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Wells Almanyaya varır 
varmaz Berlinde harb 
bilônçosu neşredildi 

Pinler v· rg 
sehrini dftn 

9 

tahliye ettiler 
Kareli berzahında barb 
şiddetle devam ediyor 

Berlin ingiltereye karş1. 
tehdidler savura.yor ı 

Sovyetler Viborg şehrinin varoşlarına vardıklarını 
bildiriyorlar, dün de 14 Sovyet tayyaresi düşürüldü 

Aınerika Hariciye Müsteşarı dün Ribentrop ile iki buçuk saat görüştü, bu sabah 
Hitler tarafından kabul edilecek, dün Berlinde yarı resmi bir tebliğ neşredildi 

1940 Mart ayı içinde 
Almanya ne yapacak? 

Neşredilen tebliğde, Alman yanın, İtalyanın sevinçle 
beklediği kat'i neticeye doğru yürüdüğü bildiriliyor 

Berlin 1 (Hususi) - Amerika hariciye 
müsteşarı Sumner Welles bu sabah Ber-

line vasıl olmuş ve rnerasım.le karşılan -
mı\ tır. 

\Vel'es, saat 10 da haricıye nezaretin
de Ribbentropa mülaki clarak, iki buçuk 
saat süren bir görüşmede bulunmuştur. 
Amerıkanın Berlin maslahatgüzarı Kirke 
d • bu mülakata iştir~ tmiştir. 

Muteakibcn, Alman ve Amerikan mü~ 

tehas.sısları bir toplantı yaparak, aiynsi 
ve iktısadi meseleler hakkında müzake -
rede bulunmuşlardır. 

\Velles, öğleden sonra da A!.man hari
ciye müsteşarı Weisseker ile görüşmüş -
tür. 

Wclles, yarın sabah Hitlcr tarafından 
kabul edilecektir. 

( Dc,·amı 8 inci sayfada) Welleı 

n.iz ve hava 
arbi k1.z1.st1. 

!I 

İngiliz tayyareleri Berlin ve müteaddid Alman 
şehirlerj Üzerinde uçtular, Alman tayyareleri de 

kafile halinde giden vapurlara taarruz ettiler 

Bir lngiliz, bir Fransız ve bir ltalyan vapuru battı 

---········-······-·····--······ .. ···-· .. ·····-·-
"İn gi li z l er Berlin 

Üzerine yürümeli,, 
Harbi sona erdirmek için 
lngilterenin eski Berlin 
sefirinin bulduğu çare 

I Harbden evvel, Alınanyada İngilte
re elçUiğini yapan Sir Nevile Hender
son, cidden dikkate ıayan bir kitab nq 
retmiştir. Bu eserinde harbe tekad -
düm eden günlerde, İngiliz ve Alman 80 bin n.üfuslu Viborg şehrinden bir görünfü 

hükiimet reisleri arasınd;i cereyan e- Londra 1 (Hususi) - Üç aydanberi de 1 Finliler, müşkül vaziyette olduklarını 
(Devamı 8 inci sayfada) vam eden ve mühim insan zayiatına mal ve ikinci müdafaa hatlarına çekildikle -

1 olan şiddetli bir harbden sonra, Sovyet- ı rini itiraf etmekle beraber, Kare1i har -Emekli Orgeneral ler bugüne kadar Kareli berzahında bine kaybedi~ nazarile bakmamakta
ancak 75 kilometre ilerlemiı bulunuyor-! dırlar. 

izzettin Çahşlar lar. (Deuamı 3 üncü sayfada) 

meb'us namzedi Roma matbuatı gene 

Orgeneral Izzettin Ça!ışlar 
(Y~-ı 8 irıci sayfada) 

Fransız askerlerinin 
f af aketzedelere 

yardımları 

• 
ltalgani.n eme e inden 
bahsetme"' ba !adılar 
Rrm~a 1 - İtalyada Almanya Jcbın- sını anlaşılmaz telakki etmektedir. 

deki soıı tezahürler münasebetile Fran Resto del Carlino g--J etesi. İtalya~ 
sız matbua1ının neşriyatını mevzuu- nın İngiltere ve Fransadan başlıca me-

lbahs eden İtalyan gazeteleri buna hay talibatını hatırlatmakta ve bu iki 
ret etmekte ve nasıl olur da son ay - memleketin İtalyan milletinin emen~ -
larda Fransanın İtalyan h~ttı hareke- rini tatmin yolunda hiçbir şey yapma
ti hakkında hayallere kapılmış olma - mış olduğunu beyan etmektedir. :ı.a.) 

Afrodit 
ber etle n • 

1 
Mahkeme eserin halkın ar ve haya duygularını r ~ncide 

i
l eder ve ınüstehcen mahiyette olmadığına karar verdi, 

müddeiumumilik kararı temyiz ett! 

1 
1 Ankara 1 - Fran:ru: şark seyya~ ~u~-
vetleri kumandanı General Massıer nın 
teşebbüsü üzerine, bu kuvvetler efrao ı, 
aralarında yapılan bir kolekt neticesinde 
Anadoiu zelzelesi felaketzcdelerı arasın

CDevamı 8 inci sayfada) --··-··--i3·ii·"G-o··N·-··--·--
H a tır al ar arasında 

YAZAN 
O.tad 

Halid Ziya Uşakhgil 
(Bugün 6 ncı sayfada) 

Dünkü muhakP.me ce!sesinden bir intıba 

Efkarı umumiyenin büyük bir alaka ve ınci ceza mahkemesinde dün de devam ede 

1 
merakla takib ettiği, gazetelerimizde ve rek, neticeye vardı. 
yabancı memleketler matbuahnda müns- ı Geçen celse günündeki izdiham ve hl-

~-----------.JJ kaşalar doğuran Afrcxfü davas.ı, asliye 7 (Devamı 8 inci sayfada) 





2 Mart SON POSTA 
Sayfa 3 .. 

• 
Alman9adan ita/gaga 

gönderilecek kömürler 
müsadere edilecek 

1 Felemenkte bir Alman ı 
radyo istasyonu 

meydana çıkarlldı 

E 
Hindistandan zelzele 

felaketzedelerine 
yapılan yardımlar 

Peşaver -Hindistan- 1 (A.A.) - Roy- e Türk de'CJlettnin durumu 
ter ajansı bildiriyor: Yazan: Selim Raııp Emet 
Doğu şimal hududu bölgesindeki bazı . . . 

aşiretler Türkiyedeki son zelzele fela - D ış.arıdan gelen haberler~n bırbıri
k tz . nı nakzeden tenakuzlarıle anor

e edelerıne karşı sempati göstermekte mal vaziyetin icablarına uymak için Londra 1 (Hususi) - Felemenk zabı -
tası, Roterdam limanı civarında gizli bir 
radyo istasyonunu meydana çıkar~tır. 

ve nakden yardım etmektedirler. içeriden alınan hazırlık tedbirleri karşı-
Mahınand aşiretinden Malik'ler 2880 sında efkan umumiy1?nin tasavvur ve 

nıpi, Raniazai aşiretlerinden biri 2179 ve niyetler"!llz hakkında aydınlatılması ve 
Kfüer bölgesindeki Afridis aıireti de 2000 ?u:r:ıun ?~an evvel yapılması hakiki bir Londra 1 - Bugün, gece yarısın -

dan itibaren. Almanyadan vapurla İ -
f1~a.ya yapılacak kömür scvkiyatını 
:S~gılız ~ahriyesi müsadere edecektir. 
ıa: çok Italyan kömür vapurları Ho -

1 
da limanlarında Alınan kömürü yük 

Fransadan hudud harici yapılım' bir 
bil İtalyadan ağır sanayi ve zirırRt malı Alman casusu ile diğer bir arkadaşı ta-
sulleri almak teklifinde bulunmuştur. rafından işletilen bu rady~ istasyonu, Şi- . . . ihtıyaç ıdı. 

ernc.kıe meşguldür. 
Iiaber alındığın~ göre, limanları ge

ce 

Lvndra 1 (AA.) --: . İngili.z ~~s~i mal denizinde hüküm .üren hava şartlan 
mehafilinde beyan edılıyor ki, Buyuk hakkında Almanyaya mali'ımat veriyor 
Britany~. A.~ru:y~da·n· İtaJ.y~ya st!vk .~ ve Alınan tayyareleri de bu malılmata gB 
edikn komurlen Ingılız denız kontrolu re faaliyete geçiyorlardı. CasusJ.ar tev _ 
ne tabi tutmayı epey zamandır dü:jü - kif edil..miflerdir. 
nüyordu, esasen İtalyan hükfuneti ha- -------------

rupı vermıştır. Sayın Başvekil Dr. Refik Saydam ta-
rafından evvelki akşam radyoda irad e
dilen ehemmiyetli ııutuk işte bu mühim 
ihtiyaca cevab \"C Ji. Benzin ve gazyağı 

fiatları yükseldi 
Haricin bilha:;sa son günlerde Kafkas 

hududumuza mütedair olarnk rnaksadla 
yapıldığında şüphe bulunmıyan bazı işa
atı kadar milli korunma kanununun tat-

1 Yarısından evvel terkedecek olan 
ktalyan vapurlarındaki kömürlere do -
unuJır.;yacaktır. (a.a.) 

tırla rda olduğu üzere. Almanyaya kar- Koordinasyon 
şı bu mukabele bilmisil tedbirine te -

vessül edildiği zaman keyfiyetten ha - heyeti toplandı 
berdar edilmişti. 

Ankara 1 (A.A.) - Ticaret. Vekfllet\nden: bik mevkiine girmesi de devletin harb 

Londrn 1 (A.A.) - Royter ajansı -
~ın öğrendiğine göre. İngiliz - İtalyan 

d
caret anl~masının akdi. için Londra -
a -·· •uuzakereler faaliyetle devam et -

lllektedir. 

Fakat bu tedbirin derhal tathikinin 
İtalyan cndiistrisi üzerinde yapacağı 
felaketli tesire binaen İtalya-ya başka 
çareler bulmak için bir mühlet bırakıl

Ankara 1 (AA.) - Bugün koordinu
yuı 'heyeti Başvekil Refik Saydamın ri -
yasetinde Başvekalette toplanmıştır. 

Romanyada petrol müştakları flatla.rının harici durmak istiyen siyasetinde dün
yükselınekte devam etmiş olmasına ve son den bugüne bir değişiklik vukuuna de
deta ithal edilen malların ise yalnız bu pi. 'alet edip etmediği bihakkın cevabı araş
yasadan tedarik edllmlf bulunma.sına bina- tırılan bir sual mevzuu oluyordu. 
en benzin, gazyağı, motörin fl.3tıarının ar - E.5asen evvelce tekzibe uğrıyan birin
tırılması zarureti hfısıl olmuş ve aşağıda ya. ci haber ve mümasillerı hakkında yaptı
zılı azami fiatlar tesbit edilerek 2 Mart i?ı ikazla, milli korunma kanununun tat-
1940 tarihinden itlbaren mer'iyete konulmuş bikine geçilmekle istihdaf edilen maksa
tur. dm mahiyetini de teşrih eylemekle, Dr. 

'A İngiltere İtalyanın şimdiye kadar 
lınanvadan tedarik ettigıw· bütün kö -

nı·· ı.trij İtalyaya vermek ve buna muka -

ması kararla~tırılmıştı. 

İşte bu mühlet bu gece yan~u hi -
tam bulmaktadır. 

Develide zelzele 
devam ediyor 

ı _ Benzin, gazyağı ve motörlnin İltan. Refik Saydam cevabı boş yere araştırı
bul izmlr n İskenderunda depo esa& fi - lan •bu suallerin yerli bir mukabe1esinde 
aU~rı: bulunmuş oldu ve böylece bir defa daha 
Benzin dökme kilosu 21.87 kuruş şu hakikat ~nlaşıldı ki:. . 

Ruzveltin Fin - Sovyet 
harbine nihayet verilmesi 
İçin tavassutu bekleniyor 

Kayseri 1 (A.A.) - Dün geci! K.ay
seriye bağlı Pazarbafınm Paınrviran 

nahiyesinde 23,30 da ve 4 buçukta 3 
saniye .ı:üren 2 sarsıntı olmuş ve bu 
sarsıntılar Kayseride de hissedilmit
tir. 

Benzın dökme litresi 15,97 • a - Harıçte ve dahılde ışae olunan 
İzmir çift büyük teneke.si eıı.79 • membaı m~hul habe:lere ve he~ec~n 
Oazyağı dökme kilosu 16.71 • yara.tan d'~ı~o~ular~ ın"anmak ye:sızdır, 
oazyağı çift bfivük tenekede 557.87 • hatta tehlıkelıdır. Çunku hususi bır kas-
Gazyağı tek kftçük tenekede 85.81 ı de makrundurlar. 
Motörin dökme kllosu 9.55 • b - Milli korunma kanununun tatbi-
Motörin çift büyük tenekede 351.48 • ki bir seferberlik hazırlığı değildir. Gün-

2 B zı ır. Anka İsta den güne müşkülleşen iktısadi vaziyeti 
Develi merkezinde de 23,30 da ay

ni saniye süren ve bu sabah 3, 15 ~e de 
2 saniye. süren şiddetli sarsıntı olmuş-

d" Londr~ 1 (A.A.) - Royter ajansının 1 duğu takdirde tavas..ııt teklifine imaıie tur. Hasar y~ktur.. . • • 
lJ>lonıatik muharriri yazıyor; olduk!.an zannedilmektedir. Ra.sRdhane şıddetlı hır zelzele kayuctti 

h ö~ıe. hissedilmektedir ki, Finlandiya Ruzvelt, barlf imkanlannı ölçmek için ı Istcı.nbul 1 (A:A·) - Dün sao;ıt ~ 8 i 
· arbı bırçok milletler için vaziyetlerini Sumner Wellesi Avrupaya gönderirken, 9 dakıka 28 sanıye geçe oldukça şıd -
~:uıa beter bir şekle girmeden tekrar tet- Sovyet hariciye komiserinin cbarıı tak- 1 dem .. bi.: ~elzele kaydedilmiştir. ~f.e:
b~ .. etmeıe:ini istilzam edecek derecede sim kabul etmez• sözünü pekala biliyor- ı' kez ustunun İs:anbu~dan mesafesı 8ı0 
~~k tehlıkelerle dolu bir safhaya gir- du. Bununla beraber rei.sicümhurun yal- kilometre tahmın edılmektedir. 
~~ır. Bugün bazı bitaraf müşahidlerin nız müttefiklerle Almanya arasında de-I Londrn 1 ( A.A.) - Londra rac;ad -
~ l rı budur. Bu ınüşahid1€r Viborgun ka- ı ğil, ayni zamanda Sovyetlerle FinlAnd.iya hanesi dün akş.a{m saat 16, 13 te hafif 
r~:rına kad~r . gelen ve bu suretle ilk a- 1 arasında ba~ da düşündüğü kuvvetle 1 bir zelzele kaydetmiştir. Zelzelenin 
fıa~k~~eblerın1:11 büyük bir kısmını ta - tahmin edilebilir. Zira Fin muharebesi merkezi 1 700 kilometre uzaktadır. 
lana· et:irmiş olan Sovyetlerin Fin - Avrupa muharebesinden başka türlü kan • 
rış t~~~: ıstiklalini temin edecek bir ba- lıd~r. Amerikanın Moskovadaki. büyük Zıraat Bankasının 
Yorıa ıne razı olacaklarını zannetmi- elçısi Moskovada Molotof ve dığer §ah- • • • • 
Star r. ~u hususta bir ümid ışığı ancak siyetler tarafından sefaret erkanile bir- ıkramıyesını kazananlar 
{hn ın futuhata devamın faydasız olaca - likte davet edildiği öğle ziyafetindekı üç 
Yabıil:azar_ı i~iba:a a'.dığı ta~dirde parlı - buçuk saat ~~en. ~ülakatında V~gt:>- Ankara 1 (A.A.) - Türkiye Cüm -
etr~· : ~landıya haklı bır banş arzu nun ümldlerını bıklırmeğe Wellesın Ber- huriyeti Ziraat Bankasının 50 lira ve 

fgı~ı. lhutemadiyen söylemiJtır. !inde yapacağı mülAkattaki kadar mü - daha ziyade mevduatı bulunan tasar -
b ~gılız hükUmetinin Finlandiya harbi said bir vesile bulmuştur. Ruzveltin ruf mudileri arasında her 3 ayda bir 

1 aş ıyaiı hiç bir tavassut teklifinde bu- Wellesin avdetini beklemesi mümkün - :evzi etmekte olduğu ikramiye kur'ası 
81~n~d~ğı L~ndrada bildirilmiştir. Fran- dür. Ruzvelt, A"ı:u~ad~ tak.sim kabul et- .' ·.3.9~0 tarihm~e ban~a 1:1;1"kezi~nde 
!ılın kumetı de yapmamıştır. Fakat Da- mez ban.,m iadeS'l ımkanının mevcud o - ;kincı noter Velı Olusu ıle dıger alaka
tıin arka, Norveç ve İsveç hükümetlerl - Jup olmadığını ancak o zaman söylıye - lılar huzurile çekilmiştir. Kendilerine 
...._ ınuvaffakiyet emareleri mevcud ol- bilecektir. ilcramiye isabet eden mudilerden Kon 

Finler Viborg şehrini dün tahliye ettiler 
Bu (B~tarafı 1 inci sayfada) 1 rebesi işitilmemiş bir şiddet kesbetıniş 

be .. akşam neşredilen Sovyet tebliği - tir. Finlandalılar ric'at etmekte ve 
~)ore, Rus kuvvetleri Viborgun (Vil - \·e Kaemaere'in şimali şarkisindeki rle
bin n··;aroş'larına vRsıl olmuşlardiır. 80 miryoluna k<1dar ilerliyen Sovyet kıt
lnen :O usu olan bu şehir, şimdi tama - aları şimdi Viipuri'ye 7 kilometreden 
baYra~ şt~~Fakat garnizon üzerinde Fin nz bir mesafeye kadar yaklaşmışlardır. 

gı e dalgalanmaktadır. Ruslar hücuma mütemadiyen değiştiri -

- . en n ve ~azyaı;ının ra, n- ayarlamaya matuf ve zamanın normal 
bul ve l7mirde dokme olarak: azami satışı me t ·1 h ıı· · k. ı ı n tı 

1
• vzua ı e a ı ım aruız o an mese e-

a ar· B zl 
1 

Ut si 
0 

ır. k!l !erini daha iyi karşılamaya imkan veren 
en n n re azyaı;ı osu bir tedbir mekaniz."l'lasmdan ibarettir. 

Kuruş Kuruş c - Seferberlik ve harb ancak Türk 
Ankara 
İstanbul 
İzmir 

20.60 vatanının selfuneti ve emnivetsizlik ha-
18.25 17.90 vasınm bizde doğdu~ zaman rnevzuu-
18.30 18.05 bahs o!ıabilecek en son çarelerdir ki bun

3 - Ankara, İstanbul, İzrnlr, Mersin, Sam 
sun ve İskenderunda tenekeli benzin ·ıe gaz.. 
yatı azamı satış flatları: 

Benzin ç.ft 
büyüle 

te"e le • lcr. 

Ga:ı:y•tı Gu:yatı 
çift büyük tele kii\"İilr 

teneke lcr. terı ~ lc., lcr. 

lara da Büyük Millet Meclisinin tasvibi 
ile ve açık olarak baş vurulur. Bu ~ibi 
ted'birler gizli kapaklı alınamaz. 

d - Son zamanda müşterek hududu
muzun vaziyeti sık sık söz gelişi edilen 
Sovyet RlJ.\)'a ile bundan altı ay evvel 
münasebetimiz ne ise bugün de ayni hal-

Ankara 750 700 05 dedir. Ortada değişmiş bir şey yoktur. 
İstanbul 670 590 91 Sovyetlere a'!-eyhtar herhangi bir tema-
İzmir 670 600 94 yülc de iltifatkar değiliz. 
Mersln 6!JO 640 97 Dahili vaziyete aid sbzlerini yazı hari-
Samsun 680 615 J5 ci ederek sadece devletin siynsi duru-
İskenderıın 650 690 ııo muna aid fikirlerini aldığım ve esaslı 

-i - Diğer yerlerde gazyağı ve benzlnin a. klSlmlannı dört noktada hüliisa etmeye 
zaml satışı flatları yukarıda bir numara al çalı~tığım sayın Dr. Refik Saydam, cid
tmdıı. gösterllen depo esas flatıarına nakli. den bir Cümhuriyet Başvekiline yaraşır 
ye ve teslim masraflarının. mahalli r~lm _ açıksözlüliğile vaziyeti memJeke'le izah 
lerln, slrketıerin bayilerine verilen kftrın ve etmiş ve bunu, fikir'eri bulandıran bin 
U.Steyl VeltAlete tevdi edilen yerlerde be pe. şayianın meydana çıkıp türlü tefsirlere 
rakf!nde s::1tıcı koml.,yonunun Ubesı sure yol açtığı bir zamanda yapmıştır. Umu
tile tayin ve tesbit olunur. • ıni Harbin arifesinde bu memleket efki-

5 - Her yerde hAlen cari motörin azanı! rkıldu~uıniyB~i'2ikn Hnasbeıl ka.ran~ıkta bıra-
satış fiatlarına ı ı.gını, uyu ar gırmış olmamı-

- zın sebebini halen anlamamış olan bu 
dokm~.d~ kilo başına 0,55 kur:.ı;J millet pekalfı hatırlar. Milletten her şe-
çlft bu:vilk tenekede 22,28 .C~f yin gizlenmesini bir hükumet hikmeti 

!Uve edllmlştır. sayan o zamanki zihniyet i1e münasib 

Fa~ist milis kuvvetleri 
İtalyan ordusu kadrosuna 

verildi 

zamanda her şeyin millete anlatılması 
lüzumunda fayda ~ören bugünkü idare 
telakkisi arasındaki fark cümhuriyetin 
lehine olarak çok azimdir. Bu farkı titiz 
bir itina ile idame ve muhafaza edenlere 
kendi hesabımıza biz müteşekkiriz. Te
menni ediyoruz ki düne kadar dostluk-

Roma 1 (A.A.) - Faşist milis kuv- lannı memnunane kaydettiğimiz bütün 
vetletin~ mc.nsub 1 32 siyah gömlekliler memleketlerle olan münasebatımız yarın 
taburu Jtalyan ordusunun kadrosuna da ayni hale gelsin ve Türk vatanının 
verilmistir Bu tevhid Roma<l • di beyne1ımilel alemdeki vaziyeti, fönmece 
w °". • . a \ e - gıpta ile bakılır çok daha mümtaz bir 
ger şehırlerde rnerasımle yapılmış - hal alsın. 

