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Doktorları~ızın 
Ta vslye.s1nden 
ayrılmayınız. 

\ "" Her yemeklerinizde 
' / muUaka 

YAYLA MAKABNASI 
bulundurunuz. 
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Parisle Klemansonun c üç taraflı anlaşma J 
harb kabinesine benzer ltalyanlarla Sovyetler 

b• . k arasında Moskovada 
ır kabıne uruldu müzakereler oluyor 

Kabine bagü.n 
beyannamesini 

okuyacak 
Ka~ine azası arasından seçilen 
sekız kişilik bir harb konseyi 

haftada üç gün toplanacak 
Daladye •ıw 1'1ii.dafaa ve 

Harbiye Rezaretlnl deruhde etti Bqvekil Reyno 

Dalad:cr Raoul Dautf'JI Mandd Camplnchi Chautempı 
ka::;ıs, 21 (Hususi) - Dün geç vakte Yeni kabinede Paul Reynaud, bqv~ Kabine, ~ğleden sonra saat 15 de 
)"etlerl\'e b~ sabah muhtelif siyasi ıahsl- kaletten maada hariciye nazırlıtını da meb'usan meclisi huzuruna çıkacak ve 
Reyna:d istışarede. bulunmuş olan Paul deruhte etmiftir. Daladye ise, milll mQ- bqvek.il hiikfunetin beyannameainl oku-
bineyt k' nihayet öğleden sonra yeni ka- dafaa ve harbiye nazın olmuştur. yacaktır. 
Yenı ~r~ağa muvaffak olmuştur. Yarın saat 10 da ilk toplantısını yapa· Umunıl Harbde, Klemansonun teşkil 

Bunıard abıne 22 k~iden mürekkebdir. cak olan yeni nazırlar meclisi, blllhare ettiği 22 azalı harb kabinesirun benzeri 
rak etm~n 12 

si Daladye kabinesine işti- Ellze sarayında Lebrün'fin rlyasetı al.- olan bu kabine, münhasıran har™ müte-

Görüşmelerin ilk neticesi olarak yakında 
italyaya Sovyet petrolü gönderilecekmiş 

:m:ussolini 
beyanatta 
bulunacak 

Roma 21 (Husus!) - cExchange 
Telegraf • ajansı bildiriyor: 

İyi haber alan mahfellerden öğre -
nikliğine göre, f~ist yüksa meclisi 
yakında toplantıya davet edilecektir. 
Mussolini'nin bu toplantıda mühim be 
yanatta bulunac3'ğı anlqılma.ktadır. 

İtalyan siyasi mahfeUerinde. y&kuı
da c:liplomatik mühim hAdiselerin cere 
yan etmesine intizar olunmaktadır. 

Sov,ret • İtalyan müzakereleri 
Nevyork 21 (Hususi) - Mevsuk ha 

berlere göre, İtalya ile Sovyet Rusya 
arasında doğrudan doğruya müzab -
reler cereyan etmektenir. Bu müzake 

{Devamı 8 inci sayfada) Afo?otof 

Halk gurd müdaf aaszna 
yarayacak sporlara 
teşvik ed_ilecek ... 

Halkevlerine bırakılan spor işleri için Parti harekete 
geçti, köylerde spor yuvaları açıldı 

> !.zevattır. tında içtima edecektir. (Devamı 8 inci sayfada) 

I
• Deden teI'biyesi kanunu Büyük Mil. tutunma~ı ve inldfatı mümkün ıse onlardu 

n . 1 t d d . b. 1 Vergi kan UD leıt Meclisince kabul edilerek spor ve 1fe baflamayı ve balkı icabında yurd mü . gı ere e e Yeni ır bed t b" , · · lert · L-.-.1- n-_ dafauına yanyacak sporlara dolru tefvlla 
. en er. 1)~ ış Y~Illı r..~ ~~~ ~ uu olarak gözönüne alm.ı.§tır. SallhlyeLIJ 

h b 
projeleri den Tcrbıyesı Genel Di.rektörliigü uh- Te mtltehaMı.s zevatın ve Beden Terblye.ııı 

ar k b • • k ı k • U di desine verildikten sonra spor ve beden Genel Dlrektörlülü elemanlarının yardımıa a ) ne s l uru a c a 8C • Se veril terbiyesi için Halkevlerinıe bırakılan dan 1.ıutnde eylemek suret.ile ilk olarak Tra• 
Ankara 21 (Huswd) _ y · · ka- işler etrafında Parti derhal harekete yada Tt garbi Anadoluda bizzat mahalltrlD 

H . • . _ enı vergı . de incelemeler yıapılmıştır. 
&r b kabinesine • nun pro3elen hukUınet tarafından Mec- geçm~ir. Traky taka 

Pıa, nla ·ı gırecek Nazırlar münhasıran harb liM verilmiştir. Projeler alakalı encü- Parti bu faaliyeti tçln al'tun ve ıaıonu • mm 51 
ll e mecg 1 J . . . tıaald bulun1ln Halkevlerinden, IPOf' ft be TrakJa mınta.kasında Uzunköprtı. Ke§aıı. 

T u o acaklar, idari İl görmiyecekler menlere tev~. edılmiftı~. Yakı_nda umu- :n terblyealnden ... bllhua mllll spor - İpaala, Babaeski, Lüleburgu. Çorlu, Tekir -
Londra, 21 - Daily Mail . mt heyette m~za.kere edılecektır. l&rdan hangi mahallerde, hanli ne'rilertntn (Devama 8 inci sayfada) 

tazdıfına göre Çemberyl :azetesının ıneyip milnhasıran harb plAnlarU. meJ-
ba§hyacak ol~ parlamen:1 ı:tilialqam gul o!acaklardır. 
anda kabinede bazı tadilAt esna- Diğer bütün harb abalarında olduAu 
kot edecektir. Siyast mehafJapmağı tet- gibi bu sahada da Fransa ve İngiltere 
adadır ki Çemberlayn mahd !u bınütal~ elele yürüyeceklerdir. Hiç şüphe yok ki 
kabinesi kuracak ve bu kab~ lr horb yeni Fransız kabinesi de ayni hattı ha-
,_ ıneye dahll rek ti 'ttih ed kt' 
Oıacak nazırlar aynca fdart hi bir i - e ı az ece ır. 
ez ç 1 ıor- (Devamı 8 inci sayfada) Ba!ııkesir 21 - Geçen hafta.ki sürekli 

G " 1 f yağmurlar ve fırtınalar yüzünden Sav&J 

Onu.. er de 1 ' tepenin Konkurca ve Çukur çayır köyle-man ın em ez. rinde bazı evler yıkılmış ve bir dağ ete
ğinde bulunan Çayır köyüne gece ani o-

Bir .t.ab .. rika .. törün dul karısına aşık olan =: dı:!ş~:~ı;~~d:: 00::~ ~:::~~~~: 
köyü terk etmeğc mecbur kalmıştır. 

komurcu çırağı mahkemeye du"ştu" yı!~~;::.d~~; ~~~:~n~:~~ ~:;vda:ı:~ 
. lasından çatladığı görü'müştür. Vaziyl't-

...................................... ·-·---······-·-- ten derhal vilayet makamı haberdar e -
iti öliinıle tehdid .. .. .. -- '" ·-·-·---·, dilmiş, vali muavini ile nafıa mühendis -
«Ne yo e dolunuıtu, ıorguya çekildi her feyi itiral ederek: S leri tetkikata hAdise mahalmde başı. -

PGYun, •evdim bir here giinde 120 L__ ' L b • l ! mışlardır. Köyün bazı evleri tahliy~ et -
l . , RUTUf Razanıyorum, enım e : . . . 

ev ensın aül "b" · . "d . J • : tirilmıştır. (a.a.) 
ı o llt ı ge~ .. nır, gı erı.z:» cıedı ı ····-············-············-·······················-··· ---........ B .. ................ ı ugun -·······-·····-· .. ··-.. ' &liye 6 n ••• .._ ........... - ................ ·-·-··················' ı 

duruşmasına ~as~:za mahkemesinde dün ıemez derler. fabrikatörün zengin karı- Hatıralar arasında 
o sırada adliyede n:n ınera~. hır da~a, sına ~şık olan kömürcü çırağı, içtimai 
sanı mahkeme 1 ulunan yuzlerce ın- mcvkilcrirıin StWCÜği kadınla arasında 

Bu, ölen bir ~~~~na .. toplamıştır. açtığı uçurumu hatırına bile getirmemiş, 
karısına gönhl atorün dul kalan onunla evlcnmeğe karar vermiştir. Bu-

u veren e 1i .. .. 1 1 h 
\re üstü başı pe . . ~~ s ms ya nun üzerine sevgilisine mektublar yaz-
llın garib hikA n~dir~ bır .. k~murcü çırağı- mıı ve izdivac teklifinde bulunmıı9-tur. 

YAZAN 
v.ıad 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı tayfada) 

Ustad Besim Omer, don boyok 
merasimle ve uozyaşları içinde 
ebedı medf enine tevdi edildi 

Tabut eller üstünde Üniversiteden çıkarılıyor 

yesı · Goııül ferman din- (DeVUlll a :ind sayfada) 
Ölü~ü m~l:ket .mm ve tıb a~-niıÖmer Akalının cenazesi dün büyük. m~ 

için cıdden büyuk hır zıya olan Bilecik rasimle kaldınlınıştır. 
-------------' meb'usu delerli Profesör General Besim (Devamı 8 inci ayfada) 
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Ümid w ~vinç 
Vernıigen bahar 

ar.. U,.td .... 

B 11 sabah takvimden bır yaprak 
kopardınız: 

- İlkbaharın ilk günü, kaydını gör -
dünüz. 

Bir .mevsim geçti, ötekine başlıyoruz, 
küçük bir hesab yapabiliriz. 

Geçen mevsim ~~ kaş beyaz .kaı·ma 
r emen her vakit karadır., büz.ün verir, 
yeis verir, ölüm verir. 

Gelen mevsim bahardır bahar da gü
neş çıçek, hayat, ümid demektir. 

Kıştan kurtulup bahara kavuşmak bu 

sene de herkes için yeisten uzaklaşıp ü- l 11--:~""!;s:"--.~---~:--ı-.... -. 
mıde erişmek: .manasına gelecek mi? &m & 

hafta içinde şabid olduğumuz dünya hfı- 1 
dıselcrıni hatırlamıya çalışalım. 

* Amerika hariciye müsteşannın Roma-
dan ayrı 'ecağı günlerde ortaya bir sulh 
projesi atılmıştı. İlk bakışta mühim hır 
rötuş görmek şartile makul, haklı bir 
sulhün münakqa.ıuna esas teşkil edebi -
lecek gıoi görünüyordu. 

Doğruı-.k fazilet yOlun~ )'iiri.imiye alışmanın vcrdiğı bir 

itiyaddır. Tohumu sıocultlukta atılır, meyvası gençlik ve 

Sözün kısası 
Hacıbaba oe 
Yaramaz çocuklar 

\. E Ekre n Talu 
Gene bir çocukluk hatlr.ası .. 
O tar1hte 'İstmye mahalle mekteblne gidlp 

geliyordum. Eski zamanlardaki södim ona 
kültür te~atımızı bllmlyenlerl &Jdınlat _ 
malt 'iı;in pnn myllJeJlm. kl. TeSUıen ..M> -
yAn.1 halk cllllnde de cmahalle11 aektebl <le .. 
tlilen m: okul talim ve terbiye heyeti ~aş 
urıkh b!r Hoea!endl ile hlr de kalfadan te. 
rekkub ederdi. 

Kr1m mekiebde de, 1De1mem. beJbetli; '7L 
zii hiç bl'" vak:.t gü!mlyen h~mızdan pyrl 
bir de H.1ctbnlıııa diye maruf blr blfaJllıs 
vardı . 

H:ıcıoab:ı y~t belli olmzyan ihtJ,yarlardan. 
d.ı. Talim vu.ıteslnl .Hocaiendi 'lkendl üzeri.. 
ne almış bulunduğundan; terbl.)'e vazifesi 
de bu adamcağıza yükleWrrlliti. Mükemmel 
bir iş bölümü! 

Hacıbaba oyunlarımıza nezaret eder, azad. 
larda h~1mlzl sıraya dizerek muntazam b1r 
sürü halinde evlerlmlııe; lblç değllse semt _ 
lerlmlze kadar götürür, sabahları gene ka.. 
pı kapı dolaşarak bizleri bir araya toplarf 
ha.'!llı tal .. be arasında nizam; intlzB.D'l; us • 
ıuıu!t gibi eeyıen :geraetırdı 

O, boy!u, boslu, uzun sakallı bir adamdı.J 
btzler ise bire:- damla çocuktuk. En kabııda. 
yımız <m iki :y~a var; yo"lttu. Bununla 
beraber. çocukluğa has bir cür•etıe kendi _ 

Demokrasi cephesi bu projeyi Alman
yaya, Alman tarafı ise de demokrasi gru
puna atfetti. Bitaraflarm bir kısmı da 
Vatikan nıahfellerinin bir .sondaj hare
ketinden veya Amerikalı bir gaz.etecinjn 
hayalinden dolmuş olması ihtimalini du
fÜndü. Hakikat bugün anlaşılmıf değil
air. Bununla benber kimin tarafından 

ortaya atılmq olu~a olsun bu proje biis
bütün leydas.ız kalmadı. İki taraftan da 

sine adet:ı meydan okurduk. Zira, öğrcnmi§

-=====--..,..,c:ıı:::----==-=---===-=--=---===-==----c:ıı:::-==---.--=---=-------=:ıı:m:=::::ı:m-== tik ki Hacıbaba, elinden düşmlyen oopaslle 

ıtüçiik bir yaJan, bir hakikati .eaklamak yolunda yapılmı~ 
bir te,ebbüs ilk dakikada ehemmiyetsiz ~ılir, fakat o 
ciakikadan itibaren ehemmiyetlisini intaç edecektir, bir 
tohumdur. ihtiyarlık :umaruncia toplanır. 

F~~~=~: :.:~:~:.:::.7~ 
Yeniden giJç eden 

_,, ...................................................... , ÇltlPmb!k atacının tt\ tepe.sine tumandığım 
ı ' Senede 9 bin liralık bir sırada. Hncıbabanın sesi birdenbire gür. 

HergDn bir fıkra ~ Elht8~ gtg~11 kadın ıerdı:Ha, çapkın1arı tnın bakayım1 Şimaıı 
ı .Londranı.n 

26
n gelirsem, hepinize gösteririm!. o derece fiddetle tekzib edildi ki, kin, -----

Rus papasları 

hırs, azim~ irade fışkır.an öyıe kelime- Başındakt" sarıktan Y 1 aprak ı da1lann arasından ~şağıya ba • 
lerle karşılandı ki, bugün Avrupa devlet gin iş adamların - kar ; kalın sopanın havda fırıldak gibi dön. 
adamlannın Amerika hariciye müsteşarı utanmadan dan birile evlene- dü~nü görür, gülümser aldırmazdık. 
Ue yaptıkları mahrem konuımalarda faz- Hocanın biri. 4ı. .. am evinde rilin _ rek. senede 6 bin. Herhangi blr tıebdid, blr tele kere icra e _ 

' ~ ,. den 9 'L.ı"n Tü"rk la yumuşamış olabileceklerine hiikmede- gir sofrasını kurmuş, çakl§tınyonnU§. v dllmedl mi, artık onun t.es!ri· hak get;redlr .. 
miyoruz. Bu prtlar altında da Amerika- Bir misafir gelmq, hocam masa "ba _ liraımıa ıksdar yal Şimd~. vakit vakit, gazetelerimizde, lhtL 
dan herhangı· bfr sulh ta\.·assutunun gel- _;,_ - .. nız elbiselerin(' k:A.rın öniine mutlaka geçilmesi lçin öteye .., fın.au gonmce: 
mesine fazla ihtimal veremiyoruz. Ame- SLlrfeden büyük berlye !"l!tı sıkı t.enbihle: geçlldlğinl, t nılm-

- Hoca , demi§, bu 71'1Sıl iştir, ba - A ' h t ıer gönrl,.rlld~l o'tudukça gayri 1htiyaı1 
rika hariciye müsteşarının topladığı flndaki sarıktan da mı vtanmıyorsun? ~:Pa seya a ·1Hacıbab:ıyı bat.ırhyoruın. 
malumat şüphe yok ki, müfid olacaktır. Hoca derhal toplanmı§: lerine çıkan. ko - Bakka'::fa fasulye, plrtnç, yaf, nohud ... 
Fakat ı:ım· dı" de•il, iler:de. f'-ı· tara.._n Bu ke .. ;.,ıere gene yol göründü. cNe- ,,..,. .. ının kend. · 

:r 15 • 111. u ~ - Affet mirim, demi§, bır kazadır ·'-""> ısı - ııerr.evatc•da 1.c:panak, pırasa. ~!hana_ terzl.. 
arasında derin, çok derin bir uçurum sen?• diyeceksiniz. Vaktile, bctlşevik ih- oldu.. Bir daha böyle işler ycpmam. ne· düğün hediyesi olarak verdiği 30 ide eı emdi .. :mtuıyeclde 'kl.ğıd, mürekkeb, 
\•ardır, daha evvel bu uçurumun kısmen, tıllilinde Leningnddan F"ınl.8ftd~v.ya Başındaki Mnğı çözüp cebinı> koy- bin liralık yatta bal ayı seyahatini ya- l kalem 1iatlan 'fırladıkr,a :fırlıyor. 
yahud tamamen kurbanla doldurulması kaçan bu Rus papaslan,, şimdi ~e, manas- '1l'Wf, ve çakıştwm.ıya decam etmiş. pan Madam Grigg, bugün evlenmeden Uz.-ı.ktnn uzağa, nalıncı çivisini yüz para 
lazım. * tıralarını gördüğünüz Ladoga gölünde \ 1 1 evvelki snn'atına dön.m~ ve tekrar fazlasına sattı diye berban"'l bir nalbur d\ll: 

Valam -..J da ,..J,"lmek mecbur'ye- '- _,, kanının kapatılması bizim Kayserm bakkal 
İtalya ve A\manya hükfunet ~eiSlednin ° .uasın n "s"'-ı 1 

...... r • bir gazinoda cdans bayanı:. tabir edi- da. anccı1c sun1 bir bacağın üzerine yapı.ştL 
ıüncle b'mı<=lardır. Zira banlar, son sulh vadın arın erk•k 1erde ı buluşmaları bu sulh projeı::i rivayetlerinın :t n' ~ · en dans idareciliğine ba§lcknıştır. K.a- rılmış b!r pehl!van yakısı teslrl yapıyor. 
muahedesile .Ruslara geçmiş bulunmak -

ortaya atıldığı zamana tesadüf eder. Bu- göriip de b~ğend.:.kleri dm: «Çok bayıldığım yat hayatımı ve Iht.ik.Arın yaramaz 90euklannı tamimle .. 
nun içindir ki, ilk dakıbda bütün cihan- tadır. d" ? sayliyPmi kavbettim. Fakat ne yapa - tehdldle yola getirmek lmklnı. bilmem l1 

da bir sulh hareketi He alakadar görüldü, bu sergüzeştten zararsız çıkması, ikinci- ş~y ne rr yım. bundan~ 1Kınra :rıtık h~ya ve ha- var mı? 
fakat henüz mahı"yetı" anlaşılm"'mıştı 'K·ı, i - . d • f w b" d"" d b". ı·· İ "liz 'L. d l k kı~.:ı .. .. 4ıralaı·ım)a a • 1 d . ti Bahuws, geçen harbin hatıraları hcnthı _ ... sının e za a ugrıyan ır un ya a u un ngı ~a ın annın er e ı~ı:ue gorup , l :Y şıyacagıtn! .. » anış r. 1• idir 0 zama d .__ ... ,. 1 t 
ı b 

. . pe.... yen . n a. uıcp uvy e :ı 

ngiliz aJVekilinin Avam Kamarasında: kuvvetini muhafau ederek .kalınası an- de beğendıkJerı ve en çok zAf duyduklal'I Madam Gri~g ıkocasmden ayrılmak- ~ınimlerıe. komisyonlarla vakit -geçlrllmişt!. 
- Bu mülAkattan ne netice çıkarsa cak bu prta bl\ğlıdır. Bu bakımdan Al - ! şeyin ne olduğunu merak ettini mi? Lon- ta w bu~n 39 y~-ınıde bulurunakta _ l!:snaf bunu blliyor. tş btr defa tam\m ""' 

çıksın ona karşı koymlya hazır bulunu- manyanın Rusyayı Balkanlardan büsbü- dra erkek giyimi cemiyetinin, Londra dır. tavsiye y-0luna döküldü mü, şair Füzull'n1n, 
yoruz, demiş o\duğunu işittik. O s1rada tün uzaklaştır.arak Rusya ile ltalya ara- 1 sosyetesi kadın'an arasında yaptığı bir meşhur •ŞikAyetname!>Sinde -dedlg\ g'fb1: ıA.. 
Fransada dahili bir buhran vardı. Bu jsmda bir yakınlık teminine çalıştığı ve anket neticesinde bu sır meydana çıkmış Bütün boşanmaların sebebi nın l'csabJ ru.~ah~er~~ ~or.ulur •.. » 
~ebeble Fransadan resmi bir .söz gelme- Brenner mülakatında da bilhassa bu ve bayanların en fada frak ile beyaz Herhltlde,. göde gord~um için, 1Jloe bil 
di. Fakat onun yerine Fransız matbua -!noktanın konuşu'\duğu batıra gelebil1r, frak papyonlannı sevdikleri anla§ılınış- $et:da imi$! dttb tın 1blıl• fey vars~ ddünden bııgftııe h9,JU 

bö . . _ arem n n en az yuz e ylrml pabalandıtı 
tının -vıe bır ihtimale karŞl yaylım ihtimal kuvvetlidir, fa1<at farazıyeyı ba- tır. Buna sebcb de fragın kolsuz ve bele Son günlerde Londra mahkemele _ dır. 
ateş yaptığını göt-dük. İşte b1r "hareket kikat olarak kabul etmeden evvel hare- kadar açık olan gece tuvaletlerjne uygun rinden birinde <!okuz yüz doksan do-
ki, su!h proie!i rivayetinin tekzib f'dıl- ket•n biraz tebellür etmesini beklemek gitmesi ve ... Erkeği daha zarif gösterme- kuzunru boşanma kararını veren ha _ 
mesinden sonra dahi bazılarında küçük daha doğru olur. sidir. .. ......................................................... -
bir fimid kaldıysa onu da mahvedeceK * - kim. talak istiyen rbirinci çiftiın de gön-

h . d / ·ı· K f ,,_ ı · · fünü ho~ ederek onlan bir-birinden a-
ma ıyette ir. İlkbahann ilk günü hadiselerin znü~- ngr lZ ra l o· Ker.er rırn 

İtalya ve Alman hük\ımet reisleri ne yırdıktnn sonra şunları söylemlftir: 
hedesioden çıkan netice insana ümid b. el/erini lap "adıl 

konuştular? MülAkat iki hü.küme~ ~rfi verecek mahiyette değildir. f\vnıpa s;ıl- , . - Diinyada en büvük motif muhr~~-
J1e iki ~arkiye vekili at"Mlnda -cerev:ın he dc.ğil harbe gıder görünüyor, söylediği, 1ngıHere kralı cenubu şal'kı lı;nanla- kak kıi sevgidir. Boşanmak için mahk"e-

A manyaya 
ihracatımız 

Sa !ış şar lan kontrol 
edilecek 

etti. 'Mahiyetini hic dc~ilse ıdcrhal ~lı- tasarladığı. tıazrrı.adıtı hep buduf". Dün- rmdan birine yanaşıp da izinle Ingiltc- meye f!Plen ;ster kadın. iste erkek ol
yamaY?Z. Yalnız bır noktaVA dikkat ede- yaya güne, ve bayat getiren jlkbahar bu ırey.e dönen yüzlerce neferin vapurdan sun hakiki sebebi apaçık: sfü'leıneıkten 
lim. Bir noktllvı da hatırlı)'lılnn. Dikkat Fcne önümüzde ölüm yıldırımlarile dolu ı çık~ şlarım sevretmiŞ ve .bi~zat bilct~e~ çekiniy-0r ·ve: 
t>drC'e~miz nokta ~udur: kara bir buiut halinde. Bu yeis verici rinı toplam·c::tır. Askerlerın ckserısı •Ben kocamdan veya karımdan su Ankara, 21 (Hususi) - Gümrür. Ve-

Müllkatı müteakib yarı resmi bir İtnl- manzara karşısında insana teselli getirPn lkendis:ni tamrnamışlar, fakat bir ça- veva bu sebeblerden oolay1 değil de, kaleti Almanya ile yapılan son anlaşma 
yan dili: tek nokta harbin bu dakikaya 'kadar l vuş hiletini ,·ereceği sırada gözü krala başka birisini sevdiğim için 11ynlmak ile bu memlekete ihr~ edilecek malla-

- İtalva sulh icin kapı kapı dolac::an mevzü Jc.alınış olmaSJdır. ümkl edelim ki ilişmiş. -derha1 olduğu yerde vazjyet istiyorum.> diyemiyor. Halbuki büti.in rımızın tabi tawlacalcları. formaliteler 
bir devlet değildir, demistir, gene van va7.iyet sonuna kadar ibu şekilde dP1ram ::ılm1~. s~ıam vernikten "SOnra biletini boşanmalar hep bu sebebden ileri ge- hakkında alAkadar,ara bir izahnamc gön 
resmi bJr A1nuın dili de: etsin. 'E:krcr.ı Uşnkhgi! 1 urntmıs. ve ~m1ştir. Hyor. dermiştir. Bu izalmame ile Almnnyaya 

- Dünva A1.man ~e İtalvan hiiki'ımet ihraç Olunacak mallanmızın fiatlarını ~ 
relsle!-i arasında ne konuru'mu • <Olduğu- " I S T E R ..., cab eden seviyede tutabilmek için, tütün 
nu ımi1lkatın neticelerini görerek anlı - . f S T E R 1 N A N, 1 N A N M A 1 haric olmak üze~ satış fartlan kontrol 
yacalrtır, dim}eqni bütiln cihana yay - edilecektir. 
mıştır. İlci tz.rafın ayni meseleden bahseden resmi tebliğlerini vardL İddiaları yan yanya tenzil eder, geri,. kllan tıımı ··-----··--·------------.. -

Hatırhvacal!mın nokta da 1mdur: ik:arşılaştınmz, karşılaştırır, besa~ ölçü ve tahmin kabiliyetinizi de kulla-
- İtalya ve Alman bükillnet :reisleri İngilizler: indrak <ioğruya yalan ibir netice çıkamuya ~allfırdınıı:. Hal- ı' 

her vakit ve muntuaman ook mühim Bir 'hava :filosunun Şild adasına 1000 bomba attığını, buki fimdi bu beylik usul de yavaf yav8f lflb .ımek 
hAdlRler arifesinde konummsludll'" . . · lıangarlan, öcmiryollarmı, tayyare :meydanlarını ve bir de ii1P:ıedir. 

Çeb>-Slovakya ve 'Lehistan meselelet-i _ bara11 tahrlb ettiğini 3iiylüyorlar. • .Ayni meseleden 'bAhie resmi tebliğleri karşılaştırmıya 
nfn iizerinden urun zaman .ıeçınecli. bu Almanlar: , dev.am edelim: 
nokta mU"hakkaktıT. Bir hava filosunun Şild adasına yaklaşmzya çalıştığını, ı Almanlar Şild -.dasının bombndımanına bir nmri muka-

Şu halde btr suıtl hareketi balıts mev. fakat 11~ bomba"lerdan çoğunun denize düştüğünü, yalnız bele olmak üzere Şimal denizinde bir vapur kafiJemıe hii
zuu olmadı~na Rfire ne konuşmuş ola • bir evin barab olduğunu iddia ediyorlar. 
bilirler? f tal'Vlmm Almanya vanmda har- İngllh:ler -vaziyeti nihayet havadan ve yan karanlıkta curı ettiler. Batırdıklarını iddia ettikleri vapurların sayısı , 
be girmesi fiıttmaltni 'hahn JFetlrmemek l&'düler. Bir iki tahminde yanılmıı olabilir, haibuki saha 9 dur. Buna mukabil İngilizler hiç bir zayiat vermedikle
JAzım . Bövle bfr hareket Almanyan1n a- Abnan1arm eııermae., kabul ettiltlıeri kısma daha ne ıkada- rini kaydediyorlar. Ve bu iki rakam arasında da yekdiğeri-

11
, 

Jeyh'fne olur, Almanya tarafından tstm- rmı illve ıetmeli'! ne yaklaştırılabflecek bir şey yoktur. Şu halde biz bu har-
mez, !(>nra İtalyanın da i~ine gelmez. "Bu Bu "gftJ\ 3ekdileine nd iddialar 'karşısında hakikate ' bin eSki hesab ve ölçillleri de altilat etmif -Olduğuna inanı-
ikl devletP göre haTb cephesinin ~i~ - yaklapna\t Çil Medeı ri tatbik edilen beyli' uo;ul yonız, ey okuyucu sen: 
Jemesi d~I. danlmnı ve bunun aksine 1 S T E 
olarak ~ulh ve sü'kun satul&mın ktiçülme- R ı 1 N A N M A ! 

