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Fransız parlômenlosu Al'!'an Hariciye Nazırı 
. Rıbentrop yakında 

yeni kabineye bir reyin Belgrada gidiyormuş 
k • f • ı •ı• d 11• Berlin, Moskova ve Romanın 3 taraflı e Serıye 1 e 1 ima e 1 bir ittifa~ akte?ecek~eri _şayiaI:ırı 

hakkında hır Nazı şahsıyetı ne dıyor? 

Rkadikal sosyalistler geni kabineye ~=~~~.. ,., 
arşı muhalif bir vaziyet aldılar ~:;ı0ıı:;~~E · 

~a~ine fevkl!!ide bir toplantl yaptı ve~~::,:~:~ 4 
ıktıdar mevknnde kalmıya l(arar verdi nu!":1 ~::; 1: c, 
Reyno beyannamesinde ,-··-····,,·-u·ç-an····-·-·- i5:t:~ ;;:~~F~ 
F ransanın harbe devam dretnotlar,, =~~-:;;:;;: 

ti haz yeni bir siya .. 

azmini tebarüz ettirdi ~:;;!~:::,a~?~11~r~~~k =!~ıaı.::7!~ 
Lö dr 22 (H _, . Berilin. M~ova n a, ll.!Usı) - Amerıka bava .. 

nezareti, Amerika ordusu ıçin 70 tonluk I '~ Romanın uç ta · 
cµçan dretnotlar> inşa edileceğini bildjr- rafh bir ittifak ak ,.. 
mi§ti.r. tedecekleri hakkın· 

Meşhur Dug\as tayyare fabrikası ta- daki şa);<ı.~ar, bir 
rafından inşa edilecek olan bu muazzam Nazi şahsiyetinin be 
hava devleri 28 ton bombayı hlmil ol· yanatı üzerine zail 
duklan halde, hi~ durpıaksızın Ameri- olmuştuır. )3n şah.si -
k~dan A vrupaya gidip, 4Qncbilecekler- yet .Belçika ajansı _ 

1 

dır. nın muhabirine böy 

Bomboş 
bir şehir 

SoT.:yetler Hangö şehrini 
d_ün teslim aldılar 

le bir faraziyenin! renner mülakatını müteakıb Ilitler ~fos•olfni ile vedalaşırken 
mevsimsiz olduğunu ,hldirmiştir. {a:.a.) yazdığına- göre Alman hariciye nazın 

Roma 22 (A.A.) ...- İtalya matbuatı. Fon Ribentrop yakında .Belgrada gi . 
nın Yugoslav kaynaklarından alarak decektir. 

CMESELE:LER:J 
" Af rodit ,, den çok daha fazla 
rağbet bulan ilmi bir eser(!) 

Ankara 22 (Hususi) - Zelzele !ela. Dün Başvekil tarafından kab~l edilen .Fran.sı~ amiralı 
ketzedelerinden birçoklarının istanbu- tetkikatta bulunmak uzere lzmıre gıttı 

~· lerde de idare 8.mirleri tarafından gön-
-~ la vesair yerlere gelmekte ve bazı yer 

derilmekte ve bu vatandaşların yc:ni • 
geldikleri yerlerden iaşe vesair yardım 
istemekte olduklarını haber alan Baş
vekb.lelte müteşekkil merkez zelı.ele 
komisyonu badema felAketzede?erin ba~ -

(Devaım 3 üncü sayfada) 

Amircıl Moureı.ı Ankarada po.ıif korunma ekiplerini ıeftif ederken 
(Yum 3 liDdl .,tada) 



--·------------------------~ 
He •• gun 

lngillereyi İ ngi it ere 
Yapan büyük kuvvet 

\. Ekrem Ufıtkhgll 

M illi Hind hareketine riyaset 

ooen Mathama Gaırıdi hayatm 

il\ tecrübelerini Afrilmda yaptı ve bir 
memleketi sarsım.kta silahtan da mü
essir b:r vasıta ·olan at&'1etin kuvv\?tini 
evvela o:::ada denedı. 

O zam2n ·hayatta yolunu arayan. 
yüksek t.:ıhsilini henüz bitirmiş bir 
~ençti. lfa'tıralarm~a kendi anlatır: 

- Bir ~ün bir sehirden diğerine gi
decekti. Nakil vasıtası olarak yalnız o
tobüs var.dı. Fakat beyaz yoku ra1kli 
yolc:ilc ynnvana seyahat etmez. oto -
htis de Hindliyi veva zenciyi almazdı. 
Gandi bu a<lete rafunen otobüsün hos 
kabm te'< verine atladı. Bevaz yolcu -
ların h;ddPt ve hav~ l'.'."rini tasavvur 
edc-bilir"in;z. Otot-;;ı:; rnemu.."'"11 derhal 
müdahalede bulundu Bu. evvela ih -
tar şeklindevdi. Sonra • ihtan teh<lid. 
tPhdidi tokat. tokatı da vmmuk tak;b 
etti. 

Ganc~i ~ifüvordu. Bununı.a beraber 
tahkire ve acıva lfı.kavd, iki elile etra
f ma yaıp1.şarak davandı. Vakit de ge -
dkiyordu ve otobüs Gaooi ile birlikte 
hareket etti: 

- cYıllarca sonrn vatanımda milli 
hareketi tanzim ederken gençliğimin 
bu lı~ılis~c;in; hatırladım ve siJahc:ız 
mul·avernetin ne büyük biT 'kuvvet ol
duğunu düşündüm.> 

* Milli H"ntl ;ı.""'™'1"ec;i bir zamandan -
beri tool;mtı halinW;r vı- komrrenln 
canı. ruhu her va kit oklu1'u trii>i e-e>ıe 

hu C"randi'dir. istetiil!i <1'° U1m bir istik
laldir. 'Btmu bizzat Röv'ier ai.,nsmd:m 
öğ:renivoruz ve bqi""Oruz ki. kongrenin 
c:on toplaıı1.ısında GaJl(Hr. 

- cHü'klnnete verdii!imiz sartla1" ka 
bul edilmezse ve ·bu vazi'Vette sivil ita
atsizlik karar. yeniden verilirse üzeri
me h iç bir mes'uliyet alamam> demj~
tir. 

Gandiden sonra söz alan Mehru Fan 
di ise: 

cHin'3istan için tmn bir istiklfil lı.1.i
ven ve Hindistanın Britanya emperya~ 
fü.rn; ile hemahenk olmadıqını bikli -
reın bir karaT sure•i a\'1\masm1 konP're-

• • Mantzk ve his 

Manen \"e maddeten çok fevkimizde gôrdüğümüz b 1r 
adama bizi bağ1ıyan onun küçük bir tebessümüdür, bızi 

ondan soğutnn da ondan gördüğümüz sert bir muamele, ya
hud bir nezaketsizliktir. 

Mantık ve his insanı yürüten U."i cihazdrr, fakat bunlar
dan evvclfı his hı:ırekete gelir. Mantık onu bilahare takib 
eder, kendinize bağlamak istediğiniz adamın evvelA hissi
ne müracaat ed1rıi7., mantığı sonra hazırlarsınız. 

lngiliz JJaşvelllllnin 
71 seı:elill hayatı 

I 

. 

Neye gülüyorsunuz ? 
Şairin yattığı oda11a gece bır 1ıırsız 

ginni§ti, hırsız du.vardaki dolabı aç
mt§ karıştırıyor, bir §Cyler arıyordu. 

Şair uyanmıştı. Hırsızı göTdü, kalıka
Jıayla gülmeye başladı. Hırsız, başını 
yatakta yatan §aire ~evirdi: 

- Neye gülü.yorsunuz? 

Şair cevab verdi: 
- Benim gündüz «ydınlıkta ara

yıp bulamadığım fCYleri, senin gece 
karanlıkta.. arcımmıa giiliiyorıun . 

t '·······------------' 

Londrada cephe gerzsı 
ma ·a !:eri çoğalıyor! 

' 
• 

Sözün k sas 

Besim Ömer Akaı'ın 

E. Ekr:.., T31!J 

ır glın cv'l-·rı, kendisin! Anknraya •e _ 
tiren trende, tanıdıklard:ın blrml' ras. 

ı grlmlş, babasını sormuş... Öldtığunü h.r..t..ır 
alınca· 

- Y:l!. demiş; O da mı g1lU'>?.~ Eh, oyle 
ise sırr. artık bize geldl demektir. 
Besım ömcr Akalını yakıl'dnn tanıy;ın -

lar onun o gün iç.ine do!;an bu acı ha'lth::ate 
kabH drl!iJ ihtimal vermezler, veremezler -
dl. OH•la temlz ve berrak bir yaz gunu slbi 
geçmla ömürlerin endişeslz hayatiyeti sezL 
llnU. ElU kusur senelik ilmi v .. rlığını rürk 
nüfusunun artması yolunda seve seve har. 
cayar. bu büyuk adamın kendls1, aile gaHest 
nedir bllmcmlşt1. Hııya.tının boşluğunu .,ade 
okumak. yazmak, ve. . Dünyaya gelmelerıne 
dclilet ctUfü insan yavrularının 1nl~şaiları. 
nı, teldmül1crlni uzaktan taklb ct.mekl dol. 
durınuitu. 

Herke.! için yazd.~ı hekim 'k1tnblanndakl 
kıymetli ö"'ücllcre kendi de riayet edcrdl Bu 

( sayecfedl!" ki son demine !:adar cgüı.cl adam o' 
ı.sıretını muhafaza etti. Hele kafası! ... 

Bir r.ün, Ankııra Palasın umuma mahsus 
büyük salonunda, onu iH; cle!a gören bir 
Fransız k'.ıdın gazeteci, bana.: 

- Ne gürel kafa .• demişti. 
- O kafanın .içi de dışı kadar gü.,.ıficfü, • Madam!. 

Cevab•nı vermiş ve büyük profesörün ilmi 
hüviyetini o kadına izah etml.ştl.m. 

Otelde odnlarmıız karşı karşıya. icU. Sa • 
bahlan gayet erken kalkar, bllgt ve tecrü • 
be.<ılne sığınan hastalo.nn lmdadlanna ko • 
şrudı. Fhı yorucu çal~adan beklediği ye ... 
gii.ne m'~kAfatın bir vtcdan hazzından tba_ 
ret olduğunu pek yakından blllrim. 

Vcfnlı:.fırlığı da ilmi ve insaniyeti kadar<iı, 
Evvellsi sene gurbette ve ailemden uzaktaı 
gcçlrmlş olduğum ağır bir hastnlıkto.n gözü. 
mü açtığı'll uı.man bu çok muh'erem baba 
dostunu başucumda buldum. Siyah takkesi 
başında, koltuğun üzerinde, gece~--t1. 

o da gitU!. Ve onunla beraber mm vlka _ 
rının, hakiki <Iostluğun, içtimai cfendll!!;in, 
t.eınız ve dürli:ıt ihtiyarlığın son mümessil -'. 
lerinden bfrinic de kaybını, lçlm yana yn.na 
hJsoodlyorum. 

Allah ganl ganl rahmet eylesin! 

C. Ckeenı. ~aLu ............................................................ ., 
Sarhoş bir adam 

gece yarisı k rısını · 
y raladı 

den istemi!: ve bu istek büvük bir ek _ İngiliz başvekili Çembcrlaynin son İngiltercde ve bi!hnssa Landrada, ha- Beşiktaşta Yemlik sokağında 3 numa 
seriyetle tasvib olunmuştur.> günlerde 71 yaşına bastığını biliyorsu- va taarruzlanna karşı alınan tedbirler - ralı evde <>turan ve inşaat işlerinde ça· * nuz. Hususi hayatını tetkik eden başve- den biri de, geceleri bütün şehri zifiri lışan K.irkor itiyad edindiği gibi evvend 

Hirıc!i"taru kendi islerine bırakarak. kilin, daha ziyade tavu~a, av etlerine ve karanlıkta bırakmaktır. B!l yüzden bir _ gece de sabaha karşı Earhoş bir halde c-
nefsi tn•ıiltereye dönelim: zerzevata düşkün olduğunu, nutuk vere- çok kazalann önüne geçmek hususunda vine gelmiştir. 

Birk .. hafta evvel bir İneiliz nazırı ccği zamanlar maden suyu içtiğini, ye-,icab edenler yapılmakla beraber, gene de Londranın pingpong şampiyonu 
18 

Kocasını geç vakte kadar bekliyen \'e 
bir propıumn<la nu~"l.l. sövlüvord~: :>:a.~ mekte konuşu~~:n, iyi bir' püro s.i~ra- bazı feci kaza v~ komik hadiselerin 'önüne yaşlarında bir tüccar kızıdi. r. Ticaret ne- bu yüz.den geceyi uykusuz geçiren c:;•ra
z1r bulunanlardan hın nnzıırın soz~nu sını tercih ettıgıni, nutuk verm~digı sı- geçilememektedır. zaretinde memur olan Vera, pingpongu noş sarhoş kocasına kapıyı açmakla bc-
keserek: • ralarda viskisi az, sodası çok . bır parça 1 EkEeriya gündüzleri birçok hıgiliz ka- sırf vakit geçirmek üzere öğ"renm.iıı:· her rabcr b~yük bir ~~abiyctle: 

- S;ılh isteriz. diy~ b_ağırdı. ~u fer- alko! aldığını, sabahları kansil~ parkta dm ve erkeklerinin, gö7.le:ı ~imsiya~ ve- şeyden evvel işinin ehli olmaya çaİı~mış, ~-. Bır ~ahn böy!.e sabahn karşı sar-
yada bırkaç ses daha ıştırak ettı. Nu - bir gezintiden ve mezun günlerınde bn- ya şiş bir ha1 dc etrafta gorunmelen na- vazifesinde de kademe kademe yfiksel- hoş bır vazıyctte eve gelirsen sana ka
tullc rnilnakasah bir konferans ~ldi. Iık avlamaktan başka hiçbir spor yapma- zarı dikkati celbetmekte ve bunun ka - diltten sonra pingponga bir müddet ça- pıyı açmam.> 
Müdahalede bulunanlan sükunu boz - dığını, hep eski tarz ve resmi şekilde gi- ranlıkta sokağa çıkan bu İngdi~ vatan • lışmış ve İngiliz kadınlan arasında şamı- Diye bağırmıştır. 
dlikhm için polis dıc:an çtkardı ve on - yindiğini, klnk yaka kullanmayı sevdi- daşlarının, bir telefon veya havagnzi di _ piyon olmuştur. Esasen çok sarhoş bir halde bulunan 
Jann hakkında yapılan muamele bu dı- ğini tesbit eylemişlerdir. Burada kendi- reğine çarparak, cephe gerisı malülleri -- Kirkor kansının bu ihtarını onu içeriye 
şan rık~rılmaktan ibaret kaldı. sini 1920 senesindeki halile görü.yorsu- arasına girdikleri anla~ılmaktadıı·. 16 ncı çocugunu itmekle ve küfürle cevablandırmış, bu 

Hadiseyi müteakib nazır söziin10? de- nuz. _ - .. - do<turan kadın sefer de Siranoş Kirkora aynı tarzda mn-: 

vam etmeden önce şu cümleyi söyle - Dünljanın en briy'ü'k yazı Bir kadın tdc fıaşına on altı çocuk do- kabelede bulunmuştur. 
di· leketin bir milli kongre yapmasına mü 

· mak ·nesz· ğurabilir mi? Bu cidden münakaşaya de- Karı koca arasında başlıynn bu müte-
- Bu adamlar sükunu bozdukliırı ~aade ediyor, fazla olarak bu kongre - ğer bir meseledir. Fakat İngmz gazete - kabil küfür ve dövüş faslı bir müddet 

için dısan crkanlmıslar ve serbest bı- nin istiklal istediği haberim kendi a - T • • • • • 1 · d ld ğı - R İ 
1 

k b v 

. il d"" a yayıyor. a1• .. papaz n Nevyork sergısınde teşhır edılmış olan erın e yazı ı na gore ornada ta yan devam etmiş, bu esnada Kır or ıçagmı rakılmışl;ırdır. Fakat siz, bu hadise Al- Jansı e unvay ~ ı f - ı · d K · ·• · k 1 cl 

SUlh ı·ç·ın d,.,: elmesı"n.ı. uızaktan bakı _ düny. anın en büyu ... k yazı maki.nesi bir A- pro esor enn en onstantını nın ansı çekerek karısına sap amı~.ır. 
matnyada cereyan etmiş olsaV'dı mü - .....,. '""' 16 vl d ğu t Allah d h 1 · · d 

b. ba k 1 t 1 b' I merıkan gazete.!a tarafından satın alın - ncı og unu o rmuş ur. a a Siranoş, !eryad ederek kan ar ıçın e 
"ebhı"blen· 1...,kk1n.:ıa ne yapılırdı onu vor. ır ş a papaızın uz aşma a e ı . . . . . · d t · ı h-'L 
~ 

14
' u ' : 1 . t 1. lak ytl k 1 mıştır. Bu yazı rnakınesının S1kletı 14 zıya e e sın.. taşlığa yıkılmış, gürültüye koşnn rna a.ı-

di.i.ştineMlirsiniz.> ~; ıbmza .
0

P atmasına abestti aGıyor. 1 tondur, elektrikle müteharriktir, harfleri G R k d Ie halkının müdahnlesile bıçak Kirkorun * ıvıat tlıat ıse amamen ser r. aze- 8 ı· t" ded" H • b" t • o_aers ocasın an arın ·dı elinden alınarak keyfı"yet zab•taya bildi .... d"" •·· ·· d"" .. d"" ..,.;; d d • sanım cesame ın rr. ususı ır er - Fı İngilt€rede gene bu son haftalar i - tc duşun ugun_u . uşu~ u.,.,, uy ugu tibat sayesinde yazılan yazı bir sinema Holivud film yıldızlarından Ginger rilmiştir. 
çintie tanınmıs bir papaz sulh i~in dua 1 ~ibi yazıyor. fikrini cumlcler arac;ında perdesine aksettirilmektedir. Bu tak - Rogers, gene film nrtisti olan kocası Gelen memurlar, iki yerinden yarah 
okudu. bir ba.c;.ka papaz hemen bir an - saklamaya çalıış.madan söylüy~r. V~ : dirde yazılar beş misli biiyümektedir. Bu Lews Ayresden mahkeme kararile ay - olan Siranoşu Beyoğlu hastanesine kal• 
laşma yapılması talebi ile imza topta- tandaş _sulh zamanın·d· a .. olduguı .. gı,bı makineyı· ~atın alan nazete. bunu son ha- nlınıştır. d d k 

ha ı. - da d h d Ka li t- dırmı~lar, sarhoş koca hakkın a a a mava koyuldu ve niooyet muhtelif ga- rı.; zo~nanın a ur ur. '-' yatla vadisleri sokaktaki okuvucularına bildir- Ginger Rogers, kocasının kendisini 
1 nuni takibata başlamışlardır. 

zetR yalıtld mecmualarda bir uzlaşma - kal.maK şartile. mek üzere kullanmaktadır. dört senedenberi terketm~ olduğunu ve .......................................................... . 
ya çalısılmas1 ile buna tamamen zıd <>- Jngil~ereyi İngiltere yapan büyük evinden kovduğunu, yapacak bir ıey kal-
larak daha şiddetli bir harbe girişil • kuvvet işte harb zaman\nda dahi tah- ni öğrenir Vf' İn$1tere gideceği yolu madığı için de evden çıkıp gittiğini, bu 
mesi hakkında muhtelif neşriyat gö _ did tanım!yan bu geniş hürriyetsevcr- hemen daim<> halkının büyük ekseriye- yüzden sinir hastalığına uğradığını, 
rüMü. li~. tesamuhudur. Bu hürriyetsever - tinin muvafakati ile seçer. Muvaffaki- Lews Ayresin, kendi san'atını, giyirrlşft..ni 

Şimdi ~rtık dfrşünebilhiz: lik sayesindedir ki, İngilterede her ferd yetinin şııTı buradadır. dotslanru, bir kelime ile her şeyini ten-
İngiltcre, imıpa/ratorluğ'unun en bü- düsüncesini söyler, muhatabının fikri- Ekrem Usakhı?il kid eylediğini iddia etmiştir. 

yülr;: harbini yapıyor. muhtelif ihtlıool
ler herkesin gözü önünde. eğer bu sa - rl 
ve~tan zaferle çıkarsa iınparatorluful _ 1 STER 1 NAN, f 5 TER iNANMA' 
mm hayatını ebedikştirecek, bir uz • Bir arkadaş anlattı: 
}aşmaya varırsa mütemadiyen endişe - Bir eokaktan geçiyordum, karşıma büyük bir bina çık-
içinde yac;a:maıya mahkfun olacak. Bir 
mağlı1b1yet halinde ise ikinci sınıf bir l tı, 'baktım, bu, bir ilk mekteb binasıdır, büyük, güzel, mun
devlet halinde !kalacak. Oyunun aıza • tazaın bir bina, hoşumş. gitü. Bir bilene sordum: •Yapılalı 
meti mey'dandadır. Fakat ~ görüyo - 5 yıl oldu. cevabını verdi. Evet. beş yıl olmuştu. Fakat evet, 

f~ıriltere kendisinden ayrılmak i.<; - il 1 S T E R İ N A N, i 
teyen., başlıca ha.vat ka'Vtlaih bir mll!:m -

bu güzel binayı yapmışız, çocuğn zevk verecek ferah bir 
mekteb temin etmişiz. Fakat beş yıldanberi bu mektebin 
etrafına duvar çekmeyi, bahçesini tanzim et.meyi unutmu
şuz, bı-lki 50 bfn lira harcetrnfşiz, fakat bu 50 bin liranın 
üzerine bfr 500 Hra daha eklemekten çekJ..nmlşiz, işi yarım 

bırakmışız. 
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Kamarası 2 Nisana kadarı 
paskalya tatili yapıyor 

SON POSTA 

Fin~andiya - isveç, 
Norveç tedafüi pakti 

işgal altınc~aki Leh 
topraklarına 

Amerikanın yardımı 
Vaşington 22 (A.A.) - Hariciye n~ 

zı rı- Hul~ Almanyanın işgali altındakı 
Leh toprakl~rına yardım için Berlin 

Sovyetlerin pakta ve Londra ile müzakere cereyan etti-

Sayfa e 

e Bugünkü harbin 
cereyanına bir bakıı 

E 

Yazan: Selim Ra~ıp Emcı, 

1.ti.rctzlarının sebeblerı· ğin; bild irmiştir. Bcrlinle yapılan mu- T etnıt ıaıafı bir hayu garıb oıan ve 
· · · · · · h" ıur·· ıu ihtimallerin haricinde u -T -- ~ ı rtı.. znkere yap1laca'k vardımın tevzıı ışmı .. .r 1..JU'n(lra 22 - Reuter•m padamentolkı.n.da mutad Uıhmin~re yo aç ,., - anlaşılamıyor - . . laı bu ıınrbın mahiyetini kavrıyabllmek ı. 

l'AUh bi . kontrol için bir Amerikoo heyetinın . • k a ve denizlerde cere'""n eden ha.re _ • ~ • a rı yazıyor: tı. .. .. k çın ar J-r A\'am Kamarası. dün aJqıam, l Nt- K.abinede tadilat yapılmaM ~lesi kabulune. Lcndra ile yapılan mu;:a e kfı.t. hakkmda her şeyden evvel umuml bl.r 
anrla toplanmcı.k üzere paaılye tati.- nin paskalye tatilleri zarfında bır ka'- Helsinki, 22 - Kremlinin Finlandiya- reler ise bu vardunın İngiliz abluka - flklr .sahlbi olmak llzımdır. 
· e başlamışbr. ran raptolunması pek mümkündür. İsveç - Norveç tedafüi paktı proJesine «•ndcın gcçm~ini temine matuftur. Bugunku ha.rbi denWerin .ınt'av~ Avrupaya 

. • muhalefeti, bütün Finlandiya mahfelle- Hull Berlinle yapılan müzakere • karşı açılnıış bi.r muc~elesı şeklındelle ~Hl~-
Muharib kuvvetlerin büyt)k btr kıs Fakat. derhal ta<l'ılAt yaptlac11gını rinde örü mevzuunu te kilde de- . • . .•. . . . . . ki edecek olur.sak mutteflklerin e~m e 

nn·n ftbl vaziyette kalışı, memleketin . b' oktur. g şme . ş . . . lerm netıceJ.endıgını. Ingılızlenn de A- bulunan MaJino hattını da karada edın.U -
her tamfmda oldu2u "bi rlAmento göstf'ren ır emare y . .. vam. eylem~kted~: Sov~etle~ ~ırlığı, merikan tekliflerini kabul için ıdr.tha zi m

14 
azinı bl.r köpru başı saymak mu·ıahk ımahf 11 . <l <l 

0 gı pe Hük:Umetin siyasetini tenkıde mu - kendı aleyhine muteveccıh olacagını ve vade tercddüd etmiyecekleri ümidin - olur. Şimal deıılzlle Akdenizi. elle.rinde bu -nu~ \~~ ~n e e !.ena bir tesiır yap. • temayil olanların ekseriyeti. yeni rnah Sovyet - Fin sulh muahedesi ile tezad de bulunduğunu ilave evlemiştir. ıunduran müt.ietiklerln buralarda yapabil -
. ~ " : vyet - Fın sulh muahedesı • ~ . ·00e milli mü _ halinde bulunacağını bahane ederek bu · ___ dikleri serbest seynke!e.r vaziyeUııi de ç~llk 
.n. akd1. meb'uslara, harb bahsinde hü durl azalı harb ka!bınesı . . . pakta muhalefet etmektedir Finlfındi- - bl.r kıskacın iki ucuna bell2.eteblllrlz. ~yle 

ıkfim~in Uddb ettiği siyaseti tenkid ve- dafaa koordinasyon nezaretmm Wıns - d t ba .. tt ' ·ıd·ğ· .. · B 
1 

d Bı·r Alman gemı·sı• bir kısk:ı.ç ki bunun hareket marsaıı MaJino ·ı- . . .. . •. ~-ıe tatmı'n ya a e ruz e ın ı ıne gore, er m e "' ~ t"dır ı~sı venruştir B t kidl · f · t Çö ç"l'e tevdıını gorme.I\. .... .... . 
1. • - • u en er ıse, ngı- on r 

1 
bu pakt projesini Sovyetlcr Birliği aley- Jd Bu bugimkü harbin topoğra!lk bi.r man -ız kabınesin<le tadilat yr.1pılaca.ğı hak- 1 edilmiş olacaklardır. hine müteveccih telakki eylemektedir. hatırı 1 zar~ıdır. Esas mahiyetine ge.Unce; şu nok. 

