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man anın eni e e us erı 
Alman Hariciye Nazırı 

Moskovaya gidiyor 
S ovgetlerle Rumenler arasında bir ademi tecavüz 
paktı için Berlinde nıüzakereler cereyan ediyormuş 
Londradaki siyasi müşahidler ise büyük bir diplomatik faaliyet gösteren Seriinin 

1 

P'latı 1 KUJ'Uf 

Viborg dUn 
Sovyetlere 

teslim edildi 
Sovyetlere terkedilan araziden yarım milyona 
yakın muazzam bir kafile yollara dökUldU 
Uzunluğu bir kilometreden fazla tutan bir kamyon 
kafilesi bütün gece gözleri ağlamaktan kıpkırm.zı 
olmuş ihtiyar kadınlan, genç kızları naklediyor 

ayni z.ımanda Roma vasıtasile bir sulh teminine ça.!~.~~.'.~'..~~--~~-~~~--~~~~-~.?.~~-~~........ ' l_& 
· Sovyet - İtalyan iktısadi Fransız ~ it ; ~ı~ .. :,,~· Gl!"' 

müzakerelerinin yakında kabinesinde 4 • ~., ~ 
~aşlıya~a~ı ~ildiriliyor deOişiklikler ,~~~~- ·~···~~~~~~ 

Fin nak"il vasıtala nndan birkaçı 
Hariciye Nazırlığını başka 

bir zat deruhte edecek 
Loncıra, I~ ('.ffusu.st) - Bu akşam Hel- nasında söz alan başvekil Rity narbin 

sinki radyosu tarafından bildirildiğine kısa bir tarihçesini yaptıktan sonra, sulh 
göre Fin meb'usan meclisi (diyet), Sov- muahedesinin ne gibi şartlar altında ak· 

Londra, 15 (Hususi) - Paristen alı- yetlerle aktedilen sulh muahedesini 3 e tedildiğini an1atmış ve bunun tasdikın i 
nan bir habere göre, yakında kabinede karşı 143 reyle tasdik etmiştir. istemiştir. 
bazı değişikliklerin vukuu beklenmek- Mecliste, muahedenin müzakeresi es- (Devamı 8 inci sayfada) 

Ribentrop Moskovaıla Stalin ile berabe?' 

tedir. (Devamı 8 inci sayfada) 
-

GarantHere 
karşılık 

Bir Sovyet gazetesinin 
küçük memleketlere 

ihtarları 

Nevvork 15 (Hw;usi) A · t d da · b' d · t - k - . . . - ssocıa e ya arasın yenı ır a emı ecavuı pa - Moskova 15 _ İzvestia gazetesi 
Press bıldırJ)"Or: t d · 1 h be 1 · te "d d h' b' • ' . ına aır o an a r erı yı e en ıç ır Sovyet _ Finlandiya sulh muahedesine 
Bcrlınden alınan haberlere gbre ora- malılmat yoktur. · · · · 

d Romanya ve So ' A tahsıs ettiği başmakalesınde, bu mua -
n, V)'et Rusya mümes - Keza salahiyetli Rumen mahfillerin - hed · So tl B" r··ı F 'nl d' 

ı;illcri arasında müzakerelere başlanmış- de de bu hususta malıimat yoktur f"nm(D vye 
9
er ır ıgı eyf daı )an 1 

-
B müzakerele i • · evamı uncu sa a tır. u . .r n gayesi, iki devlet Alman gazetelerine göre 

arası~da hır ademı tecavüz paktı aktet- Paris, 15 (A.A.) - Alman gazetele-
mektır. .. . rinden bir çoğu, bir parola neticesi ol- Amerika son 

sistem tayyare 
satmıyor 

Alman hukumetı, bu gayenin tahak - duğuna §iiphe bıraknuyan bir tarzda 
kuku için azami gayret sadetmektedir. !bütün şarki Avrupada Murm.aru;ktan Ka~ 

Londra 15 (A.A.) - İngiliz resmi me- radenize kadar Sovyet nüfuzunun haki-
hafilinde, Sovyetler Birliği ile Roman - (Devaım 8 inei sayfada) - Londra 15 (Hususi) - Son sistem 

A l 
• .Amerikan harb tayyarelerinin müba-m an na lskandı·nav y~a5ı ic;in müttefiklerle Amerika ma-':!# kamları a'rasınd:a yapılmakta olan mü-

d evlet lerine karşı Fat<;~nut;;ci~ .. y;~e 
vaziyetini tasrih ediyor mukellefiyeti ticari 

1:., 15 - Bugün neşredilen ya t k . . . mehaf ilde geniş 
Bcr ... . . . rı s andınavya memleketlerımn bulun -
mt bir tc'bliğde denılıycr ki: duklan -1 te lin . IAk u and dı res F' l!ndi va~ye ge ce. 8 Cl a y ır 
İsveç, ~orveç ve ın .. . ~a arasında Alman siyaat mehafili Norveç hariciye 

akdi derplŞ olun.an :edafül ıtt_ıfak husu - nazırının dün söylediği nutka işaret ey - ,. Milli korunma kanunu hükümlerine 
aunda ~ın:an sıyası mehafılınde beyan ı leınektodir. Bu nutukta Norveç haricıye göre ithalatçı, ihracatçı, toptancı, yarı 

.~ ln. :!"'lm~y.a bu. m:sele hakk~.n- nazırı Sovyet _ Fin ihtilAfı nihayet bul _ toptancı, perakendeci gibi tacir sıfatını 
l mak ıçın hıçbır sebeb gor- madan evvel garp devletleri tarafından (Devamı. 3 üncü. ıayfcıda.) 

( 

Cl 

• 

' kandinavya memleketleri yapılan telkinleri tenkid etmi~ ve Daladi 
fi işlerini alAkadar eden er'yi vakıaları tahrif etm~ olmakla it • 
. her türlil tesird~n a~~- ham eylem~tir. 

uvermekte tamamıle hur Maamafih, Alınanyanın mütaleası şu _ 
1~ 

8 
(Devamı 8 inci sayfada) 

lt(ni 

f eC 
M.r. 

Vells Sah gunu 
Amerikaya dönüyor 

Roma 1 5 (Hususi) - Amerika ha -
riciye mUste.şan W ells. bu akşam Ro -
maya vt1rmış ve doğru Amerika sefa -
retanesine gitmiştir. 

(Devamı S üncü sayfada) 

Ziraat Vekaleti emrine 
2.5 milyon liralık bir 
kredi tahsis ediliyor 

Koordinasyon heyetinin iki kararı 
inhisarlar idaresinin iş yerlerinde günde üç saat 

kadar fazla mesai yapılabilecek 

Ankara 15 (Hususi) - Koordinasyon desi mucibince gerek Ziraat Vekfiletinin 
heyetinin aşağıdaki iki marı heyeti doğrudan doğruya işleteceğ~ arazide kul
vekile tarafından tasvib edilmiştir. 10 nu- lanılınak ve gerekse mezkur kanunun 
maralı karar şudur: 42 inci maddesinde yazılı yardımlarda 

Milli korunma kanununun 39 uncu mad (Devamı 8 inci sayfada) 

Fransadan ynkselen ses 
''NorveÇ sularından geçerek lsveçin Almanyaya 

demir satmasına mAni olahm 1 ,, 

. ;"'ı~·;;; .. ;~ .. ~·~·~· ·;~~~j·~;·~ Norveç !imanlanMan liirinin manza=ı • 

V•tad Halid Ziya Uıa.lılıgil'in l Paris 15 _ Epoque gazetesinin diplo- ihtimalinin uzaklaştığı şu sırada, kolay 
altıncı makale•ini bugün 6 ıncı matik muharriri diyor k i: ve znruıi bir mukabele yapmak müm -

uıylada balacak•ınıs. J Bir İngiliz _ Fransız askeri sevkiyalı (Devanu 9 wıcu sayfada) 
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iiergün akala : Yorgun kafa sakat eser çıkarır 
Sözün kısası 

iki hazin müşahede 

""'--· Yazan: Muhittin Birıen _ 

K afaıruzı günlük meşgalelerin a

ğır yükünden sıyırarak etra

fmuzda olup bitenlere §Öyle bir gi:YL 
atarsak dalına dikkatimizi çekmeğe la
yık şeylerle karşılaşabiliriz. Hayatın, 

)>izi kendi tekerleğine bağlıyarak, dön
düre döndüre, 9aııpa çarpa, sürükleyip 
ıötüren arabası, bizi her şeye alıştırmış
tır; biz, bu ıztırablı sürükleni~te her şeyi 
tabii görmeğe, her ağrıyı duymamıya ve 
her sademeyi kendı kendirrıJze yumuşak 
bissetmeğe a]ışmışızdır. Daha doğrusu, l 
bu, insanlığın ötedenberi en büyük mu
kavemet kuvvetlerinden birini teşkil e
den bir sersemliktir. Yalnız, arada .sıra
da, araba durur da bizim düşünmeğe vak
timiz mi olur, yoksa, herhangi bir yeni 
ı;ad~me bizim dikkatimize daha keskin 
bir uyanıklık mı verir, bilinmez nasıl 

bir sebeble, gözlerimiz etrafımıza dikiUr 
ve bir takım hadiseler üzerinde durur. 

Nevşehirli .... -
Pembe Hanım 
~·----- E. Ekrem T•lu 

N
evşehirli Pembe Hanım adında 
ihtiyar bir Türk kadını, geçen 

gün İstanbul vali muavinine gidip, sene
lerdenberi, cenaze parası yapmak iızere 
biriktimiş olduğu 100 lirayı, Erzincan 
zelzele müsablarının ihtiyaçlarına sarfe
dilsin diye teberrü etmiş. 

ı Cenazesinin temiz ve muntazam kalk
ması, fıkaraya bol sadaka verilmesi, canı 
için helva, lokma d~külmcsi, hatim in -
dirilmesi, mezarına lfilıid yaptırılması, 

etrafına hiç değilse tahta bir parmaklık 
çevı,ilerek izinin kay.bettirilmcmcsi he· 
men hemen her insanın, hE:r rnüslümanın 
hayati kaygularından biridir. A /. .;oh 
muntazam bir ömür sürmüş olanlar, o 
ömrün rnn safhasının da intizamla kapan
masını isterler. 

Kendisini tanımak şerefile mübahi ol· 
madığım Nevşehirli Pembe ninenin de bu 
kaygu, tertemiz ömrünün gayelerinin bi
ri olmuş, eline geçen helal paradan, kuruş Rusya ile Finlandiya arasında son üç 

ay içinde inkişaf etmiş olan haileyi, ben 
uzaktan pek nakıs bir dikkatle takib e -
dip giderken, kafam, şu son sulh vak'asile 
birdenbire sarsıldı ve dikkatim harekete 
geldi Bu hareket esnasında iki müşa -
hede yaptım. Bu müşahedeleri tesbit et
mek istiyorum. 

Mühim bir meseleyi halletmekten aciz mi kaldın, mutla- Yorgun kafadan çıkan karar mutlak surette yanlıştır, sa- kuruş arttırdığını, selvi sandığının bir 
ka neticelendirmekten Va.2'€eç, bulunduğu noktada bırak. hibine zarar verir, dinlen, sonra yap. köşesine, kınası, kefeni, tülbendi, Itfi ve. 
---------===-::::m:z=-=ııı:::ır:::ıııı:::::=======--=====:::ıc::====-ıs:::==-=,...-....,.-===-=::::ıııı====-=""""-====-== sairesile 'bir arada saklamış ve artık, sa

kin bir günün yakınlaşan akşamını huzuı! 

* Birincisi şudur: Bundan tam yirmi 
üç sene evvel, Rusyada inkıliib vukua 
geld.iğı zaman, ev,·ela, Petrograddan, 

Dünyanın en küçük 
Ayalılı kadını 

sonra da Moskovadan yer yüzune bir ta- Dünyanın en 
kun guzel ı.;ozler, fikirler ve prensipler küçük, ~n biçimli 

. dağılmıştı. Inanılması ve kabul edilmesi ayağı kimdedir? 
içın, guze!lıklerinden başka hiç bir ku-

diye h iç merak 
wrları olnuyan bu fıkirlerın ve prensip-
lerin bir gün gehp dünyaya hakim bir ettinizse. size he-

men haber vere -
lim ki bu ayak
ların bahtiyar sa

hibi resmini gör· 

/' ............... -........................ 'f••··············'\ 

ı1 Hergun bir flkra !! 
Smokinini giymemiş 

f YD.§i!ı mıı.harrirlerden S~. etikete J 
i çok fazla riayetkardır. Her nereye, 
: 
: hangi saatte gidecek ol!a, mevkie ve 
~ zamarıa uygun gitmekte çok titiz 
: daııranır. . 
E S ... bir ıık§am evinde, arkada§lcı-

niıam vücude getireceğıne ihtımal ve -
r enler çok azdı. Fakat, her ne olursa ol
sun, bunların insanlık hayatı üzerinde 
bir talum kuvvetli tesirler yapacağını ü
mid edenler de çoktu. Hak ve adalet duy
gularına yüreklerinde birer kuvvetli 
mevki vermiş olan insanlar, korkun~ bir 
:içtimai hercümercin kanlı vakıaların 

arasında da olsa, etrafa n~redilen bu fi. 
kirlerden hiç olmazsa istikbal için bazı 

f rına bir ziyafet vermiŞti. Her şey 
i muntazam ve mükemmeldi. En kil -
j çii.k bir kıı..mr yoktu. S ... smokitı, 

: Jcaruı tuvalet giymi~ti. Ziyafet ema
kar şı ! sında a1'kada§lanndan biri pencere • 

düğünüz İngiliz madam D'Erlangeı"clir. 

Otomobil hırsızlarına 
aglatıcz gaz/er 

İ d~n ~.ak;:ıış, bahçedeki korkuluğu 
I gormıqtü. S ... e: 

iyi şeyler kalabıleceğini ürnid ediyorlar- Amerika kıt'asında bulunan Uruguay 
ciı. kıt'ası şehirlerinden birinde otomobil 

Hadiseler, b u ümidleri hak!ı gösterdi- hırsızlığı pek yüksek bir dereceyi bul • 
ler mi? ~annetmiyoruz. :Z..~esela, .neşredi: l muşt~r. Polisin takiba~ bir s_emer_e ver: 
]en o fikırler arasında, milletierm kendi f mernıştir. Bunun üzerıne bır ınuhendıs 
bayatları hakkında kendi kendilerine pratik bir usul icad eylemiştir. Otomo -
karar vermeleri prensipi vardı. Bu, öyle bilin içindeki kumanda yerinde hususi 
iyi bir prensiptir ki Rusyadn, zengin bir 1 bir anahtar vazedilmiştir. Bu küçük a
edebiyatla ortaya atıldıktan S<lnra Wil -t~tann _b~lunduğu Y~i. anc8:1' otomo. -
sonun ağzi!e, garb aleminde de uzun za- bilın sahıbı veya fQforü bılmektedir. 
man dolaştı ve nihayet Faris varoşlarında Bundan malılmaftar bulunmıyan hırsız 
cereyan eden sulh konferansları dosya • herhangi bir alete elini sürdüğü takdir
larına kadar sokuldu. de otomobilin içi derhal ağlatıcı 68Z iJ& 

dolmaktadır. Yapılan tecrübe muvaffn -
kiyetle neticele~tir. 

geçmek fikri ortaya aWdığı zaman, eaki 
tabirile, esmayı üzerine sıçratmak iste ~ 

miyen İsveç, buna fiddetle muhalefet 
etü. 

- N~ baya!fı, dedi, nasıl oldu da 
bu evde böyle bir şey gördüm. 1 

S ... şaşırmıştı. Arkadqı korkulv.ğıı İ 
gösterdi: : 

- Korkuluk smokinini giymemiş. 1 
'·······-------------"' 
Jngilt~rede 
Bir kocanııı bedeli: 
120 r~·!rk l f ra.fJl 
İngiliz kadın askeri doktorlarından bin 

başı Linton; Surrey kontlılğu dahilin:fo 

Ewell nahiyesinde oturmaktadır. Bu ka
dın dokuz senedenberi kocasının izini 

kaybetmiştir. 

Nihayet dayanamıyarak hususi bir de-

dektife müracaat etmiş, bu adam hemen 

Fakat, o zamandan bu zamana, tarih hiç 
bir hadise kaydedemedi ki, onun içinde 
bu prensipin ruhu şadedilmiş. bulunsun. 
Son Rusya - Finlandiya sulhü de, bir ta
rafın şevk ve neş'e nümayişleri, öte ta -
rafın da göz yaşlan ara~mda imza edil
di. Bir hudud çizgisi silindi, bunun yeri
ne bir yenisi çizildi. Bu sözler1e kimseyi 
müahaze etmek fikrinde değiliz; yalmı, 
hayatın ve tarihin gidişine aid bir mü -
ıahedeyi tesbit ediyoruz. 

* hemen bütün İngiltereyi dolaşmış ve ka-

* 

Deme kolu~r ki dün olduğu gibi, bu- yıb kocayı bulmuştur. 

gün de, bir milletin gilvenebileceği y.egA- Dedektif dönmüş kadına bulauğu ad-
ne kuvvet, kendi kuvvetidir. Dün oldu • . İ . . . ' .. 
,..,,, bi b .. d · · · ku t k resı 41 ngılız lırası mukabılmde vere -
6 .,. gi , ugun e genusını r arım ap. ... . .. . . 
tandır. Ne yirmi iki senedenoeri tekrar e- cegını soy!emıştır. Kadro parayı çok bu~-
dilen prensiplerin pratik bir kıymeti var- muş, aynen şu sözleri söylemiştir: 

dır, ne de milletler arasında müşterek _ Ç<>k pahalı .. . Kocam bu değerde 
bir vicdan ve şuur teşekkül etmiştir. değildir!. 
Şairin dediği gibi: Ve iş mahkemeye intik.:ıl etmiştir. 

Devran gene ol devran, ilem gene ol 
alem Brentford mahkemesi dedektifin 120 Türk 

Londradalıi 
Ev/adlık cemiyeti 

. 

Bu İngiliz çocuğunun anası. babası 
meçhuldür ve Londra milli evladlık ce
miyeti azasının en şırın. en neş'eli 
yavrusudur. Şimdi kendisini alıp. ba -
k:ıcak ve yetiştirecek bir h<11miyetli in
san aramaktadır. 

/ngilterede ız. nsiz domuz 
kesmek yasak 

Lomirada iki kasab, izinsiz 106 do
muz kestiklerinden ve etlerini nerele
ri?. gönderdiklerini söylemeyi reddeyle
diklerind~m alakadar makamlarca 1000 
Türk lirası para cezasınaı çarptırılmı!?

brdır. hşe nezareti, bu gibi hadiselere 
asla göz yummamakta ve suçlulan der
hal tedit eylemektedir. 

içerisinde beklemeğe başlamış. 
Lakin, vakta ki gazub bir tabiatin, 

yurdun lbir bucağını kudurmuşçasına sar-, 
sarak yerle beraber ettiğini bu merha •j 
metli, hamiyetli Türk kadını haber al . 
mış . . . O zaman, dünyayı ahiretten ayı .. ; 
ran eşiğin nasıl o'ısa geçileceğini düşün -ı 
müş.. ağlıyan binlerce insanın yaraları
na merhem sürmeyi, yetmi'i senelik eme
linin tahakkukundan daha üstün, daha 
kıymetli sayarak, asil bir jest ile götürüp 
yüz lirasını. hükUmet kapısına teslim et~ 
miş. 

Nev!'.ehirli Pembe nine, Tilrk milleti~ .. 
nin şimdiye kadar yetiştirmiş olduğu a-
licenab, civanmerd, fazilet, mürüvvet, 
şefkat, necabet kaynağı mi~yonlarla ka -'. 
dından biridir. ; 

O milyonla kadın, Türk kadını, ırkı-
mızın şanlı tarihinde, hep birbirinin ayni. 
fakat başka başka adlarla gelip geçti ve 
bundan böyle de, ..asırların sonuna kadar 
gelip geçecektir. 

Doğurduğu, büyüttüğü, yetiştirdiği ve 
ancak rahat döşeğinde gözlerini yumdu·. 
ğu zaman arkasından ağladığı evladları
nın arasından devlet ve millet uğurunda 
sayısız kahramanlar ibda eden mübarek, 
mübecce1• Türk kadını sırası gelince san 
varını, yoğunu, saadetini, ümiclini, ana
lık aşkını değil, canını da vatan için ver-. 
mekten cekinmediğini kaç kere isbat ey
lemiş değil midir?! 

Bugün Erzincanlı yurddaşlarınm <>lem
lerini dindirrneğe bir parçacık belki me
dar olur diye cenaze para,,mı hediye e -
den Nevşehirli muhterem Pembe nineyi, 

Açık.f!ÖZ bir lau/a biraz evvel tammıyorum mu demiştim? 
. · . . Hayır .. tanıyorum ben onu!. Ankara .. 

Lon:lrada bır Ingıliz tayfasının açık İ .k1•1 b"d · · ka'desi üzerin • 
"zl"l" w.. ::.J-"bb' uv· . .:ı daki stı a a l esınm t 

go u ugu ve m~ ır gı sayesınue. .. bb d At heybetli heykeli-
w w • den, mue e amın - . 

ugradıgı bır hırsızlık meydana çıkarıl- . ..1 . ~ Tü'rkt'in kurtuıuc:ıı 
• .. • w nın go gesıne sıgmmış, .,,. 

mıştır. Lıverpollu bır tayfa. aylıgmı ~- için serhadde savaşan oğlun:J. sırtında 
lır alrnaz. paralarının numaralarını hır cephane taşıyan asil çehreli kadın Pembe . 
deftere kaydetmeyi ihlnal eylemez - nine değil mi?! .. 
mis. Günün birinde bir arkada~ile bir / ,.,-
meyhaneye gider. İçerler, aynlı;ken C. ~ k t!em • L--alu 
parasııı.ı öder. evine girer. ve beş Ine:i- .... _.._.. ............... -111 .. . . . ... ............ -.. ............ . 

ıiz liralık bir banknotunun yerinde Mısırda demir madeni 
yeller estiğini görür. Derhal numara -
1rm· kar~ılaştırır, kaybolan banknotla - Kalıire 15 (A.A.) - Yukarı Mısırda 
rm numaralarım bulup çıkarır. polise Assuan mıntakasında yer alltı araştır
verir. Küçük bir araştırmadan sonra. maları yapılarak demir madeni bulun 
emnivct memurları meyhanerıin gar - duğu haber verilmektedir. . . 

Finlandiya, e.-ski tarihin kahraman 
milletleri tarafından bir misli lıiç hlı za
man gösterilememiş bir kahramanlıkla 
· buna, medeni ve modern bir kahra -
aıanlık demeliyiz - kaç aydır harbetti. 
Dünyada hiç bir memleket yoktur ki 
Dnwı bu kahramanhğına hayran olmasın. 

O, harbettikçe bütün dünya Fin mille. 
tini alkışladı. Fakat, bu alkış arasında 
rın milletine ciddi bir yardımda bulun
ınayı düşünenler pek az oldu. Düşüneıı 
~r de bu yardımı yapmak için zaman v 
!mkin bulamadılar. 