1..; de!il 'bll~ 14zımdır. Birincisinin ,, ... ______________ _. ___ ..__....;.;.;, __ ....;_.,;_ _________________ ..J tNA 1 STER 
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Sovyetler Finlerden yeni 
istiyorlarmış • 

arazı 

Finlandiya kabinesi istifa etti 
flnl ndiya - lsvaç • Norveç tedafüi pakt.na 
karşı Sovyatlerin ileri sUrdukleri mütalaalar 
ve itir zlara Almanlar da iştirak ediyorlar 

kova, 21 - Molotof ile Paasikivi • ahedesinin lkid taraflan karşılıklı her 
~ 'Y~jorunaa dün Kremlind~ Sovyetlcr ı türlü taarruzdan menetmesine dayan
\Blrliğı - Finlandiya sulh muahedesinin 1 maktadır. Şimal devletleri arasında mu
[2nw;addak nüshalarını teati etmişlerdır. ' t:ısavver ittifak ise tamamen tedafüi ma-

(A..A.) I hiyeti haiz olup, hiçbir memlckC't _aley
.' . Stokholm, 21 (A.A.) _ Stockholm hine müteveccih değildir. Buna bınnen 
jTıdningen'in Moskova muhabiri yazı- ' Sovyct tefsir tarzı kabul edilemez. 
~r: ı Jı'inlnndiya knbincsi istifa etti 
ı Sovyet1ıerle M~kovadnki Fin heyeti- Helsinki, 21 (A.A.) -- Finlandiy:t mat-
pin ilk içtimaında, Ruslar son muahede buatı kabinenin istifası hakkındaki şayi
Ue kendisine terkedilen hududu bazı 

1 
aları teyid etmektedir. Yeni hükumet 

,noktalarda genişletmek tasavvurunda derhal teşekkül edecek ve parlamento da 
olchtklnnnı ihsas etmişlerdir. Finler bu 27 Martta içtimaa davet olunacaktır. 
veni istekleri kabul edeceklerini bildir-- Almanya da ittifak aleyhinde 
ınektedirler. Kopenhag, 21 (A.A.) - Berlingske Ti-
r A!11i ~zete, Molotofun pek yakında dende gazetesinin Berlin muhabirı bil-
Berlıne gıdeceğini haber vermektedır. diriyor: 

j MoskftVa ve Helsinki . tekzibi Almanya, Şimal memleketleri arasın· 
1 Londra, 21 (H • nın da derpiş edilen ittifak hususunda Sov-
ilelsinkiden 1 usuhsı) - Mos~ova ve yet'er Birliğinin noktai nazarına iştirak 

ge en aberlere gore Sov- d ·· l 
.yetleıin Finl d . . . etmektedir. Almanyanın a muta ea.o;ı 
,... 1 er en yenı arazı talebınde sudur ki böyle bir it\.ifak Rusya ile Fin-
ııuu unduklarına dair · ı iı · 
-., F" . şayıa ar esassızr r. landiya arasında :ıktedUen sulhe ancRk 
· ınlenn Sovyetlere cevabı zarar verebilir. 
t Helsi~k~, 2~ (A.A.) - Finliındiya rad- Alnumyaya Rusya 300 tayyan 
~' Fmlandıya ile İsveç arasında tedıı- vermiş :!! bir pakt hakkında Sovyetler tara[ın- Moskova, 21 (A.A.) - Havas bildiri-
~'Rf 1 ilen sürülen itirazın Fınlandıya ta- yor: Finldndiya harbi e~masında, Alman-

~
'Rfından ~~ddedildiğini bildirmi7 ve ne~- yanın, Sovyetler Birliğine 300 avcı ve 

tına şoyle devam etmiştir: bombardunnn ttıyyaresi verdiği söylen
ıSovyet itirazı, Fin - Sovyet barı~ mu- mektedir. 

Bulgaristan harbin 
dışında kalacak 

Bulgar 
Bulgar 

Haricige Nazırının 
Meciisinde beyanatı 

Sofya, 21 (A.A.) - Krala verilecek 

Fransanın yeni Başvekili 
Paul Reynaud kimdir? 

Ya.zan: Selim Ragıb Eme9 
cevab için yapılan müzakereler esnasın- M. Daladyenln istifa_ 
da :hariciye nazırı Popo! söz alarak ez- ı sından sonra yeni Fran 
cümle demiştir ki: ısız kabine.sinin teşkUI_ 

H · · · "f . . ne memur edilen ayni 
- arıcı sıyasette vazı ernız, harbın 

1 

kabinenin maliye nazı 
dışında kalmak için bütün gayretlerimi- M p uı 'DA d . rı . • a svcynau •• 
zı sarfederek bu harbin neticesi ne olur- azlınkt\rlığı ve bllhassa 
.sa olsun Bulgaristanı korumak \0e men- ı mali ve iktısadi işler_ 
faatlcrini müdafaa etmek olmalıdır. deki ihtisası ile tema_ 

Dış siyas~timiz barış ve milletler ara- 1 yüz etm!.ş bir simadır. 
nd 1 '"lkü" .. dk k 1 1 Bugünkü harbin her sı a an aşma u sune sa ı a mış ve I d 1 bir iktı . . şey en evve • 

lıu sıyaset bıze komşularımızla ve her 1 d h bi ld .., naza 
d 

.. sa ar o u6u 
şey en once kardeş Yugoslavya ve ken-

1 
rı dikkate alınacak o _ 

sile daha 1925 de dostluk muahedesi im- ıursa Paul Reynaudnun 
zaladığımız dost Türkiye ile münasebet-

1

1 iş başına get.ırllmek is
lerimizi ıslah imkanını vermiştir. tenmesile istihdaf edL 

Bu dostluk muahedesi milletimizin 1 len maksad daha iyl 
k d . . 1 .. k f tl . . 1 anla.şı1mış olur. en ısı e muştere men aa erımız o :ın 
'n.irk milletine karşı hissiyatını aksettir
mektedir. 

Bu samimi siyaset ayni zamanda di
ğer komşularımız Romanya ve Yunanis
tanla da münasebetlerimizi salAha im-
kan vermiştir. 

Basın birliği yüksek 
haysiyet divanı toplandı 

Divan İbrahim Hakkı 
Konyalı hakkında 
tetkikatta bulundu 

* Paul Reynaud yemek masasında 
Fransız radikal sos. 

yalistıerlnln iştlraklle 938 yı1ının on dördün 1 ğmJıı anlatarak programını uzun uzun tzah 
de te!!eltkül eden sosyalist direksiyonlu ve ' ett!. 
radlknl dostluğuna ıstınad eden Leon Blum 1 o tarihte yapılan tahminlere göre Fr~n • 
kabinesi Fransız iktısadi ve lçtlmat bünye. sanın milli geliri (250J milyar raddrsıııde 
sinde bir takım ıslahat yapmaya teşebbüs idi. Sarfiyatı ise (137) milyarı buluyordu. 
et.tlğl zaman bütün memlekette şayanı dik. Bu vaziyette: 1ktısadi bir sıkıntı mevzuubahs 
kat bir rahatsızlığın emareleri göze çarp - olmamak lazmı gelir ki sosyalist idarenin 
maya bnşladı. ücret ve mesai müddetlerine de?let. hazinesinden menfaa.tlenen aylıkçı 

d noktal nazar farklarından doğan lbt.i • smıiını t2,5) ır.ilyona çıkarması, bol kese -
~~tlar hl,. an geJdl ki Fransız sanayiini Meta den ıçtır.ıai sigorta prlmleıl dağıtması ve 
felce u rntmak istidadını gösterlyordu. Bu 1 t_atblk eylediği sosyal kanunlar neticesi mil. 

ğ 1 k i müddetinin (401 sa- ıı I.;tih!:ıı.l knyna!;!.ı.rını kurutma derecelerine 
sıra1:ı haft.a ı mesn - i i ihd t l 

t i rıı 11 esi umumi huzursuz.luğu büsbU. varma!ı, bu muesslf vaz yet. ns c m ıt 
:u~ n~tt~rd~ Taraf tarar yapılan amele grev bulunuyordu. Paul Reynaud, işte bu umu -

· 1 h tta haf•~•arca devnm ediyor mi derdi devalandırdı. Devletin sırtına yük. leri gün er. a wu • • 

1 k ıstı en amele lenen yükü hafıfLettl, memleketten dışarı 
p:ıtroıılnrındnn hakkını n ma Y • kaçan sPrmayeye emniyet verdi ve bunun 
iş nınhıtllerini işgal etmek suretlle umumı avdetin! temin eyledi. Bu münasebetle alı. 
mesainin ser.ini durdurtuyordu. <:' zamıın, nan V.-Ohlrlerl.n en cür'etkiıranesi Fransıı: 

A k 21 (A.A) B B . ı·ğ· F~ d~ en geniş manada sosyalızın .:ere. · n ara, . - asın ır ı ı , r:ınsa ·•· _ _ _ .. h bankasında mevcud bir kısım altınlara hükıl 
yüksek haysiyet divanı bugün Ankara-' yanlarının alıp yuruduğğu bir ~evlrldl. BFu an:~ meHn muvakkaten vaz'ıyed edip bunlarla 

Al ·· · · . . . . Un lyi bir gidi.~ olmadı mı goren er, r . man tayyareler., n·.n H·ındl.ıler tam ·ısı·ıklAI da Ulus muessesesındeki yerınde bırıncı ! nın bl.r gün, çok tehlikeli ve komşularına acıl ihtiyaçları karşılamak için istikraz yap. 
a toplantısını yapmıştır. 1 nisbı:?•!e milli müdafaa bakımından pek ha- ması oldu. 

Y nl• akınları • t• 1 Divanın reisliğine Necib Ali Küçiika zırlık!,ıı bir vaziyette kalacağını görüyor ve Bundan istifade edl.lerek derhal piyaı;aya Is ly l:'lrıar ., 1 i ı d Nitekim MarsU (101 milyar fııı.nklık evrakı nakdiye çıkar. 
' seçilmiş ve içtimada Necmettin Sadak, için fr!n end şelen yor ar .. ı. 

1 
kl d. - dı Beş kişiden müteşekkil olarak ~kll edi 

Londrn, 21 (A.A.) - Hava ııezareti- Rangarh Behar 21 (A.A.) - Reuter: Nafi Atuf, Halil Nihad Boztepe, Temyjz ya dPk amelesinin gerek ucre~ ar ar:n .. ~;; le~ bir ıslahat komitesi de bütün bu 1şlerı~ 
bildirdiğine göre bu~ün öğleden Dün, Illnd kongresinde Gandl. ıu beyanat. mahkeme azasından Fuad Tuğcu, Devlet cerek mrsnı müddetinde~!~~ ayı u!:ı:1~-;;e cereyanına düzen verdi. Mesai snatıcrl nL 
z sonra d"" •ft Şu"rası azasından Avnı· Tu-rel ve .. "'atbuat !UH.\fghlzl!k Fransanın .. r ak mı nı balta- zami haddine getirildi, ücreUI izinler mese-l uşmnn tayyareleri Shetland .... bulunmuştur: ıu ierllc (llnn muva.c:ala ve mıına a ası -

.~an üzerind<i:ı uçmuşlardır. Tehlike Hat:iunete verdiğimiz şartlar kabul edil- Umum Müdürü Salim Gündoğan bulun- lamt>.ya kadar ileri gitmiş, hiıkümetl, blr an tesı, amele ve patron arnsındakl tahklm u. 
, ~re.ti verilmiş, sonra da tayyare•~r geç- mezse ve bu vazirette :slvll itaatsizlik kara_ muştur 1 :ı ıımnn !şlerlni askeri vesaitle işletmeıı: ı<ullerl, ~izlerin vaziyeti ve bilhassa ferdl 
-.foH t. ""' n yeniden verilirse ü:nertme hiçbir mes'uliyet · ç 11

' ' kadar sevketml~t.I teş .. bbüsler emniyet altına alındı. Burada, O&A~ .. r:. ~~e·t· düşman hava kuvvetleri- alamam. Heyet İstanbul basın mıntakası idare zarurerinl derpiş etmeye t ı ı ktı.; dikkate ş..tyan olan bir no«ta mükellefler a 
ııın gorun d b . . 1 . Bu lınlln bu şekilde devam c mes ne m • • 
' . . uşun en irkaç dakika içinde Gandi'den sonra söz alan Mehru Pandl, heyetının brahım Hakkı Konyalının !ha et radikallerle .sosynl!st rnsınd:ı yapılmış olan tasnlftlr. Bu t.a.smfe 
!Venlmıştir. ffindistan ıçin tam bl.r Uıtilclll 1stiyen ve meslekten ihracı hakkındaki talebi üze- olmadığmddan, 

1 
n • Yblr iftlrak vukubuldu ve göre, kaznnç vergi.si, kazanca göre değU, ser 

Lond ler ara.mı a s yası . .. dUd kl b ra,_21. (A.A.) - Dün ge"e Alman HlndLstanın hürrl~t.in~n BrRanyıa emper. rine tetkikata başlamış ve bu hususta knbl nln teşkiline memur edilen Da . mayenin nisbetı~e gore tevzı e ı un. 
!ta l "' A. • • • ı yeni •· ne k M p l Rey da:ı bilhassa mutees.sir olan anonim şirket r:are erının İngilterenin cenub sahil- Yallzmı.ıe hemahenk olmadığını bildiren bir de'.aıl ve vesaıkın celbıne karar ver- ladye maliye nazırı olıua • . au - • 
oJ.~rı _Yakınlarında 'bulundukları. ve mı'l- karar auretl alınmasını kongreden taıeb et- miştir naud:yu hükümeUnin içine aldı. Paul Rey_ ıl ler oi~u ve bu verg~ye,11~tıre makamında lıyet h miştır. . ·- - - naud'nun o zamana kadar malum olan kabl. ııtevkatkazanç• vergi en . , ı meç ul bir tayyarenin sahı"l yakı- F 11 lkt 
h d d Btt karar auret4, ·büyük bir ekseriyetle tas 1\ T 1 T T k •ı • Uyeti de: malt sahada vücude getirmeye mu Paul Reynaud'nun ransız ına ye ve ı. 
. ın a enize beyaz ve turuncu renkler- vib oltınmttştur. Yalnız 16 delege aleyht.e rey l y Q lQ V e l f vatfak olcluğu ıslahat !le geniş b!r ı;:öhre~ 1 sa.dl.yatını ıslah için derpiş ettiği muhtelit 
~e _erar1e,.er gönderdiği haber alınması ver.nıştır. hal'!si içinde aydınlanmı~ bulundu. Maama . tedbirlPrln tatbiki ve neti.eelerln!n alınması 
uzerıne ngiliz hava kuvvetleri b'"t"" Boınbny 21 (A.A.) - Royter ajnnsının bil j • d mı şu noktaya işaret etmek lflzımdır ki P.rnl üç senede kabil olacaktı. Ilk icraat 1938 yı. 
~ece vasi bir saha üzerinde devamlıuk~l~ dhdlğlne göre, evvelki gün çıkan lsynn ne. zm fr e R aud'nun başvekil Daladye ile müştere. 1ınm (15) Teşrinlsanlslnde başladığına CÖ-
Jıf faaliyetinde bulunmuşlardır. t.ıceslnde ~imdiye kadar 217 kişi tevkif edil. k::.nl!~raıu;ız ti.yan ve meb'usanından istedik_ ı re Paul Reynaud'nun derpiş ettiği mesai an. 

mlştlr. Ankara, 21 (Hususi) - Nafıa Vekili lerİ knrnman:eler lsdar etmek salA.hlyetl; ilk cak 1P41 sonlarında h!tam bulmak lft.zun ge. 
Sylt adasına 42 ton bomba Cı>.mbTldge finlversiteslnde tuhsll etm1ş o- General Ali Fuad Cebesoy yanında Su M c•" <'fklm umumiye tarafındnn iyi karşı. llyordu. Fakat 11 Eylul 939 da b~lıyan barb 

attılar lan Khak.tsar partisi lideri Ma.shlrldt de mev İşleri Reisi Salahattin ve Hususi Kalem ~;n;ış değildir Zira: bir defa; o sıralarda bu knm'"l:mn tatbikini yarıda bıraktı. :Maa. 
K h 2 lı:uf!ar arasındadır. Bunun tarattarla.n 100 Müdürü olduğu halde bu akşam saat Almanyar.ın çeko_sıovakya mes __ eıesını hnL I m __ ar __ nı .. Ck neticeler yeni Fransız başyekllinin open ag 1 - Sylt adası civarından bin tıcı b u~ ı kt d l ı ti I"' bl 
ı h b •ye a 6 0 mn a ır. 20 20 trenile fzmire- hareket etmiştir. l!etmek lstedlğl zamana tesadu! ediyordu. goruşuncekl lsnbetı teyld etm ş r. ı• r 
en a erlere göre, adayı karaya bağ- Khaksıı.r partisinin gayrtkanunl bir teşek ' . .• .. • .. •• Sonra: ht'l yeni vergi ihdas etmenin tJyan_ mallyecl!ikle tyt bir harb adamı olmanm e... 

,ıyan Hindenburg scddi mühim surette küı olduğu ilfın edilmiştir. Vekıl Buyukmcnderes, ~edız. _Kuç~~- ' dırmnsı tab!i olan aksüllmel ile: hnlk; yen! 1 ra.sın:lnki farkı L5e, gelecek mesaisi bize gös. 
Fsara uğramış ve bu sed üzerınde bul~- H menderes, Bakırçayı _su ış~e:ını tet ık mallyc nazırının: hüktlmet karnrııe ; yeni terecekttr. r:nn dört hava dafi batarya kulesi ortn- ava Ve deniz yollarile ettikten sonra Balıkesır tarıkıle Bursa yeni mü!':ellefiyetler tahmil etmek isteme.s!.ı -------- --
(lan kaybolmuştur. gelen eşya hakkında ve havalisine giderek Manyas, Kcmalpa- ne kar~ı kuşkulanmakta kendini haklı !;Ö - İki Danimarka vapuru battı 
ı En son malfunata göre, ada üzerinde şa, Karacabey ovalarındaki su işleriııi diyordu. Maamafih bu ahval Paul Reynııud. . . 
f'çan tayyarelerin sayısı 49 dur. Bıırıla.. hazırlanan talimatname •erinde tetkik edecektir. nun cesa\· .. tlnl kırmadı. Radyo vasıtııstıe Fran Londra, 21 (A.A.) - Bothal ve Vıkı~g 
ı&2 • ) - ---- sız hnlkll'ln yaptığı hitabede; sosyall.st !da. ıs' mindeki iki Danimarka vapuru dun ton ağır~ığında bomba a. tmışlardır. Ankara, 21 (Hususi) - Gümrük Ve- 1 ı t t ı ı k i i 

ren!n hnt.a anı~a şare e m ş o ma 'i n b h batını tır. 30 kişinın boğulmu§ ol-
- --- ·-· kaleti yabancı bir mernlekette.1 deniz ve V k ·ıı Heyefİ ıFransarıın; mevcud şartlar içinde rejim de. sa a ş 

35 bin to-luk bü :rük hava yollarile bir Türk limanına getiri- . e J er ğiştırnıek gibi 1,ı'r fanteziye kn.pı1amıyncıı. masın~.~ •• ~~:~~~~~~.~~.~~~." •••••••••••• ---
b!r t:ngiliz vapuru ıen eşyanın o umana ithaı resim ve ver- du·· 

0 
toplandı ........................................................................ . 

k gilerl a1.ınmaks1zın veya muaflık mua- il Sabah~an Sabaha 
as er naklediyor mel~i yapılmaksızın aktarma suretile t 

Ankara 21 (A.A.) - cra Vekilleri He-
'- Nevyork 21 (A.A.) _ Geçen KAnunu- sevkinin ne şekilde yapılacağı hakkında B k"ı tt 
s.: 11 yeti bugün öğleden sonra aşve a.e e, .,:Vel.den~ri Ncvyorkta bulunatı İngı'l- bir talimatname hazırlanmıştır. R f''- S d . 
~ Başvekil Doktor e ~ ay n.mm rıya -

enın 3
5.739 tonluk Mauratania vapu- l:ak M l'ye Nazı .

1
...,

1
n setinde toplanmış ve ruznamesındeki me-

- ~.kıtaat nakli için Avustralyaya hare- seleleri müzakere etmiştir. 
~ etmiştir. kat;li ida:na mahkum rldu 

Kraliçe Mari tra'1satla-ıtiği de Bağdad, 21 - Divanıharb, eski mali-
Nevyorktan hareket etti ye nazırı Rüc:tem Haydan ö1düren katil 

Nevyork, 21 (AA) t "lt . Hüseyin Feyziyi idama mahkum etmiş-
rlı«i k t . . - ngı erenın 

1 

f 
~- yi.l ransatlantik vapuru cKraı.ı.:;e ır. 
•Mari• bugün Nevyorkta h k t '. İçlcr;nde eski malive nazırı İbrahim ' n are et e mıcı- · 
tır. ~ l Kemalinin de bulunduğu diğer beş mazM 

nunu hcrnet ettirmiştir. (A.A.) 

ihracı yasak -c:l._..n 1 l k k n şı.· ar öy.Jnde l--eyelan 
ıyme lerin yurd d~ :ına Bursa, 21 (A.A.) - Mudanyanın Işık-
çıkarJması Önlenecek ' lar köyünde vukua gelen yer kayma~ı 

Ankara 21 (li • rno dönümden ibaret olan bir arazı p:\r-
ktıleti ihr~cı yasa:susı) - Gümrük Ve-! ça.c;ını kamılen hac;ara uğrntrnıştır. Zarar 

r dı ınn çıkar 1 ?.lan kıymetlerin yurtl miktarının 10.000 liradan fazla olduğu 
ı ması onJem k . . . . 

hırla bnğaj1s h k e ıçın yolcu- zannedılıyor. 
am~l d . rıb. a kında yapılacak m..ı- Devam etmekte olan heyelanı önle-

f'Ve aır ır tnli t b , 
maktadır. ma name hazır!a- 1 rnek için icab eden tedbirlere aş vuru -

muştur. 

' Yeni zelzeleler 
Karahisar, 21 (A.A.) - Dün saat biti 

ı 7,30 da hafif, diğeri 18,50 de cenubdan 
şimale doğru gürültülü ve orta şiddette 
olmak üzere şiddetli ilci yer sarsıntısı ol- ı 

muştur. Hasar yoktur. 
Gümüşane, 21 (A.A.) - Dün ~aat 17 

de ve 22 de iki saniye, saat 24 de üç sa
niye ve bu sabah 2.40 da da üç saniye 
devam eden şiddetli ze1zeleler olmuştur. 
Ayni saatte Kelkit kazasında da gürül
tiilü çok şiddetli bir zelzele olmuştur, 

Hasar yoktur. 
24 saattenbl'rl devam eden kar ve fır

tına yüzünden açılmakta olan Kop ve 
'.7,iga~a dağlan kapanmıştır. İki gündtir 
burada soğuklar devam etmektedir. 

Çay konuşması 
. lıb •ı dt'n baıhsertt:4'ek de~illm. Ziraat Vekili l\lublis Masa başında bır çay so C• n , . • 

Erkmenln l\llllet Meclisindeki :.özleri u2erinde dura.cağı~. 'ekil dedi ki. 

i.n1 t ·k tmek için köylüve bu r.ıraatın ne kadar kazançlı oldu. Çay ziraat eşvı e . 
- . •··b .. t it tazım ıetdl Ön<'c bu işe ehemmiyet vermiyen köyla tonu bilfiıl ,;:; a.. e me · · 

·ı t" ·tirı·ıen .,,.11n ne kadar ka7ançh oldutunu görünce derhal hareke.. dev.et elı e ye 1!i T""' 

te ceçti,,. .. .. k- .. ı .. ald x. -
İşte bltlm yedi cedden kalma ıtQ-adla~ koru orune .sap anıp .. ı .. ımın ıos • 

teren ibretli hadbe. 
Yalnız köylüyü itham etmi~elim. Tüccardan, her sınıf serbest meslek sahibinden 

memur sınıfına kadar cemiyetin biinyestnl saran derd budur. 

B~ıinün Iebleblciliğl yeniçeriler dcninln lebJebkilifidir. Bugünün moh&Ueblcl. 
Ji!t, Endeı-un devrinlıı muhaHebicilifidir. BurünÜ11 helvacıhtı dünün belncılı. 

ğıdır. Bunlar ve bunlar benzer birçok san'atlar olduk.lan 7erde saymakta devam 
ed<'rler. 'füccarımız bala reklamın manasını kavramamıştır. Esnafımız henüz müt 
teri tutmanın esrannı çözememiştir. Kit:lbcıhğım17. sahaf.ıktan, tuhafQ-eclll • 

ğfmiz zennecilikten, madeni eşya sanatımı1 bakırcılıktan kurtu1mu detUdir. 

Trakya çiftçisi sıkı bir propacand:ı ile pancat' ziraat( yapıp zengin oldutu u • 
man yaptığı işe kendi de şaşıp kalmıştı. Topratın buğday ve emsalinden ba.şka 
şeyleı de vereceğini ancak ekdiğinin parası <'ebine girdiği zaman anlamıştı. ı•ekl 
amma her işde omuzlarımıza devlet elinin konmasım mı bekliyecetlz? 

-2Ju.Jua1t. Ca/.ıJ 
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[ . Şehir Haberleri )~ 
Fmnlarm noksan ekmek çıkarmalannm 

önüne bir türlü geçilemiyor 
Müteaddid ihtarlara, ceza ve müsa::ere kararlarına 
rağmen fınnlar kapatılamadığından hileli e~mek 
,. çı,:armak'a devam edil:yor 

Belediye müfetti~leri Beşiktaş, E-ı ların ticar~tine mani olunamamıştır. Fı
minönü ve Fatih kazalarındaki fırınlar- rınlar, müteaddid cezaya çarpılmalann3 
da yapmış olduklan teftişler e nasında rağmen eksik vezinde ekmei\. çıkarmak-
1!0 ekmeğin eksik vezinde pi~irilmiş ol- ta devam etmektedirler. 
duğunu görmüş, ekmekleri müsadere et- Bu hususta fırıncılar cemiyeti reisi 
miflerdir. Ahmed: 

Son hafta zarfındaki teftişler esnasın- c- Eksik ekmek çıkaran fırınlara ras
da Kadıköy kazası dahilindeki fırm1 arda lanmaktadır. Bu gibilere Belediye lazım 
MO noksan verinli ekmek görülmüş, bun- gelen eczayı vermektedirı> dcmf>ktedir. 
lar aahiblerlnden alınarak DarülAcezeye Elanek yapıcılar cemiyeti reisi Şevki 
cönderilmişttr. ise şu fikirdedir: 

Müteaddid tc!tiş, ceza ve ihtarlara c- Kontro~ar. bu işde ihtisası olan 
rııtmen 'Üsküdar k::ızası dahilindeki fı- kimseler tarafından yapılmamaktadır. 
rınların yapmış oldukları hilelerin önü Eksik vezinde elonek çıkaran fırını ka
alınamamı~tır. Birçok fırınların eksik patmak salahiyeti mevcud olmamakla 
wzinde ekmek çıkardık1arı gBrülmüş, beraber bir fınnı kapatmak gayet kolay
ekmekler mft.ladere olunmuş, fırıncılara dır. Eğer Belediye teftişler esnasında ek
C9za verilmi§re de müc-bet netice elde e- mek yapıcı esnafından istifade etmeyi 
dilememlıtir. Eon son Parti kongre.sinde aklına getirirse çok i.!tifadeli iş yapmış 

'Os~dar kaymakamı İhsan, bu noktayı olur.> 
tebartiz ett1rmi4, fırınlarla başa çıkama- Ekmekçilik mütehassısı Esad İren iFe 
dıklarını anlatmıştır. iUnları söylemektedir: 

O'sküdar fırınlarına ne yolda muamele c- Fırınların idaresi Belediyeye bıra
yapı]acn~ı Belediye İktısnd İşleri Mü- kıl.malıch.r. Belediyenin fırınlar üzerin
dftrlüğü tarafından da tetkik edi1ımişse deki rolü şümullü olmalıdır. Ancak hile 
de sed salahiyeti bulunmadığından fırın- bu suretle önlenebilir.> 

Orta mektab ve liselerde 
sömestr taUlleri baş~a""ı 

Orta mekteb ve li"elerin ikinci sö
mestr tatili başlamıştır. Bu tatilden hu
ıruJJi, ekalliyet ve ecnebi liselcrı ile ilk 
kısım 'ınıflan istifade etmektedir. 

İlk mekteblerin .timestr tatili ise Ni
HDın ikinci günü sabahı baş'!.ıyacak. bir 
hafta devam edecektir. Hususi, eknllıyet 
ve ecnebi mekteblerinden müstakil ilk 
kwmların bu tatilden i~tifade edecekle
rine dair İstanbul Maarif Müdürlüğüne 
heniiz bir iş'ar vaki olmamıştır. 

Ticaret it:ılerl: 

YugoalaT ve Macar ticaret 
heyetl-:ri geldi 

Tathcının katili henüz 
tesbit edilemedi 

Şehzadeba~ı ~nayeti tahkikatile dün 
de müddeiumumi muavinlermden Feh
mi Sezai ve alakadar zabıta fımir~eri meş
gul olmuşlardır. 

Fakat dün yazdığımız gibi meşhur tat
lıcının ne için ve kimin tarafmdan öldü
rüldüğü haliı anlaşılamamıştır. 

Müddeiumumi muavini dün geç vakte 
kadar Beyazıd komiserliğinde tahkikatla 
me-:gu1 o1mu , maktul tatlıc~ Abdülka
dir'e uzaktan, yakından alakadar kimse
leri isticvab etmi~tir. 

Tahkikat netice~:f kat'i suretle bilin
memekle beraber dinayet esrarını mu
hafaza etmektedir. 

Şrhlr /!fJll'rl: JıılemlPketlmlzden zahire ve hububat mü
ları t.Htikleri ~sellum etmek üzere bir heyet 
gelmiştir. Yugaslavlar ayni zamanda pamuk 
almak tasanurundadırlar. Flo"a pi j'a"ınıt yeni,teıı 
Diğer taraftan Macaristan da satın aldık- k-.bin~le,. V'lohnlac"'1< 

ıan tifl\klerl teslim ebnek ilzere bir heyet Floryp oHijlarına MI bin Ura sarflle yeni -
gellr.S.Ur. Bu heyet yeniden tlftık Ye ham den 80 ltabtne llAn olnnacakt.ır, İn.,aatın 
derllerle alClkadar olmaktadır. Bu arada 800 ihalesi 1ün ~ledi~ datmt encümeni tara -
ton a-usnm anl::ışması yapıldığı da söylenmek fından vauıhnıştır. 

Ecnebi limanlardaki 
va~urlarımıza ger.i 
dönn1eleri bildirildi 

Türk gemilerinin ecnebi limanlara se
fer yapmasını hususi müsaadeye tabi tn
tan Koordinasyon heyetinm kararı diln 
telefonla Mıntaka Liman Heisliğine bH

Denizyollanndan iki memur tevkif 
edildi, ve bir acenta memuruna 

da işten el çektirildi 
dirilmiştir. 