Fijsti~ e [s ·a 
astls.z 

çı \tığı He.lsinkide şu mülclhazalar ileri sürUI- tayı hatırdan çıkarmamak liıumdır k1 -ce -
mektedir: İsveç ve Finlandiya görüyor- Londra, 22 (A.A.) - Bir İngiliz de- reyan eden mü.cadclc, yalnız denizlere ha -
la • k · ıt · · 21 Mart Percembe günü kim devletlerin orta Avrupaya karşı açmış r ki Moskova, yalnız tedafüı bir pa t nıza 1 gemısı, . . ıı olduklan blr harb değlldır. Ayni zamanda 
mevzuu'bahs olduğunu anlamamıştır. Danimarka sahıllerıne 8 ":'il mesafede bir!:>lrJne zıd iki ayrı lktısadi ve lçtimai sis
Sovyetler Birliğinin böyle tedafüi bir seyretmekte olan 4950 tonılatoluk Hed- temln cc çarpışmasıdır. Bir tarafta demok_ 

Londra 22 (A.A.) - Kudüs ve Yafa 1 Londra, 22 (A.A.) - Danimarkanın pakta muhalefet etmesi için yegane se- dernheim Alman gemisini batırmıştır. ratik prensiplere istinad ettiklerini iddla e. 
\Civarında Avustralyalılarla Arablar ara- Algier vapuru Atlas denizinde bir Alman 

1 
beb bu paktın eğer var ise Sovyetlerin Geminin mürettebatı kurtarılmıştır. den ba.,ııca burjuva devletler vardır. Diğer 

Bir Danimarka 
vapuru t.rpillendi 

aınd b' · · · d t ·n · t' ' . .'. .. . 'b. · lb - - - - tarafta da markslst bir devleLle teşriki n:e-a ır ısyan ve bır kavga çıktığına denızaltısı tarafın an orpı erunış ır. emperyahst duşuncelen ala ılır. Ha u- d llst t tallı.er bi.r diğer 
dair olan Al 'dd' l . V .. d k'k d b t t M" tt . S . . . - .. z 1 1 t k d k• sal e en yarı sosya o rnan ı ıa arını katıyen tek- apur uç a ı a a a mış ır. ure e - kı ovyet - Fın sulh muahedesmın uçun- e ze e mın a asın a 1 devlet mevcuc!dur. Harbin başlıca mümey. 
!tbc Press Asosciation mezundur. battan 4 kişi ile bir kadın yolcu kaybol.. cü maddesi ile Sovyet~er Birliği Fjn15n- yiz vasfı ı.se ana cephede du.rmuş bulunma-
' Avustralyalı kıt'alarm disiplini mü - mu:tur. diyaya herhangi bir tecavüzde bulunma- vatandaşlar sı, tali cephelerde de zaman zaman °!uhte-ıkemmel olduğu ve Arablar'a fevkalMe - --· - - mayı taahhüd etmiştir. Diğer taraftan ıif lnld.şatıar gostermesld.lr. Polonya, Finlnn. 

~~i geçindıkleri Londrada bildirilmekte- Başvekil Jran bligük Sovyetlcr Birliği, İsveç ve Norveç..? de dlya cephelerlle Baltık havzasında olduğu 
~ır. . t . t' B . tt K ernli (&ştarafı 1 inci sayfada) gibt. 

ihtiyat s ·~b~g/p:rz 
Kan ::u 
Ankara, 22 (Hususi) - Ihtiyat sübay

(la~·ı . hakkı~d~~ kanunun baı:.ı maddele
~ rniln ~ştırılmesi hakkında hükO.me-
}ti~ ~ec~sc tnkdim ettiği lAyihu bugün 
f Mıllı ~udafoa Encümeninde görüşüldü. 

Layıhada esaslanna göre ihtiyat sü
Y1arın orduda hizmetleri hakkında ka-

una fiili hızmet için konmuş bulunan 
tı ay ve stnj müddeti için konmu·· kırk 

beş günlük hizmet kaydının fev~alA.de 
ahvalde tatbik edılmemesi ve bu müd
detlerin tayini saliihiyetlnln İcra VekJl
leri Heyetine verilmesi teklü edilmekte
dir. Layiha yakında Meclis umumi heye
tinde görüşülecektir. 

Efır"sfni kabili elli t<'mına vermış ır. u vazıye c r - .. . · Garbc\ekl durgunluğun sebebl, tara.narın. 
\ ' • nin pakta muhalif hattı hareketınin sc- ka yerlere gonderılmeyıp her vatan - miltekabllen karl}ı karşıya bulunan cepheleri 

Ankara, 22 (A.A.) - Başvekil Doktor beblerini anlamak güçtür. daşm şimdilik bul~uğu yerde kal - yarmak hususunda aciz lzhar etmelem~den 
Refık Saydam bugün ö.ğledcn evvel Ba~- - - -- masına ve yalnız Erzmcan kasabası fe- b~ka blrşey değildir. Bu nczln sebebı uo 
vekalet dairesinde İran büyük elçisi Ka- İnegöl havalisinde lakt.tzedeleri nakle tabi tutulup Erzin- şöyle izah edlleblllr: Muha.riblerin böyle bir 
zımiyi kabul buyu.r .. nuşla:d~:_-__ <'&in merkez kövlerile kazaları ahalisi harbe birçok bakımlardan hazırlıklı !>ulun-

---- bı·r tepe kaydı, bazı ve diğe!" zelzel~ mmtakası halk1 nak - m;:c:!~~\ng!lterenln ne askeri, ne 1ktısadl 
:J:ütteiikleri :ı Ameı·ikadan looilmemi~ olduğundan ya;dımm an: vaziyeti böyle bir mücadele için hazırlanma.. 

almak İstedikleri ev'er· suru·· kledı• cak Erzincan kasabası felaketzedelerı- mış olduğu gibi Fransızlar da tecavüzt btr 
1 1 ne inhis3r ettirilmesine karar vermiş- harbi nkıJlarına getirmiş değlllerdl. 

harb levazı l'l Bursa 22 - İnegölün Sırnaz ~öyü cı - tir. Bu karar vilayetlere bildirilmiş • Asker! ve Jktısadl hazırlığını yapan Al -
Vaşington, 22 (AA.) - Roytcr: İngi- varında bir tepe suların tE'.siril~ dereye t• manya için de, garb demokrasilerine karşı 

- · . ır. blr taarruz mevzuubahs olamazdı. Flnlandl-lız _ Fransız mubayaa komısyonu u7.un 1 doğru kaymıi ve bu cıvarda bulunan Amasyada zelzele h ... 
1 

bll 
11 

blr mi.sal olarak göst'-
f 1. k · 1 · d h l a ı 1 · d ·· ~kl · t . A B d ya ar ... , ves e mesa e ı a: erı tayyare erm er a .s - bazı ev erı e suru emış ır. yrıc:ı e - A • 22 (AA ) _ Dün gece saat rlleblleceğl gibi hlçblr müstahkem mevkL 

tılmasına müsaade edilmesini Amerıka \ ri köyünde de bir heyelan ol mu' kayan mas~ aAm, d. '.. . .. . d 1 ın ,;apolunamazlığı da su götürür bir iddia 
hükumetinden kat'i olarak ıstemiftir. toprak İnegö'ıe gelen içme suyunun künk 23,3o da asya a ~ç sa~ıye ture~ şıa~ de~Udlr. Yeter kl böyle bir muvaffaklyeUn 

Nevyork Herald Tribune bu hususta !erini kısmen tahrib etmeğe sebeb oı • netli bir yer sarsın ısı 0 muş ur. as ıst1Jznm ettiği ağır zayiata katlanılsın. Bu 

diyor Jti- yoktur. 1 ısc ne Almanya, ne de Fransa tçln mevzuu-
1 . · .. . muştur. -- - - ··- - bııhs olP.maz. gibi gôrfinüyor. n.gıliz - Fransız mubaya~ komısyonu Hükumet icab eden ted'>irleri almıştır. Yeni vargi 'A"İhaları Şu vıı.zlyete göre davanın halU zamıı.na 

fabr!~alara yaptıkları siparışlcrdc. zırh- Nüfusca zayiat yoktur. (a.a) kalmış dtmektlr. Eğer zamanla demolcratılt 
h P ıaklar, kırılmaz camlar ve kurşun (Bastararı ı inci sayfada J devletler kt\fl bir taarruz kaMliyetlnl 11ı:t1 -

Arab ~errı~1~ __ -t\-,ri geçmez benzin depoları istemişlerdir. Fransız parlAmentosu b 'b' • g' kanunlarının muhte- sab edebUirlerse ve şayed bu müddet zarfın •u - _ ı,c:- • a rak. u gı ı ver 1 • . . ı da ka.rı:• ta.raf, ötekllerin kazancına mukabil 
arası da iş birlig"' i Alma:ı lktısad Nazırının • k b · lit bir enciim:nd~ t:tkı.~ının muvarık mutemııcıiyen kayıb ruııınde bulunursa. me-

i;•enı a ineye bir rayın olam1yacc..ğm1 ılen SUimUŞ ve me\'ZUU· ı sel~ ha11yJ!lmlş snyılablllr. Yoksa bu iş için 
Kudüs 22 (A.A..) - Suudi Arabis- İstifası doğru de~il bahs Jflvihalann alakadar encümen - bir kurtulu~ menfezi yoktu.r ve taraflar, er, 

~n ile Koweit Prensliği arasında ak- Berlin 22 (A.A.) - D. N. B. ajansı bll- eksariyetile itimad etti lerce arn ayn tetkik edilmelerini is - ~;c::r:=~ bulup işin içinden çıkmaya 
ltedllen doslluk vo iyi komşuluk mua - diriyor: temiştir- - . m b 

thedesi siy ~ı Arcrb mahfellerinde bü - Amsterdamda çıkan Telgraf gazetesi- CBastara[ı 1 inci sayfada) Meclis muhtelit enciimen te.~kilini ..)elim. UC' 
0911

, Gm.t1t;t 
ıyu"'k '-:r mrı""'nu · tl ik ı "'-:.-ı.urreı"sı· T '"""ru··n'u"n nezdı'nde top!a - · t' 

1.11 '""" ruye e arşı anmış - nin Havas ajansı tarafından neşredilen "'wun .. .ut:"u kabul etmemış ır. . . . ............................................................. . 
ltll'. bir haberinde Alman iktısad nazırı Funk narak, muzakere~ere devam etmişlerdir. Ayni suretle Meclise .1.ev<lı .edılmış Limanlar Umum Müdiirlüğünün 
J Bu mahfellerde tecavüz teşebbüsle- un sıhhi sebeb'erden dolayı yakında fa-1 Hükumetın beyannamesı olan köy enstitüleri teşkıl~ne .aıd k~ - yeni sene bi tçesi h> zırlaniyor 
l.ni.nr> karşı Arab memleketlerinin i'Ş bir- tifa edeceği bildirilmekte idi. Keza Funk Hükfunetin, ayanda Chaute:nps ve nu.n layihasının ıda muhtclıt bı.r encu.: Devlet Limanları tşletmesi Umum 
ım çerçevesine !(İren bu hadisenin ı . >le mareıal Göring arasında .ıokUıi nazar meb'urnnda da Reynaud taralmdan oku- "lence tetkild hakkında Maanf Veki~ı Müdürlüğünün yeni sene bütçesi hazır
ıtıemıniyeti t~ba rü~~_l~e~:<lir. ih tiliilları da bulunduğu da söylenmek - ı nan bey annamcfilnde deniliyo= ki: ! '!asan i\ Ji Yücel 1araf ından yapı lan le< !anmaktadır. Yeni bütçede mevcud iske-

Posta t l - r'\f levazım 
m ·· r4· .. rlüğü 

ted ir. Fransa .. topyekun haı-~e gi~i~mişA bulu- 1 Pf de 'kabul olunmamıştır. . 
0 

lelerin tamirine 900 bin lira, romorkör-
Bu lharbelerin külliyen asılsız olduğu nuyor. Duşm~~ kudretli v~ uzı~~ar, g~-, Mecli:; bundan : onra ~znamesınd- lerin mübayaasma 300 bin lira nynl

sa'fıhiyetli bir ka~'llaktan bildirilmektP _ lehe çalmak ıçın beşe_ rıyetın bu tun. faa-
1 

i r.ıaddı>lerin muzakeresıne ~eçerek. 
J s h 127 mıştır. Ankara 22 (Hu~si) - Posta Tel • cUr, Funk, Şubat ortasındanbcri ~asta, liyetlcrini teksü ~~nuştir .. o~y~t 1 ane-1 hunlarrlan onrı-an kanununun. . n~ı lki otomobil çıırpışh 

~ıraf levazim müdürü Snkin Gökdoğan bulunuyordu. Fakat ı:::imdi ivı. 'leşmiıı.tır. linin ).·.ar .. dımile mucad~~ey .. 1 bu tun salı~: l nıaddesinin bir fıkrasının 1efs .. mne aıd,· 'd . d ki 
1565 

sa 
:r kt b t cı b 1erını k Şoför Ahmedin ı aresın e · • ' Seyhan posta m üdürlügu· "ne, Seuh .. ~n Paskalya yortlulanndan sonra nezaret l lara goturmc e ve u ~n • ar. e _ l "'Yl :t7batn üzerinde ~eçen muza ereJ 1 d dd 

- " d k talı bk b d · a kk t yılı otomobil Galatada Voyvo a ca 1!-~po .. sta .. _m,üdürii Ki-nan o. nat levazım mu" lşlerile mesgul olınıya tekrar Laşlıyacak- birbirine uy urara r! Ol" ır en • ~'·iben orman kanunu muva a en - . k . t 'k tten ge 
- • kt dı ,_ sinden geçerken, arşı ıs ı ame -durluğline ru:ıklcn tayın edilmi~1er _ tır. ile vurma a r. . , "Ü.mene J?E'ri verilmiş ve çay 11..anunu • d ~ 

2
?

51 
ma 

~ir. " Ga~ebe her şcyı kurt~racaı:.ır, ma~ - •Hın encümenden gelen 4 üncü madde len şoför Hasanın kullan ıı;ı - nu -
Brük~e l ie komünistler lubiyet her şeyi kaybettırccektı.:. Bu~n ; kabul edilerek kanunun birinci mü- ra\ı taksi ile çarpışmıştır. 

Mem~e!<etin p~sif müdafaa parlôr:'entonun. ön.~ne gelen ~ukume~ın 7:'\k; resi tanı::tmlanmı~tıır. Müsademe ant ve şiddetli olduğundan, 
k.. tevkif ediliyorlar tek bır hıkmetı vucudu vardH. o da _iu- Meclic; Pa7.artest günü toplanacak _ her iki otomobil de ehemmiyetli surPtte 

. teş . ati . . Brük~el 22 (A.A.) - Bruges müd- dur: Muharebe etnı~k ~e ye~mek ve .~~r •ır. (a·.a.) hasara uğramışlardır. 
J~ırıı (H~um) -~ırin~~f ~ciumtmili~ muzrrriule~r da~ann~~~~l~~pbın~a~bezm~ı~ın ~=~==~===~-~~~~~==~~=~~~~-~-~--~ 

ftnudnfaa planını hazırlıyacait olan Fran- iki prop~aandacı 'komünisti tevkif et - .Fransız enerjisini tahrık eylemelt topla- ~ Sabahtan Sabaha 
\aız amiralı. Murö yarın akşam Anka _ mi~iı. B~ risalelerin ibüyiik bir k!_!:mı ınak ve sevk eylemek. Sizin itimadınız H 

~
adan t:m:ıre ~elecektir. Amiral şehri- müsadere edilmiştir. Yalanda yeniden sayesinde vazifemiz~ yapacağız. Eğer bıış- ı 

ınizde bır hafta kaladk tetkiklerde bu bazı tevkifat vaoılacaktır. ka bir müzahire ihtıyaç \'arsa vatanın ve 1 

:unacaktır. · - - - imparatorluğun muazzam kaynaklarına 
A:nkara, 22 (A.A.) - Başvekil Dokt0r lta)y da a1fın ma~Pnİ dayanmak, müttef.ikle~~~in yalnıl goz-

;Refık Saydam bur.ün Başvekalet daire- terine bakmak, mil'etımmn kahramnnl~-
ainde pasif müdafaa teşkHAtmı tetkik et- Roma 22 (A.A.) - Piemonte'da ğına, ordularımızın kuvvetin~~ a ... kcrlen-
rnek üzere şehrimize gelmiş bulunan a- N'ovara eyalf'tinin bir ova~ında geniş r,1izin teha'iiküne ve şcflerinın kıymetı
rniral Moureu'yü kabul ederek kendisile bir altın madeni mmtakası bulunmuş- ne güvenmek ve nihayet ~r~n~anın ebe
bir saat kadnr gi'rüc:müştür. Amiraı Mou- tur. Maden derhal işl:til~.eğe .ba~lEın- di dehasınını hatırlamak k~fıdır. . 

1 reu bu akı:am hrr.ı "d k ..ı lı'lJ."?tır. Çıkan alhnın bır kulçesı m:ıde- Hükumetin beyannamesı ve bıl.1assa re gı ece ve ora:.ıa . . ı.A t f 1...... . · 'h -
bir hafta kadar kalarak tetkikatta bulu- m ışl~ten f1rrna~ın el'l\anı ara ım e>.ı• Sovyetlerin ihanetı yardım1 ~ıe• ~~ •l. a 
nacaktır. Vcncdık ı:::-ırPvmua Mussolini'ye tak - net her nereden gelirse ge sın ezı.cce:<: -

Amira\ İ?.mirdc-rı sonra İstanbula gece-1
1
-iim cdilmi 'ir. t ir. kısım'·arı fevkalade alkışlan~ışlır. 

b . · okunımı~ını muteakıb, ı cek ve u ş~hr·n '°'C' pasif müdafaa teşki- f'k h "} v d J • B<'yannamenm . vk ve icl.ı-
lAtını tetkik etti'-•<'n sonra tekrar Anka- ta C\1 çagın a C1 meclis reisi Her~iot ~arbı~ se k d 'k" 

l raya döneccktiı . çoculda ın s;:ıyımı r~si ve hiik(ınıettn sıyasetı hak m a 1• 1 

- istizah takririnin mevcud olduğunu bıl-M 1 İzmir 22 (A.A.) - tık tahsil çağında en em re; '""~lu zmirde d ki ı dırmiştir. 
'bulunan 7 ve 16 yaşı ara"ın a çocu t - Müznkereler 

tzmir 22 (H •ıc:i) Haricive Ve- ların sayımı c:ehrimizde Nisanın 6 ncı Cu- bu istizahların derhal muza-
.kaleti Umumi K . ;bi Numan Mene _ ınartesi günü yapılacaktır. Bu sayım ay- Re~a~d ediğinden meclis bu istizah _ 
nıf-ncioğlu S('h · ; .. ~ l'leldi. Bit- hafta ni gu··nde vilayet dahilinde d .. ıcra 0lu - kerP.sıni ıst 

(Devamı 8 inci sayfada) akahn·ak istiraha edecektir. nacaktır. 

Harb değil gazve 
d 1 hl ku.,uru vardır. Tanktan ve tank dan 

:Modern techiıath 1940 model or 
0 '\rı 1". • r tnyvarc dafl topları son si5temdlr. 

ük eldir Tayyare erı 'e . topları ıerçi m e~ım · ri !lskclldlr. istihkam arı betondan, siperleri çe. 
JSombaları miknatlslı, askerle ıaı: m -

kll . t kusursuz sıhhiye tertibatı mukemmel, taşe işleri yo. Uktendir. Levazım teş a 1 ' • • • 

d ordularnı yalnn bir tnranan cayd lptıdaldı.r. !undadır. Bu mo ern 
_ Harb etme tarzı! . 

d ların muharebe sistemindeki rerlliklerl eski aşiret n 'kabıle Modern or u · • 
nefiriamlarının gazvesine benziyor. Orta <'alda ikı muharib kabile kal'llı karşıya ge_ 

lince derhal mızraklar, kılıçlar işlemez.Öncf' illi tarafın en cesur muhariblerlnden 
ikisi ortaya çıkar, kavgaya tutuşur. Sonra arkadakiler heyerana cellr, birbirleri 
üzerine atılırlarmış. 

C:ıhıt ile Davud, Halid bin Velid ile ı\11 bil l:nihi gazvelerin katıramanlanndaıı 
~ayı ırlar 

nuıünün modern harbi de orta çaC'ln ganelerine benzedi. !\tuaızam kıınetlM, 
f<;tlrııhat ecıerken günün birinde küçük bir Alman hava filo u İngiltereye akın e -
dirnr. Bombalar atılıyor, ertesi gün rene küçük bir ingUiz hava filosu Almanyaya 

a~ın ediyor. Yakıp yıkıyor. Fakat eski gazveler ldttine aykırı olarak bu küçük 
filolam arkasından ana kuvvetler harekete J(eçmlyor. Eter harb böyle p.ne şek
lhıde devam edecekse ATrUpa birkaç ne iJ sulh bek:iyebillr! 

~Hıhan CakicJ 
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[....._.___.Ş_e_h_ir_D_a_b_e_r_l_e_r_i __,_,,,,.,] 1 
Nakil vasıtalarındaki izdiham 1 

gün geçtikçe artıyor 
Yeni seyrüsefer talimatnamesi nakil vasıtalarına 
fazla yolcu alınmasını kat'i surette menettiğinden 

yolcuların vaziyeti müşkülleşecek 

Şoförler cemiyeti 
bir mekteb açmıya 

karar verdi 
Şoförler cemiyeti şofürlüğün teralli

sini temin ve bugünün icahlarına göre 
mütehassıs şoför yetiştirmek üzere bir 
mekteb açmağa karar vermiştir. Cemi
yet bu ma'ksadla bir de proje hazırlamış 

Mart 23 

btaubw'un DOrt bucatım seferber eden ... Halkı coŞJCun bir sel gibi 

LALEYE ÇEKEN ... 
Hııftanın, senenin ve mevsimin biricik snper filmi 

KALB AGRISI 
Güzel DANİELLE DARRIEUX'un yarattığı 
Sım'atından kudretiui... GUzeliikten ihtişamuu... Aşktan hararetini 

alım en son filmi .... 

Bugün LALE Sinemasında 
Programıt ilave.; 1 - En son PARA.M.UNT JURNAL 

2 - HENKL1 M 1 K İ 
BugUn saat ı ve 2.80 dl\ tenzilatlı mıüinel ·r. 

ve Belediyeye vermiştir. 

Cemiyet şoförlüğün bir meslek baline ;===========================: getirilmesinin hem kazaların ön üne ge-

Bir tarmavya arabasına bin ~k için bekliyen lfOktılar 
Şehirde vesaiti nakliye darlığı gün~ Talimatnamenin yolculara aıd hilküm

gcçtikçe tesinini g&tcrmektc, bilhassa 1 lerinde (dolmuştur) levhası olan araba
günün muayyen zamanlarında sabah ve i lara binmek, asılmak, basamaklarda dur
akşam daire, mekteb, fabrika ve mües- mak yasak edilmiştir. Halbuki bugün 
.scselerin tedrisata ve .i§c başlayış ve ta- nakil vasıtalarında bu memnuiyete da
ti\ saatlerinde nakil vasıtalarında yer j yet .cdilmediğı yani dol mu? tramvay ve 
bulabilmek ıimkans:ız lbir hale gelmi.i ıbu- 1 <otobsülere yeniden yolcu sıkı_ştırıldıjı, 
lunmaktadır. ~ ba.c;amaldarda yolcu seyahat ettiği halde 

İstanbul Beledıyesi mevcud mer'i b:?- dahi nalu1 vasıtaları .kafi gclmcmekte
lediye zabıtası seyrüsefer talimatname- dir. Yeni talimatname tramvaylarm jçin· 
sini htısıl olan zaruret ve ihtiy.açlara te- de ve saharllıklarda oturaca'k ve duracak 
kabül etmesi için tadil etmekte ~e Şehir yo1-cu miktarından tazla yolcu almama
Meclisinin muhtel.it bir ıcnciimeni bu ğa !nernurlan da mecbur tutmaktadır. 
maksadla çalışmakta idi. Encümen bu Bundan ba~ka na'kn vasıtaları arasın
mesaisini dün ikmal etmi~ir. Yeni tali- da seyir esnasında bulunması mecburi 
matnamc Şehir Meclisinin Nisan devresi olan açıklıklarda seyrüseferi azaltaca'k 
toplantısına sevkedilecektir. mahiyettedir. 

Yalnız yeni :seyrüsefer talimatnamesi- Diğer taraftan yeni "Uılirnatnamenin 

nın yeni h~kümlerinin tatbikına ba~an- nakil vasıtaları lş'leteniere durak yerle
masını mütealnb naldl vasıtalarile sey&- rinde yolcu'.an lkışın yağmur ,.e yazın 

hat iınkansızlıığı bu bütün artacak veya- güneşten koruyacak barınma yerleri ya:rr 
hud yeni talimatname tatbik edilmeden mağı tahmil etmemesi de büyük bir nok-
kalacaktır. sanlık teşkil ebnclctedir. 

çilnıesinde müessir olacağını ve hem de 
yurd müdafaasında nakil vasıtaları kul
lananların iyi yetişmiş olmasının dana 
faydalı olacnğmm da nazan dik'kate a
lmara'k lbu hususta Belediyenin yardımı
nı istemiştir. 

Yeni seyrusefer talimatnamesi de esa
sen profesyonel -şoiörlerin şoför mekte
binden mezun olama1anm şart koşmak
ta olduğundan, cemiyet, bunun Beledi
yenin ve cemiyetin mürakabesinde mü
tek!mil bir mekteb olmasının müreccah 
olacağına işaret etmektedit'. 

