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İtalya Sovyellerle Fransız Babinesinin narh· 
anlasmak hususunda Bonıilesi ilB toplantısını UBPll 

h 
' Daladye komite ictimaına 

enu··z karar vermemı·s gi~niedenevvelgeneı:=a~'!.a~~en 
ıle uzun uzadıya goru,tu 

' Molotofun Berline gideceğine dair Fransc-.da harb 1 

şayialar Moskovada lekzib edildi P•r~:kr~•~iı:::~~:b ko _ 

Londraya göre 
Londra 23 (A A ) M 

len bir habere ~ö~e.~ov;::ovadan ga -
tnehnfilinın Molotof'un b. ~e Alman ,, ._.ıılilıiiılili1 

ugun Ber line 
<De,aını 8 inci sayfada) 

Molotof 

Macar Ba,vekili Romada 

Kont Telekinin Roma 
seqah.atine büyük bir 
ehemmiyet veriliyor 
S:yasi görüşmelere Salı günü başlanacak 

mitesi bu sabah Reynaud'nun riyasetin
de, maliye nezaretinde ilk toplantısını 

yapmıştır. 

Bu celseye, başvekil munvini Chn -
temps, mil'i müdafaa ve harbiye ıı , r 
Daladye, bahriye nazırı Campinchi, · ,,. ı 

va nazırı Laurent Eynac, abluka nazırı 

Monnet, maliye nazırı Larnoureux, mfic;. 1 

1 

Bilkreş 23 (Royter muhabirı biJdiri -
yor) - Alman htikümeti, Alman ekono-

1 
mi eksperi doktor Clodius vasıtasile Ho -

1 
manya hükumetine bir nota tevdi etmi~-

Evkafa aid arsa ve binalar da usulen konacak 
kıymet üzerinden istimlak edilecek 

1 tir. 
(Deva nu 8 inci sayfada) 

f ngilizler Dr. Şahtı 
V "' ls'in bulunduğu 
t' p ~~rda aradılar 

Doktor Şaht 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

-------- --
Ekmek narkının 

Ankara 23 (Husuı:;i) - Başvekalet is -ı gerek daimi hizmetlerine karşıhk geli -
timlak işleri hakkında valiliklere şu mü- rini tC§kil eden vakıf gayri mcnkullerın 
him tamimi göndermiştir: : hem memleketin imarı bak:mından, hem 

Milletimizin insaniyet ve medeniyet l de irndın yükselti'mesi cihetinden ço -
aleminde eriştıği yüksek mevki in birer 

1 
ğaltılmasına \alışıldığı halde belediye -

canlı şah_idi olarak varlıklarile iftihar et- )erce imar kanunile yapı yollar kanunu .. 
tiğimiz abidelerin yaşatılması cümhııri- 1 nun 8 ve 9 uncu maddelerinde jmnr p'!iin· 
yet hilkumetinin en önde ge!en vazifele- 1 larına göre istimlak edilecek vakıf ar .. 
rinden biridir. Bu itibarla bu eserlerin 1 saların parasız alınmasını takdir husu • 
onarma i.§lcrilc vazifedar olan vakıflar u- sunda İcra Vekilleri Heyetine verHen 
mum müdürlüğüne her husush muave- salahiyetin mutlak olarak tatbik ettiril -
net edilmesi evvelce de maknmınuzdan mck yoluna gidildiği ve üzerinde bina o
bildirilmiş idi. Vakıflar umum müdürlt- lan vakıf mahallerin hali hazır kıymet• 
ğünün abidelerin gerek korunmasını ve (Devamı 8 inci sayfada) 

1 
Zelzele komisyonu dün 

Başvekilin riyasetinde toplandı 
Japon yada 

evler yapılacak 
Zelzele mıntakasında 

olduğu gibi mukavim 

Japonyadan i nşaat 
p lan la rı istenildi 

kaldırılması Ankara 23 - Başvekalette çalışmakta 
olan zelzele komisyonu bugiln öğleden 

düşünülüyor evvel Başvekil doktor Refik Saydamın ri 
yasetinde toplanarnk çalışmış ve bazı ka-

Bcl-cdiye nark komisyon:ı hafta içinde 1 rmı·~ıı·r 
rıır ar ve °" . 

toplanacak, buğday fiatlarını tetkik edE:- * 
cek, ekmek ve francalaya yeni nark ko -
yacaktır. (Devamı 8 inci sayfada) Mimarlar cemiyeti, yıllık toplantısının ö 
•••••9····························::·························· nümüzdcki Cuma günü Alayköşünde ya-

B ugun pacaktır. Bu seneki mimarlar toplantısına 

1 d 
Erzincan ze1zelesi munasebetile ehem -a ar arasın a miyet verilmektedir. Toplantıda feıaı 

y A z A N mmtakasının imarında gözetilecek c-. 
lar konuşulacaktır. 

Vıtad 
Halid Ziya Uşaklıgil 

(Bugün 6 na ıayfada) 

Zelzeleye maruz kalan şehir, kasaba 
ve köylerde yeniden yapılacak binalnnn 
şekil, mukavemet ve biçımlermi tesbit 

(Devamı 4 üncü u.yfacla) BcııvekU Refik Saydam 



erg 

rransa tehl:keli 
Dakikalarda çocukları 
Arasında daima vahdeti 
Temin elmiş bir 
Mem:eketi:'r 

- Fransız buhranı bitmistir. huk -
münü verdile-r. 

J'ranı.'l tarihinin her tehlikeli dev -
rinde bfttün ~tıklan arasında damın 
vahdet t ·n etmiş, tecrübeyi de her 
vakit muv ffakfy""tle ti latmış bir mem 
lekettir. E bette bu müskül vazivetin 
içinden çı\."1nanın da y<>lu.-ıu bulacaktır. 
Bin ena1evh tarihi bir hadiseyi haki -
katte o1dtWı ·"lde görmi ·e çalı.salım· 

Fraın ı~ buhranı bitmem; ,tir. tC'k 
ı·eytn tnlin ettiJS.i ~riyetle iktidar 
mevkfinde k11lan hükfı"'Oet meclisin 
muıtlnk bir ttim d mı m zh r olrnu'? sa
yıbnaz. pPrlAmentodan ~ör<lü~ mua -
mt-le ıııoj!uktur. buna r P.men i tifa'va 
teşebbns etmemiş olmasının sebebi 
harb içinde memle-k ti nozik bir vazi
yette b?rakmıunak arzusundan do';muş 
olae ktır, ·mctı kendisine fmla taraf-
dar temin edemem· olma-;ınm sebeb
lertni snıstır.acak, önüne geçmiye çalı
~caktır. !=;u halde buhran hafiflem·ş 

bir kilde ve içten içe bir müddet d1.t'.ha 
devam edecek demektir. 

Daladier kabinesine olduğu gibi Rey 
naud kebinec:fne de ~elisin mutlak 
bk Ubnad He bd'lanmam~ olma mm 
hsıdk1 !ebebleri nelerdir? Partilerin ve 
ahı~lan:rı ~rlerl ikinci derecede kR

hr. hn'kiltt ebeb Fransanın burrün c:i -
nfrll bir ?.aman geçirmekte olmasında-
dır. 

Münakaşadan 

nakap etmeden 
ediniz. 

sonra verilen 
verilen karara 

• 

karan 
her 

hiç mü -
vakit tercih 

D:işünen f,afa müna.l:aşa eder = 

Münakaşa insana hazan kıymetli biT zamanı kaybettirır, 
fakat ekseriya düşünülmemiş olan noktaların meydana 
çıkmasına da sebeb olur. 

1 S TE R I NAN, 1 STER INA NMAI 
raat edilmic;ti. Birçok makamlardan binek otomobiller! 

alınrr.•ştı, fakat biraz sonra bu makamlar cbinek, için değil, 

chızmeb için birer otomobile muhtac olduklarını söylemiş-

lc:r ve iste lmış1erdı. 

r 
Söziin kısası 

Zrilbiye meselesi 

E. Ekra'TI Talu _ 

eğerli meslekdaşım Va-NCt geçen 

gün, Akşamdaı1 Akşama daimi 
bir muvaffakiyetle işgal eylediği köşe -
ısindc ortaya yeni bir mesele attı: Zülbiye 
ne demektir? 

\ Bu sualin cevabını gene kendı ver -
lmck!e beraber, t!ırkçe eski tabirleri bile
bilen kimselerin adlarını sayarken beni 
de hatırfamak nezaketini gö termiş ol -
duğu için ben de bugün burada lcikırdı
ya kanşıyorum. 

Va-Nü'nun, büyük annesinden naklen, 
zülbiyc tabirine vermiş olduğu mana bt'l
j ki de en sahihidir. Bunu cerhetmeğ•' knl-
klşmıyacağım. Ancak, bu k<>liirı:>yi r n 

1 

ilk defa işittiğim zaman bana da onu şu 
yolda izah etmiş1erdi: 

- Zülbiye, dünyada mevcud en güze], 
len nefis ve leziz taamların hepsin ıı bir-
den zülbiyesi, muhammesi, (qumtc> ·:m -
ce) ı olan bir nevi muhayyel cennet ye
meğinin adıdır! Cennette, kevser ıçerken, 
ziilbiyeyi de yemek olarak bıze verecek
ler. 

Sarıyerde bir köyde 
baıladı 

heyelan 

Sarıyer kazası köylerinden Sağırkayndn 

heycJAn vukua geldlğl kaymakamlık tarafın 

dan belediyeye blldlrllml.ştır. Pazartesi gü 
nü fen h~yetl mühend13lerlnden biri heyeırm 
mahalline gidecek, :tetkikat yapacaktır. 
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24 Mart 

ı 

Y ord 
yen· teşk·ıatı 

u Rumen Kralının 
sözleri 

•• Romanyanın hu 'udları 

enerji ile müdafaa ediiecek,, 

Dün akşnm 19,25 te Ankaradan hareket 

eden Başvekil Dr. Relik Saydam bu sa

bah saat 8,50 de Haydarpaşa garma mu

\'asaJat etmi§ ve garda Vali v~ Belediye 

Reisi Lutfi Kırdar. Parti müfettışi Tcv-
Romn 23 (A.A .. ) - Stefani bildiri -1 Ordu eüzü tamlanmn bu suretl-e 

yor: 
K d 

arttırılması n'°'ticesı'-.le, vüksek rüt - B "k 23 (AA fik Fikret Sılay. Emniyet Müdiirü Mu-
ara or usunun yr->n' t kT't .. be . .. '" ıw .J u reş . .) - Parlamentonun ff foaıı·• 

1 
ı eş ı a ına mu lı subayların da arttırılması icab açılışında söylediği nutka meclisin ceva- za er Akalın, şehrimizde bulun:m 

""' IK o an kanun l" 'h F Korpornsvonlar 8! 1. ası aş~o . \'e etmekte:lir. hını getiren ayan heyetine, kral Karol, şu meb'uslar ve dostları tarafındnn karşı-
tir. v mechsme venlmiş ·- Muhtelif als!ylar şu şekilde arttm- sözleri söylemiştir: lanmıştır. 

Anavatan ord lacaktır: cBugCn R~ma~yadaki bütün faalıyct, Hususi Kalem Müdürü Hasan Şükrü 
IıP:ı 

1 
S k 

1 
usu, 6 ordu kumandım Pıyaoe ordusu 3 bombacı alaymr!on, ordunun techızi uzerinde temerküz et _ Ad 1 B . . 

zırhl 'k 
1
° ~rdu. 1 ~otörl:.i kolordu. 1 'ı f1rkaları t('.şkile mahsus 100 cburada melidir. 1 n aşvekıl.e r efakat etme~tedır. 

J.,t•.,11 obor u. 1 sen kolordu, 1 Alpli bir kaç l~elime okunam~rnı~tır> piya - Bugün Romanyada tek bir parola mev- Doktor Refık Saydam motorle Hay-
:1\, "ar s-=lcuma d ı w d fırkası. 

2 
• • .? an tgı. 54 piyade de alayı. 4 motörlü piyaile alayı. 1. cud bulunmaiıdır: Romanyan.n birliğmin arpaşadan Tophane rıhtımınn çıkmış 

l-a 
3 

• mf otbrlu fırka, 3 zırhlı iır - bersaliyeri alayı. 1 O Al.pli alayı. 6 hi.l- 1 \'e tamamiyetinin muhafaza::.ı.. ve Parkote'e inmiştir. 
' ' sem ırka, 5 Alpli f k t 1 Z b' A K 1 K fsterya k t' 

1 
ır a ara - cum arabası piyrHe alayı, ve ır r - ra arQJ, bilahare, Balkan anta"ltı Başvekil şehrimizde kısa bir müddet 

adası k t! la erı h"'l.lmandanlığı, 1 Elba navu<l muhafız alay•n<lan mii1eşeik1dl azası arasında tec;anüdün takviyesini kalacak ve seyahatini Trakyaya teşmil 
1 a arı kumandanı v 16 k · l k mıntakaları k w ıgı. ·ara• ol.acakt;r. "2cmnunıyct e aydetmış ve sözle.1·ine ı edecektir. 

ra f k 1 
umandanlıgı ve 16 ka - Topcu alavlanrun savısı 12 3 e çı - şoyle devam evlemiştir: 1 --------

•r a an ku d - · · " -- --
şekk;l l k man anlıgmdan müte - lrnnla~ak, vani. 1914 - 18 harbi başm- Romanya, herkeı:Ie ve hassatan kom - ı Fı"n ler Snv\:otler ... en 

• 0 aca tır. dakine nazaran bir misli olacaktır. şulan ile iyi münasebetlerd~ bu'unmnk U } Q U 
arzusundadır. Romanyanın hududları dı- 1 ld ki 1 Ma şiarı 30 liraya çıkanlan lise 

ve orta okul muallimleri 

şında hiç bir emeli yoktur. a 1 arı ma zemayi 
Romanyanın hududları, enerji ile mü-

dafaa edilecektir. Bu, Romanyanın mu- teşf ir e~iyorlar 
kaddes hakkıdır. 

Ri'. entroı:ıun muhtemel j<lir%~::nki 23 (A.A.) - Havas ajansı bil 
Ankara 23 <Husu.r;t) 

1702 
B 

1 
ı • 1 Muhasamatın bittiği tarihtenberı, Fin-

hfikümlnrıne gorc 25 l;a . sayılı kanunun' vastan B!irhan Tincer, Kastamonudan Naci e d h t 
ed'len Yiiksek okul m Mlı maaşla tayin Çatalgll, Edirneden Sabahattin Y~, Onla. gr a se va a 1 j landiyalı'\arın Sovyetlcrden iğtinam et -
nırı 365G sıı.yılı ka ezunınrının maaşları. tasaray Kopf vmey, Tilkllikt.en Cahid Tan. ~ tikleri harb malzemesi, Helsınkide tcş -
karılma ı k:ı.rnrlo. n~~m tevfikan 30 liraya çı . yolu, İstnnbuldan Efser Finflko~lu, Konya_ ~elgra? 23 

(A.A.) - Ha\•as: hir edilmektedir. Polonya istilasına işt1-
ziyette buluna ıştır. Ancak bu vs.. dan Said Sungur Kumkapıdan Nezihe Bah_ Fon Rıbentropun yakmdn Belgrada rak eden bazı Sovyet kuvvetlerinin Fin-
den ma ı:tırın~ ~r~;menlerın hepsinin bir_ toğ!u, İzmirden Sabnhat Bayurt, Sıvnstnn' gelecegi hakkında burada ısrarla dönen Jandiya harbine de girdikleri, bu suretle 
çe durum.ı müsald baya çıkarılmasına büt Fahriye Oksay, samsundan Hatice Gürsel, şayialar salahiyettar nınhfı1lerde teyid c- tahakkuk etmektedir. Rus erkanı harb 
leri 25 Ura maa~ı alduıklunmadığı için kendi. Afyondan Nasını Çizer, Bursadan Mübec::el dilmemekte ve mezkur mahfeller bu hu-.. ı arı mfidd t · zabitlerinin eşyası arasında Po'-0nya ha -

Sayfa 3 

O Brenner görüşmeleri 
ve muhtemel akisleri 

Y a7.an: S elim Rn~ıp F.me• 

"~ lrkaç giin evvel Fransız kabinesinin 
.U değışmesl ve yenisinin Fransız mecli.. 
sinden pek hararetli blr kabul şekil gorme
mcsl günun bütün dikkatini üzerine çeken 
ha1lst! oldu. Bundan dolayı da Bay Bitlerle 
Mussollni arasında Brenner'de vukuoul n 
mulnımtın muhtemel akislerı ~rinde .rn. -
naatimce kafi derecede durulamadı. 

Yalnız harbin devamı muddetince değil, 
onn takaddüm eden muselHı.h sulh devri!c;lıı
dc de ht>men ekser siyasi teşcbbu~lere onn -
vak olan bu iki siyaset adamının bugünku 
ahval içinde ve hiç beklenmlyen blr zam.:ıu. 
da an: bir telfı.kiye liızuın gormelerl bir ta. 
kım yeni hi\dlselerln vukuuna blr işaret gl. 
bl snyı!mak Jizım gelen bir ıc~ahurdilr Bit 
kı.mn d;ınya matbuaıı.na bakılacak olur~a 

bıı müzakerelerin çerçevesine dnhU m \'.!U 

lardnn b1rl de cenubu şarki Avrup:ısı ve B.ıl. 
kn...,lnrın vaziyeti olmuştur. Bu lki devlelıo 

bu mcV?tı etrafında ne şeklide konuşnblla • 
1 ceklerl llM.'Chul ise de muhtemel a vaklbi nok
tasmdan her suretle teyakkuzu tcab eyledı ~l 
.şüpheden varestedir. Blr B:ılkanlı gazete ulan 
Romany:ıda münteşir ııÇurentuı.. bu oahi! 
hakkında bilhassa diyor ki: 

Son zamanda Alman diplomasisinin kendi 
iktısadi menfaatlerini koruyacak ve İtalya • 
nın ku~kularını izale edecek şekil ve surette 
Moskovad1t fnalıyette buluıunuş olti•ı ıı 

muhakkııktır Birbirine z,d olabilecek muh
telit görıi.~lerl yakınlaştırmak, ayni zaman
da gene kendi öz menfaatlerini sıyanet "t -
mek malt; adile Sovyct Rusyanın da bu husus 
tn bir formiil bulmak için mesai sarfettiğinl 
kabul etmeliyiz 

So\•yct Rusyanın bulabllm~ olduğu for -
ınü' blr K radcnlz paktı olabillr. Yani Kara.. 
denize :niica vir memleketlere aid ve statuto 
c~:ısını !stıhdaf eden bir şek ldir. ran .!''raya 

1
• nmu e e naza _ Fenman, Esktşehirde~ Ihsan Duman, Anka. susta hiç bir malumatlan 01madığını bil- . 1 ş bulunmakt d İl radan Bedia Oncel, Izmirden Pakize Tan -ı dirmektedır' ler. nta arı bulunmuş-tur. parti olmak iızcre 

25 
llr n ırlar. k _ __ _ _ _ _ 

be"l alanlarla 3 sene 2 aayıııı sene ı gün den der, Tn'Y.slmden S:dıkn Işıksal, Anka.radan Bununla bcrar Almanyanın dıploma - D İtalya Ue Almanya arasında avaklbl l'<>t 
1 y gfin denb l 1 Mu7.af1'er Kut.:ı.ydın, Adapazarında.n Enver 1 tı'k ve t' • . . . k d w d f ost Yun lnı"sta"tln che:nmiyı>Ul olabllecek en mühim me.sclo 
ar arasında bulunan 

51 
. ,. er a an ıcarı sıyasetının ya ın ogu a a- _ 

n •neleri hazırlanmış bul o&retm~nln karar_ Gökcen, Konyadan Nevzin Culan, Nazllli • aliyetini b' k t d h artt 1 cenubu şarki Avrupa.sının sulh ve sükunu 
0

_ 
unmaktnd .. lğ den Hnct'r Aylıar, Konyndnn Meltıhat Tuğ • < ır a a a • ırmıi o ması ve • • k r 1 b Inblllr. Çünkü İtalya için son derece ehcm-

lerın!n mm !arı da blıtçe Us 1 •• D er. rul, Yozgadd-ın Mustafa Soylu, Balıkcslrden Almanyanın Brenner mü'iıkatında mü - ıstı a ayremı miycti ~atz bir mevzudur. Almanya, bir ta-
m:ın 30 lrr ya çıkarııacak:. nld olduğu za_ Mukbile Bcrıct.ckin, Eskişehirden saadet him bir rol oynamış olan Balkanlara aid raftan It:ılynnın bu mıntnkaya aid hass3B1 

M ... aşl..rı arttırılanlar Aysal, A'lkaradan Hatice Yazıcıoğlu, Tire - düşünceleri sebebile bu mahfiller böyle D-Ost ve müttefik Elen milleti yarın ·s- yetını nn.,uı dikkate alırken ayni zamanda 
den Hafize KnyagecUk, Denizliden Meliha bir 7jyareti ihtimalden haric addeylemek tiklalinin 119 uncu yı1.dönümünii kutlu _ l;endl menfaatinin bir icabı olan sulh ve sü-

Maa l:m 30 liraya çıkarılan lise ve Merdsoy, Konyadan Allye Oncel, Bursadnn tedirlcr ı lavacakt B .. b tl A . . kilnu 1dıı.me mecburlyct.inl de gözönünde 
kul mual'!mleri şunlardır: orta 0 - Hicriye Bengu, Kumkapı<lan Huceste Arcan, · . . , .~ .. ır. u ~una5e e e tınaaa ve tutmnktııdı•. Bu sebebledir ki Brenner'de 

Heybrl!"d d lx h1 d M b . Bundan başka aynı mahftl1er Brenner butun Yunan şehır ve kasabalarına~ me- müşahede edlldJNi söylenen tam mutab:ıka-
a an Rntlb Acıd~ D ırşe r en e nıre Ergün, Istanbuldan Ne .. • . ı> kırdan N rlme Kumb::ı..s . oU, iyarb:ı. - blle D!kerman Su'"leymanly d H e GuM~ mulakatından sonra gazetelerde mevzu- rasunler yapılacaktır. •a aid nlcnlve• hareketi kendisini göstermek 

1 
:u. Nlgdeden. Mev 1 • , e en asen Y- 1 • ı fıt Duru, Izınlıden Zehra Ay al B - lller. Antnlyndnn Mehmcd K dr t An.kara ubahs olnn Berlın - R_om:ı - Moskova an- Çcl.in mücadelelerden sonra bugi.:nü te gecikmlyecektir. Alman diplomasisinin 

d H
A r • eyo~lun. d N u e • • 

1 
• i · d dd" ·· h ı bUyük htısu.:•v6ti re"lit"'lC' bil k b 

an u.nıld Gürel, İstanbuldan Ra .. ~ Miı·al an ed!m Abut, Kütahyadan :Mehmed Ay aşma proJeS nı c tere ut ve şup e ı c idrak eden dost Yunanistan, bilhassa üç • ~ .. '" re uya me u -K d ..... tini k 
1 

k d l b suc;unc1a ~ö., ereblldi111 sürattlr. Şayed HU. _ 
onyn n'l Orhan Domanic BeyoNl d ' ç, A?Rpazrından Memduha Çag Anka.1 arşı ama ta ır ar. uçuk senedenberi General Metaksac1n ıer Mus-;ollnl ne anlaşabilmişse demek ... 

bih:\ Y ıruk 1';1 • ., un an Sa. radan Ibr hi .. • - - ---- ff k' . .... · o u, Bursad:ı.n Cemal Atay Sı ö a m Oztopçu, Samsundan Efser A k muva n ıyetli idaresi a1t•nda huzur ve İtnlyanın B1lkanlara aid endl-şelcrlni clder-
• • nce, Ankarndan Rıza İmer. n ara umumi sükuna kavuşm~ bulunmaktadır. Mn - mek hU"'usunda Moskovanın muvafakatini 

İ ' İ gün ,·,Ç'ı"nd8 6 T jeste kral J orjun ve General Metaksnsın daho evveı istihsal etmiş dem.-ktır .• arihin kay/attı"g...,ı" en ku··ıu··phanesı• açıldı etrafında müttehid ve kuvvetli bir kütle Yuknrıltl satırları ~özden geçirdikten ve 

Danl
·n k b lı. . halinde medeniyet sahasında ilerliven Molotof y.:ıld:ışm bugunlerde Berllne vuku _ · 1ar a vapuru alt .~ tehıı• pz~ eıı• 5 yıl Ankara 23 (A.A.) - Maarif Vekllllği bl-