Relsinki ı 
tebliği: 

Fin te .ıliği len taze kuvvetler sevketmekte ve ha-
(A.A.) - Jt'inlandiya resmt zırlaııa'n programın tatbiki için insan 

yada Jı'ahriye Ararat 1000, Fethiyede 
Recai Çuhadaroğlu 500. Konyada 
Mehme~ Şapka 250, Anta1vada Meh
med Akı.:ıaş, Balıkesirde :\Tüze)ryen. E
lazığda Arife Aydın, E18zığda Ni~ar 
Kule. Ermenrukta Seyyid Güngör. İs 
t:mbulda Celal. İsptfrt:ıda Hü~eyin Top 
Kiltahyada Somar Onat. Samsunda Ha 
san. Seferihisarda Seyfi Uran 100 er 
Ura kazrınmış1ardır. Bunlardan başka 
muhtelif mahallerdeki 95 mudie de 
20-50 Ura arasında }kramiyeler isabet 

tır. Selim Ragıp Emeç 

Düşnıan K ı· b ltıe k . are ı erzahınm garbinde ve 
r czınde v·· . ,.,,_ ııpun istikamctınde taaı:-

• ""-Una dün b·· ı·· .. nu .. u un gun devam etmi~ir. 
:ana agır. zayiat verdırilmiştir. 

arru şman, Taıpale üzerinde tek bir ta _ 
ıa teşebbüs eylemıştir. 

ol Ladoganın şimalinde topçu düellosu 
rnu-şıur. 

leh?iğer mıntakalarda Finlandiyalıların 
F~e .Pusu harbleri vukubuımuştur. 

(i 
1 
ınlandiya tayyareleri duşmnnın hava 

\'~:.erini, dcmiryolu merkezlerini ve tak
h ıye kıtaatı nakleden askeri trenlcrin1 
ombardıman etmiştir. 

k Sovyet hava kuvvetleri sivil halka 
arşı b .. ··k · ş· . uyu bır faaliyet göstermişUr. 
1~dıye kadar 14 ölü ve 16 yaralı tcsbit 

edıiın· t" s çU ış ır. ovyet tayyareleri paraşüt 
.. 
1
ler .. at.~ışlarsa da bunların hepsi öldil

ru muştur. 
Hatlar üzerinde şiddetli hava rnuha

reb_eı~ri olmuştur. Düşmanın g tayya-
resı m h kk k · t u a a ve ~ tayyaresi de ınuh -
enıeı olarak d"" - ··1 l:ılar .. uşuru müştür. Finlandiya-

dort tayyare kaybetmişlerdir. 
Şiddetli muharebeler 

\rıipuri 1 (A.A.) - Viipuri nıuha-

her tarafla münakalesi kesilmiştir. ve malzeme zayiatına ehemmiyet ver
memektedirler. Dlin gündüz Sovyet tavvaı·eleri 

Fin kıt'alan Viipuri civarındaki y-:ik -
memlek€t içı.ırisini bombardıman et -

sekliklere çekilseler bile umumi va -
rnişl<>r \'e ezcümle Savonnlinna. Fred-

ziyettc bir değişiklik husule gelmiş oJ- r ikc;hamm ve Abo'da 14 ölü ve bir çok 
mıyacaktır. 

' 'arah v:trdır 
'J'aipale mmtaltasındal ı.orlanması -

na imk~n olmıyan göller şebeke~i sa - Sovyet t~hliği 
vesinde Finler yapılan biitün şiddetli Moskova 1 (A.A.) - Sovyet tebliği: 
hücur.ıla::-ı geri püskürtmektedirler. 29 Şubatta Rus kıtaatının Kareli ber-

Nauts· t ka d h zahındaki taarruzu devam etmiştir. Sov-
ı mırı. a sın a mu arebeler t k tl · v·· · v·ık · · d 

dewım etmekt R 1 h ye uvve en ııpun _ ı aJervı e _ 
e ve us 3'r mu asara e- · 1 t v·· · · 9 k "l 

clilrnek korkusile betaetle ilerlemekte i' mıryo unu zap ve ııpurı?u~ ı o -
<lirler. - metre şarkında Ayrnpaa, Heın1oki ve Pe-

'tT • t . ld p ro istasyonlarını ve muh telif mevkileri 
\ M:ıve sıma e etsamo cı"var d 

• 
0 

• w •• •• • • m a 1 işgal etmişlerdir. 
Fınl .r.ın. ?uvuk ~ır ıhtiyatla hareket et 28 ve 29 Şubatta Sovvet kıt'aları 270 
melerını ıcab ettırmektedir. Çünkü Rus müstahkem nokta işgal e

0

tmislerdir. Bun
:ar bu ;nın~akada büyük kuvvetlerle hırdan 70 tanesi betonlu to~u yuvalan
ı ler:eme.ıdedırler. dır. 28 Şubat tnrihJi tebliğde zikredilen 

Kuhmo mıntak;ttında Fin1cr iJerlf'- müstahkem noktalar bu hesaba dahil de
me~<.'. \ e dü"1:1andan mühim miktarda ğildir. 
ganaım alma!?'a devnm etmektedirler. Cephenin diğer bölge1erinde rnilhim 

Lado~a cephesinde hiç bir değişiklik yoktur. 
Helc:inki l ( A.A.) - Ladoga ~ö!ü - Sovyet tayyareleri düşman kıtsa tını ve 

nün doğ~1-şima1fnde Finler Sovvetlerin askeri hedefleri bombard'ıman etmiştir. 
mulr::Nemet ocağını tahrib etmişler • Tayyare meydanlarında ve hava muhare
dir. Sovyetler buraya 40 ~ündcn~rl bclerinde 36 dil.)man tayyaresi tahrib e -
2500 asker tahşid etmiılerdi. Bunlarm 1 dilmiştir. 

··-··· .. ························ .. ··········-·········· .............................. ·-·······························--
Sabıhtau Sabaha 

Aydınlık, ferahlık 
Sinirler ıerrlndlr. Kalaklu ka,taıla dll'. l'. üreltlerde hidi.selere röre arta.o çar • 

pınh eksik o!muyor. Bü&iin bunlan kim inklr edebilir. Benüz isUkanıetl belli 
olmıyan bir harb uzak Ye yakıp her mUeUn ruhuna kıskaca almaşt~. Karaulık 
daima enmiyetsizliktir. Şüphe, ce9aretin Ye emniyetin düşmanıdır. Öyle bir de -
virde yaşıyoruz ki korkulu rüya rormemek için u1kusuıluta katlanmak lhmulır. 
İ~te Jıu nıübhenı, enditell ve damanlı bna Türkiye Başnkilinln bahar ruri.rı 
ıibl yureklerl g-ıcıkhyaa temiz n berrak nutku He datıldı. 

Biz ne haldeyiz ve ne yapmaa lsti7oru1. 
Colrafi vazJyetlmizln bize tahmil ettii'l na:ılk nzlfe müsbe& n mmfi propa_ 

~andaJarı ~ahlandıracat kadar d~ mühmdir. Buna karşı Türkiye 1'J metodu kabul 
etmiştir: Bu toprakda &1zlJ iş, ıidl fikir, ıtzll hareket yoktur. O kadar -'Jdm • 
lıkt.ayı~ ki barlcden içimize düteceı. en usta propagandacı işini ıörecek bir k~
ranlık kö e bulamaz. Biikiıme& n millet bu aydınlık. içinde yaptıklarını ve yapa. 
oklarını bilerek elele çatışı.rlar. 

~e yapı.~~rus ve ne yapmak .istiyoruz. Başvekil bunu o kadar sade füanla an_ 
ıath ki, ıurkiyenin lıa:ıulıklarından endi<ıe duyanlar ve;rahud Türkiyeyi a>ropa • 
randa Jle ı:ıcıklamak lstlyeııler ele sıkıntıdan kurtuldular. Türk millet· h-k· 

ll h d l k 1 
. .. ı ve u u. 

nıe er şey en evve aran ıg-ın du•manıdır Bulanık havaya tah -ı 
1 a· d" lerl t bir b · • ammu ede -mey z. a. ıse •ı:n asıretle lakib ediyoruz. Biliyoruz ki caflet ilk mailü 

bl!l'ttlr. Bız ranet~. l~tlklil Barblle ntan bududlarından defettik. O ıindenberl 
Turk ~illeti ve huk.umeti tetiktedir. israf edecek zamammız olmadığı' ibi ih • 
mal l'dile~e~ kuvvetımb: de yolltur. Bu~day baş:ıtmdan zırbh tanka k!dar ber 
şeyimi& milli kuvvetiınJzln esas unsurlarını teşkil eder Düşmanımız şu veya bu 
d.-~U sadec.e eski devirlerla tian qlan rafiet H Dle. kenettlr. Aydınhktayu 'H 
emnJ1etteyız. 
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• ~------• Dün ..• bugün ... yann ve daima ( hir er er1. J Salonlarında Dünyanın en güzel filmlerini gördüğünüz 

z ıt y lmilel ir o 
hırsızını yakala ı 

Başında arakiye ve sırtında maşlahla kendisine tüccar 
süsü veren hırsız bir/ abrikatörün parasını çaldı 

itstanbul polisi, evvelki gün şehrimizde 
ikameti Slrasında kendisine büyük ser -
mayeli koyun tüccarı süsü veren, fakat 
hakikatte meşhur beynelmi!el 'bir otel 
hırsızı olan bir adamı yakalamağa mu
vaffak olmuştur. 

Adı Hüseyin Heydi olan bu adam ba
şında arakiye, sırtında sırma işlemeli 

muhte§em bir maşlah olduğu halde üç 
gün evvel bir otomobille Bristol oteline 
gelmiş, zengin bir tüccar olduğunu söy
Uycrek kendisine bir daire açılma.suu 

emretmiştir. 

Hüseyin Heyclinin vaziyetinden şüp -
helenmek kimsenin aklından geçmediği 

için müşterinin bu arzusu derhal yerine 
getirilerek otelin en mutena bir dairesi 
kendisine tahsis edil.miştır. 

Fakat bu garib kıyafetli tüccarın ote
le indiği gece. otelde blr hırsızlık hüdise
si olmuş, İzmir fabrikatörlerinden Mah- Beyrıclm.ilel otel hırsızı fliiseyin Reydi 

:mudun odasında asılı duran ccltctinin ce- rahimin kundura mağazasına girmiş ve 
binden 750 lirası çalınmıştır. ayağındaki pabuçlannı çıkarıp bunların 

Otel idaresi, hırsıı.hk vak'asından za- ökçelerini -0ydurara.k içlerine sarraftan 
bıtayı haberdar etmiş, ge'!Cn memurlar aldığı san liralan yerleştirmiştir. 
otel dahilinde bulunan bazı kimseleri is-ı Açıkgöz hırsızın bu hareketini uzak -
ticvab etmşilcrse de vaziyetin aydınlan- tan tarassud eden memurlar, kendisin -

Yeni Erğli lin1anına 
alttnış gemi 
sığınabilecek 

Bir müddettenberi Nafia ve Münaka
le Vekaletleri tarafından Knradeııizde Jj
man inşası için yapılmakta olan tetkikler 
bitirilmiş-tir. 

Size bu harta gnnlerin ateşli vıtk'alanndaıı mevzuunu alan hakiki bir 
şaheser hazırladı. Fransanın Şark ordularının iştiraklle yapılan 

UC HA BiYELi 
MilletlerJn sıcak kucağından fı~kıran bir gençlik vo.kanı Aşkı ı sonsuz 

ufuklarını aşan ibır gönnı seli bayatla o.umtııı... Aşkla ıztırabın 
mncııdel sidir. tıaveten : 

Renkli M 1 K 1 ve Paramunt Jurnal 
Bug:ın s at 1 ve 2.30 da tenziHlUı mfltineler. 

En son alınan karara göre, tabii bir li
man şeklinde olan Ereğlinin önüne bir 
mendirek inşa edilerek 60 geminin fena 
havalarda limanda sığına bilmeleri temin 1 Aııcıa::c:::::ııra;ızza••ı:mımmm::ııcı~ 6-•lla:ım:s;ı:•::ı;c•••••mıım' 
o~ıunacaktır. Ereğli limanının d:ışmdaki ı 
kömür ocaklarından futınalı havalarda 
kömür alınamamakta. iyi havalarda da 1 
vesait olmadığından kömür yüklemek u
zun sürmekte olduğundan, buna karşı 

koymak üzere bir proje hazırlanmakta -
dır. Karada yapılacak yeni tesisatıa li -
man haricindeki ocakların kömürleri li
mana sevkolunarak vapurlara yükletile -1 
bilecektir. Bu suretle fırtınalı havalarda 
bile kömür boşaltmak ve yükletmek m:im 
kün olacaktır. Bunlfan başka asri tesisat 
takviye edil.erek kömür istihsalatı arttı -
rılacaktır. Çatalağzı limanı da İngilizle
re inşa ettirilecektir. Çatalağzında yapı
lacak liman yalnız bir yük tahmil ve tah
liye limanı olacaktır. Karabük fabrika -
lanrun bütün ihracat ve ithalatı buradan 
geçecektir. 

Piyango biletleri fazla 
fiatle satılmıyacak 

CE 
c 

.Bugünkü harbh ar
ônda nasıl çalışıl
dığını anlamak .çin 

il 

Bütün dünyayı 
heyecana vermiş 

olan 
il 

Bütün İstanbul'un 
akın akın sey

rettiği 

• 
1 

- Türkçe Sözlü 
filmini mutlaka görUnUz ! 

REKLAMA NE H CET? ... 
··tün fs nbul 

Beyazıdda 
Yenide 1 inşa edilen 

Sinen1asının 
Muhtelif seyahatlerle 
Yalnız Avrupa değil, 
Amerıka sİ':ıemaları 
dahi yakından ince
lenerek vücuda 
getirilen 

lıtanbul'nn Biricik 
ideal Sineması 

2 nci Haftanın rnası.na medar olabilecek bir ipucu elde den 'biiSbütün şüphelenerek beklemişler MiJli Piyango idaresi, 2 nci ve 3 üne-Ü 
edememişlerdir. Her ihtima~i g.özönün~e ve mağazadan çıkarken de yakalıyarak kcşidelerde fiat farkile bilet satışının ve 

tutan z~~ıta, bu arada Surıyelı z~ngm emn~!et .müdür:l~n~. ge~irmişlerdir. spekülasyonun önüne geçmek için mü -ı SOn günleridir• 

ol .:u~unu 
p 
E 

koyun tüccarını da tarassud ve takıb al-ı Huseyın Heydınm uzen aranmış, fab- hlm bir karar almıştır. Bundan sonra bü- y 
tında bulund'urmağı faydalı görmüştür. rikatör Mahmuddan çaldığı paralar bu - tün ke._.<;ide1erde hiç bir bayi, biletin üze- Ayrıca : A 

K 

Nitekim evvelki gün öğleden sonra Su-ı lunarak müsadere edilmiştir. cindeki yazılı fiattan fazla fiata bilet sa- K 
riyeli, asan atika tetki~ edec~ğinden ba- Kısa bir zaı:nan.da bütün. fo!ası meydt- tamıyacaktır. Bunun için Milli Piyango Başlı başın 1 bir program olan I 
hisle otelden çıkmış, bır taksıye atlıya - , na çıkan Surıyelıi bu vazıyet karşısında idaresi bir es.:'IS kabul etmiştir. Buna gö- LORETTA YUNO ve W ARNER N 
rak yola koyulmuştur. Hüseyin Heydi 9Uçunu tamamen ikr::ır etmiş, kendisine re, bilet sahipleri her ayın ancak 4 üncü 1 BAXf.lfü'ın yartıttıklım D 
memurlar tarafından takib edildiğinden zengin ve tüccar süsü vermek suretile o- günü akşamına kadar biletıerıni tebdil Z 1 G··zell.ık Olmaz A 
tamamen 'h?1a'ber, Sirkeciye gelmiş ve 1 tellerde ih~rs~zlık yapmakta olduğunu iti- edebileceklerdir. Bu müddetten sonra o 1 or a lU Go·· recektir ! 
~sarrddü~nmau~ryu~kQ~p~r~e~~b~ b~t~ff~~hiçb~h~iddia~~i-,,~=============='~~==~~~~~~~~~~~~ 
ra mukabilU:~~~l sanb. lira Sıuaını:şt~. b 1 lmza~1ıt1abı:üse,yıt ·1nhHeydini~ .n:eşhurt b~:~ yeceklerdir. · J && H f fi 

1 
filmı· olan ' 

Tekrar oı.u.uıvuı e men nye ı u ı ne ı e ır o e ırsızı o ugunu es ı Bu suretle hem speküliısyona mani o- a tanın en g ze 

ıefer Galataya geL"lliş, burada Halil İb - etmiştir. "':1nacak, he~ de her nasılsa evvelki ke- v AT A N s ı z K A D 1 N 
ş1delerde bılet almamış olanlar, ayın 

·ıtaly·a ile tic~retimiz ı Bir kamyon tütüncü 4 ünden 7 sine kadar 2 nci ve a üncü kı~-
ş:ide biletlerini üzerindeki fiatla satın a-

arlı y O r dü kanından fçeri g~rdi lnbilece_kı_erd_ir. --

Büyük Aşk ve Lüks Dramı 

SA R AV Sinemasında 
İtalya ile olan ticaret hacmini arttı - Şoför Cevadın idaresindeki 3811 sayılı 

raeak kontenjan paylarını kararlaştır - kamyon, dün Dolmabahçeden Beşiktaşa 
mak ve harb vaziyetinin doğurduğu müş d-Oğru giderken Akaretlerde önüne bir -
külleri yeni icablara göre hallederek mü- dcnbire bir çocuk çıkmıştır. Ootomobil 
teka'bil ticaretimize yeni .. inkişaflar ~e - süratli gittiğinden şoför çocuğu ezmemek 
rnin etmek üzere uzun muddettenber~ ~o için direksiyonu sola kırmış ve bu ma -
mada müzakerelerde 'bulunan heyetu~ız ncvra neticesinde 121 sayı1:ı İlyasın tü -
azasından ikisi dünkü Avrupa eksprcsJle tüncü d'ilkkanına .girerek vitrini ve kapı 
t:chrim.ize ge]ani~tir. Gelenler ~erkez camlannı kırmıştır. 

İ · 11..- • •• d"" ~ Nazıf İnan Bankası zmır ŞUut'Sl mu uru .. .. .. Bu toslama neticesinde kamyon da e-
M l• v ~-Al r kambiyo mütd".lru ve a ıy: C'.K~ e 1 hemmiyeili surette hasara uğramıştır. 