Yeni emniyet müdUr 
muavini vazifesine 

başladı 

~stanbul Emniyet Müdür Muavinliği
ne ~yin olunan İzmir Emniyet Müdürü 

Bakırköy bez fabrikası T athcıyı öldüren ::::1~ .. ~::=~ee~:~~~!:~eJ~~r~:-;= 
genişletiliyor genç aranıyor l~=· Emniyet Müdür Muuvinimlz 

Silmerbank Umum Mildürlüğü Baklr- MUddeiumumi muavini Fethi Sezai 1929 da Mülkiye mektebinden mezun cl-

kay bez fabrikasını genişletmeğe karor Şehzadeba.şı dnayeti tah'kikatile dün de mU§, ~ir mııddet İstanbul maiyet ~ 
b b"k ·ı k geç vakte kadar Beyazıd komiserliğinde j. murlugunda bulunduktan sonra sırası le 

vermiş ve u kararın tat ı ma geçı ere meşgul olmuştur Çerkeş, Kartal kaymaknmlıklarmda va- 1 
bazı 'Servisler tevsi edilmiştir. D'ğ · ·f.e •· ·· ·· t ak be d :v- · ı er taraftan zabıta da bu esrarengız zı gor.mu§, mu e ı n e n.ııysen :ve 

Ayni zamanda bu fabrikanın mamulA- hldisenin teknik noktadan biran evvel Bursa Emnı_Jet Müdürlüklerini yapmış-
bnın .kalite itibarile daha mükemmelleş- aydmlanıbnasma çBll§lllaktadJr. tır. 
tirilınesi ve kullaruşa çok elverıili bir Bir !haftadanberl devam ıeden bu iki 1936 senesinde İzmir 'Emniyet .Müdür-
hal tirilmesi de t min edil ili B cepbeli tahkikat ve nıesai rdün akşam geç lüğünde \ 1aufe alan Salahattin Korkud 

e ge. . e mi§ . • u vakit katilin tay.in ~ :tesbiti gibı yepye- burada dört sene bu\unmuş ve bu müd-
surelie istihsalAt ta ıartırılmış ve pıyasa- ni ve müsmir bir safhaya dııhil olmuştur. det zarfında kendisini bütün hmirlllere 
nm ilıtiy.acına cevab verilm~ olacaktır. ~dliye ve zabıtanın ibü'tün şüpheleri, sevdirmiştir. 

Satılık kö1fk 
~------------.... ·neticenin binm evvel alınması mfü~- ~erli ~·e genç mülkiyecımize y<:ni 

bar.asile - şimdilik isminin ifşasını doğru vazifesinde ıde muvaffakivctler temenni 
bulmadığım1z bir gencin üzerinde top- eder.iz. -
lanm.ıı !bulunmaktadır. 

Bu Hafta SOMER Sinemasının 
Geçirmekte olduğu mu :rızam rıım h!lkkı ıda fstımbul halkı dnnya 

haru{alannın dokuzuncusu 

Sıfat 11e unvanını o~rdiler .•• 
BESHUR s~ssiı sioemnnm e ı bnynk e'" ili fu'rnt 

GU GA D • 
B N 

(Fedailer alayı) 
Se'lll ve soıın ıinem1 tarıblnin h:ç şilplıesiz ttn yUksak:, en muvarrak, 
en ihtişamlı ... Hnl4sıt eı iyi filmi kttbaı edılmiştir. Fılınin l<'.~vkaHlde 
uıuıı olmasa na binl\en tıaı aeans s ı-'Uerinds bui.tunlması rıc ı olu:ıur. 

s~ns saatleri: 11 - 2. 4.30. 6.3) ve 9 da 
Her gUn sa t 11 de tenzılAtlı halk matineleri. 

MUAZZAM MiLLi BiR NEW-YORK 
Ayağınızda! M 

• 
1 

L 

L 

i 

REKOR: 
İkinci Hafta 

ş 

E 
H 
v 
E 
T 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

KURBANI 
n1 görenler 

350.000 kişiyi bu~du ... 
GÖRMRYENLER 

için ancak ve son 

4 GON KALMIŞTIR! 

Bu film §erefine aynca: 

ROBERT TA YLÖR ve 
W ALLACE BERRIE 

in ilk nıuazzam r lmi 

ES i R 
TüCCARLARJ 

ilave ed imiştir. 
Pazar ( 10 ) dan itibaren 

.matineler. 

Begazıtta 
Modern tekniğin son 
sözü yeni muhteşem 

DlARMAftA 
Binemasıııda bu haftaki nefis 

mmıeri temaşa etmek, 
New-Yorkta bir sinema tema· 

şa~mdan ctnhn uz lnks 
de~'ildir .•• --

Daima Filtre ec'ilmiş temiz 
hava - lükı Konfor • ~ 
mftkemmel sesli makineler 

Program 
LORETTA YOUNG 

ve RICHARD GREENNE 
nin ndis harikası 

Hamilen renkli 

DüŞMAN 
ÇOCUKLAR 

ile 

LEO KARILLE'nin göz 
kamaştırıcı muazzam filmi 

55 nci SOKAK .....,,. 
arıyorum 

Deniz Jcenarında ~ya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
kÖ§k arzy.orum. Y.cşilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anadolu sahilin
de olabilir. Mümkünse fotoğrafia 

birlikte tafsilat, fiat Son Postada 
cMakbule. adresine bildirilmelidir. 

Cinayet günilndenberi ıortadan kaybol
muş gihi görünen bu ,gencin manidar 
gaybubeti .aleyhindeki zan ve şüphelerin 
bilsbil tün artmasma 3eheb olnnı~tur. 

Bu Hafta S A R AY Sinemasında 

' • EV ARANIYOR 
( Satılık .-eya ki~alık ) 

Ni§antası, Hürriyet tepesi, Meci· 
diyeköy, Bomonti veya civarlarında, 
5-6 odalı ge~c;çe .bahçesi veya bab
çelik arsası bulunan ev aranıyor. 
Ta!silatın tahriren Beyoğ!unda 
Saray .sinemasında kontrol Bay 

.Şabana bBdirilmesi. 

, 

Zabıta tarafından fiddetle aranmakta 
ol.an bu gencin, pak kısa bir .zamanda yıı: 
.kalanacağı kuvvetle tahmin edilmekte-
dir. 

Beyoğlu 

Raik Sineması 
Açriıf /?iatları : 

Koltuk 1.5 
Duhuliye - 10 
Localar - 75 
Daima ikı lilm ve Miki 

Bugun açı1d~ 

Gör6lmemit bir ımuvaff.akiyetle gösterilmekte olak T Ü R I< Ç E 

filminde gördOgD.ıınz levktıl!lde ve meral..lı m800r.ııhırı ışimdiye kadar 
hiçbir !iJmçJe görillmenıişür. 

8811 Rollcr<ie : 
JOHNNY WEISSMUU.ER ve MAUREEN O' SULLEV AN 

.A'fnkamn balta gOrmemiş ormanlarının bOlOn esr&n... Dünya bB1mn!erl 
IFHlor ... Baytl.k Dev ve rGORlL .Maymunhtrı. .. Vahşi Cüc,Jar... Korku ..• 
Dehşet ••• Ueyr.can .•. Wıve!en: YENl FOKS JURNAL son dllnya havadıs· 
leri B:ıgan saat 12.30 ve 2.30 <is J.e ızıH\llı malin ler. Bu mm '27 Mart 

, 
1 

Çarşnrubadtın itibaren lZMIRDE YEN1 sinemarta gösterilecektir. 

Bugün T K Si M Sinemasında l 
Polfava Muharebesi 

( Deli Petronu;ı Sonu ) 
Türkce Sözlü 

' .Muazz"'m mey an muharebeleri... En dehşetli deniz çarpı~maları.. 300.000 kişinin iştirakile çenilen 

-----· ıharikalar filmi Bugün ıeanslar: 11.30 • 2 • 4.20 • 6.40 ve 9 da 
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1 Had:seler 

' c za er dü ··nseler 
Bugünün a 

• • geç ez muva 
.l Tl 

• 
zıgen alevine be 

·getleri ha ha 
aldat a a dzr 

.. • 
lCl 

rR\ ünkü gazetelerden !birinde o -
lbJJ dum: 

•Demir tekerlekli arabalann, asfalt 
kaldırımlan boz<luıklan görülmüş ... 
Bunun ürerine iki sene evvel Şehir 
Mcdisinc~en çıkan talimatnamenin tat
bikı alakaear şubeye bildirilmiş.» 

İki sene eYvcl Şehir Meclisinden çı
ka'l talimatnamenin ne olduğunu bil -

re inlandiyanın mütecaviz üstün YA z AN Harbin llıdayetınde, ortalarında ve hat- mivorum amma. Perşembeyi Çarşam-u- k ................ ................ hımın .E?elişinden anlıyorum: Ya demir 
uvvete nıhayet boyurı. cgmcsi tU sonlarına doğru bil~ şurada ve burada 

bu ha bd E. e { "ı g-_ n'U-~J ~ı hnp ka b ıt·ı K d ki ·ık h tekerlekli a!'abalar.1. lastik tekeri<.$ r e müttefıklcıin ikinci sayılı ' • ..., ti ' Y e ı er. azan ı · arı ı e em- . . . 
muvaf! k m·y tı· ff ki t (M ) d Al kovdurmak mecbunyetıdır. Yahud da. a ıyetsJzlıklerı olmw:tur-, rün.Kü 1 e ı rnuva a - ye arn ll rncın . . . . 

Yürünken sende1iyoru'1 ayağımız 
taşlara çarpıyor. Sendeledikçe ayağı • 
mı?. taşlara çarptıkça canımız sıkılı .. 
yor, bu yüzden sinirlerimiz bozuluyor. 

Söylenmeye. hatta fena sözler söy· 
len:eye başlıyoruz; bu yüzden terıbi • 
yemiz bozuluyor. 

Evde kan: 
- İskarpinim eskidi 
Diyo:::-, çocuk: 
- Lastiğim delindi. 
Diyor. ben: 

- Ben.im.kilerin pençe tutacak hali 
yok . onlaı l b ~ ~ • E 1 ."ır Er~ 1·ıet ordula d- ı- . k 1 df'mır tt>kerlekli arabaların vergısını .ın, ıar ılanındanberı ılk rnuv"f- rmı ur up gerı atma o muş· , 

f " , 1art 1 rma :dır. akıyctsızl.gi Lehıstanın Alman _ ltus tu. Fakat ondan sonra, g::ırb c ıı' ınrle . -· . Diyorum. 
işbırl.gı tnrafından ıstila ve taksimine ''So.ı }-iost:ı,, rııı askeri Alrnnnlar, itilaf müstahJ.:erı n'C'\ ıl r· 1e R~t ~ "- hak vermrvor demtır:ı- - B:ırıa lazım. 
maru o!amamaları olmuştu. Fakat mut- h . . bırçok darbE'ler indirdiler V!' P. 1 t p· Sehnn 3 n boş k~-asmdan yapt1rtlırrı - Barın lazım. 
tefiklerlc Alın l . . . . mu arrlrl la dövecek kadar t kra ·ı rl rl, r t.· hir iCi'ne boyu asfaltını haraıb ettirmek - Bana lazım. . . an nr arasındaki ıhtılilfın ••••••••••••••••.••••.••••••••..•..•••••••••••••••••••••• .. e r ı c e .. . .. tp 

ta~ihııu .. bu az daha gerilere, menşee ve sonra kılıc:nı en münasib ve en ka- 1 ~~t. her şeye ragmen en son zafer fl"nelıs Mez.. Diye bağınp ca~rma~a bac;lıvon.ız. 
dogru surersek gorürüz ki, Avusturya- zançlı gorcceğı kefeye koyarak son zafe. ·t lafçıların o'muştur. . 'Y~ hı7~ senelerdPnberi tnmir erlil - Bu yüzden aile saadetimiz bozulu. 
nın ılhak. tarıni oıan 13 Mart 1933 dan- ri kc11d1 tarafına meylettirecekti. Veya Çunkü tıpkı şimdiki gibi, denizlerde me>mlc:: k:ıldırıml?,r~a, kald•nrnsı7. top- yor. 
~n. Fınlandiya tecavüze kurban olan hiç olmazsa a~emın, İtalyan tarıh ve ko- hakimıyet gene onlarda idı. Amerika sn- ~k so':rn.k~arda ~:ıruye~ler ne Y""ölpalım, Konu komsu duvuvorlar: 
d.ordunciı mcmlekettır. Bunlara lfabc- raktcrlerinden çıkardıkları netice bu i<li. nayıı ve Amer,ka mcmbaları hep onlara kımdcn .kını: şukredehm? - Bu ne ~eçimsizli'ktir. _ 
§ıstan~n •. Mem~lın ve Arnavudluğun i~ Şundı acaba ce oldu ve bu vazıyeti kü- hizmet .ediyordu. 1ngilteren.in ve Fran-1 P~led1'·en•n asfal.t1ı bozuld~ bizim Diyorfar. Bu yüzden mahallede kre 
gal hadise erını de katınca anlarız ki künden değiştirecek herhangi esaslı bir sanın bırçok miıstemlekelerı vardı ve lneMız bnzulmadı kı. dimiz hozuluvor. 
1~8 

senesi baharındanberi Almanya, değişiklik oldu da onun için mi İt::ıly:ı bunlar onların emir ve hakimiyetinde i- Uir sene <layaruıcak bir ayakkabı Ya -biz ne· yapalım? 
muttef k ve yoldaşlarıle birlikte, üstüste harbe karar verdi?!. diler. Üstelik Alman müstemleke'crini I s;vri ta51ı kn1dınmlarda, kışın çamur Ya biz ne vakit gazetelerde beledi_ 
ieK. cnuruy tlı askeri ve siyas! muvaf- Bu suallere bizim vereceğimjz cevnb de almışlardı. Sonra, İngillz1erin bir adet ekc;il{ olmıyım kaldmrnsı.z sokaklarda yenin biri konnnak için: Bütün cadde 
akıyketler elde etmış ve müttefiklerin müsbet değildir· bilakis menfidır. Cılnkü ve bir an'ane1eri vardı ki, bidayette ne anccık üç ay dayanabiliyor. ve sokaklann bir an evvel tamirine ka· 

gere dıploma& ve g k sil4 hl ki 1 " "' " · ~ kad d b b h h ı Ü · · · · ' . türlü uh e_:e a a va talyanın komurunü Almanyadan tedn- ar ar e yeseler tınmazlar, e eme o. c; ay sonra bır yemsını almafk mec rar verdiği havadisini olruyaoağız? .. 
na ra;: alefet ve mumanaat arzu!arı- rik edebileceğini farzet~ek bi'e hava, ele- muı.affer olmak isterler ve sebat, inad ve btıriyetince !kalıyoruz. Bu yüzden büt- ,,.---, ı ı ... , 
tahakk ~n, karşı. taraf birçok emelıermi niz ve kara kuvvetlerine ve luırb sarın- azimleri sayesinde ekseriya olurlar. Bü- çemi7. bozuluyor. • J,t11-tP~ d-1-ulu..rı. 

B u ettırcbılmıştir. yiine cephane kadar lüzumlu olan ben- yük Harbin bidayetlcrinde Fransadaki 
unun scbcbleri arasınd ·· b k k · f · el · Ma · · · 1 ki B · ~k ı:r a şup e yo zin, petrol ve ma?.otu nere:Jcn, nasıl tc- uvveı se erıy en rn gcrısıne pcrışan 

• uyu ;ı.arbden so t ·ı· Fr · ak d l k sız bağı nra ngı ız - an- dnrik edeceği meselesi dalına halledıl· bır halde atılmıştı: Ir kolor u arı, u-
mütt ~'k~ın ge~ş:mesi, hattft iki harb mc~ kalır. Bundan baska İtal.}<i Fr.ın- mandanlan. General Tavzend ile berıı· ---

CLi ı ve sılah ark . d 1 . 
Hunları biliyor mu idiniz ? ~ 

sında bir . aaaşı ev et ara- saya nereden taarruz edecektir, Alp'cr- ıber. KCıtülô.mar~de bize esir oldu: Geli- h 
:yetlcri baş~evıel~ekabet turcmesi k_J fi- den mi, yoksa Libyadan TunU'i UZ' ıne boluda muvaffak 01.amadılar; Filistınde • Par iste arb meydana 
her iki batı !v;:ıe;· .?~dan sonra da, ıni?!. Mnjlno hattı dolayısile müttefikle&, birinci ve ikinci Gazze muharebelerinde flariste. harb 
dcvlctinın· bilh P buyuk demokr.ı!ıı değil yalnız Alplerden vukubulacak ltal- ve M:ıkedonyada münhezim oldular: fo. 1 meydanı denilen 

~ a~a k ·~ · el humnri1e rnh" gı .erenın zn.cr yan taarruzlarına mukabele hatt~ binne- kat usanıp yılmadılar; yeni kuvv t!'r Jir mey<iaı.:ı mev-
m~ ve ·siUlhl;!;: konfora f~zlnca . dal- fis İtalyava taarruz için bile büyük kuv- topladılnr ve senelerce çalışarak büyük cuddur. Bu mey
etmiş olmaları k yı uzun muddet ıhrr.al vetler ta~arnı! edebP·irler. Keza Libya bir karn ordu u vücude getirdıler. Du !dana böyle biri -
rinde cesaret ' ~~şı tara~a hareketle· İtalyanın bir taarruz üssü olmaktan u- ordu nihliyet Irak ve Filistinde ınuznf- sim verilmesinin .·· 
ren esaslı bi/e 

0
.1 ukça hır serbesti ve- zaktır. Cünkü, burası garbden Fr::ınsızla- f'er o.du. Kezalik Makedonya ile garb 

1 
sebebi 1781 sene. · · 

nasyonal sosval~mı olmuştur. ~llı~~i!l, nn, şarktan f ngiliz - Mıc;ır kuvvetlerin;n cephesinı:ie Fransızlarla birlikte zafere sinıh:n 1848 senesine karlar bu mey 

Yuz s~ne evvelki Amerika 
Bugün Ameri -

knnın nüfusu 130 
milyondur. Bun .. 
dan yüz sene ev • 
vel ancak 15 mil -
yondu. Nevyork • 
tan Bostona yolcu 

- taşıyan arabalar 
" ızmın Almanyada ıktıu.ı- . bd s·· · D b · - - -.l • •. •• • 

ra ge'diğındenberi hep müttefik.lerın :-ı- ve nıh:ıvet cenu an !.lnusı ve er en- bu~uk yam rn ettı. danda hayvan dovuşlen yaptınlmış o] 
1 h k lerin hücumlanna maruzdur. Fr ı d - ı · t tt"l k d 

iki tane idi. Bir cürüm işliyeu ı<ımse so· 

kak ortasında kamçılanmak suretile tec-ey ıne ve arşı tarafın lehıne i§Uyen n 1 ar a guze sena e ı er ve ço ması ır. 
ve işlctilchılen hadıselcrın bilançosunu Bizzat Akdenizde ft:ılyanın Maltayı kan m )arma rağ'nen harbden yılmad1-
ne kcldar eşelcsck müttefiklerin nam ve zaptctınesi düşünülse de bu, onun için lar. t!';tf' onlar İngilizlerle bir'ikte sebat, 
b~abına tek bır siyasi veya askeri mü- ve ancak. :pek muvakkat ve ehemmiyet- azim, ll"tı.d ve yılmnmazhk sayesinde 
hım muvaffak.iyet bulamayız. siz bir muvaffakiyet olur. harbde, Alınanlarla müttefiklerinin gc- Timsahkı""1n cjjq 

Tam. bu _vaziyette Amenka hariciye ~arbin mukadderatına hiikmeden gl!- Çici birçok a"keri ve siyasi muvaffaki- fırçasını ckedile - ~ 

** Tims: h'arm diş fırçası 

ziye edilirdi. Düğme yoktu. Düğme ye
rine iğne kullanılır ve elbiseler ilneyle 

iliştirilirdL 

** 
En kUçUk buhar makinesi nezaretı musteşarının, liuzvelt tarafın- çk_ı ve parlak muvaffakiyetler deği1, ni- yetlerine rağmen. nihai zaferi elde et- rin çamaşıır yıka- ~ 

d~ hususi bir vazıfe ile gönderiunesi haı zaferdir. Geçici muvaffakiyetler. sa- m· 1 d" Bunda taze . .o\merika ordusu- ması• !kab"linden : ~! 
mu~:ısebetile A:'rupada su!lı lakırd:ları man alevleri_ ~bi: büyük ışık vererek u- nu~ c;a~dım hisse-si de pek büyüktü. Fa· bir söz zannetme. En küçük buhar makinesi Sidncy 
~~ru~en hızla d~nmcğe başladı ve görül- zaklardan. ~runu:ıer .. Fakat devnnu.ız kat Amerikayı kazanmak ve onun ordu- yiniz. sergisin<le teşhir edilmiştir. Bu buha:r 
ı: ~ı Alınan zımamd~rları bu hu5usta ~ldukla:1 ıçın tesırlen pek ani ve mu- ,arını Okyanus aşırı karalara nakletmek Bu bir hakikat makinesi kapağı açılın-tş bir ccb saatinin 

~~ıye~le rol oynamaga koyuldular. Ev- vakkattır. esasen itil1f devletleri için, siyasi ve RS· tir. Timsahların ~ğızlanna gire~ .bir kapağının içine konulmuştu. Boyu saa· 
ve a Rıbentrop' ve sonra bizzat Hnlcr Büyük Harbde Almanlarla müttefik- k ri b-yu··k' bir muvaffakiyet olmuştu. nevi kuş v~rdrr ki. bu 'kuışlar dışlen a- ekted" 
Kont Cian .M 1 ri b k c u tin boyunu geçmem ır. 
1 in ° ve ussolini ile konuşmak e" gar .' şar ,ve cenub cephelerinde Elhasıl bugün şu veya bu taraf ne ka- rasında kalmı..2 uf.ak tefekleri yemek 
ç Romaya ve Brenncre ge!dllrr. Bu muteaddıd par.ak rnuvaffakiyetler elcle d .ci muvaffakıvetl<'r kaznn•rsa kn- ı:;urc."tile timsahların ağızlarını temiz • 

hareket ve görüşmelerin, Bay (Wells) m etmışlerdi. Belçika, şimali doğu Frnns:l ar gcçbı ların nihai zarer blr tesirleri ** 
Ameırkaya d ·· k · · b ' zansın un lerler. 
İt 1 d onme ıçın Avrupayı ta.--n atı Rusya, Sırbistan, Karadağ, Make- 1 t Hangi taraf sona kadar sebat e- Seyyar tahta istihkAmlaı 

a ya a terkedeceği bir zamana rasla- donya ve Romanya bidayette bep zapt yo t ur. h bd ılıp ;kılmazsa sonu 
malan bunların mumaileyhin Avrupada ve istila olunmuc::lardı Nihayet "'arlık der vcf kar en sars 

·· · ğ.. ·f ·ı · ~ · " tara aznnır. 
gorou u vazı e ı e, yanı yeni bur sulh Rusyası yıkılmış ve heme,ı bütün Avru- 0 b" d henüz pek 
yoklamasile, yakından alfı.kalı olduk~arı- pa Rusyası ile Kafkasya Alman tarnfmın Herhalde har. m so~un :1 sonu e,dc 
~ı g _terirlcr. Fakat gerek bu görüşme- "Berine geçmişlerdi. Bu muvaffakiyetfo- uzak~. ~ul~nd~r.7:raf~oı ~akte mali\c-
cr.' c .gerek bunların görünürde ilk bir rin her biri düşman tarafından birPr yıl· etme ıçın er .1 • ı . . · .. 
netıccsı olan yeni Alman _ İtalyan ko- dınm darbesi yaptı ve A1.man ittifak: ta- tirler. Ancak bızıı:ı gıbı h~rb harı~ı .olan
mür anlaşması aynı zamanda Berlın - rafının manevi kıuvvetledni vakit vnl<it lar snman alevlerıne bcnzıyen geçıcı mu· 
Roma_ ~ıveri.nin. y~ni ve nümnyişli bir ""rttırdı. Fakat bütün bunlar nihai 7.0fr· vaffakiyetlcre bak~ aldanmamalıdırlar. 
tezahuru mahıyctını ::ı'mıştır. Yahud da '"tn nihayet İngiliz ... Fransız tara!ma don- Harbe kat'i bir son verecek olan sl"n za· 
Alm~n ve .~talya~ bası~ı v.e r:ıdyoları hiç me~ine engel o1arnadılar. ferdir ve bu ~a ~arbe sonuna kad~r, da· 
olmazsa böyle bır telakkı husulüne ça- Onlar, bu harbde olduğu gibi, Blivıık, yanabileceklerındır. H. F,. ErJ~ılct 
lışmıslardır. 

Şimdi de Mo"otofun Berline geleceği 
veya Ribentropun tekrar Moskovayt! i. 
decegi şayialnrile yalnız A 1manya fıe 
Rusya arasında sıkı bir işbirliği olduğu
nu ~e ~om~ - "Berlin - Moskova arasmdn 
yem b_ır kopru kurulduğu gösterilmek 
fstenmıyor, ayni zamanda Avrupanın 
başına yc~i bir çorap örüleceği hissi de 
verJlmek ısteniyor. 

Nıtckim Çemberlayn bıle 19 Mart nut
kunda, Bitler - Mussolinı mülakatı hak-
kında B -··k 

« u mu "' attan her ne çıkarsa 
çıksın, karşı koymaya hazın?. Harbe gi
rerken tesbıt etmiş olduğumuz hcdefler
d:O ~yn_lmıyacağız. demek lüzumunu 
gormuştur. Bundan başka gazetelerde 
Fransanın Şimal" Af "k - • . . ı rı. a mustemlekele-
nnı askerle takviye edeceği veya ettil!i 
hakkında haberler okumağa başlatiık. 
Demek oluyor ki Hitlcr - Mussolini mü
lakntmdan, İta'ıyanın harbe girmesi ih
timali çıkarılıyor. 

B.öyle bir ihtimal harbin ba.şındanberi 
bahıs mevzuudur. Fakat umumi kanaat 
İtalyanın zor bir harbe g!rmiyeceğı ih
timali etrafında toplanıyordu. İtalya iki 
..tarafın bitab kalacağı zamanı bekliyecek 

İstiklal Lisesinden yet'şenler bir arada 

İstiklfü Lisesinden yetişenler, her n c yapmakta o1duklan mezu_nlar gününti 
bu sene de tekrarlamışlardır. Bu irfan müessesemizden yetişen yuzlerce genç 
İstiklal Li~esinde toplanarak, eski talebelik günlerini ve habralannı anmışlar, 
akşam yemeğini hep beraber yedikten sonra geç vakte kadar samıml bır hava 
içinde eğlenmişlerdir. Resm!miz lstik1al Lisesinden yetişenlerden bir grupıı 
mQdürleri ve eeki hocalarile bir arada göstermektedir. 

