ zd ki 
ranar n a veya Belçikanın muharib ta- taarruzıan halinde İngiliz ve Fransız o~ delikanlı ken s ne n.cıur uu yu en D 

Uira dan blrin~n ordulannın fstilbmı dulamıın bunlara yardıma gelerek bu Stl- beslemeğe bqlamı§tır. 
111 
kti~ harbı~ burada genişlemesi d~ retle "9 wnumiyet1e Zilfrid ile Majino Evvelki gün gene bu kız ısteme mese

kal ık· Fakat bızce, İtalya harb d_ışında arasında Hollnda ve Belçika toprakla _ lesinden aralannda çıkan bir bvga neti
nı ça, harbin, gar'b cephesinde, ne fi- nnda kat'! bir meydan mutıarelıesi w - cesfnde Basri blçağını çekerek DıUyan 
nıu t:n~e de .ce~uba doğru J?eniş1emesf kıubuhnası bOsbütün ihtimal <fııında de - kasığından yaralamıftır. 
J'aln . d ıldır. Harb genişlemez ve ğilse, bizzat Hollnda ve Belr.ikada riahi Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaJdı
nı '' ıım ki gibi garb cephesi i'e de - bfr sürü müstahkem menile; bulunmat11 nlmış hidiseyi müteakıb kaçan suç'u 

re ve aval · h ~ ' " b f ol k ara ın isar ederse S'l."lsut buralarda da bQyü.k 61çüJerde sert harb Basri bir muddet sonra za rta tara ın-
laş r. 

0 
uz r ~~ nihayet bozulup huysuz - hareketlerine imktn bırakmamaktadır. dan yakalanarak hakkında takibata b~ 
nun ıçın iki taraftan birinin har- EJhuıl müttefikler bad>bı netlcesi Oze .. ıanınıştır. 

Gllnlln hagat 
Meaelelerl 
Bari cZ. Jt. c.. .. 
.- OiıwwwUm ld, '* ... .ı.tl• 

de lmDUfU1onm•• o dalrilwda birden 
aenemlectim• di,.anuJWZ. IUdilede 
bayreU mucib olacak bA.di8P.nhı ne ol
dutwıu ~ Sbinle kODupn 
kadın. randevulerillbe ilden lradm. 
8fk mektubıaruııza cevab veren iradın, 
elbette ayni ,eyleri bir ı.,t .. ne de 
yapacak tıynette bir kadınd1r. Madem 
ki ortada bir nipn, bir .nikMı yoktur, 
sözü de geçmemfftir, elbette pnsı111 
denlyecektfr. 

* Bayan Satftitle .,,.JIO": 
- 917 aenesi tıdncikinununuıı ilk 

günü doğan birisi 31 Birlnclklnun 939 
da kaç yapm bitirmit olur 

Bence 23 yaşım tamamlaımştır, 

çtinldl 1 İkincikinun 191'1 ile 31 Bi -
rincikanun 939 arasında tamam 23 ~ 
ne geçmiştir. 1 İkincikinun 940 sene -
sinde 24 yaşında bulunuyor, demektJr. 

* Hesab biç bir zaman kuvvetli ol .. 

• 

duğum bir saha olmadı, bununla be • 
raber bu sualin cevabmı bulmak 119 
aılnuyacat. 

- tl'I _.. İkfneilrtnununan mı 
samı dolan hirill sm BirinclkAnunu • 
nun BOIHIDCU glnil 23 tlnel yapm ta-
mamlaJmfbr. Krtee1 itin ı fıdncOrhun 
MO tarthbıde de D yqandacbr, lira 
2.f indi .eneden aman almıya bentlı 
ı.,ıamaımwtır, ve aylarca: 23 yapnda 
iki •Ylıfun. bet aybfım eleyip lide • 
cektlr. 

* Baycm cV'. T . ., ye: 

- cEvet, anlıyorum daha ıtı:rentn son 
sınıfındayken size ta 'ibdi, arzusunu 
babanıza da söylemişti. Faltat yüksek 
tahsile geçtikten sonra bahsi açmaz ol· 
du, sık sık .görülen çocukluk hiktye-
lerindendir. Ben sizin yerinizde ol • 
saydım bahsi kapatır, yenı talibJerl • 
me bakardım. Hususile, yüksek tah -
silini bitiren bir gencin hayat adamı 
olması için daha birkaç sene ıniicadele 
etmesi IAzımdır. Sizin ise şuphelf bir 
neticeyi beklemiye vaktlııiZ ycıktor. 

TEYZg 
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Tarihte eşi olmıyan 
antika bir vezir 

Dün bir rüşvet 
davasına baklldı 

Antikacı dükkanından para çalmaktan mahkum 
adam rüşvet vermek suçundan da muhakeme edildi 

;bralıinı Paşa / evkalade cömerd, adil, kan dökmekten 
nefret eden, otorite sahibi bir vezirdi. Fakat ayni 

Bundan bir müddet evvel Tophanede 
görülmemiş bir hadise olmuş, mühim bir 
vazifede bulunan içtimai mevki sahibi 
biri, ·bir antikacı dükkanından 1800 lira 
para çalmıştı. 

- Hırsızlık iddiası, hakkı..'Ylda bir is· 
naddan ibarettir. Rüşvet vermek keyfi .. 
yeti de, asılsızdır. J• 

Dünkü celsede, mahkeme bazı şahid· 
Ieri dinle~, bu şahidler suçlunun söz· · 
!erini kısmen teyid ederek: zamanda göz göre söylediği galan/arla insanı şaşırtırdı İddiaya göre, Ekrem adındaki bu adam 

antikacı dükkanına girerek, kendisinı a
sarı atikaya meraklı bir zat olarak tanıt
mıştır. Dükkancı, antika bir kılıç çıkar

tarak, rn~terinin tetkikine 1ırakmış, 
kendisi de bu sırada, bir başka müşteri 
ile me~gul o1mağa başlamıştır. Ekrem, 
bu fırsattan istifade ederek çekmece üs
tündeki 1800 lirayı çaldıktan sonra firar 
etmiştir. 

C "Son Posta,, n ın tarihi bahisler muharriri yazıyor ::J - Vakıa suçlu para çıkardı . 

rüşvet vermek maksadı yoktu, 
lerdir. 

Fakat, 
demiş-

On altın'tı asır sonunda üçüncü Meh -
med devrindeki Osmanlı sadrazamların
dan İbrahim Paşa kelime biraz ciddi düş
miyccek amma, antika bir adamdı: Fev -
kalfıde cömerd, gayet samimi olarak adil 
ve e§i az bulunur otorite sahibi bir ve -
zirdi. Seferlere gittiği zamanlar, askerle
rini tarlalara, bahçelere, koylere en ufak 
bir tecavüze meydan verdirtmeden geçi -
rirdi. Çok şiddetli inz1bat tedbirlerine 
rağmen de, devrinin vezirleri arasında 

kan dökmekten nefret eden bir adamdı. 
İbrahim Paşanın çatılan kaşları, maiye -
tine ve asker1,erine diğer vezirlerin c_cl • 
lad kc.mendleri kadar korku salmıştı. A
vusturya seferindeki son serdarlığında, 
aylarca süren yürüyiişte ancak bir iki 
yolsuz çapulcuyu idam etmi~, bir deve -
ciyi bir havuz başını:ı astırmış, birkaç ka
tır ve beygiri de miriye zaptetmişti. 

Fakat İbrahim Paşanın antikalığı, mua 
sırları arasında bir istisna teşkil eden bu 
kıymetlerinden ötürü değildi: Bu değctli 
vezir, hazan, karşısındakileri şaşırtacak 1 

kadar göz göre yalan söylemekten de Cevabını vermişti. Fakat, İbrahim Pa-
zevk alırdı. şa bu; ulağa: 

Müverrih Peçevili İbrahim Efendi, a - - Bak şu kafire!. Benim huzurumda 
daşı olan bu meşhur vezire aid şöyle dahi yalan söyler!. Padişahın mübarek 
bir vak'ayı kaydeder: başı için bunun yalan olduğu meydana 

İbrahim Paşa 1008 de sadrazam olmuş- çıksın da seni parça parça ederek işken
hı. Avusturya seferi devam ediyordu. cc ile katledeyim! 
Serdar Satırcı Mciımed Paşa rnuvaffaki- Diye bağırmış ve hapsedilmesi için e
yetsizliği üzerine azledilmiş, serdarlık ta mir vermiş, divanda bulunan zevata da, 
yeni sadrazamın üzerine verilmiş, İbra -ı hiddetinden köpükler saçarak 
him Paşa da Belgrada doğru yola çık - - Müslümanlar! Bu ne iştir! Bir ye -
mıştı. Kendisine. Satırcı Paşanın idamı niçeri ağası , padişahın izni yok, benim 
emri de verilmişti. İbrahim Paşa da bu haberim yok, padişahın Satırcı Paşa gibi 
emrin infatına yeniçeri ağası Tırnakçı namlı bir vezirini k:ıtletsin!.. Buna inan
Hasan ağayı memur etmi5, ve ılgar ile ön- mayın, muhakkak ya~andır! 
den yollamıştı. Hasan ağa BeJgrada var- Diye hitab ederek yeminler ve şartlar 
m~ ve Satırcı Mehmed Paşyı boğdurt - etmeğe başlamıştı. 
muş, hühkmün infaz edildiğini de, o sıra- O zamanlar, İbrahim Paşanın huyunu 
da Belgrad yolunda Prakin menziline suyunu almış Alaca Mehmed ağa adında 
gelmiş olan sadrazama bildirmişti. Ulak bir sipahi bölüğü ağası vardı. S::ıdrazam o 
bu haberi sadrazama arzeylediği zaman. hiddet anında Alaca Mehmed ağaya işa
hiç lüzumu yokken İbrahim Paşanın an- ret ederek yanına çağırmış, kulağına e
tika lığı tutuvermiş idi; kaşlarını çatmış, ğilerek 
ulağa bağırmış: - Satırcının defterdarı Ekmekçizade -

- Bu haberin aslı yoktur, ya1andır, bu yi bilir misin diye sormuştu. Mehmed 
haberi kim getirdi, kimden işittin?! ağa defterdarı tanırdı 

Diye sormuştu. Adamcağız: - Bilirim sultanım demişti. 
- Kimseden işitmedim. Satırcı Pa - - Var git, nerede bulursan kaldır, se-

şayı boğarlarken ben de orad:ı idim! nin çadırına götür, muhkem hapset! 

• 

BilAhare, yakalanarak Beyoğlu adliye
sine sevkedilen Ek.remin, Beyoğlu sulh 
ceza mahkemesinde yapılan d~ması 

sonunda, suçu sabit görülerek, mahkU
miyetine karar verilmiştir. 

Ayni hadisenin bir başka cephesi de, 
Asliye 7 inic ceza mahkemesine intikal 
etmiş bulunmaktadır. İddiaya nazaran, 

ı sirkat vak' asının tahkikatına ei koyan 
\polis komiserler ine, Ekrem 500 füa rüş-

ı vet teklif etmiştir. 
Sonra, validesinin evine giderek, sak

• latmış olduğu lBOO liranın 500 lirasını al
\ mış ve rüşvet olarak, memurlara verir-
ken yakalanmıştır. 

, Rüşvet vermek suçundan da bu defa 
ı Asliye 7 inci cezada da tahtı muhakeme
ye alınan Ekrem, mahkemede demiştir 

ki: 

Muhakeme, diğer bazı şaıhidlerin celbi 
için, talik edilmiştir. 

Tavuk hırsızı bir kadm 
mahkOm edildi 

Küçükayasofyada sokaklara mısır ser· 
perek, o civardaki evlerin tavuklarını 

çalan Fatma isminde bir kadın, Sultanah-

med 1 inci sulh ceza mahkemesinde, dün 
muhakeme edilmiştir. 

Mahkeme, Fatmanın suçunu duruşma 
sonunda delillerle sabit gördüğünden, l 
ay müddetle hapsine karar vermiştir. 

Ticaret VekAletinde 
yeni tayinler yapıldı 

Sümerbank Umum Müdürlüğüne ta• 
yin edilen Ticaret Vekaleti dış ticaret re 
isi Bürhan Zihninin yerine Velı:alet Teş. 
kilatlandırrna Umum Müdürü Servet 
Berkinin tayin edildiği haber alınmıştııı 
Te<:kilatlandırma Umum Müdürlüğüne .. 
kimin tayin edileeeği malılm d<"ğildir. 

Bu emri alan Ataca Mehmed ağa, Ek
mekçizadeyi sormuş, kethüdasının çadı -
rında olduğunu öğrenmiş, oraya gitmiş ve 
defterdarın yanına oturmuştu. Kethli -
danın çadırında Satırcmın katli hadise.si 
.konuşuluyordu. Sohbete nihayet verilip ı 
Ekmekçizade kalkarken Alaca Mehmed 
ağa da beraber kalkıp çıkmıştı. Ordugdh
ta da beraber, sohbet ederek yürüma~
ler ve çadırlarına ayrılacak yere gelmiş -
lerdi. Tam orada Alaca Mehmed ah 

Guzel San'atlar Akademisinde bir sergi açı ldı 

- Bizim çadıra buyurun!. 
Demişti. Bu daveti işitir işitme.2 de 

defterdarda bet beniz atmıştı: 
- Sebeb nedir? 
Diye sormuş: 
- Sadrazam emir buyurdular? 
Cevabını almıştı. Bunun üzerine: 
- Bir kere kethüda beye kadar vara -

yun! 
Demişti. 

Al.aca Mehmed ağa defterdarın bu ar
zusuna nezaket ile mani olmuştu: 

- Yok sultanım, adam gönderin, ken
dine varmak mümkün değildir! demiş ve 
defterdarı çadırına götürmüştil. 

Sipahi bölükba~lSl Alaca Mehmed ağa, 

vezirlerin ceUAdbaşısı yerinde bir adam
(Devamı 11 inci sayfada) 

Serginin açılış töreninden bir intıba 
Güzel San'atlar Akademisinde dün sa- güzel eserler bulunmaktadır. Sergi açı· 

at 15 te t alebelerin eserlerinden müte- lışından evvel Akademi Müdür.l Bürhan 
şekkil bir sel'gi açılmıştır. Bu sergi diğer Toprak kı.sa bir söylev vermiştir. Dün bir 
seneler t alebe sergilerine nisbetle 9ayanı çok ziyaretçiler tarafından gezilen sergi 
dikkat hususiyetleri ihtiva f"tın\'.!kte ve 20 gün devam edecektir. 

-
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Yuan: 

Genel ere 
' . yaraşan bır 1 Bu senenin mantolarında uoze 

Rıdvan Sadullahın ifşaatı kapüşon çarpan . busnstyetler 

Rıdvan Sadullah mektubu tercüme etti 
Bıı mü laka - denberi ilk defa olarak bu cekilde kohu- k kK~puk·· şokn, bku sene moda sahasına ür-

para yapacağunı.z ~ e ur e çı ark h · d v be ·· 
tın hitamında size nakden tes - şuyor, dostuna bu şekilde serzeniş ediyor- v. 1 en ıç e rag t go -
liın edilecektir. Eğer bu müla - da.Daha yumuşak bir sesle devam etti: receg~ ~mu madı. Başkalığı seven bir-
kat neticesinde mavi elması ele geçirecek - Demiyorum ki kendin içın çalışıyor- kaç kışı tarafında~ heves edilip bir ke
olursam 'bunun beş, altı mislini ayrıca sun. Senin büyük zeka ve kabiHyetini de nara atılacak ~enıl~lerden biri olacak 
takdime hazmın. Sizin için hiçbir tehlike inkar edecek değilim. Bana yaptığın yar- ~a~tJdı. Halbukı pratik tarafı derhal ·bir 
Yok. Hastaneden alındığımz gibi tekrar dımları ise ömrüm oldukça unutamam. ıhtıyaca. cevab oldu ve bilhassa genç 
iade edileceksiniz. Bunun yolunu adamım Bunu sen de bilirsin, fakat .bu iş beni bu- mekteblıler tarafından pek beğenildi. 
Ahıned size teferruatı ile anlatacaktır. ,nalttı artık! Her yiğitin bir ynğurt yeyişi Nede.:1 ~eğenilmesin? Çalışan. s1k sık 
PMnı onunla kararlaştırırsınız. Sakm vardır. Sen bu yoldan y"Jrürsün. Ben baş- ve gu~un rastgele saatlerinde soka,ğa 
tiz de sizden evvelkiler gibi mavi elmas- ka yoldan yürürüm. Senin yo'unda niha- çı·~'ma.ga mecbur olan bir insan için ka
tan haberim yok, demeyiniz. Bu mücev• yet zaferi kazanacağımızı biliyorum. Fa _ p.u~on: şapkadan d~~a ne kadar pratik -
h~r Raif bey hapishaneye girmeden önce kat 0 kadar beklemiye tahammülüm yok. tır. Nısb:ten ı~.ı.k gunler neyse ... Fakat 
b:rkaç gece sizde kaldı. Raif beyin arzu- Ya düşündüklerini söyle, yahud bana izin karlı, soguk günlerde kulakları. boğa -
sile onu muhafaza ettiniz. Ben her şeyden ver, dilediğim gibi iş göreyim. zı korumak ihtiyacı kapüşonu belki de 
haberdanm. Size teklif ettiğim para az Rıdvan Sadulah gülerek scırdu: uzun zaman aratacaktır. Yarım metre 
bir para değildir. Şah~ınız içın hıçbir teh- - Kimleri tevkif edeceksb Osman kumaş, yünlü bir eşaTp. mantonuzdan 
like mevcud bulunmadığını tekrar ede- Bey. cırlmış bir parça ... Hepsi istediğiniz gi-
~· Sizi hastaneden aldığım gibi iadeye - Evve'a Necdeti, sonra nişanlısını. .. bi bir kapüşon olabilir. Biz bunlara 
s~ ve~yorum. Cevabınızı beklemekte- - Onlar katil değildir, Osman Bey! ilaveten bir de örru kapü~on örneği ve 
yını. Hurmetler ederim. - Vafidisi yakalıyacaihm. r'iyoruz. (Çorap ör.Q'iisü) bir eşarptan 

Vasko dö Goma - Vafidis te katil değildir, Osman Bey. ibaret olan bu modelin yüzü çerçeve -

Mektubun ökunması bitince serkomi- Serkomiser, Rıdvan Sadullabm gözle - leycn verine pirinç örgüden bir kenar 
Bet ayağını yere vurarak bağırdı: rlnin içine dik dik baktı ve boğuk bir ses- geçiriJmistir. 

