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·Roma - Berlin - Tokyo 
ve Moskova arasında 

bir blok teşkili isleniyor 

souueı Rusua ueni bir 
harbe suruBıenmiueceft 
,, ... Pra vda gazetesi diyor ki .. , 
~ EmperyalUt devletlerin çarpJf'DJıllsına iştirak etmiyerek müstakil; 
i siyaset taldbhıi arm eden Sovyet milleti, milletlere sayısız musi.- i 

Nisanda Sovgetlerle Japonlar 
arasındaki ihtilfıf lar halledilecekmiş 

i betler getiren bir harbe süriiklenmiyecektir. . 1 . . 
\.._ ························----------.................... _. .......... _.... •.... ......_./ 

Al111a11lar1.11. hede:fleri 

Moskova, H - Pravda gazetesi 
Fin - Sovyet barlf muahede,,inin ak
ti münasebetile neşretti#i başmaka
lede bülasatan f(iyle demektedir: 

Sovyet hükılmeti kendisine çizdiği 
programı tatbik etmiştir. Batı-şimal 

hududumuzun ve bilhassa d!inyanın 
en mühim .işçi merkezi olan Lenin-

gradın emniyeti tamamen temin edil
m~ bulunmaktadır. Bu yeni Sovyet 
zaferi yalnız Sovyet milleti tarafın
dan değil, ayni zamanda bütün dün
ya işçileri tarafından memnuniyetle 
kaqılanmıştır. Aktedilen muahede 
karşılıklı ve sağlam .müsalemetper-

(Devamı 8 inci sayfada) 

Berlin hükumeti Sovyetlerle Japonlar arasında mevcud bilumum ihtilaflı ·····-····-·· ...................... - ................. - ............................................................... . 

meselelerin halledilmesi için büyük bir j~!.~~-~ .... ~~~!~~'.!.~.~......................... v ells bugün yeniden 
Yakında İtalyaya bir Beş senelik sn Mussolini ile görüşecek 
Japon heyeti geliyor programının Londra matbuatına göre Wells Vaşingtona vardıktan 

·ık J • sonra Ruzvelt bir sulh teşebbüsünde bulunacak Nevyork 14 (Hususi) - Fin - Sovyet 
harbinin nihayete ermesinden dolayı de
rin bir memnuniyet hisseden Alman hü
kumeti, şimdi de Sovyetlerle Japonya a
rasında mevcıud bilumum ihtilaflı mese-
lelerin haUine çalışmaktadır. 

Berlin hükfuneti, şiddetle arzu ettiği 

bu neticeyi elde etmek için gerek Mos -
kova, gerek Tokyo hükfunetleri nezdinde 
bütün nüfuzunu kullanmaktadır. Bunun 
ne.tlcesi olarak Sovyet - Japon münase -
batında bir salah görüldüğünü de itıraf 
etmek lAzımdır. En geç Nisan ayında, iki 
devlet arasındaki bütün muallak mesele-

1 semere erı Para H (Hususi) - Bu sab<.(rı bir 
. tayyare ile Londradan hareket eden 

Adana 1.f (Husu.si) - Tarsus ır - Sumnc.,. Wells, saat 1 0.40 da Parise mu 
mağı regülatörünün küşadı münasebe- vasalat etmiştir. 
tile Nafıa Vekili General Ali Fuad Ce- Wells. öğleden sonra b~vekil Da-

(Devamı 3 üncü. sayfada) ladye tarafından kabul olunmuş ve 
- - - - Ruzveltin şahsi bir mesajını mumaileyh 

Almanyanın he tevdi etmiştir. 
T •• ki Bu vesi · e :iki deJ1let damı ara -ur yeye sında cereyan eden görüşme ya'l"lm 

kar,ı siyaseti saat sürmüştür. 
Gece 1talyaya hareket eden Wells. 

varın Romada Mussoliniye mülaki el-
lerin ha

1
1ine intizar edilmektedir. Berfin, Türkiyeyi /ngi/iz, duktan sonra. Napoli yollle Nevyorka 

Sov ·et - Japon iktısadi müzakereleri Fransız ittifak ıisteminden dönect"ktir. 
Berlin 14 (Hususi) - Moskovada Ja- ayırmak istiuormuı Ruzveltin mümessili Pıtzartesi günü 

ponya ile Sovyetler arasında başlamış Napoliden \'anura binecek ve Mart S()n 

olan iktısadi müzakereler, müsbet bir K.openhag. 14 - cPolitiken• gaıe- larında Amerikada bulunacaktır. Ve 
tarzda inkişaf etmektedir. Yakında, ba- ~in Bertin muhabiri. A~nyan~n jorava varır varmaz o~ A;rı:u~ sevahati 
lık nvına müteallik anlaşma imza edile- !tal el~k tan h . halihazırda beklemekte oldugu ~eyın hakkındaki raoorunu Reısıcumhur Ruz 
cektir. yaya. g o eyetin tem eski (Devaıw 8 inci sayfada) 1 ı.t· 

Jap,... .... k'l' s •t ve le verece-~ ır. 
ll d d .h • v•• uQ.§'Ve ı ' aı o • • ~ h . . u u ı tilaflannın halline memur Renter aıansınm sıyası mu arnn -

komisyon da, kısa bir zamanda mesaisini kömür madenlerile petrol kuyularının~ Sovyetlere ne P-öre. çok mufa<;.~1 o1act4k olan ~u 
bitirecektir. !etmesi mesell!Sf kalmaktadır ki, bu me - k -. raporun en bariz vasfını bir taraftan 

Bunlardan b~a, Sakalin adasındaki (Devamı 8 inci sayfada) &r!pl m&,D8Vl müttefiklerin ve dii!er taraftan da Al-

w b manvanın h:me:i sartlar altında sulhü 

ı 
1 

4 U~ Nevyork 14 - Associated Press'in iti-

Wells 1efikası ile bir arada 

İtalyanın iktısadi Ye siyasi sahalü' 
daki emelleri de bu raporda naıan iti· 
b:11ra alınacaktır. 

Wells'in Avrupadaki vazifesinin he
defini bildirmekten imtinaına rajmeın, 

Londrd matbuatının mütemadiyen ar
(Devamı 8 inci sayfada) 

v.,·nla"""'ndı·ya -'a 400 bı·n a,m argo a ...... ekıfketı~re.bllecek1crinln tetkiki teşkil ede-

mad edilir bir kayna~m~dı~bkha- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

kişi meskensı·z kal'J.ı ~~:O~\~~;!~\z.;:~.~=ı:~ Dost İranın bayramı U 4 gomın, ilônihaye devanuna karar ver -

Sovyetlere terkedilen araziden binlerce 
Finli hicret ediyor 

Fin ordusu tayin edilen hududlara çekilir çeki1mez 
f sveç, Norveç v~ ~i~landiya arasında tedafüi bjr pakt 

a ktedilm.esı ı~ın müzakerelere başlanacak 
Londra 14 (Hususı) - Fin - Sovyet 

harbinin ~ihayete ermesini müteakıb, iki 
tnühim mesele ortaya çıkmıştır 

Birincisi harb tahribat.i. yüzünden 
r:ıeskensiz 

1

ve iaşesiz kalan 400 bing ya
kn ahali ile Sovyetlere terkedilen ının
tacalardan hicret eden Finlerin iskAnt 
tntselesidir. Bunlar hayvan ve eşyalari
le bugünden itiba~n dahill FinlAndiya-
ya ge1meğe başlamı§lardır. . 

Pin ınakamları bu zavallıların tahlı-
1 

y~i kolayla~tı~ak için 'bütün nakil ı 
\•ası alarma el koymuşlardır. . 

Yırd.ım işi iç.in gerek Finl8~dıyada'. 
gerel Isveçte harekete geçilmiştır. İkı 
memekette de hususi teşkilatlar vücude 
getiri ecektir. 

İs,·ıç hükUıneti bu maksada ıa milyon 
fngilb lirası tnhsis edecektir. 

Tedafüi pakt . Ma~ı ~anerha'!/fn 
fkin'i .mesele d +__ _ Norv""" - Fin- kUmetlen, Fınllııdlyanın bu husustaki 

e, .ısveç ... ,,. t klT · k b 
JAndiy~ arasında akti mutasavver teda- e 1 mı a ul etm~lerdir. 
füt pak. meselesidir. İsveç ve Norveç hil- (Devamı. a inci sayfada) 

miştir. 

Vaşington hükumeti zimamdarları Sov 
(Devamı 8 inci sayfada) 

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

ı ..... ·-········································-············ 
Bugün 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

Vıtad 
Halid Ziya Uşaklıgil 

(Bugün 6 ncı .aufo.da) 

İran bugün başbuğ ve kurtarıcısının 
yıldöniimünü tes'id ediyor 

Bugün, dost ve kardeş İranın en se
vinçli günlerinden birini teşkil etmekte
dir. Değil yalnız Tahran, ülkenin küçük, 
büyük bütün şehir. kasaba ve köyleri bu 
sevincin akislerile çalkarımakta; Iİranın 
haric ve dahilindeki bütün İranh!ar da, 
Nevruzdan sonra en manalı "!arak say
dıkları bu bayramlarını tes'id etmekte
dirler. Çünkü başbuğları, kurtarıcıları 

Al~hazreti Hümayı.mi Şehinşah Pehlevi 1 
hazretleri bundan altmı ~ iki yıl evvel 
doğmuşlardır ve bugün o mes'ud tarihin 
mutlu yı~<Jönümüdür. 

* 

doğum 

A. H. Şehin§ah Pehlevi 

Filvaki, türlü türlü idarelerin, bütün 
kuvvetini göklerden aldığını iddia eden 
sultanların, ve bunlara sırtlarını dayaya
rak, adetA ikinci bir saltanat süren A
hundların bir nevi çiftliği haline gelen 

1 İranı demirden iradesi, azmi ve Engin 
yurdseverliği il,c gayet kısa bir zamanda 
bu müstevlilerden kurtararak ona bu-' 
gilnkü medeniyet Aleminde haklı bir yer 
temin eden Şehinşah Pehlevi, iş ba~ına 
geçtiği tarihten itibaren gittikçe artan 

h 1 Ülk ı · b ku tan var eden, iktısadi sahalarda en bü-bir ız a es nı yent aştan rmuştur, tü 
bezem~..+fr denebilir. Emniyet ve asayı·- yük hamleleri yapan, do1ayısile kapı -

'"il' ' • ülk n1n ba da a-c:in yalnız isminin bulunduğu bir diyarda, lAsyonlan kaldıran, e şın 
-ı-· 1 dır ·· ·· · d bir çıban bir gaile vatandqlarına bu nimeti veren, ve en hll- sır ar surup gı en • . ' 
yük istlldll müeyyidesi olan orduyu yok- (De,·amı 8 ıncı ayfacla) 



Her gün 
SofJget- Fin an!aıması 
Avrupanın geri lcalan 
Kısmı ;ç:n igi mi 
0."Ju, /ena mı 7 

SON POSTA 

ResimU •aka.le: lcurtalabilir sin = = 

IS TER 1 NAN, IS TER INANMAt 
Hayatın bırçok sahalarda yüzde on, on bes, hatta !?fi dC're

cesinde pahalılaştığı mahaJtkak, fakat bu pahalılık aile büt
çelerınde müe sir oldu mu? 

Bir arkadaş fUnu anlattı: 

- Dostlanmdarı be kışiye müracaat ederek sordum ve 
anladım kf, aylık sarfi atlannda yükselme yoktur, yalnn 
yemeklerin çe dlerinde değişı"'lrlik yapıhnı§, giy"mc mute-

allik öteberi almaktan da vazgeçilmiştir. İfi biraz incele
mek arzusil alışkın oldugum kasaba baş vurdum, o da ev
velce guncle 9 koyun alırken §lmdi miktarı S ya hıc:lirmek 
mecburıyetindc kaldığını a6yledi.> 

Bu arkadaşın anlattığı kaide mnumiye& tatbik edilirse 
bize öyle geliyor ki, hayat pmalihlından en ziy.Ge laayatı 
paJıahlaştıranlar mü eessir olacaklardır. 

t STER l NAN. fST ER INANMAI 

Mart 15 

Sözün kısısı 
····-Comedi Française·ıı 
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ıs SON .POSTA 

.. 
lngiliz hükumeti r "ELG RAF . HAB·E.RLERl 

•. ' ' . .,. 2-., .. ·.·. ~;·. ·--·· . •':'~ _;. • . -· ~ · :.: .... '.'1 :_,. ··:. :: .... . - · . •. '. ,· ·- ~ •.... 
harbi ne şeki:de E 

Leh hükilmeti tarafından! 
beyaz bir kitab neşredildi 
Hitler, Leh Hariciye Nazırı Bek'le görüşürken Lehistan 
Sovyetlerin aleyhine askeri harekata girişecek olursa 
Almanyanın da bu harekata İftirak edeceğini söylemiş 

Parlı- 14 (HU5Usi) - Leh .hükumeti 1 r~ek istediği takdirde, Almanyanın da 
tarafıııdan hazırlanan beyaz kıt~b, bu - 'bu harekete iştirak etmeğe hazır oldu -
gürı intişar etmiştir. 1~33 den 939 sene - ğunu bildirmiştir. 
tine kadar resmi vesıkalara istinaden 
Leh _ Alman ınünasebatını anlatan bu 
kiıabda, dikkate şayan ŞU hadiseler kay
dedilmiştir: 

Eski Leh hariciye nazın Bek ile Hit -
ler arasında 1939, 5 Kanunuianide Ber
htesgadende cereyan eden bir mil1akat 
~snasında Hitler, kuvvetli bir Lehista -
11.ın mevcudiyetini Almanya için elzem 
olduğunu, çünkü Rusya her ne rejim al
tında olursa olsun emperyalizmden va:.ı:
geçmiyeceğini söylemiş ve Lehietanın 
Sovyetlere karşı bir askeri harekete gt -

Hitler, Berlindeki Leh sefirile bir mü-
1akatı esnasında da, general Fon Şlrty -
herin Rusya taraftan olduğundan dola -
yı katledildiğini itiraf eylemiştir. 

Tekrar ayni kitabda, eski Sovyet ha
riciye komiseri muavini Potemkintn Var 
şova s.eyahatinden de bahsedilmektedir. 

Potemkin bu münasebetle, bir Leh -
Alman ihtilMı kar§ısında Rusyanın Le -
hi&tana mütemayil hayırhah bir bitaraf
lık muhafaza edeceğini Leh ricali.ne bil
dirmi§tir. 

Alman - İtalyan 
kömür itiliifı imzalandı 
Alman kömürü ltalyaya şimendiferle ve ayda 

bir milyon ton miktarında gönderilecek 

Fra~sız ayan 
meclisi gizli bir 
toplantı yaptı 

Faris 14 (Hususi) - Ayan ınecli -
sinin bugünkü toplantısında Fin me
selesinin müzakeresi için bir takrir 
verilmiştir. 

Başvekil Daladye, istenen izahatı 

vermek üzere hafi bir celse aktedil -
mesini teklif etmiştir. 

Eski başvekil LAval, meclisin bu 
teklife muvafakat ettiğini bildirmiş 

ve bunun üzerine derhal hAfi müza -
kerelere başlanmıştır. 

Celse üç saat devam etmiştir. 
Ayan mec1isi yarın tekrar topla • 

naeaktır. 

\. J 

Bulgar Meclisinde 
müzakereler 
Eski başvekiller 

Bulgaristanın tarihi 
haklarından bahsettiler 

idare ediyor? 
Eski Harbiye Nazırı 

Kamarada bir müzakere 
aç1lmasını istedi 

e Yeni bir çıkmazia 

karşı karşıya 

Yazan: Selim Ra(lp F.met 

G arbt A vrupada başlı~~n, fakat harb 
Londra, 14 - Hore Belisha, hükume- eden taraflar iki mustahkem hattın 

tin, harbın heyeti umumiyesini ne şekil- arkasına çekUmi.ş bulundukları için bir tür. 
de idare ettiğine dair Avam Kamarasm- lü inkisar edemiyen muharebenin son za -

manda diğer bir takım cephelere sirayet ede. 
da bir müzakere açılmasını istemiştir. bileceği ümid olunuyordu. Mesela Fl.n _ Rus 
Belisha bu ta1eb€ sebeb olarak, Finlan- ~phP.si. müttefiklerin yardırnlarile S<>v-yet 
diya harbini göstermi§tir. Çemberlayn ta Rusya aleyhine geniş bir gedik teşkil ede • 
taraftarları, müzakeratm gizli celsede bilir.:lı . Fin mukavemetinin imkansızlık kar
yapılmasını istemişlerdir. Fakat muhale- şısında devam edememesi. ve iki tarar ara • 
fet taraftan matbuat buna itira:ı etmek- sında bir kaç gün evvel bir sulh yapılması, 

böyle bir gedik ac;ıılması ihtimalini belki e. 
tedir. hediyen ortadan kaldırmış oldu. 

İşçi muhalefet partisinin gizli veya a- Bunun haricinde, Almanyaya tesir edebi • 
leni celse hakkında karar ve~ilmek üzere ıecek bir başka taarruz noktası ı.se, Avr..ıpa 
önümüzdeki hafta bir müzakere açılına- coğrafyası üzerinde, göze çaı·par şeylerden 
sını istiyeceği zannolunuyor değildir. Bu vaziyet karşısında bakışların 

(A.A.) 

Beş senelik su 
programının ilk 

semereleri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tekrar Garb cephesine teveccüh etmesi ka • 
dar tabii bir şey yoktur. 
Şimdiye kadar yapılan iddialara. ileri sü_ 

rülen faraziyelere rağmen bu cephede Al _ 
manyavı taarruza geçecek sanmak yanh1 o. 
lur. Bir çok askeri mütehassısların bu not. 
tada birleşen mütaleaları, bizzat Almanyanın 
zam::!n zaman izhar ettiği temayüllerle de 
teeyyürl etmekte bulunuyor. Şu halde, yapı_ 
lacıı.k taarruzu İngiltere ve Fransadan bek. 
lemek lftzım gelecektir. Bu iki devletten 
Fransa tam seterberliğinl yapmı.ş bir halde_ 

besoyun bir nutuk irad ettiğini bildir - dir. Yalnız İngilteredir ki bir kısım motörlü 
m:iştim. Vekil nutkunda1 5 senelik su kıt'alarla hava kuvvetlerine aid istihzaratı_ 

Sofya 14 (A.A.) - Bulgar ajansı bil - programımızdan bahsetmiş. Eskişehir nı tamamlamak için hummalı bir gayret 
diriyor: ve Konva ovalarile Orta Anadolunun sarfediyor. Buna hazı.rlık demek doğru de 

. • . • .. . ğildir Daha ziyade tefevvuk temln eyleme. 
Bulgar meb'usan meclliide l:ralın kü - zıraat yapı~an <lıger. ~~?~ kısımların ğe uğ.ra.şıyor demek daha münasibdtr. Şimdi, 

şad nutkuna verilecek cevabın müzake- da da fııal1yete geçıldıgmı, Kızılırmak her şey, bu tefevvukun ne zaman temin e -
resi sırasında, eski nazırlardan Russevf V" Sakarya havzalarında gecikmeğe ta dilmiş bulunacağını bilmeğe kalıyor. 
hükfunetin umumi siyasetini tasvib et - h'1rmmülü olmıyan büyük su mevzula- H~r geçen günün Almanya aleyhinde ola_ 

Roma 14 - İtalyan - Alman kömür su. İtalyanın muhtaç olduğu kömürü miş ve şimd. k d t k'b 1 1h rrnın da ele alındığını faaliyetin Elazığ cağını iddia edenler için, müttefikler h~s:ı. 
l · edilın · 1 ı ı·t ı a nakletmek üzere yakında 15 . ıye a ar a ı 0 unan su . k da lt bına z:ıman mefhumunun kıymeti ancak bu tilafı bugün ımza işiır. ta ya a yay ve bıtaraflık siyasetinde devam edilme- ve Dıyarbakır ovalarına a r uza ı-

1 
d .. 

1 
.. 
1 

k lAzun gel!r. Fakat bu 
bu itilaf mucibince senede takriben 12 oin v.a~onun Alpler hudu~und~~ ge - si lüzumunda ısrar göstermiştir. 1aca~mı söyliyerek demiştir ki: ~:::ın~nd:h~u ~7;ade geçen harb için mev. 
nıllyon ton kömür temin · etmektedir. çeceğini haber ve~ektedi~. Dıger ta- Eski başvekil Muşano.f Bulgaristanın Bugün :faaliyetimizin ilk semeresi o- zuubahs olabilecek blr şey olduh Alman _ 
ltalya. bu suretle İngiliz kömürü ile rafüm alman malumata gore Rusya - tek bir haric1 siyaset" ld ğ b . ]ara'k açılma törenini yaptığımız tesi- Sovyet Rı;sya anla.şmasından sonra bütün 
Amerikan kömüründen müstağni ola- dan Alınanyaya mütemadiyen iptidai , ı· ill ı· .. ttı f~k ud unu, u sdı - sat ile ve kısmen ikmal edilen şebeke açıklığile tezahür etmiştir. Bugün, denizyol. 

dd . d l ~ ase m m e ın mu e ı uygusuna a- . !arından mahrum bulunmasına rağmen Al 
caktn-. Alman kömürü. İtalyayeJ şimen ma eler sevkedilınesı. bu mad e erin vandı~ını söylenuş· ve Bulgar milletınin savesinde 180 bin dekar arazıvi sul~ma .. 

1 
bir h l't h -

. . · So t 1 d Alın J 6 . d'l . 1 Ö .. .. manya oy e a ız ve a sa ası bulmuş_ 
aıfer]e ve ay<la 1 rnılyon ton mıktarın- vye. va~o~ ~rın an ~n vagon. - tarihi ve hayatı hak ve menfaatlerinin uvık§.nl?rı elde e ı mış o ur.. ~:ımuz - tur ki bu saha ta Mançurya hududlarına ka. 
k1a o.ö:-ıderilecektir. lanna nakli ıçın husu~i tesısata mahk t b h k f tl d°'ki vı11ar içinde diğer i~lerım1zı de is- dar dayanmaktadır Şu halde beklemenin de · . , . anınmasını ve u a ve ınen aa ere · · - . . , . · · 

Rusyadau relen iphdai :maddeler veni ıstaayonlar ınşasını zaruri kılmış . t d"l ... t diğ" . k d t . t• Ietmeğe açılması gıbı mes ud vesılelerle Almanva aleyhine mutlak netice vertr bir 
· . · rıaye e ı mesım ıs e mı ay e mış ır. .. . . . h · ğ 1 ılı 

Berlin 14 (A.A.) - Berlm radyo - tır. . . . , toplanmak en büvuk emehmizdır . Zı - esab olamıyaca ı an aş yor. 
Eski başvekıl Çankof, sulh ve bıtaıaf- • h ll . . . <l m n ve Bu vaziyete bakarak buglinkü Avrupa 

Fransa taraflndan 
Fethi Okyara 

buyuk bir nişan verildi 

Eskişehirde pasif 
lkorunma 

tecrubasi yapıldı 

l k · t· · B 1 . . . rn'I ma ~u erımızm ran ı anı ı 
ı sıyase ının u gar mı!letının arzu ve d 

1 
.
1 

d t f memleketlerlni muharlb olsunlar olmasın _ 
t ·· u . t .1 ld • o avısı e yur umuzun serve ve re a- bir kın 1 i d bul - k emayu erme amamı e uygun o ugu - · ·.:ı d ıar, çı az ç n e unur gorme yan • 

. hım arttıracak olan bu mesaı~1e eva - 1 bi ü t d 1111dir nu, Bulgarıstanın faal teşriki Jnesaisi ol- . . .. .. . . . ış r r ye e5u · 
dık B lk Ih.. .. .. m •mız ıcın buyuk başarıcı mı 11 Ptımı zJn Bu vaziyette harb nasıl cereyan edebile 

A"kara 14 (A.A.) - Fransa Re.lsieümhuraı Eskişehir 14 (A.A.) - Eskişehirde on 
tuafm:hn Adliye Vekili Fethi Okyara Ltt • gündenberi faal bir .şekilde devam eden 
~lon d'Hon~e~r nişanının Grand.Cr~l~ rüı-ı pasif korunma kursunun bitim günü o -
ki verJlmıştı.r. Bu nişan FraMız büyuk el.. 

11 
b ·· h · · d h hü uml 

rna · çav a an su 1:1°un m~emmen o- ::ı::-im v!>, ~ayre.tine davanara~ Milli Şe- cektir? Taraflar, hangi tstıkametıerden bır: 
lamıyacagını Bulgarıstanın ıse meşru fit11hin i~ret buvurduk1arı vol ve ctz- birinin zs.yıf taraflarını bulmaya çalı.şacak. 
haklarının tanınması lazım geldiğini 8 - (Jil{]ı:>ri p~o!.tram esasları da·hilinde C'~ _ !ardır? Bunlar, bugün yalnız sizin, benim 
hemmiyetle kaydetmiştir. l · k b i . çin milH bir seref v~ if değil, emin olunuz ki iş başında bulunan 

&ki nazırlardan Stakof hükfunet ta • ı<:ma enl ml l 1 ,_t J.l • mes'ul insanların da. haklı olarak kendi ken. 

Vtliğinde sade bir mera.simi mü~akıb büyük an ugun §e runız e ava c arına 
lftçi Rene Mas.>igll tarafın<ian Fethi Okyar~ kariı umum korunma denemesi yapıl -
tıevd1 olunmuştur. mııtır. 

M:.>Jüm ol<iuğu üze~e Pariste memuı·iyet Saat 9.30 da verilen alarm iı:aretile 
Neı-miş olan büyük e~~il.~r oradan ayrıldık~an başlıyan bu denemede altı bomba~dıman 
eonr::ı kendilerine buyuk bir nişan vermek . .. . 
bıut'ld olan bir şeydir. tayyaresı ha~adan muteaddıd hedefleı·e 

1'lirklve cümhurlyeti nlşanlan ilga ettik _ yangın tahrıb ve gaz bombaları at -
ten sonra bu nişanların taşınması mümkün I m~lardır. Tayyarelere karşı. tayyare da
Olml).makla beraber buııları bir hatıra olarak fi toplan ve ağır makineli tüfekler ate~ 
kabı :l etme~. ~-e saklamak hayli senelerd.en -ı açmak suretile müdafaa da bulunmu.şlar
beri eniz goruı~e~tedlr. Son defa Par1:.ten dır. 

rafından takip edilen harici siyasetin 
milletin itimadına dayanan pa.rlAmento 
tarafından tasvib edilmekte olduğunu 

söy !emiştir. 

