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it da Belgrad 
-toplantısına biiyiik bir 

ehemmiyet. veriliyor 

İdare işleri telefonu: 20203 Fia tı 1 Kurut 

Milli koranına 
kanana. 

mer'iyete girdi 
Başvekalette bir büro tesis ediliyor 

Vekaletler arasında işbirliğini temin etmek üzere 
teşkil edilecek heyete Başvekil reislik edecek 

• l B l d H k l • J Ankara, 26 (Hususi) - Milli korunma rasında işbirliği temin etmek üzere tcş-Zlalgan ar. e re1ra muza ere erınue k~unu bug~nkü Resmi G~~t~de neşre- kil edilecek koordinasyon heyetine han -'I.. ,_ 6' dilerek mer ıyete kondu. Hukumet bu g· Vekill · dahil 1 ğ .. .. 

b l 
-., d • . l kanunla kendisine tevdi ~dilen vazife ve 

1 erın ° aca 
1 bug-.ın oğle-

lı lr a Unaca~aız l'rnor ar salah.iyetleri ifa ve istimale lüzum gördü- den evvelki Heyeti Vekile toplantısında manen az 0 . 1 ':!:# ğünü ve kanunu derhal tatbike başladı- ka.r~laşmıştır . . Heyete bizzat Başvekil 
ğını en yakın bir zamanda nan edecektir. reıslik edecektır. 

. • d. ki· u Türkiye Balkan devletleri arasında iyi münasebetlerin Keyfiyet bir tezkere ile de Meclis Reis- Ayni kanun hükümlerinin tatbikine 
Taymis gazetesi ıyor . . f • . r d 1 . liğine arzedilecektir. müteallik işleri görmek iizere de Başve-

ve işbirliğinin inkışa ı ıçın e ın en ge ~~.r.:.~~~!.!~-.. -····--·-- . Bu ~anun_ h~kümle~ine te;fikan Heye- kalette bir büro tesis edilmek üzeredir. 

Almanyanın Balki!nlardl!ki 1 Felaketzedeler !',,=~ec:::::~:~::~ ~~~~:.h:: ~::::.:k.:Wltelif dairelerden memurlar 

. elçileri dün Berhnde hır için hariçten ~ 
toplantı yaptllar • t b Ol . ! TaHaı Balld Ziya 11,aklıll'il 1 g 

~~=~ere~ı,a~.r~ıçik~r Beşinci Mehmedin Sarayında 
Bulgaristan ve Japonyadao Yıldız Sarayının dağdağası · Dolma bahçenin sükunu -
eşya ve nakid gönderildi Hünkarın ve Saray halkının inziva bayati - Misafirler 

. vı Ru-on hariciye ,-ıazırile milso.fah.a ederken 
k"l' · Sa.racog •ı ,, .... - Hariciye Ve ı ımız · · kşanı Hariciye Vekfiletiınize bu seyahatinde ha-

Ankara 26 ( Hususi ) -:. Bu kt a olan ~iciye daire reislerinden Feridun Cemal, 
İstanbul dan ·An.karaya .. <~?nm.5e e ogwlu Hususi Kalem Müdürü ve bir sekreter 

H 
·ı · . Şukru arac ' 3 .. .. f··,,-) ariciye Vekı ımız d ektı'r (Devamı ııncu. say~ 

d h eket e ec · 
ay sonunda Belgra a ar 

Demir ve çelik şehrinde neler gördük 1 

Ankara 26 - Tahran elçiliğinden 
verilen maluma ta göre. hareketiarz fe
laketz~deleri için Tebriz halkı tarann

\Devamı 3 inci saYf&aa) 

BUyUk Rus! 
taarruzu 
tardedildi 

Finler Sovyetlerin harb 
. sahasında yüz:erce ö~ü 
bıraktıklarını bildiriyorlar 

Londra, 26 (Hususi) - Sovyetlerin 
Manerhaym hattına karşı beş gündenbe
ri yapmakta oldukları bütün taarruzlar 
\Fin kuvvetleri tarafından püskürtül- . 
müştür. 

Karabükün derd!: aa;;;~~~yf;~r 
Am~!~~--~~_sel~!!-~ a!~!:: !:;::!dı 

,................................ . d ancak bir çift ökiG parcuı yapıncaya i 
f Amele, yani lıöylii labrıka ~. lıaıJradıiı, yeıJmiyeıinin tıTtacağı gün ~ Askerler petrol sevkiyatını 

~
: icatlar çalıtıyor, ıo~ra tam '1~ Ji bu m•ulenin halli ile uiraıılıyor. ~ kontrol edecekler 

ekili kö üne giJıyOf'mııJ, ıım ı __ 
~ p y ................................................... ""' 

. .._.............................. P . 26 G ı· 
·········-···· .. ··-·-- arıs - a ıçyaya Alman lutaatının 

,. muvasalatı hakkında Havas ajansı muhar 
ririnin suallerine sa!ahiyettar Fransız as
keri mehafili şu cevabı vermişlerdir: 

(Devaıw3 üncü aylada) 

- H.olivuda gitmek için 
lstanbuldan 

kaçan çocuklar 
Bu hadise, içlerinden 
bir:nin üçüncü firar 
teşebbüsü imiş! 

zairler • Culfıs tebrikine gelen viiayet heyet!eri ' 

V8tadın son resimlerinden biri 
(YaZ1SID1 6 ncı sayfada bulacaksmn) 

Vapurda bulunan insan kalbi 
Bazı emareler kutunun· vapurda bir tıb talebesi 
tarafından unutulduğunu gösteriyor, hadisenin bir 

cinayetle alakası olmadığı anlaşıldı 

Kutunun bulunduğu kamara ve bulan memur. . .. 

Hollywooda gitmek üzere İstanbuldan Şirk~tihayriyenin 54 numaralı vapu- vapurun ikinci mevkiinde bu-
. . . . , ve evlerinden kaçan iki maceraperest ço- runda bulwıan bir mukavva kutudan ke- lunmuştur ve içindeki ecza kokusundan 

amele muharnrımı.tle konu.şu.yor · · · ':-ı...:: 'lmiş ı.· · k lb' t ~ l :ı.-- b' tıb t 1 ı. __ ,_ · v h h "' 'ft kütlelerini kıran Ab cuğun hikayesını dWJAu sayımızda oku- sı "'ır ınsan a ı ve enasu CllliU.ı ır a eut:.'iıne aıd oldugu, er an6
• 

Donm'U§ zı . . sında., fabrika saatte 35~ metre ~ik 1 ·dunuz. çıktığ~ haber vermiştik. bir cinayetle ala.kası bulunmadığı aola-
- 5 :-. t z kömürün havagazi sarfetmektedir. Yani, ~ (Devl811• 8 inci sayfada) Dün yaptığunı.z tahkikata göre kutu (Devamı3 üncü sayfada) 
e ettı un, 0 . • 
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Her gün 

Refik Saydam 
Hükumetinin bir yıllık 
Mesai devresi 

SON POSTA 

Resim l i Baka.le : iş sırası = 

İkincikanun 27 

Sözün kısası 

Mösyö Motta 

E. Ekrem Talu _ 

nun ölümü Türk matbuatı say

falarında ancak kıs1 bir ajans ususi müesseseler nasıl zaman

la mukayyed bilançolarile me-

sailerini rakamlandırıp elde ettik1eri ne
ticenin karlı veya zararlı olduğunu kon-

1 

haberi olarak geçti. Halbuki İsviçre ha
riciye nazırı Mösyö Motta muasır Avru

ı 

J'':l ve hatta dünya diplomasısinde, üze-

trol etmeye muhtaç iseler, l-:ükfunet de
nilen idare teşekkül1erinin gene zaman 
zaman mesai bilançolarını gözden geçir
mek, istihsal olunan mesai muhassalaSl 
bakımından çok faydalıdır. Bu sayede 
arkada bırakılan devrenin i~ baremi daha 

iyi görülmüş olacağı gibi gelecekte yapı
lacak şeyler için tecrübeye istinad ede
cek tasavvur ve projelerin tahakkukuna 
da o nisbette hız verebilmP.k imkanı M
sıl olur. Bu kısa mukaddemcyi yaparken 
gözönünde tuttuğumuz şey, bugün iş ba-

! rinde çok daha fazla durulmağa layık de
ğerli simalardan biri idi. 

§1.nda bulunan cümhuriyet hükumetinin 
arkada bırakmış olduğu bir yıllık hizmet 
devre"ini, bu sütunun müsaade5i nisbc-

tinde 'öyle bir mürakabeden geçirmeye b K di k dine hakim olan başkasına da hakjm 
çalışmaktır. Evvel! şahıf kurusunu düzelt, muhitini ıslah t>de ilece - en ·en 

Refik Saydam hükumetinin nasıl ağır ~~~~:!!~=~--=----===--=-=--==:z,=-:=:=::==~~~~~~~::'.:'.'.:::::::::;::::::::::::::::;::::;;::~~:;;:~~ 
bir vazife mirasını omuzlanna yüklPn-
mek auretile if başına geçmiş olduğu he

pimizin hatırlarımızdadır. B~yük ve E
bedt Şefin gaybubetini takib eden gün-

lerde ve onun te1an kabuı etmez zıyaı Bir ava ._111 eski r .............................................. ·-·-.. ·~. Bernard Shaw'ın 
neticesi bir hayli yoru 

1muş olan Başvekil I{ H b f k a I ' d h 
Celal Bayan irtihlaf eden Bay Refik Say- Yıldızı kızdırırsa ergon ır 1 ra : ç p ges a a 
damın önünde hakikaten çetin bir mesai ? --- Filmt1 çekl/igor 
devresi açılmış bulunuyordu. D~hilde ya- Ne olur Borç miktarı fazla 
pılacak pek çok şeyler vardı. Hariçteki olursa 
-raziyet gündm güne aksi inkişaflar arze
ierek mütemadiyen buhranlı bir safhaya 

girmek istidadını gösteriyordu. Nitekim 
bir takım ihtilatların gelip çatması ge
cikmedi. Orta Avrupada ilti memleket 

Bi'r banka m.ii.dil:rii., bankada çalı
ıan memurlann borçfonmalartna çok 
sinirlenirmiş. Birinin borçlandığını 
haber alırsa, yanına çağırtır, evveıa 
hll§lar, sonra da vazifesine nihayet 

Bir kere, bütün hariciye nazırlarının 

en kıdemlisi bulunuyordu. Ge~en yaz be
ni Berne'deki federal sarayda lUtfen ka
bul ettiği zaman, gülümseyerek bunu 
bizzat söylemişti: 

- Doktor Tevfik Rüştü Arasın Lon
draya gitmesile, hariciye uazırlarının 

duvayeni şimdi ben oldum! 
Bütün devletler nezdinde sonsuz nü· 

fuzu vardı. Kendisini herkese saydırmış 
ve sevdirmişti. O meslekte bunun ne ka
dar güç bir iş olduğunu alem l:ıilir. o sev
gi ve saygı sayesindedir ki, en çetin dava· 
lan hal, en müzmin ihti'afları bertaraf 
etmek üzere vukubulan beynelmilel top· 
lantılarda reislik vazifesi unun tecrübe, 
dirayet ve nüfuz tesirine emanet edilir
di. Böylece, pek çok nazik müzakereleri 
kendine has incelik ve meharetle idare 
ve neticeye isal etti. 

Mem1eketimizin ve onu idare edenle· 
rin dostu idi. Bizim hakkımızda çok ha· 
y.ırhahane fikirler besllyordu. Atatürk
ten ve İnönündcn bahsederken, sesinin 
heyecanlandığını hissetmiştim. O vakit, 
bana açık açık ifadeden çek.inmedi.ği mu• 
habbet hislerini bile kağıd üzerine koy
mamı istememişti. Zaman :uazikti. İsviç
re, vaziyeti itibarile, her l.araftan tehdid 
altında bulunuyordu. En ufak bir sempa
tinin izharı ve ifadesi türlü türlü tefs!re 
uğrıyabilirdi. Bitaraf İsviçrenin hariciye 
nazarı her meslektaşından fazla bitaraf birden haritai Alemden silindi. Bir üçün-

cüsüne karıı yapılan taarruz neticesinde verirmiş. 
1 

· görünmeğe mecburdu. 
Bir gün gene bir memurun borç arı. 

patlak veren harb, lehülhamd memleke- olduğunu haber almış. Memuru ça-
timlzi bu badirenin dışında buldu. Devlet ğırtmış, sert sert: : 
cemi.sini iyi idare etmenin ne demek ol- _ Siz borçlu imişsiniz ha! : 
duğu işte böyle anJarda anlaşılabilir. ha- Demiş, memur boynunu bükmüş: 
lin nezaketine, istikba1in vehametine _ Maatteessüf evet. 
rağmen işbaşı mes'uliyetini omuzlarına _ Ne kadar borcunuz var. 
a1anlar, takdir edilmesi lazım gelen bfr Müdür, memurun, elli lira, haydi 
kiyasetle herhangi bir sarsıntıya meydan haydi yü.z lira; diyeceğini beklerken 
vermeden devletin bütün dostluklarını memur borcunun hakiki miktarını 
mu.hafa~ etmesini bildiler ve bu gidişle söylemiş: 
muhafaza edecekleri şüphesizdir. _ Tam elli bin lira. 

Mösyö Motta yalnız bir defa bu bitar 
raflığından inhiraf etmiş, Sovyet Cüm
huriyet 1erinin Milletler Cemiyetine ka
bulü esnasında bu işe şiddetle muhalif 
bulunmuştu. Bununla beraber Milletler 
Cemiyetinin de fahri reisi idi ve ona de
rin itimadı vardı. 

Kendisine, söz arasında: 
- Sizin için, Tessinlidir .. İtalyaya mü

temayildir, diyorlar .. demiştim. 

Derin bakışlarını üzerime tevcih ede· 
rek, cevab vermişti: 

Ayni derece güçlükler arzeden iktısa- Müdür, yerinden fırlamış, gü.lilr~ı-
dt durumda da, günün icablarına uygun semiş; memurq, bir koltuk göster7:ıış: 

- Ben Tessinli olduğumu inkar etmi· Bernard Shaw, son günlerde üç piye-, +_ 

f k t Yorum. Fa.kat her şeyden evvel .u;viçreli~ tedb. 1 · · • A b yefendi demis rahatsız ır erın alındığını gördük. Bilhasrn SaDık prenseslerden ve beyaz perdcnın , ; - man e ' ~ •. 
ihtikar la mücadele bahsinde gösterilen tanınmış yıldızlarından Mac Murray, ı ~ o1mayınız. Buyurun şu kolt•ıga otu1 u
hassasiyet, daha birçok mütemmim ka- Nevyorkta, çocuğunun nafakası için, ko- 1; nuz. 

sinin sinemaya alınmasına muva a at e -
miş ve konturatlarını imzalamıştır. Sahne yim! İsviçrenin her dostu benim de dos

tumdur. Vatanımın menfaati önünde de olduğu kadar, beyaz perde de büyük 
bir seyirci kütlesi kazanmak rnuvafiaki- kendi şahsiyetim çoktan silinmiştir! .. 

rarlara ihtiyaç göstermekle bc>raber, tam cası aleyhine açtığı davayı r'lalıkemcde \.., _____________ ......... ./ 

iMbeti ile dahiU bünyemizin ufak mik- takib ederken, boşandığı kocasının avu- v k . . · · ·k · i Onun bu vatanperverliği, kendisini yetine erişen bu piyesler, senaryo kıtlığı 
1

_ 

d beş defa Cümhurreisliği makamına yiiı\,• içinde kıvranan rejisörlere yeni bir ümi yasta dahi sarsılmasına imkan vermedi. katının müveklkilini hararetle müdafaa ı azı ma . nesın n lt ısm 
Bu sayede mim emniyet ve istiklalin isa-

1 
edişine kızmış ve önünde duran hokkayı ne id.? 

~1i bir sahabetle gözetilmekte olduğu kaptığı gibi avukatın suratına fırlatmı.ş

selmişti. Hakiki İsviçreliler, vatanl~~ı~~n 
kapısını açmış b1f unuyor. menfaatini onun gibi her şeyden ustun 

yolundaki umumi itminan bir kat daha tır. Hokka avukatın başını sıyararak geç- İlk olarak icad edilmiş olan yazı ma 
arttı. miş, bir pencereye çarparak, dışarıya fır- kim·si artık tarihe mal olmuştur. Mu-

lta!yada yiizlerce 
s~nedenbP.ri yanan bir alt!v Vaziyette ınüşahede olunan ve zaman lamış ve 40 katlık binadan sokağa düş- : cidin varislerirı·den Joseph Ravizza bu 

ıaman şiddetini artıran beynelmilel buh- müştür. Mac Murray Prens Medivani ile makineyi Novara ıjchrinin müzesine İtalvada Venedik şehrinde bundan 
ra.na Taltmen memleketin sanayileşme ev~ennıiş ve ayrılmıştı. hediye eylemiştir. birkaç· yüz sene evvel va'life görmek -
hareketi f.asılaya uğramadığı gibi ümran .İlk icad €dildiği sırada, yani 1856 te olan bir belediye müdürü bir cina -
~:~li~eti de du~uş değildir. Bunda, Re- A !mangada tasarru f senesinde. bu m~ki~e bir panay~r<la yet sucile müthiş işkencelerden sonra 

aydam huktnnetinin titiz alakasını idare sin in l'far ;b cezaları teshir f'dilmil?ti· Ismı «yazı yazan pıya- idam e~lnmişti. İdamından az sonra be. 
sezmemek ve bu sebeble ona medvur, kal- . F noı& idi. 

mamak mümkün değildir. Son. felaket Alınanyada şiddetli bir tasarrufun Bu !ptidai makine şimdiki makine- ledi~·e~ reisinin tamamil~. masum bu ~ 
karş1Slnda alınan seri ve müP.ssir tedbir- hüküm sj.i.rmekte olduğunu bilirsiniz. ler kanar tekemmül etmiş bir şekilde lunduc1U anla~ılmıştı. Muteveffan~n na 
Jer ~e başımızdaki hükumetin alacak ha- Hükumet tara!ından ihdas edilen ta - idi. l\.förekkeb kordelası, çıngırağı, her mmı hürmetle yatleylemek. aynı za -
nl e~ınde kab~d~dd.ilmek lazım gelen hizmet- garmf idaresinin kontrol memur!::ırı şeyi vardı. manda tarziye makamına kaim olnıak enn en ırı ır. -

her tarafta her şeyi inceden inceye tet- Panav1rda tes.hirinden sonra mucidi üzne Venedik şehrinin en münasib bir Bu idarenin ayrı ve bilhassa farik hu- k'k trn kt d ' 1 h 
susiyeti demokratik esasların verl 

1 
e · e e ır er. onu 200 lirete satmak. yahud seri a- mahallL'lde hiç sönmemek üzere bir a-

. eşmesı S Almnnyada . in.tiş.arh eKtme~te olan linde imal ev lem ek için bir hayli mü<l- lev bulundurulri:ıası kararlaştırılmı~tı. 
için gösteregelmekte olduğu büyük ala- tuttgarter Sozıalıshs er urıer gaze - · .. . . . . . . 
kadır. cHalk için ve halk tarafından. tesinin yazdığına göre. Stuttgart şeh _ det serm.&yedar aramıştır. Fak~t mu - Bunun uzenne beledıye reı~ı~m bır 
düsturunun tatbiki uğurunda atılan ame- ri civarında bulunan savfivelerden hi- vaffak olamamış. 2 sene sonra ıcadı ta- heykeli dikilmiş ve heykelin önune de 
U adımlarJa halk hakimiyetinin nazari- rinde oturmakta olan Anton Schm!dt mamile unutulmuştur. bir ateş konmuştur. Yüzler~ seneden
yattan aynlıp tamamen amelilesmesi adında bir adam müsaa~ istihsal ey - Duna rağmen 1864 senesinde Ame- beri bu alev her gün ve her gece sön-
demek olan bu hareket, bilhassa m~mle ~~rreden domuzunu kestii'.ri.nden dolayı rikada Latham Loules adında bir A - medıcn yanmaktadır. ' 
ketin f>.hemmiyet verdiği bir hadise ol uç ay hapse mahrum edilmistir. . . b b" 

b k , ; .. .. · mcrıka1ı bu makıneye enzer ır ma - Venedikt.e bu arada: zuhfu edegelen duğu için İJ ajında i hükıinıet hesabma Ske>r.k curum olarak karısı on beş kine icad eylemiş. ve milyonlarca do- b" çok hük{\met ve idare tebeddülle _ 
memnuniyetle kaydedile~ bir kazanç mar ~zaya çarpılmıştır. Domuzun e- k t ır · . . .• " . 
Sayılmak Uzun gelir. tinden almıs ol n · t · · · d lar azanmış ır. rine ragm~ en alev hıç söndurulmemış . a emş esımn cezası a 
Şu kısa hülasa gösteriyor ki içte ve 150 mark olarak tesbit edilmiştir. miş olan kasaba da '40 mark ceza bütün flrkalar tarafından saygı ile mu. 

dı.ştaki az1m zorluklara rağmen Refik Domuzun kesilmesi için bıçağını ver tarheôilmiştir. hafaza edilmiştir. 
Saydam hükılmeti, atiye endişe ile ba- jr===================~=========================:;;.;,, 
kanlan tatmin eden semereli bir mesai 

i STER devresi yaşamıştır. Onun elde ettiği bu 

neticeyi muvaffakiyetle verilmiş güzel 
bir imtihan sayarak istikbale emniyetle 
bakabilec~imizi kaydetmekte tereddüd 
etmeyiz. Hemen ge~ecek günler, istikbale 

.. af bu tahmin ve temennilerimizi ta-
m.uz ·ıı 1 k akkuk ettirsin ve mı .et ve mem e eti, 

I NAN, 1 STE R INA N M AI 
İstanbul 'l'ramvay İdaresinin Belediye RiyascUne takdim 

edilmek üzere bir proje hazırladığını öğrendik. Bu proje ile 
halkı bozuk para müşkülfıtmdan kurtarmak icin küsuratın 
ka1dınlacağıl"'ı, aktarma biletleri ihdas edileceğini ve hatta 
derniryollarmda olduğu gibi ücretli seyahat kartlarile seya-

f STER 

hat usulünün cari olacağını işitiyoruz. 
Bütün bunlar güzel ieyler ... Ancak biz bunlarla beraber 

ve hatta daha evvel tramvaylarda halikın rahat yolculuk et
mesine, yer bulabilmesine çalışılmasının Uzun geldiğine ina
nıyoruz. Fakat ey okuvucu sen: 

h Jbı ufukları karartan büyük badi-
1 

beyti d masun bıraksın. - SON POSTA '"'"---------· -----------------------..;.. ______________ _, reden e 

I NA N, i STER i NAN M Al 
. 1 

tutanlar, İsviçre harici siyasetini Mö.syö 
Mottanın ellerine mevdu bilmekle müs
terih oluyorlardı. 

Dış politika bakımından dünya yüzün., 
de o1up biten her şeye vakıf, çalışkan, 
nüfuzu nazar sahibi böyle bir devlet ada .. 
mını vakitsiz kaybeden İsviçrenin elem! 

büyüktür, ve Mösyö Mottanın yerine k°"' 
lay kolay, o ayarda kimseyi getiremiyecı 

cektir. 

....................................................... ·-··-
Genç şairler gecesi 

Eminönü Halkevi 27 İkincika.nun 940 C~ 
martesi akşamı saat 20.30 da bir genç şa._ 
ırıer gecesi tertib etmiştir. Genç şairlert. 
mlzl edebiyat illemlne daha yakından tanı.. 
tacak olan bu gecede genç şairlerin kısa 
tercüme! hallerlle şllr1erlnden müteşekldl 
bir bro~fü de aynca hatıra olarak verile , 
cektlr. Bu toplantı için davetiye yoktur. H6' 

kes gel(' billr. • ........ . .........................••........................ 
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27 İkinclkinun 

Garb cephesinde şiddetli bir 
topçu dneııosu oldu 

Paris, 26 (A.A.) - Umumt karargah. ' da filolar arasında hafif müsademeler ol-
bilcliriyor: miış ise de her iki tarafın tayyareleri de 

Kayde değer mühim bir şey olmamış- salimen üslerine dönmüşlerdir. 
tır. Yalnız Alsace-Lorraine cephesinde Fransız keşif tayyareleri Alman top
Vosges mıntakasında bir hadise cereyan raklan üzerinde uzun uçuşlar yapm.ışlar
etmiştir. Fransız müşahidleri mühim bir dır. Bu uçuşlar esnasında bir tayyare pek 
Alman askerl grupunun Alman hatların- çok yükseklerde 12 kadar Alman avcı 
da istihkam işlerile meşgul olduğunu tayyaresinin taarruzuna uğram~ ise de 
görmüşlerdir. Fransız topçuları bu nok- Fransız tayyareleri mahirane bir manev
taya ateş açarak grupu dağıtmış ve bun- ra sayesinde kurtulmağa ve salimen üs • 
dan sonra oldukça şiddetli bir topçu dü- lerine dönmeğe muvaffak olmuşlardır. 
ellosu başlamıştır. Birkaç Alman tayyaresi Fransanın şark 

Havaların iyi gitmesi keşif uçuşlarını mıntakası üzerinde bir keşif uçuşu yap
ko1aylaştırmaktadır. Bu uçuşlar esnasın- mıştır. 
==--

italyada Belgrad toplantısına 
büyük bir ehemmiyet veriliyor 

SON POSTA 

SON POSTA 

General Veygand 
Ankarada 

Mareşal Çakmak bugün 
bir ziyafet veriyor 

Ankara 26 (Hususi) - Şehrimize ge -
len Fransanın Şark orduları başkuman
danı General Vey.gand şerefine yarın 
(Bugün) Mcıreşal Fevzi Çakmak tarfın -
dan Anadolu kulübünde blr ziyafet veri
lecektir. 