- Hay A11.a.h belasını versin, bu bjr le sordu: 
dairei faside, be! - Vafidis te mi sucsuz? 

Bekçinin anlattıkları ve mel.tuh Cer - İki eski dost arasındaki bu münakasayt 
rahpaşa hastanesindeki facianın Rıdvan fevkalade' bir alaka ile dinli:v0rrhtk. Rıd
Sadullah tarfından izah olunduğu şekilde van Sadullah i'k defa olarak hühiim ve 
c:reyan ettiğini artık şüphe götürmez kanaatlerini ifsa ediyordu. İlk •Jefa ola
bır şekHde isbat etmişlerdi. rak hafif sinirli bir hava icinde vakti ,gel
b· Serkomiser yeis ve nevmidı ifade eden meden ne düşündü~ünü ac1ğa Y:mıyordu. 
d~r tarzda kollarını havaya kddırıp in - Serkom.iser Rıdvan Sadullahtan cevab 
ırdikten sonra tekrarladı: alamayınca ayni suali tekrarladı: 
- Evet, bir dairei faside! Raif Beyin - Demek bu sersri Rum da bır melek, 

:tlindenberi türlü vakayi cereyan etti. ha! 
uhtelif izler üzerinde yürüdük. Tahki- - Hayır, suçsuz demek ıstemiyorum. 

katımızın adım adım ilerlediği ve neti - - O halde ne demek istiyorsun h('!cam. 
;:Ye. Ya~laştığımız ümidile oy<tlandık. İş- - Onun takib ve tahkik ettiğimiz va -
Ye:.1ınd1, aradan günler geçtikten sonra kayi ile a1akası yoktur, demek ıstiyorum. 
kadı kul'banlarla karşılaşıyoruz ve bu Vafidisin kim olduğunu öğrenmek isti -
tekrar Yol katettiğimiz halde kendimizi yorsan, hüviyeti, yaptığı gizli işler hak -
l"Uz ar aztrnet ettiğimiz nokt~da bu ~uyo- kında malfunat sahibi olmak arzusunda 
Go · Gene Portekizli mühendis Vasko dö isen gümrük muıhafaza teşkilatına ve po-
. ~a ile ka~ı karşıyayız. lisin bu işlere bakan şubesine mü-

sınan Bey bir dakik d" ·· d'" M racaat etmeni tavsiye ederim. Orada sana 
hak . a :.ışun u. u -
'1e eı::esı ve mantığı ile müşahedelerinin Vafidisin eski bir beyaz zehir kaçakçısı 
le .n:uşahedelerine istinad eden kanaat • olduğunu söyliyeceklerdir. Söylemezlerss 
ltt tinın bir.birlerile çaııpıştıkları belli 0 _ sen il1 bar et. Peşine düşsünler. Pek kısa ' 
ol~orddu. Daha doğrusu hakiki fail olup bir zamanda anlıyacaklardır ki uzw1 
Uk ~- ığına fazla ehemmiyet vermeksizin müddettenberi arayıp bulamadıkl.arı meg 
'1aJ~P~e_lendiğini yakalıyan ve bu suretle hul zehir fabrikatörü, dostumuz Vafidis

Guzel örgUden 
bıktlmaz 

İllld esını yaptığını, mes'uliyetten kur - ten başkası değildir. 
•et· uilğunu zanneden klasik polıs hüvi - Serkomiser şaşa1amıştı. Hoş biz de şaş- ·· 
J ı e adal ...... h cOrrriiden bıktım> diyenlerin bı'le gu·· 

.dal t i 
. "'"~1 er şeyin fevkinde sayan, k 1 kt d gv k lmı d k ~· e ın 1 • a on an aşa 1 a yor u ya.·· zel modellerin önünde bu so""zlerı"nden 

,_ çın çalışan ve yaşıyan ı"deal zabı-· R d S d 11 h ikf: · 

Bu sene ma:nto -
!arda sadelik ne ka
dar göze çarpıyor .. 
sa, tuvalet manto • 
!arda da geçen sene
lerde görünıniyen hu 
susiyetler göze çarp 
maktadır. 

Kürk mantolar, 
eski hantal şekilden 
çıktı. Ku~ man -
tolar tarzında diki • 
liyor. Kumaş man -· 
tolarda gene kürk 
var. Fakat kürk ya
ka örtüsü olmak -
tan çok uzaktır. 

Kürk mantonun 
güzel dikişine ila -
ve edilen biçimli bi:r 
güzelliktir. Yakaya, 
sırta, göğüse konu -
lan kürk enine de 
konuluyor. Fakat bir 
zaman olduğu gibi 
etekte enli bir şe _ 
rid değil. biçimli bir 
motif oluyor. 

Geçenlerde de söy 
lediğimiz gibi bu se
ne tilkinin. astraga
mn yanı başında ver 
aldığını açıkça gÖrü
yoruz. Tabii, mode _ 
line ve insanına gö
re ... Tilki derisi. u
zun tüylü olduğu i
çin astragan gibi 
her şekle yatması • 
na imkan yoktur. 
Ne ince şeridler ha
linde. ne de astra • 
gan tarzında (ade -
ta bir kumaş gibi) 
kullanılamaz. Fa • 
kat onun da kendi • "' 
ne mahsus güzel -
likleri vardır. Ufak 
bir parça bile olsa derhal göze çarpar. 
Mantoya. tayyöre bir zenginlik verir. 

Tilki derisini daha ziyade uzun boy-

Her kadın 
bilmeli dir 

nun önüne paspas diye de 

Tabii iki kat yaparak .. 

* 

serilebilir. 

Eskimiş havlulardan mükemmel bu 

laşlk bezi olur. Ma-sa temizleme bezi o-

lur. Mutfakta su damlalarını kurutma-

ya. hava gazı ocağını temizlemeğe malı 
sus bez olur. Bunlar. lavaboları küvet-

leri ve banyolukları 

pek elverişlidir. 

* 

temizlemeye de 

Eski battaniye parçalarından yastık 
yapılabilir. Gündelik odası için pratik. 

ısıtıcı bir yastık ... Parça istenilen şe -... :rnemunı k kt . ı van a u a aş ar bır istihza ile ara k f döndü}rlerine şahid oluyoruz. Bugünkü 
boğazla en a asının içinde devam etti: d 1. . b" b"" 1 1 .. şıyorJ.ardı. . mo e ırn1z ıraz oy e sayı abılır. Va - k"ld kesilir. Kenarları iri iri dikilir. 

Nihayet d~lerin· - İşte artık taştan bır heykel kadar kıa bir fevkaiadeliği yoktur. Biçimi a- ı e .. .. 
bir tavırla ilhe e~i~cırdatarak isyankar sessiz de~il!m .. Görü!orsun_ ya konuşuyo- lelade ceketler gibidir. Fakat (ters-yüz) v_e etrafına go~e.~arp.a~ renkte yunden 

- Hep ayni dolab Ha rum, Vafıdısv bı~ :rom fabrıkası sahibi ve örgü ile ajurlu örgü öyle hoş bir tarzda bır kordon geçirilır. Içı pamukla dol -
aı.nı versin. Yutar mı ... nı Y Allah bela- satıcısı oldugu ıçın son zamanlarda iflas b 1 t" .lm. bu d k d k. durulur. Bu yastığa arkanızı. belinizi 
t yı artık? H . . k kr . ir e~ 1rı ış ve n an o a ar zev ı 
eYkif ed ~- Ö .. · epsini halıne ıgelmış en te ar bırdenbire zen- . b. ·· ·· km t k" b" dayaymız. Kıc:ı günlerinde tema.s o ka -k ece6ım. nu.me geleni deli v . .. .. Av okşayan yem ır orgu çı ış ır ı ı - - -s 

" aeaa: ğun. Şimdiye kadar bu işi "~~t!ın- gın ~ldu. Ban~~ya ~uyuk me~l~glar. y~- çimde bir yenilik aramaya ihtiyaç kal- dar hoşunuza gidecek ki ... Soğukta dı-
J :ınn .... ola kt "T"' tırdıgını sen soylemıyor mu ıdın? Ihtı- b dl . 1. v. d'" d"' v •• •• h ~--·~ ca ım amma sen mani old R k t . . · · mıvor. Kenar an arının ınce ıgıle, ya sarıdan yorgun argın on ugunuz za -
OCaın K f . . un yar um apıcının stınyedekı eve gel- · kl v d ' anıaın~ .a anın ıçmden nelf'r geçtiğini d"k . . . • . . . . ka~ın111 muntazam açı ıgı a ayrıca manlar onu derhal arayacaksınız. 

Ya ımkanı yok. Tahkikatı beraber ı. le~ını ~aber verdıgı gem1cı kıyafetli dikkat~ değer. * 
çaf1Yoruz, fakat buna rağmen, ayrı ayrı rnısafı:l~m hatırl,a! Vafidisin geceleri o- Bunların cidden şık olanları pek 
d" ışıyonız. Kendimi yapayalnız hisse _ to~obılı ile yaptığı gezintileri gözönüne 1 Ne kadar görülseler. ne kadar Lavaboları. banyoları sirkeye batı -
ıyoru.ın Ev t bT • getır .. · Bunlar hep harice eroin ço c · · . .. . . .. l be 1 gm· 1 d ki t t · 1 Jnu · e Llyorum, belki de sen satışı lAk d d 

1
.
11 

d" umumılesseler guzellen daıma guzel rı mış z e 
0 

a ı ır er emız o -

ıerl-~toayı çoktan hallettin. Şimdi delı"l- ile a a a ar e ı er ır. , k d ed" sun. nı ı Vafidisin ka t hl.ll . t • olarak kalma ta evam ıyor. Bu ne-
p atnakla meşgul ·· b .. n a ı erı yap ıgını . . .k · . * taştan bi h sun, u ara-la soylediği laborat hak"k t b" . _ vıden bır model seçtı · Işlemelı yuvar- . 

L r eykel kadar · b" · uar 1 a en ır ıma · · · · ki Ik" k t ti il dikiş' d"k valavıo. sessız, ızım ça - ı.athane idi Onun . . b t t"f b lak bir robanın. rnınımını i · cebin ve ı a re e ı erken tirenin 
"-ylrnızı seyr di · ıçın u nor a ı ara- .. 

bu sükCJt k81i ~ ~rsun. Fakat artık kayı kaçırmaya 0 kadar ehemmiyet verdi iki ufak. kol kapağının s~sled}ği bu mo- bir katı çok defa öbüründen uzun ge _ 
henüz söylene~~~e~ı~~~~:ı:iyeceks~n, ve onu sökerek kendisi ile beraber ka- del hakıkaten «~ık> denılmege layık - lir. Dikiş. iyi dikilmez. Düzeltmek için 
naate vAsıl lm u m ve a- çırdı. Muhafaza teşkilatı ve zabı- tır. Yakasındakı beyaz ~enar. incecik iman haylı sıkılır. Her .katı ayrı ayrı 

Serko . 0 a.mı~n onu da bildir. tanın bü.,.osu sana bu si'zleri- krirdon ve robanın renklı işlemesile yu düğümlerseniz buna meydan kalmaz. 
ll'li.ser kendısini tanıdığımız gu·· n- kl bilh · (Devamı 11 inci srıyjada) var lak ~ i assa güzeldir. Tek tire ile diker gibi rahat edersiniz. 

-· .~ 

lulara ve bilhassa incelere tavsivc e .. 
deriz. Ufak tefeklerde. şişmanlarda biı; 
fazlalık gibi görünebilir. 

\ 
Biliyorsunuz, bu kış kloş etekler çok 

modadır. Alel8.de kloş şekli daha şimdi
den çok görüldü. Değişik modelleri ::.ra
makta haklısınız. Bu modeli her kloşa 

benzemediği için seçtik. En büyük ) e
niliği ıbelindeki büzgülü parça ile önde 
ve arkada ta onnızlardan eteğe kadar u
zan.an diki.ş.lerindedir. Belde birbirine 
yaklaşan bu dikişler silueti - beli incelt
mek, omuz ve etekleri geniş göstermek 
suretile - güzelleştirmekte ve bugünün 
modasını bariz &ekilde canlandırmakta
dır. 
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Edebiyat ilemimizde kaldınlan kazan 

Genç edib ve şairler eskilere 
hücuma devam ediyorlar 

Bir su:ıl : '' Verdiğiniz her eser Avrupadan borçtur. 
Büyük çapta ithalat ve nakil •.• O halde ne yaptınız?,, 

Kııpı Yoldaşım Oavsi Ozanaoyun kolundan 
tutup devirdiği kocaman tasfiye kazanı al
tında kalan eskilerin §lti.yeUert devam e -
derken, genç, edebi ne.sil muht.ellf kollardan 
büroma devam ediyor. Bütün gazeteler es -
kllt-rln yenilere verdi~ cevablarla dolu. Şaka 
maka eski edebl nesil A.deta yenilerin bıı e. 
debl lhtUAll karşısında teli.şlanılllf n.zlyeL 
te ... 

Gençlerin tasfiye bayralı altında.ti hQ -

cumlarını n~re devam edlyorıu: 

O Nail V. (Şair): 
- Ehh: diyorsunuz be birader!, Eslı:t ne.!lil 

ye!l\ nesil davası mı? Ne yalan söyllyeylm, 
anlamıyorum doğrusu.. Beynimi parmakla • 
rımın çengeline takıp, lQ.gat yapraklıırında 

tükettım. 
Yok, yok, yok ... 
Hal. Mesele gençlik _ ihtiyarlık meaeı~ı 

ise o başka. Bak onu aklan kesiyor. 
Fakat ıberveçhl peşin• şunu anedeyim 

ti ben bu davada yokum .. Neden ml? İşte 
ccvnb: 

Ciinkü, kanaati A.clzanemce ıKaracao~ 
lan topumuzdan çok daha gençtir de on • 
dan ... 

Behçet Kemalle• kadar genç!eıpnekterue. 
Karacao~anlar kadar ihtiyarlamayı tercih 
edenl!rdenlm. 

Bendeniz §ah.<:an Said Fa!ğln, Sabahnttin 
Aı~nln, kimse rluymasın, kulağınıza fı.slıya -
yım. kltablarının hepsini okumadım amma, 
Ayni zamanda •Blğn yanık ömerı l~r\n. 
dahcı llerl gldeylm, eKaracaoğlan• lann nr.a 
Un~enlm. 

uem siz ne yapıyorsunuz be çocuklar!... 
Bn.cok kadar boyunuu bakmadan boyunuz
dan büyük işlere ne diye burnunuzu sokar. 

Bunun için entelektüel yaşınız, ana 
mektebinin avlusunu aşamıyor. 

Mukaddes ateşi çalışacağımıza, di
lendiniz! 
Şu üç isimden maada: (Falih Rıfkı, 

Halide Edip, Yakub Kadri) verdiğ'iniz 

her eser, Avrupadan borçtur. Büyük çap
ta: İthalat ve nakil! 

Bunun için lüzumsuz, Türk toprağm
da kökü olmıyan. başka yerlerden gelen 
seslerin aksi sadası olan bir edebiyat do
ğurdunuz. 

Bize, yüzlerce cereyan, binlere".? isim 
yutturan A vrupaya siz ne verdiniz? 

Falih Rıfkıya, Halide Edibe (adı aml
dıkça şapkamı hürme!e çıkardığım insaıı) 
ve Yakub Kadriye, hürmetimiz derindir. 

Fakat •bunlar yalnız, üç insandır. Yani: 
az:! Ve siz de bu üç ismi a~abilecek hıc; bir 
yeni isim buluna.'Ilaz. kanaatindesiniz. 
(Culte des valeurs = kıymetlerin peres
tişi). 

İste bu doğmatik kanaat Türk kültü -
rün.ün bir numaralı düsrnanıdır. 

İkinci bir sebeb de: Ona hizmPt etmeği 
üzerine alanlann karnktersizliğidir. 

Neslinizin. büyük addedilen hrr bir 
miimessilind~ hüsnü niyet namına bir lc
kecik o'ımact ıj?ı gibi ukalıllı~ınız da cFord,. 
otomobPleri kadar me:::hurdur. 