Garb cephesinde 
asl~eri harekat 
başlıyacakmış 

ayrılmış olan buyuk elçi Suad navaza. boyle 
blı- nişan verllmesı üzerine kendi.sinden ev. Muvaffakiyetle neticelenen bu dene - Burada zannedHdiğine göre Finl!n _ 
Yel elçllik etmiş bulunan Fethl Okyara. ay. me saat 10.20 de verilen tehlike geçti i§a- diyarla harp nihayet bulmuş olduğundan 
Dl 11azikAne munmel~de bulunulmuş ve Ad. reti üzerine sona ermiştir. Bu gece de ışık bu sene içinde Hitler gam cephesinde 
llye YnklU Frnnsa hukümetınln bu itina ve söndürme ve k ltm d · ıl &r 

Amsterdam 14 - cRoyter> 

&lezEı ketlne derin şükranlarını sunmak sure kt ara a enemesı yap a - askerl harekata başlamak niyetindedıir. 
tile Jllukabeie etm4tır. ca ır. k B 

Antakyada hayırsever 
bir kadının 

Kızılaya teberrüü 
Antakya 14 (A.A.) - B.ayan Mevlüde 

Derbetçi adlı hayırseve~ bır kadın tak _ 
tlben 10.000 lira kıymetındeki yırnü par
Q&cian ibaret emlakini Kızılaya teberrü 
"IQTlemişt_ir_. ______ _ 

Yüksek Sovyet 
şurası toplandı 

-------___ Hazırlıklar bütün ış devam etmiştir. u 

Bergama ov ' ı :ıda sul2 rla hazırlıklar yalnız Almanyanın garbında 
değil bütün memleket içinde vukubul • 

çevrilen 7 köyle muvasala mu§tur. İki ay müddetle bütün demJr • 

temio edildi yollan Alman ordusunun ve harp endtlst 

t 
risinin hazırhklarına tahais edilmiştir. 

zmir 14 (A.A.) - Son günlerde Ber - ( ) 
d 

~ 
gama ovasın a vukubulan seyH.b netice-
sinde sularla mahsur kalan 7 köyle mu • 
vasala tekrar tes.ia edilmiı ve bazı yer -
leı-de sarılmı§ olan koyunlar ve çobanlar 
kurtarılını~tır. 

Hayvanlar arasında az miktarda ıe -
lefat vardır. 

Arab hokometleri 
arasında 

Lordra 14 (Hususi) _ Moskov ... adan 
bildirildiğine göre yüksek Sovyet şurası, 
1\[artın 27 sinde fevkalade bir toplantıya , 
öavet edilmiştir. 

Almanya Estonya ile 
iktısadi bir anlaşma yapb 

Berlin, 14 (A.A.) - Estonya ile Al
m~nya arasında yapılmakta olan iktısacil 
muzakereler, dün bir itilafın imzasile ne
ticelenmiştir. 

Kahire, 14 (A.A.) - cElehram, gaze
tesi Bağdad ve Mekke hükftmet]erinin 
Irak ile Suudi Arabistan arasında zuhur 
etmiş olan ih ti!ıafları halletmek üzere 
müzakerelertt giriş.m:if olduklarını haoor 
vermektedir. Suudi Arabi.starım Londra 
sefiri, bu müzakereleri şahsan idare et
mek ü:ıere Bağdadda bulunmaktadır. 

Bu t~plantı, 1936 senesinde kurulan 
yüksek .şuranın şimdiye kadar yaptığı 
altıncı Hplantıdır. 

Bir .~iman vap;-; battı 
l{openJag, 14 (A.A..) _ Kok yüklü o

~rak Brtmeden Osloya gitmekte olan 
\ $echenheJTl Alınan vapuru Jutlandın 
garb sahi» açığında batmıştır. Tayfadan 
'23 kişi }cutanılın~ır. Diğerleri ks.Y11>-

dır. 

Par~ste fırtına 
Paris, 14 (A.A.) - Bugün Pariste bir 

fırtına çıkmış, ağaçları köklerinden sök
müş, kiremidler ve bacalar sokaklara 
dökülmüştür. 

Hasarat 'mühimdir. Bir takım kimse
lerin yaralanffiıf olduktarı tahmin edll
mektedir. 

------- ---

/ngilterenin 
Harb tahsisatı 
Londra 14 (A.A.) - Sir John Si -

:non tarafından istenilen 700 milyon 
sterlin harb tahsisatı 2 ye kar~ı 492 
reyle kabul edilmiştir. 

tihıar vesi es o mal\ <nır. dllerln~ sordukları blr takım suallerdir ve 

Londra borsasında 
tenezzuller başgösterdi 

inanını'! ki onlar da gene 3izin, benim gibi 
bunlann cevabını vermekte zorluk Qeklyor. 
ıar. Vulyet fasld daire içindedir. Bundan 
nasıl çıDJ.ablleoeğlnl loo.stlrmek mümkün 
değil glbi görünüyor, dersek ne yanlış ne de 
muharrer blr mülahazada bulunmuş oluruz. 