İsveç tehiikeye 
maruz 

Amerikalılar İsveçi terke 
davet edildiler 

Londra, 26 (A.A) - Daily Express ve 
Daily Mail gazete!erinin Stokholm mu
habirlerine göre !sveçteki Amerika sefi

e 
e Çin milletini düşmanına 

satan adam 
Yazan: Selim Ragıp Emeg 

ri, İsveçte mukim bütün Amerikalılara Milli Çin hü.kUıneti ile hiç bir suret. 
bir tantim göndererek kendilerini İsveçi le temas etmiyeceğini ve onunla 

terketmeğe davet eylemiştir. sulh yapmıyacağını defalarca ilan etmiş 
Bu kararın Baltıkta Alman kıtaatınm olan Japonyanın battı hareketinde bir 

tahaşşüdüne dair olan haberler üzerine tahavvül hasıl olduğu göze çarpmaktadır. 
ittihaz edilmiş olduğu söylerunektecifr. Zira, bu devlet, eski ahdini unutarak 

Ta.mimde bilhassa şöy!e denilmektedir: şım· eli ıı"'- .,..,1 ş K ç k il ulh 
+__ . . . . .ıvwre:r'-4 ang- ay- e e s 
.LSVeçm vazıyetı, yakın hır takım teh- t bb.. tmi · B da d . . . . . yapmıya eşe us e ştır. un n a, 

Hukuk mezunu ka,. ı·ıb klikefletr akrze~mt~mektedır, fakat ıstıkbalıj Japonların Çinlilerden çok daha ıztırarlı 
eş e me guç ur. bir vaziyette bulundukları anlaşılıyor. 

namzedle • y..,. da b ~ Japonya namına hususi surette milll r 1 a p ur u 1 una n Çin hükumetine sulh teklif edildiği, ilk 

hakkında l·ı·r lamı·m ·nsan kn lbı· defa, Şanghayda çıkan bir gazetenin if-' f a şaatile anlaşılmıştır. Hatta, bu gazete, 
Ankara 26 <Hususi) _ Adliye vekil.letı (Başt.arafı 1 inci sayfada) sulh teşebbüsünü yapan zatın Mareşal 

Hukuk mezunu katlb namzedlerlnden kat'i şılma.ktadır. Maam.afih henüz böyle bir 1 Şang-Kay-Çeke yolladığı mektubun su
surette memuriyete alınmış olanların isim - kimse tesbit edilememiştir. 1 retini dahi neşretmiştir. Demek ki ortada 
lerlnln VekAlete bildlrilmesı hakkında Müd_ Vapur iskelesinde, Şirketihayriyenin rivayete ve şayiaya müstenid bir şey yok
deiumumtliklere bir tamiın göndermiştir. Bu emanet memuru İsmail Hakkı bir mu- tur. Teşebbüs bir vakıadır. Fakat milli 
tamimde şöyle denilmektedir: 

Hukuk Fakültesi leyll mezunlarından as • harririmize şunları söylemiştir: Çin hükfuneti tarafından reddedilmiştir. 
terlik h.lzmettnı yapmamış olanların mu _ - Vapurlarda kaybolan eşya, buraya Japonya namına hususi olarak ve ban 

(Başfarafı t inci sayfada) 
refakat edecektir. 

sirayet etmesini muhik gösterecek hiçbir vakkate!l Utib namzedliğine tayin edilmek. gelir. Sahibleri tarafından da, buradan şartiar ileri sürerek sulh yapmasını isti
esas yoktur. te bulundukları ve muvazzaf askerlik hiz - aranır. Henüz, bize kutuyu unutan kim- yen adam milli Çin hükô.metinin eski 

metlerini ifa için davet edilmeleri halinde va b kil · · ,..-ı,. ·u· ç· ll Almanyanın Balkanlardaki elçileri .... 11 1A se müracaat etmediğine göre, ortaya çık- aşve · muavını ve mei' .. ur mı ı ın -
T 1 t h mmiyeti ~e e a ... kaları kalmıyacağından kadro - k . . .ba B . b k b .1 d . S y t S ,. . k d 1 op an ımn c e Bedinde toplandılar lannın tahkiki lAzım geldl~i halde bazı ma_ ma ıstemıyor galı . elkı u al ı e erı un- a - en ın mesaı ar a aş arın-

Roma, 26 (Hususi) - Balkan An.ta~tı J Londra 26 (Husust) - Müstacelen hal encünıenlerince katı"'b namzedlerlnln tenasül cihazı bir yerden çalınmıştır. dan Vang-Şni-Vey'dir. 
konseyinin önümüzdeki toplantısı gıttık- merkeze davet edilmiş olan Almanya _ katı surette. memuriyete kabulleri yolunda Meselil, fakülteden veya bir laboratu- Bu zat, Mareşal Şang-Kay-Çekle bera-
çe ehemmiyet kesbctmektedir. \ At' B 1 d p t S fy kararlar verildiği yapılan tetklkattan anla- vardan.> ber milli Çin devletini idare eden Kuo • 

nı11 rna. e gra , eş e. o a ve ı1mı t 
1 Şubatın başlanmcında Belgradd.:ı yapı- .: . . .. . . ş ş ır. Askerlik hizmetini ikma den sonra Kutuyu bulan vapurun kontrol me- mintag meclisinde çalışmış ve uzun za -

c· . Bukreş elçılerı bugun Berlınde hır top- haklarında hakimler kanunu hükümlerine . ~ .. y 
lacak olan bu toplantıya temas eden cCı- t 1 -.l .. 1 1 k h"ki dı·ııı muru Şevket ıse, kutunun bulundugu ko- man Japonyaya karşı oldugu kadar Sov-

'İ . . . lan ı yapmış an.ıır. gore muame e o unara ,. ın namze ı .., ne . . . . .. . .. 
ornale d talya> gazetesı, dıyor ki.: T 1 t d Alın B lk 1 _ tayin edilen ve e.sas me.<;Jekleri kMfüUk 01 • şeyı muharrırımıze gosterdikten sonra, yet Rusyaya karşı da husumph ıle tema-

B 1 op an ı a. anyanın a a'n ar d ·şı· ki ·· · · - alkan Antantının Belgrad top an- . . f . .. .. "..ld .. y .. t hmi mıyan hukuk mezunu Utlb namzedlerinln emı ır : yuz etmiş hır sımadır. 
tısı, Balkan devletleri arasındaki tesanü- d~kı sıyas~ ının goruşu ugu a n e- katı surette memuriyete kabulleri hakkın - - Bu işe, ben de akıl erdiremedim. Japonya istila hareketi .arşısında 
dü \'e ayni dev!etlerin istiklallerini m:i- dılm~ktE:dır'. . .. . da muamele ifasına mahal olmadığından bu Bayramın ikinci günüydü. Köprü - Üskü- Şung-Şin'e taşınan milli Çin ~ıükumeti ile 
dafaa ve harici tesirlere kapılmamak hu- Atına elç ıs: mubs~e~.na.Aklonferanl s.a

1 
ı~- gfdi~le~ın asikertet albınınk~~~ 

1
kadar ... tayin edil_ dar - Kuzguncuk seferini yapıyorduk. beraber elim bir muhaceret hayatı yaşı-

tirR k eden diger utun man e Çl erı, E'r vaz ye e ıra uma arı 1 ... zımdır. k bo ldıkt b b. .. . susundaki azimlerini teyide yeni bir ve- "f 
1 

. b d" Vapur, Kuzguncu ta şa an sonra, ı yan u zat, ır gun, bırdenbire mıllt 
sile olacaktır. bu akşam tekraır vazı e erı aşına 0

n- Anadoluda zel
7
e"e dönüşte ikinci mevki sa1ona girdiğim sı- Çin hükumeti merkezinden kaybolmuş 

Bu toplantıda bütün Balkan devletle- mi.işlerdir. . . • rada, bir yolcu cunutulmuş> diye, bu pa- ve Şanghaya ka~mıştı. Firarının akabjn-
ri, Garbi Avrupada cereyan eden harbe Tayımsın bır mak~lesi d d keti uzattı. Büyücek bir kutuydu, bir ga- de neşrettiği bir beyanname ile de Ja -
karşı bitaraflıklarını muhafaza hususun- Londra 26 (AA.) - Times gazete- evam e İyOf zeteye sarılmış ve paket yapılmıştı. İçini ponlara karşı mukavemetin fayda vcre-
daki kararlarını tekrar tazeleyeceklerdir. si. Tür~iyen;~ !ngiltere .. v~ Fransa hak Ama..-ya 26 (A.A.> _Dün sabah bire on ka açınca, biz de hayret ettik. Bir ecza ko-1 miyeceğini ilan etmiş ve Çin milletini 

.. İtalya, Belgrad toplantısma murahhas k.mdakı dost ugunun hukumet .. merkc- la Amasya ile Ezine nahiyesinde iki saniye kusu vardı. Fakat, yürekle, öteki uzuv mahvolmaktan kurtarmak ıçin Japonya 
gondermemekle beraber, yapılacak olan zınden Anadolunun en uzak bolgele - süren iki ham zelzele hlssed!lmtştir. ö~ıe. henüz tama.mile kurumamıştı. Pek eski ile bir an evvel sulh yapılmasını tavsiye 
müzkerelerdc manen hazır bulunacaktır.> rine kadar b ütün Türkiye Cümhuriye- den. sonra da tam saat 13 te şehirde şiddet_ olmadığı görülüyordu.» etmişti. Milli Çin devletinin bu harekde 

Su 'ıün muhafazası tinde tezahür etmekte olduğunu kay· 11 b:r sarsıntı olmu.şt.ur. Vak'a hakkında, Tıbbı adli raporu he- karşı reaksiyonu çok şiddetli oldu. GeniJ 
D . v r L F · dPyledikten $'Onra diyor ki: 23f}1.6Kad~ııhishaafirf 2b61r(A.A.) -t Elvvelklt geceHsaat nüz verilm.emiştir. Tahkikat, devam et- Çin kütleleri arasında derin nüfuzu bu • ıger tara tan c avoro aşısta> gaze- Tü , . B lk d 

1 1 
. d . " sarsın ı o muş ur. asar 

tesi de, diyor ki: rKıye. a an ev et erı arasın a yoktur. mektedir. Iunan bu adam vatan haini i!Rn olunduğu 
_ Balkan Antantının harici siyasetinin iyi münasebntJerin ve iş birliğinin in - İzmir 26 (A.A.l - Evvelki gün 15.38 de gibi ele geçer geçmez idam edilec~ği de 

temeli, cenubu şarki Avrupada sulhün kişafı için eliııden geleni yapmıştır. Bergamada 4 saniye süren şJddetııce ve Çörçil bugUn bUylik s:yasf bir millete bildirildi. 
muhafazaı::ıdır. Balkan devletleri, beyn- Numan Menemencioğlunun Sofya 12.40 tıı da ödemişte hatif birer zelzele oı • nutuk söyryecek O zamandanberi Vang-Şni-Vey boş 
nelmilel vaziyeti rea'izmle görmelidirler. ziyareti Türkiyf' için yeni bir rnuvaf - muştur. Hasar yoktur. durmadı. Çin milletini Japonlara teslim 

b kil K .. fakı·vet tec::kil, etmektedir Zı'ra, Tü·rk - Bi I Londra 2() (A.A.) - İngiliz bahriye na- k . . h" 1 b' t f tti Son defa, Sofyada aşve oseivanof J "( - r mi gon Polo gaf etme ıçın umma ı ır gayre' sar e 
vl Bul"a: ... nıu'·na"eb"'tlen· bu T•esı·ıe ile daha n 1 zın B. Winston Churchill. yarınki Cumar- ih J ş K ile Numan Menemenciog u arasında ce- .. ·• , " v J ve n ayet aponya namına ang- ay-

d 'Tk t d T · k ı:;agy'Larn karş•lıklı hüsnü niyet temelle- şçl A /mangaya tesi günü Manchestersde büyük bir siya- Çeke şu teklifi yaptı: reyan e en mu a a esnasın a, iır iye st nutuk söyJiyecek ve bu nutuk, Londra 
ve Bulgaristan Balkanlarda sulhün mu- rine otumıustur. Nak/Bdillgor .. 
hafazası hususundaki arzularını tekrar- İstikbal ne olursa olsun Türkiye bu Z 'h 26 (AA) F 1 saatı ıle ~at ~~·30 ~ ~ :,e~~~/6 te~ 
lamı.ş iardır.,. mt tariht mezivetini teskil eden ~esa - utrı. . .d .y - .~ankfurt Zeitung 19 met~e ve me efe dı lll :.ın diln~1 

Japonya Çinin bir kısmını derhal, bir 
kısmını da peyderpey tahliye edecektir. 
Fakat bunun için sulh yapılması lAzımdır. 
Sulh i~in de mukavemetten vazgeçme -
lidir. Zahirde maku1ce gibi göıiinen bu 
teklifi de kabul etmedi. Çünkü bunun 
bir tuzak olduğunu biliyordu. Bir taraf
tan Vang-Şni-Veye red cevabı verirken 

t 1 d b . . t• i t t . gaze esının yaz ıgına gore Alman ma - radyo ıstasyonlan tara ın an neşre e -
• • J ama ı zıraa ame esı no ını · o - ce ır. 

şte bütün bunlar gösteriyor ki, büyu .. k ret , e !':ene er en en sıvase ın e \•ıc 

1 

k t · t 1 · ksan d 
1 

l kt· 

devletler arasındaki harbin Balkanlara eden ak1 ı selim ile karsılıyacaktır. durmak üzere bir milyon Polonya işcisi- •• ------

İstanbul emn·y~t şube Fransada 150 kilo ağırlı- ni Almanyaya nal-'; ·tmeğe karar vermiş- Daruşşafakada yangın 
tir. başlan~ıcı 

"'DÜdÜrferİ arasında ğında komünist Bu suretle Kanunusanide 200,000, Şu-
dcgı"' ·şiklikler b 0 ~ nnamesi ele J?t çirHdi batta 300:000 v~ ~~sanda da 5oo,ooo Po -

Y lonyalı zıraat ışcı.sı Almanyaya nakledi-
Ankara, 26 (Hususi) - Kocae:li vila- Dunkerque 26 (A.A.) - Son günlerde l lecektir. 

yeti Emniyet Müdürü Faik almak _ Belçika hududu civarında 150 kilo tutar - - ---------
ta olduğu maaşla İstanbul Emniyet komanist beyannameleri ele geçmiştir. Galiçyada bir fırka Alman 
Müdürlüğü 6 ncı Şube Müdürlüğüne, A- Bunlar eski Paris meb'usu Martynın im • askeri toplandı 
rabkir kaymakamı Emin Köksalın İstan- 1 zasını taşımaktadır. 
bul Emniyet Müdürlüğü 4 üncü Şube 1 Marty ceza mahkemesine çağırılmış ve (Baştarafı t inci sayfada) 
Müdü rlüğline, İstanbul Emniyet Müdür-1 fakat Rusyada bulunduğundan gıyaben Galiçyaya gelen Alman kıtaa.tının mev 
lüğü 4 üncü Şube Müdürü Tacettin Orta- 1 muhakeme edilmiştir. cudunu bir fırka kadar tahmin etmek 
cın Kocaeli vilayeti Emniyet Müdiirlü-1 Mahkeme Marty'yi azami cezaya mah- doğru olur. Bu, azami yekundur. Mevzuu 
ğüne ve Turgudlu kazası kayınakanu Sa- kfun etmiştir: 5 sene hapis, 10.000 frank bahsolan cihet petrol nakliyatı hususun_ 
lahattin Kıpcağın Emniyet Umum Mü- ceza ve bütün medeni haklarından iskat. 1 da demiryolun kontrole memur unsur -
dürli.iğünde açık bulunan 4 üncü sınıf ların sevkedilrniş olmasıdır. Almanlar, 
Emniyet Müdürlüğüne naklen tayinleri Eski Polonya devletinin Cernauti - Lwow demiryolunu kontrol 

kararlaşmıştır. servetini Almanlar etmek hakkını elde etmişlerdir. Bundan 
maksad Romanyadan A1manyaya gönde--

İstanbul, lzmir idare 
heyeti azalıkları 

müsadere ediyorlar rilen petrolün kısmen Ruslar tarafından 
Alınan hududu, 2.6 (A.A.) _ Göring, kendi orduları lehine aşırılmasına mani 

eski Polonya devletinin bütün serve~inin olmaktır. (A.A.) 
müsaderesine dair bir kararname ısdar l\fodem harbin siniri 
etmiştir. Paris 26 (A.A.) - Havas: 

Modern harbin siniri petroldür. Buna 

Dün gece Darüşşatakanın hamam kı.smın. diğer taraftan da Vang..Şni-VE'yin nez • 
da odıınlar tutu$muş, derhal yetişen lttaL dinde bulunan ve bu adamın Japonlarla 
ye tarafından ateş genişlemeden söndürül_ 
müştür. (Devamı 8 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c•••••--•-._ 

S-b:aLtan Sabaha 

Sakın!. 
Genç nesil eski eserleri okuyamıyor. Çünkü Arab barOerlnl tanımıyor .. Eski esllmer: 

· ç·· 1ı:·· eskilerde ı, J~r deyince pek tabiidir ld hattra gelen edebi kı,rmetlerd.~~" .. un u dimi Bak.iyi, 
fenni, hatti tarihi kıymet ifade eden eser yoldur. Bugunun nesti N~ .. • -ııret 
Şeyh Galibi etüd edemiyor. Antolojilerin dar çerçevesine sığmıyan buyiik fO • 

ret.eri etraflıca anlamaktan tnahrumdurlar. _ en 
Gençliği bu mahrumiyetten kurtaracak çarenin onlara Arab barnerlnl 0~d k 

mek olduğu fikrine dün siyasi mn.barrir arkadaşlarımızdan Necmeddln ~ 
esaslı bir cenb verdi. A.rııbca ve Farscanm pvaınUini öğrenmedikçe ya.~nııı nıııe~ 
bı\nın anahtarlığı kifayet etme:&, dedi. Muhakkak ki Arab harf1erl~I oğre 
fikrini ileri süren met.iekdaşımas da pek etrafla düşünmeden bu mutat~ bu • 
Ionmaş olacak. Çünkü Necmeddln SadılJn iddia ettifl ribi Arab barfier~ otren. 
met.re eskilerin belki en sadesi &1bl ıörünen «Nedim» t bile anlamaya imkan yok... 
tur. Arab harflerini ötreten bir inJyersite tafebesi mesela Nedim'hı en sade ıut • 
alarmdan: 

Ben kimseye açılmaı lelim damenln olsam. 
itim görür lcll sineni pirahenin olsam. 

Ankara, 26 (Hususi) - İzmir idare 
heyeti azası Enverin İstanbul idare he
reti ·a.zalığma ve İstanbul idare heyeti 
azası Ibrahim Mes'ud Dinçerin İzmir be
~tt azalığına ve eski Rize Valisi Nuri 
· ıılckanın da açık bulunan Sıvas vilaye
:• idare heyeti azalığına tayinleri karar-

Son yağmurlar Egede 
za '!'arlar ika etti 

binaen Almanyanın Romanya petrol is - Mısramı okusa bugünkü lisanda yeri olmıyan damen ..., plrahen kelimeleriud• 

qtı. 

lzmıtte elektrik 
Cereyanı kesildi 

İzmir 26 (A.A.) - Son yağmurların mez. 
ruata biiyük zararlar ika ettiği anlaşılmak • 
tadır. Tirenin Mahmudlar köyünde seller -
den yıkılan kanal sedlerl 550 dekar arazide 
f"4praklatfı bile al!J) götürmüştür. Buralar. 
da uzun müddet zer'lyat yapılması şüpheli 
görülmektedir. 

~~---~~~-

tihsalatının büyük bir kısmını ele geçir - duralar, Yanına bir de (Kamusa Omıan1) a.:ması lazımdır. Bundan başka nazmın 
mek için sarfettiği gayretler kolayca izah amengini kavraması için aruzu da öğrenmesi lizımdır. İmalelerin inceliğini göıı. 
edilebilir. Fevkalade mühim olan bu me- termeden en sade mısraların zevkini kavramaya imkii.n yoktur. Gösterdilim bıı 

1 · d tef mısa· ı dediğim gibi eskilerin en sade lisan kullananı olan Nedimin gene en sa.de 
Sele bu sabahki Fransız gazete erın e -

iki mı~raıdır. Ya Baki, ya Füzuli, ya Nabi. 
sirat mevzuunu teşkil etmektedir. Şa halde işin elifba ile bitmiyeceği işikir. Peki ne yapmalı ki gençlik eskileri 

Romanvada petrol istihsalatı &lrensin. 
Bükreş, 26 (A.A.) - Salahiyettar bir Bana. kalırsa tiniversite gençliğinin eskı1eri yalnız antolojilerden tanıma.'lt kıifL 

membadan bildirildiğine göre hükumetin diL. Eğer içlerinde edebiyatı meslek yapmak istiyenler bulunursa onlar Arab 
bir kararnamesilc birkaç gün evvel ihdas barnerini, aruzu, arabca ve farsçanın sarf ve nahvini, osmanlıcamn gramerini 

.. _ _ . (H Bir kaymakam vekalet edilmiş olan petrol umum komiserHği bir kül olarak be liyebilirler. Adedleri herhalde mahdud olacak hevesliler için ıle 
umit, 

26 
usu.si) - Kağıd fabrika- d gitt•k ı t Arab barfierinden bahsetmeye lüzum yok. Eu öyle nazik bir mevzudur ki derhal ""'"d eh ·ı l k e· mr;.ne alındı on seneler zarfın a ı çe aza an pe -~~ an Ş re verı en e e trik cereyanı, s ğ 1 k k etil f lmpatdmazsa eııner mertek gibi ıözömü:re batar. 

bo k ~~:~~~~~~:ı~ro~l~ıs~·~ti~h:sa:ı~a~t·ı~n~ı.~ç~o~a~t.m~a::.ı~ın~a~·~s:a.~.e~:aa:-~~j_~_::::.::::::._::::_::::::_:..::.:_::::.:.=~:_:.=:::..~~--~---~~~--~~~~~~~ zu luk yüzünden 21 saattenberi inkı- Ankara, 2A3 (Hususi) - Pazarcık k~y-
Lıta:aa~u;:ğ:_r:am;::ış~t.:.:ır:_ . ...:Ş::.:e:h:ir:__:b:.:u:.....:a::kş~a:;.m!!.,..;d~a~k~-ı.mcaJc.An'.\1-1.1.u•"Ail"...._J>.~~ 
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( llaberleri ) 
Ekmek fiatları · j 

yenide".' yükselecek 
ihracat dolayısile buğday fiatları artbğından, şehrin 
ihtiyacı ola n buğday temamen ofis tarafında veri!mediği 

tak irde buna lüzum görülüyor 

İstanbulda sayısı yüz elliye düşen fı- day almakta güçlük çekmekte, istihsala
rınların yirmi dört saatlik buğday sarfi- ı tının bir kısmını Anadoluya göndermek 
yatı dört yüz tondur. Bu miktarın üç yüz l mecburiyetinde kalmaktadır. Yukarıda 
tonunu Toprak Mahsulleri Ofisı . yüz to- saymış olduğumuz sebeblerden dolayı ek
nunu tüccarlar temin etmektedir. meğin kilosuna yeniden zam yapmak ik-

D9ğirm.enler Toprak Mahsulleri Ofi- tıza e-decektir. Alakadarlar Ticaret Ve
sinden aldıkları buğday için tenzilatlı sa- kili şehrimizde iken keyfiyeti kendisine 
tı.ştan istifade etmektedirler. Tüccardan 
temin edilen buğdaylar piyasa fiatı üze
rinden alınmaktadır. 

Zelzele felaketzedeleri için İstanbul 
değirmenlerinden elde edilen unlardan 
bir kısmı dahile gönderilmektedir. İhra
cat başlamış olduğundan, tüccar elinde
ki buğdayı müsaid fiatla satabilmektedir. 
Bu yüzden değirmen!er piyasadan buğ-

Dün üç vesaiti nakliye 
kazası oldu 

Dün şehrin muhtelif semtlerinde üç ve
.miti nakliye kazası vukubulmuş, nüfusça 
:zayiat olınamıştır. 

Şoför Muzafferin kullandığı 2318 sayılı 
otomobil Karaköyden geçerken, arkasın-

dan gelen vatman Arifin idaresindeki 
Kurtuluş - Eminönü tramvayının sade

mesine maruz kalarak ehemmiyetli su
rette hasara uğramıştır. 

Sipahi Ocağı önünden geçmekte olan 

110 sayılı Aksaray - Harbiye tramvay a

rabaSı da şoför Musanın idaresindeki 

kamyonla çarpışmıştır. Bu müsademede 
kamyon ve tramvay hasara uğramıştır. 

'Oçüncü müsademe de Sirkecide vuku
bulınuştur. 

Vatman Mustafanın idaresindeki 74 sa
yılı tramvay, S irkeci caddesinden geçer-

ken, şoför Hasanın kullandığı 3947 sayılı 
yük kamyonuna çarpmıştır. 

Bu çarpışmada kamyon ehemmiyetli 

IUI'eıtte hMara uğramıştır. 

