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:10 maddelik muahede Sovyetlerin 
bircok taleblerini is'a:f etmektedir , 

Fin indiyada muhasamat 
bugün öğle üstü 

nihayet bulacaktır 
Sovgef kuvvet !eri Cuma sabahı yeni 
muahede ile Sovgetlere terkedilen 

araziyi işgale ~aşlıgacaklar 
Anlaşma haberi Helsinkiye varınca bir kısım nazırlar 
istifa ettiler, parlamento toplanarak gece yarısına kadar 
müzakerede bulundu ve karannı bu sabaha talik etti 

Londra, 12 (Hususi) - Londra saatile 1 
ıece yarısından biraz evvel Moskovadan 
alınan bir habere göre Fin - Sovyet mü
zakereleri anlaşma ile neticelenmiştir. 
Anlaşmanın teferrüatı şundan ibaret

tir: 
1 - Çarşamba günü öğleden itibaren 

muhasamat durdurulacaktır. 
2 - Kareli berzahı, Viborg d.a dahil 

olmak Aıere Sovyetlcre tcrkedilecektir. 
3 - Ladoga gölünün diğer sahili Sov

yetlere verilecektir. 
• - Hangoe limanı 30 sene müddetle 

Sovyetlere terkedilecektir. 
Sovyet kuvvetleri Martın on beşinde 

ıaat 10 dan itibaren işgal hareket;ne 
başlıyacaklardır. 

İki taraf arasında ayrıca ticari ve ik-
tısadi anla!:'!Tlalar yapılması için müzake- Muahedeyi imzalıyan Fin bafVekili ,..... Riti 
r eler cereyan edecektir. 

Anlaşmayı Sovyetler tarafından M-o- Moskovadan alınan bu haber gece ya-
IOtof, Danof ve general Vasilevski, Fin- rısına kadar Helsinkiden teyid edilme-
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Reisi.cii:mhur. Mareşal Fevzi Çakmak ve Başvekil evvelki gün Yil1uek ~ı·wafa.a Med!is'i toplantısından çıkartarktn 

Milli Şef misafir hava 
generallerini kabul ettiler 

Ankara, 12 (A.A.) -..., Reisicümhur İsmet İnönü bu-rün s::ıat 
"' 16.30 da İngilterenin Of taşark Lava orduları başkuır.andanı 

Orgeneral Sir WHlfam :\fitchell"i ve onu takiben de saat 17 de 
Fransamn Şarki Akdeniz hava kuvvetleri kumandanı General 
Jauneaurl'1 kabul buyurmuşlardır. 

İngiliz büyük elçisi Sir R. Knatchbull Hugesscn ve Fransız 

büyük elçisi Rene Massigli kabul esnasında generaUere refa

kat eylemekte ve Ciimhurreisimizin yanında Hariciye Vekili 

Şükrü Saracoğlu. bulunmakta idi. 

Paskalya 
mütarekesi 
şayiaları 

Muhtekirler yakalanarak 
adliyeye veriliyorlar 

Nevyork, 12 - Daily News ga-
llndiya namına da başvekil Riti, Pasi- miştir. .zetesinin Vaşington muhabirleri Fred 
kivi, general Valden ve Voyuma imzala- BilA.kis Helırinkiden gece yarmnda a- Pasley ile Carı Warren, ReU.icfünhur 

Haklarında hazırlık tahkikatı bitirilen iki mües
sesedeki şekerin müsaderesi kararlaştırıldı 

ınışlardır. ~ ....... .,,, .. ____..J~vamı 8 
inci sayfada) Ruzveltin yakında Avrupadak.i niza için Bir taraftan Ticaret Veki.leti teşki- ratma.ja çalışanlar hakkında büyük bir 

bir mütareke talebinde bultmacağı ha- !Atı. diğer taraftan zabıta şehrimizde hassasiyetle tetkik ve tahkikler yap • 

Fransa Finlindiyaya 
50 bin asker 

-göndermeğe . amade 
Daladye dün Fransız Meclisinde Finlandiyaya 

yardım meselesi hakkında izahat verdi 
Paris 12 - Başvekil Daladye, bu -

gün öğleden sonra meb'usan meclisin
de Finlandiya hakkında beyanatta bu 
lunmu~ ve demiştir ki: 

5 Stıb~t tarihinde toplanan yüksek 
baro ·meclisinde, Finlandiyaya Mker 

gönderilmesi hakkında. karar ~eri~iş
ti. 26 $ubatta. Finlandı~a~a ~ondenle
cek Fransız kıt'aiları. iki büyuk Fran -
sız limanında tabşid edilmiş b ulunu -
yordu. Gerek asker. g~~~ gemi ba~~
mmda!l vardımın en buyük kısmını u 
zerine. t~giliz hilkftmeti de, Finlandi -
yaya kıtaat gönderilmesi için gayret -
lerlni fazlalaştırmıştı. Bitaraf n:emle -
ketler üzerinde f!ece gündilz dıploma-. 
tik fa~liveıt icra edildi. .-

F~kcıt. ask-E'rle yapılacak yardım Fin 
lanıdiyanın ~11ebine mütevakkı:t\t:ır ve 
ha la bu ta l~bi beklivorum. 

Finland'yanın talebine ihtivac var 
mı? 

Diye<'E'ksiniz. evet vardır. Zira. İs -
veç v~ NorvE>c, müttefik 'kuvvetlerinin 
kendi topraklarından ızecmelPrine bü

orlar. 

berini vermektedirler. bazı mıtddelerde sun'f bir buhran ya- (Devamı 4 üncü sayfada) 
Bu muhabirler şöyle yazıyorlar: 

cRuzveltin 30 veya 60 günlük bir pas
kalya mütarekesi aktini taleb etmek su
retile A vrupada sulhün teessüs etmesi
ne uğraşan diğer ricalin mesaisine işti

rak etmeğe karar vermesi, A vrupaclaki 
4 Amerikan diplomatının stratejilerinin 
esaslı amili addedilmektedir. Bu zevat 
şunlardır: 

WeBs, Kennedy, Steinhardt ve Taylor. 
Ayni muhabirler, ilave ediyorlar 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Hayvan hastanesinde neler görülür ? 

Bir yılan tanınmış bir aile 
ocağını yıkmış ! 

Bir köpeğin sahibi de ·hayvana ameliyat yapılırken 
koridorda teessüründen bayıldı! 

Erzincana yolcu ve eşya - Tedavi ettiğimiz hayvanlar arasm-ı 
k 1 d 

.
1 

d da geyik, tilki, sincab, kurd ve yılan da 

na iyatı mene 1 me i var .. 
. • Fatih hayvan hastanesindeyiz. Biıçok 

Ankara 12 (A.A.) ~ Erzıncı:tına do.g- ahvalde hayvanların, bizden çok daha 
ru yolcu ve ~ya nakliyatının menedıl- bahtiyar olduklarına şüphe yok. Mesel1 
mi§ olduğu hak.kında intişar eden ha- (insanlan himaye cemiyeti) henüz dün
berin, bu hususta İkincikanun ayında yanın hi.çbir tarafında mevcud değildir. 
verilip birkaç gün sonra kaldm lıruş Fakat her yerde ve !stanbulda (Himayei 
::>1'11 bir kararın tarihinde riihul gös - Hayvanat Cemiyeti) vardır. Himaye ce
termiıı olan muhabirinin yanlışlığın - miyetine malik olan hayvanların bir has
dan ileri geldiğini ve Erzincana her tane sahibi olamamaları tabii tuhaf olur
türlü nakliyatın normal olarak devam du. 927 de sağlık bakımından ~Phirlileri 
etmekte olduğunu IDus gazetesi tashi- kadar 81,ıahlı'k olan hayvanlarumzı te
han neşretmektedir. davi maksadile Belediyemiz Fatihte kü-
.............................................................. çümencik bir hastane açtı. 

·Bugün İşte, git tikçe artan faaliyetl ve şöhretlle r şayanı dikkat bir hüviyet iktl.sa.b eden hay -

Hatıralar arasında van hastanesini bugün size gezdirmek niye. 

YAZAN 
Vıtad 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı sayfada) 

tln:leylru. 
Müessese müdürü Sald Kural anlatıyor: 
- Hastanemiz belediye şuabat ve mües _ 

seselertnın ve halkın hayvanlarını parasız k1den halk, hayvan hastalıklarına pek ehem 
tedavi etmek üzere açılmıştır •. Müessesenin miyet vermezdi. Şimdi işine yarıyan hayvan 
faali.yet aahası seneden seneye genl.şlemet. . olsun, zevk için beslediğl olsun, küçük bll 
tedir. Şimdi bütün devlet müesseselerinin Aru ıösterlr göstermez hemen getırtyorlu 
ha.yvanlan bura da. tedavi edllmek:tedlr. Bıs _ (Devamı 8 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
iki ihtimal etrafında. 
Düşünceler 

Ekrem Uşaklıgll _.J 
Sayfayı çevirerek harb tebliğlerine 

bakınız. 

- Garb cephesinde bildirmeye dPğer 
yeni bir hfıdi.sc olmadığı habPrini okur • 
swıuz. 

Sesi esll!en bnyük fasılalarla ve pek 
pesten gelen top, sanırsınız ki, :iç beş 
gündenberl büsbütün susmu,tur. Kara, 
deniz, hava faaliyeti merak uyandırmak
Uın çıktı, gözümüz gazetede siyaset sah
nesınin son ı liflllelerini aniatnn haber
leri arıyor. 

Alınan haricıye nazırının .Roma seya
hati, Sovyet Rusya ıle Finlandıya ara -
ısında başlıyan sulh müzakereJeri, h~r iki 
h!dise etrafında da dünyn merkezlerin
den gelen yekdiğenne zıd ıses)er ... 

SON POSTA 

Reslmlt ·lllak&le : 

ümcr Hayyam deınıJtir: 
- cBir gün 'bir çömlekcinin dükki.nına &ittim, ~ıra sıra 

boyunları bükük duran çömleklere baktını, onlar bana ~ze 
gelmif: 

~ Bir günün ömrii, bin yılın ömrü 

İnsan başlangıcı ve sonu olmıyan tabiatin bir ze:rresi da

hi değildir. Topraktan gelmiştir, toprağa tidecektir, sandı
ğından da muvakkattir. Fakat vazifesi hiç lfüniyecekmiş gi-

r 

Mart 

Sözün kısası 

Benden akıi'danışan 
Bir Bayana 

E. Ekre'll Talu as ir kadın okuyucum bana İ~tan-
buldan bir mektub yazın.~ n-

den akıl danışıyor .. 

Mevzu daha ziyade bizim cTeyze:ıı nin 
ihtısası dahi!.inde amma, sayın okuyucum 
beni kendine mulıatab etmek nezaketin
de bulunduğu için, arzusu veçhile bu sü
tunumda mektubuna cevnb veriyorum. 

Fakat ilk nokta çok mühim olmakla 
beraber bu dakika için bizi fazla Jşgal et
miyor, gözlerimw daha yukarıya, şarka 
çevirerek Mosltovaya bakıyoruz. Sovyet 
Rusya ile Finlandiya arasında bir anlaş
manın temin edilip edılemiyeceğini dti
tiunuyoruz, haksız da değiliz. Hadıse ye
ni hahrbin talihinde bir dönilın noktaaı 
teşkil edecek. Harbe doğru mu gidiyoruz, 
rulhe doğru mu? Anlamak üzereyiz. ~Çömlek yapan, çömlek alan, çömlek satan nerede? de

diler. 

Anlattığına göre, kendisi hali vakti 
yerinde, tanınmış bir ailenin kızı ımiş. 

Bundan .sekiz, dokuz yıl evvel, işlen iyi 
giden, ticaretle meşgul bir adamla evlen
miş. elik zamanlar mes'uddum .. :11 ciiyor. 
cKocam, benım süse, eğlenceye cılşkün
lüğümü tatmin ediyordu. Bır C.ediğimi iki 
yapı_naz, her isteğimi yerine getirirdi. 
Daima büyük terzılcrde gıyinir, çn füks 
apartımanlarda oturur, en kibar meclis
lerde görünürdüm. Bu, böylece üç dört 
sene devam etti. Sonra, ) avaş yavaş ko
camın işleri bozuldu. Geceli giindüzl:i ça
lıştığı halde az kazanmağa ba~ladı. O va
kit benden fedakarlıklar istedi. Hayatı -
mızı basitleştirmeğe mecbur olduk. Bll
yük terzilere, paha 1.ı elbiselere vda et
tim. İyi giyinemez olduğum için alıştı -

gi çalışmak, bilhac:sa arkadan hasretle anılacak bir hatıra ğım sosyeteden de uzaklaştım. Bu !'cne-

btrakmaktır. ye kadar tekrar kalkınacağımıza ümidim * 8ovyet Ruıya ile Finlandiya arasında 
bir anlaprıa temin cdilemedığiııi f rzedi
niz. Bu takdirde harbin mevziilikten çı
karak genişlemiye doğru m~nim bir n
dun atacağı muhakkaktır. 

~~ıt4:~~~g~~:~:i~~~~ 
İnellız bqveklli daha iki gün evvel 

Avam Knmarasında §U cümleyı söyledi: 
c- Finlindiya tarafından taleb vaki 

olduğu takdirde İngıliz ve Fransız hiı -
kfunetleri ellerinde bulunan hütün va -
ıtalarla derhal yardım edece~erdir.:ıı 

Avrupanın en gllzel 
Kndınl rından biri 

, ....................................................... ~ 
H rgun bir fıkra 

1 
mes ud ) aşatamıyan bana şıklığımı ve 

ngiliz kadın kuvvetleri sosyete içinde mcvkiimi temin edemiyen 

Ö:dü 
Zamanındo, en 

için hir marş 

Bana inanmadınız? B~sf eliyen geı~ç kız 

B k · M f h İngilterede ka-

bu adamdan soğudum. O bunu hissedi
yor ve muztarib oluyor. Laltin ben artık 
dayanamıyacağım. Otuz beş yaşındayım. 
Önümde, bahtiyar olabilecek birkaç se-

mutena güzeller 
e rı usta ayı zil zurna sar oş nem var. Belki havatımı yen1 den tanzim 

bir halde yolda yakalamışlar, yeniçe- dın yardımcı hava 
Fakat bu yardım şimdiye kadnr olduğu 

gıbi 5adece sil h ve mühımrnat vermek 
ieklinde yapıldığı takdırde, işte nıhayet 
anlqılclı ki ki.fi derecede mü&nir olına
maktadır. Aync11 üç, beş on fırka asker 
de y.ollanaca k: mı? 

arasında 

birçok 

devlet 

yılan, 

kralların, ~iiı"'"h-aı 

kuvvetleri azası i- edebilirim. Belki idealime uygun başka 
ri ağasının karşısına çıkarmışlar, ıığa bir erb k karşıma çıkar da ömrümün ba-
Bekriyi sarhoş görünce bağırmış: çin geçid IPsimle- kiye.sim gene az çok refah ve ı::aadet ıçin-

- Seni, bir daha karşımda böyle rinde çalınmak il- de geçirebılirim. Ne dersiniz: Zihnimden adamlan-

nın şah!! dostu bu- Hl!h.C."".--~ 

lunan Avrupa ve .. ''"""'-

• görmiyeyim, diye tembih e:memiş zere bir marş bes- g~en şeyi yapayım mı? Siz roman mu-
miydim? teliyen 19 yaşla - harriric:iniz .. kadın duygularından an1.ar-

Bekri kendi.ri11i yakalayıp getiren- rındaki bu genç sınız .. bana bir akıl öğretin!.• Avam Kamarasında cereyan eden mü
zakereden sarih bir fikir edinemiyoruz. 

Amerika if adam
lnnnın beş tacı ettikleri sahne yıldızla-

Zere dönmüş: kıza, bava makamları tarafından bir tak- Vallahi, ne diyeyim, kızım ! Bu an -
- Kabahat n.:.de, demiş, ağu beni d .. d ., · ı· B ırname gon errnnış ır. u şarkının, }attığın şeylerde bır fevkaladelik yok. Se-

- Bu vaziyetin R~ya aleyhine harbe rından Maxine Elliotl 69 yaşında olarak bu halde karp.ttnda görmek ıstemez, güfte itibarile Umumi Harbde yazdığı nin hikayen, bu zamanda birçok h kA -
Fakat bir meb'uı: 

girmek manuın.ı tazammun edip etme _ Kanda kendı şatD!tlnda ölmü tür. İlk de- dedim de bana inanmadınıı. bir marşla bütün İngiliz gençliğini coŞ- yelerin eşidir. Yer yüzünde (vefa) de -

dilini soruyor. Bu suale baŞ''ekilin ver- fa o'srak 19 yaşında Nevyorkta sahneye '·-------------··--' turan Kiplingin şiirinden daha üstün ol- nilen kıymetli şeyden eser kalmadıktan 
diji cevab fUdur: çıkan yıldız, 1895 te Lomiraya ;ıelmit, üç duğu söyle~ktedir. sonra karılık, kocalık acayib bir ~ekil alr 

H Sümiikb';böcek ve •- enüz bu nokta)a gelmedık.• sene sonrn da me.f!ıur komikle:rden biri- v k dı. Saadet mefhumu büsbütün haşkalaştı. 
o h ld hükm d b }ı · d "/. ... · t• .1 angına ar,.z büyük b 'r a e e iyoruz ki, Fin'andi - le tanıtarıık onunl.t ~lenmiş, birhkte A- a nye e ı,ama,, ısare l İzdivaçta evve

1
ce gaye yuva kurmak. ev-

yaya ordu göndererek yaramı etmek bah- m 'k Avuatrru İ ·ıt d zôf taşı:ıan be/erliye reisi lad yetış+Jrmek, her yıl sayısı biraz daha 
ainde karar henüz verilmemi tir, vahud rı a, ya ve ngı ~re e mu- Sümüklüböcek lle mama Lµreti arasındakl artan tatlı hatıralar arasında ayni yas -

vnffakiyetli teımiller vermişti. mun3.Sebetin ne o2abllec-eğin1 t.nbll mcıak Ncvyorkun belediye reisi kıl!& boy -
da verılmi§ olan kararın ifşa edilmesi tıkta kocamak, kendi evinin tertemiz hu-
münasıb görillmemktir. .faxine 1908 sene.sinde biriktirdiği pa- etmı.,..>inizdlr... lu. tostoparlak fakat çakı gibi olan Fi-

• MeS<'ıevl izah edelim: orelJo I a Gu a· 'd La G d' , zurunu sosyetenin zehirli havasına tercih 
Mademki faraziyeler içindeyiz ve ma- ralarla. Nevyorkta lbir tiyatro açmıştı. ı - Malum olduğu üzere Fransızlar .alelü. . • " ar ıa ır. uar ıa nın eylemek gibi şeylerdi. Bugün bu nazari-

demJd Finllndiyaua askersı·z yardım et-1 Maxine Londrada ilk defa olarak ope- mum tümı.iklubocek yemeğini çok severler ... bır 7.afı vardır. Yangına dayanamaz . .; K .J b ye alti.ıst olduktan sonra senin gibiler 
menin mümkiln olmadığı anlaşılmıştır, o raya gittiği zaman, seyircilerin onu gö- Bu h!!.yv:ınlnrı çok defn dlrt ~rı de yııı ar- entd iirosunda. şehir yangm alarmı maalesef çoğaldı, kızım. Benden ne diye 
halde L'!ker ıönderileccğini de 'l(abul e- . - ıı·x" .. _. d'kl . b lar. Bundan dolayı Avrupada azı mem c - tesisatının bir kolu vardır. Zıller çalar ;w rup, guze;;ııgını ıe~e ı erı gi i seyrede- ketlcrd" Frans:.zları knsdeylemek için , SÜ· 1 b 1 d' .. b! . k' t akıl istiyorsun. Sen zaten kocaya de5.l, 
delim. Nereye çıknnlacak? bilmeleri için iskemlelerinin üzerine çık. mükıuböceğl ytyenler .. • derler ... Almanlar ça ~z. e e ıye reısı . zım es ~ u - paraya, lükse, eğlenceye varmışsın Bu-

Swıle bir Fransız askeri mütehassısı, tıkları ve dürbünlerle ona oakt•kları da- için: •Bira içenler .. ; İngilizler için tVJsıti .. ı. Iurnba meraklılarını. hatırlatan .bır ~e~ gün mademki onlar bir bir elinden git -
Genernl Duval cevab veriyor:, .söylediği ha hala hatırlardadır. lıer•. ıt1alyanlar çin: •Makarnacılar.ı> dedik- , Y~Can ve ak~kl~ ~(.00eş ışlemez elb1selekrım . t ı::udur: ıeri gıb ... - I gıve1, mas esını vnuna takar ve en miş, tabiatile dul sayılırsın. Bu vnzıye 
T 2 Harbı hazır dolay 11 k F karşısında sana ne desem bOştur. Allah-

- Fınlandiyaya kar'ı ı::ckil1e '. "rdım dilecek olursa g!5rüUlr ki, muharebe za- - ks . 
18 e gere ransız- disini itfaive uabasına atarak. csa.vu - E h ~ .. . . . . lar gere e Inglllzler b!rb!rlerinın lisanlarını 

1 
, . tan ki çocukların olmamış! a setme -

etmiye karar verirsek yukarıda Petsa - man geçt~çc genışlıyecek yerde bılAkıs öğrenmek lçln biıyük gayret arfeylcmekte- un.:ıı çanmı habire ç~~ar, durur. Bu - eliğine göre öyle anladım. Anne olc:aydın, 
mo limanını kolayı kla açabıliriz. Bu li- mahdud bır çerçeve içınde kalmak mey- dlrler. Fransız ordusunda mecbun İngillzcc nunla beraber. son gun1erde Nevyork- o 'akit iş güçleşirdi. Şimdi senin, ihti • 
manın civan stirntle temızlcnebilir. Ka- !indedir. Bu münasebetle şımali Avru - derslerin İnglllz ordusunda da· Fransız.c:ı tR LR Guardi11'nın yaptırdığı ve kendi mal ki ben cevab verinciye kadnr çok .. 
ıadn kalacak, ayni zamanda Finlerin hü- panın sükuna kaVUfl?lası değerli bir salB.h der. eri Vt'rJmE:ktedlr. j ... mfle jc:imlendirilen limanda 350 b'n 

· t k'l d kt' 3 Şimdi k' ı İ tan tutmuc: bulunduğun, hattı hareke • cumuna uğrıyac&k olan Rus kıt'alarının eserı e" ı e ece ır. - va a~a geç yoruz ne;iliz liralık bir hang8nn • y&nmac:ı. il' 

vaziyetleri de vahim olur. Ayni fikir silsilesini takibı>n 7ikre de- dl.sGteçen Subatın ortalarına doğru Fraru;ız c;eviml~ belediye rci'1ni pek üzmü Wr. tinden muztarib olcµ:ak tek bir ki var: 
x. 

1 
k 

1 
royerlerinden murekkeb bir rno illa Koçan. O da, emin ol ki, sana karşı va-

General Duvalin ihraç lımanı olan l>~~ 0 ar&lı: ay dede im ki Almanya ha - 1klncı dere de bulunan bir İnglllz limanını zifesini ifa etmiş olmaktan duyacağı vic-
Petaamoyu görmesine mukabıl yardım rıcıye nazın fon Rib~ntrop muharebenin siyaı~te gider ... İnglllz limanında bulunan "Gelecek re fere!" b dan hazzının yardımı ile tesellisini ça • 
kıt'alarının doğrudan doğruya :iorveç ve u sene biteceğini ~ylemi§tir, bu cümle- J tng.a.,, h:ırb g:mııerlnln kumanda sefinesi Bund~n on sekiz sene evvel Kay is- buk bulacaktu. 
lıveç topraklarından geçirılmesini ilti • de harbin gerçekten bıkkınlık '·erdiğı - , kumandanı F.ansızlara bir cemile o~mnk minde b:r İngiliz. Londrada bir berber 
zam ed "t h l d h kt B nin bire erini görm•k mümkündür Sulh ıüzere blr: .sata geldiniz. ı.aretl verme.it l!;. dük'kanma ""ttr. tıra• olur. Parasını Sen düşüncedeki insanları nasıhatle 

en mu e assıs ar a a ço ur. u . . . . • · , ter ve ıu cumleyi dlgte eder: 6' :o yola "getirmek güçtür, kızım. Tutacağın, 
takdirde hAdieelerin nasıl inkişaf ede - fı_krı mılJP.tlerde ve hGkumetlerde terak- _ votre escadre est maınifique! \'ermek ister 9 kuruşu ~ı~aı. Baba-

k k 
belki de tutmuş olduğun yolun ucu ek • 

ceğini biliyoruz. j ı tme tedir.. Yanı .Fııonuz mtikcmmeldlr ... • can berrer: el.arar yok, gele~k sefer 
t 

seriva bir uçuruma müntehi olduğunu 
sveç ile Norveç ya topraklarına asker Evet, 'itiz de Romanyalı arkadasımızla Flll.ma zabltl P'raruıızcaya tamam!le nkıf verirsiniz!> dtt.. .san~ söylemekle iktifa edeceğim. Bakiiff 

çıkanlmasına mümanaat edeceklerdir va hemfikir olarak, lovyetlerle FjnJAndiya değilmiş ... Bu cümleyi fU suretle ltaretlen- Bir milddet 1<>nra Mister ~·. Ka - -
- d1r1r· güzafı binihayettir, evltıdım! 

~uttefikler aleYbine harbe girişecekler- ar~ında bu kahraman milletin .\ refi i~ _ · Votre escarıot eııt maptfiırne! ... :'ladavP ~ 'ft MontNel'de yerleşir. 
dır, yaıhud da mfttavaat edecekler ve A1- mutenamb bir anlapna. yapıldığı takdirde Yani: Ge«:f'n hatta Kanada gönüllülerin - C. Ckıını rC,alH 
manyanın hücumuna uğnyac:ıklardır. sulh bwinde kıymetli bir noktanın ka- - aümüklüböcellnlz möi:tmmeldlrl nen ı-;ri!İ, ayni berber-. ~lir w cebin- ···-· .. ····-······························-···········••ril: 
Fakat yardım kuvveti ister doğrudan zanılmıf olacağı .t1krinde bulunduğumu- Filo kf'llm~ınin m~adlli bulunan eseadre den 9 kuruş ~ararak U!tayaı uzatır ve 
doğruya Fin toprağına çıkarılsm, ister İs- ru kaydedeceğiz. Tabıt yukarıda kapa - tell.ır.e.sllt suıntt.klüböcek isminin ınuadtll ilAve c~r: 

TAKViM 
veç, l'forveçten geçirilsin, harb sah0ın nan menfezin 'bir bealra sahada patlak bulunan eecarrot u karl§tmr.. _ B ,.....ı~k f • 

ı.ı · l k ..... ~ l"raruıtt nıotına kumandanı hOf alr zat « uyur paranı. ~ • er ae-
ıen., emıı 0 aca tır. vermeme.si şartile. imi!!. Hemen şu ~vabı oeter: miştin. İşte ~ldtm. Borcumu ödüyo -* Ekrem Ucaklıgil - Siııe de getirdik!... ı'Ul'n ... -Şabal 

29 

MART 

13 
RHml Hlll 

19-40 

Arabi 8~Ue 
18r>9 -Kuı.n 
12'7 IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA 

İkinci ihtimale geçerek Sovyet Rusya 
ile FinlAndiya arasında bir anla§ma te - ı 
min edildiğini farzedelim. Bu la'kdirde 
muharebe mevzii kalmakta devam ede- İıtaR"bulda herhangi bir yangın ttiılik~ine karşı bilhassa lıtanbul Belediyesinin bu azim )"ftkü 11rtlayahilmeııi ih-

ÇARŞAMBA 

cekttr, vlik1' muharebenin mevxii kal - ahşab evlerle de1u mahallelerde genif cadde n meydanlar timali tabit lıatıra bile 191emez, parayı hQkdmet verecektir. mGONEŞ 
UI bitmesi demek değildir, fakat ge - bki bir atalar sözümıftı vardır, her 14tyin btır vakti vardır, 

02 
· emı'yen yancnn nihayet bulunduıır.\1 a~ılmaaına lüzum ıörüldü. Belediye ~~k bir hcsab yap- t •· ııs ..... gelmedikçe olmaz deriz, anlqılan ltanbuhmıuzun bJraz 
oktada aönmiye mahkiımch.ır. Nitekim mış, bu maluadla 11 milyon liraya ihtiyaç hbıl olacatını imar hareketi ~örmeei ltfn han tehltkMlnin tok .Utan 

bahiste 'bir Romanya gazetesi L'inde- &lSrmtiı. olsun aörünmeııi lbımmJf.. ÔQ'l• 

ndanco Roumaine daha üç gtin evvel 1 S T E R ~. D. 
u satırları yazmıştı: 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 &. 12 ,. 
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SON POSTA 

Ribentrop dün Berline 1 
Orgeneral Asım 

GDndDzün misafir 
generallere ziyafeti döndü ve Hitler ~ 

tarafından kabul edildi 
Bedin, 12 (Hususi) - Alınan hariciye ı yel~rinin ve illllam bir sulhün teıisi hu

~earı P'on Ribentrop Roma Hyaha.tin- 1 1Utıunun Hailı mevzuu üzerinde cereyan 
Cen dönmüştür. Nazır, derhal Hitler ta- 1 etmiıtir. 
l'afmdan kabul edifilıiştlr. iki taraf araaında 
Bir İtalyan ga%etesinin mlltaleuı 

. AukRra 12 (A.A.) - Genel Kurmay 
!kinci Reisi Orgeneral Asım Gündüz 
tM'Bfınıdcın bugün saat 1 7 de Anadolu 
klübünde İngilterenin Orta.şark hava 
orduları başkumandanı org:eneral Sir 
Willi.am G.S. Mitchell ile Fransarun 
Ş8rld Akdeniz hava kuvvetleri kumaın
danı general J a·uneaud şerefine bir 

Almanlarla ıitalyanlar arasındaki iÖ- çay ziyafeti verilmiş.tir. 
Roma, 12 (A.A.) - Journale d'İtalia, rüşmeler, büyük bir dostluk ve realizm Ziyafette muhterem misafirlerimiz 

"1ussolini - Ciano - Fon Ribentrop mü- havuı içinde cereyan etrni§tir. Fon Ri- Ye m.aivetleri erld.nı, Fran!.ız büyük 
llkatı hakkında aşağıdaki izahatı ver. 