** Okla harbedildiği zamanlarda tahta • 
Türkçeden rumcaya IQgat dan seyyar istihkamlar kullanılırdı. lııfu· 

TürkçedPn rumcaya ilk büyük lUgat haribler bu istihkam:ıan harbederken y:ın 

1292 hicri senesind~ İstanbulda neşre- la".rında götürürler ve arkasında siper <>

dilmWir. larak ok atarlardı. 
·······················································································-······························ .. ···· 

Bir genç kızın 
Tereddüdleri 
İsminin ilk harfi cA.• olan genç kı

za: 
- Mektubunuz beni de tereddüde 

düşürdü. Zarfın içine bir de pul koy • 
mus olmanıza bakıp cevnbı husust 
ola;ak istedjğinize hükmettim, fakat 
adresi yazmamışsınız. Her neyse esasa 
gelelim: 

İlk gencin hareketi bana biraz TO • 

mantik geldi, sizi uzaktan görüyor, 
beğeniyor, size bir mektub yazıyor, ai· 
Ienızden isteteceğını söylüyor. Sonra 
nyda bir defa evmıztn etrafında do1aş· 
mıya geliyor, ve nihayet görünmez <>
luyor. İlk sual: 

cMademkı ailenize müracaat etmiyc 
karar vermişti, kararını neden tatbık 
~tmedi?• sualine. 

«Cesaret görmediği için-~ cevabını 

vermek mumkündür. fakat mademki 
artık görünmez olmuştur. Yapılacak 

bir Şi?Y yoktur. Buna mukabil şayed bir 
tesadüf vaki olursa ve tara[ından bir 

konuşma arzusu gelirse, maksadını 
sormakta mahzur görmem. 

!kinci bir erkekten bahsediyorsu· 
nuz sizi ailenizden istiyen ve red ce-' . vabı alan erkekten sonra da hangı • 
sinin müreccah olduğunu soruyorsu • 
nuz. İkisini de tanımıyorum ki. söy .. 
liyeyim. Hem size bir tavsiyem var: 
bana gönderdiğiniz mektubu bir defa 
daha yazınız ve: 

cBunu Teyzeye yo!hyacaktım. size 
veriyorum:. diyerek ailenize verinız, 

derdinizin çaresini en ıyı bulacak olan 
odur. 

* Uzun Elifin hikayesi 
Aradan zaman geçti, çok zaman 

geçti, bir kısım okuyucularım şu c U -
zun Elif• imzasile evlenmek istediğini 
yazmış olan genci unutmuş olacaklar· 
dır. Uzun Elif 1zmirli bir Bayan cL.• 
ile muhabereye girişmişt\, hayal su ~ 
kutuna uğramış, gene münhaldir, yani 
gene muhabere edecek birisini ara • 
maktadır. Kaydediyor.ım.. 

TEYZE 
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Denizyo 
iki memur 

rı a ye iden 
tevkif edildi 

1 Kazım Nami Duru 1 . . . . .................................................................................................................. 
Tevkif edilenlerin sayısı dördü buldu, defterlerde 

tetkikat bir vukuf heyetine havale olunacak 
Suriyeden döndükten sonra bir arka- Ben alelade bir Kazım Namiyim ve bu J crezaleh derneğe hakkı yoktur; gençliği- Denizyolları İdaresindeki bilet sui-ı Hadisenin suçlusu bulu.nan Mardi ... 

dat Peyaml Safanın 22 Şubat tarihli sıfatımla, cehlime ve hiçliğime raf?men, nin son yıllarını maarif meselemiz gibi 
(Cümhuriyet) de bana, ağır bir cevab bir Türk ve bir insanım. Hiç bir vakit ağır, başarılması güç olan bir işe, bütün .istimal! ta'hk.i.katı derinleştirildikçe. ros. eniştesi Haçiği bıçaklıyarak. öl " 
verdiğinden bahsetti. Yazıyı gördüm. Ne- kendime içtimaiyatçıyım, filozofum, şai- kudretile vakfeden bir Vekilin şahsına ha.dise yeni safhalar arzetmekte<lir. dürmüştür. Vak'a şöyle olmuştur: 
yin cevabıydı bu? 20 Şubat tarihli (Son rim, romancıyım, eseyıstim demedim; hücum etmeğe hakkı yoktur. Had.eye el koyan müddeiumwni mu- ~Tardiros ile Ha·çik 1bir akşam evle-4 
Posta) da çıkan ya7.4mın cevabı değildi bunlardan biri olabilmek için, benim alt- Terimlerden bahsetmemeliydi, onlnn avini Cevad ve 4 üncü sorgu hakimi rinde ailece bir eğlence tertib etmiş ~ 
§ilphesiz; belki baştan başa beni tehzil ve mış bu kadar yıllık ömrüm değil, bizdeki tenkid eleğinden geçirmemeliydi, demi • Sami. tahkikata ehemmiyetle devam ler ve şarab içerek, sarhoş olmuşlar ~ 
techil etmeğe savaş~ın bir yazı. Ağırlık, şartlara göre, onun üç dört misl! bır ha- yorum; onlara crezaleb tabirini yoıpış - etmektedirler. dır. Bir aralık Mardiros hava almak ü:.. 
bunun ne üslubunda, ne fikirlerinde; yal- yat müddetince çalışmak, okumak ve öğ- tırmama1ıydı, diyorum. Maarif Vekale - D~~ de suiisti~.alle .alfıka~~X:- görü - zere evin kapısı önüne çıkmıştır. F:sa· 
nız sözlerinde. Ben ccami pabucu gibi renmek Jazım gelirdi. tinin işlerini tenkid etmemeliydi demi - ]en ıkı memur, muddeıumumılıge sev- sen esrsr müptelası oJan Haçik · 
ayaktan ayağa geçerek eskimiş ve biçi - Kendime Türküm ve insanım dedim. yorum: Vekilin şahsile uğraşmamalıydı, lkedilmişle~dir.. Bunlar De?izyolla~ı içkinin de verdiği tesirle ortada hic 

1~~ 
mini kaybetmiş orta malı fikirleri ba - Bu iki vasfı benden kimse nez' edemez. diyorum. ko11trol daıresınden Ahmed ıle İsmaıl sebcb yokken elinde bir saldırma~ · ıe 
bayani üslCıbla tekrarlıyan şöyle bir mu- cBabayani>, cpeynir dişli> olmak1a bu cBir nevi anket - makale tarzı içinde, Hakkıdır. Mardirorn hücum tmi f M rdi 1 harrirmişinu. Halbuki ben, bu kadar mü- iki vasfım arasında da bil" münasebet gör- kendi görüşlerimden ziyade ~osyal ka - Haklarındakİ iddiaya naz.aran, her can ha ı·ı b - e şkmır'. a 

10
' tt . . . . 1 v ı e ıçagını çe ış ve en ~ 

tevazı bir iddiada bile bulunmadım. Ben, müyorum. Ben de kalkıp cmüellcf ve mü naat haline gelmiş bedahatleri gözönüne ıkı memur d2t kontrol daıresıne ge en sine sapl ·c:t Bil"ha ih . 
· l l~d b'l •ı .. · d ki bed ı ikt ·ı ~ am...._. ır. a re ast. va deg·n cşöyle böyle bir muharrır>, a e" e terce.m, otuz bu kadar eser yazdım·, mec:- koydum> diyor. cSosyal kanaatler., nac;ıl ı e. er uzerın e e m arı : e k ld 1 H 

ı; • .b. eclil ..J~ft a ırı an açik. orada ölmüştür. 
bir hiçim ve hiçliğimle övünürüm. Bi - rutiyete takaddüm eden günlerdenberi şeylerdir? Birkaç zatın indi mütaleaları yoku manıfestosu ta ır en \4: er- K .

1 naenaleyh bir Eseyistin beni teçhil et - yazdığım makalelerin sayısı senin oku - mı, işlerini iyi görmediklerinden dolayı deki rakamları tahrif etmişlerdir. atı suçundan adliyeye 'ııeı •.!fi°' 
mesinden kocurunadım bile doğrusu. mç duğun kitabların şu kadar mislidtr. En müahaze olunanların garaz !evkilc ynz- Kendileri isticvaıb1arı esnasında bu Mardiros tevkif olunmuş ve sorgu ha-

, kimlig'iince hc.kkmda yaıpılan tahkikat bir iddia taşımıyan cKemalist rejimde l!":- büyüğü otuz sekiz, en küçüğü on altı ya- dıkları mı? id<l 'ay1 reddetmi~ler ve: 
ğitim ve Öğretim> adlı kitabım, büyük şmda dört oğlan bir kız babasıyım. 1911 Peyamiyi ben, bazı romanlarındaki o- - Yolcu manifestosu ile biletler a- da neticelenmiştir. 
bir eseyistin okumağa tenezzül edemiye- denberi ofisye dakademi dö F'ransım. rijinalitesi için severim; bcnı tehzil ve ras~<la görülen mübayenet bir dfil{kat- Suçlu. hadisedeki tahrik sebebleıi 
ceği bir eser - nscr demek de bilmem Daha ne bileyim ben, şuyum, buyum di- teçhil etse de severim; <:ünkü hakik! kıy- sizli'k ve hat~ eseridir. Bizim bu işle gözüniinde tutulmak üzere, ceza kam.J. 
bana yakışır mı? - der; nasılsa şurasına ye uzun uzun yazılar )azarak, okuyucu - metlerin pek az olduğu yazıcılık alemi - c.uç teş'kil edecek bir alakamız yoktur, nunun 448 inci maddesine göre muha-
burasına tenezzülen göz gezdirmiş, orada Jann kafa 'arını' şişirseydim, bir kıymet rnizde Peyami, bir köşeye atılmıyacak demişlerdir. kemesi ve tecziyesi ta le bile 2 net ağır .. 
Kemal Pa,.c;azade Said Bey merhumdan ve meziyet sahibi olduğumu mu göster- kıymetlerdendir. Fakat ataktır: fakat ka- Mü<ldeiumumilik her iki suç1u~'11 da ceza mahkemesine sevk.edilmiştir. 
naklettiğim kıt'aya gözü ilişmiş, ah! Bu miş olurdum? Hayır. Ben kendimin ne ol- fası kızınca kalemini kime karşı olursa 4 ilncii sorgu hakimliğinin hUZıuruna Duru.şrnasına, bugünlerde başlana ~ 
kadarcık iltifat bile benim için ne bü - duğunu herkesten, hattA Peynmiden iyi o'6Un zehirli bir neşter gibi kullanmak- çık.artmıc:1ı'.r. Hakim. sorgu1arım yap - caktır. 
yük bir nailiyettir. bilirim. Bana meziyet diye attolunacak tan kendini alamaz. Ondaki bu psikozu tıktan sonra Ahmedle İsmail Haltlkmm 

cGüzel beyaz saçlarına yakışmıyan bütün vasıfların hiç bir kıymeti olmadı- hoş görecek kadar kalenderce bır hirlik tevkiflerine karar verm~ ve buı suretle 
çirkin tabirlerle bana sataştı. diyor. Ben ğını gene ben bilirim. sahibiyim. c:imdi,·e kadar tevkif edilenler dörcaJ .. ,, ' 
ona sataşmadım; terimden bahsederken Vatanım, şahıslara hücumlardan, şu- O, belki benim peynir dişlerimi bıra - bulmustur. 
buna bir crezaletler >tabirini ekliyen a- nu bunu tehzil ve tahkrr etmektNI. ele kır da, bu ~efer, daha kimsenin bilmediği Tahkikat genisledikçe ihtilas olu .., 
dama cutanrnaz>, cküstah> dedim. Bu a- geçirilen bir sütunda kendini pehpehle - k"Usurlarımdan bahseder. Zararı yok. Bu nan parnmn bib:ii'k rakamlara varnca
dam Peyami Safa ise, bu iki söz de ona mekten daha başka şey1 ere muhtaçtır. e- sözler benim ilk v~ son cevabım olac.ak: e-ı anl::trlmaiı:tadır. Muharref bilet ve 
aid olacak, demektir. Fakat ben böyle seyisit olan bir adamın kıymeti, eseyisit Yok, şahsımda değıl de. 20 Şubat tarıhlı &fterl~r tetkik için bir ehli vükufa ha 
demekte haklıydım; çünkü terimleri yap- olduğunu isbnt eden eserlerle anlaşılır; Son Postadaki yazımdan bahseder, -0nları vale f'.:!ilecektir. 
tıran, okul kitablarına konulmasını em- iddiasile değil. <'Üriitmeğc calısırsa o \•akit ben de cc -
reden Ebedi Şef Atatürktü. O yaşarken Peyami Safa da, bizdt:>ki an'an('~ıi miJn- vab verip vermemel'l"i diisüniirüm. 
terim bahsini ağzına bile almayıp da o, haze yolunu tutmuş buhınuvor. İstediği Kıhım Nnmi Dtını 
ebediyete intikal ettikten sonra crezalel> gibi yapmakta hürdür; fakat biz Türkler- P. S. isim 1~rimizi v;ızmnksızın Ploli-
kelimesfrıi ekliyerek ortaya bir kalem ce en mukaddes sayılan bir olünün aziz tike ııazetec:inde bPni müdnfao eden Fik-

Hürriyeti Etediye tepesinde 
bir gençle nişanhsım sovan 

hapse mahkOm oldu 
kahramanı gibi fırlamak -bence- hem u- ruhunu incitecek surette terim işlerine ret Adil arkadasıma te~ekkür ederim. Hürr~yetiebediye tepesinde Hüseyin 
tanmazlık, hem de küstahlıktı. Bu haki- • isminde bir gencin fotoğraf makinesi-
lvnti söylemekliğim sataşmak mıdır? Vali muavinl~r:nin teftiş;eri 1 Bel diy~ bUtçısi tAsbit edildı l~ sevgilisi Odctin para çantasını gas-
Yoksa bir had bilmiyene haddini bil - İstanbul Vali Muavini Hüdai Karata- İstanbul Belediyesfoin yeni sene büt· betmek suçundan 2 ~i ağırcezada du-
dirmeğ~ kalkışmak mıdır? ban dün Beşiktaş kazasını teftiş etmiş, çesi on bir milyon 355 bin lira olarak tec;- ru~nuDları . yapılan Ismail. Mahmud, 

Ben (Jstanbullu a~a babadan 1stan~_uı- açılmakta olan Barbara.s meydanını, bit edilmiştir. Yeni bütçe, geçen seneki Mehmed. Jlyas ve arkadaştan hakkın. 
da doğdum; fakat uç yaşımdan bugune IDolmabahçedeki stad yerini gezmiştir. bütçeden 668 bin lira noksandır. da'ki dava dün neticele~i.ştir.. . . 
kadar geçen altmış bir yıllık ömrüm Vali Muavini Haluk Nihad da Sefer- On ayda on milvon liralık tahsilat ya- Mnhkerne, suçlulardan tsmaılıın fiı-
içinde, kısa kısa fasılalarla :mcak on beş berlik Müdürü ile birlikte şehirdeki sı· pılmıştır. Mali se~e başına iki ay kaldı- lini adi si~kat şekli~de g~:rr1üş .v~ 1 '5 
yıl kadar 1stanbu'da bulundum .. ~ran - ğınak yerlerini tetkik etmiştir. .. . . . .. gün müddetle ha.psıne. dıgerlennın be 
..,zcayı Arnavudlukta tek bac:ıma oğrcn - • . . ğına gore bu ıkı ay zarfında yemden !kı . k . ti 
,,. ")! S t ftik h h kk d . . . _ . . roı;ıtlerne arar verrn1ş r. 
dim. Eski mülkiye rüştilcrinde, idadile - usam ve 1 1 racı 8 ın • milyon tahsılat yapılacagı tahmın edıl- • • • "ld u d' 
tinde, SeJanikte Fransız lısesini, mual - yeni karadar alındı mektedir. Enıştesım o. üren mar ıros 
lim mekteblerinde, sultanilerde, Medre- Zahire ihracat komitesi susam hakkı~- 8Qlr cezaya yeri:di 
setülvaizde yu"ksek muallim mektebin- da son bir iş'ara kadar Almanyaya tcklıf Şeh emini Halkevinde konferans h 

1 
k .. .. ..J .5! 

' ı k k t'"'fk 'h Gedikpaşada sar oş u yuzunuen ı.,-
de, Robert Ko!ejde, daha bir haylı mek - yapı mı~~s~ ve eza yapa ve ı. ı . 1

• - Ş<'hremtnı Halkevlnden: 23/3/1940 C~mar. ir cina et hadisesi etrafında 
tcbde yıllarca hocalık ettim; binlerce ve rncat bırlığı de Sovyet Rusyaya tıftı~ tesl günü saat 20,30 da Evimlule Dr. Ibra _ lencn b • Y . t' 1 erek ha 
binlerce talebe yetiştirdim. Bunların hıç ı ihracı için angajmana girişilmemesıııı I h1m zstı tarafında~ alkolizm hakkında bir y~pılan adli tah'kı~k~ ne ıce ~· ' 
biri bana fevkalade bir meziyet vermez. ihracatçılara bildirmişlerdir. konferans verllccektır. Herkes geleblllr. dıse mahkemeye ıntıkal etmış lT. 

====-=-=--- - 1 
Bu kadınlar Frida ile Mitsi idi; biri, kı-1 «Son Posta,,nın edebi tefrikası: 3 

sa boylu, esmer ve sevdalı ateşlerl~ par- ,_ ... ..,.'2.lliii:~::::::;~-.....;,..:a.--------------------------------~:, 
lak gözlü; diğeri, uzun boylu, kızı!a ça-
lan sarı saçlı, daha az gülen, gri yeşil gö:t
lü ve incelikler yaratmağa müstaid his
sedilen bir kadın. ~-,~Kıl INUNMılV4lN ılD--

. ~ 

TfgCUMf: EDEN: 
HALİT FAHRİ OZANSOY 

--------- --
Poliste: 

Vitrin camına çarpan bir adam 
yaralandı 

Beykozda Kartaldere sokağında otu .. 
ran Refik adında biri, dün İstiklAl cad
desinden geçerken dalgınlıkla bir ma .. 

ğazanın cam vitrinine çarpmış ve kırılan 
cam parçalan yüzüne batmıştır. YarAh 
tedavi edilmek üzere Beyoğlu hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

Bir kadın mangal kömüründen 
zehirlendi 

Kadıköyünde Kızıltoprak caddesinde 
5 numaralı evde oturan Zeyneb adında 

bir kadın odasına koyduğu mangal kö.. 

müründen zehirlenmiş, tedavi edilmeli 
üzere Haydarpaşa Nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir işçinb 1:-a~·na balya dUştU 
Liman İdaresinin 498 sayılı mavna· 

sında çalışan Mehmed, şamandıraya bağ.o 
h İtalyan bayraklı Asuryo vapurundan 
bu mavnaya kağıd nak'.ederken başına 

vapurun vincinden bir balya düşmüş ve 
yaralanmıştır. 

Yaralı işçi tedavi edilmek üzere Bey
oğlu hastanesine kaldırılmış, kaza etra
f ında tahkikata başlanmıştır. 

Burası kendisinin mukaddes köşesi, sı· 

ğınağı, mabedi idi. Pariste kaldığı. zaman 

her akşam buraya ancak başıaçık ve öne 

eğik, dudakları sükunla mütebessim gl .. 

rerdi. Ne kadar patırtılı olursa olsun ht9 

bir ziyafet yoktu ki, ihtiyar cbaba, sına 

Rusvari ak§am öpüşil içiı1 ferahlı alnını 

uza!mak ve ayni zamanda kendisi de Us • 

tünden onun elini öpmek için o ziyafeti 

yarım bırakmasın, yahud terkedip de çı~ 

masın. 

Doktor Danua idi ve hala ilk cehale
tin içinde yüzüyor sanılırdı. Britanyalı 
hazinedar, kendisine yakışacak surette, 
an'anevi soğukkanlı\ığmı ve adaların klu
sik ketumiyetini muhafaza ediyor.muş 
gibi görüooyordu. Bununla beraber pek 
dahi bir kimse değildi. Katib Robcr ta§
ralı Fransızlardandı, fak at sevki tabii ile 

Yazan: Jorj Delaki . . 
Nasıl olmuş da bu aşk izı bu ası ruhta 

kendisini payitahtta yetiştirmeğe muvaf- biatten dolayı ona Mavi Sakal (l) ismi- ni vermişlerdi; bu da, kadmlar arasıncla 
fak olmuştu. Nihayet emin uşağı Gaspar, - ·- şiddetli bir tecessüs uyandırmakta 

O) On yedinci asırda bir sürü çocuk ma. 
halis muhlis Parisli idi. Hem de Mösyö .sallarlle meşhur olan Fransız hlk~yecls1 idi. 
Baronun çocukluğundanberi sevdiği tip- Perraul'un bir masalındaki kahramanın is. Bu sebebden ne Marianları, ne de Me-
1erden biri! Bu tipi vaktile, ilk defa ola- mldlr. Sakalı mavl olduğu için ona bu ısmı lü~inleri eksik oluyordu ve bir kuşcağıza 
rak, doburadobur konuşan yan mahalleli vermişlerdir. Bu adam altı kere evlenmiş, lCunu isabet ettirip de kadına olan ncf-
bir muallimin neş'esile tanımıştı. altı karı.c;ını bıkarak öldürmüş, Nihayet ye. 

0 
. • k'd ed k · 1 d -

ı .. retını te ı en bir çe ı.mza a ıgı za-
şte böylece k'"Urulmuş olan hanesi mü- dinel kansını da ayni nklbete sürükliyeceğl . . gu"l,;;_ 

k l • · man ıkı omzunu da sarsa sarsa .. emme surette ışlıyordu. Herkes, mey- sırnda kadının biraderi yetişerek bu zalimi 
danda olnn hakiki rolünü su gibi belle _ gebertml.ştir. l\tanmııfih OrtaQağdıı. böyle bir yordu. 
mişti ve bu rol bilhassa sinyorun hoşuna adamın sahiden yaşadığı da rivayet olun - * 
gitmekten ibnrctti. 1 maktadır. Dordogne'lu bir Fransız slnyorü Yalnız bir kndını hakir görmüyordıt· 

sadık bir kadın tarafından hizmetine ba- silinmeden kalmıştı; bu ağılda bu saman 
kılıyordu. (2} 
----------

(2) Yunan mltolojlslndcki Ülls ile Pene. 
lop efsanesine telmihtlr. Bu efsaneye göre, 
~a hnrbine giden Ülis'ten yirmi senedir 

parçası nasıl hala parlıyordu? 

Fi'ozofu belki ona bunu izah edebilir• 

di, çünkü o da hayatında saf bir kö'e 

habe:- yoktur. Çok güzel bir k:ıdın olan Po- ~aklamakta idi. 
nelop'la evlenmek için bir çıok talihler kn - Kendisi bütün hayatınca zihnini katı ... 
dınn ı..mır edJp durmaktadırlar. Halbuki !aştıran korkunç bedbinliği daha kolay
Pmı~lop bunları başından savmak ve vakit 
k "ann•nlt için bir bahane bulmuştur: söz- lıkla izah ediyordu. Dokuz yaşında ikerı 
de gergefinde işlediği nakış ne znman bl - bir kere hırsından adeta ölecek gıbı ol • 
l..t'rse o zaman içlerinde~. birini seçec~kti~: muştu. Sebcb şu: bir Noel şöminesi o • 
Fakat bu nakış bir türlu bitemez, çünku .. . .. .. . .. 
Penelop her gece gündüz işlediğini çözmek- nundc, kilçucuk kunduralnrınııı ilstund• 

Debdebeli Rus 1 d . b . . 1 olan bu hakiki Mavi Sakalın ismi de Olbes de k! 1 k 
.. fr ası za .esı, u ımtıyaz ı Re'dlr. Tıpkı İngiltere kralı vrrı üncü Hanrl ihtiyar Nataşa'sını. Bu onun do c:an ı • tcdlı. Bu suretle seneler geç.er. Nihayet bin yığın yığın prens ve kral çocukları oyun• 

muste ~le~~de:1 ~ayrı, karşısına cıkan gibı bu sinyor da karılarını öldUrmüştOr! yahud daha fazla, yaşı belli olmıyan süt- bir maceradan .sonra Ülls memleketine gellr. cakları görmüştü ve buz gibi sert olduk .. 
sayısız n a ır suru kadınlarla da duşüp Burada bu nota illlve olarak şunu da bil . . . . . k d k d. İşte o ın.ınan onu ilk de!a ol'\rak köpeği ile . . 'k' h 
kalkmakta idi. Bunlar, ekseriyetle, çok dlrcUm kt, t.crcllme ett1ğtmiz bu romanın asıİ nınesı ıdı. O, bu selın ıyısın a, en ı - .r.adık u~niı Öme tanır. Sonra karısının ya - ları ıçın bunları Noel babanın hakı ı e-
kısa süren bir sevgiden ve çok yaman lsml de •Aziz Mavi Sakal.dır. Fakat bzim sinin Paristeki otellerinden birinde bir nına giderler ve kendisini tanıtmak ıçln, diyeleri sanmıştı. Halbuki budalanın bi
ıifaf Alemlerinden sonra, bu kadar kor- edeb!.yn~ımızda böyle blr Man Sakal an'ane.si köşeye çekilmiş bu gürültüden uzak yaşı- kadınla evlenmete namzed olanların hl~ ri ona bu rivayetin doğru olmadığını söy-

b. a ıktan ürkerek kaçıyorlardı. olmadılıqdan kitabın l~inl deAt.ştırmeğl . . .. .. bl.rlsinin bükemedlll yayı büker. Karısını . . 
kunç ır Ş • daha dotru bulmutUZdur. yor ve 'Ölis'ın kotü kanlarla beraber o- rahat.aıı edenleri de kapı dışarı fırlatır. lemıştı 

Pek çabuk dıllerde destan olan bu ta· Ten>Onte eden cağa atmadıklanndan birisi sayılabile_pek Tercüme eden fArkası var) 
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Bay Da.rsu.nan c Okuyucutarımızm şiirleri ) 

OKUL takma saçlar1. 
Bay Dursunun başı saçsızdı. Aynaya 

Okul her bir 1awa1a Mlt1 n ilim saçar. 

Tarill, eetrafya deni akıldan hemen kaçar. 

baktığı zaman çok üzüIUr: ( 
, Ne oldu da saçlarun döküldü. İmkan 

o.sa da gene saç çıba. 

Diye dü§Onürdü. Ba~larında saç lan o- • \ 
lanları görcttikçe kıskanırdı. ' • 

Ceblri bften (IOCnk herke5e caka satar, 

Fransnca dersleri ton dumana katar. 