'Oç kaza etraUnda tahkikata baş1an
m.ıştır. 

~~~~~~~~~~-

tf Utef~rrlk: 

Toprak mahsulleri ofisine 
memur alınacak 

bildirmişlerdir. Vekil, bu işle .Ankarada 
meşgul olacağı cevabını vermiştir. 

Öğrendiğimize göre İstanbulun günlük 
ihtiyacı olan dört yüz ton buğdayın Top-

rak Mahsulleri Ofisi tarafından satılması 

istenmektedir. Bu teklif, Ticaret Vekale
ti tarafından kabul edildiği takdirde ek
meğe yeniden zam yapılmıyacaktır. 

Bir kiracı ev sahibinin 
kolunu kırdı 

Dün kira meselesi yüzünden çıkan bir 
kavga neticesinde bir kiracı ev sahibini 
sopa ile döverek sol kolunun kırılmasına 
sebeb olmu~tur. 

Kurtuluşta Keramet sokağmda 4 nu
maralı evde oturan ve bu evin sahibi bu
lunan Luk.a adında 70 lik bir ihtiyar bir 
odasını Tanaş ismindeki şahsa kirala
mıştır. 

Fakat Tanaş, bir müddettenberi otur
duğu odanın kirasını vermediğinden ih
tiyarla bu yüzden aık sık kavga etmekte
<lir. 

Luka dün de kiracısı Tanaşa müracaat 
ederek kendisinden icar bedelini istemiş. 

bir müddet sonra da aralarında mutad 
münazaa başgöstermiştir. Bu kavga sıra
sında Tanaş eline geçirdiği büyük ve kalın 
bir sopa ile f!V sah ibinin üzerine saldırmış 

ve ihtiyara vurmağa başlamıştır. 
Bu tecavüz sonunda Luka vücudünün 

muhtelif yerlerinden yaralanmış ve sağ 

kolu kırılmıştır. 
Yaralı ihtiyar Beyoğlu hastanesine kal

dırıım_,, mütecaviz kiracı hakkında taki
bata başlanmıştır. 

Poliste: 
Kahvede kumar oynıyanlar 

yakalandı 

Topr;:.k Mahsulleri Oflsl., İstanbul şubesi Tophanede Bo~a.zkesen caddesinde Bağ • 
muhasebesinde çalıştırılmak üzere llse ve dasara ald kahvede kumar oynandığı zabL 
Ticaret mektebi mezunları arasında bir mtL taca. haber alınmıştır. 

Hariciye Vekili 
Ankaraya nöndu 

Şehrimizde bulunan Hariciye Veltili 
Şükrü Saracoğlu dün akşam eksprese 
bağlanan ihususi bir vagonla Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Hariciye Vekili Haydarp*1 garında 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfüfi 

Adliye koridorunda iki kişiyi yaraltyan 
kadının muhakemesi neticelendi 

Bir erkekle bir kadını bıçakla yaraladığını sabit 
gören iddia makamı maznun kadının tecziyesini istedi 

Kırdar, Vilayet ve Belediye erk Am ve Geçen aene, adliye koridorlarında KıptLışe, ağırcezadaki müdafaasında, Basanın kel\ 
dostları tarafından uğurlanmıştır. Ier arasında geçen kanlı bir hMisenin mu- dls!ne tasallüt etmek istediğini, tekliflerini 

Hariciye Vekili, bu ayın 30 unda şeh- lıakeme.!1 1 inci ağırce21a<ia son safhaya var reddetı.iğlni ve nihayet bu yüzden mahke. 
rimize dönecek ve yakında Belgradda mıştır. meye düştüklerini söylemiş: 
toplanacak olan Balkan konseyine iştirak Suçlu. Ayşe .isminde çok genç bir Kıptı ka- - Onun mahkemeden serbest çıktığını gö 

.. . dmıdır. rünce, korktum. Bu işi yaptım» demiştir. 
etme-k uzere Belgrada hareket edecektır. Dünkü celsede iddianamesini s"yllye üd 

Ayşe He kocası All, komşuları Hasan ve ka 0 n m 

Y d rısı İsmlgülle aralarındaki bir hakaret da. deiumuın.i Feridun Bagana, Ayşenin suçu .. ar im vasmdan dolayı adliyeye gelmişlerdir. Sul _ nu ceza kanun~nu~ ~~6 ve 457 net madde. 
tanabmed üçüncü ulh e hk 1 d lerine uyguıı gormuştur. Bu maddelere tev. 

faaıı·yetı• . s c za ma emes n e fika n tecziyesini Lstemiştir. 
hAdisenin duruşmasına bakılmış, dava baş_ M''dd . 1 h.d!.sed ·· vik 
ka güne talik edll i tir A hk d u eıumum a e muşev ve şe_ 

Şehrimizde felaketzedeler için dün ' m ş · .. ~~e ma eme en riki cürüm olduğu iddia edilen Ayşenin ko _ 
toplanan teberru miktarı yedi bin yüz serbestçe çıkan Hasan~ ~orunce, beraet et- cası Alinin suçta iştirakini sabit görmedi • 
d k d k lir kırk ekiz ku şt tiğini zaı:ınetmiş, ve buyuk bir infial duy - ğinden onun da beraetini taleb etmiştir 

o san o uz a 8 ru ur. muştur. Iddla edildiğine göre, birdenbire ' • • · • · 
Umumi teberrü yekUnu 972.415 lira 84 kocasının sağ cebinde bulunan bıçağı ala. Bı r hırsız tevk ıf edıldı 
kuruş olmuştur. rak ortaya fırlamış ve adliye methaiinde Hal binasında bir tüccarın ambarından 13 

Galatasaraylılar Cemiyeti tarafından hem Hnsana., hem de kansı İsmigüle hü • yumak yün çalan ömer isminde biri yaka_ 
zelzele felaketzedeleri menfaatine veri- cüm ederek, her ikisini de ağır surette yara_ ıanarak, adliyeye verilmiştir. 
len konser hasılatı 450 lira ile cemiyetin lam~.tır. Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh cezada. 

d
. ~ . 

100 
li d K 

1 
. t Bilahare yakalanarak, tevkif edilen Ay _ sorguya çekilmiş ve tevkif edilmiştir. 

ver ıgı ra a ızı ay veznesıne es-
linı edilıniştir. 

Felaketzedelere toplanan para ve ya
pılan yardım hakkında İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi K1rdar bir muhar
ririmize şunları söylemiştir: 

c- Fe1aketin ilk günlerinde acil yar
duna ihtiyac vardı. Teberrülerin biran 
evvel temini için merkez ve kazalarda 
teşekkül eden milli yardım komitelerin
den maada nahiyelerde de birer tali ko
mite teşkilini, manifaturacılar gibi bazı 
birliklerin de tali komite halinde çalış

masını muvafık görmüştük. Vatandaşla

rın yardım talebine hemen şitab etmeleri 
üzerine, teberrü yekiinu bir milyon lira
ya çok yaklaşmıştır. Üç gün evvel yuka
nda bahsettiğim tali komitelerin vazife
lerinin merkez ve kaza komitelerine inti
ka 1ine karar verdik. Arnkadarlara bildir-

•• •• •• •• 
ŞKr:;~ç!~s UMMU GULSUM'ün. 

r";. çok beğendiği ve muvaffak old uğu Buyuk Şark filmi 

Baıtan başa heyecan dolu bir mevzu... Aşkın ve şıırın 
terennümü ... Binbir gece alemlerinin füsunkar sahneleri •.. 
lnaanı gaşyeden nağmeler ve ebediyen hatırası silinmiye-

cek müstesna bir şaheser. 

BUGüN TAK Si M Sinemasında 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

d~.Vab~a~~ın~nd~ronnmHlız ~--•••••••••••••••••••••••••••r 
ve kaza komitelerine müracaat1a teberrü-
lerini kaydettirmelerini ve teberrü ede
cekleri miktarı mmtakalarm Kmfay 
muhıısebelerine tevdi etmelerini muvafık 
gördük.> 

Beşiktaş Halkevinin faaliveti 
Beşiktaş Halkevi zelzele felaketzede

lerine yapılan yardım işinde Ha1kev1cri
nin ön safında bulunmaktadır. Parti 1 

Reisi Zühtü Çubıkçıoğ!unun himmeti ile 
teberrüat yirmi iki bin yedi yüz liraya 
çıkarılmış, 99 balya eşya, 4 balya kun
dura temin edilmiş, Kurban Bayramın
da 30 ten eke kavurma yapılmıştır. 

Ell i Türk büyQğü 

# ' :ı..evsımin stiper Filmi ve ~••••••••~ 

ViVİANE ROMANCE ve ERİC von STROHEIIVı'ın 
harikulade bir tarzda yarattıkları 

CEBELUTTARIH CASUSU 
ORİJİNAL FRANSIZCA NÜSHASI FİLMİ 

SARAY Sinemasında 
Senenin sinema z ... tbrini teşkil ederek gişeler, muhasara edilmekte ve 

halk kütleleri hücum etmektedir. 
llbeten : FOKS JURNAL en son dünya ve Harb Haberleri 

'----~ Bugun saat l ve 2.30 da tenzil11.Uı matineler. ••-.. •l" 
aabaka imtihanı açmıştır. Evvelki gece bu kahveye yapılan ant bir Resimleri ressam Münif Fehim ta -

Pek y:ıkında yapılacak olan bu imtihana baskın neticesinde; kumar oynıyan Suad, rafında:ı çizilen, m.etn~ de ~ıymetli mu - _..... BugUn S A K A R, Y A Sinemasmda 
:ırak edeceklerin askerl1klerinl 'bitirmiş Nikoll n Aram adındaki şahıslar cUrmtlmeş_ harrir Ibrahim Alaettın Govsa tarafın •

1
...---

UDm!\ları lcab etmektedir. hud balfnoo yakalanmışlardır. Kumarbaz - ll 
Güzel San'atlar Akademisi lar ve kahveci Balldasar Beyo~lu me~"ud dan kaleme alınan E i 'iürk büyüğü 

15 6 ~ gerek muhtevasının kıymeti, gerek re - H A C 1 • • • suçlar hlklmll~ne teslim edllmişlerdlr. 

2 Büyük Ye görülmemiş film birden 

HAVAV 
HAVDUTLARI 

resım sergısı simlerinin nefaseti it ibarile cidden güzel R E S U L 
Güzel San'atlar Akademisi resim şubesi ~~~ bir eserdir. Her kütübhane için bir kıy-

talebelerinin e.serıerinden mürekkeb, ve on Şehir haber/erimizin 
ıüıı müddetle açılmış olan sergi, gördüğü U- mettir ve bir ziynettir. c Yed\gün> sa-
mumı allilta üzerine 3/ 2/940 akşamına ka _ devamı 11 incf sa.11/adac/ır bibi Sedad Simavinin teşebbüsile mey- 1 

Türkçe sözlü ve 
Şarkılı Film 

Baş Rollerde: 

dar herkese açık bulundurulacaktır. ~~ dana gelen bu eserden dolayı gerek mü- 1 
İkb.sad Vekili Vali ile görüştü ·-····· .. ······•··•••······•····••• .. ·-··..,, .. ···--·-·· teşebbisini, gerek muharrir ve ressa • ı ve FOKS 

Bugün saat 1 ve 

PAT 0 'BR1EN • SMlTH BALLTY 
DÜNYA Havadisleri 

Şehrl~izd~ bulunan İktısad Vekili Hüsnü İ mını t ebrik eder iz. 
Çakır dun, Istanbul Vali ve Belediye Reisi Bütün stanbul Ağlıyor! 

2.30 da tenzilatlı matineler 

Dr. Lfl:rı Kır ;arı ziyaret etmışttr. Mütealn M•LLJ ALEMDAR 
ben H ü.sn ü Çakır, va li ile beraber ViHi t • 1 T8 
ten ayrılmış, ııehlrde bazı tetkikler ya ye -
tır. pmııı- Sinemalarında 
' Berberler cemiyeti reisinin cevabı 

Evvelk.l günkü sayımızda bir berberin, Ber 
beder Cemiyeti hakkındaki fikirlerinl yaz _ 
~- Dün Berberler Cemiyeti reisinden aL 
ınış olduğumuz mektubda bu berbere cevab 
verilmekte; bütçelerinde esnafa yapılan yar_ 
dımla, F..snaf hastanesine yapılan yardımın 
a.yrı ayr; fasıllardan ibaret olduğu, İstanbul 
berberlerinin dünya berberlik san'atına bir 
nümunc olarak gösterilebileceğine işaret e. 
dllmektedlr . ............................................................... 

TEŞEKKÜR 
Bayramın birinci günü Bostancıda çı

kan bir yangından dönerken Kadıköy it
faiye grupunun büyük pomp arabaların
dan birinin devrilerek itfaiye mürette -
batından yaralananlardan 221 numaralı 
Hasanın vefat ettiğini yzamıştık. 

Kovboyluktan dDnyanm en bü
yük Jönprömie'liğine yükselen 

GARYCOOPER 
lık defa Ko.-hoy olarak yeniden 

dllnyanın kıtlblnt teshir etti. 

(KOVBOY' un AŞKI 1 
filminde bftlO.n lstanbulu 

ağlatmaktadır. 

Sonra da 

Meşhur R i T Z biraderlerin 
b Utlln dünyayı bu sıkıntılı günle

rinde güldürmnş olan 

üç Palavracllar Merhum Hasan U1usoyun ailesinden 
aldığımız bir mektubda, bu vazüe kur -
hanına ve ailesine karşı gösterilen bü - ı Türkçe sözlü 

.. k alf.ıkadan dolayı başta tstanbu1 vali ı ._ ___________ _. 

yu b 1 diye rei ı:; i Lfıtfi Km.lada itfaiye fUmi coşkun bir gUlme banyosu 
ve e c . d ' w 1 k 1 h .. d" .. Bav İhsnna ve ıger mes e r nş- y ttp rmaktl\ dır. 
mu uru . ..._ ~ 

t ekkür cdi1mektedır.111111 "llllm•••••••a•••••rlll ]arına eş 

HALKININ EN ÇOK SEVDIGİ 
NEFİS FiLM iN 

ISTAN JJUL 
EN ÇOK ALKIŞLADIGI 
FRANSIL.CA sözlü orijinal dilde, şarkılı 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

BRODVAY GÜLÜ 
Ba~ Rollerde : TYRONE POWER - ALiCE FA YE - AL JOLSON 

Filme ilave olarak: METRO JURNAL en son dünya ve harp havadisleri 
ve FOKS kış modelleri filmi 

,_mıı ______ _. Bugün saat 12.45 Ye 2.30 da tenzilatlı matineler 

Tnrktln ateşli sazı... Yakıcı gazelleri... Çıldırtıcı danslarile süslenen... Türkiyenin en gnzide 
okuyucularının altın seslerinden kudret alan Türkçe 

HURMALAR ALTINDA CEMiLE 
LA L -E'de 

G1lnlerdenberi bUtun lstanbulu ıeterber ... Bütün dinliyenleri mestetti. Bu şahesed görmiyenler son günlerinden 
iatitade elaiiıler. lla.ve Dllnyanın en kuvvetli gOzU en hassas kulağı olan PARAMUNT Jurnal 

Renkli Dl i K i 
Bugün saat ı ve 2.30 da tenzilııtlı halk matineleri. 
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kere zenginlik insanın baB ::a tiirlü belalar getirir. Pet-

d b 
.. do;ıı.,.udan doğruy~ ser. 

rol a ugun 6~ kl 
vet olduğu için musallatları tI~ h ur. 
Her nerede petrol varsa kuvve. ı ; -
. hemen el atmak ıster er. 

rı.;ler oraya .. 1 1 eksik olmaz. 
Bu yüzden mucade e er . bu 
Irak. Kafkasya ve Romanya ı~te .. 

erlcrden<iir. Bu semtlerin cihanşu -
y l ehemmiyetleri başlıca petrole ma-
mu ·ı . lir lik olmalarından ı erı ge . . . . 

1 k ·den hemen yalnız fıtillı 
Petro es ı 
b 1 da yani tenviratta sarfolunur 

I~ ·ad.ar: Dolayısile ticari mata olarak 
gıbı) l· ıl k' 1 
ehemmiyeti o nisbette azdı; nas c- ı ya 
ruz yelkenle hareket eden ve'J!i ~adece 

.1 dönen değirmenkr devnnde ma-
~~ ~ömürünün büyük bir kı~et. ve 

eh 
. eti yoktu. BuhaT makınesınin 

emmıy r· .. b 
• d aden kömürüne ve mo orun u 
ıca t m ed'lmiş t 1 Iunması da tasfiye ı ~ r~ e ya-
ni benzine büvük öne~ ~e~?irdı. Son 
zamanlarda Dizel motorunun muhar -
rik olarak hemen her yerde is~imali : 

· taammümü ise ham petrolun yanı 
:~zotun da kullanılışını fevkalade art-

tırdı. 
Ticaret veya harb gemilerinden ve 

lokomotiflerden tutunuz. hemen her 
türlii deniz. hava ve kara müteharrik 
vasıtaları buı.rün motörlü veya Dizel 
motörlü oldukları için di.inya benzin, 
petrol v~ mazot sarfiya1ı pek büyil.k 
yekimfor tut.maktadır. Bu sebeble hır 
petrol madeni artık elmas \re altın ma
denlerinden kıymetlidir. 

Pctroli'n ehemmiyeti yalnız h~rb Rumen petro! kuy,ıları ve Kral Ma;este Karol 

~ınanma mahsus değildir. Cünkü pct- S~linograd yolile Sovyetler Birliği nin bir ebenımiyeti vardır ve bu az de
rolün. yukanda da söyJediğimiz gibi. dahiline giden bir demiryolu da var - ğildir. 
barı vakti de münaka1Atta, ziraat ve dır. Grosnyi kuyularını Karadeniz sa- Belki de Romanya, petrol sanayii -
sann •ide çok ~niş bir kullanma saha- hilinde Novorossisk veya: Azak denizi nin rasyonalize edilmesi yolunda hükü 

81 hasıl olmuştur. Fa·kat harbdeki e - şimal köşesinde Rostov'a bağlamak i- metçe aI•nan kanuni yeni tedbirlerle Al 
hemmiyeti cenane kadar olup pek ha- çin de boru yollan yapılmaktadır. Bü- manyanm bu yeni tavır ve hareketi • 
vatidir. Nasıl ki atacağı bulunm1yan tün bunlar Kafkas petrollerinin Sovyet nin bir milnagebeti vardır. Herhalde şu 
bir ordu harb edemezse bugün yaka - Rusya için ne kadar hayati bir ehem • bilirunelidir ki Almanya için Ploesti 
caP.ı bulunmıvan. yani petrol ve ben - miveti haiz olduklarını göstermekte - Rumen petrol kuyularının ehemmi -
zini kaımıyan modern bir ordu hare - dk. ti hayatidir. Nasıl ki Sovyetler Birliği 
ket ,~ binaenaleyh muvaffakiyetle Gerçi garbi Galiçyada dahi petrol Kafkas petrolleri olmadan hareket -
harb ectemez. Hava kuvvetlerinin. mo- vardır ve bu havza Lehistanın taksi - ten sakıt kalırsa Almanya· da Romanya 
törlü fırlrıılann, harb arabalarının. tel- mir.den sonra hükmen Rus işgali altın- petrolleri olmaksızın birşey yapamaz. 
sizlerın ilah havatı hep benzin veya dadır. Ancak bu kuyuların ~letilme - Çünkü onun ne dahili sun'i petrol ve 
petrolrlür. Benzin ve petrol olma1.sa leri Almanlara verildiği gibi simdi de benzin !stihsalatı ve ne de Galiçya ku-
bur:Jnr hareket~z1ii1e mahkiım olurlar. görüyoruz ki Almanlar bu petrol kuyu yularm!.11 vereceği petrol sivil ve as • 
Kezalik hnrb ~emileri <le bilhas.::a kü- lar: sahasile beraber Ga·Hçyadan Ro - keri iht;vaçlarma: kafi gelmemektedir. 
çük kruva1örler, muhıı'b ve denizaltı1ar manyaya giden demiryollarını da as- Bn sebeble. ne yapıp yapıp Romanya
da ancRk benzin veya petrol ile kımJl- ker.i İşltal altına almışlardır. Bu işga· dan petrol almak Almanya için bir za
danab"lirler. }in hedefi şüphesiz gaTbi Galiçya pet - rurettir. Ve işte Almanyanın bugün 

Tahiatile eski harblerde. Rus - Ja - rolJerile beraber demiryollarını da biz- ister tazyik ile ve ister birrıza Roman
pon veva Balkan harblerinde ve hatta zat ve emniyetle isletmektir. Bu suret- vadan h:tihsal etmek istedii?'i şey kül
geçen Büvük Harbin başlanıncındır ben le Rornımya petrollerinin da. Romnnya livefü petrol ve ayni zamanda. maden. 
zin ve oefTolün ordulara lürumu nncak hududundan itibaren ta ana vatana ka- orman ve ziraat mahsulleridir. 
pek mahduddu. ~;mdi ise bilhassa mo~ dar sırf kendi işgal ve işletmeleri al - Eğer Romanya bunlan vermezse Al
tör ve Dizc>l motörün taammümü yü • tınea selametle sevki de temin edil • manya n"havet zorla istihsal çaresini 
zünden hads1z surette artmışhr. O - miştir. aramaqa kalkısır. İşte Romanya hükfı
nun içindir kt buru~. her devl:t ve hü- Amma garbi Galiçya Lehistanm tak meti huna mani olmak için şimdi pet. 
kunıPt varlımnm rnudafaası ıçln ordu- simin<lcn. ahalisi sıav ırkından olmak rol istihsal ve tevziatının idaresini bir 
!ar teşkil ve bunlann silôh ve harb ."~ iddiasile SovyeUerin hissesine düşmüş kanunb eline almıştır. Çünkü şimdi -
mRlzemelerini tedarik ve cepane.1e~1nı iken Almanyanın burada. velev ki pet- ve kadar Rumen petrolleri Amen"kan. 
fddihnr ederken benzin ve petrol. ıh ı ·a rol kuyularile demiryollarma- inhi _ Frans·z. fnmliz ve Belçikalı ser.mave-
cım da nü~inerek evvelden temın et - t . · 

1 
b" h k "dd" .1 darlardan mürekkeb bir şirket tarafm-

• .. . Ak . t k sar e sın, nası ır a ve ı ıa ı e as· . 
mek ve vıcrmakla mukı>Uefür. sı a k • i ld b . •. k dan ıdare olunuyordu ve bunlar tabia-
dirdt' felakete umyabilir. d~ln ~ga.J : ul~abılecedg~ mBera e - tile Almanlara petrol vermeği istemi-

b
.. _k ı mege ue~r bır mesele ır. unun se orl"rdı 

Buı?ün birbirlerile harbeden uvu beb ve 1 d" · . t · dTk bilmek Y "' · 
devle'lerden fnP'iltere ve Fransa deniz e unnı)a mı şım 1 

.. ı .. (t'Almanların Rumen petrollerine büs 
lere lıAkim ol<iukları icin benzin ve net ~: ~ydınlatma~ ~.iz~~ i~i? m~mkun de- bütün el kovmak için R.omanvaya ta -

1 
'h rı · · b'r vazivcttedirler. Hat- gıl<l~r. Fakat duşunulebılır kı A1man~a: arrczu ncnba dnha kesbrrne bir iş r.i

ro : 1 e ı_.e 1~ ~ Akdenize bulac:arak bu ısgııle Sovyetlerin muvafakatlerını mat: mı? .. dive dü~nülür. Fakat iş öv-
ta bır pun ar ld t k · · A F' h d ··ıd· B b' b k d t 1 
Irak petroll.orinden istifade etmeleri e. e e me ıçm evvela Rus - ın. ~; • le e"" .. ·~· .. t~.nu ır as a yazı a a -
mümteni olsa da. onların arkasında A- ~ınd;n. ~e ~~ h_a~bi~ _gidişi~de.~ ıs~ a· silatlı goruşuruz. 
m~rika mevru<l oldukcn. benzin ve pet e e.ınış er ır. Ikıncısı de. ılerı e V· ......... -·-··-·-··--·_!!;_!':~~-· 
rolsüz kalmaktan korkmazlar. yctler Birliğinin Besarabyayı işgal e· Beled~yenin yeni teşkilat 

Fnkat vaziyet Soryetler Birliği ilP. debilmesi~ muvafakat etmiş ol~a:st -
Alır · ; .. le deö-ildir. Filvaki na mukabıl Almanya garbi Galıçyayı projesi hazırlandı 

aTiva ıc n oy 11· • d'd . al h kk d · ~·h • &>vydl B' ı··· · elinde bucrün Kaf sırr. ı en ışg a ını Ruslar an ıs.ı 1stanbul Belediyesinin yeni teşkilatına er ır ıınnın n • • . y . 
kas petrollf'ri vardır. Bunlar Azerbay. sa. ehmştır. aid proje tan.~i~ e.~i~~ştir. enı p~oje~e 
canın Baku ve sirnali Kafkasın Grosnyi Elhasıl, ne suretle ve .ııe derecede göre İmar Miiıdurluğu kadrosu tevSJ ~dıl-
petrol ku ı d s·· h k ki en olursa· olsun. Almanyanın askeri pet- melde, Şehircilik, Muamelat ve tatbıkat. 