1 

btmtr~, Alınany~m ni~et v~ tasevvu~- e~ç.i~ Rene Ma..~ci~U. İngiliz büyük eJ _ 
tnektedir: larını ızah ve tasrih etmıt.. .bılmuk_abe e c sı s;r Hu~e Knatchıbul Hugessen ile 

Harbin ilk altı ayının hitammda bu. Duçe ile Kont Ciano da ıttıfal~ mı.sakı- b:nnei ('lrdu müfettiışi Or~en~ail FAh
Cörüşmeler, yalnız muharebenin yeni ve I nı~ Berlin ile .. Roma arasında ıhd~ et- rettin. Altay, flçi.incü ordu müfetti~i Or
daha faal bir saihaya duhulunun arife- rnıı olduğu munasebetlerden ve ~~k.ın C1ene!'n1 K~zım Orbay. Büyük Erkanı
•lnde İtalyaıun Almanyanın niyet ve ta- imzalanmasından evvel ve se>nıa iki ta- harbfy~ ve Milli Müdafaa erkAnı Fran 
aavvurlarından doğrudan doğruya malO- raf arasında teati ~dil~n ve. ~n~an ha§- C!'Z İ~giliz büyük elçiUkJeri kara.' h8f!.7a, 
hı.at aını.asının elzem olmasına binaen ka Av~upanın va~ıyetındw. ınkıtafiarın rl"'nh: ataş-el~rlle bu elçilikler erkAnıı ve 
değil, ayni zamanda iki müttefikin ııon 1 netieesı olan tefs~le~den mülhem bulu- vi\k!e~ rütbeli ordu mensublan haızır 
2amanlarda tahaddüs etmiş olan hem.el. nan İtalyanın vazıyetı ve ama~ ve ırıaka- bulum"~ı"larcl•r. 
bıilel vakayi ve bilhas.58 Welltin Avrupa 

1 
sidi hakkı~da izahat ver:mi§l~dir. - - ~--

ıeyahati, Rus - Fin müzakerelerinin IÇ11- Ihlyanın YL?Z~ycti Nafia . Vekili 
ıtı~sıt Fransa ve İngilterede vukua ,W.- R-oma, 12 (AA.) - MetH!ag~mı ıazete-
trıiş olan aksülamelt Rusya tarafmdan İ- si, Fon Ribentropun ziyareti etrafında Tarsus ta 
ta1yaya karşı ittihaz edilmiş olup izahı ıınötalslar yürüterek di~ ki: 
kabil olmıyan hasmane Irıatt1 hareket, Hali hazır Avrupa harbi vaz!yeti nıı
Balkanlardaki vaziyetin yeni safhaları, al dettşmemi§ae, Ribentropun ziyareti, 
tbluka ve mukabil abluka muhare~!i- İtalyanın, g~ Klnunuevveldenberi 
nin inkişafları hakkında nokt-ıi nazar t. ken~ine çizmiş bulundu~ hattt hare
atilerinde ve bu babda müzakerelerde keti de öylece değiştirmemiştir. 
bulunmalarının muktazi olmaaı sebebi.le italyanın vaziyeti beynelmilel ınen-
aaruri idi. faAtlerine bağlı elup ak~dilmiş bulunan 
, Bu sebebden dolayı bu görüşmel!M', anlaımalara Ye Avrupa muvazenesi:'lin i
~ vruparun umumi manzarası, harb gs- cabları üzerine müessestir. 

Adana, 12 (Husust) - Nafıa \ekili 
General Ali Fuad Ce~y bugün Adana 
ya geldi. Vekil Seyhan pazarını, kanal
ları tetkik etti, Vilayeti, Partiyi Halkevi
ni, Belediyeyi ziyaret etti ve ıerefine 
klüpte bir ziyafet verildi. 

Nafıa Vekili yarın kalabalık bir heyet
le birlikte Tarsusa gidecek, mşası 'biten 
Berdap regülatörünü açacaktır. 

Londra, l~ (Hususi)-lngiliz hava neza 
reti, bir İngiliz tayyaresinin HeligC"land 
civarında bir Alman denizaltısına hücum 
ederek üzerine bir bomba isa!:>et t ttirdi
ğini ve bu denizaltının pek muhtemel o
larak battığını bildirmektedir. 

Vells bugün Eden ve 
Loyd Corcla görüşecek 

Sa1fa 1 

e Yeni ıulh teşebbüsü 
Yazan· Selim Ragıp Emet 

B lr mikldettenberl Avrupa hariciyele • 
rinde vukuuna şahid oldugumuz k.ıy. 

naşnıalara dair dün bu sütunlarda bazı 
mill~hazalar serdetmiştik. Bu kaynaşmEıla_ 
rın d(;Vam etmesi ve gittikçe artması karşı
sında biraz daha bu mevzu üzerinde durmak 
ve muhtelif ihtimalleri gözden geçirmek ~ay 
dalı olacaktır. 

Dün, demiştim k1 şahidi olduğumuz bu 
Londra 12 - Suınner Wellst bu sabah slyagi faaliyetin 1k1 salkl vardır. Biri, Fin -

Amerika elçiliğine gitmiş oradan sıra ile landiyada bir müttefikler müdahalesi \tllku 
muhalefet liderlerinden Attlee, Gre~n _ bulmadan mümkünse o cephede sulh ya_ 

d g · l · ·1 ·· ·· ·· t"' pıp Rusyayı serbest bir hale koymak, dlğe . 
woo ve ınc aır ı e goruşmu§ ur. ri dP Amerika Cümhurrelsi Mister Ruı:velt 

Suınner Wells, Sir John Simon tarafın namına bazı sulh fikirleri telkin etmeye me_ 
dan hariciye nezaretinde öğle yemeğine mur olduğu bugün tahakkuk eyllyen Mister 
davet edilıriiştir. ı Sumner Wells'in bu seyahatinden muharlb 

Öğleden sonra, hariciye nezaretı da - t~rafların ker:dt noktai nazarlarına göre is
imi genel sekreteri Sir Alexsander Ca - ' tıfade etmek ıstemelerl. 

. . . . . .. . Mister Sumner Wells'in seyahati o kadar 
dogan ve amırallık bınncı Lord Çorçil esrarlı ~ortıar içinde vuku buldu ki, biç 
ile görüşmüştür. kimse, son günlere kadar bu zatın Avrupaya 

We1Js, yarın Eden ve Loyd Corc'a da lzamım ıcab eyliyen hakiki sebebi öğrene_ 
mülaki olacaktır. j medi. Fakat şimdi, bu maksad ta mamlle de-

ğilse bile kısmen olsun aydınlanmıştır. Bu 

Yeni zelzeleler :~~;nıığın ıanesue öğrenebildiğimiz şey ~U-

Akhisar, 12 (A.A.) - Bugün kasaba
rruzda saat 11 de ve 11,20 de iki hafif yer 
sarsıntısı hissedilmiştir. Hasat' yoktur. 

Pazar günü saat 10 da Karsta Apaçay, 
Çileir, Posof ve Ardahan kaza merkezle
rile köylerinde de altı saniye süren bir 
yer sarsıntlSı olmuştur. Zayiat yoktlll'. 

Elazığ, 12 (A.A.) - Dün saat 23.40 da 
Elazığda oldukça şiddetli bir 7elzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Mister Ruzvelt Avrupalı muharib memlc -
ketler arasıncia biran evvel bir sulh yapıl
masını arzu ediyor. Bu maksad1a gerek lı:a

tolik A.lcmlnln reisi Papaya, gerek İtalya 
hükumet reisi M. Mussollni'ye mesajlar göU
rlermlş~r. Bu zevat da, kendislle hemfikir o_ 
laralt:, simdi, muhasun Meme hltab edecek 
tekliflerini hazırlamaktadırlar. Mister Ruz. 
velt, bugünkü vaziyetten bir sulh havasına 
herren intikal etmenin lmk~nsızlığını bildi. 
ği Içln muharlblere. yaklaşan paskalyenin 
adır.dan istiane edert>k bir veya iki aylı} 
hir mütareke yapmalarını teklif eylemekte 

Şimal dcnizi!:de dir. Gerilen sinirlerin bir hayU yumlLftlma. 

Bir J:oı..ı:nda ve l:ı·r sına . s:ıblanan ihtirasların bir parça sükü. 
- a net bulmasına yardım edebileceği ümid olu. 

Fransa Finlandiyaya 50 bin 
asker gOndermeğe amade 

lngiliz 11ap11ru /ıa[fı nan bu $Ük0net devresi sı..yesinde başlıya. 
l·kı· Bursal kad bilecek müzakerelerin. taraflar için mes'u' 1 in Amsterdam 12 (A.A.) - 9.000 ton bir nef:l.~ye iktiran edebilece~i umulmakta. 

Sog""u~ıt~.n 0 .. 'ldu hacmindeki ve Eulota adındaki Holanda 1 dır. ~enüz kanlı harb başlaman~ışken pe~ 
"'\ "' bayrağını hamil sarnıç vapuru, henüz cok umid ba~lanan bu te.şebbus, şımdlill 

Bursa, 12 (A.A.) _ Pazar akşamı Or- malüm olmıyan bir sebebden dolayı ii - husnst bil' şekilde yapılmıştır, Buna veri 
l d · · d vuk 1 h ' . f 'l . k 1e<:ek aleniyet şekli teşebbüsün vereceıtı ne. 

harı.gaziye gitmekte olan iki Bursaııı ka- ma enızın e ua ge en ır m ı a ticeye ba~lıdır. 
dm Cihan köyü yakınlarında müthiş bir heticesinde batmıştır. 42 kişiden ibaret < m ı:;; 
k f · olan mürettebatı, bir İngiliz harb gemisi .._}efim UC::..an, ~..ı. Gmaç (Baştarafı t inci sayfada) Bunu dün Avam Kamarasında bildiren ar ırtınasına tutularak oir köprü altı- .................................... .:,;. .. ~~ ................ _ 

'Ptnlandiyanın talebini bekliyorum. Çün Çemberlayn hiç tüpheslz Daladye ne muta_ na sığınmışlarsa da soğuğun şiddetinden tarafından alınmıştır. 
bık kalmadan söyleme.m~th'. Esasen Fransa donarak ölmüşlerdir. Eulota, Roterdamdan Curaça'ya git - Emniyet mudorleri 

arasında nakiller 
kü. en.tern.:lsyonal hukum çiğnemek bu içde ön safta bulunmuş ve Finlandiyayı ·- -- mekte idi. 
lıll'zusunda değilim. zayıflatabilecek olan şu naztk anda da bu Mz./lı"" ku··me Londra 12 (A.A.) - Galesgow lima -

Daladye, bundan sonra, elli bin aske- vaz!yetl muhafaza etmektedir. nına rncnsub 5760 tonluk Clanstuart va-
r1n Fin1andiyaya geçmesi için İsveç ve Müttefiklerin hattı hareketi her •man_ ~ ı • • 1 

kinden daha kat1dlr. Q zmafnomeSl pur. u dün akşam Manş denizinde baş_ ka Norveçte münakalatı temin edenlerin b k b t t 75 ki i Le Jour gazetesinde Fernatııd 1'9.ureut I r vapura çarpara a mış ır. ş -
Ankara 12 (H~usi) - Maraş emniyet 

müdürlüğüne Gazianteb emniyet miıdürü 
Suphi Güvenin, Çorum emniyf:t müdüT
lüğüne Maraş emniyet müdürü İzzet Ba . 
tukun, İsparta emniyet amirliğine Çoru11t 
emniyet Amiri Ahmed Öz.bekin, Gazianteb 
emniyet müdürlüğüne Erzurum emniyet 
müdürtl Nevzat Armağanın, Erzurum em
niyet müdürlüğüne İsparta emniyet A -
miri Zeki Demirin, Kırşehir emniyet mü-

yardımının lazım olduğu üzerinde ıarar meseleyi münhasıran Mllletıer cemiyeti sa. Ankara, 12 (A.A.) - Beden Terbiyesi den mürekkeb olan mürettebatı tama • 
eylemif ve sözlerini şöy!e bitirmiştir. hasında. mütalea ederek dlf()r ti: Genel Direktörlüğü futbol federasyonu 1 nıen kurtarılmıştır. 

Eğer Finlandiya, mütte!ikJeruen yar- Paktın 16 ncı maddesi mucibince, Millet_ milli küme talimatnamesini hazırlıyarak Bir Alman vapuru müsadere edildi 
dım talebinde bu'.unm~. miittefikler, ~r Oemlyetl aza.sı Cemiyet taahhüdlerine r1- allkadar bölgelere ve klüp~ere tebliğ et- Londra 12 (AA.) _ 5600 t.onilat.o-
harbden sonra Finlandiyanın arazi sta- ~!:~r~tı~~:~l l~~r:::ınd9::3'~eç~~1!~\~ mijtir. B.u -~ milli küm~y~ ~aradan luk Hcınnovre Alınan vapuru. bir İn
ttisünü kendisine garanti edemiyrcekler- laylaştırmak mecburiyetindedir. Buna bina_ Gençler~ırlıği, Muhafızgucu, Istanbul- giliz harb gemisi tarafından müsadere 
~Ur. Tanner, bugün, Finlandiya parla- en patı, İsveçle Norveç!, nnıandiyaya yar _ dan Beşıkta§.. Fenerbahçe, Galatasaray, E>dilmi~ ve bir İngiliz limanına getiril
tnentosunun içtimaını müteakıb bu hu- dlll1 tçin geçeeek ıltuvvetlerin topraklarından Vefa, İzmirden Altınordu ve Altay klüp- mişti.r. 
ırusta bir cevab vereceğini vldeylemiş geçmestnı kolaylaştırmak nzlfe_,ile mt'lk-el • leri iştirak etmektedirler. 
;bulunmaktadır. lef tutmakta.dır. Pakt bir küldür V1!! tueçle Müsabakalara her üç böı.gede 31 Mart 

Daladyenin bu beyanatı şiddetli su- Norveç~ bu eın.r1 ?ermektedir. Pazar günü başlanılacaktır. Ankarada 
rette alkışlanmış ve hükumetin talebi Çemherlayn'tn nutkuımn Finlandl- Muhafızgücü - Gençlerb;rliği, İstanbul-
.liv.erine, Finlandiya hakkındaki sual tsık- yadaki akisleri da Galatasaray - Fenerbahçe, Beşiktaş • 
rirlerinin müzakeresi önü.mi.izdeki Salı Stokholm 12 (A.A.) - Ba.fTekll Çember • Vefa, İzmirde Altay - Altınordu maç ya-
gUnüne talik edi'miştir. (A.A.) hyn tarafından dtln yapılan ve Büyük pacaklardır. İkinci haftadan itibaren 

y d mi Brltanya ile Fransanın, Flnlandlyaya der _ • 
ar ı ar hal Te müştereken daha kunetll bir ardını deplasman maçları ba~lıyacaktır. 

Londra, 12 (A.A.) - İngiltere v~ da bulunmak hwıwundakl milsara:tıarını Genel Direktörlük bu müsabakaların 
trransanın Finlandiya tarafından taleb gösteren beyanatı Helsinkld• büyük bir he. himaye ve mürakabesini üzerine alm.ak-

MiirPffenln Kirazlı 
l<ö11tnde hey,/lln 
Mürefte 12 (A.A.) - Mürettenin K1 -

razlı köyündeki heyelAn mıntakssı ge -
nişlemektedir. Köylüler arazilerinin ta -
nınmaz bir halde olduğunu "'5ylüyorlar. 
Heyelanın köy içinde de oqbunasından 
J;orkuyorlar. 

düdüğüne Erzincan em.niyet müdürü Ser
ver. Dinçelin naklen ve terf iRn tayinleri 
icra edllıni§tir. 

Milli Müdafaa 
Kara Mi111teşarlığı 
Ankarat 12 (H'l.lııSUSl) - Millt Müdafaa 

kara müsteşarlığına general Hayrullah 
tayin edilmiştir. 

vaki olduğu takdirde, mevcud bütün yecan!:\ karşılan~tır. ıa beraber maçları idar• için bir umumi .. ~···········-·········-..................................................................... - .......... __ 

kuvvetlerini Finlandiyanın emrine vere- Reuter, İngmı baı,-veklllnm beyanatt, Stok komite ve aynca mahallerinde birer or- fi S~ba1.tau Sabaha 
(}ekle!"ini FinJandiya sal~hiyettar ma- ı holnı'dıı.ki Finlandiya elçl.!I Erklto'ya ve ganizasyon komitesi teofkil etmektedir. 

. • d · h tin . Moakovadaki Finla.ndlya murahha.oı Mye _ I -
kamlarına, Fınlan ı~a eye ın Moslro- tlne derhal tebll~ edlldltlnl haber •ermek p k ı k • 
Vaya h:rrek~t etm;s~nden evvel bildir- ı tedlr. Bu murahhu he~tln Tazlyett bu ha_ as a ya muta re esı 
dikleri, bugun .salahıyettar Londra mah- 1 beroen aonre. oot kul'\~et1enm14 görilnmek. • 

1 :fePerinde kuvvetle tasrih olunmaktadır. tedlr. . şayıa arı 

P . t l j Bu sa.ba.hkl Inec> gazetelerinin hep& m1ı1-
arıste emes :ır . !'.ıs.sal \efıslrlercı, bulunmamakla beraber, (Baştanfı 1 inci sayfada) 

Paris, 12 (A.A.) - Daladye bu sabah ba+me.kalelerlni Çeımberlap.'ıa nuttua.a tah Mwsolini ııe Papanın da yardım et--
l"inlandiyanın Paris elçiıi Holma ile IÖ- s'8 ediyorlar. mekte oldukları plAnın muvaffakiytıti, 

rüş.müştür. Alman tayyare~eri tekrar Rwı - Fin ihtilafının hitama ermE>sine J 
Framu; matbuatuan nıütaleuı bağlıdır. (A.A.) ı 

Patis 12 (A.A.) - Havas: Belç:k:1 üzerinde uçtular Vaşington, 12 (A.A.) - Gueteoiler, 
Matbu.atın umumiy~tle sorduiu sual fu • C d 11 H lld A d Jh recek? B .. . bugün or e u en vrupa a su 

dur· P'1nlandiya neye karar w nı~l 12 (A.A.) - Haricıye nezareti '-ehine Amerikanın pek yakında bir te-
D1ğe: bir mevzu da fon Rlbeııtrop'uJt. Ro. 8f8ğıda1ti tebllft netretın.iftir: .<:ebbüste bulunaca~ı hakkında Ameri-

ına sPyahatidlr. s k B ı -s & 
Petlt Parlsien gaute,,inde L~i-&e lik>Ur - , paa t erlindeki Belçika elçisi Vikont kan matbuatında görülen nepiyat hak-

ı~.s dl.yor ki: d Avignonu, Saint Hub~rtteld kanlı hldi. kında fikrini sormuşlardır. 
Fin meclisi kararının han~l tarafa tema- seden sonra verilen vldlere rağmen Al- Hull §Uı cevabı vermiştir: 

,fil edeoeği m:ı.liim değlldlr. Iskandlnav mah j man tayyarelerinin Salı günll Belçika a. Ben de bu neşriyatı gördfun. Fakat 
ıfellerlnde Finlerin milU .şereflerine muhalif razisi üzerinde uçmaları dolaylsile Alman b h t h · b · lftm t kt 
lhiçbtr noktayı ihtva etmediği takdirde SoY. hükıimeti nezdinde .. u . usus a ıç ır ma a un.. YO ur. 
yet şartlarını kabul etmelerinin oldukça ~nerJik ~r~tt• pcote.s- Bugün yapılan yeg!ne sulh muzakerele-
muhtemel oldu~u bildirilmektedir. Finlan _ toda bulunmaya memur etmı~tır. ri, Moskovada Finlandiyalılar ile Ruslar 
(Uya mllletl bu şartları kabul edilemez ad - arasındaki müzakerelerdir. 
dettiği takdirde, müttefiklerden en tM!.rtt Çörçil Paris~e 
müıaheretl göreceği muhaklı:ak.tır. 

İngiltere ile Fransa, Finlandiyaya yardım 
için şimdiden bir çok şeyler yapmuı bulu • 
nuyorlar. Kendisine mebıul miktarda sliAh 
ve mühlmmat gönderdiler. Bununla beraber 
lle6men müracaatte bulunduğu takdlroe kah 
t•aman l"lnlandJyaya çok daha. genli vardmı 

dedlr 

Bedin, 12 (Radyo) - İngiliz bahriye 
nazırı Çörçil bu akşam tayyare ilt! Pari
se gitmiştir. 

Son Posta - İngiliz rady08tl, bu ha
beri teyid eden hiçbir malfunat verme
mi tir. 

Hitler P?.paya 
tebrik telgrafı çekti 

Berne, 12 (A.A.) - Führer, Papa 
ll nci Pietye, Papalık makamtnı işgali
nin yıldönümü münasebetile bir tebrik 
telgrafı ~kmi§tir. 

Bir toplantı olmuş / 
Ankarada bir (1KitabHnrler» kurumu olctutunu ancak bu yıl yaptJtı llti.n.cl 

toplantıya aid ajans haberinden ötrendim. Hani •<0 mahl:er ld derya içredil' der 
yıııy1 bilmezler• 11uırauun anlattıtı mahter bls olaoağı:r. Sös de gazeteci, muharrir, 
müf'llif g-eçiniyor11z da kendimize ald ceıniyeUerden blle haberimiz olmuyor. Her 
ıae ,... bu tıKUabseverler11 eemlyeU Jldnci topJantısını Ankara Balkerinln şarlı: sa -
lonunda yapıw,. Yeni ida-re heyeti Hçilınlş ft tik it olarak da eemiyet namma 
hir mecmua neşretmeyi. karar altına almlf. 

Bizde ötedenbel'i iki &'Uib Jtiyad nrdır lı..i ikisi de gücüme gider. Biri resmi ve
ya iktısadi bir teşekkÜl meydana çJktı mı ilk 11 olarak oraya bir otomobil satın 
alınmua, ikincisi her cemiyetin ıa.e i.k it ola.rak bir mecmua çıkarmasL Otomobil 
hevesi çok şükÜJ' resmi bir tallmatname ile tabdid edildi. Bu meemua çı.karıualt 
hneslne kail• da bir çaı-e butun1& hiç fena olnnyacak. Çünkü ıbiç batar, ıönül 
kalma.sın böyle cemiyet, heyet namına çakan mecmuaların faydası da yoktur, il. 
tlkball de yokt'UI'. İçlerinde ciddi ve Jstifadeli yazılar bulunsa bile sırf ötedenbe
rl ba şekil mecmuaların ıördüfil rağbetsldlk neticesi okunmaktan mahrum k.a
hr. Keçi boyn11Z11 gibi bir yudUDl ~ı için bir avuç molozu hazmetmek imkanı 
yoktar, M&tbuat Müdiirltifü re&mi bir hesab çılı:artsm. Görecekfü ki bu kıratta 
me~mua.lar içinde battı kendi 1altte kavrulan bir tane bulamaz. Bir sürü masraf. 
ıa ifportaları cloldıı.rma.ldaıı ba,ka faydası olnnyan mecmuaları çıkarmakta niçin 
lnad edel:hn. 

Gelelim bu «!Citabsevenleu kDnlmunun bir yıl içl.nde yaptığı işlere. Buna dair 
haber yok. Ankaradald mes;ekdLlflarımız herhalde bu kurumla yakandan alaka -
dar olmuşlardır. Acaba ba adı P.el cemiyet sJmdlye kadar kJtabı kimlere se~ -
dlrdlT. Nerelerde kütö.bhane a.çtL lUemJeketfn ~ang-1 köşelerinde kitab servisi te. 
dıı etti. PJyuadan kaç kitab aldı. Nerelere datıttı. Kurqmun faaliyetinden ka.ç 
ntandaş lstlfacle ettıf. 

Btitün b1l suallere mtbıbet cevap alacafunı tahmin etmiyorum. Çünkü otuz yaldı.r 
lQlnde bulundatum tahrir, telif ve razetecilllc hayatımda edinditfm şudur ki bu 
q sözle detit işle yürür. Bir (Ha.şet) in vaptıtmı yapabildiğimiz sün oKltab• vit. 
rln depo esaretinden kartlllabillr. 
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FIBAB BVG'İİ'R ÇEllBBBLITAŞ 
Matınelerden itıhııren Sinemftda T k 22513 

[ Şehir llab~ Z71eri ) Sinemada Tel: 21359 

Muhtekirler yakalanarak Bir kuyumcudan iki 
adli11eye veriliyorlar bilezik çalan hırsız 

Sabahsız Bir Aşk Gecesi 
CHARLES BOYER İRENE DUNNE Hu bnynk aşk fılme ek olnrn 

J yakalandı ÇEMBEBLITAŞ'da ~
BAR KADINI ~ . 

r ERAB'da 
Yıldırım Gençlik 

Haklarında hazırlık tahkikatı bitirilen iki mües
sesedeki şekerin müsaderesi kararlaştırıldı 

İstanbul :ıabıta!ı dün tahkikatına el 
koyduğu bir hırsızlık hadisesinin failini 
6 saat gibı kısa bir 
zaman zaı fında 

meydana çıkarma
ğa muvaffak ol-

Gelecek provam her iki O ON K Az AK LA RI 
sinemamızda birden 

CBa taralı 1 inci sayfada) Normııl ticaret ~rtlarma' aykırı ha-
makta, milli korunm~ kanununa mu - rekete kılkı an her toptancı \e pera -
halü mahı) ette görülen hareke leri tes kendcci hakkında ckrhal kanuni hü - TEŞEKKÜR 
b t ederek mütecasirleri hakkında ka- kümlcr tatbik edilecektir. muştur. 