Londra 14 (A.A.) - Londra borsa- S<JLL1n J'2a9ıtı Cm.11(' 
sında, hemen hemen .umumi bir tenez- ............................................................. . 

~~~ kayaedilmiştir. Seans sakin geçmiş Tuna nehrinin 
Londra 14 (A.A.) - Amerika ve 1 

Hindistan pamuk piyasasında• 22 UA SU arJ taştJ 
25 puan tenezzül vardır. .. . 

Londra 14 (A.A.) - Kauçuk piya- BukreJ, I4 (A.A.) - Tuna nehrınde-
s.1sında az muamele olmuştur. Piyasa ki buzlar çözülmeğe b~lamıştır. Birkaç ' 
di.ismüştür. gün sonra nehir mUnakalAtınm normal 

· . İn . . surette teessüs edeceği tahmin olunmak-
Rumen pıya.sasında • ~ıl~z lirası tadır. Bazl mıntakalarda Tuna nehrinin 

8 puvan indirildi 

Bükreş 14 (A.A.) - Beynelmilel pi 
yasalarda İngiliz lirası fiatırun düf -
mesi dolayısile Rumen dövizler büro
su, İngiliz lirasının kambiyo fiatmı 8 
puan indirmiştir. Bu suretle İngiliz li
r.ısı 873 ten 865 e inmiştir. 

suları taşarak kırlan ve köyleri su altın
da bırakmıştır. 

Giorgiada taşan sular, Romanya ile 
Bulgaristan arasında doğrudan doğruya 
irtibatı temin edecek olan feribot için 
inşa edilmek üzere bulunan bir seddi tah
rib etmiştir. --·---.... ., ......................................... ·-........................................... ·-.. ··-···-..... ... 

Sabahtan Sabaha 

Cenaze havası 
Varşova radyosu son rece Poto117anın layemut evladı (Chopin) Şopenin la. 

1emnt n beynelmilel eseri olan matem havasını (~larche tunebre) i çalarak sus 
ınuştu. Otuz üç milyonluk bir devletin defin merasinıi öyie olmuştu, Dün gece 
Belslnki radyosunda FinlAndiya hariciye nazırının hazin nutku da cevval, çetin 
~aşamıya layık bir milletin çok üstün kuvvetler önünde nasıl baş eğdiğini gösteren 
bir ibret ve dikkat senfonisi oldu. 

Leh milleti, asil, san'atkar ve çalışkan bir milletti. Finlerin medeni hayat se. 
"1yeıılndeki mevkileri ise hasımlarından çok üstündü, Siyasi müva.zenede fikir, 
san'at ve seviye ölçülerinin kıymeti olsaydı insanlık filemi bir fazilet ve saade& 
dünyası olurdu. Halbuki teknik ve kültür insanları da.ha maddi, daha muhteris 
yapıyor. Bu da pek tabüdir. Çünkü kültürü olan insanın maddi ihtlyaçlan kül. 
tiirsüz lnsa.ndan. fazladır. Bayattaki müvazenrslzlik ne kültürde ne teknikte; 
te.biatm o köhne nharwnda. Büyük bahtın küçük balığı yutması meseleslnde. 
Güneş nasıl ıarktan dofup garbde batıyorsa, arz nast.. gece ile gündüze tabise 

üzerinde yaşıyanlaır da hilkatin bu değişmez nizamına. tabidirler. Buna kültürle 
karşı koymak için Avrupa.ya bir Şimal Amerika.sı rengi vermek lazım. Buna da 
imkin yoksa eski dünya. üzerinde daha pek çok cenaze havaları dJnliyeceiimis 
muhakkaktır. 



SON POSTA 

( Haberleri ) 
Tıb bayramı dün 

merasimle kutlulandı 
Tıbblgenln 11/J ilncil teals yılı milnasebetlle 
Üniversite konferana salo11unda bir toplantı 

gapıldı, gece de bir çay verildi 

Merasimden bir intıba 

Tıb Fakültesinin yıldönümü müna.se- J çalışan ve yapacak olan 2500 tıbbiyeli 
betile tertib edilen tıb bayramı dün öğ- arkadaşıma hürmetle tebrik ederim. 
leden sonra saat 14 de Üniversite konfe- Arkadaşlar, 

rans salonunda büyük merasimle kutlu- Tıb bayramımızı bu yıl yurdumuzun 
larunıştır. hicranlı ve dünyanın buhranlı bulundu-

Merasimde Vali ve Belediye Reisi ğu bir yı'da kutluluyoruz. 
Lutfi Kırdar, Üniversite Rektörü Cemil Yurdun hicranlı yılı diyorum. Çünkü 
Bilsel, Polis Müdürü Muzaffer Akalın, hep hatırlarız. Memleketin geniş bir sa
Tıb Fakültesi dekan ve profesörlcrile bir hası kışın en şiddetli gününde tabiatin 
çok doktorlar ve tıb talebe1eri hazır bu- zelzele denilen kahir zulmüne uğradı. 

lunmuşlardır. Binlerce vatandaş yok yere öldü. Mamu-
Saat 14 de Şehir bandosunun çaldığl reler yok yere harab oldu. Fakat ne ulu 

ve talebenin hep bir ağızdan söylediği İs- manzaradır ki yurdun her yeri felaket 
tiklal marşile merasime başlanmış, mü- mıntakasmın acısına i§tirak etti, acısını 
tcakıben Üniversite Rektörü kürsüye ge- paylaştı. Memleketin her lerdi ve hu
lerek bir nutukla toplantıyı :ıçmıştır. dud'arımız dışındaki dost meml,..ketle

Rektör bu nutkunda ezcümte şunları rin insan ev1 adları yardıma koştu.> 

söylemiştir: 

- Değerli profesörler, aziz 
lar, 

Rektör bundan sonra tıbbiyelilerin 

arkadaş- zelzele felaketi karşısındaki hassasiyeti
ni, Kızılayın kıymetli yardımlarını te-

Bugiln tıb bayramıdır. Tıb Fakültesi 
bundan 113 yıl evvel bugün kuruldu, fa
kültenizin ne mutlu bir hususiyetidir ki 

onun evladı olan bütün Türk doktorları 
onun kurulu~ gününü bayram olarak al
mışlardır. Bunun için her yıl bugün bu 
salonda merasim yapılır. 

Tıb Fakü1tenizin kuruluş gününü kut
lulamak jçin yapılan bu güzel ve manalı 
toplantısını Üniversite adına fahır duya
rak açıyorum. Tıb bayramını, iinü bü
yük, değeri büyük, şerefi büyük Türk 
doktorluğuna ve her Türk doktoruna ve 
yannı dünden büyük yapmak kararile 

barüz ettirmiş ve ctıb bayrammda bu 
mübarek cemiyeti takdir ve şükranla an
mak bizim için bir borçtur> demıştir. 

Cemil Bilse! sözüne §Öyle devam et
miştir: 

- Dünyanın buhıanlı gününde bayra
mımızı kutlu~uyoruz, biz hükfunetimizin 
basiretile bu buhranın haricindcyiz. Mil
li gururumuz olan Milli Şefimiz İsmet 
İnönünün iyi ve uzak görürlüğile emni
yetimiz en sağlam temellere <layandınl
mıştır. 

Bu itibarla bayramımızı neş'e ile ge
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Bir eroin imalathanesi meydana çıkarıldı 

Eroi" Utih&alinde kullaoı;lan alet lerden bazıları ve kaçakçı Naime 

İstanbul zabıtası beyaz zehir kaçakçı- baskın sırasında memurlar, evin içinde 
larına ka~ı açtığı .şiddetli mücadeley~ taharriyatla meşgul -0lurlarkcn, Arab 
~uvaffak~.yetll ıekılde de;oam etmekte- Kazımın karısı Naime on yaşlırmdaki 
dır .. Bu cüml~en. olmak u~ere dün de çocuğu Sadık1a imal edilmiJ eroin ve 
Fatıhte Hırkaışenfte Hocauveyz mahal- morfinleri başka bir yere kaçırmağa ça
lesinde Karanlık sokakta 14 qyılı evde lışmış, çocuk sokakta bekliyen diğer me
tam tesisatlı bir eroin imalahanesi mey- murlar tarafından yakalanmıştır. 
dana çıkar~lmıştır. . Arab Kiz:ım, Naime ve Sadık Emniyet 

Arab Kizım adında bır kaçakçının i- Müdürlüğüne -tirilmi•'er ve 1 
·ği b · 11th - ,,,_ ~ suç arını 

dare ve tesis ettı u ıma 11 anede mu- itiraf etmiflerdir. 
him miktarda eroin ve büyük tftpler için- Suçlunun işlettiği bu imallth . 

d·ım· b" h li f. - . anenın 
de istihsal e ı ış ır ~! 

0
mor ınd ;n~ş- şımdiye kadar ne miktar kaçak madde 

takkatı bulunmuş ve musa ere e ı .mış- imal ve üıtıhsal ettiği ve bu zehirlerin 

t . kimlere dağıtıldılı ehemmiyetle arac:tı-
~ l t ~ 
Zabıta tarafından bu eve ·ıapı an anı rılmaktadır. 

ilk mektebliler bir hafta 
tatil yapacaklar 

iİlk mektebler, ikinci imtihan karnele
rini tevzi ettikten sonra bir .lıafta tatil 
yapacaklardır. Nisanın ıikinci gününden 
itibaren yedinci gününe kadar mekteb
ltr kapalı kalacaktır. 

Maarif Vekaleti, garib bir tesadüfle 
hususi rnektebleri, ekalliyet ve ecnebi 
mekteblerin ilk kısım?.arını bu tatilden 
istifade ettirmeyi unutmuştur. Vekalet 
tarafından tanzim edilen talimatnamele
re göre hususi, ekalliyet ve ecnebi mek
teblerin ilk kısımları, resmt ilk mekteb
ler gibi tedrisat yapmaktadır. Vekaletin 
nazarı dikkati celbedilmiş, önümüzdeki 
tatil haftasından ecnebi ve ekalliyet 
mekteblerinin de istifade ettirilmesi is
tenmiştir. 

Kavgacıları ayırmak 
istiyen bir genç 

yaralandı 
Arabcamiinde oturan ve bu civarda 

arabacılık yapan Arab Osman adında bi
ri Ali isminde diğer bir arabacı ile bir iş 
meselesinden dolayı ötedenberi dargın 

bulunmaktadır. 

Dün bu iki arabacı tekrar bir yük ta
şımak meselesinden münakaşaya baş1~
mışlar, az sonra da sokak ortasında sille, 
yumruk birbirlerine girmişlerdir. 

Bu sırada oradan geçmekte olan Sü
leyman adında bir genç kavgacıları a}'lr
mak üzere aralarına girmek istemiş, bu 
sefer Arab Osmctn SüleY!Uanın müdaha
lesine kızarak onunla dövüşmeğe başla
mıştır. 

Arab Osman Süleymanı bir ~1ayli döv
müş, fakat hırsını bununla da a1,amıya
rak bıçağını çekmiş, neye uğradığını ~a
şıran genci vücudünün muhteJif yerle
rinden ağır surette yaralamışt1r. Yaralı 
Beyoğlu hastanesine kaldınlmış, carih 
Osman hakkında takibata başlanmıştır. 

Dün Uç vesaiti nakliye 
kazası oldu, üç kişi 

yaralandı 
Dün şehrimizde üç vesaiti nakliye ka

zası olmuş ve üç kişi yaralanrruşt1r. 
Fenerde Sultanselim caddesinde 8 nu

maralı evde oturan 14 yaşlannda İsmail 
adında bir çocuk Karagümrükten bindi
ği tramvayla Fatihe gelirken atlamak js

terniş, JtlılfVaffak olanuyarak tramvayın 
altına düşmüştür. Bu kaza neticesinde 
parmaklan kesilen İsmail tedavi f.dilmek 
üzere Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl

mıştır. 

Galatasaray lisesi memurlarından Hü
seyinin nezdinde oturan 13 vaşlarında 
Ümran adında bir çocuk ta dün, Orta
köyde Muallimnaci caddesinden geçer
ken 979 sayı1J otomobilin sadmcsine ma
ruz kalarak vücudünün muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Yaralı çocuk Bey
oğlu hastanesine kaldırılmış, ~nzaya se
bcb olan şoför hakkında takibata başlan
mıştır. 

Üçüncü kaza da Feriköyünde olmuş
tur. 

Kurtuluş caddesinden geçmekte olan 
şoför Mansurun idaresindeki 386'.! sayılı 

~ ük arabası bırdenbire önüne ct'lcan Aşar 
adında bir Muc:eviye çarparak başından 
yaralanmasına sebeb olmuştur. 

Yaralı tedavi altına alınmış, arabacı 
Mansur hakkında takibata başlanmıştır. 

s 

Mart 16 

Şeker saklıyan tüccar 
mahkemeye sevkedildi 

Lion • Melba müessesesinin defterlerinde bir vukuf 
heyeti tarafından tetkikat yapılacak 

i ucaret nıahkemesinde dün dev . 
!>epolarında .saklı şeker bulunan Seteroğ. 2 ne atı e. 

ıu namında bir tüccarla, Melba-L1on ç1kola. dllmlştır. .. k .. 
ta fabrikası aahlblerl hakkındaki talt.dkat Davacı vekllle:i'. dun u celsede; §U idd.aYJ 
evrakının adliyeye verlldlğinl ve bulunan şe. 1ler1 surınuşlerdil' · 
kerlerln musadere edildiğini yazmıştık. _ Şirket; memurlarına ikramiye vcnnek 

HM!se etrafında yapılmakta olan adli maksadUe; meşhur d3akıb dusturunn tcvfL 
tahl:lkata ehemmiyetle devam edilmekte ve kan bıı cetvel hazırlanmasına. lfizum sorlil. 
tah\dicatı müddeiumumi muavinlerinden Re m\1.)-tü. Btı 1şde muha.slb Jlbon Kloda h:ıva_ 
~ad Saka idare etmektedir. le edilerek: cetvel hazırlanmış; fakat sonra 

Tüccar Seferoğlu hakkındaki haZJrlık tah tetkik dahi edilmemişti. Bu cetvel halen 9 
klkatı ikmal edllmlş ve kendL~lnln 120 çuv l uncu 1 .. etmede :mahfuzdur. 
şekeri aldığı, arama yapıldığı sırada bunun Mahkeme; mevzuubahs cetvelin celbine 
büyOk n.cmııoı satını, bulundu~u ve bu se - karar vtrerek duruşmayı talik ctnıl§tır. 
beble ancak 34 çuval şeker elde edildiği t&. d 
bit olunmuştur. Scfero~1u, isticvabı sua - Bir matbuat avasma 
sında: edi' di 

- Ben, bu şekerleri şeker pahalandıl••an devam 
sonra. ahbablara eski fia.t üzerinden sat • Afrodıt neşriyatı nıünasebetıle; gönderi • 
mak ~aksadlle almıştım. len bir tekzibi neşretmemek ve AfrOdit da. 

Demiştir. Şeker tüccarı olmadığı halde vastnd:ın bahSeden yazıda Şahsını halkın 
3200 k!lo şeker depo eden Seferoğlu, lhtikA.r husı•metıne maruz bırakacak şekilde tahkir 
yapmak iddiaslle, asliye 6 ncı ooza mahke - etmek lddlalar.ıe: İbrahim Hakkı Konyalı 
mesh-:e sevkedUmiştlr. Suçu sübut buldu~u tarafından cümhurlyet gaze~ı aleyhine a., 
takdirde, cezası iki sene~n başlamak üzere çılan bir davaya asliye 7 ncl ceza ınahke. 
s\irgtır. ve 500 liradan 5000 llraya kadar para meslnde dfin devam edllm~tlr. 
cezasıdır. lt~· etenin neşriyat :rnüdüru·· 1 Mez ur gaz . o an 

Lkm • Melba fabrikası hakkındaki tahkL suçlu Hikmet Münlfln veklll irfan Emlnı 
kata d:ı devam edllmektedJr. Fabrikada de- mahkemede mevzuub:ıhs yazının Afrodlt da 
po edllmls vaziyette bulunan 102 bin kilo §<!. lr safhayı arzettiğinl sö 

1 kerln kimlerden alınmış olduğu araştırıl - va.sına ald b Y e • 
makt~dır Bu .mretıe şekerlerin mllll korun miş ve: d iddia dU . 
ma kcnunu mer'lyete girmeden önce mı, ı;on - Suç unsuru ol uğu _ e en Ibra. 
ra mı alındığı tesblt edllecektlr. hlm Konyalı hakkındaki soz mahkemede 

geçmiş. fakat zab.tn geçmeml.ştır. 
Bıı maksadla, fabrikanın fatura ve def • 

t.erle'1 tetkik edilmek üzere Bultanahmed 3 Demiştir. Avukat bunu 1sbat maksadile de 
üncü sulh ceza hfıkimllğln• verUınlştir. HL o günkü mahkeme ceıseslnde bulunan ·ıe ay 
kim Münibln tayin edeceği bir ehli vükuf cu ni sözlc,.i yazılarında belirtmiş olan bazı ad. 
evrak üzerinde tetkikat yapacaktır. J!ye nıuharrirler~nin şahld sıfatne mahke • 

Fabrlka sahlblerl ise, h!d!sede bir lhtlkA.r meye relblerln! istemiştir. Neşred!lmlyen 
mevzııubahs olmadığını 3Öyllyerek: 1 tekzibi!! de ~ki tiirkçe yazılmış olduğunu n 

- Biz; mamuHl.tımız lçln; ııenede ı milyon bundan dolayı ıı:anuna aylnrı bir hareket 
kilo şeker sarfederiz. Bu şekerler, bizim th • yapmamak için gazeteye konulmadı(hnı söy. 
tlyacımızın karşılığıdır. lemlşt.lr. 

Demektedir. Mahkeme, müddelumumt ve suçlu vckilL 

Karısmı öl~Uren kat:lin 
idamı isteni'd. 

Beylerbeyinde iflenen mllhlm blr clnaye _ 
tın muhaltemul blrincl afırcezada son saf. 
haya vıırmı.ştır. 

nln talPb'erine uygun olarak eski yazı tıe 
yazılan tekzibin ibrazına, gö.c;terllen müda. 
faa !5ahldlerlntn dinlenmelerine mahal ol _ 
madı~ına karar verm~ ve duruşmayı talik 
etmiştir. 

Kastamonu hususi muhasebe 
tahsildarı tevkif edildi suçlu İsa, Beylerbeyinde aralarında ihti _ 

Ilf bulunan kansı Sadiyeyi 19 yerinden bı • 
çaklamak auretlle, bütün vücudllnii delUt· de- Zimmetine ıoo lira geçirerek, istanbula fi 
şlk etmek suretUe öldürmüş ve bu arada rar ed~n Kastamonu hwrust muhasebe ıab. 

kaynanam Semihayı da bıçak.lamıştır. Ciruı._ sllJarı Tevfik, şehrimizde yakalanmıştır. 
yete s~beb, İsadan ayrı yaşıynn Sadlyenln; Adliyeye verilen suçlu, Suıtanahmed 1

1 
lncl 

İsmail Hakkı adında btrfle sevişmesi ve miL .sulh ecza Mlı:lmln1n lı:arartıe t.eTklf edl.miJ. 
nasebet t.es1a etmiş clmuıydı. tir. ...... -......... -.......................................... . 

Maznun hamal L,a; ağırctzada yapılan ıs. 
tlcnbı .sırasında: TEŞEKKÜR 

_ Bı>ylerbeyinde; Cevizlik mevkl!nde kL Sevgili reflk::ı ve kerlmeınJz Adviye Fazıl 
rımı b11 adamla zina halinde yakaladım, Kay Kerestf'Cinln cenaze merasiminde bizzat btı. 
nanam da gözcülük ediyordu. Beni görünce; ıunmaJı:: St:retlle veya ınektub ve telgrafla. 
kanmı!l Aşıkı ta-bancasmı ~ktı; kadınlar da taziyede bulunarak Ç<ık derin acımızın tab. 
söYmdt- ve ilstftme hftcmna kalkı.,tılar. Bon tıflnf' şltab eden ddlerll ve muhterem d03t. 
ra ne yaptı~ı bilemiyorum. I:ırur-ızıı minnet ve şftkranlarımızın ifade. 

Demişti. sini gazetenizin tavSMutundan rica ederiz. 
Dünkü ceaede mütaıeuını aerdeden müd. Keresteci ve Toltsal aileleri 

de1wnıımi Übeyd; delillerle .suçu aab1t olan ~-·•••••••••••• .. llııı. 
isanın fiilini ceza kanununun 450 nci mad-
demnln !i inci bendine uygun bulmuştur. Bu 
maddf> htikmftne tevfikan katnin ıdamını ta 
Jeb etmLstlr. 

Dava lı:uar Yerllmelı: 6zere baıta giine bı. 
rakıımıştır. 

Şark Demiryolları aleyhindeki 
d-vaya devam edildi 

Tasfiye ballndekl Şarlı: Demlryollan tir -
keti alevhlne şirketin bir kısım memurları 
tarafından vazifelerinden ayrıldıkları sıra.! 
d:ı kendllf'rine münasib bir ikramiye veriL 1 
merresi dolaYJ$fle açılan tazminat davastna 

Satılık kö'k 
arıyorum 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
köşk arıyorum. Ycşilköyde, Ado.lar
da, Boğazda veya Anadolu sahilin
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla 

birlikte tafsilat, fiat Son l 1ostada 
cMakbule.. adresine bi1dirilmelidir. 

!ngiliz edibi Rudyard Kipling'in 
bnynk kabramttnhk ve şeharnet destanı 

GUNGADiN 
(Fedailer Alayı) 

100.000 FigUran ..• 500 Fil .• Mmızzam bjr ordu ... Hint dı:.ğl rı arasınclaı 

çekilen he} betli ve azametli ı:.abneleriyle... Suaylanna ve mabetıe
rıne kad1tr baştan başa yeniden yapılan bllyl1k bir Hint şehlrlyle ...• 

G~RY GRANT • DOU~LAS FAIRBANKS Jr. 
VICTOR Me LAGLEN-Dilber JOAN FONTAINE 

gibi dört bnynk yıldızın eşsiz teııısiatmle sinemanın bııgUne kadar 
eşini görmediği bir harikalar fılml olarak san'at ~lemine şeref ver
mektedir. BugUne kadar gOrdUğl>oUz bUtun filmlerı gölgede bıra~an 
bu azametli şaheser 19 Mart Salt akşamı aaat 9 da ilk defa ve 

senenin en bnynk 

GALA MÜSAMERESi OLARAK 

Sinemasın takdim ediler...a.a.&A..I...__. ____ 
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• 
1 di a ov od s 

• • 
1 e eı e 

er y elli i 
€ .. ·-··-···-... -...................... Y A Z A N ._ .............................. - .......... : 

; ekli genera R. Emir Erkilet ~ . . . ·-········ ........ ---. ................................................................................................ ········ 
F inlandiya ile Sovyet Rusya ara- Finland~·aya, kudretli ve sürekli müda- ı tic:de ~i~lcr.in .a~azi kaybetmeleri~e 

61nda Moskovada, 12 Mart 1940 faa imkanlarını pek fazla azaltmış olma- rngmeıı ıstıklallerıru kazandıklarını bıl-

d ka ı an, sulh Helsı"nk"ıde .. sıdır. Çünkü evvela Finlere cenahları 1 diriyorlar ve bütün bu iyiliklerde ken-
a rar aş acı goz . - I d"l · · 1 • 

1 
.1 karşılandı. Helsinki halkı müstenid dar bır mudafaa hattı kurma- ı ermın ro oynamış 'Olduklarını ima 

yaş .~rı .eli en bir radyoyu di lemek . v~ ığa müsaid olan Kareli berzahı Viborg ve etmek istiyorlar. 
lhk~nuzdı§ ~lunan Finler d.. nFi h ~- Kakisalmi şehirleri dahil olduğu halde Gerçi doğrudur; Petsamo ile istik'!ıiin 
anın a un n ancı k~-" R l · b tl F" ı · eli k lnu 1 l ··h· 

Tannerin m-t k ı· . aıııiı.en us ara geç:mış ve u sure e ın an yaya a ş oma arı mu ım-
ye nazın , u are e saa mı II . . lk" d · f k p .. · ·· .. k b Moskovada lh.. akt 1 _ Sovyet Rusya, elsınkıye evvc ·ıne na- ır; a at etsamonun arkası KemıJar-
mutea ı • su un ° un 85 Km. d h kl F l "d k nı· F" · · kı·ı· · ct•Y• d y dair yaptığı b t lı k zaran a a ya aşmıştır. ın e- vı c es r ve ın ıstı a ı ısten ıgı an-

d~gul dn~l Ondan eydanab~.tü:ğ yara. rin Ladoga gölünü ve bunun şimal ve da istenilen yerde tehdid ve tahdide kal-
m e ı er. sonra a u n resmı ı . l d w d k. S al s·· ... .k 1 b·ı· b 1 Fi 1 . d"l"k 

a... i da· 1 kilmiş b kl ııma ogu.sun a ı ortav a ve UOJar- ışı a ı ırse un arın n ere şım ı ı ve uusus ıre er çe ayra an, . . . . . Ü 
t 

alA ti 1 ak . dirdil vı şehir ve ıstasyonlannı kaybctınelcrı, bırakılmış olma1arı ne ışe yarar? ç bu-
ma em a.me 0 ar • yarıya ın er. k v· · k .. f · · Fi IA d" k- f k 1 S t R ·1 F" JA d" 
F

. 1• d" g tel . lh"" . h k eza ıpurı or ezıru, nan ıya or e- çu ay evve ovye usya ı e ın an ı-
ın an ıya aze erı su un ımzası a - . d k. b" k dal b k .. I . d f d 1 k · d" ·· t 

k d k . hab , . k . . d zın e ·ı ırço a arı ve u or ezın ya arasın a sır ost u carıy ı ve us e-
m a ı er.erı ara çerçeve ıçm e h 1. . . . ı·k · · - k 

tt·ı met a mm şımalıne kumanda eden Han- ı aralarında bır de ademı tecavuz pa -
neşre ı er. _ . . 

w. •• _ go yarımadasını (velev 30 senelik bır tı vardı; fakat bunlar ne en haksız ve 
_Bu sulh, d~gil Y~ Avrupada, bütun icarla olsun) Ruslara terke mecbur ol- en şiddetli bir tecavüzün vukuuna ve ne 

dunyada derın akisler yarattı. Me:d:e• maları Cem.ıbi Finlandiyamn istikbalde de üç buçuk ay bunca insan hayatile şe
kahramanca ve askerce çarpışan buyuk müdafaa i.ınkiinlannı pek çok azaltmış- hir ve mamureler.in hedrolup gitmele-
ve yüksek Fin milletinin yardımsız ve tır. rine mani olamadılar. 
müttefiksiz kalarak nihayet kalabalığa Bundan başka Ruslar, bu defa becere- Berlin ve Moskova radyo1erı Sovyet-
hoyun eğmeğe mecbur oluşu insanların mep.ikleri Finlandiyanın bir harbde iki- lerin şimal batı cihetinden selamet ~ 
kalb ve vicdanlannda derin tees$irler ye bölünmesi işini istikbalde kolayca emniyetleri için lazım olan hudud ve im
uyandırdı. başarabilmek için Botni körfezine doğru kanları tamamile elde ettiğinden dolayı 

Finlerin ne gibi hal ve mecburiyetler en dar olan kısmının şimalindeki Salla Rusyanın tatmin edilmiş olduğunu söy
altında hwbe mecbur oldukları, ne ka- mıntakasını kendi hesablanna ;terket- lüyorlar. Onlara göre, Estonya ve Le
dsr gayri müsavi ve gayri müsaid şart- meğe, Finleri mecbur etmeği unutma- tonya ile, şimdi de Fin'.ôndiya ile yapı
lar ve nisbeUer altında nasıl dövüştük- mışlar, ayni zamanda Beyazdenizin Kan- lan anlaşma ve müsalahalarla muhayyel 
]eri, bilhassa Ladoga gölünden l'etsamo- dalksa körfezinin dipte ve Murmansk - bir tehlike kara ve deniz cihetlerinden, 
ya kadarki, sübay ve askerden yüksek Leningrad demiryolu üzerindeki Kan- Leııingraddan artık uzaklaştırılmış ve 
karakter ve yüksek askeri vasıf ve kabi- dalakşa istasyonundan itibaren Kemi- şimal Buzdcnizindeki Murmansk ta em-

! liyetler istiyen, hareket muharebelerin- jarviye kadar yerde demiryolunun, bu se niyet altına alınmış bulunmaktadır. Bun
! de, mahalli o'!Dalar da, ne büyük muvaf- ne zarfında, inşasını muahedeye şart dan sonra Rusya ve Almanya başka. ci
fakiyet ve zaferler yarattıkları bugün koşmuşlardır. Bu demiryolu icabında hctlere bakmak için vakit ve imkfına 

'herkesin hatırlarındadır. Nihayet ne gi- Ruslan kolaylıkla Tornivde Botni kör- maliktir'er. 
bi mecburiyet ve şartlarla Moskovada fezine indirebilecek ve bu suretle Fin- Fon Ribentropun Roma seyahati de 
sulh aktedildiği gazetelerin verdikleri Hindiyayı İsvcçten ilk elde ayırmak im- Fin. - Rus sulbü ile beraber bu sulhten 
en taze malıimatlardandır. kanı hasıl olacaktır. sonraki tasarlan tanzime aid ol.maması 

Finlandiya millet meclisince de tasdi
ki bek1enen 12 Mart Moskova sulh mua
ihedesi kadar ve hatta bunun biı'kaç mis
i.li ağır sulh muahedeleri yakın ve uzak 
'tarihlerde daima görülmüştür. Fakat 