Osman Bulenddır. . Kaza etrafında tahkikata devam edil -
Heyetimiz azasından Cemal Z1ya ve kted' 

k me ır. 

müşavir Ze:lti bazı temaslarda bulunn1a ·•••••••••••••••••••··•··•••••••••·•••••••·••··•·•••••••·••••· 
l d "Eılr •• nı· r üzere Romnda kalmış nr ır. ~T& 

Nnzif İnan ve Osman Bülend imzala
nan kont<'njan protokollarını Ankaraya 
götürmüslerdir. Müzakereler ~arbin ik- .. 
tısacli işler üzerinde hcrgun başka 1 
§ekilde tecelli eden tesirleri dolayisile Bir hayli zamandanberi sesini duyur-
çok uzamış ve fakat h~r iki tar~f~n m~ - mıyan Münir Nureddinin mevsim kon -
kabil ticareti yeni irnk~nlar dahılınde m- serlerine devam edip etmiyeceği merak 
kişaf ettirmek hususu~daki kat'i ~rz~la - uyandınyordu. Memnuniyetle görüyo -
nnın neticesi olarak mhayete e~ştır. ruz ki kıymetli san'atkarın bu sü1.'i'.itu, 

İtalya sanayii evvelce Alman pıyasa - şöhretinin ihtişamına: bürünüp pinekle
sındnn tedarik e~ilın':.kt_e olan mamul mek için değil, yeni yeni hamlelere ha -
eşya ve maddelenn muhı.m. kısmmı~ :d- zırlanınak için ihtiyar edilmiş br uzle -
haline mukabil mernleketimızden muhim tin ifadesi imi!:. Nitekim cbeş Martta Sa
miktarda yarı mamul ve iptidai madd~ "' ray sinema.~?> ~salonunda vereceği konser 
lerle gıda maddeleri alacaktır. ~em ~ı : haberi, bu hazırlığın bir tezahürüdür. Bu 
oari esasların ticaret hacmini .b1r mıslı defaki program da diğerleri gibi zengin
arttıracağına muhakkak nazarıle bakıl - dir. İçinde: Dede Efendiden, Zekai F..fen
maktadır. diden Arif Beyden çok güzel kl5sik par-

' . 
E "b k k- - b ı d çalar vardır. İzmirli Rakımın. Sadettm ti an om"r satı"ı"la aş a ı . kıl . . "lm" 
Sömikok ve Karabük kokile gazhane Kaynağın yenı Ş~.r .. arı. ve Y'. scçt :ş 

koklnnnın Etlbank tarafından satışına bazı güzel halk turkulerı. !.1unır .N.ur~ttı
dünden itibaren başlanmıştır. Hususi eş- nin ıı>ize vermeyi vAdettıgı ı:nusıkı zıya
lhasa ellerindeki kömürleri satıncıyn kn- fetinin başlıca anasınnı teşkil etmekte -
dar izin verilecektir. dir. 

Alll!ZlmmDl:a ___ l'.ll!CE:Jll!ICE • Bugnn 

SiNEMASINDA SAKARYA 
lstanbulda ilk defa g1lzel bir Fransız tilml 

A A YILDIZI 
E R M A i N E R O U E R ~ J g A N S E R V A i S vo M A X U D i A N 

G tarafından oynanmış kuvvetli ihtirnsh bnynk Ask Fi.mi 

Ayrıca: Ç 1 L G 1 N B A K i R E 
1RENE DUNNE ve MELWlN DOUGLAS 

f dan Fran~uca söıln gayet gtızol bir komedi tAra ın · . 
'- tıaveten: F O K S J U R N A L dünya ve harp hnberlerı. 

Şehir Meclisi toplantılarına 
nihayet verdi 

Bu Hafta 
görülmemiş bir muvaffakiyetle devam ediyor. Ba~ Rolde oynıyan 

EDWIGE FEUILLERE 
Bnton fılmlerinden daha gOzel, datu cazıp ve dana sevimlidir. 

a~::~:şı J E A N C H E V R 1 E R 
BlR MAŞUKANIN HAY ATINA... AŞKIN ZAFEHlNE aid bllynk bir tilın 

ııaveten : FOKS JURNAL son dUnya ve harp lıavadisleri 
BugQn &Bat ı ve ı.su da tenzilatlı matineler. 

İstanbul şehir meclisi, Şubat ayın:n 1 

son toplantısını dün yapmıştır. Encümen 
!erden gelen mazbataların tctkiklndcn 
sonra Şehir meclisi, Nisanda tekrar top-1 

!anmak üzere dağılmıştı~r~·-----~~~~~~~~~!!~!!!!':~!!!!~!!~~~!!~~!.'!~~~~~~~ 
-~ MEMLEKETİMiZiN EN KIYMETLİ SAN'ATKARI 

'in yarc;ttığı 

S.nemasında ya.n.z !:> gün daha gosterılecektır. 
Seanslar saat: 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

D nyRnl'l en t bı sesi JEANETTE Mac DONALO 
\'ö Kıymet li Yııdı ı 

Amerika sııhne luıpıtıuın LE V AY RES 
en bUyUk artıstı 

Sinema dünyasının bugüne kadar y&:rattığı 
EN MUHTEŞEM EN NEFiS ve HARİKALAR FİLM~r\DE 

Pek yakında ve MELE Sinemalarında 

birden 
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1 Hadiseler K:ıgm.nda J Basvekilin sözleri 
' milli miidaf aamız 

Kulak misafirliği 
ve 

• r------·----.. -··-- Y A Z A N ·--.. --.--......... ·-··--·-·--. 
~Emekli general B. EmirErkilet~ 
i '' Son Posta ,, nın askeri muharriri ~ . . : ........................ ·-····· ..... __ _ ......... -............................. : 

B a§Teldlin evvelki gece radyoda nuyoruz ... Siyasetimizin bu açıklığı, dü-
milletle konuşmasa pek faydalı rüstlüğü, vetakirlığı; kendimizi koru _ 

Glnıu,tur. Harble ltarJı kaqıya bulunu - ~k için bize düşecek vazifeleri yerine 
lan bılhusa ıbu zamanlarda her m.ıllet, getirmeğe ve lüzum göreceğimız tedbir-
takib olunan iç ve dı~ siyaset ve bulunu- leri almağa mani değildi.r. Bunda kimse-

- Belediye meclisinde konuşulan -
lardan. verilen kararlardan haberin 
var rr.1? 

- Hayır. 

- Otobils almak için ayrılım bir 
milyon lira otobüs işinin Tramvay İ
daresine devri sebebile sarfedilmiyor
muı. 

- Tramvayların ıslahı için Tram -
vay İdaresine mi verilecek? 

- Öyle birşey konuşulmamış. 
- Y:ı ne konuşulmuş? 

- Bu paranın. şehirde kanalizasyon Jaıı durwn hakkında en dogru malü:natı nin şüphesi olmamalıdır .• 
en salihiyettar bır ağızdan işitmek ihü- Bunlann manası şudur ki biz milli mü- inşasına sarfı lehinde söz söyliyenler 
1acınd:ıdır. Bu gibi konuşmalar millete dafaanuz için takat!anmızın azami had- olmuş, fakat sonradan gazino yapılma-
itiıınad ve ferah verir, halkın ruh n fikir- !erinde fedakarlıklara katlanırken hiç sına km-ar verilmiş. 
leriı:ı.i aydınlatır. Doğru ve derin bir ınan- bir devletin varlığına tecavüz nivetini - Bizim Aliyi hatırladım. 
ıxııya dayanan itimad başlı başına mılli beslemiyoruz. Biz, İstikl[ıl harbınde~ son- - Sizin Ali de kim? 

- Makale. ya ne olacak' 
- Her niyete gidiyor da, muz zan-

nedeceğim gelmişti. 

* - Torununuz mu? 
- Evet. 
- Allah bağışlasın. İleride ne ol -

mas1!11 istersiniz. 
- Ne olursa olsun, fakat onun toru

nu muhır'kkak memur olmalıdır. 
- Neye? 
- Belediye memurlar için taksitle 

evler yaptıracakmış da. 

* - Lokantacılar karar vermtşıer. 
mekteb açacaklar. mektebli lokantscı 
yetiştirec.eklermiş. 

- Tabii bu mektebde muallimler o
bir kuvvet teşkil eder ve milleti icabın- ra milli müdafaamıza daıma mutedil bir - Komşumuzu .. Evinde bulaşık çu-
da tek bir vücud ha!inde en büyük mes'u- ıtahs~t ~~mış ve mütesavver mali ta- kuru yoktur, bahçesinde ten.is kurdu _ Tabii. 
liyetlere ve en N>tin fedakirlıklara bile- I ka.Uer.ı.ınızı hep memleketin ümranile de- muhtelif 

lacak. 

.- yaplırdJ - MnhteJif yemeklerin rek sevkeder. mıryollanna. iktısadi ve k:iltürel kal - · 
k * muallimleri olur değil mi? Harbe bılmiyerek ve duymıyarak bu- ınma.sına hasretmiştik. Bugün ümr;m 

dalaca sürüklenen bir milletin yapacağı bütçemizden para kesip milll müdafaa • - Fil!n gazetedeki falanca muhar - - E\·et 
llarblede siliha imanla 8&rılan bil' ulusun mıza ayırıyorsak bunu ancak mecbur ol- rirle konuşacağım, üç gündür matba _ - Be!lce yalancı dolma muaWmli • 
tavaşması arasında ne büyük. farklar ol- duğumu.zdan teassü.fie yapıyoruz. çan _ • ..ı: b 1 dun ğine. ba:r.n ecnebi aljanslar mümes~il -

asına gllnyorum. u ama · b' k - "b chıiunu anlamak için bizim lıtik111 har • Refik Sfltldam kü, harble karşa karşıya bulunuyorm ve Se d .d _. . b"l --'- lerinden biri veya ır açı munası a..:_,_, · ı. · k h - n e gı ecegın yen t tth:-.-.11uı 
1 ~ diğer muharebelerimizı 11ır ere na can<faıı çalum :dJr Bu-"' d -• er türlü ihtimale karp hazır olmak za- o ur. 

IÖzi>nüae ıetinnek kifareı eder. Kea- insani ...,....'f'ı · 6~n e a.,, ... nıreti vardır. Ancak bunda bizim hiç bır dostum. adliyeye git. muhakkak ora- l-' 
lik Finlerin büyük bir milli im&n ve iti· ve medeni hislerle ıniitel>assis bu- kusur Te kabahatimiz yoktur, b~tiın dadır. _ Saçtan rulo halinde ensesind~ 
Glad2a yap&ıklan Jimdiki harbd.e De bü- ~uyor -.e onun Jçiıı •dünyayı ıztırab mes'uliyet harbi tahrik ve terviç edenlere * 
Jük. harikalar ;yarattınklanna bakmalı - lÇUlde kıvrandıran muharebeleri esefle aiddir. ,. . toplanmış kadınlann. hazan bu saç 
dar takib ediy.oruzı. Bununla beraber hük· .. , B ekil'- L....- Kleman Vatel m Afrodit davası ruloları bozuluvo. r. enselerine doğru • • u- aşv ıu m..unupnalannd:ı temaa et • _ . -

Bugünkü. harbleri yapan artık ne kral ıı:ıetin ~illl mü.d~~zda bir tevekkül tikleri noktalardan biri Sovyetler!e olıın hakkmd:ı yazdıgı yazıyı Afroditi ~us- salkun saçıik düşüyor. 
Ol'du'an ve ne de ücretli profeayonel as- sıyasetı gütmedığini hukllm.et bafkanırun münasebetlerim.izdir. cHerkesin niyetlP.ri tehcen addedenler kendi lehlerınde. _ Gazetelerin cModada hevelan• 
kerler de&ilcilr. Bu sebeble harbler artık ~ ~e rad~a pllkl~rla tekrar?ar_um içinde saklı bulunduğu bir devirde. ya- müstehcen addetmiyenler de kendi ~ altında yazdıkları bunlar mı~ 
kr~arla onların hükumetleri arasında sozlen~en ~~ıtmek ." o~kle mıl -1 şamamıza rağmen Bay Refik Saydamın lehlerinde buluyorlaır. ,,.....-, ~ ... 
deiil milletler arasında olmaktadır. Mil· let bugun büyüt bır emnıyet, huzur ve bu husustaki sözleri de açık ve tatmin - - Makale mi? • J,rm1I " ulıtA.rl 
!etin .savaşması ıçın de ilk şart harbi be - saadet içindedir. kAr olmt11tur: cBizim Sovyetler aleyhin
lliınse.mesı icab eder. Tarih gösteriyor lri Evet, hükfunet, hari> dolayısile ithall- de her hangi bir harekete asla temayülü-
l'iapolyoıı bile cmperyalı..n harb - tm azalmasından gümrükler varidatında müz yoktur. Esuen kimse de bizden böy-
lerine milli harb!er .sü.tl ver - 40 milyon liralık bir nokır.ın karşısında le bir hareket istemiyor. Sovyetlerin d0ğ 
ineğe lfüıu.m görmüı ve Fransız bulunmasına rağmen 1940 bütçesinde rudan doğruya bizim aleyhimize bir ha-

C Bunlan biliyor mu idiniz? _=t 
lltilleti ile orduısunun itimad, ,evk Ye fe. mim müdafaaya ale!Ade ve fevka14de 150 reketleri olacak mı? Böyle bir fütimalf Vaterlo zaferi bayrağı 
dakarlık hWerını harekete getırmek için milyon lira tahsis etmiş ve bunwıla u.vu- farzettirecek fimdilik hıç bir delil gö - n::,_ d .. V li 
onlara sak sık hitab etmesi llizım gelıniş- d ~ . . - - L'\.LA o e ng-
t.ir. ma ıgını ve asla gafil avlanmak nıyetin- nmmuyor.• _ ton'ın büyük ced-

d 1 dığı ·u d h Elhahsıl bugün mutlak bir harb ihti - di b" . . N 1 Biz bugun ne gizli bir harb ihtimali e <> ma nı mı ete e arice de gös- ırıncı apo -
~yız ve ne de dıg~erl• .. i 1·l"ın· bar- termek istemiştir. 12·~vekil söylüyor: rnali karşısında ~lundı.ığumuz iddia 0 

• yona karşı Vaterıo 
be -- • ~ lunamaz. fakat böyle bir ihtimal için ha- h b . . k 

. gırıne,k gH>ı buyük bır ga!let det-eke- cBizim siyasetimizin ne ivicaclı, ne de zırlarunak ve hnır bulunma;c mecburi - mu dıareğı ~ı_ru V • 
&ndeyız. Başvekılın dedıği gıbi ceğer hü- gizli ve müphem tarafı vardır. Taahhöd- yetlndeyiz. lşte milli korunma kanunu, ~ t ıç~l e-
kOın_ et harbe karar verırse, bu, aizli de - lerimiz sarihtir. Mabad Ye gayelerlmiz k edb·rı ri, 150 ·ı ı il ıng on 81 esme •• onmm.a t ı c ml!ö'On ıra m - kral tarafından b · to h....ı'- edil-ı..__ 
tu. Türk nu!.letinin. kendine malettiği si- muayyendir. Emniyet sahamızı açık itti- dafaa bütçesi Te icabında tek adam gibi t" Ail . ırh fp ~:--...... hJ"' uvur 
Jasi istiı..---t · blar .. f-~-'...a 1 k! h 1 bü. _ ır. enın en yaş e.~. er aeDe a-A4Ml.ı.e ın ıca ına uygwa ola - fak muahedelerimiz\e çizmifiz, emniyet- her tiirlu ~-~r ı. ara azır o an t".ln terlo zaferi günü kral bir bayrak verir. 
rak, Büyük Millet Meclisuıin. tuvibile a- sizlik havasının bizde ne vakit doğaca - millet bunun içındir. Bu Adet eün devam etmekıedir. 
hnaca)t 'bir kararla. yanı açık olarak ya- ğını açıkça söylemiş ve göstermiı bulu - H. E. Erkileı 
Ptlır.. * 

Filvakimillettensaklananveaaklımak Nakı·ı vasıtalarının Top oynıyan köpek &adlarla ihtiyar olunan harbleri milletler Beysbal denilen 
benimsemez ve benimsiyemcı.ler. B1r mil bir top oyunu var-

letin bir harbi kendi.ne malet.mesi için su~ratlerı• tahd;d edı•lecek dır. tki taraflı o-evve11 o harbın lüzum ve faydasını ken- ~ : yunculardan bir 
eli derin hASlerinde duymaudır; ve bunu taraf topu atarlar. 
ona duyurmak biriııci derecede hükU • 

Diğer tara! oyun-

" . ( 

metin esaslı bir vazifesidir. Bapekil bu Yeni belediye seyrüs_fer talimatnamesine nakil culanndan biri 50-
hususta .öylenecek en gii7.el ,eyi aöy • d ı· d la 
leın~tir: vasıtalarının şehir ahi ın e payla karşılar, sopayla karşı ninJf topu, 

Mum bahk 
Kolombiyanın ~ • 

yerlileri bir nevi t::: 
balığı mum gibi ~ 
kullanırlar. Mum 
ba!ık denilen bu 
balık avlandıktan 
sonra kurutulur 
ve hiçbir fe7 il4ve edilmeden, hiçbir a
meliyeye tl'bi tutulmadan mum gibi 
pmdana dikilir ve kibritle tutuşturulur. 

VerdiJI aydınlık: yağ mumu aydınlığı 
kadardır. Bir balık yirmi dört saat ya-
nar. 

* 
Odunla işfiyen otomobiller 

Dünyada, odunla iş1.iyen otomobmer 
de mevcuddur. Bu otomobillerin motör
lcri benzinle çalışmaya başlar ve motör 
ısındıktan sonra benzin kesilir ve bila
hare odunla işler. 

'··· Sefeı'berlik veya harb, ancak mil- fazla süratle gitmemeleri için ahkam vazediliyor topu atan oyuncu tarafından biri tuta- * 
u xncnfaatimıze ve Türk vatanının seıa - cak olursa oyunu kazanmış olurlar. Bu Tren sl1r'at rekoru 
illetine uygun olmak şartile. üzerinde du- Belediye seyrüsefer talimatnamesinin ı yasaktır. Tramvayların en çok yapabi • oyunu Arnerikada oynıyanlar arasında 1!eni Meksikanın iki ~e!ırf arasındaki 
~acak hır karardır •. E~et ~~ Başve- müzakeresi §ehir meclistnm Nisan devre- ~erekleri sürat saatte kırk kilometredir. bir de köpek vardır. Topu ağızla tutmak- 340' ckilometrelik mesafeyi saatte 

137 
ki-

l Refık Sayd:ı:n1:11 d~diğı gıbı bu hu - si toplantısına bırakılmıştır. Talimatnn- Iki tramvay arabası arasında en az yirmi tadır. Birçok beysbal oyuncularından lometre süratle kateden tren dünya hat-
~sta b~~ımle ~~~etınuz carasında hiç meye göre ıbelediye sının dahilinde mes- metre açıklık bulur,acaktır. daha mahirdir. lan üzerinde sürat rekorunu kırmıştır. 
ır goruş ve duşunuş fark1> yoktur. Bü- kfın mahaller haricinde kalan yerler - Motörlu na.kil vasıtalarının, motör!e - ..................... ·--···--··-····--···--·-············· .••.•...•••......••• 

~lruk Türk mılleti cbugimün d~ny~ .şart- deki sürat belediyece konan ihtar lev- rin ses azaltan tertibatı olması mecburi-
anna uymak ve yannın emmyetını ka ' dir Otob·· f"" l"" v •• ed ek -ı nl 

. - • . - halarında yazılı tahdide tabidir. Lastik- · us §lO or ugu ec w.a arın 
zanmaka hususundaki hukfunetin dtlŞt.in- . . . 11· b"tirdikte bu - ta 

d ı · . lcri havasız ıolan vesaıtı naklıye şehlr e ı yaşını ı n sonra vas1 • ce ve uygu arını tamamıle benımser ve l ·d tm ı · kt 
·· ·· - · içinde saatte 25 kilometreden dıngiPeri arı ı are e e en yasa ır. 

ta dır eder. Çunku selametın ve kurtu- 'y Motörlü nakil vasıtalarının VE' bunlan 
l~un bundan başka bir yolu olmadığına arabaya m~k~ veya :ayla baglı bulu~- kuPananlara mahsus olan hükümler rno-
kanidir. mıyan vesaıt ıle traktorler saatte 16 kı-

tosikletlerle bunlan sevk ve idare eder.-
Bir mil1eti dıstan gelen zararlı ve mak lometrcdcn, tekerlekleri tamamen veya lc.r hakkında da caridir. 

sadlı propagandalara karşı zırhlamak için kısmen demir çemberli olan nakil vası -
en iyi çare onu aleddevam aydınlatmak talan skiz kilometreden hızlı gidemi - T "fa kO ·, 
tır. Hukumet ve organları bu işı basınla yeceklerdir. arı n1 sycnu 
ve radyo ile ynpmuk hususunda büyiık Ta1ıirnatnamede yaya yürüyenler için dU t ı d 
kolay klara maliktir ve iste başvekılin de kayıdlar mevcuddur. Yaya kaldırım- n op an f 
e\"Y ·i gece radvoda mmetıe konuşma- lannd k k . . b k b. 