D 
- Evvelki gün gc~ Ailemin müteaddid rahatsızlıklarını 

nuni tnkibata girişmekted"rler. i er tnraftan tüccar 5eferoğlu ile 
M 

vakit çerşıda Ku- hazakatle tedavi eden ve ahırcn son has-
D in Kad köy rnıntaka 1 dahilinde elba - Lion fabr"kası haklarındaki yumcular içinde talığında muhakkak bir ö1 iı.mden kurta-

bir teftı yapan K::ıdıköy kaymakamı Emniyet Müdürlüğünce yapılın ikta o- 32 numarad." ku-.. ran doktor Asun Özmene alenen mjnnet 
ve emniyet amiri bir bakkal dükkanın lan hazırlık tahkikatı sona ermiş. ev- 1 k 

k d
. yumcu u yapan ve teşekkürlerimin iblağını rıca ederken 

da ~ketin 41 kuru satıldımnı gör - ra ;n adliyeye se\•kedılmistir. Haıı·11·n dukka"nına ah 'J - 0 • S r - iren Giresun merkez başdoktorluğuna 
müşlt'r, bir zabıt ".ınıim ederek bakk l e ero lu Ye Melba fabrikası sahih- oldtıkca cık gıyı·n- · d Y Bılezik h s b · tnyın c ilen saym doktorun Karaköse -
ihak.l~1nda takibata bas.lamıslardır. teri n1eyh·ndeki iddia.. millt korunma mı·c: hal ve tavrı ırsızı a rı ~ y den ayrılması bizler iç.in ne ctercce ha -

'Bundan ba~ gene Kadıkoyünde anununa &.ykırı hareket etmektir. kibar bir mü teriyi andıran l-ıri gelmiş, zin bir kayıb ise Giresunlular için de o 
pcra«eN!eci 1ki bakkP.lın da .ellerinde Müddeiumumilik bu yoldan hadisevi bi1ezik alacağını söylemıştir. nisbctte bir kazanç olduğunu işaret ey -
fazla miktarda şeker bulundurduklan tetkike 'r.e tahkikatı derinle tirmelte Derhal bu kıbar müşteriye en a~ır bi- ler, yeni vazifesinde kendisine yeni yeni 

b 1 
. led.kl . 

1 
lm .-4- başlamı tır. Tahkikah müddeiumumi 1 kl k lm b .ır. b 1 d"l . ve un arı gız ı erı an aşı hntr. . . . ezı er ÇJ arı ış, e6 cnmesi !Çin önü- aşarı ar ı erız. 

Bu iki bakkal hakkında da kanuni ta - m~~·ı~!erınden Re?d Saka ıdare et- ne .serilmıştır. Fakat bır müddet bi1ezik- Karaköse: Rıza 

kibala geçılmi.ştir. Her üçü de bugün m Gö~-ü;~ lü::rum üzerine. her iki mü- !.eri yegan yeg9.n tetkik eden ve çok -
adliyeye tevdi edileceklerdir. mii§külpcscnd görünen şık alıcı bunları 

es esed• 'bulunan -stok haUndeki ~k~r- beğcnmemı olduğundan bahisle dült-
T1caret Vekaleti tE!4kllatı tarafın.dan !erin. tir tedbiri ihtiyat! olarak zapt ka d k "tmişt" Acı bir ölüm 

da pahalılaşacağı pyi olan bazı mad - \ııe mi;~deresine laırar ven1miştir. Ka- n _an çı ıp gı ır. 
deleri gizle.m~ kalkı anlar hakkında 'I"l!lrl ~Hfümahmed 1 inci suJh ceza hl- . Dun sabah mağazasınd_a mallarını tas- 'Beyaz.ıdda Sahaflar çarşısmda <·n eski 

ı k k 
nif eden kuyumcu 150 ]ıra kıymt:tinde kitabcılnrdan olan, Haber gazetesı başmü-

yapılan §ikiyctler tamik edime ·te .. imi R~d venni!ttr. 'k. 1 b 1 -· . d ıı·b· B 1h H fı Ahrn d dir T hktlf ta d • ı ı a tın ı ezıg n yerm e yeller estiğini re ı ı ay sanın amcası a z e 
• 8 • evam olunmaktadır. görmüş, Emnıyet Mudürlüğüne müraca- Şevki Tütüncü.oğlu vefat etmiştir. Cena-

Bir işçi eleklrik cereya-ı Maarif VekAleti yayın at etmiştir. zesi bugün evinden kaldırııacak, öğle vak-
•• • Zabıta bu müracaatı rntitcakıb Uzım ti namazı Fatih camiinde kılındıktan son-

0108 kapılarak Oldü evleri direktörlüğü gelen tetkıkata girişmiş ve hırsızlık ha- ra Edirnekapıya defnolunacaktır. 
Dün bir i§çinin elcktnk cerey.mıne Şehrimiz Haşet kütübhanesinin kıy- disesini bir gün evvel kuyumcunun dük- . Dürüstlü~ ve fazileti ile ~endini mu-

kapılarak feci bir §Ckilde ôlmesıle neti- metli şeflerinden Bay Vecihi Maarif Ve- kanına ge'!.en şık müşteri ile alfık<ılı bul- hıtinc ~e~nı:en Ab~e~ Şevkiye Al~ah.1~ 
Celenen bır. ikaza olmuc:tur. kı.J t• t fı d . . muştur. rahmetını diler, aılesme taz

1
yetknmu;1 

s « e ı ara n an yenı te~lcil oıunan ki- b"ld·r· · 
S

. k d H hall d ... 3 -:a Zabıta son gu·nlerd t m ~ · ~ ı ı ırız. ır ecı e ocapaşa ma esın ... - tab depoları ve yayın evleri dire~örlü- e e ıı "•yınmege 
yılı evın kanmiza yon inşaatmda cal• an _ başlıyan sabıkalıları tnrassud altına al-
ve o civarda 61 sayılı evde oturan N.san ~ne tayin edilm4tir. Haşet k"itübhane- mış ve Sabrı adında ibir hıl'Sl :.n dün ö-

.. 
'J oplantılar: 

oğlu Vcrsak adında bir ışçi, bu tamırat sinde uzun yıllar feragat!.e çalışan ve tedc beride fazla miktarda para sarfctti-
sırasında elektrik bblosuna temas ede- bilyuk muvaffakiyetler gösteren 'Bay Ve- gini görmüş ve kendi "ni yanlıyarak Kongreye daYet 
rek bir anda kömur halıne gelmı tir. cihinin yeni vazifesinde de muvaffak o- Emniyet Mudürlüğüne götürmüştür. Kasımpaşa 7oltsullar kurumunun yıllık 

Bu feci kaza etrafında zabıta -.e adli- ıacağını fÜphesiz sayar ve kendisini şlın- Sabri kuyumcılc yüzleştir:ılınce kıbar kongresi 1'7.1.940 tarihine rastlıyan Pazar 
ye tahkikat yapmaktadrr. diden tebrik cdcru. müşterinin mahiyeti meydana çıkmıştır. günü s:ıat ıo da Parti bkwımda yapılacnt 

Deniz iş"erl: 

Karaya oturan Eulg r vapurunun 
kurtan!masnıa ç"h~hyor 

Birkaç gün evvel Bozcaatianm Mar
mara burnunda ilı:arava oturan Bulgar 
bandlT81ı Çar Ferdınand vapı,wı henüz 
kurtarılamamıştır. 

Gemi Kurtarma İdaresinin _,._lemdar 
tahlisıye gemisi, Çar Ferdin ndın kur
tarma ameliv~ne devam etmektedir. 

Sabri bu ,·aziyet karşısında .suçunu tu. Kayıdlı azaların gelmeleri istenilmek • 
t.edlr. 

Şehir lşl~rl: i'krar etmiş, Ju"°ywncu Halildcn çaldığı 

bilezikler sattı 'l yerden iılınarak sahi-

Gazi köprüaün!in nokaanlan bine iade edilmiştir. 
le.bit edil< i . Sabri bugün adliyeye teslım edHecek-

Gazi köprüsünün muvakkat kabulüne tır. 
aid rapor tasdik edilmek üzere Belediye 16 M,.... t •ht"f ı· E Ub 
Daimi Encümenine sevk.edilmiştir. Mu- r 1 1 a 1 y 
vakkat kabulü yapan heyet, köprünün h.d1 . ..,.. d 1 k 
insa.ı;mda bazı aoksanlara tesadüf etmiş- şe 1 gın 8 yapı aca 
lerdir. Duba1 ar1n hayaları muvafık bu-
lunmamıı, tahta parkelerin ~ylan kısa 16 Mart şehidleri ihtifali her .&ene ol-

9 11DCU DÜNYA HARİKASI 
MUAZZAM BiR FİLM 

( 

Hiçbir fedakdrlıktnn kuçmmıya ı 

daima en heyecanlı ve en 1~ i 
rdmleri oynemakta şöhret kaıanarı 
sıneaıftmız ETRO GOLDWl. 
. AYER Film Şırketinin bu oıe\
slm için çevırdi~ı ve bOyllk: artis 
MELVYN DUÔLAS'ın Fransızc:t 
sözlU en güzel !ilmlermden blrı 

GANGSTERLER 
KUCAGINDA. 

Baş Rollerde : 

MELVYN DUGLAS
FLORENCE RICE 

ÔlOm Te ate~ıe karşı karşıya ... 
Heyecan ve korku ile yoz ynu. .. 

Bn~·Uk Gan~ster F.lmi. •• 

BUG'itlf 
~atinelerdeu itibaren 

ALKAZAH 
Sineması od b lıyor. Tel.: 425G2 

TiYATROLAR ) 
Çar Ferdinandın taJJık i:>ir yt!re otur

duğu ve ambar1annda yaralar olduğu an
Jaşılmışhr. Kurtarma işinin güç olacağı 
tahmin olunmaktadir. 

goruJmuftilr. Boyaların deği,stirilme.cıi duğu gibi bu sene de Eyübdeki jehidlik· 
ancak bir senede kabil olabne'"ceğinden te heyecanlı merasimle yapılacaktır. 16 
şimdiden faaliyete geçilmesi lazım gele- Mart Cumartesi gününe tesadüf ettiği 

Şehir tiyatrosu Tepebafında dram klsmındı 
Ak~am saat 20,30 da 

'1ri Yapın ithallt yaeı gelıli 

Dün Sovyet bandıralı Svanr~ia vapu
rile limanımıza kimyevi ecza, kağıd, 

cam, makine ve aksamı, otom.:>bil aksamı 
ve sergi eşyası, Romanva banrhralı ~leş 
vapurile de b0 ber ve çav ~lmişlir. 

Denize dllt~n bir ,.o•r•1 ı~u.-tanld1 

cektir. için öğleden sonra esasen mektebler ve 
, . daireler tatil olduğundan, ıht.ıfale daha 

Adat yOI tabsıt"b utırıbcak kalabalık bir halk kütlesi ve nıeJctebler 
. Be~cdiye ye~ ~ene için dokuz yüz elli iştirak etmiş olacaktır. İhtifale saat 15 

bın liralık yol ı~t programı hazırla- te başlanacak, köprüden muhtelif saat
rn~k~a idi. İnşaat malzemesi fiatlar~ bir ıerde ka':kacak vapurlar davetlilerı Eyü
mıslı artm~ı ol~uğund~ asf.a1t yol ınşa- be götürecektir. Hazırlanan programa 
atma tahsıa edılen. mikt~r. ~oı~ltılac~k- göre, mızıka matem marşını çalacak, şe-
tır. Parke yolların ınşası ıçın mutcalıhıd- hidlerin aziz hatırası önünde sükut <'dil-
lerin menfaatini koruyacak baZ! ıl.iveler dikten sonra, Halkevleri ve gençlik adı
y.apılacaktır. na hitabeler .söylenecek ve bunları bir 

1t 11tt~ferrik: 
resmi geçid takib edecektir. 

100.000 FigGran Kmulliz bir kah
ramanlık deıtaaı.... BOyOk bir 

dehşet ye heyecan filmi •••• 
Bugüne kadar gOrnlen bOtOn film

leri gölgede bırakan 

BiR ŞAHESER 
Pek yakında 

S'OBEB 
Sinemaıında 

Belediye reis munini Ankaraya ~---.. iLK MILLT SAN'AT 

o Kaduı 

isUklAI cadde.sinde komedi mmınd:a 

Gündüz saat 14 te 

Çocuk Oyunu 

~m nat 26,30 da · 

Herkes kendi yerine 

Balk opereti. Bu a.k§am 9 da. 

( Pipiça) 

STANBULDAI 

Dün .,abah saat 9 da Üskü~eman köp
riiye gelen 63 numaralı Sirk!'tihııvrive 

vapurunda yolculardan Ünevli Kema1 

adlı ayağı sakat bir adam K 7.k~l,,si açık
larında müva7'.enes"ni kavbederelc dnıize 
düşmüş. volculann fervadı ÜZl''"ine bir 
sandal indiriler~k Kf'mal bav~n bir hal
de kurtarılmı tır. Kazazede tedavi t ltıra 

j"idecek 
1 tanbul Belediye Reis Muavinicrin

den Rifat Yenal Belediyeye airl temaslar 
apmak üzere bu akşam Ankllraya hare

ket edec:ektır. Kadıköy, 'OskiidAr \·e ha
Bir Pdam iskcJ,.den r1e"İ"'e r'fes!ft lisi tramvay şirketinin son ,eklini tesbit 
Befübatlı ikametgahı olmıyan Çamur na. etmek üzere teşkil edilen korrıJsyona iza-

alınm şhr. -------

Kıyınellı 11rt"stimıı C.\H.IJE nın HOL!WUD sınamaları tarafından angaje edilmosi şayııılarınıı sabeblyet verecek 
kadar h trikolldp bir muvıtrfakiyöt kıu ındın biricik debttkar san'alkArıınız ERTUÔRUL MUHSIN'in ilk defa 
ke dı cevırıp kendlnın te sil etti~i EMJL YANNlNG 'in meşhur fılmine 'fllrkiyeden ciddPn ş-ıheser bir nezlre 
ohtr k yaratıh•n hıttlıt T lt'k matbuatını'l daha Oltün bulduğl\. 1atanbul halkını derinden derine Orperterek 

sMtıerc"" ~nrsup ~ı t-nış olen bu nn,.n htWl\ttf't l çı'<1111lou'} 

mtıe maruf İbrahim adında biri dün gece hat vermek üzere Ankaraya çağmlan 
geç vakit köprUnun Adalar 1.akeleslnde do.. Rif t, b h Beled" · · · ·· ıırten muvazenesini kaybederek denize dü~ a u ususta ıyenın Jtlaını soy 
mliftür. "ftyecektir. İstanbu' Belediyesi, prketin 
İbcahlm güc;lilkle boğulmaktan kurtarıl hali hazır vazıyette takviyes·n1 istemek-

m11. denizde kak! Rı müddet zarfında bl; tedir. 

ŞEHVET KURBANI 
MiLLI ve ALEMDAR Sinemalarında bugünden itibaren başladı 

hayli au yuıtutundan tedavi edilmek üzere K hutaney~ kaldınlm)ftır. ız lay tanacma ÇA)'I 
·-····----···-··················--················-·· ~~ktaş t~lbna bağlı ~ışantaşı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1).KK.A'J': .zcllbama meydan vnılınemek Ozerd bıl ı.eruı behemehal seans vakitlerınde alınması rica olunur. 

BU G 0 N MATiNELERDEN iTiBAREN 
KADIKÖY O P E R A. Sinemasında 

nahi) esinın yeni sene Kızılay idare he
yeti azaları şerefine Cumartesi günü 
(15} inci ilk mektebde bir tenışma çayı 

ı
t«tib edihniı ve birçok zevat hazır bu
lunmuJtur. 

Deniz kenarında veya denir.e çok -------- Tllrkiyede sim<lıye kadıtr yapılan sorli fi.nılerin en gtız•ll 

yakın bir y~rde geni bahçeli bir Bir bahçe du·nn ytkıldı AL LA H 1 N c E N N ET. 
Satılık kö'k 
arıyorum 

kÖ§k arıyorum. Yeşılköydı:., Adalar- Kasımpaf&da Al\Jocak aokaRında Marlka. 1 
da, Boğazda veya Anadolu sahilin- ra a.ld 2' .ayılı evin bahçe duvan dlln bir 

de Olabuır. :Mümkunse foto!rafla denblrl! ~DUi. ıa. 'Ye topraktan mUrek -
lleb, old\lkça b(cyük ~lr 7llın ayni aotakt; 

birlikte tafsilat, fiat Son Po tada bulunan Jıılwıatferln ıau&.uarnr oldulu evin TOrkiJede şınıuıye k8d11r yapılan ~ eru lılm.eriıı en J!OZCll • 
cMakbule:t adresine bı1dirilrnehdir tapı ve tAmellerlnl huara utratmııtır. BQytlk aan'atklr M0N1R NURHDL>lN ve g&Wde artı.Uerlmiz FlfülHA TEV~IK • HAZIM - BEHZA 1' 

-----~---~----~-~-.al.......!H~f!.~d~ls!_e _JJe~r~ln~e:...!ge~Je~n~lt.~fa~l~ye~ta.t~v~e:.......!m~o~lo!?.!z.dlL __ ~M~U~AM~~M~t!~Ul~tar~atı~ad~aa~~T~O~R~K~·ç~E:~ ~S~Ô~Z~L~O~-~e.T~OR:~KÇE ŞARKlLl filminde gOrecek ve alkışlıv.ıcaksı 11. 
erıerinlzi 11ltfen evvelden aldınnız. 1'el: 608 .. 1 
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' CMEMLEKET MEKTUBLARl:J Hadiseler K n·şısı :ı Ja 

•• uz ere 
DUA TABİRLER Ah, şu turizmin 

anlasak! 
. . . Af rodit glbl meşhur olasın. 
.•. Majinoda. Zigfridde gibi re.hat 

yaşıyasın. 

. .. Kadıköy h~li gibi hiçbir işe 
yaramaz. 

manasını ... Şekıer gibi, liğıd gibi. traş bıçağı 
gibi birdenbire kıymetin artsın. 

. . İnsan değiL &anki ipek çorap. tu.
tunca kopuverecek. 

Geçen yaz lsviçrede gördüğüm insanlara rahat, huzur, sıhhat ve neş' e temin 
eden bütün esbab ve vesaiti hayalen bu muhteşem dekorun içine naklediyorum. 

... Artist kartı gibi bq üstünde ta-
şınasm. 

. . . He:rif bakkaldan alınan sağ yağaı 
benziyor, ne olduğu belirsiz. 

. . . Ceblerin t~tanbul apartunanlart .. İstanbul sokırklannda yürür gi 

Bunları buralarda bulacak olan çocuklarımızı düşünerek kıskanıyorum 
gibi boşaldığı gifn yeni baştan dolsun. tökezlemeden gidemiyor. 

* ... Herum ağzı. otobii.! içi gibi ko 
BEDDUA kuyor. 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu . Altı avlık ondül!syon gfbl kepa- 'b 
ze olaS'ln. • • . Herifin suratı tramvay camı gı 

T oroslar. muhakkak ki. vatanı ·ı r 
mızın en kıymetli, en güzel 

ı;;;WWWIW4*t . . . Si~raset ad!mı glbt bir gece bir kir içinde. 
)'erde ka1am1ya!Jn. . .. Mübarek adam, k~m şapkas 

tabii köşelerinden biridir. Bu azametli 
dağ silsılesi yakın tarihimizde önemli 
bir mildaf.aa rolü oynadıktan başka, 
her 7.aman için de gene müdai:ııa bakı
mından a~ılınaz bir sed teşkil eder. 

... Her isin şehir plAm gibi sürün - modası gibi, hergün değişiveriyor. 

cemcd~ kalsın. . . Karaya vurmuş torik balığı gib 
... Resmi dairelerde hava<dis almaya kıymetsiz. 

- -~-~~"'~ 

Memleketirı. <liö-er noktalarmdan bu 
raya gelindiği za::ıan, birdenbise deği
şen manzaranın kasşısında nazarlar 

1 

ı:!idP.n ıta7eteci gibi ömıiln kapı önlerin 
op hf'kl,,.rn<:'kle .ı;recc:in. 

C Bunları biliyor mu idlniz ? =ı 
'mebhut ve hayrandır. 

Telsiz cihazml hamil po~ister l Eski seyyc..hlann ceflake ser çek • 
miş• diye. tavsif eyledikleri Yüksek. 
hevbetli duruk1arm üzerinde hemen Londra polisleri arasında, bir kısmı 
biÇ eksilmiyen bir sis taba~· halk başlarındaki miğferlerde bir de telsiz ci-
şiirlerinin terennümlerindeki cg~d hazı taşırlar. Kanı:okldan verilen ani e-
vermiyen dumanlı dağlar»a aid semt- mirleri bu telsiz <:ihazını hamil polisler 
Jeri yada getirir. I alır ve civarda bulunan arkadaşlarına 

Kudretin her yere yeti.şen gizli eli- bildirir!er. 
ı1.e dikilmiş taze yemyeşil çam onnan- * * 

Taş ocağından hapishıne 

ıarının arasından. ekseriya göze gcö - Güzeı Mersinden bir görünüş 
rünmiyen fakat çağıltısile kulakları diyorum: Şurada bttyücek ve tekmil 1 Cıvıltılar arasınaa denize. Mersine Bir eg•enceden bir yazme Afrikadaki meşhur Siraküs şehrini 
okşavan şelaleler. girinti ve çıkıntılı konforu haiz şirin bir otel .. öteye be -ı doğru iniyoruz. Yanımda, karşımda. tarzı ortaya Çtkll taş1arının çıkanldığı taş ocağı, bilyük b' 
vadiler, yük.:eklerdeki karlar ile te?.ad ri~ serpiştirilmiş ahşab dağ evleri. koridorda birbirlerile kDnuşaıı çocut>: - . . . mağara haline gelmiştır. Bilahare or 
teşkil eden bahar çiçekleri. Toroslan aıa~ıda. istasyon civarında herşey sa-llanr. muhaverelerine kulak misafiri o- .. Kravl. de_dıklen tarz yiizme bır tesa- bir hapishane halinde kullanılmıştır. 
aşıp da cenuba giden yolcu için ruh ı- tan dükkAnc:ıklarilıe ufak ve mamur Juyorum. Ne uyanık. ne zeki. n€ ter- duf netıccsı ortaya çıkmıştır. Avustral- * * 
S'lt1c1, mülayim iklimlerin müjdecile - bir kasabacık .. dağa tırmanan füni.kü - biyeli çocuklar. İçlerinden bazıları be-. yada yapılan bir deniz e~lenccsinde a- Dille dima ""g arasındaki 
ridir. Jıer .. canlı itahkahala.rile etrafı çınlan- ni tal!ldılar. ahbab olduk. Hangi bah - yakları yarım metre u:runluğund:ı ıpler-

Mcvsimsiz soğuğa rağmen kompar - nıran keyifli bir gençler ıkafifosi.. gön- si aç~am. dürüst. rnantıkt mi.italealar- le bağ1.anmış yüzücüler koymuşlardır. münasebet 
timamn açrk penceresinden ba~ımı çı- lüm bunların hepsini. bu vatan köşe - da lıdunuyorlar. Seyahat yorgunlu - Bunların tabii şeki"!.de yüzen ::liğer yü - Bir Amerikalı alim, dille dimağ ar 
kano bu güzellikleri seyrederken dü - sinde görmek istiyor. Ben be1ki değil ğumu unuttmn. Ve Mersine geldiği - zücülerden süratli ilerledJklı>rini hay- sında büyük bir münasebet 0,duğunu i 
şünÜyorum: «Buralarda neler olmaz? amMa, muhakkak ki benden s<ınra ge- mizin Mla farkında olmadım. retle görmüşlerdir. BilAhare ıslah edilen, dia etmektedir. Onun iddiasına göre i 

Ah. f::U turizmin manasını anlasak; bi- lecek olanlar görecekler. Ercümend Ekrem Tatu metodlu bir şekle sokulan kravl tarz yüz- sanlar dilleri hareket ederken, yani k 
raz k1m idanmasmı öğrensek! Yaz Sl • Havdi. şimdi de. ensali atiyeyi ........................ ~m~ ... ·~--..................... rnek işte bu şekf:ııde ortaya çıkmıştır. nuşurlarken sustukları zamandan da 
cak1arı:r.aa bunaldıkça. yahud kış orta- kı.sınooım. &kmaı he1eı Vakıfların tek mJtevelli ile * * süram düşünmektedirler. 
smda dinlenmek. «kızağa çekilmek» Uzaktan. insan elile açılrru~ karl::ır d 
ilı.tiyacmı duvdukça gidecek yer arar cfüz,,tin Göl~k boğazı göründü. Onu, j aresfnjen vazgeçildi f 692 de İRS8nlR kıymati * * 
ve derhal yabancı diyarlan hatırlarız .. Cebel!tarıkın karada bir taslağına be-ı- Yeni vakıflar kanunu mucibince her Yedinci Edvardm sigaraları 

İşl"! Toroslar! İşte birbirinden gü - zetfün; ve hoşuma giden bu teşbihi. vakfa birer tek mütevelli tayini lılzım İngiltere kralı yedinci Edvard, rnüt 
ze1 cenub vilayetlerimiz! Da~ ile. yay- beğerıdirmek maksadile yol arkadaşı • geliyordu. Evkaf ' tarafından aÇllan im- hiş bir tiryaki idi. Husu.d surette hazır 
l~ı ıle, denizi ile. portakallarlle bizi ma söyleyiverdim. Mübarek öyle alim tihanda tek mütevelliler seçilmiş, elle- lanan yaprak Bigara1an, görülmemiş b 
beklvorlar. Hevhat ki konforu ile di - ki, C'.ebeJit:trıkın bile farkında değil. rine birer mektub verilerek vakıi!ara yüklükte olurdu. Bunlann boylan yi 
yemfymmn. Filhakika, Mersinden baş- - Ya? Öyle mi? Benziyor mu? de- gönderilnıişti. Vakıflar, ötedenberi he- iki santim, v. kuturlan d& beş santim 
ka yerde otel, lokanta. sosyal bayat. mek.la iktifa etti. yetler tarafından idare edilir, bu heyet- * * 
bulamazsınız. Ancak bu. ~bur ta - ~r-.,.~. teahhürünün bir çeyre~ıni ler \rakfa sahih olanların mutemcdleri 
vukla yumurta davasm1 hatırlatan ka- ,oldl bıanmıt Ymıie@ye hemen he • iayıbrdı Karnmda p8nC&rB açtlan far 
rışık bir me.>e!edir: Turizm mi o~cli, o- men vaktinde geldik. İki mühim de - · Ellerinde birer mektubla heyetlere Amerika üniversitelerinin birinde 
tel mi turizmi varatır1 Henüz bunu mtryolunun iltisak noktasındaki bu ki\ müracaat edip va.kfın teslim t>dilınesini - kaç profesör, bir farenin derisini ve ad 
fıalledemedik. Bütun bu yoksulTuk bi- çikltk köy biraz daha mamur olabilir- istiyen tek mütevellilere itim.ad oluna- 1692 ,senesinde Virjinyada hir esirin lelerini a~ıp yerine bir selüloit geçirm 
raz da 'kanaat elıli olduğumuzdan ileri di. İstasyondaki palmiye ağaçlari?e. rak arzulan yerine getirilmemişti. veya kansının kıymeti bir fıçı doluSl.1 !erdir. Fareye iyi bakılmı~ iyi olm~ 
geliyor. Hiç bir hususta müşkülpesend büfecinin he..sll' koltuklar.md.an başka Keyfiyet Patn'khaneye aksetmiş, üç tütünün kıymetinden fazla değildi. Fıçı Talebe bu farenin karnınuaki pencer 
de~Jiz. N-ered-e olsa yatıyor, ne bulur- nazarı o1qıyacak hiç bir şey yok. Bizi pe.skopos ayrılarak Ankaraya gönderil- dolusu tütünü veren bir ~ire sahib ola- den bakmak guretilıe karın uzuvları 
sak y1yor. otel ve hattA, ınkılmadan Mersine ulaştıracak tembel katan be';: rnişti. Dahiliye Veklletinde liznn g<>len bilirdi. hareketlerini görmüşlerdiı'. 
«pala~• adını taşı'."·an han bozuntuları - terken, kırhvecinin radyosu son ajans teşebbüsleri yapan peskopo.ıılar İstanbu- ................................................................. .._ ................................. 0 --· .. -·-... 

nm tahtıtktımh.ı odalarında, topal kar- haberl~ini !avuruyord'u. la döndükten sonra vakıflann tek müte
yo!afarm üstüne bağdaş kurup. kirli Nlhayet tren geldi, bindik. Müthiş vellilere tevdiinden sarfınazar edi;miştir. 
yorgam da sırtımıza aiar.ak oturmağa kalabalık. Hep de çoluk çocnk. Gün - Tesbit edi~en şekle göre tek :ruütevel
katlanıyorU?.:. Seyahatlerimizde reh - ı~rden Cumutesi oldu~ için Mersinli li, intiliab olunduğu vakıftan hasılatın 
berimi7 hAIA İran şMrlerinin mahud ve Tarsuslu talebe. Adana lisesir.den yıüzde onunu alacaktı. 
m1.c::rmd?r: evleri!le dönüyorlarmııt· Bu suretle varidatı yüz yetmı~ bin Ji-
Denis. her koca ld seb ayed,. seray Öst! Bu da ayrı bir derd. Bu bahse de rayı bulan Balıklı Rum hastanesi müte-

İşte biz bu kanaatte bulundukça. gU müteakib mektublarımda avdet edece- vellisine s~evt on y~ bin lira gibi bir 
sel Anadolumuı.da otelcilik endüstri _ ~. kazanç ternm edecektı. 
sini uvandm:nağa imkmı. ,.oktur. Zira 
bu is de arz. ve taleb kaidesine bağl.t -
dır. Biz titiz olacağız ki karşrmttdaki 

de bizi memnun et~ çalışmı. 
Bu bahis bizi Toroslardan uzakl~ -

tırdı. Fakat ne vapayım? Ben· ki yur -
oomu. yurdumda frrsat buldukça gez
meyi pek severim. bu otel, ve lokanta 
ve ~syal hayat kıtlığından. herkesten 

ı zfyade ve daima muztarib olmuşum -
dUT. 