1 
d t ' ]} t' b k tl , 1 • lbulacn{n bildirilen seyahati nazarı dikkate nasının ıemln katında muhafaza ecııımek.. I os mı e ın ayramı u u 0 .sun. almdıktnn sonra bir tnkım yeni vakıaların 

Kopenhağ 23 ç 1 te btılunan 55 bin clld ldtabdan Ankara hal- ı - - - zuhur etmesini beklemek boş bir intizar ol-

be günleri aras -d İakrşamba ile Perşe'll- Ottawa 23 (A.A.) _ Başvekil M ac _ klnm, münevverlerinin ve tahsil gençll~lnin Arr'erikadan mübayaa maz. sanmın. 
k·ı sah. . ın a s oçyanırı şimali sar k ır ılle ğ ensie K ing r adyoda nihai se imden son- lstifadestnl lemin etmek maksadlle Mnar d"l ll b d il . ~ (]) G 

. rı açı ında a'tı ticaret gemıs-i - ra söylediği bir nutukt .... ç.. k " Vekilliğince ÜÇ aydanberl tanziınlne çalışı_ e ı en ma arın p e erı -- elinı ( /( a9ı1 ı L·m aç 
nı~ batıX:ldıE;,rına, 66 kişinin boğulduğuna ıı . . a onu muzde ı beş ınn \!'Ankara umumi kütübhanesı .. bugiln sa • - ............................................................ _ 
aııır verden resmi haber Danı·markada y .ın tarıhın kaydettiği en tchlikelı \'e en t 11 ' ır ailesi ve matbuat mensub • Ankara 23 (Hususı) - 2/700;:ı sayılı ka 

k 
zo ı a c;e maar - 1 h ·· k.. 1 · f 'k A 

p b~yük bir heyecan uyandırmıştır. r sene er olacağını ve bu yıllar zarfın- Jarı huzu!'unda Maarif Vekillmlz Hasan Ail r arname u um erıne tev ı an mcrI -
_Danımarkanın deniz mahfPllerind t _ da Kanada ve hüITiyetini müdafaa crlen Yilr.el tarafından açılmıştır. ikadan mübayaa edilen ve bedelleri ak -

Nafıa Vekili 
Salihlide mın edildiğine göre bu gemiler Da ? € bütün memleketler emnivet ve mevcu _ Mütevazı bir binanın altına sığınmış olan reditif açılmak suretile serbest döviz ile 

ka hükfun t' t f d , nımıır diyetinin her zamanda; ziyade tehd;d bu kütübhane ile bugün Ankara 55 bin clld- ödenmiş bulunan bazı malların memle -ı 
ta te\'fikan~ ıkn~i~: ~a,::dev::~;~t~:=: altında bulunacağını bildirmiştir. ~ku;~:t~~~:~~~~ı;.e mevzuda kitaba kavu§ 1 ketimize vürudl~rında ta~asa tabi t~tu - İzmir 23 (Husu::.i) - Nafüı Vekilı Ül?-

te, ı:nuharib devletlerce de kabul edilen Blr~olc yazma ve basına kıymetli eserleri ]arak bedellerlnın Amerıkaya mal ıhrn- neral Ali Fuad Cebe.soy bugün Berga -
~anımarka nizamları mucibince münff.- Alman iktısad nazın ihtiva eden bu kiitübhanede bllh!ılsa Hacı cı suretPe ödenmesi icab etmekte ise de maya giderek Bakırçay ıslah ameliyesmi 
rıden seyahat eylemekte idi. istif adan · ı' BekLaştan getlrllen yazmalarla T~:hı Aske. halen bu mallar mukabilinde mal ihrac gözden g~irmiştir. Vekil Bergamadan 

vazgeçmış rll Osmant müe11lfl Sadrazam Muşur cevnd t · · k. 1 ..l ~ ·h tl A · 
1 

• .. • .. • 

1 
·- -

1 
k l"" k ,, 

1 1 
e menın ım anı o malııgı cı e c m1>rı- avdet ederken Gedız regulatorunü, :.ula-

ı • N B 
2 

Paşa ve Mısır ev a u.ue omı.ser muav n 
l orveç vapu~u Alman e!n 3 ( A .A.) - Havas ajansı bil- lşevkl Paşanın umuınl lstifa.dc~·e vakfettlk- kadan yapılmış olan bu kabil ithalat için ima tesislerini tetkik etmiştir. 

tayyare Ierİ"1İn hi:cumuna d;riyor: ıcrı garb!n fikir, ren ve edeblynt muhal:e mukabilinde mal ihracı yerme dolar ba- General Ali Fuad Cebesoı yarın Salihli
Alman iktısad nazın F u nk. istifa - dat• bllhnssn büyiik bir ehemmiyet taşımak şına verilmekte olan muayyen bir prim de sulama barajını görecek, Aziziyede 2 

maruz kaldı ~vrı!ması, Almanyada. telaş uyandırı- tadır. Erzlncanlt!eldfıketıbnden 1d~.emd.~ırlknlnt galy alınmak suretile bu gibi muamelelerin milyon liraya malolan tünelı tetkik et -
ay ı ret!te enkaz a m an eşte or u ur arı _ . . . . . .. .. 

N Oslo 2b3 (AA.) _ Telegram Bureau. < rt maısr, A lmanvada, telgş uyanci •rı- mış olan şehir kütü.bhaııe.slnln kltabları da 1 tasfıye edılmesı Heyetı Vekılece karar - ı tikte~ .sonra kuçu.~ M:~dere.5 ıslah arm.'-
orYcç and1ralı Tora Elise vapmu _ cı t.cfsirlere sebeb verebilecek m ah iyet muvakkrıten bttrnya konulmuştur. Ja.şmıştır. Uvesının açılma torenını yap.ıcaktır. 

; ; ~:.~ 1:;:amı::;·a;:~~!,:~~:rın;an tır - ted ır. Dl' f · e r<l:: i'( 11 ı· R rast fi da ...... ;~~:-~;~:· .. ~·:~~~:················ .. ········ .............................................. ··············;;.: 
3 kişinin öldüg~ .... h b ayfadan İsveçin Finlandiyaya D w • unu a er vermektedir Nnlıi/ 11e /ayin 1Pr S •• 
n;~~o bır t;;fa ağır yaralannuşfar. Ge~ • ynrdımı devam ed~c·:ı.k Ankara 23 (Hususi) - Hnkkarl defterdar. on soz 

rveç nndıralı Einar Lindoe ı &rınn Durdur defterdarı Miırşid Seçkin Bur 
µuru, Çnrşamba günü 8 Al va- Stokholm 23 (A.A.) - İsveç veliahdi j.ıuı"l Erz!nran derterdan Vehbi Akuv~. Er. 
ı . . + man tavya- b k 1 :"Sı~ı~ anrnızuna uğrnm:ştır. Bir h&Tlı u n şaın , sveçin Finlandiyayn yaptığı dncaııa sınob defterdarı Hikmet Koç, sıno. 
geınısı hadise mahalline gelmic: ve el" yardımın devamına dair radyoda bir nu- ba r orum delterdnrı Salih Kuşkucu, Çoru _ 
mnn trıvya ] . -. uş- tuk söylemiştir. Veliahd bu nutu k tn z- ma <;aııı:ıkkale oefterdarı Cemil Akıncı, Ça. 

. 're erme ates açarken bir t· cu··mıe d"mı'ştı' r kı'•. ' t> nuk'rnleyc Zonguldnk defte:-darı Husnü Po. 
ncsı yarn_Iaınm•cıtır. • ,.ı- ,-" B h bl .. ny. Zon~uldaf,'l Ankara defterdarı Reııız!' 

ı 
u .ar_ e munasebattar nlnn h<'r c:ey, ·~ayn ılp, Anka.ny.ı İstanbul cle!terda r mu_ 

zmirde pasif korunma kalblerımıze at<'şten harfleri~ ya1ılmış - "!!'. :ıeh~et ı-:rcıoğmuş. istnııbul defterdar 
tır. "ll'ınını ""ine muhasebe miıdfırü V ıhld ·ru_ 

taşkila h Yüz1ercP yıllardanberi, lsveç millrti "ns, r. Toı:ndn Ordu defwrdnrı Abbn..., Uz _ 

İ7.mir 23 (Hususi) _ p . tarafından, civanmerdlik ve c:cfkatlt' ka- ıan, Dlv:ırbakııa Tok!l.d ddterdnrı CevdC' 
t"'şkı'la"tını tetk'ık et .. asıf _korunma k b' ro· . Oıduya Oıynıbak r dertcrdnrı Bnh1 ~ m k . rısı ov)(' bir hamle p,öriilınPmic:tir. m· l' M e uzer0 l' ransı.,. n- v ı; ı. Çonm1 ... Kutahy.ı defterdarı T h. 
t' ıra ı ourcu bugün ~chrimize geımis' _ . Prens, sulhün şimdi bfr emrı va1,.; ve i" p. k n Kü :1• ya An!:nrn def rd.ır mu 
ır. .. r veçin vazifesi F'nlandivnva vardım C't· 'I KaraT 'l, Anvıra def ~ 

mek olduğunu sövlemiştir. . p '"r m·ı ıv, ' e Ç >~11 c'cf+e r' • ı Nu 
Milano ve PeşJe fu 3r} tıllnlı T"lrer n IC"l t=ıyln edUmtslercllr. 

1
• t" k ..ı• arına B ac~v·ş---_.:__ I c· . . n .., od •,. 
s ,ra eoıyoruz ~ zre l (.l ll ~ ~ l n•urı 

Ankara 23 (Husu~) _ 
12 

N' . . Ankara 23 (H ususi) - Meclisi irl ı:ııPler Cizre (Husu:si) - Sı'onı nahi)es! mı.?r-
lanoda, 26 Nisanda P c 

1 
d ısancıa Mı- umum müdürlüğü şube müdurledndt!n ke7i olan Gırık kövii il(' tli~er münasio 

h "'ynclmilel fuarlara 
1
• şt .. ee k açılaca~y?l a.n Necib i'c n üfu s işleri müdürlüğli dör - ının•akalarda ··~Ikın <lkı tulması icin b•-

t k " ş ıra etmeklıgunız dü .. be .. d '. .. V ( · b · ı · k d · a ntTUr etmiştir. j n cu şu mu uru as ının ecayış crı rcr o uma o ao;ı lc.'i ı :.ınt> karar verilmi~-
. tensib edilmiştir. j •ir . ' 

Yl'nıl'! durursa ~iirür, pe_y1ıir durur :ı kurtl:ıııır, pirinç dur u r a böceklen~ d 
dıırııısa kokar, h a tta suyun bile uzu n wınan beklemi:ve t:ıhanımu.u Y111f·ur. 

J.en<'lini kaybed er . . 
,, l'abıali eıffa" denilen bu yıpranma, boıuhna hassası insanların ve cenuyetle ria 

mh,,rında da vardır. Buyuk h fıdi!!elerde ku\'vetıi lıa ·eket nasıl h eyecan uyandırır:.a. 
ağır ve hafif h a r t-ke t te s in irleri ıwv etir, heyecanı oldürür, enerjiyi reıce utratır. 

hie .n-ııi Fraıı ız Ba.livekllin in proı:ramıııa lw~ dut:u ilk maddenin bü1asası 

huıl ıır. 
lf'.lrb oımnda.ıı. hn r b d evri uıadıkç.ı öz :ıyajt:ı diiııer . rikir er teşevvüşe uğr.ır. 

ı:n ııur:ık kanaa tler üzerine şiiphc hulutları \'İıkmiye ba~lar. büti:n bunları llip 
sı•pi rcı ek silah hareKetidir. 

Rirlmç gun evvel lngilıı. Ba vekili •Çemberi ıyn ln bir satır bile tutmıyan dik
kntr şayan bir cumle i altı aylık h:ırb ,ukuı•etinin üzerindeki bulutları datıttL 
·ı·~rruba 1 poli ilen adamı dedi ki: 

-- Du'?mam vurnl'ak 7.:ım.ını ınute'ı 51 1 rımıı. tildireceklerdir. 
Sıılh y:ı~ınak içın iki devlet ~ıd.amı ı n fikirl. ri bir noUada ı lrleşıni.ştir. Sulh 

y:ıpınak ıc,:ın rafer kazanmak l.ı:ı:ımılır. Hu va.,ivette h·asi m:ıncH:ıl - • 
ıı\:ıma7.. • ar mucssır 

\ .~" ı.ı~ ld_e alt~ :ıvlık sakin harb devri nrtıı.. son günler ini ya~ıror. Almanya ı.ulb 
mn sı)ası .cep el~Tlle_ ~\\ ıo;ırken mııttefikter askeri cephelerde faaliyete ha:nrl:ım

y'lrla r. Altı ay _evvelkı vazivetin aksi. o :1.:ıman konu!)mayı i tiyen miittefikler 

vuruşm~y ı ~ercıh ~.d~n .ı\~manya idi. l\hi\ tefikler ilk par tiyi harb etmeden kaza..: 
dıl:ır. :,:iımdı son ~01.u silahlar söyıı, ~cek! 
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( Şe~ir aberleri ) 
Zelzele komisyonu don Bir otom.o~il kazasında Afrodit davasmdan doğan bir neşriy 

Başvekilin riyasetinde toplandı bl•E~~:~.~;~;,ç~f~~~~:t~:~ \ davasına dün bakıldı 
ralanmıştır. 

Şoför Ahmedin idaresindeki 1708 sa -
yılı otomobil evvelki gece saat ikide içjn
de iltisi erkek, üçü kadın olmak üzere 

iddia makamı tecziye talebinde ısrar etti, suçlu 
beraet talebinde bulundu 

Zelzele mıntakasında 
olduğu gibi mukavim 

Japon yada 
evler yapı~acak beş yolcu olduğu halde Küçükpazar cad- . 

d . d k a· k . b. cAfrodıt> davası etrafında yapılan ncs-ı liyerek, beraetini istemiş dava müdaf 
esın en geçer en ıre sıyonunda ır - . . . . . ~ ' 

(Bastarafı 1 "inci sayfada) ı müteessir olmamak için yeni inşaatın ona d b" d 1 .... d . rıyat dolayısile Cümhuxıyet gazetesı aley ya kalmıştır. 
en ıre pey 8 0 an ~ıza yuzun en ~ cı- ı hine açıl•an davalara asliye 6 ncı ceza malı • • 

etmek üzere Ankarada teşkit edilen mü- göre yapılmasını kararlaştırmıştır. Ja - v:rda bulunan Yasefin kunduracı duk - kemesinde dün de devam edilmiştır. Şeker ıhtlkarı dosyası 
tehassıslardan mürekkeb komisyon da yu ponya hökfunetinin inşaat için kabul et- kanına çarpmıştır ı 
karıdaki telgraf haberinden anlaşılacağı tiği esasların ve şekillerin bizde kabulü Müsademe şidd~tli oldu~undan otomo- D~nkü celsede suçlulardan Peyami Saf~ mUddeiumumiliga verildi 
Ü · · d t kt a· s ç "'- uht ı ·· ··lın kt d' . . . · w mudafaasını yapmış ve celse hararetlı Ş k . . A A • zere mesaısıne evam eme e ır. on OK m eme goru e e ır. bıl ehemmıyetlı surette hasara ugramış, . . e er ihtıkarı hadısesi etrafındaki 
Snneler zarfında Yıunanı·standa ve Am"' Mu'"tehassı J ı "'l d ·· kk b ,J" • • d k" l ı d ·· · · safhalar arzetmıştır. ı~ t hk"k d . k ... ..- s eo 05 ar an mure e uı- ıçın e ı yo cu ar a vucudlerının mulı- . .. . ' a ı ata evam ediline ted.ir. Melb 
riknda kuvvetli zelzeleler olmuştur. Ja - ğer bir heyet tetkikatını ikmal ettikten telif yerlerinden yaralanmışlardır. Peyam.ı .. Safa, bu. mudafaasında Afrod.Jt Lion müessesesine aid evrak üzerin 
ponyadaki zelzeleler ise durmadan de\·am sonra zelze~e hattının geçtiği istikamet Yaralılar celbolunan sıhhi' imdad oto • davası munaseb~tıle yazdığı yazılarda ma1iye mütehassısı Ferid tarafından 
etmektedir. Bu memleket'erden ifa iki - harita üzerinde gösterilecektir. Bu zel - mobilile Cerrahpaşa hastanesine kaldml- müddeiumuminin şahsına kat'iyen b;r pılan tetkikat bitmiş ve ehlivukuf ra 
sindeki zelzelelerden sonra yapılan in - zeleye maruz mıntakalarda bundan sonra mışlar, kazayı müteakib kas;an şoför bir tecavüz ve hakarette bulunmadığını; ken ru ile dosya dün müddeiumumiliğe te 
şaat hakkında edinilen rnalUmata göre Japonyada olduğu şekilde kubbeli beton- müddet sonra zabıta tarafından vakalan- disine böyle bir suç izafe edilirken, ha - lim edilm~tir. 
bu inşaat memleketimiz için örnek ola - arme veya ahşab binalar yükselecektir. mışhr. ~ 1 reketinde müddeiumumiye karşı bir kasıd Tahkikatın vardığı netıce, Pazart 
mıyacaktır. Birkaç senedenberi yurdu - Tokyo sefaretirniz vasıtasile Japonya- Kaza etrafında tahkikata de\·am edil- ve ızrar aranmak lazrm geldiğini, ba]bu- günü belli olacaktır. 
muzun muhtelif yerlerinde vukubulan dan zelzele mıntakalarında yapılan inşa::t- rnektedir. ki böyle bir ,ey mevzuubahs olmadığını [ ir otel hırsızı tevkif edildi 
zelzelelerden anlatjıldığına göre bunlar tın plan1.erı istenmiştir. Lüzum görülür- Dtın ak•am 8 ya•ında bir kız söylem~tir. Afrodit hldisesinin bir in -
tekt "k l 1 1 d' k f lz 1 h "' T k rnb d h li 1 i ld ğu k Sirkeci otellerinde birçok müşteri! onı ze ze e er ır ve ısa, uzun ası- se ze e e sa alarmdaki imar hareketle- knmyon a'hnda kaldı ı ' avast a ne ge m Ş o u nu ay- ve İkbal oteli sahibi Mürtazanın para 
lalarla devam etmeleri ihtimali vardır, rini tetkik etmek dzere Japonyaya mü - D" k y d"k 

1 
d k" 

1 
dederek, kendisinin bu meselede sadece 

tı .,_.,__ . . b d ki 1 l d h un a şam e ı u e e se tz yaş arın- ı b b" ü . l eıbiselerini soyan Aydınlı Mustafa is UK.wııetimız, un an sonra ze ze er en te assısl8.1' da gönderilecektir. d b' k f . b. k"ld .
1 

•
1 

mat uata düşen ır vaz eyı yapmış o -
a ır ızın ecı ır şe ı e ezı'..IIlesı e d w h h . bir k cila h k t minde bir otel hırsızı yakalanarak, d 

neticelenen bir kamyon kazası olmuştur. I ugun~.v~ . er an~ . ası. are <: adliyeye verilmiştir. 
319 · ·ı 1 f" İ t t• . 'd etmedıgını ılAve etmıştir. Netıcede, mah-

sıcı sayı ı şo or s ra mm ı are - . . s ı Sult h d ı · · lh 
· d k' 3896 yıl k d . yilkı·· kemeden beraatinı taleb edereıe, uzun uç u, ana rne ıncı su c 

sın e ı sa ı amyon, erı u ··d f · · ~ le l b' ir ı· r.1alıkcmesın· de sorguya çek'ld"kt n s 

Yabancı sular a sefer 
gir en h ı rsızlar edecek vapurla ra dair 

Bir bakkal dükkanına 

b~kkah dövdüler komisyon karar veriyor ıd ~ h ld K 1 ı.. •t k .. mu a aanamesını şu soz r e ıt mış u: 1 ı ı e 
o ugu a e az ıçeşmt:ye gı me uzere H b hAk• 1 H 1 ra, tevkif edilmiştir. 'k d - ayır, ay a ım. ayır, meme -Yedi ule en geçerken Debağhane cad - k . d lık w 

1 
S . b" 

1 
h k ................................................. .. ... __ 

. etın ay ın çocugu. enın oy e a - • ..... 
desınde 12 sayalı evde oturan Mustafa - 1 ğ . t· k tın iht" r i h t N 1 K A H Eyübde Cuma mahallesinde Mahmu - Yabancı ııulara sefer yapacak Türk ge-

d.iye caddesinde 34 sayılı dükkanda bak- milerine müsaade verilmesi hususundaki 
kallik yapan Mehmed, evvelki gece geç müracaatlan tetkik ve Münakalat VekA
vakit dük~nının .üstü.~~~k-~ odasında u- 1

1 

Jetine teklif etmek üzere koordinasyon 
yurken aşagıda bır gurultu duymuştur. heyeti kararile teşekkül eden komisyon 
Bakkal Mehmed bir müddet bu sesleri dün öğleden evvel nuntaka liman reisi 
heyecanla dinlemiş ve dükkanının hırsız-

1
Refik Ayanturun riyasetinde ilk top1an

nın sekiz yaşlarındaki kızı Hacere çarp- sız ı a ış ıra e en ıma ın a ırım~ 
d b'l · M 1 k · adaletı mıştır. Bu çarpma esnasında kamyonun an ı e geçırmem. eme etı ve . 

altına düc:en çocuk vücudünün m~te,'t en yüksek irfan ve vicdan seviyesınde 
yerlerind~n ağır s~rette yaralanmıştı~. t~l eden bir k~ar vereceğini biliyor 
Hacer baygın bir halde Balıkh hastan-: - ve sukunetle bekliyorum. 
sine kaldırılm1ş, kazaya sebeb olan şoför Müteakiben makamı iddiayı temsil c-

lar tarafından soyulduğuna kanaat ge - tı.sını yapmıştır. 

tirerek usulca yatağından kalkmış, eline Komisyon ilk olarak Köstenceye por
tlektrik fenerini alarak aşağıya inmiştir. takal ve kuru meyva ihraç etmek üzere 

hakkında kanuni takibata başl:mmıştır. den muavin Mahir söı almış ve müdafaa
yı cerh ve tenkid ederek, suçlunun ha -

Pasif k nrunma ter~ibatını 
tamamlamıyan gemiler 
sefere çıkamıyacak1ar 

Yavaş ve gürü'.tüsüz adımlarh mer - Demirtaş şilebine müsaade verilmesini 
jivenleri inen bakkal, elektrlıt lambası- MünakaIAt Vekaletine teklif etmiş, Ve _ 
nı dükkanının içinde gezdirir ~ezdirmez kalet derhal telefonla vapurun seferine 
tlç meçhul şahısla karşılaşmışıır. Bir müd 1 müsaade edildiğini bildirmiştir. Bunun Münakalat Vekaleti dün şehrimizdeki 
det hareketsiz bir vaziyette dükkan sa - üzerine Demirtaş şilebine sefer için lunan alakadarlara yeni bir emtr göndere;rek 
htbine mütehayyirane bakan bu üç hır - kağ1dı verilmiştir. Bu vaziyetten Müna- pasif korunma teşkilatı tamamlannuyan 
uzdan biri bakkal Mehmede elile •SUS• kalat Vek~letinin ihracat mallarımızı gö- gemilerin seferlerine müsaade edilme -
işareti yaptıktan sonra çok tabii bir ta- türecek gemilerin seferine müsaade ede- mesini bP.dirmiştir. Mıntaka liman reis
vır ve e~a .n~ şunları s?~lemiştir:. j ceği anlaşılmaktadır. liği bu emir üzerine derhal harekete geç-

reketinde müddeiumuminin §ahısına 

kasıd ve hakaret bulunduğunu tesbit He 

eski iddiasında, yani tecziye talebinde 
ısrar etmiştir. 

Mahkeme, diğer suçluların ve vekille
rinin müdafaalarını hazırlamaları için, 
duruşmayı, talik etmi~tir. 