Nesliniz, dün tükürdüğü seyi, yaJamı-
ya daima hazır, ve para kokusu g0 tiren 

SON POSTA 

Ankara radyosunun 
neşriyatını bozan 

esrarengiz istasyon 
Dünkü sayımızda Ankara radyosunun 

neşriyatını bozan esrarengiz bır :stasyon
dan bahsetmiştik. Anadolu ajansının 
Londradan aldığı bir :habere göre, radyo
muzun İngiltere için evvelki gün ilk de
fa olarak yaptığı neşriyat parazit yüzün
den duyulmamıştır. Ha!buki daha evvel
ki mutad neşriyat mükemmelen dinlene
bilmiştir. Anado:u ajansı bu parazitin 15 
gündenıberi devam ettiğini ve beynelmi
lel radyo difuzyon birliği teknik bürosu
nun bir ecnebi postasının Ankara radyo
sunun ne.şriyatmı bozduğunu ıesbit ettı
ğini ilAve etmişti. 

Dün bu hususta telefonla mütaleasına 
müracaat ettiğimiz Ankara radyosu mü
dürü Mes'ud Cemil şunları söy!emıştir: 

c- Neşriyatın kasden bozulduğu mu
hakkak değildir. Fazla parazite hava ve 
başka bir istasyon seıbeb olabıHr. Birçok 
istasyonlar yanyanadır, bu itibarla bir
birlerine zarar veriyorlar, bunun da böy
le bir hadiseden doğmuş olması me!huz
dur. Hadise bizim de nazan dikkatimizi 
celbetti. Radyomuzun fen kı~mı lazım 

gelen tetkikatı yapmaktadır. Henüz bir 
neticeye varmış. neşriyatın kasden bo
zulduğunu isbat etmiş değildir.• 

Diğer taraftan, neşriyatı yabancı bir 
istasyonun kasden bozduğu isb:ıt edildi
ği takdirde, bu gayri dostane hareketi 
kimin yaptığını •bu' up çıkarmmıın müm
kün olup olmadığını araştırdık. Tanın

mış bir r adyo mühendisi bi7.e şu izahatı 
verdi: 

c- Bir istasyonun neşriyatını bozmak, 
ayni rnevce üzerinde çalışmakla olur. 
Mesela Ankara radyosu 3600 metre uzun her bir şeyi göklere çıklrmağa gönüllü -

lllltZ. Allah dalgada çalışıyor. Bozucu istasyon da ay-
Klml ve neyi ta.sflye ediyorsunuz dü~üncı::ten ırak, ve ülkemizin her sos - ni dalga uzunluğundan çalışır, mütemadi 

q~~~~l?Mahmtıd Karalrurdu mu, yoksa Pe- '\'El.l kıvranıc:ından uzak neslinizin edibi, gürültüsile, arkadaşını raıhatSlz edebilir. 
1 1 Bittabi rahatsız edebilmesi için bunun yanıl Safayı mı? Hava a ırsınız ·· h"r hangi bir yabancı fikrin sırıttığı bir 

"ize tavsiye ederim evvelA bir hıı.yat ~1. daha kuvvetli olması lfızımdır. 
·"> 1 a\rnadır. 

gorta.sı yaptırın kendinize, hayatınız tehl ke • O, kıvılc ım olacClih .wrde körrıiir. ve Bu parazit ncşredip, diğer radyoya a-dedlr. İlkevvel, müdaf!llğlnt yaptığınız genç , 
Valn] ... '!'i"u'" ı'Je bo~usn.ca~ı za man piya - rıza veren istasyonu bulmak mümkün-nesll, linç eder sizi. '· t' '" J .. 

sövlemck kol!\vdır çok, iyi ve güzel 9.mma, saya kalp para He fırlıyan adamdır. dür, fakat çok güçtür. Hususi bir takım 
unutuyorsunuz ki, bu c~aheserler!• bu . gü. . .. Bugün biz, bu ül.kenin i çtım ai ıi "rd- aletler bu istasyonu yakalayahilir!er. Bu 
zelllk tl.bldelerll» heplmlzln ilk göz a~rıla. lerinde kavrulan nesil, titiz bir gençlik, türlü neşriyat bozucu hareket ya tanın-
runızdır. her tarnfı pis bir §ey kokan cdcbiyatn ınış bir ishsyon tarafından. yaht?d da 
Onları delikanlıların yatak odalanndan, b k t f 

hattl\ yastık altlarından ~ekip çıkarmn~a verine Türk sem.asına VP. ruhuna daha yeniden tesis edilen ir mer ez <ıra ın-
lru<!rctınfz yetiyor mu? ;,akın ~e daha iyi bir istikbalin pencere- dan yapılır. İkinci ihtimal :l aıha kııvvet1ı

Evet mi?. Amenna, baaarika. ne duruyo. sini ardına kadar açmağ:ı çaba'ıyoruz ... dir. Çünkü birinci halde istasyonun ya-
ru". b3ltalar bilensin.. 4 _ Bence. t asfiyeve tabi tutulması kalanması daha kolaydır.> 
Havır mı? Öyie ~e. müna~bet..'Jltll~n mtı. icab eden isimlerden bir kaçı: k 1 .1 

nasebetl var mı şlmd1?1 Durup dururken M" h t B ınta a "raa b::ı.s:nızıı. püsküllü bel! mı anyor~unuzL Ehh . Yahya Kemal, Peyami Safa, ıt a azı m. d:l U 
ya. VfüA. NClrettJn mi dediniz? n~ht çocuk. Cemal, Orhan Seyfi, Etem İzzet, Aka - 1 1 d 
ıar .. Güleytm bari .. Ayol, kara olsun, ak ol_ ı;indüz. Selimi İzzet, İzzet Melih. Resad yeniden zelze er o u 
sun, emuharrır .. l!steslne toyaco.tınız ls\m - Nuri, Esad Mahmud, Faruk Nafiz. Fazıl 

llıdnclklnun ı 1 

Türk - İngiliz • Fransız man anlaşması 
hakkında izahat 

(Baştarafı t inci sayfada) jmetlerinin, Ankarada 1939 Teşriniev -
letinin derin sempatisinin Türkiyeye ib- velinde üç devlet arasında karşılıklı 
lağ ve felaketzedelere yardım eserine iş- yardım paktının imzasındanberi Tür -
tirak edildiğini ve Fransız hı1kUınetinin kiye hükfunetile her sahada tesis et -
de ayni suretle hareket ettiğini bildirmiş miş oldukları sıkı teşriki mesainin aşi
ve iki bükıimetin daha müessir ya:-dımda kar bir delilidir. 
bulunmak arzularını Türkiyeye bildir- Çembcrlayn. bundan sonra. Fransız-
miş o!duklarmı ilav~ eylemi~tir. İngiliz teşriki mesaisinden bahsederek 

Felaketzedeler içm iki memleket arasındaki münasebetle-
. Başv~, cfelaket~ uğraya~ bölgelere, rin hiçbir zaman şimdiki kadar sıkı ve 

yıyecek, ortecek ve ılaç ve dığer madde- samimf olmadığını kaydeylemiş ve şöy
ler gönderdik. Yardıma devam edeceğiz• le demistjr: 

demiştir. • Bu iŞ beraberliği, bütün dünyanın 
Ticari, mall muahede bu harbin mes'ud bir ™?ticesinden son-

Başvekil m.ü~~ben. Türkiye H~<:i- ra istediği muslihane kalkınma eserini 
ye Umumi Katibı Numan Menemencıoğ- k 

1 1 
t kt 

.. . o ay aş ıraca ır. 
Iunun bir muddettenben Loııdrada ve . ... di dıın 
Pariste yaptığı ticaret müzakerelerinin Finlan yaya yar 
üç millet arasında tkarl ve mali bir mu- Başvekil mütea.kıben Finlandiyadan 
ahede akdi ile neticelenmiş o'masından ·bahsederek bu memleket hakkındaki 
mütevellid derin memnuniyetini bildir- takdir ve hayranlığını bildirmiş ve 
~ ve bu muahedenin 8 Kanunusanide mümkün olan her türlü yardımın ya -
Pariste imzalandığını söylemiştır. pılacuğ1m ilave eylemiştir. 

Muahedenin esaslan Başvekil: 
Başvekil, muahede hakkında şu malU- c:Bu yardım hakkında tafsilat vermek 

matı vermiştir: doğru olmamakla beraber bunun c:mü-
Bu muahede hükümlerine göre, İngiliz hün olacağını söyliyebilirim• demiş ve 

ve Fransız hükUmetleri Türkiyeye, Fran- uzun uzun alkL"ilanmıştır. 
sa ve İngiltereden harb levaz1mını mü- Akdeni-zde vaziyet 
bayaası için 25 milyon İngiliz lirası ikraz Basvekil müteakıben Akdeniz hav -
etmektedirler. . za~: ~aziyetine geçmiş ve şöyle demit-

Bundan başka lngıltere ve Fransa, t• 
ır. 

Türkiyeye: Ak-deniz havzaınıın ~mdiye kadar 
cAltın olarak 15 milyon İngiliz Ji- harbin sakınılması imka;,sız dehşet ve 

ra.sı. h b- ızt•rablarından uzak kaldığını mem -
İgiliz lehindeki klering esa . 

ları b::ıkivesinin tesfiyesi için de iki nuniyetle kavdedenm. 
. İ . . l" Basvekil. İngiliz hedefinin harbin 

mıJvon ngılız . ıraSt. · A ~ db' ı d ı ·1 b' 
Ve Fransa lehindeki klering h<'sabları mecbun kıldıgı te ır er o ayısı e ı-

b k . · · t r· · ·çı·n bı·r milvon tn- taraf memleketlere zarar vermemek ol a ıvesının a~ ıvesı ı . • . 
giliz. lirası ikrazda bulunmaya muvafa- dugunu teYJd ey.lemiş~r .•• 
k t t kt d . 1 Zaten temın ıçın a e me e ır er. .. . . 

25 milyon İngiliz liralık istikraz yüzde . Ç~m_berlayn, sozlerını şu suretle bi· 
4 VP diğer ic;tikraz1ar vüzde 3 faizli ola- tırmıstır: 

kt · H ôlen harb harekatında b ir süki'\net 
ca B~r.borçlar yirmi senrde ödenecektir. vardır. Fakat bu sükOnet her dakika 

F aizler ve sermayeden itfa edilecek zail olabilir ve bir kaç haftada. hatta 
kı.sırnl~r Türk m::ılı ve billıac:sa Türk tü- 1 bir kaç s~att ~ dünya tarihinin sey~.ni 
tiinii mübayaası suretile Türk lirası ola- dc ii)stirf' ..... Jk hadiseler zuhuT edebılır· 
rak ödenecektir. Aradıbmız haklı ve devamlı barışı bul 

1943 yılına kadar makta gecikmiyeceğimizi ümid ediyo-

İngiliz ve Fransız hükumetleri harbin ruz. 
devamı müddetince Türkiyed~n 2 milyon Diğer taraftan. harbin daha had bfT 
İngiliz lira,ık kuru yemiş satın Rlmayı devreye girmesi de mümkündür. Eğer 
taahhüd etmi~lerdir. Akidler 1943 yılına bövJe olursa- biz hazırız. (Alkışlar)· 
kadar harb bitmediği takdirde 1943 Mar- Müttefiklerimizle birlikte. kazanmaya 
tında bu hükmü denonse edehile<'ckler- azmettiğimiz zaferi temin jçin lüzumlu 
d. olan hiçbir fedakarlığı esirgemiyece .. ır. 

Mu~hede. İngiliz ve Fransız hükll - ğiz. (Sürekli alkışlar). ler" biraz dikkat et .. enlz b~rl.. Ahmed Bürhan Cahid, Halide Nuc:rC't, (Ba..,tarafı 1 inci ~ayfada) 
n~nı sizi rfefc koyup çalarlar nllahl.. şu-kurc' Nihal. Behçet Kemal, Cahid u - gönderilmiş olduğu bil?irilmiştir. v k·ı· Den·ız harb·ı 

KPndlnlzc tiirkü yaktırmağa 'heva<dnlz ml I .. .. p ht H "r;c=ye 8 1 1 
•? r>uk. Refı'k Ahmed. V.s. v.s... Gene Raisicü:mhuT .nonuye ac -. a w 1 var voks.'ll. Dahıı ne diyeyim bllmem . , 

Ş:ı ka bertaraf. kızmavın. darılmayın anı. • Ziya Oıman (Şair, Yedi Me- heen Abdülkadir imzasıle ~adras derı Parı·ı Grupunda (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
rnn, bent dinle~senlz sakat dava bul.. ıaleci): tüccarlnr? namına gelen bır telgr~fta Garb cephesinde hususi hiçbir hadis• 

Evet kabul, Am~nncı ... Ortada. dalları ku. Fvet tnsflye ıAzımt.. Fakat bu taııflve 1,Inl M::.ıdras deri tüccarlarının hareketrnrz olmamıştır. İngiliz tahte!bahirlerinden 
rumuş yanra ksız. m~yva.sız külil.stftr bir a - <:o:amanl a bıraksak nMll olur? Herşeytn feJaketi dolayısile taziyeleri arzolun - izahat verdi Starfish ile Undine Alman körfezinde 
ğnc vnr Evet. bu efacın: civarında yrşe - sun'lı:lnden tabiisi daha iyi değll mi? Her. kta e felaketzedelere yardım için tahrib edilmişlerdir. Mürettebatın bir kıl 
ren. zinde ve hartkulft.de bir bahara taham- halde çok uzamamasını temenni edeceği:nl:a ma v . • .

1
d. ·ım kıt d" af ı • • f d ) 

nımn yoıttur. bu zama"I zarfında da bir takım hazırlıklar çalı.~ılr.ıakta olduğu bı ın e e ır. (Ba.,tar 1 mcı say 8 a mı tahlis edilmiştir. 
o bahan her fırsatta. hırpalıyor, hırpala. yapılır : Evveli san'at anlayışı ve zevklmlzin (A.A.) meyanda Hariciye Umumi Katibi Nu- iki Alman tahtelbahirinin akıbeti 

mak trfn can atıyor. ın~eım,,~ır.e çalışılır. Mekteblerlmlz yeni ne. İnırlltcre hüki'ımetinin yeni man Menemencioğlu riyasetinde Lon- Londra 16 (A.A.) - Bir Alman deni2t' 
O'ln 'karşı •llftnıharb• sart... slller! daha san'at sever ve san'at anlar oh- .. yardımları dra ve Parise gidip bu defa avdet et • al tısı Şimal denizinde sahil müdafaa ser· 
Fakat unutmayın ki, ağacın kökü derin_ rak yetı .. tlrlr. Halk cçikolata paltetlerlnden ld • mı·s olan heyetin hüklı.metimize izafe- visine mensub bir tayyare tarafmdaD 

lerdedtr. 1 cı\ı:an mllnlle.rln. takvim yapraklarına yazı.. Ankara 16 (A.A.) - Haber a ıgı • _ 
Bu kökler kurutuımadılı:ça yalnız budamak ınn beyitleri şiir diye. okumaz artık. EdebL mı7a ,gl5re. İngiltere büyük elçiliği. İn_ ter{ İngiltere ve Fransa hükumetlerile bombardıman edilmiştir. 

neye ~arer? Ha gayret, dallara değil, kök_ yat tar!hlerl ~ahııt dostluk veya 1?;arazlannı • . . f J ~k t d 1 . akdetmiı:: oldugu mukaveleler muhte - Bombalar, denizaltının pek yakintneı 
lere hilcum ... Meydan harbi baalıyor .. Eminim bir t.ar"f" bır"k"rak e.oıerlerlnl kaleme nlı'r. giltere hükumetının e a e ze e er 1 - ~ V k' dücmıüş ve deniz sükitnet bulduktan son-
kJ f ., " "' "" " 29 b' k t 12 b' pa tal n ve vi..:atını izah etmiş ve Hariciye e ı - ,.. .. ' z::ıkactr tızlndlr..... Sonrn. bu müddet zarfında da belki bir k'.'!Ç cin ın ce e , ın n o J ra burada 40 metro kutrunda bir yağ le-

_Fa Ynlvannın mze cocuklar· aman Nurullah Ataq daha retışır. Velhasıl blUün bir miktar seyyar fırın ile 800 ton yi- linin izahatı grup umumi heyetince tas kesi görülmüştür. 
~kler~n çıkan yenı flllzlerı ihma1' etme ~ bu l!!!ler cıamanl ıa olur; Te bir gfin bakıve- vecek vermek arzusunda bulundurun- vib olunmuştur. Paris 16 (A.A.) _Denizaltında sefer 
d n ... , ı 'll~sınız ltt onıar terütazedlr. onlar rlrlz kl şimdi arzu edilen tasfiye de kendi - dan Hariciye Vekaletini haberdar ~y - Bundan .,r.nra gu··nu··n ruznamesine etmekte olan bir Alman tahtPlbahiri, bir s;nı~: .. ~ yunuZdadır; besl~yin de büyü • Uğlncte:ı oluvermiş! >JV 

e C .d y Ben, zamanın gençlik lehine çal~tığından lemiştir. dahil bulunan Beykoz fabrikası mamu Fransız karakol gemf~nin taarruzuna uğ# 
1 _~~il ~a: (muharr:'r): emlnlm.... Yeni zelzeleler latile bugün işlememekte olan Yalvaç ramıştır. Taarruzun yapılmış olduğu hu-

. muna aşasmda soz ~öyUye- * Ç k 16 (A.A ) Çankırının ca- deri fabrı"kası vazı·yetı·nı·n tetkikine da- susi ahval ve şerait do~ayisile tahtelbahJ-cek bır adamın yeni ne~ild-.n ve ki an ın · - ~ k k t 
~ = ya es ~nçlerln ceva'bla~a. devam edeceğiz. d b ·· t 9 30 da t kk""l t · rin imha edilip edilmediğini tah i e .. 

nesi 'den olsun, kıymeti herkesçe takdir Nusret Safa Co,lnln banözü nşhiyesin e ugun saa • ir olan takrir üzerine eşe u e mış mek mümkün olmamıştır. Fakat herhal-
olunmalıdır. oldukca şi<idetli bir zelzele olmuştur. bulunan Parti komisyonunun raporu ld 

B h d ' "f 1 ~ de vahim surette hasara u~amış o u .. Bun.dan. ötürü, bu yeTJi nesil kavgası"'~ o emva ve Moravya a tev 1 er Ordu 16 (A.A.) - Evvelki gece b iri okundu. 
V N ' h ...... h 5 ğu tahmin edilebilir. 

da, n- unun iç bir söze hakkı yok - (Ba'itarafı 1 inci savfada) · saat 2 de hafif, diğeri de dün saba Söz alan müteaddid hatiblerle İktı- Londra 16 (A.A.) _Amirallik da~ 
tur.) . idaresinde Alman polisi tarafınôan 700 te şiddetli olmak üzere 2 zelzele olmu~ sad ve Milli Müdafaa Vekillerinin be-

13 
İkincikanun•da hitam bulan hafta i .. 