Fi7ik, kimyaya ~alı hapı yutarsın sonra, 

Bunu bllmekıdzln not • mak biraz zordur ha 

- Ah ne olurdu, benim de ~açım çık-
saydı. . 

nn Birço~ do~tora baş vurmlılş, doktorla-
verdıklen reçeteleri yaptırmıştı. Ba

tına sUrdüğü ilAçlarm haddi hesabı yok
~- Fakat bir ttirlti saçı çıkmıyordu. Bir 
rfin dal~ın dalgın sokakta yüriirken: 

- Bay Dursun, Bay Dursun! 

D· ıye h.ğırıldığını duymu§, başını ka1-
dınnı§tı. ~allı61ndakini tanıdı. Çok za • 
mandır gonne!tfiği bir dostu idi: 

- Bu ne dalgınlık Dur.ı;un? 
Bay Dursun lr.ısacL 
- Hiç. 
Diye otvab verdi. 

- Hiç olur mu, elbette bir sebebi var
dır. H_em len müt~Mir görünüyorsun. 
Seni üzecek b!r §ey mi oldu? 

Bay Duraun: 
- Daha ae olsmt! 
Diyerek ba§ından fapfa~ını çıkardı. 
- Da1ıa ae olsun dostum, şu başımın 

haline bak, avuç içi gibi kılsl~. 
- Ne oldu saçlarına! 
- Ne bileyim ben, döküldü. Birçok illç 

yaptım, hepıi nafile. 

Arkadap güldil: 

- Saç çıkarmanın bir tek usuı·· 
d O u var -

ır. nu da ya'nız ben bilirim. Şimdiye 
kadar beni aramış, fikrimi almıs ols _ 
dı ·-.:ı· gil • ay n, şı.uuı r saçlara sahlb olacaktın. 

Bay Dursun s · i ı· . . evınm f ı. Arkadaşının 
ellerını yakaladı: 

- Allah aşkına çabuk söyle. 

- Gayet basit fazla, korku saç i~in en 
ty:I ilAçtır. Kork, heyecanlan bak 1 • nası 
taçların çıkacak. 

Fizik ve kimya dersi ikisi de süt karde~, 

Kimyaya çaJışırııan firik püskürür ateş. 

Biyolojiye kalkan tahtada kesilir taş. 

Bu ders tekin delildir iyi çalış arkadaş. 

Demirci ör e nıısıl sarılırııa he\•esle 

Bu yüzden bir bisik'ct çarptı. Bay Dur- Sen de kltablannla kafanı Ö)le besle 

sun çok korktu, hele biraz sonra arka -
Haydi al Mtabını Allah kd·aylık versin, 

sından gelen bir otomobil tam onu eze-

ceği :zaman durup acı acı korna çalınca 

az kalsın korkudan donup kalacaktı. 

O gece evinde yattı. Sabah olup uya

nınca, başında sııça benze-r bir şey his -

Hayat merhame~izdlr sonra tokatı ~ersin. 

Füruzan Acuner 

* ŞEKER 
setmişti. Sevinçle karyoladan atladı. Alpulluda Turlıalda yapılır şrker. 
Aynaya baktı, bir ne de görsün, gece ba- ı Piriıır tera:ziler nazını çeker 

şma bir örümcek ağ kurmamış mı, onun Her zaman endamı dünyayı değer 

saç zannettiği 0 imiş. J Tadını severim senin şekerim. 
Doc:doğru eski arkadaşının evine gitti. 

. naıan dehlizlerde süzülür durur, 
Bir gün evvel geçirdıği korkulan anlat- .. _ _ _ ü 

"" ldti. 1 Suslıı sandıklarda pek !hoş gorun rı 
tı. Arkadaşı gene gu · F t , k t d d k b- ·· ·· 

- Sen de her söze inann· olmuşs:.ın 
D~rsun, insan korkarsa hiç saçı çıkar mı? 
Bılseydim seninle bu takayı yapmazdık. 
Az kalsın otomobil altında kalacaktın 
ha! 

Bay Dur.sun artık saçı çıkacağından ü-

CYe 

an ez, u u a uva urunur, 
Ben seni severim gelin şekerim. 

Donanıp camiye meYJUda ıider, 

Hoca tar üstiine dn:ıl ar eder; 
Rent:"inl ıörende kalm1yor kP.der, 

Gene ~erbet oldun benim şekerim. 

Muttalib Ünal 

midini kesmişti. Bn yüzden dalgın"ıığı da 
ka1mamışt1. Evine dönerken camekanla

ra bakıyordu. Bir berberin camekanında 
takma -ı:açlan gördü: 

- Başka çnre yok, bundan takmalı. 
Şimdi Bay Dursun saçsız değildir. Fa-

kat çok dikkatli hareket eder, rüzgarlı 
havada sokağa çıkmaz ve asla revcr:ıns 
yapmaz. Çünkü başındaki takma saçla -
nn düşeceğinden korkar. 

Resimde iıkambil oynıyan üç kışi var. j ne maroken kaplı ~e f~v~alad_e 
Dikkat ediniz kimler olduğunu tanıya -ı kağıdlı muhtara defter.eri, ıkı kı-

k · · · ' c·ve de elişi altı kişilik pec;ctelik 
ca , ısunlerıni bileceksiniz. Bilirseniz res- ll'

1
"' d ' ·· 

1 
k ymet1i 

· . elli kişiye e ayrı ayrı guze ve ı 

Bay Dunru.n arkadaşının tavsiyelerine mı gazetede~ ke~_in, i~~erıni altlarına hediyeler vereceğiz. Bilmeceye cevab 

Bir mucid bırçok şeyler icad et • 
mişti. Keşfini evine gelen bir tanıdı -
ğına gösteriyordu. Oııu bir sandalyeye 
oturttu. 

- Bak şimdi, icad ettiğim bir ma
kine seni traş edecek, dedi. 

Hakikaten adam traş oluvcrmiştı. 

Mucidin tanıdığı bir koltuğa oturdu: 
beğendiğini, mükemmel bulduğunu 

söyledi. Fakat bir türlü susmuyordu. 
Mucid: 
- Son icadımı göstereyim, dedi. 

Ayağa kalkınca da yüzüne bir yum
ruk indi. 

a, 
~ ,_ __ _ 

Sayfa 7 

.1 

Traş bittikten sonra bir başka ıca 
dını daha gösterdi. Bu icad otoma+ l 
fırçalardı. Döşemede kendi kendine a -
çılan deliklerden fırçalar çıkıyor \ e a
yakkabılan fırçalıyordu. 

Mucidin tanıdığı koltukta otururken 
birdenbire ayağa kalkmıştı. Çünkü de
mir bir ayaktan bir tekme yemişti. 

Ve iki demir el onu yakalayıncrı .. 

' 

riayet edecekti Arkada d yazınız ve bıze gonderım:ı. lverme müddeti on beş gu .. ndür. Bilmece 
· şın an aynldıj , · r ı b"r 

zaman yolun tam ortu d .... · ı Dojru bilenlerden bir kişiye maroken • cevabını bize gönderdiğiniz zarfın üze- Pencereden aşağl fırlattı. Bunu da evıme ge ıp yer eşer~, 1• 

ba l uı+ ın an yurumiye kaplı fevkalAde kağıdlı büyük bir rine cBil.mece> kelime!sıni ve bi1mece - Yere düşmüştü. Doğruıup pencereye türlü gitmek bilmiyen. ~azı misafı~lerı 
ş am.y~ı. k ğı ·d· · d d kolayca evden atmak ıçm icad ettım 

-········ .. ·····-·-.. --.. ·--............ ...... hatıra defteri, diler iki kişiye ee- ' nin gazetede çıktığı tarihi yazınız. ba ;ı •• ~~~~-~ .• ~~:~ •• ~~ .. ~~~~~.~-•• ~!. .. ~: ............................................................... : ... ... ................................................................................................................. ....................... . . . 
r--""~--:::::=~---~--...... ( G b ·ı . d '°' 

eçen ı mecemız e 

Bay Tekin, kendinin iyi bir denizci oldu4un _ 
dan bahseder, herke&e, dalgalar üzcrınde yük -
sel.~i~ _bir Eotrada flkarttılı iki poı fotoirafı 
eosterırdf. 

Bu fotoğraflarda kotra dalgalı de
nizde devrilecek bir halde ilerlerken 
Bay Tekin ağzında pipo cesaretle el
~afa bakar. Sanki lliç korkmuyordur. 

Fakat üçüncü bir fotoğraf da vardır ki Bay Tekin bu üc;ün
cüytl hiç kimseye göstermez, çünkü gösterse herkese güliinç 
olacaktır. Bay Tekinin diğer iki fotoğrafı çektirdiği kotral:ır, 
denizdeki hakiki kotraları olmayıp bir atlıkarıncanın kotra
landır. 

kazananlar 
Geçen bilmecemizde kazananların 

isimleri Pazartesi günii çıkacak sa -
yunızda ilan edilecektir. İstanbulda 
bulunanlar hediyelerini Pazartesi ve 
Perşembe günleri öğleden sonra mat
baamızdan alabilir'er. •raşrada bulu
nanların hediyeleri postayla gönde
rilir. 

Bilmece hediyeleri hakkında bir 
dileğiniz bir şikayetiniz olursa bize 
bildırmenizi ısteriz. Buna dair yaza
cağınız mektublan bilmece zarfından 
ayrı bir zarf iç.nde göndermeli, ve 
zarfın köşesine cİdare» kehmesin_i 
yazmalısınız. 
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C MESELELER =t 
(Baştarafı 1 inci sayfada} 

dolaşan cTenasüli hayatımız. adındaki 
bu eseri ben de okumak ıstedim. Ankara 
caddesindeki biltün kitabcılara sordum. 

Fransız par·amentosu yeni kabineye 
bir reyin ekseriyetile itimad etti 

Ne gezer?_ Bu kıymetli eserın (!) bir (Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
formasını dahi ele geçirmek kabil olmn- lan müzakereye başlam~tır. 
dı. EsE"r, irfan hayatımızın sanki mühim Radikal sosyalistler 
bir ihtiyacını pek acele tatmin etmek i- Sosynllstlerin kabineye almmnsmdan do • 
cnb ediyormuş gibi mütercimler tarafın- layı itlmad reyj vermektıen imtina eden ba. 
dan forma forma neşredilmekte ve for- zı radikal sosynllstlerln ve cumhuriyetçi re. 
rnalar matbaadan çıkar çıkmaz herkes dera.5'fon grupunun hukümete tamamile mu 
tarafından kapışı'.a kapı~ııa satın alın- hnlefet ettiğini sbyliyen bu grup reUıi Louls 

""" M!lrin'in Jstlzahbrından sonra, Paul Reyna_ 
makta imiş. Hatta bir kitabcınm anlattı- ud ktirsiiye çıkarak .sosyalistlerin kabineye 
ğma göre pek fazla kar bırakan bu est?- fşUrııkinJ istemekte tereddtid etmemesınin 
rın her formasını ayn ayrı bastırmeık c.;babını izah ctmı.ş ve sosyalistlerin vatan 
için birçok tabiler birbirlerıle rekabete severliğini hürmetle anmaktnn mutıevellid 
bile girişmişler.- Nihayet iiç gün evvc.l meınnuniyet!ni blldimılştJr. 

Re~ naud, bundan sonrn, bir harb kabinesi 
okulların birınde etüd esnasmcıa bir iıfa- lehinde izhar edilen temennilere mukabele 

l Paris 22 (A.A.) - Nazırlar ve müste
şarlar bu akşam saat 20 den 21.30 a kndar 
Paul Reynaud'nun riya:>etiude toplan • 
mışlardır. 

Bu top1ıantının sonunda nazırlar baş -
vekil tarafından bir tebliğ verileceğiııl 

ve kabinenin vazifeye devam cttığinı söY 
lem işlerdir. 

Kabine azası mesai arkadaşlarından 

bazılarının istifasına daır deveran eden 
şayiaların ası \sız olduğunu gazetelere 
beynn etmişlerdir. 

Biraz sonra istihbarat nazırı Frossard 
aşağıdaki tebliği okumuştur: reci arkadas tarafından, fakırlıklerini j- etmek üzere kabinede bir hıı.rb kabinesi vli-

Jeri sürup hala m '!tteb kitabını tedarık cude gemcUğlni soylelll.'i ve dem~Ur ki: Nazırlar heyeti, maliye nezaretinde 
C' Pml'.'mi t n elind~ bu ese>rin ı Bir ihanete karşı Reynaud'ııun riyasetinde toplanmış mec-
s mdiye kadar çıkan dört formasına ras- Hrllhnzırdck' halle ortasında, .şa~ıslar ü. lis ~ara.fında~ verile_n _reyd~_n. müteveJJid 
}ardı ve eser böylece elıme geçmiş bu- zcrınde tercihler yapm'.lk bir clir~m olur vazıyet.ı tet~ı~ etmıştır. Butun nazırlar 
lu d · Ma7ldekl butun flkırlerimtz ve soz.lerimiz başvekıle halı~ane teşrtki mesai husu .. 

n u.. k ı H . · b hs d gli . .. . artı sayınnaz. arıcı sıyasct a ın e, ye sunda teminat vermişlerdir. Bu şerait rla 
Nıhayet bana da bugunlerde mC'ktf'o- ne düsturumuz dostlu~a dostlukla, düşman h·ı· d h"'k" t .. l l'h . k. 

l d b . . . .. . un e u ume rcısı ıa ı azırcta ·ı va -er e lale enın elınde s!k sık görülen, lığa duşm.mlıkla mukabele etmektir. Komu. 
biJhas a genç nt>slin en çok mütalea et- nlzme karşı mücadelemizde ezmek iste<llğ·~- him vaziyet karşısında, meclisin mut • 
tiği eserin formalarını okumak nasib m;z şey bir fikir değll, blr ihanet teşekk\ılu- lak ekseriyetinden rey alan kabınenin 
ld 1 dur. vazifesi mevkiini muhafaza etmek oldu • 0 

u. Başvekil. Jstizahlara vcroiğl cevabın ikinci ğu kannatine varmıştır. 
Eserin asıl müellifi Alman Ka\.ındır. kısmında, daha başka mllletıerin, Fronsıı - Harb komitesi yarın toplanacaktır. 

Formaların üzerinde Profesör Te\'Hk 1 İn~liz blokunn iştirakleri temennisinde bu. 
Remzi Kaıancıgil ve Dr. Feridun Frik'in j' Junmuş ve •bu f:JtJrak, bizim U.tln tesanüdü. İngilterede 
isimleri var. Demek eseri bu ·ki t t r- ~üı.ü asla bozmaz,, dedikten sonra .sözüne Londra 22 (A.A.) - Rovter aJ"ansının 

. İ ı za e şoyle dev:ım etmiştir: ~ 
cüme edıyorlar. nanılmıyacak şey! Fransada, uy~~ tuvveUertn uyıındırıl- dİplomatik muhabiri yazıyor: 

- Sekiz yüz lira verdim. İki ay va- - Ne yapıyorsun Vasil? Senden Bil- İlk bakımda, ilmi bir çerçeveye bU- ması lazımdır. Meclis müsaade ederse, hU _ Fransız kabinesi buhrandan kuvvet • 
de. . yüktur isteyen oldu mu? rünmüş gibi görünen eserae haddi zatın- ı kümet, bu c.an.landırıcılık vazifeslni ifa e - lc.'nmiş olarak çıkmıştır. B. Daİadıer, or-

- Şimdi gazinoda sekiz yüz lira Diye hayk1rdı. Arabacı kamçısile u- da yalnız satışı artırmak gayesinin takib dec"ekUr. . duda hiz olduğu muhabbet ve şöhret 'e 
Fre~koya iki saat dayanmaz. • zakta denizi ve me.hto.ıbın aksini gös - edildığini sezmemek kabil değildir. Çün- trHarbefmek istıyonız• eğilmez azmi sebebile herkP.sten ziya<le 

D.ıktor omuzunu silkti. Tam hiddet- tercrek: kil e~er, yer yer serpiştirilen Jımi Reynaucf sözlerin! şöyle bitınnlşttr: liyakati haiz olduğu mi!Ii müdafaa neza-
le aı.ızım a"~cagı~ sırada Madam Mari: - Doktor beyim. dedi. Denize ıneh- bahislerin ara\anna ·ı , ·dd' · t 'l Harbetmek istiyoruz, nkdi mümkün yegAne retini muhafaza etmektedir. Kcndıs1 hu 

ö )< • 
1 mın cı ı:ye ı e sulhfi en kısa. zamanda yapmak lmkl\mnı 

- Araba bizi bekliyor. Şimdi gar - taba baksı:ı.nıza .•. Bu havada bu gece telıf kabul etmiyen şehvet ve tenasüıt verecclc ol3n, sizin harb hususundaki azml. 
son haber getirdi... gezmez misiniz? Şöyle hir c Viran- duyguyu tahrik edici lüzumsuz birçok nlzdlr. Vereceğiniz rey, haricin müvacehe -

Diye haber verdi.. doktor. Madam bağ .. a kadar gidelim; döneriz. bahis ve izahlarla, çıplak ve açık resim- stnde, ağır bl.r reydlr. 
Mar,nin kolunda arabaya yerleştiği za Mll'dam l\fari. arabanın kösesine bü !.erle doldurulmuştur. j B!um, oturduğu yerden söz alarak, sos -
man titrek. ve nezleli sesile haykırdı: zühnüş olan doktoru kolu ile dürttü ve İnsan eserde aşk oyunlarını tali cin- r.ııı:uerın kabl™!ye dahil olmaları Rcynaud 

• • • . • . ' 11° onreden bir anlaşma yapılmadan vukua 
- Vasil. ncrdesin? Sana onda gele- yavaşça: sıyet alametlerını, hatta cıma ve muka- 1 gcldiı;lni tasrih etmış ve bütün Fransız kuv-

cCkc; n demedim mi? Böyle şey işime - Sahi çok güzel -hava, dedi. Bıra - renct şekillerini, şehvet ve cinsi tema- veUcrJnln bir araya toplanmasını temennJ 
ge1ml'z. Ya vaktinde gelirsin, yahud kınız da biraz ~delim. Böyle hava na - yülü ikaz ve tenbih tarzlarını okurken etmiştir. 
dl!... dir bulun11.r. Hem srkılırsanız döneriz. kendisini ilmi bir eserden z;yade bir aşk' Kabineye itimad 

tvfatiam Mari. dok1.onm kolunu çek- Marmmı enginliğini çok yüksekler- mütehnssısının meharetlerini gösteren Daha ll1ııka müclahal~rden sonra meclLo;, 
ti. Fada ileriye gidiyordu; vakıfl bu rlen, air.ıclann arasından seyrederek bir kitab okuyor zanneder. Eserin umu- ltlmad müz:ı.kereslne başlamış ve 156 muhn-

•• - J r1 ·1 1 k b" • ı · k · t'h d h ıır rey Uc 111 müstenklre l.tarşı 268 reyle hil. ru~ nrab:lrı. nazi~ ve terbiyeli bir n - Buyuk1tır ,. >un a ı nen en ır nra 1- mun a a ·a ve 1ş ı asını uvan lrrmm u kü t ıtı d be t ,ı..+ı . · . , . .. , . .. _ .. • . me e ma yan e n~ ... r. 
damd:. Fak~t. kav~~ etmeden onu s:ıv- ln ih' v~r teKrn.r hesab rneselesme don- bahıslerln yuzu ~.uyu h.~~ctıne oldu~1-ı cel<ıe kapanmadan evvel, ıçtlına 2 N1sann 
malı: ö::ıha doğru olacağını Madam Ma- ılül"r. D~k or Karabet oyunda\ nasıl nu anlamamak guç de~ dır. Bununla be- tnl!k edilmiş ve nazır13r, tttmad Teylnden 
ri drı' tora anlattı ve kdhul ettirdi. Za - mu\·"''"1' olduğunu ballandıra ballan- rabcr şimdiye kadar çıkan formaları Jıcr mürevellld vaziyet hakkında görüşmek Oze. 
ten "rnbarı öksürüklü. yorgun lbir ses- dıra ıınlntb: okuvan münevvere sordum. Eseri takdir- re toplanmışl~rdır. . • 
le: - Ecer. dedi, inad etseydim i'k:i mis le değil, hayret ve istihfafla karşıladığı- Ayan meclisınde 

- - Affedersiniz do'ktor bey .• • Biraz .. li ka1cına{'aktım. nı gördüm. Parls 22 (A.A.) - Ayan meclisi de hO!dl-
M-ı::t ·ı _ tı::tihanız.ı yann ak.cı.ama sa~layı _ Sebebi var: İlim ile uğraşan ve i'mi e- metln beyannamesini hararetle karşılamış. 

u en.. 1 . kd. d k . . tır. Meclis bilhassa, tmparatorlu!;un kaynak 

suretle harbiye nezaretine aid meseleler· 
le iştigale daha ziyade vakit bulabile
cektir. 

B. Reynaud kendisine maliye nezare
tinde hayrete şayan bir muvaffakiyet ka
zandırmış olan enerjisiJe maruftur. B. 
Heynaud maliyede çetin bir vazı{<> gör -
mi.iş fakat, bunu sars1lmaz bir cec;arc.t1P 
muvaffakiyetli neticeye erdirmiştir. 

Am<!rikada 
Nevyork 22 CA.A.) - Fra.nsada. kabine 

buhranının süratle izale edllmlş olması sa • 
ba.h gazeteı.erinoo müsatd bir şekilde tefsir 
edilmektedir. 

Ga2eteler, gerek Reynaud'dan, gerek Da.. 
ladye'den stayişkft.r bir lisanla bahsetmek -
t~ ve bu !kl devlet adamnıın memleketleri~ 
ne yaptıkla.n hizmetleri tebarüz et.tll'ınekte.. 
dtrler. 

İtalyada akisler Dive bir ~1ler söyliyere'k: özür dili- nız rokt0r .. Sc.'r en ta ır e f.'n her es, ılının yalnız 1 fi'tetıkl 1n il ba .. ~- 10,. t 
··-~ ·r 1 . ld ğ .. 1 arına ve m " er m za re..u.ıc ..,..re Roma 22 (A.A.) - Sooyallstlerln, yeni 

Yord ı . F;\°!{at ®1-tor b"raz üşür mbi olmuş- ı. ım. çın .yapı 1 mı gormP..t ister .. Fa. k:ıt eden klsımlan uzun uzadıya alkı~ıştır. 
lm b h ] 

1 
Fransız kabinesi ha\tkında, nlsbet.en fazla A•·:ıba Nizam volunda. tura çıkm1ş- tu. Hrıf'f hir rii-:ra!ir onu titretrnic;ti. ı ı a ıs er arasına çeı;nı mahıyctmde Müteakiben !yan meclisi askcrl krediler miktarda nezaret ~g&l etmeleri keyfiyeti, 

tı. Ar-:ıha<'ı tioktorun geç kaldığı gece- - DöneL'll Madam Mari. dönP.lim hisleri tahrik edici, adeta yil7. kızartıcı 1açılması hakkındakl kanun 1Ay1hıısını mil- İtalyan gazet.elertnln ewrlst tarafından tal 
ler w•rnclTini klübde viyince tur ycrp - Vosil . . yazı ve paragraflann kıır·ştırıMıi'ım gö-lzakere. etmiştJr. A • vlbkAr karşılanmamaktadır. 