vu an ır. up e yo A • • • - flik "hda 1 _ 
ehemmivetlileri BakO. madenleri olup rol ve demiryolu işletme t€ kil t nı Ye P.roJe ısımlerıle uç şe 1 s 0 un 
Batuma bir boru yo1ile bağ"lıdırlaT. Ba- bunların rnuhafızlarile ve silflblari e m ktadır. 

1 
. 1\11 .. d_ 

1 
__ d k" 

•-'!od G • · · · l.k • · k t A 'iT ca 1ktısad 1ş crı ·,u ur uğun e ı 
Ku nn roc::nvı ve Rostov üzerlerındcn bır ı ·te garbı Galıçyaya so ması ve a " ak 
ve yahud gene Grosnyi - Tikoristaya - Romanya hududuna kadar ilerletm si- m mur adedi de çoğaltılac tır. 

._.. . 
1 h tdiseler Ka,,.sında 1 

ŞUNDAN BUNDA 
İnsan kalbi: Hoca: 

-- Hayret! - Yukarı buyurun! 
Hayret diyen arkadaşıma baktım: Diyerek dilenciyi üst kata çıkarm 
- Ne var? Orada: 
- Gazetede garib bir haber okudum. - Sen beni sadaka istemek için al 
- Ne okudun? kata kadar indirir misin. ben de seni Al 
- Bir vapur kamarasında, kutu için- lah versin demek için üst kata kadar çı. 

de bir insan kalbi bulunmuş. k~rdım. Haydi şimdi başka kapıya!ı. <le 
Güldüm: mış. 
- Bu hayret edilecek bir şey defül ki! Bu nevi seyyar satıcıları da evin ü 
- Ya sen neye hayret edersin? katına çıkarmalı ve orada hatt.~ pazarlı 
- Bir insan içinde insan kalbi bulun- edip, mallarını saydınp tarthrdıkta 

saydı o zaman hayret ederdim.. sonra: 
- İstemiyorum, lazım değil ı 

* Sry~:ar satıcılar: 

Ben bu nevi seyyar satıcılardan birile 
daha dün karş.ılaştım.. evde yalnızdım. 
Ceketi çık~, kravatınu çözmüşt:im. 
Kapı çalındı. Alelacele Juavabmı bağla
d~ ceketimi giydim, kapıyı açtım. Biri, 
bir sepet uzattı: 

- Taze yumurtalarım var beyim. 
- İstemem. 
Deyip kapıyı kapadım. 
Akşam, eve .misafirler gelmişti. Gün

düzkü hadiseyi anlattım. 
- On1ar birkaç tanedir, lıergün kapı 

kapı gezerler. dediler, kaç kere misafir 
zannedip alelacele evin ötesini berisini 
topladığımız, kendimize çekidüı..en verdi
ği.mız sonra da kapıyı açınca onları görüp 
hiddetlendiğimiz oldu. 

f 
Aklıma Nasrettin Hocanın meşhur fık

rası geldi: 
<Hocanın kapısı çalınml§. hoca m.-infn 

üst katında imif. ~ncereyi açmış. Kapıyı 
çalan: 

- Aşağı gelir misiniz? 
Demiş, Hoca aşağıya inmi,, kapıyı ~ 

mış. Kapıdaki elini uzatmış: 
- Ben di'enciyim. Bir parça ekmek 

verir misiniz? 

Diye geri çevirmeli amma, ne çare 
ayakkabları çok çamurlu. 'Evleri çamur 
bulamaları da cabası olacak. 

* Tntbikat sahnesi: 

Ankaradan bildiriliyor: 
cŞehrimizdeki Esnaf apartımanı konf 

rans salonunun devlet konservatuan tat• 
bikat sahnesi haline getirilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu maksadla mezkur salonda 
yapılacak tadilat için yüz oD bin küsur 
lira hareanacaktır .. 

Havadisi okuyan bir arkadaşım elleri
ni açtı, dua ediyordu, sordum: 

- Neye dua ediyorsun? 
- Bir iki sene soma bu havadisin 

zcylini okumamak için dua ediyorum. 
- Bu havadisin 2e.yli ne olabilir ki? 
- Şu olabilir: 
c Yüz on bin kü3Ul' lira sarfil° F..snaf a

partımanmda yapılmış olan clevlet kon
aervatuan tatbikat sahne.si ı~ clveri$'i 
görülmediğinden, bir yenisinin yapılm:ısı 
kararlastınlmıchr. Bunun için bUtceve 
dört yüz bin beş yüz liralık bir tahsisat 
konulacaktll'.• 

0 ,çm4t :il ultwi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:! 
Uzun saçh kadınlar adası \ _Tepe aşağı dans 

Eskiden uzun saçın, ka - Dansoz Nar.si 
dm b m zi eü oldu~· Darken henaz yedi 

aşın yn 15'" yaşındadır. Ba~ a-
söylenilircü. Bugün de ay - şağı dansetmekte 

ni şey söylenecek ol- ve bilhassa klaket 
sa, dünyada.ki en ziy oynamakta çok 

mahirdir. Son za
netli kadın başları manlarda bu kız, 
.Taponyadaki Ha~ijo çocuklan himaye 
ela bulunacaktır. Çün cemiyeti tarafın-

dan tepe aşağı 
kü ona kadmlannm 

lıemen hepsinin saç -

lan yere kadar u -

r.anmaktadır. 

dansetmekten menedilmi§tir. 

Yumurta içinde para 
Yunanistan köylerinden birindo bir 

köylü, kendi tavuğunun yumur.tasım kır· 
dığı zaman yumurtanın içinde bit para ol 
duğunu görmüştür. -····-·-·· ... -·-··-···-··-··-··-·-----·-··---.... ··--.... ............. _________ _ 

Ulıuyucalarıma 
Cevahlarım 
Kadıköydn .J.> ye: 
Kızım, vaziyet henüz çok ?niiphcm; 

onun seni sevdiğine emin olsaydın, 

şimdi bana bu mektubu yazmazdın. 

Demek sevgisinden şüphen var. O ha
kikaten başka birile nqanJanacak: mı. 
bunu da daha kat'i olarak bı.J.miyoımm~ 
batta daha ba§ka bir :feY söyliyeyim. 
Senin ona karşı olan .teVginin de pek 
desin olduğundan emin misin? Çünkü 
sen şimdi henüz bir kararsulık içeri
sindesin. Böyleyken hiç bir şeye hU -
küm verilemez. Öğren bir kere, o ha .. 
kikaten başka biriie nişanlanacak mı? 
Eğer öyleyse sana karşı scvgısi geçicJ 
bir hevesten başka bir feY dcği'di. Se
ni sevmiyeni senin sevmen de hiç doğ
ru olmaz. 
Meşhur FransIZ romancısı Pies La .. 

dinin bir sözü vart:fır: cBeni seveni se· 
vcrimı. der .. Sen de onun gibi atlşün. 

* Konyadan H. Mi. rümu.zile mekru.b 
gönderene: 

Oğlum, 

SöylediJtlerin bir bakrma doğrudur. 
Fakat doğru olınalt:la beraber, yanlış 

noktalan da yok değiL İnsanların ek _ 
seriyeU yirmi beşle otuz beş yaş ara
sında evlenirler. Bu çağda hayatını bir 
yola koymuş o!anlar pek çoktur. Fa _ 
kat müreffeh y~ıyacak bir servete ma 
lik olanların sayısı pek zannettiğin 
kadar fazla değildir. Kar:ı koca. koca 
dışarıda, kadın evde yuvalarının saa _ 
deti için çaI1şırlarsa kocanın kazancı 

artar. yuva bezenir, ve müreffeh hah
yata evlendikten sonra da kavuşulur. 

Herkes senin gibi düşünmüş olsay
dı, bugün kırk yaşındaki bekarların 
evlilere nisbeti yüzde doksan 0 ,urd 
Halbuki hakikatte böyle değildir. M~ 
dernki hayatta bir yol tutmu.,.,u k .. ~ n, a. 
zancın gun .geçtikçe artacai'Yına k 

• n anaa-
tin var, hıç tercddüd ctmt?dcn 1 
b

.
1
. . ev cne-

ı ırsın. 

* BalıkesiTde Sezai Kara imza.ı;tıe me1c 
tub gönderen okuyucuma: 

Hakkın var, böyle kurulan bir yuva, 
az .zam?n.da yıkılmıya muhJcUmdtn"· 
Filcirlennı beğeniyorum. Dü _ düg~un 

'b" h k Ş'.ın gı ı are et edersen doin-u h ket ~-. 
1 

b" are 
mış say1, ırsın. Tesadüf hayntta ba?.811 

hnkım o ur. fakat insanlar hayatı te
sadüfe bırakmamalıdırlar. 

TEYZI 
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Ba114 zıya v,aklıB'll J 
Yuaıı: CEVAD FEHMİ , 

e me in ara ın a ':!:!~~v~~llM~n~ ~~~ını!~~~r~ sabnnı tü.kettı. Ayağa kalktı. Delikanlı- işitmişti. § 

Yıldız Sarayının dağdağası - Dolmabahçenin sükunu -
Hünkarın ve Saray halkının inziva hayatı - Misafirler, 

zairler - Culiıs tebrikine gelen vilayet hegetleri 
Bu hatıraları yazarken hiç tarih yaz ·ımerdivenleri soluyarak tırmanırdı. derdi. Saltanatm icabatından olan b ·-

mak sevdasm~a.değ~. Böyle bir ~a~ye- . Misafirler, zairler denilince buna had- yareti bittabi memnuniyetle kabul :tzı
de bulunmak ıçın ne ıcab eden .salihıyet dınden fazla geni§ bir mana vermemeli- mekle beraber, elbette muhatab olacağı 
ve bida'aya, ne de tarihten çıkarılacak 1 dir. Yılıclı.z sarayı dolup do!up boşalan, cülus tebriki nutkuna ne suretle mu.ka • 
hükümlere varacak kadar muhakeme isa- 1 hayır! Yanlış!.. Hiç boşalmıyan bir mi- bele etmek, heyete nasıl lisan kullanmak 
betine malikiyet iddiasına . k9:"'ı.şanu~a- ı safir ve zair mahşeriydi. Bunlara misafir lazım gleceğinde bir karar veremiyerek 
rak yalnız ha~~m ~ydil~ ikt~f~ ed~: ve zair namı vermek de doğru olamazdı. başkatibi celbeder, onunla istişarede bu
yorum. Onun ıçın hatta tanh sılsilesını En yüksek makamlardan en mütevazı lunurdu. BaşkAtib üç dört satırlık bir 
takibe bile lüzum gö~yerek gözlerimi mevkilere kadar birer ünvan ve vazife sa- cevab müsveddesini küçük bir kAğıda ya
kapayınca uzak senelerın ar~mdah can- hibi olanlar, hatıl bir ünvan sahibi ol - zarak takdim etmekle beraber hünklrın 
landırılabilen levhaları avlıyacağım. E • mıyarak vazifeleri yalnız mensub olduk- heyetle uzun görüşmesine, meselA onlar
vet, uzak seneler! .. Bundan otuz sene ka- lan mabeyin erkAnına, yahud Abdülha- dan vilayetleri hakkında malömat iste -
dar evvele aid levhalar!.. Sanki yer yer midin hususi hizmetlerinde bulunanlara mesine, halkın ihtiyaçlarına dair izahat 
kopmUf, silinmiş bir film bana ne gös - maltlmat yetiştirmek, ihbaratWı bulun - almasına lüzum göstermezdi. Bu hük11 • 
terebilirse işte bu levhalar onlardan iba- mak, ve buna mukabil mazharı mükafat mete aid bir işti, o maltimat v~ izahatı 
ret olacak. olmak için Yıldızın koltuk kapısından vermek vazifesi de meb'uslarına tevf'c-

İstibdadın Yıldız sarayı bal alınacak kendilerine mahsus bir gururla geçenler cüh ederdi; bundan başka bütün ömı-l 
'bir arı kovanı gibi kaynaşırken her ma - mütemadi bir geçid resmi yapar, ve av- kapalı geçmiş, henüz saltanat icabatı yü
nasile bir meşrutiyet sarayı olan Sultan detlerinde ya yürekleri mevki'erini mu- künü taşımak için mümarese peyda ede
Reşadm Dolmabahçe sarayı geniş salon- hafaza etmek itm.inanile, yahud cebl~ri memiş bir padişahı bu zemin üzerine sev
larile, divanhanelerile, müteaddid geniş kırmızı atlas keselerde sarı altınlarla do- ketmekte faideden ziyade mazarrat o -
odalarile bomboş, ve, ıssızlığının içinde lu olarak çıkarlardı. lurdu. 

~n karyolasına doğru yürüdü. Ona ~a- Sahne cidden meraklı ve heyecanlı idi. 
bil olduğu kadar yaklqtıktan sonra goz- G~ kız karyolaya d~· il 1 d' Gö 
1 · · ,.;;.zı · dik ek b' h bir -··y "'5~ u er e ı. ı 
e~ &" erme er ıraz ırçın çukurlarında hala iki yaş damlası parıl-

ses e. . . . 
1 

• • dıyordu. Bütün sevgisini nazarlarınd• 
- Artık komedi yeti§ir. dedi. Polis toplamıştı. Yalvaran b' . sı . 

romanları okumak başka, polisi aldatmak - Suale cevab ver:rıese N~et' dedi 
bbea~ )feYdi~·ninZabıt~ v~ adllduiye .:,~r (hk~til Kurtarmak istediğin ben' değil ~iyimt 
nım ye mucnm o auua uk- Gönı" yorsun k' t k 1 .. l . 

ı . . . . . .. . . ı ar ı ya an soy emenın 
metmez. stediğinız netıcenın husulu ıçın faydası yok! 
sizin (·katil benim) demekliğiniz değil D l 'k ı ba . . . . . . . ' e ı an ı şını pencereden tarafa çe-
bızım (katıl sensın) demeklığımız lizım. virmiıı bu sözle · k' · 't · d 

B
·1· · ı· b d k :»<ı rı .san ı ışı mıyor u . 

.. ı ~yo~ ıs ıcva a ~am etse. Genç kız devam etti: 
Husnu beyı ve çolak Ahmedı de nasıl bı- _Neden hem k d' · h d be 1 
rer birer öldürdüğünüzü tafsili.tile anlata mahvetmek 'st· en ,ınNı .. . eb~'t"e n .. ı ıyorsun. ıçın u un suç-
~mız. Yalan so~lemek .kolayd~. F~at ları üstüne alıyorsun? Raif beyin katle-

d
bu işlbeiri~~ en ~asıt htahkildka~.kaıdelerın- dildiği gece sen kumarhaneye gitmi§sin 

en nm muvace e o u6 ... nu unuta- de ben de seni beki · · ·· ı ., s ak - ı yal k kı .. .. 1.. 1 • emışım oy e mı. an 
rB soy .e~endü. .. an peedin' 5!' omur u 0 ur. saçlı adam senmişsin, mavi elmas hikl· 

unu nıçın şunem ız · yesini sen u•""-• H di t 'U 

Ha d
. rt k b · kı k ı:- (katil ,,. ...... rm~n .. · ay ar ıa 

Y ı a ı u işı sa ese~ açık go"rüş sen b i kurt rmak · · k • 
be · ) di k k' i k rt k ist' ' en a ıçın en 
nım yere ım u arma ıyor- dini ölüme atarsın da ben susar mıyım 

sun uz? sanıyorsun? Hem anlamıyorum, madem-
Müddeiumumt muavini not tutmaktan ki mücrimiyetime kanaat getirdin. bu ka· 

vazgeçerek başını kaldırmış, mütehayyir 
bakışlarla Necdeti ve Rıdvan Sadullahı dar büyük fedakArlık benim için değer 

mi? İnsan senin düşündüğün tipte bir 
süzıneğe başlamıştı. Serkomiserle bana 
gelince biz de ne olduğunu kestiremeden, kadın uğurunda kendi hayatını feda eder 
yan merak, yan hayret içinde neticeyi mi? Bu kadar Ç<>Cukluk olur mu? Sana 

yalvanrı~ beni dinle ... Bu fikri sabitten 
bekliyorduk. 

Necıd d R d Sadullah vazgeç... Beni mahk1lm etmeden evvel 
et susuyor u. ı van 

10-15 saniye bekledikten sonra sualini niçin sorguya çekmedin? Neye bana tek 
bir sual olsun sormadın ... 

tekrarladı: Sahne gittikçe daha fazla heyecanlı ve lo§ bir halde idi. Hünklrın, odalarına Dolmabahçe sarayına ne rnevkiini Kalabalık heyet huzura kabul olunur-
kapanan bendeginı, sekiz on bekçi, tek m~faza için, ne her hangi bir memu- du, hünkir ayakta ve önü iliklenmiş ola- _ Cevab verecek misiniz, bu yalanlar-
tük boy gösteren harem ağaları, bu sa - riyet elde etmek için gelenler yoktu, yol- rak, en vakar ve haysiyet edasile durur, la kurtarmak istediğiniz kimdir? meraklı oluyordu. Necdet yavaş yav84 
rayın yüksek tavanları altında bır hayat larını şaşınp da gelecek obalardı bHe heyet azası da bittabi ayakta - zaten o Necdet inadcı bir jestle başını salladı: başını nişanlısına çevirmişti. Onun da 
eseri uyandırabilmek için kili değildi. O- maksadlarına saltanat makamının nüfu - kadar kalabalık olurdu ki onları oturt - _ Bu bahiste size söyliyecek hiçbjr gözleri yaşlı idi. Necliya uzun uzun bak· 
dalannda yalnızlıklarının içine gömüle - zunu istimal• edebilmek imkanı mevcud mak lazım gelseydi hariçten sandalye ge- tıktan sonra kısık bir sesle ve söyledik· sözüm yok! 
rek sinen başmabeyinci, başkatib, ikinci de~i1di. Hele imtiyaz peşinde dolaşanlar, tirtmek icab ederdi - karşısında bir halka _ AlA ... 0 halde müvacehelere baş- lerfni duymamı~ gibi mınJdandı: 
mabeynci, mabeyin müdürü, adedi dör- filan nezaretin falan işde müteahhidi ol- teşkil ederdi. Bir kenarda başmabeyinci, - Sarı saçlı adamın tekrar geldilf Iıyabiliriz. Evvela Necla hanımı mı, yok-
dü geçmiyen katiblerle bir o kadardan mak i.stivenler, sarayın yolunu bile bil - başkAtib ve seryaver hünkara bir çerçeve doğru mu? sa Vafidisi mi çağırayım? Necla hanımı 
ibaret kalan yaverler bu tenha Alemin mezlerdi. Memlekette cereyan ede• teşkil etmek vazifesini görürlerdi. - Doğru! istiyorsunuz, değil mi? be 
ruhunu uyandırmaktan ihtiraz eder gibi vak'alardan türlü garib istintactarda bu- Heyetten biri nutkunu söyler, h~nkar Odada bu ismin telaffuzu He bera ı Necdet bu suali derin bir endişe ve 
lhtifa köşelerinden çıkmak icab ettikçe lunarak menfaat cerrine çalışanlar için kısaca, ve eesine kuvvet vererek, muka- esrarlı. soiu,k bir bava dolaştı. Genç kı· telAşJa karşıladı. Murtarib blr sesle hay- rd 
tüylü halıların üzerinden ayaklarının u- bu mes'P.k tamamile iflas etmişti ; fakat bele eder, memnuniyet beyan eyler ve kırdl: zın öyle tuhaf bir (doğru) deyişi va ı 
cuna buarak yürür, bir tahta gıcırdasa bütün bu değişikliğe rağmen Dolmabah- bu derece sade cereyan eden bir me~l ki gayri ihtiyart tüylerimin Urperdiğinj 
yüreklerinde bir ürkeklik duyar1ardı. Ko- çenin sükununa vakit vakit ufak bir ler- şerefinden sonra rasime bitmiş olurdu. - İstemem, istemem, görmek istemi- hissettim. Sanki sarı saçlı adam zE'hirll 
ea sarayda hüküm süren yegAne saltanat zis getiren misafirler ve '7,JJirJer oturdu. Heyet azasınm ne düşündüklerini ayn yorum. bir gölge idi ve bu .gölge odayı yalayıp 
18hibi .UkUt idi, öyle ki kazara yemek Hatta cülftsun ilk zamanlarmt müteakib ayrı tahmin etmek mümkün değildir, fa- Fakat bu menfi cevab beyhude oldu. geçmişti. 
cıdumda mesela bir tabak düşüp kırılsa bu. sıkça sıkça vulrua gelirdi. Her şeyden kat hayatlarında birinci defa olarak ı.:al- Rıdvan Sadullah kapıya doğru gitmeye Genç kız birdenbire silkinir gibi bir 
bir afet gürültüsü kadar etrafta çınlar, evvel cülusu tebrik kin mPmleketil) her tanat makamını işgal eden hünkarı IJÖr - hazırlanırken kapı kendiliğinden yavaş hareket yaparak bize döndü ve• kat'i, a· 
•ne oldu acaba?. diye kulakların kiri - tarafından. muhtelif vilayet'erden gelen müş olmak heyecanı arasında salonlıın, yavaş açıldı ve eşikte Necil hanım gö- zimkar bir tavırla Rıdvan Sadullaha hi-

züktü. finde titrerdi. tehrik lıeyetlerlnfn geçid recımi başlardı. merdivenleri Süratle geçerek mabeyin tab etti: 
Hünkar haremden geç vakit, ancak v:ıAvetlerl pavitahtt8Tl avırıın meı:afeTlin erkanı tarafından medhale d~u divan- Genç kız sa~an idi. Gözlerinin kırmı- - Beyefendi, Necdet ve ben geçen 

öğle yemeği zamanında çıkardı. Onun da kısalığına. uzunlult,una göre az çok fasıla hanede münasib bir mesafeye kadar teşyi zılığı bir hay1i ağladı~nı gösteriyordu. günkü ziyaretimde sizden başıma gelen 
bayatı, sarayın zul-vecheyn denilen ge- ile bu heyetler oldukca kalabalık idi, ve o'unduktan sonra hemen hepsi manası Rıdvan Sadullah ona doğru yürJdü. Na- bir hidiseyi saklamaklığımın cezasını 
niş sofasından ötede, iç mabeynde deni - mutaden mıntakalarımn meb'us1an refa- pek sarih olmıyan fakat daha ziyade ztk ve müşfik bir eda ile: çektik. dedi. Gazetelerde Hüsnü beyin ve 
ze nazır geniş oda ile bunun dışındaki katinde f?elirlerdi. EvvelA alt katta med- memnuniyete hamletmek muvafık olan - Hepmni dinlediniz, değil mi? diye çolak Ahmedin katli tafsilAtım okudum. 
ıofada nöbet tutan iki üç bendegin i1e halin sol tarafındaki büvük salonda bir bir tebessümle çıkıp giderlerdi. sordu. Geliniz de bu koca bebeği beraber Her veyi biliyorum. Nişanlım beni işte bu 
bir inziva ömrü kabilindendi. Ancak o za- intizar müddeti gecirirler. burada ken - Öyle tahattur ediyorum ki en ziyade yola getirmeye çalışalım. H" .. beyin cesedi ile beraber sabaha 
man Bll'dyın resmi hayatı bqlaınış olur, dilerine kahve, şerbet ikram olunur, bu heyecan alametleri gösterenler Surlye . Genç kızın böyle ansızı~ içeri girmesi k:.:por otomobilimizin içinde ve dayı• 
başkitib maruzat için huzura çıkar, baş- müddet zarfında ba.şmabE>vinci huzura heyetleri idi. Bunun sebebini or'1 halkı - ile Rıdvan Sadullahın istıcvaba başla- mın evinin arka sokağında gördü. Bir 
mabeyinci misafirleri, zairleri haber ver- ç1karak gelen heyetin kabulünü temin nın Samt ırkının teessürlerini izhara in- madan önce niçin dışarı çıktığını anla- -- Dikkat 1 Roman burada 
mek, yahud her hangi bir vazifesine dair 'ederdi. himak etmelerine hamletmelidir. mış olduk. Demek Necil hanım Rıdvan k l l . l f d eh 
irade tellkki etmek için genlı ve yüksek tık defalarında hünklr epeyce tetiş e- Halid Ziya TTşakl1gil Sadullah tarafından yapılan davet ilzert- bitmedi. Ar 
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• _ _.a_ c.ahidenin babaları av me -

CihiiUUO ·ği kit 
rak.lısı idi. Bir gün o ava gi~tı . v~ 
Cihad I~ikli değnek atan tufeğını ,.e 
bir otomobil kornesi aldı. 

..... •s.+,q..,-+A • • 

Bahçeye çıktılar, Cahide korneyı 
öttürdü. Korne sesini duyan kazlar 
durmuş onlara bakıyorlardı. 

Orada da fareler onlara hücum et
. t• Şükür ki kedileri yetişti, fareler mış ı. 

kaçtılar. 

Cahideye 
- Şimdi biz de ava gideriz, dedi, bu 

korne av borusu olur. Sen ötfirürsün, 
av hayvanları meydana çıkar, ben de 
tüfeğimle vururum. 