Mıntaka Liman Reisliği bu karar üze
rine dün ecnebi limanlarda bulunan 7-8 
Türk vapuruna. yüklerini boşaltarak ge
ri dönmeleri için telsizle emir vermiştir. 

Tahkikat genişletildikçe hadisenin şümul kes
bedeceği ve suiistimale daha birçok memurların 

isimlerinin karışacağı zannolunuyor 

Ayrıca bu vapurların bulunduğu lımaıı- Denizyollan İdare.sinde vukubulan bi
'arda.ki Türk konsoloslanna da bu hu- let suiistimali etrafındaki idari tahkika
su. ta telgraf çekilmiştir. tın ad'jyeye tevdi edildiğini dünkü nüs-

Mıntaka Liman Reisliği bir müddet hamızda bildirm~ ve hadisenin tafsila
evvel Fransızlar tarafından 6 şar aylık tını yazmıştık. 
mukavele ile kiralanan Türk vapurları- J Hadisenin suçlularından üçü dün ad
na da geri dönmelerini bi!dirmıştir. Di-ıliyeye sevkolunarak, haklarında takilıa
ğer taraftan bu vapurların sahibleri ta başlanmıştır. Bunlar, Denizyolları a
Koordinasyon heyetinin kararında ya- centasında gişe memurluğu yapan Salfı
bancı memleketlere mukavele i 1e kira1a- hnttin ve İsmet ile, tasnif memuru H.a
nan vapurların vaziyeti hakkında bir ka- simdir. Dün de yazdığımız gibi, suçlula
yıd bulunmadığını ileri sürerek, bu va- rın bilet dip koçanlarıaa noksan miktar 
purların geri çağınlmamasmı istemiş~ yazmak ve kontrol dairesind~ toplanan bi 
}erdir. · ]etlerdeki hakiki bedeli gösteren raka:n-

Yabancı sulara sefer için yapılacc:.k lan tahrif etmek gibi hile ve de!ise yo1-
müracaatlan tetkik ve bunları Münaka-I larile mühim miktarda para ihtilas et
lfıt Vekaletine bildirmek üzere Mıntaka tikleri iddia olunmaktadır. 

Diğer taraftan Denizyolları başmüfet
tişi Said, müfettiş Ziya, Muzaffer ve Ve-
daddan mürekkeb heyet dün de idarl 
tahkikata devam ederek birçok acentı; 

memurlarının malfunatına müracaat et· 
miş, bunlardan Asaf adında birine işden 
el çektirmişlerdir. 

Hac\'.senin tahkikatına id'ari ve adlf 
bakımdan devam edilmektedir. 

Bir kahveci bir tarebenin oyun 
oynamasma müsaade 
ettiğinden 3 lira para 

cezasına mahkilm edildi 
Dün, Sultanahmed 1 nci sulh ceza 

mahkemesinde nev'i şahsma münhasır 

garib bir dava cereyan etmiştir. 

Sultanahmedde oturan Mustaf.l ismin• 

Liman Reisi Refik Ayanturun reisliğin- Kendileri ise, isticvablarında suçu 
de Münaka'.3t Vekiıletile İstanbul Tıca- tamamile inkAr ederek, demişlerdir ki: 
ret Odası, Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, - Bu hadisede bir zühul vardır. Biz 
deniz nakliyatı askeri komiserliği ve dip koçanlarına noksan miktar yazma- de bir mütekaid, oğlunun mektebe de
Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü dık, biletlerde tahri,fat yaptığımu dn a- vam etmediğini öğrenerek, takibe başlı>.· 
mümessillerinden teşekkül eden heyet sılsızdır. Fakat, meseli bir yolcu bizden mış, nihayet bir gün o civaı-da Alunedin 
bir iki güne kadar Mıntaka Liman Reis- bilet almış, bilahare bileti 9 yaşında b;r kahvesinde bilardo oynarken yakala-
liğinde faaliyete geçecektir. çocuk için ald~ğını söylemiştir. Biz d~, mıştır. 

Diğer taraftan kömür nakledilen baş- bilet üstündeki rakamı değiştirmek mec- Bunun üzerine derhal zabıtaya müra· 
Jıca Türk limanları arasında yapı1acak buriyetinde kalmışızdır. Bütün bu ifer caatla, kahveciyi ihbar etmişti:. 
nakliyata aid azami navlunları tesbit e- bu ve buna benzer sebeblerle ve hüsn~- Suçlu Ahmedi, hakim duruşması so
den tarife de şehrimizdeki alakadarlara niyetle yapılmıştır. Yoksa, bir cüriim nunda 3 lira para cezasına mahkum et" 
bildirilmiştir. Bu tarife dün bütün vapur kasdi ile değil... mişttr. 
sahiblerine tahrirl olarak tebli~ olun- Maa.mafih, ad?iye tahkikatı derinlc~-
muştur. Kömür navlun tarifesi 15 Ni~a- tirmeğe lüzum görmüştür. Henüz ala- Koçh"sarda bir cinayet iş ' iyerı 
na kadar muteber olacaktır. kalılardan bir kısmı, bu arada vapur1ar- ad:ım lstanbulda yakalandı 

Dün .limanda iki 
kaza oldu 

Liman İşletme İdaresinin 13 numara1ı 
motörünün yedeğinde bulunan 541 nu
maralı salapurya dün suların tesirile 
köprüde bağlı bulunan Posta. Telgraf İ
daresinin 5 numaralı motörüne çarpmış, 
hasara uğratmıştır. 

Deniı:yollan İdaresinin Naf1a romor~ 
körünün yedeğinde bulunan mavnalar 
dn Sirkecide 299 numaralı sa1apuryaya 
çarpmış ve küpeştesini parçalamıştır. 

Liman Rei~1 iği bu iki kaza hakkında 
tahkikata başlamıştır. 

da toplanarak kontro\ dairesine .ı=:evkedi
len biletleri tahrif eden memur adlıyeYe 
verilınemiş1erdir. Tabkikat tevsi edH
dikçe hadisenin rumullenece~i ve ehem
miyet kesbedeceği anlaşılınaktac.~. Sui
istimale daha bazı memurların isimleri 
kan~ması muhtemeldir. Zira variyet işin 
bir şebeke tarafından idare edilmesi ge

Dört sene evvel Koçhisarda bir cina .. 

yet işliyerek firar eden Dede Hüseyin is .. 
minde biri, dün İstanbulda yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Katil, Sultanahmed 1 nci sulh ceza 
mahkemesinde yapılan sorgusunda bahs· 

edilen adamın kendisi olmadığını söyle• 
rektiğini göstermektedir. 

Tahkikatı idare eden müddeiumumi miştir. Koçhisar zabıtasından gönderilen 
yazıda ise, katilin bazı mahrem yer'erin

muavini Cevad, maznunları 4 üncü s.orgu 
hakimliğine ,vermiştir. Hakim Sami ü- de bıçak yaraları bulunduğ1.l bildırild!· 
çünü de sorguya çektikten sonra, ruçlu- ğinden Hüseyin tabibi adliye muayene 
lardan Salahattin ve f smetin tev'kifJE>ri- ettirilmiştir. Filhakika ayni rnevln1erde 
ne karar vermiş, Rasiıni serbest bır:ık- ayni şekilde yara izler;nin bulunduğu 

mıştır. 1 J!Örillerek, tevkifine karar verilmistir. 

Tnpl'!nfılar: Miitef errik: 
te<Ur. Dolmaf:-ahçe ıta"ının i-şa 

Mühim miktarda madeni yağ formelitelrri umamh.myor Pofi~le: Kızılay Fatih KazH1 Şı b•sioin 
•e petrol geldi Dolmabahçede ı.n..~ olunacak stadyomus lrongresi 

Ankaraya giden balıkçılar 
heyeti döndü 

Dtin Panama bandıralı Oi1siper npurile mukaveles1nl, İstanbul Vali n Belediye Relcı.t Genç bir kız annesini başından Kızılay Fatih Kaza Şubesinden= 23/3/910 Yenl -'U mahsulleri kanunu. projeslnirı Mü 
nakaJat. Vekft.letı tarafından yenlden tetkik llmanı.T.ıta '140,767 kllo madml ;ai ve Dr. Lt1W Kırdar lmııa etmiştir. On güne ltB-. y.,raladı cumartıe.:1 günü saat 14 te yapılacak kaza_ 

803,!79 :ıı:no petrol gelml tir. dar Ertablı lmtre blna.mım yıkılmasına baş.. " mız "'melik kongresine ıubemlz azalarının edilerek projeye son şeklin verllın.Lş olması 
Dün "'C ... "bl memleketlere ıe..tln tanesi n lanaeaktır. K:.ısım))a.$3da Bilyükp.lyalede Hacıhusrev •A-1·'1tlcrl rica olunur . ..- ·'"'" .r~ ....,.. balıkc:ılqrı memnun bırakmış ve Ankaraya 

Daimi Encümen bntç~ tetkf<abna ma.hall<'r.nde 57 sayılı evde oturan Esma t'l ş· ı· H 11- • d afi• scrgı· si - d ırı di ı turna havyarı ihraç edilmiştir. yaşmcnkl kızı Nazlı tle kngft etmtsler, N:ızlı ış 1 $l ırevın e .., bir heyet gon erm'"'i er · Balıkçılar cem ye_ 
Sterlinİl dC:şmesı tiz-eıine tticcarlar devam edivor annesinin başına sahan kapaftlle vurara.k a,_ Şişli Halkevlnde açılan -.e büyük bir rağ_ t1 idare heyeti azasından Yusur, Mehmed ve 

bir toı:Ja ıb yaptılar İltanbul belediyesi daimi encümeni. vı _ ğh' surette yualırmıştır. bet gören fototrar sergisinden .sonra bu de 1 Ki\.mllrlcn mürekkeb heyeti Münakalfı.t Ve-
&m ı;:ünlerde İngiliz 11.rıwnm devamlı bir !Ayet Ye belediye bütçelerinin tetkiklerine Yarah kadın tedavi edilmek üzere Beyoğlu fa da bir afif aergisl hazırlanmıştır. SergL kili Ali Çetlnkaya kabul etml.şttr. Heyet, dQn 

ıekllde dUşmesı İngiltere ne lş yapan veya de\'am etmektedir. Sıhhlye, Ziraat. Maarif ha.stan~slne kaldırüm·~. carlh evlfıd hakkın nin Pazar günü ~eden aonra umuma açı istanbula dönmüştür. 
aatı~rım .sterlin esıı..sınn göre tanılın eden n Bavt·ıır Müdürlüklerinin bütçeleri tetkik da takJl'ır.ta başlanm~tır. lacafı haber a.lınmı.ştır. 
miles..<:ese ve tüccarlar arasında bir endişe ve ta.~rUk olunmuştur. ÇengPlköyiinr'e bir evden Üskfirl~" Halkevin,Je ko-ferans 
9}'1.ndu·mıştır. fir cad~e "lİn ka 1a1insyon inş;ıatı yan"", çıktı Üsküdnr Halkevlnden: 24/3/940 Pazar gü_ 

Bu mnltsadla dün Ticaret. Odasındıı. ıtha- r nü saat 15.30 da Haydarpa.şa itse.si tarih öıJ_ 
ı!t n ihracatçılar sureti hu..-usiyede bir top_ ihal~ e.Jil,Ji Cen~lkövünde Ltıtrı~y .sokağında 9 nu - retn-.e.."'ll cemal Yener tarafından (Polonya 
Jant~ yaparak nzlyetl tetkik etmlşlerdlr. Harblvede Val!konağının kıı" ısındaki Em_ maralı Ha!lle aid evin bir odasından dün yan nın takstrnU Lslmll bir konferans •erUecelı. 

Tficcarlar .satışlarını sterlinin eski kıyme_ lfık ca:lc!eslnln kanallzacvon lMnntı 9000 Jl_ gın cıkmı,,, bu odanın kaplamaları yandık- ıır. HerkP.s gelebWr. 
tl olar, 521 kuruş üzerinden yapmış oldukla rayn müteahhide verilm!.ftlr. Yakında ln§:ıata tan sonra yangın yerine gelen itfaiye tara_ ·········································••••••••••••••••••••• 
nndan, Merkez Bankasınca satış bedelleri başla,pacP.ktır. flndan ate-s söndürülmüştür. Yangının ne MUn r Nure'tin konseri 
yeni kur olan 481 kuruş üzerinden ödendiği K ii it ii r ı ... . p ri: sure:.ıe çıkUğ.ı tahkik edilmektedir. Kıymetli san'atkarıınız Münir Nuret-

---~ 

Gümriiklercle: 

T::aarruf maksadile telefonlar 
kaldırılıyo: 

Gümrükler İdare.si tasarruf maksadlle günı 

rük bıı~üdür muavlnllklerlle !da.renin dl .. 
~er servl.'llerlndeki telefonları kaldırmağn ka. 
rar vermiştir. Yalnız başmüdür ve müfettiş takdlrdP büyük zararlarla karşılnşacaklnrını ~ki eroin kaç'>kçısı yakalandı tin tarafından Şişli Çocuk Esirgeme Ku-

tebarflz ettirmişler •e bazı teşebbüslerde bu- Hukuk F akü it esi talebe} eri !erln odalarında birer telefon bulunacaktır. 
ıunmağa karar Yerınl.şle.rtlir. Zabıh dün Kadıköyünde lkl eroin kaçak_ rumu menfaatine Pangaltı Tan smema- İstan~uı clvanndald yerlerin gümriltc mil 
Rmtıa .. _ .. ellerinin bangl kur uwzerlnden Jzmire gi~,.ce'·Jer cısını vakalamııılardır. sında 23 Mart Cumartesi akşamı saat 21 ..._.. hl k dürlerlne de ancak fevkalMe ahvalde t~ 