" .. .. a onuşına ıçın veya aş a ır se- Şirketihayriye ve Halic vapurlarının 
bın n bu hu-:usta buyuk hır faydası ol - beble durarak veyaiıud ıki kışiden fazia ve limanda işliyen küçük vesaitin fiat 
du na rop e etmemelidir. Çünkü mtl - yan yana, kol kola, yürüyerek başkaln-ı tarifelerini tesbit edecek komisyon d:jn 
l t, k n lüzumsuz yere her hangi rının yürtiyüp geçmelerine engel olmak saat 15 de mmtaka Ilınan reisliğındıe 
bi m y cewini ve bir harb yasakt r. Gelip geçenlerin üstlerini kfr- toplanmı r. 

b n cancak m ·m men - lete'bilecek ve ~örün üşü, kokusu fena o- Liman r · ·nin Ankarada bulunmasın-
• me ·ne lan her tür1ıü e yanın açık olarak taşın- dan dolayı gecıken bu toplantıda henuz 

r• le ü nT' urulabı - ması yn aktır. kat'i bir netice alınamamıştır. 
t huk "ım t b kanının ağ- Dol.muştur, 1 vhası asılı tramvay ara- K misyon Halicde v~ Boğa~da .iş1ıy n 

n d nl n"ll c; ve ö renmı tir. Bu a- balanna binmek yasaktır. vapur ann ücret ve tanfelerl uzerınde ': 
af ndan nrtık hic bir pro- Tramvay arabalannın ön ve ar a sa - lı tetkikatta bulundu~.tan snora ye~!-

~ ı kt D .. nku toplantıda Şır ı çıkaramnz ve duna ın- hani klarında ayakta duracak yo cula - 1 den top anaca ır. ~- b '. 
· · k ı·ı yri~e Halle mudurlcrı elcdıye Türkive harbe an<'.ak k n 'ı nn adedı bır levhaya yazılıp araba ara a- . c 1 ıa " •" _ t • 

· k di ·11· f tl · · · 1 akt İ '"" l da ı..u tçfl rı·n her ıkt ad muduru Saffet, ::.tanbul Tıcaret ı ve en mı ı men na en l"ın sı ac ır. Sı.<ı.:>y<>n ar "" e .. . . • 
t . · · · · .. k k sesle sövlemeleri oda ı mumessılı Suad I~ara Orn1an1 mm-
ır. ycnn ı~ını yu se " . -a 

1 
~ . " . 

1 ık milleti ve Türk hükUmeti dni- mecburi olduğu gibi biletçiler işaret ver- ~a tıc:~t mu u~ u muşa vır. yrot-
ına sulhü istemiş ve barışm muhafazası- medcn vatmanların hareket etmeleri de tın de u unrnuşl ır. 1 

C vabsız lıalacalı 
IJir aa l 
Bay cB. C.. soruyor: 
- Kanının dostlarım.dan birile mQ

nase'bette bulunduğunu oğrendim, ne 
yapmalıyım? 

Bu, öyle bir vaziyettir ki, aradan 
zaman geçtikten sonra istişare ile hal
lcdi1ınez, karar ilk dakikada venlir, 
dcrhnl tatbik mevkiine konur, aksi 
halde alakadar şu veya bu sebeble ka
bahati affc>t.menin mümkün olup ol
madı mı dtişünmeye dalmış demektir, 
ist eye girısmesinin sebebi de bir 
tasvib fıkri aramak ihtıJ cından doğ
muş ur. Hadi e nedir, nil nin vaziyeti 
ne haldedir, bilmiyorum. Bay B. C. le 
veril cek ce\! ab bulamıy rum. 

* Ba ı cŞ. S.> e: 
nbi kız için evde kalmıştır de

? diye soruyorsunuz. 

i 

Bu s:.itunlarda birçok defalar yn?.
dım, tekrar ettim ki, kadında hüviyet 
cüzdanına kaydedı!en rakam hıçbir 

mana ifade etmez, kadında yaş yüzü-

nün hattındadır, genç mi gôrüntiyor, 
gençtir. O halde kabul edelim ki bir 
kadın içın genç görunebildiği müddet· 

çe cevde kalmıştır• hükmü verılemez 
~asen Bayan cŞ. S.ıt merak etmes n 
madem.ki ağabeyi kararını vennış ır 

bahis mevzuu olan genç kızı ynşı 

te olsa genç bulu'> or demektir. Ben 
ara bozmamak lô.zım. 

* İzmir e B yan cB. D. t., ye: 

- E r b nim ikı alır • bir mek

tubum y ediğıniz gibt hır yuvn) ı yı· 

kılmaktan ku ardıysa b n·m ıç·n bu

yük saadettir. H b rı vcrdtğım den 

d layı size tcşckldr ederim. 
TEYZE 
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. ~·· 
Nekled.en: İbrahim Safa e Bir te fon haberi 

Evlendirilecak Sultanlar 
Sultan Muradın iki kızı 

damadlığı - Naciye 

- Damadlar nasıl seçilirdi? -
- Nikah merasimi- Enverin 
Sultanın cihaz defteri 

Yeni padişaha, se!e!lerine imtisal ede- bir vesilei şeref, hem bir sebebi istifade' ciye Sultanın Abdülıhamidin o~llann
rek, yapılacak bir vazife terettüb ediyor- olurdu. Başka bir tabir bulamıyorum: dan Abdürr.ahim eiencüye tezviç edilmek 
du: Hanedandan henüz teehhül etmemi§ Bunu izah etmeli. Nikah kıyıldtlttruı s~n- musammc.mdi. Bu iuhvcı.ç hanedan ara
olan sultanlan tezviç etmek. Yalnız sal• ra, hünkArın müıiivvetleri mali kudreti- mıda ilk izdivaç olacaktı. 
tanatın varisi sıfatile değil, ayni zaman- ı Ie mütenasib bınaenaleyh mefkud dene- ' Mektubu ynzan Abdülhamidin zul
da aJlenin reisi sıfatile bunlara babalık cek kadar mahdud olduğundan o, bu fır- münden, istibdadından, velhasıl bütün 
yapmak ona aiddi. Kendi selefi olan Ab- satı münasib bir vesile addeder: Bnşma- kendisine isnad olunan sllıeI'alden baiı
düllıamid zamanında hemeh bütün ev- beyncisile başldtibine iht!yar ettikleri .ettikten sonra nasıl olup ta kız kardefini 
lenmek çağına yetişmiş sultanlara birer zahmetin mukabili olarak bir kırmızı bu zalim adamın oğlunn tezviç ettirece
koca bulurmıll§, her birine ayn bir ıaray aUas kese içinde kırkar lira gönderirdi; ğini Abdülhalim efendiden acı bir Jis:ın 
yaptı:rılıru§, w o mman intihab edılcn bir müddet aonra da damadlardan ve ile soruyordu. 
damadlann tahsil gören, asalet n neza- sultanlardan onlara birer hediye eelirdi; 1 Okuduktan sonra serdedi1ecek bir tek 
bet sahibi, hatti güzel gençlerden seçil- bir altın tabaka yahud bir saat... mütalca vardı; hünkdr: - Ne dersiniz? 'felefon çalıyordu. Bu telefonun 
mestne dikkat edilmif Jd.i. Öyle ki ni:ı- Hünkar elbette nikahı kıyan zamanın deyince onu söyledim: - Efendimiz, bu- kendisile alakası olabilir mi idi? Belki 
beti yakın olııun, uzak o~ saltanat ma- şeyhislfimını da taltif ederdi.. Nikih me- nu seryaverinizc verir ve onunla mü."l'l- onu Ali Osman arıyordu. Bir Uhze te
kam.ile alaka kMbedincıe tefrik edilınelı:- rasimi Dolmabahçenin büyük bir salo- kün olan tahkikat yapılmak üzere Mah- reddüdle durdu. Pansiyoncu konuştu; 
sizin damadı hazreti hriyari mutantan nunda icra olunurdu. Hünkar bir kana- mud Şevket Pa~aya gönderirsıniz, diye konu~tu. Sonra odasından dişa!rı çıka
Unvanını taşıyacak olan bu gençlerin il-, pede, diğer zevat ve bunların başında düşünüyorum ... - Doğru!.. dedi, ve bir rak acele seslendi: 
zerinde o ·· slü damga yaklflk almalıydı. hanedandan d vet edilm.i.ş bulunanlar, daha bundan bahsolunmadı. Aradan bir _ Beyim. beyim ... Beyefendi ... 
Hakikaten intihab edilen dam.adlar he- yerde, ipek minderler üzerinde diz çöke- müddet geçtikten ve Naciye Sultanın Komiser Sedad telaşla geri döndü. 
men ktffesi vezir, müflr, rical evladı ve rek oturmuş bulunurlardı. Vekiller ve Abdürrahim efendiye tezvicinden sarfı- Merdiveni çıktı. Sofada ev sahibi nefes 
yaJo.rlı:h gençlerdi. Abdülhamid bu rne- şah.idler şeyhislamın iki tarafında mutad nazar olunduktan sonra işitildi ki Naci- nefP.se haber verdi: 
selede pek titiz davranır, n nlendiriien olan cTezevvüç ettiniz mi? Tezviç etti-ı ye Sultana Enver Pa,.ı:;a tcı.libdir. _ Şimdi matmazel Aleksandraya 
suıtanı.r için mesken ve cthu hu~n- niz mi?> suallerine muvafakat cevabı Meşrutiyeti müteak:ib kahramanı hür- telefon ettiler. F~at 1stanbuldan de
da aemahatle para sarfetmekten çekın- verildikten sonra şeyh~lim niklhı kıy- riyet diye bütün memleket Enverle Ni- ğil 
~ Yal.ru.ı bir defa büyük biraderi mış olur~ duasım yapar, aşirler okunur, yazi isimlerini dilinden düşürmez oımu,. S~ad. bir l!hzada itidal ve sükilnu-
bedbaht Sultan .Muradın kızlarına birer ve böylece hanedanda yeni bir çift te- tu, hatta bu iki ismin bir arada türldllerl t 

1 
d . 

koca bulmak !Azım ge~~ce mutadının I şekkü! etmiş olurdu.. . . bile ~~· ~en de ~crkes1 e beraber on- nu _o~~~~. bir kelimesini atlatmadan 
haricine çıkarak, kendı ıne mahsus ve- Bundan sonra vazüe hazıneı hassaya ları ısimlerile tebcıl ederdim, bütün ö 

1 
. . b t 

1 
f b · ·çı· çok 

k ~ · . s y evınır u e e on enım ı n hhnlm-e tebaiyetle bunlar için pe mu- aıd olurdu. Vesaitı ne kadar kıt olursa meşrutiyet sevincini bu iki isim ile ifade ühim. d. ' N ,_..:ı t 
1 

f ed1 lar 
_ _,,_ D ·· afaka 1 1 di h b' k k ld k .. . rn • ır. er1:;:1.ıen e e on yor -tavan ailelcı~n, aru mezun.a- o sun pa ya ır ona a ırara ve tercume etmiş oluyorduk. d t 

1 
f d ., 

rından iki genç bulunmuştu. ~r ne o- tamir ve telli.§ ~irir, almak mümkün Enveri iki üç defa kısa mül5katlarla 1' epe ond"ke en t. 
1 

f edi 
1 

d T 
lu:nsa olsun bir izdivaC'lJl mes'ud netice olmaz.sa kirası hazineden verilme!{ :.ize- tanıdım. Pek mahcub, söz söylemekt~ ld - ~n 1 en tme e ~.n bi ~or 3 r .. 1· e
vermesi mutlaka çiftlerin fU ya bu sı- re isticar edilir, gene masarifi hazinece müctenib, kendisine hitab edılınce bü- on e lrnen. ı:n~ azhe kınkakr aç ft1n .Y;.
nıttan olmasına tevakkuf ~diğinden tesviye o"'unarak miikellef bir düğün ya- tün simasını kınnızı bir alev kaplıyan nına· ge esmı m~ a sure e ıs ı
Sultan Hamicfin bizzat kendi kızlanndnn pılır<h. Bu izdivaglar biri.birini takib güzel bir gençti. Sonrnlnrı? .. MesclA har- Y?~du. Matrnazelın arkadaşlarından 
birile Sultan Muradın lw:lanndan birinin etti. ı biye nazın olunca, Harbi Umumi esna- bın · · · . 

1 istikbali ayni menfi kle vbıl olmuştu. ı Bir tanesinin hikayesi var: ı;ında, ne büyük tahav\'Ü1!.. Onunla tek- - Demek kı bir kad.ın h9 •. • 

Bunların mncenılan o zam.an memleke- Sultan Repdın kendisinden sonra ge- rar bir telaki fırsatı zuhur etmemişti. U- - Hııyır, kadın değil. erkek sesı · · · 
tın içinde çalltaıutu§ birer hildye teşkil len biraderi Süleyman efendi vefat et- zaktan gördüm. Amma matmazelin arkadgşı telefon et-

ledi... Sahiden. benim de aklıma gev 
di: Bu May1sta matmazel AlWa.ndr• 
bir hafta kadar bir taraflara gitmişti. 
Galibn P~ndikti; pek hatırlıyam1yorwxı 
amma... Herhalde o taraflara bir yer• .. 
gitmişti. 

- Ne dediniz? Matmazel Aleksnn"' 
dr&ya haber verilecek. o da PcndiğS 
gidecek, birkaç gün için .... Öyle mi? 

- Evet, öyle söylediler amma ... İ§'" 
ler altüst oldu. Ben artık matmazeli 
nerede bulurum?. Hey yarabbi!. Pansi .. 
vonumda çit çıkmaz iken neler geldi 
başıma!. 

- Merak etmeyin; Letafet pansiy~ 
nu bir <inha hiç bir hadiseye sahne 
olmaz ... 

Ve sözünü hemen kesen komiser: 
bir kere daha telefona ko.~tu. müdüri
yette Ali Osrnanı buldu. Ona kısaca: 

- Pendiğc gidiyorum. Hemen şim • 
di. . . Oraya benim geldiğimi haber ve
riniz. Bana icab eden yardımı ) apsın· 
lar! .. 

Öğleden sonra dairelerin tatilinden 
evvel Pendiğe giden tren~, bövle n • 
leJadc günlerde kim bulunur? Ne me
mur, ne ~ezmeye giden. ne işinden dö
nenler~ .. Binaenaleyh koca tren çoll 
t~mha idi. 

ettiğinden lbunlan tekrardan ictinnb e- mişti. Oldukça mühim, fakat pek müşev- 1 Talib olduğu izdivaca hünkar derhal tiriyorrnuş, telefon ed"n bu kızın baba
dece!im, hatıl ne damadı haueti tehri- ve.ş bir miras bıraktı. En mühim mirası muvafakat etti ve Naciye Sultan için sı idi. İsmi Necib ... Bu N cib bey, kı
yarl Qnvanını taş.ıynnlarm, ne M zevce- o zaman pek genç iken çok güzel oldu- onak ihzar ve tefriş edildi, cihaz yapıl- zının matmazeli mutlaka bir iki gün 
leri olan sultanların uzun fthmttni ya- ğundan bahsedilen kızı Naciye Sultandı. dı, düğün masarifi görüldü, o vesile ne için olsun beklediğini, onun zaten Pen- Ya'lnız o gün Letafet pansivonun
zacak d ğil.im. Hatıralanmı yalnız biz- İki §ehzadesi de vardı: Henüz delikanlı mükellef ziyafetler verildi; velhasıl bir diktPki evierini bildiğini. kendisine hrı dan telefon haberini alan Komiser Se· 
zat milşahedat dairesine girenlerden, ya- çağına gelın4ı Abdülhalim efendi ile da- yandan Enver tatyib ecülmek, bir ynn- ber verdi· im zaman anlıyacağını söy
ni ~~~~~~~~~ba~~k~n~~~~~. l~~~~~~~h~~~==============~==~~~======~==~ 
wltanlardan kısaca balwettlkten sonra Karış miras fşlerinı tesviye ve met- bezl.i atıfet etmek için hünkar en visi örtüsü istiyordu. Diğer eşya bununla kı-ı herkesten iyi Enver bilir. Sultan henüz 
bunlardan ancak birinde, bi'kAyesinfn rukatı idare için Hüseyin Hilmi Paşanın mikyasta olrudretini sadetti. yas edilsin. çocuktur, bittabi istenen şeylerle yapıla· 
olctukMı garabetine mebni, bir nebze te- tavsiyesile S lAnikten İsmail efendi na- Yalnız cihaz meselesinde ancak müm- Kısmen okuduktan, daha sonra gittik- lbi!-ccek olanlan da ölçemez. Bana aid o-

<Devamı 10 uncu ııyfada> 

,- deıbb -d b" k·u b·ı dded k lın k b ı çe artan bir hayretle göz gezdirdikten lan vazife bunu böylece hünkAra arzet.-vakkuf edeceğim. mında mü ir ve mu ir ır zat ve ı kün ola ı en ra e a a mec ur - +_ f d' mekten ibarettir. Mütebakislni, sAdır o-
Evl dirilmeleri vazifesi yeni padişa- umur tayin olunmuştu. yett vardı. Bunun hikliyesi var: ronra defteri kapadım ve uımail e en ı-

ha ıe:nccüh eden sultanlann adedi ol- Bir gün hünkAr mutad haricinde ha- Bir rfin Süleyman efendi veresesinin ye sordum: Jacak iradeye göre, hazinei hassa dü-

d.,,,...., eç0 ,..... bunların arasında hatta Ab- .remden erken çıkarak beni celbetti ve nkili umuru.. .ı. sman. efendi beni görme- - Bunu ne yapacağızT HünkAra mı şünsün. 
~ Mu, bl krıınd t t tŞt k » ı k b d ft k d N anolunacak? Bittabi ancak mümkün olan yapıla .. dülıhmıidin bir kerimeaile, Sallhattin e- elime bu~k r t;• u ı urara 6: ge ere onume ır e er. oy. u: ~- Gözlerini indirerek, mahcub, eben ne bildi, ve bittabi her istenilen neticeye 

fendinin iki wltanı, ve Süleyman eren- oldukça heliıcan içinde: - Bunu oku-ı cıye Sultanın. amca!!lnda~ .. ı~tedığı cı- t-A il d d varamıyan her ig için ba•ı..atibe karşı btr 
dini bir sultanı da vardı. Bunlar sıra- yun! dedi. hu ... Koea bır dPtter ki bütiln münde- yapayını?> diyen bir süa.ut e ur u. , :l" 

sile :,lendirlldi. Okudum. YaZU11 deği tirilmiş, fena bir :ricatı hazinei hascanm hiç olmaz.'8 bfr Söyle~te de':am etttm: - B
1

unu bizzat infial hMıl olm~ olacaktır. 
!ftkAh merasimi Dolmabahçe sarayın- şekilde, imza konmamış bir tezkere ki o aylık varidatını massedecek kadar aAır S'Ultan ıstememıştir: Etrafındıt:u lcadm- Bir diğer vesile ile Hakkı Paşanın de-

da il ılırdı. Ekseriyet üze~ sultanların zaman Harbiye mektebine devam eden 1 mücevherat ve e~adan mür('kkeb' YaJ- lar tarafından tertıb olunmuş olmalı. diği gibi: cBaşkltib? Aman ne fena ... 
V*killy pb..ı•m-'---ci, damadların vekili Abdülhalim ~endiye hitaben yazılmıştı. ruz bir tanesini tahattür ~di •oru.m: Sul- Hel.e Enver.in -~lQmatı yoktur. Dev~~ dam! ... > 
"' -r··•""""'" b k ~ H hassanın kudretını Hali.d Ziyıı Uşaklıgil başklüb idi. Bu vazife onlar için hem Stileyman efendinin güzel kerimesi Na- tan tama.mile inci ile kaplama ır yata '1:1.•ım: - azıneı 

( ılrka.sı var) 
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]C Okuyucularımızın şiir.eri )1 

Okul 
Beyaz ayının korkusu 

Seyyah Bay Tükel fimal kutbuna yap 1 
t:liı bir seyahatte, kutub nuntakasma ya
kın bir yerde çadır kurmuştu. Daha iler
lere, kutub :a.oktuına gidebilmek için 
birkaç ıün orada istirahat edecekti. 

Bay Tübl Jı4i>fr ,.yden korkmazdı, 
esasen korkak bir iman olsa hiçbir za
ll'lan bu yCl'UCU, yıpratıcı seyahitı göze 
alamazdı. . 

Bay Tükel kurduğu çadınn önünde ~ 
turuyordu. DliJünıneye dalmıştı. Geride 
bıraktığı medeni ~hirlerde o anda nasıl 

Okuı bizi yetiştiren bir ocak, 
Biz içinde Cl't'tdaşan kuşlaru:. 

Sesimizle neş'elenir dört bucak .• 
Kucatından reınk renk çiçek topla.m .. 

Gün boyarken tan yerini kızıla. 

Kelebekler ça.yırlara dolarlar. 

Biz de öyle toplanırız okula, 

Kalbimizde ona büyük snıi var. 

)'aşadıklan, nasıl ejlendilcleri sözlerinin den sandal görülmemi, korkun-; bir hay- En mukaddes idnimlz çalışmak, 
Vatan bizden neler neler bekliyor. 