Trf'ıı bf r takım tünellerden geçi -
yor. Yol arkadaşım omuzmndan dışarı 
babrak. boyuna hayranlığını ifade e
diyor: 

- C'est bı?!)u .. c'est beau!. 
Manzara elbette çok güzel.. vahsi 

tabiRtın. bütün heybetini taşıyor. O 
çamlı zirvelerden kopup gelen tue ha
vayı teneffüs ettilıcçe ciğerlerinizin ye
nilen~Hjini hissediyoruz. 

Gec;en yaz hviçred~ ~rdfi~Jm, in -
sanla'i'"l ra·hat. huzur, !lhhat, ne.,·e t~ -
min !"den bütün eshab ve vesaiti hava
len htı.raılar.a. bu dekorun içine nakle -

( Bir batında 3 çocuk doğuran Türk anası ) 

Ankara (Hususi) - Burada Bozk:nrt mahal!esinde oturan ö . .ner Nurcanlmm 
eıi bayan Fatma bir b&tınd.a üç kız çocuğu doğurmuştur. Çocllklar ve anneleri 
sıhhattadırlar. Relil:nde üçüderi ebeleri bayan Saadetin kucağında görüyorsunuz. 

O!iugacularıma 

Cevablarım 
Kızlarından P. K. rimuzile o.vah 

yazan okuyucuına: 
Müracaabn o tanda olacak ki. ü

çiincü şahıa. bunu doğru.dan doğruya 
kendi d~nmüş, kendi böyle münasib 
görmüş tarzda ona baluiedecek. Böyle· 
likle onun da senin hakkında düşün
dükleri öğrenBm.iş ohu'. Sebeb ağır 
başlılık, çekingen olınakn arada bu
lunan tavassutu üzerine alır. 

Tekrar ediyorum~ Ü çün<'il şahıs çok 
idareli hareket etmeli, senin onu ara
ya koyduğunu hissettirmemelidir. 

* Bayan i\kyüzte: 
P. N. ye hitaben J'lkarıda yazdığım 

satırlan ()kuyunuz. 

* Bay K. L. M.: 
Haklısınız, fakat şu da var ki, sb 

erkeksinizt o kadındır. Onu bazı hu
suslarda korumak mecburiyetinde ol• 
duğun L'.ZU unutmamalısınız. Onu ikaı 
etmek size dil.şer. Bana yazdü 'annııı 

kendisine münasib bir lisanla an 1a 
nız çok doğru hareket etmiı olur.s 
nuz. 

* Bayan F. L.: 
Konu~tıığıınuz. g~rüştüğtinilı 

!arı tanımam:ı l.Azımdır~ Fakat d 
evvel kocanızı tanımalısınız. Mekt 
bunuzdan anladığıma göre, siz koc 
nızı hiç düşıinmüyor, onun kernkte 
leri üzı-'nde muhakeme yapmıy 

başkala un karakterlerile alAka 
oluyorsunuz. 

İnsanlar herkesle yakın dast o 
maz, fakat yakın dost o•duğu, iyi 
nıdığını zannettiklen .kimscl rin }1 

İcındaki kanaatlerinin de yanlış old 
ğunu sonradan anladıkları vnkid 
Binaenaleyh ilk defa kocanızı ıyi t 

yın, onun hislerini, temayülJeriniCa 
lin .. ötekiler daha sonra bilinecek'l 
renilecek kimselerdir. 

* Bey Tayfur: "' 
Çok doğru dilşündnnilz. Kararı 

çok yerindedir. Size ve eşinize saa 
temenni ederim. 

TEYZE 
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Saray Ramazanları 

Mart 13 

Kumar ynznnden işlenen 
cinayetin muhakemesi bitti 
Kahvede yapılan keşif neticesinde katilin nefsini 
müdafaa esnastnda adam öldürdüğü tesbit edildi 

Kılıç alayı-Abdülhamidin alayı-Reşadın alayı -Hırkai 
saadet ziyareti-Acı bir hikaye- Vahdettinin bir hakareti 

Galatada bir kahvede kendisine zorla Mustafanın ceza kanununun 452 ve 4.48 ili 
kumar oynatmak teklif eden Mehmetli ci maddelerile cezalandırılmasını iste
bıçaklıyarak öldüren Emin Ö'ç:icünün miştir. 
muhakeme.-;ine 2 nci Ağırcezada dün de- Duruşma, karar tefhimi için, b:tşka bir 
vam edilmiştir. güne bırakılmıştır. 

Saray ramazanlarının huslUilyetleri çeve arasındaki tezaddan üzü!eıek, ara- ·mıi olurlardı. Birkaç defa da oütün yo- Maznu~'. evvelki celselerde: Bir hırsız dUn tevkif edildi "'' 
vardı: Bunları k~ca tasvir etmekle o bamda, sırmalı elbisemin içinde sarsıla, ı lu iki taraflı hıncahınç doldur<•n halk - O gun bankadan paramı almıştım. .. ı M h d k d b anl İstanbulun muhtelif semtlerinde, muh.._ ~an hayatının muhtasar bir levhasını san;ıla, şaşkın ve yorgun iidiyordunı. kütlelerini mahzun ederek, saatıerce in- e me ve ar a aşı .unu . ay.ınca, 

ı kuma na teklıf tt ı dd t telif evlere girerek eşya çalan Bitli Hu-yap~ olaca~ım. İlk önce merak ve te- Bu kılıç kuşaruna rasimesi n~ydi? Kon- tizar etmiş olmalarım bo.şa ,..,ı,.ararak . r oy mamızı e 1 er, r<: e -

1 
"""" 1 tim Ba d 1 a vurd l b d lıisi namında bir sabıkalı yakalanarak, ce.s.suı:; ı;aıkasıle bu husll.iiyetleri alaka ile yadan Celiıleddini Ruminin pos_ tnışini hünkar kararını deg-iştil'ir, kara yolun _ .. · ş~ma ~an a ~ . u ar, en e 

ı 
m d I f t nde kal k b adliyeye verilmiştir. 

t~kib ederke~ ramazan.ar a~ni m~r~ - Çelebi Ef~n~i şureti :n~usad~ ı.~tan -1 dan gitmektense Sarayburnuna kadar de- u a .aaı ne ıs vazıye 1 
ara ' u Suçlu, Sultanahmed birinci sulh ceza 

sım ve tekelhıfatı beraberler.:.nde iuruk- bula gclmı.ştı ve Eyyubı Ensarı iurbe - nizden giderdi. 1 su~ ış~e~~ . . b . . . hakimi tarafından sorguya çekildikten 
liyerek ietırdıkçıı ve bu tekerrür ; .llar- sinde Türk saltanatının yeni padişahına .J ... , .,..,, ll1.: ı:-acun Hırkai Saad~t alayı . :mıştı . , u cihet_ın tes ıtı, ıçı~ e~vel-

• k k h il d an ıteşıf t sonra, tevkif edilmiştir. ca devam edince tahammül hadlerini a- bir remzi manası olarak kılıcı kuşatmış- için, diğer alaylarında olduğu gibı hıç 1 gun va . a ~a a 10 _e yapı. . e, 
b. lm t B nı · d t B k · · k .. 1 b. • "d' b suçlunun ıddıasını teyıd etmıştır. ian ır eza o Uf u. u arın en oaşın a ı. u pe ıyı, pe guze ır anane ı ı; VJ•~ •t:uo.ı."1t!, wtıyatlara hacet yoktu; .. .. .. 

alayları zikretmelidir. Her hafta Cuma fakat bu alaya keşki hiç lüzum gör:.ilme- ,gönlunün iUzclıigıle, zararsızlığile ıanı- .:°un~u cel~cde mutaleasın_ı ~erdeden 
selamlığından ve onu takib eden ıııdişler- seydi, a~eyın ihtişamile etrafın ziyneti, lan padişaha bir suikasd yapılması ne muddeıumumı. Tur~d, b~ cıhe~ı .~~-zara 
le hafta içinde yapı~an seyra.nlardan mamuriyeti arasında bir ahenk olmayın- kendisinin, ne kimsenin aklına gelebile . almış ve hadı_sedekı tahrık gozonunde 
başka ramazana mahsus alaylar da var- 1 ca, mevcud tezad öyle çirkin bir ifade cek bir iş değildi. tutulmak şartıle, ı:na:rıunun ccz.a ka~u
dı. 'almış oluyordu ki bunu görmemek, an - .... ~ ıı vnun maıyetinde birınci cı~fa ola- nurı~n ~~ .ve 5~ ~cı maddelerıne gore 

Ben bu alaylardan oüliı.w müteakib ı lamamak mümkün değildi. Avrupa hü _ I rnk Hırkai Saadet ziyaretinde, ıçericlcn, teczıyesıru ı~t~mış~r. .. 
dini ve an'anevi mera.simindin oiri ola-

1 
kumdarları için yapılan dini tctviç ve ~id oldum. Bu, hakikaten pek ruhani Suçlu vekılı ~lı Şe:~e.t te'.. ~udafaa

rak yapılmış olan kılıç alayından başlı - ı takdis merasimine dair -sacre- ta~ ıhlerde pek vecid ve huşu ile yapılan bir ra:;ime smı ~~para~, m~vekkı~ını~ fıılın ıkaın
yarak bir eza duymuştum. türlü tafsilat okumuş, türlü resimler gör- idi, ve insanın revabıtı dinıyesi gevşemiş da mudafaaı nefıs vazıyetınd: 0 lmasm-

Henüz çocuktum, Fatih rüjdil aakeri- müştüm. On beşinci Luinin Reims büy;ik olsa bile asırlardanberi milyonlarca, mil .. dan dol~Y1 ~~z~ kan~~undakı 49 uncu 
sinde idim, bizleri mektebe .::nahsus gü- kilisesinde, Napol~nun Parisin Notre y.onlarca ümmetinin üzerinde sal,tanat rnaddenın huküm verılırken kal.e alın
zel resmi elbiselerimizle ~araçhane cad- Dame katedralinde, ne mutantan mera- ve satveti hükümran olan, her ınüslüman masını taleb etmiştir. 
desine dizmi,lerdi. Abdülhamidin kılıç simle taç giydik~erini bilirdinı; <'yni mc- diyarında her caminin minaresınde aza- Katil Emin de, kendisini şöyle rıüda-
alayı yapılacaktı. Bu alay ne demektir, alde, ayni remizde olan kılıç alayı da az meli selamlanan azimüşşan bir Peygam- faa etmiştir: 
hünkarın Eyübde türbei Halidde kılıç çok böyle olmalıydı. Olamayınca hazfe- berin hırkasına, velev uzaktan, velev ör- - Ben, bu adamı evvelce fanımaz
kuşanacağın1 söylemişlerdi, fakat bunun 1 dilmeliydi. İşte bu mütalealarla odamda 1 tüleri arasında yüz sürebilmek ruhu ca- dım bile. Aramızda bir dostluk, düşman
man~ nedir, bilmiyorduk. Bizim için a- tozlara müstağrak elbisemi atıp yıkan - vidaııi istiğraklar içinde bırakcın bır mes- lık yoktu. Bana saldırdılar. Canımı kur
lay, birbirinin arkasından ielcn, yaldızlı dıktan sonra sarayın alay'arı için i:ıöyle ti idi. Dikkat etmiştim, kürsüsünün üze- tarmak için, bu işi yaptım. 
sırmalı adamlarla dolu arabalar, atı.arı - bir menfi hisle uyudum, ve bütün saray rinde hırkanın bohçasına sürdükten son- Dava, karara kalmıştır. 
nın üzerınde aıayın önünden, yarından hayatında aıay1ara karşı hep boy1e baş- l ra hünkar üstünde güzel bir kıt'a yazıl- Bir çob~nın ö'Umllna sebeb 
koşan yaldızlara müıtağrak ubitıer, dört lıyan his devam etti. ı mış tiılbend mendilleri dağıtırken önün- olan Rdam r.ıuhakeme ed;fdi 
atla kQiulmuş arabasında, gôisü nişan • Ramazan bu alaylardan fazla l-.ir kaçını den takım takım geçen vezır, müşir, rical 
!arla, elbises.i urma.l.arla örtülü padişah, daha ge_tiriyordu: . 1 aı_·ası_n<la tek_ bir_ sim.aya te.allüf edilmez- Çatalcada, tarlaya giren koyunlar yü-

h 1 b l d k 1 d zündcn çıkan bir kavga sırasında; Ra-

-------- -- - -
Poliste: 
Bir amele arkadaşını tuğla ile 

başından ya::-aladı 
BP..şikt.aşta Barbaros tü.roesi etrafındaki 

inşaatta çalışan amelelerden Asunla. BekU 
bir lş meselesınden kavga etmişler, Asını 
attığı tuğla ile arkadaşı Beklrl ba.şınd::ı.n a.. 
ğır surette yaıalam:ı.ştır. ı 

Yaralı amele Beyoğlu hastanesine kaldı,, 
rılmı'j, suçlu Asım hakkında takibata baş • 
lanmıştır. 

Dün iki yangın vak'ası oldu 
Dün şehrimizde iki yangın vak'ası olmuş, 

fakat her ikisi de etrafa slrayetlerlne mey 
dan verıımeden söndürülmüştür. 
Şehremininde Ereğli mahallesinde 32 sa. 

yılı Muzaffere aid ve dokumacı Mehmedin 
kiracı bulunduğu ahşab evden yangın çık .. 
mış, b'r odanın kaplamaları kısmen yan • 
dıktan sonra vak'a yerine gelen itfaiye ta •· 
rafınd:ın ateş bastırılm:ı.ştır. 

İkınr.l yangın da, Pangaıtıda Zafer soka.. 
ğında 101 sayılı Nuribey apartunanında otu.. 
ran Dr Ahmed Samiye aid daireden çıkınlf, 
derhal söndürülmüştür. 
Balık yiyen bir amele zehirlendi ıonra, ep..ııınden guze, a§ arın a a - IIepsın en evvel ramazanın cnbeşınde di kı manevı hır heyecan i '.e ihtizaza gel-

pakları ıorguçlu dizi diııi hademe de - Topkapı sarayında Emaneti Mlibareke ı mı~ olmasın. him adında bir çobanın, başına 5=Übreli Fatih belediyesine aid temizltk işlerinde 
bir kürek vurarak tetanoz ha.c;talığından çalışan Hüseyin adında biri, Atpa2arında o-

mekti; ve bu manzara, çocukluk ihtisa- dairesinde Hırkai Saadet ziyaretı için ya- Bu rasimei dıniyede dört kere bulun- tura, 11 u··ınmu .. han adındn bir k"dııııı1 evlııd"' ölmesine H~beb o1an Mustafanın duruş- "" .... ... 
&L'nı~a, öyle. a.özl_eri taltif eden_ •. zn.dnkri pılan alay vardı. Bu. alay·ın·A·bd.üiham!d dum_, her defasJnd_a ala. yınaa.n kalmış fe- yedi!H baldan zeh1rlerunlı>, tedavi edllıne"' ması, 1 inci Ağırcezada son safhaya var- ~ ., A 

uyuşturan bır ihtlf8ID levhuı idi kı iaat- zamanında nasıl tertıb edıldığır.ı, ne yol. na ıntıbaı tam fl'Ule ~ılen oır Z<!vki ru - üzere Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmı.ş .. 
, mıştır. t 

lerce ~üçüaük bacaklarımızın üHrinde da ihtiyat tedbir1.erile ihata C'lunduğunu hani ıle doldum. Dünkü celsede müddeiumumi Feridun ır. 
beklemekten ~elen yorgunluğun, fazla - bilirdim. birkaç defa da alayı görmüş - Bu Hırkai Saadet ziyaretinden bahse- Zehirlenme vak'ası hakkında zabıta tah. 
iile, bir mükafatı idi. tüm. derken bana naklettikleri acı bir hiki- ~agana~dianamesin~r~ederek, suçlu klkat yapmaktadır. 

Fakat o zamandan sonra, Yat iler1e- O zaman vehimlerine maifüıb olan Ah- ycyi kaydedeceğim. Vahdedciın zamanına I debiyatına da vakıf olan Tevfik Beyi bel- j yanına gelince, hünkar elile işaret ede-
mif, yaş1e beraber görgü ve duyau da dülhamidin Yıldızdan Topkapıya kadar aid bır hıkaye ... Ben o zaman saray ha- ki ben bir iki defa hadden aşırı şaknlar- rek uzaklaşmasını emretmiş ''e ondan 
ilerlemitti. Sultan Reşadın kılıç alayında b.u şehir s~y.ranı, sar.a!ından on adu:1 be- J ricinde idim, sonradan i§ittım vt· sızla - la gücen_dirmiş o_lab~im, fakat o bana sonra ge1-en mabeynciye i§aret ederek o
alayı dııından mahdud bir çerçeve ara - rıde Hamıdıye camısme kadar ~elamlık dım. • karşı daıma cemılekarane davrandı, ve nu yanına celbetm.iş. Büt.:.in hazır bulu
ıından deiil, ti Eyüb camiinden başlıya- yapmasına benzemezdi, orada hile bomba Vahdeddinin kinleri vardı. Bunlardan herkesin bana çini cebin gösterdiği bir nanların gözü önünde sarahaten kovmak 
rak, surların toz kasırgaları ıçinde bulan- suikasdi vukua gelmemiş miydi? Beş on ~iri de Su~tan Reşad zamanıııda sarayda sırada ki. bunu sonra hikaye edeceğim, en manasına gelen bu hakareti müteakib bi~ 
mış dlf caddesini tak.ib ederP.k, sonra İs- gün evvelinden işe başlanırdı; bclE:!diyesi, lttilıad ve -r:era~ki~in bir mümessili mıı-ı s~imt ~uhaleset tezahürlerile beni ~a~- çare Tevfik Bey bir kenara sinmiş ve yü.., 
tanbulun fakir, nfil iç mahallelerinden zabıtası, harbiyesi bütün ~ec;ilecek yol- kamında telakkı edilen ve o zaman ikinci vıye ettı. İşte bu ı;;ebeble Vahdeddınm .. d ·amar yemı"şçes· b" 1 +- ı h kk d ğ h k . . 't' zun e ~ ıne ır e tım, uzun Divanyolunu - oh! Bu Divanyolu! ~mi ları muayene eder1 ~r, boş arrnlar tahta- mabeynci, daha sonra basmabeynci olan· onun a ın a yaptı ı a aretı ışı ın- k tinde beline bir t km 1 .. 
ne büyük bir yalan söyliyen bir yoldu, havalelerle örtülür, şurada burada hada- ' Tevfik Beydi. Yıllarca devam eden sıkı 1 

ce pek ziyade müteessir olmu~tum. a:e bir çöküklükle e tl e vurud m~ça 
b ah k .. ..ıı • dan .. 1 1 k' · 1 b' ·· be · d b h ı· · 'k 1 K' b·ı· k d' · lm tu T ,sın saa erce urmuş. u! .. - d a '°nra opn.lyu, ora t"' na ara san ı tezymat yapı ır, ır yan - muna.se tlerım e u a uK 'e nazı za- ım ı ır en ısı ne o uş r: op -

0 
d b . . . 

Dolmabahçeye kadar hep birbirinden ha- dan da casuslar alayı hünkarın Yehmini tın hiç bir vesile ile temkinden, vakar 1 kapı sarayında bi'at rasimesi es- n an so~ra ~u hazmedebildı mı, ne 
rab, fakir ıokaklardan aeçerek, ta içinden gıcıklıyarak tasniat ile çala kalem men- ve haysiyetin icabatından ayrıldığına ia- nasında yeni hünkar tahtında .kı:m ö- ~~1'/~r~! ~;e b'ad~r kaldı? Vak'anın 
görüyordum; alayı dı~ından değil, için - sub oldukları yerlere kağıd1ar yağdırırdı. hid olmamıştım. Tek bir tabirle ahlakını ı nünden geçenlere tahtın ımça~ıru öptür- . e ını k"ayı ak e ılmıyorum, yalnız b~ 
den, geçilen yerleri görerek ve muhte - Nihayet bütün bu işler yapılıp bitince a- ifade ~tmek IAzımsa mübarek bir adamdı mek vazifesi başmabeynciye teveccüh e - liyor~m ı. ~ anımda uzun müddet ka
ıem olmak daiyesinde bulunan bu alayla laydan evvel bir takım yaverler güzer - diyeceğim. Hariciye mesleğinden J'E:tiş -ı derdi. O zaman bu mevkide bulunan Tev- Jama ığı gıbı hayatta da pek kcılamadı. 
ıefaleti iniana allamak hWeri veren çer- gAhı dola~ırlar ve alaya emın bir yl)l aç- miş, lisan aşina, ayni zamanda şark e- fik Beydi. O, vazifesinin başına, tahtın Ho.ıid Ziya Uşaklığil 

Son Postanın tefrJkası: 3 - Ben de sizin gibi yüksek bir san- Genç ressam yavaşça kolunu baygın - Nereye gidiyoruz.? .,,......--. -----------=---------· -~ atkArl:ı teşerrüf ettiğim için son dere- bir halde serilen Hicranın başı altına Sirt.1 titreyen sesile mırıldandı: 

BI• cran ce mcs'udum. Falkat bu vesile çok elim yerleştirdi ve gözleri hududsuz bir şef- - Bt-nim evime .. biraz istirahat e .. 
oldu. kaıJe onun güzel bir tabloya benzeyen derı.iniz olmaz mı? 

- Zarnr yok efendim: yüzünde dolaşmağa başladı. · Hicrc:ın sesini .ııkarmadan tekrar gözle 
Siret portföyünden çıkardığı kartı- Bul. yumuşak ve serin dalgalı saçla- rini kapadı. Dudaklarının ıkenanndı 

nı merkez memuruna uzattı. Memur rı kolunun üstüne yayılarak yatan bu ince bir bükülüş titredi. Genç ressam 
~y ):?rtviziti alarak: genç kadının kapalı gözlerinin etrafım bu sessiz bükülüşü gene bir teslimiye-

Merkeze girmişlerdi. Genç adam Hıc-1 Ve arw ederseniz size kendimi tanıta- - Bunu bir hatıra olarak saklıyaoea- çerçe·ıeliyen uzun yıukarı doğru kıvrık te atff:tmek istediği halde muvaffak o-
ranın kolundan tutarak memurun ar- yım? Ben ressam Siyretim. ğım. dC'di. Ni~anlınız hanımefendiden boya:sız kirpikleri biraz solgun yanak- lamıyor.du. İçinde bir tereddild ve çe • 
kasındım bir merdiven çıktılar. M~mur Merkez memurunun yüzünde dola- af dilerim, kendileri biraz istirahat bu- Iarmd:ı gölgeleşiyordu. Uçlan yukarı kinme vardı. O kada'r yakınında bu • 
onları bir kapının önün~ iki dakik~ b1- '?"ln şüpheli v~ sert izler derhal yumu- yursunlar. kalkık ince zarif kaşlan yüzüne trıe - lunduğu bu güzel ve çok genç kadmla 
rAktıktan sonra içeri aldı. ~!\dı. Ve içten gelen bir sevgi ve hür- Memur geniş bir koltuğu Hicrana sum ve yorgun bir mana çiziyordu. araların!\ giren bu tatlı ve esrarlı duy-

Yuıhanenin arkasında oturan mer- .netle yerinden kalkarak: <V:ığm sürdü. Siret: Kendini tamamile bırakarak uzanmış gular onun hassas ruhunu titretiyor • , 
- Müsaade ediniz efendim, dedi. narin vücudü bir hariıka idi. Genç san- du. Elinde olmıyarak sordu: 

ke:;r, memuru çekmeden a4.dığı bir z~r- - Siz ressam Siyret beysiniz! Öyle 
kendi sini derhal evine götürmeHy;m .. atkAr birdenbire kalbinde derin bir iı- - Yoksa siz başka bir yere mi git • 

fın içinden bir de.ste kadın resmi çıka- mi? Daha dün gilzel ve eşsiz serginizi d . i ah t ed k 'L ''ra a ıst r a er. zünti.i hissetti. Sanki erişilmesi ço gttÇ mek istiyordunuz? ' 
rarak önüne dizdi ve derin bir dikkatle seyrederek hayran olmuştum. - elini N 1 ~ t · be · d - ası ıs ersenız yım. bir hayal, bir ideal hülyasına alm~ Korkarak cevaıb bekledi ... 
bir rt>simlere bir Hicrana birk d f uzat:ırak- ~iz<len özür dilememe müsa- M k ·ı b t i . b k lbind d aç e a d b b f di ~r ez memuru zı ~ as ı. çerıye gibiydi. Sonra birden ire a e uy Hicran işitmemiş gibi hiç bir hare • 
baktıktan sonra sordu el e uvurunuz eye en · . giren poUse: du~ bu üzlinti.Hü heyecanın aC1sında'l'l . 