Pıdencce~ henil.z malllm olmamakla beraber, Ünlvrrslte Hukuk Fakültesi talebeleri 23 Bunla':' ~abıkah ~yaz ~e r açakçıların - de en son parçalardan mürekkeb fevka- !anılmak üzer(' ayda 50 telefon mtisaadesi 
bankanın satıtıarın dovlzle olan mlktnnnı Nlsnndl\ 500 kişilik b!r knfi1e halinde İz:nlre ~an Mıız:>!fer~ arkadaşı Salfıhnttındir ve 1 'ade bir konser hazırlanmıştır. verilml:Jtir. 
~~~~~eubm n~~~M~~~-~te~d~~~~ ~~~de~~~~~~~~un_ı====================~===========~ 

h~~ü~~R~ll~~z~n~ü~· fil~~ft~~~ti~~~~tD~lzy~-~~u~ _. ~-------------------------------"~· 1e etmektedlT. - lan İdatt3ln!n bir npurunu kiralıyaca'.{lar_ Bıındıın ba~kn Mnzafferln ustllnde bir de tr ' 

..... ~ .................................................................................. : dır. b;v;.k ~~:~!ıt!:ı:~ fukaaar Cümhurlyet 1 TA K S ·ı M Sinemasında 1 
-.- Vilayet bütçele· ine muallimler içi..:ı Mudci('i•rnıwnlll~lne teslim ed11mlşlerdlr. 

Satılık ko·· şk ' tah~isat ı·onuıat'ak ı·kinci zafer haftası 
ı 

Pir ihtiy:ır~ t· .. mvay ça .. ph 
_ Mu.l'i' !ekA.1etı, İstanbul Maarif Müdür_ Knd>köyde oturan T1 yaşlarında 81mon, 
ıu~ilnd!'n uç, dört ve beş sınını köy mekteb Tablm e:ı.dde."lnden geçerken Harblye_p3 _ 

1 
lerlle bn mekteblerdeki talebe ve muallim ı tlh tramvayı earpmış ve yara.lanmıştır. Ya., 

Deniz kenannda ve~·a denize çok ~YL'!'Jlt sormuştur. Elde edilecek rakamlarla rnlı ihtiyar tedavi altına alınmış, kazaya 
yakın bir yerde . geniş bahçeli bir kay me~tebluinln redricl -tekilde beş sınıfa se""'b ol:ı.n vatman hakkında tnkibata b;ı.~ -
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar- ~ca.k~a.sı programının tatbikatı hazırla_ lnn!nıştır. 
da Boğazda veya Anadolu sahilin- · . b" b 

' 
1 

bil' M" k" . l fla Vllly~t b\lS\131 muhasebe but.çelerlnln ki Duvarı yı' ılan ır ev oşaltıldı 
de o a ır. um unse ıo oğrn fay-:\ablıtı yüzünde ltö k -

. . t fsil"t :fi t s P~d 

1 
anım ad dln1n n Y me teblerlnde mu Diln Fatihte. Sarıgüzel caddesinde terllk_ 

bırlıktc • a • a on a k e sayısını çoğaltmak kabil o!!l.- çl Ahmedc akl 80 sayılı tkl katlı evin yan 
cMakbule> adresine bıldirilmelidir. m~ma tadır. V!UıyeUf'.rden yeni ~ene bütçe_ duvarı birdenbire yıkılmıştır 

lerıne mualUmler içln Sazla tahsisat. k - · 

' 

' sı ayrıca 1.stcnm~tl.r onma_ HAdl.seyi muteakıb alı\ltadarlar tarafından 
.,. • keşif yapılnı14, n tahliye edllınllUr. 

arıyorum Görülmemiş bir muvaffakiyet 
Şimdiye kadar çevrilen filmlerin eu büyüğü 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

POLTAVA MUHABEBESi 
(Deli Pl'tro'n11n sonu) 

Bu fevkalade fHmi muhakkak görünüz, 

~----------------------------~~-., • 



!2 Mart SON POSTA 

Harblerin kazanılmasında 
ava bombardımanlarının 

esirleri olabi .ir mi? 
'· ........ ·--··· ... ···-·· .. ---·............ Y A Z A N . .__.. ........................ -.... ... ._.., 
~Emekli general H. Emir Erkilet~ . . 
] ''Son Post:ı,. nın ask :ri mu~1arriri İ 

·: : A lmnn uçakla~::~~;ı:a-;;~·~;~-···-·--··-··-....................................................... __ ,: 

müh vcl İngilterenin en §imalindeki ı ~"'' .,,ıt""' 
im Skapa Flow deniz ve h va üssü- .,,,> 

ne yaptı rı bir baksın taarruzuna Şlll· 
dctli bır mukabele olsun diye İngiliz u- j 
çaklan da Al""'..... ş·maı d · - J • ._..yanın ı emzınde 
ve Da· nııruırka ile olan hududunun he-
men garbında bulunan Sy!t :ıdasındaki 
~omu.m ili:süne saldırdılar. Şüphe yok 
ki her iki taraf binbirine az, çok zaraı'-
lcr ve ölümler verdirdiler. 

!ngn· h kııbil ~a. n:zaretahtin.in, yapacağı mu-
ı.çın. sıscn Sylt dasuu 

Sayfa 1 

1 Hadiseler Karşısı:ıda 1 

GANDi SİNIEMADA 
· fE3) undan 'bir müddet evveldi. Ka - ' b~grafik mahiyette&. Bafrohl Gancli 
\gı dınlı erkekli bir mecliste laf bızzat oynamaktadır .• 

arasında Gandinin ismini söylemiştim. V~ ~i ~!adım: 
Erkeklerden birkaçı bilhassa kadınlar bu Buyuk ışler başarmak için ortaya atı· 
ismi ilk defa duym~ gibi yüzüme bak- 1ı:'1 yalınayak, başıkabak resim çıkartan. 
mışlardı: gunlerce aç yaşı yan Gandı, kiıf ı derece-

- Gandiyi tanımaz mısınız? de meşhur olamadığını bızzat kend! de 
Bir kadın cevab vermişti: anl~ış o~acak. ki, bu ~an sonra film 
- Bir nevi kumaş. çev~me~ ıstemış. . . 
- Hayır efendim, kum.aş değil, mcş _ Şımdıye ~adar, hıç bır evde iS'rni a • 

hur bir şahıs. nılıruyan, hıç bır kadın çantasında res _ 
Tanımamışlardı: mi bulunrnıyan Gandi, bundan boyle her 
- Nasıl tanımazsınız? tarafta anılacak, resimleri çantalarda, al· 
- Hiç duymadık. bümlerde, duvarlarda görii'ecck. 
- Nası! duymsmış olursunuz. Resmini Gandi çorab moda olacak, Gandi şap-

de gazetelerde görmediniz mi? Hnni aya- ka çıkacak. Gandi biçimi gömlek giyilc
ğın.1a nnlın, arkasında yalnız bir peşte _ cek. Velhasıl Gandi bir Rober Taylor ha-
mal, gözünde gözlük. lıne gelecek. 

- Görmedik. Kim bilir belki de ona yüzlerce, bin • 
- Duymadınız mı yahu, ikide bir ı:ı~- lerce kadın aşık olacaklar, hergün aldığı 

lık grevi yapar?.. mektub~rın sayısı mılyona yaklaşacaK. 
- Duymadık. Ve bir yerden bir yere gittiği zaman haa 

onu teR bir kere görmek için sokaklnrı 
dökülecek. 

Ne garibdi; Gandi gibi siyaset dünya-
sının en belli başlı şahsiyetlerindel\ birini 

~~def seçmesine bu büyücek ıtdanın bü
tün '_1vil hallonın tamamile tahliye edii
m~ olması ihtinıa'i mani olmamıştır; 
belki de az, çok saik olmu~ur. Çünkü 
Alman uçaklarının Skapa i'low İngiliz 
fi~~ .. yaptıklan :taarru4da birkaç sivil 
~uştu. İngilizler de ayni çeşid şiddetli 
:~r. ~u~~belede bulurunak istemışlcr ve 

1 

tanımıyorlardı. 

Ne garibdi: Bu asırda ayağında ta -
kunya, arkasında yalnı:r: bir peştemal 

1 dolaşan bir kimseyi tanımıyorlardı. 

- Gandiyi bilmez misiniz? 
Sözüme, 
- Bilmeyiz. 
Diyenler. 

ıvil. ennın tamamile tahliye edildiği 
mal~m olmıyan bir Alman adasındaki 
:~~ ve hava üslerine iyi tertib ediL'lliŞ 
ır ava bombardıman taarruzu yaparak 

aabaha kadar bomba yağdıTmışlar ve bu 
suretle öçlerini alm~lardır. 

1 Ne ~ar:bdi: İstedikleri yapılmadığı za
man gun erce yememekte, içmemekte 
ısrar eden bir kimseyi tanınuyorlaniL 

Dün bir gazetede okudum: 
•Fransız gazetelerin;,. Londradan vN

dikleri bir habere göre açlık grevlerile 
m.eşhur Hintli milliyetperver Gcmdı yir
mi bir lisana duole edilen bir film çc -
virmiştir. 

Mahatma Gandi isminde olan bu film 

- Resmini görmediniz mi? 
Sözüme, 
- Görmedik. 
Diyenler, bu sefer: 
- Gandi. 
Denilir denilmez: 
- Biliriz, diyecekler, hiç bilmez oh•r 

muyuz... Gandiyi bilmem.ek kadar ayıb 
ne olabilir ki! .. 

k ~u hEtdiseden anlıyoruz ki, bir tarafın 
asıd veya hata eseri olarak hasmın bir kasabasına taarruzu halinde bu hareket. ,-E un ( b · ı · · d 1 

~ " -ı ~:~:~:.:,ı:ı~ct~~.:::::1'~:y~~cce;ü;;,::~ L_ arı l 1 yor mu 1 n J z r _ı 
mıyecektir. Bu mukabelenin bir muka- Ç 1 k d 
bil karşılık ve bunun bir üçüncü muka- lngiliz bombardıman tayyarclerini Almanlann Heligolcınd. adası üzerinle ay a yaşıyan a ITI 

bil taaruzu doğurması ve bu mukabele- göstf!ren. tem sili bir resim ı Londrada ya • 
lerin nihayet sonsuz bir öç alma zinciri müşlerdir. Elhasıl Fin - Rus sulhimC? Hci- ba katmamak mümkün olmaz; çünkü ne şıyan bir çiçekçi 
teşkil etmeleri, bugün oldukça uslu du- sinkinin ve diğer Fin şehirlerinin hava- de olsa cephe'.eri ve cephelerde harbi 1 kadının, çay bü
z:ın. her iki tarafın bin!er1e hava ejderle- dan şiddetle ve devam!ı surette bom bar- besliyen bizzat memlekettır. Şchir~er, 1 tün gıdasını teş -
~nın bir gün birib"rlerinin memleketle- dunan edilmeleri değil, yalnız ve yalnız ıkasaba ve köyler, muhtevi '.>ldukları fao- kil etmekte inüş. 
~ne ve ha'-klnn harablyet ve ölüm yağ- Finlerin tamarni!c kendi başlarına kal-ırikalar, istasyonlar ve her tiirlü içtimai, Bu kat.im pek en
l~;ağa kalkışrnalan muhal bir şey de- mak sebebile, hasımlarınm büyük ve e- mali ve iktısacli müesseselerle birlikte, der olarak ancak 

ır. zici sayı ve malzeme üstünlük.lerile ya- yakılıp yıkılır, halk öldürülür, yollardan bir iki lokma ek • 
h' Fakat bunlardan ne çıkat'?! Eğer şe- rışmanın maddeten imkansızlığı mües- geçen ve tar.ıalq;-da çalışan insanlar uçak mek yermiş. Günde ~tiği çay altmış 
bırler yı~makla ve sivil halk öldürmekle sir o1muştur. Pek büyük silah, malzeme makineli tüfek"t ateşlerir..den geçiril1r, b d a rı· .. lı b bo k 
k arbc nıhayet. vermek yani son zaferi ve insan ihtiyatlanna malik 600.000 kışi- sedler, bendler, yol ve demıryol köprü- ar ae.ı. geç ıgıne gore sa ~ 7.~ 
~zanmak kabı! olsa idi t n · lik bir orduya karşı yalnız 200.000 asker Jeri tahril> olunursa elbette nıem'~ket, olması ıcab ederse de kadın gayet sakın 

bınde M d "d" spa ya ıç har- '-~ ·1• t ed ·· de 18 lı t. w a n ın, Ba?'Selon:ı ve Val . ve pek az malzeme ile tarih in gördüğiı v! kuvvet kaynak.lan cihetile zayıftamı~ o- .ıkll'<P.J\e er ve gun s&l:ıt ça Ş ıgı 
nın ah 11 • ensıya-d- m a e ve 1ümanları birer harabeye tanıdığı en parlak, muvaffakiyetli ve şe- lur. Bunun içindir ki memleketın hava halde yorulmazmış. 
h oner ve her bombardunanda yüzlere refli bir savaşı yapabilmiş olan Finleri müdafaası meselesi, lüks ve fazla bir ted· * 
halk. kur~an ~lurken İspanya komünL'\~ ağır ~rtlarla .sulbü kabule sevkeden Şf'Y bir addolunmıyacak kadar ehP.mmiyetll 

l 818 senesind~ki bisikletler 
ı 818 senesinde Fransadaf bisikletin 

bir nevi icad edilmişti. Bunlarda iki 
tekerlek ve oturmak için bir sele, ~vk 
etmk için de ~don mevcuddu. Fakııt 
bugünkü bisikletler gi-bi pedamı.r ·t.m 
ket e!t:riJmezdi Bi"iklete binen ayRğile 
yere vurmak suretile bisikleti yürütür
dü. 

* Köpek dişç~leri 
Amerikada köpeklerin dişlerini te

da\'i eden dişçiler vardır. Köpekler bu 
di~ilerin bilhassa köee\'. · yaptırttı
ğı koltuklara ba~ r r. Köpekler 
ağızlarını açmakta. dişlerini g6ster -
me.kte güçlük çıkarmazlar. Fakat dı~1ri· 
nin a~ızlanna krpeten sokmalarını görkifik~~etı teslım olmnğa bakardı. Halbu- son zaferi elde etmek için hiçbir ürnid- ve harbin esaslı meselelerinclen biri sa- Hindlilerde gzmah haç 

81 
~ılıyoruz ki t~anyol komünist parti- ~eri kalmamış olmasıdır. • yılır. AlrnaınJann gamalı haçının H:indis- miye hiç t.ahammülleri yoktur. Kerpe

tanda.1<i adı Svastikadır. Bir dinin rem- ten ağızlanna yaklaşırken gözlerini ka-~ın ic:a:e ettiği doğu İspanya anca.k Son zaferi elde etmek için harberlil r Ya"nız hava taarruzlarile nasıl ki son 

zi ola!·ak kullanılır. parlar. ikiye. h?lunerek parçalandı&rı ve askeri ve ancak 'bu ü.mid tamamile kaybolduğu 1 zafer elde edilmezse, en muvaffakiyetli 
m~ğ.lu.biyete uğrıyarak en son zafer ü- zaman sulhe yanaşılır. Yoksa teşekkül 1 bir hava müdafaasile de harb kazanıl-
mıdını ıc:1ybettiği için teslim olmuştur. etmi§, millf vicdan ve milli benlik sahibi maz. Harbin kazanılması, memlek~t~n ................................ - ................................. - ..... - .... - ........................... _ .. _____ _ 

~ Çin, bunca §ehir ve sMl halk olmuş milletlerin mahza, şehirlerinin ya- maddi ve manevi bütün kuvvetlerım~ 
hombard~an'cırına rağmen hala tesl kı~ıp yıkılması ve sivil nüfu~larırnn yı.ı- ortaya konmasile en nihayet hasmmkı-
.olmuş degildir. ım c:adıkları şehir ve mahallelere yangın ve lerine daha üstün ve daha dnyanıklı ol-

Polonyanın, mahza şehı.r 
1 

• • tahrib bombalarının atılması sebebile maları sayesinde mümkün olur. Onun 
J.Oidd tli h ve s.vıllnı ı· ·· ·· · · b .. 1 k f"l ·ı h t1 A r e ava taarruzlarına uwrad te.s ım olmaları duşunillemez. ıçın ugun yanız uça 1 osu ı e ve a a 
kendini .şaşırarak ınağlub g 1~ğından Bilhassa biribirlerine müsavi ve mli- ya'.rıız don:ınma ile harbolurımaz ve y:ıl-
zannetmek en büyük bir gafl 

1
°

1 
uğun~ tevazin kuvvetlerin çarpıştığı nıi1Jetl"r nız bunlarla kazanılmaz. Bir mem1ekc>-

teki P l e o ur. Nı- h . . b"t~ . • ·...+· • ·ır k . m o onyada. en çok h arbınde nihai uferin nihayet son z:ı/r- tin u un sıyası, ı!.r.ımnı ve mı ı :uv-
lla d"' ava taarruzu- · f · k k .. "d'l uçar olmasına ve hatlA k . re olnn ümidini kesmtyerek s:nirlcr'ne vctlerı son za en azanma nmı ı e ~r.-
hir bulu a açı bır se- 1 d M"ll . b"f" a~r "dd 

1 
nmasına rağmen. en ziyade ~ve sona 'kadar hrıkim alan yanf harbe sona 1 ferber o~a ı ır. ı e.tin ukul n n:ad · ı 

f1 C"t e harbetınic: olan b' t V kadar dayanan tarafa teveccüh edeceği Vl' manevı kuvvetlerı aya anmn.ı ır. 
• ızza arşova- • ı · 1 "k k dır. Doğu Avruparun b he b . keyfiyeti geçen Büyük Harbdenberi mü- Fakat manevı kuvvet erın yanız yu ~c. 

-güzel ve milyonluk ma..~ures~~ht$ reski, tearif olmuştur. o halde yakıcı, yıkıcı değiı sağlam ~e dayanıklı olmaları da 
leleri yanarak vıkılıyor v b. : ~ah:ıl- ve öldürücü hava bombaroımanlannm, lazımdır ki geçıci darbeler ne kadar arJ 
kak~nnda yar;lanan v e .. 1

1
n ar~e so- bilhassa devamlı olmaları halinde, sin~r- ve şiddetli olursa olsunlar onu sona ka-

eya o en bınlerle · 

tıkuyucularıma 

Cevablarım 
Eskişehirde Bay F!akkıya: 

- Evlenmek istiyorsunuz, hoşunu .. 
za gidecek kızı bulamıyorsunuz, Tey
zenin sütununa bir nan koydurmak 
yolunu düşünüyorsunuz, henüz 191 

tecrübeniz de pek az: 

tanıyorsunuz, aklınıza gelen çare bu 
abladan istifade etmek, onu komişmıı· 
lannıza vasıta yapmak ... • 

Fakat çocuğum, aklına gelenin ne 
kadar çirkin bir şey olduğunıı dikkat 
etmedin mi? Haydi bunu yalnız. ben 
işitmiş olayım. 

* Kadıköyünde Bayan cA.> ya: insanı ne enkaz altından k k ler üstündeki tesir1~rinl büsbütün hesa- dar sarsıp yıkamasınlar. H. R. Erkılc>t 
çı arıp urt:ır- =====~========-==============::=======--============================ 

mak ve ne de hatta gömmek kabil 1 Pr f •• S f • d' • k f yor~en şe.lıirde diri kalanlar hala ~0~~ O esor ieg rıe ID OD eraDSl 
cBu işi biraz tehir edelim• diyorum. - Saydığınız ihtimallerin hepsi va.. • 

U.Ş 

rfddir, kararınızı da doğru bulururnı 

barikadJnrının arkalarından vey:ı 
rel d h pcnce-

er en mu arebeye devam ediyor1ıırdı. 
Varşovanın teslimini hava bombardı
~anlanrun müthiş tesi:inden değil, hiç' 
bır ~uvaffakıyet ve kurtul~ ümidı kal
madıgındandır. 

h ~us - Fin harbinde. Fin ordusu cep-
e :X~e. harikalar y,.,. tırken arkada Fin 

şehır~J -~.mbalanı'" or ve yüzlerce sivil 
halk oldurulüyor rakat bunlar F" 
genemllerinin VC" F n s""b· 1 . ~n 
Ein · l . . u af ve er ermın 

ır erıru bozmak şöyle dursun, bilakis 
onları hasımla da'ıa b.. -k d h h • '1) u ve :ı a ızlı 
:intıkam halnlc!e:ıle dö - ~ t ,,.;u,, d vuşmeoe cşvik Konfcrcnstı::n :t>ir intıbcı 
~fil~ • 

Nitekim bu t . . . .şehrimizde bulunmakta olan Franstz 1 rans vermiştir. Bu konferansta Ü'nh•ersi-
cn az on düşm ~~~~ıd~_ır .. Fi~llye kawrşı Enstitüsü ve Siyasal Bilgiler mektebi te erkanı, profesörler ve talebelerle bir 
nu t<ıJuni d • . . urulmuş oldugu- profesörlerinden M. Siegfried dün akı:am çok münevver kimseler hazır bulunmuş-

" n e "' lırız: fakat Fin1er dü · · ':i f "rü b gil (İki kı' m::ınln ... mı h<.ıvad;m 3a~d rıla b b 
1 

ş- saat 18.l.5 te Üniversitede (Sanayı ınkı- tur. Fransız pro eso u n ta a-
la değil, bilfiil ka • ' 1 d n om a Dr- liıbının zamanımız meseleleri üzerinde- rasındaki tezad: Avrupa ve Amerib) 

vga mey anında ~ldür- lıd. teslrlerl) mevzulu mlih1m bit konfe- mevzulu ikinci konferan3UUı verecektir. 

* ' Eskişehirde Bay cA. R.> ya: 
- Elazığlı genç kıza talibsiniz. is -

terse fotoğrafınızı göndereceksiniz, rc
na akıl değil, hiç olmazsa kendiruzi 
bu şekilde tanıtmış olursunuz, yalnız 
Elazığlı genç kız sarih adresini yol1a
ması için bu sütunda yaptığım ricaya 
henüz ccvab vermedi. kendisine yol • 
}anmak üzere bana tevdı edilmiş olan 
diğer mektublar da elan masamda dur
maktadır, biraz bekliyeceksiniı. 

* . 
Bcşiktaşta Bay cZ. N.> a: 
c- Kızı seviyorsunuz, onun da sizi 

sevdiğini sanıyorsunuı.. fakat ailesi pek 
sıkı, kızı yalnız sokağa bırakmıyor, 
görüşmeniz pek seyrek olarak aile 
toplanttlarına münhasır. Fakat bu kı
zın bir ablası var, evlidir, kocasını da 

meseleye sizin tarafınızdan knpan 
nazari.le bakmak lazım. İkinci ez ıı
rah a intizar ediniz, ileride imkan çı
karsa be1ki size müfid olabilirirn. ~n
de adresinizin bulunmadığını hat1rlıı • 
yınız. 

* 
Adapazarında Bayan cB. K.> a: 

- Sorduğunuz suale bu sütunlarnıı. 
diğer vesilelerle birçok defalar cevab 
vermiştim, mademki gözünüze ılişme
miş bugünlerde tekrar bahsederim. 

* Karabükte Bay 1smaile: 
- Hangi genç kızdan bahsediyor 

sunuz? İsmini yazmayı unutmu~st~ 

nuz. 
'fEYZE 
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Servetifünunun ellinci yılı 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

-' 
Beşinci Meh edin Bu ayın 29 unda n~redilecek olan lekete yaptığı büyük hizmet, bilhassı 

nüshasile Servetifünun tam ellinci yılı- bunun için büyük ve değerlidir 
na basıyor. Bir insan için ta~it vasatt öm- Üdebayı Cedideden sonra Fccriati va 
rü aşan bu rakam, bilhassa bir mecmua nihayet Hececiler ve arkasından bugiinc 
için ne büyük bir mana ifade etmektedir. kü nesil. .. Grup grup bütün san'atkô.rlal! 

meli seyahati 
Karışık bir iş - HünkAr seyahatleri nasıl telfikki ederdi? • Neler 
lazımdı ? - Hanedan tehacümü - Mefruşat, mutfak, ahır meselesi _ 
Mükerrer ve müteaddid alaylar - Beşinci Mehmed soruyor: "Paraca 

Burada bu elli yıl içinde Servetifünu - hep bu mecmuanın sayfalarında ilk ese!\ 
nun Türk edebiyatına ve Türk kültür &- ledni neşrettiler. Tevfik Fikret gibi, Ha"' 
lemine yaptığı hizmetleri ayrı ayrı sayıp lid Ziya gibi, Ahmed Haşim, Refik Ha
dökecek değilim. Onları herkes biliyor ve lid, Yakub Kadri de ilk deha örn ki · · 
h .. Tü k b e ermı-
~r m~nevve.r r ütün ka!bi ile tas - burada verdiler. Gün geldi, Orhan Sey .. 

nasılsınız, hediyeleri düşündünüz mü?,, 

dık edıyor kı, bu mecmua, irfan hayatı- ! finin, Faruk Nafizin, Yusuf Ziyanın bir"' 
rnız~ ~er .. za~.an .. devamlı bir. r,neş'ale .hiz- I ç~~ güzel şiirleri bu mecmuada çıktı. 
met'.nı ~o~muştur. Bunun ıçındır kı, o Gun geldi, Yedi Meş'a!eciler, ilk gençli~ 
~.eş aleyı ılk yakan Ahmed İhsan Tok - ateşile tutuşturdukları şiir meş'alcsini 
g?.z bu en kıymetli eserile ne kadar ö - burada gezdirdiler. Ve işte görüyoruz, 

Bir yandan memleketin içinde zuhiır Biz hünkarın seyahatleri nasıl bir şevk · · f d d hA v.un.se haklıdır. Onun bu şerefli muhar - bugün de öyle oluyor. 
ıçın ay a an ali olmasa gerek... ı k l k h t 

eden zorlukları, meb'usan meclısinde ve zevkle telakki ettığine vakıftık. Gamb- Her şeyden evvel seyahate hanedan _ rı.r 1 v.e ~~cmuacı 1 ay.atında her va- , nsan ömrü ne olsa fanidir. Yüz yıl y:ı-
günden güne tezahürleri şiddet kesbeden le zamanında donanma tarafından Mar _ dan, hükumet erkanından kimler ıştirak kıt yenı fıkırlere, yeni san at ve edebiyat şa, öleceksın! Faknt arkandan yaşıyac'll( 
ihtil5.fları, muhalif matbuatın hıç bir mara açıklarında tertib olunan büyük bir edecek, bunları haddi akal~ indırerek cereyanlarına açık bulundurduğu sayfa- olan - eğer varsa - sadece eserindir. O ·-
kayda tabi olmıyan hücum!arı ile uğra - manevrayı Ertuğrul yatile temaşaya çık- , tesbit etmeliydi. Hükiımet erkenınclan Jarı, bilhassa bu mazhariyetinden dolayı, ser, milletine ne derece faydalı ne C!c .. 

ıırken, hükfunet, hepsinden daha mühım, makla başlıyarak Herekeye, İzmite, Şile- sadrazam harbiye ve bah . b' dün nasıl bir tarihse bugün de öyle bir ce şerefli bir eserse hımın d~ o l L' 

daha acil tedbirlere muhtac olan Rumcii ye, Bursaya, daha mühim olarak Seyid _ . ' rıye nazırı ıt- tarihtir, nasıl kı yar~n da öyle olacaktır. takdis edılir. İşte cServetifünun> 1 lo 
işlerile, ~ her mman, her vesile ile par- ler tepelerine, oradan Edirneye bir genç :ahı khazır bulunac~klardı; bunlar: gidi - Şu anda bir an gözlerimi kapayıp ge- ı eser1erden biridir ve omm sadece oir k 
lamağa müstaid olan Arnavudluk ahva- adam hevesile koşan hünkarda cismani _ ;~~fi;e~er~e d~aiı!~~ v~ ~ahalh er~:~n 1 çcn yarrm asrJ düşünüyorum: 1891 dP. sahibi yoktur; babası Ahmed İhs .. 1.:1, 

lile endişelere kapılmaktan hAli de;ı;,ldi; ' yetten ziyade maneviyatından gelen bir e .~~- er 1
'. ~ 1? tıyaten bu ışın yalnız resimli bir fikir ve aktualite mec- 1 Tevfik Fikret ten bugüne gelinciye kad.ıır 

b l'!arayca gorulme.ı;ı ıhtımal' d d" .. ··· ı 
ve bunlar için yegane yaplması hatıra ' kuvvet nefhası vardı ki onu hemen a- . . 1 e uşunuı • ı muası olarak çıkan bu risale birkac; ~ene bütün yardımcıları, yani aşağı yukarı 
gelen it ıslahattı. lalahat!.. Ne zamandan- taletinden ioyar, ve her şeye müheyya ~:lı~~ı:. Asıl mese~e haı:edan tehacümü- f sonra en hararct1i bir edebiyat organı o- bütün fikir ve edebiyat alimimizin ta • 
beri bu kelimenin etrafında dönülüp du- bir tazelikle diriltirdi.. Ancak bu uzun nun. on~ne. geçmcge . kalıyordu. Bereket luyor. Zaten daha .Nabizade Nazımın nınmış çehreleri onun ayrı ayrı uzuvln
rulmuştu; ve her t~ebbüs akamete mün- 1 seyahat o zamana kadar yapı~ış olanla- versın .~ı bız buna d~_ır ~ir fikir telkinine 

1 ~Zehra.,, .<:ı tefrika edildiği sıralarda ede- rıdır. Bunların içinde, başta büyük şair 
cer olunca artık kelimenin herkesi bir rın hiç bırile mukaye.e kabul etmezdi. teşob~us etme.den hunkar kendisi, i:?in bi bir kisveye bürünmeğe başlamış olan 1 Abdülhak Hnmid olmak üzere, yazık ki 
fÜphe tsbessümil• güldürmekten bnşka Buna dair bir karar almak için iptida z~rlugunda~. z~yade tahmini az çok müm-ı ·Servetifünun, un asıl bu suretle san'at bir kısmı bugün ölmüşlerdir, fakat Ser .. 
hizmeti ka'ımamııtı. Islahat yirmi dört noktası hünkArın bir istimzaç şeklinde k~~ olan mulaha.~alarl~, bu zorl~ğa ken- { 1Pminde cEdebiyatı Cedide, ye besik ve vetifünundaki hatıra1nrı - edebiyat ta• 
saatte, dç kanun ta.slağile tahakkuk edc- I muvafakatini almaktı, binaenaleyh bu _ dısı ç~r~ b~.ldu :. oy le kı beraberınde gel-

1 
basamak olduğu devri hiç unutmamak la- ı rihindeki altın kalemle' yazılmış isimleri 

bilecek bir iş değildi. Her türlü ihtilAf - radan ba)lanmak üzere ilk öne<? ta.savvu- mel~ı:nı munasıb ve mut'aka lazım ad - zımdır. gibi - asla ölmiyeccktir. Servetifünun, 
ların kaynar bir kazanı olan bu kıt'ada run az çok teferrüatı görüşülmekle ikti _ dettığı haned~n a~~smı ::;arayın kolaylık- ı Tevfik Fikret, Halid Ziya, Mehmed bütün bu isimlerin de mabedidir. 
ıslahat yaP,abilmek için bir imkAn bu - fa edildi. ! la. barındırabılecegı bir adC'rle kadar 111 • Rauf, Ahmed Hikmet, Hüseyin Cahid, NURULLAH ATACIN SON NÜKTESİ 
l bil 1 b k k ' T h · d h ' ld ı mıs bttlunuverdi 's·· ı N ·r b'l k' h · b ' · unsa e evve ce u aynıyan azanı a mın e ıç a anılmamıştı. Hün - . . · 1 u eyrnan azı . . . ı mem ı angı ırı-

teskin etmek için üstüne bir soğuk mı ktıra tasavvurdan bahse başlanır başlan- Maıyete gelınce : Mızraklı. mavi har - ni sayayım? Bütün Üdebayı Cedideciler, 
Baltalı mümkkid Haber'deki son yazı

sında Yahya Kemalin son şiirini beğen • 
miyenler için her zamanki gaflarını bas
tıran okkalı bir ke1ime savurmuş: Buda~ 

dökmek lazımdı. ı maz onda öyle bir sevinç gördük ki he _ manıli m~haf~za ~ölüğü: hadcmei hüma, 1 modern edebiyatın en canlı seslerini ve 
Bunun için de hükfunet bir qare dii- men: - Haydi, çocuk'nr! Yola çıkalım ... yunun munasıb bır kı~mı, ~anfare takı -

1 
örneklerini o kadar zu1 üm ve istibdad 

fü.ndü, ve düşünülen çarenın mümkün diyecek gibiydi. Yola çıkmak?.. Evet mı ... Bunlar saray hızmetınde bulun - yıllarında ilk defa bu mecmuaya akset -