2 - Gavsı fıkrasında, yalnız kötü 1ev- Çek sübavı tevkif edilmistir. Bu rubav- tur. 
1 ki tasfiye edelim demişti. Diğer arka _ lıırm bir kısmı. fp_.sadcı cürmiıyle derh;l r· B k T' f . f rketzede _ yanatını dinliyen grup umumi heyeti çinde hacımlerinin yekUnu 34.077 ton 

d ı .,. ·bı ben de kar· d V•w a· ·aa a·ı t Ş an ası vı aye ımız e a komİ.S''Onu raporunu tasviben hükCı - baligv olan 12 İngiliz gemisi ile hacimleri-aş ar ':.ı .. . ." ı cgı ır, ıyo - ı m e ı miştir. dam olunan 'ar arnsın- leri i in 1000 lira teberrü etmiştir. .ı b b 1 all 
rum. Kotu zevkı Turk okuyucusuna aşı- dan Çekoslovakyanın eski Bükre~ atnşe- ç A • • • mete tevdiini kararlaştırdı ve ruzname nin yekOnu 7.792 tondan i are~ u un 
]ayan ccdcbt doktorlara kadro harici et- militeri General Braun da b 1 • kt _ Şarkı Karahısar 16 (A.A.) - Rırı d • d · t 4 bitaraf geminin düşman tarafından bil"' 

u uııma a .. .. k t 9 ~o t d' w • de ba~ka m aöde olma ıgın an rıyasc - b"ld" kt a· meliyiz. dır. (A.A.) Pazn.r. gunu a şamı saa ·"' .a.. ıge. rı. t .11 . (AA ) tınlmış olduğunu ı ırme e ır. _...,,,,, 
çe celseye nihaye verı ı . · · ~ 3 - Bizden eskilere şunları söy!iiyo- J • de dun sabah saat 3 te olmak uzere ıkı 

rum: ranın şıma\ hurit~dunda ver sarı:ıntısı olmuştur. Bunlardan ilki c: t malzemesi. 13 çuval un. 13 sandık hayvanlarla kazamıza peyderpey seY .. 
_ Neler yaptınız tahşidat yaptı"' l biraz devamlı olduğundan büyük zel - , aka buraya varmış bulunuyor. kolunacaktır. 

d ~ ası sız ı d ··t . ı b b . ı şc er A d k . d d 600 bintı-Scmanın parlaklığın a uçabileceğiniz Berut 16 (AA) . . ze e en mu eessır o an azı e nıye er B sla: valimiz olmak üzere alaka ar Kaza mer ezm e m evcu 
t ık b. h k' ' · · - Tahrandan bı1 dı- çaıtıomı~tır a... 

11 
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kanat lan kırıp 0 manız apaç ır a 1 
- rildiğine göre, İran hükUmcti şimal h _ • ...., · bütün memurların muvasala yo arının cian oturmaya elveriş ı anca nO 

kattir. dudunda İran askerleri tabşid edildiii l{oyluhisara yardımlar açılmac;ı için sarf ettikleri büyük gay. - bina kalmıs olduğunu zikretmek bura-
Çnmurda, akseden semayı sevip, <>aşı- hakkındaki şayialan yalanlamakt:ıdır. Koyluhisar 16 (A.A.) _ Ka7ıamız r etlerin neticesi olarak buraya gelmış da uğranıl~n felaketin derecesini gö~ 

nızm üstünde, hayat~kadar hakiki ve çok y il k ] M 1 t lfıketzedelerine yardım için Kızılay o1an bu eı::yalaT ne halkın acil ihtiyaç- termcg· c kafidir. 
b . ..k oldugunu unutuyorsunuz en mez anac tarla goklerJmtzJ dol k " ·· ük' f ı · 

arlak ır go • · ılımıcnl< bir gençlik bu ideale cabuk • u.rumu tarafından hayvanla sevkedil- lnr! kısmen karşılanarak buy ~ e a - ----------------:: p Garbin sıyırıp attıP,ı her fuzuli şeyi, siz va 1 1200 Bugün sıcak yuvaniızda bayramıınt%J 
';t • • k hUla l nhflmek için Tiirk Hava Kurumun~ mış 0 an parça çamaşır. 98 kat ketin acısını tahfif etmiştir. kutlarken. binlerce vatandaşın, bizdeo 

Türk giiciin<len daha ı.istiın tutara ' sık sık yardım edelim. elbise, 60 battaniye. bir çok diğer gi _ K!zılay tarafından Şerefiyede depo 
daha yuttunnıya çalışıyorsunuz. yecek eşyalarla 18 sandık çivi ve in - edilmiş bütün diğer eşya ve erzak da yardım beklediği~ mnutmıynlun. 
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IİNIİRDİREK 
BATAKHANESİ 

h avu- Mektebin karşısında bir ev vardı. Ben 
İ · · · k · · ttim en meş ur • smımzı ço ışı • . .. _ fla pencereye yakın otururdum. 

k ts B" vel tevkifhane mu sınt 

d~ .~nız: . ı~z .ev görmek istediğinizi Mektebin karşısındaki evin kızı da ek-
uru, sızın enı . . B · · etle cam önünde kitab okurdu. Yü 
.. 1 . k ak etmıştun. enı serıy 

soy eyınce, ÇO mer . _ ·· ·· dog·ru dürüst görmemiştim. Saç-
. . .. kf . ? Benımle ne konu zunu 

nesi ZilhJcce ayının dokuzuna mü.sa. 
dlf olmakla Arife, Cumartesi günü 
de Kurban Bayramı olduğu ilan olu-

BAYRAM NAMAZI 
Saat Dakika 

Yazan: Repd Ekrem 
A 

Asilerle karşı karşıya 
ruçın gorece ınız. !arının ne renkte olduğunun farkında 
'3Caktınız? .. ' . d ··1dim Çünkü pencereler birbirine 8 1 Şeyhislam ile sadrazam, kalabalık mai- soğukkanlılığını kaybetmedi. Dudakları 
. Müdür bey belki.un· size ~~c;i~yl:ı~i; y:~:n d~ğildi. Sokakta görsem tanı _ yetleri ile Atmeydanuıdan Babıhümayun I acı bir tebessiım ile gerildi: 

tir. Ben şuraya geld -rc1~ Eksik 
01 

_ mazdım. Fakat sınıfta yerime oturup B k• . h d yolunu tutarlarken, meydanı, cami avlu- - Hasan Halife ve defterdar nerC'de • 
d t b. kadaş go um eş ışı av~gaz"n en sunu ve ara sokakları, Divanyoıu cadde - dir bilmem. 

os n~ ır ar 
1 

~mma niçin 0 tarafa baktığım ve onun pencerenin a sini dolduran kalabalığın üzerinde de bjr Şehzadelere gelınce, aradan hürmeti 
ma~ınlar gelenler 0

1 
uyorh···ç birile gö _ arkasında olmadığını hissettiğim za - haber uçuyordu: bu kadar kaldırmak size düşer mi? dedi. 

gel•yorlar. ben on arın ı - · 1 d A·ı zeh·ırlend·ı Ayak divanı 1 kt Sak Meh d ·ı M h d ğ ·1 .. · . · . . .. .. ceaım kimse _ manlar çok rnuteessır o ur um. g a - - o aca ır... a me ı e a mu n aog u ce • 
rusmedım. Nıçın goruşe o· • . . d .Kara yelin savurduğu göz ile görül - vab veremediler. Bunun üzerine orta~ 
d b. • · ·tmek kimseye bir şey yacak gıbı olur um. Son bir zd h mıyen buz habbecık!eri, birleşip büyü _ ihtiyar bir sipahi çıktı: 
.~n ır şe? ışı . ' ki Bir katilim. İkinci defa tekrar sevdim. Bu sevgi ay zarfında şehrimi e a- meğe, bulgur gibi bir kar haline ~eımeğe - Padış· ahım .. dedi, ug· runda boynum 

soylemek ısternıyonım · ·· ·· ·· ·· a·· B. t · ı..., 1 bo kl • - ·· b h ·-. · . 
1 

d 
1
•• u··rmümün ce - biraz daha goze gorunur u. ır sa ıcı vagazı ı.NfU arının zu ugu yuzun - ~lamıştı. Omuz omuza, göğüs göğse sı- kıldan incedir, bize hünkar şahzadeled 

ve nıhavet an a ım ~1• c ı..." k ld b b v "' . b e<l·yor Bu ceza a- kıza aşıktım. Ona aşkımdan bahsetme- den bir takını zehirlenme hadiseleri ~ıp ımı ıyan inlcrce insan birbirini ogmuştur, dediler .•. 
zasını cckmem ıca 1 · • r k·t ısıtıyordu. İki gocuklunun arasına sıkış- Murad göz ucile Receb Paşaya baktJıı. 
ğır dekiı ki. ben bu cezadan kaçmıyo- dun. Yalnız de ~me n:_ va ı p~:a geçse kaydedilmiş ve birkaç da ölüm vak'ası ~ ayağı ç.ıplak, sırtı çıplak bir serseri Sadrazamın yüzünden sarımtrak bir renll 

k
. c··rmum·· ün cezasından kaç - onun bulun ugu maga'Zaya gı er. ça - olmuştur. de o gocuk!ara sürtünerek korunuyordu. dalıgası geçmişti. Padişah ıhtiy. ara: 

rum ı.. u w d t 1 b h. 1·· K 1 . . ti den şu ka _ lışt;~ı r~vyan a sa ı an ana ıç u - . enar arda, o kadar sıkışık olmıyan yer- - Bre mübarek ihtiyar, yalandır, şeh. 
mak isteseydun. emaye m 1 · .. t b · · ı d Dün de Cihangirde ayni şekilde bır Ierde bulunanlar da, "İngenelerin yaptığı zadeler benim karıno·aşundırlar, ~mıe~ 
d 

- k d. avaklarırnla müd- zumu o mıyan o e erıyı a ır ım. " ..... ~ 
a~ gun 5?nra.. ~~ 1 ., Daha sonraları da sevdim. Biri btr kaza olmuştur. Cihangirde Şimşir so - gibi harnpur çekiyorlardı: Kollarını oy - sağ ve salimdir; size bu ..fitneyi kim de • 
deıumumıye gıdıp. k v d . k natarak tepinirken, ağızlarını körük gibi miştir? diye sordu. İhtiyar sipahi biraı 

K il b 
nim beni tewif edin, de- evli kadındı. Kocasına: karşı yapaca - agın a Krıstal apartımanınm apıcısı iişirip boşaltıyorlardı. daha ilerledi, Muradın çizı:İıelerini bas • 

- at e ' • d.. ·· k d akt M d k ·ki • k 1 Y ğ k mezdim. . ğım fenalı~ . uşune:e. onu a uz an u~a • arıs!: ı çocu~ ve . ayın~a - arını saatin içinde, damlar, ağaçlar tı ı aya iskemlesini öptü ve gözlerini 

Sı·z benı·m]e konuc:acaksınız .. niçın? sevmekle ıkhfa etmıştun. desı havagazınden zehulıenmışlerdir. bembeyaz olmu,ştu. Yeniçeri ağası Köse genç hükümdarın gözlerine dikerek: 
-s Meluned ağa, saraya, sadrazamla beraber - Ulu padişahım bu asi kulunu affet.. 

Benim avukatım mısınız? Ben avukat Biri bir müdür daktilosuydu. Mü - Bütün aile efradı baygın bir halde fitmişti. Arkalarındaki on binlerce kişi _ I dedi, yemin vermişizdir, söyliyemem.. 
istemiyorum ki! Siz beni rnahkem~.de dür odasında otura_n d~~t.ilonun. ufak Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlardır. lik kuvvetle saraya yürüyen sipahi zor _ı vallah billah sözüne inanmaz değilim. 
müdafM edeceksiniz demek. Ben mu bir memuru sevemıyeC€gını tahmın et- z b t k t f d t hk.k t b 1 ba:başıları Babıhümayun ile orta kapıyı Amma şu halkı deft!tmek için, şehzadele-. . .•. a ı a a"Za e ra ın a a 1 a a aşa- k B b- d ·· ·· d · k 
dafaa edilmek istemiyorum kı! ti~im için sokulmak ıstedıgım haldi! so açı • a ussaa e onun e de padişahın rı çı ar •.• 

Hem sı·zı· bana avukat yapan kim - kulamadım. Aşkımı bir türlü ona itiraf mıştır. tahtını kurulu buJmuşlardı. Murad tatlı bir sesle sordu: 
Dördüncü Murad, sipahi, yeniçeri ve - Bre •babalık adın nedır?. 

dir? Karım mı? Niçin bunu yapıyor? etmedim. baldırı çıplaklardan mürekkeb olan bu - Padişahım banıt Çinili İznikte Çen• 
Mahkeme mi. en küçük hırsızlık do - Ve en son karımı sevdim. Gördünüz lığını yenemedim. Onu kafamdan, e - müthiş kalabalığın önüne, bu sefer biraz geloğıtı Ahmed derler ... 
landırıcıhk suçlarını işleyenlere karşı bell<i .. benim gördüğüm yok. Buraya vimden bfarnadım. d~ha tecrübeli olarak çıkmıştı. Ayağında - Çengeloğlu senin sözünden hoşnucl 

h
.ki ı b" katile ·· ----..:ı· D h d v Bir t~sadüf karşıma çıkardı. Fena çızme vardı. Sırma işlemeli beyaz çuha - kaldım .. sana iyi dirlikler dersem gerek.. 