- İsminiz nedir? Stret nezaketle memura elıni u - - Derhal bir araba getirin!, diye kurtulmak ister gibi silkindi. Gece ya- ket y~pmadı. Halbukı düşünüyordıw 
- Hicran. zattı. . . . ı?mretti. Ve kapıya doğru yürüyen genç rısına yakın bir saatte. bir kaç dakika Gece yarısı kendisine bu kadar alAka 
G ı--d . l:Jolh. Merkez memuru nazık ve kibar bır "ft" t yi ed k · · tl d ı k ··steı·en bir genç adam · enç .ıuı mm sem 6 .... Jmuş gibi çı ı e. ere samıımye e: içinde 80kak ortasında a'l'llaştı~ ve ge- arı go ın evıne 

;1ktı. Birdenbire taşan hıçkınklarını tavırla: . - Hbnımefendinin rahat ettiğini ne bir iki dakika sonra koluna girip gitmeklt: nereye gittiğini biliyordu! Fa 
rsstermeınek için ellerıle yüzünü k<!- - Ben hır polis memuruyum fakat duvarsam çok müsterih olacağım, de- istedtıtf tarafa sürükleyebildiği ve ni - kat bu yanı başında. gözleri kapalı ol-

d O san'ata k b" 111.b' t" · ~ 
pll 1· nu h§lA kolundan ıefkıtle tutan arşı sonsuz ır rnec u ıye ım dı. hayeti~ yapayalnız başını derin bir .J w h ld ·· ·· b k ·· 1 · in 

nç ad d vardır Tekrar tek · · aıh tsu Eri: uugu a e yuzune a an goz crın 
ıe am oğruJdu: tiğirn' · 1 1 ö U rar Slzı r a - Siret na2lik merkez memunınu te - teslimiyetle koluna dayadığı bir gece büttin manasın ruhunda duyduğu w•nç 

- Rica ederim beyefendi. N~nlım- ız. ç ~ .. z r dtleyorum. IA.mlıyara.k: kadınına büsbütün yakl~ak için kU - . ı . , -
dan ne istiyorsunuz? Bir aile kızının - Estagfurullah beyefendi. çok bas - Size yarın telefon ederim -diye çüık bir hareketin kAfi olduğunu dü~ü- adamdan ayıılırsa çok acı bır yalnızlık 
ttece vakti merkezde ne ı.i v ? sas ve na:ziksf-ntz. Ben de polis memur- cevab verdi- nezaketinize tetekkürJer nerek gillilımedi ve düşündüğünü yao- içindç kalacağını anlıyordu. Kalbinde 
lb '1 ar· larım1zın siz.in gibi üst . • h" d - k w 

- Hanım sizin nişanlınız mı? .1 . ld ğ m esna tiplerden edenrn efendim. mak için dudaklarını genç kadına doğ- bu ıç tanıma ıgı er ege karşı sonsuz 
- Evet!. Hanını benim n~anİımdır' ~. mış 0 

u unu görmek.le be.htiya - Artlic otomobilde idiler. Hicranın ru uzattı. Fakat o gözlerini yan açarak bir itimad hasıl olmuştu. 
başı arabanın arkalı.kına d'Ufmüttt1. ha:&in bir seı~ 1<>rdu: (Arkast var) 
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C IE D E IB 1 V A T :::J [ Gunun adamları ] 

"Sekti melih,, mütehassısı 
( Vi-Nii) ya bir cevab 

Sumner W elles, 
hayatı ve şahsiyeti i 1-: Barlimleki so_n İngiliz Elçisi Navil Henlırtoı ' 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

. s_on haftalar içinde bütün dünyada 
ısmı en çok zikredilen adam mu.h.akkak 
ki Sumner Wellstir. 

Bir mecliste edobiyattan konuşulı.ı.yor, 
bilhassa iyi ve fena ıiirler arasında mu
kayeseler yapı!ıyorm.uş. İ.fte bu 1'l'lÜrıa -
kaşa esnasında bir zata .1ormurlar: 

- Sekti melihi bilir misin? 
Öteki ceva·b vermiş: ,, 
- Bilmem ben edebiyatta yalnız Izzet 

Melihi bilirim. 
Bunun gibi, benim geçen haftaki ma

kalem de Va-Nu'ya bir fıkra zemini ol
du. Maamafih hamdolsun ki, ht'r bahse 
burnunu sokan, bir gün 1lim, }:\ir &ün iktı 
tadcı, bir gün şair, bir gün ruhiyatçı ve
ya belediyeci kesilen Va-Nu'muz !)u de
:.faki edebiyat bahsinde tam numara ala
bildi! Çünkü o, şaka delil, sekti me!ihi 
de biliyormu~! Bize uzun uzun ders de 
veriyor (*) tefekkfırler! 

Fakat i§in en güç tarafı, benim Yahya 
Kemalden bahis yazımda yalruz bir tek 
cümlede zikrettiğim sekti ınelih hakkın-

Birleşik Amerika re~icümhuru Ruz _ 
veltin, Avrupa i§lerini yakından tetkik 
edip kendisine etrafile malfunat vermeğe 
memur eylediği M. Bumner Wells Ame
r~an hükumet ricali içinde ehemmiyetli 
bır mevkii haiz bulunmaktadır. 

M. Sumner Wells tam manasile bir va
r.ile adamıdır. Onun için dünyada vaıi
feıJinden 'lıiııwn bir Jey yoktur ve olamaz. 

Kırk seki~ Yfi.fındadır, ıenç sayılır ... 
14 Teşrinittvvsl l892 tarilünde Nevyorkta 
doğmuftur. 

Çalışmak ihtiyacında değildi; fakat ttn
da hilkaten bir çalıpna arzu.su, l>ir çalış
ma zevki vardı. 

Babası zengin bir adamdı. Amte5i ise 
Amerikan aristokrasisine ıınem,ub kibar 
bir kadındı. 

Vıföi Nurettin Wells ilk tahsihni Groton mektebinde, 
& yük.sek tahsilini ise Harvard kollejinde 

bilir. n kendi hesabuna JıHç lwflan - yaptı. 
ma.m 

da kendi.sinin bu suretle bir muallim Na- N~ 
1 

. Henüz on sekiz yaşında iken diplo -
. d .1 kü. . 1 p va' b yse mese eyı d•lıtmıyahm da Yah- m . 1 ğ. . . b . 

eı e ası e r-.ıve Jtunı u ~a aıla ·a K 
1
. •. ası mes e ıne ıntısa eyledi ve bu mes-

- • . k Y ema ın aı~r mısramı ele alalım 1 ğ . ' 
masıdır. Meger -0. vaktile me tebde öğ _ B , d . ..J·ğ . . . . • e e ıntısab eder etmez de seyahat eyle -

' . . . k . . 1 unua a vazıyet al erının aynıdır v~- - b 
rendığı bu kıymetli ilrrıını ~ndı tabiri'.e ne tam .sadakat aranırsa .. 

1 
' ınege aşladı. Esasen onda seyahat heve-

dürüb, bil.küp, rafa .koymamış, bılikis za- lhım: ~ye okumak si küçük yaşındanberi mevcuddu. hk se-
manım k-0llayıp aataeak fırraat arıy()r _ G .t . 

1 
yahatini cenubi Amerikaya yaptı. 

mu~' Eh made k" böyledir ne o· b ı mış ka - yıbo ımuşuz - nzakta. Bu seyahatten avdetinde harı·cı·ye ne-

Göring ile şarki Prusyadaki 
malikanesinde geçirdiğim günler 

7· , m ı ' ıye a~- Mef'ıll" - ·ı.. f lti 
:k l ~~ı· .h. ı::ııkadA l' 1 u - tneJ.al un - au n ti t f d J 8 arma ~ ı meli 119 ,.- .n akırclı - Yah d y· N.' . · . .. zare ara ın an aponyaya, Tokyoya Göring bir avda vurduğu geyik ile beraber 
aıını bile ettirmek istemiyor? Hem de, zellı' _' ~ · . ~- ~ nun na~ı~cla ~ır ~ - gönderildi. 1917 ~enesine kadar orada kal-
»i.iğürt bakkal ·ru es.ki defterl . d ~~ş gıbı mudafa ettığı scktı melıh- dı. 5 - geyik ile dişisi, umulduk!arı yerden ta-

t 1 
gı kend· · 'k erın en 

1 

ıe şöyle okumalı: 1917 en . ih t· d _ k .. Göringin misafir severfr'i~ ılk şarki mamile başka bir istikametten, yarım mil 
no a ıp e>rtaya çıkan ısı ı E>n... Gitmi 1__ b 

1 
s esı n aye ıne ogru, ço oz- ~ 1 k d 1 . . .. 

Doğrusu ya, şaştım bu tarize! Bir de ş l!o..4YJ'Y! o ~u~uz .uzakta. !ediği Buenos Ayrese tayin e<lildi. ı:u.sya~aki malikanesinde, Romintende d~ ar o dukça uzak bır noktadan ırnrun-
fl4tığım .ıniavak gi\>i, m~t. g1bi, divit,' ıer~asıl, beğendın mı şımdı sekti :nelih- O tarih1erde de Amerika hükumeti Av bır geyık avında denedim. uler. 
yahud takatuka gibi eskımı§ ve ougtin İ te bun . . . ru~a harbine iştirake karar vermişti. Ev, ~a~~'..b~it bır av kuiiıbesi idi~ ~a- Kürsüden inip, aşağı yukarı İskoç tarzı 
hiç manası kalmam!.§ bir şeye Va-Nü'nun 1 ş .. 

1 
un ıçmdır kı, Yahya Kemalin Amirleri ondan son derece memnun manlı ortulu bır damı vardı. Fakat ıçın- bir yürüyüş usulü takib etmekten lı<•şka 

duyduğu bir hayranlıktır! j htenez~.ı .. e
1 

tmemesi ve eskHer ne kadar idiler. 1920 senesinde Nevyorka celbe _ de her türlü esbabı istirahat temin edil- yapılacak bir şey yoktu. Bu da bir müd-· 

G 1 l . 1 eeeleye Ben· y oş gorur erse göPSün1er kendisinin· bu mişti. det yürümek, sonra el ve ayaklarla sil~ 
e e ım ası. m .. ı:rn ahya tan ve , 'ld 

Kemalin iirini beğenip be.S k yaş san atındaki tekamu en sonra Haberim olduğu kadar biliyordum ki, rünerek bir müddet daha gitmek, daha 
son § eenmeme manzumeleri i . k ı · 

hakkımdır, naı;ıl ki ülemadan Va-Nu . . çıne so maması azım ge - hane halkı yalnız ve yalnız kadın hiz - sonra da hayvana yüz yarda kalmcıyn 
lıazretleri.nin de bu ~liri okurken mesto- len b~ bıdka~e hücum ediyorum. Nasıl ki metçilerle bir uşaktan mürekkebdi, ve ve küçük bir fü.mseğe varıncıya kadar 
Iup kendinden geçmesi de kendi hesa-1 bu şaır ve tıle ~k diye bir şiir yazmıştı, evde hiç bir merasime filan baş "urul - yüzü koyun sürünerek ilerlemek demek-
bına hakkıdır. Yalnız şunu düşün r k. j fakat be~: veznıle. · · O zaman, hatırla - muyordu. ti. 
.ihtimal Yahya Kemalin kırk o;ıii _mdf' 

1 ı~ l dığı1'.1~ gore toıımail Habib de kitabındaki Diğer ve yegane misafir, mareşalin İs- Buraya varınca geyıgın ga . ._ t lutüf -
'i rın en ° t 1-ıdınde su "'kt · k 11 t 

tuz beşine hayran olan Halid Fahrinin en . ~ nu. eyı u anmış ı: veçli kayınbiraderlerinden biriydi. Av kar bir tavırla yüzü bana müteveccih bir 
ı... So G .. . . beğ . . ı cOk ısabet ettı, fakat hec~ varalandı. ..,u n ece fıırını enmeınesı ruha - · 1 partisinin gerisini Oberstjager meister halde durduğunu gördüm, ve hayv:mı 
yet zevkine uygun gelmeyişjnden daha 1 Y3 hyak Klkemadl de bir daha böyle tecrü -) 1 Scherping, Oberstjiigermeister Menthe, kalbinden vurdum. O andan iiibarrn 

. ' beye a ma ı. > 
doğrusu Yahya Kemalin sım'aiını bu ıo:iir- şimdiki Alınan orduları başkumandanı - sporculuk şöhretim kurtulmuştu. 

. • • • 7 Bu defa d b .. ]'" · dekı zaiını telıf etlemeyişinaendir. B' a en soyuyorum. J mn oğullarından biri ve genç bir hava 
kere bu ciheti berveçh.ı.p' eşin arzed · ır • Yahya Kema' aruzun kuvvetli san'•ü- 1 sübayı olan yaver fon Brauchitsch teş -

· erım. karıdır ve d · .. ı k ım ı d B Ta ki, zühul buyuru\up yeni bir saitefeh- . aıma <ıy c .a a 1 ır. u sı - kil ediyordu. 
hu"me meydan kalmaı;ın.' fatla, kendinden evvel kimler 1 l llanmış A 

1 vrupanın sık ormanlarında erkek ge-
sonra Şunu sorarım· B"' 0 ursa olsun, sekti melih biçareliğine kıy- . · -.n, geçen ma - met . . b k" . yik avlamak Iskoçyadaki geyik, gazal av-

kal"mde Yahya Kemalin .. l . deki vermemelıdır. Zaten u Ş<' ıl hır kıy- 1 b G iltl k ... , fnr erın m t . . arına enzemez. ey e'r uza ça Llr me-
sekti melihlerin yerlerini gösterdim mi? I .e ~~s~ydı, o~u~ ıı~ne~:r onun herhangı safeden izlenemez, nerede oldukları, giz-
Bunlar filan hecededir diye t,.srih ettim hır şı~ınde izını go~·mu~ olurduk. Ma - lendikleri de ancak çiftleşme rrevsimin-
nı.i? O halde bizim Va-Nu arkada:i benim demkı yok, 0 halde §ırndı de 01mamalıdır. de böğü"rdükleri zaman anl~cııhr. Ak -

. İşt b · açıkça fik · A k . k Sumner Weııs -.ı hatamı nereden kestirmiş? :aense, sektı e enım rım. · · nca ,:azı 4IDD-ları erkek geyik ormanın. çalılığın 
melih birinci ve ikin .. · elf'rde ar"nır ki h~ i4iY arzu ile olmuyor. Yahya Ke- 'dııdi ve hariciye nezaretinin cenubi A - t tl ld ğu h ·a b' 

cı nec . b .. . me i.k . 1 . d . . fl"". t . en a ı o u , ve en oşa gı en ır mey-
di ve bir şey yazdıg-ım hatırJanuyorum ınalın u son şıırınden evvel de kötü r a ış en aıresı şe ıgıne ayın e- d 1. H k . . d • ı · k h . . ....... .. dildi anına ge ır. ayvam vurma· ıçın e en 
Başka işim kalmadı d" aruzıın bu ber mısralar yazma evesıne du,utuğ'ınu . k la us l ı· . k d b . .. - .. · . . ş h · l k J d o Y u , o ge ıncıye a ar u yerın 
bad illetini mi haddeden geçireceğim? gosteren bazı ı.şaretler yok değıldı. İşte 0 urası e emmıyet e ay e ilmelidir bir ucunda ve en münasib bir noktasında 
Böy!e eskiliklerin ilmini tedvin için Va- tehlike bu tehlikeyi doğurur. (**) ki o vakit ancak 28 yaşında idi. beklemektir. 
Nu ne gu"ne duruyor? Yalnız bahsi ve _ Artık neticeye geleyim. Şairin ne vez- İki sene dairede kapalı kalmak ona çok 

.. ld' 1922 · d f Bu yerlerde hazan Höchsfande (yani, 7 
Sile ederek başkalarını tehzile hıç h"'kkı ne uygun eu>kilde, ne de sekti melihe crii- guç ge ı. senesın e, sır seyahat 

• y~ "'' k h il h · veya on metre yükseklikte kürsüler) 
Yoktur. O zaman ona kerhen cevab ver _ .ael düşmiyen bu mısralarını en tabii o- yapma eves e arıciye nezaretini t k ı di hazırlanır, ve bütün sporcul~rm yapa -
mek ıztırarında kalınır. Nasıl ki kaJıyo- kuyuş, ancak, ilk hecelerdeki lre1i.ıneleri er ey. e_ · . . . • . cağı şey bunun üstüne çıkmak, ve mu _ 

ıızatmakla kabil olabiliyor. Runun için, Hancıye .n~zar~tınde~ ın~ı~ak1~den az 
rum. sonra Domınık cumhu y t ı Anı tadı veçhile erkek geyiğin dişisi ile bir-

cGece.ı. şiirini tanıdıklarımdan dört beş hiç değilse cgitmiş• ve cgittik. kelime - . , .... rı '.: ı ;ş~ erı e-
kişiye verdim: Okuyun şunu, dedim. !er.ini uzatarak mısraları zorla biraz gU- rıkayı adamakı.lı duşundurmege başla _ likte görünmeden evvel bir saat kadar 

'ttik k zell0şt1'reb1·1ı·yoruz. rnıştı. beklemektir. Hepsi cgitmip ve cgı • elimelerini "' 
Çü'nkü h H Ah d H . Davet edilmesini beklemeden Sumner Ben o sabah erkenden oraya geliniı _ 

uzatarak okudular. ıç birinin er zaman me aşımın: 
aklına, havsala.sına sığmazdı :iti ,.eznin Wells derhal hariciye nezaretindeki eski tim, ve saat dört raddelerinde de, bu -
ille doğrulması için Yahya Kemal bu Füsunu maha dalan pür hayalle ley - vazifesine avdet eyledi ve büyük mu - ralara sık sık geldiği bilinen büyük bir 
mısra\arı şöyle okutmak istesin: !ekler vaffakiyet temin etti. geyik avlamak üzere, böyle bir mahalle 

Gl.ttı'k ba _ hıs açmadık _ do"n;;ıo:ten 11H d 1,J - .b Bu işten sonra tekrar hariciye neza - gitmemekliğim temin edildi . 
.. ,. m.ı:sraın a o uUflU gı i vezne uygun 

(orta cüz'ü chı saç .... 0 .. _klt",
1
de) t tl . 1 1 retinden ayrıldı. Hareketimizden evvel, Göring, İngi -.. ,.,., , ve a ı ıma e er aranmaz ya, hazan da 

Sezdiğime göre, adamları k<mdisine 
yüzü koyun, karnımın üzerinde yerde sü
rünerek ilerlemek meclburiyatinde kal-

' dığunı söyledikleri zaman (ki böyle bir 
hal Alman ormanında pek nadir bir ha
dise teşkil etmekte idi) Göringin hoşuna 

gitmişti. Zira bana bir kahkaha tufanı 

içinde, bunun etrafta dolaşabilmek, ge -
zebilmek için diplomatlara yakışan en 
doğru bir hareket olduğunu söyledi. Er

tesi gün de, insana bir hedefe ateş eder
miş hissini veren yüksek kürsüden av -
Iıyacağım yerde gene mutad yuruyuş 

tarzile tesadüfen bir geyik daha Vtirdum. 

Ondan sonra da, bilahare seçildiğim 
gibi, Alman Yiigerschaft'ına fahri aza 
kaydedilmeğe layık görüldüm. 

Romintenden esefle ayrıldım. Gö -
ringle yalnız bir tane uzun siyasi müla
katta bulunabilmiştim. Ekser şişman a • 

damlarda olduğu gibi, pek akıllı, fera • 
setli ve cin gibi olan Göringin dimağı pek 
basit idi, yalnız esas noktalarla uğraşı • 
yordu. 

Onun İngiltere ile Almanya <ırasında 
vukua gelecek ·bir anlaşmadan c-nladığı, 
iki maddeye inhisar eden bir anlaşma idi. 

1 - Almanya1 Büyük Britanyanın de-Mef,filJı _ mefailün _ failu··n k 1932 sene~'inde Ruzvelt .re:isicümhur !izler §ifte kuUanmakta ne kadar rrahir 
·u. bunun a si baştacı edilebilir. Mesela işte 

Yahud, sekti melihi kabul ederek iÖY- Yahya Kemalin yukarıdaki mısralarının intihab edildi. Pek az sonra Sumner Wells iseler de, karabina ile ateş etmekte pek nizler aşırı fevkalade vaziyetini tanıya • 
de hariciyeye tekrar avdet eyledi yaya kaldıklarını, vaktile bir İngiliz caktır ve Jüxumu halinde bütün kaynak~ 

le: başını uzatarak okumakta oelki vezin ve - · 
Gittik baAahsaçmadık... sekti melih noktaınndan hata vardır, !a- Bu sefer hariciye müsteşarı olmuştu. sporcusunu geyik avına davet ettiği, fa - ları İngiliz imparatorluğunun emrine a-
İkisi de fena .. cbahis açmadık. ta, kat her halde bu hatayı zevk nokt~ından Bu mühim vazifeyi hiç de arzulamı - kat onun üç defasında da avlıyemadığmı made kılmayı deruhde edecekti. 

cbaaahsaçmamak> ta .. · çok daha ügtün sayma\ıdır. Hani denize yordu. Fakat vazife aşkı her şeye galebe söyledi. 2 - İngiltere, Alınanyanın Avrupa-
Maamafih mübarek ı::ekti melihin cil- düşenin yılana sarılışı gibi... ~~:::ı~au.hfz~:~i. de mesele çok sevdiği Bu benim için hiç de ürnidli bir yola daki faik kara vaziyetini tanıyacak, ve 

veleri çoktur, VA-Nu isterse nu mısra' ıu Va-Nıl'nun bu bahse mektPbleri ve e- çıkış olmadı, ve bana bütün İngiliz ada- onun meşru yayılmasını önlemek husu -
tarzda da okuyabilir: debiyat hocalığını kanştırmasma gelince-, * larının 5J>Orculuk şerefini miidafaa et - sunda hiç bir surette mani '>lınamayı 

Gittik ba ~ hısss açmadık dönüşten. tek kelime ile ayıbdır. Her ~eyden evvel Kendisine göre bu vazifeye tayininden mek mecburiyetinde kal.ınışım :hissini deruhde edecekti. 
Buna verilecek cevab da, ikincisi ve- şunu bil.ıneli ki, mekteblerimizde seı~ti sonra hayatının en müşkül, en ınübim verdi. Bu, Almanyaya merkezi ve şarki Av-

zin icaZl kısaca chamui• oJması lazım melih bahsi değil bugün, yirmi beş yıl- devresine girmiş bulunuyordu. Hakikaten Sclıerping ile, Menthenin, :ıyni za - rupada serbestçe hareket edebilmek im
gelen kelimeyi ilki gibi ıma1e He chaaa- dır okutulmuyor. Va-Nü ne s:mıyor? de birçok müşküller ile karşılaştı. Cuba manda vuracağımız erkek geyiğin, mın- kanını veren bir nazariye, ve mP.ali iti -
muş> yaparak Şeyh Galibin fU malfun Mekteblerin edebiyat programları hiPa işi alevlenmişti .. · takasında yaşadığı muhafızın ela tana re- barile de, iki sene sonra 25 Ağustosta 
mısramı okumakhr: nazariyatı edebiye ve beligati Osmaniye Mendieta, Cespedes, Machado ona çe- fakat edeceğini an\adığım zaman ıısabi- Uitlerin bana tevdi ettiği son teklifleri -

Haaamuş haaamuş ederdi efgnn. devrinde midir? Ne hacet, bari Elm:i _ tin günler ve geceler geçirtiyordu. yetim azalmış olmadı. Bayağı bayağı si-
Bu chamuş• lardan hazzedenler ede - şezzeb ile Karabaş tecvidini de sağında O, Amerikan noktai nazarını büyük bir nirlendim. 
-- solunda arasın! .azimle müdafaa eyledi... Kanlı ve çetin Arkadaşlarımın, zavallı ve 0 da bir 

(""') ıuaamafib derslııin her cihetce mü • · ihtilafların yatağı olan bu yerlere kork- İngiliz olan benim gibi bir diplomatını 
Jremıtlll'l ve kusursuz old•ıı.u iddia edilmez. Işte asıl cehalet budur, yoksa l.>edesten di Ç" k" 

li b k madan gitti. Korkmadan yoruz. un u hakir görmekte olduklarını diişürunek _ 
Mesela Tevfik Fikretin .. nınıer etrafı pü.rte- kırıntısı gi i sc ti melihi bilip bilmemek t · 'd' oralara gitmek büyük bir cesare ışı ır, ten kendimi alamıyordum. 
fekkürıı masramdaki •cliıller» kelimesmi iki değil! Halid Fahri Ozarısoy , b'l k kl d · 
yerde de 4<diR':e» diye not etmiş! «Mef'ii- siyasi münakaşa.ar ı e so ~ ar a sı - Maamafih talih bana güldii. O yüksek 
lün~ ün «ıi» nnu ıdeee• diye Fikret mi kui- (ıt"•\ itte milal: Tatralı nime ıHtl kuıl- !ahla halledilirdi · · · kürsüye tırmandık, bir saattı>n fazla sü-
lanacak?! Bu ona höhta.adu lt&WJff .-ıu1ta! Yahya Kemal (Devamı 10 uncu sayfada) ren bir intizar devresinden soııda, erkek 

nin ayni idi. 

Bu nazariyenin basitliği, onu daha hf 
1ı gösteriyor, fakat yalnız milli şuur. v~ 
dani ve garb demokrasilerinin beyne· 
milel idealizmini değil, avni .t•~mnr 

Nazizmin usullerini ve mübalağa1ı idd 
larını hesaba katmıyordu. ,, 

1. lio 
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Kibar müşteri 

SON POSTA Mart 13 

Hayvan hastanesinde 
neler görülür? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Yanmıızd& bulunan Fatih ve Eyüb bele • 
diye baytarı Turhan Ulus Ilbe ediyor: 

Fin - Sovyet suihü dün 
Moskovada imzalandı 

- Tedavi ettiğimiz hayvanlar arasında ge . (Bruşta.ra.h t inci sayfada) 
1İk. tllk1, alncab, k:urd, yılan da var. lınan bir haber Berlin radyosu tarafın· 

Hayret ediyorum.. Demek istanbulda da 
bunların meraklıları vanruşı Sincab, tllld dan Moskovada sulh aktedildiğine dair 
beslemeği anlarım amma, yıl.an besllyenlere verilen haberin şehirde karışıklık husu-
ne buyurursunuz? le getirdiğini bildiriyordu. 

- Tedavi ettiğiniz yılanlar varyete yapan Sovyetlere göre muahede 
:ro~nn fllln mı? Hani bir yılanlı k.adııı Moskova, 12 (A.A.) _ D. N. B. 

- Hayır, t.edavl ettiğimiz yılanlardan bL Rus - Fin m~ahedesinin tam metni 
rinl b0 sl1yen tanınmı~ bir aileye mensub ha. henüz malılm değildir. Fakat muahede 
nunefcndidlr. Bir gün kapıda bir otomobil hakkında ~ağıda.ki resmi malılmat ve
durdıı. İçinden şık giyinmiş bir hanımefen.. rilmekted.ir: 
dl l.ndt Elinde bir de sepet taşıyordu. Sepet. 
tıe b.1.2 evvelA kedi filan var zannettik. Eşl 

önümiire koydu. Mütee.sfilr bir tavırla: 
- mı; iştlhaııı yok, dedi .. Hiçbir ~yler ye. 

mlyor. Çok üzülüyorum. Nesi var acaba? .. 
Sep~tln kapağını kaldırır kaldırmaz, ltos. 

koca bh yılan başını çıkarmasın mı? Allah 
sizi inandırsın tam 4 metre uzunluğunda .. 

- Tedavi ettiniz mi? Elbette lştiha lA.cı 
yazmışsınızdır. 

- Eğer muayene imkanı olsaydı . elbet blr 
ll1.ç vermekte tereddüd etmezdik. Fakat kor. 
kudan yanına yaklaşamadık ki .. 

1 - Muahede, Sovyetler tarafından 

Molotof, Jdanov ve general Vasilievski 
ve Finlandiya tarafından Riti, Paasiki
vi, general W al den ve profesör Voirtoına 
taraiından imza!anmıştır. 

2 - Bu muahede ile, Viipuri de dahil 
olmak üzere bütün Kareli berzahı, ba
lıkçılar yarunadası, Ladoga gölünün bü
tün sahilleri ve şarki .F'inlandiyanın bazı 

kısımları Sovyetler Birliğine geçmekte
dir. 

? 3 - Sovyetler Birliği, beş milyon Fin 

1 
- Zehirli mi, zehirsiz mi. B1mu sormağa, kı k b., . d b" · ·· ·· · 

- Zehirli miydi? 

a!'Mllrmağa imk~n kalmadı. Zlra yılan ek mar mu a ı ın e, ır denız u~su tesı-
' şun~ büyütülmüş olmalı ki, mütemadl~en I si için Hangö limanını ve Hangö c;razisi-
etrafa saJdırıyordu. Korktuk, hemen sepetin ni kira ile almaktadır. 

ylalar deveran etme'kte, miltenatız haberler 
yayılmakta ve tekzlbler verilmektedir. 

Bu şayialar cümlesinden olarak, taraflaı 
arasında dar çerçeveli bir anlaşmaya varıl. 
dığı ve Moskovadakl Fin heyetine müzake. 
reler! kat•ı bir neticeye isal üzere salahlyel 
verildlğt bildirilmektedir. 
Maalıaza. Belslnk.i radyosu, bugün öğleden 

sonra aşağıdaki haberi neşrebniştır: 
Yabancı memleketıerde çıkan şayialar il.. 

zerine, Finlandiya ajansı, Moskova lle mü. 
zakerelere devam edilmekte olduğunu, F1I1-
landiyn heyetlnJn M.lA. Moskovada bulun • 
duğunu, fakat net1ceJerden henüz haber a... 
lınmadığınt blldlrmeye meztmdur. 