Cihad tüfeğinin tetiğini çekti, tü -
fekten çıkan lastikli değnek kazlardan 
birinin göğsüne çarp~tı. 

İki kardeş bir daha av o)yunu oyna
mıya tövbe etmişlerdi. 

, ........................................................................................................................ , 
Okuyucularımızın şiirleri 

- ZemhMinin rügiTı 
Saormıyor lıaTları. 
Ağaçların dalları, 
Sular yılıta yarlan 

Kar lapa lapa yaiar, 
ŞimJi hehr yeri •arar. 
Giiul lraılar, urçeler, 
Saçalı altı IHılılnl•r • 

Fırtına hırçın hırçın, 
Her yerde mrat cukın. 
Herke• •eyreder ıaıkın 
Dere Jeni%i aılıın. 

Her tara/ta kar, kar, kar; 
Lapa lapa yağarlar, 
Kar Ü•tünJe çocuklar, 
Zıplar, koıar, oynarlar. 

Kepsüt ilk okulusınıf 5 
No. 68 İlhan Özer 
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·--·-SON POSTA 
Sayfa 7 

~· 
Can kurtaran Abdi 

Çocuk hikayesi 1 
Abdi köyün en aptal çocuğuydu. Ya

şı on sekizine geldiği halde aklı bir 
türlü başına gelmemişti. Akranları tar
la sürüyorlar. ekin biçiyorlar, bir çok 
~ yapıyorlardı. Takat Ahdinin bu iş • 
!erden hiç birine yanaşmıyor. Sabah 
olur olmaz eline geçirdi ği bir ipi alı -
yor. Dereye yakın söğüdlerin altına 
gidiyor. Bunlardan birine iple bir sa
lıncak kuruyor. ve öğle vaktine kadar 
orada sa1lanıyordu. 

Abdi midesine de dü.şkündü. Öğle o- adam çı:rpınıyordu. Abdiyi gönnüştü: 
- İpi at ipi at! 

Diye bağırdı. Abdi ipi .kaldırıp suya 

attı. Ye arkasını çevirdi. Keyifli ke -
yifl! köye doğru yollandı. 

Abdi. dereye ipi attığı zaman ipin 

bir ucunu elinde tutmaması ve dereye 
düşmüş adam ipi yakaladığı zaman ipi 

çekip onu sudan çekmesi lazım geldi -
ğim hatırlayamamıştı. O ipi suya atmış 

olmakl.:ı. kendini can kurtarmı.ş adde -
l~:.....ııı.--- diyordu. Derede çırpınan adam. artık ti bildiği içindir ki. Ahdinin haline gü

lunca lcnrmnın acıkdığını hisseder. he- sesini k imsenin duymıyacağlru, Abdi - lü;>orlar. 
men eyine kosardı. Evde yiyecek o:a -

rak ne bulduysa yer. gene bir koşu sö

ğüdlerin altına gidip kurduğu sahnca

ğa oturur ve akşama kadaT salıncakta 

sallanırdı. 

Abdi son günlerde herkesin kendi -
ne cankurtaran Abdi demelerini isti -

yor. Abdi dedikleri zaman kızıyor. cc

vab vermiyor. 
Onun bu arzusuna herkes kahkaha 

ile gülüyor .• 

Ahdinin nicin kendine. cankurta -

ran /).hdi, demelerini istediğini size 
anlata~·ım. 

Abdi _gene bir gün salıncakta sa1le1 -
nıyordu. Dere tarafından: 

-- Cankurtaran yok mu? 
Diye bir ses duymuştu. 

Abdi salıncaktan dere tarafına bak-

tı ... Bir adam suya düşmüştü. Çırpı -

nıyordu. Neredeyse boğulacaktı. Abdi 
dü§iindü. Dereye düşenleri ip atıp kur 

tardıklımnı hatırladı. 

- Ben bu adamı kurtarırım. 

Dedi. Hemen salıncağın ipini çözdü. 

C Hem bilmece, Hem eğlence ::ı 

Üç renk boya kullanacaksınız: 
Kırmızı Derenin kenarına kO:Ştu. Dereye dü~en ...:..._. ______________________________ ____ San 

Mavi. 

•+• işa~tile 
kırmızıyla, 

•-• İşaretile 
sar!y]a. 

gösterilen parçalan 

gösterilen parçaları 

cX• işaretile gösterilen parçaları 
maviyJe boyayacaksınız. 

Ayni parçada birkaç işaret görür _ 
sentz. o işaretlerden evveli birinin. 

sonradan da onun üstüne ötekinin ren-
gin! süreceksiniz. 

Öjretmen 0 gün bir ko
fU tertib edeceiini haber 
vermifti. Afacan koşuda 
birinci ıelecetinden e • 
mindi 

Elbiselerini çıkardı, ko
§U için evvelden hazırla -
dıj'ı kısa pantalonunu 
giydi. 

Çok seviniyordu. Çün -
kü arkadaşları arasında 

hiç birinin kendisi kadar 
koşacağını ümid etmiyor -
du. 

Öğretmen koşucuları sıraya dizdi: 
- Ben koşacağınız yere iıaret koydum. Beyaz çizgiyi takib 

edeceksiniz. 
Elindeki tabancayı patlatınca hepsi birden ko,tular. 

Renklerle güzel bir tablo yapmış o. 

lacaksınız. Bunu ga'Zeteden kesip bi -
ze gönderiniz. En iyi boyamış olanlar

dan bir Jd4iye bir futbol topu, h1r ki • 

şiye bir kilo çikolata ve elli kişiye de 
ayn ayn g{izel ve kıymetli hed iyeler 
vereceğiz. 

Afacan koşuyor, koşuyor, beyaz çizgi 
bitmiyordu. 

Bir aralık: 
- Ne kadar da çok kot 

tum, dedi. •. 

c::. 

\ .. - ................ ~ . . . .~ .. 
ı .- •• • ~~···· . .... ' 

Ve gene beyaz çi:ı&iyi. takib ederek. 
kOftU, koftu. 

... . . 

Ve nihayet ifi anladı, me&er bir un a
r.ııbaıınm peıU.ıra koprDUf. 

B!lmeceye cevab verme müddeti on 
beş gündür. Bilmece cevabını bize gön 

derdiğiniz zarfın üzerine cBilınece• 
kelim~ni ve bilmecenin gazetede çık
tığı tarihi yazınız. 

--·· .. -····---················-··-
Koçuk okuyucularımıza 

Kn~iik oku111calarmm, nıektebleriode 
ıınıfta HJa 0111n esnasında çektlrdikJeri 
fototraflan bize rinderlrterae, ba lo&of • 
raflar razetemldn Çocuk sa1r ... nc1a 
nqrectUeeell:Ur. 

Fototranan ıiiaderditinb uırrın bir 
kenaruuıı •Coeak 1&Jfaa.., kelimelerJnl 
J&zmalmnıs. 



llOlf POl*l'A · dkbun 17 

Büyük Rus taarruzu ıardedildi Holiv_uda gitmek için 1 Felaketzedeler için hariçten teberrJiler 
ıslanbuldan - 25<± il 2 aw 

(Baştarafı 1 ind sayfada) Birinci taburun kumımdanı bir ltaı - k 
1 

(BaŞtaralı ı inci saymi!ıl) diııar teberrü edildiği bildirilmekte • 
Bu mü~ taarruzlar esnasında yarıdır. açan çocuk ar dan 40 ton un. 3 ton pirinç, 93 ton ü - dir. 

Sovyetlerln :zayıatı çok ~ğır olınu§tur. Terbiye -ekseriyet itibarile askeri ta- züm. kavurma halinde 400 koyun, 300 Taziyeler 
Kopenhagdan alınan hır habere göre, limden ibaret olmakla beraber gönül • (Baştanıh 1 inci sayfada) ro9 paltoluk ikumaıi. 100 battaniye. 

Kızılordulnn başkumandanı lıfareşal Vo- lülere ayni :za.mmıda F.inlAndiya orman Bunlardan Necdet Altanın babası bu 1000 çift çorap teberrü edilmiştir. Di- Ankara 26 (A.:A..) - Çin generalle-
roşilof, beraberinde yüksek rütbeli sü- 1 d 11 k 1 b 1 b'l 1 . husw;ta şunları anlatıyor: • t .~t İ h''k~ t' .. d .1 rinden Ömer Bay Çınıgsı Cunkink el· • arın a yo arını o ayca u a ı me erı 1 . . . ger ar~.ı an ran u ume ı gon erı e- .1.•. . Ç 
ibay1ar ':e erkanı harbiye reisi olduğu icin topog·rafik tedris de yapılmakta _ c- ki oğlum var .. bırı bu Necdet AJ- cel· 1 gu·· .. k afla ·ıe eli çı ıgımızc in Müslümanlım adına ha-
halde, Fın harb sahasını tefti§ etmek ü- fü tan, diğeri Nejad Altan. Oğul1arımın tah- • ~ c.~a arın ~:u masr rı - reketiarz felaketi dolayısile taziyede 
zere Moskovad 1..~_,_ t tmi . r. ·1 t b' 1 ·ı akı da ı~k d ger bı ... umum tekalıften ve kayıdlardan bulunmus.tur. 

an uı:u'l;!l\e e ştır. Bir Sovyet zırhlısı bat-.•• sı ve er ıye erı e y n n a a a arım. uaf tut lm 1 k "..+' 
.~ '-li- .... ~ Bu seb bl · k a- k.. ld ğ m u a aorına arar vermı'l~ır. rın teu gi Rom& 26 ( A.A.) _ Giornale d'İta- e e .sınemaya ço uş un o u u- (AA~ Ankara 26 (A.A.) _ Rangondan Ah 

11
. ~elsiıiki, 26 (A.A.) - Finlandiya "tel>- lia'nın Helsinki mlihabiri bildiriyor: nu ufakken sezdiğim Necdetin ~zerinde . . . med Esson Ganda ve Delhide Museum 
ği. H .. bilhassa annesi ve ben çok durduk. Belçikadan 100 bin frank gönderildi Darülfünun müdürü Zaltir Cümhurre-
Kft~·1: b ah nd d" ı.._. bah enuz teeyyüd etmemiş olan bir ha- Ank 26 (AA '.\ B 1 'k 

tam aı~ derı; 1 al, uşmaM nl . uu .6tJ -ıu bere ~öre Finliindiyanın Kiovisto li - Odasım görEeniz hayret edersiniz. Hiç gra · ·., - e çı a yar - isi f nönüye gönderdikleri telgraflarla 
amı e onmuş o an uo a3arvı go bo b -.:ı tmi la 4 So bir artist tasavvur edilemez ki bizim Nec- dım komitesi tarafından hareketiar.z ie- hareketi:n-z fe'lfıketi dolayısı·ıe tazı"v::ede 

Ne T "pal ehr" .. . d ....-.-• ~· mam:ıı m aıuıman e ş o n v l"k t del • . . '100 b" frank .. " ' aı e n ı uzerın en g"'ır'""'~ ll' ın- t hlı ;;:ı_ Ka t hlı F dette onun resmi olmasın. Bütün duvar- a e ZE" en lç.ın ın gon - bulundukları gı'bi bunlardan Ahmed 
landi .batı t t bb" _ d ye_ zır smuun t owa zır sının in de .lm. ti 

ya ar:ına aarruz ete usun e ıA-d 1 1 f d 1 1 lar, kadınlı, erkek1i çeşid çeşid artist re- rı ış r. A f f G d ~ t hulunmuc::tur 
0 

k d "h· 
1 

a.ıı a ı A!' tar:a ın an ah an top arm • • . s o an a felaketzedeler için 1 O n. 
:ı • a ar mu ım o mıyan . _,_ •1 ha • .si.mlerile doludur. Ya sinema mecmu!'lla- Dost İngılizl yar.ı......Ja.rı 

.kuvvetlerle ynpı,an bu te-bbüs tarde- ısw;eti e tmış oldugu rivayet edilmek erın u;u.<• gili~ lirası. Zakir.de 25 Tubi ıteberrü ey-
dilmi§ür. r tedir. n ... Mekteb kitabların<ian ziyade onlara Anknra 26 (A.A.) _ Londra<lan ve- !erni1:lerdir. 

Aı 1 b• ta ~L! ,.heınıniyet verir.. ·ı.... h berlerde ı· ng·lt""'ede Lord Loyd ...................... - ............ -. .................... _ 
Ladogıı göfünün §İmali ~kisinde dü:;- num ann ır vuıu rı -n a 1 

= 
Berlin 26 (A.A.) _Alman istihba- Bu ayın 16 ncı günü Necdet çantasını un riy~setinde teşekkül eden yardım sı·yaset a"lemJ•nde 

man be~ .gündenberi idame ettirdiği taz- aldı ve evden çıktı. Bı'z ta:bı·ı kendı·sı'ni b b 1 ·ke f 1 larak d ra•t bürosu. Alman tayyarecilerinin bu- komitesine on inlerce mektu un ge -
Y1 ası asız o evam eylemiştir. mektebe gı·tti biliyoruz. Finliındiynlılar mevzilerini tamamile günler:1'· pilot olarak Sovyetlerin bom dif!i ve bunların içinde bir şilinden 
muhaiaza ediyorlar. Bu taarruzlar düş- ~~dıman tayyarelerinin faali~etlerlne O akşam kardeşi Nejad :nektebden 1000 1ngiliz lirasına kadar tebcrrülE:r 
mana çok ağır zayiata malo!m.uş ve harb ıştırak etmekte olduklarına daır Flö.n- dönmüş, Necdet gelmemişti. Bir müddet çıktığı ve 2 7 bin ltişiye giyecek eşya 
sahasında yüzlerce ölü bıraknu§tır. sız ma'buatı tar~ndan verilen haber- bekledik. Vaktin geç olmasına rağmen toplnnriığı bildirilmektedir. 

Sovyet hatlarının gerilerinde Finlan- leri kat'i surette tekzib etmektedir. gelmediğini görünce büsbütün endişeye Bund~.n ba'Ska komite iki ton da ec-
diy:::ılılar tarafından müteaddid Rus kol- Alınan istihbarat bürosu, bu haber- düşerek odasına baktık. Bir de ne göre- za göndermiştir. 
!arı tahrib edilmiftir. lerin ac;•l ve esastan Ari oldueunu be - lim, Ncodetin yazı ma~asının üzerinde Bulgaristandan yeni yardımlar 

Laponyanın şimalinde şiddetli devriye yan etmekte ve Almanyanm Rus - Fin kurşun 'kalem1e büyükçe bir :kağıda ko- Ankara 26 (A.A.) _Haber ald~ğı • 
faaliyetleri olmuştur. ihtiliıfmın b:dayetindenberi tam bir bi c~man bir ok işareti çizilmi,ş ve altına da mıza göre, Bulgaristan çocuklara yaT-

Ladoga .şark sahilinde düşman topçu- taraflık muhafaza etmiş olduğunu ha- dikkat yazılmı§. dım cemiyeti tarafından fe1aketze:ie 
sunun da müzaherclile .müstahkem Man- tırlRtmaktadır. Annesini dahn fazla hey cana düc::ür- çocuklar için 500 elbise ile oyuncak ve 
6illa adasına taarruz eylemiştir. Bu tanr- İğtin"m edilen harb malzemesi memek için bu dikkat ve <>k işaretli ka- saire e~a gönderilmiştir. 
ruz da tardedilmiş ve düşman Finlftndiya He1sinkide teshir ediliyor ~dm altına iliştirilen mektubu aldım. O· Japonyadan tcberriiler 

(Baş tarafı 3 iincü sayfıula) 
imza etmiş olduğu gizli anlaşmeyı aşırıp 
yanına gelme'erlni bildirdi. Bu adamlar. 
ma~in talimatını yerine getirdiler ve 
memleketini Japonyaya satan bu e.skl 
millet ıliderinin maskesini yüzünden sı -

yınp attılar. Böylece de Çin milletini. 
tarihin nadir kaydettiği bir hiy:ınete 
kurban gitmekten kurtarmış oldular. 

51llbn &a'lırı Cm.aç 

İstanbul İkinci İflas Mcmurluğull' 
mevzileri önünde yüzden fazla ölü bırak- IA>ndra 26 (Hususi) - Fin hükU - kum.ağa başladım. Aynen şöyle yazıl- A k 26 (AA) J k lh 
mıştır. meti. Fi!l kuvvetleri tarafından Sov - mıştı: · n ~ra · · - a~ ızı , aç dan: 

Havalarda kaydedileeek bir şey yok- yetlerd<>n ii!tinam edilen top, tank. tay cAnneclğlm, babacığım, cemiyeti tarafından hareketıarz fea - Mtitll!' icıtnvrt Tomarilye aid ve tamamın• 
tur. yare. rıftr~lvöz ve diaer harb malze _ ketzedelerine yaroım olmak üzere Tok "' Ben gidiyorum. Sakın üzülmeyiniz. d k. T .. k J d tl k . 975 Ura lcıymet takdir olunan Tophanede Çu. 

Temizleme hareketi m"'Jerinf Helsinkide. sergi halinde hal- s· h kit hh f . bna· ,.. yo a 1 ur - apon os u cernıye - kurcuma namı diğeri Muh1ddlnfennrt mahA: 
Hclsinki 26 (A.A.) - Roy:ter: Helsin- .k:\ feshi,. etmeae karar vermfştı·r ıze er va 'Sl a .11:11 ırece.sım._ Bu tine 3000 ve Kızılay Kurumuna 7000 

' • - · seyahatte yalnız de~ı 1ım Anne sen sutü- t b .. ed'l • ;ıa ~ b'ld' .1 k lesinde rropnkal çıkmazı "°katında kiln 217 
k~dekt bitaraf müşabidlerin kanaatine fi!t;nmn edilen bu eşyanın, :muhtelif nü, baba sen <ie !edek8.rl~larını bana he- yen e enu 1 mış 0 ugu 1 ırı me mükerrer yeni 2110 .numaralı arsa .açık a.."1. 

ore, Sovyetler tarafından Lado~a gölü- cephelerden Helslnkiye sevkine baş1an 1e.1 d' ; G . b _ tcdir. tn m. 
nün 

. ,. d ıl b .. "k t H e ın z. erçı u hareketim .nankor- M'llctl C • t' d .. _.ıeril tırma suretlle 1flAs ldnres ce paraya ,çe 
şuna JD e yap an uyu aal'il"Uza mıshr. .. .. . . . ı er emı:ve ın en golKI en 

tamam 
.. ,_,_ .. rt-lm.. .

1 
b k la • luktur. Fakat benı affedm. Benı soran o- .;~ I lecektır. Blrlncl vttırma 28/21940 Çarşam. 

en pusl\u u uş nazarı e a ı - . ııaç ar Uy m"- d 
bilir. ln .. i1iz - Vqn~n , .•.• ,~. adi lursa tebdılhavaya ihtivacı vardı. Orava ba giln;i saat 18/17 de ad e 11dncl .,,, a. 

" gönderdik dersiniz. Yakında görüciirüz. Ankr.xa 26 (A.A.) - Mi11et1er Ce- ireStndo yapılacaktır. 
Fin kıtnııtl halen temizleme harekatı u k , • b"tt" :ı~ • t• hh' k . t f a n m za 0r8 8rl 1 1 Allaha mnarladık.• mıye ı sı ıye omısvonu ara m a 

11e ı·e her türlü yeni taarruzu imkansız . . . Kı;ılav Kurumuna 35.000 doz antis - Şartname 1/2/Q40 tan ltibaren herkesin 
hale koy.acak daha kuvvetli ıblr .müdafaa Londra 26 (Husus!) - Bir müddet- Necdet nereye gıtmı§tı? f::aşırmış kal- t 1 ~. 500 ı· .. görcb'lmesi ıçln dairede açık bulundunı1muş 
tesisilc meşguldürler. tenberi. Yunanistan maliye nazırı \'e ml§tık. Zavallı annesini teselli ettim ve ~~pdtJyıq.uet· ve an ıgangreno -seroın tur ~l!incl arttırmada konan kıymetin ~ 

d b rt . .. d ğr kt b 'd . . gon erm•s ır. · · 1 Kmlonh.mun zaviatı evlet an kası müdürünün iştirakile e esı gun o uca me e 1 aresıne gı-. de ıs şl buldu~u takdirde ıstekltsıne kat 1ha. 

Stokho1m, 26 (A.A.) _ Svenska Dag- • Londrada van·lmekta olz.n İngı1iz - Yu- derek vaziyeti an1attım. Necdet mektı>be . G:ırbi Trakya ve Berutta ıesı yapılnc "~tır. Kanun\ 'klymetı "bulmadığı 
bladcl ıgazete..cinin Moskovadan aldığı nan ik1 u;:ı • rrüzakereleri muvaffaki - uğramam~tı. Ynk•n arkadaşları arasında An:rnra 26 (A.A.) - Buraya gelen tak.dlrde en son .arttıranın taa.hhUdü baki 

malumata bakılırsa, Kmlordu ölü, aıtır yetle n°tioe-lenmistir. yaptığımız sorusturma:ıar neticesinde; o- haberler hareketiarz felaketzede1ere kalmak üzere on beş gün daha temdld edl.. 
yaralı veya donmuş cfrad clarak şimdiye Yakı!'l<la, bu husustaki anlaşma res- nun Özku adında bir arkarinsile Hollv-jyardım için ~arbi Traky.ada T~rk ve ıerek J4;sı040 Per~embe günü nyni saatte 
kadar 90 hin kişi kaybetmiştir. mnn iınzt.11 macaktır. woodn gitmek üzere yola çıktlklannı öğ- Yunanlılar tarafından bır omıte teş- tklncl arttırması yapUaca"ktır. 
l isveç tayyarelerinin faaliyeti Yıfıareşal Dö Bono Rodosa rendik. kil edildiği bildirilmekted~r. Ayni gü. satışıı tştlralt edecekler % öe yetil buçuk 
r Hels!nki 26 (A.A.) - İsveçli gönül- $!İdiyor Hangi yoldan ve nasıl bir vesaitle J?it- ze! m~ks<l~~ ~~:tabda bır yardım ko teminat parası ~yuhud mmı banka mek. 
lülerdt""" mürekkeb bir •-yyare filosu mişlerdi Acentalardan araştırdım. Hiçbir mıtesı tc~ e ı mış u1unmaiktadır. o ı kulün sa ..... tarihine 

... lod Roma 26 (A.A.) _ Mareıal Dö Bono . · . . tubu verir. ayr men -
ile Rus tayyareleri aTasmda bir müsa- Libya ziyaretini bitirir bitirmez Rodos ıpucu elde edcm~vmce k~yfıyet~e~. z~b~~ Yugoslavyadnn yardımlar kadar olan vergi ve icare '"'tanzifat ve ten.. 

deme olmuş ve İsveçliler dü~man tay. adasındaki İtalyan 'kuvvetlerini tefti e _ tayı haberdar etilin. Emnıyct Mudurluğü A?kara 16 (A.A.) - Hareketiarz fe- vlriye resimleri masaya ve 20 seneme vak.il 
yarelermi kacmaya mecbur etmiştir. ı decektir. ş kısa 'bir zaman zarfında va?iveti aydın- laketzedclerine yardım olarak Y'ugos- bedeli müştertye a1ddlr. Talib <ilanların 
~FinHndiyad<r t~kil edilen yabancı Libya valisi Mareşal Balbo kendisine lattı ve Necdetin arkadaşı Özku ne bir- lavya meclisi meb'usan aza1armdan Ma 9313/35 numara 'lle ınas 4ıı1re.slnd.e müfllstıa 

leJy nda 1 J millet temsil edilecektir. Radru; ~efti~inde refakat edecektir. !ikte bir vapurla İskenderuna gittikleri lik PP.hlivmıov:'ç 10.000 ve Mehmed masa. müme&Slllerlne müra.caatıeı:l ıUiin olu.. 

~~· 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI -1863 

Statüleri tt Türkipe Ciimhuripeti ile münakit mukavelemımesl 
2292 Numaralı 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

f 21J/-011933 fdrih/i 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 lnglllz Lirası 

1.260.000 1 ngillz Lirası 

J'ür.kiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN, IRA~, IRAK, flllSTIN 
ve MAVERAVl ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA. ROMANYA, VUNANlSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
~ ... ,,. 

F.ilyatler.i ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev~uat hesapları küşaaı. 
Ticad krediler ve vcsaikli krediler küşadı. 
Türl<iye ve Ecnebi memlel<etler '&zerine keşide senedat isl<ontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine awns. 
Scnedat 1ahsi1atı ve saire. 

:En yüksek emniyet şarllarını haiz kiralik 
Kasalar Seıvisi vardır. 

Piy sanın en m it şartl<'lrile ( kumbarah veya 
kumbarasız} tnsarr hesapları açılar. 

anlaşıldı. 

Derhal Özkunun ailesile temas ettik. 

Onlar da bizim gibi oğullanmn hareke
tinden müteessiT bu1unuyor1ardı. O da 
Necdet gibi sinema çılgını bir gençmiş 

meğerse ... 
Hatta o kndar ki; Özku bu hülya ile 

Hollywooda gitmek için iki defa lsken
deruna kaçmış ve ebeveyninin müracaatı 
üzerine polis mnrifeti!e evine iade edil
miştir .• 

Dün de yazdığımız gibi Hatayda yaka
ı~nan iki ~cuk şehrimize inde edilmek 
üzere yola çıkarılmı§lardır. 

80,000 
LJR A 

Müşfik Burolu tarafından da 30.000 nur. (238161 

stanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

.İstanbul Tersanesinde mevcud kohne ML L'lra. Kuruş 

dilli motörü 
Tak.simde Taksim kı,ıası geçidi sokağınd&. 

bir barakada mahfuz Emlfık Şirketinden 

DO 

Muvakkat. temln&.t 
Lira 'Kuru~ 

2 25 

müdevver inşa malzemesi {Taksimde İteş 