nya muhal olmasına görtt aaray erk~nilıe ama bu neye tevakkuf ederdi? Ba~ta p.ı- makla beraber harbiye nezaretıne mcr - tirdiler. Vakıa günün birinde Sarayı bile Buna karşı insan gayri ihtiyar! soru 
istipreye lüzum gördü: Bulunan çare Ru ra meselesi olarak seyahati bütün edva- but olduklanndan gidilecek yerlerde ia- 1 ürküten bu yeni ruh ve yeni san'at cere- yor: acaba Nurullah bu budalaca nükteyJ 
melide bir seyahati §Ahane tertlb etmek- rında bir arızaya uğratmaksızın tertib e- şe ve iskan iş~eri harbiye nezaretinin ma- yanı zalim bir irade ile birdenbire kesil- de hangi kitabda okumuş! Çünlil 0 , nük· 
ten ibaret~i. Sel~ni.k - Ma~aatır, ~~nas-, debi~~e.k ve ~~nun . içın sarayın bütlin halli. vasıtalari~e temin olunun en saraya mişti, ancak cSeı-vetifünun, edebiyatı is- teyi bile aşırmadan söyliyemez. 

lalar. 

tır - Sel!nık, Selinık - Üskub - Prıştıne - vesaıtını rnevku faalıyete koymak, bun- taalluk eden cıhet yalmz bunları yo1da 
1 
mile anılan parlak bir devir, bütün eser- Yahya Kemale şimdi yazık oldu, zir&' 

MePıed. - İlk bakııta herhangi bir da- lardan en çok mikyasta istifade edebil - doyurmaktan ıbaret kalıyordu. Bu su - lcrilc fıkir ve edebiyat ıaihimize malol- KandiUi yüzerken uykularda 
hiliye müfettişinin buralarda bir tet- mek için işin idare başlarında bulunacak retle işin büyük bir kısmı sarayın sırtın-! muş bulunuyordu. Nasıl ki tarilı bu Şiirini kandilli küfürlerle mi' dafaa cf>i 
kik S!!yahatine çıkınım kadar sade \'e olanların dirayet ve meharetine güven- dan alınmış oluyordu. Hademe ve :fanfare mecmuayı bugün de yaşatan en büyük tiriyor. Halid Fahri Ozansoy 
kolay görünen bu iş hünklrın, bütün mek ltızımdı. Bu maksa<llarn vusul için efradı Selaniğe kadar Gülcema\ vapurile 'bir kuvvettir. Nasıl ki bugün de, bu en ......................................................... m., 

maiyetile, ve maksadın jcab ettirdiği bü- bir yandan hükumetle, bir yandan da ı(C: crlerdi, sonra oradan gidiş ve dönüşte 1 kldemli mecmuamız, elli yıl evvelki ilk 
tün debdebe ve darat il~ seyahati jekli- hazinei ha('sa erkanile, dahn sonra De- demiryolunu alırlar, Kosvaya gene de- nüshasındanberi kendisine ideal edindi
ne inkıl!b edince pek ziyade zorluk1.arla miryo'·ları müdüriyeti umumiyesıle mü- miryolilc giderlerdi. Bu da pek kolaydı. ği yüksek fazilet, yüksek ilim ve san'at 
Ye karışıklıklarla dolu bir if oluyordu. teaddid toplantılar yapıldı. En büyük iş mefruşat idaresine, mat _ ateşini söndürmemiş, do.;ma bu ışılıda 

Karaya oturan Bulgar vııpuru 
yüz ü·· Hü 

Her işten evvel yaşlanmı' olan padişa- Yapılacak işleri nasıl telhis etmeli. Bu babı amire ve ıstablı amire müdüriyetıe- parlamış ve etrafında toplanan yazıcı ve 

Brızca ıHtada Mermer burnunda fırtına ve 
tlpi yüzünden karaya oturan Bulgar bandı. 
r,ılı Çer F erdinand vapuru, Alemdar kur; 
tar?l1a gemisi tarafından dün saat 16,30 ~ 
çekilerek yüzdürülmüştür. Gemi, kendi va.si 
•asılc yQlunn devam edebilecektir. 

hm bu uzun ve müt'ib yolculuğa tahaın- işe dair az çok bir fikir vermek için, bir rine teveccüh ediyordu. okuyucu bütün genç kafileleri ~ydınlat-
mül edip edemiyeceğinJ anlamalıydı. takım tafsilatı süratle kaydetmek tarih tDevamı 11 . ııci sayjada) mıştır. İşte c0ervetifünun• un bu me.-n • 

OUnkU kısmın hUIAsası 
Baron Petrot çok 1:engin bir adamdır."Fas_ 

ta. mal1kinelerl, Arjantin~ çltul.k.lerl, timal 
tle o.mnnları, konaklan, ıatolan, &ayı.sız fab 
rlkaları vardır. Ylrm1 hükfımet bankruıı 

Pctrof'u en yıkılmaz mü,şterisl saymaktadır. 
Hazinedarı bile onun efsaneleri andıran ser. 
vetlnden bihaberdir. 

Bu mcyandn Baron her 4CYe a.flnadır. On 
ıısanla konuşur, atyM•tten, spordan anlar. 

Herkes kendi.sini büyük bir Rua aenyorii 
bllirdl. Hl\rbaen evvel Parl.s 101Yetl!3lnln 
putu halin~ idi. 

Rom~. ParJ.s, Viyana, Londra ve Madridln 
•n iy1 mevkller!nde be} konağı nrdır. Bu bet 
kona~ın u,aklnn, herıfin ayni .saatte, Baron 
ol.sim olmasın, on ~111.k bir sofra kurarlar. 

Bir gt\n Baron oenabları anBlzın Rom•da 
ki konatına geldi ve kurulu aofra.da u4Lltla. 
rın ve blzmetçllerln tıkabasa yemek yedik_ 
lerlnl gördü. küplere bindi. Hususi dokt-Oruna 
bir IHlr hazırlattı, blltün uşak ve hizmetçi_ 
~rl Jm.c;turdu. Bu kepuelik bütün payitaht. 
lara yayıldı. 

(Roman devam ediyor) 

uSon Posta»nın edebi tefrikası: 2 

K.Jl. INnNM~VA 
\\ 

Tff4CUMf EDEN: 
·HALİT FAHRİ OZANSOY 

Yazan: Jorj Delald 

neş'e kadehleri arasında Talar gibi ddu · yorlardı. İşitiyordu ki aşk yüzünden ni- Filozifu ona, mutadı üzere, aşikane 
dizgin at koşturmaktan vazgeçmc.o;i arzu ce kimseler her türlü hilekarlıktan u - duygularla şehvet zevki arasındaki farkı 
olunurdu. zak işler yapıyodar, kendilerini feda e- iyice göstermeğe gayret ettiği için ken-

Nihayet herkt!$, bütiin bu hal'erıni gö- diyorlar, lbenliklerlnin fevkine çıkıyor, disi de en hot bulduğu müşavirinin fik
re göre, büyüklü~ni.i teşkil edt-n bu ta- ' ölüme gülümsiyerek gidiyorlardı... rini takib ediyordu; ve bu iki şeyden bi
lihinden dolayı ona içerlcmeğe haşl:ımış- ıl Bu boş laflar onu çok eğlendiriyordu risi ile amel ·edip diğerini hiç tanımamak 
tı ve bilhassa, meçhul ilahların kendisi- ve zihnini ne kadar yorarsa yor.sun, bu •uretile onları birbirine kanş.tırmaktan 
ne hesabsız surP.tte bahşetmiş olduğu bu kelimeden ne bir mana, ne de bir hüküm kendisini koruyordu. 
servetin aşağısında ka'mayışına kızı - çıkarabiliyordu. Kadınlar muhabbetlerini, samimiyet -
yorlardı. İşte böyle nezaketle bütün insanları }erini, faziletlerini isbat için ne kadaı· dll 

· Miithi§ iftihaları, maceraları ~ibi lde- * hakir gördüğü hahlde, hazan, hal ve ta- dökseler, ne kadar itirazda bulunsalar 
ta efsane olmuştu, Hani iftiha•n nisbe - Dünyanın muhteliC lehçelerinden el -

1 
vır\an hoşuna giden bir erkek şahsın lt- nafi~ idi, o gene bütün bu hırdavat gibi 

tinde lezzetle 18ınbilmek içın dünvamrı de edebileceği yüz binlerce kelime ara- hine bu hükmünü biraz tashih ettiği va- sözlerin üstüne alaylı etiketle.r yapııtır
bir elma, yahud bir portakal ol:nası~ı ar- ! sında bir tek kelime vardı ki .mun için ki olsa bile, buna mukabil, hır kadın maktan geri durmuyordu. 
:ı;tı ederdi. Atlet.çe her türlil yorgunlukla-ı her türlü manadan mahrumdu: aşk. ıahsa karşı asla bu lutüfte bulunmayııı İstfhza ile: 
ra katlanabilişinin yirmi türlü misalini Halbuki bu adam her feyİ anlamak, bu sebebden ileri geliyordu. Erkek hak- - Eyy, nihayet bu bize kaça malola-
zikrediyor1ardı. Denebilirdi ki bu adam, /yutmak i.stiyen, her ,eyin içinden çıkan kında bile fikrini bir parça tadil etme.'!i cnk? 
bir huıanın gücü yıteblleceği bütün im - cin gibi kavray~lı ve kurnaz bir adamdı. !hayret edilecek ıeydi, değil ki kadın için Diye soruyordu. 
JcJnların fevkine yükselmişti, l:Sy1'! ki bir Bütün teferrüatile zenginliğinin fazla faz- de böyle bir müsamahada bulunsun! Dilber kadın danlıyordu. Sonra, an-
sef~~at~ çıkışında, ıifreli bir telgraf a- la zevkini ıürüyor ve güzel fikirlere de Haklarında moralistler, tiyatro mu - laşılan. çekin ehemmiyetine göre, en vah
ı bılır, b~lr:rıcm kiminle mil~averede btı - , hads olduğu için her kelimeyi bir mü - harrir'\eri ve romancılar ne derlerse de- ti sertlikler bile arzunun nefesi He dağı
Jurunak ıçın bilmE-m nl'reye tayyare ile l cevher kutusu gibi açıyordu. Öyle ikm sinler, onun nazarında bütün kadınlar, lıyordu. Hiç değil!e böyle ikna edici bir 
.ekiz Eaat ~ol a.labıllr ve henıen gene 0 ı i te bu kelimeye, Cifk kelimesine dilsiz bir tek i.!ti.!nasız, Peygamber için ne is<..- çok tecrübelerle buna emin olduğu için, 
akşam•. ~enı bir i~ınuş sofraıı etrafında I bir kütleye çarpar gibi çarpıyordu. ler gene o idiler: hakimin nefret ede- onu bu fikrinden caydırmak tehlikeli 
ırtaiyetını bulabııtrctt A§k ... Sevda ... bu sağıl' ahenkli tek ceği zehirli bir ot.. görünmedeydi. 

ızaten h~ bir u.man onun ellerinde top hece, onda, kabul edilebilir hiç bir duygu Kendisinin onlara karşı beslediği bu Bundan fU netice hAsıl olmu~ttt ki, k:ı-
lam" olduA'U b!itün bu kudretten dQlayı uyandırmadığı gtbi hiç bir fikir de uyan- nefretse bu iame ldyık değildi. Çünkü dınlar, onun için, oda hizmetçiliği, kaz 
ibtr perça utanç duyduğu hlsaolunmuyor- dır.mıyordu. Bu kelime ona, bir ta~tan nefret bile bir nevi ehemmiyet veriş sa- çobanlığı, yahud tüccar katibeliği vazift!
du. Çok böyilk zcrvetınden, ~ok gö7.e daha fazla ates çalı.:annıyordu. Görüyordu yılırdı ve hakikaten mevcud olup bu iı- leri haricinde uslu, itaatli, zevk Mızların
çarpan kuvvetinden, çok tefhir rltlği kl- ı ki herkes ifrat derecede bu kelimeyi kul- me llyık bulunan bir şeye karşı tatbik : dan, seyahat arltada~l.arından ve her türlü 
bjr ve azaınetmden dolayı b4raı olsun lanıyor w aanlct bu kelimede hariku1Ade olunabilirdi. Kendi duyguau ı.e, biliJds, l mtbekkiT zwvk refikalarmdan başka bir 
iti.zar dilemeti ve hele, ara1tra, b&yle ~·•~f uyandau aç&k bir llUlna ltuhl- tam bif alıAkuıiltkt.ı. . f&Y defilltt<!J. Yeteır ki dayanıkh olrun-

lar, iyi yeyip içsinler, zamanına gör& 
su~masını bilsinler, lüzumunda gülsünler, 
hiç bir vakit hasta, yahud suratlı olma • 
sınlar, hiç bir suretle kapris yapıp kafa 
tutmasınlar ve daima onun en küçük ar
zu1.arına karşı itaatli bulunsunlar, 

Maiyetinde her zaman hazır bulunan 
kadınlardan birisi Magna ısminde muh
teşem bir Çerkes karl.'lı olan imtiyaıJı 

gözdesi idi, bundan sonra gelenler de, 
prf'nsip noktasından filizofunun ve mu
temed adamının muhibbeleri sayılan di
ğer iki kadıncağızdı. 

Mezkur filezof Yunanlı idi. Son derece 
reybi ve zamaneci olan felsefesinin ayn 
lbir bnyaılığı da, bu felsefeyi eglenceli 
safsata\1rla yalnız hükümdarının hnrc: -
ketlerini haklı çıkarmağa tahsis etmesiy· 
di. Derslerile daimi bir tezad halinde o

lan mahrem hayatından başka orijinal 
tarafı yoktu. Şahsı hesabına faziletlı id'i 
ve hiç kimsenin haberi olmadan, Tisal -
yada, ayn bulunduğu bir kadından olan 
iki çocuğunu yetiştiriyordu. Bu adamın 
ismi Filos idi. 

Muhafızı Katalonyalı idi. Kover ismi
ni taşıyordu. Baron ona bir iş buyuracağı 
zaman, er> ları hovardaca bir ton ı.a çat -
}atmaktan pek hoşlanırdı. Kover bok -
sördü, pehlivandı, jiu-jitsuan (Japon dö
vüşçüsü) idi, silah atıcı V<:! atletizm şam
piyonu idi. Göğsünün muhit dairesi 1.23 
idi ve patronu tuhaf bir şey söylediği za
man. çok kuvvetli gülerek bunu 1,30 a çı
karabiliyordu. Bu, onun gunıru idi. 

Bu iki şahsın resmi kliçü!{ muhibbele
rine gelince, hayatın sathından ötesini 
göremiyen zarif Viyanalı kadınlardı. Bu 
hayat işte şimdi kendileri için parı! parıl 
par1nyordu ve onlar, tıpkı sihırlı ve se -
rinlikten solgun bir havuzun kenarındaki 
pembe gagalı güvercinler gibi, manasız 
ve gülcrekten bu hayntın içine akislerini 
salıyorlardı. 

(Arkım 110r) 



-

M Mart snN POSTA 

C EKONOMiK TETKiKLER :J 
Bugünkü harbde 
kauçuğun rolü 

r Yerin altındaki-, 
L- İstanbul -..J 

m t Z JL B ---- ·-·-··----·-"::-. : 

Yerebatan 
sarayı 

saca başa dair 1 
........ _._ ................ -.. Yazın· lsmıt HulOsı· .......... = 

Yazan: Hasan Ali Ediz -4-
Y'"erebatan sarayına giderken karika -

türist arkadaşım Orhan Ural da görmek 
arzusunu izhar etti. İdarehanenin 100 a
dım ilerisindeki tarihi ve turistik ehem
miyeti olan orijinal eserin kapısına gel -
diğimiz vakit Avrupa haritasına dönmüş, 
harab; tahta!arı birbirine karışını' ko -
caman kapıları örtülü bulduk. Saat 11 e 
yakla~yordu ve bu saatte memurunun 
vuüe başında olınası lazımdı. Biraz zor
layınca kapı kendi kendine açıJıverdii, 
içeri .girdik. Bilmem gezdiniz mi? Evvela 
bir avluya girilir. Dipte vapur gişesıne 
benziyen hır kulübe, kulübenin yanın
da da evlerin bodrumuna inen merdi
venleri andıran dar, harab bir ara1tlc ve 
karanlık bir oyuk vardır. 

Mart ayını tes'id eden iki kediden baş
ka kimseyi bulamadık. Yer al tına inen 

. . ...................... . 

---. . . . . . . merdiven kapısında koca bir kilid asılı 
1ftQili.sleritı lbtik tekerlek 1abrıka Zarından birınde bır faa.lıyet ıahneıı idi. Kim bilir kaç sene evvel, bir cam Nimet teyze anlatıyor: teneke mandallar takmamışlar mı. s~ 

lindiiltrinin demir adımlarla inkiş:ıf ıyetıştinneğe çalışma'ktadır. Fakat bu - arkasına yerleştirilmiş sarayın resimleri, cSaç baş yüzünden benim ba§ıma ge- mün kav len min rabbirrahim .• K lam 
ettiğı bu u:rda. endüstride kullanılan ralarda istihsal edilen kauçuk mikta - solımllf, örümcek içinde duruyordu. Bu !enler kimsenin başına gelmemiştir. Rab- üçü de muhakkak delirmişlerdi. 
lıer ıptidat maddenin kendine göre rı, Birleşik Amerikaya lazım olan ka - harabe ortasında, bir adam arar ve ne melli efendimin sağlığı zamanında kızla- - Aman aman, dedim, hekime . caya 
mühim bir rolü vardır. Fakat öyle ip - uçuğun ancak % 6 sını teşkil etmek - yapacağımızı düşünürken, Orhan Uralla rımın her ü9ilnün de saçları böyle değil- gideyim, ıu kızların derdlerine c. rma.a 
tidP.i maddeler vardır ki bunların rol - ted~r. benim birdenbire kopuveren bir kadın eli. Zehramınkiler kömür gibi siyah, kı- bulsunlar. 
Jeri bilhassa harb !j&rtlen içinde, büs - Harb şartlan içinde Amerikanın ka- feryadı az daha ödümüzü koparıyordu. vırcıktı. Örgülerini açtığım zaman tepe - Gülüyorlar, konuşuyorlard1, deh~ e de 
bütün ehemmiyet alır. uçuğa olan ihtiyacı bi.riuıç misli art - - Ne arıyorsunuz orada, defolun dı- sinde toplanıverirdi. Ortancam Fabnanın benzer yerleri yoktu. Bir cesaretle sol'o! 

İşle bu cim: iptida! maddelerden bi- maktadır. Halbuki buna karşılık kau - şarıl kini o zaman görmeliydiniz. Upiska zan- dum: 
ıi de ckauçuk>tur. çuk rnüstah~ili olan İngilterenin kau - Orhan Ural bana baktı, ben Orhan U· ned'erdiniz. Ekmek çarpsın doğru söylü- - Kızlar bu kafanızdaki mandallaı 

Kauçuk, ipfdal madde olarak. bil - çuk ihtiyacı da artmış bulunuyor. Bu yorum. Horhor hamamında yıkandığı~- ne? 
hassa 1914-1918 darb1n<lenberi büyük seıbebden füUril Birleşik Amerikada man uçlan topuklarına yaklaşırdı. Ku • - Saçımız güzel dursun diye taktık. 
bir ehPmmivet kesbetmiştir. O zaman- hissedilen ka'UçU'k kıtlığı. derhal kau - çüğüm Selınanınki de büyük ablasuun Hay Allah müstahaklarını versın. 
d be .· _: hergu··0 kauçugwun ehem çuk fiatları üzerine tesir yapmış ve uçlan gibi siyahtı amma onunki gibi kıv - Aman kızlar, dedim, perdeleri iyi 

an 
11 "'-~-n ' nlmı d Fak k ·· d- B" " ·· k mah 11 kl ·· miyetini arttırmış ve onu. harb sana - harbin ilk aylarında Nevyork borsa - yor u. at ço gur u. ır orgu - apaym, a e çocu arı gorecelc olu,.. 

yii için lazım olan iptidai maddelerin şındaki kauçuk fiatları % 27 nisbetin- sünü iki avuçl.a avuçlıy~~m. . !arsa penceremin karşısına geçer: 
111 ıbat•na ~nnittir. de artmıştır. A dostlar, bır o zamanı duşwıün bır de cDeli deli tepeli>, 

1914-1918 yıllarında kauçuğun kul Amerika otomobil sanayiinin İngiliz bu zamanı .. O zaman, bu zaman neler ol- cBaşları tenekeli>. 
Jttıılış yerleri nisbeten mahduddu. Hat kauçuğuna olan bu bağlılığı İngiliz e - madı neler... .. .. . Diye her üçünüzü de alaya alırlar. 

h ·ık Bundan on sene -"•el daha buyu~' on Derd bununla bitse neyse, hele şim • tA diyPbiliriz ki o devrin bil assa ı konomisi için büyük bi~ avantaj teş - . .. .. w.. ..... .. .. 15~ 
yıllarınJa, kauçuk münhasıran otonıeı- kil etmektedir. Çünkü Ingiltere. harb yedisinde,. ~çugu on ~o~t bu~kta ~~n diki derdin büyüğü oldu. A dostlara d<;.d 
'bil, tavy&re ve buna benzer diğer na - seraitinde )ta uçuk istihlakinin artmış bend~n .. ~. ~rbere ~dıvermışler. Tov- lar, evde zeytinyağı dayandıramıyorum. 
kil vasıtalarında kulkmılıyordu. Bun- olma:;ın2 r<fğmen, bütün dünya kauçuk be büyuk sozume bız~ z_am~ı~ızd~ Ne bileyim ben, iki günde bir kilo zey• 
dan ötürüdiir ki. 1914-1918 yılları i - istihsaJatının aocak yüzde 7 sini kendi berbere erkek kısmı gıderdı. Dışı ehlı tinyağı bitiveriyor. Bakkal eksik veriyor 
· d k" d" k k "itihl"k" 674 b" . d L-..11 kt d B" kadınlara berbere gimek değil ya berber zannetmiş de gidip kavga etmiftim. Mef 

çın e ı unya auçu ı a ı m mernleketrn e J\u anma a ır. ına - ··kkıı.- .... d . ' dk ğer kızlar zeytinvagwını başlarına süı'.ın\lor 
tand . ık 1 b"" ·· k • 1· du cuıının onun en bıle geçmez ı . • " 

F uk t 1 be be k ğ enale~h gerı a an utun İn . auçuxkar Zamane ne olacak .. Berber makası vur - yorlarmıymış. Ben küçüktüm, yemekte 
kuU a ~ zam~:ı• t+~ o·~ ~ı un An•enkaya. sadtılmAmeakta?~· gılrdte~ği a- muş her üçü de eve kuyruğu kesik elimi başıma doğrd götürecek oLqm ran~ 

"nı Jf! yPr ar v· un n~- uçuk sayesın e, n ya ve ı as- tİtıre be . . "bi , sinl mi? 0 metli annem çat diye elime vurur: 
kil v:ıs·taları gibi dar bir saha va Jnh!- keri siparişlerin bedelini kolayca öde - ~e yQr : gı ktilU ~ ü :r yaka • _ Kız bitleneceksin, derdi. Bunlar bit-
sar eden kaucuk. bugün, nakil vasıta- mek imkanlarını elde etmektedir. :: d"~ · çun e lenm.iyorJar mı bilmem.. Sürüyorlar yağı 
larınd .. n l?'aa<1" aaz maskelerinde. J!iye l İngiltere. kauçuk karşılığı azami bir y . ı:: h~cığım, ne derler açtırma ku- baflanna, öyle sokağa çıkıyorlar. Birkaç 
cekte, birçok elektrik cihazların.dA da para elde edebilmek için mümkün ol&'- erebatan ıarcıyındcın bır manzara tu sö letme iyiyi kötüyü.' defa: 
kullanılmaktadır. Sonra, otomobil. tay bildi~ri kadar kauçuk fiatlarını yüksek rala baktım. Sonra ikim1z birden ayni yuBe, 

1 
Yd s:: ıldı .. 

1
_ K - Yapmayın, başınızı temiz yıkayın • 

. de k"l . d harb ğ 1 ak d Ka .... :ır h""km"" k kadına baktık. n m e &sızım aç soyuyorum. a yare gibi. ytrm na ı • yenn e bulundurma a ça ışm ta ır. u'.r""" u u verere fal k alar saçlarını kestirdil~. Diyecek oldum. Oralı olmadılar. Baş-
vaısı!ac:: olan şeylerin düne nazaran fiatlarını yüksek bir seviyede tutabil - - Size söylüyorum, ne lif anlamaz a- Bu ~ru:r::~ardı ne ise •. bundan beş lan yağlı olmazsa, tepelerine kokoroz ya .. 
fevhalAde arttığını da hesaba katmak menin başlıca çaresi, kauçuk istihsala- damlarsmız, defolsanıza dışarı... 1 b" gu·· K yalı Hafızı dinle- pamıyorlarmış. Sanki o kokoruzlar da bir 

t İ H f di b. tec"yiz, içeri sene evve ır n on ğ d"" .. 1 lazımdır. " .. . , tını tahdid etmektedir. şte ngiltere de . -: ~ıme ~n , ız gaze ı mekten eve geliyordum. Kapıyı çaldım. şeye benzese, te~li. ta~u a . onuyor ar. 
İşte hütün bunlardan oturil 1918 y.- bu çareye başvurmakta ve kauçuk fi- gırdik, kimseyı bu~~· Kapı açı~ı bir de karşımda kimi göre- Yastıkların haillll gormeym, yağdan 

lında 674 bin tonu bulan kauçuk istih- atını mümkün olabildigwi k&ldar yu""ksek - Daha hllA lif soyluyorlar: ~uraya . ., s··.n;'ı. kızım Zehra amma saçlan simsiyah oluyor, iki günde bır degıştir-
" 95 · · 1939 · · · b gezemezsınu. Ka- yım.. u.,~ ·· ·· · ht d f k liıki 1937 y1lmda 1,0 bın tonu, tutmağa cahşmaktadır gıremezsınız, urasını F tmanın 1 te . d"" dii zannet- mesem yastık yuzlerı taşta a an ar e-

b• t.o b 1 t ' · padık biz burasını daha anlamıyor mu • a saç arı.. rsım on d"lmi k yılında ise 1,500 ın nu u muş .~r. Fransızca «Eröp Nuveb mecmuası- tim: ı yece · 
Dünvad3 c:arfedilen kauçuğun bu - k d tt· w. b günk. •• k sunuz? Kı ...... Zehrasın ammııı saçların Meğer daha başıma neler gelecekmif: 

~ nm ay e ıgıne nazaran, u u a. Se ah ı.sa dık da ayni muameleyJ - z ~& _, B iki t 
yük bir kısmı müstemlekelerden E-Jde uçuk istihsa:litı birkaç misli arttırıla • - " YY . ~ Y Fatmanın san saçları. Bizim bir komşu var. e anırsınız. 
edilir. Ka~uk elde eden memleketler bildi ii halde. münhasıran fiatları kır- mi gorecektik. Zehra bir kahkaha attı: dalyancı Mustafa Bey derle~. Kumkapır 
bunu kendileri kullanmaz. ihrac eder- g k ··ı:-h .1 bund 1__ 1_ - Elbette... _ Saçlarımı boyadım. da dalyan kurar. Kızlan Nevınle, Hatıce .• 

mama mu a azası e an ıuaçını - Buranın memuru yok mu? - Be imkil . k k daşları değildi Bir 
Jer. .. k . fhsalit h h maktadır. Ayni mecmuanın verdiği ~ _ Yok, ben müsaade etmiyorum, gö • . Demesin mi, boyamaz olsaydı, yüzünü k,: zam:nr:::r ~ed:Cns: arkadaş oluv~rdi· 

Dünya kauçu. ıs.ı .~m: e katıılara nazaran, 1938 yılında Birleşik remezsiniz. Kapı da kilidlidir. boyadığı, dudağını boyadığı yetifmiyor- 1er M ter çıbtt Qıldf. 
men İn~z ~apıtalınin ~ ·~ cbr. Amerikanın kauçuk sarfiyatı 411.lSO - Derdimizi kime anlatahm?- muş gibi üatelik aaçlannı da boyaDU§tı. ~ :"~da bizdelel'ks 

Muhtelıf d:u1ya ~ t l' 
1 ra~o- ton olduğu halde bu müddet içinde bü _ Belediyeye... Derken efendim. IÜDÜn birinde beUm Mustafa s:: karm Necmiye çat kapı-

11D1an kauçu~ % . ' ngi ız ve o. tün Avrupanın kauçuk sarfiyatı ancak - Demek belediyeye ~yet edelim? Uç im birden evden çıktılar .• llttller, 1'!1- liveJdi. Muıttafa Deyia. k~ b~~ tu" 
l~d,a müstemlekelennden gelmekte • 384 bin tonu bulmuştur. :Bizzat lngil- _ ~ de ~n se'Arn söyleyinl mezl~, gittiler gelmezler, bana merak ol-~ ..beeıj=HWn..~ .ıuzanı., 
dıı-. terE"nin istihlik ettil9t katıçbk miktarı Bu kadın U.in bizim maruz kaldıA>-- du. Nıhayet akşam ezanından sonra çıka- K 1 , 1 sun..ı• dedim B · "ndir ki başlıca kauçuk ıs• ""' • 15• • - ız ar ne o uyor Y'"f • 

.. unun . ıçı Am rika il k 15 3 bin ton miktarındadır. mız muamele için bir diyeceğimiz yok, geldi!ıer. Mıstafa Beyin kızlanna döndüm. 
nıustehUln olan e e. İ auçu • •Fröp Nuveb mecmuası muharriri- fakat alakadar makamlara bu münase- Ortanca kızla küçük kız da ablalan li· G 

1 
· · eniz 

~. b 1 müst~sili olan ngiltere t . k ık 1 1mam 1 , - e en sızın ann ·· 
Pl"'n ar ıeıt • nin kanaatine göre, ngiltere ~ Fran- betle sorJyoruz: Her gelen seyyahın bı ıvırc saç ı o l§ ar mı· Benimkilere döndüm: 
a:asında. bu kauçuk yüzünden çok sanın kauçuk ihtiyatı. müttefiklerin mutlaka gördüğü ve hayran olduğu bu - Altı aylıktan geliyonız. _ Sizin de ıeyzeniz sayılır, ellerini ij. 

şıddetli müc-.ade~ler c:arey-: =şttr. bütün ihtiyaçlarına cevab verecek bir eseri böyle mi bırakacağız ve bu elde mi Dediler. Tövbeler tövbesi, alb aylık persiniz, otunırlUDUZ. 
Cün.kü bütiin du~~a u~~ . ratı- mahiyettedir. Makale muharririnin fik kalacak?.. çocuğu olan hiç bir tanıdık yoktu. Necmiye Hanım odaya çıkmışt!. Kadı-
nın •'{ ~O si ~n anın ıssesıne c;a - rine nazaran bugün müttefiklerin ô - Buna en kestirme tabirle ihmal ve a- - Kızlar, dedim, altı ayıık da nedfr? 1 nın yflzü hiç de gü'milyordu. Acaba ne 
bet etmeldPdır. . ek . . . nünde duran mesele kauçuktan ziyade, likasızlık derler. Pravant mı nedir, bir tuhaf frenk ach olmU§tu? O odaya çıkmadan kızlarile b ... 

Kauçu':, Amenkaı 
1 

o=s:tn d~n kauçu;'.!un anavatana nakli meselesidjr. * söylediler: nimkiler sırra kadem basmışlard1. Nec .. 
~yıf, .en hass~s nokta a~ b: m!;~ Almn"nya gibi kauçuktan tamamen Yerebatan sarayını b:r müddet evveJ - Ayol kızlar müalüman ahbabJan bı- miye Hanmı bir tuhaf baktı: 
Bırleşık Arnıpnka ota.rş . mahrum olan memleketlere gelince, . lduğu için 

0 
zamanki lntıba- raktuuz da, fimdi d4'Jrenklerle mi oturup - Benim kızlaı burada mı? 

ket tellkki edilir .. yam. ağır sanavı i - bunlar dııt surı'I kauçuk elde etmeğe ça rzmıı :sbft e:bilirim· kalkmıya başladınız. - Hanımcığım buradalar, 
Çin ~ereken biltün iptidaf. ~akddl eler: lısmaktadırlur.. Makale muharririnin a~: boyu .Otun adedI hakkında dUn- Nihayet anladım. Altı aylık prevant yorsun. Sen bir anneleriysen ben de 
K·· ·· t 1 demir çelık nı e br.'- DUJ, ' k -'--· alt d ı · l omur, pe ro · ' ' ' va:adığına ~öre bugün Almanyarla sun'l kü yazımda maldmat vermiştim. Sütun denilen ,ey, o ıvırıı;ı.a.uuft ı ay an ev- anne erı sayı ırım. 