Assuan su hazinelerinden :ıstıfade 
lirası almak hakkını haiz bulunduğunu son kızının odasındaki metruk bir san- 1 k 

_ il / • tD edilerE'k yapılman tasavvur edilen e e 

Bu bakımdanı en ziyade hazin olar 
müşahede şudur: İskandinavya memle _ 
ketleri arasında gayet sıkı bir tarih kül
tür, medeniyet yakm1 ğı vardır.' B..ı 
memleketler, birbirlerine gayet sıkı ik _ 
tısacll münasebetlerle bağlaruru lardır. 
Ayni memleketlenn siya bünyelerinde 
de benzerlikler, gayelerinde de müma
heletler ıvardır. Bun1ann arasında hu _ 
küm süren bu alakalar ve bağlar o ka
dar sl'kıdır ki, bizim Balkan memleket _ 
}eri arasındaki yakınlık bu dereceye vn-

ramaz. . 
Bütiin bun "tara rağmen, Ingiltere ile 

Fransa tarafından Finlandiyaya. askeri 
bir yardım gönderilmek üzere, İsveçten 

___ __ ~ __ ""_1ı_L_ttuı ___ u.Jıı:z:::•l .. •.;;,9_•_,. __ b_i.,.ld=i...,re•n=-b•ir_k.,a.ra.r_,,v..,,e=rmı::ciş""'t.ir_. - ---=-=d ... ık_-ıa_n_p=a=ra=l=a=n-m .... ev.:d ... on_a_ç=-t•k1111arı_,r.,.1a.r=. = trik tesis~tı sayesinde, Mısır. senede 30 

bin ten maden cevheri ihraç edebile-

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 

Geçenlerde gazetede bir ilan çıkt1. Çok çocuklu oldukları 
cin muayyen mükafata hak kazanan bilmem ka<; ailenin 
:ıdresi bulunamamış, arıyorlardı. Bu münasebetle bir arka
.faş §unları söyledi: 

- Fransada nüfus artımını teşvik için bir sürü. tedbir 
alınmıştır. Bu meyanda: 

Birçok hükfunet servisİerine, umumi hizmet müessese· 
lerine, hatta büyilk şirketlere çocuk sahilbi olmıyanlar ka
bul ed·lmczler, maaş bareme tabidir. Fakat çocuk adedi 
artınca maa~ veya ilcret te artar, her yavTunun hissesi var
dır. :Suna muk1tbil vergi çocuk adedi nisbetindeı eksilir, 
"'ksildik~ eksilir, bazı sahalarda muayyen adedl geçince 
büsbütün kalknr . A!kerlik bahsinde ise iki çocuk babası 
rılaı:ı adam kPndisinden şu kadar aşağı sınıfla bid ikte mua-

mele görür, çocuk adedi üçü, dördü bulunca büsbütün ihti
yar sınıfa geçirilir, beş, altı çocuk babası için ise hemen he
men yok gibidir. Nitekim bu harbde bile şu kadar çocuk 
sahibi olanlar ilk günde hizmete çağırılmışlarken birkaç 
hafta sonra hemen terhio; edilmişlerdir. 

Almanyaya gelince, orada fazla çocuk sahibi olanlara ya-
pılan yardım daha fazladır, üstE'lik evlenme işleri de beda

vadır, balayı seyahati bile hükumetin hesabına yapılır, ye

ni kurulmuş bir aile için ev eşyası mutad fiattan çok aşa -

ğısına alınır, bu para da uzun senelerde ödenmek üzere ik-
raz edilir. Bu tafsilMı okuduktan sonra nüfusu artırmak için 

bizde kabul edil~ olan mükafat usulünün k!fi oldu-
ğuna: 

1 S T ER i NAN, i STER INANMAI 
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,.!~~·L G R !t'.F: ....•. ij __ A Ş;1~ .B~'4:~ Fi: ~; / 3ir Amerikan - Japon 
1 iktısadl konferansı 

toplan ıyor E 
Fransız iyan meclisi 
hükôÖıete ittifakla 
itimad reyi verdi 

Pari:ı; 1 S (KUSllSi) - Ayan ~li!inin .hafit celsesi bugün de devam e~
• ttr. 

M~tis. hüküm.etin harb siy-a.iettle & ıne1eleai lıs.kicında ~-vekil Dalad
j"enin biı· saatten fazla süren izahttını dinlemi4tir. 

Mfüakıben. celsede haz!r bulunan 2'40 azanın ittüe.kile hükfunete ltima1d 
xe.yi v~rilmiş ve Fin milletine sem.~ti i~ka.r eden bir takrir kabul olunmuş
~ur. 

Ta~frlrde şöyle denilmektedir: 
Ayan ıneclbli, kahraman Finlan.diye ,·~ hııyranlı~mı ve onun mukadderatı -

l'la o)an imanını beyan ey\er v~ 1'.fiokô.met~ &> müttefiklerimizle sıkı bir ım-
1a.şma halinde tam ..,e mutlfık zafere kadar harbi milrezayid bir enerji ile 
sevk VP idare hususunda itim.ad ed@!'. 

İ1ıgiliz - ltalyan ticaret 
mu hedesi müzakereleri 
italya verec!t§i a§tr sanayi malzemesi muka

bilinde iptidai maddeler istiyor 
Londra 15 (AA.) - Dfıily ~legrep}ı · !eller~ hMıl olan kanaate göre İnglte • 

gazetesi yazıyor: re İtalyan endüstrisinin Alma.nyanın 

Bir İngiliz - İtalyan ticaret muahedesi : harb kudretini arttır.rnadığma kani bu
akti için iki taraf arasında başlıyım kmduğu müddetçe İtalyaya ihtiyacı olan 
müzakerelere yakında devam edilec-eği I kömürü vermekte bir mahzur görmiye -
alakadar mahfellerde söylel'lme-ktedir. cektir. 
Senede 39 milyon ist~rling miktarında R Lt ··t h .. Q-~ ·di omaya -r mu e _,,.,,,.., g:ı yer 
mübadele yapılmasını derpiş eden bu mu . 
ahede 1928 deki vaziyeti ihya edecektir. . ~ondra .. 15 (A.A.>_ - I.~giliz - İtalyan 

Söylendiğine göre İtalya vereceği ağır ıktısad muzakerelerı henuz resmen baş-
sanayi malzemesi mukllbtlinde iptidai lamamı:ttır. 

'maddeler istemektedir. Bu maddeler ev- ·İngiltel1e hükılmati, önümuzdekti Pa-
vela müttefik,erin kontrolünden ge')e - zar günü. Romaya bir mütehassıs gönde

cektir. 
Kömür meselesine geline@, İngilteı-e 

ltalyanın kendisine ihtiyacı olan 12 mil~ 
~on ton kömürü şimendiferle Almanya -
dan temin edemiyeceğini bildirmektedir. 

İtalya İngiltereden takriben beş mil -
yon beş yüz bin ton kömür istemiştir. İn
giltere bu siparişin iki misline çıkarıla -
bileceğine kanidir. İyi haber a1an mal\ -

recektir. Bu mütehassıs, klering mesele
sini tetkik eyleyecektir. Maamafih, diğer 
mesleler d-e ve bilhassa kömür meselesi 
de müzakere olunacaktır. 

Yarı resmi mahiyette yapılmış olan 
müzakerler İngiliz - İtalyan iktisad me
selerinin hallini mümkün kılacak surette 
gerginliğin zail olduğunu göstermekte
dir. 

Romanyada haftada 1 Mussolini milll mUdafaa 
iki gDn et yenmiyecek için yeni tahsisat istedi 
Bükrei, 16 (A.A.) - Ziraat n.azın J o- Roma 1S (A.A.) - Düçe, harbiye 

nesku dün radyoda BÖylediği bir nutııkta naDrı sıfatile, millt müdafaa için yeni
komanyanın da diğer bazı Balkan mem- den 8 milyar liret tahsisatı derpiş eden 
leketleri gibi haftada iki giln et yenme- bir llviha vermiştir. Bu para 30 Hazi
ınesi usulünü kabul edeceğini söylemif- nına kadar sarfedilecektir. 
tir. Nazır, Nisan ve Mayıs aylarında 10 ---
tnilyar hektar tohum ekileceğini ve bu
rwn için birçok kimselerin seferber edi
leoeğini bildirmiitir. 

---------
Çember/ayn 
71 yaşında 

italyan hava bütçesi 
3 milyar 260 milyon liret 

Roma 15 (A.A.) - Haiva müsteşa
rı general Priclo, tayyarecilikte sar -
fodilım gayr.etleri izah ederek J 922 
de 121 milyon liret olan hava bütçe -
sinin 1940 da 3 milyar 260 milyon 
lirete çıktığını tasrih etmiş ve «Çünkü , 

Aln1anya iktısadt 
taahhudler ~ni 

yerin~ getiremiyor 

TokyQ, 15 (A.A.) - Miyako gazetesi- • Siyasi bir cinayet 
n.in bildirdiğine göre Amerikanın Japon
yaya karşı ıktısadi sahada ittihaz ettiği Yazan: Seltm Ra~p Emet 

hasmane tarzı harekete nihayet vermek la ngiltere ile tiominyonlarından Hin • 
üzere yakında iki taraf diplomatları ara- distan arasında tam bir fikir müta -

B elgrad 15 (AA.) - Almanyanın srnda Vaşingtonda bir konferans aktedi- bakati mevcud olmadığını Hind kongre-
iktısadi sahada Y:ugoslavyaya kar111 gi- Jccektir. sinin zaman zaman aldığı kararlar ve 

ld - · ç ,., } akında yapılacağı bildirilen pasif mu-rişmiş o ugu ve yerine getiremıyece- an-Kay-Çek'e ikrazatta bulunan .n.- k t t db. . .b. h 
1 

b. ·· t . 
. aveme e ırı gı ı a va ıze gos erı-

ği taahhüdler, Yugoslav sanaıyiini çok merıkanın Japon aleyhtarı tarzı hareke- yor. G~en gün Hindistan nezaretinde 
rnüşk~\l bir vaziyete sokmaktadır. Al- tini tetkik eden Nişinişi gazetesi Vaşing- , akdolunan bir toplantı esnasında c>..:ki 
manyanın Yugıoslavyıaya Teşrinievvel tonu Tokyo ile münasebetlerine daha sa- Pencab valisi General Dyerin toplantı)'a 
cıyından itibaren 8 bin ton demir ma - rih bir şekil vermeğe davet etmekte, iş~~rak. ed~n bir. Hindli az~ ta:afından 
deni ve binleree ton yarı işlenmi<: de- çünkü Japonyanın dostluğa hazır bulun- ~ues~:f bır ~ekı~d~ katledılm~sı bunun 

".'( . . . bır dıger ırusalıdır. Maarnafıh gerek 
mir vermesi lazım geliyordu. Şimdiye lunmakla beraber her ıhtımalı karşıla- kongre, gerek Mahatma Gandi bu ha -
!<a&r bu teslimatın hiçbiri yapı' ~rn - mağa karar vermif olduğunu yazmakta- reketi umumiyetle taklbih etmişlerdir. 
mıştır. Şimdi öğrenildiğine göre. Yu - dır. Bu da, Hindistanın, hiç bir suretle, 
.<;oslav ticaret nazırının Berlindeki i ~ İngiltere ile olan görüş farkını zora ve , ç k A' an silaha müracaat etmek suretile hallet _ 
<ameti esnasında yammış olduğu mi\- e ~ yanın .m mek niyetinde olmadığını isbat etmekte-

1lahale, ancak Almanya tarafından .vek dir. Ajans haberlerinin kı!:'aca bahset -
diğerini takib edecek ÜÇ dört aylık :müd is gali altına tikleri bu hadisenin sebebi, gene eski bir 
det z~rfında beş bin ton demir teslimi ~ hadise ile alakadardır ve General Dyerin 
'·adi neticesini hasıl edebilrnic;tir. gı·rm~s;,nı·n yıldön' mu Pencab valiliği zamanına aid bir vak'anın 

--------- ___ _ _ .. hatırlanmasına vesile vermiştir. O zaman, 
Hindistanda sık sık vukubulan kıyam ha. 

7.414 tonluk bir Atman 
gemisi daha kendi 

kendini batırdı 
Londra, 15 - 7414 tonluk La Coruna 

frmindeki Alman vapurunun bir İngiliz 
harb gemisi tarafından durdurulduğu· es
nada kendi kendini batırmış olduğu res
men bildiz:ilmektedir. Vapurun mürette
batı İngiliz harb gemisi tarafından kur
tarılmıştır. 

La Coruna, Rio de Janeirodan hareket 
etmi' idi. Bu gemi, kendi Kendini batı
ran 34 üncü Alman gemisidir. 

frakta g~bancı 
Propagandasının 
Aksillamellerl 
Bağdad 15 (A.A.) - ırakta baş gös 

teren şiddetli yabancı propagandası 

şiddetli bir aksülB.mel hasıl etmekte -
dir. 

Fraınsızca intişar eden «İstiklal» ga
zetesi Almanyanın Nuri Paşa Saide te 
c3vü:z: etmekte ve b~vekilin siyaseti 
hakkında bir hüküm verebilmek için 
yegane salahiyeti haiz olan Irak mille
tini t~ir etmekte olduğunu yazıyor. 

Ziraat muallimleri 
Ebedi Şefin ka br!ne 
bir çelenk koydular 

Ankara, 15 (AA.) - Ziraat Vekal e
tince yüksek ziraat enstitülerinde ziraat 
muallimleri için açılmış olan :birinci 
kurs bugün nihayet bulmuştur. Kursa 
muhtelif vilayetlerden gelen 60 ziraat 
muallimi iştirak etmiştir. 

Muallim!er bugün saat 16 da Etnograf
ya müzesine giderek Ebedi Şef Atatür
kün muvakkat kabrine bir çelenk koy
muşlardır. 

Pariste bir casus idama 
mahkum edildi 

L<mdra 15 (AA) - Lord Halifaks. reketlerini nazarı dikkate alan İngiltere, 
Çeko-Slovakyanın Alınan işgali altı - bu ~ib~ h~~eketle~e mani ~lmak _iç~n ma-

. . . b' . . ld" .. ·· .. _ hallı Ingılız valilere gemş salahı_yetler 
na gın~Esının ~ıncı. yı ?numu mu. vermişti. Bu salahiyetler cümlesinden o-
nasebetıle Çek mılletıne hıtab eden hır !arak, bu valiler re3en tevki!at vaptırmak 
mesajında diyor ki: ve ne!i cezaları tertib etmek hakkına ma

Britanya imparatorluğu hüktimet - lik bulu~urorl~rdı. Hindlile.rin gene .P~~: 
leri ve milletleri. hürrivetinizi ihvava cabda böy e bır hareketlt>rı kaydedılı.ııgı 
siCldetle azmederek silaha sarılm~şt;r. zaman a~ker, topl~na.r_ı .?al~ üzerine ateş 
. .. .. . . açmış, yuzlerce Hındlı olmuş ve yaralan
En buyuk gayelen sıze yapılan fena - mıştı. Yapılan tahkikat neticesinde ate-
hğı tamir etmek. yeni bir Avrupa ya- şin General Dyerin emrile açıldı~ı an -
ratmcik ve bu gibi fenalıkların teker - laşıldı ve bu zat, o zamandanberi Hind-
!'Ürline mani olmakhr. lile~ce ~i<Ç .se~lmiyordu. Kendisine karşı 

. . derın lbır ınfıal duygusu vardı. Bu defa 
Lord Halıfaks. Almanların. Çek nııl Londrada yapılan toplantıda üzerine a-

lo.tinin iktısad1 ve manevi havattnı teş edilen ve a1dığı iki kurşun yarası ııc
:nahvetmei?e teşebbüs ettiklerini ha - ticesi vefat eden adam işte bu eski vali-
tırlatf.ıktan sonra i]ave edivor : dir. Protesto mahiyetinde harPket etti -

· ·· ~ k ... ğini söyliyen ve bu cinayete böyle bir 
Cesaretmiz ve duşman ar~ısın~a a· · k · ı· k t·l· b. ·· .. . . . . . . mana ver ırme ıs ıyen a .ı ın ır mu-

P.'oster<lığınız ıttihad savesmde Alman hendis olması da hadisenin rengini değiş-
l~rın ~ayretleri bosa çıkmı~tır. tirmektedir. 

Fatura tanzim etme mDk'3llefi
yeti ticari mehafilde gen iş 

alaka uyan dırdı 

Adi cinayetler gibi siyasi rinayetlerln 
de mazeret götürür tarafı yoktur. Bun -
dan dolayıdır ki tabancasının tetiğini 
milli bir dava için çektiğini iddia eden bu 
adama iyi yaptı denilemez. Nitekim Hind 
kongresinde hasıl olan aksülamel de bu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) noktai nazarı teyid eder. l<'akat kabili 
haiz olanlarla fabrikatör, imalatçı ve ko- inkar değildir ki bugün Hindistan hava
müsyonculara her nevi emtia alım satı- sında bir sıkıntı vardır ve bu havanın bir 
mında fatura tanzim etmek mecburiyeti- an evvel berraklaşması Hindistan kadar 
ni vazeden koordinasyon heyetinin ka- fngilterenin menfaati iktızasıdır. İçine gir 
raranmesi, piyasada geniş bir hareket miş bulunduğu büyük davada, hareketini 
uyandırmıştır. @çleştirebilecek ve esas meselenin ta -

Her ne kadar şimdiye kadar birçok hakkukunu zorlaştırabilecek her türlü 
müesseseler ticari teamüllere uygun ola- müteferri düşünceden azade kalması doğ-
rak fatura tanzim etmekte iseler de, ka- ru olur. m 
ramamede tasrih edilen bilumum hakikl SaLL,,. Ut: aqı,.ı. E m.09 
ve hükmi şahısların §i.i.mul dairesi pek ............................................................. .. 

geniş olduğundan yeniden birçok ticaret Balkan iktısadl 
müesseselerinin fatura tanzimine bnşla-

maları lazım gelmektedir. kom·ııesı· toplanıyor 
Dündenberi bu kabil ticaret ve if ev-

leri fatura dEJfterleri tedarikine koyul
muşlardır. Bu arada kendilerinin fatura 
tanzim etmek mecburiyetinde olup ol • 
madıklarını öğrenmek istiyen birçok 
kimseler Ticaret Odasına ve diğer mües
seselere müracaat etmişler ve malUmat 
almışlardır. 

Bükr~ 15 (A.A.) - Balkan Antantı 
iktısadi lromitesinin Mayısta Belgradda 
toplanacağına dair verilen haberi tefsir 
eden Tiınpul gazetesi bu toplantının hu
susi bir ehemmiyeti olduğunu çünkü 
dört antant devletinin işbirliği sayesinde 
dikkate şayan iktısadi neticeler elde &

dilmiş olduğunu yazmaktadır. 

Londra 15 (A.A.) - İngiltere başve -
ktli Çemberlayn Pazartesi günü 71 ya _ 
jllnda olacaktır. 

. Çok ezici olan vazifesine rağmen, Çem 
llerlayn bütün dinçliğini muhafaza et _ 
oıektedir. 28.5.94-0 tarihinde bqvekillik 
srazifesini deruhte edeli üç sene olacak _ 
flf'. 

tıaly81. coğrafi vaziyeti dolayısile. ha- Paris 15 (A.A.) _ Atman casusu Ste
va t.t-arruzlarına en zivade maruz bu- inberg Paris askeri mahkemesi tarafın-
lumm memlekettir• demiştir. · dan idama mahkfun edilmı.ştir. 

Türkiye - Mısır adli 
müzaheret mukaveleleri 

Diğer taraftan birçok müesseseler de 
kanunun tarifi dairesinde fatura tanzim 
ve cari hesab'arı her defasında işaret e
decek katib ve muhasibler tedarik et
mek mecburiyetini hissetmişlerdir. Dün 
piyasada yaptığııruz tetkikat neticesinde Kahire 15 (A.A.) - Türkiye ile Mı
t icari müessıeselerde günün mevzuu ola- sır, bir mütkabil adli müzaheret mu -
rak fatura meselesinin ele alındığı gö- kavelenamesi akdi için müzakerelere 

------ ----
Ad anada 
Atatlirk gilnil 

Vells Sah gunu Amerikaya 

Sovyet - Japon 
münasebatı 

dönüyor 
Adana, 15 (Hususi) - Ebedi Şef Ata- (Baştarafı ı inci sayfada) 

türkön Adanaya ayak •bastığı günün yıl- W lls yarın Mussolini ve Kont Cia _ 
dönümü münasebetile bu.gün şe~rimiz~e 110 i~ Örü ecek ve Kral tarafından tek 
merasim yapıldı. Gece de Halkevınde hır k gb 

1 
şl kt 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon hariciye ne
taretintn salAhiyettar bir mümeasili, No
aıongan yakınında Japon ve Sovyet kı t'a 
~rı arasmda muharebel• wkubulduğu 
l akkmdaki haberler i yelanlamıştır. 

. . rar a u o unaca ır. 
toplantı tertı b edildı. W ll p ..,_.. · ·· ·· d p i 

Fransa ve Macaristan lzmir 
Fuarına ·· ı t.irak ediyorlar 

Bu zat, iki memleket münasebet1erin
!lıe değişiklik olmadığını ve müzak&nıle-

İzmir 15 (A.A.) - Fransa ve Macaris· 
tan hükumetleri 1940 entermısyonal İz
mir fuarına iştirak edeceklerini resmen 

\ bildirmişlerdfr. Büyük Britanya hüku -
1111 ilerlediğini bildirmi~tir. 
1 

metinin iştirak kararı da beklenmekte-
dir. lr•• - Sovgel 

Ticaret muah~desi 
. Rumen çelik Kralı 

Tahran 15 (A.A.) - Rus - Iran ticaret hk.... l~ 

~
uahadesi siyasi mah!ellerde müsaid bir' ma um o ...... u 

; kilde karşılanmıştır. Çünkü bu muahe-1 Bi\kreş 15 (A.A.) - Romanya çelik 
geniş bir ticaret hareketinin temelle - jkrah Max Arsint kaçakçılıktan ve para 

ll\i.ni atmış ve son zamanlarda dolaşan he- ı unun-una mı..ihalif haıre.ketten dolayı. 

~ecan uyandırıcı şayiaları tekzib e tmii - ı 6 serıe kürek, 4 sene sürgün v e 1 O bin 
t«. ley para ceıa811Ul mahkfun. olmuttur. 

e s, azdll "esı gunu e apayı z -
yaret edecek ve Salı günü Nevyorka 
müteveccihen Napoliden vapura bine
cektir. 

Pa:-is 15 (A.A.) - Dün Sumner 
Wells tarafından Daladyeye tevdi edi
l0n Ruzveltin şahs1 mesııjırun mahrem 
hir vesika o ldu$! ve neşredilmiyece -
<?i resmen bildirilmektedir. 

Lonr-lra bo!-;;t s1nda 
Londra 15 (A.A.) - Londra borsasın

da kapanış sakin geçmiştir. Seansın so -
mına doğru, tektük yükseliış isUdadları 

görülmüştür. 

İn.1.!iH~ lirası düşüyor 
Buenos-Aires 15 (A.A.) - Arjantin 

borsasında İ1'giliZ lirast düşmekte devam 
etm~ktedir. 

rülmüştür. baslamıslaırdır. ····-· ..... ·-·················· ... ····· ............................ ;·······························-···-····-········--; 
~ Sabahlan Sabaha 

Uyku! 
Mütareke haberini alan Fin a skerler inin derhal derin bir uykuya daldı~larım 

.. ·· "-"'·' çarpışan Fın as telgra.fia.r haber verdiler. Üç ay kar ve bu~ içinde ıofös gol!iuse .. . . -
kerinin bir insandan beklenen metaneti fedakiıtıtı tam olarak gosterdi~e?ode 
h·· ı·· ı ·· a müttefiktir. Karşılarındaki basım ölçüsüz aded farkından utifade u un < uny . . 1 d i 
ederek barb sahasına sevkettli'l klt'alarını cJıdma değiştırmlŞ, yorgu~ .~ ra 1 ger 
atarak yerlerini taze kuvvetlerle doldurmuştu. ~teş~e buz arasında olumle bot u. 
şa.n Fin askeri için bir an bile yerini bıraknınta . ı~an yoktu. Harb devam ~t . -
seydi muhakkak ki Ftn askeri r ene a:v~i ener.ıi ile boğıışacaktL ~dale. ve sınır 

k d t . · t ve çeliğe mukavenıeti nıhayet zamanla mukayyeddır. Fın askeri 
u r e ının a eııe k t" d .. .. 1 d nl 

b t bmı'n ve tasavvurun haricine çıkarma sure u.e unya u zer n e ye u zamanı aı 

bir rekor tesis etmiştir. Kavuştuğu uyku hakkıdır. 
S r hayatında, güreşte ve al.dimıde d ünya rekorlarının sahibi olan küçük 

Finpo milleti giri.-?tiğ'i bu va tan mücadelesinde bir kaç kilometre toprak kaybet t i. 
Fakat kendinden çok büyük milletlere öyle bir hama.set ve kahranıanlık dersi ver. 
d f ki medeniyet üemi bu destanı kendi evlcidlanna ezberletmekte tereddüd et _ 
miyecektir. Kar taca kadınlarının kahramanlığı nasıl tarihin malı olduğu kadar 
bütün milletleri n malı ise Fin askerinin feı\akirhğı da bilhassa genç m illetlerin 
seciye terbiyesinde t imsal olacaktır. 

Vazifesini yapan Fin askeri hak ettiği uylruva kavuşmuştur. Ayni ihtiyaç için. 
de kıvranan milvonlarca i.nsa.n kim hm .. ne kadar zaman uykuya hasret kala • 
cakla r ! 