· h l d - 'L. ·ı d (Arkn.~ı ••nr) rür~r es<'rin ha~;c; <>mE.'11c.'r1e bastır11.dığına K.')hm•· fevkalade hır toplantı yaptı Bununla berııber, bu gazeteler, umumiyet ma'V+an pek oş an ıgını "Ul me.z e - 0 v • • • p l.t! 22 <H n Re ka 
~ ··-··--·····················-··················· .. •·•·•• hükmetmeye hak ka7anır. j ~r usus - ynaud bine.si, ıe Paul Rt'ynaud hakkında aU.ay1şlerde bu-r;ıldı ,, - ..._. tı . b' . t k i . meb lli':ın meclisinde cereyan eden hararetli ıunmakta ve yeni b'""'ekll!n, Fraruıa.nın u • · · niı b ' T T R Q L A R , mı ır t-~enn satısını ar ırmn c"n 1 ....,.. YP~! k~T!apelı. doru hayva ara a i YA ..J . _ . . . 1 münkcrelerd<!n sonra; ıevkalAde bir toplan. mıımt siyasetine, memleketinin arzusuna uy 
0(" r',."ht!>blı f!CCP ri kaçırmak manasız \_ - bt>VlTI veva Tl"'ll~bl't an<ı:nrnı ve fı;volOll• tı yapmı~tlT. gun, kunetll blr cereyan vereblleceğ1n1 EıÖJ 
1 ..l L-h le d · · · · Şehir Ll"D.trosu Tep .. başında dram kQllında sini n<'ITT"N'1"rkrn .. kaJbın V"va ~ 0°v1nin I Kabine· ı buçuk saat süren bu toplanb - ıemektedlrler. o uruu: u.. usus ~ r e ıyı gitmış o - ~ . _ . • 

Akşam s:ı.at 20,30 da aı;ktakı rohı... kalbın vr>va bevinin tr>mı- sındn; meclL~te bir reyin ekserlyetue itlmad 
h.ırc:"' · • . Pembe sokak numara 46 ruli duvırolarla JTIÜnasebrth bahislerini kaznnmış olmasına rağmen iktidar mevklln- Yugoslavyada 

KP,.akoJu f!ecıo -dP <;am kokularını dr mi ~Prt'C'tmeHdlr? de kelmağa karar vermiştir. Bclgrad 22 (A.A.) _ YugO.'!lnvya sıya.st 
almıva b~clavmca doktor Madam Ma - tst.ı~ıtu caddesinde tomedl ıwmmda t-t Kah t . b Radikal sosvalist na7.ırlann vnzivetleri mehaflll, Rcynaud kabinesini ve Fransu 

· "' d 14 ~ e n ın eserı ' ··d k't bl · · riye ac•}jı; Gün üz saat te . , ~ : 1 ~e~ı 1 a ar- Yeni kabine. en fazla radlknl - sosyalist. e~n umumiyeslnl h:ırbln zafer l.stlhsal 
Bu ıı:r>re ansım v.nJundEı iken ben Çocuk Oyunu danan. Esı:ri başka lı.anbra çevirt•p lerln muhalefetine maruz kalmıştır. Başta ıed.mciye kadar enerjik bir surette yfüiltmek 

- • t--- ş . . ., - f la Ak~am saat 2o,3o da bastı.ranlar gene böyle bir emel peşinde D:ıladye olmak üzere kabinede bu partiyi hususunda lı.har ettlğl arzuyu müsald kar -
0VU""l1 bı;akmalı ıdırn amma az ca koşmuşlardır. Hem ciddi bir tez: müda- tıemsıı eden 7 azanın istifası kuvvetle muh. şılamıştır. 

lrf Herkes kendi yerine 
yont um . . faa eden bi.ıtün ilmi eserle:;:- toplu bir ki- temel görülmekt~lr Maahaza: bu takdirde Reynand'nnn kablnes1nl meb'usan ve Ayan 

- Çoi< ;yi ettiriz ~loktor .. . Her ~e- 1 tab halinde ba tır 1ı k b ... b f _ daM Rcynııud'nun diğer partilerle anlaşarak meclisine takdim ederken, söylediği SÖ'llı?r, 
· b f s ı r en u Kı.a ın or ı vrızıre başmda kalacağı tahmin olunmakta.- vuzuh ve kat'tv4't iUb:ırlle burada tesir bı -

yf t;n:mda hırakmalL Hem evvelfı sıh- Ankara orsası rna ornıa satışa çıkarılma<:ı da nası! bir dlr. raknııştu. • 
hai:lniz lfiı•m .. Kfırınız ne kadar ol - -····- 1 maksadla neşredıldığini kolayca is bat 
muc1ıı., _70(l0 n·11"?. Açıış - Kapanış 22 Mart 9'10 flatı:ı.rı ed"r. .. •~ k Ik cm~k c·dd" b. - 11' . f l kl 

\1 " gos!Krmeye a ı:i".... ı ı ır mue ı- • yermde bir vazi e yapm!Ş o mıyac-a ar 
- re 2000? 'f-n ~ 7oo liradır. ÇEKLER Muhteviyat ve mahıyeti garib görülen fin karı deği'.dir. mı idi? .. Belki böyle bir esere talebenin. 
- VlaşaJlah .. Fresko gerdanlığı ~e - Mllı•.Kap:ı.n.f e~er:ıı çıkan formalarının hükfunetçe Esasen bu kitabı, bir zamanlar birkaç gençliğin, halkın göstereceği rağbet, te-

tird· m;? u>rdra ı Ster:ın 5.21 toplattırılıp tetkik ed'ilmekte olduğunu Alman gazetesinden başka ilmi ve salii- nasül bahsi üzerine kolavca cezbedilen 
- Fvet: -0na 800 lira \~roim. Amma Ncw.York JOO Dolar 130.1 9 da hnber aldık. Bu tetkikin neticesinde hiyettar hiçbir makam takdir ve sena et- aliıka derecesinde olmıyacak ve belki de 

f1et'dınlık cehimded:r. Pardesümün iç Puı. ıoo Fran 2.9525 verilecek hüküm ne olursa olsun, eserin miş değildir. Eser için birkaç satırlık satış daha aza yapılacaktı. Fakat h<'rhal-
H 1. · • B Muano 100 Lire' 'l.1375 tel · 

cebine yerleştirdim. a ıs mcı .. · u - c~nnre lOI' lıv.ç. rr. 29.1875 genç ve masum dimağ'ar üzerinde yapa- methiye yazan bu gaze enn tavsiyele- de ilim sahasında daha mübrem bir ih· 
ı;ln üç bi.n lira va elimi öpene veririm. Aınstud.ım 100 Fıortn 69.1611 1 cağı müsbet veya menfi tesirlerin müta- ri de reklam mahiyetinde formaların ka- tiyaca cevab vermiş olacaklardı. Böyle 
Bir <le ~ened var... D uıueı 100 Belga 22.1828 leasını terb!yeci ve sosyoloğ arkadaşlara hına konmuştur. bir eseri tercüme ettiğine bir türlü ınn· 

- Çok iyi... MPTl'lnun oldum. İçin - AU~ ıo Drthm1 "' O.!lli5 bırakarak eser hakkında şahsan şu ka- Şu ha'.de bu eser müellifin ve tercüme namadığunız Profesör Tevfik Remziden 
de kö!üfük olmıyankra Allah yard•m ... 11

• ıoo ~Ya Ui925 na3tlerimi de izhar etmekten kendimi a- ettikleri bildirilen doktorların iddia et- doğum hıfzıssıhhası, tenıısüli ter~iye, 
eder. ~11:::r~tı ~: ~~~~ ~~~~;~ lamıyorum: tikleri gibi ne cherkes için lazım bir ki- çocuk bakımı ve daha birçok ihtısasına 

Bu muhavere vükr;ek sesle devam c- ı:ı k.tt·ı ıoo Ley o. 62 Eserde hiçbir yeni fikir, şimdıye ka- tab> dır, ne de memleketin ilini bir boş- müteallik birçok eserler bek'emek hak· 
dPrk"n araba kürüi< yokuşu tınnand .: fül rad 100 Dlnu ::ı 2sr dar bizce meçhul kalmış hiçbir yl'ni ve luğunu doldurmuştur. kunızdır. Keza Dr. Feridun halkın, tale-
cDH ... \'e c Ylirük Ali• istikametindPn Yoko\ı:ıma ıco Yen ~2.675 ilmi keşif yoktur. Eserin yegiıne ilmi ta- Kitabı tercüme ettikleri bildirH~n benin ve gençliğin en çok bilmedi~i .bu· 
çamhrm altımı ı!irdi. Lunaoarkın fl'1Ü Bto holm ıoo 1,veç Jt.r ... .n 30.92 rafını teşkil eden cTensül organlarının 1 doktorlar yenilik ve inkıJabda haylı yol laşıcı hastalıkları, beyin, mirl • kalb, ak· 

]. ~ ı.·· ··n. Esham ve tahTuit nrıatomı· ve fizyoloJ"isi> b ı e ri dalıa alan yurdumuzun irfan alemin.-? namls- 1 . h 
1 

d ne ge mce ar::·ı.>acı 'UUYUö. Tur yolu'"' Frgani 20.- ciğer fizyo OJi ve ıfzıssıh\.ı·ı rıra aı c-
sapmıc;. İki ihtivar. neden sonra bunun mufassal olarak anatomi , fııyoloji ki- 'rını tevkirlc yadettirecek bir h.izmet yap- serler tercüme etse rnünrvvrr zümrenin 
farkında oldular. Doktor: \,... J ttıblarında yazılıdır. Bu b ıisler lısc ve tıklanm sanıyorlarsa nldnnmış'ardır~ dnha çok takdirini celh<"decektir. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
ı - Talibi c:ılmuyan Altkü bataryam pazarlıkla müOtiyaa olıınaca ·tll'. 
2 :Muhammen bedel •4500. muvakkat. temlnıo..t •'3'1'7,511 Um olun pazarlığı 4 Nisan 

94D p .. r~embe gün\\ saat <16) Cla Anltarada r T T. Umum müdürlük blnasındakl satın. 
aım:ı ltom!.syonunda ya-;>ılacaktlr. 

S _ ic:t:eklUt?rltı muvakkat temtna\ makbuz veyn banka temlnat mektubu ile kanuni 
vesd-:at:ınnı hi\mllen mezkflr g(in ve aaatte o tomizyona ve şartnam~lcrl görmek Uıcre 
mesai eaatıert dnh•llnde Ankarada P. T. T . Levazım, t t<ınbulds. P. T. T. Levazım .Aynı 
yat şubesi müdtlrlüğüne müraeaatJuı llln olunu.r. cıııs • ..ıt:s2. • 

üniversitelerde daha c·d ilim kitabla- Farzrdc 1un ki tenasül meselesinin ilını 
b·ı · k' 1 · · k J Ben şahsan, birçok öldürücü hastalık-nnda ders halindC' ol·unmaktadır. Bu ba- taraflarını ı mıyen ımse erımız ço o - _ 

F k b 1 k t. ·ı· hh t lann bunca tahribat yaptı~ Anndoluya hiı:leri siper yaparak ten.'.!Siili haya ın sun. a at u mem e e ın ı ım, sı a 
bütün tcferrüatını, tenasü'i ~tihayı tah- ve terbiye sahasında, iktısadl ve içtimai bir belediye veya ha:;tane tababrtile ~
rik ve cclbedecek tarzda izah etmeye de bünyemizi ıslah ve takviye hususunda dip hizmet etmeyi ve Türk köylüsüne 
ihtiyaç yoktur. Çünkü hayvanlnrın dahi .tenasül:. e aid kftab'~rda~ ve cinsi ba- karşı borçlu olduğum vicdani ve tıbbi 
•C'nnsüli sevki tabiilerini yerine getır- hislerden daha ehe.mımvetlı ve daha ~ok vazifeyi yapmayı böyle bir eser tercü· 
'llc-k hu..~sundnki livakat \'e mehareıleri muhtaç olduğumuz ciddi eser ve kitablar mesile uğraşmaktan daha hayırlı ve şe-
mnlOm ikt'n insan1an bu hünerden bf- yok mudur?_ reili bir fedakarlık te!akki ederdim. 
behre telakki ederek kendilerine Y"ll Böyle bir eseri tcrcllme etmekle daha A. N. Er.ergin. 
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SON POSTA 

Dun iki otomobil 
kazasında 

iki kişi yaralandı 
Dün şehrimizin muhtelif yerlerinde 

iki otomobil kazası olmuş, Jki k.iş\ yara
lanmıştır. 

Şi~d~. size anlatacağım bu hikaye ci- bilirsem ne iıla! Aksi takdirde işler kö
han ?lçusunde bir hadise değildır. Hatta I tül Lastiklerimi, şapkamı çıkarmada1!, 
bazı ınsanlar bunun inceliğinı hiç de kav- palto ile oturmak icab edecek. 
raınıyac~klardır. ! Neyse .. aziz dostumuz Vasili Ivaniç Belediyeye aid şoför Lutfinin idare-

.Son Posta» nm tarihi tefrikası: 4 

BAYBARS 
o; 

Yazan: Hasan Adnan Gi9 

Yeni dostlar Mesela cepleri dolu bir adamın bu ya- paltosile, lastiklerini çıkardı. Bunlara sindeki l63 plaka sayılı otomobil İstiklal 
zıma esaslı bir alaka göstereceğini hiç şapkasını da ekledi ve vestıyerdeki a - caddesinden geçerken 70 yaşlarında Dur
ununuyorum. Fakat buna karşılık avuç damlardan birine uzattı: kin adında ihtiyar bir kadına çarpmış ve Merzuk bana inen yük arabalarının 1 İşte romanımızın başlndığı küçük ka • 
:oıus.u _para kazanmıyan bir adam benim - Affedersin, amca, dedi, ufaklığım vücudünün muhtelif yerlerındcn yara- denk~erıne bağ!adıkiarı ipleri getirdi. sab~ bu h~rabenin yam~~şın~ad~r. Gü • 

u hikayemi derin bir alaka Ee okuya _ çıkışmadı, bu elimdeki'eri saymadan öy- lanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı Kölemenlerin bağlanması yarım saat neşm ateşli ışıklan, tarıhı bır cına~tin 
caktır. lece kabul et!.. kadın Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, kadar sürdü. Yaralılar dı;ı dahil olduğu sahnesi olan o kızıl lepelerm en yübe-

Vc gene, böyle bir adam hikayemizin Aksi gibi vestiyerdeki adam linet he- kazaya sebeb olan şoför hakkında kanu- halde sekiz kişi kol ve bacnklarından o ğini yalayıp geçerken dört yolcu yorgun 
kahramanı olan Vasilı İvanıç Rastopir - rifin biriymiş .. eline sıkıştırılan paraları ni takibata başlanmı-:tır. §Ckilde birbirlerine bağlandı ki, Ankbo- argın Musa vadisinden çıktılar. Yağmur-
kin'e b · .. k · ~ ğ lann da d'~ binl . . u~ bır sempati gösterecektir. saydıktan sonra: İkincı kaza da Maçkada vuku bulmuş- a onlan manda sucuklarından yapılmış I dağlar n söküp getir ıgi erce 

Vasılı Ivaniç veynhud Rastopirkin tı- - Seni ' itoğlu it, seni! diye söykndL tur. birer hövenge benzeterek tükrüğü gen - ı çakıl taşı ve molozlarla dolan ve gayri 
yatroya gitmek üzere kendi.sine bı'r bı· ıet Beni dilenci mi sandın da elime altı ka- B ~ 1 zine kaçıp boğu~urcasına öğürene kadar muntazam bir merdiveni andıran vadiyi. _ eyog unda oturan Suphi adında bir 
satın aldı. pik sıkıştırıvorsun' . Bu hareketine kar- g M . kahkahalarla güldü ve sonra hancıya: her dakika ayakları sürçen atlarla çık • v · J enç eşrutıyet caddesinden geçerken, 

asıli Rastopırkin, gu" ndclig~inı alır, al- şılık ıastiklerini suratına ralmndığınıa f~ N . - Bana bak -dedi- bizım gidcceğımiz mnk hakikaten pek müşkül olmuştu. 
h ~ şo or urettınin idaresindeki 1795 sayılı 

ınaz, atta santimini daha sarfetmeden dua et! .. Haydi defol bakayım karşım _ t b'l ' yerlerde ne çarşı var, ne pazar, tabii aç- Bu tehlikeli yoldan kurtulduktan son· d ~ . • o omo ı ın sademesine maruz kalmış, 
ogru tıyatroyn yollandı. Kcndis~e par _ dan b d lıktan ölecek değiliz ya. Çabuk bıze bir ra yüksek \'e arızalı tepelerden geçtiler. 

te .. aşın an yaralanmıştır. i 
nn on altıncı sırasında bır bilet tcda- Vestiyerdeki adamın bu sözlerinden şeyler tedarik et.. ki saat kadar süren bir yolculuktan son-

rik etti. Yaralı genç Beyoğlu hastanesine kal- Önce tereddüd eder ınbi görünen Mer- ra kapanık bir me= ormanına gi,,._;.,1 .. r-sonra derhal bir münakaşa kapısı açıld:. d 1 cı· ır- &~ 
Vasili Rastopır· kin çoktandır tı''l:atro ırı mış, kaza etrafında tahkikata baıi- zuk Arıkboğanın hafif bir tekmesini ye- di. En önde <riden Ankbog~a saatlerden • 

J Kavga, gürültü başladı. 1 cı· 
g.ib! bir .kü1tüı müessesesınde bfrknç sa:ı- Vestıyercieki adam danalar gibi hay _ anmıştır. yince iki büklüm olarak hemen mahze-- beri kansının yanında susan BaybarsJa, 
t~~ı .. geçı~eği özlüyordu. İşte bundan ö- kırıyordu. ne indi ve dört kangal sucuk, altı çiit .so- en geride kırbacile kuru dalları vurup 
türü de, göz bile kırpmadan bütün bir ı _ Hemen defol buradan git! Yoks."I €.- ~u,n başlamıştı. İ~riden ~üzik ~esleri ge- ımun ve bir testi pekmez.le çıktı. Baybars, kıran Nayrnana dönerek: 
z:1bleyi gişeye sundu. Saoece, biletçi e- limden bir kaza çıkacak.. lıj ordu. Adamcagızın elmde bılet vardı; Arıkboğanın kulağına: - Buradan iki saat ötede Şöbek ka .. 
l~nden parayı alırken, içmden bır ah çek- Vasili haniç de: ha'buki içeri giremiyordu. - Bunu serbest bırakırsak çok fena sabası var -dedi- şu serin gölgede bira.J 
tı. · · _ Bu kadar yüksek sesle bağırma bo Ufak bir tereddüdden sonra tekrar ve olur, diye fısıldadı. mola versek fena olmaz fikrindeyim. 

Vasili İvnniç, bu gece içın ihtimamla miskin adam, diyordu. Verdiğim para !le sürntle soyundu. Paltosunu, lastiklerini, ihtiyar kurt zaten oııu düşünmüŞjtü. Baybars atım durdurarak yorgun ka-
hazırlandı, yüzünü yıkadı, tra~ oldu, bo- iktifa ederek paltomu filan muhafaza et; şapk::ınnı bir çıkın yaptı .. elinde bu çıkın Hancının getirdiklerini a1dıktan sonra rısının kulağına fısıldadı: 
yunba~. taktı.. 1 yarın sana üst tarafmı getıririm! old~gu halde salon kapısından geçmek ıs- herifi bir iti~te mahzene düşürdü ve k:t- - Gene Gerk sultan mm topraklarına 

Vasılı fvaniç, Vasili İ~aniç! Ah, ah! I· Vestiyerdeki adam bir türlii yumuşa - tcdı. .. pağı ü~eri~e ~apa.dı. . giriyoruz. 
Haya~ta ~e .. tuhaf aksılıkler buuln::lu - rnak istidadını göstermiyordu: l Fakat gene mu aade etmediler: - Şımdı hıç hır tchlıke kalmadı. Bu sırada Gerk ve Şöbek kaleleri Ey-

ğunu hıç duşunmedin mi? Hayatın bin-! - Ben, ne senin eşyaları nı mu'wfa _ - Yok, ne hacet, dediler, bari evinizi - Evet mesele meydana çıkmadan bu- yübi prenslerinden Fatihiddin Mugayyi-
b!r ç~şid dlve'erinden hiç olma7.Sa bir 1 za edcrım, ne de paranı a'ırım. Şu mey - de sırUay1p gelseydiniz!.. radan uzaklaşmalıyız. sin idaresinde Suriye ve Mısır hükumet .. 
tanesı hatı~ına g:ım~i ~i? Kravatınt ta- menetsiz suratını görmek bile isteıruyo - Halbuki :ama? geçiyor, mızıka sesleri Na~man atları hazırlamıştı. Çok ~zel ı !erinden ayrı ve müstakil bulunuyordu. 
karken senın çehk elın tıtrcmedi mi? rum. Derhal çek arabam!. hababam yukseliyordu. Nerede ise oyu- ata bınen Baybarsın karısı da dahıl ol- Bir müddet evvel, taraitadarile birliJr,. 
~~· oh. Vasili İvaniç! Bilsen haya"tta ne 

1 

Tiyatronun dığer hademeleri ce işe ka- nun bırınci perdesi bitmC'k üzere idi. duğu hnlde dört kişi ata bindiler ve Musa te Suriye hükümdan Mc'ek Nasıra karıı 
nksılıkler'. n~ kötülükler gizlidir!. nştılar. Altı kapiğin bir sadakcı gibi ve- Zaval'ı Vasili İvanıç artık tamamen vadisinın karanlık yollarına saptılar. isyan ederek mağlub olan Baybars, yakın 

. H~lbukı tı~atro vakti gelince Rasto - rilmesi me elesi etrafında kendi arala - kendinden geçmiş bir halde ıdi. Tekrar * dostu olan Gerk sultanına iltica etmişti. 
p~rkın~ fev~alade şen.v: fevkalade neş'eli rında münaka§aya ba~ladılar. 1 vestiyerdeki kapıcıya koştu: Bu vak'a 1259 senesinde Musa vadisi- Birkaç ay sonra Suriye ordusu Gerk üze-
bır ha d~ ~ıyatroya gıtti. j Bu arada zaman da durmadan geçiyor- --: Ah sen koca moruk, ah, diye söy - nin küçUk ve tarıhi köyündt! geçiyor. rine yürüyünce Fatihiddin Baybarsı 5er-
~olda ~ıde~ken ~e şunları aklmdar. ge-ı du. Son seyircıler içeri giri; or, oyun da le~dı ... karn:~ırdığın ~altları ~eğ:n~in Birçok okuyucularımıza yabancı olau best bırakarak arkadaşlarını Melek Nl • 

çinyordu. cBırçok ınsan1ar var ki, şu da- başlıyordu. mı? Bılet elımde oldugu halde ıçcrı gı - bu meYki, bugün Ma,·erayi Erdü;1 ema- sıra teslim mecburiyetinde kalmıştı. F&o 
kikada meyhanelere, birahanelere gidı _ Vestiyerdeki adam hala öfkesini ala- remiyorum. retinin merkezi Maan şehrinin şimali na bir şekilde terkeUiği bu topraklara 
yarla~. Orad~ . kafalarım tütsülüyorlar, maırı.,•ı. Vasi'i fvaniçi işaret ederek: Bir aralık ikisı anıı::ında az daha bir garbisine tesadüf eder. Musa vadisi Fi - tekrar yaklaşmak şimdi namdar e.mire 
;ık.ol.un verdığı bi~ !ı~a:ıklıkla birbır -ı - Bu parazit, diyordu, bir başka deia dövüş çıkacaktı .. fakat tiyatronun diğer 1 }istin topraklarının en acay1b ve hayrete çok ağır geliyordu. 
iermı.n başlarını~ ~oz erını kı~ıyorlar, ben tiyatroya geld;ği zaman kendi aı::kı sile hademeleri işe karı ştılar da bu fena ha - şayan bir köşesidir. Zaman, zaman kan Bavba bu dü .. celere dalarken A • 
vS: tıyatroyü~ gıdiyorum. 'Elım.de bil<'t bC'raber ızelsin .. paltosunu filan kendi mu- diseyi önlediler. Hatta içlerinden en mcr- pıhtısı gı'bi kızaran yüksek ve ynnl.k kb ·g~ drs .nki ~rn· cevabsız b~ 

r .. orası g Z('}, sıcak, kültürlü bir v h r . , . . , . . . .. . . rı o a emı su ı ı 
dir Son b"til b 1 k • er-

1 
n aza c-tsın... 

1 
hametlısı o an bır ıhtıyar: yuzlu tepelenıı arasında oyulmuş dnr ve Na rmnna tekrar hitab etti' 

pa;a dar~. ut kn ~~ ad:a ·arşı verd~ği:o Vasili İv an iç hırsından ağlama1c üzere _ Doğrusunu istC'rseniz dedi -;izin hu uzun bir hufre! " .} S k d . delika 

V ·ı· 1 ır .e ru e ır.> ıdi: k k h l·n·z bana doku' ndu Eı::vala - Bınlcrce zakkum ağaçları ve renga - - en ne ~ ar su~san ~ .n,. 
ası ı vanıç, oyunun başlamasına ir- n şam ı a 1 ı ' · -sJ • •• • 1ı Ben şu sermlıkte bıraz dınlenecefim 

mi dakika k 1 t' tr Y - Alı sen koca bunak .. vakit müsaid rınızı benim vestiyere as nızl Hem şimdi renk çıçeklerle golgelenmış, adeta knb - N h t~ 'bi hi 
cSO"-"'n a a ıyka oya geldi. . . olsa idi bu söylC'diğin sözler için ben se- sizden para filim da istemiy~rum. Fakat lettnrih devirlere doğru uzanan esrarlı karaymdan er zamail n yap'lk~tiı' gyı :~-~~ 

J ... unctya adar tuvalete gıdıp nin k l l d f . . 'çı ma an omu arını sı .u.wuuıaa 
kravatımı biraz sıkıca ba"l k k' sa ahını yo ar ım_ akat ne yapayım peygamber aşkına yarın getırmeği unut- bır dehlız. b . r..~· 1 Baybars gibi onun da sıkıldığı anlaph • 
d 

g aymcıya a - ı oyun a-:lıyor. 1 Bir zamanlar, Musa Peygam enn uSa-
ar tam vakit olurı., di d" - d" t . mnyınız.. .. .. . ~ . . ih t' d ı yordu. 
Bizim sevgili Va~ili 1~: . uşuJ ~· Vasili vanıç, bu sözleri söyledikten 'ı Vasili İvaniç mahzun bir edn ne· sını suru~ geçt gı bu :adı~ın.ln ay~.mb.e 1' Daima sükutu tercih eden bu garib t ... 

s nıç os umuı sonra paıtosunu giydi. Lastiklcrinı a - - İkınci rde başladıktan c:onra eş - mabed'erı ~aray \'C sutun arı e es ı ır . . . 
oyunmağa ba ladı. Tam bu sırada gözü- k . . k ş P pe ., eh ha ·abesi yükselir · Petra şehrjl 1 tıatlı genç daha Musa vadisinden ayrım 

ne, vestiyerdeki bir ·ı· T t• asının ıçıne oyarak bunları kl)lluklndı va'arımı vestiyere vermek neye yarnr. ş ır ı . . l T ha. l ayrılmaz v-01 arkadaşlannı atlatmak ia • 
İlanda runlar vazı andı ışı.. ve tiyatro salonuna girmPk istedi. Fakat ' Şimdi artık içeri girsem bile hiç bir şey Miladdan nltıf. asır·ı1ev\·e.k kab' en er tcmiş fakat ivi kalbli Arıkboğa onlan 

• ıyor u: kapıda duran h d l . k1' k L- • sleri S1- adında çalışkan bır mı et yu se ır me- , . p 1 . . a eme er, sırtındn paltosu :ınlamama ım an yo ·· 1.n:n pıye l • .. . • 1 yalnız bırakmayı Türk Alplanmn insan.-
i . ~ a to, ~apka vcsaırenın muhafazası olduğu iç.in onu içeri bırakmadılar. 1 nundıın sevretmeğe alışmamışımdır. denıyet vucude getırerek, zeng~n tica~ct lık kaidelerine uvgun bul~amıştı Merd 
çın 20 kapik vermek mecburidir.> Vasi!i !vaniç, adeta acrlar crlbi bir sesle· Vnsili h:aniç tiyatroya girmekten vaz kervanlarile taşıd kları cenub ulkeler! - , d ··k b' ~ 1 t d . U 

B 'lfi .. .. .. ı:. b· • • • b .. - t . -ı r muh a am çe'li ı ır sıçrayış a a ın an a ı,... 
k lb~ ~ nı goru~ ~ormez Vasili İvaniçin - Kardeşler, sevgili yoldaş';ır, dıyor- ı!<'çti. Elindeki bileti satılığa çıkardı. Bı~ nın utu? serve mı ~u ~o~; ı ~e k k: rak heybesinden baba Merzukun hann.. 

a uracak gıbı oldu .. kendi kendine. du, baksanıza elimde bile>tim var .. şunun bir be1a ile. onu sokak- dilencilerinden bı- kem vadıde topla.~ış ar ı. ~ e :i azı ı dığı nevaleyi çıkardı. 
- Eyvahlar olsun, diye söylendi. Ben- bir ucunu koparıverin benim de içeri rine on altı kapiğe satma~a muvaffak ol- etrafı kap\ıyan yuksek dagJara ralğlmen ' ş· d' b -1 d .. k 1 bir 

de bu kadar para yok Biletin parasın t g'rm .. d d . 1' • 

1 

d bu servet ve ihtışam divan Roma ı arın - ım ı u go ge e mu emme · ı a- ı eme musaa e e ın.. u. _ . k '? N b' 
mamen verdim. Fakat başka param kal Va T t . . b .. 