Mub:tkkak olarak bilinen bir şey varsa. 
Sovyetıerin ilk taleblerlnl hayli tadil ettik . 
leridir. Bir habere göre, Sovyetler Pet.sam~ 
üzer!ntle feda kfı.rhklarda bulunmağa tema • 
yüı gösterınekt.edlrler. 

İsveç Hariciye Nazırı ne diyor ? 
Stokholm 12 CA.A.) - İsveç hariciye nazırı 

Gunthcr, Havas ajansı muhabirine aşağıda.. 
kl beyanatta bulunmuştur: 

- Müzakereye girişmek teşebbüsünde bu. 
lunanı:ır Ruruardır. Sovyet teklifleri İsveç 
htikürr.etıne gbnderiJm!..ş, hükumet de bıı 
tekllfü:ri FI.clandtyay:ı l>ild1rm1ştir. 
Bıı mesele hakkında Almanya lle hiç blr 

temasta bulunmadık. Almanya ile İsveç a_ 
rasındı hu hususta hiçbir kelime teatl edil.. 
medlğinl size temin ederim. 

- Evet efendim. refikam Sabriye .. 

kapağım kapadık. Herkesin bir ~eye merakı l 4 - Finlandiya, Şimal Atlant•ği li
olur ya, bu hanımefendi de yılana ba vılır • manlarında ve mm takasında harb gemi-

Dedi. Tecrübeli hariciye memuru~ mıış m .. ~er . Hergün sarmaş dolaş beraber _ 1 . d . lt .1 . , k et 
lermlş. Hatta bu yftzden zava!Jı kocası. er:, eruza ı gemı en ve nava ~vv~ - İsveç gazetelerinin neşri.yah 

1\fü.şerref oldum hanımefendi; 
Ta. a bendeniz, Stokholın sabık mtis
teşa rı Talha ... Geçen sene Yeşilköyde 
otuı"r.ıustum. Nedense hoşlanmatlım o
radan. : Büyükadanın hem kalabalık 
hem sakin köşelerinden istifade etmek 
istedim. O'elinizin methini duymuş -
tum. Scldn. temiz. yemekleri ve servi
si mükemmel, dediler. Şu bir saat için
deki tetkikim !iÖhretinizin boş ve kuru 
olmaclığmı gösterdi banaı ... 

- Şüphe mi var? diye cevab verdi. &.v:lnıll muhatablanm söz buraya gelln • lerı buJundurmamayı kabul erlı:>.r. Flnlan-
Ka.pıya doğru yürüyerek: ce btrdenblre bir tren yapıverdiler. diya, burada yalnız küçük sahH muha

Stokholm 12 CA.A.) - Savenska Dagol:ıd 
ga2etesl, Finlandlyıı.nm, SovyeUer taratın. 
dan ileri sürülen şarUa.rı reddetmesi thtl -
malini naz:ırı dikkate alarak yazdığı blr 
ma'talede diyor ki: 

- Acaba buralarda bir araba bula - - Canım dedim, buralannı yazmam, ağ - faza gemileri bulundurabi1ece1ttir. 
bilir miyim? zınl7.dan kaçtı madem, arkasını getiriverin 5 - Sovyelter Birliği, kıtaatını Pet-

İhyı:! Rahmi, hemen bir uşak gönde- de beni de meraktan kurtarın .. Yılanlı ha. km 
nımm 7.avallı kocası ne yapmış?.. samodan çe eyi taahhüd eyler. 

rerek araba çağırttı. Tewlnat vererek merakımı giderdim am - 6 - Sovyetler Birliği. Petsı:ımo yolu 
Kib:ır ve nazik zat. Sabriyenin kar- ma dl!!m durmaz. size de anıatmalmm: ile Norveç ile kontrolsuz gümr!ik serbest 

Bu takdirde İsveçin, İspanya dahili har
b!n~e gorüldüğü gibi, Finlandiyaya tam mev 
cudlu kıt'alar göndermek suretlle .ademi mil 
dahaleyb geniş mikyasta tatbik etmesı lA,. 
zım gelecektir. 

t,.;ı.sında başile bir V€da işareti yapaırak Ef~ndim, adam<'..ağızm karlSlnda~ hlçblr münakale hakkını haiz olacaktır. 
arabaya bindi, uzaklaştı. şikayeti yok. Gilzel güzel geçiniyorlarmış. 

İhya Rahmi, tekrar müdüriyet oda _ Fakat hanımda yılan merakı ba~layınca. a. 7 - 1940 senesi zarfında Kandalakcha Gazete, Almanyantn, böyle bir harekete 

. . damca~ız çileden çıh.ınış. Nasıl cıkma•nn k1 
sına gırerek bır •kanapeye oturuvıeren bir defıı. bu so~uk mahJnk kedi kön"k gibi 

i!e Krmijaervi arasında bır demiryolu muhalefet e tmlyeceğlnl söyledikten sonra 

Sabriye, titrek bir sesle. 
- Müşterilerimizi memnun etmek 

için eEmizden geleni yapıyoruz beye
fendi . 

kansına yaklaşaraK: ho.ş görülecek cinsten de~U. Tam yatağa gt.. 
- NP d{;rsin kancığım? Kibar. zaTif, recek ad!:.mcağız, viicudüne soıtuk soıı;uk bir 

yapılacaktır. şöyle devam ediyor: 
a _ Bu sulh muahedesi üç gün zar- cOarb devJetlerlne şunu anlatmalıyız 1ı:1 

fında tasdik edilecek ve musarJ.daJC nüs- bu meselede yapacakları müdahaleyi, ne 
ho~.,ohbet bir mtisteri değil mi? şeyler de~iyor. Ortağı; yastığın altından dJ. 

Diye sordu. Sabl'iye dal!!ın d~ün _ ıını çılı::anyor. Tabii zavallı feryad ve f•nan 
isveç, ne de Norveç müsamaha ile karş~lı -

halar Moskovada teati olumv:aktır. yamazlar. İskandinavya ile Flnlandiyanın. 

İh\·a R ah"11i de söze karıştı: 1
. b d' 1:> k 0 nd1nt karyoladan atıyor. Ya yılan; y:ı. ben; 

ce ı ce•:a ver ı: diyor. Ayn]ıyorlar. 
9 - 13 Mart saat 12 de narh harekatı müttefikler tarafından harb meydanı hail.. 

bütün cephelerde nihayete E"recektir. 15 ne getirildiğini görmek istemiyoruz. Onla • 
Mart saat 10 dan itibaren iki taraf kıta- rın askeri kudretleri bize hiç itlmad verme
atı, yeni devlet hududları arkasına çe- dlğl gibi Finlandiyanın uğra!:lığı akıbet de 

- Siz meyefend1. Avrupa gönnilş. 
oralard:.ı ya \'.im1ssınız. Sizi memnun 
etmek çok g iiçtür. Bizi dalına onla'fla 
mukay~e ed0 ceksiniz. Bu mukayese -
nin bizim aleyhimize olmaması mi.im
kiln değild5.r. Bizim vesaitimizle, ht'lc 
böyle susuz '"ir köyde ... 

- Evet. öyle görünüyor. Turban Ulus sözlerine devam e<'llvor: 
- Tabii ... Scn~lerce Avruoada kal- - Geçenlerde ·bir de geyik tedavi ettik. 

mış. brr sefaret müsteşan ... Muhakkak Karadeniz sahlllerinde bir yerde yakalam14. 
onun birçok zengin tamdıklafrı ve ki _ la". Hayvan İstanbula gelince lk1lm dc~iştlr_ 

mekte::l m!lteveUld hastalanmış. Güzel, .se _ 
har tanıdıkları. ziyaretçileri olacak ... vimll bir hayvan .. zevkle tedavi ettik ta bit 

- Belki... Dün de bir adam geldi. Tam 30 tane kedlsl 

blzl hiç korkutmaz. Eğer Finlandiya; Sovyet. 
kileceklerdir. metaliblni ı ~ddedecek olursa; derhal mü • 

10 - Bir Sovyet - Fin ticı:ıret nnlnş· d1h:ılecte bulunmak ve lcab ederse sılnhla 
ması müzakerelerine derhal başlanacak- mud:ıhale etmek İsveç hükümetine dlışer. 

- Ah; şu yandaki Papazyanın köş - var. Ankara kedisinin fevkinde kedi cinsle. tır. 
kJnü bu sene kiralamafiı idik:. İki rnüş- rı el1e etmiş. Amerikaya gönderiyormuş. Finlandjyadan gel"'n habeı ler 

Zira; böyle bir vaziyet karşısında alınması 

icab eden kararları ittihaz etmek; ancak İa 
veç asked ümerasının sallihlyeti da.lıll.lnde. 
dir.:1 

- Val;::;,& ;ok gezdim ve çok gördilm. 
memlekete döneli daha iki sene ol<lu 
ve iki sene evvele gelinceve kadar gör
düklerimle burada ı!Ördüklerimi mu -
kayese etmemek elimde değil. Bununla 
beraber m~mleketin vasıta ve imkan
larını da bilmez değilim. Sizi birçok 
husı!c:laroa mazur göreceğime .şüphe 
etmeyiniz. Müsamahakar o1acağımtf 
emin olunu?.. 

teri f~zla gelse bu bina bize kan gel - - Yanı kedllerl Amerlkaya thrac mı edL Helsinki, 12 (A.A.) - 104 gün süren 

mrvec~k; yatıracak oda, yemek yedi - yoruz~erhalde. bir harbden sonra, Moskovada muhase- Son Jıarb tebliğleri 

receık ~nlon bularnıyacağız. _ B1zde hayvan merakını hastalık hallne mata nihayet veren bir an~maya varıl- Helsink:i, 12 (A.A.) - Finlandiya harb 
tebliği: - Hemen kendi kendine hayaft. kur- getirenler çok mu?.. mıştır. 

rr.a . . . Burası Adanın birinci sı~f otel- - Ne diyorsunuz. Hergün burada tıpkı 1n.. Finlandiya parlamentosu, bu akşam 
terinden defüldir. Haftanın bir iki aı1nü san h!l.Sta~letinde ol~uğu .. gt~i tüı- il vak'a.. Vaino Hakelanm riyasetinde toplanmış-

.. . ~ lıua te~aduf etmek mumkundür. Epey olu 

Vıipuri körfezinin şimali garhi sahil;,erl 
üzerinde düşman tazyiki devanı etmiş ve 
ve bazı noktalarda düşman kıt'aJarı bir 
miktar ilerlemt!ye muvaffak. olmuştur. 

ınu~ten fazla gelmekle bir sey çıkmaz. yor, bfr bayan otomobille blr horoz ·e:ctırfil: tır. Parlamento, MÖskovadaki l<'inlandi-
Bütün m~vsim odalarımız dolarsa: D za- Gö!ısilne butınnlf: ya heyetının vardığı nt:!tlcelt:!rl tetkik e
m.:m düşünürüz. - Evlld.ım; yavrum; şimdi ~çecek; üzfil- derek bunlar hakkında bir karar alacak 

Bwfan s onra sabık hariciye memu
ru. Pariste. Londrada, Stokholmda ge
çirdiği ~..,1 e-re aid lıatmllannı, bun1a

- Evet amma bu imkan şimdiden me sen ı ve anlaşmayı tasvib edeeektir. Sulhün 
~ı3riiniiyor. Hazırlanmak gerek değil Diye teselli ediyordu. Muayene t''tlk; ha - akti. parlamentonun kararına bağlıdır. 

Viipurinin şarkında, Rus hücumları, ha
len çarpışmanın devam ettiği Talı rnınta· 
kasındaki hücum hariç, tam.amile geri 
püskürtülm~tür. mi? nımın horoa evladını kurtarmab imk:An 

yoktu. Bunu kendisine söyler soylemez düş_ Mahalli saatle saat 23.30 da parlamento-
rm !çim~en bir ote1 sahibini alakadar - Hayır ... Çayı görmeden paçaları 
eden kJSimlan aVlrarak tatlı tatlı an- sıvamaya lü.zum yok. Hem ben bu$in
latırk"!1, krırı koc~ <mun karşısındır hay- kil halimizi kafi görüyorum. İl?i büynt
ran havra!' <Iinliyorlardı. mek içfa yeni, yeni masraflar li\zım 

Lor.-~ ranın sisli gti.n lerlnde p:eni~ olacak .. 
otel sa1oıtla-mm çavlarını, iht\samını. - c~mım. domı amma yeni masrafı 
serv{'tini Q kadar iyi tasvir ediV'C>r. b~ da V€ni_ varidat ile, hatta fiatlan art -
zı iküçük teferrüatı o kadar mükemmel tırm&ro{ta karsı1arız. 
c::ınlarıdıT•vorou, ~ hayran olmamak - Şimdilik böyle bir ŞEy düşünme
kabil dei!ildi Bu tasvirin kuvvetini sc- ye bite lüzum görmüyorum. Görüyor -
sinin berrakhe-ı ve sertfüij aırttırdığı ~un ya. bu kibar müşteri de otelimizin 
için ihya da. kansı Sabrive de ;ıdeta e~vasmdtm. manzarasından. halinden 
işlerini unutmuc: ıar, <ma da ımı.şlardı. ~kav<'t etmedi. Bir de yemekleri be -

Talha bey sözünü kestiği zaman ~endircbilirsek hiç bir mesele kalmıya-
İhya: C''lk . YaJnı7. anJ:_'l!lvamadığım bir nokta: 

- Fevkalade. dedi. Ne kadar canlı Bu kadar kibar bir zat. n€den daha 
anlatıyorsunuz?! lii'ks otc>Iler vark~n bizim oteli tercih 

Sabriya hiç bir c::pv sövlemedi. Gö?. - etmi~tir? 

!erini yere çevireli. U21Un müddet hu r - Allah Allah ... Anlayamatlın mı? 
kO:'\'U, renkli camların aırkasmdaki bir Sa·kit', sessiz oldu~ için ... Sen böyle 
cam .-{~dar donuk rrn71ere bakmaktan kibar ve nazik bir müsterinin bize ge-
yoruk'll!'!, dalmış Mbivdi. !işinden memnun değil misin? 

Otı.ırcluğu ha<:ıır koltuğun kenarına - Memnunum, yalnız ... Bir nokta .. 
~.ayaıırın kolu rjvlc lH'ilrib. asabi bir hal Ben bu zatın hafünden memnun olma-
ıle t1

1
remeye basladı ki büt'u"n ehd' d ,.. .. h l' b' .. ·· ·· .. b k - b . . ' A c ı - 1m. ~up e ı ır gorunu~u, a ı~ı var. 

ııe ragmen u tıtıemeye mani olama - H~ta. bu adama bir yerde tesadüf et -
ctı. u "bi la· b H"I" • _ . . m gı ge ı ana. . . u asa bende f e-

- Hepsı guzel. hepsı ınsanda luwret n b' t . b kt • a H' esır ıra ı:. 
.. ,.~ hcıyranlık u~ andırıyor. Fakaı. ne =- ı1 

1 
? +u 

., . . . 'h . - .uttnun. nas o ur lKl sene ~v -
der ; 17 kıi rnsan rr~n~ 0 bı tışam .diyar - vele kadar Londra. Paris. Stokholm 
ı9rınıln da meml-e""etın u rnavı hava- !!ibi mernlek tl . d la b w 

• • • <> e erı o şan u zatı ~aer 
sırıı ve denızım haS"retle cmmaktan ken bu lld sene kinde bi d ·· d"" 
d . · ı · k f r yer e gor urıse 
mı a amıyor ve ıl ırsatta rnemleke- unutınaıınan !az.un gelirdi Hem nasıl 

te ca: atıyor... şüpheli bir yer? 
İhya Rabmi de ayağa kalkt1. güle - - $iiohe1! bi.r yerde deı:nedim. 0 _ 

rek: nun ruphell bir görünfu;ü olduğunu 
~ Bi.zi mazur gösteren amillerden söy~. 

biri <1{' bu ola1cak ..• (Arkrı11ı vıı'r) 