kır ilh .. Ame_rlkada . 001 bol var~·r~ kau"uk istih~alitı bir hayli tekemmül başlıkları. Binbirdirek ve belediyenin vel bozulmuyo~Uf· ~~ yola git - Kadın aç_tı. ağzını: yumdu gözünü, k 
Fa~at ,el~lelım Amenkan~n. en mu etmiş ve artmıştır. altındaki Teodos samıcındakilerden da- siıt .. O gün bugun benım uç aylıklar hep d . kızları ıçm benım kız1anm içm 
him sanayi branşlarından ~ın olan ° - cEır~o Nuveb muharririnin bu mü- ha zarif. Yanılmıyorsak Korent üsl6bun- o pervanta gidiyor. 1 mediğini bırakmadı. Ben de olsam b 
t.orrıobiJ sPnayii. baslıcaı iotıdai madde· taleasım doöru diye kabul etmek JA - da.. Çocuklar insan her şeye de alışıyor - yaparım ya, kızlar yüziinden kadınc 
si olan k2ueuktan tamamile mahrum 7.'lrr:hr. Cünkü Almanya. daha 1914 - Müzeler umum müdürii Aziz Ogan·n muş. Kızları kıvırcık göre göre gözüm a- az kalsın otuz yı'lık ayalile nama 
dur. 1918 harbinde sun'i kauçuk elde etme. bir makalesinde okuduğuma göre: lışmıştı. Hatta saçlannın renklerini de - oluverecekmiş. 

Amt-n1ta otomobil sanayii ~ah~sınrla ğe bac:lam1~tı. 1918 yılında Almanyada c- Yerebatan sarayının uzun dı1'ı A-

1 

ğiştirmelerini bile yadırgamıyordum. Meğer yağlı kafalardan sonra ağlı 
mutJ~ olarak İngiltereye bat?~1dır. A- aseton fan f'lde edilen sun'i kauçuk mik yasofya meydanına geçid veren ŞeftaJi Ortanca kız km'a boyadı alıştım .. Kü- falar moda olmuş. Saçları ağla tuttu 
lrlE"rika fnıriJtereye olan bu ba'!lıh~ın - tan avda 200 tonu bulmakta idi. 1934 ve Yerebatan sokaklannda."'l başlıyar3k ÇÜl\i kanarya sansı oldu alıştım. Her yorlarmış. Bizim kızlar da Mustafa 
dan kurtulmak için elinden gelen her c;enesinde Alman kimva konserti cFar metruk Esad Efendi kütübhanesine ka- neyse böyle kalsalar bir şey diyecek de- kızlarile birlik olmuşlar, Mustafa 
ÇBN>-ye baş vurmaktadır. Nitekim A - ben endüstri•. asetilinden kauçuk el - dıt1' devam etlen ve diğer dıl'ı da kütüb- ğildim. balık ağ'.anndan birini kesıp beşlar ne 
merlkanın otomobil sanayii kralların - de etme~e başladı. hanenin biraz arka tarafından başlayıp, Bir sabah üçü birden odama gırdiler: yapmışlar. 
dan Ford. Brezily*la ve cenub Ame - (.Driamt 11 ~ _,,cıcll) (Devamı ltJmi -~da) Bir de ne aöreybn. Her üçü de başlarına (Denml ıı iMi ..,..._ 
ribsının di~er mmtakalarında kauçuk · 
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SON POSTA Mart 22 

\ Osta Besim Ömer, dün büyüK 
merasimle ve' gözyaşlan içinde 

ebedi medf enine tevdi edildi 

H.Jk YL r j müdafaasına Pariste Klemansonun harb kabinesine 
yara~f cak .sporlara benzer bir kabine kuruldu 
teşvı.< edılecek ... 

(Ba~tarah 1 inci sayfada) (Ba~nfı 1 inci gyfada) Kcı.bine 22 nazır ve 13 müsteşardan 
da~; Malkara; Havsa, Kırklareli; Vize, Edlr allik meselelerle meşgul olmak üzere, mü-teşekkil olup 9 u Ayan azası, 22 si 
nede olmsk üzere 12 Halkevinde faaliyet ba.ş yeni nazırlar arasından sekı7. k :şilik blr meb'us. :kisi parlamento harici olmak 
lamıştır. Bundan başka bu 12 Halkevine bağ 
ıı olan kbylerden 35 köyde de aynca l>1rer harb konseyi scçeoektir. Sekiz kişilık 1 üzere mecmuu 35 azadan mü~ekkil -
spor yuvası aç:lmıştır. konsey, başvekilin riyaseti altında haf- \ciir. 

q--,-....--....~-...........,,,.._...,.,..__,~~'.'r."~T:----:'""l:'.'."Tlrr.:::r.< 

., " 
İstanbul ve garbi Anadoluda tada üç toplantı yapacaktır. Kabinenin siy.ast teşekkülü şöyle -

Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Ba Reynaud. Daladye, Chautemps, Cam- dir: 
kırköy, Kütahyn, İzmit, Hereke, Gölcük, Kn pinchi, Eynac, Dautry, Lamourex ve Radikal sosyalistlerden ben. sosya • 
ramilrseJ, Adap:ızan; Eskişehir; Balıkesir • e Mandel bu konseye dahildir1er. listlerderı 6, cümhuriyetçi sosyalist bir 
Bandırma Halkevlerlnde faaliyete gcçUmtş Aynca iktısadi meseleleri tanzim <"t- Iiüinden 3, sol cenah cümhurivetri b ir-
ve bu Halkevlertne bağlı köylerden 21 köy _ ~ _ " 
de de yuvalar açılmı.ştır. Bu mınt.akada ayn mek uzere alakadar nazırlardan murek- He-inden ve müstakil n:'.:likallerden 6, 
ca Dumlupınarda bir kayak merkezi ve Kü keb başka bir Jıeyet te kurulacaktır. cümhmiyetci müstakillerden 2 ve m(lıt-
tahyn ile Bnlıkcsir rnıntakasında da 6 clrld Başvekilin riya~et edeceği ve maliye takillerden ı kişi. 
çnlışma merketlert açılmıştır. nazınnın da dahil bulunacağı bu heyet, .iwan a?a<>ı. kabinede su nisbette da-

Bn faaliyetlerin inkisarı için şehir ve kn haftada bir defa toplana<'..akt1r. h ;ldirler. Radikal sosvalist demokrat 
• snbnlım!akt Hnlkevlertne: Gür~ mtnderierl, y . k b. · 1" te · d 
!voleybol, basketbol teçhizatı, salonlar l~!n enı ·? menm . ı ~ sı şu ur: ~oııarcfan 2 kisi. cümhuriv-et ci b"r lie-m 
ufki parmaklık, şakuli çerçeve, atlama tasa Başvekil ve harıcıye nazın: Reynnud, de11 2 k isi ile hiç bir grupa drbil ol • 

1 ve sehpalnn g~bl jlmna<;tlk nletleri tallnı, baı:;vekil muavini: Chautemos, mil1i mü· :nıvan ı kişi. 
lC'but ve bnst.ımlnrın, süngü mübareze tüfek dafaa ve harbive nazın : Daladye, b nhri- Paris 21 (AA.) _ Meclisin scı ltı n
!erl ve techlzntı; sıklet atma gülleleri. Av!u ye nazırı: Campinchi, hava nazın: Ay- l:fa oturan cümhmivetci fede.,..ac;yon 
ınr için : Barfiks, tırmanma halatıan, portik nac tC'Slihat nazın : Dautry. adliye nazı- .. • • 
glbı jlmn:ıstfk vasıtaları ve bazı Hıılkevlerl ' . . (7'TUOU. Rcvrnıud hukiırnetı farafınd;ın 
ne de a~ tüfekleri eskrim malzemesi ''e n: ~erol, dahılıye nazırı: :ıe.nry Roy, va'cl olan k:>bineve istirak teklifini red 
deniz kenarlarındnkl Halkevlerl için kürek mahye nazın: Lamoureux, ıstıhbarat na- d t . t " r ·· ,__ . k b" 

1 
e m1ı; ır. nn l('u, ITT"Un. vf'nı a ı ne -

. tal!m sallnrı temin edJlmlş ve yollanmıctır. zın : Frossard. maarif nazırı: Sarrnut, • _ . 
(Baştarafı 1 fncl sayfada) 1 v~ ~evc~cıı!.etı ononcıe nurme.!te eğildi- Bu sun?tle ilk olarak bu sene tesis edilen rnüstemlekat nazın: Mandel, tıcaret na- n~n~ t~M--1.-iıl_ t -1~7.lna TIA?;ıran ha.kık1 

Cenaze alay. 

Merhumun naşı evvelki akşam Anka-ığimiz azız ustada veda ederken, onun bu spor merkezlerine Te yuvalarına Cümhu zırı: Rollin, nafıa nazın: De Monzie, :ş b~r harb kabınesı olmadıgı kanaatı"lde 
ra Nü.nıune hastanesinden alınarak 17 eski dostlarmdan bin olmak sıfatile bir riyet Halit Pıırtıslnce G7 güreş mlnderl ve 1 nazırı: Pomaret P. T. T. nazırı: Julien, dır. 
ltrenine ilive edilen hususi bir vagoı:tla kaç kelime söylemek isterim. lbrt'nd&S1, 279 gür~ pırpıtı ve donu, 8 atı~ ı d . . • ' R. . Roma 21 (A.A.) - F~~d~ld ~9' 1 •üf k t b C""'" 4500 t b ,. fi· 72000 emz tıcaretı nazın: ıo, ıaşe nazırı: . f 
dün sabah saat 8 de Haydarp.::a- istasyo- B • ö mili tin" · • " e ve a an ...... a ı.ş ewe • 1 . . . bme buhrnnın•n safhalan 4-~l~da bil -,- esmı. m~, . e ın_ ve ınsanıy~ atış memılsl; 5 masa tenW; 6 takım voley Queuılle, zıraat nazın: The1her, sılıhat 
ııuna getiri!miştir. tin kcndısıle iftihar edebileceği nadır , vol . basketbol teçhizatı: ıs şakull çerç"'r"C ve ' nazın: Heraud, tekaüd nazırı: Rıviere, vük bir alaka ile takib f'nilmekte "~ 

Bayrağa sanlı tabut, burada bekliyen şahsiyetlerden biri idi O, iyi bır hekim- allama vr.sattt; 228 tallm lobut ve bastonu; il abluka nazın: Monnet. matbu,..t. bu h~di~ hakkında mebzul 
/Belediye otomobiline konularak araba eli, mükemmel bir hoca idi ve nihayet çok 

1
sG b1rf11tc: ve portlk; 60 :ırmnnma ve çekme Müste~arlar sunlardır: hal--c-rler vernnPkU>dir. 

vapurile Sirkeciye geçirHm~, Ankara değerli bir muharrir ve müellüti. , halntı: 230 sıklet atma gullest: 90 süngü mil B k·ı · .. t . Ch .,,t• d Ga1"tet~r. Revnaud'nun bıtc:vE>1<~1p. 
ı b t-f !!\· mask i -ğüsl""ğü 8 ta a~ a et mus eşan. nmp~ ıer e 
ı caddesini takiben Cağaloğlunrlaki evme Halka umwni sıhhati öğreten mütc- 1 arcze u. e • ·es ve go u ; Ribes baı:vekAlet muavinliği miistrşarı: te tnvini 1<;ı:>vf:vnfini teh~rih: pttirirl>-f-'n. 

ki 1 t S t d ·ı·b ta kmı r.lrM . 32 eskrim için kılıç ve epe ve , '$ ~ k h" t herfrl"T" •. 'F' ci 1<" '(!" 
~ 0 unmuş ur. aa on an 1 1 aı:en. : addid kitablar yazdı. E11i senedcnberi yedek namluları: 24 çırt kayak ve teÇ.lılzatı; 1 Schumann, millt müdafaa müsteşarı: , ·~~ "' " · ~ıı~m. ra~~ ; r. ın-
Lz.ıyet~ gelen zev~t ~erhumun bır~o~rı birçok analar onun eserlerini kcndilerJ- 12 takım k:lıç kalkanı verilmiştir. · 1 Ducos, dahiliye müsteşarı: Jacouinot, lonv.ı _ıl(" ve ac;'·en 1craatın . cezn h r. ~~ 
JAghlı Ö.mer ve aılesı efradına t.eessur e- ne rehber ittihaz etmişlerdir. Garbi Amv.!oluda maliye müstesan: Lııniel istihb~rat ~ecidudıme bo.;·1angıç teşkil edeceı;ını 

irini bil~rmişlcrdir. . . 1 .. _ Senelerce etrafına ilim nuru saçlı, fe- Bunlnrdnn ba'lka garbi !-nadoluda: Mani müstr>can: Fe~ier, deniz ti~areti rnüstc- va·n,-o.,..for. 
On bır buçukta azız ö unuıı tabutu e- yiz verdi. Diyebilirim ki, hayativetin bil· sa: B 0 rgnmn: Sındırgı: Gonen. Ayvalık, Ed 1 şan: Pinelli, bahriye müsteşarı: lJP. C'Jur Burfa")f'!tte 21 ( A.A.) - M!l('QT m~t

ı ~nden kaldırılarak bir top arabasına tün mümtaz vasıflannı nefsind~ topla- remld, A'thlsar. Burc:a, Karacabev, M Kemal Grandma;son, ticaret müctesan: De I.a~- l 1'u11h. R~vn~u~'nun Franc:1Z h:ıcvf'1'il • 
bınd ir-Jnti§ cenaze nlayı başta Kolordu ı P3~. İnegöl ve Denizlide olmak üzere 12 \ ı·· · .. 1 . k f f . b" . . d 

, ' _ . . _ mış büyük bir insan kaybı karşısında- HnlkPV! ve bunlara ba!rlı 60 kö rde ıncelı>me ran~, nafıa müsteşarı: Albortin, teslib:ı.t ı crıne P"P~ırı 1;1~ ev ıve 'Tiı 1n.ncı e-
b_:ına~su ol~ak uzer~ sır:sıle b~r bölük jYIZ.• l ı<'r bltırflmlş ve yakında buralsrda da faali müsteşarı: Meny et Blancho, mim cko- recede h•r h<>~ıc:e olarf.:: ·~vd.od ı vor \•e 

wvarı ve pıyad~ ~olıs _mü!rczesı,_ as~.erl Profesör Akil Muhtar, değerli ölüniln y~t .. g"~fl:nek ilrere tertibat alınmış malzeme nomi müsteşarı: Le HachettP.. FT:ınc:tz n:ı.-l:mın+arizrnhıin nıülremme--
:tıb okulu, Tıb F akültesı talebelen, dıger l llirn d" . d . 1 k , d ,_ ve vcsalk teminine başlanmıştır p . 21 (A A ) Paul Revnaud ka 1ive~inj tebarüz ettirerek Franc;ız c;ivn-. .. va ısın e, ınsan ı yo.ıun a_,, mu- · ans . . - -
ınektebliler, resmi ve hususi mu~esat ı . . M- '--'kal b" . - .. - • ·· h · eti 107 i -etı"nı·n ela"stı"k;vetine h<>rbı·n 1-.....:...: ol-

k • "" . ·ıe f .. d tl vaifakıyet ve mezıyef'.erınden bahsede- usaUit ar ıneı;ı ucuncu cum uny n ne ve ~ ~ "' l.C:>l!.I • 

. .1. •
1 

. . . .. "d . 
1 

r so erını şu cumlelerle bıtırrnıştır: Bu ytl için bir başlangıç ve bir teşvtk ma , teşr11 evrenın a tıncı ~a mesru1r. nı;h ı ',,,"' ı:c-u 11vo~. 
er anı, unıversı pro esor ve oçen e-1 ek ··zı . . _ . . . . .• d . 1 1. b" :.J· .J • •• 1 •• 
~ 1 ım a emımızın guzı e sıma arı vo . . .. 
kal bnlık b" h lk kütl . . . ti kil c:- Hepımız ayni teessur ve heyecan- hfyetlnde olmak üzere blr de müsabaka • • 

1 
1 

G 
1 
f . 

1 
f 

. :ı ır . ~ esının l!. ra e la muztaribiz. Teessür ve ıztırabım bana nror.ramı tertlb edilmiş ve tatbika geçilmiş UÇ t -ır aflı an aşma _ nu·· erman t.ı .1 em ez. 
Divanyolu tarikılc Beyaztd camıınc ge- .. _ . .. . . tlr. .:ı ! , • 
tirilmiştir. l~z ro:ıetmese bıle, soyle~ek ıstedt.kl_e- 1 Ba mt\!labakr.ıar kır koşulan, ııık1et atma, 
- Al .... d B ek"I t M lis Rf l rımi sızlcr anlıyacak ve hıssedeceksınız. balata tırmanma ve halat çekme atış &Un <Rastarafı 1 inci sayfada) 

.?~ ohıiliıun e ~~hat e 'v :~ı tl : ı Besim Ömer büyük bir adcımdı ve bu gü mübarezcsı müsabakalarıdır. ' ' reler~n maksad. Balkatrı meselelı;?ri 
yase..., a ye ve · a e a e en. b"· ··k lık "d ı· · d k d L-'kk d tam b" laşma annak 
c. H P t . . U • T7' ~t"bl"ğ" A ... 1. uyu ınsan ı ea ını e sonuna a ar ııa; ·ın a · ır an ya v -. ar ısı mumı ~ ı ı ı. ~ara . 

1.st b 1 ·1A t1 . h imi C H muhafaza ettı... ,· g;lte ede de e • tır. ve an u Vl ye en, şe r 7. • • Pr f - d d v h stal kl n ı r y nı Moskovada. iki" devlet mümessilleri 
Partisi, İstanbul Belediyesi. askeri ve si- ? ~ en ~~. ogum 8

• ı a- • 
vU tıb fakülteleri, Basın Birliği. Kızılay, n klmiğı profesonerınden Tevfık Rem- bı"r harb k !lbı·nesı· arasında cereyan ettiği anlaşılan bu 
!:czacılar Cemiyeti vesair rnüesscsatı zi söz alını!: _ ~ da hocası bııJunduı:u a ~örüşmelerin ilk neticesi olarak, ya -

. h ~ ta f da - d . muhterem olunun bu kaybı karsısmcı.a k k kında fbllyaya Sovyet petrolü gönde-
rcsmıye ve usus ye ra ın n gon erı- . - . . ~ uru ac a 
le - k 1 k h 1 d duyduğu samımt teessurleri ıfade etmış· F rilecektir. n yuze ya ın çe en u unuyor u. ür 

Merhum.un cenaze namazı Beyazıd ca- • CB t af 1 • • yf ) Üç tanafh anla~ma 
· - - Mu-•-akıben merhumun tabutu aene a~ ar 1 ıncı 88 ada Beltn"ad 21 (AA ) Politika rffıı -

mlinde eda dikten sonra tabutu, yul ... - .. oc • . . • " ~ Şimdiki İngiliz harb kabinesi milli ı-.· • - t>-

t
sek tahsil gençliğinin el1eri üzerinde U- ~~sek _tahsı~ gençlerınınkelJen uzeBrınde müdafaa reisleri de dahil olmak üzere zetesin!n BPrlin muhabiri Berlin-rle. 
.n.i::vcr~tte'l.·e getirilmiş, ve bütün fakült~ unıversıte bınasından çı arılrruş, eya-, d .. . b Moskova, Berlin ve Roma arasında, pek 

J d ı· .1 "..t" dokuz aza an murekkebdır. Çem erlay- d .. fl b" 1 1 mensublart tarafından hürmetle sc~ô.m- t zı a ge ın mı,,..ır. . . nin işçi partisi reisi Attlee ve libera!· p:\r- ya km a. uç tara l ır an aşma ya'Pı -
tanını tır Bu esnada merhumun eskı sr- Cenaze burada beklıvcn otomobılle t" 1 .. s· 1 . b" k k el 

1 
.
1 

masm l intizar <.--d ildiğini haber ver -
kadac:Janndan Profesör Akil l\:Iuhtar fa- Merkezefendıdekı aıle kabristanına nak- b" ı·kt k b" . , .. t kl.; t rnekterlir. f 

· . . . ~ . 1 ıs reısı ınc aıre ır :ıç a ra as arı e 
~ . . . Ô ır ı e a meye gırmeıerını c ı. e me 

1 zilctkar ölünün manevi huzunmda ha- 101.unmuştur. Bıraderlerı Azmı mer ve 1 • ht ld. M fil b 
1 

,_ Amsterdrun 21 (A..A.) - Sovyet er . • st mu eme ır. aama 1 un arın .11.a-
aruna ını hitabede bulunmuştur· Kemal Ötnere aıd makberlerı.11 yanını:!a b' . ı-.· k b 1 d kl . _ h BiTJiğinin Berlin büyük elçisi Şvnrt -

:ır- • • • . • meye gırme6ı a u e ece erı şup e- h-
e- Arkadaşlar- hazırlanan medfenı ebedısını? t .. vdı kı- ·ı 1 d A k h b" .. t ct•• .. k" fl rov'un Moskovaya hareketi, Alrnc.ın u • ı ır. nca ar ın gos er ıgı ın ışa ar 

1 Burun son defa 0
1
a.rak manevi huzt:r lınmıştır. bu iki partinin an'anevi vazyetini değiş- kumei. merlrezinde hararetli tefsir ere 

-=-Yer Saf Slllİllartna 110-fIJa l tireb1il1ir.1 (A.A.) ~~h~~~~:s;~r~;~~~:~a:~e~:! A ' n mnın şiddetlendirilmesi için 
Londra, 21 (A.A.) _ Haber a'mdığına bilrcc>Vi söylenme'l{'ed:T. 

f ı 
• göre, liberal meb'us Mander ve muha- Şvartzov'ur, .Alınan ve Sovvet ricn-y rıerı• n fi us ı• ~ erı fazakar meb'ııs Boothby yarın Avam Ka- li ar~s•nda vakın.-:1a vu'lma ge1ece4< b;r 

U y marasında Almanyayn karşı ablukanın ı:röri~me ~~le.c;ini müzakere için Mos 
daha ziyade şiddetle tatbikini "stıyccek- kO\·a,ra ıtittiği samlmAktadır. 

Ankımı. 21 (Hususi) - Yer ıarsıntıların:ı.' teras~ ve yeni yazım sırasında bu kayıdların 
uı._".JYan yerlerin nüfu.s işler! hakkında Da. esas tutulması. 

ler ve bu hususta bazı tekliflerde bulu- . B~zı hitaraf mfüHhidlcr GZSrin~ ve 
Ril5cntrou'ım 1foc;lrDvnya l!idecPiti, di-

~ye vUliyetlere bir tamim göndermıştlr. Knıı. Rt> •. adtye kazasınca zelzele feJ§.kaUn 
Taın!md~ ezcümle denlllyor ki: den ao&lra rulrubulan ölüm, doğum, evlenme 

Fellı kete uğrıyan mahallerden Tokad vi- ve boşıır.ma gtbl hAdlseler için dahi ayru:::ı. 
l~tfnln Reşad!~ kazası hfikQmet konaı;ı birer vukua~ defter! tutulması. 
Oe birHktr nüfus defterleri ve evrakı t.a.ma-ı Dlğ : kazaların nüfus <le!terlerl mevcud ol 
llle:ı. :1;mdıiı ve d!ğer vil~yet ve kaZ& mer - du~una gôre icabı halinde mahallerinden ge 
lfeslerln~ enkaz ıalt:nda kalan defterlerin ' t.ırtilecek kayıd örnekleri üzerine muamcl~ 
Lee tamamen ve müstenldatının kısmen kur- ılm:ı.sı. 
tarıld~gı vtlllyetlerle yapılan muhaberelerden yap _ 
anı 1 qtır Fel~ket sahası halkının nil _ Zelzele sahasında olan askeri subay ve 

&şunu. · • ı ı ı 1 üt k yıdl terk' 

nacaklardır. 

Bu münasebetle Lloyd George'un da 
enternasyonal vaziyet hakkında söz söy
lemesi muhtemeldir. 

Sovyet - J:pon 
munasebatı 

fll! !~l~ri sekteyi? uğramamak üzere yaplln. memur nr a er er n n us a arı .n 
cak mu'Ul'lclc aşağ•da g6ster.Umiştlr: kılınmak üzere esas laı.yıdlannın bulunduk.. Moskova, 21 (A.A.) - Havas: Japon 
Re~dlye kazasındn yeniden nüfus yazımı Iart m•thııl nüfus idarelerine askez:Uk şube. mchafilinde beyan olunduğuna göre 

:rapllır,.tm zaruri olup yazım neticesine ~a- ıerl VMltas!le künyelerinin bildirilmesi Milli Rus • Japon ticaret müzakerclerınin bu 
dar b·J kazıı. halkının evlenme veya hüviyet Müdafaa Vekaletinden rica edllmı,t.ır. ay sonunda neticelenmesi muhtcmeldır. 
cüıda"'lb.rını zny1 ettıkrerinden b:ıhslle ye.. Müzakere'ıer nğır ağır ilerliyor. Fakat 
niden cüzdan nlmak gibi mecburlyeUer ıtar. J 
l§lSındn kalan yurddaısların ibraz edece:Cler1 ngi"tered hayat ~ hahhğı Finliındiya harbi bitmiş olduğundan ge-
•e U:: ' ·la be'!"abcr belediyelerden veyn köy rck ticaret müzakerelerinin, gerek bu-
mu t klımn~n c-etıreceklerl Umü.baber- Londra, 21 (A.A.) - Ticaret nezareti dud meseleleri üzerinde yapılan konuş-
!M"e V'! vestka ibraz edr.m1yenlerln bulunduk tarafından neşredilen istatistiklere göre maların daha süratle yürümesi beklcni-

lıa.rı m'.lhallcrde yaptmıucak tahklkat:ı. müs. harbin başındanberi İngilterede hayat 
unJdcn yabancı olarnk yeniden kayıdla::-ı - .. ·'..+ k lebilir. 

' :ım ıc:asından soma çıkarılacak tasdlkl1 lL yuzde 31 pahalılanm~}Ill'· Bu pahalılı Ayni Japon mehafilin.in mütalea ... ına 
ül nber örneklerinin Reşadiye nüfus me _ gıda maddelerinde yüzde" 40 ve diğer eş- göre, Rusya- ile Japonya arasında bir e

:ur~ u<;.-una cönderllmest. yada yüzde 26 dır. demi tecavüz paktı aktolunması da müs-
c!ı kaz."\.Slnca dahi nftfus yazımı ne. --····· .. ······-··------·-00

--R . ve .---- ,.....,,.._- - - - - - - - - - teb'at değildir. Fakat böyll! bir pakt ak-ı icııdar yeniden k!tydedllecek olan _ ~ ~ ~~~~ 
tıces ne k dahilinden ve gerek kam Komıscr Sedad tcfriknnuz münde- tedilmeden evvel herhalde Japonya Rus-
ların gerek g:ı~~ek Umühaberler veya ı~ _ recahn çokluğundan girememiştir, öziir ya ile Japonyanın Asyada alakadar bu
harlc!~deı; ler üze.-ıne yapılacak yeniden lta. dileTiz. lunduğu devletler arasındaki hududların 
dlkll ö•lnl'I j{ ı.fr defter açılarak kayıdlannın ~~~ kat'l olarak tesbitini lstiyeceği tabiidır. 
~dlar ç n "' 

!!€r hazı • :müsnhidlere bilakis Molotof
un Ber1 ine gelec<>~ fikrindedir. 

Telegraf gazete<rlnin Berlin muha -
b1ri"N? ,ı::röre, Alman hil'ktimet merkeri 
'di:olotn3tik malıfellP.ri. Almanya Sov
vPtıer Birliı!i ve 1 alvanın. yeni Av -
nıoanın kurnlu5'U bahsinde. yakında 
müı:t(>rf'<k bir be,1anoome nesred~ek
leri fikrindedir. Bu· bevmınameve ~ 
re, yeni Avrupanın kuruluşu. bu üç 
dPvle.ti:ı idaresi altında cereyanı ede -
ocktir. 

Fran~Pda 3.400 
J7 om;jnist 
Tevkif edilmiş 
Paris, 21 (A.A.) - Stefani: Salahiyet

tar mehafilde tasrih ediliyor ki hüku
met tarafından Fransada komünistliğe 

karşı alınan tedbirler şu neticeleri ver
miştir. 

Bütün komi1nist meb'uslarla 300 ko
mü nist belediye azası çıkarılmış, 675 
teşkilat fesholunmuş, 3400 kişi tevkif e
dilmif ve 11.060 araştırma yapılmıştır. 

(Baştarafı 1 i• d saylado) 
Reddedilince, kadını b'ilm tehdıdıenle 

korkutmağa ba~lamış. niha) et ışi tevkif
haneye d\Şneyi göze alacak kada.ı !leri 
götürmüştür. Dünkü dava safahatından 
anlaşıldığına göre, hadise şu şekilde ce
reyan etmiştir; 

Suçlu Ömer bir gün işçi olarak çal:ş
mak üzere, davacı Bayan Zekiyenin e
vine gitmiitir. Bu sırada ev sahibesile <le 
karşılaşmış, onu biraz seyrettikten son
ra yür~ğinde o güne kadar hıç duyma
dığı bir his, bir sıcaklık farketmıştır • 
Biraz kendini dinlemiş ve art.ık öınrünıte 
ilk olarak aşık o'duğuna iyıce inanmış
tır. Ertesi gününden itibaren dt? Bayan 
Zekiyeye a~k mektubları yazmağn b:ış

lamış, nihayet merhametli kacım Ömcre 
bir nasihntte bulunarak: cSen, kendine 
başka kapıda kısmet ara• demıştir. Fo· 
kat, bu da para etmemiı:, Ömer bu defa 
genç kadına tehdid mektubları yollama
ğa başlamış: bu mektublarda: cSeni ta
kib ediyorum, eğer bana varmazsnn öl
düreceğim, yahud esenin yüzünu, ağzı

nı, burnunu keseceğim• gibi cüml<'ler 
yazmrştır. Mektubları içerisinde cinayet 
haberleri yazı'ı gazeteler takib etmışlir. 
Artık tahammülü kalmıyan Zekiye ışi 
polise ihbar etmek mecburiyetmö~ k~l
mış, suçlu yakalanarak, tevkif olunduk
tan sonra mahkemeye vcrilmışt:r. işte 
cAşık ömer• in hikayesi bundan ibaret· 
tir. Ömer, dünkü muhakemesinde hadi· 
seyi kfunilen itiraf ederek: 

- Bay hakim, sevdim bir defa. Bu ka
bahat mi? O da bekar, ben de. Evlenst'.'k. 
ne olurdu. Günde 120 kuruş kazan:vo
rum. Gül gibi g<'çinıp, giderdik. Sevdam, 
gün günden arttı. 

Demiştir. 
Mahkem~. davacı Zekiyenin ve Şahi1-

lerin celbi icin, duru ayı talik ctmıştır. 

Dün, davas nı d n'crn k üzer\! adhye-
ye gelen davacı k i oir arcılık asabi 
bir buhran geçirırıs ve bayılmıştır. 

Pamuk tohumu hakkındaki 
bir k~rar ame 

Ankara, 21 (Hususi) - Ticar<'tte tslt
şişin men'i ve ihrara•ın mürakabe ve k~ 
runınası hakkındakı kanunun tatbika
tından olarak pamuk tohumunun İz'llfr, 
Çukurova pamuk ihracatc;ılan bırlilS'ınln 
iştigal mevzularına it~ali hakkıl"ıi ..,ld 
kararname Heyeti Vekilece tasdik edildi. 
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Alman şehirleri 

Uzerinde dolaşan 
İngiliz tayyarelerine 
niç: n ateş açılmıyor? 
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1 1 Seviştiğimiz unnıer 
~ Yazan: Muazzez Tahsin Berkan_._. 

Yur.an; Hasan Adnan Giı 

Musa vadis·ne doğru 
Haftalarca birbirlerile didişdikten son

ra nihayet bu müşterek cehennem haya-
L>Yeçt-e çıkan •Afton .Bladet. gazete&. aon tını sonn erdirmeğe, aynlm38a karar 

zarn:ınd?. Almanya üzerinde uçan t.ayyarelc verıni§lerdi. 
Te a~eş açılmamış olmasının sır ve hlknıetl-
n\ a :Mart 940 'tar1bl1 nüshumda şöyle izah Bu karar, kan koca arasmda bir mü-
ediyo:r: tareke yapilması demekti. Şimdi ikisi de 

DünkU Y8 evwelki gUnkU ce Nayman derim. Benim adımı öğren ki Son KÜnlerdt: Alman şehlrlertnll'l ve ıhatta son hücuma geçmeden evvel süklınet bul-
L. 1 hir işine yarasın. Berllr.!n üstünde uçmuş cilan .teşl! tana - mak istiyorlar, karşısındakinin hareket-
11J.1Slm arm h]HLası Ev .ğ. d . . d , relerine karşı Alman hava datı kuvvetıe.rının lerini pek dfü:~rn•n gözıerıe gö.rm"'-egve 

S - et yı ıt a am, sızın a ınız ne. nedt-n t:ı:ı1tyete -geçımediklert m e1es1 b 'k.. -r-- -...u 

ekiz töıemeı .Mer.zu.kun hanına .zorla rrL K- -k özl. • • •• k b yıkla- es n ç:ıı,.,,yor.lar :ı..~-u- nı·yetlc hareket edı" rerct bir - " uçu g erını suzere • pos ı kında Almanyanm hava müdafaasında mtL --ıs-· ' uu.:.ıı • 
~ ..... ı: ?e 1b1r tadın yolcu bakkında azı d s · -- ·· yorlardı. 

malfimat IStediler ve bancın~ :mii.şterllerl nnı elinin iersile sıv a ı. esı gogsun- tehassıs alanlar bir izah tanı JbuldUk!a:rmı 
arasında hiç tadın olmadığını temin etme den değil, sanki kamından çılay-0rmuş .saruy:rrlar . Bir sabah Necmettin.in. ertesi gün bir 
ıtne rağmen handa _ gibi çok gürültülü bir şekilde konuşu - Alman hava dafı kuvvetler.inlıa hususl blr avukatla g-Ol'Ü.§lneande mutabık .kaldı -