Belediye eski makine şube 
mudurunun muhakemesine 

devam edildi 
e- Bır ıştır oldu azızım .. gerçı bura-ı Yabancı limanlarda bulunan ve geri miş ve dün pasif korunma tedbirleri al -

ya hı~sız:.ık için geldik. F~kat ~?rüyo~ - çağırılan Türk gemilerinin de vaziyeti mamış olan dört beş geminin seferine mü 
sun kı bır tek malına dahı el surmedık. buradaki komisyon tarafından tetkik e- saade etmemiştir. Vazifesini ihmal suçundan ve nakzen 
Şimdi bize müsaade et de, şuradan na - di7ecek ve bunlardan icab edenlere mü- Pasif korunma nizamnamesi mucibjn- asliye ı inci cezada m uhakeme altında 
musumuzla çıkıp gidelim.··> saade verilmesi hususu Münakalat Ve - ce her gemide mürettebat adedince gaz bulunan eski belediye makine şubesi mü-

Bu teklifi sonuna kadar heyretle dınli- kaletine teklif olunacaktır. maskesi, kireçkayrnağı ve kum torbaları dürü Nusretin duruşmasına dün de de -
yen bakkal, hır.~azlarm kaçmalarına ma- - ---- bulunacak, korunma ekipleri teşkil olu- vam edi1miştlr. 
ni olmak üzere dükkfının kapısına koş - TicRref /1tll"r/: nacaktır. Bütün gemiler pasif korunma Dünkü celsede ımüdafaasmı yapan suç-
muş ve iki elile kapıya sımsıkı asılarak: işindeki noksanlarını kısa bir zamanda ıu, hadisede bir ihmali olmadığını sör-

Reisicümhur 1.smet !nönünuıı hemşi 
zadesi ve Kozlu kömür işleri T. A. 
başmürakibi Bay Abdürrezzak Okata 
oğlu tuz inhisarı memurlarından B 
Hüsamettin Okatan ile merhum Nik · 
askerlik şubesi reisi binbaşı Bay A 
Hamdinin kerimesi, Hazinedarzadele 
torunu Bayan Nermin Köksalın nik 
merasimi Suadiyede Bay Abdürrezz 
köşkünde icra edilmiştir. 

Törende İstanbul vali.si Bay L(ı 
Kırdar, pofu müdürü Muzaffer ve gü 
de birçok zevat hazır bulunmuşlard 
Tarafeyne saadetler temenni ederiz. . ................................................. , ...... . 
,_.. EV ARANIVOR 

(Satılık veya kiralık) 
Nişantası, Hürriyet tepesi, Meci

diyeköy, Bomonti veya civarlarında, 
5-6 odalı genişçe bahçesi veya bah
QE?lik arsası bulunan ev aranıyor. 
Tafsilatın tahriren Beyoğıunda 

Saray sinemasında kontrol Bay 
Şabana bHdirilmesi. 

e- Size bir adım attırmam . üçünüzü Ste· lirin df şmesi ih .. acat tamamlıyacaklardır. 
de po!ise teslim edeceğim> diy~ bağır - üze· ine teıir edecek - --- B .. SAKARYA Sinemasında 
mıştır. Sterlinin düşmesi üzerine hasıl olan Bclç.ikaya 500 h in l.ilo arpa ,.. ugun 

Bu vaziyet karşısında kapana kısı! - vaziyet piyasayı al~kadar etmekte her- satılf't FrnnSlz sinemacılığının şaheseri Bf\Ş döndnrücü bir filin 
dıklarını anlıyan hır.sızla..·, kapıyı kcc;, n devamdır. Belçik::ıya k11osu 4,5 kuruştan 500 bin ki - ç KMAZ YILDIRIM 
ve çıkmalarına mani olmak istiyen bak- Alakadarlar sterlin esasına göre satış lo arpa !hraç e-dilmiştir. Yeni Ucaret anlaş- . • 

ke.lın üzerine atılmışlar 'l!e kendisıni döv- yapan tüccar ve müesseselerin kur.ın so K A 1 ması nkdlnden sonra Yunan firmaları da K G E ç L K 
hububat plyasasile ve bu meyanda arpaları_ 

meğe başlamışlardır. 481 kuruş olarak tesbitinin vereceği mu- mızla dn alakadar olmağa başlamışlardır. 
Mehmedle hırsızlar arasındakı bu mü ayyen zararlardan başka bunun 1ng1lte- Bumı ... ıa beraber arpa fiatıarı, istikr.~rını 1 CORINNE L'JCHAIRE _ F RANKIE DARilO tarafından 

cadele çok şiddetli olmuş, neticede btık- re ile olan mübadeleyi sarsacak mahiyet muhafaza etmekte, Ana.dolu mallan dokme l ANNIE DUCAUX Gayet gnzel bır sinema 
kal bir hayli dayak yedikten sonra bay- alabileceğini de iddia etmektedirler. Haydarpa.~a ·a teslimi 5 kuruş 30 para, Trak_ ROGER DUCHENNE turafındttn barık1tsı 

gm bir halde yere ·ığılmıştır. Söylendiğine göre sterlin beyne1.ınilel y~a~r~n~alih;r;ı ~c~ıı:va:l~h~S:.:k:ur~UJŞ:.2~5•P'll=r~aadaan•m•ulla•-~=======~~B:u:s.rr.:ü:na.:s~a:a;t.1~1~d:e::~t~e~n~zı~· ·;a~tl~ı~m:a:t~in:e~. ======~ ı.. h ı · d'k mele görmektedir. ~ Soygunculv.r bakkalı 1>U a e getır ı - piyasalarda düşmüş olmakla beraber İn- .1J1 ~ 

ten sonra dükkandan ko1aylık1a ka<;ıp gmz firmaıarı aıacak1an emtianın fiııt- BUGÜN TÜRKÇE Sözlü nüshası FRANSIZCA nüshası 
gftmf~lerdir. larında eski fiatı esas tutmakta ve bu da 

Dün sabah hadise zabıtaya aksetmiş. Türk parasına göre ihraç emtıamtzın ı· p E K ve M E L E 
tahkikata başlıyan memurla.r kısa bir za- kıvmetinin düşük ht>sab edilmesi gibi bir K 
man zarfında bu cür'et.kar hırsızları ya - netice doğurmaktadır. ı Sine•nftlanııda Senenin en mu<ı.zzam Aşk . Arkndı:ışlık ve K,ıbramıı.nlık şabes"'ri 
kalamışlardır. Bu takdirde ya ihraç emtıası fiatlarl- K R A L 

Bun,ar, Ramide oturan Mehmed. Mus- nı yükseltmek veyahud da ihracata de- E R s R .• 
tafa ve İbrahim adlarında üç kisidır. vam etmemek gibi bir mecburiyet hAsıl 

Soyguncular suçlarını itiraf ctmic;ler o'maktadır. 
ve dün geç vakit müddeiumumiliğe tes - Yenid~n l<ıırul..n şehir;er ve muazzam dekorl<ıc içerif;iııde çevri'en milyonlu k fı.m 

ıım edilmişlerdir. Miiteferrik ·• Baş Rollerde RONALD COLMAN - FRANCES DEE - BASil BATHBONE 
Be::1cn T e.,.biyesi umu'tl miidiirfi1' Vali y 'lrı., A~karaya vidiyor 

Taliyi ziy ııırct etti İ5tanbııl Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Beden Terbive'91. u mum Müdürü General rotrdar, Uskü<lnx tramvaylarına verilecek 

Cemli Taner. dün ı:abah Vilayette Dr. LuW ye'1i sekli görl\smek fuıere yarın akşam An. 
Kırdarı ziyaret etmi,tir. karaya g'decektlr . 

··················································•··········· ........ .. ................................................... . 

Satılık köşk 

arıyorum 

KONSERVATUAR OR~ESTRASI 
1 Şef FERDİ von ŞTATZER 

P.y:ıno : Ranıı Seven, Kem an : Ali 
Sezin, Harp : Rosa Moissl, ç~ııo : 

Muhittin Sadak 
26 Mart 1940 Salı saat 21 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

A~~x. ·vEGH 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anadolu sahilin
de olabilir. Mümkünse foto~rnfla 
birlikte tafsilat, fiat Son Postada 
cMakbule:. adresine bHdirilmelidir. 

' ~ 
meşhur viyolonist 

ve 10.000 F i G it R A N 
Avrıca ; Dünya havadisleri; en son ha rb ve dünya hıibeıleri. 

DİKKAT: Bugün saat ıı de tenzilatlı matine vardır. Bu mm 29/J Cuma gunü IZMIRDE ELHAMRA 
sinem ı:tsınd t gösterılecektir. 

1f11119m-• Bugün T A K S İ M Sinemasında 

Pollava Muh reb 
( De!i Petro'nun Sonu ) 

• 
Si 

Türkce Sözlü ' , 
Muazz11m meydan muharebeleri ••• En dehşetli deni.% çarpışmaları .• 300.000 kişinin iştirakile 

'-----· harikalar filmi. Bugün ıeanslar: 11.30 - 2 - 4.20 - 6.40 ve 9 da ·-----' 

çevrilen 
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Fransa ve İngilterede bugün $~dN~i;N1 
BUNDAN 

~~--------~~ 

go .• rdu·· gw u·· mu ... z metod b '? çorba, tavuk ve pilav pişirmesini istemf .. Saat köprüye enzer mı. 
yor. Belki bu da onun hakkıdır. 

- İstanbulda birbinne benziyen iki Fakat az kazancile yaşamak istiycn 

B .. .. k H bdek~ metoddur ı şey~ö~~e;liyeyim, Emınöniındeki saatle,~~~~ ~~k::t:~:n:a:~ı~~id!;~c~~~; U Y U ar il v yeni yapılan köprü. * 
_ Amma da yaptın. hiç köprü saate ben Sebiller: 

N zer mi __ ---y A Z A ............. ·-··········-··-....... ·-·-- ·· l t b ld ki seb·11 ....... i üçe ayırmıa. •• .. -··-·····-· .... ····---·---- • _ - Niçin benzemesin,. her ikisi de '::'ç - stan u a 1 -""• ır 
~.=.Emekli general B. Emir Erkilet1: gunde bir bozuluyor. Bır hafta, ongun ılar. 

i.şe yaramıyorlar. Duymadın mı, her ikısi _ Tarihi kıymeti olm.ıyanlar yıkıla • 
~ "Son Posta,, nın ask ri mu ~ıarriri ~ de bu harta içinde bir kere daha bozuı - cakmış. 
: ...... -···-· ...................................................................... : dular. - İnanının. 

IE" ğer Şimal ;:;;:.~:··;:y::;;::··;;·:;~:ri, siyasi ve ikhsadi faydalar ka - 'diğer hükftmet işlerinin başlarına, hatta * _ Tarihi kıymeti olanlar tamir eı!iJe.. 
~ Okyanusunda bazı deniz ve ha- zandırdıJar. Finlandiya sulh:i has:rn :ar~- emir ve kumanda makamlurına lazrm ;se Dostlar baına: cekmiş. 

va üslerine b. k 1 fın en son elde ettiği askeri ve sıyası hır şimdikilerinden daha muktedirlerini ge- d b _ Ona da biraz inanırım. 
veya ır vapur ervanına u- J Dünkü gazeteler en irıncre okudum: 

çaklardan atılan bombaların infil5k'arı, meyvadır. çirelim diye açıkça yazıyorlar. B ' caddesı de "Uru"' n birinm - Tarihi kıymeti olanlardan, Açılacak h · .. ·· tt fik l '-etlerde eyog u " J k ı ı. ava ejderlerine karşı yerden işleti'.en Bu yuzden mu e me:n el' ~. . Demek oluyor ki müttef k memleket - a aaı ka mı bir vıtrine çarpmış, cam caddelerin üzerine !ıelen1er, yı ı aca,.. 
topların tiz sesleri ve nihayet bir gc - aksülflmeller olmamak kab.ıl . ~c~ıldı. lerde harbin şimdiye kadarki siyasi ve ky l ~.tr;in içine dı.işmi.ış. fakat aynen başka bir tarafta kurulacak-
miyi batırmak için bir denizaltından a~?- Fransız ayan ve meb'usan meclıs ermde askeri sevk ve idaresinden daha üstün, 1 ırı ınış, 1 a· . t 

1 
d k k rnış. 

· F k \ Bu hava ısı gaze e er e o uyan a .. lan bir torpidonun veya su altındcı pus;ı hafi celsel~r ?ldu ve ~e:ıcede .' ransa ~- daha faal ve sert bir sevk ve idare tarz- dınlardan birçoğu her haJde: - Yıkılacağına ben inanırım. telnar 
kuran maynJerin müthiş patlama'.arı 01 •

1 
binc>si değıştı. Her ıki r:ıe:ııs . harhın zının ikame~ine derin bir lüzum ve urzu B .. 

1 
k d tI b na• demiş _ başka bir tarafta kurulacağına da se:ı 

m d s f k d daha buyuk bır ener- - oy e aza os ar aşı · . asay ı, Avrupada sadece harita üstün- c on za ere a ar . . . hissolunmaktadır. Bunda yalnız bir 
1 

d' ınan. 
d b .... k -ı ·· · ı ·· ·ı ·d ~· · ·stemekte bırlrşmıs gı - . er ır. e uyu o çude bır harb oyunu yapıl - Jı> ı e ı are ını 1 · · şüphe noktası kalıyor ki, o da bu gdst.e- * 
makta olduğuna insanın hükmedeceği ge- h;vdiler. Görüfüyor ki Fransada kabine riş1Prin hedPfinin Almnn sulh taarruzu- Dünkü gazetelerden birinde şöyle bir 
lirdi. 1 değişmesi işlerin oluruna bağlanmasına 1 na karşı kendi zararını l!ÖStermemek ol- Kırkçepne Taporuı_ serlevha gördüm: . 

* 
. Maji~o hattını görmeğe giden gazete- r1.,.a l!Österen bir husustan ''eva bir te - masıdır. Halbuki Fransada ve İngiltere - ~ Kırkçeşme suyu hakkında btr rapor cEğlentiden sonra cinayet>. 

cılcrinuzden birisi burada hiç bir muha- c::ebbüsten ileri gelmedi. Bu yeni harP.ket de bilhassa Finlandiva fac;acından son- verilec-ekmiş. Eski fıkrayı hatır1adım: rebe hali görem d0ğ" • . • h 1 ~ b) 1 ' • • 

. e 
1 

'
1 ıçın, mızn mev - ı bi'.akis Fransız ruhlarında ataletten ı - ra, gorunen hareketlerin hakıkat1erıne _ Yani suyu tahlil edib, raporunu mu cAdamın biri akıllı bir uşak ararmıı zuu olsun dıye hattın ·· ·· d k ' ·· · ·ı b. I l v d k k 

. ' onun e vu u -ı kan ve ofkelenen dınamı t ır canı ııtın \nüfuz edilirse görülür iti İn~iliz ve bil - ı verecekeler? bir tane bulmuş; evin en çı ar en uşa. :u~acak b_ır kavganın cürüm addile müd-1 harekete gelmesinden bac::ka bir şev <le - hassa Francız. ekseriyetinin jste -ı _ Bilmem belki.. ğa: 
eıumumıye aksedip etm· V• • 1 · · fk. · · ...,, 1. ·~· ~ · h k f · · b l k 1

1 nı k iht' ıyecegmı sor - ~ıldır. Fransız e an umumıvesı [' •n an- dıgı muvakkat, adaletsız, a sız ve şerc - _ Her halde birkaç yüz sayfa tuta _ _ Bu akşam ıçın a ı a . 
a ıyacını duymuşı ·m· B d . f . ' 1· tl . . .. t b A • • d.. .. .. 

b . ., • ış. unu a dıva ac1 a"mın JPes tı 1ve ermm or :lS S'İ?. b:r sulh değil. hakiki ve nihaı bır za- caktır. Demiş, uşak bahk almış., uşunrn·ı~ 
kianda, tab·atı.e garb cephesindeki şimdi- edilmelerine tahammül edememiş ve fere davanan sagvlam bir banstır. B. k .. f , balıkla rakı gı"decek, rakı da almış. rakJ urumun ··z 1 b' 1 • •• .. • • • • • I · - ır aç yuz saya mı. 
1 tt 1 gu ,e ır ;carıkaturu dıye an- meb'usan ve avan meclıslerı bu efkarı u- Büvük Harbde de Fransız ve lnailiz Ö 

1 
b .. 

1
.. h tal kl .k yalnız içilmez beyin birkaç ahbabını ça-

a ı ar ve hayretı d 1 ! • b 1 1 • ·"' - y :.e ya, u un as ı arın mı - . t 
harb?! e sor u ar! Bu nasıl mumiyeye tebeiyete mec ur o muş ar - kabine tebeddülleri hep harb siyasetini roplannın isimleri bir arada birkaç yüz ğırmış. Bey eve gelince vaz.ıye ten mem 

H kl .. 1 dır. f ve harb idaresini biraz daha kuvvetlen - sayfa tutar. nun olmuş .. yemiş1.er, içmişler, derken a 
.. 1 a barı da var, ÇUnkü Büyük Harbde 1 o halde Fransa yeni kabineden hare- ı dirmek ve bu suretle son zafere bir mik- * ralarında kavga çıkmış, hepsini toparla-

goz er a!:ka tü ı·· b' · .. ·· l U k k 1 . 1 .. r u ır harbin sonsuz fa- ı ket istivor. Ancak şimdi bu hareket ne- r tar daha vak'asmak için yapılrruc:Jardı. yıp karakola götürmuş er. şa ar a a • 
cıa arını gormegy e k l 

1 

• • • 1 Malıallebicilerle lokantacılar: ı d b h ı ı k k l · t ·" 1 . . ve u aklar müthis şey ı rede ve nasıl olacaktır, diy~ dii~nmPk Her iki memleket nihavet, zaferı ede et- _ __ nndan e in e o ça ara ara o a gı mır 
er kı~ıtmeğe alışmıştı. Fakat ne 0 kadar iktiza eder?! Kimi divor ki Almanya mek icin bütün si vasi ve askPri vac;ıta ve Lokantacılar, mahallebicilerin çorb3, - Böyle olacağını bildiğim için evVf'l· 

uza ara ve ne de B .. ··k k kJ h k t ı· b"J --k anam ' h 
1 

t 
· ğ .. uyu Harbe ka::lnr Brenner miilAkati}e Balkanlarda. Rıısva avna • an are e e gP ıre 1 e..... - tavuk ve pilav pişirmeleri yüzünden za - den azır.:.amı.ş ım. ~~me ~l~~ı_;~m vardır. Dövüşlilını>ğe ka- ve İtalva ile mücterek, veni bir hareket ları, Loyd Jorj ile Klemansovu, bulunca rar ettiklerini söyliyerek beledıyeye şi - Demiş-> 

i h ve~~ ıgı z~~n hiç olmazsa İspan~;a hazırlamakta imiş de Fransız ve İngiliz bunlara dört elle sanlmışlar ve bu sn - kayette bulunmll§lar. Ayni akıllı uşak bugün de sağ olsaydı, 
~n ;1~ ınriı, lşımdıki Çin - Japon harbi- efkarı umumi,·elt-rinin mümessi1j olan rf't'.P, Amerika da harbe sokularak, mu- l Maha,leblci fazla kazanmak için çor - beyi eğlentiye gittiği zaman her hald• 
Yet F" 1

5

~ d~ annda.'. ~o~onvadn ve nıha- J meb'usan ve avan meclisleri bunun icin vaffak olmuşlardı. · ba, tavuk, ve pilav pi..şıriyor. Bu belki ıbir avukat hazırlardı. ın an •yada dovu-:ı.itd·· y .. 0 b 0 d- ' .. .. tt f'kl d .. _, .. v - .. 

vü~üJı1r ·· .. " ugu gı ı 0 
- , kendi hükUmetlerinden, karşı tarafın bu Buırun mu e 1 er e l!,Oruugıımuz rr:e- hakkıdır. ~ / ı .... 

~. . .• Dovuşmeğe karar verenleri de 1 ve emsali hareketlerine kar~1 daha iyi, tod ayni metoddur. Yani yarım ''amalak Lokantacı fazla kazanmak için onun • J Jm'-t d-1-ulutfl 
ne ı~tıhkam, rıe top ve n~ de hic bir -:ey sulhlerden zivade kat'i zafer Miyen ve 
durdurmaz Muh .. -be o··ımem • i i o; •• 1 daha sert ve hazırlıklı hareket etmele - 1 b 

1 
d ~. h ,.... daı.. .. fazla en~r-- ·· ..... .,. es: Ç n o - . . . . . . İ .. k u ZSJ.ere n5,.., ere.un •ı.,. • 

durmek demektir. rini istemışlerdır. Bunun ıçm ngılız . a- .. . ··ru en azimli bir usuldür. 
binesinde dahi bım tadilat ve ıslahat ola-! Jı ıle yu Y 

. Bunlar'.a ber~ber garb cephesinde bu- l C'akmış. f ngfüz gazeteleri hükumetin ve lf. E. Erkilet 
gün harbdnn zıyade !Ulh, gürültüdenı;;;;,;~~~~~~~~~~,~~~~~~================================== 

fazla sükun oluşunun sebeblerini, gene K~zılay Em:no"nu·· kazasının yıll•k bu sütunlarda ve daha işin hidayetle - • 
1 

~ 
rinde izah etmiştik. O zaman, pel~ kı~a 
süren Polonya seferinden muzafferane ı d 11 1 d 
dönen Alman orduları Fransa istikame- kongre s J un y t p ı 1 
tinde yollanırken, asker, diplomat veva 
gazeteci b;rcok a\akadar, pek yakında , 
garb cephPsinde büyük kıyametin kopa _ i 
cağını zannediyorlardı. İşte 0 ~ırada, e _ 

ğer biz •Garb cephesinde hiç bir tar f rl'-
ğeriııin Jl"ijo;+ahkem hatlarına h.. a .31 

k .. b' 1 ucum e;.ıe 
re vuz ın erce asker ve sayısız m::Ize-
rnesini hic vere feda etmek 1 t . k . _. s em1vec~ --
tir. Z•ra böyle bir taarruzdan h' b. 

ıç ır ta-
raf kat'i Cavdalar ümid edemez ve bT
kis ilk hü,.umu göze alacak tar.,f d ı :ı 

u o Qrcce 
ka~a~acuktır ki neticede kendi mağlubi-
yetını bızzat kendisi haz!!'laını 1 k 
t d . ş o aca -
ır. ed•k!:e süphe yok kı bunu b. '

ır n.era
nıet veva keşfi minelgayb dı 

• ye ortava 
atmadık ve ancak vaziyetin ob' kt·ı · 
h k . Je ı. mu-

a emesınden çıkan bir neticeyi . 
etmiş olduk. tesbıt 

Eğer İta 1ya, o zaman Alm 
d h anvanın ya-

nın a arbe girmek ve kena· k v 

ı an ve ha- 0· · ı·ı..--va ordularile dona"'-ftc Alı Toplantıdt.ı.1' ır ın ıl.IG • • ....... _ını :nan kara . . 
ve hava ordularile ve deni lt 1 . Kızılay Emfnilnil taza ı:nbes.inin yıllık ı et ve yumurta verildiğmi, 302 talebenın r be Fr za ı arılf' be- y- B d nah. . 
a r ansa ve İngiltereye k h~. b umumi kongresi dün öğleden sonra saat gıdalandınldığını ve eyazı ıyesın-

sokm ğ k arşı 9
" e 1 ğu • a· ·ıa·~· · l t a a arar verse idi jc:! ta ·ı · 14,30 da Ticaret ve Sanayi odası salonun- de 111 çocu n gıy ın ıı-ını an a mış ve 

~ . . ' "' mamı.e de- ks · tl k bul dil · ı· g•Şırdı ve filhakika g k . da yapılmıştır. rapor e erıye e a e mış ır. d ere garb cephesın- · 
9 

o 
e ve gerek Akdenizde sükQ tt Kongrede İstanbul Parti müfettişi Tev- İdare heyeti raporundan sonra 939- 4 

kalınıyarak büyük kara havane endes:r fik Fikret Sıl11v da hazır bu1.unmus ve A- bilançosu ile hesab müfettişlerinin rapo-. , ve enız · · 
savaşları olurdu. Fakat Türk - İngiliz _ tatürkün hatır~~ını taziz için üç dakika ru okunmuş ve bilanço ittifakla tasvib o-

Fransl% i~tifakı Akdenizde harb çıkma _ ihtiram süktitıJ vapıldıktan sonra ruzna- lunarak idarı> heyeti ibra edilmiştir. Bun 
~na rnanı oluyor ve bu, İtalyanın harbe me rnüzakeratma geçilmiştir. dan sonra lfJ10-1941 muhammen bütçe o-
arışm~masına yard1m ediyordu. O ha1,.. İlk olarak kongre riyaset divanı inti- kunarak it :fakla kabul edlımiş ve yeni 

de denılebT ki ı tı R · l'ııı 
d · bi ~- ır. bugün garb cephesinde habı yapılmış ve kongre reisliğine İsmail idare h?v • mi yapı mış r. eıs 1•e 
erın r sukun v "ku · ·· · ı ım· • 

. . e su netın muh:ıfaza - Safa Dilmıen seçilmiştir. Müteakiben Kı- gene At f Olu seç 11 ve wnumı mer-
sında Türkiye ile İtalyanın harb harici 1 .. At f Öd .. I ı'dare heyetinin bir keze kaza nam na gönderilmesi icab eden durum ve si . . zı ay reısı ı u . Öd .. 

l 'V d Yasetlennın büyük bir dahli senelik faaliyet raporunu oku.muştur. murahhasJığa da reıs Atıf ul :fntihab ar ır. · 
Müttefik Reis bu raporda bir sene içinde Emin- olunmuc::tur. . . . . 
··a ler bu harbin başındanbcrf önü şubesinde 23 810 lira varidat temin ı Kongre sonlarında ıdare ltt>yetı reısı. 1 

mu afaa har d d. • . o b 0 lf 0 "1 1 ın e ırler. Onlar henüz ne edildiğini, ayrıca zelzele felaketzedeleri Kızılay hizmetınrlc 1 sene 1 ıı ça ışan 
1 taanuza geçebnd·l • ·· ·ı · · · 
, • 

1 
er ve ne de har'b ini- ·çın 245 037 lira para ve 22 552 parça eşya iki azaya, fahrı a::a unvaru ,ıerı mesı 1çın 

sivatıvıni ele ld ı 1 
' ' · ı · k t kl.ft b ı l 1 ~ a ı ar. Bundan en ziyade toplandığını Eminönü kaza ve nahıyeler- umumı mer eze e ı e u unu rnasına 

gene kendileri ·ka ·dir1 ·· ' kl.f k b l d.l · k . . şı yetçı er. Çunkil de aza adedinin 7190 1 bulduğunu ve Kı- 1 dair yapılan te ı a u e t mış ve on-
faalıyetsf~l ık ve teşebbüsü hasma bırak- zılay şubesinin muhtaçlara 1419 lira yar- gre Milli Şefe tazım teı.ahürat.ında buJu
rnak: Y'Üzunden ona birçok memleketler dımd.a bul.wıdujuıu.a. veremli hastalaı·a nıarak dağılmıştır. 