tü bayıldı. Bilhassa kadınlarda lıayVan me. da müzakere balA devam eylemekte idi. Düşmanın buz tutmuş olan Vuoksı neh-
rakı çok fazladır. Blr köpeğin sahibine; kan Fin kabinesinde istifalar ri üzerinde yaptığı taarruz da kırılmıştır. 
~~~olan uzvunu alacağımızı söyledik; ıena Aın.ııterdam 12 CA.A.) _ fy:t bir membad!Ul Ladoga gölünün şimali şarkisinde Sov-

,,_ Jld'~ · b ıt•arn Moskova Ue yetlerin ongun"' denberi Kallan)"okiye yap-
- Bari bayıltmadan yapınızı uır.•"n '""'~ne gore, u a .. u 

Dly .. ~ıca ettl Ha ll Helslnki aruında wkua gelen anlaşma uze- makta olduğu hücumlar devam etmiş, fa-
, • yvanı ame yat ma.cıasma milli ··d f Nikk ı u nıa 

yatırıp b:ıyıltırk . h rin~ mu a aa nazın ane e - kat bu hücumların hepsi tardolunmuştur. 
eldi en, anıma dışarıda fenalık arif nazırı Hannula istifa etmeğe karar ver. . • . . .. . 

g • mJşlerdlr. Finlandıya hava kuvvetlerı, mute~dd.id 
Said Kural mevzuu hastanenin faaliyeti.. Finlandiya parl~mentosu, Moskova anlaş. düşman kıt'alarını ve topçu ve tank kol-

ne tevirtr: mast üzerinde bir kara.r vermek Uzere yarın !arını bombardıman et~tir. Sovyd hava 
- Hastanenin 92'1 de tesis edlldlltlni söy_ sabah yeni bir toplantı akdedecektir. kuvvetleri. bilhassa berzah üzerinde şıd-

lemlştlm. 927 de 793 hayvan tedavi ed!lm~ti. Hels1nk1'de, vakit gece_ yansım geç~lltl hal detli faaliyette bulunmuştur. 
Bu rakam seneden seneye artmı.s, nl.bayet de Moskova anlaşması üzerinde henüz h1Ç-
bugün 17724 e çıkmıştır. Bu müddet zarfm_ b~ tebliğ neşredllmemi.litlr. Dahilde müteadd.id şehirler de bom-
da da hastanenin kadrosunda hiç bir tebed. Anlaşmanın bildirilmesine bardıınana tabi tutulmuştur. On beş Sov-
dül oJmamıştır. Dahili tedaviyi ben yaparım. 
Harici tedavi ile Turhan UlWJ arkadaşımız takaddüm eden haberler 
meşgul oluyor. Londra ı:ı (HusW1i) _ Bütün Avrupa si -

Hastaneyi. geziyoruz. Tedavi için ~nra bek-· yasl nıerkezlerinin alaka ve dikkatlnl ilze -
llyıen frlll ufaklı köpekler, kediler; tavuklar; rine ('eken Fln _ sovyet .sulh müzakereleri, 
merkebler vesalr hayvanlar; görhyoruz. İç_ henüz hiç blr neticeye varmam~tır. 
lerllld:> müşahede altına alınanlar da etsik Müzakerelerin seyri hakkında muhtelt! şa 
değili ====·=========== 

yet tayyaresi düşürülmüştür. Bundan 
başka altı Sovyet tayyaresinm düştüğü. 
de pek muhtemel olarak kaydedilmiştir. 

Moskova, 12 (A.A.) - Leningrad a.9-

keri mıntakası genel kurmayının 11 Mart 

tarihli tebliği: 

- 927 den bugüne kadar 103.987 hayvan kat zararlı taranan var mı? Sovyet kıt'aları, Viipurinin muhasara-
elimizrten geçmiş bulunmaktadır. _ Var .. Köpeğ':t. umumiyetle koyunlarına sı işini bitirınişl~r ve şeh~n ş~rk ,.~ şi-

- Yeriniz biraz küçük değil ml? alıp yatıı.nlar pek çıoktur. Köpekte ekinekok mal kısımlarını ışgal etmışleru.ır. Vııpu-
- Evet.. Faaliyet gittikçe artıyor. Burası · 

dar gelmeğe başladL Bir takım mübrem lh.. lsmlnde bir mikrob mevcuddur. Insana ge - ri körfezinin garb sahilinde, Sovyet kıt'a 
tıyaçlarımız da var. Mesela bakterlyolojiha. çer. Kurtuluş lmkaru pek azdır. Ameliyat 1• ları muvaffakiyetıe ilerlemektedir. 

11 t cab e:ier İnsanlara. geçen hastalık ta.şıyan . ne, ame ya salonu, otopsi yeri, askı teşkL · . Suojarvi • Serdobol demırynlu üzerin~ 
ıatı ılzını! Bazı kınğı olan iri hayvanıan hayvanların sahiblerini teya kku n davet e. . . . 
askıya alarak tıedavt ve alçıya koymak icab diyor, bu suretıe yalnız hayvan değfi, aynı de La1~ola ısta~yonu ıruntakasında p1-
ediyor. Bu Tesalt olmadığı için sıkıntı çeki. zamanda. insan aağlığına da. yardım ed170 _ yade mufrezelerı çarpışmaları vukua 
yoruz. ruz. gelmiştir • 
Yanımıza bir genç kız yaklaşıyor. Kuca _ - Şehrin haynn sağlığı vaziyeti na.su? Sovyet hava kuvvetleri, düşmanın as-

ğında m1nim1ni bir fino köJ)('ği: - Tavuklarda tt!o vesaır hastalıklar var. keri hedeflerini bombardıman etmiştir. 
- Blr ilaç daha veriniz doktor bey, diyor. dır. Bunlar Cazla telefat verdiriyor. 

Köpeğim eski halini bir türlü bulamadı. B!z hastaneden ayrılırken lk.1 hanım bem Beş düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
- Ehll olmryan hayvanlar da geliyor mu? beyaz bir Van kedisi getlrdller. Kediyi biri Helsinki, 12 (A.A.) - Finlandiyadaki 
VP.terJner Turhan Ulus cevab veriyor: bırakıp biri alıyordu. Kafir hayvan i~lbarınm A~an kolonisi, Hitlere bir telgraf çeke
- Evet. maymun, kurd vesaire de tedavi farkında, kurum kurum ~uluyor. Izzeti lk.. rek kendisinden, FinJandiyad'.l. kadın ve 

ettiğimiz hayvanlar meyanındadır. Geçen _ ram muayeneye sevkedilirken hayvanların, çocukların Sovyet hava kuvvetleri tara-
ler<:le de Dr. Tevfik Remzinin ayısının diş hemen her ahvalde insanlardan çok daha .. . A 

ler1ni s6lttOk. Bu Up l.şlerim.1.2 de oluyor. bahtiyar olduklarım bir kere daha tasdik fından oldiırülınesine mani olması için 
- Hayvan sevgl&I fena bir şey de~il .. ıra etti-:n. Nusret Sala. Coşkun müdahalede bulunmasını istemişlerdir. 
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Yolcunun duası Kız liseleri arasında 
iıR~ Yazan : Muazzez Tahsin Berkand ..elllD .. MI 

Üç aydanberi evinden uzaklarda idl;l -- Öyle ise dur, varayım Emine kııa voleybol maçları 
ıba a.yor · Kız ıı.ıeıvı arumda&l voıe1b01 naaçlan 

üç aydctnberi dağ, lepe, yır 8' ' haber vereyım. sonuna yaklatmll bulunmaktadır. Maçları-

.... ....... ... tnlld tefrlbll: 168 

BINIİRDIR• 
IATilCHANESI 

Gevherli hanımın gözdesi yabancı yerlerde, yabancı yüzler ara· Ve Emine sınnaılı şalvarı. kınm:z.ı nı bitirmiş olal'l c;amllca llıMl latitün raklb. 

sında yaşıyor. karşısında ken<1JJJ~e terlif(leri. ~ki yanından göğsüne d~~~m lerını yendıtinden t.atanbul tız llselert "° -
yakın bir feıd bulup iki çift tatlı la( altın sc.ıçlarile bir peri kızı kadar guzel leybt>J şaınp!yonu oımuşt\lr. Bu~n dl~!' mtı 
edemiyordu. Gurbet canına tak etmış- Emine, mavi gözlerinde güneşler parlı- ıabakalt.ra saat. ıa ten it.ibaren Kıı Mnl • Tayyarzadenin biraz evvel çu •

1 

- Sahba.. medis tedarik olunsun •• 
ti. Artık yüıü gulemiyor, gözleri etr_a- yarak ağır ağır yaklaştı. Um met~cte denm edüecetı.lr. buk içtığı divanhane kadar g-jzel Diye emretti. Sahba d şarı çıktıktan; 

b l d la Btııtin CümhurtJet - İ.stWll ile, İaiDI • iki 1 k yere sırma 
fına alaka ile bakanuyor. u un ugu Şimdi yolcu. kendi düğün a yuıı Boğaziçi De, Kız Muallim metıebl de, Kan. doşenm11 olan bu salonda bir büyük ka- az soma, carıye ge ere _ 
yerlerden uzakta. kendı köyün~e, ~Pn: bevrr-diyor, kendıni düğün eğlencesin- dllll ııe tarşılaşacaklardır. pı önünde durdular. Kapının gümüı ve işlemeli bir sofra bezi yaydılar. Us~ 
di ev nd y~ yordu. O kadar kı. şımdı de göı üvordu. K\z Mnalllm ne KandUH arastndatı mu - 8edef akmalı bnadlan, salon tarafına altın bir sofra iskemlesi, ıskeml~nın üze. 
sabahlcıTı uyandıgı va.kit derhal anası- Davullar calıyor. zurnalar ötüyor, aaata, ı.r iki tatnnda ela gt1el \'01eybo\ açıl.mıfb. <>nıana yerinde sırma lflemell ~e de ~~_bir. sini ko~d~. S~ 

k ld n evin .a-lik ı l&'r el oynıyan elemanların bulurauı )'illndeD. . ki ıçıne de melli bır sofra örtüsü St'rdil-~ nın da o saatte u anı o ugu u. kôvürıün genç kızlari~ uıı::: an ı 1 rıevkll n heyecanlı bir tarşılaftlla halinde bır ipek perde allamyordu. Kapının i ' . . 
işlerı e uğraştığını. hayvanlara yem ele '-ermişler. Öınergilin evinin iler;· reçecektlr. yanında iki Çerkea köle duruyordu; altın Sonra yırmi kadar carıye de tepsınm ~ 
veroi• mı ta avvur edıyor, bliliık tavan- cıind~'ki meydanlıkta ovnayıp zıplıyor· ıtadıköJ llalkntnln kir k~ :rengindeki l9Ç)anmn berinde beyaz ku- tünü, billllr ve altın kaplar ıçmde nefaia 
lı odada ihtiyar kad nın gidıp gelmesi- lard· . Bu eğlencede bütün köy halkı Kadıkö'\' Halkemıtn terttb ettttı m m • zu cleriainden kalpaklar, sırtlarında da. ile donattılar. 
ni, yerdekı dokwna şılte uzerme otul~p vard·~ yalnız. Evet yalıuz Kamburu~ f'l&SU 1l Mart Pazar sabahı ltad koyde ,.1ft. al atlutan kaftan varda. Kolları sıvalı, Cariyelerden bir lcısmının ellerind9 
kım,.z1 kahve cezvesıni mangala sur- oğlu Hac;aın gelmemişti. Hiç Hasan Eını- lacaJctr.. Derece alanlara mütellt :mlkltat.. ayaklan çıplak idi. Tayyamde iJıe Sah- altın kadehler, kimUtinin elinde deelmUo 

ll ril kah . f' .. k d ~ halde lar verilecektir. ba ----dil . =-..: adun '--ım,..• Slrmalı tr .. mıuoler vardı. Sofra başına, brşılıkJı mesiı'?.;, titrek e e e veyı ınc.ına neye bunca senedir goz oy u&u 'Beflkta, Balkeftnln 1m 1ııofu11 , IU:U enne uu .-& --. -. ~ .. n k Ge h u Esma 
boşalttıktan sonra bır dızini yükselte- onun başkasıle evlenmesine gönül hoş- Beşiktaş Haltevı 17 Mart Pazar g1lnll aaat jpek perdenin bnadlarını tutup kaldır - iki incili r.te onmuştu. v er 
rek, belini doğrultarak sigarasını yak- luğil" razi olur muydu? Hayır. olamaz- 15 te yap!1mak u~ 3 bin metreUk blr }ır d ıar Sahba önde, Tayyarzade arir.ada içe Hamm sultanı altın tahtından aofra M • 
masını gözünün }ıaarş sına getiriyordu. dı ve ">1muvordu da ... işte <evinin pe-n· toşusu tertlb etmiftlr. Bu mftaabakaya her ~ • ..a.-ı.-..a.. .... Ta pna cariyeler kucakta indirip otuıttulu. 

,} lı 1 atlet --...ı-et .,. ...... M.- 111iitUI& •e- n girdiler. Sllhba, ~ u~-· yyar- Jbnım sultan Ta----Ae~: 
Faik.at zihni bır saniye ihtiyar amı- cere··irin ukasında durmuş. a un rllece:t7~ - ... ..,..,.. zadenın kolunu hafifçe aıkmq, .hanım . n-- <#-

aında. kaldıktan sonra derhal uzaklaşı- cama dayamış, simsiyah g&zlmle Emi - y ..... .,... .. ınıaa -cular sultanın oc1..- geldik• demek istem.it- - Buyurun cıvanım ... 
k - ·· de b u _,,_ Dedi - --.ıumsı-·-'lr il1w etti! yor, sanki hakikaten oyun imiş ve neye bakıyor. Cama dayanoo urn. Beden Teİ'blyeBI istanbal Bölgen Baştan. ti .... a... 3~ça 

yürüyormuş gıbi. çamurlu bir yoldan yamvass1 olmuş. yüzü korkunç hır JJRından: Tayyarzade, Gevherli Esma Hanım sul- - Ey Tayyaroğlu elin!e b~ bi~ ~ad9 
geçen'"k hır tarlaıya. oradan da önünde mana al.rtuş! Fakıat. dil~ HaSEf un 1 - .&Nıda adlan, Sl:1I ..nan, klM9ler! Te tanın kendisini huzuruna kabul ettiği kerem eyle de a§kına nu§ eyliyeyım. 

ı lftı h ld 1 'böl&• *il •ayılan yuılı ldlnancılar lfUrü __ ı... 
inekler. keçiler ot ıyan kırmızı boyalı evinden çok uzakta oldu!S"" a e nası. ettltı,.rt mU..abatalardatt ..tha.reJtetıena _ bu odada evvell hiç bir JeY göremedi. Delikcuıu; 
bir eve varıyordu. Bu evde. başının iki oluvor da o. kendi evinden eğlenceyı den dolayı genel 41rektörltitten tecziye mtıd Gözleri kamqtı. Sendelememek için, du- - Emrin ba§ıüstüne sultanım efendim.. 
yanıntJan iki altın örgü sarkan mavi seyrediyordu! deti tayin edllinctye lı:adar mfllabakalara Jf. vara dayanınaja mecbur oldu. Duvarlar Diyecek gümü§ kollaruu sıvadı, cart • 
gözlü nişanlısı vardı. - Haydi lridelim Emine. tiratctm llteMd~tr. ve tavan altın kaplıydı. Altın levhalar ü- yelerden birinin doldurup verdiji al1llı 

Anaısile nişanlısının hayallm üç - Niçin Osman! Dat\a güneşin bat- Topkapı .tıtbftnden 1' 51 Yenus özıD:r zerine aynalar ve yer yer zümrüdler, ya- bir prab ki&esini Eama Hanıma sunda. 
B d h ~ Anadolu tJClbtinden JllT Brclhnend Kep. 

aydanberi gurbette yaşıyan yolcuyu mas·na çok zaman var. iraz a a e5- man. kutlar gömülmüştü. Tavanın ortasındaki İhtiyar hanım sultan: 
bütün gün ta.kib etmiye. onu bir saniye lenelim; bugün bizim günümüz. 2 - PeneryıJmu spor tıtuati ualanndıan küçük bir kubbeden, altın zincirle, altın - Aşkına Tayyaroğl11 ••• 
terkeımemiye başlamışlardı. - E' et amma yabancı gözlerin sana 2143 MJge 8lc!1 sayılı Vedat Alı:llk istlrat .t_ bir avize sallanıyordu. Mumlar, altından Diyerek kaseyi dudaklarına götürar • 

Bir eeoe, gene bütün gün yabarıcı böyle baktığına dayanamıyorum ben. t t\ b\r mft.!aba'tadt balı:eme hatam etti - güllerin ve ülelerin göbeklerine dikil _ ken Tayyarzade: 
ı ~ .ı_, ba · ı 1 B b ka d k ;...,..;.,, Ha Ha- tlnd.Pn 4Glayı bllgemtsce lS.3.1940 ta1"1bln di'\: a ' '..1i:l uvıa.şıp ya neı ınsan ar a - r.na a n aı ım Luu.ır mıti, gül' ve We seklindeki .her Ulum ça- _ Afi~&'- olsun sultanım .• , 

J bu ad den ltJbaren ı ay mlddeUe ~ mftabata .- ,,-~~ 
konuştuktan sonra yabancı bir han odıı- san rr..ı' Dur ben jimdi oou r cm bovkotu cezuı 11erllmtşt1r, Tebll~ olunv. naiJnm altından bir inci püskül &111'.anı - Dedi. Elindeki k68eyi içip bopıttıktm 
sına s1ğındığı vakit, ihtiyar anasile saTı uza.kl.1ştırrnanm ~ini bulurum. -················ .. •••••••·•·•••••••••••••·•·· ····-···- yordu. aonra sakiyelerden birine uzata. Doldu,o 
'saçlı nişanlısı gel'p yanma o urdufar. Em M bir keklik gibi çevik adımia'l"- J11 ' Yerde sırmalı ipek bir halı vardı. Salo- nıp Tayyarzadeye sondu: 
Zava1h (!urbet yolcusu ıki terrafını saran 1a oradan uzaklaşıl'ken, Hasan da yassı Ankara borsaSI nun ortaanda. frenk iti mineli bir ma _ _Buyurun Tayyaroğlu, sen de benim 
bu iki ~evgili hayalle konuşma.k istedi. burnunu pencereden uuklaştırarak -·00

·- -. üzerinde, ,ene frenk iti bir altın ma· elimden bir tane nA. eyle ... 
h d 1 l k 1.~ • d ,__ -ı-1.... Açılıt..Kapanıt 12 Mart MO fiat.ıan "°' onlata içinin acısını. asret o u sesı e o.şa ıu..•.şa evm en Çl:AUılfo ona Y-Ml9- 88 .saati dunıycırciu. Kapının tam karp • Dedi 

anlatmak istedi· f,skat dişandan ~len m.ıştı. Şimdi elele ver~ler. meydan- ça:ı.a sında da altın bir taht vardı. Gevherli _ Sahba. tiz sazende'!ıer gelsin .. 'Rek. 
afak bir gürültü bu :i.ki sevgili hay .ıH lıkta, davulun sesine uyarak oynuvor- A~ı,_Kapanıt Esma Hanım sultan bu tahtta oturuyor- kas Canmemişah ve Fitneşah ve zaıım. 
ftrkü•etıet ıkaçmh. lardı . Hasan biraz evvelki gibi somurt- l/n dra 1 Sterıın 5 237~ du. Dizlerinde bir incili şal vardı. şah gelsin ... Bugün civanım, §ehbamn 

O zaman yolcu. ellerini açarak, de- kan değildi. bilAki! yüzünde büyük bir Jltw.Yort ıoo Dolar 130.19 Tayyarzade, Sahbanın sesile kendisini Tayyarzadem ile bir can sohbeti cdeyim1 

rin bir mnirniyetle Allaha yalvardı: .saacfot ve neş'e vardı. , Parla ıoo Fran ' 2.8531 demal tpo'adı: felekten bir gün daha çalayım. .• 
- Yarabbi! Beni -Onlara ulaştır arlık! Ortalıkta bir fısıltı oldu: M ıano ıoo ureı e 8921 - Sultanım Tayyarzade köleni iletir- Gevherli hanımın i§ret eğlencesi, saat-
fç;ndm koparak gelen bu duadan - Bir yanıım..z .. meğıer l!'.mine Ha- =t~am :! ~~ J'r. :·~!u etim. . . !erce. ti geceye kadar sürmüitü. Salonun 

10nra. volcu. han od~ndald yabancı sanla ~·le!ıiyonnuş. ~ D \Ut•l 100 Belıa 22..1221 Delikanh koftu, hanım sultanın dizle- avize'eri yakı~tı. Fitııeşah diye met~ 
kokulu ·yatağa uzandı, Maddeten ve - Biz bunun böyle olacagııu çoktall Atına He Drabnd o g7 rindeki incili p1ın etelini ~ ~e hu • hur olan köçek, nice hanımanlar sönd~ 
manen<' kadar yorgundu ki gözlerini bili)o:'duk. Osman kaç aydır ortalıkta SofJa ı• t.eYa t.5325 zunında dizilr1il: kalch. batiyar hanım, 1DÜf bir Jezgi idi. Saçları &ızıl an,~ 
kapar bpMMZ derinliklere gömüldü, yok. :!.':.ıe ~= = 13

·
41 JWıel delikanlıJJ., v '" bir babfla S'l - il baJm kırmmsıydı. Yüz yapasmda. m 

baska bir Aleme daldı gitti. - O uvallı Emineye cihaz parası B!lltr•ı 100 ı.1 '!.'!: zerek: ufak bir kusur yoktu. Kız &ibi uz.atılımı 
Şimdi k5yünde. anasının yanınd1 k11zanmak için dağ, bayır dola.şıp çalı- ~e11!'ad 100 Dinar .3..151 _ Gel bakahm Tayyarot1u .. hot tel- olan :saçları Uile lüle kıvnlnııı. onıud9-

fdi. Heybesinden çıkardığı renk renk. şıyor. Bi Tokobama 100 Yen 31.755 m .. otW' biraz seninle konuphm! nna ve arkasına dökii.lmüft(L Sırt.lllM 
~ çeşid evayı önüne yığm&ştı. - urada da &nine ~hınm .~- ~- - lnec D. 30 99 Dedi. Sa2lba i§aret etti, Ta.yyanade, ga.yet im:e, ifiemell tii'den bir bduı .. 

- B~ anne. şu basmayı senin tç;n )~~eden _Hasanla evlenıyor. Dunys l'.lham •• talaftlAt hanım suıt.nm ayalı <h1>ine kor.m\11 bir vabı vardı. Öyle tci, büır renkli vü~ 
aldın'\. ıtendfne btr entari yaparsın. bövle<lir ışte .. · Erpnt 19 97 kadife minden! da ç6lrtü~ ııınsıkı-bir f8l kuşat ile sardıRt beli ıım.-

- Aman otuJ. onu ben ne ftkit gi· Osman, göğsünü yırtan acı bir St'Sle: ~!!s~:~m~ell u.73 
ll.'1f - Allaha emanet olun devletli efen- tema, sanki ~ıplakmıl gilai görilmiyoıdaf __._, itten IÖ! açtığun yok - Anam.. Emhıem elden gidiyor. J.e.44 ~ 

,,~_:·B nim düğünümd d .' • eyYaiaf diJe haykırarak yerinden farladı Bıvaa..Bmmmı m ll.l'r dim... tül üzerine tpemnif altın ve ~ 91'-

*1 ann:' e e gıymez JN· Yorpm yere dü.püş. y.Utmın W. :::~=~= ~ Jt.+t Hanua .nan titrek elini clelibnlınm nadan karanfiller, gtiller, Slinbttller, bıa 
_He~ dur bakalım. Sil'& om tü tM'den sımklam olmuştu. Zava\h Merkez Ban ... ıııe.lD 1~·.: yii2üne uzattı. Tayyarzadeyi çem:shıden bakır renk!l rakkas vücudtimln ~trafm,. 

gelstn gurbet yolcusu. yaralanmış bir hayvan ...ı ıatup okşadı: da, altm ve tümiif kelebekler lfbi ~ 
de. · ümidsjzliJile etrafına baktı: Yabancı - Ey TanaroiJa, dedi, halkuı dilin- pıyordu. 

- Sırası geldi anacığım; heybemde bir han oduında yapayalnızdı. Götün . göndP.rdiği mendili ~ılrarank .g&I Y9t- cıe Toyyarmle diye mm veradfllaiz, ben Sahba kalfa yetiftirmesi bir carin. 
ilmini! Jçin her şey hazır du.ruyor. ~ den °'811 hıçtınklan eUerile bMtna- lannı sildi ve daha tam.Jmsrete ıaıı.n.. 9eftin ~tllll amımı ~ercfun.. lt'fti bhi Fitneşahm nefis bir l8Z ile oynadıJı !reni 
8l!lll&lı şalvan. şu kımuzı terlikleri ra!c kendi kendine: mül cderniyecejtni aalıyar.ak hemen lıuldurmak için aiparif eyiem\ftim.. fbndi oyununa y&n göde bakaru, içi turfan4a 
g&müyor musun? İtte gelinin ~tıa - Çok şükür. rüya imiş .. . Akşantkf esvablanaı gi,.ti. heyh-Lti yerleştir- sörüriim 1d kendi ayacıklannla gelmiş - meyvalarla doldurulmııJ bir bill~ ~ 
llcmulacak Jaotcrz, lfle 'ba§ınm &illıll .. hasretli duadan .IObl'8 ba.,ınun içi kar di ve şafak ağaıuMö taaıa oc1Mmc1mı m.. VL11ab 1beni l>QflMi eylemiJ"'ndlr ıetiroi Gevherli Esma Han:m ıçımda 
hele alnına takılaaık a1tm dizisine b1ık. ma kanştk oldu da ondan ... ICeşki o çıktı. dilber oğ\pClk bir elma ahp Tayyarzadeye verdi: 

- Bunlan nereden buldun oğul? duayı etmeseydim ... Hayırdır iıışR • Yolca. yabancı dağıtan. baynian ar- l'tJY---. lmıllD ..ıtanm etini hür- - Ey Tayyaııojhl ömründe böyle '* 
- Nereden buJae.imı& O'ç aydır aDah... kada bırakarak Wyüniill Jl()lunu tut- metle öpt6. Gefterli .:.na Hcmn Sah - mecliste bulunduğun var mıydı? 
~ ıezlp tmdulum az mıt Ce'hlndm Emmeahıin bir hafta ene] muştu. baya döndtl! (ArJcaaı oor) 

Annemle beraber g'idiyoruz. Esasen l l Ben mestilayukal kendi Alemimde do • 
imden oımıyan 90C'ala c1a beraber ~ "Son Pusla,, ıun 1efrikaSI : 4a ıaşırken kim bi'.ir nasıı kepaze oım111 • 
rüyoruz. Müflis bir adam için nıukad - tum'?. Maaınafih bu birkaç ayhlı: rezilim 
dlr ııefalel ~ ıonçHIJmi çürütemem. • lıi li - k • 1 hayattan utanaralı: pmdl nedamet h-

Çılılırmadım, ~~tıa ağ)-=:·::.... 1. r goz ona.ş;a.yor. =:m~= ~ h= ~=.::: 
Maryora, kendwne w hmm al, zikıy- de, terazbıin basenat kefesin~ beş .grmn.. 

met ne wna beplint beraberine ... .._ Yazan : Ze nal Besim Stm 1ık bir siklet dahi koyamadan Jldt§h!ıcta 
8oa ümld olarak pul kM+ '1••11 Nl Dan aqamdanberi açım Ne cebimde 
mahfuz bulundaiu dolaba bttem; bam- Anneme .,.....im; nyımm -,mma I bir simsara talimat vermekte JnetCUWll! ı ..ıeytı teni bvaya alGaaın. Param ~ ~ . d .. tümd · Wabilemll 
"'--u İki oıanobilin birisi ı.na aiddi: .......,. lııa ...U. kadım eıvdea 1ron1ı - Bu parti hurdalarla beraber ~ .ki .Ml'maye vseyjm... :_:~n- part•~b~e e ~- d e ~. . 
.,..... · baııdi .Alrh- k b kad ı . ~-'--• nl --...1 ıve ....:- ır şey Wüıa ığı ıçın ıçeme • 
salmıştım. Maryora kendisine MI oam• me te ar aş arım • lerde ettmır.e ıeçm au bonılarını da Mt- Beni aUatmak i.atec:UliBi us:"rnaa a • - dhn d Bu b ble .--...::ı bi 
otcmıabl11 dahi ı.. blraJanemq. a&fir- mn i=d'tı+Nil -ıw&t geld.i. Talit beni malıyız. •Jfl•m Ajzlml açıp pdalllli ~mdum: e. . se e . ~ 7 ...... -e r a. 
mlftü. Evde kalanlar .nakli kabil almı • ~ bbili,.ae bir Wmch. Vak • Diyor, it ortalı oldut- tıal ve lavnn- - Talat; dedi•, ben -m mahiyetini dam halinde kendımı, vacdanımm hu~ 

ı--....1.1 , tile ... Yillyethade taahhüd ettilim yo • dan belli Yahıldi de: p ~ i . bilirim. Beala 118 bilıimi sen nına çıkararak, muhakeme ettim. Vlo • 
yan §eY.ft:nn. 1 y. 71 c1aıurn rd'W• hAWiwa d • 

Ertesi salNıılı clll1an satarak başımın un kontrolüne o memur edilmişti. Yo - - Bırak ...,_ fimc1i .ıarı .. 1lıeıı a- de pyet iyi l:ıllinin M rnafih zaran ın ve ıgı 111 ur. 
presine bakmak lrararile karyolama u • lun muvakkat kabulü. yapılıda. Tallt bile na, çok dellJ. A:I hafta .... daha fazla yek; ileridm elllette telam' bnuşurm. Bu- Bilum11m seyyiattan beraet! .. 
zwiım. Sabeltm saat iki.sine kadar ıztı • bile, i§imi kolayı.,tırdı. Fabt wfi, bl _ menfaat temita ttmez11em • ...- .a.rtef .-. Wı' Umll yaz; beDd llmn olur... Blr yabancı ile evtenerek 'l'Or'k kana 
nıb içinde kıvrandım; nihayet sırmış, tün eeaablanmm altüst ederek, ,. Jle- ee. ... •qcırda. TaWm h-* • .... vermeden ,-nhımedea çaktım. taifif v~ ~ite tefebbüsten dolayı ma.. 
bJmıpm.. niden başkasına mntrol etttrmiı -re ahtı· r 1f1eri1e ~ •nlwnüta ~ Art1k ytplaeak iJ blmamqtt. Hemen ~ kiirek!. 

Oda hpmnı 'ftD'an hfzmetçiıdn aesi1e jı menli Detiee 6zerine TaJiti. cm Jımin medim. ilk önüme çıkan meyhaneye daldım. tç- Bu teşebbüsten fiili bir netice çık 
u,andıjun zuwı icra memurlariie kar- önünde. mükemmelen ısJatmıpL Maa - 'hıat beni uzun madıJa dinle&ten ttm, içtim, içtim ve bir daha lılç ayılma- ması beni idamdan kurtarıyor. Qer 
p]lıftım. 1!unlar, yatağmıla yorganımdan mafih ben minnet altmda kalmamış, Ta- .anra: dun. mianın içine dejenere bir d~ pamırıımtııı 
"8fka ne varsa hepsini \rıederek bl - lltin pal6nil aı..kta tereddüde düş - - Azizim; ~. 1111ıa yardım etmek Sokaklarda 8efil. peripn, sarhot do • Türkü atsaydım ölümüm muhakkaktı: 
dmlılar. memişttın. Birbirimizi tanırdık; ahlik iti- lıenim için bir vazlfed:r. Fakat ne ppa. lqırken herkeain bana baktığınly ıu mek- Şimdi, neticeye gelelim bay müddei • 

'Y& ben 811MaMk ml:;ettrnte .... bmile de hemen, hemen fatkmaz ,.ektw. llllirim mesel&?. Haklnnda Wb bTan tubu bqlaymcıya kadar hiç aklıma ıe - umumi!-
__ _ltalıdln ... lllL_.IM...,~~-...:__.:....__.!._lrı•mı•0ılll!m!!!!1!!!d~1L&l~~U~!!!!!D~Tı~~~"-l~dıyaa bile ~Jnnak tlzeredir, bina -~ hbt fimdi dii~yorum: (Arlcan Nt') 
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(Memleket Daberleri) 
Kulada Anadolunun en ' Eğer doğru ise 
.. J h J J d k Bu doktor kolundan tutulup guze a 1 arı o onuyor derhal meslekden 

tardedilmelidir 
Aşağı yukarı her evde bir halı tezgahı var, kasabada 

ve köylerinde nefis üzüm ve tütünler de yetişiyor 

1lo; • . 
! • 

Konya (Hususi) - Bir müddet ev
vel şehrimiz hastarrelerinden birine ta
yin edilen bir oısistan hakkında hasta
ne hemşire ve müsta.hdemleıinıln iddi -
aları ile takibat yapılmaya baş.lanmı!J -
tır. Btt iddialar meyamnda başhem -
şireye daiyak atıldığı iddiası da na7~rı 
dikkate alınarak doktor tevkif edilmiş-
tir. 

Davacılar ve iddiacılardan bir kıs • 
mı asistanın bi~ kızı kirlettiğini. 
arkadcışlarma doktor süsü vermek için 
beyaz gömlekler giydirip onlarla bir -
hkte bazı hastalara tee.avüz etti~ni i
fade ve şik~yetlerini zabıtaya bildir -
mişlerdir. 

Mart 13 

Günün adamları 
(Başta:rafı 7 nci sayafada ) Bu kitabın ismi sadece cDominik c:n.m.. 

Bir gün böyle bir münakaşaya dahil huriyefü dir. 
oldu... * 
O gün havada 3000 kavun ve karpuz uç
tu ... 500 den fazla rovelver kurşunu tea
ti edildi ... Yerde 30 ölü kaldı. 

Bundan sonra münakaşa, müzakere 
şeklini aldı ve bu müzakere de kahvenin 
birinde yapıldı .. . 

Mudarebe ve kargaşalık esnasında ka

panmış olan kahveler, vak'alardan sonra 

derhal açılırdı... Oranın ~deti böyle idi 
ve hala da böyledir. 

O korkmadan onlarla haşhaşa kaldı ... 

Gene korkmadan diyoruz. Çünkü halk 

onun fotoğraflarını alayla yakmış, hey • 
kelini yapı·p taşlamıştı. 

Bunları bizzat seyrettikten sonra yal

nızca müzakereye girişmek her halde pek 

büyük bir cesarete vabeste idi. 

Bütün bu vak'a~arı yazmıf olduğu bir 

kitabda anlattı: 

Buralarda vazifesini pek büyük bir mu 
ıvaffakiyetle başardıktan sonra tekrar 
hariciye nezareti müsteşarlığına avdet 
leydi ... 

Bu defa da bir gözü Avrupaya çevril
mişti. 

* Yakın bir atide Birleşik Amerika 
oümhuriyeti siyasetinde daha mühim bir 
mevki işgal eyliyeceği muhakkak olan 
Sumner We113 uzun boylu, çok nazik ve 
terbiyeli, sakin, kibar bir ıattır. 

Çok çalışkan bir adamdır. Hergün sa
bahleyin saat dokuzdan akşamın sekizıne 
kadar durmadan çalışır, çalışmadan da 
pek büyük bir zevk duyar ... 

İşte bugün Avrupada şimdiye kadar 
görülmemiş bir şekilde tam mahallerin
de çok mühim bir anket yapmakta olan 
Sumner Wells böyle bir adamdır. 

O. T. 

Çankı rıda Kız ılay, Çocuk B ( Yeni neşriyat ) 
Esirgeme Kurumlarmm ir doktorun gUnlUk --5-a-rı_E_s-i r...;.ı-er _ __, 

yıllık kongreleri notlarından Yazan: Pearl. S. Buck 
Kuladan güzel bir görünii.f Çankırı (Hususi) - Çan.kırının iki Tilrkçey~ çeviren: İbraıhim Boyl 

Manisa (Hususi) - Manisaya bağlı 1 siyah renkleri ile elde edilen r.oyalar u- kıymetli cemiyetinin yıllık kongreleri V •• dd Ö Ü l İki cild, Remzi Kitabevi, 
güzel bir kaza merkezi olan Kula 1415 mumiyetle nebatı istihsalattan ibarettir. valimiz Refik Noyarun ~tirakile yapıl - U CU 8 g r fJD 50 şer kuruş 
ki

, tr L 6.. J A.rkadaşınuz İbrahim Hoyi meşhur Ame , 
ıome e murabbaı genişliğinde bir a- Pa'amut, gökboya gibi. ~tır. eH e er rikan kadın muharririnin {The Oood Farth 

razi üstüne kurulmuş, güzel bir kaza Kula belediye bütçesi 28 bin Uradır. Kızılay kongresi eski yıl hesabını tet B:\zı gençlerin ve hatta orta Ya4lılarm İyi toprak ) adlı beyn~hnllel şöhrett.ek:l eseri. 
merkezidir. Az bütçe ile başarmakta olduğu işler çok kik ve kabul ettikten sonra yeni yıl büt- göğüslerinde, kollarında ve arkalarınıia nl cıSarı Esiı'ler.o adile türkçemize çevirmiş 
v Cenubu şarkiden gelen Umurbaba da- yerindedir. Kazaya asri bir mezbalıa, bir çesini 1730 lira olarak kabul etmiştir. yaygın şekilde sarı sarı, büyült lekeler ve iki ayn cild halinde intişar sahasına çı 
gının uzayan sıxtlarile ve garbinde Çat- sebze hali, çocuk bahçesi ve bir de ufak Bundan sonra istifa eden idare heyetı se- göriilür: Bu, zaman zaman '°'ıntı h1I- karmıştır. Bugünkü dünyada Asya gibi bü . 
to sil. si.lesinin hasıl ettiği meyillerle çev- bir park yaptırmak suretile kasabayı tez~ çimi yapılmış ve ı5 kişilik merkez idare sedllınesine rağmen büyük rahataızllk yük bir kıt'anm en muztarib insanlarlle do. 
n-.;.. vermiyen ve senelerce devam eden bl.r lu bir ülkesi olan Çinde, hayatla mtM:ade . 

r ..... Ll')'tir. yin etmiştir. Ayni zamanda kasabanın heyeti intihab edilmiştir. Kızılay merkez hastalıktır. Adına (Pltriyazis) derler. leyi arılatan cıSarı Esirler. beşeri acılan çolı 
Kazanın bulunduğu saha, tam mana - S'okaklarmı kaldınmlamıştır. Elektrik v e kongresi murahhaslığına da klymelti say- Bir küçük mantarın cilde musallat ol • güzel bir şekilde canlandırmaktadır. 

sile. volkanik bir arazidir. mayii narinin su işi için esaslı teşebbüslere gir!şmjştir. lavlarımızdan doktor Akif Arhan seçil _ masından ileri gelir. Bllha,s.,a gençlerde Roman, mevzu itibarile, Çinde bütün Çin. 
har:~te s~ğuması ile derinlikleıinde hasıl Belediye ayrıca Emir kaplıcaıarını ıs- miştir. ÇQk müz'i9 ve can sıkıcı bir haldir. B&- Ulerin çok ehemmiyet verdikler! toprak seT. 
e~tı'.:)ı .magaralar şeklind.eki yarıklar, bir- 1ah etmiştir. Temizlik işlerine karşı çok Çocuk Esirgeme Kurumu da yıllık zan dekolte yerlerini de l.still eder. O gisi mefhumu üzerinde duruyor. Bütiln ni. 
bırlerınin aralarını geçılmez yollar ile o··nem verı'lmektedir. k ng . . f z:ıman tabll daha fena bir vaziyet bı\.sıl metlerin anca." ve ancak topraktan gelebi. 0 resmı yapmış, aaliyet raporunu ve olur. Bu hastalığın tedavisi güç değl!dir. leceğini bilen bir Çinli her zaman için bu 
birleştirmiş~ir.'. Buralarda doğan ~ •• va ce- Köylerde yeniden 6 eğitmen okulu ya- yeni yıl bütçesini kabu'' ederek 15 kışilik Kükürt suyu ile gliserin karıştırılır n sevgisini ayakta tutmağa mecburdur. Çün. 
reyanları yuzunden yazın çok serin olur. 1 kt d K''ltü" k b .. "k b. · merkez idarf' heyeti seçmistir. ıne2k hamamda bu su ile ıslatılın'" pa - kü, er ge" toprak lütfunu esirge.mlvecettır·, 
u . . . pı ma a ır. u re arşı uyu ır ıs- . ~ y J 

~erlıler sularını soğutmak ıçm testıle - t k dd 
0 

t k 
1 

b' k Çankırı Çocuk Esirgeme Kurumunun muk hasta olan yerlere sürülür. Üzerine binaenaleyh toprak aşkı, bütün atkl&rdan 
rici buı·al~ra koyarlar. e mevcu ur. r a 0 u ınasının no - 940 yılı bütçesi 4400 lira olarak tesbit ve bır kaç ta.s su atılır. Böylece dört rün üstün tutulmalıdır. Hatt~ evlM sevgisinden 
Kazanın volkanik arazide olmasından sanlan tamamlanınca tedrisata başlanrı- kabul edilmiştir. kükürt.lü klasyom mahlüllle hasta olan ana S"vgis1nden ve yuva sevgisinden blle ... 

dolayı maden sularından baska ılıcalara caktır. yerlere temas edilir. Dört gün .sonra iyi- İşte bu esas nazarı dikkate alınarak ya 
K ı k'' ı · d t ·k b"' .. b' B CP, yıkanılır ve böylece sarı lekeler ıcay_ ztlan «Sarı Esirlerıı Pearl Buck'a 1938 ede • 

Ve her nevi mermer teşekkülatma çokça u a oy enn e .gi ti çe uyuyen ır UrSada a bidelar tamir bohır. ·Bazan bir müddet .sonra tekrar biyat müld\!atile beraber büyük bir şöhret 
tesadüf olunur. Şimal kısmında iıçüncü inkişaf göze çarpmaktadır. 60 .lı:öyde köy d ti" ~örülür. Eğer görülürse gene ayni ıucı remin etml.ş ve eseri, Amerlkada mllyonlaı 
zamanın inhidatının asarı olan bazalt kanunu tatbikatı verim'i neticeler ver- 0 !e JyOr tatbik etmelidir. Böylece bir iki defa sattıktan sonra bütün dünya dillerine ter . 
kayalar vardır. Kaza nüiusu 38 bin k'.i- miştir. Bursa (Hususi) - Şiddetli lodoslara tekrar edllen tedavi sayesinde vüeudUn cüme edllmlş, filme alınmış, birbiri a.rdı sıre 

d 97 k
.. .. b h karşı şehr·m · d k' k' ti kıymetli muhafızı olan clldlmJz bir man- blr çok tab'ıları yapılınıştır. 

sur ur. oyu ve ir na iyesi vardır. Halkevi verimli çalışmaları ile bütün 1 ız e ı t.!S ı asar zerinde bu- t 1 . 
1 

k tarflan ve onun ev id ettı~i müz'iç le - Arktldaşımız Ibrahim Hoyi, kendl.!11Da na. 
Halk ziraatle iştigal eder. Başlıca zi- ı·ği . . kmi t· E . 1 1. unan urşunların mukavemet edemiye. kPlerden IrurtarıJnm olur. İl .. cın form• i ı ·· k 

ı genç ı sınesıne çe ş ır. vm ·ıa ı - r k "k"ld''kl . . ......... "' ..,_ s b o an tur çeye çevirme hakkını, bllyük 
raat ve koyunculuktur. stihsal edıJen tü- e so u u en ve sık sık tamıre lü sudur: bir ıtına ile ve muvaffaklyetle lrnllanmış 
tünden kasaba ve köyler;ne on binlerce yeti takdire değer mahiyettedir. Kursla- ih ... ,.ac gösterdikleri cihetle Yeşil camiin Sülfür dö kalsyom 50 a . eser temiz bir dllle dilimize geçm1ft1r. 
lira girer, tütünleri çok nefistir. Üzümle- rın faaliyeti gün geçtikçe artmaktadır ve üzerinde bu sene esaslı tamirata başlan- Gliserin 50 a. * 
ri de ayni nefasettedir. Bu yüzden de on iyi neticeler vermektedir. mış bulunmaktadır. Yeşil cami ve türbe- .---C--b-.-----------1 Deniz - Bu mesleld mecmuanın Mart sa. 

b
'-1 lir · · k tl· ~b"d 1 d b. ·a· B eva. ıstiyen okuyucularımın posta yısı dol!!.un münderecatıa 1nt1"ar e+-ı-H ... 
nı erce a temın edilir. Hububat, ·=· · .. ·---------... sı en ıyme 1 a 1 e er en ırı ır. un- puln yollamalarını rica ederim. Aksi ~k. - ~ •• ......, ..... 
buğday, mısır, çavdar, arpa ve patates, r KUçük mem~eket haber;eri ) a.~ .. dolayı cami~ ~~rş~nıarı kamuen dirde tstekıerı mukabeıesız kalabilir: co~:~"~c;m~~~11~\;,~:::ıığı :~~=~ 
}>akla, nohud bezelye, börülce, bL1rçaktır. l_ . sokulmekte, her turlu arı?:alara karşı \, .J miştlr. 
:Afyon zikre şayandır. Pamukçuluk az _ * Bir müddette.nberi Çorlu ziraat mual _ mukavemet edecek bir hale getirilmekte- -------• --- -----------
'dır, fakat pamuğa karşı da gittikçe a la- limlnln nezaretinde çekirge ve yumurtalarl- dir. 
~- kt b'lh Ak 1 . . le muhtelif imha edici şekillerde mücadele. 
_... uyanma a ve ı assa a a cınsı ler yanılmakta idi. 

pamu~nun ekimine ça\ışılma:-{tadır. Şlm~l de 497 dekarlık çeklrge yumurtası Murad ;ıda yağmur ve kar 
tipisinin tahrib atı Ehlı hayvana karşı fazla ragbet var - gömülü toprak parçası sürdürülerek haqerat 

tbr. Kıl keçi, koyun, öküz, manda vesai- imha edilmiştir. Bundan b~ka 2900 meyva-
re pek fazladır. Bu yüzden yün ve pamuk lı ve meyvasız ağacın da tırtıl keseleri top. MuradJı (Hususi) - Muradlı ve ha -
:çıkarılır. Her hafta kurulan P azar ve Pa- !attırılmıştır. valisinde iki gün fazla yağan yağmur -
zerrtesi pazarlarından başka bir de pıına- * Mur:ıdlı gençleri Çerkesköyünde kesif dan Ergene suyu taşarak tarla ve bahçe
;rır vardır. Bu pazarlarda günün ve haf- bir halk kütlesi önünde {Fedallerı piyeslle lerde pek çok zarar ve ziyana sebebiyet 
tanın mübadelesi yapılır. (Acele bir lzdivac) komedisini muvaffaki - verdiği gibi, Muradlıda da evlerin du _ 

yetıe temsil etmişlerdir. varları damları yık ld · d' d t" · h 
Kulada halıcılık sanayii ~ok ıleridedir. * Tokat m:ıllye varidat müdürü ŞUk.rü ' ı 1

• şım J. e ıpı a-
Türkiyenin en güzel halılarının bir kıs- YüOP,l Yozgat vilayeti varidat müdürlüğüne l.inde kar yağmaktadır. Çoktanberi böy-
snı burada çıkar. Hatta Amerikaya kadar ve onun yerine de Yozgat varidat müdürü le fazla kış görülmemişti~"--
balı ihracatı yapılmaktadır. Evlerde. u- Mehmed naklen tayin edllmlşlerdlr. 
inu.mi bir surette halı imal edilme.de be- * İstanbul sulh hukuk MkimliğJne tayin 

be f b k 1 d edileıı şehrimiz ceza hakimi Bay Nacı öz 
ra r a ri a ar a vardır. Büyük ve tin meslekd~ları ve daire müdürleri lle ke~ 
yekpare halılar, seceadeler pek r.cfis o- dini seven büyük bir halk kütlesi tarafından 
tarak imal edilir. u~urlanmıştır. 

Çolakzade halı şirketinin ;.ıaıı ilmesi De~erll hfı.kim şehrimizde kendisini dürüst 

Merinos koyun :armı hükumet 
satın aracak 

1 Devlet demiryolhtrı ve limanları işletmesi umum idaresi i l A11ları 
Muhammen bedeli 3350 Ura olan 1100 killl muhtelıf eb'adda ambalM slclmi, 600 y a . 

mak 0,5 m/m lik bilet sicimi, 650 kJlo mubt.ellf eb'adda İngiliz siclınl ve 500 kilo ta.. 
lafat i.,ı~ 22/3/19W Cuma günü saat {10,45) on kırk beşte Haydarpaşada Gar b1nuı :ıa.. 
hllindeki kom.lsyon tarafından açık eksiltme usulUe satın alınacaktır. 

Bu l<ıe girmek istiyenlerln 251 lira 26 kııruşluk muvakkat teminat va kanunun tayın 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günll .saatine kada: komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu 1,e aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (193'1) 

SAF GIDA 
HASAN ÖZLÜ 

Unlarını Çocuklarınıza yediriniz. 

PIRINC yapan ve boyı.yan fabrikasından başk:ı, intizamlı mesai.si He herke.se sevdlrm.l.ş bu
elle ça1~şan ve halı yapan ferdler de pek lunmafrt!l., bundan dolayı ayrılışı muhitte a

r OOktur. Mazot ile işliyen bir halı ve men- cı bir teessür uyandırnıı,ştır. * Silopi nahiye müdürü Fahrettin o. 
ıucat fabrikası. kömürle işliyen bir un nursalm Muş vilayetinin Llze nahiyesine ve 

Bursa (Hususi) - Evvelce> haber ver
diğim vecbile, fazla olup müstahsilin e -
!inden çıkarmak istediği Merinos kuzu
larını bükfunet satın a1arak yetiştirecek 

ve icab ettikçe damızlık olarak tekr ar 
köylliye .satacaktır. Bunun için, bu sene 
doğan kuzuları tesbit etmek iizere Me • 
rinos müfettişliğince köylere memurlar 
çıkarılmıştır. 

ViTAMiN YULAF 
iRMİK 
PATATES 
MISIR 
TÜRLÜ 
MERCiMEK 
BEZELYA 
BADEM 

tabrikası vardır. Yün bolluğu yanında; Lize nahiyesi miidürü Ruhi Sllopi nahiyesi 
boya çıkaran nebatlann sarı, kıımızı ve müdürlüğüne nakledilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

~·t; 

ders 1,\bc::::::::::::::::==:::::=:=:~====~::!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~~~::::::~~~~~~~~~~~::::~~:c:~~;Jj 
ıe.rır _ Hasan Bey bilmem sana 
311'\l. ~ a()vlediler mi? •• 
dini " 
te <", 

. . . Bundan sonra, 
pastırma satanlar 
hangi etten .. 

sucuk, 
bunları 

. .. kurabiye ve şekerleme 

yapanlar da, hangi yağ ve şe
kerden yaptıklarını gösterir 
e t iketleri mallarının yanına 
asmaya m ecbur tutulacaklar~ 
Illli·· 

Hasan Bey - Des~ne, ar
tık bunlardan hiç birini ağzı
mıza koya.mıyacağızl. 

KALORi 

KUVVET 

SIHHAT 

.ENERJi ÇAVDAR 

ÖZÜ dünyada mevcud Çocuk gıdalarının en mü
kemmelidir. Çocukların neşvunumasına, diş çıkar

malarına, çabuk yü,.iimelerine tesiri kat'idir 
Hastahklar önüne geçer 

HASAN DEPOSU: Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay durağı karıısında. 
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ZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında emniyeUe kullıınılabWr. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz n yormaz. MAZON isim ve HOROS markası :rn dikkat. 

NE z LE siz, G R i P siz, ö K S ü R ü K suz bir kış V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. 
HA 'iKİ p ASTiL y ALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Y slnız toptan sahf için MAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Postane arkası No. 31 

[ ls~anbul Eelediyesi İlanlan 

çü:er~n muayenesi H. 
Ölç:H<>r nlzarr.namcsinln 17 ne! mnddesi mucib'noo 940 senesinde senelik muayene!ert 

1 
... . . •; · -..· ~ ·,. . . 

. . . . . . . . . .. . 
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,·~: ~: .. -· .. . -·· . ; ... ~ . 
lcab edl.'n olçulerın muayenelerine 15.3.940 tarihinde başlnnacakt.ır. 

Mua:·eneyc getırUecek olçüler 
ı _ 34, 35, 36, 37, 38 Uk veya senellk muayene damgasını ta.şıyan bütün ölçüler. " 
2 senelik muayene ilamgası sll1nmlş veyıı okunmıyacak kııdnr bozulmuş bi.ltun 

Baş, Diş, Nezle Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
o1C'lılcr. 

s _ sahJbıerl tarafından i\yarından veya damgasından şüphe edllen ölçüler. 
öıcu s:ıhlb'erinln müııkfiliita maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yo.ptırmnlan 
ıı-ın ellerindeki müracaat kağıdınc!::ı yazılı olnn üç maddeye çok dikkat etmelerı 
ve ölçülerini bizzat muo.yeneye getirmeleri ehemmiyetle ilfın olunur. 
Aııağıdokl yazılı günle-de grup mtrkezl tıyar memurları mıntakalan dnhillnde.. 
k1 semtlerde muayene edcceklerdlı. (1919) 
Er.ıinönfi grup {ıyar memurıu:;u 940 senesi muayene!ertnl 15.3.940 tarihinden 

Bir kamyon ve bir otobüs 
iki tramvayla çarpştı 

Fatıh grup fiynr memmluğu 94:> senesi senelik muayene günleri Di.ln lb!rt Fındıklıda, diğerl de O&l&tada 

dl filim d posu olınalt iizere 1kl Tesalti natllye kazası OlmU§ 

31.8.940 tnrlhlnc kadar Beyazıd nahiye müdürlfi!;unde 

15.3.94-0 tarihinden 15.4.940 tarihine kadar Fat.ıb bele ye • e tur 
ölçü ve Ayar memurluğunda · 

16.4.940 
27.4_940 
11.5.940 
20-5.940 

D 26.4-940 .. Fener nahiyesinde Beşlkta§tan gelmekte olan Beş!kta4..FaUb 
Eyüb kaza.sında tra.D"vay araba& l"mdıtlıdvt İhisarlar bl • 

• 
• 

10.5.94.0 
18_5_'940 
8.6.940 

, 
1) 

Şehremini nahiyesinde nasının önünden ceçer.ten, at.si 1't1bmet. 
Samat a nahiyesinde ten gelen ve toför Sadılun idarmndeld !700 

, 
.. 

. • 
20.6.940 
28.6.940 
10.7...1940 
19.7.940 
15.8-940 

.. Y sayılı kamyonla çıarpl.§Illı.§tır • 
Bakırköy kazasında Mü.sademe çok şiddetll olmuş, tramY&J n 

.. 
• • 10.G.940 

2UL!l40 • D Yeşllköy nahiye& kaniy;mun ön kımmla.n ehemmiyet.il .1t1ttt.te 
Çatalca kazasında hıı.sara u~ıştır. 

ll 

ll l.7.940 
1L7.940 
22.7.940 

• .. 
1) 

Silivri kazasında 
Fatih belediye filim deposu İ'iliıcl çarpışma da Oalatadakl tans~ 
olçü ve lı.yar memur?u~nda vuku buhnuştur. Şoför Hö.ıle:rtnln idarealn _ 

• 
• 

deki SCK8 .!ayılt Xu.'"ttilU§ _ Beyazıd otobtını 
BeyoCJu grup ayar memurluğu 1940 .ı:enesl muayene günleri Gahtada.n geçerken, vatman Ahmedhı ı _ 

15.3.940 tarihinden 12.4.940 tarıhlne kado.r Galnt:ı nnhlye seyrüsefer bL dareslndekl Ma!,)ka _ Emlnöııft tn.mnylle 

15-4.940 

29.4.940 
20 5_940 
3.G.'940 

17.6.940 

8-7.910 
22.7.NO 
12.8-!>40 
26.8.9 .. 0 

.. 

• 
1) 

• 
il 

11 

• 
• 
• 

27-4.940 

17..5-940 
31 5.!l!O 
14..6..940 
5.7~ 

19.7-940 
S 8..WO 

23.8.940 
31-8.94.0 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
ll 

ll 

1) 

ll 

1) 

• 
• 
.. 
ll 

1) 

ll 

nasında 
Taksim nahiye müdürlüğü 
tın:ısı 

ş.şll nahiyesi 
H:ıskoy nahiyesi 
Ka.:runpa :ı nahiyeslnae 
Belllttnş ka.za.sı kaymakam _ 
lığında 

Ar.ıavudköy nahiye.sinde 
E'lnyer knymakamlığında. 
YenikÖY nahiyesinde 
Ga.fn ta~ nahiyesi 

Kadıköy grup fı.yar memurluğu 1!140 senesi mua~ene günleri 

15.3-940 tarihinden 13.4-94.() tarihine kndar Kadıkoy merkezinde 
ı 6.4.9.;0 » 25.4.940 11 11 Erenköy nahiyesi 
27.4-940 • 15..5.1140 • 1> U 'tudar kazasında 
17 .5.04-0 11 25.5.940 • • K..sıklı nahiyesinde 
27.5.940 » 5_5_940 • » Eeylcrb"yi nahi esinde 
7.6.940 .. 25-6.9'0 • .. Beykoz kazasında 

27.6.940 > 3. 7.940 • • Buyukadada 
5.7.940 , 10.7.940 • 11 Heybeliadn 

12.7.940 .. 16.7.9«l • ıı Burgazad:ı.sı 
18. 7 _94-0 , 20. 7 .94-0 • » Kınnlıada 
22.7.940 , 26.7.940 • ıı Maltepe belediyesinde 
27. 7.940 , 2_8.94-0 11 ıı Kartal belediyesinde .. 

3.8..94-0 
9.8.94-0 

21.8-940 
28.8-940 

• 
ll 

8.8.940 • ıı Pendik belediyesinde 
19.8.940 » • Ynlova belediyesinde 
27 .8.940 • ı Şile n A~va belediyesinde 
31.8-940 • • Kadıköy merkezinde 

müsademe et.mişUr. 
Kaza netıcesln&ı tramvay n otobüa M. • 

sara uğramıştır. Her iki milaademe de bir 
mfiddet seyrüseferin durma.sına sebeb ol • 
mu~ur. 

-·······---··----·---·--·-···---.. _..._ __ 
BİR PUDRA 
T~cr .. besi Karşısında 

10.00 
ADiNiN 
it Hayreti 

Dalın 

genç ve 
daha seviınlı 

görünmenize 
ynrnyau kat'i 
BİR TECRÜBE.. 
Pudra Aleminde 

Bug\in bu 
TECRÜBE 
yi yap1ll1% 

İ;:;.an L L.~ a.- l.f _e_ ...:ar ı_~-~dan: 
Mtıhammen 

bedel 

vcrıi, cozib ve son 
bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTIREN 

Muvakkat teınlnat şayanı hayret ve yeni bir unsur, şimdi 
Llra Kr. ipekli elekten geçirilmiş en ince bir 

Defterdarlık anbarında bulunan kol<;l1Z 
blr aded lft.tama 

Lira --- Kr. 

00 50 

ağrılarını geçırır, Gripe ve soğuk algınlığına karp 
ilaçhr. Günde 2 - 3 aded alınır. 

iyi bir 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatını haizdir. 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kunıluj tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 26:> 

Zirai ve tıcarl ber nevi bank muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumbaral1 ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası 'bulunanlara senede 4 defa çekil€cek kur'a ile aşağıdaki pla • 
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır • 

4 Ac!e~ 1.000 Lira~ık 4,0JO lira 

4 
4 

40 
100 
120 
16\l 

500 2,0)) 
J.5J u 1, )')) " " " 

,, 

" 
" 

ıuo ,. 4,oo J ,, 

" 
5u .. s,ooo ,, 

.. 40 .. 4,890 " 
" 20 " 3,2JJ ,, 

DlKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aş.ağı 
düsmiyenlere iknuniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOL 1 Birincikinun.. 1 Mart ve 1 HaLİ· 
ran tan"ltlcrinde çekilecektir. 

Eelediye Sular idaresinden: 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
İdaremiz ihtiyacı için cl38 000» yüz otuz sek•z bin kilo ıs _ 40 mim kutrunda kurşun 

boru kapah zarfla münakasaya konulmuştur. 
ı _ Bu husus için tanzim edilen şart.hanıe ldaı <'mlz Levazım Servisinden parasız ola. 

rak alınabilir. Ve nümuneleri ayni Servi.ite görülebilir. 
2 _ Tnlibler şartnameye göre hazırlayacaklım kapal~ zarflarını ihale 

27 Mnrt 1940 Çarşamba günü saat 15 e kadnr Takslmilekl idare Merkezinde 
verme!ldlrler. Bu sa.tten sonra getirilecek zarflar ksbul edllmiyecektlr. 

günü olan 
Müdürl~ 

cl938u 

İstlnyede Kireç ocakları mcvklinde biri 
70 santim kutrunda 7 metre ırtıraındo. diğer 
dÖT'da 5<l santim kutrunda aynı irtifada be~ 

pudra ile müddekikane bir tarzda ka. 
rıştırılnrştır ki bu sayede cilde bir 
par1aklık ve yeni bir hayat verir. Es-

m~r ve çirkin bir ten. gençliğin tabii Veznedar Aranıyor 
renkkrile güzelleşir. Fazla olarak ter- il • ~ 
kibindC'ki şayanı havret bir unsur 1 B T• S • Qd d 15 50 kuru ağac 

Çcngclköyünde tJzümözü soka~mda 11 nu. 
maralı dllkkfında bakkallık eden Nikoltııin 
yanınd:ı emaneten bu!unnn bir mnsa iki 
kan:ı;>e üç koltuk 

1 

obn cKrema köpüğü» imtiyazlı usulü UfSa JCal et Ve anayı aSJn an: 
sayesinde iki mi!ıli fazla zaman sabit Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Veznedariığı münhaldir. 

Ayo.kkabı Lskelesinde .Miçonun ardiye.sin -
de emanet-On mahfuz on çuval un. 

4 60 du;~~KtKATEN F"RVKALADE BİR Taliplerin 28. Mart. 940 akşamına kadar vesaik ve evrakı 
müsbiteleriyle odaya müracaatları. 

İstanbul Oezaev1nde mahfm: makanlk t.e
.slsatlı iki tulumba 

79 

280 

50 1 00 TEKI.İF yüzünün bir tarafını cKre -

ll 
roa köpüğü> havi Tokalan pudrası ile 

. ve diğer tarafını da herhangi bir pud-
saııpazıı.rı önunde batık Vrangel yatının ra ile pudra1ayınız. Şayed cKrema 

şeraıtl dalrWnden denizden çıkanlmıw. MlO 
Fenerde Papadopolosun değirmeninde e _ köpüğü» havi pudra ile pudr:lladığınız 

maneten mahfuz btilunan 6 çuval un 15 60 1 50 tnı·3f diğer tarafa nazaran daha taze, 
Yukarıda yazılı menkullt satışı ve yatın den1::den çıknrma 1.şl hizalannda gö.sterı. dah:ı genç ve daha cazib görünmilyor

len r.ıuhamınen bedeller üzerinden açık arttırmaya konulmuş olup talibi çıkmadığın - sa aldığınız Tokalan pudrasının para
dan arttırmaları on gün uzatılml§tır. İltlncl ihale 25/3/940 Pa7.artosi gfinü saat on sınt iade ederiz. TOKALON pudrası. 
d&'tte ocrterdarlık Mllll Emlll.k Müdürlü~ünde torı'anncak komisyonda ayn ayrı yapı. nm fevkalSde raibet bulan yeni 10 
lacaktı:-. satı.t bea.H nakden n peştnıdir. Talltılf'rl.n nunaktat ~nat makbuzlle ren~i vardır. · 
maayy•n cUn ve aaatte komisyona müracaat.ıarL (1929> 

Is anbul Elektrik Tramvay 
Umum Müdürlüğünden: 

ve Tün el İşletmeleri 

ı - İdare ihUyacı lçdn 47.260 M3 kereste pazarlık suretUe satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 204.56 liradır. 
s - Pazarlık 21/3/940 Perşembe günü sant 15 de Metrohan binasında toplanacak ar' 

ı.mna ekslltme mmlsyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu i§e akl fa.I'tnameler İdarenin Levazım Miidürlül'ünden parasız olarak tedar~ 

edilebilir. «1779• 



SON POSTA 

RADYOLARIN 
ASSAS Dl 

- Ben de lcomsularım gibi gavet parlak tJlr 

ısılı veren avn• ampullardan satın almalı 

lstlJIOrum. 

- Anl•dım, ıenl TUNGSRAM KRİPTON 

ampullarını arzu edfWorsunuz. 

ı... Oe ~ 
~~~~ 