Finlimcllya mağllıb olmanııi ve üstelik 
bütün dünyaca galib sayılacak kadar 
;parlak harbetmişti; onun için bu sulh 
1muahedesini ona hiçbir kimse layık ve 
müstahak ,görmemekte; hatta bilfık.is, İs
kandinav matbuatı dahil, muharib veya 
bitaraf demokrat devlet1er basını bu 
Fin - Rus sulhünün ancak muvakkat bir 
iıadise olduğunu yaymaktadırlar. 

Muahedenin pek ağır olmasının bir 
se'bebi, coğrafya ve arazi bakunmdan 

Almanlar Rusların Petsamoyu Finle
re bırakmalarını ve burada yalnız balık
çı yarımadası ile onun cenub batısında
ki diğer yarımadanın bir kısmmı almak
la iktifa etmelerini muahedenin ağır ol
madığına bir delil 0 1.arak g&tedyor ve 
bu suretle yabancı ihtarla Fin hislerini 
avutmak ve uyutmak istiyorlarsa da 
boştur. Çünkü muahede ağırdır ve Fin 
murahhaslarına sadece dikte ettiril
ntiştir. 

Keza Alman radyMU, Rusların lıarbin 
başında Terjokide kurdukları bolşovik 

Fin hüklımetinden vazgeçerek asıl Fin 
hükfıınetile sulh aktetmelerin!n bir u
yuşkanlık olduğunu söylüyorlar ve ne-

mümkün olamazdı. Bu seyahatin ilk ne
tice.;;i İtalyanın kö.ınür ihtiyacının Al
manyaca ve karadan temin edilmesi ol
duğuna göre Fin sulhünden sonra daha 
bazı sürprizler beklemek caizdir. 

Bunları evvelden görüp önlemek futi
yacile müttefiklerin Finlandiyada mües
sir bir yardımın çaresini nasıl olsa bula
cakları zannolunuyordu. Bu zanlar şim
di boşa gitti ve işte Finler yardımsızlık
tan hasımlarile müs:ı.1fıha aktine mecbur 
oldu1ar. Ancak FinJere müttefiklerin 
müessir bir yardımı, İsveçle Norveçin 
mümanaatine rağmen, acaba mümkün 
değil miydi? Bunu yarınki yazıda göre-
ceğiz. H. E. Erki!et 

arb Okulunda tedrisat 

M'!rul lngilis mecnaa&PC «Lontlon N~•» -.on nöMcıauam ilti biiyülı 6ayluını Ankara Harb olıulıına l 
llJ/ısıs elıni,tir, YııJıarıda olaalda anutli "• na&arf ı.dri.cıta aid resimler 6Örülmekteclir. 

Sayfa S 

1 H~diseler K -rşısı:ı:ia 1 

Tarz cedid •• uz ere 
Adabı muaferet 

. . . O kadar kaba adam ki ı·yaklarım 

masanın üzerine koymayı bile bilmiyor. 
..• Bir insanın kazancından bahsetme

mesi, giydiği eşyanın fiahnı ötekine be

rikine söylememesi çok bayağı bir hare
kettir. 

... Yolda yürürken bir ihtiyara tesa

düf edildiği zaman bir k~l vuruo ileri 

geçmek icab eder. 

* ikaz 

nulmuş fiata, mal almak demektir. 

* Tarif 

. .. Alim kılıklı adam, emden ne iş ge· 
lir ki. 

..• Hinoğlu hinin biri, yüz okumuş o
nun yanında sıfırdır. 

. . . Kaç para eder, doğru adamın biri. 

. . . Aman ne budala şey, rakı içmez, 
kumar oynamaz. 

... Kadın mı o da, şöyle giyinip üç er
keğe kendini beğendiremez. 

Takdir 
... Kırk liralık bir işe koy aJar ayda 

... Camekanında cFevkaliıde ucuzluk• dört yüz lira çıkarmasını bilir, i~te böy-
levhası asılı mağazaya girmeyin, her şe- le mükemmel adam. 
yi pahalıya alırsınız. . . . Kar~ısındakfoe samanı, semaver 

... Teshi1.atın türkçesi güçlüktür. diye yutturur. Eşi görülmemiş zeka ... 
• • . En namuslu kadını üç günde baş-

•.. c Yüzde yüz» tenzilat yüzde vüz el- tan çıkanr. Bir harika azizim. 
li zamdan sonra yüzde elli tenzilata de- ... İşini bilir, e".ine yüz lira ,·er, bir şi-
nir. 

•.. Veresiye, demek veresiye mal elnn 

on kişiden ancak birinin veresiye aldı-

ğını ödiyeceği hesablanmak ..uretile ko-

şe de zehir ver. Şu yüz lira senin olacak, 
filan adama şu zehiri içir: de. Hiç tered· 
düd etmez. 

:/.Lul.ı1&1l 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =1 
Parmak izi hiç aldatmazmı? 
İngiJterede bir 

cinayet maznunu, 
muhakeme edilir
ken parmak izinin 
kendine uid olına
dığını iddia et -
ntiş ve bunu isbat 
edeceğini söylemiştir. 

Mahkemede cebinden çıkardığı yumu
şak bir kauçuk parçasınn orada bulunan 
polislerden birinin parmağını basmasını 
söylemiş, polis parmağını basmış. Maz -
nun lastiği po!isten alarak bir aynanın 

üzerine basmak suretile izi oraya çıkar
mış ve masum bir adamın hile herhan
gi bir cinayet yerinde parmak izi bıra
kılabileceğini böylece isbat etmiş. 

** 
Asırlık tohum filiz verir mi ? 
Mısırda açılan 

bir mezarda, bir-

Kocakarı ilAclarınm tetkiki 
Avrupa şehir -

!erinden birinde, 
bizim kocakarı 

ilacı değidimiz 

nevi ilacları tet -
kik ve tahlil eden 
bir müessese var
dır. Bu müessese
deki doktor ve kimyagerler, dünyanın 

her tarafındaki doktordan gnyri iliic ya
pan kimselerin yaptıkları Hacları tesbit 
ve bunların hakikaten şifa verecek has· 

saları olup olmadıklarını araştırırlar. Bu 
nevi ilaclar arasında bugünkü tıbda is· 
tifade edilen birçok formüller çıkarıl 

mıştır. 

** 
Piyano içine gömülen ölU 

A vustury:ılı zen 
gin ve piyano me
raklısı bir kız has-

kaç nohud tanesi truanmış, ölürse 
bulunmuştur. Bu pıyano içinde gö -
nohudlar kuru - mülmcsini vasiyet 
mamış oldukları etmiş, vasiy~ti . yerine ~etirilmiş, fak~t 
gibi kalmışlardır. cenaze n:e~asımı_ ç~k garıb olmurw·. Bır 
Şimdi bu nohudların tekrar yetişip ye - kamyon ıçındeki pıyanoya konurmuş ce
tişmiyeceği meselesi mcvzuubahs olmuş, sedi takib edenler pek fazla im4, ve ço
birkaçının hususi bir yerde ~ etıştirilmesi ğunu ela merakla cenazeye gelenler tcş • 
tecrübesine başlanmıştır. kil ed yormuş. 

** ** 
Eski Yunanhlarda sır saklama 

işareti 

Geveze papağanlar, ayni 
zamanda kavgae1dırlar 

Eski Yunanlı - Kafeslerde gevezelik eden papa -
larda gül. sır sa=k- ğanlar b291 boş kaldıkb1rı zaman dn 
lamak işareti idi. çok kavgacı olurlar. Bundan bir kaç 
Toplantılarda ko- sene evvel Avustralyada çok kala!oalık 
nuşulanların ha - papağan sürüleri, koyunlara hücum ct-
rice aksettirilme - mişler. bunlardan bir çoğunu yarala< -
mesi istenildiği yıp öldürrnüşleroir. Hükfunet kuvvet -
zaman toplantının y~pıldığı mahalle lcri koyunları papağanlardan kurtar -
bir vazo içinde güller ikcmulurdu. mak için çok mesai stırf etmişlerdir. 
·········································································································· ................... . 

Evlenmede genç 
Kızın rolü .. 
İzmirli bir genç kızın yolladığı mek

tubdan küçük b:r hü'iısa ynpacağım: 
- c ••• Bu g nç erkek beni bir defa 

görmüş, bc>ğenmic;, ailesi vasıta.sile a
ilemden istetnıı , ailem de muvafık 
görm~. bana hükmü tebliğ ettiler. 
Görüşmek, tanışmak bilnhare yapıla
cak bir işdir, derhal itiraz ettim .. > di
yıor. Genç kız haklıdır. Evlenmede 
başlıca altıkadar kendisidir, en büyük 
rey hakkı da onun olacaktır. Yalnız 

talebin, isteğin genç kızdan veya aile
sinden ge1di,ğine göre arada mühim 
bir fark gözetmek şartile. 

Geııç kız ailesinin seçip beğendiği 

ile ny}enmek mecburiyetindedir, kal-

binin sesini dınliyecektir, aşksız yapı. 
lan evlenmelerinde aşkın sonradan 
sivrild.v i görülmemiş değildir, :fakat 
ender sayılır ve içinde sevgi olmıyan 

ev otele benzer. Bu bakımdan genç 
kız sevmediği bir erkekle evlenmeye 
icbar edilemez. Fakat buna mukabil 

kendi seçtiği erkeği ailesi münasib 
görmezse itirazı eheıruniyetle gözömi-

ne almalıdır. Zira görgü, tecrübe vo 
araştırmadan alınan malUmatın neti
cesi ailededir. 

* Bay Haydar Hüsnüye: 
- Sizinle bu bahsi nasıl münakaşa 

edebilirim? Bir doktorla konuşmanız 
daha doğru olacak. 
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Oruç tutanlar ve tutmıyanlar - Beşinci Mehmed acaba ne yapardı?- iftar 
sofrası - Yemeğe gelenler - Vükelanın daveti - Büyük ikram - Atiye yerine 

hediye - Teravih - Kadir gecesi - Beşinci Mehmedin bir azizliği 
Ramazan gelince sarayda mutaddan konuşma arasında sofrada uzunca bir za- ı ıer ve icab ettikçe incesaz takınuna da 

daha fazla dıni bir hava huküm surerdi. I man geçirilirdi. Bu mü sahabede de riya- i§tirak ederlerdi - arasında pek güzel ses
Zaten başta padişah olmak ılzere biıtün seti, tatlı söylemekte, kendismı 'ezzetle liler vardı, imamı şehriyari de sadasile, 
hanedan azası dmi vecibeleri ifaya p"ek dinletmekte, hiç özenmeksizin hulki bir etlasile pek iyi bir tesir yapardı. İşte bu 
itina ederler. Yahud öyle gösterirler ol - hassaya malik olan Hakkı Paşa ıfa eder- istihzarat ile teravih kılınırdı. Hünkarın 
ciuk!arı ıçin onlardan baş!ıyarak gerek di; ayan ve meb'usan reislerile vlıkelaya bedeni mukavemeti bu namazı böyle ce _ 
padişahın, gerek d.ığer hanedan azasının bu suretle ikram edildikten ve knhvelc- maatle ve oldukça acele ile edaya ımi.said 
aaı aylarında namaz kılmıyan, hele rarna- rile sigaraları da salonda dağıtıldıktan miydi, yoksa yalmz yatsunun edc:sıle jk
ıanda oru~ tutmıyan, erkek ı:adın kim- I sonra asıl büyük ikrama sıra gc1miş o - tifa mı ederdi, belki de bu farizeyi iç ma· 
ıeye tesaduf olunamazdı; vakıa oruç tu - lurdu.. . bcynde bendeganından bir ikisile yalnız
tanın orucu görü~rnez bır ~ey ise cie tu-1 Eskı padışahlar ~aray~anna ıftara ge- ca eda ederdi; bunu tamamile tahattür et 
tulmıyan orucu görmek de pek kolay ol- lenlere, mertebelerıne gore kırmızı atlas miyorum. Pek iyi tahattü.r ettiğim bir 
duğundan ben ramazanlarda bu elini bor- keselerde münasib miktarda atiyeler ve- şey varsa onu arasıra, hususile ramazan
cu ödemiyen kimseye tesadüf etmedim. rirlcr~i: Av_am lisan~nda diş ~irası clen~n da, küçük yazı odasının bir tarafındaki 
Padişaha gelince, onun namazlarına ~:k 1 bu aktıyde~.c~_ı ~1eşrutdı~etfdkevrınd~ t ta1kıb şark usulünde sedirde diz çökmüş, yahud 
sadık olduğuna vakıftım, takat yaşı, vu - etme uşunu emez ı; a at ana ne ere bagvd k mııc:ı kur'an · .. a·· , • . . . . . . . . . • aş ur ~· o.ırnyro gor u • 
cudcv~ zafı şer'ı ~ir mazeret te:şkıl tdcbı- ı'.1,ay~tı kendı_sıne vvazıfe oılen. ve davet~ ğlimdür. Dini vecibelere pek ziyade ria-
lecegınden belkı oruç tutmazaı, tutmaz lı erı boş çevırmege saltanat ıçın haı::aletı yetka'r olduğuna buna m·· .

1 
b. 1• 

'b b" . ·1 b k S ı• R d uması ırço.ı.ı idise bile ramazan gün'eri haremden geç rnucı ır ış naznrı e a an u .an .eşa mü. ahedelerle kanidim. 
çıktığı için yemeğini orada gızlice ) emiş, bu atiye usulünü hediyeye kalbetmek su- ş 

Ramazanın bir hususiyeti de Kadir geve pek sevdığı sigarasilc kahve.,ini orada retini düşünmüştü. Bu suretle hem salta-
cesi yapılan alay ve merasimdi. Zama -

içmiş olarak mabeyne çıktığıııa hükmet- nat şanını muhafaza etmiş, hem davetli-
mek lazımdı. lcri incitmeksizin tatyib eylemış olacaktı. nımızda hünkar bu rasimeyi Tophane ca-

Sarayın tcşklfıtı umumıyesinde büyük Kahve \'e sigara ıle şerbetler arcısında misinde yaptırırdı. Mutad üzere teşek -

Mart ıs 

• 

Holivu~ yıldızları arasında 
görnlen kavgalar artıyor 

.................................. /', ............................... ········································: ...... ,, 
· Bette Davis ile Mgriam Hopkıns sırasında yum-
' rulc gumruta geliyorlar. Joan Crawf ord ile Norma 
1 Shearer' in araları, ayni filmde rol almaları 
! güzünden çok açıldı "' .................................. I 
~·-·······-· .. ··········-········-····································· ....... , 

Amer'ıkada parlıyan yeni bir yıldız Vivien Leigh 
Son zamanlarda Holivudun havası ka- Buna sebeb bir değil, bir kaçtır: Rekabet 

dm san'atkArlara yaramamağa başlamış- geçimsizlik, kıskançlık V. S ... V. S ... Bu 
tır. Kadın san'atkarlar arasındaki mü- yüzden sık sık hadiseler vukua gelmekte-
nasebetler pek şeker renk bir

0

hal almıştır. (Devamı 9 uncu sayfada) 

bir tebeddül olurdu. Her şeyden evvel bir fasıla esnasında mabeyn müdürü mai- kül eden alayda aynca kaydc Iayan bir 
kahvaltılar, öğle yemeklerı haziolunur - yetinde bir enderun efcndisilc salona gir- cihet varsa 0 da gecenin karanlığında gü
du, bu da gayet tabii idi. Buna mı:kabil miş bulunurdu. Enderun efendisinin e - zergahın sefaletinin silinmiş, örtül.mü§ 
ıahur yemekleri tertıb olunur, akşam }inde bü) ükçe bır gümüş tcpsı, tep.:;ide o'masından ıbaretti. Camide merasııru 
yemck1eri de bir iftar sofrası haline ge- de Üzerleri davetlilerin isimleri yazılmış diniye pek ihtişam le ifa olunur, sonunda 
tirilerek, tatlısile, böreğile, kıymalı yu- bir kağıdlu murassa mailer, tabakalar o- cemaate şerbetler, şekerler dağıtılndı. 
murtasile, çeşidli çorbalarıle, reçelleı ile, lurdu. Ve bunlar birer birer tevzi edil - Alaydan evvel haremi hümayundan 
ierezlerile her vakitten ziyade tekellüf-! dikten ve elbette ne kadar ağır c!avranı- kadınlar ıstabh amireden tahsıs olunan 
lü, itinalı hazırlanırdı. Bu da tabii idi: lırsa davranılsın oldukça bir memnuni - kapalı arabalarla ayrıca camiye gitmiş 
Zira sarayda iftar.ı gitmek memlekette yetle alındıktan sonra şerbet'ere sıra ge- ve kendilerine mahsus kafesli mahalde 
titedenberi yerleşmiş bir adet olduğun - 1 lir ve bunlar da içildikten sonra (fovetli- toplanmış olurlardı. Hünkar maiyetilo 
dan ve idare şekli ne olursa olsun bu a - lerin artık arabalarına binerek saravı 1 'beraber berrnutad ma..lıfeli hümayunda 
dete riayet eden, saraya az çok intisab terketmekten başka yapacakları bir iş 1 hazır bulunurdu. Ecdadından müntakil 
ıahıbi zevat nadir olmadığından hemen kalmazdı. 

1 

adetlere, bilhassa babası Abdülmecidde 
her akşam bizlerle beraber Dolmabahçe- Huzura kabul edilmeleri nıutad değil- görülmüş an'anelcre küçük yaşındanberi 
nin güzel iftar sofrasına iştirak .:!denler di, hünkar tarafından kendilerine beyanı 1 merbut olan ve bunları tatbik imkanını 
bulunurdu. Bunlar davet üzerine ielmiş memnuniyet olunur, .onlar da. başma - bulmak için uzun zaman saltanat nöbeti· be_r. · · Bunlar nasılsa ikisi bir araya gel-ı Bu mütalea her halde bu iki zatın a .. 
kimseler değildi, bekle~~iyen bir ffinde ~ynci~ ~ahud . başkatıb v~sıtası 1e teşek-

1 
n..i bekli yen hünkar ne bu alaylardan, ne mıyor.. . . . . . . .. ralarını . bu.lmaktan _ziyade daha ziyade 

bazan tek tük, hazan butun sofrayı dol - kurlerını takdım edcrlcrdı. Zaten daha bu rasimelerden sıkôr ve usanır c.lcğildi. I .H?kıkaten ikısını hır arada hıç gorme- açmak fıkrıne mebnı olacaktı. Ne olsa sa. 
duracak kadar kalabalık mısaiirlerimiz ziyade kalmalarına vakit de müsaid de - Bu Kadir gecesi alayına dair b'r hiM- 1 mı~tım. Mesela Seyidler geçir! resminde, ray siyaseti ... 
olurdu. ğildi. Mabeynin bahçe.sinde güzel sesli h .. d' Al d l' hd" Edirne seyahatinde yep yekdiğedne kar- Ben türlü lisan ihtiyatları haztrlıyara~ 

davetlileri olurdu: bir mü'ezzin yatsu ezanını okumağa baş- ye ta .ak~tbur de ıyVoruhmde. ddina~·na ve hıa ın, §1 dargın vaziyette idiler·, daha dogvrusu Yusuf İzzettinin odasına girdim. O fl • Sarayın ayrıca . . onu ta ı e en a ı ve ane • . . , . 
liünkar ramazanın ilk on günü içinde a- lamı.ş olurdu; bıraz sonra teravıh kılına- d d d t edilen birkaç . t b 1 Yusuf Izzettm dargın, Vahdeadın barı - deti üzere sinirlice enine boyuna gezini· 

. D 1.1 . an an avc Zn m u un - kl k . .. 
7an ve meb'usan reislerile oeraber vüke- c~ğı ~~nunla bellı olurdu. avet ı erın iması mutad idi. şı ı . i?m f~sata muter~~ib... ~nun yordu. Bilemem ne yolda anlattım. Del'-
lAyı iftara davet ederdi. O zaman sofra 1 hıç bırınde de bu uzun namaz1 kılmak . d·v· . . telkinı ıle mı, yoksa teklifın reddedıle - hal kirpilendi. Ve cşevketmeab efendi • 

. b' t .. 1 . .. d" B Sarayda geçır ıgımız yılların ılk ra ğ' k tl b b h" . ıı b" . d" daha mükeIJef, daha zengin olurdu. Hün- için hususı ır emayu goı unmez ı. u- d . d. K d. . - ce ınc anaa e era er unKar ır azız- mize arze ıniz, ben o adamla - sarayda a-
kir davetlilerin arasında bulunmazdı, nun için hemen müçtemian veda etmek- ~-azanın ~ ~ 1' f aİ ır g~cesınden birkaq lik yapmak arzusile mi1 sözünde cievam dam demezler, adem derlerdi • bir arada 
onları kabul ve i:r.az vazifesi biz..:ere terk- te acele olunurdu. ~~ evve :su d zzettm saraya gelmiş- ederek ilave etti: bulunamam. Alayda bulunmamağı tercih 
olunurdu. Sofrada mutad üzere riyaset Teravih için zülvecheyn salonunrla sec t~, uzura çı ma an evvel kendisine tah- - Benim tarafımdan Yusuf İzzettin E- ederim:. dedi. 
mcvkiini işgal eden başmabeynci ile di- cadeler serilmiş, haremi hümayundan sıs olunan odada muntazırdı. Onu kabul fendiyi görünüz. Herkese karşı ikisinin Böylece arzettim. Zaten bu neticeye 
fer erkan yerlerini, teşrHatta k.~dilerine gelecek kadınlar için de salonun nihaye- etmeden e:rvel hünkar beni celbetti ve: bir arada bulunması pek iyi bir tesir ya- muntazır olan hünkar ses çıkarmadı ve 
takaddüm eden vükelaya bıra'rn1ar, .sad- tinde kafeslerle hususi ?ir yer ayrılmış 0 - - Yusuf Izzettin Efendi gelmiş. Birkaç par mütaleasındayım. Onun ıçin Kadir bu iki zat alayda her vakitki gibi ayrı 
razam riyaset mevkiini alır, ve pek ııe- ]urdu. mü'ezzini ş~~riya~i - ki .hu.n~ar !gün sonra Kndir ala~ı olacak, o da hazır gecesi alayında arabaya beraberce bin - ayrı bulundular. 
:f'ts yemeklerden yenirken pek latif bir hademei hümayun zumresme dahıl ıdı - bulunacak, Vahdeddın Efendi de bera _ seler ... Halid Ziya Uşakhgil 

Son Postanın tefrikası: 5 -
& i cr an 

Onu kollarının arasında a·I -
mak bir saniyelik bir hare -
ketten ibaretti. Evet hakikaten bir 
saniyelik bir hareketten ibaretti. Hic
ran bunu biliyordu. Ve hiç mukavemet 
etmiyecekti belki ... Siyret te bunu an
lıyordu. İnce san'atkar bu eşsiz güzeli 
bir saniyede temelli.\k ederse dünyada 

• güzellik mefhumunun kalmıyacağın -
dan korkuyordu. Onu ömrü oldukca 
fimdiye kadar yapmıya muvaffak ol~
madığı şaheser bir tablo gibi seyretmek 
ııtiyakı bütün ruhunu kavramıştı. Ah 
eğer o da bir insan olmasaydı .. onun 
da içinrie tecessüs ve ehvet hırslan ol
masaydı. Bu gece birdenbire karş-ısma 
çıkan bu gtizel ve eşsiz mahlCıka hlç bir 
teY sormadan. rnulye ald hiç bir şeyi 
bilmeden. ona dokunmadan. ona el silr
meden mukaddes bir varlık ııibi tapı-

nabilseyOİ· 

Hicran bitirdiği ıhlamur fincanını 
yavaşcg masaya bırakar&.lk etrafına 

bakındı. Yan taraftaki açık pencereden 
içeri serin bir kır havatı esiyordu. Ba
şını Si;vrete çevirerek! 

- Eviniz Jlerede? -diye sordu-
- Farkında değil misıiniz ? 
- Hayır. 

- Mecidiye köyilndeyiz. 
-Ya ... 
Siyret tecessüsüsne galebe edemi -

verek sordu: 

- Nereye gidiyordunuz bu akşıı.m? 
-Hiç! 
- Hiç mi?! 
- Evet .. nereye gideceğıimi bilmi-

yorum. Canım öyle s;ıkılrnıştı ki birden
bire kendimi sokağa attım. 

- Size inanıyorum ... Fakat?. 
Hicraın delikanlının yüzüne baktı: 
- Sormak istediğinizi anlıyorum. 

Evden beni merak edeceklerini söyli- yalnız a~amayınız.. gıülünüz.. gıüJü - - T~ek.kür ederim Siret bey. uıı 
yeccksiniz değil mi? 

- Evet. 
- Elbet merak edecekler .. fakat. 
- Fakat? 
- Bu beni hiç alakadar etmez. 
- Etmez mi? 
Siyret bunu büyük bir hayretle söy

lemişt; Hicran Iakaydane tekraırladı: 
- Etmez ... 
- Bana ailenizin ismini söylemekte 

nüz Hicran hanım, ve bana ne isterse- Fc!kat ben o kadar bedbahtım ki. .. 
niz emrediniz... - Bedbaht mısınız? Ne yazık!. 

Genç kı.z şimdi nemli kirpiklerinin - Oh mazur görünüz.. birdenbire 
arasından hiç bir mücevherde olmıyan ağzımdan kaçtı .. 
bir ışıkl::ı pırıldayan gözlerini Sirete - Niçin bedbahtsınız diye sormıya 
çevirerek güldü. Sonra gene o emsal- cağım. 

siz ve tatlı bakışlcırlıllı duvarlara çevi- - Çok iyi edersiniz. 
rerP.k sordu: - Fakat elbet onu bir gün siz bana 

- Bütün bu güzel resimleri siz mi söylersiniz değil mi? Arkıada.şlığamızı 

yaptınız? ilerlrdiği zaman ... Yani bana tamamile 
hir mahzur görmezseniz ..• Kimsiniz Siret güldü: Himad ettiğiniz gün ... 

. ? 
sız· - Evet, hepsini ben yaptım. - Size on sene geçtikten sonra da 

- Hk!. - N€ güze), ne güzel!. Merkez me- §U dakikadaki gibi itimad edeceğim. 
Siret daha büyük bir hayretle tek- rııurunun hakkı varmış; siz büyük bir Genç ressam hiç bir kelime karıştır-

rarladı: san'atkarsınız. madan Hicranın elini tutarak öptü. 
- Hiç mi?! Şimdi ikisi de ayağa kalkmıştılar. Şimdi mermrden bir heykel karşı • 
- Evet hiç .. <tklımm Hicran olduğu- Birer birer tabloların önünde duraTak sındaydılar: Siret: 

nu öğrendiniz ya.. konuşuyorlardı: _ Venüsü tanır mısınız? Venüs dil 
Birdenbire Hicranın güzel ve ma- - Şu galiba Jokond ola~ak? Miloyu? 

sum gözlerinden iri 4'ki damla gözyaşı - Evet tA kendisi ... Onu İtalyada - Evet. 
süzülerek dizlerinin üstüne düştü. bizzat müzedeki tabJodan kopye ettir':"': - Beğenir misiniz? 

Siret bir çocuk gibi ağlıyarak Hic- - Belki aslı kad&r güzel... - Hayır. 
ranm ayaklarma kapa•nmamak için - Resim sever misiniz? SirQt genç kıza döndü. Onu iki elin-
kendini zor tuttu. Genç kızın ~ıırtıru - Çok severim .. mektebdeki mual- den tutarak harikulade bir modele ba-
!'onsuz bir şefkatle okşıyarak: rm bana d::ıiına kompliman yapardı. kan hayran bir san'atkar bakışile süz-

- Affediniz beni! -diye yalvardı - - Oh ne iyi.. eğer kabul ederseniz dükten sonra: 
kAti .. arbk size hiç ·bir şey sormıyaca - bundan sonra size ben ders vereyim. - Hakkınız var -<ledi- beğenmcmek-
ğım ... Siz. ne isterseniı. öyle yapınız .. Yani şİ7.e yardım edeyim. te hakkınız var. (Arkası 1'rır) 
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il ati 
tt... ... -.... ~~~ .. :":":": ... ~ ... ~ ... -~.-... Yaza .· lsm t Hu'os·ı • 

CZİRAA T:J 
Yol boylarına meyva 
ağacı dikmek bizde 
mumkun değildir! 

laza•: Berlindeki on inği1iz lçisi Navil Han er n 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,-·······················································, 
1 ! ; Bir v. ·ıayetin böyle bir taaavvu- : 

Mareşal Blomberg'in izdivacı, Hitler ve 
runun tahakkuk edeceğine inan- : 
mak, iıe biraz hayal lıarl§tırmak : 
demektir. Çünkü memlekette E 

zirai asayi• henüz kat'i olarak ; 

Almanya üzerinde büyük tesirler ya 
• temin olunmamı§tır. ~ 

' i .................................................. -... ·-'' 

Yazan: Tarımman 
Vilayetimizin birinde 35-40 kilometre

lik bır yol, geçen iene asfalt& çevrilmiı; 

ve bu cidden güzel başarıdan dolayı b._: 