CBunları biliyor mu idinjz ? =1 
Fareleri kaçırmak çaresi ı Niç:n sağ el soldan fazla işler 

Fareler katran
dan koııkarlar, 

birkaç fare ya'ka. 
!anır, ve başları 

müstesna katrana 
batırılıtp hrakıllr 

sa. onlar diğer fa
re!- ri korkutup kaçınrlar ve fareli bir 
ev de ı yüzden farelerden temizlen
miş clur. 

At kuy,·ugu taşryan manda 

Viyanalı profa -
sör Koblcr'in id -

diasına göre ipti • 

daj insanlar sağ ''e 

sol ellerini ayni 

meharetle kullanabiliderdi. Sol elin aı 

sağ elin daha fazla kullanılması, kılıç ve 

kalkanın icadını müteakibdir. İnsanların 

sol ePe bilhassa ka!bi muhafaza için kal-

Orta &ya dağJarınds bu!unan bir ne- .. . . 
· d b t f - d" mutemadıyen hareket ettırmeleri sol c 

kan tutmaları ve kılıç tutan sağ eli <lı 

1 
vı man anın aş ara ı ve vucu u man -
daya benzediği halde kuyruğu aynen at [ lin sağ ele nisbt-tle daha atıl bi:r vaziyet 
kuyruğudur. te kalmasını intac etmiştir. 

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

Bu sevdadan 
Vazg,çlniz 
cKarabük. te Bay Şükrüye: 
- Çabuk hüküm veriyorsunuz. İki 

satır yazı ile mücerred bır iddia ka .. 
naati esas olamaz, hele kadın bahsinde 
şöy'e böyle bir tanışmada katı bir fi.
kir veremez. Bilmem hatırlar mıstnız? 
Bir gün gene bu sütunlarda bir erkek 
dostumun bir düşiinccsını kaydetrruş
tim: 

cMümkün olsa kadının beynini :ıçıp, 
içinde gizli olan samkni düşüncelcrı 
anlamak isteriıru deınişti. Hakhdır, 

samimi düşünce ile gizli fikır de iki 
satır yazıdan anl~lamaz, size söyli
yeceğim şudur: 

* - Bu sevrladan vazgeçiniz ve mıı -
hitinizi görüp takıb edebileceğiniz bi .. 
risini arayı~ 

' * • 
Evlenmek istiyorum 

Eskişehırden (Gönül) imzasHe bir 

I~ 
mektub aldım. Şöyle başlıyor: 

- Evlenmek istiyorum, amma na

sıl? Hiç te sanıldığı gibi değil Ben 

zengin bir aileye içgüveysı girmek 
istiyorwn .. » 

.Maşallah çocuğum, akıllısın. diye • 

ceğim. Bir başka sıfat da verebi"it'un 

amma, kelimeyi kendime saklaciım, 

Tahmin ediyorum ki, okuyucularım bu 
mektubun alt tarafını öğrenmek iste-

miyeceklerdir, bu kadarla iktifa edi • 
yorum. 

* Fatihte Bay «Mehmed, e: 

- cBugün ölüyorum> diyorsunuz, 

hakikatte sadece baygın olacaksınız. 
Çocuğum, hikayeden de aşktan <la 

vazgeç. Mektebinde derslerine çalışmı-

ya bak. sana vereceğim nasihat bun • 

dan ibarettir. 

TEYZ& 
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Vfaklıgl Şu gari ' • merik 
Beşinci Mehmed bir zırhlı ile Nelson Eddy'nin kör olacağı masalına bütün memleket 

inandı, bu yüzden hadiseler oldu 
• 
lstanbuldan ayrılmıştı 

Avrupa siyasetinde dikkat - istanbuldaki sefirlerin merakı - Fransız ve 
İtalyan sefirleri • Hareket günü • Teşyi merasimi - Acib b;r dünya 

Amerikalılar garib insanlahlır. Her 1 
şeyin son derecesine varmak 1.sterler. 

Amerikan halkı, kadınlı erkekli sine -
ma yıldızlarına ve sinema san'atk&rla-

rına karşı pek büyük bir alaka, mu • 
habbet beslerler. Bu muhabbetin. bu 
alakanın çok garib tezahürleri de var-

dır. Bu yazımızda bunun canlı bir mi
salini anlatacağız: 

Dünyanın bütün hadisatına ve hep - riciye recülü olan bu zat meşhur Cam - vusturya ve Macaristan kralıyeti süna'i- Amerikanın genç ve altın sesli san-
ı.inin başında Balkanlarda cerey::ın eden bo.n-un refakatinde Tunusta emaret teş- yesinin burada mümessili PaHavicini 
en küçük vak'alara karşı kulak kirişleri kilatını tanzim iı::lerinde kendı"su· 11• go··" _ at'karı Nelwu Edıdy'yi takdime lıncet 

_ ~ ~ mensub olduğu Macar ırkına has telas ı- kt O ·· h · t 
daima son derece gergin duran Avrupa termeğe bı:ı.,lıyarak daha sonr;ı. Mad· a • · ~ yo ur. nu şup esız amrsıruz. 

1 
-s le bır bahane bularak saraya kadar ge -

siyaseti, böyle nazik bir zamanda yeni gascar-da valilik etmic:, merkezde hari _ 1. b. 1 . .. d'" V .. Bu söhretli san'atkar geçenlerde bir :.' ıp ız erı gor u. e uç beş ihzari cüm - > 

meşrutiyet Türkiyesi hükCımetinin ihti- ciye şubelerinden birinin müdürlüğünde leden sonra daha fazla gecikmeğı:- lüzum göz doktoruna gider. Bunda hiç bir 
yar padişahına bir Makedonya ve Arna- uzun yıllar muvaffakiyat ile temayüz ey- gör.miyerek sarih sualler irad•ndaıı çe _ gayritabHlik yok değil mi? Fakat A • Nelson Eddy son çevirdiği fiımıerıfr 
vudluk seyahati tertib ettirmiş olmasına lemiş, nihayet yedi sene kadar ~'ransa - kinmedi. ll merikalılarea iş bu suretle tetkik ve birinde Virginia Bruce ve Ed, d 
hadden aşırı denebilecek bir dikkat ve nın Petersburg sefiri iken Çar ikinci Ni- B Arnotd •ıe 
eh k en daha .. ziyade hariciye memurluk _ muhakrne edilmez. .. 

emmiyet atfetti; hele bu seyahatin u - olayı nasılsa kuşkulandıran.ık bir yan- 1 
cu, hattA asıl maksadı Kosva melhamei dan onun ürat ile iltifatına mazhar olur- ~z:nda .tecrube sahibi olan başmabeyn • Nelson Eddy'nin göz doktoruna git- sus harf ve notaları ihtiva ettiğini :::ıa-
kübrasında bir selamlık alav. ı tertib et - ken el a1tından Pariste telkinatta bulun- cıyı vcrılecek cevablarda .serbest bıraka- tiğini duveı<nlar san'atkarın yakında kör nır 

rak sadece dinledim. LO.tfi bey bu ka -1 · v • • • • • • 

mek, orada toplanacak Arnavud kütle - nıası neticesile merkeze alınıp orada da bildc 1 1 d 'dd 1 olacagını ışaa ederler. Bu haberı du - Derhal hüküm verilir· cNelson Eddy 
l · h f b n mese e er e cı en pek takdıre · 
cnne ali e arkasında bir Cuma nama- ir müddet kaldıktan sonra İstanbul se- şayan idi. Avusturya ve Macaristan se _ yanlar derhal telaşa düşerler. Her yaş- tam manasile amadır!» Bu haber kon ~ 

zı kıldırmak kabilinden bütün eskı fetih faretine tayin edilmişti. Böylece siyaset firi de saraydan tecessüsünü tamami!e taki Amerikan kadınlarını bir hüzün • ser iJunal edilmeden sür'atle etraıfa ya. 
tarihi sahifelerini çevirecek bir büyük aleminin en güç zeminlennde tecrübe e- d ı yılır. ; oyuracak bir gıda almaksızın çekildi, dür kaplaır. 
hadise olunca, zihinlerde bunun manası dinmiş bir zat için İstanbul sefareti ha-

esasen sarayca kullanılabilecek başka bir San'ntkarların fotograflarım satan Bilhassa Alabama şehrinde dindar 
şl.imul dairesini geniş1 ete genişlete Tür- kikaten en münasib bir mevkidi. Bu mev 1 kiyenin yeniden bir $ergüzeşt cereyanı - kide de etrafında bütün yeni Tür kıy· e ri- isan ~arz~n_ın mevcudiyetini, bu sefirlt>r- mağazalar Nelson Ed iv'nin fotograf ~ kadınlardan mürekikeb bir grup şehrin 

den hıç hırı farzedemezdi · · k ·· t ed k 
na kendisini salıverece~i ihtimalini ha - calinden mürekkeb bir dost hnlkası vü • Nih t h k · larını satmak. ile başa çıkamazlar. Di - pıs oposun.<l muracaa ere güzel 
tırlara getirmek pek tabii idi. Onun için cude getirmiş idi. Onun bütün cazib ev- aye are et günü geldi. O gün 1 v f • tı- A b b Nf-lsonun gözlerinin açılması için dua. 

bütün sefirler, orta elçiler büyu"k resmi ger ta.ra tan sana ~axın m.ensu u ,· 1 t t'b tt' . 
burada derhal sefirlerde bir kıpırdanma, safına en müsaid şcraitle iştirak eden 1 d k b 1 k ti ar er 1 e ırır. 

elbiselerile Dolınabahçede toplanmı~lar _ un ugu umpanya • u şayıa arı a 
pirelemm vücudlerinde birbirini gördük- zevcesile beraber sefarette Union Fran - ~ Toronto şehrinde ise onun gözlerine 

dı. Teşyie gelen kalabahk bil' cemaatle bir surette tekzib eder. 
çe artan bir kımıldanma asarı müşahede çaise'de öyle toplantılar tertib ederlerdi ameliyat yapacak olan profesörün fam! 
edildi: elbette bunlardan bir çoğu Babı- ki davetlileri bunlardan en iyi intıbalcır- beraber onlar da ayrıca bir zümre teşkil Bu tekzib işi büsbütün alevlendi • bile Han edilir. Profesörden mül§kat 
i liye müracaat ve maksadı istiknah kin la ayrılmış olurlardı. İşte bu suretle bir ederek hünkarın zırhlısına doğru gidi • rir. talebinde bile ıbulunulur. 
vcsile1<!r buluyorlardı; bunlara etrafile gün sefir koluma girdi: - Güzel bir se- şinde hazır bulundular. Toplar. müzika- İşte bu sırad8 Nelson Eddy konser 
vakıf değildik amma sefırler arnsında yahat yapacaksınız. Pek temaşaya şayan lar, alkışlar, beşuş ve mütebessim ihtiyar vermek üzere turneye çıkar. İlk kon - Sekiz zengin ve genç kadın bu pro • 

1 k bir padişah, her tarafta sırmalı elbiseler fesöre müracaat ederler ve sevgilileri 
bizlerle dost olanlar da vardı; bunlara mem e etlerde dola§acaksınız. E1bctte ··ıı;.;; , d ld . . ·• serinde mutadı hilafına olarak elinde 
tesadüf ettikçe yahud onlar tarafından buralarda müsahedatınızdan Türk ede - go6 us.er e parı ıyan nışanlar, daha kım w • Nelrnn Eddy'nin gözlerini bütün ihti • 

b. t d hJ .::ı· 1 . k . . 1 bilir neler, bu seyahatten doğacak pek no ta kagıdı ıle sahneye çııkar. Şarkı mam ·ı t 1 . 1 ini wı k tesadüfler icad edildikçe anlardı.ti: ki hep- ıya ına a euıye er getırece sınız . . · I , . .. w ~ w ... 
1 e ec avı ey emes a!ğ ayara 

sinde bu seyahate dair mümkün olan ma diye başladı. Bende zaten söylenecek bir mes ud netıceleı:ıı; yahud . · · soylemcge başlar. Kagı<la bakmaz fa - rica ederler. 
Jtımatı nere1crde bulınak fırsatı zuhur şeyler yoktu; herkesce tahmin ediıebi - Bu son ihtimali düşünmek bHe caiz kat daima elinde evirir, çevirir. Bütün bunlardan h berd ı 

d ğildi ff k' d b .. ·· , a ar o an san 
edebilirse oralardan toplamak için aza - !enlerden ba~ka söylenecek şeyler ol - e · ıç ımse e ugunun neşesini H alk bunu kendisinin amalığına at- atkar ise omuzlarını silkerek "l 
mi bir gayret vardır. İşte bu suretle se- saydı bPe hünkarın pek yakınında bu - izale edebilecek bir düşünce gölgesi yok- feder ve nola kağıdının amalara! mah- İşte si7e garib bir masal gu er. 
yahat gününe tekaddüm eden hafta için- lunmak ha~ebile mevkiin icabatma göre tu demek doğru olur. Belki sefirler dü • ı · · · 
de muhtelif vesilelerle Fransa s~firi idarei lisan etmek tabii idi. Ne kadar giz şünüyorlardı. sefinesinde istirahat değil cenk esbabı ren acib dünyanın her noktasında yeni 
Bampard, İtalya sefiri Marquic; İmperi • lense gene belli olan istimzaclardarı ka - Bu teşyi merasimi o kadar güzel, o aramalıydı. Bana tahsis olunan yatak o- bir ders almış olduk. 
ali, Avusturya sefiri Pallavicini ile ben çınarak muhavere onun vukuf sermaye- derece par~ak idi ki bunu temaşa için dası -buna oda demek pek müsaadckar Hünkar için zırhlının en büyük sayı _ 
de bu mese1€ye dair istizah suallerine sine bir ilave yapmadan bitmiş oldu. ~olmab~hçeye kadar gelenlerin hiçbıri ih bir tabir kullanmak olur- bir delikti, lan salonunda yerde müteaddid şilteler. 
maruz kaldım; bittabi bu füaller büs1'ü.- Şahsen pek zarif ve haiz oldu'ğu a9a - tı~a~ edilen ~~hmetten nedamet etme - çelik ve demir içinde oyulmuş bir delik den müteşekkil bir yatak yapılmıştı. O· 
tün başka bahanelerin arkasında siyaset !etle hemahenk bir hoş eda sahibi olan, mıştır denebılir. ki ona sokulmak, içine girmek için bir nu başka türlü barındırnıağa imkan yok
adamlarına mahsus olan ihtiyatlarla, ör- ve siyaset a!eminde de İtalyanın an'a • Hünkar bizzat zırhlısında idi, doğru • kedi olmak lazım geliyordu. Kim bihr tu; fakat bu yolculuktan öyle memnun 
tülerle kapatılarak belli olmıyan şekil - nevi Genes ve Venise inceliklerine en dan doğruya maiyetinde bulunmaları i- h angi yüksek rütbede bir zabitin IUtfile idi ki o da bizler gibi birer çelik içinde 
]erde vukua gelirdi. geniş mikyasta tevarüs eden ltalya sefi- cab eden zevat da öyle, fakat en müsaid bana birakılmış olan bu deliğin yatılacak oyulmuş deliğe tıkılmak lazım gelseydi 

Fransa sefiri Bompard herkes gibi be- ri Marquis İmperiali ile de gene bu se - şerait içinde seyahate çıkanlar cGülce - yerile tavanı arasında beş on karışlık bir ses çıkarmıyacak, şikayet etmiyccek, se
ni de, kibaranc halleri1e, güzel şahsile, yahat için beş on dakikalık bir kısa yok- mah de bulunanlar idi elbette. cGülce • geni'şlik var mıydı, bilmem, fakat oraya vincine ha1ıel veren bir kelime söylemi • 
gözlüğünün a '.tında incıtmiyen hır istih- Jamak ve kaçınmak usulile bir muhave - mal> geniş salonlara, müteaddid kamara- girerken oradan inerken kaç kere başı- yecekti. 
za m~nası saklı zeki bakıc:i12 cezbctmış- recik oldu. Arnavudluk seyahatıne ital- !ara, o zaman için bir transatlantique kil- mı demir direklere çarptım. Maamafih Bir yandan karada, bir yanda11 rUk!\
t i. Her temns edi!:;imde de b::ına bir mey- ya pek büyük bir alaka ile ehemmiyet dar değil fakat Akdeniz için Mesagerie bütün bu zahmetlere mukabil bir harb bu şahaneye mahsus zırhlıda muzikalı:ır, 
li mahsus irae ederdi. Bunun samimiye- veriyordu. vnpurlarile müsabakada pek geri sayıl - sefinesinde seyahatin kendisme mahsus etrafta selamlıyan toplar, sahillerde mah 
t inden şiiphe verecek bir s"beb de yok - Balkanlarda her cereyan eden hadise- mıyacak derecede mükemmel addoluna - zevkleri de vardı. Bundan azami mik - şeri bir kalabalıkla halk, geride gittikçe 
t u. Arada bir de edebiyat rabıtası olunca yi herkesten ziyade takib eden ve her bilirdi .• Gülcemah bütün kalabalık 301- yasta istifade ettim. Bize lOtfen delalet uzaklaşan Dolmabahçe, Marmaray.'l doğ
konuşmalarımızda sermavP bulmak hiç vesile ile buranın havasını koklıyarak cularını her türlü istirahat esbabile ba - eden ve izahat veren nazik zabitle:.- bize ru yavaş yavaş yol a1mağa başlanıldı. 
zor olmazdı. Ct>kir<lnkten vefüme bir ha- ona göre harekatını tevzin eyliyen A • rındırmıştı; zırhlılara gelince: Bir harb her yeri gezdirdiler, ve bu hayretle:r ve- Halid Ziya U.şo.khgil 

«Scın Posfa,,nın edebi tefrikası: 4 O zaman düşündü: demek kı karlar ve 
yıldızlardan yumuşacık aba gıyinmıs d
.sanevi Noel Baba tarafından yer yüziine 
taşındığı söylenen bu hı.ırikulade bedi -
yeler, şai.onun kahyası vasıtasile adi su
r ette pazardan satın alınmıştı. Bunu an
layınca, hemen hemen gayri tabii dene-ı 
cek bir gazab ürpermesine uğramış, son
r a az kalsın kendisini a!Jp götürecek olan 1 

korkunç bir ateşle yanmı3l1. cBaba-. ona 
bakmış ve onu kurtarmıştı. 

'""NMılVAH .no ... 
Bunun üzerine, anasıle bab~sınm ikisi 

de, komşu şato sahiblerınin ziyafetinden 
dönerken, arabacı ve troikanın üç beygi
r ile beraber bir·uçuruma yuvarlanarak 
ölmüşlerdi. 

Çocuk bu suretle, daha on yaşınd:ı iken, 
hem o devirdeki Rusyamn en muazza:n 
servetlerinden birine, hem d~ bu dün -
yaya karşı bir czengin çocuğu> nun bes
liyebileceği en derin kine tevarüs etmi..;
t i. Bu dünyada, onun en şaşaalı itikadı, 
en coşkun neş'e$i arkasında ilk defa ola
rak yalanın iğrenç hakikati belirmıstl. 

O korkunç gilndenberi, !;eytanc::ı ·kaba 
bir gülüşle dağıtmadığı hiç hir zevke, hiç 
bir duyguya, hiç bir hayale kapılmamıştı. 
İç ytiztinde bedbinliğini tcyi1 edecek ha
zin bir cihet bulmadığı hiç bir hadise yok
tu. 

O zaman müthi~ bir cihangir işine gi -
riştf; seçme adamların tercüınanhğile fi
l olar ve ~irketler, bankalar ve insan sü
rllleri, zenci esir pazarları ve ualas1ar. si-

\\ 

Tfl4CUMf EDEN: 
HALİT FAHRİ OZANSOY 

'-~..ı..;.;mc:;. ____________ .;.....;....;.,;;;;;;.;.....;.......;~....,;..;...;.~...;..--....;------------------__.,, 

nema stüdyoları ve konsorsiyomlar ya -ı Montai~~e av~nüsündeki konağı~a ~iden 
rattı; madenleri deldi, cengelleri açtı ve adam boyle bır adamdı. Hava, ruzgarsız, 

gözleri açık uyuyarak en akıllara hayret I kuru güzel bir hava idi ve dona çekmiş 
verici servet1er biriktiren mucizeli bir 1 yan kaldırımları ayak'ar altında takırdı
Uyuyan .gibi ayaklarının altına en hey - yordu. 
betli teşebbüsleri ekti. Saat sabahın 2 si idi. Issız avenüniln 

Esasen kendi şahsını hiç ortada göster- ortasından, yalnız, gece ehlini taşıyan bir 
miyordu. kaç lüks otomobil geçiyordu. Yan kaldı-

Ha.o;ılı o, bu cesim, faaliyetin hayat ve- rımında ise, kalçasına sepetin.i dayıya

ricisi, bu ~alışan cüce tayfa~ının görün - rak dola~n ve Champs - Elysees'nin he
mez Alberih'i idi; ve görünüşte yalnız, nüz açık kalmış lokantalarına tekrar çı
altmlarının safasını sürmekle ve Aika la- karken ayaklarını sürten küçük bır me
net ederek su perilerini kovalamakla nekşeci kız vardı. 
meşgul görünüyor du. - Mösyöler , madamlar, menekşe alın "* benden! 

1şte b ir Sonteşrin akşam1. kiirklü man- Trikodan küçük bonesi altında, kızca-
t olan ve som kürklerı al tına mükelleİ ğız, soğuktan morarmış minyon bir çeh
.c:uvare elbiseleri giyinmiş, kafilesi ile r e gösteriyordu : senelerin soldurduğu es
beraber yürüye yürüye, Champs - E - ki bir paltonun içine, boynundan dizle -
l~ees tiyatrosundan pek uzakta olrnıyan rinin arkasına kadar gömülmüştü; don-

Y azan: J orj Delaki 

muş küçük parmakları tarazlanmış yarım 
eldivenler içinden çıkıyordu, ve fakir el
bisesi altında alakayı uyandıran müteva
zi ve sevimli bir hali vardı. Müsterih ma
vi parlak gözler, tatlı bir ses, bir meyva

nın tüyü gibi yüzünde kalmış bir nevi sa
fiyet, Faris cengelinde yolunu şaşırmış 

bir sürgün Kloe'yi hatıra getiriyordu. 

Edebiyata aşina, kuvvetli zekaya ve 
zevke malik olan Mavi Sakal, küçüğe 

hoşlanarak baktı. 

Maamafih, ona yakın tufeylisine, rey-
bi bir eda ile: 

- Güzel mizansen değil mi, ha! 
Dedi. 

Çerkes karıS'l: 

- Eve gidelim, dedi. Taşı çatlatacak 
kadar dona çekiyor. 

Küçük satıcı kız, biraz aomurtkan bir 

gülümseyişle üşümüş olan madamın sa
mur kürküne göz attı. 