İcab eder her zoı1uta alışmak, 

&ıiinden ~ O da, bir tehirde ol

at}rdı, herbe gibi J&fly&Cak, eğlene. 

cekti. Fakat o bunu düşündükçe üzül

~r, bnn:ı. memnun oluyordu. ÇUn

lııQ. geride t.raktıfı etlencelerden fazla, 

~için yola çrktığı kutba bağ
hydı. O Jııatub muıtakasında henüz keı
lediımemit fe'Yler ketfederse, her ejlen-

van şeklini alıyoniu. 
Beyaz ayı yaklaştıjı zamaı:ı biraz ürk

tü. Bay Tükel sandalın altından bakı

yordu. Bey• ayınm ürktüjünü. anlayın
ca .. elleri ve ayaklan üzerincle beyaz a

yıya doğru ilerlemeye batladı. Beyaz ayı 

hayvana benzettiji 19yin kendine doğru 
aeldiğini görünce çok .korktu. 

Bay Tükel ayni zamanda da garib ga-

Yud: cTemb.:e üstümde yer yok!• diyor. 

* 
Kış 

Zuhal Erkoç 

Sobalarda çıtırdar odunlar kucak, kucak. 

KUJ sanki pervazlardan odanıza dolaca.il. 
Ak bh çarpf bürünür, bütün dai, bai, 

o.alar 

BemMyaa kdebekier birbirini kon.lal'. 

Bu çiçekler açllır sabahleyin camlarda. 
1tq balta çadır lnannut; da.l ltqmda, çaın -

larda 

Şaklar keskin lnrbaeı, merhaınetm ayann. 

Beplmb yadederb bot rinlerlnl J1L:llD. 

eetıin vıerecejl uvttaı Qstün bir zevk Sarkıyor saçaklarda sara, ıara bu kılıf. 

6ıyacaktı. Basta rentıl ıemadan düter llpa., li•.& k1'0 

rib sesler çıkararak bağın yordu, beyaz ıSo'balarda çatırdar odanlar kacak kucak. 
Ark•nda Wr bı.prtı oldu. Bay Tükel hak ayının korkusu arttı ve kaçtı. Bay Tükel Kış sanki pe"azla.rdan oda.ııuu debeak. 
tı. Ba beyaz ayı kendine çok yakın kurtulmqtu. Fet1ıi Dedeoğlu 

celm.it ~ X:utub seyyahlarm•n 

~y~k:inn;:~i;:~;~ v•~:, C: Yeni bi mecemiz =t 
11tuna o esnada gidip tüfeği almak kabil Dokuz şapka ara-
..,.__._ d . d - :4IJ _____ .... Ne di~ daha evvelden ted- sın an, ret1ım e gor-

hirli davranmamıştı. Bu tehlikeden kur- dü&ünüz kimsenin 

tulaa ömra. oldukça bh' daha tedbirsiz 

lıareket etm~ekti. Fakat bunu evvel

den helltblmnak icab ederdi. Şimdi ne 
Japacaktı? 

şapkasıııı seçiniz. 

Doğru bilenlerdPn ~ 
bir ki.Jiye bir futbol ~ 
topu, bir .kiıiye altı 
k.işilfk elişi peçetelik, ~ 6 
bir kişiye marokeon 

kaplı fevkalade k§- ~ ~ ğıdlı büyük bir hah- J g 
ra defteTi, diğer yüz 
kisiye de ayrı ayn 2 
güzel ve kıymetli he
diyeler vereceğız. 

Bilmeceye cevab 
\•erme müddeti on 
bet gündür. Bilmece 
cevabını biz@ gönder-
diğiniz zarfın üzerine cBilmece. kelimesini ve bilmecenin pzetede çıktığı ta
rihi yazınız. 

Muallim uyandı: 

Sayfa 7 

• 

Kurnaz kurbağalar 

• • .•. ~..; r·. 4ı._.. ..... 

Bir zamanlar bütün kurbağaların ba§larina musallat olan iki yılan vardı. B u 
iki yılan nerede kurbağa görseler atılır yutarlardı. Kurbağalar bir gün bu i§c 
bir çare bulmak için düşünürlerken iki küçük kurbağa aralarında konuşmuşlar: 

- Biz yılanlarla başa çıkarız. 
Dem~erdi. İhtiyar kurbağalar onların bu cesaretini beğenmekle beraber, 

yılanlarla başa çıkabileceklerine de akıl erdirememişlerdi. 
- Haydi bir görelim, dediler. 

İki ıküçük kurbağa yılanların bulunabileceği yerde dolatırlarken, yılanlar 
onlan görm~ler, her ikisi birden iki kurbağaya hücum etmiJlerdi. Küçük kur
bağalardan biri bir yana, <5teki öte yana atMidı. Yılanlar da ayni ,eyi yaptılar. 
Kurbağalar uzağa kaçmıyorlar .• Fakat zıplamakta devam ediyorlardı. Öyle he
sabla zıpladılar ki, onları yakalamak istiyen iki yılan birbirlerınin içine geç
mişler, adeta düğüm olacak vaziyete girµı.işleııcft. Onların bu halini gören kur-

bağalar bu sefer iki ayn istikamete uzaklaştılar. Yılanlardan biri kurbağalar

dan ıbirini, öteki kurbağalardan ötekini takib etmek istediler. İşte o zaman sıın
sıkı düğümlenmiş '>lduklannın farkına 'Vard.Jlar. Artık onlardan hiçbır zarar 
.gelmezdi. Hareket edemiyorlardı. 

Küçük blrbağalar, bütün kurbalalara yılanlan bağladıkları müjdesini ver
diler. Bağlı yılanlar açlıktan öldüler 1

-· rbağalar da onlardan kurtulmuş oldular. 

Okuyucularımız 

Urfa Vatan ilk okulu talebe.inden 
bir ırup 

Eclı..ENCE 

Siyah ve beyaz murabbalar yapılınıf, 

elinize bir ölçü almadan; re&me bakınız. 

prtadaki en kü~k murabbaın en büyük 

murabbadan ne .kadar küçük olduğunu 

gözle tahmin edin. Sonradan.bir ölçü alın 

ve ölçün; tahmininizle. ölçü arasında bü

yük bir fark bulacaksınız. .•• Göz çok al· 
danır. --·--· .. ···--·····-········-·············· ... 

Okuyucularımız 

Her ihtimale karp. oralara kadar ta

lldıiı tek kifilik sandalı biraz ileride du

ruyordu. Bay Tükel •vinmifti. Çünkü 

bu sandal onu kurtarabilirdi. Hemen 

J'erinden flrladı. Sandala dçğru kO§tu. 
Beyaz ayı ne ol.ta Bay Tükel'i pençele

l'lnin anmna ıeçirecetinden emin oldu
lu için alır adımler)a ilerliyordu. Bay 
'teibı andıhnın yanına gider litmez 
Jere kapanda ve andalmı üzerine ald1. 

!andalın O:ııerinde ~ resimler vardı. 
Sandal ten diinünce, bu tt.Simler yüzün-

Öjretmen sınıfta uyumuı -
mu,tu. 

iki yaramaz camı dıımdan 
siyah tahtayla .kapadılar. - Gece olmuı, dedi. 

Halbuki gece olmamıftı. 

Henüz gündüzdü. 
._.. .... ,-··-··-··-··--··· ______ , __ _ 

Slh alı olıal talcbeainden 6lr ~p 

---··-------·-···-·------·· .. ········ .. --··------,···-· -----------

Nailli lıtilılal olıala hqind nnıl taleberi 
Ankara ikinci orta okuldan bir grup 

öpetmenlerlle birlikte 
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frodit davası "lngfizler Berlin 
üzerine yürümeli,, 

beraetle n~ticelendi _ .......:=:" ..!ı::.=~ 
• Wells Almanyaya varır varmaz 

Berlinde harb bilançosu neşredildi 
(Blıetara6 ı hada,.,_) ..uıut npıdllludm bahsettl; Dlhayet tet::rmı:!a b~piom.t. 

0 
(lllııftarafı 1 lnd ..,fı6ı) pn ._._. Wellaia Hftter.,.. von R 

at.selen auan dikkate alan rniidde\aaa - ı. eesill ••ebem olamayacapn tek - nisbe~ nn:ı:rmda i~Iliı bir .... 1. _ Bu •ahki müllbttan -r• A.merl - bentropıa yapacağı kom•ıne•erın ned-
milik. dün a,m vui,.U. tebrrüıi1M IJD.. rar eyledi. . te . . , ...,..: kalı pzetedJm kabul eden Wenes, Rib- cesl hususunda fazla nikbin olmaya m8' 
klD vermemek için, ala tedbirler ılmıpıı. :r.ad Mahmud KarakurQ, uma Te a - sıye\ olan Sır Nevıle in idd~asınat gore bentrop ile çok enteresan bir görü§R1ede hal )'Oktur. 

Dan ...... ieraa ~ seçm Mfa o&- tlltıll n6Mfum•mei• dinJeyıcilen tesir ha~!D Diha)ete ermesi içm en id~ bulundujunu n hakkında g&leri!ea na- :S. ldtahkller 9d Ot")ar Jrt, 
l:ıu .ı de diyenin alt .._bir H,ecanla olıramakta denme - ~kıl. harb meydanında Almanlan dm zik muameleden fevsaıade mi.ııebeuia ol be7m ly L-• 

dulu lillİ er • başı mamur bir şekilde mağhib etmek. dulun 86 1 ittir Sumner Wellesin Avnıpe 1eyahatıne o-. 
btmda bulu.nen u!tJe 

4 (1ııcü oaa •- denk: . onlara tecavüzün bir faydası olmadı - u 1 em ·* Jamış oldukları 6midler biri Htt'erfn ır 
lama .inUhab edilmiftt. cBiz matbuat bnmmmm 11 met mad- - . . . . çen Cmnartest .öyledilf ve hm-b sonu • 

Bu ,__ -~ ... -.ıı: .. L-u n ... --~- d--=-ı- 2 . ._,__ ...ı.t· tarifin lam ma ı?ım, ve Hıtlerin kendılennl bır hanl- Londra ı (Husuai) _ Brübeldekf A- . . . 
-ta ~ .u&ye me™ ,,_, r-a ~ ncı ~a11uu_ ı . bt f lak t lunda k . - . . .. na kadar devam edileceğint i1ln ettiği 1111-

koridorlar ve merdiven t.f1an polll kuY- D111iJe izah ettili maıafiyetten istifade ve f' e yo n sev ettigını gos merika elçisi dün Zürihe ,ulerek, Welles . _ 
terrnekf r ile .. - .. .. tuJda ve dl teri de Go~lsin Çarpndll 

veüeri tarafmdan tllhdmut. poU. llll1r - 91Jmıekte ol.c::h.ııi'umu ft biMenaleyh 
1 

: • .. f gorupnuF. giınü yaptıfı beyanata çarpmt~tır. 
1eri her ~ mmlJM tedbirimi al - "nlrk ceza kanumınua •,,. '81 nci maö- ·ı~slki c!Bıplolinıa!ın ~anaa:1~ gol:ed: 1 n- Bulinde bir teblit D"'fredildl Her halde mi\e.,.ı.fdler Man ayıd 

ıpı. deleri mucıbince tıecz:iJe edilmelinde im- f'1 ız er er n uzenne yuı-ume ı ır er. Berlin 1 (A.A.) _ Bugün neşredilen .. ~. . . 
m ı.-1- =1:-k --.ı buhuımadıjı kana • İste o 7.sman bütiin Almanlar ta'Mami - . . k meş'um bir ay olarak tellkki edıyorJar 

Bu prtlar aramnda ...,...,,a lllUD9I eme kam kanuni mev'"-uu a - .. Jdu 1 yan re.sm1 bir teblilde fOYle denilme • Filhakika Naziler Mart ayı 935 de iktidat "kfuıet i_._......ı ... cere.nın ederek. )d - tini ••-yoruz Bu kanaat ve davamızı ge- le maalııb o k annı anlıyacakhrdır. tedir· .. . . 
su 'ır'" .. -...~ .1- ouy• · · F k f ..:1t Al ı 1 k- -klll · m~vkiıne gelm ş1er Rhın havzası Martta .tama erdi rek huzurunuza getirdiiimiz deliller, ge- a at nl:!ı ere man ara ucu - Amerika baridi- :m6ste-n Sumncır . . ' 

1
• 

• - d"' ·· ed h" b" k" b- - J- ._ ışgal edılmiş, Avusturyanın ilhakı ve A I>unşncya aıçlu1ardan Semih L6tft ret müdafaamız, gerek ehlihibrenin sa - d..,.e U!;Unrun: en.h ~çk~r. ınte udrnn~e- Wel'es büyük Almanyanın kendi hürrl- man kıtaatmın Praga girişi de keza Mart 
vekili Esad Mahmud Karalrurdun yazılı ı1h raporlan ve gerek Fransız ve mem- en şert> ve a .,ıve e avanan yeti için yapmak mecbunyetınde kaldığı 

1 
d im ş· dl Al 

11 suretini mahkemeye tevdi ettilf 24 say- leket edebiyatı ve içtimaiyatını idare e- bir sulh vaornalıdır. Öyle bir sulh ki, harb başlayalıdan tam 8 ay .sonra Ber - ~~ adnn a do udştu·194ıOmM rt dmanya~~ 
· b"ı·· n ·1 - ı- b-..3· ı ıçın e ve ışın a • a ın a ne o--talık müda!aanamesini okumakla baflaıı- deıı bilaistwıa bütün edip ve muharrır- u un vssı arı e oz u ve e ~ı o sun line gelmiştir. Binaenaleyh ilk harb se - --'-• d" lmak d 

· · d Al ·1• t• • bed" N · ~-• ıye .soru ta ır. dı. ivin fehadet ve beyanaUarma atına e- ve mRn mı ,.e ını e ıyen azı ~~ - nesinin ilk yansına aid billnçoyu yap-
&ad Mahmud, müdafıuına müddei _ derek huzurwıw:da W.t etmif bulunu - ametfnden kvrtarsın... mak m6nui'b olur. y l d Al 

umwni Hikmet Onatı tenkiUe bafladı; yonız.• dedi. Eden'in bir nutm Alh aylık harh ugos avya a man 
iddia makamının nihayet bir hukukçu Billbare milddeiwnnm' BilrmM Onat Lfverpool 1 (A.A.) - Reuter ajansı Şuna bydelmefe hemen hemen ıa • ekıılJiyetlerinin talebleri 
olması dolayıaile ehliwkuf raporları ile *alarak mildnfaaDamqe Wru Ye Jd- bildiriyor: zwn ,okım Jd. liyul Almea meheftU bu Belgnıd ı (A.A.) - Hanr. 
müst ·hcen olmadılı anllfllan cAfıodlt. diMmda mar elU. Dominvonla; nazın Eden diJn bura- altı aylık harbden p wundur. ta - Yv~ld Alma11 ekaDiywtled 
wı un JNhkeme1e ftrilea tabiin il&- &laçhllar ela AJTI 81ft tmıdilm:m mO: da s~vlt-diği bır nutukta ezcümle de - &i!.lzler mtıteaddid def8lar itiraf etmiJ- mft= 'llerl, Almanların hudud mınta .. 
flrı hakkında müta!wında ber..u.tnl clafa ecierek. ... ~ 16Jlıedils ve. miştlr ki: lerdir ki, harb LoDdra "Parlain flmid- kasındaki ma1Ak satın almak haldannl 
b-temeai 1bmı pld1line itam 9&ti. • e- Denet._.. decMler, fns&n ırkının yaşıvabflmesf fçfn Na- leri hiatmda 'bir intipt ptennJftir. tekrar ortaya abmf'9r ve bu hususta ko-

:Söyle bir hareket ~ olu)'dl. • * zf slstemfnfn ortadan kalkmHl llzun- Alınan matbuatı, biJ'90k defalar l'I nulua &11ılulidaıtm fikaye'8 bqlamıflaıw 
cdağdalalı, kavph ft birçok davmarla Ve hl1dm t.maD HUb branm bil • dır. ...u irad etmif*ir: Eter Fransa .. İn- dır. 
liolu. b&diMnin ,cı.ı ve uil bir Wtifle dircü. Karar hül•wtea f117dD: Hıarb bitti~ zaman, banş npmak ıiltere. laart> blıfhyalıdanberi yaptıtıan 
netfcelenecelinf .CSyJedl. .suçJuJar ma*W Jwumunun il inci için toplanacak olan devlet adamları- tecrübeleri gec,i:ıuılf oı.vdl. bundan S Macaristan Naibi Amiral 

Nihayet iddia makamınm terdettfll id maddeli deWetila c:ıaa kaıuınıınım "21 nm vazifeleri mfişkül oJacalmr. ay evvel Jaarbe •beblyet verirler mi idi? • • • .. .. 
dfaların ,.,... varid oldufmıu izah ede - ... 427 Dci maddelerim ıöre mabkemeye Haricive nazın oldu~ Slnda o Fakat. bu gibi ıual\er Himmauzdur. Çlin- Hortinın 20 ncı yıldonunıü 
telini biXünrek, Piyer Luiztn an'at 11'\fkedlımitlerctir. VtNiii nporla eserin zaman Almany*ım Londra biivük el- Jd1 IOll aylama inldpb her ,.yi değiftir- Ankara ı (AA.) - lbeariatu naiW 
lıymetinin takdirinde müddeiumuminin ~ttlınlmMma ft daveıun ibmeJline ~isf bulunan fimdikf Alınan hariciye mlftir. Yani lacıltere n Fransa Almarı- Amiral BOl'tiaiD Diyabet. tayininna 
lllAhiyeti olamıyacetım, bunwı btr elı.ti- ~ oWı ilk eblivakuf İbrahim Hakkı- nanr. ~ bolşevbmbı tehlike 'ft yaya harb UAn etmiflet', Avrupayı barb- 20 ind yıldönümd dolayıstıe Reisicüm .. 
libre ili oldıulunu beyaA etti. nm ceza mahakemeleri ma1ii bmmuna 1 dehseUerini uzun uzun anlatırkf".n ken den eslrıfyecelr ceniı " adaletli bir sulh hur ismet lnönü Budapeıtl! elçimizi Sd-

MudcWu.muml Pi,_. Luıis heklnndeJd .-. ehlmJ'bncle ...._ prtlan haia ol- disfnl dfnl~ek için feda ettf~m saat- plAnııu mtza:kere için milletinin mi - rett mahwde saraya gtderek arzı teb • 
tetkikatJnm Janlıt oldatunu, wak k-. med•i> n ~kil halfnde tetkik etme - leri şimdi hayret• dftşüm1'90MJ1ft. Fon teaddıd teklifierinl pddetle reddeylem:t- riHt ~ memur buyurmuşlardır. 
disinin bu tetkikata tebr teker enab ctill dhetı. mdtaleuuuıı hilldilul& ola - Rihbettroo bana yalnız Jfltler'tn İn - lerdfr. Binaenaleyh harb makul nf!ti~
vermJ7ecejini ipretle, ldda mabwnmn ClliJ lllllablımftır. mlttte\i bo'lşevizme bqr koyan kale ne Tanncıya bder, JeDf Alman hayat 18• 

ha meeeledeld llI'annm memleket ahı& - Rllbere U1'fvenj.tıl profesıödsl ve oldu6'unu s&vlftyot'du. huı Te denizlerin hü~ müemmen F ramada komünistlerle 
klyatı üzerindeki :rnasibıı alikadaa dol- mmı talim ft terb9'e heyeti tarafından oluncıya kadar devam edecektir 1'Dkat, 
dufuna inandığını, ancak meselenin ma- v..uen ehlihibre raporlarında eserin • - Emekli Org~neral izzettin bu !ıarbden 11Mraki vaziyete, İngiltere- IJlle ı (A.A.) - Belediye meclisi Fran 
kamı iddia tarafınchn iyi tetkik ettiril- c1ı9bt k.ıymeU taadik edilmif ve müateh • Çahşfar meb'US namzedi nin kendi menfaatlerini tehlikPve d~sü- sanın fimal d partmanmtla 70 komün'sC 

mücadele 

mediğini iIAve etti. cea obDadılı beyu olwımUfUır. Şu ha- recek, başka mılletlerl ~did edemlye • belediye azasının ve Pas-de-Calaısdt.? a 
Awkat. burada Hikmet Onatın mü. - ı. IÖNt tal ueriD ballaa ar ve ba1a duy- Ailkara l (A.A.) - Doktor Hüseyin celi Wr amanla a1.iluıdardır. beledi~• azasınm azahkte ilkalaıY U-

taleasını istinad ettirdiği Fransız edebi - gu.lerını rencide eder mahiyette, müsteh- Avni Ercanın ölümü hasebile boşalan Alb aylık bilinço rar vermJ.itir. 
yatı üzerindekJ tetkiklen temas etti ve om bir eser olm.adlll an1ql1arak. aıçla- Muğla ~b'usluğuna Emekli Orgr.neral Alınan mehaflli ilk altı aylık harl»n ------
müddeiumuminin bu tetkikler utice - ıarm beraetlerina ve milladere edilen ki- İzzettin Çalı~lann Genel Başkanlık eli- •tı yukarı 111 bilAoçı.rme yapmakta- Ruzveltin taraftarla•ı arth 
sinde çrkardılı hükümlerin ıaJri ftrld teıbıana nMWne hdnrine karar Yeril - vanmc• Parti namzedi olarak ilAru ka- dır: 1'et)Oik 