.. l1 
t~n ~urddaşlar pek memnun olmuşlardı. 
Şım~ı ~~ yolun iki yanına ağaç wkil _ 

Çayın envaı vardır • u1eı>ı bıısbut ·· ·· l : !sohbetleri, dedikodulu çaylara tahavvül 1 ' un guze !eştınlmesı karnr-
Rize çayı. , ettl Şimdi her kadının bir misafir günü 'laşlırılmış bulunuyor. 
Seylftn çayı. t var. Misafir günü .gelenlere çay ıkram e· . Fakat ha~r aldık ki, yakınlarda tat -
SüUü çay. ı dilir ve dedikodu başlar: bikatına geçılen kararın sakat bir nok -

Şekerli çay. - Bayan Nec'ayı nasıl buluyorsunuz? tası vardu~: . 
Çaylan ikinci bir taksime tabi t·.ıtabi- - Fena giyiniyor. . Yolun ıkı yanına dikilecek ağaçların 

Jlriz: - Evet, hiç yakı~tıramamıc: gusu yok. bır kısmı meyvalı, bir kısmı meyvasız o-
Kültürel ., 1acakm ı çay. - Hakikaten öyle bayan, zevci Necati ış. 
Dedikodulu çay. Beye de yazık oldu. ~la~ada:lar bu sayede yolun yalnız 
Druutlı çay. - Evet, böyle olduğu halde NcclA son yeşıl ~ır golgeye değil, ayni zamanda, el-
Kokulu çay. günlerde Nizamettin Beyle kur yapıyor- de .. edılcc~k meyva hasılatile bir (tamiratı 
Çayın ban hımufyetlcri vardır: muş. mutemadıye karjılığı) na da mazhar ola-
Xrvama gelir. _Ya!!! c~~ düşi.inmüşleı ... 
Fıkırd81'. - Evet, ikisini plajda görmüşler. Doğrusu bunu biz bir tüılü anlıya -

Taşar. - Süheylayı gördünüz mü? madık. 
Galeyan eder. - Saçlarını kızıla boyatmış. Pürüzsüz uzanıp giden bir rısfalt yolun 
Burada hepli hakkında ayrı avrı izahat - o da ne yapacağını şaşırdı. Hiç de iki .yanınd~, çiçek açmış elma ağaçlel'ile, 

~.receği.m. iyi gitmemiş. yeşıl renklı akasya ağaçlarını gi1r:nek, sa-

Rize çayı: - Kim bilir Hakkı Beyler söylüyorlar.1 h~d~n ~ö~ül. ~çıcı bir şeydir. clsviçrede 
Belki Hakkı Bev öyle istemiştir. ı koy.ıcrı bırbırıne bağlayan ycılların iki 

Üniversitelilere rektör tarafından ·k .; h ı - - Hakkı Beyin de onu bc~enmesine yanı ep meyva ağaçlarile süslenmiştir. 
nm edilen çaydır. şaşarım. ~e sınırları içinde bulunduklar. köyle _ 

Seylan çayı: rın halkı, ne gelip geçen yabancılardan 

Peyami Safa, Server Bedi gibı çay ne
-.llerine v!kıf olmıyan kimselerin Rize 
pyına ve!"dikleri isimdir ki, bu yüzden 
ı,nMlare mahcub vaz.iyete dl1şerler. 

Sütlü çay: 
Beynelavam •Ütlii çay ismi verilen 

~ y, üt ismi verilen beyazlatılnııs suyun 
çaya katılmMile elde edilir. 

Şekerli çay: 

Danılı çay: ıtek kişi, bu ağaçlara elıni sürmez. Bütün 
Çayın bu nevine cTe. ctahı derler. O- memleket onların hüsnü muhafazası için, 

tel salonlarında, muhteşem apartıınan - . umwni bir söz birliği yapmış gibidir. 
!arda yapıldığı gibi, harabiye yüz tut - Böylelik'.e yol kenarlarındaki meyva a
muş üç odalı evlerin bir tek odasında da ğaçlarının hasılatını da, yolların ömrünü 
y~pıl~~· Bu çaylara ka<lınlar ekseriyetle uzatmaya tahsis etmek mümkün olmuş
nım uryan, erkekler de siyah elbiseler tur.> 
~yip soba borsuna dö~üş bir hald: ge- Fakat Türkiyede ve bugünkü şartlar 
lırler. Ma~d çay ıçmekten zıyade içinde buna benzer bir şeyın olacağına 
dansetmektır. 

1 

inna1!1~k, işe biraz hayal karıştırmak 0 -

Kokulu çay: lur. Itıraf etmeliyiz ki, rnemıeketimizdc 
. en büyük köy davalarından biri de (zı' -

Danslı çayların hemen hepst aynı za - • . . 

-6- r 
Başkalarının haklarının müsavi -

liğini kabul etmeğe, ve mese -
leleri kuvvet istimal ederek değil 
de müzakere ile halle amade bir Alman
ya ile, bu şartlar dahilinde gentleman 
anlaşması yapmayı tavsiye etmek pek 
fazla yerinde bir hareket olurdu. 

Bitler ile Nazı rejiminin, Almanya -ı 
nın dahilde vaziyet1erini kurtarmak, 
kuvvetlendirmek için kullandıkları usul
leri, Almanya d~ında tatbikte ısrar ey
ledikleri müddetçe, böyle bir an!aşmıJ-. 
teşebbüs etme1r akametle neticelenecek
ti. 

Nazi hükıimeti ile olan fena münase -
betleri düzeUmek için Mister Çember -
lfıyn 1937 senesi sıralarında 1kinci bir te
şebbüste bulundu. 

Rayhın av nazın sıfatile, Berlinde bir 
büyük av meşheri açmak üzere Göring 
tarafından icab eden hazırlıklar yapıldı. 
Hazırlıklar iyi yapı'!ımıştı ve ser
ginin zikredilmeğe değer bir faydası 
daha oldu ki, o da o zamanlar meclisi hAs 
reisi bulunan Lord Halifaksl.l\ Berline zı
yaret etmesi imkAnını temin eylemesiyJi. 

Şurası da doğrudur ki, diplomasi an'a
nelerine uyularak, ayni zamanda bazı ma 
hallerde heyecanlı ve mübalaAalı ümid
lcri ve bazı yer1ıerdeki tahminleri berta
raf etmek için, bu ziyaret tnmamıle şah
si ve gayri resmJ bir mahiyette olarak 
gösterildi. 

Fakat hakikat şu idi ki, bu ziyaret, 
Hitlerin aradığı sanılan, ve daha iyi bir 
anlaşmıya müncer olabileceği umulan 
bu ziyaret mühim bir İngiliz siyaı.et ada
mı i1-c Nazi liderleri arasındu şahsi bir 
temas tesis etmek için MistPr Çember -
layn tarafından düşünülmüş ve Hızar e
dilmişti. 

Bugünlerde bütün kahvelerde içilen 
~y bu nevidendir. Kahveci çayları ge -
ı1rlr getirmez, çay içecekler derhal ko
nuşmıya başlarlar: 

Şeker i§ine ne denin? 
- Saklarnq!ar biradep. 
- Vallahi birader böyleleri berum eli-

me verseler, alimallah hepsini sakladık
larına, saklıyacaklarına pifman ederdim. 

- Yahu bizim bir kotn§U var, adam 
t~ bir çuval almq. 

l raı asayış) meseles·d K"" 1 .. 1 · · · 
manda da kokulu çaydır. Kokular mev ~ ı ır. oyu erımı~ı 
sime göre değişir. Eğer mevsim kışsa bağ, ba~çe ~a~mak~an a

1
akoyan; her za

danslı çaya gelen kadınların sürdükleri ~an ekıp bıçtıklerı mahsullerin arasına 
esans tabir edilen koku, ter kokusuna ga- hır ~aşkası~ı ekl.et~iyen, ~~ .~öylece hep 
libdir ruhnevaz bir tesir husule gr_1irir aynı şeylcrı yetıştırmek yuz'.lnd·~n top -
Eğer ~evsim yazsa ter kokusu l:!'ians k; raklarını :akirleştirerek onları ferablat
kusuna galib gelir ki tahammülfersa olur. mıyan Amıllerden biri, belki ciP. b.rincisi 

Fakat alışmak meselesidir. Alışık olanlar budur. 

Ve bu pl3n bu şekilde muvaffakiyetle 
tatbik edildi. Eğer daha iyi bir anlaşma 
mümkün olsa ve bu keyfiyet hakikaten 
de Hitler tarafından istenilmiş bulun -
saydı, bu ziyaret azami derecede bu işi 

görmüş olacaktı. 

Blomberg meselesi 
12 Kanunusani 1938 de Alman mat -

buatı, Feld Mareşal Blombergin, bir gün 
evvel F.rolayn Eva Gruhn isminde bir 
kızla evlendiğini, ve bu merasjmde Adolf 
Hitlcrle General Göringin yegane şahid 
olarak bulunduklarını ilan etti. Bir gece 
evvelisi, propaganda nezaretinde bir ak
şam yemeğinde bulunmuş, ve ev sahibi
miz, o zamanlar propaganda nezareti 
müsteşarlığını yapan, şimdi ise ikt1sad 
nazırı ve Rayhşbank müdürü olan Her 
Funk, ziyafetin sonunda, içinde birçok 
kabine azasının, sübaylar ve Nazi me -
murlarının bulunduğu 60 kadar misafi
re bu haberi bildirmişti. 

_ Birade'!" deve bir akçeye, a~ve bin 
akçeye hehsabı, hani ben o gün iki yüı 
elJ.i ~ram dHem alamazdım.. 

bu kokuyu da nıhnevaz bulurlar. Ben bu yüzden sarımsak biJc yetiştir-
miyen köylüler bilirim: 

Kıvama gelmek: - Komaz!ar ki beyim, derler. Hayvanı 

Danslı çayların hususiyetlerinin birin- bir tü.rlü, insanı bir türlü .. 
cisi çayın kıvama gelmesidir. Çayda bu - Köyde hiç kimse münferiden bir şeye 
lunan bazı erkeklerin gözlerine .ıcestir- heves edemez. Üç dönüm kavun - karpuz 

Gazetelerd~ ila~ edilen, bilahare çay- dikleri kadınla, bazı kadınların da hoşla- ekecek adamın evini de tarlasına taşıması 
da.kilerin resimlerı gene gazetelerde çı _ .rına giden erkekle tatlı tatlı konuşmak l 1azım geldiğine inanılmıştır. İki gün ev-

Kültürel çay: 

!ı!are§al Blomberg zevcesile birli~te 

çirmeğe, bu suretle nikahı feshe kan • 
dırmaya çalışmak oldu. 

Blombergin bu teklife yanaşmayı red
detmesi, taraftarlarının gerek kendisinct 
gerekse Almanyaya karşı be::ıledikleri 
sadakate inanan Hitlerin imanını sarstı. 

Fakat bundan daha beteri de vukua ge -
lecekti. 

Blomberg, siyasi bir mareşal olmak ve 
Nazilere karşı aşırı derecede uysal dav
ranmak bakımından ihtimal ki ordu şef
leri arasında pek sevilmiş, tutulmuş mir 
şahsiyet değildi. 

Tesadüfe bakınız ki, Nazi müfritleri 
de, onwı kendi saflarında ) er alınış ol -
mamasından, ve askeri meselelerde on -
ların aşırı şekildeki müdahalelerine mu
halefette bulunmasından dolayı mareşali 
ayni derecede sevmiyorlardı. 

Başkwnandan General fon Fritsch 
Hitlerin bu berzahtan bir yol bulup kur
tulmasını beklemeksizin, dığer general
lerin müzaheretile Führere müracaat e
derek, ordu disiplininin böyle bir mazi· 
si olan bir kadınla evlenmi~ olan Bloın • 
bergin harbiye nazırlığı mevkiinde tu -
tulmasına müsamaha gösteremiyeceğini 

tebliğ etti. 
Bir diktatörün ho~lanmadığı bir şey 

varsa, o da kendısine emredilmesi idi. 
Kısmen kendisinin böyle zorlanmasına, 

tazyik edilmesine karşı duyduğu öfke, 
nefret, kısmen de eski arkadaşına besle
diği sadakat yüzünden Blombergin va -
zifesinden atınrnasında ilk önce tered • 
düd gösterdi. 

Bunun üzerine, General Fritsch, yal
nız askeri disiplinin muhafazası bakımın
dan ısrarda bulunmakta kalmadı, ayni 
zamanda, Führerin harici politikasını ve 
bilhassa Avusturya politikasını şiddetle 

tenkid etmek fırsatını yakaladı. kan çay toplantılarına bu isim verilir. fır.ı;atmı elde etmelerine denilir. vel görüştüğüm bir zat, köyim h(-men 
Bu çaylara iitirak edenlerin bir 1<ısmı U- Fıkırdamak: yanı başındaki tarlru:ını bir tıirlü (Dut 
niversite talebesi, bir kwnı da onların bahçesi) ne çeviremediğinden yana yakı-
akrabaları. ahbablandır. Bu da danslı çayların hususiyetlerin • la derd yanmıştı: c- Daha fidanken eşe-

Çay top!antılarında Üniversitelilerin dendir. Fıkırdamak bazan çayda kıva - ğine sopa olarak çekip sökenlerin, yarın 
içtikleri çayın feyizlerini arttırmak hu- ma gelmiye takaddüm eder. Kadın hoşu- yaprak verince ne yapabileceklerini bir 
susunda büyük yardımı olur, Hattl o na giden erkeğe karşı fıkırdak bir tavır dü~n· diyordu. 

Bu Hitlerin müsamaha edeceği, iz.in 
vereceğinden pek fazla ileri giden bir 
hareketti. Mareşal Görlngin dediği gibi: 

Herkes haberi büyük • bir şaşkınlıkla 
karşıladı, öğrendi, ve derhal birbirine bu 
Frolayn Gruhn'un kim olduğunu sordu 
Kimseden de sadra şifa verecek bir ce -

b l d 
cEğer sizin nazırlarınızdan biriı;i gel-

kadar ki onların artan feyizleri ~ay top- takınır ki çayın kıvama gelmesine sebeb Köyde korucu yok mudur, demeyiniz. 

}antısında hazır bulunan akrabalarına, olur. Yeni yetişen bir bağı çiğniyen iki hay-
ahbablarına bile iıttikal edert onlar da Bazan da fıkırdamak çayın kıva:n.a gel- vanın yaptığı zarar; hayvan sar iblerine 
feyizyab olurlar. mesini müteakib, erkek kadın çift çift kesilen üç, beş kuruş ceza ıle gideri!e -

kenarlara, kö~elere çekildik1eri zaman mez. Maddi kıymeti tamamen öclense bi-

Dedikodulu çay: 
vaki olur. Erkek yanındaki kad:nla alA- le, zararın telafisi daima yem ylllara 

Evvel zamanda kadınlar birblr1erine 
kadar oldukça kadın fıkırdar Ye nihayet muhtaçtır. 
bu erkeğin taşmasını mucib olur. 

Taımalr: 
aabah kahvesine eider1ırdi: 

Kocalan evden çık.ar çıkmaz, onlar da .. .. .. 1 
cu:_balarda, tahta~ard:a:oc;;:::e:~.. Ta~mıya, ta~kınlık göstermek dahi der-

_Hu ~ınşu, sana sa ler kı kıvama gelmiş çayda erkeğin ya-
ıcleyım mı. . k nında bulunan kadına hadden fazla

1 

so -
- Başımın üzerinde yerın var, om- kulmasına derler. Nazarı dikkati celbet-

fU amma, biraz evvel Mısırçarsılınınki mediği takdird "b· · 

ğ ·· yyJzin e mucı ı memnunıyet ne-
beni ça ır.mıştı. Sen de gel, ınume ticeler verir 
kaynanası da gelecek.. konuıur, derd - · 
leşiriz. Galeyan etmek: 

Mümeyyizin kaynanası, kolağasının 
karısı, nalbandın Ayşe veiaire Mısırçar
ııiınınkinin evinde toplanırlar. Kahveler 
içilir, dedıkodu hatlardı: 

B~ dahi danslı çayların hususiyetlerin
den~ır. Pek ender vaki olur. Galeyan se
bebı kıskançlık, veya beceriksizliğin ak
sülAmeli gibi şeylerdir. Galeyanlı .. aylar, 
çayın zevkini kaçırır, çayda bulun:nıarın 
dağılmalarını mucib olur. 

- Aman hanımcıtım, sarı evin gelini 
ne biçim kadın, kokana sanki. .. 

- Bırak Allahı seversen komşu, k:ırı 
sürmüş, sürüştürmiif. Yarın ahırıtte iki 
•lim yanıma gelecek, 111 duvar nasılsa 
övle olmuş. 

- Zaman değ~fnce bu dedikodulu kahve 

Çayda galeyan vukubulmamasını isti
yen çay mürettibleri, kocaları lmkanç 
kadınlarla, beceriksiz erkekleri çava da
vetten mümkün oldu~ kadar içti~ab e-
derler. fsmct HuHlai 

Bu mesele yalnız koruma teşkilatının 
takviyesi bakımından da mütaka Pdile -
mez. Ona şiddetle ihtiyaç olmakla bera
ber, köylünün bizzat bir koruma terbi -
yestne erişmesini de temin etmek lAıım
dır. Yoksa yalnız zor1a gayeye ı.taşmak 
pek güçtür. 

Onun için asfalt yolun iki yanına :mey
vasız ağaçlar sıralamalı diyor ve (yolun 
tamir masrafına favdası olur) fiJcrile 
meyvalı ağaçlar dikmeyi şimdilik yE>rin
de bulmuyoruz. Yok eğer her ne pahasına 
olursa olsun, halkın altaç terbiyesini art
tırmak emell\e mutlaka umumi g-eçitler
de meyvalı ağaç tutundurulmak fsteni -
yorsa diyecek yoktur. 

Bize göre (zirai asayiş) in henüz pek 
de yoluna girmediği bir memlek~tte, yol 
boylarına dikilen meyva ağac;larınm se
lamette kaldıkları kabul edil"'e bile, mey-

(Devamı 9 uncu sayfada) 

va a ınama ı. 1 
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.. ·ıd· "h t se ve, caskeri meseleler tamamile berta-

ırço a n ere gır~ı ı, ve nı ave . . . . . 
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· i raf_, ben sızin harıcı polıtıkanızı beğen -

an aşı ı ı. ro öyn ru n ımm er n . . ~ 

1
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11 
f k t mıyorum ... • dese Mıster Çemberlayn ne 

po ıs eş ı ıı ı osyasın a caz e , a a , Ş . . .. . 

h f
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1 
k k dlı yapardı.. üphesız kı o, teşekkur cderım, 

d Allaha ısmarladık, der ve Hıtlerin Ge • a ı meşre ır a ın o ara ayı - . 

ırt. . G t t .k fi . neral Fritsche yaptığı gibi o zatı azleder-
şın, es aponun en rı acı şe nın u - d. 

'zun uzadıya hesab edi1.miş bir oyunu, bir ı .. 
düzeni olup olmadığında asla karar kıl _ Nitekim böyle de oldu, Fristch azle • 
mış değilim. dildi. Blomberg de vazifesinden ayrıldı. 

Hltler veya Görlngin olup bitenlerden Ondnn sonra HitlerP. bu iki mühim 
haberleri olmasa bile, hiç olmazsa Himm- .,beddUJü ne suretle istifadeli bir neti -
lerin maHlmatı bulunması icab ederdi. ceye bağlamak, veyahud da bunu hiç ol
Üstelik Blombergi devirmek, Jrtadan kal mazsa kendisini küçük düşürmeden yap
dırmak hem kendi şahsı, hem de müf- mak meselesi kalıyordu. 
ritlerin menfaatleri iktızasındandı. Nihayet, ÜÇ hafta sonra, 4 Şubatta, 

Her ne hal ise, meydana vurulan bu Hitlerin o seneki ilk ve gem, dizgin tanı
sırrın Hitlerin şahsi hislerile ve efkarı mıyan öfke, hiddet tezahürlerini mütea
umumivenin mareşale knrşı besledikleri kib, bu iki tebeddül, yalnız orduda de
muhabbete indirdiği darbe pE>k büvük, ğil, bahriyede, hava kuvvetleri ve dip • 
pek şiddetli oldu . Hlomber~. Hitlerin 1!0masi işlerinde yapılan diğer nakil ve 
yalnız en çok güvendiği müşavir1erinden tebeddüllerin geniş bir tesettürü içinde 

biri değil, ayni zamanda en yakın, en sa- ilan edildi. 
mimf, ihtimal ki en çok sevdiği arkadaş - Diplomasi sahası müstesna, Blomberg 
larından biriydi. ile Fritschin işlerinden uzaklaştırılma -

Ve işte bu en iyi arkadaş1 onu aldat - }arından maada diğer sahalardaki deği -
mı~tı. Hitler, haktkatı ö~renlr öğrenmez, şikliklerin pek az ehemmiyeti vardı. Zira 
ilk işi Blombergin ayartıldığım Heri !Ü- bu tebeddüllerin yüzde doksanı, hadise-
rerek, onu bu evlenmek fikl'inden vazge- (Devamı 11 inci sayfada) 

~--- -~---= ..... 
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' 
Roma-Berlin- Tokyo ve 
Moskova arasında bir 
bJok teşkili isteniyor 

<Baatarafı ı inci sayfada) 

Finlindiyada 400 bin 
kişi meskensiz kaldı 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) nınır.ası meselesini tetkik eylemediğlnl 
d ıemişt1:. 

sel• de memnuniyet'bahf bir netiCeJ'e Fin ordusu, yeni tayin edıl n hudu • K b" . 
isll edildiAi takdirde, iki dnlet arasında lara çekilir çekilmez üç devlet arasında a ınemn Vaziyeti 

· müzakerelere başlanacaktır. Konferansın stokholm H CA.A.) - Nya Dagllgt 
bir ademı tecavüz paktının imzalanması ih ıme- ııanda gazeteslnln Be~ aldığı b~ 
beklenebilir. ta~· . ve mahalli henüz ~it edi bere göre, Rlty'nhl BeLtlntın avdetlnl ı 

Dö·rt•-- L•-•- ..... 7 mıştir. ıeak.lb Finlandiya tabinealnde bir det 
~ umuau ._ Tefsirler Uk vuku bulmuına, hatta bbinetıııı 1Bt 

Roma 14 (Husml) - Tokyadan alınan Oslo. 14 (A.A.) - Şimal memleketleri ~ =· ~°:~~df 
haberlere göre Japon hükWrıeti, İtalya, arasında akti mevzuubahs olan askeri it- ~ rOnüllillerln, kabil old::ı- bulunaı 
Almanya ve Sovyet Rusya ile bir yak - tifaka dair Arbeiter Bladet diyor ki: bwçe döneceklerlııl Ja.natta~~dar ç 
laşma siyaseti takib etmek arzusundadır. Bu ittifak, pyed tahakkuk: ederse Bir i.yam 6nlemek • • 

Bu siyasetin nihai gayesi Roma - Ber- münhasıran tedafüi olacaktır. Bittabi .amsterd&Ill H (A.A.) _ cT: 
lin - Moskova - Tokyo arasında bir blok böyle bir ittifakın tehlikeleri inklr edi- atnln arlslnkldetl muhabırı, Flnla~dJ~~ 
vücuda geü.rmektir. lemez. Ancak §imal memleketlerine ve- dusu zab!tlertnden bir çOlunun. nıllll m 

Japonya ile Amerika arasıncfaki tica- rcceği emniyet melhuz tehlikcl re üstün fa& nazırı Nukhonen'trı 1.ııttfaaından ao 
rl münasebatm menfi bir yola girmesi, o!ıacaktır. nzlfelerl bafllldan atınmıo olduklarını b 

ber vermektedir. 
Japonyayı Avn.ıpadaki üç totaliter mera- Fin Cümhurreisinin hltabui Bu rnuhablr, lllve edly0r: 
lekete yaklaşmağa sevketmektedir. Helsinki, 14 (A.A.) - Finlandiya Rei- Bu tedbirler, Fin - Rua 8Ulhünü im ı 

Rus • Japon münasebabnın daha faz - sicümhuru 8-ugün öğle vakti ~Uı mille- mış olan hükümete ka.r11 herbangı bir z~ 
la salah bulacağı ve bunun Çin - Japon tine hitaben bir mesaJ· nAıZTetmic.tir. hareketi yapılmasına mlnı olınat makst 

-,,- Y le ittihaz edilmiştir. 
harbine de müessir olacağı nıuhakkak Reisicilmhur diyor ki: 

dır Toplar susar auamaı 
sayılmakta • Vıipuri, Kareli ve onun, hürriyete bu Heı.ctnkl ıt CA.A.> - F'1ıılandııa harh 

Kamçatka meselesi, Tokyo ve Mosko - kadar bağlı olan halkı. tarihte birkaç de- nazırı Tıınner, yabancı ga7.eteler nıüııı 
va arasında en dostane bir şekilde hal - fa anayurddan koparılmıştır. Jerlne şu beyanatta bulunmuştur: 
lediJmişttr. Şimdi, bütün gayretlerimizi buna ta- Uzun zaman dayanaınıyacatıınızı dl 

Bir Japon heyeti Komaya -'diyor hammüle ve bu bölgedeki vatandaşları- ilk günden bllfyorduk. Bhıe ~ ver 
•- • bile askerimiz kati gelmlyeeekU., Bir tek 

Roma 14 (Husu.Si) - Tokyodan bildi- mıza manevı surette müzaherete hasret- surumuz vardı, o da kQçük bir lllllleı oli 
. . . meliyiz. Siyasi hayabmız, devletimizin 

1::><ı.unye kocasının SÖJÜnÜ dinledi; SS"Seri idim. Bu oteH, tesadüfen elime riliyar." . . , . . fekli ve Fin}.indiya milleti bakidir ve m~~· kes emri verilir vernnı~ ve to" 
' faya çıktı. Otelin büyüık kapıBmın geçen küçük bir mirastan nasılsa istifa- ~ bapekil ~to_nun ~ti altın- yaşamaktadır. 8usar auma:ıı, uterlerlmJz; tiu ftınduı .. 
. :ıhanlığmda çıplak bacaklı kadınlaırı. de ederek aldım. Geçen seneye kadar da bır Japon hey"etı, ikbsadi müzatcr

1 
•- Mütearrıza karşı muzaffer bir ıekilde llrı vazıyet karşısında ş&fU'mJtlar ,. on 

c :!ketsiz • .başı açık gençleri seyrederek gılç hal ile idare ettim. Geçen sene kaı-- lerde bulunmak ~ere, yakmda talya - mukavemetimize imkin verecek olan geçilmez bir uyuşukluk dufmUtlardır. 
kendini avutmıya çalıştı. şrma Sabriye çıkmasaydı... ya hareket edecektır. transiti reddeden İswçle Norveçin bu askerlerlnln bulundukları yerlerde 96ttül 

ON B~h.Td KISIM - Gen ... hır' ~-ft-.lüf" mu""?.. Bu haberi veren Japon. gazetelen. .. · iki hattı hareketleri önündeki hayal inkisa- lerl ve derin bir uykuya daldıkları ıörni 
·uwn· ~ ·~..u. ek cil Filhakika aylardanberl Fln askert; n~ 

Öyı Za ali ldatılm dost meml et arasında iktısa mun.ı - nmız çok derin oldu. Bununla beraber uyku nedir unutmufttl ve buna 8 .... Kan bca otelcr1er - e ya.·· v ı a ış. batın dah f--1- ;..;.,1· ;:ı· den do ' -
. ' aldatılın belki fena ollara d'" üş; se a CllJCll ge"""rıyecesm - bütün şimal memleketleri arasında sar- Artık otomat gibi hareket ediyorlardı 

.Bır giln sonra, ~yni sahanlıkta, sa- kims . ış. b ba y B · \Şllk layı memnun1yet izhar etmekte ve bu - aılmaz ve devamlı bir birliğin teessüsü - - · 
h eslZ. aD8Sl2'.. 8 SlZ. • • enım ar• din.. t bbüsl bir '''''"''langıP 0 v il b u ye .d lıncaklı bir iskemleye uzanan Tal a ıktı· Evlendik nun 6"'r eşe ere ~ " - icab edeceğinin komşulanınız için aşikAr 8 S ug n nı en 

bey. sigarasının tütününü savurarak: şın; {h ~ .. 
1

1» k:· lacağını yazmaktadırlar. bir hale geldiğini ümid ediyorum. Fin-

- Hiç şüphe yok ki bu işi istemiye- a Da h gu l re ·. tik d .. 1 - -:-b. .landiya milleti, batı medeniyetinin ön Mussolini ile görUşece 
rek .} apıyorsunuz İhya bey? - a a evv .• sevış • :y.ınız. vi _ Sovyet Rusya yanı ır , karakolu sıfatile ifa ettiği rolden dolayı 

Bir iskemleye gömülmüş olan İhya - Evet. tabu .. · Fakaıt bızım sc ş gurur ve iftihar duyabilir. fBqtaraJı l inci say/ada) 

Rahr.ıi içini çekti: mem_iz pek k~ sürd.ü. Daha do~nı~~ harbe snruklenmiyecek Manerhaymin orduya emri yevmiai tan kanaatine göre Avrupaı seyahati 
- Evet dedi. Belki ellinden daha iyi aavn resmf sevıroıf'mız pek kısa surdu. Stokh lm 14 ·u· 1 M h nasında elde ettiği malfımat Ameri 

' Ond 1 nd"k e beni o kurtar- 0 • - .&111.areşa aner aynı, R . . .. . .. 
işl~: lirdi. ~mma kısmet... an som-a eve 1 v CBaştarafı l inci sayfada) Finlandiya ordusuna hitaben neşrettiği eısıc~uru R~~lti muz~ereli l 

Oile yemeginden sonra idi. Yazın en dı. O~li bu hale getiren odur. Her şeyi ver münasebetler ihdas eylemektedir. bir emri yevmide diyor ki: sulh lt"hınde yem hır teşebbuse sev 