lın.n~nın kapıcısından •mal.) 164 50 11 OD 
Yukarıda yazılı motör ve malzeme hiznlarındakl Muhammen bedeller üzetınaen açık 

a.ı:ttırmn lle satılacaktır. Satış bedeli naltclen Ye peşlnendlr. Müzayede 1/..2/940 lPervem -
be günü saat on dörtte Mllli Emlik Mudürlii~ünd~ müieşekkll komisyonda yapllacnk.. 
tır. Tal!blcrin malzeme lçln l/2/94!1 Per..§embe günü saat dokuzdan on ikiye kadar ma -
hallind" Milli Eml~k memuru 1arafından gösterUecLilnden mahıtlll JD,4'!Zkflre ~ motör 
için de Kasımpaşa cnmialtmda. İstanbul Deniz Komutanlığı Tekne Miitebassıshğına 
nıfirncaaUarı. (681) 

iP. ii~ Y A~Meiıı O 
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Bir Haftahk A M O 

DVO PROGR 
------ Iİ-NllRDIREK 

yan: Safiye Tokay. l - Udi Ahmed - Hüz - IATAIWHANISI 
!1/l/lHI Ankara Radyosu zam şarkı: <Açmam ac;a~am.> 2 - Blmen - ft 

n~ l~~"~ ~-m~mpili:~~da~~)3- ·-~~~~~~lgi~U~~~~~~~~~~••••••••••• 
-

12 30: Program, ve m~~le haberleri, 12.50: DALGA UZUNLUliU Sadettin Kaynak _ Hüzzam türkü: (Çıkar 
12.35: Ajans ve ıneteo~o ~J çalanlar: Kanun, ısı Kes. 120 ıtw. yücelerden.) 4 - İzmirli Hayri - Hüzzam razaıı: Reşad Ekrem 
Türk müziği: saz es~:: Fersan; kemençe, 1641 m. c K %0 ltw şarkı: <Ölürsem yazıktır.) 18 55: serbest sa-
Vecıhe, kemençe, Fa izzettin Ökte. 13.10: T.A.Q. 19,7-i m. lSJ.13 es. O it . a t. 1910· Memleket saat ayarı, Ajans ve me_ c • 1 • masalları 
R~şen ~nm:. tan~~lş piyasa şarkıları. Ça e- T.A.P. ll,7t m. 9465 Kca. ı w. teoroİoji haberleri. 19.30: Türk müzi~l: F~- a rıye e rı n 
Turk müziği. ~ç Seyhun, cevde~ çağla, ~e- . ~ . sıl IH!yctı. 20.15: Konuşma {Dış pollUka ha-
lanlar: Kemal · ür Okuyan: MuzeYYen ~ yol vnmedi Acem dağları.) 21·15· M~lk. di.;'?leri.) 20.30: Temsil: Bir dans meselesi. 
rlf İçli, Hasan G i. pınar - Hüzzam şarkı. Brahms - SeJı:stet No. ı ($1 bemol m~ıor.) Yazan: Saada Saytt. 21: Serbest saat. 21.10: 
nar. 1 - Salaha;~~ 2 _ saırıııatUn Pına:k Rlyasetlcümhur Fllarmon~k Orlte:tr.ası uye - Kor.u.şma \Haftalık po&ta kutusu.) ~1.30: - Benim padişahım, hana izin ver, ı Güllü Fatmanın hizmetine memur edil -
<Gecenin matem k nla sürfinsem.> 3 - şu lerI turafından . 21.45: Muzlk: KuçUk Orkes~ Muı!k: Rlyasctlcümhur Ba.ndoou ıŞet: ıruıan Musa Çelebiye yoldaş olayım veziı sa - miş bir habeş kalla ile iki cariye ve on 
Hüzzam Barkı: (Aş 

1 
şarıu: CAY öperken.> ıra ışeı Necib Aşkın.) 1 - Franz Lehar. Kı.mçer) ı - J. W. Mansfeld: Saat. 2 - J. rayında .. va!Jah billah padişahım •.• Bu kadar küçük iç oğlanı, bir odaya kapan · 

rü Tunalı - Hü~:anun taıtsımı. 5 - Sa • Lüksenl:ıurg kontu operetinden potpuri. 
2 

bir Fuclk: Kı4 rüzg!'ırJarı <VaJs.) 3 - o. Pares: Hti.seyin kulun pare pare olmadıkça Mu- mışlardı. Cariyelerden biri çocuklara bir 
4 - Hasan Ofırli"" zam şarkı: (.LeylA.) 6 

- E. Kalman: Kontes Marlça o~eretınden215 . Konser vvertiırü. 4 - Tschalkowsky: Hazin sa Çelebinin ayağı tırnağına dahi dokun- peri padişahı masalı söylüyordu. Korku
dettln Ka~·nak_ ~ :nllyl aıdı.ın kaçaktan.~ parça. ~ - Amadel : Se.renad Invano~ 2 i · şarkı. 5 - J. Massenet: Le Cid opera.sının mak olmaz.. }arından ağlaşıp bağrışmamaları için on • 
Karciğar turku . . 5 .k. Küçük orkestra tŞef. Menleke\ saat avarı, A1ans haberleri . z;:- Antr·akt ve bale havaları. 22.15: Memleket Murad Deli Hüseyine döndü. Pehliva- ]arı oyalıyordu amma, kapı yoldaşları He 
13.30 - 14.30: Muzı .Aıoıs pachernegg: Hazin at, Esham _ TahvllAt, Kambiyo - Nukut 1 r. saat ayan, Ajans habeilerl; Ziraat, Esham- nın merd bakışlı gözlerini yaşlı görünce beraber, akılları, hep dışarıda idi. Sul • 
Necib Aştın.> 1 7- Madame Butterfly. 3 -ısası tFlatJ 22.30: Müzik· Mozart : R~ ~ - TahvU-t, Kambiyo - Nukut Borsası (Fiat.) şaşırdı. Hıçkırığını. dudaklarını ısırarak tan Muradda idi. Arada bir, ihtiyar ha -
vals. 2 - Puccln · ı suiti. 4 - Rlch, Hue- nör Piırno konsertosu <Pl) 23: Muzlk. az_ 22.35: Müzik · Bach'ın c-erlerinden <Pl.) !!3. tuttu ve kekeliyerek sordu: beş karısı, peltek bir türkçe ile: 
Frltz Köpp: Yaza~~ sultten çeşmede ;ıar- bnncı IPU 23 25 _ 23 30: Yarınki program, ve Müzlk: Cnzband (Pi.> 23.25 _ 23.30: Yarınki - Hüseyin .. ya sen "liçin ağlarsın?. - Siz benim dediğime bakınız kızlar .• 
berger. şarkda is~ unow: Bedin _ Viyana knpanıjl. pıograrn, ve kapanış. Dedi. Deli Hüseyin niçin ağladığını Efendimize bu çingene karısının ayağı u-
99oS!· 5 - Adolf : rMacar dansı, No. ~:· ıs : SAU 30i t/l9H PERŞEMBE l / Z/1941 . söylemek~en çekinm~i: . . . ğur~z geldi .. . ?nun ayağı bastığı günden· 
val.<ıl. 6 - BrahmS k t saat Ayarı. 18.0:>. Mü. P am ve memleket saat ay:ırı, 1:!.30: Program, ve memJeket saat ayarı. - Benım ulu padışahım.. senın gıbı berı sarayı humayununda dirlik kalma-
Prograı:n, ve meml\ e trası. 18 30: çocuk sa- 1 2.~o: rogr ~eteorolojl haberleri, 12.so: 12 35: ~Jans ve meteoroloji haberleri, 12.50: aslan.n ok atarlar, ona ağlarım ..• Aslana dı .. 
zilt: Radyo Caz Or es t 19.10: Memleket sn- 1~.35. A!~ v~alanlar: Vecihe. Fahire Fer. Türk miiziğl: Seçilmiş şarkılar. Çalanlar: ok dC>ğmek yaraşmaz... . Diye fısıldıyordu. Masal anlatan carf-
aU. 18.55: serbeSt ~t~orolojl haberler! 19. Türk m~k F san Okuyan: Muzaffer İlkar., Veclhc, Kemal N Seyhun; İzzettin Ökte. o. Murad Deli Hüseyini kucaklamak, o - ye: 
at ô.yarı, Aj~ıı.s .ve ;\anlar: Fahire Fersı:ın, san. Rcf er Nihavend şarkı: <B"nlm gon. kuyan · Azize Tozem. A)Tıca: HaJk türküle. nun erkek yüzünü öpmek, sadık bendesi- - •.. üçünca gece Helvacı güzeli gene 
so: TUrk muziği: : san cevdct Kozan. 1 - Arlf Bey d ) 2 _ Faruk Arifi _ Niha _ rl: Ada!lalı Az1z ve Sadi Yaver At.aman. ne, iltifat ve minnetini, kendisini onun uyumamış .. dervişin verdiği mumu yak
Feşad Erer, .Refik 1 ~~za Ahıskan. 1 - Kür- lfun knld~~e~E;·şllrl ııaru daf,t• ıı.n kız.) 3 - 13 3'l . Konuşma (Kad~ saati.) 13.45 _ 14 : arkadaşlığına indirere~. ~öste!mek isti - ~!ş. Mum tam ortasına gelince dükkanın 
ı - Okuyan. Necm 2 _Arif_ Kürdlllhlcıız. vene! şıır ih d Hlcr.~ar şarkı : <Şu zayıf Müılk: Karışık hafif muzik (Pi.) ıs: Prog - yordu. Bu arzusunu, yurumege başl}Y8 : 11çı gene zangır znngır sallanarak ortaya 
dlllhlcazkAr peşrevl.terkeyleyip gittin.) 3 - osm~n N ln~e.l-4 _Rakım • Hicazkfu' şarkı: 

1 

ram. ve meml~ket saat Ayarı. 18.05: Müzik: rak yendi. Mur.ad ile Deli Hüseyi~, l~cilı bir dudağı yerde bir dudağı .gökte b:r A· 
U.r şnrkı: <Niçin zklr şarkı: (Bals fegrını go~sl'ım ~ fecre kadar.) 5 _ ......... _ Hicaz_ Radyo caz orkestrası. 18 40: Konuşma. 18.55: köşke kadar, hıç konuşmadılar. Ruzgarın rab çıkmış .•. 
Arif - Kiirdlllhl~ d r) ~_Arif • Kfirdlll - (Beklcdlkı · cizmlrln içinde vurdular beoU Seıbest saat. 19.10: Memleket saat ayan, A _ anaforuna ikapıldıkları zaman,, pehlivan, Derken, sözünü kesip kalfaya cevab 
naıeme ıuık iptl1 ı ı ·a saçlı yare kim haber ktı.r şar 'h . Kanun taksimi. ı _ Sadett~n jaruı V'? meteoroloji haberleri. 19 30: Türk gövdesini hükümdara siper .cdıyor, hatta veriyordu: 
hicnzklr şarkı: csırm Er Kürd!llhlcazkAt 6 - Vec! ;~vcser tarkı: (Hicranla harab oL müziği: Fn.sıl heyeti. 20.15: Konuşma IBloU. bazan kar da1.gaları üzerinden koltuğuna - Haremi hümayunda bu kadar Çer -
Tersln.l 5 - Raıo:ı ona· ıdmsın.) 6 - .a. • Kayna~ 8 _ Osman Nihad _Nihavend şarkı: roarnfya saati ı 20.30· Türk müziği. Çalan _ ~ir:.liği padişahı, adeta ku<'aklayıp geçi - kes güzeli varken efendimizin bulup bu
ıarkı: toemı;.dtm lhl ç zkl'ır şarkı: (Düşer mi du da. skı bana dudağınla sun.) 9 - . . .. - lar: VE'C!he, Fahire Fersan, Refik Fersan. riyordu. lup da bir çingeneye gönül vermesine şa-
rif Bey - Kurdil en semahat özdenses (Yi:ı.e :ınd '"'rkı· tKız sen "gldin ~rke~ten.> ı - Okuyan: Me~k Tokgöz. 1 - Cevdet Çağ İncili köşkte de Musa Melek ile Güllü şanm ben .. diyor, çocuklar, kollarına a -

> 2 - Okuyan: cana Nlhavr- .,... . . ~ ı ı . ' k t 1 k şanına. Hicaz şarkı: {Demem . . - - S'\Z semaisi 13.30 - 14: Muzik: Karı ık a - Kurdlll H. şarkı: .. (0 yar bir gece gel1~.) Fatma, Murad gideliberi pek az onuş - ı ara : - v 

1 - Şevki Bey - B. en Şen _ YegAh şnıkı. ıo . .. 'k {Pl) 18: Proıtraın, ve memlc- 2 - Blmen Şen - Kıırdl11 H. şarkı: (Gun muşlardı. Musa Melek, korku ve dehşet - Abla .. abla b<.> .. guzel nblacıgım be ... 
beni Y_li~et.) ! -;1 .ı:dım.> 3 - Bl~en Şen. ~::ı~a~t~y~rı. 18 05: Müzik: Cazband (Pl.) 1 ka_vu~tu ümld gülü .:5°luyor.) 3 -:. .... ..... - içinde idi. Kar fırtınasının rilzgar uğul - Masalı kesme ... diye yalvarmağa başlı -
<~e gülun re g . coozümde sevdlğım nuru . K nusma: c<;ırtçlnin saati.) 1855: Kurdlll H. şarkı: <Oull<?r açmı3 bulbül ol - tuları arasında, her an, sarayı kaplıyacak yordu. 
Kurdlll H. ıarltl. Nikriz türkü: <Aı: -

18 40
· t ~t l9.10: MEm'leket saat tı.vnrı, A • muş b' lrarnr.l 4 - Sadettin Kaynak - Tür- vahşi uğultular, kükremiş naralar bekli - - Saravı hümavunda yalnız Cerkt"S 

emel.sin.) 
4 

.. - .:···;~-her yerde.) 20.15: KO- Ser:~.r. meteoroloji haberlerl. 19.30· Türk kü: ID'ltlan kar aldı.) 2 - Okuyan: Musta_ yordu. İkide bir, gözünün önünde bir güzel'eri mi var ya? .. Sizin Çerkesler bi
dım ıece ~unduz rlhlnden .sahifeler.) 20.3o: Ja .. n· Klasik program. Hacı Arif Beyin fa Çall'ıar 1 - Ferahfeza peşrevi. 2 - DedP.. mızrak be1 iriyor, ucunda, Sultan Mura - zim Meeril dilberinin aya~na bile su 
nuşma ~Tür~ talk türlrülerl ve kaşık ııava. mu"' v, ·, taziz için merhumun eserlerin • Feral:feza şarkı: (El benim için 3enl sarmış.! dm kesik başını görüveriyordu: İri göz- dökPmezler ... 
Türk m,uztğl. Ha San Receb ve All Erbaş. hatıras .. nı k.kcb program. Ankara Radyosu 3 - Jsak Varan • Ferahfeza şarkı: (Seyret.. leri sönmüş, saçları dağınık, kanlı bir Ve iki carive bir an icin -
lan. l~ebolnl~ iği. Kanşıll program. Ça • den roııre saz heyeti. İdare eden: Me•fud mek lçlrı.l 4 - izzettin Öktc: Tnnbur tak - baş... Çocuk , bu korkunç manzarayı de. ihtilAli. Sultan Muradı, Güllü Fat -
20.

45:. Tür~:u~~an, .. Şerif İçli. Hasan k~~~ 1;;o.ı~~ ı<onuııma <İktısad saati.) 20.30: s!ml. 5 - .... .. - Türkü: (Sabah olsu~ b~.~ defetmek için, güzel başını, asabi hare - maVl 11.n~ıtuvPTi':o;lardı: . 
)anlar. Ha T kay :easrl Ufler, Zühtü Bar- c .. . -,nğl.. Fasıl hf"vetl. 21.~: Kon._cıer tak bu ye?'den gideyim.) 8 - ....... ..• Turku. ketle .,arc:ıvordu . - Sızın Meerılıstandan gelen carıve -
Oilr, Hamdi 

0nı..;: eanye ToJı:ay, Mefharet Tur~. mHı~,., ~Adli Yönetken. Müzlk: Radyo (Ali da~dır dağların hası.) '1 - ......... - Musa Melek Çelebinin sırtında beyaz l leri esir pazarından ırgad ve manavlar 
dakoğJn Okuya Celll Toi<.se.ı.. dlm. 'Ull D"C" T'" k . <Se 1 ı .... ft ...._ ) • • • • • d y l k A ı b.sln Karakuş, <>st CSef· nr. E. Praetorlus.) l - J. ur u . '" n n yazın ~ U'Cnzer. 0 - •••••• _ ıpeklı bır entarı var ı . amaya tı. - a ır •.. 
Sağn~k, ~t· Şan Resitali. Vahdet Nuri ta: Ork ::sıAk d~ilt tören uvertfirü. 2 _ A. Türkii : IA!'ker oldum plvade.) 21.15: Müzik: yaklarında kırmızı deriden sadt!, hafif bir - 8izin Cerkezistandan '!elen kı71an 
tı.ı5 . M 21 45. Müzik· cazband <Pl.> 22·

15
· Brah~- ·İki 9 

1 Senfoni re minör 2215· Mem Odfl mii1lğl. Mozart: DiverUmento No. 3 (2 terlik vardı Entarisinin ustüne Sultan na esir oıızarından Tophaneli gemici be-
ratın~~ ~at· ayan, Ajans haberleri, zını_ Dvora : t ne Aiam' hııber1erl. zıra~t Es- Klarlnet ve bir !agot lçln .ı Çalanlar: Hay_ Muradın ha~ şallarından Ievk~lfıde kıy- knrl:ırı alırlar. 
M~~ebnm Tahvllrıt, Kambiyo • Nukut bor_ le'ltet ~aTa hAva1'1~ıt. Kambiyo Nnku~ Bo~sMı nıUııt. Duvgu (Klı:ırinetlst.> Rauf Öktem metli !abur işi bir Hind şalı vardı. Sağ F:>kııt . Hcıbpc: kıılfa carivelPrciPn h;rinl. 
at """' ' - r servlsı hnm - a v " · - is ) t f 0 -ft tl t ı · ı lrl d 1 · · bf t fa ' (1'at) 22.30: AJaM spo . ) 22 35· !\ıüzlk· Oda müz'itl ıpı ) 23: (K]!U'ln~t t . Mn~ ıı a OC»ar (Sago s . elinin bir parmağında, muhteşem bır e - roMı "r a m:ıc::a rı t'ar1 revı r '-'ra 
~: Mü~lt: cazband ıPU 23.25 -

23 3o: CF~a~. C band (Pll 23 25 _ 23 30: Yannkl 21 ~5 : Müzik: Kfiçük Orkestra <Şef: Neclb mas yüzük parlıyordu. Üzerinde ziynet CE'KPT'r>k iki kı7•n kavl!ava tutuşm!il.,nna 
Yarınki program, ve kapanış. ~uı. r;m, ~: knnanıR. Aşt~n) 1 - Bı1..et: L'Arle~ienne <S11lt.) 2 - namına da .. hi.~ tek b~ ~-~lik ".ar?.ı:. Ku .- mani ,_111vorlarriı: .. _ " " 

TESI 2911/ 1940 mı: ç~Rf'AMBA 3111119-M BN' hov"" · Patetik Sonatın Adagloou. 3 - }aklarının onundc, kuçucuk ıkı zuluf, bı- - 1<1zJar .. buırun ana baba gunudür, 
PAZAR l ket saat ayarı, 12 30· Pro~m Ye memlelı:et saat ayarı, Engel - Be.rger: Manon ıvaı.s Boston.) 4 - rer samur büklümü halinfle, yanaklarına :n-1~.,. 

l:l.30: Program, ve mem eh be •Arı 12.so· · · 1 ' eteorolojl haberleri 12 50· F r !rr.: Av! Ay! Ay! <Serenad.l 5 - Elneg: do<n-u sarkmıştı Alnında da, sabahlevin - r.nzel ab'arığım, gel sen bize ma -12 as· Aj meteoroloji a r..., • . 12 35: A ans voe m ' . bl CI d (En ,... • 
· · an.s vt? M- zl][· Knn -zığı· !Pl) 13 30 14 · Türk müziği: Bir zıımı>nlar r gan var ı. .. termcz • Güllü Fat.rnanın koklaya 1.oklay:ı taradığı sal ı:ö"lP ... 

Türk müziği fPl.) 13.30 - l
4

: u · mem- ~r~ m0u k ·t <Şet: Nerlb Aşkın) ı _ zo) 22 15· Memleket saat Ayarı, Ajans Ha - kiikü,leri dağılmıştı Musa Melek Çelebi- _ r-ii7.t:>l abl'lrı~ım c:evdc kalmış ... 
k h fif fizik (pi) ıs· Program. ve • Kuçuk r es ra · · 1 ı zı t Esh T h-',..t K bl · · · · 1. t 

f1 
8 m · . · .. k· Radyo caz relchnnlnow: Ninni. 2 - Erlch Trapp: F'u- ber er: ' raa · am • e. nm • am - nin başında, beyaz ipekten ıncı ışleme ı Hani Hf'lvacı ı:rii?Pli nıumu yakmıs ı .. 

~ket saat Ayarı. 18.0
5

. Muzi ~8 55• serbest Gisa'nm etrafında müzik sesleri. 3 - sc • yo - Nukut Bor.sası <Flat.) 22.30: Müzik: bir takke vardı. Samur saçların üzerinde mum v:ırıvrı n-ı•lm;c:ti . . hani bir Clı•da~ı 
Orkestra.sı. 18.40: Konuşma. · ·AJ ve j .1 h" Ormanda atlı. 4 - Humphrle.s: Borrherını - Viyolonsel korurerto.'>u CPl.> hafif~e yan yatmış, Musa Melek Çelebi - "PrOP bir dun:-~ ı!ÖktC' bir Arab cıkmı.ş-
ııaat. 1910: Memleket aaat Ayan, ans ıxmaıs." · ed 1 •. Program ve meml" _ 22 ss· Müzik: Cazband CPl.) 23.25 - 23.30: nin mizel vüzüne bir başka alım vermisti. t - k ürlğı· Plyero'nun v aı. 0 • • ~ ,,_ ·' ı ... 
meteoroloji haberleri. 19 30: Tür m - . t n 18 05· Tlirk müziği : Çalan - Yarınki program. v,. kapanış. Güllü Fntma. o sabah, Musa Melek Çe- - Sizin Cerkf'slerden bizim MC'Prille-
8az eserleri (18 sazın lştiraklleJ 19.50: Tur~ ket. saa ı~:a R~~e~ Kam. Cevdet Çağla. İz • CUMA !12/ 1941 lebiyi bir ana şefkati ile givdirmişti. Ken- rin kimCklC'ri karanfil ayasıJ, ırözlerl 
miizlği: &kJ İstanbul şarkıları. ~alanlar. ıar . VÖkt ' 1 _:_ Okuyan: Mefharet Sağnak. 12 30: Pr()(mlm, ve memleket .~aaı ayarı, disini de. bilakic, tamamC'n ihmal etmişti. Mührii Sü,evmanlı, ağızları bülbül vu -
Baltkı Derman, Şerif İçli, Hasan Our. Ham- zettlrıİb'"a~m Ef. - Hicaz şarkı: (Mah.,,un 1~35: "'! ns w. meteoroloji ~aberlerl, 1250: Ocak gürül ~rül yanı~ordu. Mim?~ vn.s1 rı'kmaz ... 
dl T Jt Okuyanlar: Taruln Karakuş, Ce • l . ad ll ht.ır) 2 _ 8 Kay_ Türk :ıru7liU (PU 13.30 • 14. Kanşık hafif Davud aj!anın bır şaheserı olan lncjlı s· 
ll.J To kay. 20 15'. Konuşma. 20.30: Türk mu- durueu:ı balsl f~ry ek a. < ~çıldı gül figan müzik <Pi' 18: Program, •e memleket saat köşk. sarayı hiimavunun sahil kısmında - ızin Mc-ı:ırillerden bizim Çerkr>sle-
-ı&j· oHııl~k. ı·· ~kulerl, zeybek ve oyun b:ıvn - na!( • Hicaz_ Aş ran şar ı. a....hnaz •ar.kı: l'ıv:nı . , 8 05: Tiirk müz•ğl. Çnhnlar: Cevdet padişahlarn vazlık bir ikametgah olarak rin 'P('mbP güvercin ayaklı. ham riimilş 
...,

6 
• u - ıı: - zı tmPdt' bülbul > 3 - ········· - Y" Y • ti öırt H o- 1 Ok k 1 Ti" k kalçalı. altın sırma saçlı kızları çıkar mı?. !arı Badi Yaver Ata111an. 20 50: Tür mu • e 1 m~) 4 - 3 üncft Selim - Şeh. ca~ıa . I"zf't n e, asan ur. - u. yapılrnıstı. Fa at, on a tıncı ac:ır ır va- - <";üzel ııbhıcılhm sen buraya t'f'l... 

a.ı .ç l I Veclhe Ruşen Kam. Re~:ıd (Ben pcr şa . J • dil müpteladır) van: R:ıdl Hoss~. l - nı11te~ııveran peşrevi. pı san'atmm hac: damgası olan ıf.izellik, •·= .a &nar: · t •arkı· IBJr nevc vana · · '"'f Dllk k. (("'- - - Kalfacıi?ım bu CcrkeslC'r bizi öte -Br i ttln öJcte. Okuyan: Radife Er en naz '$ • • R Ahı.skan. 1 _ Ha. 2 - Z4-kl A.. - eşaveran ş:ır 1• ........,,. sadelik ve saJtlamlığı nefsinde toplamıs 
1 er, Rzzehml Bey Kiirdlli H. şartı: (Soyle 2 - Okuyan . Necmi ! ızarıo· (Kaçma mec - dolRş.) 3 - 7.ekl Arif - Dilke,,averan f&.Tkı: bir knı:ırdı . Bir büvük mimann sırf denb<'ri CC'keml'7.lf'r zaten .•• 

- a - 1 .,, eln1 Bı'V Besten g .. r şa . 1 k f kt ) ~ H o·· Kan 1 k 1 d Çocuk1ar bu Mern-·11 b. . 1 tnb de eda.) 2 - Şemsett " .... _ .,... - h d celAlettın Pş. _ IK!\ran ı u 11 a. ... - asan ur: un bir ihtiyat eseri o ara • sa onun ve o n - - ,.,. ı er ızım ora a-
ey mıx.: ~l~a~n ,arın: (Güvenme hüsnı.ineJ burnndrın .) 2 ;. ~~~~ tahammül.> 3 - tnltslmi. 5 - Zeki Ari! - Dilkeşaveran tarlı::l: tarının en uvgun yerlerine yerleştirdiği rın çingenesidir •.. 
~·__: ur Kürdll! H. ~rlı:ı: (Kaldı yol - BMtenıgllr şar ı. i A şarkı: ıt<ıtedln de 1Klm g5rse senU 6 - Zeki Arif - Dllke~a. ocakları ve kalın duvarları ile, kar fırtı - - Kn~ SU!l ••• 

larda'b~··~b.) 4 _ Rn~ Kam: Kemençe Ud1 Ceı_?ll -v~:~ g4 r_ Dede _ Bestenlgfır veran ~rkı: <Açıldı bahçede güller.) 2 - na!:ına mevdan okuvordu. - Ablacı~ım sus artık .•. 
taklıtml 5 TÜrkü: (Yabandan gel gönlümu 1 evdlm seveli > 3 _ Oku (Dnıınmı JıJ ıınc•ı snyfnda) İncili köşkte Musa Melek Celebi ile ( AT1«uı vaT) . - ········· - • Tfirkü· IY1ne şarkı: rBen ~n s . • 
dlm yabandan.) 8 - ••••..... • · 

•Boa P..ta• nm ~bi tetrflıuı: 28 

Sisli Akşaıu 
birbirine tam manasile uygun karı koca, 
harika nev'inden. Ha!ukla siz bu harika
lardan olacaksınız. 

Sevinç içinde: 
- Demek benim cfettan, kötüa bir ka

dın olacağıma ihtimal vermiyorsunuz? 
- Ne müna~ebet yavrucağ•m? Bu ze

hir gibi sözleri de kim söyledi? 
Nakleden: Neyy"r Kemal - Herkes ... Hemen bütün tanıdıkla -

. . 1 - Haluku ocuğum ·bi . S _ nm ... Saziye Hanım. misafirleri, hatta, 
Sabah ~özümü açar açmaı i1k ışım yas- detine kendi çsaadet' gı severı~. ~a hatta Vahid BC'y. Amma siz benim pek 

tığımın altından Haliılrumun mf'ktubunu Sen de İncigül be !md~n çok tıtr~r~m. ı ivi bir kadın olacağımdan eminsiniz de • 