1 
(A.A.) _ Remdhnhur 

olduğunda mar etti. mifür. rarlaştırıbmftJr. ı - İncilten. 1'rama. • iktırdl, ne Ruzveltin taraftarJsı bugln 1931 deki 
Müteaki~n san'et uerintn m6steh - Jteran dtllllyen Semib Ltltfl, hlldme C. B. P. Genel Başkan Vekili de mert ı.dlmJelie Alman~ ,_. lntlhab mramdaki ta:raftar1annm ede -

cm obımıyac:alım llyli,.S, Redimtn tıı Mrtr ..... w -tkelr-Jm pbr - BaşTekil mlyecekleriDi fimdi bülJw'.ar. dinden fazladır. 
dlammamiJ'b sinden, Tftratta. inen- m: Dr. Refik ~elam ı - İngiliz ftlOIUllUn artan zayiatı P clnstltut Gallup. a göre bagthı oma 
den mialler zikretti. • --8ııa klUllm b • •a1u&w fe- • • teriyor ki. gayri IMfl'1I İnsiliz ablublı- tasvib eden müntehib'eTin nısbetı yüa..W 

Billhare, Btıyük lıflllet JleclWI UUI IAıebNeJeıriM tllnbcatıma dı,.rek Fransız askerlartR!I na k~rJl ~yanın ,.. .. mukabele- 84 dilr. 1138 da Jilzde 82,5 idi. 

olan kıymetli muharrirlerin, putı:clle-~ ~ .-qtir. felaketzedeler& Jlrdımf&rl bilm1sil netice.inde lngtltnentn Alman- _ ..... - ............ -·-.. - ..... • ... ·---
rin Afrodlh davası milnuebetlle yaz - MQddehıpmmihk, bnn clıerbal tal • yada lldMma tq yere utraştıtı nztyet ( Q A ) 
dıklarmı hatırlattı· ı iDd ve 2 Dil ehli- ,n etmi§tir. (Ba1tarafı 1 had sayfada) lngilterede taheddüı etmtye bqlallllfbr. T 1 YAT R L R 

' de bulunan sillh arkadaJ'•rıDIJl ail@le - 3 - Alman m\aelllh :tuVYetleri hazır-

Den:z ve hava harbi kızışh rine yardım olmak üzere 1~ Türk lira- dır ve kat1 darbeyi indirmeyi bekliyor. ~ t:Jaın::..:ı::t;ct;_ :- lnmwıda 
.ı toplamışlar ft bu parayı Ankaraya Bu derbenJn ne zaman indirilecıeğinı kım O Kadın 
göndermıflerdir. Fransız flll'k RT/U 1e bilmez. Fakat herte. emin olabill:: ki, 

• kuvvetleri efradı tarafından yapılan yar- bu şimdiye kadar bilinen asker! y1lrii • ldmal add• bmedl "•••• 
(&parafı 1 bici •7fMa) 1 Taarruza uğrıyan gemiden ~i ha • dım, Fransız büyük elçiliği tarafından yÜ!ı kudreUerinin hepsinden dstün ola • Gündüz aaat 14 te 

,nn içinde üçüncü defa olarak Alman- aua uğramltdan im İngiliz ~~ına Harfct,e Veklleti delAletile Miltt Mü.ia- caktır. Çocuk Oyuna 
ya üzerinde bir takım mu~tli dönmüş ise de nıürettıebattan ııçu .~a- faa Veklleti emrine tevdi edilmiştir. Almae • Scwyet cto.tluğu aqam aaı 20,30 da 

uçu~Jar yapmışlardır. ftf y3r&Jıdır. 1:~vftze u~ dıger .... ·--·- (a.a ) 4 _ Beklenilen olmıuftur. İngiltere Herkea kendi yerine 
Tsyvareler Frisse adalan iiMrinde bir balıkçı genısı telsizle ımdad iste - N • b·ı • müşkül "Vaziyghıe· çıkar görmüyor ve -- -.,_ .... __ _ 

uçmu~iar ve mayn dökmekte oıan d~ mlftir. w ~mi der~ bu vapuru~~ uv~rt JU 1 8SI ümidsb:ce, iki cephede harb çıkarma 
man tayyarelerınin faaliyetini tatil et- dadına ktnoşm~ştu~: Diğer ta~a:!ıı:. ... ve İstanbul operet heyeti, Umum! Harl>- imkanlarını araştırmaktadır. Bu imkan s o D p o s ta 
mi lcrdır. t_,gıliz tayyareQilert keza tonluk _ gıJız Piırua gemisı ~ den 10nra faaliyete ba§laJDlf ve muvaf- Polonya en .eri bir şekilde fmlla edildıği 
~alt.k denızi uzennde ~l v~ Lil~ 8 kiti bogulmuştur. fak\ eth temsıller zaman akim kalmıştı. Vaziyet lngUıere l=y=,=vmı.=:==:8:=:=1yu1.==::=:=Ha:====•a=:;d;:;:b:='..,.::=8;:;:=;alk:;:=:ı::=a::ae:;:te.a:::='1 limanlanle Almanyamn şimali prbi - Taynıia tberiııct. Y ti '"ilsa _ . için müşkülAt kesbettiğt nı bett• bttaı~r- -·· .. -

b k üh" -ı.ı .. ıer vermış • .ın Çata çefllle eout. 21 sinde bulunarı ırço m un ,~ ümdra 1 (A.A.) _Bu sabah. Al • hibzadenin haki- lara karşı tehdidler de artıyor. Fakat 1\l- Yerebatan, 
ve bu meyanda Hamburg, Bremen ve man olduğu unn.dflen bir tayyare k k kıymet- man mehafiU fU»U tebaı-lz ettirmektedir ._ ____ l _S_T_A_N_B-:--U_L ___ __ 
Han vre üzerinde de uçuşlar yapmış- Taymis nehri mansabında uçarken gö- lia~l~çc;telif ope _ ki, İngiltere yeniden aldanıyor. İnııtiltere, Gazetemizde çıkan yazı ve 
lardır. rülmüştur. Hava daft top)an derhal a- retleri ve prkJh Polonya örneğine rağmen. bitaraflar a - l'elimlerin bütün baklan 

İn liz tayyareleri bundan başka t* geçmif ve alarm verilmeğe vakit oyuntan bu ope • trasında y~rdımcılar ~'mıya . muvaf~ak mahfuz ve gazetemize aiddir. 
Heligolrmd koyu ile Cuxbaven ft Bre- kalmadan tayyare ~aşmıştır. ret tiyatrosunda olsa da böyle ehemm1yebiz b1r hln se, 

unsbuttel üzerinde uçmuşlardır. • • sahneJ• konul • I Alman anın Sovyet1er Bırliği ile .olan 
İn ıliz ta) yareleri Alrnanyanın mer Bır Fransu reaBl torpillendi m İstanbul dostluğu aayeeınde kazandığını kat iyen 

kezıne de gıderek Berlinde uçmuşlaT- Paris 1 (A.A.) - 3400 .tonluk Fran 0 ;.:- he etınde '"eliti edemez. Bu dl)Stluk Almanya.ya 
dır. Bu uçu tara i tirak eden tayyare- sıı P.L.M. 1 S vapuru torpıllenerek bat :Ccume ve Yadap _ yalnız sark hwudlarmın masuniyet ni 
ler 6 ili 1 O saat havada kptmışiardır. mıştır. Bfrtün mürettebatı kaybolmuş d te-mfn etmekle talmıyor, ayni zaman la 

, te operetler • İngilterenin A "trnanvayı aç bırakmak tE"-
Abnan tayyarelerinba hücumlan tur. tem il edıhrdı. şebbüs\inün akim kalmasına da vbi nıs-
Berlın ı (AA.) _ Alınan hava Bir İtalyan npunı daha hattı Bugun bu h yetin san'atklrlan dalJJ- bette hizmet ediyor. 

kuvv tK! ınin bu hah birka9 kere Londra 1 (A.A.) - S340 tonil"to·uk mış bır hald dır. Şu anda akluna gelen - Ka.t'I "'eticeye ~oğTu 
duşrn n harb em nne ve vapurlan- İtalyan 1. vapuru şimal dcnız·n- lerd'en Hakkı N cW> Şehir tiyatro unda Askerf faildyetini iktisadi yc>ntlmezli -
na t e t buyük tonajda b r- de b.r rr rparak b tmıştır. Ma- ça ı r, C al S ır bırtsope~t tropu tet- ğini müdrik olan Almanya şimdı. altıncı 
k ç bildirfuıw.ktedir. · bolrn t kil etmıştır N il oğlu mail Hakkı bet- . 

retteba n 11 Şl kay uş ur. k" d K d Al" R . 1 _ tıl harb ayı sonunda, yaln z kPndısin n rlC'-
B" aı-··tır. Btr kafi- te ar ır. aptanza e ı ıza o m:ış r. ır.·l f k t A J...ı _ m 

11 ..... ~ Bir Alman vapuru yola çıkıyor • . d .d ~ , a vnrpan n uıl n PTlÇ ı -

ABONE FIATLARI 
1 .) 1 

Ay Ay 
Kr. Kr 

•w lav 
71U .. 70 
bOO JUu 

bedeli peş ndir. Adres 
tirmek 25 kuruJtur. 

Gelen nralı geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. Nu art h y tın Prı a nnası ı J. 

1 
. . b Ih f İta . , erın n ve ass st n ç 

Nevyork 1 (A.A) - cNewyork Ti- U n zaman den u k ka n bu 
1 

beki d ği kat, ti d ~ yüru • dı 
mea- etesin n Montevideo muh b"- n'at arı in b ta S ı ak mı Çem- e 1 n ceye ,__. __ ..... _. ·- ._ ... ::.__., 

Ce k uk 

1 (AA.) - Alman tayya- rine go e 8494 tonluk Alman c Lah ı:. b r ita~ s n m d JUbıle ya lac kt;r. yor. : p a usu . 7 ı İstanbul ~ 
bu n ı. denizinde balıkçı vapuru harekete hazırlanmaktadır. I _ Jub İe deş ır t yatro u sa at ·rıarı 1 40 Marb da ne olacak? ! e gmf: Son Posta 5 
ne n ı r taarruzda bulun- çmde yun ve deri hamul vard r. Mu bir komedi, ve H k opereti san'atk rlaı:ı Am t rd m 1 (A.A) - Royter: i Telefon : 20203 i 
ve in ·ı z vcı ta yarelerl ta - rettebat an 8 i hareketten im ina et - da ar ıarına Nu artı da alarak L b bıci Berrnd ki bitaraf milsahıd1 r n ka - -;.., ............................................ ,; J 

n tak:b edılmişlerdir. mıştır. Horhor ağa ope elini tems.il edecek! rdfr.
1 
naatine göre Amerika hariciye müste - \. 



• llaıt 

son Posta 
Altıncı Balkan güreş 
misabakaları başhyor 

Rumen kafile reisi: "Biz Türklerden so:ıra derece 
alacaklarla meşgul olmıya mecburuz " diyor 

BOR POSTA 

Hadiseli maçın 
Muhakemesi 

........... farllll telrikaa: 157 
5 

BINBIRDIREK 
IA TAK HANESi, 

zazan: Rep• Ekrem 

GOmrOl(çOnün hazineleri G89en Temmuzda yapılan ve Demlrapor 
kalecisi NecdeUn maçta hakemi yaralama • 
alle biten müessif hldlsenln muhakemesine 
diln de Üaküdar aallye cesa muh•kemeatn_ 
de deTaJD edllmJttir. Her w taratın avukat- Bu yan sürgün hayatında can ÇÜ tarafından, muhakkak ki cömerdce 
lan mahkemede hazır bulunUJ"Orlardı. Qe_ yoldası olan Tayyarzadeyı bulup ge- ödenecek, hatta kendisi, konakta yerle-

~:C~ ~e:~~ı:~::~Y~ b~ ~: verenk ta. ~ _ ıçııı yalvarmıştı. Yandı.'Il şebilecekti. Maziyı bir tövbe ve istılfar 
bil dan açtıklannı aoyı:mı, \'e e:..a~~:d: ~ b~tun lstanbul. baldmçıp'aklan !P-

1 
ile yıkayıp temizlemek mümkündü. 

de~umumlnin tet.titlne bın.kılnuftı. bı, Huseym -:tendinin çok zengın oldu- Fakat, batak.hanenin bırçok sırlarını 
Illt .O. alan müddeiumumi istidanuı mah- junu, h~ nadıde ve kıymet bı- bilen Midilli çocuk. ne gtbi münasebet

kemeye Yerillf tarthlle, hidlaenln vukuu a • çılmez eıya ile dolu olduguuu bilırdi. Jerle Tayyarzade denilen delikanl 
rasındakl müddet.in m\iruru zaman teşkil Gene bütün latanbul kıJpukları gibi ô- nında bulunu 0 d , T d ı?111 r
ettı~lnl Ye mutabll dava taıeblnin u.buhine nüne çıkan nmıetten L(,tuade eune mı bı . ! r u. ayyarza enın il .. 
kanunen 1mkln bulunmadıtını aöylemt~tir lirdi. Pl k d . _ - seyın efendının yanına gelmeyişı, Mfdil· 
Bundan aonra tahidlerin ifadelerindeki mü~ . anını pe sa e çızmıştı: Huseyın li ile buluştuğu akşamdan, bayram gece
bayenete işaret eden mikldeiumuml Auka- eiendıyı be§ on gun oyalamak, bu. mu~- sinden başlıyordu. Yoksa Tayyarzade 
ra Demirspor takımına mensub p.h1C::ler1n det ıçınde kooa~ta yerleşmek, Huseym vasıtasile ele mi verileceklerdi? Sahb4 
hakemin Necdete .tufür eıtıtı ve ıot ün _ eiendinın. aervetı ve hayatı hakkında e- kalfanın Tayyarzadeye o'an aşkı, bu tl· 
~:1 1tt111, bunun üzerine Necdetln 1umruk aas.lıı ma umat toplamaK ve bu arada, zel Gürcü kızını, belki de? hem kenJsf .. 

dutu §eklindeki ifadelerinin yeniden tah bahşış, hediye, hızmet ucreti olara.'.t efen- ni h d T d · 
k1k1ni 1atemiştlr. Bundan sonra söz aı:ın d'd azami mal n, em e ayyarza en n at na 
suçlu uutatı her ne kadar mahtemere ye_ 1 en ve .. akç~ çekmek,. sonr~, malolacak korkunç bir ihanete kadar mı 
nl .. istıda VerlJOl'laraa da, eneıce Kadlkoy çubu~tar d~e duşmuş bu bı~eyı, sürüklemişti. Yandım Alinin, Midilli 
::delumumUi~ bir mukabil dan lstL kendi ayağı .. ile ~azlıpa:ja sarayına. got:.ır- hakkındaki hükümleri de kat'i değildi. 

1 verdiklertnı aoylemif n tahklldnl is _ mek, ve, müm.kun olan en kısa bır .za- Bu çocuk, Tayyarzadenin yanına gıtmek· 
temlftır. Avukat aynl zamanda ha.anın o manda soymak... · ·· .. .. 
gün fevtallde sıcak olduğunu ve Necdetın y dun Alin' Gü .. k _ H"' . le, muhakkak kı wcudunun kald.r lması 
bu )'ilzden şuurunu kaybetmJf blr TUlyette fe di~ ·uınT mru çu useym lazım bir mahluk olmuştu. 
bulundutunu iddia d . e n ye le\'fl ayyarzddes1nden ver- .. . . . 

Güregiler Ciimhuriyd abicl esine çelenk koyd.ıetn ıonna vaztyet.tnln Mıe~:r~~gü~~~uır:va diji ilk haber fU olmuştu: T Huseyın e~endinın naklettiğine göre, 
Altıncı Baltan güreflerl bactin saat 2.5 han Felet bu mflnuebetle blr nutuk aö7 _ tünden soruJ.muuıı Ye böyle acat bir ha - Gevherli Esma hanım sultan Tayyar- ~ya;;adenın anası oğlunWl Gevherll 

ta Japılacat büyüt :meı;aalmden aonra bat- lemlştlr. vada maç yaptırılıp yaptırııamıyacat1'11n re: zadeye çılgın gibi vurulmuştur. Güzel .. a . a~ sultana çubuk~r olduğunu 
b.Jacattır . .Altı aenedenberi memleke~mız -1 . Genel direktör Omıın Tanerln kongreye de'!"UJondan tahtlklnl taleb etrnl§tır. delikan\ıya ve anasınl hazmeler ve~rek soylemışt~: Hal~uki, Gevherh ~ma ba
de yapılmakta olan Balkan güreşlerincıe ol. gonderdilı teşetktlr mektubu otunmuş, mü- Hakemin avuba Niyazi Kemal a ata _ ayartml§tır H tti belk de, ha . nımın böyle bır şeyden haberı yoktu. 
dutu gibi bugt1n başl yacak olan mu.sabaka- teakıben bütiln murahhaslar l6z soylemif • rak bu ta1eblerln lüzumsuztutunu l.zaiı et _ ba boh 8 

. • ı . zın~ Bilakis, harikulaie garib bir tesadüf &o 
1ara Yunan, Yugoslav, Rumen Te Türle e- lercıir. Bundan aoma aeçdm 1SpUmlf, kon - mlştlr. Neticede suçlu avukatının .ıon Ud -~ . çası hıü~eaı danışıklı do- seri olara~;, Benli Yusuf beyin ihanetini 
tiplerinden J8(!.lfer gureKt JftıraJt ~it _ gre mr.uml kAtıblllilM Se)'ft cenab ıntlhab talebinin reddtne, enelce ı.t.dta 'tel1llp '" iüftür, delibnlıyı Huseym efendıden kt be . . 1 ih . 
Ur. edilmiştir. rllmedlltnln K:ıdı.töyden aorulmuma. Ua • qutmak için Esma hanını sultan akçe- ço an n sezmış o an tıyar hanım 
Şımdlye tadaı' yap •an Ballca.D cilrCflerl. Kongre lklnc~ toplantısını Pazartesi gftr.ü delertnde müba,.net görülen Ankara 0-.mi; sinin çevirdiii dolahdır. Şimdi Gevherli su

1

tan, bır te~üf eseri Midilli ile kall
ntn bepal de güreşç ı ı.miun muvatlaldyet- aaat ıo buçukta 'J&pacattır. sporu 0)'1lncalannm Antara mahkemele _ hanım, Ta~ . ıe gündü şılaşarak Sahlbanın Tayyarzadeyi sevdl
lerne neticelendlll lç n b •gun başlıyacak o- Balkan güre~!erl münasebetile bütün del- rlnce tekrar .sorguya çetumeslne '"' muha- dizinin dibinden eyı .. - c~ ~ .. d z ğini, Tayyarzadenin de bu gjjzel kıza 
lan miisabatab.rm aynı munff:ıkl,et ı~ let reLslerlne birer telgraf çekllmlştlr. kemenm 21 Kan tarlblne taUldne brar ve ~unun onun e~ a- karşı mültefit davrandı~~ı öğrenin 
de cere,an etıMllnl &emennı ecierls. V k • ~ b [ verllmlfttr. yırmamaktadır. Bugullierae bu nevcıva- . su~ ce. 

aumen kafiJe reisini mıeıt ı arın ı J ut o M k • nı bu acuzıeniD pençesinden almak mı- deııkanhyı kalfasının eıınden almaJt 
Romanya gilref takımı dön ~eclt!ırasJOD re. e f9 OlaÇfart Jr.anımiır. Amma ve Jaki.r&, Gevherli E"- istemişti. Tayyarzacfeyi gördükten sonra 

ıaı Dı. Manumanm riyasetinde gelmış.lr. Maçları Metteb Hg mqlanna blldıı Tablm ft ma lıaııı.m lulWı denden bu ihtiyar ka- da etiz bana Tayyarzademi getirin! .• cB-
Rumen tafllesl relsl: aTiırklerln güreae Şeref abalannda devam edllecettlr. dm, hercaimep'ebin biridir Ta arzade ye emir vermişti. Diğer taraftan bir gibi 

btiyük bir ehemmiyet verdiklerini i:>lllyo•uz. Baltan ıfireşler1 milnaaebet.Ue yarın ya - Tatsbn aahuı: Oifll Terakki - Tlcaret gib' nic nadid .. d dnbe ~ sonra Yandım Ali Gümrükçüy~ F ho 
Biz. Türklerden sonra derece alac lklaıla pılacat lig maçları tehir edilm1ftlr. Bunun.. saat H, Galata.saray - f.stıtlll saat 15 ıo ı e e ve guzı e r re ya- ' . 8% 
nıetauı ohnata mecl:u uz. Yu11o lav n Yu- la !>eraber 4 kJübilmüz aralarında anlqa _ Şeref ahaaı· Tatslm _ Yuce thttl nat mp tutuşmUf ve bir hafta sJnra bıkn:ış, paşa s~ra_yı cı~aı:nda ~lamıştı. Tayyu.. 
nanlllan 2 aenedenberl gô"med!Mmlz lçln rak yarın sabah cBahar turnuva&• namı aL 14, l§ık - Kabatq ıaat 15.10 usanmıştır. Yandun Alıyi d~ bır müddet zade, ustüne tıtnyen bır efendinin, orta-
onıa .. hakkında hiçbir fikrimiz yoktu:-.> tında hususi maçlar terUb etml.şlerdlr. Pıog_ K ı. Ja evvel ayni heyecan ile sevmiş ve yük- da h:ç vak'a ydk iken, kendisine bir ~ 