sıcak günlerinden biri sayılabilirdi. 0 alır, 0 idare eder Mutfaktan orta• biz- Gazete, muahede hükümlerinin Molo- Ağır şartlarla bir sulh imzalamak za- decekt~~· Bu ~kdirde, f~giliz siy 
Herkes terliyor. herıkes din~necek. ve metine kadar her şeye o nezaret eder. tofun 20 Teşrinisani 1939 da yaptığı be- ruretinde kaldık. Harbe icbar edilmilti- mehafil•nın mutaleasın~ gore. Aın 
nefes alacak bir göl'{e arıyordu. Yürük Yalnız nezaret mi? Bizzat iş gördüğü- yanata tamamen uygun oldu u bildir-ıni:z. Yarattığınız mucizeler, tarihte, asır- kanın dahili siyasetini gözönün<le 
Aliye, denize gidenlerden coğu denız- nü de belki görmüşsünüzdür. mekte ve Sovyet tedbirlerınin münhası- larca par'aklığını muhafaza edecektir. mak lazımdır. Çünkü hü«funet part 
den c•1\:mak istemedikleri, yahud sa!liJ- - Evet. evet ... Bu siz.in için tam pi- ran Sovyetler Birliğinin ve bilhassa Le. Bugün 200 bin düşmanın toprak altında bir intihab mücadelesini karşılam 
de kalmayı tercih ettikleri için geri vango . . . Hele sizi sevmesi büyük hingradın emniyetini zıman altına alma- yatması sizin suçunuzdan değildir. Siz mecburiyetinde bulunuyor. 
dönrr:cmişlerdi. 1ans i~i... Görüyorum, ki aranızda• hiç ğa matuf bu!unduğunu kaydeylemekte- onlara fenahk etmek memediniz. Sade- o 

Talha bey, bu sıcak ~niln ~rdli!i bir ihtilaf da yok. Her hususta sizinle dir. ce, harbin fU amansız kanununa uydu- 0SI iranın bayramı 
rehavetle biTkac «ere Rerlnd"kten son- hem'Tikirdir. değil mi ? Gazete diyor ki: nuz: Ya ölmek, ya öldtlrmek. Ben, birçok 
ra do"nıldu. Kendini uykuya vermek (Arkası var) Sovyetler Birliği Finlandiyaya kar" harb meyda.nlannda dövüştüm, fakat as- (Baştarafı 1 lnd sayfada) 
istemi\ ordu. • ·--·--··---·-·--·-----·- Vaziyetinin de isbat ettiği gibi diğer dev- la sizin ayannwia muharib &6rmedim· halinde bulunan aşiretler meselesini !i 

- İhva bev. d-di. Siz münevver bir Memurların dı· ı !etlerin istiklaline hiçbir zaman suikast- 1500 den fazla Rus tankının Ye '100 den kalemde halleden, tranı baştanbaşa ör 
gencı;ıni7.: Msıl o~ da oteJcilt~e heves te buluıunamı§tır. fazla tayyanıntn tahrib edilmif olmaıı, ce~ o~an demiryolu siyasetini bütün 
etttnı ., fy.1 bfr t.ahsilfnfz oT~tıı l'erek . . • f"h ı Müstakil siyaset bhrama.nlıtmızı gösterir. mıre ~· ve nakliyecilik tarih" 

- ~~t. Jlc;evf blttnftm. Hulrnkta dP ım an arı ..,_, allst harbi So hü Garb devletlennin, yudummıza ket- pyanı iftihar e~rlerinden birini tep 
ttUnct empery vyeı - mak hususundaki N'\k ...ı\-1: •Adleri ma- eden ~ans - İranıen dem1ryotunu ' ya~ 

:kf c:;one okudum. Ankara 14 (A.A.) - Maarif Vekilli- kfunetinin önüne devlet hududlarının r- 6......... ran· niha t ed nt kisv k 
l f tah kkuk d ed" ç·· kü k JDfUı" ' ye m e e, şap a lııJt 

- Konuşmanızdan "" harelretleri - ğlndeu bildiriliyor: emniyetini ıemin vazifesini koydu. Em :a;~~ız, k:ndl m:n~:tl;rln~n naza~ı iti- la~mı gayet cezd bir tarzda ve bir ~ 
nld zdn! . ~elli.iOtelcilfkB"Ml:~ yaıAkışmaz. 36S6 ve 36S9 nwnaralı kanunlarda peryalis~ deekvletıe.~kilç~rpsi~k~b~- bara alarak, müt~fik kıt'a1armın. kendi lçın~e tatbik eden t ranm büyük evJAı 

emet: ı~tem yorum. ı ctıus... vrupıl bahsedilen yabancı. dil imtihanlannın r~ etmıyer mus... . ~t. ta ı ı- topraklarından geçmelerine mftsaacle et- Şehmşah Pehlevidtr. 
da 011.!1 ışleten doktorlar, sabık d1plo- h M •~ -ıı şri ayla _ nı anu eden Sovyet mılletı. milletlere medı'ler. Elmı· akıbete ugr-a~ı"" topr-~,A- y- * 

t1 b"t .. d- ır. k it bt d b" er sene ayıs "" .l'J[ln'l.;ı e n "beti · b' h be U' At SA.&CI -

~ .~~ lı e ~ tum. ı8 aı h z e. t ıraz nnda y~cağmı t~bit eden talimRt- ~y:~~ mu~ keı: getıren ır ar nmızdan bir kısmını yabancılara terket· . uz ~dırtrbir türlü düzelmek b 
s . ı o an y e şey ere eves e mez ö k nunlarm n_,..;nden 90?1 sur enmıyece tır. """ bur .. duk mıyen Türk • an antapmamazlığı il 

de nameve g re a -"6. K B ltık d letl ·ı 1 me5'° mec oı . b" ""k b 
·· · fh ılmadan geçmiş bulunan omşu a ev erı e yapı an Ufalan anavatanı henüz parçalanma- uyu aşın. Atatürk ile Şehin§ah Pe 
- Do[jrudur. bevefendL.. Ben de ra ım 1 

an aç imfh . paktlar. Sovyet hududunu himaye isi- mış bulunduğu zam~n korumak için gös- l~vinin. mütekabil dostluk ve kardef 
btr frc:?.düfle altı sene evvel bu işe atıl- 1939 İkincitçş~~. ayı . 

1 ~nı yenne ni halletmiş ve Avruoamn şarkında ba terdiğunız' . azim ve ayni cesaretle müda- hısleri ile ortadan kaldırıldı ve İran h 
dım Mart 1940 ayı ı~de bir ımtıhan ~ıt- ~A,,...ı.-.. ; hAd• 1mu tur Sav kü d Tür' ki ak olan · . nstn 1.11n.v•.r'="ne a ım o ş . faava amadeyiz. m arının • yeye v i ve h• 

- ~,·le olacak. Reftkanız nasıl razı ması İcra Vekilleri heyet·i·noe kararlaş- yPtler Birıı·~ Finl ...... dı"yada iki" taraf t d h ı.ıı.1A kalbi · · d anı 1 
5 • PU T ihi bir vazife yük,enmiş buJundu- ırası a a wı .. erımız e c ı ya 

oldu bu işe? tmlm•ştır. İlln edilmek uzere bulunan icin faY~alı şartlarla bir muahede ak - ğum':za kanaatimiz vardır. 0 vazifeyi i- şayan ziyareti ile bir k~t daha ku~e 
- O zaman evli de~ldjm . Btz evle- imtiha'l ırlinlerine yetişebilmek iiıere dini teklif etmis. fakat bu müzakereler faya devam edeceğiz. Bu vazife garb me- nen bu dostluk, karde~lık bağı bugun 

neti acncak bir sene oldu. tO Mart 19.fO tarihine kadar imtihan Sovvetler BirUi1inin elinde olmıyan se- d i ti 1 et etmektir ayni rasanetini muhafaza ediyor. 
Sahık hariciye memurunun gözlO~ milnıtca&tinde bulunmuş olanların ve - beblc,. dolayı..qle akim kalmıştır. e~y~ n ~!anborcumuzu ·son akçesine AIAhazreti Hümayunu Şehinşahi PeJl 

altınrl ki gBzleri hayretle açıldı-: sikala~n. tamamlamaları laAzımdır. Ta- a e <> I · · tariht · t1 · d · da Barış siyaseti kadar ödedijimlze kaniiz. bevının "ğio ' dzıyabre enn e, oura 
- Bir sene mi? daba bir senelik mi mamhyamıyanlar MaYJ.! imtihanıne ka .. . ğı kahra y . bududl•r ul etti mes u te aasına: 

evlis·niz? Pek yenisiniz o halde ... Şa- lacaklardır. Muzakerelenn yapamadı m - enı c- Kendinizi öz vatanınızda bHiniz!. 
culacnk sey ... Bense strln bu ı- bacba- man Kızıl ordu yapmış ve ord'u ile do- Hels!ntl 14 <AA> - ıt.ıtaatm ıerı alın • dedi~i dost ve kardeş İranlılan bu 
YA "" " Bu vesikalar şunlardır: 'kl · i ~ muı 15 ve 25 Mar~ arasında yapılacaktır. 6 • .ı 
şa k<l' a verdifünizi, vahurl bir mOna- a _ Hüviyeti. hangi m~ş veva Uc nanmamı.z bolşe,;ı enn geçem vece!'. .. Yalnız Petsamo mıntakl-'ında bu mQhlet ıo vinçli günlerinde tebrik eylemeği zevk! 
kasada~ sonra ~irin a~!' basarak at~l- lıiç bl .. kale mevcud olamıva.:~~nı ve Nisana kadar uzatılmıştır. bir vazife sayıyoruz. 
4ığın 71 sanıvordum. ret derecesine nam:ıed olunduğunu gös Kızıl ordunun Sovvetler Birlı rıı.nin e - Han"oe Ruslara 23 Marttan evvel teslim 

teren resmi vesikı. kil 1 di"" ı t b t O s ıada İhya. karısının orada bu- min müd~faasını teş ey e gın s a edilecektir. 
lunmas ru pek istiyordu. Çünkü Sabri- b - -4.5X6 boyunda 4 fotoğraf. etmic:lerdir. P'lnlandtya matbuatı, sulh maahedeslnl ye 

Almanyamı TUrkiyeya 
kar,ı siyaseti 1•· bu adamın kendisini tanıdı~nı ve e - Esasen devleıt memuru olanlar Buna raQıı en. burun akdedilen mu nl hurtadlarla beraber neşretmtktecUr. 

düşm n olduğunu zannediyordu. Bu ıçln, ı4-:2 numaralı kanun dairesinde ahedenl!\ isbat e ti"i ~bi. Sovvetler Fm P arlamentosu (Baştarafı 1 ind sayfada) 
sözler, Talha beyi Sabriyenin hayaitı vabancı dil imtihaılnına girilmiş bulu - BirJ"Pi barı!; c;· • ırı~ sadık kalmakta Helsinkl H <A.A.> - Ruslarla aktedlle.n İtalya ile Rusya arasındat Rus - Alınan 
ile a .. ıa .. alA:kadar olmam1.7 olduğunun nuo bulunulmadığını g&terir sicil ve- dır Sovv"'t ~ s po1it'k sı valnız S<w - aulh muahedenamealnln şartlan parllmen_ ticaret itilafına benzer bir ittifak ak· 
en bu. uk delili değil mi idi? c:ika"f'. t-tl"r Fi.,.,.-·.,· 11 m ·etini temin 1-8· to har!ciye encümeni tarafından mlteaddid dcdilmesi. saniyen Rusya ile Roman 

Biraz daha konuştuktan sonra 0ıeJ vesini istirri f .P. l"rn , ttr ki. bu ~a.ve celselerde tetkik edllm1' ve mezkflr muahe_ va arasında. salisen Türkiye ile Rusya 

Wıib ·1e müşteri ı nek ıyı dost oldu- Sovygtlere karşı manevi de tahı\kkutt et · ·1mts-tir. :~~ =~=d~ :~;:f v1:::r;:.cü • arası~da birer itnat vücuda getin1mest 
Iar. Adeta birb'rlerine düşüncele _ Sovve-t'lf-r B"rl"1'\ lındudlan.nda ba - Harbin devamı müddetince Hel31nkl ha- oldu~unu beyan etmektedir. 
ıin·. ta avvurlarını. aile vaziyetlerini, ambargo ne; bnvrn&ı mu7.,ffer bir surette dal - rtcinde toplantıla.rını yapmıf olan parlM1en- Bu muhabir, ilave ediyor: 
mazil r:ni anlattılar. Bu sırada TaTha fBastarafr ı lnd savfada) rralanmaktedır. Bu silinP.n ban.c; siv8• • to muahedeyi Wıdllc etmek üzere Helslnkl. Bütün mesat Türkiyeyi İngiltz 
bevin 'ki defa evlendiM. ikisinde de yetler Bh-lilf tarafından Fin,andiyaya c:-e-tintn veni bir z!!fertrlir. MüfterllPr de toplanacaktır: • Fransız ittifak sisteminden ayırmıya 
ka~sın n öldüifü atılaşıldıib gibi İhva yeniden bir taamız yapılmasından veya c:ııc:m'-'lS-:ı mf><'hurdurlar. Hı\rb anvanlar Amerıkanın vazıyeti matuftur. Finlandiyaya gelince, mec-
Rabll' ·n ·n de anac:ını, baba nı küç"lk diğer devletlere tecaviiz edilmesinden m ltıtm hlr bezime e utrramıs. Sovvf>t • Vaşington H <A.A.) - Hariciye nazırı burl olarak iktısadi bakımdan Rus7a 

YaştP" kaybederek bir amca elinde bü- yahud, Amerikadan Sovy~lere gönderi~ lPr RlrliQ-ine kArşı t~:1vvur ettikleri Hull gazetecilere be!!':1!.~~'Rh~Rlle Fin ve Almanvanın tarafım iltizam edecek 
b . -L' l d • l landlya arasında ................ ·- '"" asyaya d"~ t k d 1 k l . •-· yiidi" - ·· ve jvi ır teı'Uıye a m ıgı an- en malzemenin Almanya lehine kulla _ m~~,.lfildp hııtc::hca ilslerinden birlnl leftSIJIU g6ndenn.emek bunaunda_ ve ı6er s an inavya meme et erınua 

]asıl . ~.:ıu. İhvaı: nılmasından korktuklan için bu tedbirin kaybetmişlerdir :".::rum atıuettnı deiişUrme&l lbım geL siyaset'erl bu yeni vaziyetten tabii ola-
- ı.ra ta. dedi . Tam mana ile bir ittihaz edildflinl aı8)ıle:ııfektedlr. {a.a.) (a.a.) medil\nl .,. 19nı Rwı.l"ln hududlarının ta_ rak müteessir olacaktır. 'A.A.) 
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ı Eskiden ve simdi 
= ' mHmRHlh. Çeviren : Ha1an Ali Ediz 

SON POST.A 

SİNEMA 
(Baştarah 6 ncı sayfada) 

dir. ~1dden dikkate değer olan bu vak'a
lardan en mühimlerini bugün <.ıkuyu -
culanmıza naldedeceğiz: 

Hiç şüphe yok ki, 1919 doğumlu Vasili risi, traş o:!.mak üzere, apartımımın a!tm- Geçenlerde bir gece meşhur san'atkar 
Petroviç, cEğribüğrü:t sokaktaki 12 ııu- daki berber dükkanına girmişti. Traş sı- John Barrymore bir sahnede şarkı söy
maralı apartımanm en meşhur bir insanı rasının kendisine gelmesini beklerken 0 _ lerken; Hamlet kıyafetinde hir genç kız 
idi. Vasili Petroviç, yani Vasya, müthiş radaki resimli mecmualardan birini ka _ onun üzerine birdenbire atılmış ve s~ -
bır balalayka meraklısı idi. rıştırmağa başladı. Birdenbir~. mecmua _ yirciler huzurunda san'atkarı sürükle-

* 

ı .... Sayfa 9 

P~fh n'" farihl fefrikası: 170 

Bl-NBIRDIRIK 
IA 1 AKHANISİ 

~azan: Repd Ekrem 

Batakhanenin içyüzü 
Vas.va. daha sek.iz yaşında bir çocuk nın bütün sayfasını kaplıyan bildik bir meğe çalışmıştır. 

iken, balalaykanın mütenasib ve muhad- çehre ile karşılaştı. Resmin altında şu ya- Seyirciler bunun bir .numara c.ldı:ğ~ - ~ayyarzade Sahbanın güzel b<ışını ev-/ hanededir .. zira çok yaramazlık etmiştir. 
deb sırtım görmüş ve hemencecik ona a- zılar vardı: nu sanm:lar. !akat bıraz sonra hadıse 1 vela bağrına bastı, saçlarım okşayıp kok- burada .. 
şık oluvermişti. cAmatör balalaykacılar arasında yapı- anlaşılmış. Meger bu, Hamlet kıyafetin- !adı. öptLi. Sonra, gayet hafif, fakat em- - ••.••• 

O zamanlar Vasya, bu güzel, bu kıy - lan şehir müsabakasında, şehir birincili- ~e~i kız, onun ilk .karısından olan kızı nıyet veren, ~fkat ve sevgi dolu bir ses- - Senin ile şikar edilmiştir Tayyar -
metli aletin sahıbi olan apartıman kapı- ğini kazanan c Vasili Petroviç ~iben. muş! le: zadem ... Yandım Ali dedikleri b:r nev-
cısına .sormuştu: Kiracı, sene'erdenberi kafalannı pat - Seyirciler içinde bu'unan san'cı.t.karın -Sahba .. Sahba kalla .. kaldır başını civan ve dilber haydud vardır .. o şikar 

- Amca, elindeki bu güze! şey ne? latan Vasyayı tanımakta gecikmedi. şimdiki karısı işe müdahale etmiş, bu se- yüzünü göreyim... etmiştir .. Tayyarzade Gevherli Esma Ha-
Kapıcı Yegoriç: cHııımmm> der gibi hafifçe bir öksürerek fer sahnede saç saça bir dövüş başlamış- Dedi. Gurcü kızı göz yaşları ile ıslan- nıının çubuktan olmuştur deyli efendiyi 
- Ne ise odur. yerinden fırladı. Elinde başkasına aıd bir tır. Galebe san'atkarın şimdıki Zf:'vce - mış güzel yüzünü delikanlının gczlerine mecnuna döndürüp buraya, seni Gevherlf 
Cevabını verdıkten sonra, b"r meşe a- mecmua olduğunu düşünmeğe bile lti _ sinde kalmış. ondan rnnra koca..c.;ının ko- tuttu. Hanımdan satın almağa ge1miştir .. ş:m-

ğacının koklerini andıran kalın \e küt zum görmeden dışan flrladı. Ve koşa ko- luna girmiş ve birlikte çıkıp gitmişlerdir. Delikanlı kızın heyecanını, ıbelki bir di dahi cTayyarzade seni istemez, var git 
parmaklarıle balalaykayı inletmeğe baş- şa evine geleJek, rastgeldiklerine mes" - * saate yakın uğraşarak )atıştııabildi. Bu konağına efendi!.:t diye her hafta yalan-
lam ştı. · · ie} i anlatmağa başladı. Meşhur sinema yıldızı Norma Shea - aı-ada konuşmadılar, ziyade seviştıler; ve dan kovarlar, o dahi caman meded ağa-

Vasya 0 gün, ta annesi yukarıdan ge - Ertesi gün, gündelik gazetelerden bi _ rer ile gene meşhur sinema yıldızı Joan ınsan'arm sevişırken söyledikleri şeyleri lar ... Ben Tayyarzademin olduğu y<'rden 
lip de kendisini zorla içeri sukuncıya ~a- rinde, §'eh"rde yapılan bala'ayka müsa - Crawford arasındaki münasebat az cok sôyledıler. bir yere gitmem ... Elbet bir gün sultan 
dar bu güzel mu.siki aletinin yanından bakası hahkkında kocaman bir mnkale gergindir. Bunun sebebi doğrudan doğ-ı Sahba kal.fa, yüklükten üç tane ku~ tü- hanını bana merhamet eder. Tayyarza • 
ayrılmamıştı. çıktı. Bu makalede, Vasya hakkında çok ruya san'at hayatı kıskanclığıdır. yü şilte çıkarıp üstüste koyarak ipek çar- de oğlumu bana bahşeder .. size akçe ve 

Bu hadiseden itibaren, Vasya ıçın, medihk&r bir dil kullanılmıştı. Edinmiş olduğu muvaffakivetlere rafi- §aflar, ipek yastıklar ve sırmalı ve incili mücevher vereyim beni burada misafir 
tatlı hayaller!e, göz yaşılı ricalar]a, bü- İste 12 numaralı apartıman kiracıları- men .Toan Crawford Norma Sbearerin 1 ipek yorganlarla iki kişilik mükellef bir cdifü der ... Şimdi efendiyi soymuşlar -
yük ümid ve şiddetli hayal sukutlarile nın Vasva hakkındaki kanaatlerini alt - çevirmis olduğu filmler ayarmda es<'r1er yatak yaptı. Başucuna pırlantalı bir al- dır ve: c Var Öyleyse bu mahzende otur, 
dolu bir buçuk sene goçti. Ar tık bu ha- üst ede; asıl bu oldu. 1 vürude _aet. ·rmemic:tir. tın şamdan, bir aitın tabak içinde nltın bizim odamız yoktur .. > demi§ler, cc· :ı. -
dıseden sonra Vasyanm en $eVcUğı ıı)'Un, E.kiden Vasyanın balalaykası, kira _ I Jnan Crawford bunu pek güzel tak - fitil makası, altın mum ktilahı ve kav çak haneye atmışlardır ... 
balalayka oyunu oldu. cıları ne derece sinir'Endiriyorsa, şimdi dir etmekte ve rakibini fazla kıskan - mak koydu. Sonra, duvar içinde, yerli bir Sahba kalfa ile Tayyarzade, o gece an-

Kutu, fırça, şışe, velhasıl eline ne ge- de böyle cmeşhur> bir adamın komşusu maktadır. dolabdan bir gecelik bohçası çıkardı. Tay cak sabaha karşı şöyle bir dalmışlardı. 
çerse, Va.sy~ onu balalayka hal.ine geti - olmak onları o derece sevindifr.rordu. Aralarındaki anla~mamazlık şimdiye yarzadeyi soydu. İki genç, bu arada da, SAHTE ELMAS YAPAN DERVİŞ 
riyor ve elinin sağ bileğini oynatarak 12 numaralı apartımanın sakinleri ka~ar hen deruni idi... Fakat «Kadınlar. oynaşıp seviştiler; Tayyarzacienin bazı Evvela gümüş bir kafesten, sonra. sır-
balalayka çalışını taklid ediyordu. Vasvava bir murahhas heveti gönderdi _ adında çevrilmekte olan bir filmde be- suallerine, Sahba kalfa, hiç bir şey giz - ma ve inci ile çiçekler işlenmiş bürüm -

Vasyanm annesi bir buçuk ~ ~!lık bir ler. Evin klübiinde kiracJlara mtıhsus bir r:ıberce rol a'.mca iş birdenbire değiş- lemeğe lüzum görmeden cevab veriyor- cük bir perdenin iplik aralanndan sü • 
mukavemetten sonra nihayet tPslim .1ldu müsamere vermesini rica ettiler. 1 rnic:tir: du: zülen sabah güneşi, Tayyarzadeyi, yu • 
ve oğluna bir balalayka satın aldı. Baıa- Laf arasında, uykusu gclmF!diği tak J J0an vazif P~inin ac:ığldıT. Norma ise 1 _ . •.•.• muk gözlerinde sarı, mor, kırmızı, yeşil, 
laykanın alınışından itibaren ilk ciört d"rde. hiç çekinmek .. izin !'abn11ın üçüne, ho,·ardamcşrebdir. Bir arada ve muay- _ Bu Gevhirli hanım sultan cenileıı rengarenk karagözler oynatarak uyan -
ııene, çalmağı tekamül ett.irmeklo geçti. hatta dördüne kadar çalabileceğini de yen vakitte stüdyova varmarnı<:lar. Nor- cadı, batakhane işletir benim Tayyarza - dırm1ştl. 
Bunu takib eden üç sene ise, hem çal - sövlediler.. . m~ aklına estiği vakit vazifesi başına gel- dem .. bu gördüğün müzeyyen ''ç muhte-
mağı tekamül ettirmekle, hem ı..ie kom - Vasyanm balalaykasından bizar o'ıarak mış, bu hale Joan fena halde içerlemiş, şem saray batakhanedir. İçinde kırk ..,a -
şularla mücadele etmekle geçti. ~"ı...rin kenarındaki telefonsuz bir eve ta- mevkilerinden utanan san'atkarlar kav- takhanc odası vardır. Her bir odanın o-

Filhakika Vasyanın komşuları, çocu - .,,...,.,l1 kiracılar, Vasvanın söhretini duv- ga) ı açığa vurmamışlar, fakat üstü kapa- da başı tabir olunur birer cariyesi, bu ca
ğun bu balalayka ihtirasını, bı.t balalay- duktan sonra, yaptıkları i<:ten ötürü pek lı bir su~ette b.i.r ~~~li did_işmişlerdir: Bu riye'€rin her birisinin dahi, birbirinden 
ka aşkını bir türlü anlamak istemiyoılar- üzüldüln. pek hayıflandılar!. suretle fılm muşkulatla hıtama ermıştir. güzel ve müstesna dörder aded l'ariyesi 
dı. Ve tabiati'e, günün her c;aat=ıtde Vas- _ Görüwır musun b;zdnki trıl'hsizli~i. ı . . .. * 1 ve her biri bir periyi andırır dörde: nded 
yarun odasından akseden muhtelif melo- ded:lrr! Bnvlc meshur bir adamın kom _ Geçınemıyen ıkı yıldız da Dette Da- oğlanı vardır. Bunlardan maada muzey -
dilerin coşkun nağmelerini :ie bir liirl:i .. uııığtınc"an uzak ka1mam1z yetismivor _ vis ile Myriam Hopkins'tir. Bu iki yıldız yen hamamlar, büyük mutfaklar vardır 
wnlemek is~e~iyorl~r, h~tta a~ıksası, l ""'uc; ~ibi, bir de telef,..nc;u 7: 117ak. kötü o kadar hırs1anırlar ki her ikisinin accnta Mutfaklarda olan aşçılar bir yerde yok
bunlardan şıkayet bıle edıycırJaroı. bir apartımanda oturmak bcdb:ıhth~ına ları kavgaya boks maçı damgasını vur-, tur ve bu sarayda pişen yemekler hün-

Vakia Vasya on altı yaşına geluiğ;. za- uırradık. mak ister'er. Hatta, bu maksndla onlara kar sarayında pişmez ... 
man, Moskova belediyesinin İ{ovdui:!u ni- birer boks eldiveni bile verirler. 

.J ~ A1eksanna Susanna da, vakti1e Vasva 
zamlara uymağa, yani ancak, s..ı.bahın on hakkında söylediği sözler ima ediler~k Bittabi anlamışsınızdır. Bu iki yıldızın _ Bu Gevherli Esma Hanım sultanın 
birinden gece on birine kadar ;almakla 1 t . 1 b j ka\·gaları san'at hayatı kıskanclığıdır. iki zenci ag~ası vardlr ki, iki asıbC'ak ka-

yapı an arız ere ceva en: , A ~ 

iktifa etmeğe başladı. Fakat kcmsu1aruı . . . . San atkar1arın kavgalarından son de - ra yüzlü kara hayduddur. Anların em _ 
k f . . k . . b k ~ - E\ et, derdı, ben ş1mdı de onun ça- d b" k l . . .. C k a· 

a asını şışırme ıçın u adar bir ıa - .. .. . .. .. . . b. . rece e ızar a an reJısor u or ıyor rinde dahi ipten kazıktan kurtulmuş bal-
man da bol bol kafi idi !ışını buyuk bır guçlukle dınhye ılıyo - ki· 1 · ' . 

rum. Çünkü, duyularak, usta bir el tara- · . . dırı çıplak'ar ve kopuklar vardır ~ her 
Bahusus bu sek.iz yıl içinde Vasya, ken f d . t 1 b" 1 . - Bund<ın sonra blTden fa7.la sınema biri yetmiş ağ yırtmış nursuz ve ugur -

di . . den balala k l d . b ın an ıç en ça ınan ır ça gı, msanın ru- ' ldı bi t k f"lmd 1 . cınsm , Y a ı atıa eş ar • h .. . d .d t "ld'· .. _ '-' i . )ı zına .r e ı e ro vermıyece - suzdurlar 
kadaş edirunişti. u uzerın e a e a o urucu •ıır esır ya- ~. çu· k .. k 1 h • b. · 

gım... n u avga arı ce ennemı ır 

Vasyamn komşuları muhtelif vesileler- par. hal a~ıyor. Ağızlarını açmaksızın da bir
]e hoşnudsuzluklarını göstermeğe t.aşla- Va.syanın şöhreti büyüdü, yayıldı, bam birlerini helak eylemenin yolunu bulu
dılar. Bu vaziyetlerinden do'.ayı onları başka bir mahiyet aldı. An 'attıklanna yor1ar ... 
itham etmek çok güçtü. Vasyanın kom _ göre 0 şimdi, yedinci, sekizinci, ha1ta do- Holivudda eskiden böy1e şeylere rac;t 
şularından üç tanesi, ınuayyen bir mak- kuzuncu bir balalayka satın almış .. gene gelinmezdi ... Bu vaziyet kar~sında mec
sadla - yani Vasyanın balalaykasım sus- anlattıklarına göre evin kJübünde bir mualar «Holivud burjuvalaşıyer> dcmek-
turmak me.ksadile - birer radyo edindi _ balalayka kursu açmış... , tedirler ... 

- Vallah Tayyarzadem bu batak.ha -
neye düşen çıkmaz, gündüz ayağı ile ~e
lenin ölüsü gece denize bırakılır ... 

- Üç türlüdür Tayyarzadem ... Şöyle 
ki: Hergün odabaşı cariyeler nôbetle çar
şı ve pazara çıkar ... Yanına hasna ve 
müstesna cariyelerini alır, sa'ınır .. ve el· 
bet bir adam avlayıp buray:ı getirir1ei' .. 

ler .. gene Vasyanın kolll§ularından bir Artık .Eğribüğrü> sokağına girdiğiniz --------
tanesi, sırf V~yanın balalaykasından zaman gözlerinizle (12) numaralı f;par - SP/l ·r /~l prJ: 