• 

~ Akba kitabeJ 
er diıdım kilab, gazete, 
tar. SON POSTA'nın Ank 
dir. En iyi kırLısiy~ m 

•••,,. si mevcuddur. 

Eyüh Sulh Hukuk Hikimlitind 
Pakiıe tarafından kocası Haliç 

Aptisuh:ı.şı mahallesinde Soğukt 
kağınd'I. 10 sayılı evde mukim Tes 
tala oğlu Mustafa Salarkayak al 
lan nafaka davasında: 
Kocası bulunduğunuz Pakize 

aleyhinize nafaka davası ikame e< 
lkametgAhınıza gönderilen dava 
verılen meşruha ttan ve polis der 
1kametg~hınızın meçhul olduğu 
müddet Pakize tarafından nan 
icrası taleb edilmiş olmakla ma 
gün müddetle ilanen tebllgat ter 
veri!miş olup muhakemenin mual! 
duğu ?9/ 3/ 940 Cuma günü saat ı 
kemrc!e bizzat veya bilvekale 
için teblliS: makamına kaim olmak 
fiyet 15 gün müddetle ilan olun 

ilan Tarif em 
Tele sUtun ı 

··············· 
Birinci cah~le 400 
l kinci sahile 250 
Üçüncü sahlle 200 
Dördüncü sahile 100 
/ç •ahi/eler 60 
Son sahile 40 

Muayyen bir müddet zarf 
ıaca miktarda ilan yap 
ayrıca temllath tarılemizden 
edeceklerdir. Tam, yarun ve 
sayfa. Ud.nlar için ayrı bJr tarU 
edllm~tir. 

son PD.'>ta 'nın tlcarl llAnla 
tşler 1çln şu adrese mürac 
mel1d1r. 

ilancıhk Kollektif 
Kab:-a~nzacte 

Ank.3.ra cadd 

Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ra 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞ_ 

Her yaş için 
Kuvvet ilacı 

E.n kansız. düşmüş hutalann aı u.-:ıan 
zarfında lktisabi kuvvet etmeleri için 
her yemekden aonra bir Likör kadchl 
QUINlUM LABARRAQUE almalan 
kafidir . En muannit aıtm• n&betlcrino 
karşı dahi gayet mOeaairdir. Zayıf hu· 
talıkdan aonra kuvvetsiz, fula çalışma· 
dan yorırun dü~enleriD ve pek çabuk 
neşvünema bulmu~ ıcnçlerio, zahmetle 
inki şaf eden genç kıılann Lohusalıkdan 
kalkan kadınlann, ihtiyarlar, ve kanaız• 

ların dahi tesiri mu· 
cencp ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen • • 
uınıum 

altarra uc 
Şarabını i~melıdir/er. 

Deposu : Galata, 

GUmruk sok. No. 36 

Her Ecsaııede 1&tılır . 

Reoete ile satılır. 

KOL SAATLERi GELMiŞTiR. 
Saat almadım evvel muhakkak ARLON saatlerini gOrnnnı. 

Sa 