Blzim baftf aıtıet cüreı;c;nertmıs, b l uk rama nasaran JarlD abalı Tataım ata.dm. ır aOŞU rı aeltmif, bir hafta sonra, sarayının uşak- gad bohçası yollamıyacağını, bunun bJr 
aıtıetlerc nazaran daha kuvveWdlr. Onla _ d aaat 9,5 ta l'eDerbahçe - Be7ollua 'or ile, İstanbul me.tteıılelt çor ~ -..tan.. lan atı . ti T d . yan\.ışlık oldufunu anlamıyacak kads 
'1Jı teknik bilgilerine if.tnad edebllirlm. Galatasaray - Beflttqla karfllalac'lklar _ IJlmdaD: araama verJJll§ r. ayyar~ eilm toy değildi 

Ekipln ekserisi uke llk vazifelerini /&P dır. J.J.lNO Puar slnQ lltanbaJ mekt.eblerl de akıbeti budur. O zaman. nanJror Tay- • 
lllatıa olduklanndan ieab ~ttıtt tadar ha- Hwıusl birer tarplaşma olmaları b:.lkımm araamda yapılacak tır lııatulan blri.ncllllt yarzadeyi Fazlıpaşa 181'8)"-lldan almak, Ne oluyordu? Hilseyin efendi, TaY)'ldl-
llrlanamamlflardıra deml§Ur. • dan maçlar bll)'il.t bir ehemmiyet tatıına • e.yni dn Tir.tiye blrlndllkleı'i tir &'09Ulan tereyağından lal çekmek kad&r kolaydır. zade, Midilli ve Sahbl kaUa, Fazlı]Mla 

Ahitl 
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makla beraber dört tuvveW takımın lslm - yapılmuı dol~ 1013/1940 Pazar lblme ıtmdfük beklemek llzıınd!r .. çok değıl, sarayının esrarını meydana çıkara• 
e,"e ~ Jer1n1n meydana atmnaaı )'ldndeıı gene az tehir edllmlftlr. nfha ..... ~... T ~u bi -.ı .. natı aıetı · . ., 

Balkan giire§lerine ifUrat edecek olan si- oot alla uyandıracattu. Lll1n bqındakl --... ----· ... -............ ...... yet on... 
0 ~ .. - ayyarzade~. 6~ r ~ n en miydi ... B<i7le 

~Der dun aaat 11,so da Tabi.mele Ab _ vasiyetini hAli muhafaza eden Beflktat. IOll Beden te bi • 6ğr !--' rt cözleri yerde ve boynu bükllk HÜSl'?yın bir tefkillt varsa, idare eden kimdlt 
ıvt abidesine btr çelenk lıDJmUllardır. defa u )'eDlldil1 a.ıataaaraıa karfl naul b r yesı ~ llendinln ayak'.anna kapandırmak Yan- Sultan Murad mı? Yoksa, bu vat'aı.r. 

Valinin ziyafeti bir kadro ve oyun çıtaracaktlr. bllinemez. ugtln tophnacaklar dmı Alinin boynunun borcudur... göriindükleri kadar basit, sırf garib ._. 
vau " Belediye Reisi Dr. Lıitfi Ka-dar, Fener,.Beyoğ]upor maçına pllnce; Betik- Lbe Te orta mekte-b beden terbiyesi Yandım Ali, daha Hüseyin efendiye sadüfierle içiçe girmİf ıeyler miydi? Re 

Baltan giır~t!rlne iştirak edecek sporcular taşı yener.se İstanbul blrlnclat olmaları mev- öğretmenleri bugün İstanbul maarif mü- rasladığının akşamı, efen.diden ayrılır olursa o'ııun, Yandım Ali içjn yapılacal 
fel'eflne dün Parkotelde mükellef oir çay zuubaha olan P'enerlller lçirı bu mD.sabata dürkijünde maarif müdür muavlnlerın- aynhnaz 90luju Şehremininde elmışb. ilk iş, Tayyarzadeyi adım odun takib et
llyafctı vermiştir. ciddi bir antrenman maçı olacaktır. Bu den Vehlbinin başkanhtmda mıihim 1rir Klilhani, birbirinin içine girmiı llç me-j met. Midilliyi de, masum yahud gunah-

Zlnfet pek Def'ell Te aamlml bir tekilde maç tııtımların zeftU btr OJ1U1 OJD&lll&ll M toplantı yapacaklardır ele karşısında idi· ı kir yok etmek lazımdı 
ıeçnııttır. Fent>rlllerln tatımıarınııı Yerlm1n1 D1r daha • · ' · 

Hak 
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• kı af ti ölçmeleri batımından 4alıa tot a11taJ& de- Bu toplantıda mektebler arumdaki Tayyarzade, üstüne titreyen cömerd Tayyarzade eğer gizli bir teşkilltuı 
Balkan güre;~:::a1ca1Jm. e idare ede _ ~er. 11. T. ö. spor hareketlerin.in ~eknelak bir tekilde ve ll~ce~~ ~ efendiye, muhakkak ki 1 ~amı ~ ve. Mjdilli çocuk ta sırlannı 

eet hakemler, tırmm dnter, beyaz p.ınta... Voley~ol maçlan devam etmeaiııl temin edecek tedbirler nankorluk edip danltntftı. TayyM7.8deyi ıfşa etmışse, ılk fırsatta ele geçirilip .. 
lon rlyecetıerd!r Metteb 

1 
bol 

1 
Halk vind üı.erinde görüı;llecelttir. Bu toplantwia, bulmak, bu dargınlıla sebeb olan vak'a- mizlenecek adamlardan biri de muhakkak 

Balkan güreş kongresi devam edll:~~ir. maç anna e e mekteıbler aruında yapllmakta olan maç- yı i7.ah etmek, efendi ile çubuktan banş- ki Yandım Ali idi. Bundan ötürü fevka-
top~kan 8fireş tongreai dün akşam b1rlnd PerteTiliyal _ Dartınafata, Vefa • Hay _ larda çıkan tavgalann l>nune geçecek tırmak Yandım Ali ıçın işten bile değil- Jı&de ihtiyatlı davranmak lizımdı. 

ntı,,ım J1lpmış, kongreler re1s1 Bttr - darpaşa, ean'at _ İatanbul. kat't n bızıbaU karal'lar da verilecektir. eli. Bu hizmetinin karplılı da, Gümrük- (Arkası t1Ch" J 
- Bayağı .sensin!. Kırk yıllık annene 

kbayağı diyeceğıne başındaki ağırlığa dik- ··son Posta., mn tefrikası : 30 kadan ~~~3:u~1:::~~- şe:~dım 
at et, kör 01.asıca! .. 
Bayan Vasfiye ağlamağa başladı. 1 yoktur. Sinsileınizde senin gibj bır tet 

an.l~!~ğlama annecığim; ne oldu, onu D as, a. wor. ~~:u~ı!!:a:ı~~~! ~:~~~: : 
- Daha ne söyliyeceAim namus düş- ~ iü belirsiz kız1arla evlenenlere zaten bıs 

kün:.ı. herif? Boynuzlarından bahsediyo- Yazan: Ze nal Besim Sun yakışır. Beni dinle sabık oğlmn! Haftada 
l'Unı!... bir defa salhaneye git te boynuz kırdDf 

- Bır şey mi oldu?. - Hilmi KaJDÜ!. f fena vaziyete Jircli, ben de bütün mana-' tarak baygın, baygın yüzüne bakbğmı başın ağrımasın diye sana son na ihatim 
- Amanın, üstüme iyilik sağlık!. A - Şu geçen alqıunld ıent memur?. sile rezil oldum. tören hi9bir kaynana kendisinin ve oj- budw. 

dostlar, hali cbir ~y mi oldu> diyor. - Evet!. . . Maryoradan bu cevabı alan Hulki lunun hesabına kulaklarını .sallıyarak Kadıncağız hemen eşyasını toplamall 
Öööööı Vurdum duymazlığın bu dere- Hulki Soy~, pyrı ihtiyari, saj elini Soyer hiddetle annesine döndü: ıöz yumamaz. İki.ii de benim odadan koyuldu. Ne var. ne yoksa sandıklarına 
cesini kimsecikler görmemiştir. alnından geçırdf. ı - Anne! Bu yaptıJm rezalettir!. çıkmamı dört gözle beklediler. doldurarak çağırttığı arabaya yükletti vt 

Kann bugün bir de1ikanltle kapandı; - PekAlA?- Oğlunun 'bu rezaletinden fevlralAde - Annesi odada yok muydu?. otfunun evini ebediyen terkederek ku. 
anladın mı?. - Kendisini evveli buraya aldım. Ko- hırslanan Bayan Vasfiye ayağa talkarak - Yok olur mu? de-şinfn evine taşındı .•. 

_ Nerede kapandı?. nu!';mağa ba~~adıt. ~nnen ~şladı söylen- bağırdı: - E?. Hulki Soyer, ?ütün bu~lar cereyan 
- Aman Allahım; sanki csecdeye ka- ~eje ... ~n t~rkçe bılmedifım için ne de- _ Hangi yaptığım rezalettir?. - Kaynanan Rornanyada fırın kapak· ederken, d rın bır azab ıçınde kıvrUDıt 

l>andh demişim gibi hiç kanı oynama- diklerını an amıyordum. Fakat Hilmi - Gelen milaftre ~edik W bı- h'1 yapD11f pliba; pek pifkiıı!- yor, fakat l\far!oranm darılması ihtimal 
dan soruyor. Rahmetli baban mezardan Kaynağın !=ıkılJnala başlamasmd:ın şüp- rakmamışsın.. - Haltedlyomun mne!. Alaturlı:a1ılm ~rşısın~a harıcen zerre kadar teessür 
kalksın da şu halini görsün. Meğer ben hele~.erek. sordum; ckaymvallde çok f~ _ Ne yapmıpm?. kitti an'aneleri içinde sersem bir tavuğa gostermı)<ırdu. 
evlad değil, engerek yılanı doğurmuc:um. n~ s.oylenıyor, mOsaade ed~ de gide- _ Durup dmduğun yerde .a,ıenme- d&mriişsün. Senin betenmed.iğin o. karlın j Bavan Vasfiye evvela oda kapıSlJlla 

_ B rak şimdi bu J.iflan da ne oldu- Y.~m> ceva~ını verdi. cNe dıyor. dedim; ğe başlamıpm. Bu rezalettir, tahammQl ,ok mu; Romanyanın en kibar aılesine ı:onra da sokak kapısını şiddetle c:ırpa. 
tunu sö~ le!.. soylemek ıstemedfı fakat ben mar edin- edemiyeceğim. karı Romanyanm lllrtG- memubdur. 1 rak evle alakasını fii'en kesince gelJll 

- Ayol kapandı diyorum sana; nah ce mecbur .oldu. ğü, nerede,.e ollanı 111tacak demipin. - Belli!... de kaynana da, damad da derin bira 
işte şu odada kapandı!. - Ne dıyormuı?. Utanmadın .ım?. Benim haysiyetimi hiç - Belli ya; ne zannettindi?. nefes aldıl r. 

Ba an Vasf yenin yatak odasını işa- - ~~rimiıı 6nilnde bu .kepazelfle düşünriwdin mi?. - ~: odada kapanışlarına ne di- İlk ik' · belalı bir engelden, il ·ncilsl 
!:ti Maryorava muhaverenin şeklini an- tahağn;muı edğzemf~jim.k. Karı neredey- - Hal*ın yar oflum~nd_!!:,tin- ~.~? ~nden sıkılan gelin hanım de gi iklıği ı ikide, birde yüzüne vura-
~tnuş olduğu içın. bu defa 0 başladı: se o anın a ına 15.rece Bu kadın Ro- de heysiyettn manası ÇO•..u ... ...,...iş. ~ın yennden zorld kaldırdı sonra cak b'r mahlAktan kurt 1 lard 

- Annen 
0 

kadar ahl8ksız bir kadın manyanın kiban değil, sürtüfQ. Yere - fıeri ptme valide!. toluna girince, adeta .sürükler ~bi, ya- umuş ı .•• 
ki tar! edemem batsın bu alafrangalık dlyomıUf •.• Bak- - Sen de tattuğun yoldan bir adım tak odasına gtitürerek arkadan kTd" Ç * 

- Ne var ne. oldu Maryora?. tım ki olacak gibi delil .. Hilmiyi bilmec- bile geriye gitme ollum!. Gelen misafir bastı... ı ı ı atrapatra türk konuşmağa baP 
' . burl tak oda na ~=~-..1üm. Or d k 14...ı..... 4...-.-1-- l'-~' h . yan adam Nlk leskoya Bay Hulkt 

- Bır dost beni ziyarete gelmi§tf. ye yası o""o.&rn a a o &.uaws o1.~u ge uuuın emen bır - Ne yapsmdı, yemek odasına mı ö- S ' 
- Kun bu dost?. konupı.ala bıf)adık Zavallı ıenç çok sandalya çekerek: ve iki elile iki elini tu- tilrsündu?. g 1 oyer, ~yordu. (~lrk ar) 

• 
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(Memleket llaberleri) (ASKERLiK iŞLERi) 
Mardin de Halk evi f aaliyetı 1 Gümüşhacıköy 311: 3~1 doğumlular 

çiftçileri ve tütün goklamana çaiiırılıgor 
Beı yılını iki odalı gayri müsaid bir binada geçiren 

Mardin Halkevi bugün modern ve muhteıem 
bir binaya kavuımUf bulunuyor 

ekicileri memnun " 6 
Güm~hacıköy (Hususi) - Geçen 

yıllara nazaran bu sene. kışın, karm 
çok yağmaısı ve açılmaya başlıyan hava 
lann yazlık ekimine çok elverişli ol -
ması köy Iüyü sevindirmektedir. Tü -
tün ekicileri de azamı randıman için 
hazı.rlanmakta ve vaziyetten çok ü -
midvar görüıunektedirler. 

Diğer taraftan yeni tütün mahsulü 
piyasası yakında açılacaktır. Fiatlann 
ve tütün kalitesinin doluya rağmen i~ 
yi olacağ1 tahmin edilmektedir. 

Biga hayvan pazarı bat çık 
deryası halinde 

'Big~ (Hususi) - Şehir pazan günü 
hayvan alım satımına mahsus belediye 
civarındaki -pazar yeri ittihaz olunan
büyük meydanlık, kı.ş günlerinde bir 
balçık deryasıdır. Oratla ayakkabı ile 

33 Tüm. &. D. Bşk. dan: Adalar, Bey - llk mu9.yeneslni yaptırmaIDlf n askerlik ö. 
koz, Kartal, Üsküdar, Kadıköy, Şile ve KL devlnl yapmamış yoklama kaçaklarlle emsal 
dıköy yabancı şubelerinde ka)'ldlı 311 : ısı lerl askere sevkedildlğl halde fuheye ıeı • 
dofumlu ihtiyat ~ağında bulunanlara: mlyerek baka.ya.da kalmış ve aakerııt «Xte • 

ı - 1111 sayılı askerlik kanununun 33 ün v1nl yapmam~ bakaya eratla nüfus stcfil • 
cü maddesi mucibince 336 doiumlu e rle:lu ne kaydedlmem!ş saklı eratın da muaır.ele. 
yoklamalarile beraber her aene olduğa ıtbi lerlnl tesbit ettirmek ve askerlik ôdevlerlnt 
yeril ve yabancı ihtiyat eratın da yoklama. yapmak. üzere şubeye gelmeleri ve ger<!k bun 
Iarı aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. ların ve gereksE' ihtiyat arattan şubeye gP.l. 

2 - Bu yoklamalar ihtiyat eratın ~be • miyenler hakkında kanun! ceza tatbik edi
lerine bizzat müracaatlerlle te.shlt edliece - leceği tlln olunur, 
ğlnden hükftmet, devalr ve müesseaa.tmda 313: 326 lopçu ve muhabere 
ve fabrika ve şirketler ve bankalar gibi mtL 
essesmerde müatah~~m ihtiyat erat dol~ yedek subaylar çağrıhyor 
ıuıarının yoklama gunleı1 de §Ubelerlne ıon.. F tih ş besJ d 

1 
M 

derlleceklerdlr. a u n en: art 940 tarlbU ga. 
.. zete ilanına ektir: 

3 - Yoklamaya gelmiyenler ve gondennl- St j 1 ı ğ ıl 
yen daire ve müesseseler hakkında muame- a ç n ça ır an yedek muhabere v• 
le yapılacağı ll~n olunur. topçu asteğme'ller (yarsübaylar) 313 ,ela -

Yoklamaaı yapılacak hll) dM 326 (dahil) e kadardır. TanU>r .. 
ilan olunur 

Yoklama günleri do~ulu --·-------- -
11 Mart 94-0 Pazartesi 311 
12 ı ı Salı 812 Belediye zabltası 
13 • • Çarşamba 313 
18 ı • Pazartıesı 314 

Hal"'eııi Z' hirH gaz kursunu ik mal edenlerden bir gnıp gezmek şöyle dursun çizmeyle yürü- ~ • • sw su 
20 • > Çarşamba 816 

Belediye zabıtasının emniyet teşkila
tından ayrılacağını, yeniden dört yüz ki
~ilik 'bir zabıtai belediye kadrosu vücude 
getirileceğini, kazalarda müstakil bele • 
diye müdürlükleri ihdas edileceğini dün
kü sayımızda yazmıştık. 

Mardin (Hususi) - 934 yılının 23- ce öz Türkü kendi dilinden mahrum mek bile pek zordur. Her hafta bu pa
üncü Şubat günü kesif bir halk küt - kılmtştL Halkevinin toplantılar, kon - zar yerinde bir hayli hayvan rüsumu 
lesi huzurile açılmış olm Mardin Hal- feranslar, kur!l~ ve seyyar cemiyet - toıplıycın belediye. burasının, çamurur 
kevi 938 Hazirana kadar iki odalı, dar Ier gibi şekillerle giriştiği mücadele en nu birkaç a~aba k~a. iz~l~ edebilir. 
ve gayrimüsaid bir binada çalışmıştır. ruzel neticeleri vermiş ve ana dile ka- Halkın ve bılhassa koylümuzün bu ça. 
Ha!kevleri için ehemmiyet itibarile ~usanların sayısı gittikçe ve her yıl murdan kurtarılmasını, yeni belediye 
başta gelen ihtiyacın bu işe elverişli bir~z daha artmakta bulunmuştur. reisimi:zden diler ve faaliyetini bekle-
bir bina olduğunda şüphe yoktur. Ko - Halkevliler bir taraftan büyük dil riz. 

25 , , Pazartesi 317 
26 > ı Salı Uiljl 
27 • • Çarşamba. 819 
1 Nisan 94-0 Pazartesi 320 
2 ı » Salı 321 
3 ı » Çarşamba 322 
8 • ı Pazartesi 823 
9 , • sw 324 

Bu teşkilat vaktile kanuna müsteni -
den birleştirilmişti. Ayrılması da 
bittabi gene ancak bir kanunla kabil o -
labilecektir. Henüz bu hususta hazırlan
mış bir kanun projesi mevcud olmadığı 
gibi İstanbul be1ediyesi tarafından te -
kemmül ettirilmiş bir teklif de mevcud 
değildir. Biz dünkü sayımızda esasen bir 
tasavvurdan bahsetmiş, tetkikler yapıldı
ğı mütaleasında bulunmuştuk. Belediye 
tarafından bu husu.sta tekemmül ettiril
miş bir proje mevcud olmadığından bele
diye riyaseti havadis hakkında ademi ma-

miteler için ayrı odaları, temsil ve kon dav'18ını başarmak azın.ile çalışırkrn. 

feram salonları. müze ve sergiler. di~er taraftan da öteki .şubelerin ayni 
kurslar ve fukarayı muayene ve teda- ı:;ekilde faaliyet göstermelerini temine 

1v1 için kafi müştemilatı bulunnııyan uğı-a~ıyordu. Temsil. ar. spor. köycü -
bir binanın JM'ksada varmağı imkan - lük. sosyal yardım, müze ve sergiler, 
sız k!lacağı aşikardır. ha He dershaneleri ve kurslar, kütüb -

Fakat, Mardin Halkevi, başta de - hane ve neşriyat sahalarında elde e -
jerli doktor Aziz Uras olmak üzere. dilen muvaffakiyetler bunun bariz bir 

Konyada hamiyetli bir 
ihtiyar Kızılaya iki 

dükkan verdi 
Konya, (Husu .. 

si) - Şehrimizi.o 

hamiyetli ihtiyar· 

10 ı • Çarşamba 325 
15 > • Pazartesi 326 
16 > • Salı 327 
17 ı ı Çarşamba 328 
18 , 
22 , 
23 , 
24 • 
25 , 
29 , 

• 

> 

• 
il 

• 
> 

• , 

Perşembe 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Pazartesi 
Sah 

329 

330 

331 

küçük ve mfüevazı çatısı altında top - delil)ni teşkil eder. Fakat. Mardin Hal- Ianndan Kenan· 
laınan enerjik gençlerin mütemRdi gay kevinden asıl bundan sonra çok daha zade Hacı İbrahim 

130 

* Be.~lktaş Askerlik Şubesinden: 

. lumat beyan etmektedir. 