Bu, Baronu güldürdü. 
Neş'eli: 

- Şimdi senin bütün mahnı satın a
lacağız, dedi. Böylece gider, rahat rahat 
yatarsın. 

Küçük Kloe. latif bir coşkunlukla 
derhal heyecanlandı: 

- Oh! meri, mösyö. Şimdi size ufak
larile büyük buketler yaparım. 

Ve o, ufak demetleri bir yere getirir
ken. Baron, müstehzi müstehzi onu süz
meğe başlamıştı. 

- Hepsi kaça bunun? 

- Küçük demeti 40 csu~ ya, mösyö. 
Yirmi tane var: 40 frank eder. Fakat ma 
demki benden hepsini satın alıyorsunuz, 

size bunları 30 ardan bırakırım. Biraz da 
uğraşma.c;ı var, değil. mi, haklı olarak .. 

- Pek ala, dedi Bar on. Sen hiç olmı:ız
sa işin kurnazlığını biliyorsun. Conson, 
ver şuna 100 frank. 

- O! bilmem, ufaklığım varsa ... 

Mavi Sakal fikrinde ısrar etti: 

- Muhakkak işden çakıyor. Haydi 

bakalım, zahmetin için ufaklığı tut! 

Sonra, zihninden tuhaf bir fikir geç • 
ti: 

- Ne dersin şuna, seni bizimle yemeğe 
götürsek? .. 

fArka.n var ) 
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programı tesbit edildi 

Gelecek Pazar günu lstanbulda Beşiktaş Vefa ile, 
Galatasaray da Fenerbahçe ile karşılaşıyor 

Ankara <Hususi) - Söme.sır tnUlınden ıs. , talmnı, bunu aa ı..ı u-.r~ıı 111~ 

tıfade er\erek, Mülkiye futbol takınunın, ce. lU•r ıon m-.ctuWM ~· ~ ~ 
nub vllfl:ıetlerlmlze temas yapmak için git .1 mlle yaµml4la.r .,. o•unu ı...o o·eere•• 
tiklerin\ yazmıştık. Mülkiyeli gençler ilk maç 1 · _ ... ,_... -"' .... -._ 

· 1 dır R~'mdr oı, n>u"•"~ .,_ •-larm1, Ac\ana muhtelıtlle yapm14lar ve bu · · 
maçı 2.1 kaznnmışlaroır. İkinci karşıl&.flna.1 par. Mülkın a&rtNt tuUıoı ~ - 111•• 

ıannı Mersin İdmanyurou ile yapan Mülki)'' 1 t.e11.T. 
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"" 24 1 

AlmanyanınRomanyadan 
yeni talebleri 

(~tarafı 1 inci sayfada l J bir ihtimalle paskalya yortularında 
gittiğine dair olan haberler hakkında Doktor Clodiua'un son aylar zarfında sonraya kadar lflrecektir. 
hiç bir malumat bulunmamaktadır. Böy- müte. addit defalar_ Bükreşe gelip gittiği Rumen Aı" anamın tekzibi 
le bir had.ise son derece ihtımalden uzak mal d B 1 
te,ekki edilmektedir. um ur. u zıyaret er, ekonomik im - Bükret 23 CA.A.> - Rumen telgraf aJDUI 

tiyazlar A1mak için Almanyaııın Roman- blldlriyor: 
Berline göre ya üzerinde tesirler icra ettiği teklmde Alınan elçlllğlnin veya Bütreft,e bulunu 

Arnsterdam 23 (A.A.) - Molotof'un tefsir edilıni§tir. Alman ıttı.sad heyetinin Romanya h11kd -
yakında Berline geleceği haberi, Alman Romaeya hükUıneti bu ana kadar Al- metine tlltlmatom ın&bjyetf.nde bir nota ın 
hariciye nezaret~ tarafınd~ tekzib ecUl - manyanm mübalAğalı taleblerine muka -=-=~:ı =ened=~ RlllDılll 
mekte ve umumıyetle siyası mehafil Mo- vemet etmeğe muvaffak olmuştur. Alman heyet1 re1sl Clodius'un benfb Ra. 
lotof'un önümüzdeki hafta zarfında Ber- Almanlann düşünce!erine göre, sabık men tıcare~ nazın ne temaaa ııeçmeclltJ. ayn& 
line muvasalatını beklemektedir. başvekil ve halen milli kalkınma cephesi mahfellerde tasrih edllmettedlr. 

Moskowt ııekzib ediyor reisi bulunan Vaida Voevod, Alman ta• Ültimatom haberi nereden çıktı. 
Moc:kova 23 (A.A ) - Molotof'un Ber- leb~erini .. Tatare~kbuod~ dahkta iyi karşıla - ~~~23 <A.A.) - Bavaa: 

line gideceğıne dair 01arak v ba • ma5a mutemay 1t.1runa adır. T• r alan mahfellerde aöylendl:ftn9 

1 
k tl d ık ,.;.,.1.,._ t · 8 

n 
1 me;: Öğrenildığine göre, Almanya, Roman- gört;t Almanyanın Romanyaya blr 1lltlmatom 

e e er e ç an şaJ ......._ amamen as • yaya verdiği bu notada, Romanyanın ha- gönderditme dair dolatan haber. Clodiua. 
sızdır. • . . _ . Rumen lktwui nezaretlnln murahbaalarlle 

r:cı. tıcaretınde yaptığı mutemadı değı - tema.sa bg.şladığı zaman Göbbels'in aJanlan 
U B k•1• şıklıkleri ve yabancı dövizler esası ÜZP - tarafından tşaa edllml.ştlr. Balbuılcl allka.. 111acar aşva 141 rinden iş yapması sistemini artık mü.sa - dar membalardan alınan haberler, vaziye -

R d 
maha ile kal'Şılamıyacağını bildirmekte tın bu merJtezde olmadlğını göstermekte • ama a ve Romanyanın birkaç hafta evvel tat- dlrler. 
bikine başladığı yeni ticaret sistemini Petrollerin nakli iti 

Roma 23 (Hususi) - Ziya~tine hu!U!'f şiddetli surette tenkid eylemektedir. İyi h:ı.ber alan mahfellerde kaydedlldllt • 
bir ehemmiyet verilen Macaruıtan baı - Al t d kl · ne göre Almanyanı.n Rumen petzoı tenten. 
vekili Kont Teleki bu sabah Romay! gel- " ır.anyam • 18 e 1 erı ja.n• ayda 180.000 tondu. ı -.. t 6 a1 1çlnd9 
m.iş, ha'k tarafmdan alkışlarla kar!i!ılan - Bukreş 23 (A.A.) - Havas: Tu!l&nın donması yüziinden Almanya tr.: 
Dnştır. Kendisini garda K t C' ') il - Clod.iusun riyasetindeki Alman pttısad miktarın ancak )'arısını alabilmtftlr. B• 
tik bal etmiştir. on ıano heyeti Rumen hükümetinden bazı ta - ı müddet zarbnda mnttetıkler yalnız kendi 

. . lehlerde bulunmuştur. İyi haber alan hlsselerlnt deRfi. Almanyanm da bWıeslnl al 
Diyf' seslendi. Vasil işitmeyince ma- zm. keneli kendine bu fena v&IZiyetten ıe-!o;:da söylenildı~ne ,esre, Ko~t Te- mah!ellerde bu talebler aşağıdaki 5 mad mışJ.ardır. Bundan batta Ttlrtlye, Yunanla.. 

dam Mari: kurtulmak çarelerini ararken araba bir çe ve Kont Cıano ile görUıecek dede hülasa edilmektedir: tan veya Yugoslavya aon ltllt.Oar mudbln,. 

O ·· d:· .. .. ..L..."-"-·r? Öyle ~- b k 1 ı... ... da b" . ve Papa ile kral taraflanndan huzura . ce daha çok miktarda petrol almlflardır. 
,- şu unuz mu uv.ıuv • ._. ay çamın aran ı5u• ırdenbıre durdu. kabul d"l kt' 1 1 - Reıchsmarkın leye nazaran kıy • Romanya flmdl İtalya 1çı1n de bir mnten • 
ii yavrum. Vasil çevir arabayı... O kadar hızh gidiyorlardı ki bu &ftli du- Bu :eı ~o ı;. Ci T 1 ki fi menletdirilmesi suretile iştira kıymetinin Jan ayırmaktadır. 

Arabacı gene aldırmayınca Jnadam ruş ikis!ni de sarstı: az kaldı d~ecek - bir ztyaf:; v ~ışı· an;i ~ e ö .. ft!re 
1 

ne arttırılması. Almanlann Ma~ı Tunada m1lhlm hubu • 
Mari t>ğiJcrek arabacıya: lerdi. Salı .. ü e, ır. yas g nı§me ere 2 - Rumen ihracat mallarına konan bat stoklan varsa da bunları nakletmek lçia 

- Hnydi Vasil .. yeter artık ... Ge - - Neden durdular? önlerine baı:ıka gun başoanacaktır. • • resimlerin indirilmesi. ,:!: ·~ yo~':in:~anıar ~:::U 
riye döneceğim. Doktor bey öşüyor.. bir arab~ mı ç1mııştı! Doktor bir taraf- Mulikahıı ehemmıyeti 3 - Almanyaya gönderilecek Rumen .tontenja:nı : ~ ~~~um 

Dıye seslendi Vasil başım çevir - tan. madam d wer taraftan eğilerek yo- Budapefte 23 (A.A.) - Macar gaz~te- malları fiatlarırun indirilmesi. 'lerdir. .. 
meksiıin haf!ce eğilerek: lu tetkik ettiler. Arabacı aşağıya atla· leri Macaristan başvekili Telekmin Ro - 4 - A1ıman - Rumen kJering sistemine e· Ra ti t h ti 

- Buradan dönülmez; yol dard!r· mıya hazırlanırken dolrtor tel.iş ve en- ma seyahatinin ehemmiyetini tebarüz Bohemya ile Moravyanm da ıthal~ . ır L ~ ~· eye 
lı.er:de geniş bir )er bulursak döneriz. dişe iç!nde: ettirmektedir. Gazeteler, iki mem _ 5 - Tunadaki Alınan romorkorlerile on aya gı ıyor 
amma ha buradan geri dönmüşüz, ha - Ne var. ne oldu oğlum? diye sor- leket arasındaki münasebetlerde fevka - gaı vapurlarına Almanyaya her ay ayrı- Londra 23 <AA.> - Bilkreften Dally ır.. 
llerive gitmişiz. Hepsi bir hesab!- Yol tJu. lade bir hadise beklememek lhım geldi- lan petrol miktan haricinde mahrukat legraf gazetesine bll<llrtılyor: • _ _.. 

• k "b b' ~· . .. '-"' M linl T temini 1 Rumen hükbıetı Romanya ile .uıplml ;yarıva ya ır. gı i ır şey... Arabacı cevab vermedi ve cc.tnın ka- gını, çun&ı.ı usso - eleki - Ciano . . . . arasında Jenl bir tedlyat ttllltı akdetmell 
Doktcır biraz ileride gene hafif bir r11nl1ğında bir göl~nin uzandı~ını a:ör- görüşmelerinin iki dost mem1eket tarafını Clod.ius, ~~ iktısad. nezaretının tu.ere y:ıkında Londraya gidecek olan Ru • 

pmal rüzglrile ürperince hiddeile ıar- dülcr. Arabanın lAmbalarındaki mum- dan takib edilen işbirliği ıiyasetinm in- murahhaslarile gorüşm.elerıne yann da men tıcaret heyetlnln &1.a81nı tayin etml§ • 
mldı: lar nedense artık ışık vermiyorlardı. kişafında ancak yeni bir safha te§ldl • dev~ edecek ve bu görüşme1er büyük tir. 

- Canım, 6yle söylilJorsun amma Bu gölgenin kim olduğunu, nasıl aıdam deceğini kaydeylemektedırler. Fransız kabinesiain harb hgilizler Dr. Q·hb Vels'in 
flındi rapınca büsbütün rüzglra ~arşı nlduğunu ·birden göremediler \e o. ara- --- V-
çıkacaiız- Böyle şey olamaz ••• Araba: - bava yaklaştığı zaman kar ılarma iri lsf m'ak işler'ne dair komitesi İlk toplantlSIDI yaptı bulunduğu Vn~U:da aradılar 
yı simdi vavaş yavaş çevir ... Haydi ••. ~HvdeU, boynuna bir mendil sanlı. ba- başvekA etin be?ediyelare {Baftarafı 1 inei •Jfada) Londra 23 (Husw;i) - Amerika bari -

VaırJ basını sallıyarak nmıe&I bir lıkçı kıy~.fetinde bir adam çıktı. Yllzfi- Bir İngiliz gazetesine gHre ciye mmtepn Sumner Wellai hamil bu-
feVlPr !Ö~ledj v~ kamçısını şakırdat - ~il gl5remtvorlardı; çftnkü çenesi bağlı mühim bir tamimi Londra 23 (A.A.) - Fransadald kabi- lunan cConte di Savoi&> İtalyan transaı-
makla fkhfa etti. Madam Mari. dokto - ıdf ve gözlerinde uydurma, kara bir (Bastandı ı ind savfad,.l ne değifikliği. büyük bir liberal gazete 1 Hntiği dün Cebelüttarığa varışını mü • 
nm kula~nar yavaşça arabacuıın sar - maske vardı. lerile alınması, bu madde'erin sarAhaU olan Manchester Guardtan tarafından 1 teakib, İngiliz kontrol makamlan tara -
hoş cldu<~n~. onun için söz dinleme - 'D.">ktor ve Madam Mari haV1"et ''e icabından iken yalnız binaların enku · miisaid karşılaıımaktad. Bu gazete ka- fmdan sıkı bir araştırmaya ti.bi tutul -
diğfnt ~yleyınce doktor büsbütün kız- korku içinde, bir felAkete süründükleri- kıymeti üzerinden istimlik edilmek 1s • bine deiifikliğini, harb fikrinin ilerledi - mU§tur. 
clı: nt sezmekle beraber hAIA arabacılaınn- tenildiği gelen evraktan ve konulan kıy- llne delil saymakta ve Fransanın yaptı- Ara§tırma, bazı kimselerin sahte pa • 

-: Ssl"a s6vlftyonım Vastl; haydi ge- "an Omidlerfni kesmfyerek ondan ls - metlerden anlaşı'ıinaktadır. ğı bu hareketin, er geç İngiltere tarafln- saportla bu vapurda seyahat ettiklerme 
ri clr.'n bakavım... ttmdad Pdet-eklert sırada dik bir ses: Vakıflar umum müdürlüğü bütçesinin dan da yapılması icab edeceğim :lllve et- dair verilen bir haber üzerine yapılmıt-

Dıye havkırdı. Ortalık o kadar ten- - H;tydf bakalım ihtiyarlar, aşağı- müvazenesini temin noktac:ından vakıf mektedir. tır. 
ha, evden. insandan. o kadMr Uzaktı ki va... gayri menkullerin .istimlakinde hususi Mezkdr gazete Reynıud'nun cSiyueti Amerikan membalarma göre bu araş· 
l:m sessfzltk kinde doktorun sesi akts - Emrinf verdi. Dokt.or titrek sesile: m · k et hakkındaki esaslanıı tatbiki mizin gid~i çok fazla batidir. sözGnü tırma, Alman devlet bankası t•muın mil-
ler yaptığı halde ar baeıya tesir etme- - Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz biz- mu af olacağına Devlet Şurasında ka- tekrar ve bu sözil takdir ettikten sonra dürü Dr. Şahtm vapurda bulunduğuna 
mişti. O v~riııd~n lmruldamıyor; volu- den? rar verılmış o'duğu gibi kanunda ıstim • Reynaudyu mesai arkadaşlarının, bundan dair vaki iş'arat üzerine yapılmıştır. 
na devam ediyordu. Dive sormak tstedt. Öteki daha ha- lak lüzumu İcra Vekilleri Heyeti ka • evvelki kabinede dahil olanlardan daha Vapur, Cebelüttarıkta on üç saat ala,. 

Doktor bfr iki dalkik:a sonra asabi • kim bir sesle: rarile tahakkuk eden mahal ve an:ılarm iyı bir heyet teşkil ettilı:lerln söylemelı.te konmuştur. Sumner Wells ve maiyeti er-
yetle yerindPl1 k1mı1danal'&k arabaeı • - Havdi. ~bu\- ohm, asa~vR... parasız veya hali hazır kıymet1eril~ aJı- ve Münib siyaseti taraft rlan olduğu an- kam müstesna, diğer bütün yolculann pa 
ya dcmt e··Mf. Onun ete~ni çekerek: Bir ayağını ar banın kenar na davı- nabi1eceğini iınird·r. Binaenaleyh yu • laşılan bir azanın kabineden uzaklaştırıl- saportlan tetkik edilmiftir. 

- Sar.a c:övlüy T"Um· ıterlye ~önecek van adam, eJ"ndek saldırma ile yeri karıda yazılı hali hazır kıvmetlerile alı- masını memnuniyetle kaydetmektedıl'. Wells, Cebelüttarıkta karaya çıkma • 
misi~" Y(:ksa kendi istediğini ml ya - a(Ssteriyor onltta çab'* olmalarını işa- nacağı gösterilen binalı vakıf mahallerın Manchester Guardian, yazısının .onun mıı •. yalnız ken~ ziyarete ~~l~n A • 
~ksm' ret edfvordu. enkaz k ymeti üzerinden alınmasına iba- da harb komitesinin teşkilini tasvible te- merika konsolosu ıJe kısa bır goruşmede 

O ~ne kad<'!'r terbiyeli. s(§z dinler. Arabacı 'hi~ sesini ~ııkarmatlan hav. renin c:arahati mani oldu~u gibi lstan - b rüz ettiriyor. bulunmuştur. Gazetecilere herhangi btr 
'°11 df'l"t'c-e nazillr. nlan arabaeı birden - vanların b8191nda bekledf Vt kfn iki th- bulda Eminönü meydanının istim'akine Amsterdan.ı 23 (A.A.) - Yen! Pram"lz beyanat vermemiştir. 
btre sh1A~1nı değistfrmiştt. Bu şiddetli tfvar onun da bu f~de methald~r oJdu • aid kanunda bunu açık olarak göster • hbinesinfn, Alman rlvasf me'fıafilinde en cConte eli Savoia-., kontrolil milteakib 
ihtara karsı ayni şiddetle: ~u en son anhvabildiler. Kamamn mekte bulunmuş olduğundan bu ga,7J fazla naze.n dikkati calib g~rülen ciheti, Amerikaya doğru hareket etmiftlr. 

- thttvar vertiıe otur. Ben senin ha- patıltısı onlarda en kiJ,.ük bir nın'u- menkullerin de bina ve arsasına usu1Pn ıo.-manso ruhu yaşatmasıdır. Ajansın verdi.il ma16mat 
tırın için arı:ıhı-'!llnı denize tekerl~te - vemet fikrinin bile 8nüne geçti. Ma • konacak kıymet üzerinden istimlik edil- Roterdam gazetesi, mn.temleke nazın Nnyork 23 (A.A.) - Nevyor\ Dall7 
aıem ... N~ vakit canım 1sfs3e 0 za - dam Marl: mesi icab eder. Mande'den başka, dahUlye nazın Hemi News gazetesibin Cebelilttarıktan ha· 
•n dönece&fm... - Ah. dedf. thtiya'l"dır ayakta dura- Bu dairede hareket edilmesini ve bir Rov'ın K1emanao tarafından tet1d1 edı • ~ aldılma göre, Sumner Wellsin bin· 

Dfye balttrdı. Ba een'b doktoru ldıp- cak haU yoktur doktonwı ... Ne istiyor- de bazı belediyelerce arsasının parasız a- l~rt ham komitesine aza sıfatt\e dahil ol- dıtl İtalyan bandıralı Conte di Savola 
!ere bfndfTdiM halde madam Manvf qunuz bu zavallı adamdan? bizden ne 1ı1nabilmest için üzerinde bina olan ma - muş bulunduğunu kaydedlyo.r. va~ İngilizler tarafından 13 saat tev-
lena halde korkutmuştu. Doktorun lru- istiyorsunuz?. hallerin maili inhidam oldu~J ileri BOrü- ---- edilmtttfr Bu tevkife sebeb A!man 
Nııuf: lerek ilk önce binası yıkıldıktan bir müd- Ekmek narktnHI aldtrdma evlet bankası eski direktaril Dr. Şahım 

- Ah. 1'lca ederim bir mesele C'lkar- ~. ~~~~ :~:ad~:; :nr~ aı;:r- det sonra arsasının bilabenel alınması yo dOşOn wem{de bulundutuna datr çıkan bir P • 
lm'Vmız. Bem ki earboftur; ne ptılt 51 

., a • · • e r. luna gidi1mek istenildiği de görillmekte ytadır. 
• bl?mf"°r. ' ya - lmyorsun · Sen paracıklannı muhak • olduğundan kanunun tecviz etmedilf bu (Bastarafı t fnei sayfada) İngilizler, ocak dairelerini, tahlisiye 

Diye bldadı. Doktor kak: bir yere s klarnışsmdır. gibi emri vakilere meydan verilmem~- Belediye, ekmek ftatlannı indirm~k kayıklannı, hava manikalarmı direklerin 
madam Mart koııkudan lıiddettnden, Madam, 1 nm bu mechul adam ni ehemmiyetle dilerim. için yaptığı tetkiklerden müsbet neti - tepesine vanneıya kadar her tarafı ta • 
tftrerler'!tP.n •nbal ~ zan~r tanrfından t 1 f z ed~lmesinden ke~- .......................................................... _ ceye varamamıştır. Fırıncılar, müteaddid mamen aramı"8rdır. Fabt Dr. Şaht va-
ilıapel.etden ftittkn ~yollardan ve distnı ,avet n d qına. bu tecavu- r I .1, kU tik habe le " birlikler vacude gettrdtkıerfnden araıa- purda bwumtıadıiından bu araftırmalar 
)lordu. em.. &Ar'atle gidi- ztln mürett u na hükmederek \, zrrı en ç r r _, rmdaki rekabet ortadan kalkmııtır. Fı - beyhude o'muttur. 

Vazı t, 1n bir koyun 1!1 re ıtaat etti. Arabanm . Eri 1 nnc 1.ar arasında rekabet meydana ft - -. 
bir ı:s ~ten:1:* delil. bil' tarafından. r. di~er tarafındaın aR!z;:;~~~~~~r ..,::::~ır. t ve bade:n tirmek, ekmek fiatlannı karşıbklı kır - ÇU~UrOVada parruk 8k,mİ 
dnden dıa tehlBrell bir hal afroesi Yiı- Mart &şal ndiler. Haydud. onları ara- * İstanbul emniyet mfidürlüttı dördilnctı mak için makul bir mücadele meydana Adana (Hususi) - Ziraat Veklletl pa-
.Madam ~"ıannfn haklı ~r~~lı için han n ark af davet... ~rek denize ışube müdtırn Tacettin Ortneac;, 't1.l!yetl'1\ z getirmek mak!adile muvakkat bfr mtıd - muk işleri müdiiril Necati Adanaya ge-1 -
tedil harekPte karM- d ...... ~ ~~- men •rı> ve k . u gosterdi· emnlyt> müdfirlür,üne tayln edDerek gelmiş det için ekmekten nark usulünnn kaldı - di. Pamuk işleri müdürünüiı Ankaradan 

t..-t b' l "- ve
1
ren O.ıuur Aa• - Şimd b•r ınnıze tutun :ı ve vaz1 ruıtne başlamıftır nlması düşünülmektedir. Belediy .. iktı- ge'işi bu yıl Çukurovada pamuk ekim 

raUt" ,. !1'1'8 JK yere at amavı bile du- voldan ~ in · ba • w - j · ' .. Fı:ılrat bu b<rzu.k t ~a n z ... ~ - * I ()('seli maarif müdurü Kemal Ermad sad işleri müdür'üğü bu husustaki tet - sahasının arttınlması için tetktkat yap • 
fÜndu . • . . ' aşlı. vahud dan E e • tl şu adaı ~k b a Kay ert maarlf mt\dürlfılüne, Erzincan kiklerfni müsbet neticeye vardtnrsa bfr mak icab eden tedbirleri almak için .. 
çalı -..·e dı 1<""n ıcm ..ıpk lda bir ta aıf !'Öri\De W\c:ftk ahcni altına lmaarU mildt\ril Bedri Ahi!kalı "t'lJAyetımtz " l ve 
m k rrmı 1r varı yolda kalmak ta göze Yol bo amn:.a • maartı mUdtırlüğil tayin edllmlperJir. muddet ekmeWten nark kaldırılacaktır. dir. . 