çok S<?rt davranan a m er ır gPldi. Fakat goru~ııeuım. a a ogru- dan çağşınnın geniş pa"·:tları "izmesı·nı·n Padişah, tahtın arkasında dur"n sı·ıt."'~ 
... k d ·· h apar - t d ea· ç·· bir adamdı. Karımın onu sevmiş ola - v " .. ClJ~ &arşı niçin bu a ar musama a Y - su görüşmeı:?"e cesare e em ım. un - içinde toplanmı..ştı. Belınde mücevher tara Melek Ahmed ağaya bu sipahini.n a-
lar?. kü onu 0 kadar çok seviyorum ki. bileceğini kabul etmek karıma karşı kabzalı nefis bir kılıç vardı. Sırtına, kıy- dını yazması için işaret etti. İznikli Cen• 

Anlamıyorum bir sey .. ben mahke - Gördünüz karımı değil mi? Söyle - haksızlık olurdu. Fakat vardı ya, ka - metli bir samur kürk giymişti. Kavuğun- .geloğlu padişahın huzurundan geri ger! 
me huzuruna ilk defa bu cinayetim yü- yin. siz de söyleyin, benden çok yaşa- rımın hayatına girmişti ya ... Kızıyor- da., çaprastlama iliştirilmiş mücevherli bir çekilirken. s~i zorbalarından Çalılıt 
ZU 

•. nden cıkıyonırn. Hatta" adlı· yeye bile ..:ı B d k .. .. .. .. k tuğ .~a)~alanıyordu. .. .. Derviş vde ortaya çıktı ve avazı çıktığı ka• 
mışsmızı.ır. en en ÇO gormuşsunuz- dum. sinirleniyordum. Onu yo etme- Yuzunden, bu genç huk:.ımdarın bütün dar bagırdı: 

ilk defa adım atıyorum. Mahkeme iş - dür. Hayatımı.da· karım kadar güzel, liydirn. O sağ olmayınca. artık hatıra- azim, irade ve zekasile beraber, iki buçuk - Bu dediklerimizi bize vermezsen ve 
leT:ni hiç bilmem. Yalnız okudu~um kanm kadar 1.arif. kanın kadar ince lar. da ölmü~ olacaktl. ay içinde bir hay

1
.i yorulmuş olcluğu da şehzadeler çıkma~a sen bize padişahlıAa 

hayat bilgilerinden ve romanlardan ka bir kadın tanıdınız mı? Hayır. değil okunuyordu. İri gözlerı biraz içeri çekil- lazım değilsin?. 
f d k"'l 

1 
c· et da _ . . . . k k 

1 
Bir gece onu sarhoş bir halde gör- miş gibiydi, etrafı morarmış ve altları, Şehzadeler, zaten hazırlanmıştı. Arz °" 

arrı a 0 mış şev er v?r. ınay b 
1 

_ mı? Hayır hayır onun gıbısı pe o ay düm. Tam zamanıydı. Tenha bir so - şişmiş görünüyordu. Geniş alnında, çok dasında idiler. Murad Receb Paşaya g~ 
val&rmd~. muha~kak ~ır avukat u u. bulunm.a-z. kakt;:ı beline bir tekme vurup yere vu- uzaktan bile farkedilen derin bir çizgi zile işaret ~tti. Adlım Beyazıd, Silleyman.; 
nurrnuş oyle mı? KatiJler arasında hır Çok uzun konusup sizi de yormıya-

1 
d V 

00
• kt • _J>Cyda olmuştu. IKasım ve Ibrahim olan dör şehzade Ba • 

~kı d d ı· . .. 1 '? • 1 var n ım. e gazını sı ım. E d h.. h bü d . •w· d .... d··ı B ~~ ar a e ıymış oy e mı m avukat bey Ben karımı gördüğüm n erunu umayun alkının alkışları ssaa enın eşıgın c gorun u er. u se-
Şunu unutuyordum. Taammüden ~. ~ ld · E 

1 
k t .d. Kimc:e benden şüphelenmedi. Hatta ile kapıdan çıkan padişah tahtına oturdu. fer, şehzadeleri de sipahi ve yeniçerilerle 

katlin cezası. idamdır öyle mi? İşte be- gun aşık ? um. v en:ce yaş a ı 1n:1· k.aTim gazetede eski kocasının katle • Tahtın arkasına devlet ve saray ricali ile ba1dırı çıplak ihtilalciler alkışa tuttulal". 
nim ciirmüm, işte cezası. Ne kadar ba- Kanm P-4?1 b~lunmaz bır kadındı. Bır dildiğini okuduğu zaman o bile. Amma üJema dizi'ıdi. Müfti Ahizde ile sadrazam 1 Bab~sAAadenin geni.ş sa~ağı ve iki ya• 
. . . . : defa cvlenmış ve kocasından ayrılmış- . . Receb Paşa da, tahtın yanındn, sağ tara- nındakı revaklar, padışah ıle snray hal .. 

sıt. mç.~n bu yapılmıyor. Cınavetunde tı. Ne cıkar, hiç evlenmemiş birini nl • ıneye yarar: Bu sefer eskısınden daha fında durdular. ·Yeniçeri ağası ile ocak kına siper oluyordu. 7ska.t, avludaki ka• 
tarunmud mevc~?· be.n bun~ m~hkem~ mış olsR"'dım. onun benimle evlenin _ fena oldu. Karımla aramızda o vardı. çorbacılarından üç yarar k.imse, yalın kı- labalığın omuzlar~ ve b~ları karla b~· 
huzurunda da soyledım. Muddeıumu - k d 

1
. b. k k 1. d k s·-..:ı 1• aramızda olan daha fecı· bı·r şey- lıç tahtın sol tarafına geçtılcr. Kar altın- beyaz olmuştu. Bırçoğu kulaklarım, yü;oı. 

ceve a ar. e ıne ır er e e ı o un - ı:m.ı d b. k d. k ld 1 · · · 'be ı ı 1 mi a a • 1 kalktığı zaman kısaca: · . . ~ . . . . . a ır aya ıvanı uru u. ennı, genış <;em r Pr e sarıp sarma a • 
Y~ !! . . . . . 

1 
mamış. bır erkeğın dudaklarının yu - di. Bır cınayct ... O gıtmış. cınayet ye- Kalabalığın içinden ilk önce Saka Mch mışlardı. 

-: Katılın .ıdamını ıst.erı~. F k t züne değmemiş olduğunu nereden bile- rine geçmişti. Günden güne yaptığım med çıkıp ilerledi ve padişaha on adun .. Sehzadel~r~n en büyükleri Beyazıd il• 
Dıyccek d!ye beklıyor um. a a cektim. · cinnvetin vicdan azabını daha acı çek- kala durarak, hiç bir hürmet ve nezaket Suleyman ıdı. Bcyazıd, pembe yü:zliı. 

nedense başka bir talebde bulundu. . . . . · resmine 'lizum göstermeden; camide tombul. ter bıyıklı bir grnçti. Süleyman. 
Ben tıbbı adliye havale edilmeliymi _ Evlendık. E~~ oldu. Fa~.at e.vı - ıneğc başladun. ~yanıkk':n. düşünüyor- Rum Mehmedden işitti~ini tekrar etti: t~m erkek "a?ısm~a idi, ~r~ kemikli, çe • 

· O. d ·ırk 
0 

d da hakika- mizde yalnız degıldık o vardı. Otekı. o- dum. Uyurken ruyama gınyordu. Ka· - - Padişahım, sen niçin Hüsrev Paşa v.ık, levend bır dclıkanlı. ıdı .. sırtında ya. 
~ın. ıaya a ~ 1 ·a<l r_a a , b.lh _ nun ilk kocası. karımın gözlerine ba - rım<' baktıkça eski kocasını. manasız. gibi yarar bir veziri katil ve kendi dev-

1 ~ı\ atlasa kaplı vaş~.k hır ku:k bulunaıı 
tı anlattım. Deh olm ıgımı. ': ı ı:ı~ .. d 'Vel benim . .. .. .. .. .. Jetini rahnedar ettin? Şimdi dahi elbette şehzade BPvazıd. Suleyman ı1e bera'be• 
sa deli olduğumu kendimin iddia ctm:ş k~rke~. o ~zle:e. ben :n. e• .. .. . - sersem bır duşunceyle. oldurmuş oldu- ki bize Hasan Halifeyı ve defterdar Mus- kapının esi~inden ileriye çıktı; E'tr-.fın4 
olmadığımı doktorlara söyledim. Ne hı- ıroıl<·rımle otekının baktı~ını gorur ?1 ğunıu hatırlıyordum. Daha ne anlata - tafa PaşaYl ver, paralıyalım!.. dedi. saskm sa~kın bakındı. sonra zorbabaşılarC 

1 
· 

1
• +· d B. katı·ı deliyim· bi oluyordum. Kanmm gaz bebeklerı - ~ B 1 ·· le h·sıer l-ı· 1·radesı· ol _ Padi!mh cevab vermek üzere idi ki si- rlo_ğru b~vmnağa brlşladı: 

d
:, . . k t k · ter- ne akseden kendı aya ımı, onun aya- . pa ı ·1a mu a,..ao15 u 1 er e ı, aynı a - - ız en ne ı ersınız.. ız ır oşe evın1 co" u <tn ırn. ır ' ' . h 1· . h yın.. un ar oy ı 1\. h. l\ır h d ,,., "'l ·ı l d. . ı·n B. d ·sı .. ? B. b. k.. a 
1) e kePdmı ce?..atlan ur arına ıs . d. d Ell . avuçlarımın muyor. Bılmem anlıyor musunuz? Hem hali hareketle 0 da: kendi halimizle meşgul iken bizi ken 

...., h .ı... b. d ··ı ·? lı zann<' ıyor um. en J b·1· · · K t·ı lm d h l. · k d l k """" u ayPU ır şey egı mı. . k 
11 

• . nun elle- nasıl anıya ı ırsınız. a ı o a ınız _ Hem şehzadeler bizim efendimiz o- a ımıze omayıp a ımızı ama ve bi 
Siz lx>nden vak'anm nasıl cereyan içındevken. anının.~ ennı ~ h l . ki anlavabilesinz.. ğ'ullandır gayri sana itimadımız kalma-ı lisana getirmek niçindir? Yoksa bizi suçl11 

ettiğini öğrenmek istiyorsunuz. Ben ri içinde zannedecegınden şup e em - İ h . b T .. d k n d dı nahak' yere Hüsrev Paşavı öl.dürttün, edip mahiv mi etmek istersinız? Allah -
anl t F k t ·acak kur- vordum. Aklımda hep o vardı. O, onun şte epsı u.. aamınu en a ı e- şehzadelere de kıyarsın elbette ki şeb - tan korkmayıp padişah hazretlerinden u-
tu a ırı~. a. a neye yara) • ll'k kocan ğil mi, cezam da idam. Ben başka bir zadeleri cıkart bize göster!.. ıtanmayıp böyle tuğyan edersiniz. 

1
1
mak ıstemıyorum ki. . . be sey istemiyorum. Dedi. Murad, bu ağır ~özler karşısında ( Arkcw. vıır) 
lk defa on altı ya~ırnda sevmıştım· Aylar geçti avukatım. n onun var-

-=- (Dinliyordum. Başka ne yapabilirdim.) 1 tir. Başka bir kadın böyle sevgiye canını zevke düşkündür. Kimseye, hiç bir şeye 
.. son Posta» nm edebi tefrikası: 2l - Onun gibi bir kocam olsı:ı dünyada verir. Fakat sen ... Sen bir Karmensin. inıınmaz. Şimdilik seni deli gibi seviyor. 

sıkılmazdım, bıkmazdtm. İnsana öyle ha- Sözlerinin ağır kaçtığını anladı. Ken- Başka türlü ele geçiremiyccej(ini bildil'I 
kim olmayı bilir, öyle hayatını doldı.trur I dine hakim olmıya çalışarak güiümsedi için de seninle evlenmek istiyor. 
ki onun karısı olub da aşkını bölüşmeyi ve bahsi değiştirdi: Kırılmıştım: - İltifat ediyorsunuz. 
düşünmek imkansızdır. - Muhlisi gördün mü? - Doğruyu söy\üyorum. İhtimal biJ 

- Evetttt?.. - Kahvaltıda beraberdik. kaç sene hoş vakit geçirirsin, kendine bn• 
- Ne de hislidir yavrum... - Ne şen insan de~il mi? lıyabilirsin. Çünkü se\'miyorsun. Başlul 
Dünyada kabalık bilmez. Ah hele at - Bilakis durgun ve hasta.. birini sevmenden korkar, sana sadık ka • Nakleden: Neyy·r Kemal 

üstünde görsen ... Ne güzel, ne güze1dir. Endişelendi: lır. İyi ki sevmiyorsun. Onu seven mu • 
- Mümkün değil Haluk, dedi, eve gi - 1 Le.~18 .. Hanımefe~di ~av~ perdeli, pem- o parlak. o şen Leyla Hanım gitmiş te - Hasta mı? .. Ha ... Midesi bozuk de- hakkak bc-dbaht olur. 

deceğim. Senin ~ıbi ben de üşüdüm. be doşelı odanın bır koşesınde kanapeyc yerine yaralı, yorgun bir genç kadın ,Rcl- mek istiyorsun. Yeni bir şev değil. Oda - - Roman okur gibi konuşuyorsıınu-. 
Vahıdle ikisi kaldı'ar. Biz Leyla Ha - uzanmıştı: • . .. mişti. İçime dokundu. •sını gör. sebebini anlarc:ın. Raflarda, ma- Bu zamanda böy:e şeyler için kendini 

nımJa o~oınobile atadık. Vahid uzandı, - Başım çok agrıyor, İncıgul! _Çoktan mı tanışıyorsunuz? diye sor- sasının üstiinde :ne cbı,ilırrın" ların re - bedbaht ed<'n var mı~ 
gCıya uşumiyeyim diye mantomun vakası- Parmak arımın uçlarıle alnını okşa - dum. simleri vardır, bi1se:ı. Hesabca beni de - Tek tükte olsa var. Fakat bu baht• 
~ k:~u~rdu. Başka zaman ols!l hiddet- dıın! . . . . . _ Beş Yll var. Fakat bu seneye gelin - p~k s~v~r. G~lü~ii 3lmak için ~en: va sızlığın sebebi kitablardaki gibi ölü~ 
kı OJ>Ururduın. Bu anda bir ölüden far- - Benım elım şıfadır. Durunuz. ştmdı ciye kadar şöyle böyle tanışırdık. O za- bı!. yuzu~ getınnıştlr, ya da bi ezık ... facia filan değil... İstediğimize erişe • 

m yo~tu. geçer. manlar beni başka bir seven vardı. Gorec<-ksın. m<'di~imiz, erişsC'k bile elimizde tutama-
ı:y~ Hnnıın voı boyunca. hiç konuş _ - Bilirim sen cici kızsın aıruna elinde (Doğruldu.) - Mükemmel koca, de~il mi? <lığımız için bedbaht oluyoruz. 

k:k ı. atn:_ıy~ gıderke:ı de yüzümü so - değil... Hallık, dost olduğum halde r ın~ a~k- - Evet: Ya.hid de sana b?vJe. o]ur. Ya1- İçini çekti. 
sol{uk optu. Odac:;ı.na girdikten sonra: I - Nedir elimde ohmyan?.. ta bahsetmiyen ilk erkektir. ı r>nı erı - nız o, evlılık hayatına nefıs hır asık ro- Birkaç dakika sustu. Sonra gülümsi • 

- Yorgunum. yılan kız! Darl.{ınım zan- - Şunu bunu baştan çıkarmak ... Da - şil~ez bir m~lukmuşum gibi scnsuz bir lile başlıyacaktır. Mııh~is ~~v1ıe şeylerden yerek: 
ne~e. ':'or,~num, diye seslendi. 1 ha ilk gördüğüm gün bana zararın doku· hürmetle sayar. Bir gün bu sn 1gı .~ş~a ~kmaz.Aman Yarabb.ı hızım balayımızı - Başımın ağrısı geçti. Elin sahide• 
}I Mısafırlıgım _Yarın sona eriyor. Nazire nacağını tahmin etmiştim, amma şerrin - döner diye bekliyordum. Boşuna umıd ~rsen .ne cehennemdı!.. . . . şifa imiş. Her şeye ra1';men hoşuma gidi• 
n anımın. davet~n?cn sonra yer yüzünde den tatlıılıkla kurtulurum sanmıştım. t "şim anlıyorum. Fakat onu sen de - Bır Fransız muharrırı: ,Bahvı dıc::- yorsun yılan kız. Senin ı:?ibi kız kola1 
erey~ gıdeceğinı, ne yapacaJ::ını bilmi _ _ Beni ne kadar yanlış tanıyorsunuz. el m~e~i;emiyeceksin, yıl3n kız! Dün gece çiye gitmenin, foto~af ç ı.t·rmenin bir kolay bu'uninaz. 

Yen bır serseriyim. Kaçsam, buralardan Üzülmenizi hiç ister miyim? Söz istedi - e :ıda ona senin ta.ş gibi bir kız oldu~nu, eşidir. İnsan bu koca zahmete ancak ne- Öoüstük. Odama çekildim. 
~kla~. yabancı .. eP~.rde ne bir Kar - niz verdim ve tuttum. ~nüne gelen erkekle eğlenmekten başka ticenin hatırı kin. 'katlanır .. diyor. Evet bu işin bir 1ek çıkar yolu var: q 
te n g.~e~, ne de yuregıme ateş gibi dü-I Yorgun yorgun: şey dilşilnmediğini, bugünlerde VahidJe - Neticenin mı? da Vahidle evlenmek. Kendisine kıvmef 
~n küskün, mavi ~özleri bir daha hiç - E\•ct, görünüşte olsun, tuttun. Am- gönül e~lendirdiğini söylerlim. Yarın da - Evet ... Zengin bir evin, incinin, el- vermediğim için cİzmirdeki gene ka ~ 

eorme~em! rna neden Haliık dün gece locadan kaçtı? alıp Yalovaya götüreceğim. Senden uzak- ma.sın, adın. şöhretin filnn... dın:t ın Mu1hlis Beyefendinin cbıldırcı~-: 
~ahı~le .. ev1en~ek hala elimde... ilk - Sövlemedi mi, üşüm~ş. ]aştıracağım. Ha1fıkum hiç de~ilse benim, - Orası öyle amma Hallıkla evlenen }arından farkı olmıyacak. Ne de olsa kı .. 