dıfar. Hanın oda.lan arama yapmaga başla.. . d $istem dairesinde muhtellf stratejik mınta. lar ve gene ertesi gün Sadiyenin annesi-
ta adında de - nd:ın blrlndekl Ank Bo 1 or u. talaTa gi;re t.eşk'il!'ıtlandınldığı ve bu mmta nin evine nakletmesi takarrür etti. De-
b1r ge ·le d~ v C1.lS.5e b!r adamla ve ~arışın - Bana Ankboğa derler. Bil' zaman- ltalarda ıışıldalrlarla mücehhez müte~vvı 

Eu ovu~eğe başladılar. lar Nankinden Otrara kadar herkes adı- ıhava dafl bataıyalan ttplerlnm ltamDen mcv rnek ki bir dam altında daha azami yir-
han ::. b!r ~dınla ~ir erkek yolcunun mı duyunca diz çöker.di. Be,ki senin de cı:ıd olrtu~u ta..'unln ediliyor. Bu sistem, tca mi dört saat yaşıyacaklard1. 
Jer anı: ccld ğinI ogrend!ler. Kölemen duymuşluğun vardır. Altmış sene hiç yo- bmda h2klki bir topçu duvarı, havaya .kar~ı Necmettin evden ayrılırken, son za -
ka nnın bunlar olduğunu anlayıp bir Zlı;'l'rld hettı teşkil edeb!llr. Fakat bu manlardaki itiyadının hilafına, karısına 
ıe:..: ~lar ve kısa iblr münakaşayı mü n.ılmadan at sürüp kılıç oynatmlŞ bir 'l<>'Pt:U ha1laTmm mevkii mahrem tutulmnk_ sevimli bir sesle: 
on · b u erkekle vuruşmaya başladılar ve kart boğayım. tadır ve anl3}Jllan Almanlar bunlann mev_ _ Allaha ısmarladık ..• dedi. Karısı da 

dnnsedecek oldum, kıskançlıkla kudur . 
muş gibi üzerime atıldın. Beni, hattf 
.akrabamdan olan bir erkeğin kolları ara
sında bile görmeğe tahammül edemez • 
din. 

- Sen de benim ba:.~-a genç !kızla §8• 

kalaştığımı, onlarla alakadar olduğumu 
istemezdin. 

- Hele mektubların ... Aman Yarab • 
bil Haftada bir ilci defa görüşmemiz yet
miyormuş gibi ayrıca uzun mektublar 
yazar, benden cevab ister, huysuzlanır .. 
dm. 

- Gençlik işte! Dünyada senden baş
ka kadın yokm~ gibi etrafımda hep seni 
arardım. 

- Een de bana yaklaşmak istiyen bü
tün gençleri soğuk bir yüzle defederdim. 
Benimle evlcnmeğe talih olan kaç kişiyi, 
annemin göz yaşlanna ehemmiyet ver
meden reddettim. Hele onlardan bir ta-u ağladılar. Mücadeleye Arıkboğa ve az _ Hangi memlekettensiniz? kllnl düşmanlarının "keşif tayyarelerine ifşa 

aonrn da sarışın genç :müdahale edip köle B l U O h etımem,.k lsteme'ktedlrl~ Maamafih hasım hafta'ardanberi ilk defa olarak hırçın - nesinin bugün koskocaman bir meb'us oı. 
:_:uerle çarpıştılar. Çok geçmeden sekiz tö - en as en ygurum. r un ii'ıyı - tnrafmda?l ceni§ mlkyn.sta bir bomba taar- ]aşmadan: duğunu gördükten sonra zavallı kadın 
a ~.bertaraf edllmlşti. Kölemenlertn ellnl lannda doğdum. ruzu YRJ>ıldığı takdirde hava mudahıa hattı - Güle güle .. · cevabını verdi ve ufak kızını alelade hir lise hocasile evlendir .. 
ıer B 

1 bığladıklnn -erke~n ba~larını çözdü - Öyleyse biraz hemşeri savılırı7_ Ben dert.al 1~1iyete geçece'kttr Hava aan ba _ tefek eşyalarını toplamak üzere odasına diği için kendisini hala bir türlü affede-
sa;ıl u :do.m kendini kurtaran gencin eline de Kıpçak Türklerindenim. ta13·.alar•nda mermi parçalnnnın ko!nyca bü gırdi. miyor. 

arıı teşe'kl:ür etti. Gimç !~kt\yd tavı:-ıa~ - Peki sen bizi sorup anladın, ya se- yük .zarar lra.s ve büyuk sanayi mcrkezlertn A~am yemeğinde ikisi de mütereddi1, Bir dakika :fırtınalı bir süktlt ve Ne°'" 
edcrdı:ednıcdml Yt'rimde ktm olsa böyle hareket nin adın ne'? dek! :işler! ihlal et!11es_ı ihtimall, Alman hava hatta müteessirdiler. Kalıvelenni iN>Tken 

• · dafl topçu.sunun Ingillz keşif tayyarelerine :r- mettinin hırçın sesi: 
Ro d d. Yolcu güldü. karŞJ JhUyatlı davrnnmalnrma da blr sebeb konuşmağa başladılar. tkisı de karş!Sln- - Evet amma, o seni mes'ud edebile-

ma-ı evam e ıyor _Eğer Suriye. Mı.-;ır taraflarında biraz ;c,şklı et.U~i muhakkaktır. dakini üzmemek içinmiş gibi, büyük bir cek seviyede bir erkek değildi. 
~ dolastınsa her ha,de anım sana ,,yabancı i .. 

1 
. nezaket ve itina gösteriyorlardı. Bir ara Ben de o zaman öyle zannetmi~ttm. Te;t S~d~n b~şka .~~ç ki:rue boy le ha _ gelmez. Bana da Türe Bavbars derler. ne soy emıyorsunuz be? söz maziye, kendi maziierine intikal etti. Pakat sonradan yanıldığımı anladım .. « 

-d • e:r:dı. Gorur gormez Türk ol- Arıkboğa kaslarını kaldırdı. - Melek Nfısır nerede? Bu mevzu üzerinde konuşacak çok şey- İşte isbatı! 
~,f1~~~;~1a~ım: Ben de Tiirküm. Mu- _Demek Ba ·bars dedikleri sensin ha? - ŞW:di N~blısta bulunuyor. ~c:r~ ~ar~ ve o gün:erile bol bol alay ede- - Evlendiğimirin ilk seneleri mes'ua 

.. ahıskanmın da adını ve s:ı- - Pekı benım bura'\·a geleceğimi na-ı bılırlerdı. Mademkı ayrılmağa karar ver- 0ımadık mı? 
nını oğrerunek isteri H .. - Evet ~nim. Bir r:a."nanlar u densiz sıl haber aldınız? w mışlerdi. _ Olduk ... O zaman birbirimizi sevi-; 
nı:r: ne d . m. angi uruktansı- kol m J namdar h .. ~bu~lan d 

.:_ Bre en ge1ıyorsunuz'! •. ;' ~n erın en . ~ 5 ~ ~n ı - Gazzede 'kölenizi tutmuŞlar. Üzt- - Evv~ıa kadın söze başladı. yorduk; 0 zaman daba toy çocuklardık .... 
ı· u suallere benim yerime bizim ih- bınvdım. Ben de bır iha ·li s_avaşa gırıp, rinde b!r lüığıd çıkmış. Kiğıdda iburada 1 

- Ne acemi, ne görgüsüz çocuklarını- _Beş sene birbirimizin gözleri içinde 
~~r cevab versin. Benim yukarıda biraz zafer k:ı?,ım~m. Memle~et.e _bır kadın suı-f bu'ıımacnğmız;ı yaz;yıormuşsuııuz. Biz §IZ meğer ... Dünyayı ya'nız his perd~i yaşadık, hiç kimseyi görmek istemedik. 
~uıı Var. tan. old~ ~ız .~e ıkendunızı .~na kurban ~iye g derken ~uray:a ıdönüp sizi tev - arkasından görüy<ırınuşuz. - Beni aldın, bir köye götürdün. Her 
lt: :olcunu~ mütehayyir ·ve ayılan genç ettik. Sım<iı bövle baSJbos ço lerde dola- kıf etmanfai emrettiler. - Çocuk denilecek yaşta olan gençle- sabah şafakla beraber kalktık; senin İa-

a ının mınnettar balnı;;lan karŞJsında :ŞH"DtıU~. - Demek hii!D beni arıyorlar? rin .sevişmelerini meneden bir kanun yap tanbula inmek sa.atin gclinciye kadn 
k'OŞ<l, koşa yukan çıktı. ~ - Ya bu vanındald kadm kım? _ Evet Me\ek Nasır her yer~ adamlar malı! O günlerin zehiri insanın bütün öm 'ı karşı karşıya -0turduk. Kahva1tı ettik._ 

Knvgrı esmısında yere devrilen ycme'k - O da b~nim .dört senelik «anm. çakardı. Sızi ölü ve dıri getirene müka _ 1, rünü mahveder. kışın soba başında birbirimize sanlarali 
do~obının kapn'klan açı'mış ve 'hancının Arıkboğa, elini öpen 'kadının sırtını fat vadedi)or. - Bahusus öyle sevişme oyunlarından oturduk; yann bahçemizi beraber sula •. 
lkı m~sli fiatia zengin müştc.rrilere sattı- olmıdı. - Siz M1Slr lköıeme~!erındcn değil mi- sonra.·· dık. 1 

it nef15 S1~1r 5·· ·· :l • . .:ı - Benim de lazım olsun. 1 · /:;. de!t ·· ıer· · o ovuşıcn 'Uışan dbl<ülmüştfi. siniz? - Hakkın var, bizim sevişmemız cı. - - Bazan saa en goz ımız yaşa • 
Daha kavganın b~lang·cındanberi bu Sövüş1er bitmişti. Bavbars yerde ya - - Artık M1Slr, Suriye kaldı mı? Ne ı ıcleta bir oyundan başka bir ~y değildi nrdı. Gelecek günleri düşünerek evham .. 

yağlı parç~la~ fena hnldQ göz koyan A.- tı:ın varalılarla iki sağlam kblemeni gös- tarafta menfaat görürsek oraya hizmet e- On beşinde bir kızla yirmisıne varma - lanır, korkar. ağ1ardık. 
n_k:boğa.. şımdı yavaşça dolabın ~nm"' terdi. s b. -el "'~. ... eliyoruz. mış bir erkeğin aşktan bir §ey anlama - - onra ır gun. · · 
çam mı_ ş_ avurtlannı mümkün oldu;r,.,, - Bunları ne yapaca:<.-ız? Sabah obp l · k~ dı? - Sus Sadı·ye·, c:imdi eskilerden bnb,. 
Jı:ad 1 :ırn, la 15 ... 1 !'> Baybars: arına ım an var mıy . r-·· 
L•ı ~ 1n .

0 a rla doldurarak doyrn~k tli~erleri meseleyi 'haber almadan der - _ Bnrbad.' h b _ Sade yu-z yu··..,. bakar, ahüzar eder, sediyoruz. Ondan sonra gelen cehennem. 
uı mıyen ıstihas t sk. h 1 ... . - diye mırıldandı - a er .... 
K ._ :ıı • ını e me çalışıyordu. I a buradan ayrılmamız lazım geliym-. 1 k . . ,. B. e~ı...;;m·ı· bı·rbfrine değerse titriyerek göz senelerini hatırlatma! Bilirsin ya, heP. 1luraman gen ika B a ma lÇm .ı•1ısıra -gönderdığım kölem ı- 1 "'' • .. 

d he h cm yıdsız tavrı karşısın- unları da 'b1ze zarar vermiyecek bir ha- liği Gazzcde tevkif etmişler . .Melek Na- kapaklnrJinızı indirirdik. kabahat senin ••. 
a m B}Tet, hem 1a'kdir hisleri duyan le getirmeliviz. sırın alacağı o1.sun. - İşte bugün hep o zamanın cezasını - Hayır senin. Komşunun genç ku:ma 

yolcu mıun bu komik halini görüne~ gül- - Öldürecf''k de.ğiliz ya! çekiyoruz. ilk defa bakan sen değil miydin? 
mekten kc ncr . l Nayman ıslık çalar.ak merdivenden in- İ 
]aştı mı a armyarak yanına yak-1 - Evet öldürmek doğru değil, başka di. Arkasına temiz bır esvab .giymi§, eli- _ Hakkuı var ... o va.kit birbirimizin - ~akmaktan ne çıltarmı~1 şte bunca 

• ı bir şey yapmalı. Hala yerde yatan çavu- ne gümüş saplı bir kırbaç almıştJ. Arık- yüzürıe bön bön bakacak yerde başıc.a j sene .göz göze y~şamanm ~r.~rl~? b_~n -
.- Aı-kadaşmıila beraber size de ~kı~un başucuna giderek sarstı. boğa; gençler gibi gülüp eğlenseydik, sonradan dan başl1yor. Bır erkek butün_ ~runca 

~ıı:ettar kaldım. Bizi büyük bir tfoh.:li - - Bana bak! Cevab ver. Benim tev- - Buradan derhal ayrılmamız icab e- bu kadar azab ~ezdik. ayni kadını severse sonradan gı>ZU açılır· 
ğ~ en kurtardınız. Bu kahraman genç kifim için nereden ve nasıl emir aldın diyor Navman -dedi- fakat bu kötü - Fakat biz böyle yapacak yerde ar - ımş me,ğer! 

o unuz mu? lsöyle bakayım. ' adamlan ~e yapalım diye düşünüyoruz. kadaşlardan ayrılıp ya!nız k.almağı. .her - Bir kadın iç.in de öyledir. Ben de 

O ~ö~Fn ~ ~ezi7,. fakat en iri fokma- Başına pek dehşetli bir darbe yiyen - Hepsini bağlar, han kapısını da ü- zaman başbaşa yaşamağı tercih ettik. bu sebebden trend~ rastlad~ gencin 
~nı ~~ u~b gıl; yuttuktan sonra derin çavuş kendinde değildi. Ayaktaki köle - .zerlerine kapatır gideriz. - Alem çay masası başın:la konuşur, iltifatlanna ehemmıyet venniştım. 

r ne es.c ~_raber .cevab verdi. menlere sordu: - Gü. ""l fıkir. gülerken biz köşelere bucaklara !kaçıp - Senin hakkın yoktu. Sen bır kadın-
Hayır sutkar..ıı • · ""'" .. .. ı. ... ~-+•1r sın ·ıki-•· ı·çın· namus 'telakkisi bir de • - • ueşımın oğlu. s· b.ld"kl . . . ik ti. A kb ğa goz goze UAA'i'"'1A-• •• uu.c. _ Çok ,,;~t k d • . - ız ı ı erım31. anlatın, benim Baybars bu fikri tasa· et . rı o :L,.· traf llh}d. 

dir? r5• çocu ogrusu! ismi ıne-- tevkif emrimi Mısırdan rrıı aldınız? hancıya döndü: - Hel'kes dansederken ·uız, e ımız- o• ır. eııkekle 

Ad 
- - Hayır, biz Melek ~asır adamlarıyız. _Şeytanın üfürdüğü! Bana yirmi otuı da olup bitenlerden bihaber b'ir tavırla - Aile ınamusu ıbalommdan 

- ı senın nene gerek' Çe-~·ı b. B . . . - masa ba"'nda kaldık kadının vatlfe.si a"midir. 
'ey b · bil d·ı· d.. · ""c.ıı ır ~ aybars elını dızine vurdu. kulaç ip bu\!. r · 

, cnım ı e ı ım onmez. Ona sade- 'ı H-':ı.. . d. 1 d (Arkusı var) - Bir defa akrabamdan bir gençle (Devamı 11 inci sayfada) 
- 11&.u şım ı an a ım. Demindenberi ı 

Son Postanın tefrikası: ll _ s:z yemek odasına geçiniz. Yeri- larh. dans salonlarında cinler top oy- - Çok aıcı1kmış olacaksınız. 
'l'lize yerlc~niz. Ben ~mdi elimle yaptı- nnrdı. - Her zaman bu saatte acıkırım ..• 

Hl• üım omleti s1cak 51cak get!İr<.'Ceğim. Hicran ıÖnün<lelti işine ibaşmı çevire- Fakat inanımz bana şimdiye !kaldar ha-an C'> - Ben d,"? yardım ~demez miyim? rek sevimli bir çığlık kopararak: yat.möa- daha ibu kadar enfes bir lad 

===-----------------_J~ _ Oh hayır azizim; ev işlerine er - - Beni [akm:hva tuttunuz az daha duvmadım. Ben bu öğle yalnız omlet. 
1\:cklerin 'karışmasını hiç sevmem. omleti yakacaktı~. Feministlerin bed- yiyeceğim. 

_ o halde siz feministlerın grupuna ıduasma uğnya~aktım. H:"Cran Siretin tabağına bir parça 

v b. dahil !değilsiniz? -· Siz sofraya oturunuz Siret bey ... daha koyarak~ 
e ır.a~ rnlgun ve mübcılagalı f çe • kup• -mda lk- -k b·ı· d · Omleti ,_·edikten sonra gene <mln:rın - TMekkür ederim Siret bey çok 

4'emetlcrını tazelemek için. övle ..aenn· - .. .. ruçu otomo 1 ın urau- - Siz feministleri beğenir misiniz? -.. 
bir 7.e\·klev"pı\•ordu kı· wu-.:~ "' •. 

1 
~['\u. gorduler. alevhinde bulunuruz. naziksiniz. 

c IJ. :>LcU. s - Ne valan söyliye rim hayır ... Tür- . ı·· B • . • a oı e ıııet bir çevrek saat evvel gelmiye .. . . . d ed k 
0

.. . 
1 

Sir<!t derirı bir rne!\'udiv€1in heycca- - Vall<l'hi haikf.kati -söy uyıorum. en 
onun meharetıne ha\•ret ve takdirle iba-1 mııva:ff k lm ~ l\" f k ıu. .aray.ı.blıklPr lca. . ere unya ış e- nınt yııdum uuı.:Jum irP-rek jrv>ri girdi ....... Jancı k<>mp1iman1an hiç sevmem. 
kıvo~ ~apted ecr·· h a O uştu. ıusta anın ·o!\up 1 1 k t bu h k -' r· r- - "' 

·wr '. r 1 m ıgı eyecamnı lba'Ş1!11 ka~ılCLmasıne vakit kalmadan g~nç rını a tu~t e ~~ ıs ıyen ' anuocı .. - Yemek odhSl~a girince oradaki intizam 'Bnna arasıra bu cen~ taammdan ya-. 
ıgı2 ı gız ı sa _ııy~rak iihar ediyor.du. adam acele ve çevik hareketlerle kapı- ı~:ı~ resımlenru ba~an ga~te1erde go- ve yeniJik ruhunda yeni bir sevinç ve par ~ısımz? 

.. Becı on aakıika sonra lbabcenin en dan ~ireııek mutfağa do<Tru yürüdü. rurum ... Hele A~erıkadaıkı ustabaşıla- sıındet parlattı. Oh hayat! Gel de onun - Size bergün elimle bir şey hırzır-
ıguzel tarlılar.nın crt:asına isabet eden faksnc!ı. ön<:<E: a~çıyı görü; misafirinin rm .hepsı Ade .. ~a:ıb ~pkalarmın 1al~~r~ 'fani \•e kıymetsiz old~ğ.una hükmet.·· lıyacnğım. Çünkü aşçılık maharetim 
lbu üç ceph i ikahn camlarla a-ı•dınlan- Hk ~.inünü arrırlamaktı. Mutfalt kapı- <lakı ll~~la _goz.luklerı, kır saçlar bosia Siret yü:r.ünü. ellenm yık<tyıp ye - valmz omlet plşirme'ktcn ibaret rleğil· 
mış yemek odasının eı giizel köı:esine Sm? gcl",p dr- Ilicranı önünde bevaz ön- uzun vucudlenle, _darılmazsanız n rnek odasına tekrar girdiği r.aman mut- 1lir. 
ıçeki!rn hu başba$a sofra t~e 'Çiçekleri lfi[:ilr.• eJinrlp kliçük bir tava ocağın ba- korkuluquna benzJyorla<r.. .. .. . faı'k tarafındaki k~P.1.d"'~. eli~de omlet - s·z bir h3'tikasınız! 
ıkar cular gıbi pın}da ·mı billür takıcn~ şırN"Ja bulunca !\aşaladı· ·Hicran tatlı kahkahalarla gulU)Or - tabal.ile Hicran porundu. Sıret ko~up o 1 tt :ı~ ·ı· k 

· ·. · • . · d l f m e . en sonra ge.n:n pı ıç ızartrn.a-
kıril.c. yeni _evM. ... -:~ mes'ud b'ir ç·ı~ıı· _ Siz burada mutfakta? du: tapaın Hıcranın ehn en a arak so ra •a .1 b k kl k 1 " ........ ~ ... ' Ö ·· 1 t .,.},..h t ha ka ' - 1 r'k d sı e \"e aş a veme ere pe a.ız e su.o 
beklıyen. m. uke11e! bir ael'in .c;on!rasına Hicran g<>nç adama en güzel baktŞ- - v)e .. guze e-?Uı .. za en ş kovdu; sonra genç ve :guze a ·a a ·mı ··ıa- M t f - f d. . k d 
benzemıştL Q lariJC giHcrck: türlü dUnyalık işlerden tekaüde çık - :kolundan tutaralk sofranın başına ru ,u·d- ~~.s _a ~ , g;nç ;.en ısı a ar 

H . l - IJavre•L mı· ettı"nı·z' tıklan için böyle garibeler yurnurtlı- oturttu~ m~ u goreku~u5or ud. ı genç. konu • 
ırrnn a Mustafa bu sık ·· J • şur.Ken o z ı ve sa k "'.::ı b • f 

f k: •• :ve guze y · . . k .. zde dikkati celbetrnek :istiyor- - Sizin yeriniz bur.ası -de(li- 1 c:ruam ır ı-:ıra -
IO raya "'r kere de uzaktaın ıbaktıktan - orgundunuz .. ben sızı odanızda yaı a so . . v 

istir.abat ederken bulacağımı Sll'11mış _ tar... Kendi de Hicranı en iyi göreceği bir tan yem~kl:1"1 taşıyor, dıger tarr.ıftaıı 
eonra ıı?ene mutfağa döndüler. Hicran ~,ım. _ Mu-ba--.. lerin i,,;;...vıe illç için -ol- v. er .intihab ederek oturdu. sofraya mfür.am vıeriyordu. Yemek :saate bakarak: "- 1-c:A ~"""" 

- On ikiye çeyrek var -detdi- ben , ~.O .kadar iyi:Yim ki bütün evin ~- sun yüzüne bakıp lda insanın içine fe- Hicran pişirdiği omletten büyük bir bittiği :7.aman masa tertemiz toplanmı§ 
omleti tavaya koyuyorum. .ı~rmı bıle y.ı:ıpabık>cek kadar kuvveth- rahlık verecek bir tanesine bile nstla- parça ayırarak Siretin tabağına koydu. ol:=ırak kaldı. Must~fa Hicrana: 

M.. .b cl yım. mad:m. Genç adam ilk aldığı lokmadan ronra: - Kahveyi nasıl emredersiniz? -diye 
ise ~lir~nası endim. 'Bey de nerede Siret diiny'1nın en büyük saadetile - 1nsanın içine ferahlık verecek - Cidden söylüyorum. Fev1rnl5.de!. sord11 

M Hicrnn~ baktı: kadmın öyle kasvetli klüp1erde işi gü- Ben hayatımda bu kadar nefis ve leziz - Beyefendininki gibi olsun ... 
us!afa sözünü biticlr lıitırmez bah- Genç kız tına: cii ne'?. Öyleleri de oralara giderse plaj- bir şey daha yemedim. ( ArkaJt 'L'rır) 



10 Sayfa SON rosTA 

(Memleket Baberleri] 
Urfa Halkevinin çalışmaları ı .. tzmit tütün 

piyasası açıldı 
Sık sık toplantılar, konferanslar ve müsamereler 

tekrarlanıyor, halk dersaneleri de çok faydalı oluyor 
.........,,-.... .._,, . ...,,.,-- .,..,.,....___ .. ~----~--, 

' .1 

Urfada milli bir bayramda Atatürk büstü önünde toplanan mektebliler 

Urfa CHususi) - Şehrimiz Halkevi-ı lerde binlerce hastayı tedavi etmiş. ilac 
nin muhitte hissedilmekte olan büyük dağıtmış, kimsesiz okul talebesi ve fa
bir boşluğu dol<lurduğunda şüphe yok- kirlere gücü yettiği kadar alaka.lanmış, 
tux. Ha.lkevi açılmazdan evv~l rnevcud köylerde ve köylülerde kalkınma hu • 
vaziyetle bugünkü vaziyet arasında el- sulürıe çalışmıştır. 

bette bliyük farklaır vardır. Halk dershaneleri ve kurslar şubesi 
Dokuz kolu da faaliyette olan Hal - ise açtığı müteaddid ve muhtelif lisan, 

k-evinin bugüne kadar gördüğü lşler san'Ht. meslek ve türkçe kurslarile bil

memnuniyete şayandır. Görülen ı~ler hassa faydalı olmuştur. Kitabsarayın 

meyanında; Urfa tarihi üzerindeki me- ciJd mevcudu arttırılmış. okuma oda -

İ.mrit (Hususi) - Şehrim.izde tütün 
piıyasası açılmıştır. İlk mahsulü Nemli 
zade firması alınış ve 65 kuruş fiat 
vermiştir. Piyasa bundan sonra hara • 
refümmiş ve mahsul 70 kuruşa kadar 
yükselıni§tir. 

Mıntakamızdan tütün alan firmalatr 
şunlardır: İnhisarlar. Tütün. Limited, 
Nemlizadıeler, Austro - Türk, Herman. 
İbrahim Erdil, Ömer Lfıtfi. Eksper 
Mehmed, Hafız Kamil. Tahiır İsmail. 
Abdi Funkl, Receb Gökken. 

Bu sene İzmitte 1 milyon kiloya ya
kın tütün vardır. Piyasa Kar.şıyaka tü· 
tünlerini tutmaktadır. Mahsul çok ne
fis bir ~ekilde denk ve demet yapıl -
mıştrr. İnhisarlar İdaresi de zürraııı ko 
!aylık gösterdiğinden müstahsil. vazi
yetten memnunduır. 

Sivas Ç. E. K. kongresi yap ı ldı 
I ~ 

Sivas (Hususi) - Sivas Çocuk Esir-
geme Kurumu yıL11k kongresini hüyük 
bir kalabalık ö • 
nünde C. H. P 
sinde yapmı§tır. 

Kongre emekli 
tuğbc.r; Etem . 

sal ve iki b10şür neşredilmiş olması. 

'dil: ve folhlör üzerindeki çalışmalar. 

Tanrıverdi tara -
fmd:an açılmış, 

reisliğe vali Akif 
lyidoğan seçil . 
.niş.tir. Ebedi Şela 
ibtiramdan son • 

sına her ç~id gazete ve mecmuaların ra bir yıllık me . " :a 

spor, musiki ve temsil zevklerinin art
bırılma~ı ve kökleştirilmesi gibi mu -

gönderilmesi temin edilmiştir. Müw \'e sai raporu okun - E:tem Tanrıverdi 
sergiciler ıde kendilerinden ibeklenen mu.ş ve ittifakla kalliul edilmiştir. Yeni
fayday1 vermeğe çalışmaktadırlar. den y<1pılan idare heyeti seçiminde 

vaffak:yetle; vardır. Halkevi Urfada sosyal kalkınmayı reisliğ~ yıllardanberi kurum için bü -
Filhnkika, dil. tarih ve edebiyat k.o- temin için

1 

muhtelif vesilelerden istifa- yük çaJt1malar ~österen emek~i tuğbay 
. . ek' k ı Etem Tannverdı. asbaşkrunltga Resul, 

ntlt~si iizeri_.ne düşeni yapmıya çalış - de etmeyı unutmamı.ştır. Nıt ım sı muhasibliğe Kamil Heper, veznedarlı-
.mış, muhteliİ musiki kursları açan ar. sık tekrarlanan toplantılar. konferans ğa tüccardan Hakkı Aydemir. katibli
her faydalı piyesi temsil eden gösterit ve mfü;ahabeler bunun bariz bir deli • ğe Hüsnü İlgin seçilmişlerdir. 

Mart Z2 

Coğuda bütün şehir ve kasabalan' 
çirkin gösteren iptidai şekil --' 

TOPRAK DAMLAR 
Yalnız evler değil, bütün resmi binalann üstü de 
toprakhr, halbuki bu damlar kışın olduğu gibi 

yazın da halka b : yük bir ıztırab sebebi teşkil ediyor. 
·::t1~ :-::-ı:~ ..... ~~·';"j.;~' ~ .. ,,...... ... ~ ':"..., ....... .... ~........,._.,..~~· 

' 

l~e Mardinin ekse-tisi toprak dam olan binalarından bir kısmı 

Besni (Hususi) - Doğu ve cenub do - batı kazaları içinde emsalme rastlanmı • 
ğusunun en büyük ihtiyacı modern mi - yan güzel resmi yapılara ilk önce .E<.•.sni 
marl, yol inşasıdır. Bütün kasabalarmıı- kavuşmuştur. 

zın içe sızı veren gö.rünüşü, resmi ve hu- Yalnız doğuda olsun batıda olsun in· 
,;usi yapıların fütlermiıı toprak olu~udur. şaat daima apartım.:n sistemindedir 
B:U hal~ kış günle~inde bir .~tır~b se~e- i Toprağımız geniş, al'azi ucuz ve böyle Hd 
bı teşkil etmektedtr. Yaz gunlerınde ıse 1 üç binaya 200,000 lira harctyarak bir ka· 
tavan aralarından çıkan haşerat, rahatça sabayı mamur etmek imkansız olmasıns 
?Yuı;1ağa, buralarda korkusuz oturmağa göre, hem kasabalarımıza külli bir gü 

imkan ~~aktadırlar. _ .. A • 1 zelik vermek, hem de apartrman siste -
Bu çırkin m~zarayı ve kotü adetı res-

1 
minin mahzurlarını iz:ıle eylemek üzere 

mi yollardan ızale etmek hem ~asaba • bilhassa doğu ve cenub doğusunda bu • 
larımızın güzelliğini temine, hem de ip- nun onune geçmek altı bodrum olmak 
tidai yaşa!1.şı _önı:meğe .seb:b olacaktır. ve her daireye ihtiy~cma göre birkaç oda 

ve sty.ırun her nev'ine yer veren spor lidir. Fnkat. bütün bunlara rağmen 

iromi!eleri muhitimizde derin bir mu. şehrimiz Halkevinden daha çok gayret 
silki, temaşa ve gençler arasında büyük ve faaliyet beklenmektedir. Bu çalış -
bir spor zevk ve sevgisi uya.ındınnış - malar emsaline nisbetle az sayılmakta 
tır. ve fakat önümüzdeki yıllar zarfında 

Bunun ıçın ıda~. mercii~rı~, kazalar~a tahsis eylemek ve hepsi ila bir mahalle 
kaymakamların, koylerde ihtıyar mec1ıs- teşkil etmek üzere birer katlı daireler 
leri~n ~.üda~aı:sile topra~ d.~°.1 usulünü inşası daha muvafıktır. Halk, apartıman 
yenne kiremıdlı dam usulunu ıkame et- inşa edemez. Fakat bırer katlı binaların 
mek ve bun~ bir m~cburiyet haline ir- inşa, şekil, malzeme ve fiatlanm soruş
ca eylemek lazım geh('. 1 turarak bunu yapmak arzusunu duyabi· 

Naf:a vef<i linin Bevşehirdeki Bunu yapabilmek için ise, kazalarda lir. 
k•kl . bel~iy:ler, k~ylerde ihtiyar meclisleri Besni, Malatyanın birçok kazaları için· 

• 

Sosyal yardım komitesile el birliği muvaffa'.k!iyetlerin sür'atle .arıacagma 

9den köycüler komitesi şehirde ve köy- muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

• tet ! erı k•endı butçe,lerm,den a!1racaklaArı ~fak tah de modern hükumet konağına ve yapı• 
Be:vseh!r <Hususı) - Adanada Na- sil.atlarla kıremıd, tugla, hatta kıreç o • lara kavuşmuş ilk kazamızdır. 

fıa Vekaletine aid tetkiklerde bu ' cak1an açmalı. Halka ucuz kiremid, tuğ- An k b' al ld ğ "k . • . ca , ın artn yapı ı ı yer yu • 
lu:ncTukt~ sonıra gene aynı mak - la ve hatta kırec satmalıdır. kt d' B . ,..., ak 
sadla K l N:n V Ş "kr . d k' b h ı B .. ; se e ır. uraya ıçme suyu ~ ..... arm 

1 
. . . onyayaF gd~ ene be ıa h e- ayambahşu a~'ldiı~ ız· u h~k. esnı Bıç n güçtür. Bunun ne §eki'de izale oluna • 
ohmız A. ua e soy u • mevzuu s degı r. ıra u umet es- :ı...·l v· d" .. ın· k b' ledir 

c Zonguldak Halkevi azaları Çankırıda 
" b'll 1 · t' K. · b .. k d 200 000 ı· h •uı ecegı uşun ece ır mese · susı otomo ı er e maıye ı. onya va: - , nıye ugune a ar , ıra arcı;ra- • . .. . . • 

Jisi ve Konyn mebuslarından bir kaçı rak kübik hükumet konağı, belediye ve Besnının bugunkU vazıyeti 
olduğu ha lele Bcyşehire gelmiş ve ka- muhasebei hususiye binalarmı armağan Kasaba ·bugünkü halile üç kısma ay· 

Çankırı (Hususi) - Zonguldak Halke
vtnin temsil kolu bS§'arında Halkevi ret
li Ahmed Gürel olduğu halde 15 kişilik 
bit' grup halinde Çankırıya gelmişlerdir. 