1 
.. d' 

1 
Vestivf'rdeki düsmanma okkalı bir gözünden kaçmadı ve ~zel Petra şehrı yeme· yenmez mı. ayımın sen ıze p 

rnadı .. belki sekiz kapik kadar bir şey çı: diler s~ vanıçın. u . soz erını ın eme -j küfür savurduktan sonr<1 da sokağa fır- bir gün Tedmür ve Ba'lcbek gibi tarihin j kaynaktan biraz c;u getir. 
kar. Bu kadar bir parayı kabul <!ttire - V. ·ı·ntu g~ne ıçen bır~kmadılar. O 1 d mc>c:hur taş yığınları arasına karıştı. ( Arka3t. oor) 

ası ı vanıç ne yapacagını şaşırdı. - a ı. 
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madı:ni 

güıeli 

s:reth k;.~inHi . zaptedemiyerek elini 1 başlamıştı. Şımdi fil dişi ve 
nlizn 'P 

1 
adı ce ıcranm beyaz ve ince notlarına ldünva seslerinin en 

e m o'şa ı· · 
Çok ·.. olan ta~lı. hafif. bir kadın s~ın.n 

H' ~utevazısınız... mestedici ahengi karışmıştı. Bu Şü -
ucran. ~ teması uzatm~k istemi - bert'in «Küçük bir kırmızı gül» şarkısı 

Y~rmuş .ı:n~ı derhal yerinden kalkarak :di. Siret rüyaya dalmış gibiydi, Şüber
kö t-~ckı pı.~anonun b~ına geçti. Son- tin Viyana ormanlarının ahengini din
ra Sır~e '~O~~rek: liverek lıestclediği, bu ebedi şarkı genç 

. ~: ıısıkiyı de resim kadar sever san'atka~ı biivülü bir rüyava daldır -
mısınız? • s; t. b' !m~lı ... Yav&şca yerinden ikallkarak bir 
nara~~ ıraz daldığı düşünceden uya- ~ölı:re "İbi p;vanonun başına gidip dur-

du. Şarkı bi!tiği zaman biraz duman -
-:-- Çok Pvcrim. Fakat hiç bir meha- lanmış ı:ı:özlerini genç adama kaldıran 

retım yok. . ~, 

- Ya dinleınes· '? Hicran pembe dudaklarmın u çlannda-
- Bayılırım . mı· ki ha•zin bükül~lerle: 
H'c a · - Be'l bıı şarkıyı çok severim. Ve 1 r 11 .P1 V~ll<>nun kapaftını açarak 

tabu:~ye ı 1 tı. İnce zarif parmakları ezberden çalabilirim. ~~etli.-
fil dışı tıı~ıarın üstünd b' 'ft .. Siret onun ellerini opmıyc cesaret 

e ır çı guver- ed d. y 1 h .. 1 . . 
cin vavnısu g'b' . em :ı. a nız assas goz erının 

t h ı 1 uçuşmıya ba.şladı. Sı- taabbüd derecesine varan hayranlığile 
re ayre.t ve heyecanla uzanmı~ bakı- bakıyordu. 
yordu. Pıvanodan b" "k b' .. t d · w A A deh . ~ ~. • uyu~ ır us a Iki gene fanilerin duyacagı en ılahı 
k ası~P. degıl fakat emsalsiz bir duvgu bir vecde kcıpılmış susarlarken. mut -
aym.ıC'ından billfu nağmeler ~~ıya J fakta kahve pişiren Mustafa ile yemek-

ca o' ynnodan kalkarak genç san'atka -
rın (.\nünde aurdu: 

- Yemekten sonra istirahat etmek 

leri dolaba )erleştiren asçı da anlama
dıkları bu musikinin gene her insanın 
kulağına ho~ akisler yapan berrak ve 
billu~ kadın ses!ne kendilerini vermiş- istemez misiniz? 
terdi. Sr>s kesilince aşçı: - Si7e tiıbiim. 

_ Bu hanım be •in yeni cmüdiresi - Ben yemeklerden sonra• yatmak 
·ni~" J\ e•re~ mi?-d;ye sorunca- Musta- iıdetirı~ <ie~ld ir. Fakat siz biraz uzam -
fa köpürdü: nıı . Ben de kP11d ime bir ic: bulurum. 

_ Var git oradan, beyin eski müdi- C:::i ı 0 t 1<Pndisine imkansız bir ~~· tek 
resi varm•vöı ki yenisi olsun... Hem lif < dilmiı:: gibi: 
ağ:-ını çaJk~ sen .. su melek ı{ibi kız etini - Beni n;cin mahnımivete mah -
vedirecek kuşa benziyor mu ulan?! kUr· cdh·orsunu7 H C'ran hanım. Bera-

Ac;<;ı güldü: bC'r ffur:Pııaı mıyız? 
_ Sen ne a:nlarsın ondan... Beni - Elbet otururuz Hem size bir is -

'<endin gibi budala ml sanıvon sen? tcPiııizi h~tırJa•;ac-a;ı..m. . 
- Beni günaha sokup durma. O kız Siret heyecanından 5arardı. Hırran 

müdirE'ı:: olur mu hiç sersem. ... Bütün de··am etti: _ • 
gN·c ocla~mda cocuk gibi m~ıl mışıl - Size modellik yaprıcagım. "Yorul-
uvudu. O Meyremana ayol .. Meyrem - maz mı<:ın•"? 
ana ... Bir daha bu sözil a--i{zına alnvım - · Yorulmak mı? Siz bı>ni sev'nçten 
derıe. Kapı yoldaşlı,i{ın hakkım falan çıldırt~cal{sınız. Mej!:erse ha vat ne '{ii -

k f · · zelmiş varnbbi! tanımam. a ana ınenm ... 
·b· - - du" · - SöyleV1. 'niz bana Siret bev.. size A<"CI vumusar gı ı J?Orun . . 

~ Pelci .. gabül... Amma velaldn a- nac::•l poz vermemi istivorsunuz? 
t le pamuk işi bu yavrum.. ateş alır ~iret bir hamlede d1<:an c1karak e -
b~ ı:;iin elbet. }inde zarif bir -pnke'l(> ~~ri döndü. İn-

- o 1aman da belediye sağ olsun .. ce beyaz k§ğıdı açtıklan zamnn için • 
nikahı k~rıverlr. den h;r k::\c metre bevaz seffaf ip~'kli 

Mustafa kahve fincanlannı tepsiye bir şifon çıkarak deniz könüğli gibi ka-
koyarak: napr nin üzerine döküldü. 

- Şimdilik onlrnr dün •a ve ahiret Hicram!'l büsbü tiin neml)e1E't'c>n vii -
kardeş hunu bövle bH sen! dedi. zıüne Siret yalvaran bir nazarla boh -

Siret hala mebhutt:u. Hicran yavaş- yorc1u. 

Hirran ipek tülü avuçlarının ~ine 

alarak: 
- Peki --d€di- Ne istediğinizi anlt .. 

yorunı. Simdi hazırlanacağım. 
Siret, bo~ ve titrek bir sesle ce ., 

vah Yerdi: 
- ilaheler g-aibi keşfederler el.bel. 

Sizi atelyemde bekliyorum. 
B~r yığın beyaz tülün m-asında UÇM' 

$bi vemelt odasından çıkan Hicıama 
arka~ından Siret de çıkarak ateıyesi.ne 
dofu-u yiirüdü Beyaz keten gömleftnl 
givip paletini hazırlayınca•ya kadar ka
pı açılarak çıplak vücudünün üzerinlll 
<;nrd•i'h bevaz tüllrin içinde semavi biı' 
mahJUku and•ranı Hicran göründüAQ. 
zamrm Sir"t onun dizlerine kapanma • 
mak için ~endini zor tuttu. O müball. 
~ah sar ... <:<ı~,,~nlar duyduğu zaman bllıa 
kendi"ine h ak;m olmaıTa alışık bir b
raktere m alik t i. Fr/.{at büsbütün sarar
'11ıc::tı. Bu. Jevf'nd, ince ve beyaz stlilet 
kar:-:smrla cidden Venüsler. Minerva .. 
tar birer hantal c-adı •a benziyorlardl. 
Siret bu h ar ikulade kad•n enda....,, kar. 
c:1s1r~da ~:m'at vecdinin en erişilmez ztr 
vesinde !!Özlerinin karararak ba~nm 
dönd~Piftn;i duvdu. Ve bir an gözlerlnf 
kapa cl• İ<'inde.'1 bir dua gibi: 

-- Bu n e eri~lmez bir saladet?! -dl • 
vor.flu- Krırkuwwum'. Zevk ve saadetin 
bu kada:-mdan korkuyorum. 

( A r1cası 1·tır 1 
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~e~leket&aberleri) ~l&~n~Pos~~~l~S~P~~O~~·~ 
Hatayda Amuk gölünün 1 Adana beled~yesi Balk~n kır koşusu 
k, I · · yollardakı 
iP 

urutu masına başlanıyor ağaçları kesiyor yarın saat 15 te başlıyor 
Hatay bağcılığının ihyasına çalışılacak, ipek ve 

sabun endürstrisine de ehemmiyet verilecek 

Adana (Husmi) - Adane beledi -
yesinin şehirle istasyon arasındaki.ı as
falt yoldaki ağaçların bir kısınını daha 
iyi cins ağaçlar dilemek düşilncesile 

kesm~si üzerine gerek Adana ve ge -
:-ekse İstanbul matbuatında bir mfuıa
kaş& mevzuu açılmıştı.. 

Adana belediyesi bu defa. matbuat
ta!ki noktai nazarların ve şehirlinin ar
zusu hHafına bu ağ&çlann tamamının 
kıesilmes1ne ıkarar vermi~ ve kökten 
bueama i~ine başlamıştır. 

Belediye: «Bu a~ç1ann yerine da
ha :r.ari f aığaçlar dikeceğiz• demekte -
diır. 