kurtulmak düşüncesile, telefonlu odasını tımaru aramağa lüzum yoktur. Balalayka 
bırakarak, şehrin kenarında daha kötü ses1erinin duyulduğu istikameti takib et
ve konforu daha fena bir eve taşmmağa mek kafidir. 

Dshi:iye Ve' ;H düil viliyet Birkaç gün yeyip içip zevk ve sala eder-
• l J• ..J J 1 lcr evine tezkere vazdırtıp ak<'esin ve ve re -rıne e Ç:'! ış , ı .. . . ) 

mücevherlerin çekerler... GeJ~n efen -
~eh:imizde ~ul~~an Dahi'Jye . yekili di-de ara kalmadığını görünce sırtından 

razı oldu. • ............................................................ .... 

Bu giden komşular, son eşya'.arım da Z İ R A A T 
kam) ona yükletirlerken: 

Faık Öztrak dun ogledcn evvt:?l vılavette 1 lb" P_ . k · b b" . ,. e ısesını çı arıp anın verın0 aşına ır 

meşgul olmuş, bu esnnda kendmi .•andar- k"l.h k' . t b-: ba · 
_ .Bu işkenceye kim dayancı.bilir? di _ 

yorlardı, görmüyor musunuz, hcila tın -
gırdatıp duruyor. 

Vasyanın oturduğu apartım:uıda kira
cı bir kadın vardı. Vasyanın balalayka~ 
sından en fazla şikayetçi olanlardan biri 

de bu kadıncağızdı. 
Aleksanna Su!'anna gibi kafiyeli bir is

mi olan bu kadın, Vasyanın balalaykası
nın ilk nağme'erini duyar duymaz, saP-

k .1. .. lerın.ı· · kapıyarak· 
sarı esı ır ve goz _ : . 

_ Aman Yarabbi, diye soylenırd •. Bu 
adam benim ölümürnil istiyor! Evet evet, 
hem de muhakkak istiyor .. baksanıza ha
li çalıyor. 

Vaısyanm perestişkirları da yok değil~ 
di. Fakat bunlar daha ziyade apartıma -
nın uzak dairelerinde oturan kiracılardı. 
Bunlar, uasıra v~yayı kendi dair~lerine 
davet ederek balalayka çaldırmak a be -
raber gene ona karşı biraz müstehzi dav
ran maktan kendilerini alamaılardı. 

Fakat bir gün ... 
Ef'et, fakat bir gün, ufak bir h4dise 

cEğribüğrih sokağında kain 12 num~
rab apartımanın kiracıları arasında bır 
bomba t~il'i yaptı . .Bir an içinde bütün 
Jriraetlarının kanaatlerini allak bullak 

etti 
Bir gün, apartıman kiracılarından bi· 

(Bastarafı 7 nci sayafada) 
. . _ _ ~u a es .ısı ve sır ına rr a parçası gıy· 

ma Umum Komutanı ıle Emnıyet Mudu-

valarile - evet satı!ıp para getirecek mey
valarile - bizi faydalandıracaklarına inan 
mak mümki.ln değildir. 

.. · . 1 d. · dirip cezahaneye attırırlar ... Ve orada, o 
ru zıyaret etmış er ır. adamı Arnavud ve Macar kölelerine t~lef 

Vekil. öğleden şonra Belediyeye gelmiş, .. 
1 V l . B 1-.J· R .. D L·t~ K d ettırır er ... a ı ve e .,-uıye eıc;ı r. u n ır arla 

- Koruyacağız, diyorlarmış. 

- Elma ve emsali fidanların, &knsya 
ve emsali fidanlarla bir tutulamıyacağ• -

bir müddet görüşmü!?tür. 

Kadıköy tramvay ücretleri 
indi .. if Pc~k 

tıı, gelişip büyüyünciye kadar olduğu gi-
1 

Kadıköy tramvay biletlerinin pahalılı· 
bi, büyüdükten sonra da devam 'ı bir ih- ğmdan şikayet edilmekte idi. Ankarada 
timama ihtiyaçları bulunduğu: <'ğer ta - teşkil edilen bir komisyon şirketin hali 
biatin himmetine bırakacaklarsn çok geç- hazır vaziyetini tetkik ederken bilet üc
meden (meyvasız bir ağaç) olacaklarını retlerinin tenziline de çalışacaktır. 
düşündüler mi acaba? dedim. Apa tıman kepıcıları okuma 

- Evet, dediler. Yalnız korıınınıyacak, y-z-na öğ-enecekJe"' 
bakılacaklar da! Apartıman kapıcılarının mühim bir kıs-

&n şahsan bu teşebbüsün muvaffak mı okumak, yazmak bilmemektedir. Par
olacağına inanamıyorum. İn~nıp yı:ıpan- ti tarafından bunlann kurslara devamları 
ların yiizümü kara çıkarmaları en sami- kararlaşmıştır. 
mi temennimdir. . ................... ~··-·-

Tarımman 1"' TiYATROLAR "-\ 

- Benim Tayyarzadem bu cariyeler 
erkek avı i~indir. Körpe oğlancıklar da
hi maldar dul ihtiyar hatunlaı- içmdir . .. 

- Kara yüzlü haydudların baldırı çıp
lak uğursuzlar Ve nUTSU?lar retesi dahi 
kız ve oğlan ile avlanmaz adamlar icindir. 

- ....... . 
- ÖVledir benim nevcivaııım ... Balık

çı güzeİi Ahmed ve Mısır~arc:ıh Osman E
fendi ve Bursalı 8adizade Efendi ve Klı
çükefendi ve kürkçüler kahy~ ~~au11~h 
Efendi ve senin efendin gümrnkçuk Hu
seyin Efendi bu batakhaneye şiltar ol-

muşlardır ... 

Tashih: 27/Şubat/940 tarihli Son Postada, 
CZirat neşriyat me.selesi) ba,şladığı ile çıkan 
yazının seklzinci satırından sonra, ifadeyi 
ak.satan bir terUb yanlışlıtı olmuştur: O 
lt.ısımda «... Türklyede yulardanberi (oka • 
yacak şey) hasreti çeklliyor:o cümlesinden 
~nrası şöyle olacaktır: uBUhassa askerden 
donen gençler, lıôy odalarında (Asll ile Ke. 
rem) den ba.şka ·bir feY olromayorlarsa bu, 
ondan hoşla.ndıkllU'mdan değil, ba.şka oku. 

~~---------------------') _Bugün de kırk oda doludur .. sem o
tiyatrosu Tepebaşında dram kı.ınıında nun irin benim odamda misafu etmiştir .. Şehir 

At,am nat 20,30 da , 

Y&cak bb: 4'Y bulanıadıklarındandır .• T 

O Kadın 
Ist:Jklll caddesinde bmedi Jumımda 

Akşam nat 20.30 da 

Herkea kendi yerine 

Halk opereti. Bu ak§am 9 dı 

La Maskot 

- Benim yiğitim, 'ben Gevherli hanı
mın hazinedarıyım.. bana emniyeti var
dır "lie benden başka bir ferdP. emniyeti 
yoktur .. cümle anahtarları bendedir ... 

- Senin Hüseyin Efendin şimdi ceza-

(Arkası ııar) 

Ask,rlik işleri: 

Şubeye davet 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: 
ı - Aşağıdaki adlan yaZ111 yedek sübayia. 

rın muamele! askerlyelerinin tesbit ve tev • 
sik edilmek üzere hüviyet cüzdanlarlle birlik 
te hem~n şubeye gelmeleri. 

2 - Bu süb:ı.yları bilen ve tanıyan varsa 
şubı>ye haberdar etmeleri ilan olunur. 

Piyade yarsübay Yusuf o~. Rasim İstanbul 
319 (28679) . 

Nakllye yarsübay Hüseyin Remzi oğ. Bti. 
seyin Hadi 322 (39905) 

Oto. yarsübay Nazım oğ. Mustafa Ragıb 
321 (3!!541) 

Oto. yarsübay Mehmed Muhtar o~. Ahmed 
ihsan 323 csosı9> 

i.evamn yarsübay Hüseyin Hüsnü oğ. As1z 
İstar.bnl Sl7 Cl808e) 

Piyade yüzbaşı Halil oğ. Hasan İstanbul 
320 <315ı,ı., 

Tb. yüzbaşı Mebmed Sami (4375) 
S. 8. M. memuru İbrahim Etem oğ. Meh -

med Hulüsi (16609). _ .......... -._. .............. --... ·---····--.-----

E ir doktorun gl11IUk 
notlarından 

Kadın çarpıntıları 
Genç kadınlarda zahiri bir sebeb ol _ 

maksızın sık sık görülen çarpıntılarda, 

aSP. bi hallerde, ruhi tebeyyücat uzlyet. 
le.rinde mutlaka ayba.şı halini tetkik et. 
m 0 k Himndu-. Pek çok defalar gerek genç 
kızl:ırda ve gerekse genç kadınlarda irsi 
ve ldsbi bazı sebeblerle ayb~ hali çok 
aı vaki olur. Ve bugünlerde kadının u. 
m uıni raha umlıklaro, ıztıra bıı daha r.t.. 
yade şiddet kesbetımştir. Hayızların u 
gelmesi yumurtalıkların faaliyetinin na_ 
tamamiyeti neticesidir. Yumurtalıkların 

bu natamamlmeyti her ay çıkarmaaı 

lbım gelen kuç\\k beyzanın hurucunu 
geçiktlrdiği gibi ayni zamanda gtme yu_ 
mıırt:ılıkların dahlli Uraz vazifesln1n 
ie gayri munta.:ıam bir surette vukuunu 
ıntac eder. Ve o zaman kadmlarda yu_ 
karıda sa}"dr~rrnrz umumi ve asabi teza. 
hürat görülür. Bu uabl halleri gidermek 
için dahilen llaclar vermek hiç blr netice 
t,em!n etme2. Beyhude ~ mideyi Te 

~rsakları yormuş oluruz. Doğrudan doğ. 
ruya sebebi ~daviye ko.şmahdır. Yumur. 
~Iıklarm natamam olarak cereyan eden 
bu faaliyetini (Opotrapik) yani tedavi 
blhızuvlar !le 1kmal etmek lAzımdır. O 
zaman sür'atle büyük bir tahavville şah1d 
oluruz; Hayız diizelir ve umum! asabi 
~heyyücat ve diğer ruht ~ar da 
derhal zail olur. B11 noktaya. çok clik'<al 
etmek llzımdır. Çünkü blrçolt defa ba.si& 
bir na tamamiyeti mebtz vak'aaı birçolr 
anev1 ve ictimat a&ı'Slntılara sebeb ol_ 
maktadJr. 

Cevab istiyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalarmı rica ederim. Aksi tak. 
dircte istekleri mukabelesiz kalabilir. 
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) ( • e mi ek et Rab er 1 eri J c Bugünler!~~!a;:ı!~~~::t!~! e~en iki 

Kaşta şehircilik faaliyeti 1 Cerkeş~e .şe~~r alıp Şehir yollarmda budanan agaçlar ve 
saklıyan ıkı kışı 2 sene iki tekerlekli arabalar Belediye 10.050 lira sarfile yeni bir bina yaptırıyor, 

kasaba parkının planlı bir şekilde tenzimine çalışılıyor 
~----~~--

Kaş kasaba parkının yapılacağı bahçeler 

Kaş (Hususi) - Son yıllar içinde ka- ki sulak tarla üzerinde bir bahçe yapmıt
ıa merkezimizde, imar bakı.mmdan cid- tı. Fakat bu yer dikilen çiçekleri kuru • 
di bir ka"J.kınma göze çarpmaktadır. Bu tulmuştur. 
~rada Kaş belediyesinin çalışmaları, bu 
kalkınmaya baş olmaktadır. 

.. Şimdiki park yeri ise bereketli top • 
raklarla mesturdur. Yeni bahçenin ya • 

Kaza belediyesi, yavaş yavaş faaliyeti- pılması, kaza ziraat memurunun nezare-
ni arttırmakta ve tasavvurlarını fiilen ti altında fenni kaidelere uyularalt başa-
tatbika başlamış bulunmaktadır. rılacaktır. 

Belediye reisimiz Kadri Öztürkün ver- Şimdiden çeşidli çiçekler sipariş edil-
diği izahata göre, bu sene Kaşta bir 1 mis ve gereken diğer tedbirle-r de alın -
program dahilinde yeni bir faaliyete ge- mı;tır. 
çUecek; 10050 lira sarfile postane karşı-ı . . •w • 

sında b. b , di b' . Beledıyenın dıger faaliyetleri arasın -
ır e.ıe ye ınasının ınşası, par - .. . . . 

km planlı surette meydana getirilmesi, da germek ıstediklerırnız, sıtm:ı yaratan 
çocuk bahçesinin parka ilavesi, spor ala- pis yerlerin de temizliğini temin ve ev
nı yanında tribün ihtiyacını karşılamak lerde yeniden peyda olan kafeslerin knl-
6.zere beton bir düzlük meydana getir il- dırılmasıdır. 
mesi tamamlanacaktır. 

Çocuk bahçesi, memleket çocuklarının 
b1r arada toplanması ve terbiye edilme-
31 bakımından iyi bir eser olacakt!r. 

Belediye binası, inşası bugünkü halile 
~prağa gömülırnüş, rütubetli bir bina o
lan eski binadan kurtulmak ve beledi -
yenin şerefile mütenasib olmak bakımın
dan isabetli bir hareket olacaktır. 

Park, halkın mesire ihtiyacı noktasın
dan çok lüzumlu görülmektedir. 

Evveke belediye, postane karşısında-

Çankı r1 Halksvinde aile 
toplant ı ları 

Çankırı (Hususi) - Çankırı Halke
vinde bundan sonra her hafta Cumar -
tesi akş<Amları muntazaman aile top -
Jantıs~ yapılacaktır. 

Bugüne kadar yapılagelmekrte olan 
bu aile toplantılarının Ha1kevi taraıfm
dan revacını temin yolunda ilanlar ya
pılmaktadır. 

( ___ E_s_k_i_ş_e_h_i_rd_e __ s_p_o_r_fa_a_l_i y_e_t_i __ ..J) 

.ı!:skişehirden yazılıyor: Martta baş - j yanşlaı-ına i~tirak etmek için şehrimiz 
J;J:yan ikinci devre futbol lig maçlarına bisikletçilerinden sekiz kişilik bir grup 
bu hafta da devam olunmuş ve İdman- asbaşkan ve bısiklet ajanı Aziz Zev -
~urdu · Türkgücü maçın& İdmanyur- tincioğlunun başkanlığı altında Bursa
ilu; Demirspor - Esk~ehirspor maçında ya hareket etmişlerdir. 
da Demirspor takımları hükmen ga•lib Şehrimizde yapılan üç yarışta iyj 
gelmi~lerdir. netice1er alcın bısikletçilerimize Bursa-

Diğer taraf tan 60 kilometre mesafe- da ki yarışlarında da muvaffakiyet di _ 
de yapılan bısiklet seri yarışlarına leriz. 
klüplerden havanın sert ve çamurlu Halkevleri Genel Sekreterliğinin 
alma·sına rağmen dokuz bısikletçi işti- tertib ettiği üç kilometrelik kır ko~u ~ 
rıtk elmiş ve şu netice alınmıştır: suna önümüzdeki Pazar günü şeh,ri • 

1 ine! Demirspordan Sabahattin. mi1,de de başlanac~tır. 
2 nd Th::mirspordan Ali. Bu koşular dört ba~ta devam edecek 
3 üncü İdmanyurdundan Salih. ve her koşuda kazananlara mükafat -
Bundan başka 1 7 Martta Bursatla }Ar verilecektir. Resim bi~iklet müsao -

yapılacak 75 kilometrelik bısiklet seri b:ıka~ma girenleri e-östermektedir. 

surgune mahkom oldu . 
Çankırı, (Husus.i) - öğrendiğime 

1 
istasyona giden asfalt yol şimdi cascavlak kaldı. Yazın 

göre Çerkei kazasında şekler .tiatıarına Adananın 45-50 derece hararetile burası kavrulacai<tır 
10 kuru§ zam yapıldığını radyoda dinli-
yenler Çankında olduğu ·gibi orada ds 
'bakkallara koşmuşlar. kilolarca şeker al
mağa kalkışmışlardır. 

Bu arada daha çok harisler ve fırsat 
d~künleri şekeri sandıklarla alrnağa 
bei§lamışlardır. 

3 sandık şeker alıp saklıyan bir tahsil
dar ile şekeri fazla fiata satmağa kalkı
şan bir tuzcu cürmü.meşhud halinde ya
ka1anmışlardır. 

Mahkeme bun~arın suçlarını sabit gör
müş ve bunları (500) er lira cezayı nak
diye, (2) sene müddetre Zonguldağa sür
gün edilmelerine karar vermiştir. 

l 

lzmirde bir kaza ile 
köyleri doludan çok 

büyük sıkıntaya düştüler 

işte ~mdi bu asfalt yol kenarındaki bütün bu ağaçların yerinde yeller eamektedir 

Adana (Hususi) - Son hafta içinde tekrar suyun bardağı kırk paraya yfü;:-
Adananın en mühim bahis mevzuu iki 

.İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa kazasın- şeydir: İki tekerlekli araba ve şehir yol 
daki dolu afetinde bağların yerle yeksan lannda budanan ağaçlar. 
olması ve mahsul alınamaması merkez Birinci mesele şudur: 
kaza halkile yukarı ve aşağı Kızılcalar, A<lana vilayet meclisi Adana beledi-
Ansızca ve Eloneksiz köyleri halkını kış yesinin talebi üzerine .burulan birkaç 
mevsiminde ciddi surette sıkıntıda bı- yıl evvel iki tekerlekli arab~arın işl';!
rakmıştır. mesinjn men'ine karar vermişti. Bu 

Altı köy halkının büyük sıkıntısı o gün jse vi!Ayet meclisi ve yeni belediye 
kadar geniştir ki vaziyet derhal yüksek bu arabaların işlemesinde ve hattA. 
makamlara arzedilmi.ş ve Kızılay Cemi- şehre girmesinde mahzur görmedi.ğine 
yeti felaketzedelerin imdadına yetişmiş- da'ir eski kararı bozan bir karar ittihaz 
tir. etmiş bulunyor. 

Dündenberi merkez kazasila altı köy İkinci mesele de şudur: 
halkına yemeklik buğday tevziine baş- Adana şehrinden istasyona kadar 
lanmıştır. Kızılay Cemiyeti İzmirden sa- asfalt yolda koyu bir göl~elik vücuda 
tın aldığı 54 ton buğdayı tevzi etmeğe getiren okaliptüs ağaçlarını bugünkü 
başlamıştır. Nüfus başma 200 kilo buğ- AdM1a beledivesi kökünden budamak-
day verilmektedir. Tevziatı yapan ko- tad

1
r. . 

misyona Kemalpaşa kaymakamı riyaset Bugiin memleketimizi de alakadar 
etmektedir. eden dünya hadiseleri kaTI?ısmda bu 

Kaşta iki kardeş köylUnUn 
kavgası 

mevzu Ü7.erinde bu kadar ehemmiyetle 
duruş. «Bir bardak suda bir fırtına» 
çıkmaktan başka şey değildir. Ancak. 
mesele t~rih edilmek istenirken Son 

Kaş (Husus!) - Geçenlerde kazanın Postanm mümessili sıfatile Adana ef-
~sa kö~n.de Ahmed adında bir köylü- k~rı umumivesinin kanaatlerini hUJAsa 
nun keçılerı kardeşi Mustafanın bahçe • t kt · · k lm .ı1-..- D ili 

seltildi. 
Gene Son Posta Adanadaki et mese-

l.esini de ele aldı. Çünkü Adanaı belf"di
vesi etin kilosunda on kurU.<J tenzilat 
~aptı, kasaplar da grev ilAn ettiler. On 
beş Piin sehir etsiz kaldıktan sonra be-- .. 
Jediyc eski kararını bozdu ve tekrar ete 
-bu defa iki kuruş fıızlasile- on kuruş 
zam yaptı. 

Bir sehir belediyesi şehirlinin olduğu 
gibi. ş~hirli de b~l.ediyenindir. Bunun 
için belediyenin vereceği kararlar ye • 
rinde. kabili tatbik ve umumun istifa. 
<lesini temin edecek mahiyette olnıalt. 
dır. 

Gıda maddeleri fiatlarını düsürmek 
!'1:1van: memnuniyettir, ancak buhrane 
yol ac;.nıamak şartile. 

Bu misaller gösteriyor ki, c:fş yap. 
mış görünmek» değil, «İş yapmıs ol . 
maka lazımdır. Ve Adanalılar Adana 
belediyesinden bunu beklemektedir. 

Tıb bayramı dün 
merasimle kutlulandı 

(Başta.rafı 4 üncü sayfada) 
çirebiliriz. Fakat günün birinde nıillf 

masuniyetimiz ihlal edilir, istiklA.l ve ül-· · · yı· ğ 1 d talı i e me en gerı a ıyaca15llll. en • 
sıne gırnıış ve ze ın a aç arın a r • kt. 
bat yapmıştır. Bahçe sahibi Mustafa ke- yor .kemize bir tecavüz vaki olursa elbette 
çileri görmüş, kovalamış ve bu yüzden - Belediye ve vilayet meclisi ma- harbedeceğiz ve en bei§ta en ihtiyarınız 
iki kardeş arasında en evvel bir ağız kav d.emki iki tekerlekli çiftçi arabalarını ben olmuş olarak elbette vazife.ınlı!i ya
ga.sı baş:Lamış, sonra da bir pundunu bu- işletmekten menetti. neden şimdi bun- paca.ğız.> 
lan Mustafa, kardeşi Ahmetli, mda el - ların 1~1emesine müsaade ediyor'? Ma- Rektör bundan sonra Tıb Fakültesine 
lerini yıkarken gafil avlıyarak ır..avzerile demki bu arabaların işlemesine müsaa- aid eski bir vesikadan bahsederek 1845 
ağır surette yaralamıştır. Yara tehlikeli de edilecekti neden binlerce arabanın yılında Paristen tıb mektebi için getiril
bir vaziyet almış ve Ahmed tedavisi i - -artık kullıı:mlmıyacak diye- bozulup mesine çok ihtiyaç olan ve bedeli sekiz 
çin Antalyayao giıtmiştir. parçaJanmasma meydan verildi? Dün- yüz lirayı bulan 600 dan fazla teşrihi ma

Bigadiçta iki köyle 
donarak öldü 

Bigadiç (Hususi) - Bu havalide ~ 
kurbanlarını Mart ayında verdi. Kıızıl
çukut köyünden Hasa1n oğlu Mustafa 
adında bir delikanlı Bigadiçe pazara 
gelirken Işıklar köyünün hemen kena
rında ark.adaşı ile beraber fırtınatya tu
tularak donmuşlar, arkadaşı güç halle 
köye gt'lerek tehlikeyi haber vermiş, 
köy gençleri Mustafanın imdaldına koş
muşlarsa da hayatını kurtaramamış -
lardn. 

G€ne Bigadiç'in Kargın köyünden 
Hlüs~yin oğlu Aliş adında ve 25 ya.-ıla
;·ında birisi Sındırgıdan köyüne gelir
ken yolda fırtınaya tutulmuş, donarak 
ölmüstfü. Her iki ölü nahiyeye getiri
lerek Sındırgı hükfı.met doktoru tara -
fmdan muayenesini müteakib gömül
müşlerdir. 

kü karar üzerine Adana çifçisi dün dört razi takımını o zamanki hükfunetin (ev
tekerlf'ldi araba temini için varını yo- velce çıkan doktorlar bu takımları gör
ğunu sattı.. . Bu.E{linkü karar üzerine meden çıkmışlardır. Buru:l.an sonrakiler 
ise Adana çiftçisi tekrar iki tekerlı>kli de böyle yetişsinler) diye garib bir esba
~raba teminine calışıyor. Çünkü dört bı mucibe ileri sürerek getirtmediğini te
fekerlekJi araba Cukurovanın yolların- barüz ettirmiş ve Cümhuriyet hükfıme
da kı~ın yağmurdan i~liyemet. tinin ilim ve fen hususunda yaptığı fe

&=>hrtn alna yollarında budanmaı::ma dakarlıkları anlatmıştır. 
baslı.varı okatiptüs ağaçlarına gelince: 
Bunun kin de $Öy1e denilivor: 

Rektör: 

Genç tıbbiyeli, ilerlediğin şerüf yolun
da, şerefli yolun, alnın gibi açık olsun, 
diyerek sözlerini bitirmiştir. 

Rektörden sonra Tıb Fakültesi dekanı 
Profesör A. Kemal Atay bir söylev ver
miş, müteakıben Profesör Neşet Ömer 
İrdelp (Vatan müdafaasında tıbbiyeli) 
mevzuu etrafında bir konuşma yapmı~
tır. 

- Ağaç bir duvar gibi çabucak yiik
selemez. Onun vükselmesi için tabii 
zamanı beklem~k mecburiyeti vardır. 
ı\dananın asfalt volu cascavlak k~lch. 
Yazıl< de2-il mi? 'sehirde. bu a~acları 
budamaktan evvel yapılacak iş yok mu 
idi? Ya1ın Adananın 45-50 derece sı
cağında e-ölgesiz bir yold~ vilz me>tre 
vava gitmek kabil mi? Beledive bnntı Profesörlerden sonra asked tıbbiye 

' talebesinden Hulus Erkin ve Tıb Fakül-biraz olrnn düşünmedi mi? Bu ai!ac:la-
rm tamamı yerine birer aralıkla kesile
l'ek d~ğer cine; ai'aldar dikilemez mhdi? 

Bu noktai nazarlar. cidden bitarı:ıf 

tesi son sınıf talebesinden Cemal Par
man birer söy,ev vererek arkadaşJarınm 
duygularına tercüman olmuşlardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · cı:örü~lü henhan~i hir inc;anın 
0e1erini teyid etmektedir. 

müc;l'lhe- Toplantının sonunda büyüklere tazim 
ve şükran telgrafları çekilmesi hakkın-

Ha.san Bey geçen gün-
kt\ .. 

. . . Yeşilay toplantısında 
bir doktor .• 

- ~tçki içenler ekseri..;ra 
derdli insanlardır:t demif. 

Hasan Bey - İstanbulun 
binbir derdi bulunuşundan 
ını her adım başında meyha
n~ var acaba? 

Eğer fena ise. yapılanları yıkmak 
doğrudnr. Anct4k. daha iyisini yaotık
tan sonra yıkmak şartile bilhassa bu
~ıün kü ~erait içinde .. 

Mi.'ıteaddid defalar yazdık: 
«Adana belediyesi memba suyunun 

barda1i1ını kırk paradan yirmi parava 
indirdi. Fakat şehirde -sucuların grevi 
tizerinl"- halk susuz kaldı. Makul tarif~ 
tatbik etmeli.» dedik. 

Netice şu oldu: Belediye suyun bar
dağını yirmi paraya indirdi, şehirde 

içilecek bir bnrdafk su kalmadı, nihayet 
görüldü ki bu vaziyet çıkar yol değU. 

daki teklif alkışlarla kabul olunmuş ve 
eski bir tıbbiyeli olarak bayrama davet 
edilen BaşvekH Dr. Refik Saydamdan 
gelen bir müstacel telgraf okunmuştur. 
Merasimden sonra Şehir bandosu muh
telif parçalar çalmışt gece de 'fökathyan 
otelinde bir çav verilmiştir. 

Şirket vapurlarına hoparHir 
konulmıyacak 

Belediye, yaz ayJıarında Şirkeıihayriye 
vapurlarında hoparlör bulundurulmasına 
izin vermiyecektir. Bu hususta belediye 
zabıtası talimatnamesine icab eden kayıd
lar konmuştur. 
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Hitlerle iki sene [son Postal S P O R 
Pazara yapılacak lig maçları 

(Baştarafı 7 ncl sayfada) 

lerin tabii .seyrinde birkaç ay sonra e
sasen vukua ge~.miş olacaktı. 

Ankara Galatasarayı Beyrut1 gidiyor - Voleybol 
ve bisiklet teşvik müsaba 1<-a ·arı Pazara yapılıyor -

Dolmabahçe stadı ihale edildi 

Blombergin evlenme hadisesinde faz
laca ısrarla durmak lüzumludur. Bu id -
divacın doğurduğu neticeler maddeten 
ve manen de en büyük ehemmiyeti haiz. 
dir. 

Bu hadise biraz evvel yazdığım gibi, 
Hitleri yalnız o yılın ilk buhranına aev
ketmekle kalınamıı, ayni zamanda onun 

istanblll Futbol Ajanlığından: 17/S '940 Saat 12 de Vefa • Taksim Yeni Yıldız; 13 bayat hakkındaki göriişlerini de tama _ 
tarihinde yapılacak maçlar şunlardır: Gıllatıısaray _ Akınspor; H hnerbahçe 

Taıcstm stadı: Beykoz _ Topkapı saat 16 Alemd:ır; 15 Beyoğlu.spor_ Yenişehir Doğu; mile ve cezri bir rurette değiştirmiştir. 
hakem Halid Galib. 16 İstanbuJspor.;istlkllil; 17 AltıntuğJıcyler u andan itibaren Hitler daha az insetn\ 

Fener stadı: Y. Davudpaşa • Galatagenç beyi; 18 Topka,pı~aziçispor; 19 Eyüb - o1dlluş, ve tehevvür anlan, ister sahte, is-
ler ,saat l2 halt~ Samı Açı1töney. YıJdırım Davuc!J>aşa; 20 Be.şiktaş_Süleyma_ ter hakiki olsun, daha sıkla§Duştır. 

F.:'D~b:ıbçe - J.sLSpor aat 16 ıhakem Şazı: myc. 
Tezcan l - Miısa:ôa'kala.r Galatasaray ıpor klübü Taraftarlarının sadakatlerine karşı 
şeref !.adı· K.ur~ _ Eyüb sant 12 ha - sa1onunda yapılacaktır. beslediği imanı ciddt bir surette sarsıl -