1 1
, ·~; d ı. 1i le b- Burada ışık aönme riibel rı yapılmış Ye Hem ucuz ekmek ve hem iyi ekmek Pl- Ktl'V'Vetle tahmin edildilfne gl>re btı 

8 1"
0 

krı 1 
, .. d M.a . .. 

1 
k 

1 
ar a: '6Y ··• ; -11....L;_~ ee~ .btltb ~ n m keten ret lunıt de edildi~ takdirde tekrar nark usulilıwt yıl pamuk ekim sahası yüzde em artacak 

o tor ma am nye soy eme s - t•nçgn eM'J ıarun -..t bftlDJtıct.a lrahmft.V d6nillmiyecektfr. n rekolte 50 milyon kiloJU bulacaktır. 
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SON POSTA 

(Tenasül Hayatımız) 
adh eser hakkında 

bir tavzih 

Sayfa q 

«Son Posta,, ıun tarihi tefriknsl: 5 

Y zan: Nimet Mustafa 
E. N. Energin 1mzaslle gazet.Gmize ıönderl

len ve dilııkfi yımızda int1418r eden yazı 
hıı.&kmda, ~rl nqreden müe&HSe tarafın.. 

dan bir tavrih aldık. Bu ;razıyı 8.§atıda der
cedlyorın: 

c •••• idaresi umum müdürü olduğum 
halde hır daktiloyla evlenmemi garib bul 
dular. Niye garib buldular, neden garlb 
buldular? .. 1ıte ben bunu anlayamıyo -
rum ya ... 

Bir müdür, kimi isterse alırnu§ .. bu da 
earib bir du§Ünce ya .. ben daktilom N e
layı aldım amma, daktilom Necla beni 
begellmC6eydi .. nrual alırdım? Muhakkak 
ki be-ğenırdi. İ§te buna gülüyorum. İşte 
bunu garıb buıuyorum. Benim daktilom
la evl~nmeını ı. .b bulanlar hata eder -
1 r. F kat ben uaktilomun beni beğen _ 
l'ru§ oknaimı garıb bulunca zerre kadar 
ha~ etmemişimdir. 

Baştan sona kadar anlatayım; 
Bır gun dairemdekı odamdaydım. Ka

pı vuruldu. 
- Giriniz. 
D~dım, kapı açıldı. Bir genç kız içeri 

iJrdı. Dudaluarınaa çekingen bir tebes
aum vardı. 

- Umum Müdür bey? 
- Benim buyurunuz. 
Ka?'§ımdakı koltuğu gösterdlrn; 

Buyurun oturunuz. 
Bir an tereddüdle yuzüme baktı. Be _ 

nim hergun gordüğü, sokakta seUun ver
dığı tramvayda ona yerıı1i veren insan -
lnrdan backa t ı- b' . ~ ur u ır ınsan olmadığımı 
anlamış olmalıydı ki, mutmain bir tavır
la gösterdiğim koltuğa oturdu· 

- Bir emri · · . nız mı var bayan? 
Emı·ıniz mi var? deyişım onu şa§ırt -

mıştı. 

-:. Hayır efendim, fakat. 
Yuzune bakı d . 
ı.k yor um. Bır asalet, bir in-

ee ı vardı. 