Halhuki ağaç dikme mevsimi geçmiş 
bulunmakta olduğuna göre. Adana be
lediyesinjn bu faa.li~ti hayretle kar -
.şılanmnktadır. 

~~~~~~~~ 

Adapazarmda su baskım 
tehlikesi 

Koşuya iştirak edecek Yugoslav ve Yunan atl~feri 
dün geldiler, abideye çelenk koydular 

İzmit (Hususi) - Adapazannda Sa• • Misafir Yunan ve Yugoslav atletleri abide önünde 
karva nehri ta~arak Turnadere ve Do- Balkan kır koşu.suna iştirak edecek Yu - Miisaba!<aya Pazar günü saat 15 te ya. 
mu~tcpc. Bele~ller köyled su baskını nan ve Yugoslav atletleri dün aabah şehrl- pılacak ufak blr merasimden sonra 15.30 da Anta1;yadan ve Asi nehrinden bir görünüş 

Antakya (Hususi) - Hükı1metirniz 1 fedakarlıktan çekinilmiyecektir. İpek ve 
Hatayın iktısadi durumu ile çok ~akın - sabun endüstrisinin eski mutena mcvkii
dan alakadar olmaktadır. Bir zamanlar, 1 rıe isali, küçük sanayi şubelerınin ihyası 
\icaret ve sanayi aleminde büyük bir 1 ve himayesi, meyva ve turfanda sebze -
şöhret kazanan ve en yükse!< mertebesini ciliğin belli başlı ihraç mevaddı arasına 

. . . . . miz.e gelmt1ıerd1r. başlıyacaktır. 

tehlıkcsı ?ec~rn:ışlerclir. Sular yavaş Yunan takımı evvelce gönderdiği listeden Müsabakayı müteakıb kazananlara mükL 
yava\Ş çckilmıştır. Klryakidisi çıkarmıştır. Bu meşhur koşucu falları verilecek, blrinclden, altıncıya kadar 

son yapılan seçmelerde iyi derece alamadığı derece alanlara madalya ve diploma verile. 

Bursada kupa maç'arı 
bulmuş sayılan Hatay iktısadiyatı, muh-

1 
ithali ve hülasa güzel Hatayın iktısa • Bursa (Hususi) - Geçen Pazar gil

telif tesirler tahtında pek durgun bir d en de en çabuk şekilde terakki ve inki- nü kupa maçlarına devam edilmiştir. 
'Vaziyet almıştır. şafı için lazun gC"!en program çiz.ilmiş Acaridmanyurdile Çelikspor klübü 

Filhakika, iktısadi bakımdan maruz bulwımaktadır. Büyük bir sürat ve inti- karşıl~~mış ve 3-3 berabere kalmı.şlar
kalınan müşkü!at büyüktür. Meselıi; bir zamla tatbik edilecek o1an bu program dır. 
tarihte ünü her tarafa yayılan Hatay ipek Hataya yurd içinde layık olduğu şekilde 
li mamulatı son zamanlarda adeta hiç bir ileri bir mevki temin etmektedir. 
piyasada görülemez olmuştur. Sabuncu - - __,_ 
iuk ve dericilik de böyledir. En mühim Burs~ topraklarma soya 
servet membalarını teşkil eden meyva - f f • k T 
cılık ve turfanda sebzecilik ehemmiye - as ti yesı e 1 ıyor 
tinden çok şey kaybetmiştir. !Suna bır de Bursa (Hususi) - Vilayetimiz dahi -
piyasa düşkünlüğü ve mahıı ç buluna _ !indeki toprakların her türlü mahsulatın 
maması inzımam etmiştir ki, bu hn1in do- yetiş~~i~e ~üsaid ve mebzul ve müte -
ğurduğu zorlukları tahmin etmek güç cı- ı nevvı ıstıhsalat yapılmakta olduğu ma -

maz. lümdur. Bu arada soya denilen bir nevi 
iyi cins fasulyenin de tamimi düşünül -
müş . .iraat müdüriyeti tarafından geti -

Adana Ha'kevinde P'rasız fi'm 
Adana (Hususi) - C. H. Partisinin 

gönderdiği filmlerden ilk kısmı Ac!ana 
Halkevine gelmi~tir. Bu filmler Adana 
Halkevi salonunda ha1ka parasız olarak 
gösterilmiye başlanmıştır. Ayni filrrJer 
hergün öğleden sonra talebeye de göste
rilmektedir. 

Adapazarında sar'ah birkız 

için takuna alınmam~tır. cektlr. 
Yunan ve Yugoslav kafile reisleri atlet - Takım itlbarile birden üçüncüye kadar de 

lertnin 1yl blr formda olduklarını söylemi}- rece alanlara ayrıca mükli!atlıır vıniecek _ 
lerdlr tir. Misafir atletler .şerefine Pazar akşamı 

· . To~atlıyandan, Pazartesi öğle üzeri de 
Misafir atletler dün Takslm abidesine bir Parkotelde belediye ve federasyon tarafın 

çelen.k koymuşlar ve merasimden sonra dan lkl ziyafet verllecekttr. İstanbul mınta. 
Taksım stadında antrenman yapmışlardır. kııs1 da Pazartesi akşamı mıntaka merkezin 

Bu sa.bah saat 11 de Valiyi ziyaret edecek. de bir çay verecektir. 
ler, öğleden sonra da Heybeliadaya yarlf :3alknn kır koşusu kongresi bu akşam ya.. 
yerini cörmek üzere gideceklerdir. pılacaktır. 

Yarın Fenerle Beşiktaş, Galatasarayla 
İ"tanbu spor karşılaşıyorlar 

Bu. m:ı.çta takımlar müsavi kuvvetler ha- 1 

linde çarpı.şacaklar<hr. Hatayın kıymetli valisi, Şükrti Sök -
mensüer ekonomik sahada bir kalkınma 
temini için uzun tetkiklerden sonra lazım 
gelen teşebbüslere girişmiş ve bu teşeb
btisler umumi iktısadi durum üzerinde 
müsbet tesirlerini göstermiye b;ışlamış -
tır. Bu arada meyva ve sebzecilerin bırl!r 
birliğe raptedilmeleri, mahalli bır ban -
..kanın (küçük esnafı himaye ve onlara 
kredi temini maksadile) a~ılmak üzere 
bulunduğu da vardır. Süveydiye yolu bu 
yıl asfalt olarak döşenmek suretile bu 
mıntakanın da ticaret hayatında bir can

ı·ilen bu cins tohum bir kısım çiftçiye t·,mı· '• 
t .. (ffitsusi) - Adapazannda 

yanarak öldU 
İ.itanb~l lig maçlarının son tehir oyun

ları y~rın üç sahada birden yapılacaktır. 

Bu suretle, birkaçı müstesna olmak üııere 

tevzi edilmiştir. yi netice alındığı tak - . "' . . . 
dirde -ki muhakkak gibidir- daha zi _ tıkla. mahallesınde E.5ma ısmmde ~enç 

İs- llg maçları tamamlanmış olacaktır. Geri ka: 
lan yegAnt" maç F'ener - İ.Spor mü.sabak.asL 
dır. Gelecek hafta mllli küme başlıyacağına 
nazaran bu maç ancak hafta içinde yapı _ 
la.rak İ.rtanbul şampiyonası sona ermiş ola.. 

yade teşmil edilerek yeni bir mahsul bir kız sar'ası tutarak ateşe düşmü.~ ve 
tamim edilmiş olacaktır. yanaraik feci bir şekilde ölmüştür. 

M. T. Ö. 

Galatasaray - Fena~ 
voleybol maçı 

Dün akşam Galatasaray klübilnde yapılan' 
Galatasarfiy - Fcnerbahçe voleybol maçını 1 
Galat:ısaray takımı kammı.ştır. 

lılık temin edilecektir. 
Hatayın iktısaden inkişafı hususunda 

devletçe ittihaz olunan tedbirlerin tetki
kine geçilmek üzeredir. Bun'ar Iskendf'
run limanının inşası, Antakyada bir şa
rap fabrikası tesisi ve Amu~{ gölünün 
kurutulmasıdır. 

Her üç teşebbüsün ifade ettiği ehem
miyetin üstünlüğü kolaylıkla kabul edi -
lebilir. İskenderun limanının inşası su -
retile bu mıntaka doğu ve ccmıh Aııado
lusunun yegane ihraç ve ithal iskelesi ha
line gelecek, şarap fabrikası Hatay bağ-

c Çorluda 

cılığını ihya ve bağcılığı terfih edecek, , 

köy kanunu bayramı ) 

binlerce hektar genişliğindekı göl saha- ı 
sı, gayet mümbit ve her türlü mahsul ye- ~.rlu (Hususi) - Çanakkale zaferi milli ve mahalli oyunlar oynanmış ve 
tiştirmiye elverişli bir ova halıne inkı- ve koy kalnununun neşri tarihi olan 18 ehli hctyvanat sergileri tertib ~ teş -
lAb edecektir. Bunlardan Hatayın göre- l Mart günü kazamızın köy birlikleri hı"r ed"J . t• H ....., .. ,.. 1 . .. .. k k . "tt"h oo · ı b .. .::1_ •• ı mış ır. avanın 805\A.D. o ması -
ceğı faydalar elbette çok buyuk ve ço - mcr ezı ı ı. az ı en uyUA ve nu - w •• • •• 

mühimdir. munelik köylerinde di~r köyler hal - na ragmen koy gençlen arasında mılli 
Hatay sanayiini ihya ve yeniden tesis kının da iştirakile merasim yapılmış - sporumuz olan güreş müsabakaları ya-

için de gereken tedbirlere başvurula - tır. pılınıştır. Resim güreşlerden bir gö -
eak ve bu hususta maddi, manevi hiç b:r Bu mÜna.5ebetle şenlikler yapılmış, rünü~tür. 

Pazar Cla Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey, son gün -
!erde bir mütehassıs bollu • 
Ju<fur gldiyro. 

··· Eğlenme mütehassı 
sından sonra bir de ... 

. . . Pofonyalı bir kömür 
mütehassısı geli)"'Ormuş ..• 
Polonyalı mütehassıs kö • 
ınür işinden anlar mı der
sin? 

Hasan Bey - Neden an
lamasın. ales içinden ie -
liyor. 

ca!c:tır. 

Yann yapılacak maçların en mühimi ~üp 

he&lz tJ Şeref stadında Fenerbahçe ile Be_ Yeni bir futbol turnuvası 
ştktat arasında olacaktır. Maçta BeşlkLaş Jaman:ı:ıc gazetesi Galatasaray, Şlşll. Be)', 
mağlfıb olsa dahi şampiyonluğu kaybet.mı- oğluspor, Kurt.uluş ve Güneş t.akımlan ara. 
yecell için müsabakanın alô.kası hayli azal_ suıda blr devrell lig maçı terUb etmlştlr. Ba 
m14t.ır. Maa.mafJh haftalardanberi büyük bir hafta . ba,ııyacak oyunların bl.rlnclsi aaat 19 
maç seyredllmeml~ olması, Fenerbahçenln da Güneş, Beyoğluspor, ikinci maçta sat.' 
mağlübiyctl takdirinde iklnclllğl kaybetme- ıo.3o ela Kurtulu.,, Şişli arasında oynacalrtırt 

. .. Ligi kazanan takıma güzel blr kupa ıı. . 
al yüzund~n gene futbol seyircilerini Şeret diye edllecektlr. 
stadına çekecektir. e· . ki . k 

8on :zamanlarda sakatlanan Hüsnü ve 1$1 et İ8$Vl müsabakaları . 
Sabriden aonra Hakkı da cezalandırılmış ve Beden Terbiyesi İ<ıtanbul Bölgesi Bisiklet 
B~lktaş takunı kuvvetinin büyük bir lı::ıs - Ajanlığından: 

nı kaybetmiş vaziyettedir. Buna mukabil Fe- 1 - Yapılmakta olan bisiklet teşvik yanf.. 
nerbahçe takımı iyi vaziyetted.lr. Llgde t _ !arının besinci ve sonuncusu 24/3/1940 ta
kinctıfğl bırakmamak n7mile Fenerin oynı _ rihine müsadif Pazar günü sabahı aaaı 8,5 
yacağı sıkı oyun karşısında, Beşiktaşlıların da yapılacaktır. 
yenUsek df' şampiyonuz şeklindeki haletl ru_ 2 - Bu yarışa Bursa, Eski.şehir, Kocaell, 
hJyelerintn de mnçta büyük rolü olacaktır. Balıke.~lr bölgeleri bislkletclleri de l$irak e.. 
Bu haleti ruhiye De oynandığı takdirde, ta- ~eceklerdir. _ 
kıır.ların vazivetı de gözönünde tutulunca 3 - Y:ırış yolu: Topkapı - Sillvri yolu uze.. 

. · ' rinde gidip g€lme suretile 100 kllomeL.relilt 
Fenerbahçcnın galibiyet! muhakkak sayıla.

1 
bir me.'\Rfe dahllinde yapılacaktır. 

bilir. Fakat gene oyuncuların daha çok ver 4 _ Yarı..,a iştirak edecek olan blslkletcl.. 
alacafı y:lrınki Beşiktaş takımının renkle - ı ıerın hflzırlanmış oldukları halde muayyen 
rint büyüt bir enerji ile müdafaa etmeleri vakitten yarım saat evvel yarış yerinde ha _ 
ta~dirlnde netice aksine de ol::ıbillr. Zaten 1 zır bıılunmaları ve islmlerlnl hakem heye • 
bu maça yegfme alflka vereb1len nokta da tine kaydettirmeleri l!zımdır. 
bu delil m1dr? ! 5 - Tayin olunan saatte yarış yerinde ha-

fŞeref stadmdn diğer maç; Oalatasarayla, zır bulunup isimlerlni kaydettlrmlyenler ya. 
İ.Spor arasındadır. Birinci devrede GalRta. rı.şa lşUrak edemezler. 

sarayı ms~1ftb edt"n İ.Sporun bu sefer ala- Voleybol mUsahakaları 
catı netıct' de meraka değ~r. Yarının nıii_ 

hlm maçlarından biri.'li de Fener stadındaki 
Betien Terb~yest İstanbul Bölgesi Voleybol 

Basketbol Ajanlığından: 24.3.1940 Pazu 
Vefa • Altıntu~ müsab::ıkıısıdır. Çünkü bu günü yapılacak müsabakalar. 
maçta Vefa yeııllirse ve Beykoz da Taksim. sarı küme Topkapı _ Eyüb saat 12, D.Pa. 
deki Silleymanlye maçını kazanırsa puvan- şa _ Sıileymaniye saat 13, B.İçi _ B. Balkevl 
lar mü.savi olacak ve Beykoz gol averajı ııe 

1 

saat H. 
milll kl\meye iştirak hakkını kazanacaktır. Beyaz küme F.Bahçe - Doğuspor saat ıs, 
Beykozun, Süleyma.nlyeyl yenmesi büyük bir Alemdr.r - Altuntuğ saat 16, B.Spor - B.Beyl 
ihtimal dahlUndedir. Bu yüzden Vefa-Al - saat 17. 
tmtul maçı da büyük ehemmiyet kaznn_ l Kırmm k~me Kurtulu., - O.Saray saat 18, 
m14 bulunızyor. Geçen hattalnTCft İ Sporu 1 Akınspor - !.Spor snat 19, Vefa - İ.stikl11 

.sa.-ıt 20 
3_1 maltlt\b eden Altıntult oldukca. k~vvet.11 • NOT:· Müsabakalara saat tam 12 de bat-
bir takımdır. Acrıba Vefaya karşı bır .surpnz !anacaktır. Geçen hafta resim ve liste getire 
yapabilecek midir? Bu maç da haftanın he- miycn takımların bu haftaki maçlara 1.ııt.4.. 
yecanlı ve çetin müsabakalarından biridir. nilen toto~rar ve oyuncu listelerini geUrme.. 
Taksim stadında Beykoz - Süleymanlye m:ı. leri lüzumu teblllt olunur. 
çından ba.şta Topkapı _ Hllille kar.şıl:ışacak y · ı k ~ k 
tll'. Toptapı - HllAI maçı da kendine .;fö'e 1 arım mı oşu t'Unya re oru 
hususlyet arzetmekte ve ,,onculnk iizerlnde 1 Yarım mil koşusunda Amerlk:ıh 3enc1 
rol oynıyaeatı için ehemmiyet arzetmekte -ıwoodruft 1 dakika 47 saniye 7/10 ile yeni 
&. bir dünya rekoru yapllll§tır. 
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ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hnyrl't faidclcr temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün lnıvvct şurublanndan üsfünliiğü DEVAI\ILI BİR SURETTE KAN, KUV
VET, İŞTİRA TEMİN ETMF.Sİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

-----
PAZAR Z4 3 1940 An" a"'a ı aciyosu jzettln Ökte, NUI1 Halil Poyraz. 19: Serbest 

l2 3(1 Pro~rnfn, ve Memleket saat ayan. saat. 1910: Memleket saat aycın, Ajans ve 
12 

35 A nn ve Mete:>rolojl haberleri. 12 50: [ DALGA UZU3LUGU 1 Meteoroloji bnberlerl. 1925: J{onuşuın tMll. 
Mu~t Y 1 nr. Çalanlar: Cevdet Ko- li knıramanlık menldbelerl) 19.(0: Mutlk 
za v \h 164S m. 18'? I\:c:ı. 120 Kw. 

n, e(' e, Ru Kam. Okuyan: Muzaffer Çalanlar: Refik Fersan, Fahlre Fersan, Fah_ 
ıııw.r. 13 15• A.Q. 19,7'1 rn. ı~ur; KC!. tıı Kw. 

'l • . Ha!ıı: turkülerl (Sadi Ya .A..P. sı,ıg m. 9fGS Jfrs. !O Kw. rt Kopuz, Cevdet Ça~la. l Okuvnn · '~ t. 
ver Atıun:ın. l O :.ıv nlar • Kadın kümesi: hnret Snğnak. l - Sel. Pınar _ Kürdlll H. 
Murc'i. n & ,1efharet Sağnak, Melelt - şarkı· (Nereden sevdim o zalim kadını.) 
'!_'<ık oz. Azize 'fo m, Radife Erten, Semahat Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Neclb Aşkın) 2 - SPJ. Pınar _ KürdlU H. şarkı: (Bir gizil 
Öz<icnc;es 13 30 - 14 30· Muzik: Küçük Or • 1 - Frnnz Llszt: İkinci MncarPotRn~~d~~i: y:ılan .söyle.) 3 - Rakım _ Kürdili H . .şnr • 
~es ra ıs r. N b Aşkın.) 1 - Holmes - 2 - Carı Robrecht: Tezat ( pu .. kı: CD<>medlm ona hiç kimsin ve ne.sın.) 

lbr ı ... h. K'.ektrl e nı.q kız. 2 - He nz Proğrnm, ve memleket saat ayarL 18.05'.. M~- 2 - Okuyan· Semahat öroen.ses 1 - Şevk! 
Link· En•ern zo. 3 - J. w. Gangibcrge.r: zlk: Fasıl Heyeti. 18.40: Müzik: Halk turku. Bey - Hicaz .şarkı: (Affeyle s~çum.) 2 -
... Yab.ın gillu 4 - P u D etrtcb: Maı l~rl Ma'atynlı Necati ve Sadi Yaver Ataman. Refik Fcrsan ıncaz ş:ukı: <Clhı:ı.nd::ı. btrl. 
5 - Jos. K R.ichter· Şarkı soyl ~en arkada.ıı ıs 55· serbest saat 19.10: Memleket. saat a- • 
lnr ıM Olu.ta: H ... dridde bir ~.._; ~ı . Ajans ve M~t.eorolojl haberleri. 19.30: 'clk sevdiğim.) 3 ~ Lem'l - Hlcnz şarkı: (So. 
gece l h. tınısı 7 _ w. Lauten.,"CrJager: .pn_ Kon·u~mn (Dış politika hMiseleri,) 19.45: nılmnsın bana yeslm.) 3 - Oku~n: Necml 
mavera (Arjan in serenadı.} 8 - Robert Müzlk: Halk türküleri ve ş::ı.rktla.r. Çalanlar:' Rız:\ Ahı~kan. l - 'I'aksim 2 - Ibrahlm E
Stoı.c V yana ~leyin gtizeld:r. g _ C. M. cev~t Çağla, Kemal N. Seyhun, izzettin tendi - Hlcazkft.r şarkı: (Yok hllfıfmı.) \;; 
Z.ehrer· İl Cavauıerc Della operetinden Öktt". Fahri Kopıra. 1 - Okuyan: Mefharet. 1 ......... - Suzint'lk ~kı: <Ben gülşenl ~şk -
vaı ıs· Pro"r rr \e memleket .saat nynn. Sağnak. l - Asım Bey - ıncaz şarkı: (Her da.' 4 - Fahr1 Kopuz - Hllzza.m .şarkı. (Su-
18,05: M ızik: Ra~yo Caz Orkestrası. 18 30· zahmı cl~e.rsüze) 2 - Udi Ahmed - Hic&.z nar bir camı nemlu) 5 - Tatyos - HOzz.am 
Çocuk saat.!. 18 55 E be t saat 19 10. M. · j 1 •• (P. i vasllçln 01 güllzare.) 3 _ Ke. şarkı: CSııyl Kt'ltanede) 20.15: Konuşma 
lcket ~ at ayarı, Ajaruı ve Mete .1 .Jl hem- şar_ıt.N b.ccny Hlcnz ...,,.kı. {A~am"' gülmUş.) CBlbll:1{1~rafya_) 20.30: Temsil: Thais. Ya -
berlerl 19 30 oro 0 a • man ° nr • ..,... · ıı.• ... A F Te U -A E,__ R 
.. . ı . : Muztk: Ycnı ~ar kılar ve halk 14 - Mustnfa Ça vu~ - Şehnaz şarkı: (Fırsat zıı.n: rance. re me ... "en: ...... cm , c • 

turkuler. Ç!llanlar: Vecihe Reşad Ere R b 1 l 2 _ Okuyan: Mahmud Karında~. şld.) rıvanodıı. Cemal Re.,td Massenet nin 
şen Kam ın 'ti ö · r, u_ u am. 
Ho.. • c: n kte. Okuyanlar: Sadi A • Hnlk türküleri. B _ Mayalar. 3 - Oku - Thals opera.c:;ından parçalarla temslle re!a -
Kon~~~~elek Tokgöz, Azize Tözem. 20.15: ynr-· Redife Ertem. ı - Lemı _ Y.'erahrcıa kat ed!.'r.ektır; Ortıan Borar kemanla aynı 
zik· .:.n_., <.Tn~ten sahifeler.) 20.30: Mü _ ~rkı: <Dinlendi ıbaşım.) 2 - Dede _ Ferah- operanın meşhur Meditatton parçrı.mıı ça • 
(Sa.rı ıl Feye t. 21: Müzik: Halk türküleri feza şarkı: (El benim ıtçln.) S - Santurl E. lacaktır. 21.30: MUztk: Bulent Tarcan -
B t Receb > 2115· Muzik: Oda müziği tem ~ultanlyegft.h şarkı: (Bu gfilznnn yi. Keman ve piyano sonatı. Çalanlar: Blllen\ 
"\l ee hoven · 2 Obua ve Kor..Ang~ lçln Trio. TI" bt~ ~evbahnn.) 4 _ Hncı Arif _ Sultanı. T:ırcnn ve cemal Reşid. 21.50: Müzik: Kü -
rvunsrh fB1rincl Obua); Orhan B~ ....... (İ · ...,....g"h ..... z semaLs1 20 so: TemSil: cıı Bir Te. çük Orkestra <Şef: Necib Askın.) ı - Rach-

klnri Obır) · EM. 1 - ......... - J- tL .... • • 
' ' a Gunşray <Kor AngleJ llikki meselesi (Ya.zan: R. u. Joyce.) (2) manlnoff: Prelüd. 2 - S. Bortkk!w!cz: Kap. 

2 ı.4o: M 1 l"lt: O~ra Aryaları CPll 2215: Taksit CY:ızan· A. B. WllliamSJ Piyesleri rls <GavoU 3 - Zikoff: Romaneska (Fan -
Meııılelı:et saat 11.yan Ajans haberleri· Z; . nakl"d""l' L Ne~h Manyas. 21: Serbest sa. tez!.l 4 - J. Ratr: Kavatın 5 - Dellbes: 
~~ E llnm • TahvUrıt, Kaınb!.yo _ 'N~:t at. 2-l.lO:. Konuıı.ma. 21.30: Mllrlk: R!yıı.setl- (Memb'l <Balet Sultt l 22.15: Memkket sa-

~s~ı <Fla~.) 22 30: AJans Spor servlsi cümhW' 'Aand<>Su (Şef: İhsan Künçer.ı ı - nt nyn:-ı, Ajans haberleri; Ziraat, Esham -
22·40. ~ı:ızlk. Ca band (Pl.) 23 25 23 SO· ce l Reııtd· Den~er marşı. 2 _ R. Kor- Tahv!l~t. Kambt:vo - Nukut Borsası CF'iat.) 
Yarırkl proğrnm, ve Kapan!§. · - · sa:~: }Jtın. Horoz operasından Güneş şar. 22.:\5: M!irlk: cazband (Pl.) 23 25 - 23.33: * kısı 3 _ Mendels3obn: Blr Yaz Gecesi Riı • Ynrınkt proğram, ve Kapan~. 

PAZARTESi 251311940 y~'ndt1-n uvertür. 4 - D. Georges: Axel'den * 
12 30: Proğram, ve Mem~ket snat Prelüd. 5 - Saint - Saen.~: Sam.son ve D::LlL CUMARTESİ 30/311940 

12 as: A!nns ve Metcoroı J ayarı. ıa operwndan fantıezl. 22.15: Memleket sn-
Müzlk : Muht.ellf rkılıı. o 1 haberleri. 12.50: nt ayarı. Ala.n" ha.berlert: Zlraat. Esham - 13,30: Proğraın, ve memleket saat ayan: 
Mü7!k Kanşık şa r CPlJ 13 30-14: T hvilt'lt K.nmb1vo Nukut Bo-rsası CF!:ı.U 13.35: AJnns ve Me~orolojl haberleri. 13.50. 
ve menı'eh>t a:ı~.:: ;:~). 18:" Proğram, 2;.35: M'firlk: Ca~ba~d <PU 23.25 - 23.30: Müzlk. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, izzettin 
yo C' 0 k tras l '. S. Muzik: Raci.. Yannkt Proğram, ft Kn.paruş. öırte, Vecihe, Reşad Erer. l - Okuynn: A.. 
Terb•3 V<! ı 18 40. Konuşma <Umumt ztze Törem. 1 - Kürdll1 H1ca.zkrı.r peşrevi. 
saat 19 10· Beden TertJlyesl) 18 55: Serbest * 2 - Hafız Yınıur - Kürdlll H. şarkı: (Kaldı 
Me' . or"lı iİ Memleket .saat ayarı, Ajans ve PERŞEMBE 2813/1940 yollarda bu şeb.) S -- Civan - Kürdfll H. 
profira~ '> sa!1aber eri. ıe.30: Müzik: KarL'jık 12 SO· Proğram, ve Memleket .saat ayarı. şarkl: <El erdirmek visfili y~.) 4 - M. Ce-
nu~ın:ı <Fen eser ert ve şarkılar 20·15= Ko. 12 35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.60: lfLlettln Pş. _ Kürdili H. şarkı: <Sen benl blr 
z k Caınrııar ve TablaL Bilgileri.) 20.30: Mu- ıüzlk: D!van ve ıtoşmabır. Okuynn: Mustn. pnseye ettin feda.) 5 - Muhlis Sabaha.tUn
E er Hu•en · Vecihe, Oevdet Kozan, Re:;ad fa Ça~ar. Çalnnlar: Cevdet Çağla, Kemnl Nihavend şarkı: (Çok özledim se.sinll l'.l -
Ahi k~I"'. 1 Knm. 1 - Okuyan: Necmi Rlza N. Seyhun, Ha.san Gllr, Fahrt Kopuz. 13.15: Taksim. 2 - Okuyan: Melek Tokgôz.. 1 -
revı. 2 - Tan Tanburl Ali Ef. - Suzidil peş. Mtlzlk: Halk tlirkfilert ve oyun havalan. A. Bedriye • Hicaz şarkı: CMümteziç aşkınla..) 
lllal· Kanı bdm1 bAlli_., E)f.3. Suzidil ağır se. danalı Az.iz ve sarı Receb 13 •o 14' Mü • 2 - Ahmed Resim - H1caz şarkı: cca.n has-

. ya ı ıe u.ıe Fahri K · ·" - · 
Suzidil rarkı: ITıflı nag.amıı:acınmaz.) o:uz_ ztk: Kanşık Pro~m CPU 18: Pro~ram. ve tn.~1yım.) 3 - ......... - Hicaz .şarkı: {Oülfl'-
Tnnburi Ali Ef Sutldll şarkı. (H - memlelı:et saat ayan. 18.05: Mftz!.k: Radyo nl htısntlne tlınler varıyor.) 14.SO: :Müzik: 
k~ ncıa ) 2 · Ökuynn. Mü~ er blr ba - Caz Or'kestrası. 18.40: Kon\J-7l1lA. 18.55: Ser. RlynseUcllmhur Bando.su: (Şef: İhsan Kün-
1 - K i·dm;cnztf'ır şa.rkı: (N~~~ Senn.r best sn~t. 19.lO· Memleket saat ayan, Ajaruı çer.) 1 - Tschaikowsky: Marş. 2 - B. oo_ 
2 - Stıphl Zlyn _ Ki\rd1Jl H. şa.r:;_· (~ze-.ı.) ve MPteoroloji haberleri. 19 30: Müzik: Ye. dnd: S!'ktzlncl T~. 3 - l". Suppe: Ş!!r ile 
nizd<' • unhfil olaam ) 3 _ Ded Kü hçc. nl §arkılar, Hıılk türkt\lert ve zeybek hava. köyltı (UYertfu'.) 4 - SaJnt - saens: ,')ınnı 
kı · mi"C'fa bir ç mıl bldad.l ! ::_ rdlU ~T ila.rı. Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan OUr, raks• i&nfon!k parça.) 5 - Vdncent d'İndy: 
d ll Kn~ek· 5 - Adana türküsü: cÇ~k~rK~- Şerif İçli, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Safiye Fervaal ~rasında.n fantezi. 15.15 - 15.SO: 
<'1'ler"e yt•mat yuvarlar ) 6 _ Suphi Zl - Totay, Sadi Hoşses, Mahmud Karındaş Müzik: Kanşık müzik {Pl.) 18~ Pr~. ve 
Hl<'n7 Dhtan · fDün gece yC'ls ne.) 2ı.ı5 . ~~ 2!US: Konuşma {Blhhat saati.) 20.30: Mil • me_'1lleket saat ayan. 18.05: Müz!.k: Radyo 
l!ICr tnl\tllml: Halll Bedi! Yonet.ken. ?o.~üzlk· zfk: "Fastl H~ti. 21: Müzik: Kaval He ço • Caz O:kec;tre.sı. 18.40: Konuşma <Yurd bll
Rıı.dvo orkestraSl <Şef: H. Ferid Alnar) L. ban Te kır havalan. Çalan: .Azız Akbaş, gtsl "ft! tıeygisl.) ıe.55: Seırbest Baat. 19.JO: 
Van B•C'thoven: Konı;et.o (Keman ve Or 21.15: Mfiztk: RadJQ Orlrestruı (Şef: H. Fe- MemleP.t saat ayan, Ajans ~ Meteoroloji 
h'!trn it'!n l Solist: A B. Winltler. 22.15: rid Alnar.l 1 - A. V1vald1: Concıerto Grosso, haberleri. 19.30: Müzilı:: Jl'a3ıl beyet.l 20.10: 
Memlt'lı:et saat ayan, Ajans haberleri; zıı-a: No. 3, Sol minör. 2 - W. ,A. M<mırt: Senfo_ KonulJ!l1l toünftıı meeelelerl.l 20.25: Müılk. 
at E"h"'m - Tahvlllt, Kamblro • Nukut B ni, M! bemol nıaJOr. 3 - L. Van Beethoven: Çalatilar: Ruşen Bam, Pabrl Kopurı, ceYdet 
sası CFlvat). 2230: Mül'!ik: mndemıtıı ~ Egmon.t uvertürü. 22.05: Mllzlt: MelodUer çatla, bzetttn öıcte. l - Okuyan: Saftye 
sam Mnf.hı,, sf'nfonist <Pl,) 22.S5: Müzik· {PJ,) 22.15: Memle~t saat ayan, Ajans ha_ Tokay. ı _ Se!. Pınar _ Hlcaz şarkı: <YH • 
r.azb:ınc\ fPl l 23 25 • 23 SO: Yannkl tıro . berlerl: 7.irn.at, Esham _ Tahvllft.t. Kambl • züm gtlJ.se ae tatar.> J ~ ......... _ H1eu l&l' 
ram, ve Kapanış ~ ~ yo - Nukut Borsası (Flat.) 22.30: Mü7.ik: caz kı: (Haaetin .balrunı deldi.) s - ......... _ * band CPl. ı 23.25 - 23.30: Ya.rınkl proğram, ve Hicaz t-nrkn: {Karannı oylum oylum.) 2 -

SAU 26 l/1911 Kapanış. Okuyan: MustJfa Çallar. l - Runrell tllr -
12 ZO· Proitrnm v~ "Memlüet saat 11- ıcüsU: (Dai!lar dağlar.) 2 - Rumeli t11rkftat\: 

12 35: A!:ın w MeteoroloJI ha.berlert ayan: CUMA !9/3 1948 CAll§iın.l s - R~ll tiirktwı: <KötkCm 
MliziK' ~<'ellmi• ptyas:ı l$arkılan. ~la1~j50: 12.ilO: t>ro~ram, ve Memleket saat ayarı. vn.r.) 3 - Okuyan: Melek Tokgöz. 1 - Arif 

haizdir. Her eczanede bulunur. 

HER AYIN YEDiSiNDE 

MfLLİ 
PİYANGO 

150.000 Lira 
1. GE ÇLIK 

2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

-, 
İşte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir, 

1 - KREM JlEHTEV: Bir tuvn
let mOstahz!lrıdır. lnce bir 
itina ve yupılışındaki husu· 
ılyeti itibarile ynzdeki çiz
gi ve buruşukluklarrn te
şekkOlQne m4ni olur. De
riyi geııc ve gergin tutnr. 

2 - KRE.1 PERTEV: Bir gnzel
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 
mesamatı sıkıştıral"ftk cild
deki pOrU1k ve kabaroıklan 
gid:>rir. ÇH ve lekeleri 
iuıle eder. Teni mat ve 
şeffıif bir hale getirir. 

S - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeler!· 
nin ifrazatını dOzeltir. Si· 
vtice ve siyah noktaların 
teztthl'lrl\ne mani olur. Clld 
adalesini besliyerek kuv
vetlendirir. 

Jiuru cildler ıçm yağlı, ve 
yağlı cildler için yağsız bu· 
6usr top ve vazoları vsrdır. 

Veciht>, Re.,_qd Jl!rer, Cevdet Kozan Oku ar. 12 35: Ajftns ve Meteoroloji haberleri. 12.50: Bey _ Hicaz şarkı: (Kurdu meclli; &§l)Uln.) 

lv: MU~~n&n~s~~d Ö~ep~M~k:M~~~ mJ lS.W U:2- •........ -m~p~:<~~~na_ ·-------------------------------~ l3 30 • 14· Milı:lt· Hafif mib:Ik <Pltı.k ~ Mlizlk: Hanf müzik (Pl.) 18: Proğram, ,~ man.ı S - Dede _ Şehna.z şarkı: <Gönül .. 
ProITT-ıım, ve memleket saat .} 18· memlelrct sa.at ayan. 18.05: Millılk: Çalanlar: durmaz.> 2115: Müzik: KtlçOk Orke~tra <Şef 
zik: Gri{'~ _ L1 minör pi nrarı. 18.05: Mü Cevdet Çat.la, Reftt 1"er3an, Fahire Fersan, Necib A~kın.> l - Kari Komzak: vtyana.dv, 
CPl.l 18.40: Konuşma H~U~~ konçertosu Fahri Kopuz, Okuyan: Ra&fe Ertem. ı - gece. 2 - Lalo: Fantezi. 3 - J. Stnu.sıs: Vt • 
Berbe.cıt saat. 19.10: Me:mleket saati.) 18.55: Gülizar pesrev1. 2 - Ritat Bey - Hi.iscynt şar yanalı kanı (Vals.) 4 - J. Brahma: Macar 
Ajans vr Meteoroloji hnberlerl .saat. ayarı; tı: <Vashnla clna.) 3 - Fahe - Uşşak §ar_ dansı, No. s. 22.15: Memleket saat ayan. A-
Y.Ik: füı.rı."Uk pro~am CSaz ese~ı~·3~· ~ili - kı. <Niçin narendmin böyle.) 4 - Taksim. jans haberleri, Ziraat, Esham _ Tah't'11At, 
lnr) 20.15· Konu~a <İkUsa e p.rkı_ 5 - Türkü: (Şu dallan delmeli.) 6 - Gü • Kamblvo _ Nukut Borsrun <Ftat.) 22.30: Ko. 
ati) 20 !O: Milzlk· F d ve Hukuk sa- !!zar türkJ: <&nemde bir tutu~mu.,.) 7 - nuşma <Ecnebi dillerde • Y:a.Jruz Iaaa-dalga 
zik: Küçük Ork~t ns~~ Heyeti. 21.15: Mll - Oüllur türkti: (Esmer bugftn a~lamış.> postas!le.l 22.30: Mllzik: CMband (PU ısa_ 

RADYO MERAKLILARINA MÜJDE!!! 
Bntnn oihanda t:ıbtr ve temiz sesi de tanınmış 

KÖRTİNG 
RADYOLARI gelmiştir. 

N E C -1 
8 E R s Es. Galata • Zl\lfarns soırnk, Sesl1 han 

• Teıeton: 41453 l - B"l'thoven: M~tab f: Neclb Aşkın.) 18 40· Mnzt.k: Saz eser~ (Öp ney, ild tam. at 23.00-e .kadar yalnız uzun.dalga J>O..'ltMI. -
Sostenutosu 2 _ J~ A Sonatının Adagio bur, -»ır 1rndüm ikı.) ÇııJatilar: Basri Ufier, k.) 23 25 • 23,SO: Yarınki proğram, ve Ka. • ' 
~~~.s-~~~=~~~~u~~fu~-~m~.h-p~ı~ - ~~~•••••••••••=a~a•••••••••~•m5m•~·••••~ 
4 - Sldney Jone.ıı· G · Çardaş. S •• t ·ı • • M •• •d 
v-zı. s - ~r~n·e~~~etınden tan • lstanbul Vali ve Belediye Reislig" inden: ayın muş erı erımıze UJ e : • 
B:ılct ıı:ahnest G Fm ~ Del Popolo'dan 
opercıtlnden · m~ 7 nz Lehar: Şen Dul ı·STANBUL Sabık ŞAMLI ve yanan ATA ATABEK mağazasındaki fanila ı 
Vales!<'r potpu~ 2ı 1; :;ans Schneider:' TRIKOT AJ, Çamaşır ve_ sair TUHAFİYE çeşitlerimizi ay:J· 
Ynrı; A1nns hnl>crıen; Zlr er_ı11eket sn.at a - d b k T 
Vilt\t Kaınntyo N ku aat, Esham - Tah_ UMUMA} MECLİS AZASINA aıra a aa ı ayyare pıyango müdüriyeti binasının sağ tara-
Müzllt: c •band ~l> ı:~~~t.~ 22.35: ..... fında 47.2 No. da bulabilirsiniz, HAYRI KOYUNCU < 

~~.~~- · - · ~ ~~~~~~1~~~~~~2~cl~~~~~~m-------------------------------=~ * in'ikadını 11•1940 :ta.rthine rastııyan Pazart,.st gUnü saat H de akdedeceğinden mub _ 
ÇARŞAMBA 2713/l!Kt terem azıırun o ,gtın muayyen .saatte Umumi Meclis snlonunu tıeşrltıen rica olunur. 

12 30: Prolra.nı, ve M R 
12 35· Ajans Vf' Metıeoroıenıleket saat ayan. uzname: 
Mtla!k: Muhh"f oJt ha.berler1. 12.M: 1 - 940 btlt.çelerl . 

...,,.. şarkılar CPl.) 13.30 _ ıt: 2 - Z&bı1&1 belediye talimatnamesinin mUta.k.eresl. (2285) • 

,... Öksürenlere : Katran H kı Ekrem 
• 
~Hakkı Katran Pas illeri de vardır • ... J 
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BAŞ 
DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 

NEVRALJİ KIRIKLIK 
ve bütün ağrıları 

derhal keser 

LÜZUMUNDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABlLfR. -
ESKi ve YENİ ROMA TiZMA, SiY A

TIK - OMUZ - ARKA - BEL -
Diz - KALÇA ve Soğuk algın
lıklarından ileri gelen şiddetli 

a2rdş_r_ım 

TFSKIN ve İZALE EOFR 

Kansızlar için 
Pek ~ükemme' 

En kansız düşmüş hastaların az ıaniin 
rarfında iktisabi kuvvet etmeleri için 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
QUINlUM LABARRAQUE almaları 
kifidir. En muannit ııtma nöbetlerine 
kartı dahi gayet müessirdir. Zayıf hat• 
talıkdan ıonra kuvvetsiz, fula çalışma• 
'aa yorsrun düşenlerin ve pek çabuk 
'1eşvünema bulmuş gençlerin, ı.ahmetlo 
\nkişaf eden genç kızların Lohuaalıkdao 
\alkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız• 

tarın dahi tesiri mu• 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafındaa 
kabulıdilen 

• DEVREN ACELE 
SATILIK DÜKKAN 

Sult ınhaınum Yeşil .lirek karakol 
karşısında kebdpçı dUkk6.r.ı sıthi

binin t>ışraya mecburt azimeti do
layısile ııcole, devren satılıktır. 

Tnlib olanlar hergnn Hoca Han 
11/12 numarada Koço Anustasya-

dise muracant etsinler. 

Paris ve Londrada olduğu gibi 
şehrimizin BAKER Mağttzalannda 
da kadın manto n roblan için 

1 yOnltl fantezi kumaşl:ınn ve kostıım 
tayyörler için Tweed ku naşlarının 
en zengin çeşic1leri ve umumfyeUe 
kadın ve genç kızlar elbiselerini 
alakttdar eden ynnltller teşhir edil
mekte ve her yerden mnsald şart
lar ve ucuz fialh1rla satılmaktadır. 

ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

l.tr•ptokok, İ.tafılo~ok, poöıookolı:, lı:oll, 
pıyo.iyanilı:lerio yaptı~ çıbH, yara, aloob 
ve cıld baacalıld .. rıaa kartı çok teıirli tue 

~---·.,.dır. ~~--·r -··························-··············· ................. -
Son Posta Matbaası 

Baş,_ Diş, Nezle Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
agnlarını geçır· ir Gn'pe v k l l v k . . . 

ı ve sogu a gın ıgına arşı ıyı bır 

il~çhr. Günde 2 - 3 aded alınır. 
Sıhhat Vekilet:bıha ruhnbm haizdir. 

Mart 23 
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