kem Tank Özeren~. Alemdar_ K11.1e saat :2 - 'Klüpler bu mevsim için :tanzim ede_ mış, ve artık yanına büsbütün vanla 
14 üem med Adem AJHisar _ Anadolu .ce.kler1 onar k1şll1k resimli llstelerre maçlara maz olmuştur 
sa-at 16 hakem BahaeUln Uluöz. iştirak edebileceklerdir. Listesi olmıyım Ü t I"k hA ". . 

~ k" G klüblcr maçlara litlra.It .e.ttirllmezler. s e ı adısenın doğurduğu hepsln _ 
n r atasarafl S - Hakemler: Ali Rıdvan Arsever, Nail! den mühim netice, Hitlerin muhitinden 
Beyrula gidiyor Moran, AH aıza Sözeralp, Battlt San, Luttı, e~ mutedil ve en muhterem müşavirle_ 

Fethı. rınden ikisinin, Blombergle Baron fon 
Ankara İtalya amatör futbol c.'\wnpiyonası Neurathın çekilmeleri oldu. ray kl:ıb ~-· 

ild m"Ç • nlya mnator 1utbol §amplyannsı nlha_ Neurathın yerine Ribentrop'un tayin 

9amb:ı gunll B<?yruta gidecekth'. Maçlar Bey y.etl.anm1ştir. Milon amatör futbol klübü şam_ edHişi en büyük felaketti. 
rut a Hilır.Ispor klubıle 24 ve 25 Marttn oy_ piyon olmu~tur. Şu n k• t .1 dın1 --1.. • 

. • ~ • • , o .ayı amaını e ay atuWA lS -
mı.na.rakü:r. • 'F.mlandiyah atlet Amenkada gahb terim ki esas niyetleri şayanı takdir ol-

BısiJc et f"ŞV'1< mnsabPkaları 5 000 :ve_ 101>00 :metrelerin dünya rekord - ması muhtemel bulunan Her fon Riben -
öl meni F:lnlandi_yalı Maki Sanf.mnslskoda yap . 

eden Terbiyesi t.sta.nbtil Bö gesl BWklet. +.K-. \3 mil Q 14 15 5 d klkad k k·ı trop ıle asla şah!f kavgam olmuş değil _ 
Ajlı l•~d · ı - B ildet teşvik müsa;baka ._. o,.usunu · a a OJiara d. 
ı I" • d:nncilsü 17 3194.0 P.nzar günü kazanmıştır. B;ı ya.TI§a Amerikalılardan altı ır. 
ar.ınhın -·"ft~.,·w.... · ' atlet iştlrdk etml.şt!r. Fakat daha ilk gu-nıerde onun kibrini 

ı;:ı: a ı P.vu---· , 
2 - Yan a ı:tam snat 9 da ba§lanacaktlr. Kembriç gene galib geldi ~ngiltereye ve ilci devlet arasında daha 

s - l'.:ırll y.olu Toplmpı ile Büyfikçekmece Oksford ile Kembriç üruverslteleri arasın_ ıyi bir anlaşma ümidlerine İngiliz zihni-
ydhı üzerinde ve '75 kilometrelik bir mesafe da yapılan senelik atletlzm müsabası 40 yetinin ciddi bir rn!nia teşkll ettiğine da
dalıiUnCle ya,Jrilaea~r. ti puvnmı kn.I'§ı 77 puvanıa Kembrlç takımı ir beslediği iğbirar ve suitefehhümü sez 

f _ YaTl§Çllnrm oşu saa nden ıevve! ha_ :ıaızanmıstır. 
ı.lrllanmış oldukları halde hazır bulunmaları • dim, ve sonunda anladım ki ·mun kadar 
ve islr.ılerlnl lbakem h'.Yctlne kaydettirme_ 'İngiliz - FraDSU Jıava orduları maçı hiç bir kimse harbi tacil iiçin elinden ge
lm llzımdır. .:sı .Mnrtta .Parlste İngiliz, l"ransız hava leni yapmamıştır. Bundan ötürü de Dan-

s - Muayyen saatten geç gelenler yar.ışn ordu!:ın arasında bir maç yapılacaktır. Ma_ tenin Cehennemi'nde. Ribentropa Jayik 
!~ .. ak et! ilmeY.. ru. f 'I:ı,gfllz klübü antrenörü Jlmmy Ho>?an 1 k d _ o .nca erecede müthiş bir cehennem, 
Do,mabahçe s~adı iha e ed"lifi !ngUiz ıtnkımını Çall§tırmak üzere Parlse bır gayya yoktur. Münih konferansından 

gltniiştlr. 

Dun beden tt"rbiyesi iistanbul bölgesi mer_ ·····-··--··-···-·-···· .. ···--··· .. •• .. ••••••••••••••• evvel Göring ve diğerlerile konu~rken, 
kezinclr, DolmabahQede yap:.Ia-cak '6tadyomun Ti onlara 1914 Ağustosunda başlıyan harb _ 
imle evrakmı tetkik etmek üzere vaıı ve carel işleri: den, diğerlerinden daha fazla mes'ul olan 
bölge başkanı Dr. lmtfl Kırı:ia.T.ın ;rzyaset.in_ 
de top1anan heyet evraklıırı tetkik etmiş ve Al b bir adam varsa, onun da Avusturya ha-
nct.1cf'de ke.şlf bedellnden' ym;i'ie <dolmz 'Ollda manyaya ir milyon liralık riciye nazırı Kor(. Berchtold olduğunu 
fü .t%9.2) .noksenfle ıtekllf yapan 7'rabzoıı fındık ihrac edilecek hatırlatmıştım. 
Nümu.,e hastanesi ve İzmir Tütün Bakımevi Dün ihracat başkontroıo-rlu··g~u·· nezaı·nde B s p en onu, t. etersbourgda Avustur -
ve bunlara mü.'llaSil blr çok beyük inşaat fındık ilır.acat birliği komitesi toplanarak ı · ik 
y mış oran ımıteabhid mühendis Abdüllı:ıı. Alınan iiı edi, ek . ya e çısi en tanınıışt.ım. Kont Berch -
dil' vp şeriki müessesesine stadyom~ yara rac ec bir milyon li- told büyük bir Avusturya asılzadesi,, :Ca-
(ClUJ 070.30) liı:a üzerJndaı halesine .karar ıralık fındık için 46 kurtl§ fiat tesbit ~t- kat Ribentrop gibi de gurur, kibir, :ah -
lerm tk miştir. maltlık ve :Sathilik hülasası idi. Ve beni 

Mekmltler araS1 ,o•eybol Almanlar son beş milyon ~m bin lira- dinliyen Nazi liderlerine şu ihtarda bu-
. lık anlaş.maya göre memleketimizden iki 

V8 f ult Ol m8Ç'arı milyon 600 bin 'iirahk tütün, 400 .Oin liralık lki~d~m kki, Rl ibentrop'un dizginleri çe -
k - ·· -400 bi r , k . . ınuyece o ursa, bu adam Kont Berch-

lstanbul mektebleri voleybol ve futbol lig 1 uru uzuın, n ıra ıı ıncırden baş- toldun Avu t ~ . . .. .. 
heye<tin&>n: 16'8 940 oCnmartesı günü yapı_ .ika 100 bin liralık pamuk tohumu, rno bin . . s uryaya ~ptıgı g~b: ~un 
ıao1k 'futbol mn-çlan· lira1ık ı.;;._,. ~ 00 ..ı..·n li ! k bırınde Almanyayı felakete suruklıye -

• ... ...,~, :ı vı ra ı susam v~ 50 . 
Taksim stadı: H~;T!ye L. - !Pertevntyal L. bin liralık fıstık mübayaa edeceklerdir cektır. 

saat 14 h~kem T Ozerengin. Haydarpaşa L. B ddeler. a .. _ ı:. . . · Fakat ne yazık ki harici politika, Wt-
İ.<ıtnııbuJ L. saat 15.10 hakem A. Adem u ~ m ıWıClC ıAJ;'me.tlen tesbit 
Şeref .stadı: Bo~::ırtçı L. - Ticaret L: saat ~e ımubayaa faaliyetleri başlamış -Oldu- lerin belli başlıca meşgalelerinden birini 

14 h~kem N. Gezen. 'Vefa 'L. _ san'ııt M. saat ığundan piyasada bir canlıhlt görülmek- teşkil ediyordu; ve Ribentrop da, bari -
15 '10 'h"ltP.lll 'R. Top. tedir. ciye nazın sıfatile onunla daimi temasta 
Beyn~ln Ha1kevi sa1cmunda: Taksım L B" • d ·ı 1. bulunuyor, ve netice itibarile, diğer Al -

Ş1 .. ,1 Tern'kıt L. -saa1 n 'Erke'k M. M · - ır gun e yarım mı yon ırahk 
., · - Kaba_ ih l . man na~ırlarmdan daha iazla !Führerin 

tas L saat 1-t.SO. Gala"asanı.y L. - ':l§ik L. sa_ racat yapı a.ı üzerinde nüfuzunu kullanmak faıkAnmı 
at 15

· I k 'Bir ihaftadanberl 'kısmen ge\•ş1yen ilı- buluyordu. 
Pazara va-ı aca yarımşar rac, faaliyeti dün artmış ve yarım milyon 1938 Eylfilünde ve 1939 Ağustosunda 

saaf"k fut'"ol mar.ları lirayı bulmuştur. da, Hitlerin liderlik ettiği barb partisin-
Bu arada İngiltereye 300 bin, İtalyaya de, onun en ba..+• gelen yardunC'llarıı ıka-

o:ıın~av klübu otnr.a!mdnn bu PazaT 50 ıh' li al k ·r ik A ~-
biiytık bir futbol maçı tertlb edilmiştir. ın r ı t.ı f ' mer.ikaya lOO hin naatimce Ribentrop ve Himmler idi. 

G1ılııtasarnv. Kttrtulug Bt'voğlu.spor, işli liralık av derisi ~tır. Blomberg Mdisesi, ve bu bir harici 
araı:ın1Rk; ma larırı buy; k husush.et4 O"'"" Romanya için borsadan 80 bin kilo su- f k 

•11 ,, .... ._ muvaf a iyet ile bunun hatırasını izale 
lar •- :ıımı sn t ~ak yapılaca"'........ sam mübavaa edild' 19lnden pı'y"sadakı· 

ıs.<w~. ., ~ .. etmek yolunda cebir ve tahakküm eden 
İJk ma~ı O:ı.lntasa.rıııy Kurtuluşla saat .9.30 ,gevşeklik zail olmuştur. 

d:ı ya, cıı.ktır. _ • • 
5 9 bin kilo y<-pak .atıldı 

Sovyet1cre evvelce satılıp henüz ihraç 
veflı !ciman vurdu umumi kütib'iğbıden; edilmemiş olan 300 bin kilo yapağın ihra

Vefa k''ll~U ıBn turnuresi 
ihtiyaçlar dramın birinci perdesi tesmi
ye edilebilecek Avusturya işinin tem -
posunu hızlandırdı. 

1. H. 
Kliı~umüz fevknlfıde kongresi 17·3.940 Pa - cı için hazırlıklar yapılmaktadır. 
znr r,iıntı ~ant lO da Şehzadeb~ında Letafet Buna fabrika,arın da 250 bi k·ı I k ·--····-···-··-··········-·····-········-···-
aır.ırt maT'md k1 klub meı'keilnde toplana . •. n ı o u ., 
cnğmdım 'fmtnm temnm tıea olunur. - bır mubayaa.sının inzimanu şehrimizdeki Ankara borsası 

, , AUm ç vi j mllsabakaları yapak depolarında hararcUi bir .faaliyete - ····-
,' sebe.b olmuştur. Açıllf _ Jtapan" 14 l\Iart 1940 Fiatıarı 

B d~n terb.ye İ.stanb\il aUefum nJa:ılı - Diğer -taraftan Süme~bank birleşik fab-
flndan: cAltm çhlli musa~a'lan1> .atnınıa_ rikalarının d3 mevcud sto:k1an ve fiat sor-
rı M rt·n n nci Pazar gunu sab:ıhı saat 9.30 ma . . 1 

da Scıe1 .st.adında yapılacaktır- . sı pıyasanın hararetını artırmıştır. Ye-
4 ünt'ıi kawgorl gülle ve disk. 

111 kırkım mevsimine kadar elde-ki litclda- ürdra 1 eıerlln 
Açılı1..Xapan1ı1 

.s 'ita e g e, <fisk. ıc!r.ld. ırın mühim 'kısmının istihlak edilec-eği talı- Hew-Yort HO Dolar 
5.21 l 

ı ınrı .kat orl gel~. disk; ci.ı::id. .min edilmektedir. 
130.19 1 

Gatatasaray - Mllbendis mektebi Potl-st-~-:--
v feyhoJ maçı 

Bu~ü~ Galata ray 'klubunde Mühendis 
me !le Gal -a u rasında bir 

• vo1eybtıl maçı Y<lPllncnktlr. Miisa:bakn saut 
5 te oynanacaktır. 

Bölge voleybol • basketbol 
mnsaba1<a!ar1 

İki 11mele bir hamalı yaraladılar 
Sahpazarında bir müteahhide aid in

şaatta çalışan amelelerle o semtin ha
malları arasında çıkan bir kavga sonun
da amelelerden Osmanla arkaciaşı Yasar 
hamal Hasanı başından t;aşla ağır su;et
ie yaralaIIU§lar.dır. 

Suçlular yakalB.llnll§, yar.a1ı tedavi al
tına alınm.ıştır. 

.Parl.I 
'M.!lano 
~nnre 

Am.sterdam 
IDrtkatl 
.At1na 
Botya 
Madr14 
Budıı.pe~te 

B11trf'I 
Belgnd 
Yok ohama 
Sto'k'hol:m 

100 P"ran 
100 Llret. 
ı 00 1ni,. rı. 
100 1'\orln 
100 Belıa 
100 Drahııil 
JOO Len 
100 Peçet.a 
100 Pen,ıO 
100 t.ey 
100 Dln&J' 
100 Yen 
100 tneç JCr, 

2.9726 
7.0875 

29.105 
im.1611 
22.0075 

0.965 
1.68 

13.36 
24.6675 

0.'6275 
'3.235 

32 '3925 
30.8275 

1938 % 5 tkramlyell 19.175 

Türk Hava Kurumu lstanbul Vifayet Şubesinden !~;:ıın~ Etturum n ~:!! 
J{UJ'UÜumuz yardunc.ı Ü}'elerJ. dçln ,yaptırılacak !500,000) l'07ıetln mtinalı:asa günü 1 ıt • V 19.45 

' 
1 

1 

perşembe olarak IIA.n <!dllnılş ıse de münakasanın 18/Mart/940 Pamrıesl günli saat '15 ıeji , .. .. vı' 19.35 
7apııacııJl mm olunur. (2013\ \.....,. ______________ _,, 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri 

180 'Üsküdar Kuçükçamlıca Bulgıırlu 
mah. E.9.11.Y.9.7. 

718 Kadıköy Raslmpaşa Tepe sokak 
E. 29. Y. 77, taj 77 

757 Fatih Mollahüsrev m&h. E. Vefa 
Y. Hbnmetde<re ve Altlfpaşa sokak 
E. 74 Y. 102 

768 Fetih Mollahüsrev E. Vefa Y. 
Hlmmetdedeoğlu ve Faikpaşa so . 
kak E. 74. Y. 102/ 1 

7&e Eminönü Dayahatun mah. Kızlar_ 
ağası han 3 taj 3, ada 631 parsel 23 

8" Fatih Aksaray Yalı mah. Ortabos
ta.n sokak E. 19 Y. 27 ada 819 paf. 
ta 208 parsel 5 

8G5 Eminönü Eminsinan mah. Haniı;i 

sokak E. Y. 19 taj 19 
1082 Eminönü .Süleymani7e mah. E. SiL 

~eymnniyı cad. Y. lımet cad. E. '43 
Y. 43 

lOIK Eminönü Büyütçarşı Keseciler so
kak E. Y. 46 ta] 46 parta 8, ada 
2729 parsel !O 

10~ Bostancı Erenköy Çatalç~me tüc. 
car tariki No. il 

1272 Eminönü Büyükçaqı Fescller No. 
71. taJ 71 

1384 Beyo~lu Kamerhatun E. Tevfik Y. 
Mavi sokak E. 27. Y. 2 nda 454. 
parsel 112 

14'70 Şahkulu mah. Kumbaracı sokak 
E. 91; Y. 117; taJ 117 

1520 Eminönü Mercan Kızlnrağası ban 
üst ka.t No. 4 tal 4 ada 631 parsel 4 

1621 Eminönü Mercan KızJara~nsı han 
üst knt No. 5; taj 5; ada 631 
parsel 5 

Ul22 Emlnönü 'Mercan Kıilarcı.ğası .han 
alt ltat 'No. 4; taj 4; ada; 631 
parsel 30 

1523 Eminönü Büyükçaıtjı Mahfa.zacı -
'far ve Arnbacıoğlu sokak o. 6; 8; 
taJ 6, 8 pafta 5; ada 2'li&; parsel i 

1628 Eminönü Süruri mah. Mahmudpa_ 
şa cad. 3.331 ; 7.186 pafta l36; ada 
734; parsel 10 

1629 Eminönü Süruri mah. Mahmud • 
JPtıŞa cad. E. :165; 167; 7.150 iSO/l; 
taj 15011>afta 136; .ada 315; pm:sel 97 

1630 Eminönü Çakmakcılar yoku~u Da
yahatun mah. Valide ham blıin.ci 
.kat 3;31ıl;3/2,4 No. taj S;ıl/l;S/2';-4 

ada 339; parsel 63 
1631 Eminönü l\!ercanağa Çaltmakçtlar 

yokuşu :VaUdc hanı alt kat No. 12, 
taj ı:ı ada 339, parsel ıts, pafta 201 

1532 Eminönü Mercanağa mah. Ça!k -
makçılar yokuşu Valide hanı üst 
kat No. 12, taj 12 ada 339 pafta 201 

1575 Kadıköy Caferağa esk1 TevTikbey 
Y. Çılı:.maz Emtn!bey soka\: !E . .e,8 
mü. Y. 1,3 

1576 Kadıköy Bostancı Tüysüz sokalt 
(Bolıkçzyunus) .E2 

1578 Kadıköy Suadiye Bağdad ca.d. E. 
84, 85, Y. 322. 324, taJ 340 342 

1590 B:lkır~ Kart.nltıepe İncirli cad. 
15; 16 mü. 

1591 Bakırköy Kaııtarya, E. 5tl, 51 Y. 54, 
37; taj 46 No. 

1'195 .Emlnönü Aksaray Kô.tlbkasım mah. 
:Yalı aoknk E. 61, Y :75, ada 833 
,pafta 208 parsel 34 

11103 .Eınlnön'ii lifilcll E. Şeyh Ferhad 
Y. Mimar.kemal E. Ali Rızaefendl 

Y. Kızıltaş E. 3. Y~ 18 ' 
2067 TopkaJ>ı Bey.andağa mah. Halla~ 

Y. Hallaçhasan eoka'k E. 18, Y- %2 
taj 18 

Kıymeti Nev'i 

871.~ Arsa 

115.- Arısaı 

824.- Arsa 

670.- Arsa 

100.- Oda 

130.- Arsa 

2737.50M2 

114.93 M2 

312 M2 

310 M2 

17 M2 

130 M2 

68.- Arsa 34 M2 

• 47.- Arsa 11!75N2 

60.- Diikkfı.n :2.'25 U2 

1243,- Arsanın 1242.25 M2 
4~6 H. 

300.- Duk1d'ının 8.-M2 
'12 144 H. 

47.- Arsa 46.'50M2 

4938.- Knrglr ev 143.75 M2 

120.- Odn 19 M2 

120.- Oda 21 M2 

60.- :Mağaza 25 M2 

i25.- Dfitkfı.nm 4.50 M2 
4!16 H. 

'278.- Dük'kfı.nın 14 iM2 
120/.864 hJa. 

54.- Dukll:P.mn !tl :M2 
240'.13440 
lıis. 

'95.-- Bodrum vo 47.50:M2 
r.rsa 

200.- DUld~nm 30 M2 
:240 ~BD 
ih~ 

~5,- Odanın 27.$0M2 
.24.0 t80 
his. 

823.- İk1 evin 131 'M? 
1/.2 H. 

426.- Arsanın 959 21 M2 
32!144 hn. 

278.- İkl dı.ikklUı.. 571 M2 
h e\1n 
196/ 1344 H. 

452..- Arsa 4524 M2 

G48.- Dült1ı:fını 718 M2 

924.-

142.--

83.-

muştemU 

manbahçc 
ev. 
Ar.sa 

Ev1n !7/24 
lıl.s. 

308 M2 

35.56 M2 

158 

174.20 

21.-

12UO 

134.-

20.-

28.-

13.60 

t.ICI 

1%.-
C.' 

248.60 

60.-

9.40 

987.60 

24-

24.00 

12.-

23.-

55.60 

10.80 

19.-

40.-

15.-

'164.1!0 

85.ID 

55..ml 

90.IO 

189.4110 

184..80 

28:10 

16110 

A~i ve tatsilA.tı yukarıda yazılı gayrimenkuller 'Peşin par::ı 1le ..satılacnktır. İhale 
27/ 3/940 Çarpmba :günü sa.at 14 tedlr. 'Mfizaye.ie sırasında verllen bedel m~der ilay 
met.ı geçtiği takdirde tallblerln ôepezltoıannı '% 20 nisbetinde arttımınlan ve m\ihUr 
ıtullaDanl:ırm mühürlerlnl Noterden tasdik ettımıcle:rl lfı.z.ımdır. 

iste'klllerin pey akçesi, nüfııs tezkereSi ve n~ aded :vesikalık fot.o~afl:ı. blldlrllen gtin 
ve s.atte §Ubemiz ıemlRk serv'isine müraeaatıan bilcHrlllr. (C09) ul820• 

1 Devlet demiryo11arı ve limanları isletmesi umum idarasi illnları 
Muhammen bedeli .2'800 t~1rm1 dört bin sekiz yüyJ llra olan iki kalem .susta ı;eUğl 

29/4/1940 Pazartesi gün'll saat 15,30 dn !kapalı :z rf ı.sulile :Ankararla İdare blnasınon sa. 
"t.ln nlınaeaktır. 

Bu ış~ girmek 1stiyenlerin 1860 (bin sekiz yüz altmış) liralık muvakkat teminat 'ile 

ikanuıun tayin ettJ.ği veslka1an Ye t.ekliilerinl ayni ,gün .saat 14,30 n kadar komisyon 
ııreisll~lne veı:me1erl lfı.zımdır •• 

Şartnameler parasız olarak An'karada ma1zeme dıı.ircsind n, Haydaıı>rf}ada Tesellüm 
we Sevk Şefliğinden dağıtilaı::aktır. (1978) 

Mu..1\ammen bedeli 1140 lira olan 500 kğ. beyaz emaye boya ile 100 kğ. Renkslz kristal 
Ternlk 18 3/ 1940 'Pazartesi gunü saat (11) on bırde 'HnyJarpaşada Gar blıı~ dahHln
dek1 kom4syon tarafından nçık eksııt:mı usul.le 8atm ulmaca'ktrr. 

Bıı işe girmek lstJyenlerln 8S lllrn 50 kım.l§lu'k muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günu santin<! kadar komisyona müracnatlan Ifi.zımdu. 

Bu işe ııid ~3rtnameler komisynndan p:uasıı: olar.at dağıtılmaktadır. (1664) 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: 
sıt.ma Mücadele Sıhhat memuru yet.! rilm k üzere 18 3 940 da b:ışlıı.mak ve bir ay 

müddetle tedrisatta bulunulmak •e tedrı :ıtı m· klb on beş gün k ylen1e tatbiko.t
ıa Lştlgt!l olunmak üzere mıntaknmrd Sıtma l\luc.?.dele küçük sıhhat memurları kw. 
su nçılr.caktır. Kurşa gireoeklenn aşaı::ıd.akl şortları haiz olmaları lazmıdır. 

1 - Ortn mekteb veya esti :ru tbe nı zunu oilnnk. 
~ ..._ Yaşı 18 den aşağı \'e 'kırkt:m yuk:ı.rı olm~mak. 

S - .Askerlikle allı.kası ıbulunm n1ak. 
ot - Tür.k olmak ve Js',i ahliı.k sah lıl b:.ılu."lmak 
İsteklilerin mek~b §ahadet.nıımetJ veya mu addM~ sureti. n'tifus cüzdanı, sıhhat ra.

poru cMcmur\n 1ranumınun '5 inct maddes'bıtn D. fıkrnsın~ göre., h snühe.1 mazbatası, 
lıali medenl beyanmımesl, askerlik vesikası, laşe.sne muke. ef ola$ kimselere ntd be
ya.nna.me. ııterc.ümelbal n.m.kas.ı '°e 4 :aded ~ öeu"Ullda 1otQa:ra1lar.lle Bel.s.liğl.nıia 
m ürac:ı :ı tJarı. e.1770 • 
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Cümhuriy eti 

BAŞ, orş, NEZLE, SRİP, 

ROMATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün ağrllarını derhal keser. 

LUzumunda qUnde 3 kaşe alınabilir . 

KiRALIK Otel 

ZiRAAT BANKASI 
Sirk6Cıde Tr"rnvay cıtddesinrte 

rııeşhur REŞADiYE ÖTEL1 Yeni sa-
11 i lara ın lan tamiren kir.ı ya veri
.ecektır. lst.ye .ıler Dördnncil Vakır 
h1tıırnd:ı asına kah·ıda Komisyoncu 
füılim yımhınesine mUrncaatları. Kurulu, tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.00().000 Türk Lirası 

MAVi 

Mart 15 

~ 
fırçalayımz. 

AMBALAJLI 

EN İNCE LÜKS O, 10 mim 

TRAŞ BIÇAKLARIMIZ 
PIY ASAYA ÇIKMIŞTIR. 

Radium Ticarethanesi 
Galata Okçumu.a, 104 Tel: 42878 

Veznedar Aranıyor 
Bursa Ticaı et ve Sanayi Odasından: 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası V eznedariığı mOnhaJdir. 
Taliplerin 28. Mart. 940 akıamına kadar veaaik ve e-v·rakı 

müıbiteleriyle odaya müracaatları. 

Şube ve ajanı adedi : 265 
Zirat ve tica rt ner nn i banka muameleleri 

Doktor ÇİPRUT ~ 
Cildiye va ZOhrevlya Miltehaası&ı 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyo~u Y~li Mallar Pözdn ka~ L.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•-

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaablarında en u 
SO lir as1 bulunanlara senede 4 dtfa çekilecek kur'a ile ~iıdaki ı>1' • 
na eöre ikramiye dağ1tılacalct1r. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 .. 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

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

DİKKAT: Hesablanndakl paralar bir sene içinde 60 liradan ti 
düpniyenlere iknmıiye çıktığa takdirde % 20 fazlasile verilecek: 

Kur'alar senede 4 defa, l Eyl6L 1 BiriııcikiııWl. ı Mart ve ı 11az1. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

ş111 nda Poıta sokağı köşeıinde Üskudar - paaabah"e yolunun Vaniköy kısmı üzerindeki heyelAnın kaldırı.lmul 1ç1n 
Meymenet ııpıtrtımanı . Tel: 43353 1 -. v K ıt be 

_ yaptırılacak amellyat açık eblltmeye konulmuştur. eş _ deli 284-0 llra ve Ut temı • 
natı 213 liradır. Keşif ve şartname Zabıt ve MuamelAt Mudürlüğü kaleminde ıörtlle • 
cektir. İhale 18/ 3/ 940 Pazarte&t gllnll saat 14 de Dalmt Encilınende yapılacaktır. Ta • 

yerden müsaid şartlar ve ucuz f iat
larla bulabilirsiniz. 

ANAPIYOJEN 
O... İHSAN SAMI 

ilan Tarif em iz 
Tek ıtıtun nntınu ........... : .......... _. 

ıahil• 400 iaırrıı 
sahil• 250 » 
ıahil• 200 >> 

Dördüncü ıahil• 100 ,, 
iç ıahileln 60 >> 

Son ıahil• 40 » 
ııuanen bil mtlddet zartuıda tu

ıaca miktarda Uln yaptıracaklar 
ayrıca tenzlll tlJ tantem.lsden :tat1tade 
edeceklerdlr. Tam, Tarım "' çeyrek 
sayfa illnlar için a:rrı blr tarJfe det pff 
edllmlttir. 

Son P0&t1.'nın ticari llAnlarma ald 
lşler 1çin ıu adre.w müracaa t edL,.. 
melldlr. 

illncıh& ıtollektJf §lrkeU 
~branıanzKde ilan 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaan 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emcg 
SABİPLERİ: S . Ragıp EMEÇ 

A. ftnm UŞAJCLlolL 

liblerln ilk teminat makbuz nya mektublan, ihaleden 8 gün evvel Nana MüdtlrlGIQ. 
ne ınftracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ald Ticaret Odaaı Ve31.k&l.artle L 
hale günü muayyen saatte Dalnl1 BncQmende bulunmaları. (1656) 

\- * 
Tahmin İlk 

bedeli temlna t 

660,00 49,50 Zeyneb Klmil notumevi lçin alınacak 3 a.ded çama~ yıkama ma. 
klne&l. 

'70,l'O 42,75 Konsttrv.atuTar Müdürlüğü tarafından neşredilecek olan nuarl ft 
amen Türk mmikLsl adlı eserin tııb' ve teclldl. 

Tahml.n bedelleri ile ilk temınat mlktarlan yukarıda ya~ılı işler ayrı ayn a~ık ebllı,. 
meyt- ırnnulınuştur. Şartnıuneler Zabıt Te Muamelli.t Müdürlüğü kaleminde ıörtııecek.. 
ur. İhale 22/3794-0 cuma gQnli saat H de Daimi Eficllinenae yapılacakttt. "h.Ublerln 
ilk teminat makbuz veya mektubla.n ft 940 yılına ald Ticaret Odası ve ya1nu eser 
tab'ına taallük eden tş için (Nota ve kltab basmış olduklarına dair) veslkalarlle ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (1773) 

** ceııahpaşa hastanesi mutfak ve çamaşırlık bınf'llarına yaptırılacak dolab, maaa, ra.t 
vesa1!'c açık eksiltmeye konulmuftur. Keılf Dedeli 5530 Ura 35 kuruş ve ilk temlnatı Ut 
lira 78 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt n muamelM müdürlü~ü kaleminde sOrtıı.cek. 
tir. İhale 1/4/ 940 Pazartesi ıll.nü Mat H te Daiml Encümende l'.apılacattır. Talihlerin 
ilk temınat makbuz veya me.ttubları, ihaleden 8 gün evvel Fen lfleri MtldürlOtane mil. 
racaatt-e alacakları fennt ehllyat ve ~ yılına :ıld Ticaret Odası vesikalarlle lhale ıtıntı 
muayyen saatte Dahnl Encümende bulunmaları. (2022) 

1940 1 S TAN BUL 
Tavla Şampiyon:uğu Müsabakasa 
Divanyolunda Çarşıkap1da TORKlST AN YUVASI O~zinosunda 16 Mart 
Cumıırtesl saat 16 de başhyıoaktır. Müsabakttya gırmek anu edenler 
bergOn Dlvanyolunda ç. E. K. Çocuk kOtOphaneslno mOracaatıa isimlerini 

kayt ettirebilirler. 

Belediye Sular idaresinden : 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
İdarenılz ihtiyacı için d38 000• yüs otuz .sek1z bin kilo 15 • 40 m/ m kutrunda k1U1un 

boru kapalı zarna münakasaya konulmuftur. 
1 _Bu husus için tanzim edilen şa.rtnanıe lda~emiz Levazım Servi.sinden paruız ola. 

rak alınabilir. Ve nUmuneleri ayni Berviste görüleblllr. 
~ _ Ta.llbler şartnameye göre bamlayacaklım kapalı zarflarını ihale ııüııü olan 

27 Mart 1940 çar~mba gilnll saat 15 e kadar Taks imdeki İdare Merkezinde MUdtirlllte 
vermeUdlrler. Bu sa.tten sonra cetlrilecelt zarfiar kabuı edllmlyecektır. cıeıa. 