- Sizi dinliyorum bayan 

. ~ah~t ?turduğu koltukta ~~iyetini ele 
~ıştırdı. Amir önündeki memur h 1. . 
almıştı: a mı 

- ~~~ak mecburiyetindeyim, siz
den bır ış nca edecektim. 

. -:--: Estağfürullah.. size hemen i.ı vere -
bılınm. Ne i§ istersiniz? 

- Bir daktiloluk. 

- Makinede y zı yazmayı biliyorsu -
nuz demek? 

- Biraz ev t B· k · · · ır aç ecnebi lisan l da bılirim. 

Birkaç ecnebi lisan bilmiyordum ki 1 
~angı lisanlan bildiğini soraydım ve ~ 
lisanlardan onu imtihan edeydim. 

l 
- Bugünden itibaren vazifenize baş -

ıyabilirsiniz. 

. Onu kendime daktilo yapmı~tım. Be -
nım hususi büromda çıkacak yazılan ta
pe edecekti. 

.Aklımda ıdi, çağırtacaktım. Neden bil 
mıyorum. Fakat ben çağırtmadan evvel 
~ odama girdi. Elinde tape ettiği kağıd
. r vardı. Kağıdlan bir tenis raketi tu -
tar gibi tutmuştu. 

Kendımi gülmemek için zor zaptet -
ntiştirn amma 

' 
- Siz teni oynamasını bilır misiniz? 
Demeden de duramanuştım. Gözleri 

birdenbire aydınlanmıştı: 
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- Oynarım, ıiz de oynar mısınız? 
Çok eskiden birkaç defa tenis oyna -

mıştım: 

Cevab verdim: 

Yazan: Hasan Adnan Giz 

cBu esertn m~m. diğer büyük tlbbl Tfil
garizasyon eserlerlle haklı bir ıöhret almış 
olan <Dr. Frltz Kahn) dil'. E3erl terctlroe e_ 

- Biraz oynardım. den (Cemil Cahid Oem) dir. Dr. hrklun Frlk 
- Oynayalım. kendisine bu tercüme i.şlnde llml l!tılablar 

insan azmanı 
Birdenbire toparlanmıştı: balmnuıdan yardım et.mlştlr. Sayın profe- Biraz ileride küçük kayalal' arasından 'sekiz yıl geçti. Kırk sek\ı yirmi iki daha 
_ Affedersiniz beyefendi. Makinede sör Tcvfi!t Remzi K.aza.ncıgil mcvzuun ehem çıkıp süzü?erek, yeşil otların hazırlndı4 kaç eder? 

yazdığım kağıdları getirmiştim. • mlyetınl bir takriz yazısll~ tebarüz ettirerek ğı bir yataktan geçen berrak su bu güzel - Yetmi~. 
Ben de toparlandım: Katn'm klm olduğunu ve bu mevzudaki sa- vaha manzarasını tamamlıyordu. Hepsi - Şu halde ben tam yetmiş sen~ ~v -

al lfıh1yet\nl, b1r Türk mm adamı aıfa.tu_ e mü- "-ıkboğanın bu- .. k bir itina ile hazırla- l d ~ı--- Bırakınız, ben imz a."'lm. nevver halita blld1mı.1şt1r. Kendi tercume 1§- .cu yu ve omuz )lllllda doğmuşum. 
Odadan · çıkmıştı. Makinede yazdığı ıerlnJ yetı,tırd.lğl talebelerine bırakan ve bir• dığı kır sofrasının etra!ına toplandılar. Baybars: • 

kağıdlara göz gezdirmiştim. Müsvedde - tercüme i~Ue uğraşmasına imkan olmıyacnk Zaten ondan başka ne karnı acıkan vardı, - Allnh uzun ömür versin -dedi- hiç 
leri doğru tape etmiş miydi, onun pek kadar ağır tr.ava.ylar içinde bulunan bir mm ne de yemek yiyen. Yalandan ellerini a- Cengizin hizmetinde bulundunuz mu? 
farkına varmadım. Fakat hepsini imzala- adamımndır. Bu zevat, memleketin böyle ğızlanna götürüp getiriyorlar, sakin du - - Tam otuz yıl onun ve oğullarının 
dım. Zili çaldım, odacı geldi: ı bir esere 01an ihtiyacını en ~yl takdir edecek ruşlarına rağmen kadının sıkıntısı öteki- başbuğluğu altında dövüştün-... Çinde Ok-

b ğ ız vazıyet~ bulundukları Jçlndır ki bu hlzmetı l . du·· ciincesi vüzlerinden okunuvordu tay Hanla. Harzemde Kurdcebe ile be ~ - Yeni gelen ayanı ça ırm · hiçbir ka.-ıJık beklema"'ftn yapm•slardır erın )'- .; " · 
Bir dakika geçti geçmefü, göründi.i. Anlaşılı~~r kl yazı s;:;bl daha ~seri ~Une Ankboğanın müthiş işti~a.71 Bay~arsm raber bu'undum. Sobutayln on beş yıldan 
Yüzü kıpkırmızı idi. Korkmuştu san- alma<ıan <menfaat içindir!) hükmünü ver- dıkkatini çekerek, bi:_ an duşunc:ıen~_d':1 fazla silah arkadaşlığım vardır. Artık kn-

ki.. Ah şu müdiri umumi odacıları ne a- m:ş. E~er eseri tamamen okumu)i olsaydı e-, ayrılmış ve onun muheykel ~~cu~.unu, na ve kavgaya o kadar kanıksadım ki 
"b , 1 lar Kim bilir ona be - ser!n Uk sayfalarında yazıları ve adlan se- yaşının geçkiıiliğine rağmen hala bukul- bana bir dokunan olmadıktan sonra dün-

cayı şeyıer o ur . .. ll' t " te im iz l 1 . 
. d ğ ıl bir tavırla ç-en mue · • mu re ve takr maka es sa mez sertliğini muhafaza eden gergın a - yn birbirine girse yerimden bile kıpır -nım onu çağır ı ımı nas . hlblrrlni birbirine ıı:ar19tırıp galatlara dil§- • 

sövlemişti de korkutmuştu. Ona bemm mezeli. dalatmı seyre dalmıştı. damak istemiyorum. 
hiddetlendiği.mi, bar bar bağıracağımı I K tnbın ilmi kıymetine gelince: Bunu mli- - Kaç yaşındasınız? diye sordu. Eski kölemen eroiri: 

h . tt' · ti? nakoşa edebilecek vaziyette bulunmıyan· Doymak bilmiyen adam, bu suale kah- - Jyı· ki şun' di onların hizmetinde de-mı ıs e ırmış . • 

1 

. 
_ B NeclA m ktub\an imzala - yani morfoloji, biyoloji, fizyoloji gibi müs - kahalarla gülmüştü. Onun zaıkası tatnun ğilsiniz -diye kaşlannı çattı- eğer hala 

ayan 
1 

bet llhrJerde söz söylemek salAhlyeti §Öyle edildiği zaman olur olmaz her şeye gül- onların adamı olsaydın, hayatımı kurtar-
dım. . 1 d . dur.sun, terbiye ve sosyoloji bakımından da k • d . eli. N ·esi Baybarsın sualin- · 1 d lmak 

Ylüzündeki kırmızılık zaıl o uyor u asıl mlltaıcayı başka1arına bıraktığını ken - me a etıy eş . d mana rağmen senın e ost o ta güç-
- Bir yanlış yapmış olmayım efen - dl i söv1i:ıcn :,azı sahibine soylenecck şeyi den değil, Hacı Merzukun ° bır tu~um o- lük çekecektim. 

dim, henüz ilk defa... de böy1e: bir tavzih yazısı içine koymayı doğ_ lusu nefis üzüm pekmezmden doguyor - - Niçin? 
_ Hayır hlç bir yan11ş görmedim. . ru _ bultnuyoruz.• du. . . - Çünkü ben Temoçinle onun bütiin 
Ayakta duruyor. sözlerimi bitirme:-nı - Ben onlarla konuşmak ıstesem. - Delikanlının şu sualıne bak - dıyc- a~kerlerinden nerret ederim. 

beklivordu. Ben onun ayakta durmasın - - Bilmem ki .. onlar pek evden çık - rek bir kahkaha attı - muhakkak sen - Nefret mi? 
dan muztaribclim. mazlar. şu çocuğun ihtiyar, Uıtiyar dedığinc ba- _ Evet. 

- Oturun. - Ben gelırım. Hem bu akşam beni e· kıp benı hakikaten çüriik bir şey sandın. _ Ah elime -bir fırsat düşse yoıt mu 
Diye<:ektim. Fakat daktilosu hakkında vinizc kabul ederseniz. Bizim memlekette bir erkek ot~zuna ka- onlardan öyle bir öc almak istiyorum ki! 

fena bir nivet besliyen bir müdür vazi - - Annem'e babamla benim vazifem dar çocuk, altmışına kadar delıkanlı ve Onlar yurdumuzu bastılar. Ocaklanmızı 
y tine r,ir~ek istemiyordum. Konusmak hakkındaki konuşacaksınız? Annem ba · 1 ondan sonra tam erkektir. 1 yıkıp bütün kardeşlerimi kılıçtan geçir -
da istiyordum ya1. 1 bam çalışmamı istemiyorlardı ki, onları Pazılarını şişirerek kollarında toplan:ın diler. Koca Kıpçak yangın yerine döndü . 

_ Bayan Neclft, ma;ısımz hakkında ben güçlükJe ikna edebildim. kuvvetin demir güllesinı sa 'ladı: 1 Bizim böyle sürünmemize Türklerin bır 
bir şey konusulmadı zannederım. - Yalnız ben bir şeye sizi ikna ede · ı - Şu pazıları görüyor musun, bunlar birlerile vuruşmasına hep onlar sebeb 

_ Ha)'lr efendim. bilirsem herhalde kendimi çok talihli bir en aşağı yirmi sene daha dayanır. Bana oldu. Temoçin aYahın beHsıdır! 
- Ne kadar olsun istersiniz? in~an adde.d~ceğim. _Neclıl hanı~, sizinle bak ev'ad, bu gövdenin hamuru~u peh- 1 Arıkboğa, henüz ağzına koyduğu iri 

. ev.enmek ıs~eyen bır ~rnç sızın kadar livan Pilenin tekme.si yoğurdu. Pıle adını bı"r lokmayı hiddetinden yutamıyarak - Bilmem sız . .. 
_ Ben mi, size ne kadar kafi gelir? lisan b!lmezse, .sizin kadar iyi tenis oyna· hiç işittin mi? Oktay hanın başpehlivanı \ haykırdı: 
_ B'lmcm. , masa, ata binmeyi bilmece, ne bileyim ve dunyanın en güçlü adamıydı o. Hey _ Bana bak arkadaş! Tcmoçin dün • 

- Niçin bilmiyorsunuz? \siz.'n bildiği~.iz bi_r ÇO~. ~y1~~i. bilmez<;~ koca P~le bır zaman İran~ en biıyük Pe:1 yanın en büyük başbu~u~u:. O~u yakın-
- Şimdiye kadar hiç çalışmadım ki. ona bunları oğret.ı r mı) dınız . l livanı ıle tutuşmuştu. H~ç. unutmam bır dan tanımıyanlar degerını bümedıl<:". 
- Siz hiç bir iş görmediniz mi? Cevab vermedı. Ben tekrar sordum: '\'uruşta herifin kenuklerını kırdı. T<>moçin çok büyük bir ülkü taşıyor, bu-
- İş mi? Hayır.. - Annenizle babanızla konuşmadan Birden içinde gençlik arzuları uyan - tün dünya unıklarım Tihirlin gök bay -
- Şimdiye kadar ne yapardmız şunu ~ğrenmck isterdim. mıştı. Yerinden ~ıçrıyarnk Naymanın bi- rağı altında birleştirmek istiyordu. O bi-

ş A°'"f d" . Yerımden kalktım. Ona yakın koltuğa 'eg· ini kavradı: rnz daha yaşasa, güneşin doğduğu yer ~ - ey... _ e ınız. 

_ Neler bifüsiniz oturdum : - Haydi delıkanlı gel şu çimenlikte bir den mağribe kadar bütün yurdlar bizim 
Başını önüne eğdi. Ben ısrar eltim: - O kimse ben olsam, Vt' anncnjze tutuşalım. olacak bugünkü fenalıkların hiç bıri çık-~ 
_ Neler bilirsiniz? babanıza sizin'!.e evlenme~ istediğım; SQY _ Ne yapıyorsun ihtiyar? Benı de mi mıyacaktı. Dünyanın bugünkü karışık -. 

C bı·r şev liY. eceg~:mi, size haber versE'm ne dersi · lraıl pehlh'anı gibi vere çarpmak istiyor- lı,;.ına sebeb türedi hanların çoğalmas! -evab vermiyordu, tek ona .; .; b 1 
söyletmiş olmak için: niz? ~un? dır. Bizim eski ölüler bir palasa on der -

- Ne bıleyim, dedim, şoförlük, mav • Yüzüme baktı. Çok dikk~tlı baktı. Bir - Şu kahpe dünyanın hahne bak, dün· viş sığar amma dünya iki padişaha dar 
na ı k dahn baktı: kü çocuklar palazlanıp Pileniıı yoldaşın.1 gelir demişler. Ne yazık ki Tcmoçin işi-

cı ı · · · _ Annem ,_abam sı"zirıle tanıc:mış ol - "ld"' T'" kler'ıı arasınn Yüzü gülmüştü: ıx ~ ihtiyar diyorlar ha!.. ni bitirmeden o u ve ur ı 
- Otomobil kullanırım, kotra, kürek.. maktan memnun olacaklardır. Kadın bu sahneden hoşlanmı~, yüzünü fesad karıştı. 

sonra kayak .. iyi ata binerim, tabii bisik· - Siz de büroda iŞ istcmiyecek siniz kapayıp gülüyordu. Cengizin tahkir edilmesine o kadar 
lete de. değil mi? Çünkü daha iyı sız-. daha uv .- Boğa külahını alnına )'lktp Baybnrsın kızmıştı ki Nayman onlara göstermeden 

- Bun'ar mı? gun bir iş. benim karım olmanm tekM önüne çömeldi. hiddetli bir işaret yapmasa da~a çok 
- Affedersiniz., şaşınyorum. edeceğim. D aşımın hesabını vereyim ceyler söyliyecekti. Onun susınnsıle be -

Ad C · .Olur Cezmi. deyin. - ur sana Y " · b' t t 1 k "'kt" H si Artık fazla teşrifata lüzum yoktu: ım czmı... . a· U gur beyi Barco han Tcımoçinin rqber mec~se 11: a sızı ço u. ep 
- Oturun Necla hanım. liitfen şu kol· - C..ezmi. ~;;::retsin: girdiği zaman ben yirmi iki yn· \bütün şark alemini düşündüren büyük 

tuğa ... Anneniz babanız var değil mi? - Necla... şındaydım. 0 günden bugüne tnm kırk kaygulara dalmışlardı. (Arkası var) 
-~cl~y~~~ ı~~~n~~il~la~~ecrlc-i~i~m~.=~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~=~~~=~=~~~ 

- ~- ı.ıcuncl" hayret ve hevecandan r.•yni su- tü taraflanm ... Ne kadar ~udduk .• _ Nazik adammış doğrusu .. ben te- " - - d 
•efon etmeyi kendisine vfıdettiğim hal- retle sararan Hicrana <löndü: yahud mes'udbumd. · · 

H . _ Çok garib1 Çok fena!. Merkez me- - Ben de en e ... 
:ie unut'um gitti. O unutmadı. ıcran - Be"1 saadetin bu kadar büyüklü. 

· b be · el'm d" sı'z muru si1i cülımek istiyor. ı\ Jıanım istcrsenız era -r ın 1 
,- • b~ "un" den ıkorkuyordum zaten ... Halu 

b . t t kk.. diniz Hicr<lnm güzel gözleri hayret ve kor- .., 
de kendisine ızza ese· ur e ·· kendı'nı'ze ttelmediniz ... 

· d k Ik k trn ile ac.!lmı~ cevab veremiyordu: - '-"' 
Hkran yenn en a ara : Siret kosarnk odadan çıktı. Biır daki· 
-- De€!ü;ip -~m<li yanınıza' gel:rim Sııct: ka c:onra {'linde billur bir kolonya şişesi 

~~r~ uzerine ~ell~ ve ağır ipekli hır 1 peri değneği gibi sür'at ve hayret ve -
an 

1 
d kumaş serılmış olan pencerenin rici bir meharetle ış· lerken. Hicran kar 

yanın a ı geı· d' · -
ış se ırı göstererek: şısındaki büyük tuvale dkseden ve git-

-dedi- _ Üziilmeviniz -<liye devam etti- 1 k 

hel·halde b'ır ··. ··anl:ıslık olacak. Çayınızı le dönerek Hicranın -şakaklarını, bi e -
Ve nc:-h;ıl odadan çıktı. Siret te be- • . - lcrini bol bol kolonya ile hafifce uğuş. 

, .. 1z rıöm1ei!ini çıkardı ve aşağı inmeğe içtikten sonra sizi götürürüm. turdu. Arkasından Mustafa bir bardak 
hı:.11 .. landı. - Niçin çağırıyQrlar?! Benden ne çiçek suvu arıştınlmış soğuk limonata 

tah-l Şlurayka UZMısamz çok güzel b:r tikçe tecesc:iun -eden havaline havran 
o o <ıca H · " ~ .. ·· · em sıze poz vermeg~e havran bakıvcrdu 

lUZlml " - · • J ' •• 

t~l rl ~o~uyorum. Bı ressamın is - Kim bilir, ne !kadar zaman geçmiş -
e nı avrayan Öyle san'atkar ve ti. Odava ''av:aşça günün yorgun ve loş 

lncc bi.r zekaraz var iki... gölgcle;·i sinmeğe başlamıştı. Fakat ne 
. Ha~ıkaten Hi~an bu kadar essiz san'atkar çalışmaktan yorulmuş. ne de 

güzellrkleri ince ve ..... 'f kA k • .. · · 
ri b · ...... n ze ası. ap - guznl model vazıvetınden usanmıştı. 

se cnzly n imdi gu"len b. · ~ 
ıı. • ır samye Eğer kapıvn hr.ıfifce vurulup ikisi de 

ronra nıt l11Y"n rarlı halleri le ne bir . • · .. 
Famfo!a1. ne de bir ko1tetti, her halinde bu bedıı ruyadan uyanmasalar renk ve 
her hareketinde eT.ilen tabiilik ve se- şekiller karanlığa karışıp er.ıyınceye 
delik en duygusuz v katı kalblerin ka'Cl~r vakitten haberleri olmıyacaktı. 
kapalı kapıla1 ..... d h 1 b'l:--3· Sıret fırçasını tuvalden çekerek: 

..... er a aça lı.u-uı. Onu G' . . ..cı-.:ıı• 
gülerken görüp derin bir , . t -- ınruz ~-

k 1 neşe hısse. - Muc;tafa kapıyı aralıyarak· 
meme · n aritPn kal':ş'lsında berebe · 

hlnmamnk pek- .. çt.. r - Beyim çayınızı hazırladım. Soğu-
Hicran 

8 
ık gu u. . . • du bile. Amma: şimdi sizi telefonda bek 

ıınıiran b ç ~ı eden Jçen dogru liyorlar. 
Si te ir yaseının dalını ikopararak _ Kimmiş bekliye-n ?. 

re uzat~ı. Ve Siret çalışma.ğa baş • - Efendim sordum.. merıkez me -
ı. Modelinden gözlerini ayınnıyan muru imlıj .. 

w.ın'atkArın elindeki fırça. siliirli bir Siret güldü: 

S'ret ma!=~nın üs ünde açık bırakıl- istivorlar acaba? ı?etirdi. Si'ret onu da elile içirirkten 
mrs olan aıhizeyi alarak sordu: .::.._ Anlp;amadım ki bir şeyler söylü- Hicran: 

-· Kiminle teçerrüf ediyorum efen- vor .. meseleyi bilmediğim için iyice an- _ Gaır.eteler. akşam gazeteleri yok 
dirn? İıvamıvorum .. Her şey<lcn önce biraz mu? ...diy<> heyecanla sordu-

- Ha anladım. tqekkür ederim bey sUkun~t bulmanız lazım. Ben .. mer~ez Siret -0na bir yudum daha limonah. 
efendi. memuruna kah eden bir şey soylcrım. vel"{'rek: 

- N';;ısıl efendim? Benimle vazife Hicranın cevabını beklemeksizin _ Simdi bırakınız gazeteleri önce 
icabı mı görlişiiyorsunuz?. . !ekrar ahizeyi alara:k konuşmıya başla- sizi <ltisünmek lazım ... Hem niçin bu 

Siret snraruak yambaşrna ~elmış riı: kadar hev€can? Boı~a inanmıvor musw. 
olan Hicraıı•n yüzline bakarak telefona _ Efendim kendisile görüştüm. Bir nuz? Do~tlui!uma ölüme kad;r gidecek 
cenıb vermekte devam etti: saat so:ır:i beraber gelec-eğiz ... Evet .. derirı samimi dostluğuma inanmıyo:r 

- 'fabii Hicran hanım yanımdadır nezaketinize t~kkür ede..rim... musunuz? 
efendim .. size söylemiştim .. evet nişan-
hmdır .. bir ihbar mı?! Nasıl ihbar bu?! Telefonu !kapıyarak masaya dayan- Hicran çok sıkılmakta olduğunu se-

. h b ._ ile hiç bir alfıkası mıs olan Hicranın koluna girerek onu sinden ve halinden anlcd.ıgv ı Sire•: te· Hıcran nnımın za ıı.u • 
. ~ı-t G eteler mi.. Akşam gaze- ye!TI{>k odasmd~ hazırlanmış olan çay selli etme1 • ihtiyacını duyarak iç açnn 

vur. ur··· az 1 öt .. ro·· K t ta k 
te1erini henilz okumadım.. garlb!. Hic- masasına g u u. ızı 0 ur ra : g\i.llişile biraz dana sakin: 
rın hnnırnla mı görüşmek istiyorsunuz? - E1rinim ki gene bir yanlışlık ola~ - Elb~tt<> inanıyorum. Bakınız şlın.. 
Fakat .. maamafih bir kere kendisine cak ... Rica ederim Hicran hanım üzül- di müsterihim. Bir<lenbire kendime hA.
söyliyeyim. meyiniz .. Göreceksiniz ki ehemmiyetsiz kim olamadım. Çünkü şimdiye kadar 

~iret telefonun ağzmı titrediği pek bir şeydir .. Fakat Hicran yavrucuğum ömrümde polisle hiç bir işim olmadı. 
belli olan elile kapa<hktan sonra baş- ruçin bu kadar sarardın?. Bırak şu kö- (Arkası var) 
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(Memleket Haberleri] Trakya baştanbaşa 
ağaçlandırıhyor Kızdcahaniam ve _Adanada cin~yet mi, 

B·ı •kt . ,. f 1. t ısnad mı oldugu henuz 
1 eçı e ZI raı 88 ıye anlaşılamıyan bir hadise 

Köylerde binlerce meyva fidanı dikilerek. halkın 
meyyacılığa olan ra§'beti arhrılıyor 

Kızııcahamamd«n blir göriinü.§ 
Kızılcahamam (Hususi) - Kızılcaha - gQh vaziyetine sokulrnuftti.r. ~ehrin umu

mam köylüleri şimdiye kadar ömürleri- mi caddeleri de atılı ve aşısız akasyalnr 
ni arpa, buğday, çeltik olmak üzere an- dikilmek suretile Bileceğe tabi~ güzellik
cak bu üç nevi mahsulün zeriyatına has- ler verilmiştir. Ziraat Velc~letinin Ame
retmişler, feyizli topraklarJnın sinesini rika asma fidanlarından 400 bini ve muh· 
bunlardan başka her türlü mahsulatn telif cins dut fidanlarından 55 bini müte
karşı büsbütün kapatmışlardı. Çok mün- caviz gönderilmiJ, bunlar merkez ve mül
hit ve mahsuldar bir ik'ime malik olan hakattaki bağcı ve ipekçi halklarının hağ 
rnenkazamızın zürraı bütün didinme ve bahçelerine dikilmek üzere tevziat yapıl· 
uğraşmalarına rağmen bu üç mahsulün mıştır. 
\•erimi neden ibaret ise onunla kanaat --------·---
ve iktifa etmişlerdir. Cümhuriyctin ila - Gaziantep Çocuk 
nını müteakib yurdumuzun her köşesin- Esirgeme Kurumu 
de olduğu gibi kazamızda da ziraat in -
ki§afa başlamış ve mütenevvi diğer rnah- faaliyetleri 
suIB.tm da zer'i için tecrübe sahasına ge
çilmiştir. Bu meyanda bahçecilik ve mey 
va fidanları yetiştirmek hususunda pek 
bigane olan köylülerimizde bu sene bir
denbire bir heves uyanmış ve Ankara zi
raat müdürlüğiinden gönderi'en muhte
lif cins binlerce meyva fidanları kapı -
§ılnuştır. Bunların fenne muvafık bir ce
kilde dikim işlerine nezaret etmek ve~ a
meli tarzlarını göstermek üzere kazarr 
ziraat memuru Said Karaca birer birr 
köyleri dolasmakta ve yapılacak diğer zi
rai işler hakkında halkı irşad ve tenvir 
etmektedir. Bununla beraber köy'erde ve 
yol boylarında bulunan birçok yabarıi 
rneyva ağaçlarının ıslahı için aşılamak ü
zere vilfiyctimiz ziraat müdürlüğünden 
gönderilen aşı memurları da köylere gi
derek harekete geçmişlerdir. Fakat bu 
mesai ve gayretlere ra~men zirai asayi -
9in temini bu arada mümkün olup ola -
ırııyacağını da bu seneki tecrübelerin ne-, 
ti"t'si bize gösterecektir. 

Bilecikte halka 400 b!n asma 
cubuğu d11.ğıtıldı 

Bir adam ortaya çıkarak, 
Ben öldürülmedım, s~ğıml 

dedi ve tevkif edildi 
Adana (Hususi) - Ad::ınada çiftlik 

sahiblerinden Vanlı Nihadın, çiftliğinde 

çall§aD bir amelenin tecavüzüne uğradı
ğını ve İbrahim Kuı adında olan bu ıı -
çinin çiftlik sahibini bıçakladıktan son
ra kaçmış olduğunu, tahkikat safahatına 

göre bu amelenin kaçarken Vanlı Niha
dın adamları tarafından öldürü!üp cese
dinin yok edildiğinden şüphelenilerek 

araştırmalar yapıldığını bildirmiştim. 

· -~rçok köylerde akasya korulukları, meyva bahçeleri, 
fıdanlıklar kuruldu, köylere parasız fidan daiıhlıyor 

Bütün Adanayı al!kadar eden bu ha
dise, bugün bambaşka bir renk almı~· 

bulunuyor: \ 

Ortaya bir köylü çıkaı·ak: Edi.rn2 fidanlt~ın dan bir görünüş 
- c V~nlı Niha~ı yar~lıyan. İbrahim Edirne (Hususi) - Edime fidanlığını ı İmar planında inşa edileceği yerler i-

Ku§ bcnım! Ben oimedım.• dıyor. satın alan Ziraat Vekaleti fidanlıktaki şaret edilmış olan postane, inhisarlar, Iş 
~dana a~liyesi. bu adamı bu ifade ü - bütün meyvalı meyvasız fidanları para - ı Bankası, ve şehir otelile şehir klübü, gi

zerıne tevkıf etmış bulunuyor. Fakat va- sız olarak bu sene Edirne valiliğinin em- bi devletce yaptırılacak binaların inşaa
ziyet henüz aydınlanmı~ değildir. Bu a- rine bırakmış, yalnız bir yardım olmak tı için hazırlıklara başlanmıştır. Ayı ıca 
damın öldürülüp cesedi yok edildiği sa - üzere, 5000 fidan Tekirdağ ve Kırklareli 50 bin lira sarfıyle konfortabl bir ordu 
nılan İbrahim Kuş mu, yoksa Vanlı Ni- göçmen köylerine gönderilmiştir. Bu sa- evinin yapılması da kararlnştırılmif bu -
hadı ve Nihadın çiftçibaşısım kurtarmak yede birçok köyler orman kanununa u - ' lunmaktatlır. 
i~in orta!a çıkmış veya çıkarılmış bir yarak beş hektarlık akasya korulukhırı I İpsala Belediye Reisliği 
kımse mı olduğu mesele.ııl üstünde e - tesis etmektedirler. Üç dört senedenbcri 1 İpsala Belediye Reisliğine Ali Riza 
hemmiyctk duruluyor. Çorludan başlıyarak birçok kazaların Saygı scçılmiştir. Muvaffakiyetlet dile _ 

Eğer ortaya çıkan bu adam hakikaten köylerinde kuru1,an bu akasya koruluk - riz. 
İbrclıim Kuş ise ortada bir cinayet vu - ları dikkati çekecek kadar çoğalıyor. Köy eğitmenler kursu 
kubu'muş değildir. Fakat hakikaten va- Küçükten başlanan bu koruluklar her Lüleburgazda yetişecek olan kôy e -
ziyet böyle midir? İşte adliye bu düğümü sene birkaç hektar genişliyor. Bunun gı- ğitmenleri yetiştirme kursu Nisan ba -

~ • -1ınleğe çalışmaktadır. bi köylerde damızlık meyva fidanlıkları şında açılacaktır. 

Çukurov~dan Macarista a 3000 
balya pamuk satıldı 

Adana (Hususi) - Çukurova pamuk 
ihracatçJ1ar birliği tarafından Macaris -
tana satılan 3000 balya pamuğun yakın
da sevkine başlanacaktır. Halen bir11ğin 

elinde bulunan kontenjanın çok kısa bir 
zamanda bitirileceği muhakkaktır. 

İtalyadan bir çok talebler vaki ol -
mnktadır. Birlik bu talebleri tetkik et -
rnektedir. -------- --

Ankara tiyatro s~n'atkArları 
~ersinde 

Adana (Hususi) - Ankara tiyatro 
san•atkarları Mersine ~elrni' bulunuyor. 
San'atkarlar bugünlerde Adanaya gele
rek temsillere başlıyacaklardır. 

İstanbul Şehir tiyatrosu da önümüz -
deki ay Adanaya gelerek beş eser oynı -
yacaktır. 

Bu"sad' köy bayramı 

da kurulmaktadır. Tarunbaşıların idare Nalband kursları 
ettiği büyük fidanlık!ar ziraa: muallim - Maarif Veka\etinin geçen sene Trak-
lerinin nezaretinde işletilmektedir. Bu yanın Hasköyünde açtırdığı köy genç -
gidiş ziraat kalkınmasının eserlerinden- lerinin demircilik ve marangozluk kurs-
dir. ları yakın günlerde bıtmek üzeredır. Bu 

Edirne ziraat fidanlığının bu sene nun kıymetini çok iyi tanıyan köylülc -
köylüye parasız verdiği 40.000 meyva, rin dileği üzerine bir kurs daha on beş 
60.000 de akasyadır. Tekirda~ vilayeti - Nisanda açılacak ve bugünkü muallim . 
nin vekalet fidanlığından 20.000 meyva J Jer başka bir merke;ı:e taşınarak ikinci 
gene parasız olarak köylere verilmiş!ir. devre kursu orada açılacaktır. Köy kal · 

Sayısı 55 i geçen sene ko1Jektif kaza kınmasının büyük csas'armı kuran 1Ju 
ve köy fndanlıklarında ise meyvalı ve pratik kurslar köylüyü başlı başına ha
meyvasız köylere verilen fidanların sayı- rekcte ve şahirlere kadar en ufak bir 
sı 1,000,000 a yakındır. tahta ve demir tamiri için akın eden 

Bütün köylerde ve planlı bir tarzda köylüleri bu büyük külfetten kurtarmış 
kurulan kavaklık ve çeliklikler yetişti - olacaktır. 
ri\mcktedir. Kavak :naktaları bu sene 
daha cok artmıştır. Bunların da kavak 
sayısı 4 milyon hesab edilebilir. 

Bu ~ene ayrıca valilikler kôylerin he
sabına d~ğil, hususi muhasebelerin iradı 
olmak üzere en az 50 ~er bin kavak dik -
mektedir. 

Adanada açılac~k köy 
ensti•UsU haz·rl•k 1arı 

Biledk (Hususi) - Kıymetli zirut 
lt'lüdürümüz Cemal Tanın her sene oldu
lu gibi bu sene de enerjik faalıyetleri 
röze batmaktadır. Bilhaı:sa bu meyan -
da meyvalı ve meyvasız fidanlardan bağ, 
l>ahçesine parkedilmek üzere Bursa ve 
'rrakyadan binlerce elma, armud, şeftali, 
Jtavsı, kiraz, vişne gibi meyvalardan mil-

t,ayaa edilmiştir. Bunlar kısmeıi ha1k 

bahçelerine ve kısmen de hüklimetln da-

Gaziantep (Hususi) - Gaziantep Ço
cuk Esirgeme Kurumunun muhiti için 
cidden büyük bir varlık olduğunu ve bu
güne kadar çok güzel işler başardıi:nı 

söylemek Iazımdır. Her sene yüzlerce 
yavruyu himayesinde yaşatan ve birçok 
bedbaht çocuklara yaşamak zevkıni ta _ Bursa (Hc::susi) - Bugün öğle vak
nıuın bu hayır müessesemiz son sene i _ ti, Cümhuriyet alımında yüzlerce köy
çinde de çok güzel işler görmüştür. Bu lü ve binlerce şehirli halkın toplan -
sene 23 Nisan bayramının her vakitkin- tısile kö\• bc:yramı kut1ulanmıştır. Köy 
den büyük bir hararetle kut!anması için 1U ve ŞE:'hirli hatibler tarafından eski 
hazırlıklara başlanılmaktadır. Resmımiz, devrin l·öylülerile bugünün köylüleri 
kurum başkanı vazifesini ,enelerdenbt!ri arasındaki hiiyük fal'klar ve köylünün 

Edirne valiliği bu kavakhğı as!a!t yol 
üzerinde Oğulpaşa köyünde kurmu~tur. 

Kırklareli Vizede, Tekirdağ kendi mer • 
kezinde açtıracaktır. 

Adana (Hususi) - Adanamn Ha.ru -
niye nahiyesinde 200 kişilik bir köy eıu
titüsü açılacağını evvelce bildirmiştim. 

Enstitü Nisanın birinci günii açılmaktn -
dır. Bir taraftan talebe kaydınıı başlan
mış, diğer taraftan binanın tamiratı ile 
ilave kısımların inşasına geçilmiştir. 

Edirne ıehir planı tasdik edildi Adana valisinin tetkikleri 
Edirne şehir planı Nafıa Vekaletince Adana (Hususi) _ Adana valisi Faik 

tasdik edilmiştir. üstün yanında Vilayet jandarma kuman 
Planın tasdiki Edirne şehri için mes - danı ve su işleri altıncı bölge mildilril oJ.. 

ud bir imar ve umran hareketinin baı- duğu halde Karaisalı kazasını teftişe 

)angıcı demektir. ı gitmiş~rdir. 