Bir sene zarfında şehrin ikiyüzü bulan fın-nlarında 
yapılan teftişler fırıncıların hileli ekmek çıkarmasını 

itiyad ettiklerini meydana koydu 

latan bul vilayetine bağlı her kaza, bir\ 4 il, 2 yoğurt ve iki turşu nüınunesinden 
ay içinde .gıda mnddeleri üzerinde ya~ 4 ü, 77 yağ nümunesinden 16 sı bozuk 
tıkiarı teftişleri istatistik halinde her ay çıkmıştır. 

SON POSTA 

"'. ······················································ ., ( \ 
i Milli Şefin ~ 
rrıbbiyelilere telgrafları~ 

Tıh bayramı münasebetlle çekilen Lel. 
gra!n Rcis1cümhur Milli ~f İsmet inö_ 
nü .!ıU cevabı göndermişlerdir: 

Cemil Bilsel 
Üniversite Rektörii 

İstanbul 
Cümhurlyet tıb gençllğlnln bayramına 

samimiyetle iştirak ediyorum. Tıb genç_ 
lerl mUll tarihhnizde mllleUerlnln husu. 
si rnevkllnl iftihar ve vazife emaneti o
larak daima gözönünde tutmalıdır. Türk 
Cümhurlyetlnln milliyetçi ve inkıHibcı 
hüvlyeUne tıb filemımız daima hlzmet 
etti. Gençlik gelecekte daha verlmli lı\z_ 
met et:lin. 

.Mart 18 

Bir kahveciyi bayıltmcaya kadar 
döven bir sarhoş adliyeye verildi 

Sokak . ortasında baygın bir halde bulunan genç 
hastanede tedavi altına alındı 

Evvelki gece geç vakit Cibali cadde-1 «- Ben Cibalide Üsküblü cadde -
sinde devriye gezen zabıta memurları sinde 2 numaralı Ahmedin ka!wesin
bu caddeye mücavir tenha bir sok.ax- de garsonum. Bu gece de bermutad i
ta bir gencin baygın olarak yatmakta şimle meşgul olurken kahvenin kapısı 
olduğunu görmüşler ve kendisini bir şiddetli bir tekme ile ardma kadar a -
sedye ile merkeze nakletmişlerdir. çıldı. 

sonunda Sıhhiye Müdiilrlüğüne gönder- Bir senedenberl fınnlann teftişlerin
mektcdir. İstatrstiklerin tetkikinden an- den alınan neticeye göre sayısı iki yüzü 
laşıldığına göre teftişler sıklaştıkça mey- bulan fırınlardan bir çoğu hileli ekmek 
dana çıkarılan hileli gıda maddelerin.in çıkarmayı itiyad edinmişler, müteaddid 
~kunu çoğa maktadır. Şü,phe üzerine defalar cezaya çarpılmışlardır. Keyfiyet, 
yapılan teftişlerin hemen hepsinde isa- Belediye Reisliğinin nazarı dikkatini 
bet görülmekte, esnafın belediye zabıtası celbetmi§, şubelere gönderilen tamimde 
talimatnamesindeki ve hıfzıssıhha kanu- teftişler esnasında emniyet memurlann
nundaki hükümlere riayet etmedikleri dan azami istifade edilmesi, doktor ve 
meydana çıkarılmaktadır. Geçen ay zar- sıhhat memurlarının boş vakitlerini tef
fında bir kazada yapılan tefti§ler esna- tişlere hasretmeleri isten~tir. 

Burada gencin muayenesi yapılmış, İçeriye o ciyarda oturc.tı Şükrü adın 
İsmet İnönU vücudi.indeki yaıra ve berelerin fazla- da biri geldi. Çok sarhoştu. Ve kapı -

'--·-···········-·················· .. •••••m••·--··'' lığı karşısınds da yediği müthiş bir dan girer girmez de etrafa ağız dolusu 

sında 12 sirlte nüınunesinden 10 u, 275 Yeni sene bütçesi.le Sıhhat Müdürlü
ekmek nilmuncsinden 84 il, 24 helva nll- ği1 teşkilltı tevsi olunacağından, kontrol 
munesinden 19 :u, 5 reçel nümunesinden ~lerine yeni veçhe verilecektir. 

Bir sandalcı Ankara 
caddesinde arkadaşını 

bıçakla yar al adı 

Fransız pasif korunma 
mütehassısı 

Ankaraya gitti 
Dün Ankara caddesinde kanlı bir hA- Fransa pasif korunma mütehassısı a-

dise olmuş, bir adam bıçakla arkadaşını miral Lusyen Mouren dün sabah şehri
ağır surette yaralam~tır. mize gelmiş ve akşam trenile An karaya 

Unkapanında Zeyrek caddesinde otu- hareket etmiştir. 
ran ve sandalcılık yapan Rizeli Mustafa, Dost devlet amiralı Sirkeci garında 

çalıştığı iskelede sandalcılık yapan İne- gazetecilere tunları söylemiştir: 
oolulu Şcrcfettinle aralarında çıkan bir - 'I'ürkiyeye ilk ziyaretim izmire ol
iş ihtilafından dolayı bir müddettenberi muştu. İkinci ziyaretimi bu sefer ya~ 
dargın bulunmaktadır. O zamandanberi I maktayım. Ankarada Fransanın Türkiye 
devam eden bu gerginlik iki sandalcıyı I sefirinin. ~isaf iri 10larak bir nıü~~et ka
sık sık münakaşa ve münazaalara sevk lncak, bilahare İstarlbula gelecegun. 
etmekte ve bu yüzden de Mustafa ile Şc- Bu ziyaretten istifade ederek memle
refcttın arasında kavgalar eksik olma- ketinizde pasif korunmaya karşı alın
maktadır. makta olan tedbirleri görmek niyetinde-

Dün bu iki rakib Ankara caddesinde yiın.> . •. ~ 
b b. ı t d "f t · ı t d an Amiral, Ankarada huktimet erkanımı-
ır ır erme esa u e mış er, ora a o . 

içın doviışıl1eği ıcab ettirecek herhangi zı da zıyaret edecektir. 

bir sebeb mevcud o!madığl halde tekme 
yumruk birbirlerine saldırmışlardır. Dö
vüşün kalabalık bir cadde üzerinde vu-

Mütef t-rrlll: 

16 Mart şehidlerinin 
hatlrası bugün 

an1lacak 
Bugün saat 15 te her yıl olduğu gibi 

16 Mart şehidleri için Eyübde bir ihtifal 
yapılacaktır. 

İhtiram merasimine saat 15 te başla
nacak, merasime askeri kıt'alar, mektd>
ler ve halle iştirak edeceklerdir. İhtifal, 
Eyüb kaymakamı ve Cümhuriyet Halk 
Partisi kaza ba§kanı ile Kültür Direktör
lüğünden, Merkez Kumandanlığından ve 
Emniyet Müdürlüğünden gönderilecek 
birer mümessil tarafından idare oluna
caktır. 

İhtifal başlar başlamaz, şehir namına 
Umumi Meclis azasından bir zat bir hi
tabe irad edecek, bunu C. H. P. ve Hnlk
evleri namına Parti vilayet heyetince se-

çilmiş bir zatla Üniversiteden bir talebe
nin nutukları takib edecektir. 

Müteakıben bando matem havası ça
lacak, Kolordu, Belediye ve Cümhurli
yet Halk Partisi tarafından şehidlerin 

medfenine çelenkler konulacakt:r. 

Bundan sonra bir zabit kumandasın
daki bir a skeri müfreze havaya üç defa 1 
ateş edecektir. Mera.simin ;1itammda ih
tifale iştirak eden askeri kıt'a ve rnck

tebler bir geçid resmi yapacaklardır. _______ , ___ - -

Tavla müsabakası 
ku bulması hadise yerine bir anda yüzler- Polonyadaki Türkler 
ce halkın toplanmasına scbcb olduğun- anavatana geliyorlar Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü 
dan, etraftan müdahale edilerek kavga- Dün ~abah şehrimize Polonyadaki kazası himaye ettiği muhtac çocukların 
cılar birbirlerinden ~yrı!m~~lardır. F~kat Türklerden mürekikeb yirmi kişilik bir bazı ihtiyaelarını karşılıyacak bir hrı.sı
bu esnada hırsını bır turlu , yenemıyen kafile gelmiştir. Bu Türk1er, barbden lat temin etmek maksadile memleketi
Mustafa, bıçağını çekerek yo.u~~ d~.v~ sonra Polonyada ~t'kıntı çekildiğini. iş mizde geniş bir alaka uyandıracak ye~ 

1 etmek üzere r••lunan Şerefettının ustu- k . k" bul nmadıg-ını ken bak ğ vapma ım anı u , - yeni bir müsa a tertib etmiştir. l 
ne tekrar atıl alçasından a ır su- dil&fnden oonra Polonyadakl diğer Bu müsabaka, meraklıları bir hayli 
rette yaralar.. • Türklerin de a."ıa vatana gelecekler!ni yekfın tutan tavla oyuncuları arasında 

Carih arkadaşını kanlar içinde yere söylemektedirler. 1 cak n· 
serdikten sonra yan .sokaklardan birine 0 a ve ıvanyolunda Türkistan Yu-
saparak kaçmak istemişse de vak'a yeri- Taksim Ye Florya gazinolan vası gazinosunda 16 Mart Cumartesi gü-

ne gelen zabıta memurları tarafından ıslah edilecek nünden 8 Nisan Pazartesi gününe kadar 
yakalanmıştır. Romanyadan gelen bir gazino müte- devam edecektir. Mütehassıs hakemler 

Yaralı sandalcı tedavi edilmek üzere ha~sı, Taksim garinosile Floryadaki ga- huzurunda yapılacak müsabaka sonunda 
Ccrrahpaşa hastanesine kaldırılmış, suç- zinoyu tetkik etmektedir. Belediye her birinci ve ikinci gelenlere mükafatlar 
ıu Mustafa hakkında kanunt takibata iki gazinoyu ibtiyaea göre ıslah edecek- verilecektir. 
başlanmıştır. tir. 

• 

İran konsoloshanesinde donku resmı kabul Satılık köşk 

arıyorum 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar
da, Boğazda \1€ya Anadolu sahilin
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla 
birlikte tafsilat, fiat Son Postada 
cMakbulc» adresine bı1dirilmelidir. 

dayağın tesirlle bu hale geldiği tahmin küfürler savurarak masaları sandal -
edilerek yaralı imdadı sıhhi ile Cer - {Devamı 11 inci sayfada) 
ı·ahpaşa hastanesine ka'ldırılmışhr. Ya- ······-···-·······--······-··············~············ 
pılan tedaviyi müteakı-b güçlükle ken
dine gelebilen delikanlı uğradığı akı -
beti .şu suretle hik~ye etmiştir: -----........----------------

150,000 Kişi 
Yandmaz! 

ALEMDAR ve Milli 
de 

Şehvet 
Kurbanı 

B: yfl < filmini gfümedi iz iıe 

Ertuğrul 
Muhsin 

i ~an'atının en yüksek harika
sın a görmediniz demektir. 

SpN DORT GON KALMIŞTIR. 
Geri dönmek istemiyorsıınız 

Bi.eJ<!rı seans vakltlerindd alınız. 

Bütün İstanbul 
Eeyazıtta muhteşem 

1MARMARA1 
Sinemasına 

Al:ıgor! 
Zira bu hafta sinema gibi 
programı da harikuladedir. 

MAURICE 
CHEVALIER 
tık in: 

Dramı 

TOMMV 
KELLi 
nın: 

harikası 

TUZ AH 
Kaçak 
Korsanlar 

Program Perşembe günleri ma· 
tinelerdea itibaren değişir. 
Matineler Cumartesi 1 den, 

Paznr 11 den ili bnre 

#..ıııı•--~~ llUlUıı dUnyaııın sayısız .bafıalar •.• Sonsuz aylardaııberi 
bekledi~i bilfOk gnn geldi. 

L A L E 
Fransız .)·ıldızlarmın en parlağı gUzel 

DANiELLE O A R R i E U X 'nun 
1940 senesinde 

Kudretinin azameti, sesınin nteşi... Gnzelliğinin sihrile yarattığı 
tek filmi gösteriyor. 

KALB AGRISI 
Görnlen... lşidilen bftrika.l:mn en azametlisi ... Fransız Sinemacalığımn 

L A L E nin Zafer tacına ilflve ettiğı en nadide bir incisidir. 

ilave: Renkli M 1 K 1 •.• Paramunt Jurnal 
Bugnn saat 1 ve 2.30 da tenzilf\t!ı hal'< mntineleri. Tel: 43595 ~~ 

Bugün SARAY Sinemasında 
GDnden gane artan bir bir muvaffnklyetle devam eden 

.AŞK 1 N SES i 
ş rkılı ve mtızikU sinema harikasını gidip gornntız. 

H ış Rollerde : BiUQr sesli, GUzel ve Şakrak Ytldıı 

JEANETTE Mac DONALO 
ve Lh.W A YHE:-; ve dOnyanın en bUyUk SENFONlK ORKESTRASI 

lHlvetcn: FüKS JURNAL en son dUnya ve lıarp havadisler! 
Bugün sttat 12 ve 2 de tenzilatlı halk matineleri 

GÜLMEK. DOYA DOYA ve KATILINCAYA KADAR 4111111
------.. 

GÜLME İSTİYFNİ..ER, BUGÜN 

Dilnkii memaimden biT intıba 

D06t ve kardeş Iranın hükümdarı A. tuklar söyJcmiş, Türk ve İran mi11etleri
H. Şebin~ ı:ehlcvin~ 62 inci dcğum nin dostluklarından bahsetmişlerdir. 
Yıldönümu munasebetıle İran konsolos- S t d'd k 

ara! . d d- sabah bir resmi kabul ya- aa on ye ı e on.o;o1osluk binasında 
hanesın e un bir çay veri'miş, çayda İstanbul Vali ve 

az. pı'mıştır. . B 1 d" R .. D • . 
ütü Konsolos. İran tebaasının ve lranlı ta- e c ıye cısı r . Lutfı Kırdar, şehri-
sa }ebelerin t~r klcr·n krıbul E t">'l•c:tır. Bu mizaeki konsoloslar hazır bulunmuşlar-

yar(. esnada k n. ol<ı ve m· kt •b n iıJ..ın.ı nu-. d.r. 
Dll(KAT: Bu 

Bugb 

PEK • 
1 

slü.RdE ry. HmiR Of .~ 
nin TÜRKÇE SÖZLÜ 

ZAFER. DÖNÜŞÜ 
filmini görmelidirler. Ayrıca zengin ilaveler 

film yalnız Çarpmba akşamına kadar gösterilecektir. 

aaat 1 ye 2.aO da tenzilltlı matineler vardır • .--------" 



16 MMt SON POSTA 
Savla 5 

1 Hadiseler KorJtsmda 1 Müttefiklerin 
yardım edememe erinin 

Finlere askerle undan bundan 
Müteha .. u ifçi m...le•i: 3 - Ü'ç yüz kişi istialb edecek tam 

-- --- kadrolu bir hastane. 
cFınncılar cemiyeti rem, flnnlar için 

hakiki sebebi ned·r? mütehassıs işçi bulunamadığını stSyıa. - * 
llk melıteblerde Karagllz: 

:····---·· ..... -·-·· .............. --..... Y A Z A N ......... ·-·-·········· ... ........_.-----: 

~Emekli genera il. Em .. r Erkilet i 
~ " Son Pc sta ,, nın ask:ri muharriri j . ......_.. ........ _._.. ____ ... _ ..... ___ .._ ..................................... -.................................... : 

wı - Ftn .!l"lllhü Avrupayı ehem-' 

miyetli surette meşgul etmekte 
\~ türlü tehirlere meydan vermektedir. 
~u sulhün Finlandiyayı en .son bo~vik
leştirerek Sovyetlerin kucağınR atabile
ceği ve Moskova su.lhündcD .ııonnı. iskaıı
dinavyanuı tehlikede olduğu bilhassa 
müttefik memleketler basınının büyük 
baş!.ıklnrla yaptığı gazete tahminlerinin 
ba~lıcalannı tC§kil ederler. 

Biz.ım bildiğimiz ve herkesin üç buçuk 
ayn yakın bir zamandanberi, tarihin en 
zinde ve kahraman bir milleti olarak. ta
nıdığı ve öğrendiği .Fin kardeşlerimiz 
iıerhalde, bundan sonraki sulh devresin
de, tıpkı harbde olduğu gibi, en duygu
du bir milli vicdan ve derin bir vatan
severlikle kandilerini her türlü tabiiyet 
ve esaretten korumanın yolunu bulacak
lardır. İskandivanyanm nereden nasıl 
'bir tehlikeye maruz olup olfnadığını da 
yakın istikbal gösterecektir. 

yor.:t 

Mütehassıs :ifçl !bulmaktan kolay ne 
var? .. Hele fırıncılık t~latlandınlsın, 
işçiler için bir barem yapılsın. Mütehas
sıs işçilerin bu bareme tAbi tutulmıya -
caklan ilan edilsin. Mütehassıa ışçi bol
luğunu o zaman görürib. 

* Garib hab.r: 

cGalatada eski lbalozlann bulunduğu 
semtte gizli bir tekke keşfedilmiştir. 
denilse haberi garibseniniz değil mı ? 

Bunun zıddı 'bir haberi de ben garib
semeden okuyamadım: 

cFatihte gizli bir eroin fabrikası bu-
lundu.> 

* Dolmabahçe atadyomu: 

Yeni yapı!acak Dolmabahçe stadyomu 
en modern tesisatı cami olacakm~ 

Modern tesisat hakkında gazetelerde 
tafsilat verilmemiş, fakat lüzum da yok. 
Ne olabileceklerini herkes tahmin ede. 
bilir: 

1 - Asayişi tanzim edeceklet" için bin 
kişi istiab edecek bir kı§la. 

2 - Üç yüz ki~i istiab edecek bir ha • 
pishane. 

İlk mekteblerde Karagöz oynattırıla
caJanı~. 

Üniversiteliler çay ztya!etlert, liseli • 
ler .sinema ile meşguller... Bu arada Ol"

ta mekteblerle ilk mektebleri ihmal et
mek olmazdı. Şimdi ilk m.ektcblere Ka
ragöz konuluyormuş. Orta mekteblere de 
orta oyunu koysa!ar, her mekteb kendi 
derecesine göre eğlencesini bulmuş de -
mektir. 

Ders meselesi de sırası gelince dilşü -
n ulur. 

* Sirkec'deki bakkal: 

Sirkeci meydanı açıldı. Muntazam 
dükkanlar yapıldı. CamekAnlan hıç da 
fena değildir. 

Bu dükkanlardan birini bir bakkal tut 
muş. Dükkanın cameMnmı bozmu~ y&
rine yenisini yapmış. 

Bir şehirde vücude getirilen bir seri 
güzel yapının bir tek ferd tarafından çir
kin bir hale getirilebileceğine en kuv
vetli misal işte budur. İnanmazsanız 
tramvayla oradan geçerken, başını sağ 

tarafa çevirip bakımı. Siz de glSrecek • 
siniz. 

Muhakkak olan bir şey varsa, o ela 
müttefiklerin, Moskova sulhü ile, harbin 
kendi lehlenne inkişaf ve sevk ve ida- Tarihe kan.an Fin • S..w·yet lıarb;ndc.. b · eh · ...,. "" • •• ır intıba: Sovyet bombalan altında 
resi ı1·çm emmiyctli bir a'an teşkil e- 11anan bir Fin kasabası 
den skandinavya darülharbini kaybet-

arı biliyor mu idiniz ? =ı 
miş olmalnrıdır. r~ pek ~ksikti. Bütün bu no}Q;anları teıa- bir temel vücude getirmek, oodan sonra 

Bu darulharbin müttefikler hesabına !ı edebı!ecek. ol~ tek çtı.re m_ü~tefiklerin Petsamodan olduğu gibi Kandalakşa 'Ü - Vapurdaki büyük yı:an 
ziyaınm muvakkat oldug-u da, mahza bı"r 0?8 tam _tertiblı ve modern silah ve tec- zerinden de Salla, Kusamo ve bunun cc- Avrupa hayva -

hızatlı bır ordu gönd 1 · "d" teselli mevzuu olsun diye, iddia oluna _ .. . erme erı ı ı. nub bölgelerinde kalmış ola11 Ruslara nat bahçelerınin 
maz. Iskandinavya devletleri arasında, Muttefiklcr Baltık denizine hakım ol- Finlerle müştereken taarruz etmek ve biri için Afrika -
Finlerce yeni tahrik edilen askeri bir it- ını:dı1dann~ bu yıolla Finliındiyaya buralarını hasımdan temizlemek. d4'.!l vapurla nak -

dogrudan dogruya <ıir yardım mimıkün Bu suretle müttefiklerin i1k vazifcle-
tıfnkın müttefiklerın Iskandinavya harb olamazdı 0 halde d"ğ b" d 1 ü ledilen büyük bir 
sıvasctıni tahkım edeceği keyfiyeti ise t kl · d ' 1 ~ er .. ır ev .e ~ I ri, hnrckatı Finlandiyanın en dar yerine yılan hususi ycıp
ıhİç sôylenemcz· belki bunun aksi daha opra arın an g~~ge. luzum .. ve ~ıtı- yani umumiyetle Kandalakşa körfezi - tırılmış kafesin -

• yac olmaksızu4 Fınlandiyaya gonrlerıle- Tu ·• · K ·u .. ~--· - ı · 
çok variddır· çünkü İsveç hükumeti heı· le b' ·· · . . • oppaJarvı ve uı IJıu:vı gol erı - Sou- den knçmıştı. Vapurda büyük bir pa -
scyden eV\ eİ Alman - Rus koalisyonu- ce_ k1: muttefikle: ordusu ıtçın y~gane mosalmi - Oulu hattına götürmek ve bu-
~ ' mum un ve açık ıstikamet skandınav- rad ku tl • ı kl h' b 1 nun barb siyasetine aykırı dü!:ecek her . . . n vve e ~er eşme e ıtam u ur-

:ır yanın şımalını dolaşarak Petsamo koyu- du 
bır hareketten çekınecektir. Bu devlet na varan deniz yolu ·dı" B 1 ·ı b" t · 

ed b .. l b' k • . . ı . u yo ı e lZ7.a B d b""t"' F " rd 

nik ç1kınıştı. Herkes kamaralarına ka· 
pninınışlardı. Kaptan yılanı sersemle • 

tip yakalamak için. üzerine boru ile 

En kUçUk köy 
İki sene evvel Almanyada kurulan 

çiçek sergisinde bir bahçıvanın yetiş -
tirdiği küçük güller birinciliği kazan-

mıştır. Bu güller bizim bir gümüş yir
mi beşlik~n büyük olırul1:iığı gibi en 
güzel gülün \"erdiği tkokuyu vermekte 
dirler. 