(ık:arıp öpmek oldu. (Eskiden böyle şey - nım ızım deme sın. ğil mi? 
lere ne kadar ""lerdim.) Gözümü açar Ba,?~a.' cdoşkub? akşk baharını. tattı.~ım Bu derece a"ık sözJüJül!üm tuhafına ı?i-

,..- d ··1 nen" ı 0ım en ır a · d Ik. · · d " " a~!"'8~ diyorum, uvanır uvanm~z (>'!1 · " ~ " • . 51 ~a asın. ın.ızın e diyordu. varı şaka, yarı ciddi: 
Cunkü bu ~ece uyku benim mes ud goz- m:,s ud 0~.rnanı~ ıçın elımden ~elem yapa- _ Vahid Bey'e evlPnmenden biraz 
lerimden ~k uzaklarda. bahtsız insanları cagımı sovlemıye bile lüzum görmüyo - korkulumu amma, Haluka dünyanın en 
uyutup. avut!Tlada idi. ruf?: . iyi zevcesi olacaksın. Çünkü: O se,'mesini 
_ •_Se.!1ı SC'vıyonı~>. Haliıkun bu tatlı itiraf e~e~m, sana daha ziyade baba-

1 
ve sev'1i.c:ini göstermesini bilir. . •. 

sozunu j!ecedenberı kaç, kaç kereler oku- nın hatırı ıçın Yakınlık duydum. Fakat o _ Benim de sevgiden başka ist dıgım 
dum. Daha doğrusu ezbere tekrarladım. o!masa ela yabancı kalamıvacaktım. Ha· ı k zaten ... 
Çünkü, mektubun o lrrsmı öpe öpe o - lukun zevkine. düşüncelerine 0 kadar kıv yo t ·n; çekti: _ Bunu her kadır ic:ter. 
kunmaz oldu. met veririm ki, sevdiRi kıza kayıdsızlık S ~·itinde daima avni harar"t li a•kı bu-

HalUktan başkasını, sevdamızdan baş- etme>n: ~mkafı haricindedir. füıkikaten o· 
1 

ev ~adının dönüp başkasına bak:nak ak
ka şey düşünemiyorum. JA>yla Hanım du- nun 'gıbı temiz yürekJi, '>nun gibi ince his tnd bile geçmez. Ah! Erkeklerın o, .ba 
yunca kim bilir nasıl köpiirf'cek. Ne ya - li insan pek aı bulunur. Bilsen ne Joy- ın anb·r k~re geçm~:- kabilinden .soğuk 
pavım, HaJCıkun .. beni sevd;$

1
ni duvar da metli b.i~ erkeğe sahih oldun tnciırül. . !;~:aıa~ı yok mu, insanda aşkı ölduren 

hAJA o saçma vade nasıl sap1anır ka1ır - . - Bılıyoru.~. Ve bövle bir in.sa? benı bence hep budur. . . _ 
dım. bırkaç defa J?ormekle nasıl ııevdi dıve şa- Nazire Hanımefend1 an.n.emın ~asalı. 

Yann veya öbür eün doW"uvu vazar, şıyorum. İkimiz de masallardaki gibi da- bplki benden de ivi bı1ıyor. Soz Alı 
Yollarım. Zaten Ha1ı"ı'kun kendicini ara - ha ilk ızörüşte vurulduk ~aliba. ~uri Beve ı(E'Çint"e: 
m;\vışından da bir şeyler sezmiştir. Güldü. _ Allah vere de bir aksilik e~me~e, 

Yaşa...-ın aşk! - Aranızdaki bütün o an1ac:mamaz.lık- H r k deli gibi sever. Onu kendı elıle 
·* }ara Lev)a Hanım sebeb oJdu. dE>l?H ı:,ıi? ~:n~rmevi. hiç değils<.> kendisinin de 

Mühürdar ($ ... ) pansiyonu cE,•et» demesen de eminim. Be~ Le,rJavı ~:ğeneceği bir kızı almasını aklına koy-
~ .. Pazartesi öqledcn sonra yakından tanırım. HaJiıku sevıyor. Ne u İnadı inaddır. . . 

Ku~k odam HaJUkun sabah sabah yapsın zavallının elinde değil. Zaman .za- m~ ·. Ali Beyin 0 gün benden sınırle -
YoJJadıgı menekşelerle dolu... N:ızire man bn nevi buhranlara tutulur. 1!rı:ıs - . s~~irlenmediğini sormıya cpsaret e -
Hanımefendi on bir bucukta ı:?c1di. Beni tirir. Kimseve fenalık istedi~inden dPğıı. nı~edim o kendi a~ı: 
bir ~n1,1l' şef~atile kucakladı, ôptil. HaUi- Hem zannederim )t{IC8c::ına da ~a.dı.ktır. de_ Cu~artesi günü yemeğe mahsus A-
~ tıtrıyen bır sesle: Dünya işte böyle kızım. Hakiln aşk, 

liyi de çağırmıştım. Güzelli~in benim gi
bi, kocam gibi ona da tesir eder diye dü
şünüyordum. Arkandan ne dedi biliyor 
musun? «Bu kadar güzel kadının girdi,ği 
evde sükun kalmaz. Zavallı Vahid Beye 
yazık olacak> dedi. Üzülmeni istemem 
çocu~um. Her şeyi a~ıkça söylüyorum ki 
birlikte ~are bulabilelim. 

- Evet ... Bilivorurn. 
Elini minnetle -sıktım. Bu e1 Leyla Ha

nımın ellerine benzemivor. İnsanı hiç um
madı~ı bir dakikada tırmalıvor. 

- Bl"nimle Vahid Beyin arasında ev -
Jenmc bah.,i gectiı!ini Ali Nuri Beyefendi 
nereden biliyorlar? 

- Ben d<' bilmem. Kimsenin duyma
dığını o herkesten önce Bğrenir. Sizi ~ör
meyi pek mPrak cdivordu. Hallıkln altika
nızı bendl"n ivi bikliitinde dl" siinhe vok. 

Saat on ikivi cr>'ıvordu, Hal(ık içni 
girdi. Bonim cici }lı:ı!Ukum 1 Gri c;por ~l: 
bisf'"'i ~ ... ne> kadar ,.~raswor. Hf'le wılı 
mavili kravatını takınra gözl••ri tıpkı iki 
parlak. mavi yıldıza benzivor. . 

Sadece elimi öptü. N"zirC' u ım<"fondı 
bunu bile görmemezlikten gelmC'k için 
saatine bakar gibi vaph. 

- Halacıl!ım, nişanlımı he~Pndin mi? 
- Son derece ..• 
Yanımda @va uslu duruyor. Gizli gizli 

de kulai!ıma fıc::ıldıvor-
- ~Pni seviyorum. f nt'iırliliim .. 
Dudakları nerede ı~e kulrıl"rımn rloku

nacak. Ah bu yaramazın önilnde insan 
taştan olsa heyecanlanır. 

_ Aeabevin ne alf'mde idi? Gece bir 
!:ey sövliyC'bildin mi? 
"' _ Size danışmadan bir c::e\" "Övlerr.Pk 
istemedim. halat'ıjtlm . ne dersimz? Doe
rudan doğruya ben ml açayım? Yoksa 

İndgiille bir daha karşılaştıralım da bu 
işi o mu vapsın? 

Ali Nuri Beyin bak1slannı hatırladım: 
- Aman ..• d<"'dim. Haluk. sen sö •le ki 

emri vaki vaptık zannetmesin. 
- Br>n de Mvle düsünüy0rum, oi!lum. 
- Övle ise İncigülü beraber Jıötürün 

halacımm. Ben yemeği ai!abevimle ver, 
sövliyeceklerimi söyler, döner size ı?e1i -
rim. 

- Evet, en ivisi bu... BPnim ça~ıda 
biraz jc:hn var Hnzır j?elm;.,ken onu ~ 
rPvim. Bir snat .. onra ,l!t"Hr fncigülii alı -
rım. ~"ıı d'r- alfab,.vine gid0 rsin. 

Na7.ire HanımPfendi tritti. Küçürük o
damdn bi7. basbn.,ıı kaldrk. Bu saati. ken
dimdl"n b::ıska kimsel<.>rin ı:öremivPceği 

hu kilirlli det't"rl" bile vaznmıvacal'iım. 

Öv le a7iz. övle pc:siz bir ac::k saati. . . Ço
t'Uk parkında 1?ecen dakikalara cCf'nnet> 
demistim. Cennet de kat kat. derec" de
rece ... Hallık beni bugün onun yeni bir 
katını:ı viikse1tti. 
Aşk ... Aşk ne sihirli şevsin sen! 

* Gene PazartPS? 

Aklıma şimdi geldl. Bu sabah Va" ı ! -
den kısa bir mektub aldım. Okurken ı..rül-
mekten katıldım: 

c:Kadın durmaz değişir. İnananın vay 
haline .. umarım yeni bir eğlence buldu
nuz. diyordu. 

Hallık gördüğü vakit: .. .. . 
_ Budala, dedi, bundan boyle şozJcıı-

nin cevabını benden alır. 
(Arkası tı<ır J 
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~e~leket&aberleraj l~so_n_P~_ıa~l_S~•~-O~_R_ 
Ceyhanda kültür ";:;~~~-~-;~··;~;·;~;;;;;·;:~·! Yarınki lig maçları 

zelzele felaketzede-

' 
a 81• ı yet,. a rtı yor 1 Kurbım Bayramında yapılan Macar maç_ zılar! Çllk tekn~k. H.kln bir arada oyun kabl. erinin teşkkÜrÜ ları dolayıslle teahhura uğnyan Ug maçla- Hyetlnlz yok. Bu da az maç yapmanızdan 

t rına yarın üç .sahada birden devam edile _ ııerı geliyor.• 
stanbula yerleştirilen bir kısım cektir. Haftanın en mühim karşılaşmasını Konfc?ransçı bundan sonra bir maçta o _ 

Mektebsiz köylerde modern mekteb binaları yükseliyor. 
Orta mekteb ihtiyacı da yakında karşılanacak 

Erzin<:anlı felaketzedelerden şu Fenerbahçe stadındaki Fener • Vefa maçı yuncuların ayn ayrı vazifelerini de anlattı 
mektubu aldık: te~kll etmektedir. Lig maçlarında hayll sar. ve merkezi Avrupa oyun sistemleri hakkında 

! c- Erzincan zelzele fe!Aketinden .sıntı geçiren Fener takımı Macarlara karşı şu izahatı verdi : 
• şercm bir galebe kazanmak muvaffak.lyeti- - Merkezl Avrupada üç tarz futbol var_ 
! kurtaran bizlerden bir kısmı yurdun ni gösterdi. Bu hızla sahaya çıkacak olan dır. 
i. muhtelif köşelerinde yerleştirilerek Fent>rlllerin Vefa karşısında da ayni gür.el 1 _ tnglllzlerln hücum tarzı, 2 _ haı _ 
• istirahatleri temin edildiği gibi bir- oyunu çıkarıp çıkaramıyacakları kestirile - yar.tarın müdafaa tarzı, 3 -Merkezi ATIUpa. 
İ kaç yüz nüfustan ibaret olan ikinci mez. Vefanın muntazam ve düzgün oyun çı. nın müdafaa ve hücum tarzı. 

1

1 bir kafile de İstanbul muhtine er- taran bir takımı vardır. Birinci devrede Fe. Türk futbolü Balkanlarda en yükııet fut. 
}Ac:t' 'ld'k G k 

11 
d ky nere karşı, iki içi geri çekerek, yaptıkları boldür Yugoslavyada antrenörlüğüm ma 

-s ın ı · .. e:ey .. Y~ ar a, gere İs- : maçta son dakikaya kadar O.O beraber va- sında blitün B:ılkan futbolünn yakından gö; 
tanbulda gordugumuz şefkat ve yar- ziyette oynamışlar, fakat müdafaanın hata- düm. L~kin en yüksek sizin futboln buldum.• 

1 
dımları izah etmeğe sayfalar dolusu aile bir gol yiyerek 1-0 mağlfıb olmuşlardı. Müte!\kıben haJı:emle'rlmizden aöı ala • 

ı yazılar ister. Biz, felaketzedelere bu- İyi teşkil edilmiş bir Vefa takımının, daha rak: 

.

1. rada necib ve müşfik İstanbul halkı- çok müdafaaya ehemmiyet vererek, çıkara. <1 İ}'i !lir hakem futbolün Uerleme&lne çok 
nın gösterdiği bü "k lutüf ve alaka- cağı Muntazam oyun_ gene iyi bir netice al- yardım eder• demiştir. 

• yu maların:ı sebeb olabilır. Fenerlilerin de, Ma_ KonrP.ranstan sonra Macar oyuncuları ve 
l ya ne kadar teşekkür etsek azdır. İs- car ma~larını gözönünde tutarak, iyi bir ta. ldarl'cllerl Galatasaray llsesine gltmlşler ve 

l
:• tanbul valisi, Lutfi Kırdarın, muavi- kım te.şkll etmeleri takdirinde bu maç cld_ klübün müzesini gezmişlerdir. Burada ken. 

ni HalUk Nihadın, Fatih kaymakamı den g?zel bir karşılaşma halinde geçecek • dllerlne AU Sami uzun uzun izahat nrmlş _ 
Rebiinin geldi ~ . . .. d b .. tir. Mudafaalarına nisbetle daha kuvvetli o_ tir. 

gımız gun en ugune lan her iki takım forvedi bu maçta pek ~ok H b U B "'I 1 
kadar gerek misafirhanede, gerek ev- gol fırsatı yak:ılıyablleceklerdir. Fırsatları ungarya ug n eyog uspor a 
lere yerleştirildikten sonra istiraha - i kaçırmıyan ve tecrübell olan forvedln gali - karşılaşıyor 
timizin temini icab eden her şeyi : blyt>tl temin edeceği bu oyunda Fenerbahçe Şeb 1 izd ü ,.,,.t 111 bir 

kl b
. : daha avantajlıdır r m e ç maç yapmış ve Y"' 

yapma a ve ızzat yanımıza gelerek: · tesir bırakmış olan Macar Hungarya bugün 
Ceyhan (Husust) - Ceyhan. iki se-J reç vesaireyı· bır an evvel ıemın ve ihtiyaçlarımızı dinlemekle göster - ı· ŞeHreafft~~ıdn ~lğeı.rs entel resBean k karşılaşmdaldarı saat 15 te Taksım stadında Beyotluspor ne 

d
'kl . .. ""' ıuua . por a, y oz arasın a ır. i 

ne evveline gelinceye katlar imar sa • tedarikle mec:guldürler. Halk seve seve 1 en alaka kederli gönüllerimizi te- Bu mac üsavı k u ı kll bl ld karşılaŞRcaktır. Yarın sabah gene Tats m ıı • • • . m uvve er e ?.ev r çe ş_ stadmdıı. saat 10 30 da Şifll ile oyn.ıyacak -
bas nda olduğu gibi kültür bakımın - çalışıyor ve memnuniyetlerini i.zhar e- sellı etmıştır. Bılhassa Fatih mınta - ı mesı hallnde geçec~.ktır. Ayni sahada bu ~e- tır. ' 

Ceyhandan güzel bir manzara 

darı da çok geride idi. Mıntaka köyle - diyorlar. kasındaki evlere yerleştirilen fela _ n~ ~eç~l~i birinci kumede iyi oyunlarını gor. . • . f •. 
rin ' "'\ kısmı küllisi mektebsiz kalmış. Orta mekteb işi ketzedelerin evlerine kadar gelerek düll-umilz Altıntuğ (Kasımpaşa) takıJ1!ı. kÜ- lngılız m;lll takımı ngılız ordu 

. me ııonuncusu Hilalle karşılaşacaktır h ı· • · ""l 'b · 
mekteh binası bulunan köylerin ki - Cevhanın en mübrem noksanların - sııgara ~e bayra:nda da. k.utuıa:ıa şe - Tak.sim stadında; Galatasaray • Topkapı mu te ıtmı . mag Q ettı 
minde tedrisat yarım yamalak yapıl - dan bulunan orta mekteb işi de ar!:k ker dagıtan vıılı muavını Haluk Ni - ile, Besiktaş da Süleymanlye ile maç yapa_ ıı Şubatta Parıste Fransa mllll tatımııe 
~.ta. kimi muallimsizlik yüzünden halledibniş demektir. Geçenlerde kay- h .. ,.ı ı ... 1"!ıtn, hvmakamı Rebiiye min- caklardır. San kırmızılılardan farklı bir ga_ karşıla-sacak olan İnglllz mllll takımı. ordu 
kapnh duruyordu. Fakat geçen sene makamın ba<;kanlığı altında bir toplan- nettarız. Hü15.sa bizlere burada ev Ublyet bekleneblllr. Beşikta.şın da Süleyma_ muhtelitinl 4..3 mağlfıb etmlftlr. 

Ceyhana maarif memuru olarak tayin tı yapılmış. bu toplantıya gelen zen Pin verildi. eşya. yatak, giyecek ve yi - ~!v:~~ ~~:~~~a:Ct:~;~i g~:!nta~~~~!ıı~:: lngiltere harb devresi maçları 
edj] ., Nedim İnal çalışmalarına hız ve tüccarlarımız mali vaziyetlerine gö- yecek dağıtıldı. Bir aylık iaşe bedeli vetl! bir müdafaa ııe karşıla.,acağmı ve 811 _ İngiltf're harb devresi lig maçlarının 14 

b l 
ıı.t d M kt b . k- re ta-ahhüdatta bulunmuşlardır. Bir iki olmak için de her nüfusa dokuzar Ii- leymaniyenin BeşlktaıJ karşısında her za _ ilnc:il haftası oyunları pek harareW bir şe • 

veı ' u unma.l\. a ır. e e sız ov .. .. d 'k' . 1 1 ra hesebile para dağıtıldı. Bu suretle man şanslı bir oyun oynadığını unutmama. kilde d~vam etmiştir. 
1 

. d kt b t 
11 

. - gun onC€ e 1 mcı top antı yapı mış. c ... 1 (A) b 4 bul en. z e yer yer me e eme erı a- . iaşe ve idaremize tah . d"l hdır. M. T. ö. enu·, grupunun en aşın a u -
. . _ evveke ~elemıyenler bu defa toplan - sıs e ı en para nan Arsenal takımı ligde 6 ncı vaziyette bu 

tılaı.ık yenı ve modern bınalar yuk - tıya icabet ederek verebilecekleri meb ve ev eşyası eski yaşayışımızı aşağı Galatasaray klUbUnda Macar lunan Mlllwaıı ııe ;aptığı maçı Ll tazan ~ 
selmektedir. Bu arada birka-ç gün önce Iağı k:wdettirmişlerdir. yukarı arattırmıyor. Bu yüzden adil takimi antrenörünün konferans mıştır. Maçta 8013 tışl bulunmuştur. 
de Sirkeli köyünde yeni bir mekteb bi- _ ı 9_ hin liraya yaklaşan bu taahhü- ve müşfik hükumetimize, büyükle- 1 Ayni ligde ikinci vaziyette bulunan West 
nası te~li kaymakamımız Bekir Sup- datm yakında toplanmasına başlana _ ! rimize. başta vali olmak üzere fstan- Dlin akşam Galatasaray klilbünde ven • Ham, beşinci vaziyette olan Watford takı • 
~ Akt 

1
. 

1 
t 1m k b 

1 
• bul halkına, C. H. P. nin bütün teşek- len birtçaky ziyafettlni .. müiltHeakıbFeMldmacar a1ıın_ mına 3_1 mağlllb olmuştur. Maçta toOO kişi 

uı an e ıv e a ı ış ve ur an aT caktır. j" .. • garya ~ ı.rnı an renor er an, uL bulunmuştur. 
ltesiJerek halka hitabede bulunmuştur. Mektebe aid projeler de hazırlan - ı kü1Ierıne, Kızılay kurumu reis ve aza- bol hakkında bir konferaruı vermiş ve göz _ Bu Ugde dokuzuncu vaziyette bulunan 
Ha\·aların yağmurlu ve yolların çamur mıs oldui!undan, inşaata kısa bir müd- 5 !arına gece gündüz iskrimizle me!'l - !erine şöyle başlamıştır. . Tottenham, Ugde üçüncü vaziyette bulunan 
lu olması hasebile diğer köylerin mek- det zarfında başlanara~ önümüzdeki i gul olan emniyet te.şki1Atına minnet rMemleketinlzde gördüğüm üç maç ben- Charlton takımını 5.1 mağlüb etmiştir. Bu 
...-:b b' te 11 · t 1 + B .. 

1 
d l n<l l b" 'k 

1
. ı ve şükranlarımızı sunarız• de fu lntıbaları bıraktı. Oyunculannızın ba. maçta 4000 kişi bulunmu,tur. 

·- ınası me en a ı amamış.ır. o ers vı · an evve ınanın ı ma ı ve • · 
gemiz k5ylüleri köylerinde yeniden in- zama~ında tedrisata baslanılması kuv- \ ......................................................... ./ 

.. edilecek mekteb için taş, kum. ki - vptlp ıa:ıımin edilmektedir. Bir avcı Bir haftalık radyo programı 
Bir şekerci dUkkAmm soyan Bir şime"difer vo1 ~ekçisi bir boğuldu 

hırStZ bulundu adamı J1raladl Karaman (Hususi) _Karamanın Sü. (Baştarah 9 uncu sayfada) ıeevg!sl.> 1855: Serbest saat. 1919: Memleke~ 
Ed' (H sf Ö ı h k" ·· d M hm d D v Okuyan· Radlfe Erten 1 - Şevki Bey Ut. saat lyarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 

ırne usu ) - On beı gün evvel B;ıP.cik (Hususi) - Mehmed o~lu • eyman acı o~n en e e ogan .~- tak şarkı: <Duçarı hi~lyar olalı dide~ •1- 19.30: Türk müzlfl. Çalanlar: H .. ktı Der -
flker<:i Şerifin Utlkkinından 600 liraya mer Kuş isminde biri Kütahyadan ya- dında bir g:"~. ordek a.vla~.a~ üzere koy lıyor.) 2 _ Şevki Bey • Uşşak prkı: mat _ man. Şerif İçU, izzettin Ökte. Okuyan: Mah 
JBkın bir paranın çalındığını ve ya olarnk t~n yolunu takiben İst~n _ kenarındakı gole gitmış, golun kalınca ıar dayanmaz enlnine.) 3 _ .......... Hicaı mud Karındaş. 1 - Gülizar türkl1: (8abah 
allbıtamızm bu hususta çok ,sı- biz buz tabakasile örtülü olduğunu gör- t~a: (Ebrularının zahmı.) 4 - .......... güneş doğarken.) 2 - Refik Fer.san - Gilll • 
kı bir takibata giriştiğini bil- bula l!id~yo:.muş. ~ile~i~l~ Karaköy a- müştür. Mehmed Doğan d~ha iyi avlan- Uşşak türkü: (Bahçeye lndlm lı:i giiller de - zar türkü: (Gözlerimden ıı.itmiyor ,analda. 
dirmiştim. Edimemizin kıymetli polis rasmdakı tunellerın bınsınden s~ba;ıı mak için ilerleyince sikletine mukavemet rem.> 18.50: Türk müziği: Zeybek ve oyun rının alı.> 3 - ......... - Gülizar t1ktil: (Si. 

k ı ~ .. havalarL Sadi Yaver Ataman. 19: Serbest nemde blr tutul}IIluş.) 4 - .......... Otub&r 
ıniidürü Hadi giriştiği takibat neticesinde aran ur.nda geçmekte iken hat bekçi- ede~iye,? buz tabakası kırılarak genç ~«> saat. 19.lO: Memleket saat Ayan, Ajana Te türkü: (Esmer bugün atlamlf.) 19.46: '!'ürk 

Şerifin dilkklnında kalfa olarak çalışan si Seyfullah kendisini görmüs. şüphe - le duşmuş ve çıkamıyarak boğulmuş, dık- meteoroloji haberleri. 19.25: Türk milzlti: mü1lf1: Saz eseı:ıert. Çalanlar: Haktı Der -
tbrahfmin bu paralan kasadan aşırıp evi- lenerek dur emrini vermis Ömer Kus katsizlik ve fhtiyatsızlığma kurban git • Fasıl ht>yetı. 20: Konu§Dla (Kahramanlık man, Şerif İçll, Izzettln Ökte. 20: Ttirt ır.ü. 
nbı tavanına sakladığını yapılm tahar _ . ·' · miştir. ve har~ menkibeleri.) 20,15: Temsil: Tarih- zlğl: Artana türküleri. Adanalı Azla. " San 
r17at neticesinde meydana çıkarmıştır. ıse durmıyarak kaçmıya başlamış. bP.k. Cesedi bir gün sonra bulunmuştur. ten bir .sima - Küçük Müezzin Çelebi. Ya - Receb. 2~.10: Konuşma (Günün meeeleleri.) 

çi tie tabaıncasını çıkararak ateş ebrlş zanlar: Etrem Reşid ve Ruşen Kam. Mil _ 20.25: Türk müziği Çalanlar: Vecihi, Cey • 

O Ub K 1 
• • ö T k tt b h • f" zlk: Ttlrk mu.siki.sinden parçalar İdare eden· det Kozan. Ruşen Kam, Reşad Erer. ı - o. rg IZlıay C8mtyetın"n ve meri ağzından yaralamıştır. 0 3 3 ayram azrn geç 1 Ruşen Kam. Okuyanlar: Necmi. Rıza Ahıa ~ tuyan: Semahat Özderuıes. 1 - Blmen Şenı 

8Şy8 piyangOSU Yaralı memleket hastanesine kaldı- Tokat (Hususi) - Bütün milli ve tan - Melek Tokgöz • Mefharet 8afnat • 8e Hüz1.am tarltı: <~~kllnda geçer 6mrllm.l 

1 
. • mabat Özdenaea _ Azize Töı.em. Çalanb.r: 2 - Arif Bey - Huzzam tarkı: (Meftun ola. 

Uı:ıgüb (Hususi) _ Ürgüb Kızılay fU- rı mış ve yarası hafif olduğu için kur- dıni bayramlarda eglenen Tokat, bu izzettin ötte _ Cevdet Çatla • Ba.srt 11ner. lı.) 3 - Sadettin Kaynak • Büz.zam ,arkıı 
besi tarafından bir ~ya piyangisu tertib tulrrıuştur. Suçlu tevkif edilmiştir. bayram son zelzele felaketi dolayısile 21.10: Konuşma <Sıhhat saatl.) 21.25:Mü • CLey!Akların hayall.) 4 - Şerif İçU - Karcı.. 