~ndel/s1ume duşer. Sonra bırakır, İz - - Üşümüş mü? Siz Haluku tanımıy~r- yalnız benim arkadaşım olarak kalacak. iki taraflı me..·'ud olur. bar bir erkektir. Bana kabalık etme• 
kır e ı meç.bul sevgilisini' koşar. Mü - sunuz. Üşümek nedir bilmez. Ah, benım Böyle yapmusam senin yüzünden fizQle- (LeylA Hanan ikinci tarafı varsın söy- Rahatım için elinden gelenı yapar. ~n • 
emm~ı bir hayata kavuşurum. Uşakla - sevgili Haltıkum. Bana iyiyi, do~ruyu cek. l~mesin. Ben biliyorum.) nesinden ka1.an elmnsları. zıimrüdlerhı an.· 

lı;m, hızme~ilerim, köşklerim otomobi - sevdiren Hah'.ikum. İçi dış:. bir Ha1Qkum. c1ıx..- ··rü · · 1 D k v h.d B · ı şı·şlidc şn an un P , k .b. (Ses çıka11ma K""ı ııo nce sınır en- - eme a ı eyin iyi bir koca o- )atmakla bitiremıyor ar. k .. " de köşıl 
ko • aram, e\masl:ırım olur. cKestane İnsanlan, hayatı ne iyi bilir. Her ~s ~ı ı, dı .. ) lacağını umuyorsunuz. apartımanları. Adada, Eren ovun .1._ 

nısu .. nu da seviyorum. Hem... hepimiz gibi o da bildi~i yolda yür~m~ H ımın cı .,.. -. Jianımclcndi sizi çağırıyor. ister amma kimseyi incitmeden ... Hıç bır Anlıyor musun, .ı.enin yüzünden üzü - Bilinmez. Ben kendisini yıllardanberj ]eri. otomobili var. Şaz.iyi'.! un. lacaM 
J.Iızm t · · b · ,,1 özil bak Jecek. Zaval\ı Ha1Qkum bir severse mu- tanının. Hiç bir şeyi oldultu gibi, tama - likleri, hanları, bağları da bl:'<. "rllıması 0-ar> 

..,k e çının u haberi üstüne yukarı kadına bir an oWıı eao ence g e - n • ,,. tun ,.. .. ed. hakkak ömrünün BOnuna kadar sevecek - mile söyledi~ne inanamazsın. Müth~ demektir. 
· tı,..ını gorm un. 
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(Me~leketDaberler~ ~ı~~n~P~~~~l~S~P~~O~~R~ 
Kandilli rasat heyeti Felaketzedelere yurdda Balkan kır koşusuna atletlerimizi 

• yapılan yardımlar . • 
Sı vasta tetkıkler yapıyor Nizibde altmışlık bir kadın nıçm hazırlamıyoruz! 

40 senedenberi sakladığı 
gelinlik hatırası altınlarını .Rasathanene müdür muavini Kemal Eerkmen: 

"Sıvasa tehlikeli darbelerin gelmesi melhuz değildir, 
Herkes normal hayabna avdet etmelidir" diyor 

pı p u:p;e+aşı:;c;s j i )ij!4i SJI* m ft144 wsq - ' ' 4 .. 

çıkarıp verdi 

Onuncu Balkan oyunlan Atinada ya-ı Balkan kır koşusunda bize zehir neşrede. 
pılırken toplanan kongre, 1940 senesi cektir. Ömer Besim 
Martı içinde ilk defa bir Balkan kır ko- H t k 
şusu tertibi için karar vermişti. ungarya .. a ımı 

Nizib (Hususi) - Küçücük bir kaza 7000 metrelik bir mesafe dahilinde ve bayramda UÇ maç 
merke?:i olan Nizibde kaylllakam Cevad 
Yurddaşın başkanlığınd::;\ alttı grupa memleketimizde yapılması düşünülen bu yapacak 
ayrılan yardım komıit.esi kczylerde ~ kır ~-0şu~n~n h~~ü~ ka.t't olarak tarihi Macarların M. T. K. namile maruf o-
kasabada faai.iyete geçmiş. SOOO lira pa tesbıt edılmış ~egıldır. w lan Hungarya takımı Perşembe günü Tu.. 
ra. l:irkaç yüz paırça eşya t.oplamışt\r. Uzaktan uzaga, kulagımıza çarpan şa- tanbula ·gelmiş olacaktır. 

Bu arada Zehra bacı adında 60 lık yitaalalra. gdöre. Balkand .. k~~ ~lmoşuskt~~ Mart Hungarya bayramın ilk günü Galata-
or arın a ıcrası u.şunu . e ı::u.u:. sarayla, ikinci gu·· nü Fenerbahçe ı·ıe, u--

bir ihtiyar 40 senedenberi saklamakta B k olduğu gelinlik hatırası cJıtınını sata- u oşu için en münasib bir yer olarak çüncü günü de Beşiktaşla oynıyaeaktır. 
~eybeliadanın seçilmiş olması isabetli Macar takımında kuvvetti ve bevnel-

rak komiteye vermiştir. bır buluştur. . milel oyuncular bulunmaktadır. · 
Samsunda K k 1 

ml
'lli ır oşu arının, bı lhassa uzuna yakın Takım şöyledir: Kaleci Sabo müdufi-

Samsun (Hususi) - Samsun ~~safelerindeki bü.tün arızalı yolları ile ler Biro _ Kiş, muavinler Dud<ı; _ Turai-
yardun komitesi, Samsun valisi Fuad k 1 b t 1 ı -Y ınış ve çı ış arını ır araya op amış o an Şebeş, muhacimler Beki _ Müller _ Çe _ 
Tuksal:n riyasetinde hergün saat beş Heybeliadada yapılacak bu kır kof11SU· Kolmar _ Titkaş. 
buçukta pa!rti kurağında t.oplanarak nun pek b~yük ~ir .~evk ve heyecan için- Kafileye maruf idareci Dr. Fodor d· 
yarcbm işleri üzerinde müzakerelerde de geçeceğıne hıç şuphe yoktur. yaset etmektedir. 
bulunmaktadır. Bu toplantılar. iki üç ~~}kanların, ~n . 5ağlam mukavemetçi- Takımla beraber antrenör Feldman ve 
saat siirmektedi.r. lennı memleketınnze toplıyacak olan bu Tokaç gelmektedir. 

Kızılay merkez heyeti de sabahtan koşu için yapılan idari hazırlıkların ne Bayramın dördüncü Salı günü d t 
akşam~ ve gece geÇ vakte karlar kurum kadar ilerlemiş olduğu henüz meçhulü- tanbul Ankara muhtelitleri arasıned :,; 
binasında çalışmakta ve milli yardım m~zdür. maç T~ksim stadında yapılacaktır. a 
komitesinin d irektiflerinin acilen tat- Ilk Balkan kır koşusunu organize et- Mekt b; 1 b 1 
bikine nezaret etmektedir. meği üzerimize almak şerefi dolayısile, e er arası YO ey O 

Sıvasta sokaklarda kunılan çadı11ar Halkevi reisi İbrahim Cebesoy. te- bu müsabakanın bütün teferruatı .üzerin- maçlarl 
Sıvas (Hususi) _ Zelzele mmtakasın- mnadanberi Sıvasta duyulan bütün sar • berrü hususunda Havze.1 halkının gi)s- de ciddi bir hassasiyetle durmağa mec- Kız mektebleri voleybol lig lıeyetın-

da tetkikatta bulunmak üzere Kandilli sıntılar hep 
0 
mıntakada intişar eden tali terdiği tehalükü şükranla anmakta ve bur olduğu.muz içindir ki gözümüzü a- den: 17/1/1940 Çarşamba günü yapılacak 

toplanan esvanın sevki hususunda şah- ç1p kapaınağa vakit bulamadan btr gün voleybol maçları: 
rasadhanesi tarafından teşkil edilen ve R:ucalardır. Biz bunlara Replig namını ve st birçok f~dakarhklar yapan sosyal hemen önümüze dikiliverecek olan bu Cümhuriyet Lisesi - İst. Kız Lisesi saat 
müdür muavini Kemal Erk.men ile ra - ririz. Ve her büyük zelzelede bunların yardım komitesi reisi Fevzi uıuso~·a müsabaka hazırlığmı!l bizim hesablara 15 te 
sadhane memuru Süreyya.dan mürekkeb bazan aylarea devam ettiğini tesbit ettik. alenen teşekkür ettiğini yazmaktadır. göre şimdiye kadar bitmi§ otması IAzım Şişli Terakki Lisesı - İstiklal Liscst 

heyetin birkaç gündenberi şehrimizde tet Kırşehir zelzelesinde de, Dikili zelzele - Milli komitenin uzuvlarının faaliyeti de gelirdi. saat 15.30 da. 
kikatta bulunduğunu telgrafla bildirmiş- sinde de böyle olmuştur. Bu zelzelenin de te.şekklir1e yadedilrnektedir. Üç kişilik bir takım koşusu olarak ya- Çamlıca Lisesi - Kandilli Lisesi saat 

tim. Şehrimizde büyük bir korku ve he _ böyle olması tabiidir. Bu t~li zelzele ara _ DiC-er taraftan inhisaır idaresi fela- pılacak Balkan kır koşusunda bizim eki- 16 da. 
ketzede1er için 120 kiıo köylü kalın tü- bin bu aradaki birinin ne olacağı en mü- Ankarada atıcılık ve nı·şancılık 

yecan yaratan son zelzele hakkında Ke - sında ilk darbe kadar veyahud ona ya - ı tünü feberrü etmiş ve bunlar millf him bir meseledir. derslerı· 
mal Erkınen şun1.arı söylemiştir. kın yıkıcı bir tekerrürün vukuu görül - yardım komitesince felaketzedelere Balkanlı mukavemetçiler arasında, 

- Biliyorsunuz ki memleketimizin her me~tir. Onun için bilhassa Japonya tevzi olunmustur. renklerimizi temsil edecek takım henüz 
tarafı tezelıü'idir. Her sene yurdda bir ve Şili gibi memleketlerde zelzelelere çok Vezirköprüde tesbit edilmiş değildir. 
kaç zelzele kaydederiz. Şayanı teşekkür- alışık olan halk bu sarsıntılara hiç ehem- V~:ı:irköorü (Hususi) - Vezirköprü Bugün ortada mevcud olması lazım 
d.ıür ki bu zelzelelerin ekserisini çok ha - m.iyet vermez. Bizde ise mesele henüz baya~ları. kavmakam Kılıcaslanın refi- geıen takımın toplu olarak ~imdiden, 
fif, hazan 'hiç hasar ve telefat vermeden böyle değildir. Halkımız zelzelenin bu ka~ı Haniye Kılıcaıslanın riyasetinde Haybeliadanın yarış yolunda çoktan id
geçi;;tiririz. Bizdeki zelzelelerin karak • karakterine alışmadığı için sinirlerini u- bir toolantı yaparak fetaketzede kar· manlara •başlaması birinci derecede dü-

.. dd . V deslere gereken yardım yapılması için şu"nülecek bir mevzu olmalı idi. 
teri tektoniktir. Bunun manası arzımızın zun mu et gergın tutar. e en ufak sar- f 1 k · 't 1 te kil t : 1 aa om1 e er .ş e mış er ve mem- Çocuklara izin mi almak lô.zunsa, ufak 

Ankara (Hususi) - Aylardanberi Atı
cılık Spor Klübünde nazari ve ameli bir 
surette muntazaman devam eden atıcı -
lık ve nişancılık derslerinin, bavala.ru1 
soğuk gitmesinden aıneU kısmına tahsi! 
edilen saatler muvakkat bir zaman için 
tatil edilmiştir. Nazari dersler devam efi. 
mektedir. 

Milıletimiz için tarihi kıymet taşıyaa 
sulh olan klşrındaki muhtelif dahili de- sıntılarda büyük bir tehlikenin korku ve leketin mümtaz bayanlarında!n müte-

t laş" lt d B k k k b bir himmetle haftanın muavven gu-nleri bu sporun canlandırılmasında, büyük e · 
partmanların müvazenesinb'ı bozu1maııı e 1 a ın a yaşar. u or u ço ey- sekkil bu komiteler. mühim bir vekOn u 

ne meydan açıkan enerji merkezlerinden hudedir. Sıvasta bugün en çok nazarı dik tufan giyecek esva taplamışlardır. Heyıbeliadaya kadar zahmet mi llzıınsa., nerji sarfeden sporcuların bu hareketi'19 
intişar eden mevcelerin tevlid ettiği sar _ katimi celbeden şey halen ötede beride Bafrada bütün bu lüzumlu işler hemMl ikmal edi- takdirle kaydederiz. 
sıntılar demektir. Bunların şiddetlerine kurulu gördüğüm çadırlardır. Her tara • Bafra (Hususi) - Bafranın teberrü lip harekete geçilmelidir. Bu hafta yapılan ayakta desteksiz, d& 

fın kar i\e örtülü olduğu bir muhitte ve Ayak üzeri yapılacak hazırlıkların. acı neme atışlarında en iyi derece alan atıcı-
ve bu merkezden olan uzaklığa göre ha • listf~~inin mühim bir yekun tutacaoğ'ı !arın isimleri şunlardır: 
f1f veya şiddetli hissedeı·ir.. Geçen ayın hararetin sıfırdan aşağı 27 dereceye düş- anla!!ılmaktadır. AlAkadar bir Bafralı: bir hüsran getirmesini i.stem.iyorak, bu Sırrı Conklu, Ruhi Sel, Mustafa Ura), 

tüğü bir şehirde bu noktayı ehemmiyetle B f t _..ı 1 sahadaki feragatı nefisleri bel' zaman öl-
2i sinde Sıvasta duyulan zelzele bu ma- t b .. tt· k . t . ç·· nkü « a nı azam yaıuımı yaomıva ca ı~a- Özdemir Duru, Nerime Soyk6k, Neri • 

e aruz e ırme ıs erım. u asıl zel- ~ t Kıa · teberrüünÜn 20.000 çülmüş <llan mukavemetçilerin kollann-
hiyette bir hadisedir. Bu zelzelenin mev- zele mınt-akası istikrara doğru ilerlemiş- r. t: ır. za1;1ız . . d t tm 1 . b 1 nmalı. man Akçebaş, Hayrullah Akyürek, Saba-
celeri Erzincan ve Kelkit vadisini takib tir. Bu mıntakadan 80-90 kll.ome. tre me - lırayı bulaca~mıToı<akanttaıyorum• dem1ştır. an u a ı, ve ışe aşa hattin Alpan, Kemal Ulaş, Fethiye, Bed-
ederek yüzlerce kilometre mesafelere ka- af d b 1 s hl k Yoksa Hayfbeliadanm çam kokuları, riye Nursaçan. s e e u unan ıvasa te ı eli darbe - T k t (H A) z 1 1 f l"ı- ti 
dar uza b" _ıı.. •• • k b o. a ucıusı - eze e e a>1.e -yan ır scaıa uzerınde i. irçok !erin gelmesi melhuz değıldir. Herkesin 
kıymetli köy ve kasabalarımızı harabeza- sinirlerine hAkim olmakla çalışması ve nin b:1"larnncmdan bugüne kadar To-
re çeviren enerji taıyikinden Siva.sa gel- son zelzeleden evvelki tabii hale avdet et- kat Kızılay kurumu ve yardım komi
miştir. Yaptığımız tetkikata göre o za • meği bir vazife telakki etmesi lazımdır. tec:i b\\vük bir gayretle çalışmaktadtr. 
==~~=~=====~~===~~~~~~~~~~~~~~~~ Ada1>3zarma gelen Erzincan 
Çankırıda gece dershaneleri 1 Çankırı elektrik işi 3 ay sonra fp}aketzede1erl yerleştiriliyor 

açıldı Ad~n::ı.zarı (Husust) - Erzincan fe~ 
bitecek Ja'Lret7ede1erinden şehrimize gelenler 

Çankırı (Hususi) - Halkevi kurslar Çankırı (Hususi) - Belediye yeni evlere ve otellere yerlestirilmişlerdir. 
şubes ı her yıl olduğu gibi bu yıl da ge- elektrik tesisatının ikma•li hususunda Yılbası pivangosundan 2500 lira alan 
oe dershanesini açmı~ bulunmaktadır. gayretler sarfetrnektedir. Şimdiye ka- Karcısunun Koca•eli kövünden Muhittin 

Okuma yazma öğrenemiyen halk k dar diinya vaziyetinin karışması vü- adında bir vatanda~ bu ailelerden iki 
faydalı olan bu dershanelerin b.~. zünden ihtilMlı bir hale gelen taahhüd- yavru~1a kışlık elbise ve levazımatı al
H.a·lkevindedir. Ve g~leri 

2 
saat~:;~ ler yeniden iyi bir anlaşmıya müncer mak snreti]e yardımda bulunmuştur. 

gösterilmektedir. olmustur. OUzce beledivesi maili inhidam 
ev'eri yıkhrıyor Dershanenin diğeri de hapisane için

dedir. Burada da mahkümlar okutul
maktadır. 

70 gün müddeti olan yeni anlaşmaya 
nazaran tesisatın hepsi bu müddet zar
fmrla. tamamlanmış olacaktır. 

Her iki dershaneye devam 
120 kişiyi bulmuştur. 

. Bu guretle Çankın 3 ay sonra artık 

d l hızar olduğu eski elektrikten kurtu 
e en er 1 k . -

aca ve ıştiyakla beklediği bol ı ı va 
kavuşacaktır. ş g 

Düzce, (Hususi) - Birçok vilayetler
deki felaketleri gözönüne alan Düzce 
Belediye.si maili inhidam elli evin yıkıl
masına karar vermiş ve faaliyete geçmiş, 
birçok evleri yıkmaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Hasan Bey ne oldu bi-

z{nl oğlana yahu? .• 

. . . Birkaç gündür kendı 

masası dururken senin yazı 

maaana oturup ~ı~yor ••• 

. • • · Sofrada bile senin yeri
ni almaya çallflyor. Hasan Bey - Hanım sa

km bizim yumurcak ta k~zan 
kaldıran genç ediblerden ol
masını 

Halka taksitle ucuz 
evler ya~tırılacak 

Dahiliye Vekaletinin §ehir ve köyleri· 
mizde tahta, saz, teneke ve kerpiç gibi 
dayanıksız ve gayri sıhht evler yerine, 
her türlü sıhhi ve fenni tertibat ve evaafı 
haiz ucuz binalar yaptırmağa karar ver
diğini ve bu hususta vilAyetlerden bazı 
malumat istediğini yazmı~tı.k. 