** 
Köpek bahğı dişi neye yarar? 
Köpek balığının dişleri birçok şay oy e ır as erı ıttıfaka girerse bu p tsam 1. Atl Ok u saye e u un ın o usu vıılnız . . . e o ımanı as yanusunuan Lad ··m be zah ~ 

gırış, mahza :U:knndin~vyanın bitaraflığı- gelen sı<:ak su ecre anı dola ısile kı oga g~ e r ta uğraşmak yani soğuk hava vermeyi tecrübe etıti. Bu yarar. Avustralya yerlileri bıçak ye -
nı kuvvetlendırmek ıçin oJ kt B. y y ş kuvvetlerml cenuibdan top1amak. imkftn ··b ·· b · d" a·· . • . aca ır. ız- mevsiminde hiç donmazlar ve daima sc- 1 b lın k . . .. .. - t.ecru e mus et oohce ver ı. uver • rine kullandıkları gibi. para yerine de 
zat Fınlandiyayn .gelince mademki 0 . arını u a gıbı çok buyuk bir !ayda -.J- . 

h 
...L...ı ,_,_ k hn • .. yır ve harekete müsalddirler. kazanınış 1 kl kalm d . tt::Ut' dolaşan yılan baygın bır hale gel- kullanırlar. 

aruue yau.u.ııo _a_ıştır ve bu yu.zden . . oma a az ıt aynı za- . 
sulh aktine mecbur olmuştur; bundan ~ansa~m ıı~lmden bnşlıyan bu yol manda müttefikler tarafından nsker, top dı ve bn sayede t krar kafese k.apaıtıl· Çinliler bunlardan altın üzerine ka~' 
sonra onu herhangi bir harb lehinde ha- ger~ı İngılterenın garbını dol~~k met:- ve malzemece de doğrudan doğruya yar- dı. ma i~ler yaparlar. Çin dınlannın ziy 
reketc getirmek artık dil§Ünülemez. burıyetile 4000 kilometre yanı ~ır harta dım görmek imkanına malik olurdu. * * netlerl olur. 
Gı: ~ ı ·· ki Mosk kadardır; fakat denizlere hak.im olan A k b . . D 1 d . • uru uyor ova iUlhü müıte- .. .:'- d .. . nca unun ıçın, a :ı yenın Fı:an-

:fiklere Baltık denizinin yolu kadar İ»- mutte~~ onanmanm ve muttefık hava sanın şimalinde iki Umanda toplandıkhı- Tohumlar, çiçekler ve uyku'ar 
kandinavyayı da sıkıca kapamış ve bü- kuvvetımntn himaye ve garanttlerı al- rını bildirdiği yalnız 50 hin kişilik (tak- ** Rontken şua'nm ismi 
tün İskandinav devleUerin· bilin b ._ tmdadır. Bu sebeble Fransanm şimalin- riben 4:5 fırkalık) bir seferl kuvvet ve- Çiçek tohumlarım bir yerden bir 
~'ll, Alman - Rua koalisyon~~un ar: U:,~ den .k~lkacak olan askeri nakliyat knfi- tişmezdi; bu işe 100 bin muharib y~ni yere böcekler. kuşlar \ rüzgfır götU - Radyom ~aına, cX şuaı• denilme -
menfaaUedne zıd olacak her türlü hare- lelerını~ Petsamo!a kadar selAmetle 9:10 fırka lAzımdı ve sonra bunlat"ın bir ür. Garibi ı;udur ki: Kuşların taştdık- sinin sebebi. keşfi zamanında meşhur 
k iht"mall · d . 1evklerı kabil olabılecekti. k d k 1 ak . . . • i . .. et ı enn en nıenetmıitir. o a ar uvve te t vıyC'Sı de ıktıza ede- ları tohumlardaın yetişen çiçek er gün alim Rontgenın de şuaı te adüfen keş-

Miittefiklerle Alınanlar arasında, garb Buna karar verildiği takdirde mütt.c. bilirdi. Halbuki miltte!ikler gerek uzak düzleri böceklerin ~ıdık1an tohum- fetmesi ve aslını izah edememesi idi. 
cephesinde §irodmk ve epey bir müddat ftk donanma evvelemlrde ~mal Buzdeni- ve denizaşırı bir darülharek~ta daha ' . . . . .. b 
için, kat'i bir muharebe iht' r k ._ %inde bulunan Ru.. donanmasını hare- fazla bir kuvvet angaje etmemek ve ge- lardan yetışen çıçekler gerelen uyur - Bugun ne olduğu tamamtle bilinen u 
bidir; çünkü iki müstahkemıma ~u~:r ~i ketsiz kılm~k v~ bunun için Munnans~ rek Petsamo gibi düşmanın işgali altm- lar ve rüzgarın taşı<lığı tohumlardan !JUa gene eski meçhul ismini taşımak -
tarafın cephelerini biri.birlerinden ayır- RU3 harb lımanıle _Rusların zaptetmış da bulunan bir ~lgeye denizden muha- yeti~enler hiç uywnazlar. tadır. 
maktadır. Her iki tarafın cenahları da olduklar~ Pe~amo limanını a~lukn et- rebe ile kuvvet çıkarmak gibi gUç ve ................................................................ ·-·· .. •··-···--·-·· .. •·•• .. ••••• ........... - ..... - .. .. 
!bitaraf memleketlere ve bunların vücu- mek vazıfelerıle karşılaşacak idı. Bu su- kanlı bir teşebbüsten kendi'erini koru
de gatirdikleri menP istihkamlara da- retle bizzat Petsamo l?e onun şimnl do- mak için daha mahdud bir kuvvetle dn
~·anmaktadır. Onun için garb cephesinde ğusundaki yarımadalar zaptolu~madnn ha mahdud ve bilvasıta, yani İsveç ve 
ne müttefikler Almanlara ve ne de Al- Petsamoya orduyu çıkarmak kabil olma- Norveç t()praklanndan geçecek bJr yar
maniar müttefiklere henüz bir şey yapa- dığınd~n o halde ordu ve donanma ev- dımda bulunmak i$temekle iktifa ettiler. 
cak vaziyette değıldirler. Bu vaziyet İn- v.elemırde Petsamo v~ dolaylarının 7.ap- Bu 'bitaraf şimal devletleri ise toprnk
giliz - Fransız kuvvetlerinin son sefer- tıle uğraşacaktı; bu ı.ae gerçi muazzam !arından geçecek bir yardıma, müsaade 
berliklerini yaptıklan gün bile, askert bir mesele idi. etmekle memleketlerinin bir harh sahne
bakımdan değişmez. Çünkü gnrb cephe- Fakat daha evvel Rwlar tarafından si olmasından korktukları için müttefik
sinde şu anda rol oyru.yan amil iki tara- nptolunan Petsamonun denizden muha- lerin, daha Mart bidayetinde vukubulan 
fın kara ve hava kuvvetleri arasındaki rebe ile zaptı ve badehu bu yolla Finlere bu yoldaki tekllfierine muvafakat etme
nisbet olmayıp istihkamlardır. Onun İ\ın müessir !bir yardım için müttefik İngi. diler. Bu hale raJm<m eğer Finlindiya 
kuvveUer ara.ınıda bir misli fark olsa llı - Fransız donanması lAzım olan kuv~ müttefiklerin yardımını taleb eiH idi a
bile bu, vaziyette bir değişiklik yapmaı. vetleri haizdiler; ayni zamanda Finler caba ne olacaktı!! 

Bu hali gören mütehassıslar müttefik- Petsamo havalisini müdafaa edecek ofan Müttefikler Petaamoya harben ınt 
lere, Rus - Fin harbinden istifade etme- Rus kuvvetlerini cenubdan yani arka- kuvvet çıkarneaklardı, yoka& İsveç v 

i tavsiye etmiş ve onları FinlAndiyaya dan vuracakları için bu vazife olduk~a Norveçin istememelerine bakmabıztn ' 
askeri yardımlarda bulunmağa sevk ve kolaylıkları malikti. Bu itibarla Fransa- bu memleketlerden askerlerini zorla mı 
ıtahrik etmişlerdir. Müttefiklerin Finlan- da hazırlandığı söylenen l50 bin kişilik, geçireceklerdi? Bu her iki ihtimal olmı
diyaya yardımları esas itibarile silah, yani dört beş fırkalık bir seferi kuvvet yacağına göre, görülü~r ki milttefikler
nıalzeme, para ve gönüllüce, yahud as- Petsamo ile havalisinin zaptı işine kafi oc Finlandiyaya yardım edilmemesinin. 
kerce ve kıt'aca olabilirdi Birinci tarzda gelebilirdi. Fakat müteakıben kendinfi Finltındiyanm bunu istememi~ olmasına 
)'ardımlar az çok olmuştur; fakat bun- gösterecek ilk vazifeler için yetmezdi. hamil ve atfolunması muhtacı münnka§a 
Jerla i~n lbitmiyeceği ve Finlfindiyanın Bu vazifeler fU suretle hülAııa edilebi· bir iddiadan ibarettir. O halde, mütte
muzaffer olmıyacağı aşikArdı. FinlAndi- lir: Pet.samodan sonra Murmanskı da ka- fiklerce FinlAndiyaya yardım edilmiye
ya, top ve silAhla beraber bilhassa askere ra ve denizden taarruzla zaptctmek, Sov- rek Rus - Fin sulhünün akUne sebebiyet 
')'ani adam kuvvetine muhtacdı. Çünkü yetleri en mühim şimal Buzdenizi üsle- vermelerinin hakikt amili İsveçln ve ona 
onun nüfus sayısı Sovyet Rusynnın Fin- rinden mahrum eylemek ve şimalden ce- bakarak Norveçin müttefiklerin yardım 
landiyaya saldırdığı kuvvetlerin yarısını nuba yani Murmansktan Leningrada gi- kuvvetlerinin kendi topraklarından ıgeç
blle sefer etmeğe kAfi gelmiyordu. den demiryolunun haşlangıCJm ele ge- melerine milsa.ade etmemeleri ile mütte-

Sayıca pek az olan Fin ordusunda top, çirmek, tedricen lbütiln Kola yarımada- f~klerin büyük kuvvet ve enerj~~ sar
bilhassa ağır top, cephane, tank ve uçak sını Ruslardan temizliyerek burada müs- fıle Petsamoya asker çıkarmağı goze ala-
müdaf aa silôhlan ve muharebe arabala-· takbel hareklta yardım edecek sağlam mamalan olmu~. H. . Erktut 

Bir genç kız 
Sergilzeşt önllnde 
İ. ö. inisiyalini kullanan bir genq 

kızın mektubwıu okuyunca: 
- Hergilnkü hik!yelerden biri. 

diye söylendim. 
t. Ö güzeldir. Orta bir tahsil göl' 

müştür. İyi. bir aileye mensubdur ve 
son zamanlara gelinceye kadar ser
güzeştlerden uzak kalmıştır. Fakat .. 

Şimdi hikAyeyi kendi dilinden 
hülaga edeyim: 

- Bir seyahat esnasınd!! bir genç 
benimle alAkadar oldu. Yolun bütün 
devammca glSz.lerlni bana dikti. Son
ra da hep muhit~ dolaşmaya baş 
ladt. Nihayet bir gün telefon& e .. 
sini fc:ittım. Beni çıkhrasıya eevdiğt
nl söylüyordu, evvelA aileme müra
caat etmesi lüzumunu anl tun. Pe
şinen b1-ntm muvafn.kathn\ istiyor -
muş. Kısa bir mt\ddet zarfında tele
fon m uhaverest tekeni1T etti ve ni -
ha \'0 t ilk günahı yapara-k bu genel 

aıilcm haricinde görmeğe muvafakat 
ettim. iki defa konuştuk, beni doğru· 
dan doğruya ailemden lstiyemezmiş: 
çiinkü kendi ailesi onu bir başknsile 
evlendirmek az.rnin<le olduğu için 
reddedeceği muhakkakmış. Birlikte 
kaçmayı teklif etti, hemen reddet -
tim .. • 

Bu genç kızı hikAyeyi bu nokt:..iıı 
bırakrmş gckmk isterdhn. V ekıa baş
ka bir h!dise olmamıştır. fakat hl -
kAyeyi bir kAbus sanarak derhal u -
nutmaya çalışrrınsı lAzımdı. Bana da 
yazmıyacaktı. Zira hafif meşre.b bit' 
kı~ sanılmı.<tıır, :sergüzeşte sürük -
lenmek teşebbUsü karşısında kalmış 
trr. Bas~e b1r mütalea tlavestne •· 
zum görmüvorum. 

* Silivride Bay ~s. K .> ye: 
- 8öylen~ istediklerinizi kw• 

ca bana var.mı"l, bu sütunda tekr&. 
ed~im. Mademki şahsen anlatm·n 1 

ce<:aret edemtvorsunuz. Yazmın r•k· 
lığı gazeteyi verlniı.. T"'YZE 
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CiMLA ( MEMLEKET MEKTUBLARI ) • 
ARF MESELESi ::J 

k s n org 
;""--··-·--·-·-·····-·······-·····---·-·····---···-·--················-·-·--········-·- ' i Elde bir kaide kitabı olmayınca tabiatile imla istikrar 'b-;da,;,·;y·-;;;:7;,/a ·-;~·bf.tl 
! bir şekil almayınca gene iabiaiile bir lugat yapılamıyor. Bedbaht Türkçe, drin- ~ 
\_yanın azçok medeni hiçb:r lisanındtı olmıyan yoksulluk içinde kıvranıp duruyor ~ ......... ·······-··· .... ········ - .. ········-·······················-................................... _. __ .... __ .. .ı ...... _ ........... -................... . 

Güze likleri, kusurları, 
derdleri ve ihtiyacları ile 

bugünkü: Mersin 
Yazan: Ercllmend Ekrem Talu Yazan: Halid Ziya u,aklıgil 

Arab harfıen"nı"n te kedı"l k l •t · B ted · 1- ·· Evvel zamanda bir memlekete yenı" a-r ere a ın u rıs usu unun acı neticesi karşı - Etrafımda pek çok kimseler gördüm ki bir yılda Mersin limanından yabancı m .. 
kelere ihraç olunan eşyanın 215,000 tonu 
tecavüz eylediğini söylersem buranın ik .. 
tısadi ehemmiyeti hakkında kafi bir fbo 
kir vermiş olurum. 

:harflerinin kabu\ü demek olan yazı in - sında nihayet irkilip durmak ve hiç ol - rneselA huzme yerine hazme telaffuz e - yak bastığı vakit beraberimlı;: yağmur ge 
kılabını yalnız bu şekilde hikaye etmek mazsa bundan sonra için bir çare bul - derler. İşte 'bütün etrafta muallimi de, ta- tiren adama o memleket ahalisi uğur iza-
Tü.rk azm" · b · t ı b" h "k k /! fe eder!.enniş. Mersinliler ci!er benı"m ının u ış e nası ır arı a rna lctwndı; işte bugün bu çareye te- !ebesi de hisab yerine hesap deyip duru· -
yaptığını anlatmak için küayct etmez. · ·ı ed b"l k · · b f h " uğurumu bu sefer de deniyemediler ise 
B b vessu c ı me ıçın ir sar ve na ıv yor. Eski yazıya vakıf değilse bugünün artık hiç bir vakit deniycmezler. 

ir ya ancıya denilse ki bütün Türkiyede kitabı yapmak teşebbüsünde bulunulu - genci bu yolda bir şüpheve dü~ünce mü-
evrnkı havadıs. r""""'~ ve hususı· mu""ess N 1 1 k? M b J ~ Yurdumun en çok sevdiğim bir bölge-, .. ..,u.... • e - yor. ası yapı aca · esele urada. · · racaat edecek bir llıgat kitabı bulabile -

Milli Şefin ısrarla başardığı demiryol 
siyasetimizin inkişafı sayesinde yalnı:a 
civar vfüiyetlerin değil, ta Kayseri ve 
Sivas gibi sahile uzak bölgelerimizin 

sat, muallimlerile, talebcsile, kitablarile, si olan Mersinin istasyonuna ındiğim da-
Zaten biraz muhakeme yu"" rütebilecek cek mi? k "k d b • bütün mektebler, bir muayyen güne ka- ı a a aşlıyan yağmur, ilaınaşallah, o-

dar asırlardanberi yer tutmuş 0ı.nn Arab yaşa gelmiş olan mekteb çocukları, ken- Gene etrafta herkes, hatta bu isimlerin radan ayrılacağım güne kadar hemen he-
yazısını bırakacak, enun yerine .iatin ya- ~ilerine bir yabancı dil, mesela fransızca sahibleri bile, Rüknettin, Seyfettin, Ke- men fasılasız devam etti. Öyle sanıyo -
zısını kabul edecek, aksine hareket kanu- oğretilmeğe başlanırken zihinlerinde do- malettin diye söyleyip yazıyorlar. Dinden rum ki, dostlarımın ısrarlarına dayana -
na karşı bir cürm telakki edilecek, mil- ğan şu suale cevab bu\amamakta olm_a~ l bahsederken doğru telaffuz edip yazar _ mayıp da bir hafta daha kalmış olsay -
yonlarca insandan mürekkeb bir millet lıdırla:: cNasıl 0.l~yor da şu yaban~ı ~ıh 

1 

ken bu isimlerde din, ttin, oluyor, fazla dım ortalığı su basardı. Her ~ıalde, beni 
0 güne kadar sağdan sola okuyup yazar- bana oğretmek ıçın onun grammaıre mi olarak bir yanlış daha ilave edilerek... güneşten ve portakal bahçelerinde gön-

• ögrv etiyorlar da kendi lisanımın böyle bir M k . ıu··mce gezı"p dol~cmaktan men içı·n y 

mahsuıat ve masnuatı yabancı ülkelerjn 
yolunu Mersin tnrikile tutmakta sürat, 
kolaylık ve ehvenlik buluyor. 

Başlıca servetlerimizden pamuk, buğ» 
day. çavdar, krom gibi maddeleri yük .. 
lemek üzere Mersine gelen tüccar vn,. 
purları, ah, burada mahfuz bir liman 
bulabilseler! O vakit, ancak müsaid mev
sime inhisar eden bu ticari faaliyet şüp
hesiz ki en az iki misli artardı. 

ken, tersme okuyup yazrnağa başlıyacak; . . . . utla a mevcudu tahrıf ederek yanlış ~·· a -
ihtiyan genci çocuğu kadınları yeni kaıde kıtabını elıme vermıyorlar?> ve e- bir şekle koymakta hususi bir merak sa- ğan o yağmurlann güzel Mersine feyiz 
baştan ~kumak yazmak öğrenecek 0 giln linde böyle sabit, muayyen bir düstur ol- hibiyiz; hatta ecnebi lisanlardan alınan 

1
ve. bereket getirmiş olmasını candan di-

.ı.. k ı· ı' ""' . , mayınca her çocuk kendisine göre lisana kelimelerde de bö"yle·. ıs· por, ı" stor dı"yo - erım. . . . ner es e ıne a dı15• gazetelerı, ınektub - b " kil . B d d ğ k M b b Id . " .. ır şc verıyor. un an o an arga - . ersıni bıraktığım gı ı u um. Bı -
ları, başka bır yazıda gorup sökecek, ve 1 .ğ b .. hid 1 kt ruz. Bu kelımelerin birincisini nihayet kt ğ "b· d" b .f d d Mersinde hoşnudluğumu ve iftiharımı 

mucib olan iki model müesseseden mut.. 
laka bahsetmeliyim. Bunlardan biri güm. 
rük, öteki de umumi mağazalar idare .. 
sidir. 

. şaı.ı a ugun şa o ma ayız. d v ra ı ım gı ı ıyorsam, u ı a cm en o-
hu harika hiç sarsıntıya sebeb olmadan ogru yazrnağa baş!adık, fakat yeniden nun şu bir iki yıl zarfında ilerı'l.•e dogwru 
t SU•• ed k o b b ·şıı· Elde bir kaide kitabı olmayınca, ta - k 11 ğ b l 1 b J ees s ece . ya ancı unu ı mce, u anma a aş anı an trettuvar gara e- h " b" dı t d ğ 1 lm B 

biatile imla istikrar bulamıyor. İmla sa- ıç ır a m a ma ı ı an aşı asın. e-
bBeme:m, bu harikanın nasıl zorluklara tine ne demeli? Bazılarını'n da yalnız te- · bö" ı d · · f · ·· ll"k bit bir şekil almayınca gene tabiatile bir nım Y e eyışım sır manevı guze ı • 
galebe çalan bir azmin mahsulü olduğu- Iaffuzu değil, kendisini de yanlıc: ahyo - ı · h kk d d G · i f" 

Higat yapılamıyor. Bedbaht türkçe, dün- · -s en a ın a ır. ene aynı m sa ırper• 
nu tama.mile, tafsilatile kavrıyabilir mi? yoruz. Fransızcada directive vardır, bı"z Jile: • k l k · ·· d Epeyce uzun ömrümde, içeride ve dı • 

şarıda bir hayli ge1.miş ve görmüş in .. 
sanım. Olanca samimiyetimle temin e .. 
derim ki Mersin gümrüğü kadar temiz, 
muntazam, en yeni çalışma metodlnnm 
muvaffakiyetle tatbik eden, tüc{!arın mem 
nuniyetini, hürmetini ve minnetini ka .. 
zanan bir idareye daha rastlamadım. Ye
tiştirilmek istenilen genç gümrük me .. 
murlarımızın staj görmek lizere Mersine 
gönderilmelerini cidden arzu ederdim. 

yanın az çok medeni hiç bir lisanında ol- ver , aynı cana ya ın ı , aynı comer -
O yabancı meseUl bir Rus, bir Rum ise, buna directif dedik. tik k"b 1 k 1 k 1 k ı ık 
Onlara Csı·z böyle bı"rkaç gün ı·çı"nde eskı" mıyan yoksulluk içinde kıvranıp duru - 1 ·ı H b b M' . ı . ar ı ,Mça ı? l~ln ı _ vbae can ı ı ... 

smaı a i in itirazına uğrıyan yan- ersını ve ersm ı erı ya ncıya sev-
ih• yor. Bunun tek bir çaresi vardır: O da, 

ve tar ı yazınızı bırakıp bütiin memle - lışların ikinci nev'i vezin hatalarıdır·, pek diren, gönOileri kendilerine bağlıynn bü-
k b. lisanın bünyesine göre bir sarf vücude 

ete, ütün millete yeni bir yazıyı, latin bariz ve samiayı tahriş eden hatalar ... A- tün o hasletler yerli yerinde duruyor de-
yazısını kabul ettirebilir misiniz?> diye getirmek ve bu sarfın hakimiyeti altında rnek istedim. 

imHi.ya bir intizam ve ıttırad vermektir. ruz ile yazılmış bir manzumeyi okumak 
soru

1
unca, zannetmem ki kendilerine gü- için veznin bütün nevilerine vakıf olmak Yoksa, daha ilk bakışta Mersinde ve 

venerek cevet!> cevabını verebilsinler. * bütün !,..el vilfiyetimizde şuurlu bir ça-mutlaka lazım değildir, vezinlere vukuf- :ı 
Evet, bu bir harika idi, bugün uzaktan Muhterem edib, aziz muhib İsmail Ha- tan evvel kulakta bir musikar kabiliyeti lışmanın bariz eserleri göze çarpıyor. Ge-

bakınca, ilk önce pek şaşılmadan - şaşı- bibin bir edebiyat kitabı hakkında inti- çen defa bana biraz atıl gibi görünen be-
vardır ki manzum bir mısraı görünce bi-lacak şeylere o kadar alışık idik ki.. - gö- şar eden tenkid makalelerini sırasile o- lediyenin bile bu sefer takdir ile karşı-
zi hemen onu nasıl okumak lı;zı mgele -rülen bu hadiseye bir harika demekten kudum ve bunlardan kendi hesabıma lanması gereken başarılarını müşahede 

başka yapılacak iş yoktur. Fakat... Bu pek çok ic;tifade ettim. Bu makalPleri yaz- ceğinden haberdar eder. Ederdi diyece " eyledim. Gazeteci binnazariye hakka ve 
harika burada kalmalıydı ve !atin yazı _ mak için edebiyat muallimi sıfatilc mü - ğim, acaba bugünün genci vezinleri bi - hakikate hizmet etmekle mükelleftir. Ak
sına inkılab takarriir edince onun hemen nekkidin sarfettiği sabra ve isbat ettiği liyor mu, bilmiyorsa kulağında böyle bir saklığı nasıl tebarüz ettirirsP, tekıimülü 
icablanna göre tedbir almak icab eder- zengin vukufa hayran olmakla beraber kabiliyet buluyor mu? kaydetmekten de haz duyar. Mersinin 
di; bunu düşünmeden bir ikinci harika ~çin için gülmekten de hali kalnmdım. Bu sualin cevabını bugünün edebiyat genç ve çalışkan belediye reıs; Mithat 
yapmak istenildi. Sebebi? mua'Jimlcri versinler. Toroğlunda bu ince noktayı takdir eder 