edilmiştir. Şube son yıl içinde hayli faa- Yaralının hastanede verdiği izahat _ matemt bir manzara arzediyordu. So _ zlk: Radyo Orkestrası (Şef: Dr. B. PraetorL tar ıarkı: <Mest oldu gönül.) 5 - Rrtf &ıy. 
"-etle ö t kt eli • . . • • • . u.s.> 1 - C. M. Von Weber: Euryanthe ope. Karcitar ~kı: (Bir goncaya bir hare nl • 
uı r 1 9 erme e r. Kurum başkanı ta· Kabahatın kend1sınde oldugunu. kaklar caddeler tenha- 1dı. Hiç bir ta - ra.smın uvertürü. 2 _ L Van BeethoTen: glr eyk.d! bülbfil.) 2 - Okuyan: Necml Rı. 
Mustafa Şilküroğlu Kızılayın her sahada d d d -ur e igi zaman durmadığını ve bek- rafta ses yoktu. Tebrikat kabul edil _ s • üncü planokoruıertosu, (Do minör, op. za Ahıskan. ı - Vecihe: Kanun tat.simi. 
eanlı bir faaliyet .göstermesi hususunda . · b' . lm d • .. l . . . 37.) Solbt: Mltat Fenmen 3 - 8aint Sa 2 - Dede - Bayatı şarkı: (Nice bir qtınla 
lııClyük gayretler aarfederek çalışmakta - çının ır garezı o a ıgını soy ernıştır. medi. Kesılen kurbanların çiğ ve ka • ena: •Le Rouet d'Omphal~• (Senfonik -par : feryad edeyim.) 3 - Mahmud OeWetıin 
dır. Bu faaliyetten birini tertib etmiş ol- • • vurma halinde etleri Kızılaya. derileri ça.> 22.15: Memleket saat ayan, Ajana ha _ Pf. - B~yaU şarkı: (Narı firkat Ş6Jepa.ş.) 
dulu e,ya piyangosu t~kil eder. Bu kuru Bır Kızılay mUfetfişı Tokatta de Türk hava Kurumuna verildi. 'I"o - berlerl. Ziraat; P:,,ham • TahYillt, Kambl • 4 - Şevki Bey • Utşa.k prkı: (Eairl dlfü -
ma oldukça bir menfaat b .. ı.-.a ~ yo • Nukut Borsruıı (Flat.) 22.35: Mtızlk: niiır. tJ yilzil mahım.) 5 - ......... - Uşşak 
tar. ır-"~ olacak- Tokat (Huslist) - Kızılay müfettişi katın felaket mıntakası addedilmesi, Opera nryaları (Pl.) 23: Mtızlk: Cazband Müstezat ıarkı: (Hasretle bu teb.) 8 - . .. -

Urgu"b Kı ı be-' Mazhar Akifoğlu şehrimize gelınif ve Kı- köv. nahiye ve kasabalara yardımların CPl > 23.25 - 23.30: Yarınki program, .,. ta.. UMak ıarkı: <Gitti de gelmeytnntt> 2ı.ııı: 
zı ay IU aınln idare heyeti • pamıt Mürit: Küçük Orkestra (Şef: Neclb Aşkın.) 

bu .piyango işi ve kuruma lAzım gelen zı'layuı mesaisini tetkik ve bu uğurda temin edilebilmesini temin için Dahi- · CUMARTESİ S/Z/ INI ı - Buppe: Karamaça tızı uHrtilri. 2 -

Yvıdatlan t.emin etmek ilzere sık sıkıtı- •arfedtlen mesaiyi takdirle karşılamıştır. li~, Nafia. Belediye. emniyet ve jan • 13.30: Program ve memleket saat a1an. Ounıt: Lea Hyd~pathe.s (Vala.) 1 - Ramp. 
alay dairesınde toplanarak faydalı ka • Ayrıca kazalara da giderek tetkiklerde darma daireleri mesailerine devam et- 13.35: AJana ve meteoroloji haberleri. ıuo: hries: Mazinin hülyaları. 4 - oanan-rıer: 
arlar venniflerdir. Tilrlı: mllzltl. Çalanlar: Vecibe, Refad Brer Küçük toplantı (Revil • Bntemıem>.) ıı -

bulunmuı ve ceıne tehrimize dönmüıtür. mektedirler. Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: M6 ~ Tachalkowaky: Romana. 8 - Monma: Met-
Pazar Ola H aeyyen Senar. ı - Mohayyer pe,ruı. 2 _ hur parçalardan potpuri . ., - Rebllott: atıf 

asan Bey Diyor ki : Şükrll • Muhayyer farkı: <Yldımda o'" - teslz tt.rkı. 8 - Muntel: Venedlk batırUl 
dalı yeşil ııözlerln.> 3 - Zetı Arif _ Muhay. <Serenad.) 9 - 07.emlt: R&Ueden blblcr 
yer f&J'kı: <Sen baıta.) 4 - Sel. Pınar • Mu <Vala.) 22.15: Memleket saat &yan. Alana 
hayyer ,arkı: (Gökler perl&l ıtbl.) ı _ Ru. haberle!'I; Ziraat, Esham - Tah"f11lt. Kam -
ten Ka.'D: Kemençe tak:almt. e - 81.dettln blyo • Nukut Boraaaı (Flat.) 22.30: Konuı • 
Kaynak • Muhayyer f8.J'kı: (8tlrmeyt gös öl. ma (Eenebl Dlllerde - Yalnız tın.dalp pos_ 

, _ Hasan Bey gazetede o-

tudum. 

. • • Bir boya f abrika.sı ihtl
kAr yaptıjı için.. 

••• laıpatıinut-

dilrilr.) ., - ......... _ Muhayyer türlı:il: (Me. taslle.> 22.30: Müzik: Cazband (Pi.) CSaa.t 
nek.şeler tutam tutam.) a _ Buph1 Ziya _ 23.00.e kadar yalnız uzun-dalga posta.sile.) 
MuhP.yyer türkü: (Dedim bu kıza ne güzel 23.23 - 23.30: Yarınki program, ve kapanış. 
kız.> 9 - Sadettin Kaynak _ Hil.seynl tftrkü: Hergün, ö~lenlerl 19.74 metre/ 15195 kilo _ 
(Ayrılık yıldlinümn.> 10 - Sadettin Kay • siki TAQ ve akşamları 31.7 metre/1415 kilo. 
nat _ Hil.wyni türkü: <Ne zaman görsem •- alkl TAP kısa.dalga poataıarlle yapılmakta 
nl.) 14.30: Mllzlk: Riyuetıcllınbur Bando _ olan Ecnebi dlllerde haberler ııetri:ratı prog. 
su (Şef: İhsan Künçer.) 1 - O . Charpentl • ramı : 

H Be er: Mar,. 2 - P. Lacome: CoUllon <Vat..) Blrlnci Servla 
asan Y - Hiç zannet.. 3 - Boleldieu: Le Callf de Baghdat uvertll iranca Saat 12.00 

mem.. bir boya fabrikası ka- ril. 4 - Ed. Grleg: Slgurt JOTl&lfar: ı _ Kraİ Arap~a > 12.15 
patılınış olaaydı, sokakta hiç eara,ında, 2. Bntermeno. 15.15 _ U.30: MO. Rumca • 13.411 

İkinci Servlı 
Saat 17 30 

• 
• 
• 

17.411 
18.45 
21.00 olmazsa bir tek boyasız kadı- sile: Cazband(Pl.) 18: Program, ve memıe. Franaızca • 14.00 

--- ---------------------c--1UtAe.ı...hl1 . ._...._ _ __ ~-1..1imı. • 18,05: Müzik• cu~._._İnglljzce ___ ~ 
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Demi_. ..ie celik 
şehrinde 1ıele:! gördiik 
_ (U~taraf ı 1 inci sayfa.fa) ! 

§agı yukarı Istan bulun bir günde istnlakl 
edemediği bjr rakam .. bir mukayes yap
ll'ıak · k' ım anını elde etmek için <1n ha-
vagazi şirketine, istanbulun k~ metre 
lnikabı :havagazi sarfettiğini sodum. !ile 
~~atin, ne de günün sarfiyatını ıenüz tes. \ 
ıt etmek zahmetine mi katlnmamışlar, 

Yoksa, ricam üzerine meşgu'olmağı fu -ı 
zu]i bir angarya mı tclill ettiler, bil -
lniyorum. cBir dakıka son-a• vadile ka -i 
P:ınan telefon elan açılnadı. Maahaz.a 
fabrikanın faaliyetine a.ektrik biraderi
le_ iştirak eden havaga71nin sarfiyat ye -
kununu gösteren rakam yapılan işin b:.i
Yüklüğü hakkında bir fikir verebilir. 

'l'ali mahsul1cre gelince: 
Kok istibsı.ıı odılirken, bir takım ı,aJJ 

Jnahsullcrin de elde edildiğini Yaznui .. 
tım. Naftalin, zift, bam katran, benzol 
gibi ... 

Biraz da bunların macerasındaJJ pah -
sedelim 

Kok fırınlarından çıkan gaz1er, be~ iki 
bataryadan, - bunu da iza}ı ettıljşttrn -
ayrı ayrı birer boru ile alınara1' bir ana 
boruda birleştiriliyor. Bu ana borunun 
içinde gaz ve soğutmak i in .se~kediıen 
amonyaklı su ve SÜrükJ~iği katranlı 
maddeler var. 

Bu ma~deler evvela barn katran olarak 
ayrılıp bır kazana g 1. or.. buradan da 
'ki · b' k e ıy " ı ncı ır azana geçip teressub ediyor. 
Sudan yakaYl kurt P bu kazanda te _ 

"b arı 
ressu etmekle ham katran, rahata ka-
vuşmuş değildir: üçüncü bir kazana daha 
~ompa edilecektir. Ne oısa, bu teressübat-

Ameleler donmu§ zifti parçalıyorlar 

a hem katran MTll de amunyaklı su be
raberdir. Katr~n suaan ağır olduğu ci -
hetle. bu derece ıneşakkate tahammül e -
demeyip kendini dibe bırakacaktır. · Şehir çocukları 11emeklerine biraz da1ıa itina ediyorlar. &esim ayni zamanda 

Burada her aıe:ın .on Parmagvında on ali tıımirhaneyi göstermektedir 
hüner var. İşte ınıs : Bir filet alta çö-
ken katranı alıp b:ışka kazana :istte ka
lan suyu da çekip diğer bir ka~ana nak -
1ediy0 r. ~ımany~daki temerküz kampına 
düşmüş bıçare bır Yahudi gibi katran bu
rada da dikiş tutturamıyor eza cefa 

. d' 1 ek Ü ' ' , ta"tır c 1 m zere saf katran dairesine 
sevkediliyor . .' Amonyaklı su ise, suliat da
monyum jstıhsaı edilmek (izere sulfat 
da lt>...:.,.,e gjdiyor. 

Sayfa , 

Zehirli gölge 
· (Baştarafı 6 ncı sayfada) tiği. faaliyet geldi. Bu itibarJa istediği şey 

tuzaga düşüriilm.üş olmaklığım ihtimali- garıb olmakla beraber nihayet mümkün· 
ni bir dakika dahi düşünmeden benim dü. Hülasa verdiği talimat dairesinde ha4 
katil olduğuma hükmetti ve sahid oldu- k , re et ettim. Şafak atarken giyinercık u· 
ğun~z çıl!1~ığ~ yap~~~a kalktı. sulca evden çıktım. Araba tarif edilen 

Sıze hadıseyı tafsılatıle an 1atmalıyım. yerde idi. Lambaları söndürülm .. t'" K 
Dayımın evinde dalına yatak odamın . . . . uş u. a-

penceresini açık bırakarak vatarım O pısı~1 a~ara~ ıçerı gırdım ve işte orada 

gece odama b · k k.
1 

. . · S cese e arşı aşhm. Korkm::ıdım mı? Şiip-
ıraz er en çe 1 mı~tım. o- hesiz k k kt F k ·· ·· ld k 

Yundum El kır·-· ·· d"'rd" 

1 

ço or um. a at omrum o u -. e ıgı son u um, tam yata- - b" 
ğıma gireceğim sırada pencereleri:ı bak- ça şaşac:gım ır cesaret ,.e gayret göste-
tığı ara sokaktan içeri atılan bir taşın :er:k bagırmadım. Arabadan tekrar yere 
d~eme üzerine düştüğünü bay.ret ve mdı1:1". Ne. yapacaktım? Bunu dlişünür· 
korku ile duydum. Yataktan fırhyarak ken. ıçıme ılk defa şüphe girdi. Mektubu 
elektriği yaktım. Taş parçası bir kağıdaı· ~akı~a:.e~. N~.cdet mi yazmıştı? Bır tuza
sanlmıştı ve bu kağıd da bir mektubdu. ga duş~rulmuş olamaz mı idim? Dakika
Mektubda Necdet imzası vardı. Ortalık lar geçıyor, fakat Necdet gözükmüvordu. 
aydınlanırken, yani dört buçukta gi)ine- Y.aı:aş ya~aş içimdeki Kor.ku büyümeğe 
rek arka bahçeden sokağa çıkmamı, spor başla~ı. Bırden oradan kaçmak için çıl
otomobilini orada buıacağımı bildiriyor, gm bır arzu duydum ve arkama bakma
otornobile girip beklememi emrediyor- dan. yaptığım ihtiyatsızlığa nadim, titri
du. Yazdığına göre otomobili lambalarını yerek kaçtım. Efendiler i~te şimdi anlı
ve motörü söndürülmüş bir halde bula- yorum ki beni alaca karanlıkta oraya 
caktım. Araba içinde ne kadar korkunç göndermeye muvaffak olanlar, ayni da
bir manzara ile karşılaşırsam karşılaşa- kikada Necdeti de ayni yere celbe ve be
yım susacaktım. Bu bizim için hayati bir nim cesedin yanından eve firarımı nişan
mesele idi. Dayımızın katili bu surc·tle Jıma göstrmeye muvaffak olmuşlar. ni· 
meydana çıkacaktı ve nihayet biz de şüp- şanlım beni kurtarmak istemiş ve cese
heden sıyrılmış, ismimizi kurtarmış ola- din bulunduğu otomobile atlıyarak ev ci
caktık. varından uzaklaşmış... Necdetin (katil 

Mektubu okuyunca bir hayli tereddüd benim) demesi için başka sebeb yoktur 
ettim. Bu sıııada aklıma Necdetin son za- ve olan, bil:en işte bundan ibarettir. 
manlarda zabıtaya muavenet için sarfet- (Arkası var) 

Dl'!niz lş{erl: 
Deni.z:yollatı vapurları için 

bir rapor hazırlandı 

1 ~ 
Bir doktorun gUnlUk 

notlarından Devlet Denizyolları İdaresi, fırtına esna _ 
sında v'.lpurların geçirdiği kaza ve tehlike- 1================::1 
lerl esaslı şekilde anlatan bir rapor hazı.rl~
ıwş, dün Münakalat Vekaletine göndeunJş_ 
tir. 

Bu raporda kaza ve tehlike atlatan vapur_ 
Iarın v:ı.zlyett ve bundan dolayı idarenin gör 
düğü zarar gösterilmekte, diğer vapurların 
da ev~afı ayrı ayrı anlatılmaktadır. Alanya 
önlerinde karaya oturan Tırhan vapurunun 
kurtarma ameliyesinde hazır bulunan heye_ 
tin haıırladığı rapor da ayrıca bu rapora leL 
tedtımlşttr. 

VekAlet, bu raporu mevcud vapurlarımız 

karşısında ihtiyacın neden ibaret olduğunu 
tesı:ııt h,ısusunda esas tutacak, buna gö _ 
re bazı ~·eni tedbirler alacaktır. 

Balk Opereti: Bu akşam 9 da 
Matine 16 da 

Kediye Peynir 

22.04 
0.97 
1.5875 

13.435 

23.425 
0.97 
S.0825 

30.94 
31.005 

İsfanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Müflis Beyoğlunda Kalyoncukulluğun-
da İstanbul Pazarı bakkaliye sahibi Di
mitri Dimitriyadis alacaklılarına kon
kurdatı teklif ettiğinden konkurdatonun 
müzakeresi ve ikinci toplanma için ala
caklıların 7 /2/940 Çarşamba günü saat 
ıı de dairede hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (23817) 
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BAŞ, DIŞ NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 

SON POSTA . Ciana. 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir, 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva· 
let mostahz.uıdır. Jııce bir 
itina ve yıtpı:ışındakl busu· 
ıiyetl itibariie ynzdeki çlz
~i ve buruşukluklHnn te
Ş1ekkn1üne ınAni olur. ~ 
r i'fi gerıc ve gergin tutnr. 

ağrılan derhal kf'aer. Lüzumunda günde 3 kate alınabilir. 

2 - KREM Pf.RTEV: Hir gQıel
lik vasıt tı-ıctır. tleni~lemiş 
mesanıatı .sıkı~tırımtk cild
dekJ ))Urtıı lr ve ka barcıklan 
gid.'r.r. Çıl ve leKeleri 
iz ·le eder. Teni mat ye 
şeftar bir hale getirir. 

Cümhur:y~ti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarihi; 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedı : 266 

Zirai ve tıcarr her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirasl bulunanlara senede ,.. defa ~kHerek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Acet 1,000 Lira'ık 4,0JO Lir~ 
4 ,, 500 .. 2;JJO ,, 
4 " 250 . " 1, )00 " 

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

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ... iı 
dü~yenlere ikramiye çıktıp •akdirde % 20 fazluile verilecektir. 

Kur'alar lelled.e 4 defa. l EylOL l Birincikinan; 1 Mart ve 1 Hui. 
ran tarihlerinde ~ecektir. 

Devlet demir ollırı YB 1 mıWllm tıııt•si umum idaresi iiAnları 
Muhammen bedeli 11000 llra olan bir aded dlzel motör Jen.at.6r 

111311940 
lilnü aaat 15,30 da tapalı zart usulü ile Ankarada İdare t.ınaaıncıa •\u\ aı=rtesl 

~ lltu. 
Bu Lte girmek ıatıyenlerln 825 liralık muvakkat teminat ile kanunun taytn ettllt ,.._ 

•ikaları n tekliflerini ayni i\tn saat lıf.30 a k'\dar komi.,yon rel.sllfine vermeler! 
llzımdır, 

Şıırtname~er 1>araaıa olarak Ankarada Malzeme daire.sindtn, Haydarp14ada te.seL 
Jllnı ve sev. tefiltlnden "•-·•---~-

--~. (CM) 

_. ____ ... T6rkiyeniu en ..n8.ı cLı M 
•"" o;MUOQ ~uaa 

KARA MAGAZiN A 
En taUı biklyeler, eıa gbel reelmJ.er, ılnema aablfelert •• 

ıen yazılarla ıDılenmtı olarak 

1 ŞUBATTA ff IK:ITOB 
Posta kutula 488 Ankara 

MAJiK SAÇ EKS~ Ri 

S&çla!'ınızı dökülmekten, kepek:Jenmek • 
ten korumak içln muhakkak Majllt saç 
ekslrinl kullanınız. Derhal teslrlnl görür -
süntiz. Saçları büyütür, köklere yeni hayat 
ve:ir. Bir tecrübeden sonra neticeye hayret 

SELANIK 
Tes s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İS'rANBUL (GALATA) 

TürlıiyeJelri Şu~leri ı 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

YunanidanJaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kıralık k~alar servisi 

ilan Tarif em iz 
Tek ailtun santlıni ................•......... 

Birinci aah'le 400 
llıütei salaile 2SO )) 

Üçiindi Miti.le 200 ,. 
DörJiincii aalıile 100 » 
iç .ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 ,, 
Muanen blr müddet zarfında faa-......... .. cai,..., laca mlktard.ı llln .... . 

tın1Ca tenaUl. \ , . ı uem!zden l.stlfade 
edeeekle~ .. •• ı·am, 1anm n ÇeJrek 
rl:1f a ilanlar içln ayrı bir tarlft derplf 
edllmlttlr. 

Son Poata'nın t!c&rl Ulnlanna atd 
ifler lçln fU adreae müracaat edll
meUdlr. 

ltincdıa KollPJı:UI •1r1ıteta 
ıtalaramaazade Baa 

.bkan cad.ae.I 

S-P•taMat ..... 

Nepiya\ Jımdilril: ·Selim Ragsp Emec 

SAli1PLEat: ~~·~:kralı. 

S - KRE~ PERTEV: Bir cild 
devnı::ıdır. Deri gu ideleri· 
nin ı trnzatını dUzeltir. Si
vi.ce ve siytth nokblların 
fozahUrUne mant olur. CUd 
adalesini besllyerek ku•. 
veUend r r. 

Kuru cıldler içın yağlı, ve 
yağlı cildler ıçin yağsız bu
t:ıusr tnp ve vazolım vardır:_ 

ADEMİ İKTİDAR 
ve •&LHV·o ·iNE i 

Tabletleri her eczanede bulunur 
!Posta kutusu 12SS) Galata, l.taobul ...... ~ ...... 

--

TÜRK[ VE f MAR BANKASINDAN: 
Bankımızın 1939 senesi h.l&Sedarlar umutl)! heyeU toplantıaı, lda~ lMcll.st prarile 21 

Şubat 1940 Çarşamba günü saat H te istanbulda Yenipostane arkasında imar hanında. 
ki banl,;:a binasında adiyen yapılacaktır. Toplantıya girmek için mezkfir tarihten ~ as 
bir hatta evveline kadar gerek asaleten ve gerek vekAleten yüz elll h!Sseye sablb 0 an. 
ıarın hl.sse senedlerinl bankaya tevdl ile karşılığınd'\ makbuz almaları rica olunur. 

GÖRÜŞÜLECEK iŞLER 
1 - İdare meclisi ve mürakıb raporlarının okunması, ~ ,.,.--
2 _ Bilanço ve kArüzarar cetvelleri tetkik ed!lcrek h1are m~llsi azalarlle muratıb 

zlmmetıerlnin ibrası . 
3 - <1939) senesi kazancının datıtılm:ısı §ekllnin te.<ıbitl. 

4 - İdare meclisi azalarının yeniden intihabı, 

5 - İdare meclisi azalarına verllecek huzur haklarının tayini. 
6 - İdare mecl1sl atT.alarına nlz:amna.nıenın (39l uncu maddesi hükmftne ~tf~ 

verilecek mezuniyet. 

C Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem :'ı 
Hakkı Katran Pastilleri de vard::·--~-.. 

Kars V aliliğlnden ı ..JJJ. ve Müdürlüğü milnhaldlr. 'l'aıtb. 
•C müracaatları llln olunur. •811. 

300 lira ücreW Kars şehri elektrtt Blrllk Mühenr!I r-~ 
ıerln evrakı müsbitelerlle birlikte Kara Vlllyetıp vecthl, \Alv • 

••••••••••----~~~ad Erer ı - o. J ... 1 - B"ufen Şenı .. 

1 
1 A T J L 1 il B A 8 • ıda geçer 6nu1lm.> l I 

_, llArlr• , .......... T • A. T 
sıos 

.ıı harman patoa maldneslle O. A. 8. B. 11&reW te ...-Jd-
RUSTON HORNSBY ma~ bir ftat.la satılıktır. İsteklllerin görmek tısere t ye 

nunuıralı Gelz traktörü !Jannda tilccar Huan Te 8ellm Pil• blrader~re ve O-..... 
nelerin bulunduiu Ad!Maıd& SlrUclde M1mark.P..maleddln caddesinde 21 __.. 

aa1t taf.all1t için ~ ÇİPRUT'a müracaatıert. ~·
sahibi köseleci.~ BAZI İZAHAT: Motör 33 beygir kuvvetinde olup PatozUJl 
MAKİNffiımetredlr, O.s yaktıtı ılbi mazut. dahi yakar. 

barı• "ft 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

Mlltdan 
Aded 

B. Tahmin 
Fl:Ltı 

Kr. 8 

Portakal M ınt ıoooo i ao > 
• eo ut nooo 3 25 > 

• ıoo ıt~ aooo ı 75 > 
118 

,, 
Mand:ı.Una DOOO 3 25 > oı-sı 1uta., 
aaıaıuaraY llaıee1nın pamlJonunun 15/NJaan/ HO sonuna tadar lhtl1açıatl j,Slnın 

nda nıııctarı. beherinin tahmin fiat& Ye ilk teminatı yazılı portakal ve rnan,.:»'I 
30/lıHe saıı ıünü IU.t H .SO da açıt ek.ailtiıMaı yapılacaktu, o&D okul 

Bkalltme :aeyo~u İatWll caddel1 No. M9 da ~ler muhaaebecllltinde t.oPı-
komlaJODunca yapıla~ttır. o-Jaıas&. 

İlteklller teminat Yatırmak lçln '" f&l1ınanıeyi görmek üaere Beyotlund• ,o.o , .. 
ray Li.~si 1daru1iıe miirac&at.ıan ft Ticaret Oduı veslka.iile birlikte Yutatıda 
çen gt\n Ye aaaUe ltomiaJonda tnılunmaları. (299). 

'o 
F O S ~. A R S O L, Kannı ~n hayati kısmı olan klJ'llUZI yuvarlacıklan taeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah ~r· 
eder. ':u~de devamlı cençlı~ din~ik verir. Sinirleri canlancbrarak asabi b~hranlan, uykusuzluğu gide ,.de 
Muannıd inkıbazlarda, barsak ternbelliğind~, .Tifo, Grip; Zatnrrieye, Sıtma nckahatlerine; Bel cevşekllji .-
mi iktidarda ve kilo almakta pyam hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet fUr1lblanodan tlatünlü.ğil DEV AMJ..I BiR SURETTE ((AN, J(t1"• 
VET, İŞTİHA TEMİN ~I ve ilk kullananlarda bile tt!8bini derhal ıöstermesidiJ' .•• 

Sıhhat VekiletİDÜI resmi m~ Julwm. Her eczuecle baJunv. 