Vilayet Vekaletin istediği bu malft
matı hazırlamıştır. Diğer vilAyetlerce de 
hazırlanan cevablar peyderpey Dahiliye 
Vekaletine ,gönderilmektedir. 

Her vi1ayet mıntakalarında gelirleri 
40 ve 75 liraya kadar olan ailelerden ki
rada oturanların sayısını, ıebir ve kasa
balardaki iboş razinin miktarını Ye bot 
arsaların vasati kıymetini, bir, iki, üç o
dalı kargir ve ahşab e~rlerin vasatı kaçar 
liraya mal.olacağını te.sbit ederek Dahili· 
ye Vekiletine ·bildirmektedirler. 

Vekalet bu malUmatı kısa bir zamanda 
tasnif edecek ve yeni bir kanun l.Aythası 
hazırlıyacaktır. 

Tuthiliye Vekaleti son büyük zelzele 
felaketi dolayısile yeni yapılacak bina
ların ayrıca zelzeleye karşı dayanıklı ol
masını temin hususunda da icab eden 
tedbirleri alacaktır. 

Halk için yapılacak UC'UZ ve kullanışlı 
evlerin muayyen plclnlar dahilinde ya
p1 lması işi de ayrıca Nafıa Vekaletince 
tetkik edilmektedir. Bu gibi evlerin hü

Dun dört yerde 
yangın çıktı 

Dün şehrimizin muhtelif yerlerinde 
dört yangın hadisesi olmuşsa da, itfaiye
nin vaktinde müdahale.sile dördü de sön
dürülmüştür. 

Kadıköyünde Muvakkithane caddesin.o 
de 31 sayılı Vecihiye aid evin baCa.cJında. 
ki kurumlar tutuşmuş ve bu yüzden et
rafa kıvılcımlar sıçramağa başlamıştır. 

Yangın mahalline gelen itfaiye ateşi del'
hal bastırmıştır. 

İkinci yan·gın hadisesi de gene Kadıkö
yünde olmuştur. Yeldeğirmeninde Uzun· 
hafız sokağında Kadoya aid 173 sayılı e
vin üçüncü katından yangın çıkmış i.91 
de, itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Ayvansarayda Atikmustafapqa ma· 
hallesinde Avcıbaşı sokağında Arife aid 
7 sayılı evde kiracı Hafize, mutfaktlı 
mangal yakarken s1çrayan kıvılcımlar et, 

vardaki talaşları tutuşturmuş. az sonra 
da ateş mutfak kaplam.alarma airayet eda 
rek büyümüştür. 

Hadise mahalline gelen itfaiye mutfak 
yandıktan sonra ateşi söndürmil.ştür. 

Dördüncü yangın vak'ası da Ortaköy
de olmuştur. Orta.köyde Değirmen soka
ğında 13 numaralı Kamilin isticarmdakl 
makara imalathanesinden yangın cıkmlf 
ve yetişen itfaiye tarafından söndürül
müştür. 

kilınet kontrolu altında inşaat şirketleri =============ı====
birer ev sahibi olabilmesi için Dahiliye 
Veka1cti mühim k<>laylıklar gösterecek. 
belediyeler de bu teşebbüsü muhteliJ 
şekillerde kolayl~tıra.caklardır. 

tarafından toplu olarak yapılması ve tak
sitle halka mal edilmem ciheti ~mi
yetle gözönünde tutulacaktır. 

Halkın ödeyeceği kira ile 15-20 ı;e.nede 
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Tarihten sayfalar 
(Baştantfı 6 ncı savfada) 1 derlerdi. Paşa, sonunda, gene divan er • 

dı. Ölecek ve öldürülecekler evvela on.ın 1 kanına dönmüş: 
hapsine verilirdi. Defterdarın adamı, - Görün müslümanlar ne hale ve ne 
kethüda Mehmed ağaya varır varmaz, günlere kalmışız, bir bölük ağası adam, 
kethüda ate~ kesi'!mişti. Derhal paşa51na 1 alakası yokken, kendisine sipariş edil -
~ar1p cAlaca şöyle et.mi~, siz buyurdu - memiş iken şöyle bir meşhur adamı gö
nuz mu> diye sormuştu. İbrahim Paşa, hiç türür hapseder. biz bunu nasıl işkence ile 
telaş etmemiş, yemini basmış: katledelim .. muhakkak ki ben bu adamı 

O"ldu-rtürüm! - Ben buyurmadım, haberim yoktur, 
yalandır, bir 'bölük ağası nedir ki senin Diye tam bir saat Alacaya sövüp say-
haberin olmadan, 'benlm haberim olmh - mıştı. Bir taraftan da, gözlerini Alacanın 
dan Ekmekçizade gibi bir :ıdamı götü - gözlerine dıkerek: 
rüp hapseder! Bu ne olacak iştir! - Seni kafir!. Seni kafir! .. 

Ve hemen Alaca Me'hmed ağayı ça - Diye bağırırken, baş parmağını avucu 
ğırtnu~; gene köpükler saçarak ağzJna içinde sıkarak cherifi pek tut'> işaretini 
geleni savurmuştu: vermekte dcvam etmişti. Bu sahnenin so

- Sen niçin bir defterda:: adamı hap- nunda ~adrazam kethüdası Mehmed ağa: 
setmişsin?! Ben mi dcdin1? Yoksa kethü- - İmdi sultanım buyurun emir verin 
dam mı dedi?. salıversin!. demişti. Paşa o zaman da ba-

Alnca Me-hmed a~a paş:ının huyunu şını menfi bir hareket ile sallıyarak bu 
bilirdi, boynunu bü~<:üp durmuştu. Bu - mE:'srle hakkındaki kat'i hükmünü ver -

nuıı üzerine, İbrahim Paşa. Alaca Meh- mic:ti: 
rned ağaya öyle küfürler'~ hakarete baş- - Rövle maskaralık 0

1
maz, bir adam 

lamıstı ki, kendiıoini yakından tanımıvan- bu satte hapsedilip bu sattc> salıverilmez!. 
lar cbu paşa bu adamı ~imdi katlettidr> 1 R~şad Ekr~m - Garson mektebi 

HER AYIN 

NCI 
ÇEKİLİRDİ 

· ... '~.' . r. . \. 
·~:t ' ' . ..-. : ~. 

r•..1· . -
, ... ('-' - ' 

-~. 

SiNDE ·· 
ÇEKİLECEK 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ 
açılacak 

Son günlerde İngiltere ve Fransaya lstonbu'da büyük bir lokanta ve gar- Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, 
l:ıracat mahsıls bir derecede artmıştır. son mektebı açılması içm ba~lanmış olan ·cY 
. Piyasamızda ~u iki ınc~I~kete satıl•-, t~tkıkl?re son günlerde büyük bir hız ve- .., in ir ağrı ve Sl z ı l ar l n l 

Bir günlük 
ihrac faa·iyeti 

bılecek mal' ar i.ızerınde gorı1şmcler ya-
1 
rılmıştır. pılmaktadır. Bu işle meşgul olan Belediye 1ktısad Derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Fransaya ham deri, fasulya, kitre, iç Mü~rlüğü, L~anlar Umumi Müdürü =~ı:=~~=:==-=====-==--==:ma-=:a::::===-=-=ı-=ı=======-==-=============-===::ı=======-===ıı:==..,.
f1ndık, ham ipek, keten, limon satılmış-ı Raufı Manyası ıle tekrar temaslar yap-

0
_ : ~ 

İngiltereye koyun ve kuzu derilen, av Bu temas'ardan maksad Limanlar U- ~ A (1 » V O tır. mağa başlamıştır. ~~~~ 
derPeri, keten ibra<: edilmektedir. mum Mudürlüğü ile Devlet Denizyolları 

Zehirli gölge 
İtalyaya gönderilen taze balık. kitre, İdar{!sinin müştereken kurnıağa karar Aınerikaya av derisi, sünger. haşhaş, tuz- verdikleri lokanta ve garsonlar mekte- An ara i adycsu (Baştarafı 7 nci sayafada) ı bu adam hakikaten mevcud :mu idi? Ne-

lu balıkla beraber ıbir günlük ihracatın binin, Belediye tarafından kurulması ka- min doğruluğunu kısa zamanda isbat e- reden ve nasıl yakalıyacağımızı bılmedi· 
miktarı 250 bin lirayı bulmaktadır. rarlaştırılan mekteb i!e birleştirilerek DAJJGA UZUNLU(;U deceklerdir. Necdet ve nişanlısına gelince ğimiz kaypak bir cismi tutnuığa çalıp· 

tek ve büyük bir mekteb yapmaktır. 1641 m. 182 ıtea. ııo Kw. bana itimadın varsa onların masum ol- yorduk. Gene ellerimizi uzattığımız za .. 
'l'iftik. keçi kılı ve arpa fiatlan arttı 
İngiltere. Fransa. Romanya ve Mn

rarist~ndan tmik talebleri devam et -
mektc olduğundan füıtlar yükselmiştir. 
~n 140 : 160 kuruş arasında 40 b~n 
kılo tiftik satılmıştır. 

Dün bu hususta Be!ediye tarafından T A.Q. 19,74 ra. ISJ!l.'i Kes. %0 x". duklarına inarunalısm. İnanmazsan tev- mnn kaybolan bir gölge ile mücadele e-
Limanlar Umum Müdürlüğüne bir teklif TA.P. sı,7t m. 9'65 Kca. IO Kw. kıf et, fakat adliyenin iki saat zarfında decektik, zehirli bir gö~e ile ... 
vaki olmuştur. kendilerini serbest bırakacığını görecek- _ 3 _ 

Limanlar Umum Müdürl:iğü, bu tek- ÇARŞAMBA 17/l/19to sin. İşte artık benden şikayet edemezsin. cKatil benim" 
life' henüz bir cevab vermemiştir. lıunun- 12.30: Program, n memleket saaı ayarı, Bütün bildiklerimi söyledim. Bakalım Cerrahpaşa hastanesinden çıktığımız 
la beraber birleşmek faydalı görüldüğü'n- 12.35: Ajans ve meteoroloJl haberleri, 12 50: şimdi kendini be.ş dakika evvelinden da- zaman sabah yaklaşıyordu. Rıdvan Sa~ 

Keçi kılı üzerinde spekülAsyon ya -
pıldığ•ndan. bunların fiatlan da 40 
kuruşrnn 80 kuruşa yükselmiştir. 

Tü k ~11ğl· <Pi> 13 30 14' M.' zik· Kil .. k 
den lokanta ve garson'ar .ınektebınin te-

0 
kr tmu <•Ş ·f· N lb ~-k- ) 

1
· uOs · Nçu ha yalnız ve daha çaresiz hissetmiyecek dulJah direksiyona ıgeçerken: 

. . . . . r es ra e . ec ·~ ın. - car ed. . . 1 Eğ , d b. · . · · sısı ıçın Lımanlar ve Denizyol arı Umum bal: Süvari valsı. 2 _ Paul L1nclte: Ollm _ mısın. er yoıumuz a ızım ıçın bırkaç - Necla ile görüşmeyi arbk yanna bı· 
Müdürlüklerinin Belediye ile bu işde plyadlards <Mar-1.> 3 - J. Strauss: Neş'ell ümld şulesi tefkil eden ışıkların da sön- rakalmı! dedi. Fena halde yorgunuz. 
t~riki mesai edecekleri kuvvetle umuı- j Vnls operetinden Buseler vnlsi. ıs: Program düğünü gör~k olursan bana itab etme! Serkomiser sordu: Arpc.larırnıza da dış piyasalnroan a

laka artmış ve 900 bin kilo a·livre erpa 
satı~ı olmuştur. Fiatlar 6 : 6,25 arasın
dnrlır. 

maktndır. ve memleket saat ayarı. 18.05: Türk müzııu. Kabahatli sensin! _ Necla ile ne görüşeceğiz hocam. 
Yakında açılacak olan yeni yolcu sa- ççn~a1 nıa1.r: Vtineclhöe. Kemal N. Seyhun, Cevdet Münakaşa bitmişti. Birçok yeni §eyler - Şu Hüsnü beyi ziyaret etmelerinin 

a., a, zzet kte. 1 - Okuyan: Mefharet -ğr · 'k JI' k .b ar b' 
lonunda en mütekiınil bir lokanta tesis Sn'"rnnk. ı - Yesari Asım _ suzint\k şarkı: 0 • enmıştı ·. a. at • u. ~. um~t ~n:tice sebebini an1ıyalım. Daha doğrusu Hüsnü 

A vrupada fiatlan düşmüş olan fa -
sulye, nohud. susam, keten tohumu. 
ku1 yemi pivasafarı durgunlaşmıştır. 

edileceğinden, bunun garsonlar mektebi <Ayrı düştüm sevglllmden.> 2 - Rahmi Bey. bıze serkomısenn tabırı ıle hır daıreı fa· beyden a1dıklannı söyledikleri dave' 
i~in ideal bir tatbikat yeri olacağı alaka- Suz!nCık şarkı: CBlr sihri tarap.> 3 - sadet. side içinde bulunduğumuzu anlatmaktan mektubunu tetkik edelim. Yapılacak bir 
dnrlar tarafından ,söylenmektedir. tin K~ynak _ Gülizar tfırkü: (Bağrıma taıı başka işe yarayamamışt1. Vafidis başka şey daha var. Vasko dö <;omanın 

bassyaım.) -i - Sa~tUn Kaynak - Muhay. katil deği\di. Necdet ile nişanlısı da bi· ikinci mektubunu, yani Hüsnü beye 

Pnl11tl~: Top!ar.tılar: 
yer türk:il: <Batan gün kana benziyor.) 2 - günahtılar. O halde önümüzde gene ayni yazdığı mektubu da ilk mektub ile tatbik 
Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - izzettin öır. • d ··k ld·:r.· · ·· .. d k p t 
te - Yaylı tanbur taksiırJ 2 - ş ki Be uvarın yu se ı5ını goruyor u ' or P.- etmeliyiz. 

Bir kamvon ihtiyal" bi- ka -'ına çarptı 
1 

• • u_,şak şarkı: <Bu dehrin ·germil .:evrdlnde~.) kizli mühendis Vasko dö Goma ... Acaba (Arkası nr) 
Kü~kpau~aM~~b~ka~nda~~ H~l~evınde ~e~yat mOnakapu ıs-~ı.~tl~: ~~h~ru~~.> ~~==============================~• 

ran şoför Bekirin idaresindeki 
20

22 sayılı Eminönü H.alkevinden: 4 .- Rnkım - uuat şarkı: (Silemem blr /nhisar/arda: Jf iiliür lş/~ri: 
kaınyon ş b d erken ıs BirlncltAnun Perşembe ıünü &aat 17.30 gürı.l 5 - Suph1 ZJya _ Uşşak §arkı: <Ne • 
1'evzi ' ehzade aşın an geç ' da Evlmlzln Cnğaloğlundaki merkez salonun dec hiç durmadan yanm}f.) 3 - Okuyan: 
~ ye caddesinde 16 sayılı evde ıkamct da muharrir Nusret Safa Coşkun tarafından ls:ıfiye Tokay. ı - Dede _ Ferahfeza ıarll"l: 

en Hatice adında ihtiyar bir l:adına lson günlerde hararetle münakaşa edilen <El benim için scnt sarmış blllyor.) 2 - .... 
~arpat"ak vücudünün muhtelif yerlerin Rast ıarkı: (Gönfll kurtulmuyor derdtl e _ -
d~n teh1ikeli surette yaralanmasına seb lemden.) S - Dede - Mahur §arkı: (Bana 
bıyet vermiştir. Yaralı kadın tedavi edi Uıyık mı.) 4 

- Şemsettin Ziya • Şet.araban 

cEdetıtyalta eskiler ve yeniler meseleslo mev 
e- zul•1 blr konfernn.s verilecektir. Konferans 
1- münakaı:alı olncak, arzu edenler bu hususta 

Jtı.ek ·· . ş:ırkı: <Ey gonca açıl.) 18.5!1: Serbe6t aaat 

d 
uzere Cerrahpac:a ha.c:tanesme ka 19.10: Memleket saat ayarı aJa"• te · ııılınış, k _ k 

1 
• ... •e me _ 

1- fiklt"lerlni söyllyeblleceklerdlr. Ayrıca dave. 

_ azayı yapan şofor ya nan orolojl haberleri. 19.3Q: Türk müzl~· Fasu 
•••ıştır H t ı;•. .' eye i, 20.15: Konuşma: ffiış polltika hAdt. 

- tıyc gönclerllmlyecetlnden bu llA.nımızı da _ 
vetıye teUıkkl ederek toplantıya şeref ver. 

Bır ihtiyarı çiğniyen kamyon selerU !0.30: Temsil: Kllavuılar (Monoloğ.) 
şöförü bulundu Yaz::ı.n n söyUyen: Vahi öz. 21: Serbest saat. 

mclerinl gerek eski ve gerek yeni nesle men. 
sub hütiln şair ve muharrirlerden rlca ede. 

Bir .. d 21.10: Konuşma (Haftnlık po15ta kutu4u.) 
b· ınu det evvel Topkapı haricind 21.30: M(lzlk: Rlya.setıcümhur Bando~u (Şef: 
ır ka..... l İh Kn 

rlz. Bu toplantı herkese açıktır. 

e 
............................................................... 