Denildi ki : cEski yazı ortadan kn1Jcın- Bunu izah edeceğim: İsmail Habibin Üçüncü nevi yanlışlar: Kitabın müelli- bir şahsiyet bulmakla bahtiyar Oıldum. 
ca lisanda onun icab ettirdiği bütün usu- üzerinde tevakkuf ettiği yanlışları icmal fi galiba cümlei izafiyeyi atıf halinde o- Kendisinden, evvelce tenkidlerimi nasıl 
lü de terketmek lazım gelir. Ve bunun edecek surette birkaç nev'e ayırınca gö- kumuş, yahud bunun tersine... hüsnü telakki etti ise, bugün tle burada, 
için artık mekteblcrde sarf, nahiv, her rülür ki en evvel gözüne batan, yanlış te- Bugünün genç edebiyat talebesine o ayni sütunlarda içimden gelip hıemimin 
ne isimde olursa olsun kaide kitnblarına, laffuz edilerek o suretle tersim edilen a- kitabda keşfedilen bu neviden yanlışları bütün samimiyeti ile beyan eylediğim 
eski ve yeni lisanın bünyesine, muhtelif barça kelimelerdir. Şu dakikada bunlar- anlatabilmek için ne vasıtaya müracaat hayranlığı öylece, hakikatin ifadesi ola-

rak kabul buyurmasını dilerim. 
takdirlerde kendisine arız olan şekiilcre dan biri hatmma geliyor. Kitabın mü'el- olunuyor? Bunu kestiremiyorum. Bir ço- Zaten, Mersinde beni sevind!ren cihet-
dair çocuklara zahmetler verecek, yor - lifi şühka okumuş ve öy1€ yazmış; şehkn cuk ki izafet nedir, arabçada, farsçab~ıl~ lerden biri de, hükfunet, parti ve halk 
gunı.uklar doğuracak şeylerden hazer o- yerine ... Öyle zannediyorum ki bu keli- cümlei izafiye nasıl yapılır, bunu mümessilleri arasında memnuniyetle mü 
]unacak. Çocuk kendi haline bırakılacak, meyi Türk edebiyatına sokan şu satırla- mezse, muttasıl hubbi vatan yerine hub- şahede eylıediğim uygunluk oldu. HE:r sa
rn.'linde, anasından babasından, sokakta rın sahibidir. Onun için nasılsa ben doğ- bü vatan, hüsni nazar yerine hüsnü na- hada beliren bu te~anüd ve ahenk şüp _ 

§Undan bundan kendi dilini nasıl işitiyor- rusunu bilirdim, eğer onu doğru telaf - zar, hukukı beşer yerine hukuku beşer hesiz ki 0 inci gibi vilavctimizin İlt'ri 
sa öyle söyleyip yazacak, eline nasıl bir fuzile alan ben olmasaydım belki ben de der ve öyle yazarsa kitabın o yanlışları- gitmesinde büyük amil olmuştur. Başta, 
kitab geçerse onu okuyup kendi lisan bil- yanlış okuyacaktım. Ah! Bu arabça keli- nı nasıl anlar? Denecek ki o genç artık zekA ve dinamizmi ilk tanısmada kC'n -
gisini onunla ikrnnl edecek-, ve işte böy- meler, onların elinden elaman! Hangimiz böyle. cümleler yapmıya.caktır. Gayet dini gösteren vali Blirhan Teker olduğu 
lelikle çocuğun mekteb hayatında eline iddia edebiliriz ki manalannı bilmekle iyi!. Yapmasın. Ben de o fikirdeyim, fa- halde ilk idare mekanizması ~at gibi iş-
1isanı için doğru yolu gösteren bir tedris beraber bütün istimal dairesine aldığı - kat yapanlara tesadüf ederse onların Jiyor. Bu buhran zamanında orada mils _ 
kitabı verilmedi. mız Arab kelimelerini hep doğru okuyo- yanlışını anlamalı değil midir? tesna bir faaliyete şahid olablllrsiniz. E-

Yıllardanberi mekteblerde türkçe böy- ruz. Öyle zamanlar oluyor ki bir ömre ya- Artık bu makalelere bir son vermek sasen. MC'rsin istikbali çok parlak, mil-
le devam edip duruyor, yani topallıya - kın olan yazı hayatımda şüphe ile üzerin- zamanı geldi. Bir sonuncusunu daha ya- him bir ticaret ve transit !imanımızdır. 
rak, aksıyarak, çarpık çurpuk, düşe kalka de durduğum ve lugat kitabına müracaat zarak susacağım. f.,kenderunun ana vatana ltihak1 bile o-
yuvarlanıp gidiyor. Bu bir faci'a lodu. ettiğim kelimelere tesadüf etmişimdir. Halid Ziya Uşakhgi! nun bu ehemmiyetini eksiltmemiştir. Son 

Son Postanın tefrikası: 6 :ıradıklarımı daha doğrusu bütün kay- nuz öyle mi? Ne bahtiyarlık .. ne saadet 
bedip d:? hasretini çektiğim şeyleri bu! 
tekrar bulur gibi oldum. Fakat daima - Evet kalıyorum! Sizinle kalıyo -

Mersin umumi mağazalar idaresd de 
tıpkı onun gibi. Burada da, yeni gelen 
müdür örnek olmağa değer bir intizam, 
yüze gülen ve iş görmek hevesini uyan
dıran sempatik bir hava yaratmağa mu
vaffak olmuş. 

İnsan böyle başarılarla karşılaşınca ve 
'böyle modern, Avrupai çalışma zihniye
tinin bizde de yerleştiğini ve i<ökleştiğint 
gördükçe, hassatan merkezden uzak yer
lerde, hakkile mahzuz ve müftehir o
luyor. 

Lakin Mersinimizde ileri hamlelerlle 
dikkat nazarını -celbeden müesseselerin 
bu iki taneden ibaret olduğunu zannet
memelidir. Kültür bakımından da Mer .. 
sin ileridir. Rahmetli ressam arkadaşımı:a 
Cemalin kızı Bayan Mürşidenin kurduğu 
ve idare etmekte olduğu Isı Yuva çok 
muvaffak olmuş bir ana mektebi Brnegt
dir. Yurdun her tarafında bu pek güzel 
yuvanın gönül, çoğalmasını ister. 

Hazır, kültür bahsine temas etmişken, 
Mersinlilerin en büyük derdlerinden bi· 
rini izah etmek isterim. Bu yanık ve 
rnaarife susamış beldemizde llse yoktur. 
Sabah gayet erken, akşamları da en ge9 
trenlerle Mersinden Adanaya gidip ge
lecek olursanız, vagonların talebe ile 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

- Kim onlar? 
-Hiç! 
- O halde bırakınız .. hiç bir şey dü-&icran yanınızda yaşamak?. rum. Si~e modellik yapacağım. Size bir sünmeyiniz .. na.c;ılsınız şimdi? 

Çünkü sızın vücudünüzün yanında 
Venüs hantal bir kocakarıya dönüyor. 

Hicran masum ve sevimli gıülüşilc 

çe,vBb verdi: 

- Bunu da bir ressam sıfaıtile söy
lüyorsunuz değil mi? T~ekkürümü 
ödemek için size modellik yaparsam 
memnun olur musunuz? 

Siret tekrar Hicranın iki elini 
öptü: 

_ - Bu benim en güzel eserim olur. 
Ve o eser size benim ebedi minnetimi 
belki öder. 

- Niçin saati soruyorsunuz? 
- Sizi çok rahatsız ettim. 
- B<·ni mi? 
Siret Hicranı ellerinden tutarak 

<livana oturttu. Kendi de yanın~ otu
rarak: 

- Saati sormayınız Hicran hanım!. 
Saat b"nim en gaddar bir düşmanım 
şim<li .. Hem tten bize ne? Varsın 
tıkırdasın dursun .. şimdi saat beni siz
den ayıracak öyle mi? Ne olur. Ben yal
nız, yapavalnız bir insanım ... Siz de .. 

- O halde yarından itibaren. 
mu? 

- F . ...,. hen de yalnız bir insanım 

kimsem yok. 
Olur - O halde niçin aynla<lım? Bırakı-

- Hatta mümkün olsa da şimdiden 
başla'Sam. 

nız bu ev yalnız sizin mevcudiyetiniz
le süslensin ... Ben sizin sesinizi din1i-

- Ne olur? Ne olur?. dost. bir kardeş gibi. 
H. b" 1 1 Siret genç kızın lakırdısını kesti: - ı<;: ır şey o maz ... 

Hicran başını eğdi. Siret heyecanla - Rka ederim Hicran hanım! 
onun cevabını bekliyordu. Birkaç sani- - Evet size bakacağım.. rahatınızı 
ye sonra başını kaldıran Hicranın göz- dü~üncceğjm. Sizinle kalıvorum. 
Jeri göz yaşlarile parlıyordu: ..:_ Oh ne mukaddes ge~eymiş Alla -

hım! .. Artık mahzun ve kimsesiz res • - Niçin düşünüyorum? Yahud ken-
dimi naza çeker gibi davranıyorum .. snrn şim<liden sonra dünvanın en bü -
İnsanlar ne kadar doğru olsalar gene viik bahtiyarı ol:lcak. Fanilerin gıpta 
mürai1ikten kurtulamıyorla1r.. Siret eder.el?i bir ~aanet bu ... 

Ömriim oldukça Yalnız s;zin için vabey. Ben burada kalırsam dünyanın en 
mes'ud bir insanı ol~cağırn. Ben bu ge- ~ayacaj!ı~: size ruhumun bfüiin ~eflrn

tini ver~ce(;-im. bu ~izi mes'ud ederse?. cc bir mezardan kaçar gibi yalnızhktEın 
k k d 

- Cok hem pek rok ... 
kaçtım. Odama dönmiye or uyor wn .. 
ve b:r serseri gibi dolaştığım sokaklar- - Kafi mi bu hayatta? .. 
:la bir aç gibi şefka1 arıyordum. Bir ar- - Benim için kafi azizem .. 

o O s• t "zah edemedigıVo bir mahzunluk l<~da~. bir dost. bır hamı arıyordum, ıre ı · 
mide~ değil. ruhum açtı. Tesadüflerin rluyciu. Bununla beraber çok heyecan -

bu kadar cömerd. bu kadar h1tufkfir hydı. k d v •

1 olacağını asla düşünmemiştim. - Artık satı!ti sormıyaca sınız egı 
mi? rle<li. 

- Çok mes'udum. 
- Yorgunluğunuz geçti mi1 
- Tamamile. 

- İster misiniz sizinle bir gece eğ· 
Jentisi yapalım? 

- Elbet isterim. 
- O halde kalkıp hazırlanınız. 
- Ben hazırım. 

- Ah burada biraz olsun pudra yok. 
- Zaten hiç bir şey kullanmam. 
- Esasen ihtiyacınız daı yok. 
- O halde. 

- Saçınızı olsun düzeltmez misiniz? 
- Onu düzeltirim. 

- Siz saçınızı düı,eltinceye kadar 
ben de küçük otomobilimi hazırlarım. 
Ondan sonra nereye isterseniz gideriz. 

- Onu siz tay~ edersiniz. 
- Acelesi yok. Yolda karaJrla~hrı -

rız. 

l Hicran gene etrafına 
yerek hayatı seveyim. Sizin eşsiz vü- Hicran yorgun yorgun sustu. Siret 

bakarak saati cudünüzü görerek ya:ınyayım. Oh bil- onun ellerini bile tutmağa cesaret ede Kalktı. masanın üsttindeki saati yü. 
zü kovun çevirerek ilA,·e etti: 

Hicran odada yalnız kalınca etrafma 
daha alıcı gözlerle baktı. Ne güzel. nı 
Jnce bir zevkle döşenmiş bir odacıktı 

(Arkan var) 

aradı: 
- Araba saat kaç oldu? 

.ı SirC't mahzun bir sesle: 
be 

sna 

mem ki ne cevab vereceksiniz bana? miyerek hududsuz bir sevinçle: 
- Sizi tanımakla ne kadar me~'ud - Demek reddetmiyonmnuz? De -

olduğumu söyHyebilir miyim? Bütün mek benimle kalınağıf razı oluyonnı • 
- Varsın kendi kendini dinlesin. 
- Ya evdekiler? 



- Bulurum BIJ'dt. benim annemin bir 
dadm vardı. Annem ona bir kova v.er-
mfftl. 

- O kova fLmdiJe kadar klrılmqtır. 
- Olabflir an=a Jrovanm çoculunua 

çoculu kova duruycriur, lider onu a -
lmz. 

- Haydi 6yle 191 o!ur mu? 
- Olur ya, ineltn çoeutunun çoeulu: 

inek olur ü kovanın çoeutumm çocu • 
lu o1mu mı! 

- Haydi canım oJmu mıma. 
- Oldu lfte, ben ,anmm. 
- Nerede? 
- Bak öteki aJacm a1fmda. 
- O t.pammn mab ile? 
- İnek de btJk-mn malı laeT 
- O da var ya, haydi Lore1 aen tlt, 

kovayı buraya getir, .cıt •labm. 
- Haydi ..ıaıun. 
- Senin aklın erer, een al. 
Lore1 kovayı lmlfn altına koyar, takat 

.Ot çık!U'8DlU. 

lıll'dt ._. "* _....,., Bir a- - Ben de onu bilmiyorum. - Bir kere de .en tetriibe et BardL 
•h f ,..,_. o&-tla, u ,.. - llademki mı ele bilmiyordun HardL - Beceribizlin Lorel bak. beıı nuıl 

""'1Ddiln• .,...,...... Bant Lo - hnet ld, m inek odur, ala'Jm. ~ - •lacatun. 
.-: ltm, .tltlni ........ atalım para bza • - Haydi. 

- la'll ._ '* tt l.alıl m ...ıun, penla.I blıildlrelbn, cm inek da- - Zvvell inekten rica edelim. Kuzum 
..._ ..ı tf ....... Budlt ~ an. ha alAhm. ~-~ .. eW ine- inek, canım inek 11\tfen llltlhdldn • • 
Mm' it t1pt tıp11 Jlrilyerek p. lb*ı ık ..,....,._ w fit .. ,,. o11un. Jı1nıasma mtıaude wriniz. 

- mr ll)lllT - Lore1 een çok ... ~ - Miiaaade wrdilfne dair bir 181111-
- Ytlt bplf ..... J6ril1a'ek pJmedi. yab'ıyalım fU lnetL lelAt(dl. •ttmt dlfttlt - Yablanz ya Hardl. Rem ele b*, - fn4* M ..._..,... Wll' 
- Pilli de -- mi dlpD.T fimdi 'bizden tarafa ıeUyor. Yolunu çe- - Mi ..,......., ...,,.,ı:Q~ .. 

..,.. ,... ...... da a,ı. dlft8. v:lrelim. mı da? 
8- 4t '""'"' ,..._. -'Yatala LOreL - Anlamadılım ne biUyonua! 
_.._ ......... ..ı - Yakaladım Hardf. - Haydi ben satıyorum. 

-u•-.o.''· .... Jdua ....._ 1*1dfmden - Şimdi de bir kova Jbım Loret Hardi inelfn memesine vaoışır, salar, 
llra lr•Jemdı, AJQl 1m 18flrdm. mı? - Kovayı ne yapacalız kl Bardi? .Ut çıkar, fakat inek Hardiye bir tekme 

beııim aklıma ıeJdi -BQtbil ppbmı• ~ t1e1Wz ya! vurur, Hardi yere yriu~ inek kaçar • 
.... ~ ftt' lliriL Q&od9.ft mi Hardl ldr .tnell .... -

-Aklnrun lçilai.ml 16r11•b'•T -Amma btaı "* Lcnl. ..._ tdi!ltk ele llliııiılltiNlllı•L{IJl-:'.>l!ıtnliı:Jlli ~ 

- len aöyle .. ben diDJfyeylm ltu .. -===~-:-.----~; ... , 
- • IÖJle. ,. ,.ı. bat Lorel. 

.... Blldl! _._..._ 

KMahmmGQkmenı&ıblr.-. 
nn yanb•neetne pmtftl. 'ftc:cana ,.. 
llhaneti'Kle bir ... bulmMbllmm. .. 
IUUD da pu'& dolu o1clulmm trneıdm 
ltWJCda. KuaJı ...... JrıoJaJ olcla. 

Jtala1ı -- ...... da .. iiwhldL 

~ .. --~-~"' da buhum7ordu. 

keti de lfe yaramadı. Ve ablne ...._ 
ni ele vermiye .sebeb oldu. Ç8nJdl o • 
mm hueketl blaJa belh bulunen 1* 
cramofon tartibatını hlıebte ,.ıtr • 
mifti. Gramofon ~ 

- Po'lt poJir ... hJml ~ 

tlla a Wr ..... ""emn anmn~ 
..,.. ft .......... bptll1e .... 

---~ Buma flllll'llUlb, Mat ..a,.ı 
.......... bria bir ım.z 

........ -- brtaJlıcattı. 

......... lld t*ti.,... 'bu 
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Viborg don Sovyetlera Almanyanın yeni teşebbosleri 
teslim edildi 
(Bqtarafı l inci sayfada) (Başta.rafı 1 inci sayfada) mu! e a verecekl · 

Muahede mucibince, Sovyetlere IS miyeti üzerinde ısrar etmektedir. re. !:JY en Rusyadan zabi -
bin mil murabbaı arazi llorkcdilmekte- . Bu formül !*=dınavya memleketle- ne~~etroL kereste, fosfat. ke. 
dir. Bu arazide meskUn nütu.sun sayısı rini Sovyet nüfuz mıntakasından hariç madenf ted~anganez~demır ve krom. 
yarun milyondan lazladır. Bımlann. ıı:... ~· ve t.k.at Romanyayı sarahatle edecektir. 
filelerle dahile doğru hicreti başlamışt.ll'. R~ nufuz mıntakasına ithal eylemek- A Oria A~pa Diğer taraftan Sovyet askerleri de tedır. imanlar. Fransa ile İngiltereyi or-
tedricen işgal işini tamamlamaktadırlar: Ribe-ntrop Moskovaya Dil gidiyor? ta ~vrupadan tamamile çıkarmak ni • 
Viborg, bugün tamamen Sovyetlere tes- Lond:ra 15 (A.A.) - Deyli ·re!egraf gaA ye~ıle uzun zarnandanberi ıtakib ettik
lim edilmiştir. Buradaki halk, daha ev- zetesinin Kopenhag muhabiri yazıyor: len orta Av~paı iktısadi blokunu, Al-
vel tahliye edilmiş bulunuyordu. Ribentrop'un pek yakında Moskovaya manyanın himayesi altında canlandır-

Huin sahneler hareket edeceği bildirilmektedir. mak maksadını tahakkuk ettirmek ü • 
l:ialıgv, 15 (A.A.) - Royter ajansının Veri~en malfunata göre, Ribentrop Al- z~:e· Balk2!nlara bütün ağırlık:larile 

Hangö muhabiri artık bu Fin Cebelü.t- manya ile Sovyetler Birliğinin Orta Av- ,vüiltleneceklerdir. 
tankında hiçbir Finlandiyalı kalmadığı- tupa ile doğu Avrupasında hakim olma- Balkanlar 
~ 8000. ~ş~ müstahkem. mevkii tah- :a~ı temine matuf_ bir barış teşebbüsü Y ~.Alınan - Rumen anlaşma lan. 
lıye ettıgını yazıyor. Uzunluğu bır kilo- ıçın Moskovanın muzaheretini istihsal daha ıyı şerait elde etmek isti Al _ 
metreden fazla tutan bir kamyon kafi- maksadile müşterek bir Cermen - Sov - many3 tmafından tekrar müza::n 
lesi yula düzülmüştür. Bütün gece göz- yet politikası hakkında görüşecektir. kiine konulacaktır. Zira büf' rbe rr;ev 
l . ~ ıamak kı kır Lo dra b. :ı_· un un ar erı ag tan p mızı olmuş ihti- n da kanaat '. ırıu1rine bağlı şeylerdiir. Finlandi ra 
yar kadınlar, genç kızlar bu f.iabah arka- Londra, 15 (Hususi) - Buradaki sala- ıpoteğ'inden kurtulan Nazil B l·k) 

1 d k
. h be b' k h . tt . • .. l er a an-arın a ı ara ye ır ere daha bakuk- ıye ar sıyası muşahidlerin kanaatine flraı dönüyorlar. 

tan sonra yo~a çıkmışlardır. Şehrin 70 g.öre Almanya, yeni ·bir diplomatik faa- İpt'd i dd yaşında olan belediye reisi şu beyanatta l lıyetc girişmiş bulunmaktadır. Ex ıs· 
1 

a ma e b 1 B f li · ce ıor gazetesi bu hususta diyor 
u unmuştur: . u aa yetın ilk hamlesi, Ribentro- ki: 

_ 20 senedc~beri ~amet etmekte oldu- ' P~ ~omayı ziyareti olmuştur. Alman Aralarında .. . 
gum bu şeh':'.d~n· boyle .ayrılacağıını h'ç har'~'ye nazın, bu ziyareti esnasmda fa. Moskovanm . mub~dele yap~ Berluıle 
bır zaman duşunmemıştım. Ruslar bura- şıst Italyayı bolşevik Rusyaya yaklaştır- tı~l .. ıptı.d~ rn~ddelerı patylaş -
ya gelince ilk görecekleri şey geçen mağa ve neticede bu iki devletin, biç ol- · darı;_'>ylenebılli:. Bılhassa Finlandl
harbde Finlandiyalılar la ayni safta ken- \ mazsa siyasi müzaheretini Al.manyaya ~aka. lmanyanın çok muhtaç olduınz 

- Yalruz bir mesel<de .. ~aşamıy?" - Ru ihtiyar doktorun büyük bir dilerine karp harbeden Almanların ha- temin etnıeğe çalışmşbr. ~dır me=ıdd~r. Bu bakır madenle-
ru '· Ben ~~~ mutlaka buY_"ltme~ la- serveti olduğunu biliyoruz. Fak:;ıt bu bras' için rekzedilmiş olan abide ola- Zira Bedin hükiimeti ~ kanidir ki, ~ ~tam şımdi Sovyetlerln doi!rudan 
Z>r • gelecegı mınndeyım. O ıse iıE •ha- serveti doktorluktan. yahud kumardan cakbr. Almanyanın Balkanlardan istifade ede- ~ ya • sahib olduklan mıntakada, 
»;'m muhafazada ısrar ediyor. Ka oat- de1'il. nıi;rabahactlıkla. şuna buna yük- Tedafüi ittifak bilmesi için her j"Yden evve~ bu mmta- ·°,ıı:kumıe mı:ııtakasınlda. Sotaval"ya ka•·lık meselesi... . sek imlerle par" vermekten de topla- Stokholm, 15 (AA) - Finlandiya, Is- kada birbirine Z>d menlaatleri ve nüfuz- gı ~ vold,_a_d_ır_. ___ _ 

Tnlha bey. salıncaklıı iskemlesmde dığını öğrendik. Kadın da vaktile orta veç ve Norveç arasında bir askeri ittifak ları olan İta!ya ile Rusyanın anlaşmaları AJm-:ınva ·ısk' nd··,"aV 
doğruldu: halli bir kuyumcunun karısı iken koca- ihtimalinden bah.se<len Dagcııs Nyheter [ lazımdır. :ı ~.· 

- Ha, bakınız: Bu meselede belki si?. sı ~!üne• topladığı parayı mükemmel gaze.tesi şu satrrları yazıyor: .. Bundan başka Almanya bugünkü sta- d ı 1 haklısınız. Beliti sermaye meselesım hir surette isletmis Fın • Sovyet sulhünün okabinde dü- tükoyu muhafaza ederek, Roma hükıl- ev et erine karşı 
düşünüyorsunuz. İşi büyültmek güzel - Deseni·7,. iki~ .. de ha!is. n: ıhr şünülen bu imkan İskandinav devletle- meti vas,tasile bir sulh temin etmek ar-
f&IT . .. Amma baz! işler çok ihtiyat is- tefeci ... Fakat hallerinden h. ~,;Is ri~i hiçbir suretle herhangi bir devletin zusunu da beslemektedir. vaziyetini tasrih ediyor 
ter. Büyültünce masraf ild misline çık- değil. . . 'Ç ' ' nufuz sahası olmak istemcdilderini isbat 1 Maahaza, Almanyarun bütün bu ma-tığl hslde varidatı artacak yerde yae,ya - Bununla be"'ber. dedim va .,- . etmektedir. nevralar> akim kalmağa mahkUmdur. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
inebilir. Bu da variddir. de iv ı . nazik insanl ardır. Hoss~hbe~tt:~ Finlandiyalılara bundan böyle İskan-] Sovyetlerle İtalya arasında iktısadi dur .ki' İ~kaı:1dinavya, bitaraflığına karşı 

Onlar kon';"lurken. yuka.ndan yava~ ler. F.n büvük zevkleri akşamlan kliib- dinavyanın yardunına güvenebileceğini müzakereler t:vcih ed,Jm,ş olan Fransız - İngiliz teh-
Y"''"' men. b'~ erke~ ve bır kadın ka- d• oynamak. fakat ovnavıp kavbedetıle göstermek zamaw ge'miştir. ~'inlôndiya 1 Nevyork, 15 (Husus!) - Yalanda !- ~ıdının ortaya. çıkarruğ' meseleleri kar· pıda. kcnd'1~nne dogru yaklaşıyorlaT- re para ikra. etmektir . Bu paraları va harbi bir kere daha göstermiştir ki, kü- 1 talya ile Sovyetler Birliği arasında ikb- phyacak .tedbırler> ıntihab etmek mündı. Sof,da b>r basır masanın etraf.'n~ nıarıı! tüccarın. büyük memurların i;,,- çük devletler münferid kaldtltlan zaman sadl müzakerelere başlanacağ' haber ve- hasrran -al memleketlerin• ald bir * 
oturarak konuşmıva ba.cıladılatr. Bellı kı zası mukabilinde v.Jl...ud ze ~· d ll büyük devletlerin taarruzuna dayana- rilmektcdir. Ber'in hükfımeti bu husus- tir. 

v • • • • • • •·n . n~ın u a-odalarında sıcaktan rahat edeınemış - r•n mücevh•rıo.; mn<elıilindc verdik _ mazlar. Fakat karşilikh olarak birbirle- ta tavassut etmeğe hazır olduğunu bil- F k 
ler, sofayı daha serin bularak a~ağı in- l.nriT'l i i~. i t iw .. ~··- H··1· . rine yardım edeceklerini kat'i olarak bil- dirmiştir. ransız abı·nes·ınde u asa aca-.,·ıb malı- d. d·kı . N lrun ı· · mlşlerdi. Erkek altmış yaşında kadar: ıı-.ı.1-. . • "' ' en anda haklarını müdafaa ede- ~vyo» "'ahiyettar mahlellerin· kadın beyaz saçı,, fakat daha dinç ~ö- 'l'alho bev. kcndis'ni alfıkadar et - bilir er. . den istihbar edildiğine göre Fon Ribcn- degw İŞİklikler 
rlini.iYordu. miw•n hu t::ıfc;ilatı art k d' 

1 
. 