mızlık meyva bahçesine dik.tirilmistir. muvaffakiyetle ifa eden doktor S.1ib kıvmetirıi tebarilz ettiren nutuklar söy 
Kıvmetli valimiz Rifat Sahinbaşın direk- Özeri bir merasim esnasında nutuk ve - lenmiştir. Atlı köylülerin geçid resm!-

rirken g~!;termektcdir le to··re'l"" hitf!m verilmictir. Resim bun 
tt/Jerile Bilccikten istasyona kadar de - "' · ' 

fara nicidir. 
vam eden 5 kilometre vola akasya ve mü

ıa bihi ağaçlar dikilerek gayet güzel b r 
Adam~da TUr~kuşu faaliyeti 

Adana (Hususi) - Adana Türkku-
vazlyete sokulmuştur. Avni zamanda Bi- f 1. t• il 1 · t• T ı b 1 -• şu aa ıye ı er emış ır. a e e er muva-
l@cikte Kırklartepesi namile maruf ve hü 11.ene antrenmanlarını bitirmiş, ikinci ta-
kOmet iltisakında takriben on dekar s- j lim ile rule antrenmanlarına baş!amışlar
ra7i ağaçlandırılmış, bu yer bir mesire- dır. 

Ad na makt bler arası 
Adana (Hususi) - Adanada rnekteb 

ler arası futbol ve vo1eybol maçları ne 
ticelenmiştir. Adana erkek lise.<;i futbol 
ve voleybol 940 şampiyonıı olmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey pz.eteler 
yMdılar ••• 

... Üsküdarda bir adam 
hayatında bir delacık l>Ue 
obun ••• 

... Sinirlenmedi~ini iÖY· 
Jö.yormUf .•• 

Ha .. an Bey - Bu adam 
hiç alış veriş etmedi mi, 
bir kerecik bile olsun tram
vaya, vapura, otobüse bın
ınedi mi. Eminönü mey -
danından ol.sun i&Çm.ı!df 
mi! 

(_i_zm_i_rd_a ___ p_as_if_k_o_ru_nm_a_te_cr_ub_e_le_ri__..) 

izmirde muvaffakiyetli bir hava denemesi yapıldığını telefon haber -
leriıniz arasında haber vermiştik. Bu fotoğraflar İzmirde yapılan pasif hava 
müdafaası tecrübesinin mu'htelif safhalarını ~nlandırmaktadır. Yukarıda bir 
''telin üst katından 'kurtarma vasıtasilcyolcula>r kurtanlırken, hüldlınet konağı 
linüne dil.şen biı" yangın bombasını ve tecrübeyi idare eden müdafaa f.etkilatı 
~efli'rini göstermektedir. 



2-1 Mart 

• a ı ya edi irken 

(Başta rafı 7 nci sayafada) 
- Kuk1ıaları nasıl yapıyorsunuz? 
- Evvela kilden maketmi yapıyorum. 

Bilahare bu kalıptan tahtaya çıkarıyo -
rum. 

- Zamanın meşhur kuklacılan .kim -
ler? 

- Marko, Salih, İrfan, Beşiktaşlı Sa
d i.. ellerındekı kuklalar da Halim bcyın
dir. 

Kuk,anın ihyasına geçildiği bır sıra -
da, modern kukla imal eden bir san'at -
karın bulunusu güzel bir tesadüftür. Ço
cuk Esırgeme Kurumunun nazarı dik -
katini bu san'atkar üzmne celbederken 

Pclls J : 

---
Bir mü cıns nin k s sı 

ı:orl •n1ı 

iki teklif 
bir teklif de bulunmak istiyorum: 

Klasik tulıiat kuklaya tatbiki en ko -
lay bir san'attir. Ve esasen şimdiki kuk
la oyunlarının esasını da tulı'.'iat oyunla -
rının mevzuu teşkil ediyor. 

Acaba yeni kuklalar imal ederken bu 
şahısları Kavuklu Hamdi, Küçük tsmn -
il, Abdi, Kel Hasan gibi meşhur komik
lerden yapsak dnha orijinal olmaz mı?. 
Bu suret1e kukla da bir şahsiyet ve hu -
susiyet kazanmış olur. Hele bu saydık -
lanmın taklidini yaparak konuşacak san
atkarlarımız varsa, büyükler kuklaya 
çocuklardan daha fazla alaka g&tel'irler. 

Nu - Sa - Co 

Deniz işleri: 

Y ahu .:ıilcri götnren S kary 
vaı:uru müsadere edildi 

Evvelltl (>et' Yeni t.anc civarında b~r 
hırsızlık 'ak'nsı olmus, Adliyenin karşısın _ ŞPhrlmlzde ve alA.kadn:rlArA gelen .malü -
daki Ka'lın1cty:ın soba mağazasının mıis mata göre blr müddet evvel Köstencede ya • 
tahdemlerı dun sabah dükkana geldiklert hudlleı:1 alarak Flltsttne götfi~n Sakarya va 
vak.t yazıhıın de duran ve içinde külliyeL puru, Ingmz hUldUnetlnln müsaade verme -
ll .nıkta:d"a P ra bulunan kasanın zorlan _ meslne Ta~men motörlerle gizlice yahudlle. 
d~ğın: ve on kısmının bir hayli tahrib edil ı Ji Fil!stinP- çıkartml\k 1ddinsUe İnglllzler te.. 
d~lnl ı.~. r t.le gormüşlerdlr. • rafından müsadere edllmi!'ltl.r. Salroryn va. 

nu var:'yct lca.ııtısında §Üpheye duşen iıçL puru Ber•ıtn götürillm~tür. Vapur aahlble
~~m~rafı ara!ttınnı,1ar, ba:ı:ı enraıarın çn -1 rt, g"minin kurtanlma.u ıcın ıteşebbil.Slerde 
... ş oldui'unu te blt. ederek h!dlseden po bulun=ıcnklardır. 
u.sl habnrdnr etmi lerdlr - . • , 

Gelen memurlar tlc · th I< arıııya otnran gemılerın 
tetkik • are anede icab eden • .• • b 

a 1 yapmışlar, meçhul hır&zın maır.:ı kababath suvarı Ye mllrette ab 
tanın bitişik arsa & - • k 
girnıtı n"tlce • ya baltan penceresinden ml!kkemeye •enlece 

s.ne varmışlardır 
Zabıta bu meçhul hırsızı a . kta Münak:ılft.t Vekl\letı, karaya oturan De -rama dır. ... .. , . Dün bi b h niıy{)Uarı vapurları hakkında tau.ıukat ya_ 
D

• r a çe dıvarı yıkıldı pan kom!..cıyonun raporunu tetkik etmeğe bıışl' 
un Yenlpost.ane <hl 

bet e::le:ı Acımwıu nasının arkası.na 1ısa. _ ıanr.~ır. Vektı.let, vapurların karayn otur • 
dm~ b'r "ahs k sokağında Vahram a • ma.sınd~ kab:ıhntleri görülen ve bu suretle 1 

Y a ald 7 metr ·· ks i 
'Ve • m"tre genişliği e Yl1 ekliğinde devlet hmdnesini zarara u~ro.tan gem su -
de.lbl f' vıkılmı.,tır. nde bahçe duvan blr_ 1 varı ve mi\rettebatının mahkemeye verilme. 

Bu du r !şirk blr cadd .sini knrı:ırJnştırmıştır. 
küııtu e nasında bir ku eye baktJl:ındnn çö Bilhassa Tırhan n purunun :ırnraya otur. 
m:ısı lMlmali düsünın~\ v~knbulmuş '31 - masUe bezine 100 bin liradan fazla bir za -
falye hn1'erdar edilmiş :nka:Y~iyehtten 1t • rara u~amıştır. Münoaka11\t Veklıletl bu hu. 
dırlar k tı:ıN~ • e.r al kal _ 
b '.> 

1 
, mın nüfu ça bir zayiata se sustakl evrakı yakında adliyeye verecek 

e ~.mac ı~ı anlasılmıştır. - tlr. 

Dort eroi'1 k c 1'ç1.sı yakalanr'ı 
Zabıta dü'l ~ehr! Döviz tahavvülleri ih .. acat işle·ine 

lıc)rıı Z<''Mr ka k n muhtelif semtlerinde 

SON POSTA 

Yaşlı J:aaınlarda 

Şişmn fama 
Kırk yaşlarındaki kadıniarm sür'atli 

bk surette şişmanladıkları görülilr. Hat
U. bu şişmanlık 'hazan daha erken de te_ 
zahtır edebilr. Bunun başlıca sebebi :ru
murtalıkların dahili ifrazımn ve vazife 
kifaye .. '!izliğlnln elhasıl ifizyolojik faa -
llyetlnin tenakusa başlamasıdır. Şüphe _ 
siz bunda kadının .bu y~taki fazla rahat 
vr. :ıdali faaliyet sarfctmemeslnln de çok 
dahli vardır. Ekseriyetle açık havada 
g"zmeden çekinirler. Kltab okumnk, ma. 
&'\ başında oyun oynamak veyahud dlklş 
dikmek nihayet mutfakt!\ meşgul ol _ 
maktan !baret olan gtindellk hayatları 
vilcudlcrlndc fazla yağ birikmesine scbeb 
olur Bir çok defa dah.'1 otuz, otuz beş ya_ 
flr\a varmış varmamış hanımların sür _ 
•ıe şl~manhma~a ba ladıklnrından şt. 

k;yet ederek doktor:ara müracaat edl _ 
yorlar. Bu gıbi hanımı rın evvela ayba. 
~ hallerinin e ki i kad!!.r devamlı ve 
murıta.,am bir sur tt ct'reyan edip et _ 
mcdlğhi kontrol etmek Uı.zımdır. Gene 
b'r t'Ok defa bu hususta vukubulan su -
:ı J.ere mua}yen hallerinin baz:ın gecik. 
tlğil"1 hazan da miktarca az olduğunu 
söylf'rler. Blnnenaleyh işe oradan bil§ -
lamak Jl\zınıdır. · 

Ondan sonra fazla ekmek ve yağlı ye_ 
:mekler yememelerini tenbih etmek lA _ 
zımdır. Sebze ~ kuru et, kompostolar bir 
miktar süt yo~urt başlıca gıdalarını teş. 
ki! etmelidir. Bundan sonra da her gün 
sabah aqam d(iz ökçe ile hiç olmazsa 
blr<': .u.at kadar yiirümeği ölı;retmeHdlr. 

İ!k günlerde bu biraz güç ve yonıcudur 
F akat h ergün daktk lan tezyld ederek 
niha~1et bir saate kadar çıkmalıdır. Her 
h alde fazla yağlanmnmağa gayret et 
mek ~rttır. Çünkü çok ş1mıanhk _ 
t:ı.n b!rçok artrltlk hastalıklar ba 63 -
terlr. Şeker, kum taş, nikris, romatizma. 
yı bu meyanda s:tyablllrlz. 

Cenb ic;tlyen okuyuculanmın post a 
pulu yollamal:ırım rka ederim. Aksl Uı.k. 

dırde istekleri mukabelesiz kıılabiilr. 
\., 

Toplantılar: 

Fatih Halkevi resim sergisinde 

kazanan resimler 

J 

cliımü me h d Ç~Çl]ığı yapan 4 sabıkalıyı t""si• eıdiyo• 
'Bun} u llnde yakalamıştır S!ynst vaziyetteki mütebayln cereyanların Fetih Halkevlnde d lin 10 amatörün 55 re-

:ır mnruf eroı ... k ıl . esim gls <hlb, lia.cınn n ... nça ç nrından Mu. te.sırııc son günlerde ecnebi paraln.nnda mü simle iştlra.Jc ett.lği :bir r ser ı açıJ.mı;-
knlılardır • Hihn1 ve Fethi adında.ki sabı _ temadi artış ve ek.slllşler vulrnbulması ih _ tır. Serginin açılmasındun evvel C. H. Par-

Muhib Uaküd rncat işleri üzerine tesir -yapmaktadır. Al6._I tısı GPnel Sekreterliğinin hazırlayıp gönder. 
da YnkaJ arda, dilterleri de Unkapanın kadnrlal' ~ur!nnn ka.t.ı olaralt te.<ıbit\ndcn di~l re.c;lm sergllerı talimatnamesine uyula -

• anınıslardır · ı ı ti k Enıniy.,t Müd- _ · sonra d~ plyn.şa'lan!an J43Pıinın tek:ltnerl rak toplanan jurl serg ye ş r.a ~en resım-
~u e.roınıerı c.aıcrluğ'\ine getirllen suçlular 1 kal"!ılamıt~ tercih etmektedir~r. ıer arasınd~ •btr seçim yapmış, Istanbul llk 
bl.r kaça\ ya Mehmed adında maruf arıı- rllnlerde ihraç faaliyeti eski taahhüd tOOrLc;a.t müfettişlerinden Mustafa Gllnerl -
~ adam Jldan aldıkla:r:ını .sôylediklerlnden ıere ~nhl;ar etmiştir Bu ctunleden olarak 1 Din (Ankara köprüsü) adlı eserı b1rlncl, Sa-
k. a znbıtıa tarafından aranmakta • İtnlyaya 3-0 lirad an 1~ sandık yumurta sevk \dctt.in Çula'nın (Natür mart) u iklncl ve Hu 
.....- edilmiştir. ltls! Telt~l'ln (Peyzaj) ı üçUnculüğü kazan 

U 
mışt ır. Sergi 15 gün müddetle hcrgiln gnat 

Devlet de · il 113 ten ao ye t adar açık bulunduruııı.cak ve 
mıryo arı ve liman:arı isletmesi umum id~rasi ilAn htrı 1 be~cnllcn bu eserler Mayıs zarfında Antara 

Muhanune - da a.çılııcat Halkevleri resim aerg!sine gön 
U0,30) on bn ~ll 1850 lira ola.n 1000 Kl. No.; H çinko le-Tha. t / 41940 Balı günü aaat derilet'ektır. Sergiyi herk~ gezebntr . 
eblltme uauıuuçu tat Hnydnrpa.şade. ıar blrıa.n dahilinde~ lı::oml.ııyon tarafından açık ............................................................. . 

e aa ın alınacaktır. 

Bu ı,e girmek ıaıı nı ın ( ·r i Y A T R O L A ~ e~ı Tesaikle bh:ll~ er 123 Ura '15 kuru4luk muvıı'kkat teminat n kanunun taıyln .... ______________ _ 
B 1.1 w a!d şart ekıslltme günü Matine 'ta.dar komisyona müra.caatlan l!zımdır. 

---:----_n_anı_eı_e_r koml.syon.dan parasız olarak datııma.kta.dır. (2300) 

K 
lst~nbul Sıhhi Müesses _ }er Arttırma ve Eksiltme 
omısyonundan: 

HaydarpaftL nümune h t ı 
J! konuımuttur as ane.c; nln P<>llklllnik kısmının tevail tn.p.atı i4t afl]t ek.'llltme. 

1 - Ek.tılltme 25/ 3 / 94.0 Pazartesi ü ü 
Muıı.venf't MfüHirlUğü binaaındıa g n aaat 14.,30 d& Cağaloltlunda Bıhht.t ..,. İçtlmal 

2 - ~r bede.11 2515 lira. ....... kurulu komisyonda 7apılacakt.ır. 
.-s -.uruttur. 

3 - !-f uvakkat teminat 189 lira.dır 
4 - Istekliler mukavele ıartname . 

10nda göreblllrler. ' ' keşif ~ buna bağlı diler f!1'r9Ja her1t1tn tomls _ 

ti - İsteklller 1940 yılı ticaret 
ve bu işe benzer 2000 liralık 1..1 yap~ ve&lkaslle 2490 aayılı kanunda yazılı M.!lkalar 
lııt!naden ebiltme tarihinden 

8 
ığına dair idarelerinden almı.t oldukları ve.S1kalara 

)'et veslkaJarlle birlikte belli ıün ı:n H'T!l btanbuı VUAyetinden a.tm14 oldukları ehli. 
- ---- e aaatte k()mfayona gelmeleri. cl874· 

Is ~an bul Defterdar l~ğından: 

Klreçburnu kulübezt 
mutöy kulübesi 
Ahırlı:apı kulübesl 
Fındıklı kulilbest 

Bostancı Urglr Yatakhane 
Bo.cıtanc1 ahşap nokta 
Sarnybl'rnu nokta 
Galat'\ rıh•ınu Tophan 
D:ıvutpaşa e araıııı 

:Bakırköy 

ÇaUadıkapı ahşap kulüb4 
Pmd1klı ahşab kulUbe 
Ortaköy kl\rglr kulübe 
Bebek ahşn'P kulübe 
Demlrhnllf' 

Muhammen bedel 
Lira Kr. ---30 
30 
30 
30 
40 
10 
60 
25 
11) 

80 
!O 
30 
50 

10 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

2 
t 
1 
! 

8 
l 

' t 
ı 

' 1 
2 
s 
ı 

50 
50 
so 
50 

50 
!!O 
sa 

• ~5 I.<rt.anbul gflJllrÜ.klert m ı 50 
ndn ırıevk11erı yazıı uhafıı.u :müd1lr11lRllncF' satılmalarına lftzum gösterllen yuka-
n hh:ııJnnnda ya:ı:ı~ı 0~e!i1 nded muhafaza, noktn ve yatakhane 'kulübelerlnln enkazın.. 
13eraıtı öğren k . . e eri üzerinden nyn ayrı aı:ıı: arttırma yollle satılacaktır. 
glrecekler!n ı:~ak~tıyenlerln hergün ınllll emlfı.k müzayede b~una ve arttırmaya 
ı:ıat on dörtte d n:ı t eminat makbuzlar lle 4/ 4/940 t arthlne müsadır Perşembe giinil 
ıt.lıan. •211b e rdnrlık m illi emlfüt müdürlUğUnde toplanacak kom1SYOna müractl. 

şe·iJ:lr tlyntrosu Tepebnşında dram kısmında 
OUndüz saat 15,30 da 
Aıt,,am saat 20,30 da 

Pembe sokak numara 46 
lıtlklll caddesinde komedi bıuıında 

Gündüz saat 15,30 da 
Ak~am saat W ,30 da 

Herkes kendi yerine 

Anitara borsası 
Aoılış - K:.panış 23 Mart 9-Kl fiatlan 

l/>rdr& 
Hew-York 
Parti 
Mtlan• 
Cent'f'TI 

AJnsterdam 
DrUk.Ml 
Atına 
Sof ya 
.\ladrld 
Budaı>-.t• 

lJDknı 
Belgra4 
Yokohama 
8t.c.ıcholm 

ÇEKLER 
At:ıhf.Kw.panıt 

ı Sterlin 5.24 
ıoo Dolar 130.19 
100 P'ran 2.9675 
100 Llr•' '7.177& 
ıoo tnıç. rr. !9.2725 
JOO nortn 69.1611 
100 seııa 22.1325 
ıoa Drahmi o.97 
100 Len. 1.7025 
100 Pete&a l!.!>4 
100 Peql 24.81 
100 Ley o. 825 
100 D1ııu 3.2711 
100 Tea 32.86ll5 
ıoo 1neo ıc.ı. !1.005 

F.aham •• tah...u&t 

Türk borcu I JleflD 
~ant 
SıvM.Erzunım t 
ı 938 7c & hazine 
tahvlll 

• 19.20 
20.-
19.40 
74..--

·-······-·· .. ······················-·····················-
Son Posta Matbnaın 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EmeG 

SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞ:!KLIOIL 

Snçıarımıı dOkül:neJtten, ı.c..,c..ıcu -
mekte:ı korumak için muhakkak Ma -
Uk saç ekdrlnl kullanınız. Derhal te -
sirir.' görürsünüz. Saçları buyüt.ur. 
köklere yeni hayat verir. Bir tecriıbe -
den ronra neticeye hayret edeoeks!nlz. 

Siz0, Gdb.ırd n ve Tveed parcl~ 
snıerıni, 'l'rench·Cot.Hrı, en uirincı 

1ngiliz \'6 Fr ınsı :ı kuınaşl n'ld m 
spor ve fantezi l\ost mlerı h~
ytırde:ı mnsaid şart. ... r ve ucuz fı· 

atiarlu takdim etmektedır. 

Sayfa ı ~ 

ŞiFA 
ULMUŞ 

v 

AG 1 
~Y ~. O. G, Yazıyor: 

Ek.~er1yn okuyoruz. Tednvı gören llô.çlar 
va.tnuş fakat, A1.u:ıocK yalasından bah. 
ıedilln:e knt.'.ı,yen mübl.ltğa değildir. Bir 
zat ak.<!am tatbik ettiği b.r Al.J.COCK yııkt. 
s:ı, bir gece zarfında tesırtnı göstererek ve 
de·ıc.ınlı .o:•caklık tevlld ederek ağrıyan m&• 

hallı tf'Skill etml§tlr. 

ALLCOCK, romatizma, lum
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile şifayab olmuşlnrdır. 

Al.I.COCJ\: yakılarının tcvlld etti~! sıhh' 

sıcııkıık. OTOMATİK BİR MASAJ sibl he • 
men nğ:ıvan yerin etrafını kaplar. ALL. 

1 COC'K ynkılarındakl kırmızı d tre ve kar 

1 

tal resl:nU markasına dikkat 'Cdlnlz. Ecza 
de 27 buç ık kuruştur 

Tür~iye Cümhuriyeti 

ZiR A K A S J 
h.urul ı. tımhi: 1888 

Serma yesi : l J O.OJJ.000 Türk Lirası 
Şube ve ajnns ndeı:I~: 26i> 

Zirar T e tıcarl :her lh;\'ı bank :1 nrnamolaleri 

PARA BiRiKTrRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumba!·ab ve ihbarsız tasarruf hesablarında en :ıı 
50 lırası bulunanlara senede 4 deta ~kilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

.{ A~e t' 1,Ul>O Lira~ık 4,0)0 Lira 
4 

" 
500 .. 2,J J) ,, 

4 
" 

J.5l) 
" 

1, l1) u 

40 
" 

100 • 4,UO() 
" 

100 • 50 • 5,000 ,, 
120 • 40 • 4,800 " 160 

" 
20 ., 3,200 ,, 

DiKKAT: Hesablanndald panlar btr sene içinde 50 liradan a~ağı 
diisnüycnlere iknuniye çıkhğı takdirde % 20 fa.zlruıile verilecektir. 

Kur'alar seneae 4 defa, 1 'Eylül, 1 Birindkanun, 1 Mart ve 1 Haıi. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Evrakı Matbua İlanı 
Çankırı Belediyesinden: 

Çankırı belediyesinin 940 mali senesine ald <'\'rakı matbuası D/3 94.0 tar ihinden ıtı • 
baren 15 gün müddeUe aç1k eksııtmeye konmuştur. 

ı - Muhammen bedeli (700) liradır. 

2 _ İhale! kat'iyesl 2813/940 t arihine müsadl f Per~embe günü ı;aat 15 de Çankırı b 
Jedlye dairesinde encümenı -Oeledlye tara fından icr:ı kılınacaktır. 

s - Muvakkat teminat (52) Ura 50 kuruıtur. 

' _ Evrııkı matbuanın 11.ste.sl ve şartnamesi evrakına merbut olup tallb olımlnr her 
gfıu ~ledlyeye mnracaatla görebileoeklcrl gibi taşradan ısteyenlere de bedelsiz olnrak 
gonder1Ur. 01115) 

lstanbul Dcfterdaı lığından : 
Oskıi.d:ır Büyük Çamlıcada Prevnntoryum.Sn.nat.oryum dahm yollarının 1638 lira :;4 

kur~ş keşifli i~atı .açık .. ~lllmcye konulmuştur. İhale; 25 3 9!0 Pazartesi günü 
s:ıa ~ 14 de Milli Emlak mudurlü~ünde toplanacak ol:ın komisyonda yapılacaktır Mu • 
vakknt teminat 123 liradır. • 

~Muknvele ek61lt~e. bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje keşif 
h~lAsasi!e hu.,a muteferrı, diğer evrak M' . Emln}ı: müzayede bürosunda görü1cblllr. 

Istı•klllerln muvakkat teminattan b bu 1 lJ benzer 1000 liralık iş yaptıklarına dair 
id arelerinden almış olduklan Yes1k:Wır is!!naden İstanbul vllayetlııe müracaatla 
eK.s\ltıne tadhlr.den 8 gün evvel almış oldukları ehllvet ve 940 yılına ald TicareL odası 
vesiknsı ibraz etmeleri muktazldir. (1731) 



l2 Sayfa SON POSTA 
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-

iSiY~ 
DAXiKADA. ~ 

En dar zamanınızda bile KOMPRiME ile tclq etmeden misafirlerinizi eğırhyabilirsiniz. 

Mercime!<, bezolya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 
Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri ÇAPA ~~~~~r· 1915 

Her türlü yanıkları, 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çı bani arını. 
Dolama akneler, 
Ergenlikler, 
Tıraı yaralarını, 

Meme iltihaplarını Te 

Çatlakları. 
Çocukların ve bliyülderin her türlü deri iltih11pl~uını EN ERKEN VE EN EMiN TEDA Vl EDER 

V 1 ROZA PAT 1, mikropların yaşamasın-ı mali olur. 

'--------------------!------------------~----.... , 
Muhaınmen 

bedell 
L. Kr. 

2969 00 

3938 00 
425 70 

2002 80 

Muvakkat 
teminatı 

L. Kr. 

222 68 

295 35 
31 95 

t50 21 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü lanları 

Semtl 

Mahallem Sokağı No. Cins! 

Suadlye Suadlye Tunu.slu 18) Yarım kArglr ikl eT Te müşremllA.tı. 
20) 

Hallın (18 Dükkfın 

Erenkôy Kozyatatı Bağla.rbql 28 İki köşk ve mUştemnttı ve ara.zt 
Çfrteoerizler Mecidiye Failcpa.p. S8 Yarım kArrlr ev ve arazı 

Meseldi (12 Yarım kA.rgir köşk ?e müşremllAtı 
Hallmpa.11& (12 ve arazı. Eren köy Kozyatağı 

Yukarıda clns ve mevkileri yazılı ıayrl menkullerin mültıyetl aa.tıı.ınak 117.e~ açık arttırmıya ÇıJca.nlllUftu', İhaleleri 8/4/940 
günO sant 15 tedlr. 

Tall~lerlıı temin.a.tlarl.le mUdUrlüğe müracaatları. (2279) 

• 

Istanbul Defterdarlığından : 
Mükellefin adı İşi Adresl TarhN. İbbarna Yılı 

ve soy adı mefil Matrah 
VERGİMİN 
Nlsbet Kazanç Buhran Zıı.m 

ı - Babe G1vergl3 Manav C.ARa Moda 185 S-06 27/27 936 144.0 
2 - Hıı.c;an Receb Terzi C.Ata İsitele 22 9 4/24 937 342.0 
3 - Ha.san Reoeb Terzi C.A~a İskele 2~ 9 1/10 936 342.0 

% 25 18.00 3.60 
% 30 51.30 10.28 
% 30 94.oG 16.93 18.81 

4-Ahmed oğlu Ömer Döşeme ta.miri C.ACa 1tsktıe 76/1 36 13/4g 936 144.0 % 25 3.00 0.60 0.45 
5-Ahmed oğlu Ömer Döşeme tamlrl C~ skele 76/1 36 5/54 936 144.0 % 25 27.00 5_40 
6-Ahmed Kemal Manav 0,Ağa ~kele 25 11 1/1 938 522.0 % 25 10 45 2.11 1.29 
7 -Ahmed Kemal Manav O.Ağa iskele 25 11 29/8 936 522.0 % 25 29.63 5/91 5.33 

Kadı~öy Maliye Şubesi mükelleflerinden olup yukanda adı, tşl, ticaretgah adresi yazilı şahıslar terki ticaretle yeni adresleint bil. 
dlrmcmlş ve tebllğe saHl.hlyetli bir kimse gös1crmemlş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hlzalannda gösterllen 
)'lllara alrl kaznnç ve ıbuhran vergilerin! ve ıamıarmı havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebll~t mümkün olamamıştır. Keyfiyet 
369:.? numaralı kanunun 10-11 inci maddelerine tevfikan tebUğ yerine geçmek U?.ere ll~n olunur. (2294.) 

Üsküdar • Kadıköy 
Halk Tramvayları T. A. 

ve Havalisi 
Şirketinden : 

Biletçilerden yevmi hat hasılfttını tesellüm etmek ve geceleri çalışmak üzere 
müsabaka ile 

Bir Memur alınacaktır 
Kadro ücreti elli liradır. Türkçe kitabet ve hesabdan yap.ılacak müsabakada 

kazanacak olan 30 lira ücretle kısa bir stajdan sonra mat1ub mele!<tı ve sür'ati 
gösterdiği takdirde daimt kadroya alınacaktır. Müsabaka 5 Nisan Cuma günil 
saat 14 te Şirketin Bağlarbaşuıdaki Merkezinde yapılacaktır. Askerliğini yap • 
mış ve 40 yaşını geçmemle; bulunan talihlerin hüsnühal ve sıhhat vcsikalarilc 
birlikte istidalarını 1 Nisan Pazartesi akşamına kadar Şirket Merkezine tev • 
di etmeleri ltızımdır. 

Topralc Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
şubenl11 hademeleri 1çln 141 kat ıacıverd elb!se ve 14 çl!t ayakkabı karşılıklı pazarlık 

suretııe yaptırılacaktır. Tallblerln 25 Mart Pazar~esl güntı .saat on beşte ntimune.ıerlle 
birlikte Liman han dördüncü Jı:a.ttakl ıubemize müracaaUan rica olunur. ,22oı.. 

İlan Tarifemiz 
Tek ıütun aantlm.I .......................... 

ta hile 
ıahile 
sahile 

Dördüncü ıahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında tu.. 
Jaca miktarda 1lln yaptıracaklar 
ayrıc:ı. tenzilatlı tanfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa 1l0.nlar iç!.n ayrı blr tarife deıp!.f 
edllmişUr. 

son Posta'nın tlcart ildnlarına ald 
1şlcr içln eıı adrese müracaat edL
melldlr. 

iıancııı.ııı: KolleJttff ŞirkeU 
Kabramanzade Han 

.&akara eaddesl 

Mart 24 .. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa daima 

ile dişlerinizi fırçalayınız. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formül!~ ve azami itına 

ile yapıldığı ve rekabet kabul etmez bir 

fiatla satıldığı :çin yurtta ecnebi mamu

latının hakimıyetinı ortadan ka!Jırmıştır. 

ı Kazandığı bu rağbet sebebiyle elde hiç 

stok bulunmadığmdıın da mütemadiyen 

taze ihzar olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişlerinizi 

temiz1emek, korumak ve glize!Jeştirmek.. 

le kalmazsınız, verdiğiniz para da kendı 
cebinizde kalmış olur. 

Sc.bah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

-"'!~f ~· ,·i~:~--!· ' .. .,.· .l'\ : •• .. • • 

• TES • 
1 R AN i 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMA TIZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

Te bOtiln ağnlarını d~rbal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

.~ . i 1 . • 

Ad-iye Vekale:inden: 
Muhammen bedeli 11495 llra olan a kalemde 341 parç.a. muhtelit cirus ve eft&fta ya.. 

zıhane koltuk vesalr mobilya 5/Nlsan/9'10 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuıue 
ekslltrneye konulmuştur. 

İhale Ankarada Vekalet binasında Levazım ve Dalre Müdürlüğü odasında &oplanan 
koıni..o;yonca yapılacaktır. 

Bu işe glrmek 1stlyenlerin muhammen bedell yüzde yedi buçuğu muvakka.t temlna* 
mektub veya makbuzlarlle kanunun tayin ettiği usulde tekliflerini vemkalarmı ayni 
gür. saat 10 kadar !Wmlsyon Relsllğlne makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler mezkur müdüriyetten bedelsiz alınacağı gibi nümuneler de göriileblllr. 

Komisyon uaklt veya nakit mahiyetinde kıymetli evrakı muvakkat teminat olarak 
kabul edemez. · 

Posta Ue gönderilecek teklif mektublarının teehhüründen dolayı komisyon mes'ullye' 
ka.bul edemiyeceğlnden bu melttublarm muayyen saatte yetı.,ebllmesl için daha ene. 
llndcn taahhüUü olarak PQl'taya verllmesl llzımdır. c127b dlOb 

Kırtasiye ilanı 
Çankırı Belediyesinden: 

Çankırı beled!.yeslnln 940 mali sene.'lirıe ald kırtasiyesi 9/3/ 940 tarihinden itibaren on 
gün mftdc!et.le açık ekslltmeye konm~ur. 

ı - Muhammen bedeli (400) liradır. 

2 - İhalcl kat'iyesi 28/ 3/940 tarihine müsadlf Perşembe günü saat. 15,30 ela Çankırı 
belediye dairesinde encümen! belediye t.arafınd~n yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (30) liradır. 

4 - Kırtasiyenin listesi ve şartnamesi evrakına merbut olup tallb olanlar her ııün 
belediy..,ye müracaatla göreblleceklerl gibi t~radan isteyenlere de bede.l&lz olarak gön-
derilecektir. (2114) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilAnlar1 

Muhammen kıymeti Muvakkat teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Satıh ôlçlisil 
metre murabbaı 

31500 00 2362 50 798, 30 
ı _ Btyoğlunda Knt.ib Mustafa.çelebi mahal!esi Sıraseıvııer caddesinde Alına.o has • 

tane.cı! karşısında. 119, 119/1, 1111/2 ve Hocazade sokak 8/1 sayılı bahçe içıerisiud'9 
on beş odalı mutfak. ça.ına.şırlık, kömürlilk ve banyo m~temllli.tı salreyl havi kArglr 
hane ııe bahçe kapısının sal ve sol cihel.lcrlnde dörder odalı iki ev Ut 
yan sokakta.ki garaj binası satılma.k ürere 9/31940 tarihinden itibaren yirmi gün müd-
deUe ve kapalı zart usuJlle müzayedeye konulmuştur 

2 _ Bin&. sa~ıam olup ga.yet it.inalı ve temiz malzeme ve lşclllkle yapıl.ını.ş cephesJ 
ta,, kesme sıvalı umuml merdiven! birinci kata kadar mermer olup cepheden mermer 
kolonlar üzerine mermer korkuluklu balkonu vardır. Zeminden ltlbaren beşincl kata ita 
dar servis merdiveni mermer olup katların koridor, oda ve salonlarının zemini parke 
döşelldir. Çatı katına kadar salon ve odaların tavan ve duvarları yağlı boyalı ve kar. 
ton p!yer tezylnatlıdır. 

3 - İhalel kat'iyesi 29/ 3/940 Cuma. günü saat 16 da Beyoğlu Vcı.kıflar Müdürlüğü ıha-
le komisyonunda. ynpılacnktır. . 

4 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7.5 teminat akçelerin! veya ban
ka nıcktublannı 2490 sayılı kanunun ta.ri!atı dairesinde hnzırlayacakları tekllf rnektub-
larUe beraber ihale saat.inden bir saat evveline kadar ihale komisyonuna vermeleri lL 
zundır. 

5 - Binnıyı görmek her zaman tabU olduğu ve daha. ziyade tafsUA.t ve malfımat aı.. 
mak isteyenlerin Beyoğlu Vakıfa.r MüdUrlüiü Akan.t ve MahlCilat Mümeyytzııtıne ınO.. 
raeaatıan. um> 