"a .... o muş, Papas çiftliğine çobanlı san unQer.l 1 - Trayton Adam.s: Marı. 
J Ptnak " 2 F T ~h d uzerc gitmekte bulunan Musa a - · ...., ar: Altın ve Ofunil.t (Vaı.,.) 3 -

k r " 
Ankara borsası ında ihtiya b' , __ , l- Cnrlo pedroti: cMaskeler.. 4 - B. r -•o.· Nor 

" r ır .... oy u mechul bir kam ..__, .,on taraf d • ye~ Radsodlsl. kısım 1 ve 2. 5 - R.Laparra: 

-
- -···-

iahk ka . ın an çiğnenmişti. Hadisenin Ispanyol dansı tPaseo.> 22,15: Memleket ıa 
dar~a tıle ~eşgul olan Bakırköy j:m at a)'Ul. Ajaruı haberlerl, s1raat, .aham _ 

. .Açılış - Kapanl§ 16/1/~ !lıı.Uarı 

- ÇEKLER 
b ' sı, ihtıyar köylünün olümüne s .. be tahvllAt, 'kambiyo - nukut borsası (ll'iat.) 
ıyet veren b 2215 Müzik !örünü dün buu meçhul kamyonu ye şo- · : : Ravet - Yaylı .sular kuarteti 

-
Açılıo.Kapanıı 

för. Şanı ad dlınu~tu. r. Kazayı yapan şo <Pl.) 23: Mfizlk: Cazband (Pl.) 23.25.23.SO: 
· ın a hırıa· Şa 'k Yarınki program. Ye kapanış. 

rar ettiğind b " ır. ni S'lıçuna ı -·· .. ·····-·---·--·-·-···-·-·-···· .. ····-

ı.ordra 1 Sterlin 6.21 . 
New-York 100 Dolar J.S0.19 

100 Jl'ran 2.9283 -
dilecektir. en, ugun adliyeye teslim c İstanbul İkind İflas Memurluğun -

Parl.s 
- Mllano 100 Liret 6,6575 

~nevre 100 fsvıç. rr. 19, ıos 

Bir otomobil kazasında dan: b · Müflis Dilber Meohmedin masasına ge-
Mmsttrdnm ı 00 l"lortn 99.235 

Btrlln 100 Rayipn. 
Dü ır aiam yaralandı en alacakJı M. Kastoryanın istediği 

lndbilnk:kşam 19 da Anbkapıda bir oto 314.!50 lira senede ve müflis!n defterine 

-
Drilbtl ıoo Belga U8225 1 

100 Drahmi 0.965 - Atlna 
Yaraıan:rnzası olmuş, bir kişi ~ğır surette stinad ettiğinden 6 ncı sıraya kayu~ ve 
nıın sok ıştır. Azabkapısında Nazlıha- kabulüne iflas idaresince ka"'r verilerek 

SofJ& 100 Leva 1.5925 i 
Praı1 100 Çek Kr. -

Mişon a;ğında 14 numaralı evde oturan sıra de!teri düzeltildiği ilin olunur. 

geçcrken ında .. biri. Azabkap1 caddesinden (23554) 

Madrld 100 Peçete. 13.36 

'\'al'fO'T& 100 Zlot.l -
Budapqte 100 Pengö 23.5!125 

1651 sa 
1 
ŞOfor Mehnıedin idaresindeki 

dan a .. yı 1 otomobilin çarpmasile başın
<kıVi !dı~1 surette yaralanmıştır. Yaralı te-

" ı mek .. 
~aldırılını u~ere Beyoğlu hastanesine 
·-···---.~: •• ~!ör yakalanmışhr. 
Q__ p .......... -. 
~ <ıısta 1\-fafbaası ......................... . 

Neıriyat 'h 
aıüdürü: Sdim Ragıp Emeı; 

SAIUPLERt: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG1L 

Blikrt§ 100 Ley ı 

Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Stolı:holm 100 İsveç Kr. 
Moston 100 Ruble 

Esham ve tah'riJlt 
Tür.k borcu I peşin 

Tlltk borcu n pef!n 
1938 % 5 ikramiyeli ~ 

_,..r 
Sıvas.Erzuruın lII .. 

0,965 
3.065 

I0.915 
30.8275 

-

19.'25 
ıg,35 

lD.50 
19.23 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun • 
dan: 

Müflis Dilber Mehmedin masasına gc

ı 

ı 

y 

en alacaklı Hanri Şakın istediği 238 lira 
65 kuruşun senede ve müflisin def ter
erine iatinad etmesi hasebile 6 ncı sıra
a kayıd ve kabulüne iflas idaresince n

rar verilerek Blta defteri düzeltildiği 

il an olunur. (2355~) 

Tütün ıatışları 25 milyonu buldu Öğretmen kursJan bugün açılıyor 
Son günlere kadar Ege mıntak2sında Maarif Müdürlüğü tarafından birkaçı 

zürra tarafından satılan tütün miktarı 25 yıldanberi öğretmenler için tatillerde ve 
milyon kiloyu bulınuştur. Ege mmtaka- ders yılları içinde tcrtib olunan ameli 
sının bu seneki tütün rekoltesi normal 1 kurslara tbugiln başlanacaktır. Kurslara 
bir miktardadır. Rekolte 33-34 milyon devam edecek öğretmenlerin hakkilc is
kilo tahmin t!dildiğine göre sat~lann tifade edebilmeleri için kadrolar geçen 
varmış olduğu miktar ıayanı memnuni- yıllara nisbetle tahdid edilmiş ve her 
yet görülmekte ve vaziyete salah !bul· kursta çalışacaklar 40 kişi olarak tesbUi 
muş nazarile bakılmaktadır. olunmuştur. 

Sabştan kald1nlan ve yeni Kurslar basit vasıtalarla denemeler 
kursu, dekoratif yazı kursu olmak üzere 

çıkarılan ıigaralar 

Piyasadan kaldırılmasına karar veri
len İsmet ve Bayan sigaralarmın yerine 

iki kısma ayrılmıştır. Kurslara 8 Mayısa 
kadar her hafta devam edilecektir. 

çıkanlacak oln Gelincik ismindeki bayan KilçOk tiıelerle inhisar fkolonya11 
sigarasının 20 lik kutu fiatı 16 kuru' ol- İnhiaar kolonyasının 25 er santilitre
mak üzere tesblt edilmiztir. Yeni sigara- lik yani çeyrek litrelfk şişelerinin de pi· 
run uçları kırmızı olacak, sigaralar lüks yasaya çıkarılmB.'!ına karar verilmiş ve 
nevilere mahswı ince pergamin kAğıdına bu hususta kab eden hazırlıklara başlan-
sanlınış bulımacaktır. mıştır. 

lstanbul levazım amirliğinden 
Eyüb Defterdarında 1 No. lu dikim evinin çorap atölyelerinde makineler fçln 

edilen bina dahlllnde zatı çorap makineler! e çalışmak isteyenlerin Defterdarda 
lu diklmev1 müdürlüğüne müracaatları. (10894) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

thıar 

1 No. 

OflsJmlz1n mnum muhasebe kadrosunda (100) ve (75) yetmiş beş lira aylıklı muba. 
albllklcr açıktır. 

S65!l .snyılı kanun hükümlerine göre bu ücreUcrl alabilecek yüksek mekteb veya tica. 
ret veya diğer lise mezunlarından tallb olanların arasında 18/1/940 tarihinde mOsaba • 

ta lmUham :icra. edileceğinden imtihana glreceklarln bu tarihte snnt ikide aşatıdakl 
w.salkle birlikte Istanbulda Şubemiz Mudürlüğünc ve Ankarada umum MUdilrlüiUmlll 
sat işlerine mtlıacaat etmeleri. 

l - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik terhis tezkeresi. 
3 - Hüsnühal vnrakası. 
4 - Slhhat raporu. 
& - Mekteb phadetname.st 
t - Evvelce başka vazifelerde bulunmuı ise bonservlslert. . 



12 Sayfa SON POSTA İk.incikinun 17 

Alaturka ve alafranga ~ 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: F AHRlYE NEOlM 
Her eve lazım olan bu tftab, 

bine yakın yemek, tatlı, paatalar 
pişirmesini koltty surette tarif eder. 

Fialı: 100, clldllsl ı2;; kuruş. 

Satış yeri: 

lstanbul lnkdap Kitabevi 

1940 aenesine mahsua 

RADYO ALMANAGI 

SABAH, ÖÔLE ve 
günde 3 defa dişlerinizi 

AKŞAM, her yemekten sonra 

M. Ragıb Uluğ - Orhan Sallh Nur. Her 
radyosu olanın bilmesi elzem kıJmeW 
bahisleri, ameli bllıllerl, büttin dilnya 
istasyonlarının tulü mevçlertni ~ rad_ 
yoya ald muhtellf haber ve hldlaelerl 
muhtevl olarak çıkmıştır. Ayrıca resim.. 
Ji mufassal bir RADYO LUOATİ Ue Ilm
ba cetvelleri ve dünya aat ta.rtıarını 
gösterir mükemmel blr harita llbe edil.. 
mlştlr. 939 nüshası pek ıwa b1r zaman. 
da tamamen satıldığından teda.rlklnde 
lstlcal edllmesl tavsiye olunur. Ftatı 
60 kuruııtur. 

muntazaman fırça/ayınız. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları-. 
nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. ---- ---1 Devlet damiryolları ve limanları işlatm9si umum idaresi ilAnları 1 
Muha:nmen bedellerlle muvakkat teminaııan aşatıda yazılı 8 kalem elblae ve paıt.o 

kun:aş ve harçlan 29/ 1/1940 Pazarteai ıünü aaa.t 15,30 da kapalı zart mullle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek 1stiyenlerln hlza.lannd.a yazılı muvakkat teminatı.ı. kanunun tayin 
ettığl vesikalan ve tekUflerinl &mi cin ıaat 1"30 a t.ada.r Komisyon Relslltine nrme • 
ler. ID.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Aıikarada Malıem~ dairesinden, Hayd.arpaf&da Tesellüm 

ve Sevıt Şe!llflnden datıtılac.aktır. (318) 

Metıe 

150o0 LAclverd serJ 
9000 U.clverd şayak 
5000 Siyah şayak 
'1800 Orl şayak 
'1000 Siyah kastor 

34000 Caket le palto astan 
23000 Yelek ve kol ut.arı CkazallA) 
14000 Elbise ~ palto teluı 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Muhammen 
bedeli 
L. K:. 

157360 00 

7000 00 

Mu'f&kk.at 
teminat 
L. Jt. 

HOff 00 .... 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

Ziraat Vekaletinden 
ed~~~ ~:na~a!:~~~u hükümlerine tevfikan_ tlmdlye kadar denet işletmesi teııls 
na), Seben !Bolu) re~i~ursunbey, Esk~ehlr, Duzce, Daday, Giresun, Qoruh, Po,, (Ada. 
eb'adda bulunan tom :trlnce l.stlhsal olunan ve p!ya.u kerestesi imaline elverişli 

Her re~·lrin Lııtlhsa~~tıı8'r, depolardan lst.l! edllmiıs olarak arttırma Ue satılmaktadır. 
Ue satılacak olan tomruk~a:'ahaııt ihtiyaç vesalre çıktıktan sonra kalacak ve a.rtırma 
na izin verUecektlr Bur 1 d ~!emek üzere icab ve ihtiyaca göre birkaç fabrika inşası.. 

· a ar a. fabrika inşa etmek d b -lan azamı üç ay içinde tetkik i arzwıun a ulun.anların muracaaL 
inşasına müsaade verllmlye kve ntaç edıleccğl glbl icab eden miktardan fazla fabrika 
yacaktır. Bu ltlbarla alA.kada~an ve b~u mul det.ten sonraki müracaatlar kabul orunmı_ 
ilan olunur. 037) (300) n an evvel Ziraat Veklüetlne müracaat eylemeleri 

Kıymeti 

Ura Kr. 

336 00 

313 68 

404 64 

257 20 

213 68 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Pey parası 

Llra Kr. 

20 Beyaz.ıd Beyazıd mahallesi H 
şa han lçlnde eski ve veni 5 N ac~emio aoka~ında Allpa_ 

53 Dlvanyolu MollafP.nnrı' mah~ll~l ; ~a htamamı _6001_ 
4-No. lu oda. tamamı 10252_ ez r an ikinci katta 

25 

23 

35 Aksaray Babn Ho.san Alemi mnhalleıı1 Me 
ğındo. 17..No. ıu arsa tamamı 7037_ çhuı Asker soka. 

29 Beyazıd Beyazıd mnhalle.st Hacımem•• 
han lçinde eski ve leni 29..No ıu Oda.., .~~katında Allpaıa 

· -.uamı 6002 
03 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde han - -

30 

19 

16 

Beçlarınısı dökülmekten, kepeklenmek • 
ten korumak için muhakkak Majlk saç 
ekairln1 kullanınız. Derhal teaid.nl görür _ 
aünüz. Saçları büyütllr, köklere yeni hayat 
verir. Blr tecrübeden sonra neticeye hayret 
edecek.!!nlz. 

( TiYATROLAR ) 
.. hlr Tiyat.roau Tepebaoı dram kurumda 

aqam aa.a\ 20.30 da 

Hayat Bir Rüyadır 
lıtıklll cadde.'l komedi k.ımıında 

Gündüz saat. 14 te 
Çocuk Oyunu 

ak.fam ııaat 20,30 da 

Bir Kavuk Devrildi 

Halk opereti - Bu akşam 9 da 
Şirin Teyze 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

\ 

TiiT/tiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

........................... ._.. ..................... ......... 

ilan Tarifemiz 
Tek aOt.un 1antım1 .......................... 

Birinci ıahile 
l kinci ıahile 
O çüncü ıahile 
Dördüncü sahife 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

HUT Uf 
)) 

)) 

)) 

>> 
)) 

Muayyen b1r ınt\ddet zarfında faz
laca mlktard.ı UAn yaptıracaklar 
ayrıca tenzuı~ .. ı tarıtem!zden 1sUfade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ıırı.nıar lçln ayrı blr tarife derplı 
edllmittlr. 

Son Posta'nın ticari Jla.nlanna ald 
işler 1ç1n fu adrese müracaat. edll

13.No. lu oda tamamı -6023 avıu.sunda 
Yukı:ırıdn yazılı emlflk 13 l 940 tarihinden 13 2/ 910 Sal; günü saat ıs...e ,.ft.. itincdııı Kollf'.ktJf "lrke•• 

ki t 1 •·t · . ..._.ar bir ay v-'-- 'il •• ır:ı• de pazftrlı a a ı :ıc:ı ... r L'!teklUerm Çemberlltasta Vakır.Jar 8qmÜdtlrJ!ltü -aıaaaaade u.. 
melldir. 

lülı'.i~ Kalem1ne muracaallıırı. <457J Mah _ Ankara ~e.ı 
~~.,,..,,~~~~~~ 

KANAAT KİTABEVİ ... 

Kurulu~ tttrihi: 1888 

Sermayesi: 100.00J.OOO Türk Lirası 
Şube ve ajans ııded : 265 

Zirai ve tıcıırr her nevi bunk ı nıu Jnıelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ağıdaki pla -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira~ık 

4 " 500 .. 
4 .. 250 " 40 ,, 100 

" 100 .. 50 .. 
120 tt 40 " 160 ., 20 

4,0JO 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,2JO 

Lira 
,, 

" ,, 
,, 
" ,, 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a~ağı 
diişmiyenlere ikmmiye çıktıjı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 'EylUl, 1 Birincikanuıı, 1 Mart ve 1 Hazi-
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

lşlelmesi 
ilanları 

Umum 

1 - İstlnye Dok fabrlwı sahası dahll1nde ld:ıreye a ld dalyan voli mahalli ı Şubat. 
tan 31 Mayıs 1940 tarihine kadar açık arttırma suretlle kiraya verllecektlr. 

2 _ Muhammen klrası aylığı 8 Ura 34 kuruş ltıb<ırlle dört ay lçin S3 lira 38 kur~ o -

ıup muvakkat tem1natı lkl lira elli kuruştur. 

3 _ Arttırma 1 Şubat 194D tarihine müs:ıdlf Perşembe günU saa~ 10.30 da Umunı 

Mfıdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıu.caktır. 

4 _ isteklUerln şarUnrı öirenmek üzere hergtin ve arttırma için yazılı ıtün n aaatı.. 

Komisyona gelmeleri. cı476• 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Haaf'ld hastanesi Tedavi Kllnltinde yaptırılarak 1472 lira 50 kuruş keştru umumi t.eJ& 

fon santralı ve telefon ka.blo ferşlyat ve tesisat lşlerl 30/ 1/ 940 Salı günü saat 16 cı
RektörlUkte açık eksiltmeye konulmuttur. İsteklUcrln 110 lira 44 kuruşluk muvakkJl1 

teınlnaUnrUe en az 1500 liralık bu Jlbl ıoıer yaptığına dair İstanbul vildyetlnden eıc.sDt.. 
meden 8 itin e~l alınmıf vesika ve ncaret ()tjıun kCı~ıdlle ııeımeıerı kefif ve prt.ııaıo' 
berıtın Re-ktörliikıe ıörtlltır. dl7• 