1 

_ Roma 15 (AA.) - Norveç. I sveç 

1 
!rop, son defa Romayı zıyareti esnasında 

• 1 ın enn'lior F ·-1 d. d ·· • · Italvan So t ikt a· t "ki · · (B ta -" 1 • 
T:lha bey, iskemlesinde Th ya nırı d n. Uzand 

1 
:;ı salınca ki, iskemlede· _ ~e ' """" 'ya. arasın a teda!m bır it- .. • • vye . ".a . ' eşn mesaın".' aş r...ı mci sayfada) kulagınn: ""' vava' kendini unlrnnun tath ~a- tıfak akdı proıesı Italyan matbuatınıfa !uzum ve ehemnuyetini gerek Mussolim, Değişikliklerin paskalya yortuları es-

- F$kl kirac'1armız mı? dive 'nrdu. "•tin• tenk•tmek M.d;Oi Pli --ı-· _ derin bir alaka uyandrrm<ı.ktadır. Ga • gerek Kent c,anoya anlatrmşbr. nasında yaptlacağı anlaş,lınaktadrr. 
- Evet; yazın basından-beri üçüncü dn Ot<>l c:ahibı· onda .. d. nı •stn~or zetefor. böyle bir muahedenin Moskova Yeni tezahürler basgösterecekmiş Başvekil Daladye, uhtesinde bulunan · · n musaa e 1 ıve - ~ hariciye na l y b k 

katta iki od avı işea 1 cdivorlar. Cok ! vi rok uzak la kh · · :ın la:ırn asına arzu edilir bir karş' lık ol- Bruxelles 1 S ( A.A.) - İndependr.ın z>r.,g~nı. aş asına tevdi ede-
insan Jar . .. Doktor Kar.lbet ve me>la-n duğu mütaleasındadır. ce Belge gazetesinin Rerlin muhabir! ~.k ve ayr~c~ bır IBtihbarat nezareti da 
Mari .. Karı koca sanmayınız. Madam. - 01'! fKNCİ KISIM - İtalyan gazetelerine gelen bazı Mos- Alman hariciye nazın Fon Ribentropun vu~de. getınlecekt'._". d<ıktonın biraderza~e.ı gal>ba ... O da BİR HAPİSHANE KAÇKINI kova telgraflarına göre. böyle bir itti - Roma ziyaretini ınevzuubahs ederek 1 . a~'cıye nazu:lıguu deruhh! edecek-öte<ı d• v•lnız ve dul olduklaıı icin Sabriye ikinci kattaki işinı bitirir • !ak doğrudan doğruya Sovyetler Birli- diyor ki: {'' ~?Y

1

:ne~ler ar.asmda eski başvekil 
birbirlerinden aynlrmyorla~. M•darn ken yanına ge.ıen kncası. ği aleyhine müteveccih oJm;;ınınk şarti - Roma istiı;arelerinln neticesi. Alman avam ımm de zıkredflmekledir. 
doktorn nezaret edivor. Görüyorsunuz - Ben, dedi. üçü ~yrek vapuruna le Rusyanm hiçbir itirazına uğrama - ya ile İtalya adsrndaki ittifakın müs • 
ki doktor güçlükle yürüyebiliyor. Yü - yeti.şeyim. İstan.buldan bask.a alınacak yacaktır. takbel inkişafı hususunda zannedildi -

Ziraat VekA!eti emrine 2.5 
milyon ti rahk bir kredi 

tahsis ediliyor . künü tutmuş aroma dehşetli kumarcı. .. bir şey varsa söyle... • Ma•mafih Popolo di Roma bu itti - ğinden daha kat'i olabilir. Almanya. i-
Her akşam klübdedi:· .. - Hayır. hepsini söylemiştinı. Fakat f~km ;ah~kkukunu . ""eli bakımdan talyanın .kömür ihtiyacını 1;emin saba-

Ihya Babını ayag:ı kalkmak uzere rica ederim. çok geç kalına. Alınacak ~upheh goruyor ve Finlandıyanın ha • sında aldığı halt> harekelile Alman -
iken Tttlh~ bey: şeyleri alır almaz ilk yetişeceğin vapu- r'.ci siyasetteki hürriyetini takyid ey • İtalyan ittifakını ekonomi sahasına da . (Baş~fı 1 inci sa.yfada) 

}Jel et 
küm 
ff ar 
}eri 
rama/ 

Bit 
Franst. 
bir yar 

- Bem, dedi. Onlara o!ambnaz m>S>- ra atın... lcmek ı:uretıle Moskova muahedesi hü- teş<nil el.ınek kararım göstermiştir. bulunabdınek u;ın ıcab eden >Stihsal va· 

ruz? Nazik ve itibar bir zata benziyor. - T•bii, tabii ... Ona ne şüphe... knmlcrıne mugayir düşecegi mütalea- Berlin ile Roma arasındaki sli<ı te - »taiar'.nın ve malzemesinin mübayaası 
- : laJlınemnuniye, bir fırsatını bu- Ve ikisi birden aşağ,ya, solaya int:i. smda bulunuvor. mas halinde bütün siyasi Avrupa me . karphıµ olmak üzere Ziraat Veklleti em 

lursaM... !er. ihya ayaklarm.ın ıreuna bas:ıo:ak u- Kareli tımuml valisi 'elelerine şamil olmuştur. Ve yakında nne .ilrl b~çuk milyon liraya kadar bh' 

Ve otel sahibi, Talha beyden müsaa- yuyan Talha beyin önünden geçii. is • Stokholm 15 (A.A.) - Demol<raten yeni variyet tezahürünü gösterecek - kredi tahsıs olunm~ştur. 
de alarak ihtiyar kiractlarmın yanına keleye doi.= otelden uzaklaştı. Social gazetesinin Helsink;deki muha- tir. 

2 

-:- Zu:aat Veklletinin lilzum göste-
gitli. Hürmetle ikisini de seliunla.ch: Sabriye. müdüriyet odasmda bazı biri yazıyor: Bu da haska bir ~örilş receği bu aletler mezkilr vekile! ile Zi • 

- Yukarı.da stlaldu= galiba dok- evrOkı kmştmrken gözü pencereden Sovyet hükfımetlnin Kuusinen'i Ka Amsterdam 15 (A.A.) - Niewe Rot • raat Bankası tarafından müştereken ku· 

tor bey? Bugün her taraf o kadar yam- knpmın sahanbğında uyuklayan Talha reli bernhın• umumi vali tayin etme- terdamscbe Cournal gazetesinin BerUn rulacak bu: komısyun mari!etile müba • 
yor ki... heye ııqti. Elindeki kilğullan bıraktı. si muhtemeldir. muhabiri ymyor: yaa olunur. 

Madam Mari c:evab verdl: Pencereye yaklaştL Perdeyi yava"ca Taymis muhabirinin bir mütaleası Alınanyanın Moskova büyük elçisi 11 numarab karar da şudur: 
- Evet, zaten daktor bizim ar~bacı indirdi. Aralığından kendisini ,lipbe Londra- 15 (A.A.) - Times ~aze • Von der Schulenburg Sovyetler Birliği- İnhisarlar idareıine aid iş yerlerinde 

Vasile gelınesini söylemişti. Nerede ise \•e end~eye düşüren bu adaım t;tkike lesinin askeri muhabiri müttefiklerin nln müstakbel siyasi faaliveti hakkmda Milli korunma kanununun 19 uncu mad. 
gelir. :"öyle biraz hava alıruya çli<aca- <oyuldu. O kadar dalm,ştı ki kendi Finlandivada müdahalelerinin müm • bir rapor vermek üzere yakmda Rerline deBi hiikiimleri dairesinde günde üç saat ğız. Kiiçük bir. tur. . 1<endine mınldanışmı yanında b\risi kün. neti:elerini tetkik edivor ve My • gidecektir. _ kad.ar !atla mesai yapdmasına müsaade 

- Çok guzel... Arabanız gelınce\·e olsaydı lsttebilirdi: le bır mudahalenin müttefiklere mad • Berlinde yapılacak olan gorüşmelerde venh0>şbr. 
kadar soğuk bir şey emretmez misiniz? - Ba~ı anlar. bu muhakkak odur. di bir l•vda t•min edeceffelnin yüzde yüz bilhassa SovyetJer;n doğu cenup Avru • -----------
• De.klor Karabet. titrek ellerin! uğuş- diyorum. Fakat bazı anlar da aldandı • muhakkak olmıyac!l1P neticesine va • pasındaki maksadlan mevzuubahs ola • Muşla hapishaneden kaçan •tırmıya çalışırak: ~ıma hilkmediyorum. Muhakkak ki ona rıyor. cakbr. Alman nokta! nazarı bu b8lgede bir katil yakalandı 

- Ah. çok naziksiniz beyim .. teşelı:- Oen•lven bir çok noktalan. hareketleri Muhohir divor ki, Fransa ile fnctı- Sovyetler Birliğinm ayni olmamak leh- M 
1 

kür .ederim; yemekl_erln arasmda bir vor. E~er bu adam •O• değilse hie sli p- lore Finlandlvaya askeri yardımda bu likesi göstermektedir. Alınanyaya naza- U'J (Husus) - Geçen sene M'." şev •Ç:nek adc\ıın degildlr.. hesi• ona çok. ]l"k çok ben
7
emektdir. lnn,.ıardı bundan ma'1en oldul!u ka _ ran Sovyet'er Btrl•il> her şeyden evvel cezaev! duv~. d~lerek kaç~ katıl--Arab•ları gelmişti. Mal:laın Mari (ATkası •·nr ) dar maddeten de ınutazamr olacakla- bir ham madde sahcın olarak kalmal>dır. ]erden Sokom. koy!U Hamu o.glu Abdo 

doktomn koluna girdl. Tentell "" yoşil • ·············-·-·--····:···-········:···· • ·; •• :'" rım id~ia etmek ne kadar manasız ise. Fransızlara göre ıandarma birlik komutan vekill gedıkll 
koltuklu arabaya yanyana kuruldular; Oç yalancı şahıd tevkıf edıldı hilvle bir yardımın zaferle neticelene- p:fris il (Havas ajan" b!ldiriyor)- başçavuş Behçe'. Sakarya. tara:fmdan 
tura çıktılar. Mardin (Husust) - Şehrimiz ar.ır- CPPini sövlemek de o kadar . aı B cıa,__1..1..: Pan's g t l . . t f tutularak cezaevıne sevkedılmiştır. He-İh ı; yers>< .r. u - = aze e enrun e - i!z ak 1 dl" fi .1 . 

va Rahmi teha~ TaTha beyin ya- oeza mahkemesinde görülmekte olan Bu~a mukabil böyle bir muharebe çok slrleri: n Y a ~nmıyan ger ralli enn ya· 
nma ~clerek ona 'htıyarla konuştul!u- bir daYoda. Midyat kazasının Halilan miithl~ korkune ve acı. kazancı ise nis- Le Journal gazetesinin ZGrih ıraıha kında, aynı akıbete uğrayacaklan mu· 
nu an!attı. ,_ıt ·· d s··ı k s·tt· .1 b t 1< k- ··k l ktı . . Bl . hakka:.: sayılmaktadır. . . ~uyun en u eyman ve arısı ı ' ı e e en "' ncı• o aca . hın Georgs um, Finlandiya harbi ............................................................. .. 

- Tvı, hos 'lnsa'"llar Fakat k,.. .... d' Abdull h 1 d'kl · "f d 1 · ---- · t• i ·· -------------. · . ·· · ~ .. ı- • • evve ce ver ' erı ı a e erın mn ne ,ee; munasebetlle yazdığ> bir ( y • • ) 
)erme yap,lan ıkramlann mutlaka tamamile aleyhinde şehadette buluna- Parti mUfellişi Çankırıda yaZ'da. Almanı.om muhtac olduklan enı neşnyat 
pahelıvo mal olaca~m' san.arak aşla •ak bir hadiseyi ortada!n kaldırmak içi" Cankm (Hususi) - Parti Mü!ettiri İıüti\n madenleri İsveçlen alabllecekle- Stad - 18 Jncl sa:rın ç-. 
kabul tnıezler. Vakı~ ~nsan bır kere de b~vanatta bulunm ı rdır · "'. B · k~ . • • •• • 1l'I a · Esad Uras Çankınya gelmiştir. Parti rinden ve otm orferlnden. Finlandi- Kayna• - Genç ş41rle<den Turgud Ak ... 

vernı" c ~ei!!l, :ı•lnız alm,ya alış>rsa . Heyelı hakime tarafından kendile - i~lerlni teftisle beraber sehlr içinde ya k.restesi. selftl<>a ve kAğıd t.edarlk tara!md&n yaztlan bir çok gllzel ,tırıer, bu bıı \; ·~~" ih1ıc:e~ vn}ı. · · etle . t·hr fk• rıne "'ed~ki lhbtara ra~en yalancılıkta ırezlntiler v~ ziyaretler yapmı~tır. edebile-r-eklC"rinden dolayı memnun ol-
181!daltın.Tda.b;10ta1b hallns de çıBJ.muşTtırU. M ta 

'1'" ' >evın ovr ve " ı a ar ısrar en · u şahtdler tevkil edilml _ S af . • , • - en er •yes .. por - • • · • • .. .. ..t ki izah clti• 'erdi ı o Jn kad:<r şehrlm17.de kalm'ş olan dLtklmn• kaydediyor. ra!mdan ç'1mtlan bu mecmuanın Mart ,._ 
• · ' ... , _ııorunce 

0 
e · "' r. Esad Uras Ankaraya gitmiştir. Almanlar .1941 senesine katlar, ma- yı.sı intişar. etmiştir. 
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(Memleket llaberleri] C Yurddan resimli haberler =1 
Gediz nehri Manisa ovası için bir 

servet kaynağı haline getiriliyor 
Kışın tehlikeli bir surette taşan nehrin sularından 

yazın istifade edilebilecek tesisat insasına 
faaliyetle devam ediliyor 

Gedi? nehri ve köprüsü 

ManL~nın en büyük akar suyu Gediz ı dar o derecede cıe iyiliği vardır. Mesel9. 
ırmağıdır. Bu su Murad dağlarından Mu- ilkbaharda getirdiği alliviyonlar ile ci • 
radçayı adı ile meydana gelen çay ve De- varında bulunan bağlan kuvvetlendirir. 
mirci çayını da sağdan alarak büyür ve Manisa vi1Ayeti için bir servet kaynağı 
~laşehiı· suyu ile de kuvvet bulur. Ma - olan Gedizden maale~ef istifade edilemi
nisanın şarkı şimalinde Bandırma hat - yor. Vilayetimizde Nafia Vekaleti su ış.

tının 74 üncü kilometresinde Kumçay;ı leri mühendisliği tarafından Gediz nehri 
ile birleşir ve Manisanm şimalinde Y&- sularını toplamak ve ovayı ya7.ın ııula _ 
rıntı ve diğer ismi Nif çayını a1arak gar- mak suretile istifade etmek. çarelerine 
ba doğru uzanır. baş vurulmuş ve bu iş için hummalı bir 

Gediz kasabasının !cdi ki.lometre ce~ sureltte çalışılmakta bulunulmuştur. 
nubundan geçen ?e?ız nehn buradnkı Bu işin hitamında Manisa ve kaıa,arı 
irtifaı 12,08, D~cı kolunu aldığı ver- için bir sen·et kaynağı olacak olan Ge ,. 
de 16 ve Manısa ovasında otuz metr<>- dizden 0 vakit Jayıkile istifade edilmiş 
dfr. olacaktır. Bunun için Dağlı kazasında su 

Kışın çok yağan yağmurlarla ve ba - biriktirme (barnj) ı yaptırılmakta ve Me· 
hnrda Buzdağı ve Manisa dağlarından nernende de bu işe aid faaliyetler devam 
inen kar sularile Gediz yatağından dı- etmektedir. 
oarı taşar ve etrafı sularla kaplar. Bu ---------
fevezan bazan çok zararlı oıur. Kaşta bir vavru Y!'ln~ra~ öfdU 

l Adanada nümune 
köyleri te·sis 

edilecek 
Adana (Hususi) - Adana vali.ti Faik 

Üstünün reisliğinde, ziraat, sıhhat, maa
rif, orman, nafıa ve veteriner müdür • 
!erinin İftirakile bir toplantı yapılnuştır. 
Bu içtimada bölgenin inkişafa müsaid on 
köyü seçilmiştir. Bu köyler villyetin nü
mune köyleri olacaktır. Bunlardan her 
birisinde nümunelik evler, çift!Ude, yol-' 
lar, helAlar, ahırlar, kümesler, fidanlık
lar kurulacaktır. Civar bütün köyler 
buradan nümune alacaklar, bu suretle 
köylerini güzelleştireceklerdir. Hazır

lıklara şimdiden başlanmıştır. 

Bilecikte define 

.... Çankırı • Ilgaz yolunda beton köprü 

Çankırı (Hususi) - Çankırı-Ilgaz Bu köprü tablası ayaklım- üzerine hi1-
yolunun Devirez çaıyı üzerinde aya.kla- yalat' içinde oturtulmuştur. Bu itib<ır-
rı sağlam olan büyük ahşab köprünün la köprü gayet ~ 1 4 

•• ı l 
BHe<:-ik (Hususi) - Birkaç günden- üst tablası betonarme olarak yapılmış~ m t sag am ve guze yapı -

beri şehrimizde bir define hlkAye.ı;i ~ tır. ış lI • 

aranıyor 

. 1ızdan ağıza dolaşmaktadır. ı Nafıa Vekaleti ta.rafından 35 bin lira Çan~n-Kru:~c.~~.u yolu .Ü2'erinde 
Aldık1.m malfunata göre dedikodu _ Y~ y~ptmlmış. olan bu köprü ikmal e- daha bırkaç koprunun bu şek11.de Y" 

su yapılan bu hadisenin mahiyeti şu Jdılmış ve geçıde açılmış bulunmakta- pılması hususunda VekAletin himınEti-
dur: dır. ni beklemektedir. 

Bir müddet evvel Cemalettin adın_ Adana Halkevi gençlerinin muvaffakiyetli bir t~msili 
da bir genç Yun<tnistana gitm~ ve bu ı , ~ -, 

seyahati sırasında dost olduğu bir Yu-
nanlı kendisine. Bilecik istasyonunun 
100 ilA 200 metre kadar sağında bir ar 

sadald selvi ağacının dibinde 6 kilo 
kadar altın ve bir miktar da mücevher 
gömülü olduğunu ölen babasından duy 
duğunu söylemiştir. 

Bilcriğe dönen Cemaleddin de hü -
kfımetten izin alarak burayı kazmağa 

başlamıY,tır... I 
Üç gundur devam eden bu hafriyat 

şimdilik bir netice vermemiştir. 

Bu yıl yağan şiddetli yağmular neti - Kaı:ı (Husust) - Akörü vaylasında, J ,:S S. . 
cesfnde şimdiye kadar emsali görülme _ ya>:ında Mustafa kızı Ayşe: anası tarlaya Urekh yağmurlardan 
miş derecede Manisa ovası su içind,, ka1

- gittiği bir zamanda ocağa düşmüş ve ca-ı1 Sındırg ı köpr üsü yıkı ldı 
1lU9tır. Bu su taşmasından bazı kövler su yır cayır yanmıştır. • 
baskınına uğramıştır. z ıı d" d'·ğ·· 1• Sındırgı (Hususı) - Son günlerde Java ı ana, eve on u u 1.nman ev a- w .. kl. w 

Gediz ovası için tehlikeli olduğu ka - dının kül1.erile karşılaşmıştır. yagan sure 1 yagmurlar yüzünden 
~~=~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-bz~ı~Bipillça~ındak~rü~~I 
( 

Kiliste Halke\ İ çalışmaları ) rar y1kılmı.ş ve bu yüzden münakalat . Ad~nadan ~azılıyor: Adamı Halk sen, Necmi Şenel,in tanrlm ettttl de-

~-----------------~--~------~ ~~~i~&n~~3g~~~ın~!~ılş~sı~~~~~~~~~r~Mrnlı p~~ ~~ Sm<lırgıya gelmemesine sebeb olmuş- n nın «Yanık Efe» ısımli ilç perdelık temsil kudretlerile <Yanık Efe• - L>ir 
tur. komedisini büyük bir muvaffıakiyetle temsil hadisesi olmuştur. Rol alan 

Maamafih. aktarma usulü ile mü _ temsil etmişlerdir. Asri sinema sahne- gençlerdı;>n bilhassa Nuriye Uner. Mü-
rur ve ubur simdilik muvakkaten te _ sinde iki gece tekrar edilen temsili 2 fide Kurçer. Yusuf Ayhan. Vell A l _ 
min e<lilmis bulunmaktadır. bin ki.şi seyre~ir. Rejisör Coşkun 1.unay. Ahmed Yurdsal değerli birer 

Muradhda yainuurdan 4 ev yıkıldı G~ven'in tam bir vukufla elemBL'll ları uzuv olduklarını bir kere daha t~bat 
Murndlı (Hususi) - Bir seylab ha- günlerce çalıştırarak koyduğu mizan- etmişlerdir. 

linde devam eden va ~urların tesirile r"'ii7ı ---=B====d=:--=.,~m::::::a1 _ _ __ c::s:ıc 
Kırıkkepenkli köyünde " ev tsmaroen ~~çUk memleket haberler' ursa a çı t öküzleri satan 
25 ev oe kısmen Vl, ktlmıştıT. f nhidam alınıyor * K~ Orman Bölge Şefi A. Cılır.oğlu • 
esnac;ınd:ı nilfusça bir 7.ayiat olmamış- laket mımakasında yapılacak ağaç ltat'ly... Bur~a (Hususi) - Kı.nlay umumt 
tır. tında çalışmak üzere yakında sıvasa gide - merkezir.den vilAyetimizde veteriner 

cektlr. b "d" l" ~ .. 
To~arld::t r;ı~:f knr11flm& * K~ hükumet tabibi nr. HAd1 Gürpınar, ~u. u~ ugune on ~ bin lira gön -

İzmlrc tahvJll memmuriyet etmJt Te t.ar.a _ denlnnştır. Bu para ile çift ökü7.1~ri 
lecrUbe'eri yanı ldı dan ayrıım~tır. · satın alınarak Erzincan felAketzedele-

Tokad (Hususi) _ Bugün şehrimiz * Kaş Kızılay Başkanlığına Çukurbağlı rl çiftçilerine hediye edilerelrtir. Bu 
d f h h .. 