Sal-ahtan Çankırı istasyonunda Çan -
.kırı Halkevi üyeleri ve bandosu tarafın
dan karşılanan Zonguldak gençleri vila-
7et, Parti, Ha1 kevi, belediye makamları
m ziyaret ettikten sonra gece cAteş> pi· 
yesinı temsil etmişlerdir. 

Zonguldak gençleri şerefine ziyafet -

zanın 20 kilometre ilerisinde kayma • eylemiş ve benim gördüğüm doğu ve (Devamı 11 inci sayfada) 

ler verilmiş, otomobillerle şehrin içinde 
tenezzühler yapılarak görülecek yerleri 
gezdirilmiştir. 

kam A. Sonca.i{, belediye. parti. Halke-
vi. aı3kerli'k ~ubesi reisleri ve diğer ne- , ......... _,. Saf ve 
ri gelenler tarafmdan karşılanmı~tlr. 

Şehrin kıyısında kalabalık bir halk 
tarafından kars1lana!n Vekilimiz Parti 
binasında istirahat ettikten sonra hüku 
met konağım, a<>'kerlik subesini gez -
rnişlPr ve partinin beledive binasında 

~erefine verilen öğle ye~ğinde he.tzır 
bulunmu!;tur. Yc-rnektcn soma halkın 

dileklerjni dinleven vekilimiz. evvelce 
ikmal edilmediğinden fazla yaı!mur 

yağdığı wmanlar etrafmd::ıki tarlnlara 
zarar verdiğini ya1,dıihm Snrıözü sllyu 
kanalının bı1 yaz yaptır1lMn;;.ırı1 vadet
mistir. Bund<:ın sonra V~kilirniz üstün 
Türk rnim~r;sinin parlak bir eseri olan 
Eşrefo~lu camisini geı:mtş ve Konyaya 
hareket etmiştir. 

Kazf!rnıza eski Adliv-P- VP'kili M . 'R -1 
sad Bo7kurttan sonra ilk ,e;eten Ve.kil 
A. Fuad CPhesovıdur. Valimiz Refik Noyan ve Parti reisimiz 

Rifat Dolunay kardeş Zonguldak genç- lzmı•tte bahar ı 
leri arasından ayrılmamıştır . 

İkinci gece misafirler şerefine Halke - İzmit (Hususi) - İmıitte havalar 
vinde bir çaylı dans yap1lmıştır. Gece ya- açımş, ağaçlar çiçek açmıştır. İk1 gün- ~ 
rısı Zonguldak HalkevlHerı istasyonda dür tatlı bir bahar hüküm sü:rmekte - 1 

teşyi edilmi§lerctir. Resmimiz Zongul -ıdir. Leylekler de kafileler halinde .şeh- 1 
dakh gençleri bir arada göstermektedir. re ve civara gelmişlerdir. , 

Normal gıda 

e 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Hasan Bey sana bir şey 

tl)yliyeyim. · • 
... Avrupalı heyetşinaslar 

ktiremize komşu b~ altı.. 
seyyarenin renklerinin 

yavaş yavaş kızardığını gör
mü§ler .. neden acaba? 

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

Hasan Bey - Neden cla- ı ç A P A M A R K A M Ü S TA H Z A R AT 1 
cak, dünyayı seyrederken M. Nuri ÇAPA Kurulu~ tarihi 1915 
duyduklan htcablarmd.andır. l~•-••••••••••••••••••••••••••IP 



22 Mart 
L 

1 Son Posta 1 OR 
Bu haf ta yapılacak 

lig maçları 
Milli futbol takımı·1 ız 

24/3/940 tarihinde yapılacak lig maç
ları şunlardır; 

Taksim stadı: Beyoğluspor - Anadolu, 
saat. ı2, Topkapı - Hi1iı.J, ı>aat 14, Süley
nıanıye - Beykoz, saat 16. 

Şeref stadı: Y. Davud.paşa - A. Hisar, 
saat lO, Eyub - Beylerbeyi, ::aat 12, Gala
tasaray - İst. Spor. saat 14, Beşiktaş -
Fenerbahçe, saat 16. 

Fener stadı: Kurtuluş - Kalcspor, sa
at 14, Altıntuğ - Vefa, saat 16. 

f.ıilli fuf .9 t2kımımız 
~:ısıra gid·yor 

.l'ürk milli futbol takımil~ atletizm 
~kibi Nisanın ilk haftasında Mısıra gi
derc~k musal:ı:tkalar yapacaklardır. 

Maktabler arası maçları 
tehir edildi 

Mcktcblerin devre tatili dolayısik! bu 
harta maçların hepsi tehir edil . t• 

E r mış ır. 
sasen ıg maçları tamamlanmış oldu-

ğundan gelecek haftadan ·ı:ı.._ 
h. . . ı waren e\."V<!l'-

ce te ır edılmış olan ma 1 ktır ç ara başlana-ca . 

Ftıtbol lig heyeti tehir maçl 
'd b' an yem en ır fıkstür tanzim et •şt 

mı ır. 

Ekonomik 
te kik er 

için 

yakında Mısıra gidecek 

Maçlara 30 Martta Taksim ve Şeref 
sahalannda şu -şekilde başlanacaktır. 

30 Mart Taksim: Vefa - Şişli Terakki; 
San'at - Haydarpaşa: Hayriye - Kabataş. 

Şeref sahası: Darüşşafak:ı - istiklal; 
Yüce Ülkü - İstanbul lisesi: Taksim -
Ticaret. 

6 Nisan Taksim sahası; Işık - Kabataş; 

Boğaziçi - Vefa; Galatasaray - DarYşşa

faka. 

Şeref sahası: Taksim - Yüce 1.Jlkfa: 
Şişli Terakki - Ticaret; Hayriye - Mual
lim mektebi. 

13 Nisan Şeref sahası: Ga1atasaray -
İstiklal; Vefa - San'at; Boğaziçi - Hay
darpaşa. 

Hafta ortası maçları: 

3 Nisan Taksim sahası: Kabataş - Mu
allim mektebi. 

10 Nisan Taksim sahası: Vefa - Tıcaret. 

17 Nisan Taksim sa..'lıası: Boğaziçı -
Ticaret. 

Mnçlm" bu tarihte bitince, beyaz ve 
kırmızı kümelerin birinciliği için iki kü
me bırincisi arasında final oynanacaktır. 
U çüncülük için de ayni gün bir maç ya
pılacaktır. 

Hikaye: 

T 

SON FOSTA 

' Bir doktorun günlük 
noffarından 

Apa11disit 

Sayr~ 

Hatıralar arasında 
(~tarafı 6 ncı sayfada) ı~t, matbah \~e ıstablı amire müdurle _ 

Mahahllerile muhabere edilerek padi- nle temasa getırdik. Ö le ki birkaç gün 
şahın ve maiyet erkanının ikametlerine için& her türlü tefsı1atile mükemmel bir 
tcılısis o~unacak mahaller tesbit edildik - sevkiyat taslağı hazır oldu ve bize gl'kii. 

Büyük bir tıb profeM>rü: cgi)Oek üze _ ff b · k ı 
rind"ti bütün .sancı krizlerinde .safta te_ ten sonra mefruşat idaresi buralara icab ıç ır no t:ı unutu manıış, hiç bir küçilk 
sesin!.. ve :taraclğert d~nmeyi unutma_ eden ~yayı gönderecek, tamir ve tath\r iş ihmal edilmemişti. Demek artık yola 
yınızrıı dem~r. Fakat röbek üzerinde işleri oralarda hemen yapılara~ odalar çıkılabilirdi. Bahriye nezareti Turgud 
ve blllıas3a göbeğin alt tarafında ve sağ bütün teferrüatile hazırlanacaktı. Mef - Reisle Babraros Hayrettini, Gükeınal va-
taraft:ı hi.ssedllen aancilarda da mut.laka ruc:at ı"daresı·n ·ı ı h ı daha b; ... ka,. küçu"'k ha_. gemi1-~ n €§yası, memur an, US\.."- purunu, .... : •u M:" 
apanc!.Lnt trlzını dilşihunelc lazımdır. El_ 
!ıa.sıl ısteıu yubn, ıaterae aşağı tarafta sile bu ~]erde behre ve mümaresesi, bu rini ihzar edince yapılacak ne kalıyordu? 
o:Sun tarın içindeki ağ.nla.r mutJaka cıd. müşkül işi muvaffakiyetle başarmağ:ı kf.ı- Yapılacak işi hünkar ihtsr ettı: - Pa
clJ ve e.sa.slı bir sebebe fsUnad eder. Bu fi idi. Bu da tesbit edildikten sonra ye- raca nasılsınız? Hediyeleri düşündünüz 
c1ddl setebi ar~t.ınnak. sancının funllL mek meselesi düşünüldü: mü? 
nı bulmak ve tedavisine •ltab ~tmek .,,_ He ı·· l" ·ı ·- k le f 0 kd ... ""' r ur u vesaı ve muna a ı a - Bütün demir'-·olları amirlcrile hizmet rurldJr. Hele her defa karın ağrısı, bulan_ ~ - b" ı .,_ · ··b· J 

tı ve tay gibi ha.ilerde bir çoklannın u_ nına ragmen yuz ın erce asAerı mu ım- edecek memur1arına, gidilecek yerlerde 
ko.W.lık ederek hemen ınushll tavsiye et.. matile, mevaşis:He, top!nrile, dünyanın mevkif müdürlerine verilecek hediyeleri 
meler! kadar tehlıkeH ve saçma bir ha - dört tarafına sevketmesini bilen, Viya - bile düşünen hünkar bu seyahatte mm • 
rekete a..sfa teşebbüs etmemelidir. Büyük n:ıya kadar bir seyran yaparcasına ordu- takalarında beraber bulunacak olan 
batın kr zlerinde llk yapılacak şey lsLI _ s~nn da·ıa~n, sarp geçidlcrden .. aşıra_- meb'usları, mahalli erkfını düşünmemez· 
rahat ve sıkı bir perhizdir. Bundan hiç bılmek harıkasmı kaç kereler gostermış lik edemezdi. Bütün semahat mevilleri 
bl: 7.nrar telnıtt. Mü.teaklbcn derhal 1 T " k b "klTğ. bl d . h " 
m~tPhass13 tabibe veya alle doktoruna 0 an ur ecerı ı 1 1 r pa ışa ın se- hareket haline geldi yetişir ki hazinei 
nıurac at edllmelidlr. yahatin~ tem~?e aciz kalamazdı. Mat -

1 
hassada para bulun'sun. Hazinei h~a 

ı--~-------------1 bahJar ıdaresının yola çıkacak vapurlar- müdiri umumisi Hacı Fevzi Efend : cK.o
Cevab lstiy~n okuyucularımm posta dan başlıvarak her gidilecek yerde kah- lnyı bu,unur!> dedi. .. Ve derhal demir

pntu J'Oll:urularmı rica ederim. Aksi tak. vıiltdan. ~g-lc V ak~am vnrn .. k}en'nr> ka 0 e ~ o1 "'""' • yolları idaresinden alınun bir esami def-dırde 1st im mukabelesiz kalabilir. k 
dar bütün yemek ~lerini ihzar edece teri üzerine onların irili ufaklı hediye • 
takınılan. mcmurlan, aŞÇ'lları vardı· he- lerindc>n baslanarak vilnvetler erkiının:ı, Yer. n af tındaki istanbul men tereddüd etmed"n bu karışık işi mat- meb'uslara kadar herkesin mevkiine kad
b~ amire :nü~ürü ~st~~e aldı. istablı a~ rine göre hedrveler tedarikine baı:;landı l 

<Ba tarafı 7 nci sayafada) mıreye gelmce. Mudu: . . cEvc~ Alla..lı. [nihayet artık yola çıkılabilirdi. 
yeni açılan Soğukçeşme yolu üzerinde Korkmayınız! .. > demek l!ibyen bır mana . . ·ı 

'l ··1·· - rd ı: :..k· Ş f B ı d Halıd Zıya Uşakiıgı kadim, Şehid Ali paşa konağı kütübha- ı e ~ u~suyo ~-A c~ ın, ere ey. e-
nesme kadar varan bu saha tamamile nfldı~ hunk~r Se~nıge çıkınca orada he- Miitckaidinden Bay Sadiye: 
sarnıcın üzerine müe.ssestir.> men vükelasile, erkfınile alay te~e~kül Beni altmış yıl eııve1e irca' ed n mck· 

Bu izahatla sarnıcın genişliği hakkında edece~ oradan a~Iırken A Scliinıktc ttılmnuza çok m.ilte1ıass;s olcitım. Güzel 
bir fikir verebilirim. İçinde sandalla do- mevkıfe kadar ~n:. bır alay lazım. ~~ 1 bir bahar günü Yeşilköye geleb "lir mi· 
]aşıldığı da hatırlanırsa burasının yalnız dan Man3:5t~ra gıdılınce, 0:-ada ~ sus!u siniz? 
sığınak değil, pek çok şeyler de olabile _ csvabl~rı ıçınde arabacı!arıl<>, sevısler•le ·······-···················· ................................ . 
ceğini tnhmin edebilirsiniz. gene bır alaylık araba lazı~ daha sonra B I fl . d · A "f "ki 

t . d 70-80 . . Selaniğe avdette oradan Üskübe gidntn- a ı {0c; r 3 zıraı yenı 1 er 
çın e santim irtüaında su bulu- ~ · 

Seviştiğ:mi z günler 
<B:ıştırafı 7 ncı sarlada) (Baştarafı 9 uncu sayf.-\da) 

Son ,:amanla:a kaıdar Almanyad;ıki - Gene kavgaya başlama! Ben sann 

mıyor. Bu suyu nasıl boşaltmak kabil _ ce, hep emre müheyya bire-: :ıavlık a~;- Balıkesir (Hususi) - 25 Martta zırai 
dir? Bu işe kaptan p~"3 karışır. Benim ba ister ... > Şeref hep o gulumsernesı e sahada yapılan yenilikler gösterilmek ve 
aklımın erdiği bir nokta varsa 0 da Ye- dinliyordu, nihayet esiz dcmiryolu işini milli korunma kanununun zirai sahadaki 
rebatruı sarayının çe>k insan i. tiab 'ede- t<'min edin, mütebakisini bana bırakın~.-> hükümlerinin hüsnü sur2tle ifasmı muk
bilecek, kul anışlı bir sığınak o!'.mağa ıs- dedi. tazi esaslar üzerinde talim edi!mek üzere 
tidadı bulunduğudur. 1 Şark demiryollan idaresile temasa gi- Ankarada açılacak olan Ziraat kur.suna b~ _sun ·. kaııcugun mrı iyet fiatı pek o z:unan dcrnJ.§tim?: cSacfiye, bu gelici, 

yu1 scktı Fakat son zamanlarda kesfe- geç sı bır maceradır. Aldırma! Kalbim 

dil:n y~ni usullerle sun'.i 'kauçuk istih- gene s runledir. . 
snlatı ba hayli ucuzlamıştır. - Ben de sana: cSem gene sevıyorum 
Almcınya bütün gayret" . 'i ka Necmettin, bu adamla görüşmekten bir 

uçuk ist"hsa1'.rıe vermı· ı· ınıBsun .• • şe~ çı.ktr.az!> dememiş miydim. 

Fakat er şeyden evvel etrafını aç - rişildi. O zaman bu idarenin başında kP-n Balıkesir vilayetinden de merkez ziraat 
malı, ö ünd ki çıkıntıyı temizlemelidiT. di~.e~ı~e her su_retıe. güven!le~i~.ir bir I muall~m~ Ah~cd &ıkman, Bal~a ziraat 
Bunlaı:ı yapmağa, sığınak olabil~ si için mudın umum1 ıle bır fen mu duru var -ı ınuallımı Nesıb İnce ve Edremıd ziraat 
değıl, buE!iinkü \!'Cız "ye ı~m dP ihtiyac dı: Müller ile Christ. - Davet ettik, gel- muallimi Ziya Kamil Atay davet edil. -
vardır. He! arayın üstündek evleri yık- diler. on'a.ra işi anla tık, kendı1erini mef- miş1erdir. 

ı ş ır. unun ıçın fst b 1 de koc;kocanı.an müstakil bir sanayi - ~ e u o amaz! Benim olan bir ka- mak mümkün olsa bu daha fevkalade bir 
bransı \"Ücudc getirilmiştir. dınuı başka _bır erkekle ... 

Almarılarm sun'i kauçuk istihsalatı = :;~ıa. sen baıı.ladın. . 
şey 0

1.ur. Hem de evlenn bütün pisliklt>
ıinin sarnıcın iqine akmasının önüne ge
çılir. için kullandıkları i tidai .. .. e benden ıntikam almak ıçııı ... 

k"' .• .. P madde kom.ur - E\ et hakkım yok mu? 
ve ')mu .. mı:stakkatıdır H 1b k " · 

G .. • .. - a . u ı ilk evlendiğimiz gece bana mret Safa Coşlum 
----------~ ~--

ene. -~Erop ı uveh mecmoosmm soylediğin sözler haıa kulağımda .• . Başı-
kay-detügınP nazaran 1938 yılın.da Al_ mr iki elin arasına almış, gozlerinl göz
manlann ım:ti auçuk istihsalatı '.JO !erime dikerek: cNecmettin, benim içm 

D ijuda b8'tıa seh · r ve 

bin tonu bulmakta imiş . Al l artık ölüne.iye kadar başka bir erkek 
1941 l . man ar okt d . . 

vı ında bu miktarın 100 b" t Y ur, emıştin. 

kasabaları çir~in gösteren 
iptidai şekil 

hali~ o]acağın1 tahmin etmekt-}n1 ona - Sen de, o zaman benim ikı elimi e- (B~ tarafı 10 1ınet1 sayfada) 
't"'Ulr er. r al nk ban nlmıştır. Eski Besni. yeni Besninin uza-

Kömürden sun'i kauçuk 'st"h 1. ın ~na ~ a şöyle ~ }emin - da b 
könıür itiban1e zengin ol Aı ı sa ı, etmıştm : cSadıye. çocukluğumuzdanbe - gın ve çukurlukta, yeni Besııi~ unun 

an merika · birlıi · · . .:ı:ı. . üstünde tepe sırtında: üç modern yapıdan 
ve SoV\·etler B · ı · -· d . rı rımı.zı sevl.UJL.. Bui ancak örüm a-

·. ır ıgın e de tatbık edil- yırabi1ir. Son nefesime kadar san ·k ibaret olmak üzere, blr de memurların 
mekt~ r. Fakat bu sahada A'---1- kal - . ed' a sad. evleri ve dükkanlar ve otelın bnlnndtiğu 

. . . .. . .uıJ:Clltlwınn acagıma yemm ıyorum., 
bınncı mevkıı ışgal ettiklen·n· b"lh _ n-.:ı.... bi ı..~-· • kısun. 

ka d ı ı as- uı.ı:UA.tı sonra ruu.lllllze sanlıruş . . . k d da ., · b . 
sa ) e1mek lazımdır. ve söyle bir karar venni tik· , ; Besnı ıktısadı ba ım an 1.; e71 ır )'er 

- ~ bü - ş · Şayed b.r dir Belli başlı ihraç maddcsını Anteb 
Hasan AJi Ediz ~n, ~un insanlar gibi bh: de harici te- fıst

0

ığı t~kil etmektedir. Yılda bu mah -
--- --- - - - -- - :rl:1" a~1~d'~ ~!arak ~irbirimizi incit - sulden SOOO-l0,000 lira kazaruuı bahçe sa-

M.zalt: Saça başa dair ege, bırbırımızde bazı Kusurlar bulmağa hiblerinin mevcudiyeti de gösterir ki ana 
b~larsak bu haleti ruhiyemizi ötekine -

(Başt:ırafı 7 ncl sayfacJa) söyl ek bü mahsulu fıstlktır. 
Dün sokağa çıktığım zaman - . hare~ ve yük bir hüsnü niyetle Yabancı meiengede• aş:ılar.arak 2-3 

Ağlı kafalılar ne kt:dar da çoktu g~u:r:;· izıil ct ~ek aramızdaki suitefehhümü yıl içinde mah~uı a'ınnbılmektc ve her 
k . eve - r eye. ç_a ~a~ğız ve ne olursa olsun a - arazi sahibi yenı yeni melcngeçlfkter 

w:nızdakı ızdıvaç bağını koparmıyaca - kurmaktadır. Bövleet' kaz.ava (200.00) li
ğızr, böyle bir kararı verebilmel: için ra a yakın paranın girmesin'.? sebeb t€1-
mcğer ne ~adar tecrübesiz ve toymuşuz. kil eylem~ktedir. 

cli balıklar karaya vur.mu.yor. Balıkçı _ 
lania ağ kalmadığı için tutamıyorlar, on-
hır da çoğalıp karaya vuruyorlardır. İşte 
kadınım böyle ... > 

ismet Huh1'1i 
--······················ .. ·•······························· 

"" Ankara borsası -·---
Açılıc; - Kapanış 21 Mart l!MO fiaU;m _,_ 
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1 

- Hakıkaten pek tecrübesizmişiz. Hubnb:ıt ve bil'ıassa rnf'şhur üzüml~i~ 
Bu son c~mlı:.ıeri sövledikten . so~ra pirinç ı?ibi mahsu ıer de Bcsninin refahı

k:u-1. ~oc~ ~z yuze bakıştılar. Mazıyi ın- na hizmet etmekted'T. 
kar ıçın ıkısi de istihfafla söz söyledikleri ··-···--................ ~·-····-·-·········---
halde evJcndrkleri gece vermiş oldukları 
~ karan hamlamak ikisinin de g::iz- # 
le~ine yaş getirmişti. Bir ~ey söylemeden 21..3.94() tarihli nüshamızdn Tür.ki-

TASHiH ~-.._ 

uzun dakikalar böylece bakıştılar. L~m - ye Cümhuriyet Me.rkez Bankasmın 
banm pemlJe ışığı altında ikisinin de 16.3.940 tarihli vaıiye.tinın PasU kur 
yüzleri gitgide saranyoı:, k!ı:-piklerinin mının yekılnu (261,186,76.7.82) yazı-
ucwıda topla.nan yaşlar yanak.!aun;. doğ- lacak yerde (621,186,767,82) şeklin-
n:ı karoordu. de dizilmiş oldu~undan itizarTa tas-

Bir cfaktb.. ?ki dakı1'a.. beş dakika 1 hilı olunur. 
geçti. .• Mazi, bütün tatlı hahralari1c ve ,_ ••••••••••••~ 
masum kararlarile onları yavaş yav~ 

sardı. 
8 'l t>l.P'ı t üncü Sulh Hukuk 1'1ableme -

shMlen: 
- Sözümüzden döıuniyelim~ birbir: - Yorglya tarafıodan Haı:rl aleyhine açılan 

mizi af!edcr~k 6Uinciye kadar beraber sulh ~bbü.m davasının muhatemeıılnde; 
yaşıyalım Sadiye. Eeyo~l•ında Nane sokak 9 No. cfa oturdıı-

p -1..: N ttin tu blkllrileD Harrlye yap&laıı tıebl!gatta mez.. 
- ~ ecme ••• .uı.ı ede bulunduğu bl:. 

··-················-············· ... -·---·-..... -····· k:ftr yerl terke~ ve ner r T l y A T R O L A R ) ıırunedığı :mqt:lılhat.lle ıebugat Jade edilınJ.t 
\.. _ oidııtwıdan l11!1~ U!Mn tebligat. ya_ 

,.. • pıima.sına tarar verilmiştir. 
Şe .... P tfyatl'oau Tl!pebaşmda dram :tısmmda ü 1 .,~- ta..nJ.-de .,,..,t 

Duruşma g nu o an.,,~,,_ .u...L..lill .. _ 

Alqam saat 20,30 da 11 de &ıyo~lu dördüncü Sıılt; kuk mah _ 
Pembe sokak 1t"1Dara 46 aııne&int!e haUr lMllwmluı~ \ıulunmad.14ı-

1st11t1CL1 clKf~ komedi kl.imında nız takdirde. m11bakcmenlııln gıyabınızda gö. 
~ U&t.. 2Q,3Q da. lec•~ teblI& ~e.rlne kaim olmak mert DAn 

Herku kendi ferİDe ol\ınur. 40/ 386 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Ku.ruh tarihi.: 1888 

Sermayesi: lGO.OOl>.000 Türk Lirası 
~llo& v• a}ans ~ı : 26:) 

Zirwl ve tıcttrl tıer ne-v brmJu muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 18.111 lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Ban.tasında lcumhanıb ve ihbar.su tasarru! hesablarmda en az 
}0 HrHı buh:manlara ..enede 4 d6la çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJ.a -
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. ........ 

4 Adet 1,000 Lira~ık 4,0~ tira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
soo ,. 2,0la J? 

" 250 " 1, 00{} .. 

" 100 " ~000 

• 50 H 5,000 tt 

• 40 .. 4,800 
" 20 it 3,200 ,, 

DlKKAT: H~bla~ndaki ~arılar bir sene içinde 5e liradan aşait 
ere iknuniye fıktıgı t akmde CJô 20 fa:ılaate verilecektir. 

r senede 4 defa, 1 EylGL 1i BiriDcikamm,. ı Mart ve 1 l:laü. 
nn ta riWerindıe felilecektir~ 



U ıvfa SON POSTA 

1 

Muamele ve istihlak vergileri Merkez Tahakkuk Şubesinden 
W'Okell•fln adı 

t 

lıılabaadp&fa Mnıd maball81l 
trtan.ı,e fı&l1Yl .. kat iT 
llo. 
1taWeaQ1111 ban ı ı.cı uıta 

a.Jeıa YeD1cNni caddesi 
Undrll ha&. 

Tebligatın esuı 

837 'Ye 9S8 takvim yılı defter ,... we&ikinln 
11Uıt tetkiki için ibraa 

937 takTtni yılı defter .,. Teaalk1n1a fl).lık 
tetkiki lçln ibrazı. 
937 taln1m J1lı defter ,. l'U&!tınln 7ıllık 
tetkl:r.t içln ibraZL 

Y:ıkımda illm n Mir ... n&Y'l lf'ICall ,...ıı atlkellefie.re lüzumlu tebllgatıa leruı iQln mahalline ıidllmJf hllen lf 7erler1nl 
.-Ut.tıklerl lkametcW&nmn '-bWnln ek mlmktn olmadıtı tanzim edllen .M>>.4 varaka.ur.dan an111.4ümıştır. lte)'ftJ&t 1492 sa_ 

il* kanunan 11 lDci aıaıddılıll mtdblnee lllMn '4tbUI olunur. <2218) 

Evrakı Matbua İIAnı 
Çankırı Belediyesinden: 

Ç&um be*11yeslnin HO mali Mlleelae aid evrakı mat.buuı 9/ 1/ 940 tarthlndM * _ 
~ 111 rtm müdde~ açılr. •btltmeJ• konnuı.tM. 
~ 1 - Muhaınıı*1 bedeli (TOO) liradlr. 
1 2 - İhalel kat.ıye.st 28/ 31940 \&dblne ınüaadlf P.r,nnbe ıllntl -.at. 11 de Qaa&ırı bt
.,. d.a.treltnde enctınenl beledi,. .. rafnwlaa iel'a lnlmacaktır. 
• 1 - Muvakkat. teminat. (U) lira iO ar~.,. 
1 • -- Bvrakı matbuanın llıısteal n tana•.- nrakı.aa merout olup N.llb olanlar htt 
lltı beMdlyeyc müracaatla görebUeoeklel'l Pbt \&fn.d&• ıaıe1enıer• de bedelala olarak 
lioderlUr. (2115) 
( 

vlet hn1iryolhırı ve limanları iflet111esi umum idarasi ilAnları 

)ıl\&hun.men ~U M800 (yirmi dört. b1n Hlda 7111) llra oıan lkl kalem auU. çeURl 
.,_./ lHO Pasarteeı ıüoü Mat 11,ıo da kapalı •rf \6ıNlll• ARtarada İda.re blnumd& .sa. 
iıa ahnacaktır. 

Bu l4fı lirmek laUyıenlerln ıaeo (bln aelll11 yftz albıuı> liralık muat.tat teminat He 
-..ıu:'lun ta,1n eU.ıtl nslt.al&rı ve MklKlerlnl afl\l ıtta aa&t 14,30 a kadar komisyon 
.-UIUMı Yerme&erl ll&undır. 
t&rt~ler paruu olarak Ani.arada ıaalzeMe da.lre.slnden, Kaydarp~a Te.ellQm 

111 l5e•k l)efi111nden datıblaca.kt.ır. (1978) 

Kadıköy VakıUar Direktörlüğü ilinları 

etıcn1n Avcıkoru nkıf ormanlarının Kabaatav ınenllnden blr sene aarfınıda t.ealllp 
trneJ olunmak UzeN 950 kent.al kömt\r atık art.ıa.Tm11a çıkarıımıttır. 

ilan Tarif em iz 
.......................... 

Birinci ta hile 400 ;...., 
ikinci ao.hil• 250 • O çanca •ahile 200 ,. 
Dördüncü .ahile 100 » 
iç ıahileln 60 u 
Son •ahile 40 • 
lıluanen bit mldde\ sarfında tu

ıaca m.Jlttarda Uln yaptıracaklar 
a.,nca t.emiU.t.lı tarıtemlıden 11Wade 
edeceklerdir. Tam, 7anm •• çeyrek 
sayfa Ulnlar lçln ayn bir tarife deıplf 
edllmifUr. 

Son Poat.a'nın ticari lltınlanna atd 
tşler için ıu adre.w müracaat ecU... 
melidir. 

iılncılık kollekttl 'irket.I 
Kab:.-atn::.nzade Han 

.,nksra caddest 

-································ .. · .. ·····-·--····-·· .. ·· 
Son Posta Matbaan 

İhale~! ~/319-40 Balı günU. saat. 14 te<Ur. t.t.kltıerill 60 Ura Wt '-'lna' 
ftbflcr Mlldilrlütüne müraoaaU~ dllh 

ile ~ Meıriyat Müdürü: SeUm .Ragıp ~met 

a.&Blpı..ala S. Ragıp EMEÇ 
A. ftNIR UqAICLIOIL 

Mart 22 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLiN 
dit macununu taniye ediyorlar ? ÇünkDı 

OL 
Dişleri beyazlahr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
•• H • A • t 

çurumesıne manı o:ur. 
Ağız kokularını 

defeder 
Sabah, Öile, ve Akpm her yemekten 
ıonra ründe tlç defa dişlerinizi 

fırçala yınız. 

RADYOLINI 
daima \t.ullanınıı 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmışbr. 

NEZLE 
GRiP 

ROMATiZMA 

GRiPiN 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabllir 

Kırtasiye ilanı 
Çankırı Belediyesinden: 

Çantın belediyealnln 9f0 maH senMlne ald kırtulyesl 9/3/ 9fO tarihinden 1Ub&na oe 
ıün maddetı~ açık eblltme79 konmu.wt.ar. 

ı - Muhammen bedeli (400) Ur&dır. 

2 - İbalel kat'lye&l 28/3/940 tar1hlnıl müaadif Pertembe ıtlntl aaat 11,JO d& Quaı1r.m 
beled17e dairesinde encümeni beledt19 tararından yapılacaktır. 

S - Muvakkat tem.inat (IO) llnı.dır. 

4 - ~yenJn lJste&l •• tarinam81l ewatına merbut olup tallb olanlaı ı. ıtm 
beledly~e müracaaUa gö~blleceltl«t glbl tqradan ı.steyenler. de bed.ıala olarak pıa. 
derlleceltt1r. (2114) 

lç .,e dıt BASUR MEMELERİNDE, baıar 
memelerinin her tDrlB iltihaplannda, CERA· 
HA TLENMlş FISTÜU.ERDE, kanayan ba· 

ıur memelerinin tedavi.uıde 

PAT-1 ŞIFAYI TEMiN E-DER 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İstanbul paket postanesinde 7apıl.acalt dahlll tadlllt 141 açık etantmeye konulmQftur. 

Eksiltme 10/ f / !140 Çarşamba saat 15 te 8. Po.!taııe blnuı blrinc.l tatta P. T. T, .MGdtrJQ_ 
tü oda.sında toplanacak müdürlült alım •tmı komisyonunda yapılacaktır. 
Keşıt btdell 2159 Ura 16 turuı. munttat temJnat 162 liradır. Tallblerln oJhaM•t1 n 

ıtt ve ıartnamelerlnl görmek Vt munlr.kat temlnl\tlarını yatırmak üze~ çalı.tına ıtını• 
rinde mezkilr müdürlük tdarl kalem levazım kısmına eulltme ıtın ve saatinde de en 
az blr taahhüdde 2000 liralık bu 1.ft beıuıer 14 yaptıtına dair idarelerinden aJmıt oldll 
tu veıükalara .istinaden İstanbul VUlyeUne müracaatla eksiltme tarlhlnden ı ıQn enel 
alınmıt ve 940 yılma ald T1caret OdUl .-esikalnrlle komisyona milracaatıan. cmh 

EV ARANIYOR 
(Satılık veya kiralık ) 

Nişantası, Hürriyet tepesi, Meci
diyeköy, Bomonti veya civarlarında, 
5-6 odalı genişçe bahçesi veya bah
çelik arsası bulunan ev aranıyor. 
Tafsilatın tahriren Beyo~ıunda 

Saray sinemasında kontrol Bay 
Şabana biklirilmesi. 

1 Mantarlı muşambalar, istorlar, per
de için tüller, duvar kfığıdlan. yatak 
çarşaflan, yünlü ve pike yatak Öl"

tüleri, el ve yüz havluları, ve1hasıl 
tefrişata aid bilcümle malzemeyi 
BAKER MAGAZALARINDA her 
yerden müsaid şart!ar ve ucuz fiat
larla bulabilirsiniz. 