1 
M. Yiicesan seçilmiştir. Mehmed Yüee3an, maksadla bir komisy .. ba ta b 

Kilis (HususıJ - •..:enubi Anadolu -ı etmekte. halkın musiki ve temsil ~ev _ .e me ruz ava .~cum .arına karşı pa- te!Al:etzedelere yardun faaliyetine ehemmi - lamı tır . on mu yaa rı~ 
ruın e'l büyük kazalarından birisi o1tı'n gileri. "arfolunan a retlerle mü tema • c;ıf korun~~ tecrubelerı yapılmış ve yet v~rmekte ve bu uğurda çalışmaktadır. A ş · Eldekı . para .. sar~ldik.ten 
KHiste Halkevinin sosyal ve kültu·· rel d. + kg Y .11uvaffı:ıkıyetle neticelenmi~tir. ı * Urgüb Halkevlerlnln kuruluşunun s ıncl sonra tekrar tahsısat gondenleceA't ha· 

ı surc.t.e artma tadır H lk yıld.. < .. k d hli tı her ve ·ı kted' noktal::ı dan temin led'Y• f •d 
1 

· a ımızın bu hususta gösterdim onumu azamız a he~cıuılı te-ıa ra a rı me ır. 
r ey ıgı ay a ar Kilıs Halkevi sporun her cınsıne tenıkin v • -. kutıulanmıotır. Bu münasebet.le Hallı::evinde ------

gt.ttikç<> daha geniş bir mana ve ~ünıul (1E>nİ3 y~r ve1miştir. Bilhassa fütbol ta- . e canlı hareket alakadarlarca yapılan toplantıda Başvekilimiz Doktor Re- . Esk· b" h k. 1 b t klt'b• 
alrzetın.ı:ktedir. ' - tak<lırle karşılanmı~tır. fik Saydamın nutku radyo Ue taklb edlldık- 1 lr a im 9 za 1 1 1 

~ımı. kendisinden çok daha kuvvetli ___ _ 
Bu meyanda halk dershaneleri ve ten sonra öiıretmen Veli Göktan tarafından mahkQm Oldular 

kurslar komitesinin faali t' d b'l l~kımlanr galib gelmek gibi bir kıvmet Adanada pamuk zeriyatı Halkevlerinln kuruluş ve faydaları hakkın. 
h b hs tmek la ımd ye m en ı - gösteınıiştir. İçtimai yardım şe~kcsi da kısa bir söylev verilmiş. bu toplantıde.n Adana (Hususi) - Zimmetine para · 

assa. ~ e z ır. Muhtelif vüs'atıni gittikçe arttırmaktadır. arflrılac ::tk bilistifade başta Mllli Şef İnönil olmak üıe- ge irmekten s l Ad iri ectıebı Jısan kurs lan ve biçki. dikiş \'e re büyüklerimize kartı duyulan sarsılmıız • ç. . uç u ananın e.! sulh 
Clakı-: !'Ubelerinden ve halk dershane _ Kilis Halkevi bütçesinin verdi~i im- Adana (Hususi) - Adana bölgesinde sevgi ve ba~lılık bir kere daha teyid edU _ hakımlerınden Tahir Aydınlık ile zahıl 

r indE'n aaımi randıman almmıs ve kanlar nisbetinde ve en ziyade azasının 940 pamuk zeriyatı genişletilecektir. Bu mittir. katilbi Mustafa Azmi beşer sene onar av 
uhı'tce rv-.1r f d .... 

1 
.. t•· · feragat ve fedakar· 1 kl .1 h d f maksadın temin için Ziraat Vekaleti pa- Gece aile toplantısı yapılarak Halkevi ta w h hk. 1 · 

'r""" ay a goru mus ur. ı Cılfı c e e ve ga muk ~1eri müdürü Bay N tl A k rafından saz kon.eeri verilmiş Te aBI - agır apse ma um o muşlardır. 
Oh:ma odasındak' ' ld 'k' b. vesi yol d -4~f k. ı ·ı ı eca n ara - r ce.'>2.- __ _ d b . ı cı sayısı ı l ı- un a muv(.ıil a ıyet e ı er e - dan şehrimize gelmiş, tetkiklere başla _ ret reıtoru .. !.simli pi~ de Halltevlmlz tem. 
ulrnu~tur. Bır çok vevmi İstanbul mPktedir. Resim Hataym kurtuluşunda mı ... tır Bu yıl devlet .. 1 . t ııu kolu to.rafından çok canlı bir suret~ tem.. 

·.:2tel . . d •w· :r • muessese erı ara - u edil i . ı bl 
Bir köy ihtiyar heyeti adliyeye 

verildi erımn e e-eldıgı okuma salo - yapılan mitinglerden birini gösteri _ fından 14 000 d k ı k b. . . . 3 
'11 ş, çoıc neşe 1 r g~ geçlrilml9tir. 

•na "f"rgün 20-30 vatanda d v .. · ' . e ar 1 ır arazı üzerınde * Karaburun Eğlenhoca köyünde on :ıltı 
ş e am yor. on dort tecır yapılacaktır. Şubat 1940 tarihinden 29 Şubat 940 tarihine 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
kadar açılan zeytincilik kursuna (25) zey _ Sındırğı (Hususi) - Memuriyet va 
tinci iştirak ederek köyün muhtelit yolları zifel1::rini suiistimal suçundan haıkla -
iizerinde (200) aıtaç üzerinde !enni budama rmda takibat yapılmakıta olan Aşk!ıotr 
tatbikatı yapılarak geceleri halkın umumi ~{ÖVÜ Muhtarı Veli ile ihtiyar heyetı a· 

- Hasan Bey bilmem 
de duydun mu? 

Bundan b öyle Boğa.
içi vapW'ları.. 

Radyo çalmıyacaklar-
mış .. 

bUgllerln!n kuv~tıenınesl için naaarl ders l dr 'lm · ı rdir 
!er verilıni.ştlr. Yapılan denemede 19 uytın: za an a ıyeye verı ış_: _ _: 
ci kuuta muvaffak olmu.ştur. 

Orgllpte şiddetli kış Kursu idareye memur zeytin bakım ren 
memur11 Nevud Yılmaz dördüncü k!lrsun 
açıılmnsı tç1n Çe.,menin Kermegen köyüne Ür~iip (Hususi) - 9 Mart sıabahle-
ha~k~t etmiştir. yin s:ıat 6 da başlıyan şiddetli ve tipili 
* Kızılcahamamda havalar bir miıddet - kar fırtınası saat 14 de kadar devam et-

tenbert iYl gitmekte idi. Geçen giın birden. . . .. .. ·· . 
b!re değl~crek kar yağmağa başladı. Der _ ınıştır. Bulun Urgüp havalisi 2S san -
hal dPrecei hararet sırırm allındİı beşe hat- tim kalınlığında karla örtülmüştür. 

Ha.san Bey - Demek 3o- tA ona kadar dU.,tU. Evlerde sular doıll\rak Bu yağışın rno.'hsulat için çok iyi u-
ğaziçine artık sayfiye di . soğuklar tahammülsüz bir mert{'beyc kadar _ . 
bileceğit! j &- fazlalaştı. Hava el'an şiddetini muhafıua 0_ 1 lacagını b1]en meyvacılarınuz mem -

derek devam etmektedir. l nuniyet.ler ini izhar etmektedirler 



Mm1 SON POSTA 'Sayfa J, 

-----
Bir Haftahk -----~ADVO PROGRAL~D 

PAZAR 17/3/1940 1 An~, ara Radyosu ınak. 1 - Arif Bey • Suzinak §arkı: (Bir dH 

Bir kahveciyi bayiltıncaya kadar 
döven bir sarhoş adliyeye verildi 

12,30: Proğram, ve memleket saat ayarı, t.1 esiri gam olur.> 2 - ...•. _ suzin~k şarkı: 
12.35: Ajans ve Meteoroloji haberler!. 12.50: DALGA UZUNLUGU - <Ben gülşeni aşkına-a.) 3 - Arif bey - Sa - (Başta ar 4 ·· ·• f da) 
Müzik: Ankara Radyosu Küme ses ve saz ıJmi.k şarkı: (Gozümden gitmiyor bir an ha_ . r v 

1 uncu say 8 geç vakit adliyeye teslim edilmiştir. 
heyeti. İdare eden: Mes'ud cemıı. 1648 m. 182 Kcıı. 120 ltw. yalln.ı 18.50: Müzik: Keme11çecl Hasan Sö. yalan devırmege ve kahvenin camları Elbise çalan bir kadm 6 ay 
13 30 • 14 30: MfizJk: Ktiçlik orkestra (Şef: f'.A.Q. 19•74 m. ısrns Kes. ıo it". zeri. 19: Serbest saat. 19.10: Memleket snnt nı kırmağa başladı. 
N lb Ak ) 

'l'A.P. Sl,79 m. 9'65 Kes. !O Kw. hapS0 mahl<Om edı'ldı' cc ş ın. ı - Franz Lehar: Libellen _ ay~!'ı, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 19.25: Kahve müşterileri, usta ve ben. ne-
tnnz operetinden potpuri 2 - Tschaikow _ Muzik. Çalanlar: Kanun: Veclhe yaylı ı.am w d - ik d 
sky: Kanzonctta <•Keman için konçerto• _ yarı; Ajans haberler!; Ziraat; Esham _ Tah. ı.ur: İ:r.zettin Ökte; ud: Şerif İçll Okuyan: ye ugra ıgımızı şaşırmı.şt1k. Az sonra Zeyneb isminde bir a ın birlıktı 
dan.ı 3 Jose Padouk: Macar Melodisi. 4 - vlllıt: Kambiyo _ Nukut Borsası <FiatJ Muzaffer İlkar. 1 _ Hüseyni pefrevi 2 _ kahvede kimseler kalmamış, herkes bi yaşadığı Şükrünün elbisesini çalmış, 
Kön'gshofer: Tlrol Entermezzosu. 5 - Gc • 22.35: Müzik: Cazband <Pl.) 23.25 - 23.30: ..... _ Huseyul Ytirük semai: <Ben gibl "iana t·er iki-şer dışanya sıvışmıştı. ya-lrnlanarak, aoliyeye verilmiştir. 
erge Bi et: inci avcıları 6 - Jac. Grlt: Yarınki proğrnm ve Kapanış. t\.şıkı Üftade.) 3 Şevki bey _ Huseyni şarkı: Ortada bir ben kalmıştım. Bu sefer Suçlu kadın. Sultanahmed 1 inci sult 
M:ırş. ıs· Pro~ram, ve memleket saat ııyan. * (Ncylcyim biçare dili encamı kfu-.J 4 - ••.• ş··ı. ·· b · .. · d y , hk · d } d 
18 05: Muzika Radyo Caz OrkestraS1. 18.30: Hüseyni şarkı: <Gözumde nazlı slınanın hlL UKrU enım uzerıme atıl ı. ere y11 - ceza ma emesın e yapı an uruşma· 

ÇARŞAMBA 2013 1940 t d k sı sonunda 6 m-dd t1 h mal: 
Ç-Ocuk saa•ı. 18 55· Serbest s:ı.at. 19.10: Menı 

12 30
. P. ğ memleket saat ayan. yall.) 5 - İzzetUn Ökte • Yaylı tambur uık. ır t. Te me ik yumrukla beni bir müd • ay u e e apse · 

ı . t t A' ,._ t 1 Jl h .. . ıo mm, ve simi 6 Ş"k .. Tu d t d'" d'" B' ı,.,....,. l d kum edilmistir c ·0 :-aa ayarı, ·ans ve me eoro o a _ 12.35: Ajııns ve Meteoroloji haberleri. 12.50: · - u ru nar _ Rast şarkı <Uyu • o ov u. ır ara sar.av.yun e in en • . · 
berl;rı 19 30. M zık_ Çalanl~_r: Ruşen Kam, Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 13.30 - 14: sam ghğsüne koysam şu hummalı başı.) 7 - kurtulup kendimi caddeye attığımı ha B~r otel hırsızı tevkif edildi 
Vec hf' Rf'~:ıd Erer. I 'lCttln Okte. 1 - Oku. Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın.> M. Celaleddin Pş. - Rast şarkı: <Fitneler tırll\, ·abiU'\,·orunu S 
yan: Nermi Rıza Ahlskan:. ı . Hüseyni pe.ş_ 

1 
_ Jsc Grlt: Çiçeklerin güzelliği <Vals.) glzlerr.lş.) 8 - .Muzaffer İlkar _ Rast saz se. J irkecide üç otelden müşterilere aic 

revı 2 ~uphl Zlya _ Hu~C'ynı şarkı: <Fer_ 
2 

_ Mendelssohn: Sözsüz Romans CNo. 20 > maisi. 20: Kondşma <Milli kahramanlık Çırak RüS€yinin bu ifadesi üzerine eşya çalan Mustafa isminde bir ote' 
Ya_d e_r'lvor b!~ gul için.) 3 - Rah~i '!!3ey - 3 _ Leopcld: Hungarya <Macar fantezisi> menk!~cleri.) 20.15. Temsil: Kervan ıı:ırnp tahkikatı genişleten znbıta hadisenin hırsızı yakalanarak adliyeye verilmiş· 
Hu~:1ni şnrkı. fK!mln mecburu husnu a - 18: Proğram ve Memleket saat ayarı. 18.05: ;1a2z5:ı.n.M~lta.t Ta~uk. 21.15: Se.rbest saal.. bu şekilde cereyan ettiğini kısa bir za- Ur. 
nısın.l 4 Ali Ef _ Hüseyni şarkı: 'Nice Mü:zlk Ç:ılanlnr· Vecihe Refik Fersan Fa .. · · uzik. Kuçuk Orkestra <Şef: NeclL m"' t ~ıt ed k çl ş··k .. ·· 
bl h tı ı ) 

- . · · · • - .a"kın > 1 M' h 11 . İ .. n sonra esu ere su u u ruyu Surluvu sorguya çek""n Sultanahme 
r a .. re ne 5 - ......... _ Htıseynt türkü: hlr-:ı Fers:m, Cevdet Çağla. 1 _Okuyan: Ra- ·~ • - ıc e .. talya şarkılnrı (pot • • .. . . ., · "' 

<Zevno vereden gPllvor.) 6 _ ......... . uü _ dlte Erten. 
1 

_ İshak Varan _ Suzlnô.k şar. purl.J 2 - Micheli: Iklnci küçtik suit. 3 _ yakalınr.ıştır. Çıra~ Hu :yır tedavı ~11- 2 nci sulh ceza hakimi, tevkifine kar 
acJn\ •fır~ · f!K rnun~ L1>yl!'imı görd"rn.} kı: 'Bir gun geleceksin diye.) 2 _Refik Fer_ ~aul ı~•ııcke: B,r ope.:et uvertürü. 4 - Bcct. tmn alınmı:ş ve rnutecavız sarhoş dun vermi5tir. 
2 -muwn:S~ıı~t&dffls~l-~m-~n-h~nDp~: (~nınkl~ ~~u~)I o~n.M~h~M~~~5-Rlch.Hw~r- ~====~~=========~==~~=====~=====~ 
set ln zıva - Kürd!ll H. şarkı: CGUvenn!c 3 - Rakım Uş.şak şarkı· (Silemem bir ger: <Şark da suitlnden - Raksedcn kızlar Ticaret işler/: .{;! hl / l / bücınüne.l 2 Raif Bey _ Kürdlll H. şarkı: giin.) 4 _ Arlf Bey _ Uşşak. şarkı: {Saki ye_ 1 ~~~15: .. Memleket saat ~yarı, Ajaruı Hnbcrlcr1, Y (> r Ş er : 
(Rf'ngl ruh!nnna l 3 - Refik Fersan _ Mu. tlşlr.) 2 _Okuyan: Mahmud Karınd~. ı _ Bo:~·· &ham - Tahvilf&~, Kambiyo • Nuku' 
havyer şarkı: CHcr güzel bağından.) 4 - Türkü: (Sarardım ben sarardım.> 2 _ Tür- s:ısı <Flat.) 22.35: Muzik: Cazbnnd (Pl.) 
~ustafn ~Çavuş _ Nikrlı arkı: <Elmas sen!n kil: (Akl}nm olur kervan iner.l 3 _ Türkü: 23.25 - 23 30: Yarınki program, ve Kapanış. 
yu?{ir. goren l 2015: Konuşma JTarlhten (Dağlar dağımdır benim l 3 _ Okuyan: Se. 
s.,l'>lf<>1N l 20 3~: Müzik:: Fasıl heyetL 21.15: mahat Öz.denses. 1 _ seİ. Pınar _ Hicaz ~ar- * Muz'k : Oda mtrnlği - Brahm.~: Pianolu kuar. k . (Anl d · · ks\ ) 2 _ Refik CUMARTESi 23/3/1940 tet f&ll 1 ö l C 

1 
ı. a un .!!evtnıyece n. 

m n r. emn Resld <Plano); Or- Fersan - Hicaz şarkı: <Geçti ruya gibi.) 13.30: Proğram, ve memleket saat ayarı 
~~~n :~:~ <Kcmıın·l Zckl Berküren '':?o,. 3 _ .......... Türkü: <Sarı gülüm var be _ 13.~5: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 13.50: 
M~~odller r~tt~ ::ı~onsel l 21.55: Muzi;c: nlm.) 18.55: Serbest saat. 19.10: Memleket Mı.ızlk, Çala:ılar: Re~ad Erer, Vecihe, Kenınl 
Ajn.ns haberl~J; ~at emle ket, saat ftyarı, ııaat ayan, Ajans ve Meteoroloji haberlerl. I N. S.:-yhun, Izzettın Ö~te. 1 - Okuyan: Ra • 
kambiyo nukud bo • esham - tahvllfıt, 19.30: Konuşma <Dış politika hdiselerl.l dJfe Ert..en. 1 - Lemi • Rut .şarkı: (Sazın 
Proğm~ın kısrnını~sa.sı <!lat). 19 45: Miiztk: Fns1l Heyet\. 25,30: Temsil: gibi.) 2 - Ş . Kaynak - Nev~er şarkı: (Hic. 

lncağı şekU şudur tashıhattan sonra a. Muhtarın kızı. Yazan: Orhan Bürçe. 21: ran_Iıı. harab oldu da.) 3 - lbrahlm Ağa . 

22 05 
Muzlk: :M~odUer SC.rbC:S' ~an:t 21 ıo: Kônn.,ma fHaftalık J>OSw j Manur ~rkı: (Sabah olsun.) 4 _ Rnhml 

1 
k t t fi. J <Pl.>. 22.15 Mem - ta ku'usu) 21.30': Müz'k: Riyasetieümhur Bey - Kurdlll H. şarkı: <Yetmez mı sana.> 

h
e e • s:ıtah iyl~~· akan.sbhaberleri; ziraat, es_ Ban-1o.cıu <Sef: İh~<ın Künçer.) 1 - Raoul 2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - Şevki 
am - :ı v tt., am !yo nukud bors'"'t · Kilrd'l\ H • . Muıı:l . - """ Laparra : Pıu-eo <Isp<>nyo! dansı.> 2 - J . ~fa- . şarkı: (Sende aceb u~aJı:a ezlyel 

Uıat), 22 3~ zb k Opera aryaları (Pl.) yan: Serenade Romantloue. 3 - Massenet: ml çoğaidı.) 2 - Oemll _ HicazkAr şarkı: 
22.~ Müzik. Ca and tPl >, 23.25 • 23.50 Ya_ Blrl"'cl orkestra suıtı. 1 . Pa<rtorale et Fugue <Uıyık mı sana.) 3 - . _ Hüzzam türıtti: 
rınk. proğram ve kapanış. 2 • Varıat.ions. 3 _ Nocturne. 4 _ Marche et (Samı. da yaptırayım Naciyem aman.) 4 -* Str~tte 22 15: M""rıleket sant avarı. Ajans Arif B€y - Hfizzam şarkı: CBahnr geldJ be _ 

PAZAR1'ESi 
181311940 

hnber1'-r1• 7'rnnt. Ecılıam _ TahvUA.t. Kambı. 1 1ım f>Vde durulmaz.) 5 - Udi Ahmed_ Kar. 
12,30: Proğrnm, ve memleket saat aynrı, yo ~ N•ıkut Bnrc;ası fF':ıU 22 ~5: Müzik: Caz cl~ar §arkı: <Beni blgf&ne mf sandın.) 14.30: 

12 35: Ajnns ve Meteoroloji haberleri. 12,50: b:ın. <Pl.l 23.25 • 23.30: Yarınki proğram, Muzik. Riyasetıcümhur Bandosu eşer: İh -
Miizll::: Hafif ~rkılar (Pl.) 13.30 _ 14: Muzik: ve Kapanış. nn Kün!:('.r.) 1 - Sousa: Marş, 2 - Font.c. 
K:ı.rıştk müzik (Pl.) 18: Proğram, ve mem _ * nelle: !Çingene klzı Cvnls.) 3 - Ross\nı: 
lekct !aat ayan. 18.05: Müzik: Radyo caz PERSEl\IBE 211311941 Sevil Berberi opera.sından uvertür. 4 - Pııc_ 
O k t 18 40· K (U • T bl · cini: La Bohem operasından fantezi 5 

r es~ · · on1 uşma . mum.ı er t- 12 30: Proğram, ve memleket saat ayarı, Meyerbeer: İhtifal marşı. 1515 15 30". MU 

Yakında mühim miktarda 
itha1it qyası gelecek 

Harb sebebile normal ticaret şart -
lannın değişmesi yüzünden ithalat eş
~alarından birçoğunun getirilmesin -

de zorluklar hasıl olmuş ve bunlan ön 
lemek maksadile Ticatret VekBleti it -
hal§.tçı 1iiccarJara mühim !kolaylık ve 
yardımlar yaparak bir çok siparişler 

verilmi~ti. 

Haber aldığımıza göre iç piyasaların 
şiddetle muhtat olduğu bir çok mad-
1elcr Nisanın 1 5 inden itibaren ehem 

miyetli partiler halinde gelmeğe baş -
lıyacaktır. Bu meyanda demir ve ma -
mulatı. kalay ve te~ke, çuval, tıbbi 
ve kimyevt maddeler. makine yedek 
ak.samı mühim bir yeıkl'ın tutmaktadır. 

Diin çuval ithalfıtçılan Ticaret Ve
kaleti b:ışkontrolörlil~nde bir toplan

tı yap~rak kanaviçe ithali için yeniden 
akred1tif açılmasını temin etmişler -

dir. 

Tiftik ve yap::ık ihracatçıları 
buglln toplanacaklar 

ye ve en Terblyes.) 1855. Serbest saa 'jl2.35: Ajans ve Meteoroloji haberlerl.•12,50: zlk· Rn .. '. - · · • 
19.10: Memleket saat ayarı. Ajans ve Mete-IMiızlk. Calanlar : Fahri Kopuz Cevdet Çağ . l k nşık muzlk (Pl.l 18 ... Proi;'l'am, v-0 
orcloJI hııberlerl. 19.30: Mürlk: Oeçld kon. la Hasa4n Gür Hamdi Tokay , 1 - Okuyan: ,~em~ :ı. saat ayan. 18.05: Muzlk: Radyo 
eerl. 5 kadın ve 5 erkek okuyucu sıra lle. ça_ S~di Hoşses. 1' - Kanuni Arİt Bey - Hica~ az r estrası. 18.40: Konuşma <Yurd bU -
Jan!ar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Ç:ığl:ı, §al"kı: (Hlcranlıı geçen gunlert.) 2 - Zelı:l - gJsl ve sevgisi) 18.55: Serbest saat. 19.10: 
Kemal N. Seyhun; Fahri Kopuz, İzzettin Ök- Hlc!lz şarkı: (Hanı ayrılmam derdin.) 3 _ M~mleket saat ayarı, Ajans ve Meteoroloji Ticaret Veklleti dış ticaret standar
te. 21) 15: .. Konuşma <Fen ve tabiat bllglle.ri.) Zeki Arif • ŞeLaraban şarkı: (Kız vilcudün 1 haberler!. 19·30: Miizlk : Fasıl Heyeti. 20.tO: dizasvon umum müdürü Faruk. bugün 
2030' Muziıt: Saz E.c;erle.rl. Çalanlar: Reşad güJ koknr. bir yasemin.> 4 - ......... - Şeta - Konu~a CGlinUn meseleleri.> 20.25: Mü -
Erer; Fahire Fersan; Refik Fersan; Fahrl raban şarkı: (Oduncular dagdan odun 1n zlk. Ç:ı.a.nlar: Ruşen Kam, Vecih~, Reşad E- şe}•'mizde tiftik ' 'e yapak ihraca11.çı -
Kopuz. 20.45: MÜ'l.ik: Çalanlar: Veclhe; Ru- dirir.) 5 _ ......... _ Türkü: (Göre.sin mi gel: rer, oevdet Kozan: 1 - Okuyan: Miitıeyyen larının bir toplantısına riyaset edecek 
fen Ktım; Cevdet Kozan. 1 - Oltuyan: MÜ- dl beni meleğim.) 2 _ Okuyan: Melek Tok. 1 Senar. 1 - Şe_rlf .. ıçıı - Hicaz tarkı: (Derdi. tir. 
zeyy""l &nar. 1 - ı...em'i - Hüseyni şarkı: göz. 1 - ı.auı Ağa _ Hicazkar şarkı: (Yok mJ ummana. doktum.) 2 - Şnki - HJcaz tar Toplantıda ihraç nizamnamefon hü
IZaman olur kl.l 2 - Dede - Uşşak şarkı: tur za:nan gel.> 2 - Haşim bey _ Hicazka; lkı: CF!rakınla zal.lın.) 3 - ... - HiCAz şarkı: kümlcrine göre bir heyet tarafından a'
<BIYefa blçeşml bldad.1 3 - Dede _ U~şak şarkı: <Şeptaseher ben zarüzirım.) 3 _ ... _ (Aştk oldum yavrucatun.> • - Tn.ksim. 5 -
.şartı: 'Nıı.gtı nazlı M!klP gider.) 4 - MazaL mcaz şarkı : G\4evs1mi bahar geldi> 4 _ Hacı Arıt bey. Mubay,ycr ıarkı: (Iltbnıu et. yırd <.>dilen nümune1er etrafında gö -
r:r İlkar _ Hllseyni ttlrktt: <A~kımı:ı:da dü _ Hicaz türkü: (İndim yArin bahçesl~e'.) mey' ylre.> 6 - M. Celaleddin Pş. _ Knrciğaa rüşü1ecek ve :rıihai kararlar verilecek -
tun var.) 2 - Okuyan: Sadi Ho~es. ı - Ye 13 30 _ 14: Mfıılk: Kar~ık miiztk (Pl.J lB: •ark1: <Vah meyusu vL~alindJr.l 7 - Snz se- tir. 
saınri A~ım _ ntlzı!ım sarkı: fÖmrum seni ı;eT Proğra:n, ve memleket saat aya.n, 18.0S: Miı malsl, 2 - Okuyan: Mefha!et Sağnak. 1 - İ 

ekle nlh::ıyet bu1acaJı:tır.) 2 - Z~kl Arif .,zlk: R::ıdyo caz Orkestras •. 18_40: KonuiJlıa ...... _ Nifabarek ~arkı: <Görmek ıst.cr da _ Toplantıya ı.mir Y€. Mersinden ge-
liüzza~ !l&rk1: CA~ladım limidle.t1m..) 3 _ (Blblly<ığrafya.) ıs.S5: serbe$t saat. lS.lO: tma.l 2 - Ziya Paşa .. Nişaburek ,arkı: (Bin 1en birer mümessil de iştirak edecek -
lialt l.ıırktı~: <Seherde "a_ğlayan bülbül.) Memleket sa.at ayan, Ajans ve Meteoroloji !eban söylersin.) 3 - Ziya Paşa • Nişaburek terdir. 
4 - Hallı: türlı:fl$il: (Sarı gülum nr benim.) 

1 
haberleri. 19.30: Muzlk: . Fasıl HeyetJ. 20.15: fa.l'kı: (Mesti nftzım kim büyütt.ü.) 4 - Ali ' 21.:1 ~: Müzik: Koruıer takdimi - Halll Bedii Konu~mn <Slhhat saati.) 20.30: Müzik. ça.. Rl!at _ N!şaburek şarkı: (Meyledip bir gü!L Peşte 'Ye Blgrad sergilerinden 

Yonetken. Rarlyo Orkestrası tŞef: H. Ferid lanhr: Hakkı Derman, Şerit İçli, Hamdi To_ zara.) 21.15: Müzik: Küçük Orke..ma <Şef: gelen eşyalar vagonlarda kaldı 
Alnıır) 1 Gretry. MotU: Bale siliti. 2 - kay, Zühtü Barda.koi}u, ı - Okuyan: SafL INeclb Aşkın.) 1 - Sehebek: İtalyan Serena_ B" :~..1d t ı p t Belgrad 
L. f:henıbln!: Les Deux Journees operasm _iye Tok:ıy. 1 - Udi Ahmed _ Karclğar prkı: dı. 2 - T&:ha!kowsky: Berenad (Vala.) 3 _ ır muu e evve eş e ve 
dan uv rtür. 3 - UM Cemal Erkin: Kon .1 <Varken gönülde.> 2 - Sel. Pınar • Karciğar Bucalo.'l.'Ji: Olrlblrlbin (Pestalozza'nın bir şar sergilerine iştirak için gönderilen eş -
çertino <Plano ve orkestra için.) Sofüt: :sesi şarkı: (Sana gönül verdim beni bırakma.> 1 kısı.> 4 - Louls Ancel: Karmencita cfspan _ yalar bi!' hafta ~vvel trenle geldiği hal 
tekCtr. 4 - İ. Stravln ky: 2Jncı küçük .sü!t. 3 - Artakl _ Kiırdlll H. şarkı: (Artık ne si_lyol Entermezzosu.) 5 - Pauı L!ncke: Mlza. de henüz vagonl~r<lan çıkarılamamış -
22.15: '!\femleket saat nyan. Ajans haberleri, yah,) 4 - Udl Mehmed _ Kürdlll H. şarkı: j ht marş. 6 - Beethovet.1: İskoçya havaları. t 
Ziraat, E ham _ Tahvilat.: Kambiyo _ Nu_ (Derdin ne ~.ı. 2 - Okuyan: Mustafa Çnğ_ 17 - Caludl: Romans <Keman ve orkelıtra ı. ır. akli " tle . ha. 
kut ~or.,ası <Fint.l 22.30: Müzik: Bir kon _ far. 1 - Şerif içli • Nihavend şarkı: (Gece çln > 8 - Leopold: Yugooavya incileri (Yu. Bu. eşyanın n ye ~ere n .w. re 
çerto rpf) 23· Milzik: cazband fPl.l .ı;ahllden. nçıp.J 2 - Yesari Asım , Nihavend goslııvya halk fantezisi.) 22.15: Memleket ~a- ket ıstasyonlarında ödenme<lıgınrlen 
23.25 _ 23.30: Yarınki proğram, ve Kapanış. ş~:kı: <Yaz geldl gulü.m eğlenelim.) 3 - ... - at ny:m, Ajans haberleri; Ziraat, ~ham - Demirvollar İdaresi na-kliye ücretinin * ~rki~: (Aksndelcr giyer aın~n.) 4 - ... - Tahv1lfLt, Kambiyo • Nukut Borsası CFlnt.) tesviv~sini istemiş ve Mıntaka Tica -

SAl.I 19 !3
11940 

Türkfı: (Şimşir pınar.l 21: Muzik: Oyun ha_ 22.30: Konuşma (Ecnebt dlllerde _ Yalnız t 1\ır"d" l""ğü tah · ts 1 k .... d 
12 30

. Pr -.. valar!. Sadi Yaver Ataman. 2ı.ı5 : Müzik· k d 1 ... ,., ..... ...ıı > 22 30. M--ı ... c re • lll ur u sısa ız ı yuzun en 
• • 0 t1• .. m. ve memleket saat ayarı. · IS8. - a ga .,....,_..... e · · u........ az - 1 öd" • • ti 

12 3": Ajnns ve Meteoroloji haberleri 12 so· Radyo Orkestrası (Şet; Dr. Pra.etorlus.) 1 -ı band (Pl.) (Saat 23.00.e kadar yalnız uzun_ nav t.ınu ıyememış r. 
Müzik. (:olanlar: Reşnd Erer, Vecihe: ~ ~,~wnr~ German: Şek.s?yr'in Sekizinci Hnn. dalga postnslle.l 23.25 - 23.30: Yarınki proğ_ Piyasada yumurta talaşı darlığı 
det Konın Oktıyan: Muzaffer İlltar 1 - r piye"'! için yazılmış uç dans. 2 - Fr. Ma_ ram, ve Kapan~. • .• 
Hiizzam pe revl 

2 
Ahm d . · llptero: Dört cİnvenzlonl9 3 - P'r Llszt• Le.s .............................. - ..................... -.... bısaedilıyor 

Dahiliye Vekili Tramvay ve Elektri~ 
lş~etmesinde tetkikat yaptı 

Şehrin)izde bu!unan Dahiliye Veki 
Faile Öz.trak dün öğleden evvel İstanb 
Tramvay, Elektrik ve Tünel İşletme 
Müdürlüğüne uğramış, bir müddet me 
gul olmuştur. 

Tarihi mezarlar tetkik ediliyer 

Şehircilik mütehasSlSl Prost, Litanb 
Belediyesi İmar İşleri Müdür Muavj 

İ'brahirnle beraber Eyübe gitmiş, o 
vardaki tarihi simaların 'llezarlarını te 
kik etmi§tir. 

Başvekalette teşkil edilen bir komi 
yonun tarihi simaların mezar taşları 

meydana çıkarmak üwe çalı§t1ğı 
lfımdur. Komisyon en son yazdığı b 
tezkere ile bu işin biran evvel neticeJe 
dirilmesini İstanbul Belediyesinden ist 
miştir. 

Poliste: 

iki yaşında bir çocuk 
mangala düıtü 

Feriköyünde Şahmurad sokağında 
numaralı evde oturan İbr:ıhimin 2 yaşı 

daki oğlu Hüseyin, dün evde oynark 

mangala düşmüş ve ehemmiyetli sure 

yaralanmıştır. Yaralı çocuk Şişli has 
nesine kaldırılmıştır. 

Bir hamurkar elini makineye 
kaptırdı 

Balatta Vodina caddesinde 137 sa 
fırında çalışan Mehmcd -dün hamur 

kinesine yağ koyarken elini makine 

kapUrınış, parmaklan kesilmiştir. Y 
lı hamurkar tedavi edilmek üzere C 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir adam hamamda çakı ile 
yaralandı 

Tophanede N ecatibey caddesinde 
manın kahvesinde yatan Ahmed, dün 

kanmak üzere Kılıcali hammaına git 

orada Muzaffer adında bir genç taraf 

dan çakı ile yaralanmıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu 

kalanmıştır. 

·························································· 
Ankara borsası _ .... -

Açıl~ • Kapanıf 15 l\lart WO Fiatları --------. - e Irsoy Hüus.m . . 
ş:ı.rtı· rnatınnda ıtnlsmJ 3 _ - .. Preludf's <Senfonik parça.) 22.05: MiizJk: TAS H f H Son günlerde yumurta ihracatı yew 
zam şnrkl: fTnıelendl tnbn rtı~'}"" · Huz.. Me1odller <Pl.J 22.30: Müzik: Opera aryalan ÇEKLER kım - Hilzznm şarkı: <Aşkın ba~a •b; R:u CPlJ 22.55: Müzik: Cazband <Pi.> 23,25-23.SO: Gazetemizin 15 :Ma.rl 940 tarihli nii.shaaınm niden artmış ise de ambalajlık ta'laş 1----------------ı 
eıern oldu l 5 _ sel. Pınar _ Hüzzam şa~kı: Yannltl proğram, ve Kapan11. 11 inci sayfa.sında intişar eden EmlAk ve mevcudü ihtiyacı ka~ılıyamıyacak ka Aoıııı.Kapa 
<Aşkınl!l s1irünsem.) 13 15: Müzik: Halk +ür * Eytam Bankasına aid gayrimenkul ~taş dar azalmış okluğundan. ihracaıtçılar Lordra ı Bterlln 6.21 
ki~~eri. Aziz Şen.ses ve S:ırı Receb. 13.30:14: CIDIA 22/3 /19~0 UA.nıı~dakl 1026 esa.s numaranın 1096 olduğu müşkül bir vaziyet karşısındn kalmış- xew-York ıoo Dolar 130.19 
Mu.,lk: Ham MüzJk <Pl ı 18: Proğram, v~ 12.SO: Proğram, ve memleket saat ayan, tMhi1ı olunur. 1 d Para 100 Fran 2.75 2. 724 
::~!~~7 ~nat ayarı. 18 05: Müzik: Oda mü_ 12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. ar ır . Mllıı.no 100 Ltaı 7.1375 

18
g
55

. Ser~:o: Konu~ma fÇıttçlnln saatı.> Müzik: Muhtellf şarkılar <Pl.) 13.30: ~~:o~ tstanhul İkinci iflas M 
1 
.. :.. Son defa Yugoslavyadan iki partı eenıue ıon 1sviç. l'l'. 29.105 

saat. rn.10: Memleket saat a - zlk: Şükrü Sanpmar tarafından saksofon cmur Ufi•m - yumurtalık talaş getirilmiş ise de nak- AmSterdam JOO Florin 69.1611 
ynrı, l\lam: ve Meteorolo]l haberleri. 10.30: eolo!arı. 13.4.5 24· Müzik· Melodller CPJ) dan: j· t " l""kl . b "thalatm devamına DrCkMl ıoo Belıa 22.0702 
Müzik .. D:>lllltnde İsmnll Efendinin hatıra - 18: Pl'ogram ;e Memlekei saat ayarı 18 o;,· Müflis Ncapolidaki Biraderler Şirketi ile ıya guç u en u ı Atına lOO Drahml 

0
·
965 

eını trı..,ı.z lctn ~h M- ' • · v. mfıni olmu .. +nr ıoa " - 1 6925 nmun eserlerinden mü - ~ Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Fallrl şürekA Vnsil ve Yorginin akdetmiş ol _ 'i .... • 8ot7a ..... n · 
rekkeh proP.ram. Ankarn Radyosu Küme Ses Kopuz, Cevdet. Çağla, izzettin Ölcte. 1 _ 0 _ dukları konkurdatonun İstanbul !kinci Yumnrtacılir alakadar makamlara MadrJI! 100 Pe94!ıt. 18.4625 ;g ~z H~yet!. İdfe eden: Me.s'ad Cemil. kuyun: .. Azize Tozem. ı - ...... _ İ.sfahnn şar_ Ticaret mahkemesince 4/3/94-0 tarihinde başvurar<ıilc talaş ithali için tedbir alın Budıı.peete 100 

PenaO 
24

.8
1 

.ıs. Ko_ uşnı" ' kt.isat ve Hukuk saatl.l kı: <Du~tfin elemi aşka.) 2 - Arif Bey ts tasdikine karar verildiği ve bu kararın masını istemişlerdir. BQtreı ıoo Lef 
0
·
62 

20~: Milzlk; Fasıl Heyeti. 21.15: Müzik fehıın ~arkı: (Kim demiş aklını alan.) S .:_ kat'ileştiği lbilinmek üzere usulcn ilun o- Belgra4 lOO Dlnu 
3
·
2575 

Kuçuk Orkestra <Şef: Necib Aşkın.) ı - NI •.....• - Hüseyni tiirkil: <Ben bir keklik olay lunur. (15345) Bir kadının odasından çıkan Yokobama 100 Yen S2.M5 
el..e.n: Mn~knrad komik operasından İspan. dım.> ' - Okuyan: Nec.mı Rlza Ahlskan~ Stokholm 100 f.n~ Kr. 30.8275 
yol dansları. 2 - Offenbach: Musette (On 1 - Be.5tenlgAr peşrevi. 2 - M. Cel1lleddln ZAYİ - Bakırköy ukerUk !tJl>emnden al. yangın söndürüldü F.aham •• taJiTUAt 
yedinci nsır dan.o; bavnsı.) 3 - Schubflrt: Pş. - Bestenlglt şarkı: (Eyler tahammül l_ mış olduğum 1321 doğumlu jandarma terhis Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Mic:a 
Moment Muslcnl <Fn minör.) 4 - Adolf zan &önlüm.) 3 - Udt Cemil _ BestenigAr tezkeremi kazaen zayt ettim. Yenisini alaca_ · • .. .• . - -
Ec.bteln: Mayıs ayında (Muhtelif parçalar_ şarkı: <İ.stedin de gönlümü verdim sana> ~mdıı.n ~kl.!lnin hükmü olmadığını D1n kımıllı sokağında Muruvvete aıd 11.sa-
dan potpurl.l 5 - Weber: Mozaik, No. ı. 4 - Rslnm _ 'Uş§ak şartı: (Bana hiç· ya.le~- ederim. yılı 3 katlı evin üst katında oturan Me-
9 - Job. Strauss: Bu natmeıer seni sarsın, mıyar.) 5 - Dede - U~k şarkı: (01ttl de Bakırköy: Osmanlyede Cemiyet sokak dlhanın odasından yangın çıkmış itfaiye 
ey dünya! (Vals.) 22.15: Mem)eket saat a _ re1m_.Ji'Yel'd1.) 1 - Okuyan: lletbare' 8&I _ Ne. 15 .. O.er •lla 

0

11.eeff tarafından söndürülmüftür. ' 

Ergsnl 19.98 
1938 % 5 ikrafulyell 19.75 
eıvaa - Erzurum 6 19.30 19. 
İş Bankası namına peşin 9 .. 

• , 
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EAŞ DIŞ, 
ROMATiZMA, NEVRALJi, 

NEZLE, GRİ' 
KIRIKLIK 

Te btttthı ağnları derhal ke1er. icabında ~nde 3 k.ıtte alınabilir 

PERAKENDE sat ş yeri: . F'eyoğlu, fstiklal 
caddesi No. 48 · 1 ODEON Mağazası 

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

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM Ş1RKETI 

TESiS TARiHi 1863 
Slatillırl w Türlci~ Camhutl,,ni it. mQna/cı't mubnlna111al 

2292 Numaralı 10/611933 tarihli ununla taıdilı ,6dilmilfir 
( 24/6/ 1933 tarihli 243~ Numaralı R'6ml Oaıtt') 

Sermayesı ı 

lhtlıat akç .. ı ı 
to.000.000 ınslll• Llrau 

t.250.000 lnsllla UrUI 

Tlrklyenln bathca fehlrlerlncle 
PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA. ve MANCESTER'de 

MlSIR. J<IDRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAVI fRDON'de • 

Merkez ve eubeled 
YUGOSLAVYA, RUMANVA. YUNANiSTAN. SURM!. L08NAN ,, . .........., .. 
Pilyallerl ve bOtOn DOnyada Acenta ve Muhablrterl 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabt cart ve meW-uat hesaplan lditadl· 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kOpcb. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler Ozerine ketlde 1enedlt lslcontoWo 
Borsa emirleri. 
Esham,..ve tahvillt, alhn ve emtu Gıerlae 8Vllllo 

Senedıt tahsilAb ve aalre. 

Ea yiilclek emniyet prtlanm balı ldnlall 
Kaalat Servlil varcbr. 

Piyuaaıa •• .a.a1t ıartlarlle ( kambarall "'8 
k••baruız) ı ... maı heıaplan acılara 

KUVVET, iŞTIHA Şurubu 

.-5. 

'J uvelet nizl yıtparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

snrnnnz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

Vtı yağsız olan top ve 
vazoları vardır. 

Parls ve Londrada olduğu gibi 
şelırimizin BAKER ldağttzalarında 
da kadın manto Ye roblan için 
yQolQ fantezi kumatl!nn ve kostom 
tayyörler için Tweed ku ııaolnrının 
en zengin çeşidlerl ve umumiyetle 
kadın ve genç kızlar elbiselerini 
al&.kndar eden ynnlnler te,blr edil· 
mekte ve ber yerden mQaald tart
lar ve ucuz rıaııarıa satılmaktadır. 

!!!; 
~ 

PiRiNÇ UNU -MERCIMEK-BEZELYA-YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynaiıdır. 

KA STA ZA T ÇAPAM 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi 1915 

RADYO MERAKLILARINA MÜJDE!!! 

K BöndR" T ~i ileN'' G 
RADYOLARI gelmiştir. N E C İ B E R S E S. Galata - ZIUfttrns so.ulk, s~sıı bul 

• Teıefon: 41453 

Devlet demir ollar1 ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnJarı 
Hemşire aranıyor 

İda.remlzin Eskişehir hastane.sinde lstlhdam edilmek üzere Kızılay huta babcl melı:
teblndE'n mezun bir hemşireye ibtlya.c nrdır. Taliplerin Devlet Demlryollan m illeri 
müdürlüfüne müracaatları illn olunur. (1108) UBM> 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Son Posta 

Tarife Komisyonunun son içtimamda kararlaştırıldığı veçhile büyO.k ve 
küçük rütbeli sübaylann sivil elblle ile seyahatlerinde fotoğrafiı ve tudikll 
hüviyet cüzdanlarını ibraz etmek .uretile resmt elbiseyi !Abis sübaylara yapı. 

'-v=e=nnı-=. =81J==-ul.~Ha=n=d'.111111=ıe=H:::::a=ııt-p.=z=et=ell::ıııııll • lan tenzilatlı tarifeden iltifade edecekleri ilan olunur. 

Yenbatan, ÇatalçefDle aout. 21 
....__ __ ı_s_T_A_N_B_u _L _ ___. ( T 1 YAT R O LA R ) 

Gazetemizde çıkan yazı ve Şehir tiyatrosu Tepebqmda dram Jı:ıanunda 
resimlerin bütün haıklan Altıam saat 20,30 da 
tnahfuz ve gazetemize aiddir. O Kadm 

--··--ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 e a 1 
Sene Ay Af Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 760 '°° 160 
2340 1220 710 270 
2700 1'00 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiftirmek 25 kuruştur. 

Gelen euralt ıeri uerilmez. 
llônlardan meı'aliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kurU§luk 
Pul ilAvm lhımdır. 

( .. ;,~-;;·;-;·nıT~~i·1 
T~lgrtıf: Son Poata l Tetefoo : 20203 ,. ............................................... ) 

İatlklll caddelinde Jı:omedl Jı:ymıMa 

Gilndüz saat 1 4 te 
Çocuk Oyunu 

Aqam saat 20,30 da 
Herku kendi yerine 

Balk opereti. Bu aqam t da 
( Yunua bey Duymaaın) 

ZAYİ - 938/939 ders yılı Haziran deftt
alnde Aydın orta okulundan aldılım dJp • 
ıomayı 11/10/ 38 tar1hlnde t&Jbe\tlm. YenL. 
atnl aıacalımdan esldalnin hükmü yoktur. 
J[~uı Camllkebir malıalleBinde lilaii 

Eıeollu Mehmed F.ıe 

-- Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Atısı 

Bel~ut- -n llatilltlRJu brwı pek 
tetirli n taM qıdır. [)iyaapl• Sııltu 

Malımud türbe9i No. lU 

ilan Tarifemiz 
Tek llltun ..... 
______ , 

Birinci aalaile 400 .... 
llıinci aoltilc 2511 • 
Vrincii aahile 200 • 
Dördiindi sahil• 100 • 
iç sahileler 60 • 
Son sahile 40 • 

uuanen bir mtldde' artında ıa.. 
ıaca miktarda llln J&Ptlraeatıar 
ayrıca ıeıutıt.tıı tarıfemisden llUfadl 
edeceklerdlr· Tam, JU1Dl " "1ftk 
sayfa ut.nıar içln a7rı b1r tarıtt dlrM 
edllmif tlr. 

son Post&'nın ticari lllnıanna ald 
lfler için IU adreae mtıracaa' ""'
meUdir. 

ilincalıll ltolleklff .._.. 
ltabram&nade Baa 

Ankara eacldlml 

&oa Poata MatbaUI 

Neıri>'•\ MüdQ.ril: Seli• llGflP .... 
.. .-.PLEBİ S. Ragıp EMEÇ 

SADA : A. Ekrem UŞ.4.KLIOfL 

FOS FARS OL, Kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarlacıldan taleliyerek çoğaltır. Tatlı iftah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, banak tembelliğindts, Tifo, Grip; Zattlrrieye, Sıtma nekahatlerinde; Bel ıevşeldiii w 

ademi iktidarda ve kilo almakta §ayam hayret faldeler temin eder. 

FOS FA B S O L'ün Diğer bütün kuvvet ıurublanndan Ustünlilğfl DEVAMJ..J BİR SUBETl'E KAN, KUV· 
VET, tşrtHA TEMİN ETMF.Sİ ve ilk kl1llananlarda bile teslrinl derhal göstermesidir ..• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