Dıt ticaret umum mfidürii 
ret ve fedakarlıklarile bu imkansızlığı geniş mikyasta ve büyük şümulde ça- iki dükkanını Kı1 ı - Bu sene askerlik çağına girip Ut 10ıı:. h d 

l b 1 b kl. b 'li • Ç" lamalan yapılmakta olan 336 do~umıuıarla şe rimize gel İ yenmiş ve her türlü tesisat ve techiza- ı şma ve aşarı ar e ıye ı n,;. un- zılaya bağışlamı ."":· 6 

'::" beraber askerlik kanununun tarifatı veçblle Ticaret Vek!leti dış ticaret umum mü-
tı cami binalara sahih arkadaşları de- kü. bunu temin edecek modem ve 

d ht b
. bin :ı.. b tır. Bu dükkanı. 311 doğumludan 331 dahil dol umlu ihtiyat dıi.irü Servet Berkin dün şehrimize gel -

recesin e muvaffakiyet göstermiştir. mu esem ır aya Aavuşm.Uf u - eratın da yoklamaları ~ube merkezinde yapı- ~tir. 
Mardin Halkevinin başardığı bü - lunmrı'ktadır. rın bedeli 4ooo li- lacaktır. Umum müdür Galatadaki ihracat bir-

yu" k ve milli davaların bıtc::ında dil me- ra tutmaktadır V6 2 - Yoklamaya 4 Mart 940 Pazarte&l g!l.nll likl . k . 'd k kAl t .. ..,..... A h k k • b 1 kt erı mer ezme gı ere ve a e mu -
•eles· r:eJı"r H"lkevını· ' ç lmas ndan ntalya 0

1 f"I Ar OmlSJOftU yıl<Ja seksen l!r" aş anaca ır. .. . · · · · .. ., ı F • "' n a ı ı CI .. 3 - Ycklama, Pazartesi, Çarşamba, Cu - durlen ve bırliklerın ıdare heyetlerırun 
önce vilayet halkının yarıdan çok faz- faaliyet& geçti kira getirmekte- ma. günleri sabah saat 9 dan 12 ötl~ye iştirak ettikleri iki toplantıya riyaset et-
lası aına lisandan mahrumdu. Suriye <lir. Kenanzade şimdiye kadar kırk elli ve öğleden sonra saat ı den aJı:şam sa~t 17 miştir. 
ve frak gibi iki Arab ülkesinin ara - Antalya (Hususi) - Mektubcu Fu- hayır işi yapllll.ş, mülk ve para vermiş ye kadar yapılacaktır. Bu toplantılarda ihracat işleri gOrü • 

;ıında bulunuşu. iktısaden bunlarla sı- ad Erdoğanın riyasetinde teşkil edilen hayırsever bir adamdır. Resimde Hacı 4 - Hangi doğumluların han gt günlerde şülmüş ve ıbu meyanda tiftik ihracatına 
kı .. b · B ·dad alı h k~ k · f l ' t b ı ı·b ah' .. "lm k . yoklamaya gelecekleri bir 11.!be ile Beşlktaı munase etı. ag v i erinin ida- i ti ar omısyonu aa ıye e aş arnış r ım goru e tedır. kaza kaymakamlığı makamına arzed1Lıı1ı _ devama karar verilmiştir. Tiftiklerin ka· 
rres! altında kaılması ve en fenası sara- ve ihtikar yapan satıcılar hakkında tir. Şubede fazla izdlham olmamak ilzere litelerine göre ihraç fiatları da tesbit e • 
tflil• resm! dnin Arabca olduğu hak - tutulan zabıt varakaları üzeri.ne icalı Muradhda bir ihtiyarı yoklamaya geleceklerin hangi günlerde han. dilmiş o!up bu fiatlar evvelce kararlaştı· 
i3on<la fermanlar çıkarması yüz binler- eden tatbikat ve tahkikata girişmiştir. tren çiğnedi gt doğumluların gelmelerı lAzun geld1~1n~n rılan fiatlardan farklı bir mahiyet arzet-

nüfusta kayıdlı oldukları mahalle mümes • memektedir. 

l ___ S_ö_ğ_ü_d_d_a_b_ir_ca_m_i_h_a_r_a_b_o_ıu_y_o_r ____ ) 
Muradlı (Hususi) - Lüleburgazın slllerlnden ö!trenllerek nüfus ht\viyet c\\s - U "d" .. ehr' . d bul d 

• Ik ı mum mu urun ş ınuz e un u-TlWbey köyünden 60 yaşında Hüseyin danı ve asker, ves a arlle g&t.ertlen gtbı _ ~ .• - . . . 
. . .. .. ıerde şubeye gelmeleri. gp muddet zarfında susam ihracı ışı de 

Mur~dlıdan dİnemıryo:unu tdaakıbed n ~oyı:k: • 5 - Bu yoklamalara şimdiye kadar a.sker. halledilecektir. 
ne gıderken anlı cıvann emır op-
rüde trenle karşılaşın.ıştır. Ortalığın ka
ranlık olması sebebilıe Hüseyin kaçama
mış ve trenin altında kalaralt parçalan -
mak suretile ölmüştür. 

GOmüşhacıköyde tuz ve 
oc.~n buhranı 

Kom.iser Sedad 
CBaştarafı 6 ncı ıra1fada) ğunu bilmiyor değildi. Biraz sonra ta-

dadla, takib edildiğini anlıyarak usta- nımıştı. Birdenbire son derece canı sı
sım bulmak kararını veren Sare o sa'- kılmlş olmcfkla beraber kendini zap -
atte nadir olan Pendik trenine ayni za- tetmeğe ve renk vermemeğe muvaf -

1 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Kaza - manda binmişlerdi. İkinci mevkide fak olmuştu. Bu vaziyetten sıynlabil

mızda inhisar mevaddından olan tuzu iJeş on yolct. içinde bu iki düşman ga- mek için mutlaka sükiın ve itidal la -
norm~l fiatla bulmak mümkün değil- rib bir tesadüfle ayni kompat"timana zım olduğunu bilmez değildi. İlk me -
dir. Bunun sebebi, belediyenin, inhi - yerlEştiler. Sare kendisinin Pendiğe rakı şu oldu: 
sar idaresine vaktile rayiç olarak ver- davet edildiğinden haberdar olmadığı Acaba bu bir tesadüf mü, yoksa . . . 
eliği beş kuruşun kış ve yaz ipka edil- halde kendi kendine oraya gitmek ka- Tesadüf ha? Sare tesddüfe pek i -
mesile yolların kısmen kapalı olması- rarım vermişti. nanmazdı. O sabah pansiyondaki pa -
dır şeklinde izah edilmekte. gizliden ı - SEKİZİNCİ KISIM - ket hadisesini hatırladı. Fakat bu bas-
gizliye. tuzun kilosu sekiz kuruşa sa - TRENDEKİ HADiSE kına maruz kalan zatın hemen peşine 
tıldığından şikayet edilmektedir. Elli Tıen saat Uçü çeyrek geçe hareket düşmüş olması, izini bulması genç ka-

Söğüd, (Hususi) - Söğüdde mimarl rislne akarak harabiyetine sebebiy~t kiloyu geçm iyen bir merkeb yükü odu- etmişti. Birinci mevkide h iç kimse dında güç zaptedilir bir heyecan ve 
kıymeti haiz ve içerisinde çok eski, kıy- vermektedir. Kaymaka.mlığa da tamiri nun soğuğun en şiddetli zamanlarında yoktu. Gen~ en ka!labalık olan U.çüncü korku uyandırıyordu. 
metli çiniler bulunan bir cami harab ol- için yazılmışsa da bir netice hAAI olma- 60- 75 kuruşa satılmakta idi. Tuz ve mevki vagonları idi. Bunların da çoğu Karşı karşıya oturmalan üzerinden 
maktadır. Kubbelerindeki kurşunlar rüz- mlfbr. İhmal devam ettiti takdirde kub- odun satışındaki bu gayri tabiilikler - yakın istasyonlara inecek müşteriler yarım saatten fazla geçmiştL Sare kar 
gArl..arın tesirile yerlerinden kopup kay- besinin yıkılınası muhakkaktır. Re.imde den bilhassa fakir halk ~k müşteki - idi. şısındaki adamın hiç bir harekette. hiç 
dığından yağan yağmurlar caminin içe- bu güzel cami görülmektedir. dir. İkinci mevki vagonda. arka kom - bir şüpheli bakışta bulunmamasınl' na-

_ Hasan Bey, gazete • 

}erde gördüm .•. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Belediye kooperati -
finde . •• 

•. . Tasfiye varmıı ..• Hasan Bey - Orada da 
mı çoluk çocuk çalJ.iıyor -
du?. 

partımanlarda bir kan koca ile iki ih- sıl tevil edeceğini bilemiyordu. Yoksa 
tiyar adam ve bir genç vardı. Onlar kendisi mi aldanıyordu? 
Göztepeye kadar birer ikişer inecekle- Fakat ... Ya bu adam o ise_. Son 
ri için koca vagonda komiser Sedadla derece sakin, alakasız bir hal ile sağına 
lhtiya•r kadın kıyafetinde Sared.en baş- soluna bakmakta devam ederken bu 
ka kimse kalmamıştı. kompartıman arkad~şını ikide bir k.ir-

Bütün vagon tamamile bomboş ol - piklerinin ar~sından tarassud etmeye 
duğu halde ikisi de bunun farkında de- devam etti. 
ğillerdi ve uzunca yolculuktan jçin ay- Vakı a komiser Sedad, karşısında -
ni kompartımanda kaırşı karşıya bu - kinden şüphe bile etmemişti. Btınun 
Iunır.aktan hiç de rahatsız olm1yacak- aradığı kadın olabileceğine ihtimal ver 
!arını tahmin ediyormuş gibi yerle - mivodu. Yalnız eski ve tecrübeli, ha
rinl değiştirmemişlerdi. ris bir zabıta memuru merakile arada 

1 

Bununla beraber Sare. Letafet pım - bir karşısındaki kadını süzerek onun 
siyonundaki odasında pencereden gör- içtimat vaziyetini keşif ve istidH\le ça· 
dilğü adamın şimdi karşısında oturdu- lış1yordu. (Arkası var) 
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1 An-~ara ~adyosu Kopuz. Okuyan: Sadi Hoşses. ı - Dede - ÇEKLER 
12 ~O: Program, ve memleket .saat ny.ı.n, Rast şarkı : (Hatırımdan biç çıkmaz asJfl.) ı-----------------ı 

12.35· Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: DALGA UZUNLUÖU n 2 - Mısırlı İbarhim • Nişaburek şarkı: <Sev AÇllıı-Jtapınıt 
Türk müziği: Fasıl Heyeti (Karışık prog - 1641 m. 112 ıtc~. 120 lt1'. mediklerlnle gtınül avutma.) 3 - S.ıdeLUn Loı!dra ı Bterlln 5.24 
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ram.) 13.30 _ 14 30: Müzik: Küçıik Orkes • T.A.Q. 19,14 m. 1!;1!15 Kca. H Jtw. Kaynat - Hicaz şarkı <Meğer ben .ıldamnı_ Jfew-Yorlı 100 Dolar 130.- 130 19 
tra CŞC!f: Neclb Aşkın.) 1 - Puccinl: L;ı Bo- T.A.P. 11,10 m. 94&5 Kes. zt ıtw. şım.ı 4 - Sadettin Kaynak - Hicaz türkü: Pt.rla 100 Fran 2.9551 60 

40 
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)) 

~m o;>rrnsındon Iantezl. 2 - Gangıt~:ger: (Tuna.) 18·45 : Türk müziği: Halk ~ürkül~ri. Kllano 100 Llre\ 6.7625 
'Benim Küçük Teddy Ayım (Saksofon par- U 20 ı5· Konuşma (İktisad ve Hulrnk sa. Bayram Aracı. 19: Serbest saat. 19.10: Mem. Cennre 100 İnl.ç. ft. 29.0317 

Son sahile )) 

Muayyen bir mfiddet zarfında faz
laca miktarda Um yaptıracaıtıar 
ayrıca tenzll&tıı tarıfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarını ve çeyrek 
sayfa Ufı.nlar için ayrı bir tarife deıpl§ 
edllmlştlr. 

~ası.) 3 - Franz Lehar: Klo Klo operetın • m · ·• · - Fasıl H t.i 21 15· leket saat ayarı, Ajans ve Meteoroloji h:ı. - Am.sterdam ıoo n ortn 69.2321 
atl.l 20.SO: Türk nıuzlğl: .. eye · M. - · berleri. 19.25: Türk miıziğl. Çalanlar: Cev _ 

den potpuri. 4 - K. Rll.sager: Entern.euo. K nsn takdimi· Halil Bedll Yonetıı:en. u. , _ Drllbel 100 Belıa 22.04 
18: Pro~ram. ve memleket saat ayarı. 18.05: k~ P.adyo Orke~trası (Şef: H. Ferid Alnar .) dt.~t BÇağdlak, ~lahire Fersan, Refik Fersan, Zuh AUna 100 Drahmi 0.97 
Muzık: U.ndyo Cnz Orkestr:asL 18.30: Çocuk ~ · 'w A Mozart: Figaro'nun Dü~ni.ı u - u ar a og u. 1 - Ok~yan: Mefhar~t. s:ğ- 8ofJa 100 Len 1.5325 
saau 13.55: Serbest sııat. 19.10: Me:11Jeket rtüru 

2 
·_ J. Haydn; Kon9t!r to CVlyolon- nak. 1 - L_:m'l • Karcı~~r farkı: (liumune MAdrtd 100 Peç.eta 13.i35 

saat ftn:-ı, Ajans ve Meteoroloji ha!>erlerl. ::ı ve ~r~estra için, Re major, Solist: D:ıv1d etvan nazik.) 2 - Lem .1 - Karclğar §arkı: Budape~k 100 PenıG 23.55 Son J>osta'nın tlcari lllinlarına atd 
işler için §U adrese müracaat edl.ır 
melidir. 

19 30 '1" .. rk muzlğl. Çalanlar: K~ma: N. Zlrkln 
3 

_ Rı.ıru~y _ Korsakoff: İ.::;Jauyol <Çeş~enı 0 me~veşln eladır.) 3 - ~drlye. BU.rt' 100 Ley 0.6175 
Seyrun, Vecihe, Cevdet Kozan, Reşad Erer. ka rlç~u. 22.15: Memleket saat ayan, A - ~uha:;yer şarkı. (Kar~ran sularda a~ BelgrM1 100 Dlnar 3.0825 
l - Ok•·yan· Necmi Rıza Ahlskan. 1 - Ba- p l 1· zıraııt Esham TalHllat gordum.) 2 - Okuyan. MU3tafa Ça~;ar, Yotohama 100 Yen 31.225 

" · • jans hııtıer er • ' - ' l Güli k.ı (G-1 b h Yatı Pe"':evl. 2 - R:ı.hmi Bey _ Bayati şar - Kaır.biyo _ Nukut. Borsası (Fiat.) 22 35: Mü- - ......... - zar şa! : u şen a - 8tokholm ıoo 1sveç ıcı. 31.005 
ilancıl ık Ko!lektlf Şirketi 
Kahram~llZl!de Jfan 

Ankar.ı c-addesi kı: CGtıl hazin sünbül perişan.) 3 - Mus - z.k: c:ı.zband CPU 23.25 - 23.30: Yarınki çesinde.) .. 2 - ......... - Huseynl .türkü: ~Etti.~ 
tara Ça\'U" - Bayati ~rkı: (Canım t~zdlrJ ve Kapanış. ekdlm çollere.) 3 - ......... - Huseynl turtu. Faham Y• tahvUAt 
4 - Tamb.ıri Ali E!. Bayatı ş:ı.rkl: lDai:n program, * * <Demirciler demir döver tuç olur.) 3 - O • Ergani 

SıVJ;ls.Erzurum m 
Sıvn.s-Erzurum V 
Sıv~-Erzurum VI 

19.94 
19.39 
19 38 
19.325 

Doktor Hafız Cemal 
'enı _ bt'.ll ura• ım. l 5 _ Taksi~. _6 _- P.~lk arşamba G 3119, 0 kuy~n: Melek ~okgöz. l - Ref_~k P'ersan _ 
tiirku.,u· <Yıld•z) 

7 
_ Halk tiırkusu: (Bul ç 1 k t aat N!huvend şarkı. (Sen pek guzelsln.J 2 -

bül) 2 ~ Oku·v~n: semahnt Özdense.>. 1 - 12;30: ProrrnmM, vte melmjiehe bes lerı la?J5~0ı: Faiz Kapancı - Nihavend farkı: (Gel glize-
12.3.>: Ajo1ns ve e eoro o a r ·• ~. · ıım ç · ) 3 Lem•ı - Rast şarkı: <Yok mu cana aşıka hl~ Türk mür..lğl CPL> 13.30 - 14: Müzik: Kuçük k r amuc~ya. - Osma~. N~.had - Hlcaz-

ınurvctın ı 2 - Arif Bey - Rast şnrkı: (Zohl- Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 1 - lilpp - n şarkı. (Şu zalf goğsum lçtnde.) 
ri 1'aı oakıp) 3 - Lem'i - lllcazkfır 4ark1: mann. Stvahat şarkıları (Fantezi.) 2 - 20 Konuşma (milli kahramanlık nıenkı -
lSon ı:ı kum c ııJandıran.l 3 - Okuynn: Tscha;kow~ky: Karlsbad hatırası \Vals.) bele.rl>. 20.15 Temsil: Ses veren da~lnr. Ya-
Mahnıuu K.ır• ıdaş 

1 
_ Balk türküsü: (Ay A b 

1
. 

0 
'b klll 1 geç' ,1 18. zan. Tahir Olgaç, 21.15 Serbest .saat, 21 30 

do~rır ~ini shı1 ı 2 ·_ Halk türküsü: (H'lU - 4 - u er . omle k etr resmt r ... ifl 05: Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. Prae. 
_ U.,.ç 

1 
Pro"ram, ve me e e saa aya ı. . . torius) 1 E 0 1 N d _ft,, 2 

cern saçhırını.) 3 - Balk türküsu: l ,.a ı- Türk müıi~!: Fasıl Heyeti. 18.35: Tllrk mü. · - · • r eg: orv~ç a.......,.rı. -
l'lm ezeidrn) 20.15: Konuşma (Tır•t.ten ziğl: Saz Eserltri (3 Nay, 2 Tambur, 1 Küd- C. Salnt - Saena. Le rouet d Omphale Csen
Sayfaıar.) 20.30: Türk müzifl: Fasıl ~ey • ·- ) Ç· 1 1 

. Halil C B 1 ün ,. Ni ron!k parça). 3 - P. J. Tscha!kowsky: Ce -
etı. 21: Türk Mtiz!ğl: Halk türküleri. ıne 01~my ~a~ a;lk F aız ~~ ökt"' N • viz kıran suıt'i. 22,15' Memleket, sa.at ayn. 
boJuıu s'rı Rereb \'e Azize Tozem. 2l.15: zi anı • e ersan, e e, u. rı, Ajans haberleri; ziraat, esham _ tahvl. 
:ır '" r H'.llll Poyraz. lflt k bl •UZlk Fc:rdl Statzer tarafından Plano Re. . . ._ , : am yo - nukud borsası (flat). 22.35 
sıtau 22 Müılk· Mdodiler (Pl.) 22 15: 18 55. Serbest saat. 19.10. MemleKe, sant Müzik: Cazband (Pl.> 23.25.23 30 Yarınki 
Memİek · •· ns haberleri: Zhaat a~arı, A!.ans ve .Meteoroloji haberleri. 19.30: program, ve kapanış. 
10>- et saat Ayarı, Ajıı • Turk muziğl. Çalanlar: Fahlre Fers~r.. Jilo. 
"""ham - TahvlHit Kambiyo Nukut Bo. - ** gası (Fi • - rvlsi •)2 40 . flk Fersan. Ce\ det Çağla, Fahri Kopuz. ı -
Mü at.> 22.30: Ajans spor se . · .. · : Okuynn: Sadi Hoşses. 1 - Eviç Peşrevi. CU:\L\BTESİ 9.3,1940 
Prozi!ı::· Cntbnnd <Pl.) 23.25 - 23·30· Yarınki 2 - .Rauf Yektn Merhum _ Eviç best.e: {Hal. 13,30 Program ve memleket, saat ayarı, 

ITT'nnı, ve kapanış. kal zulfti .siyahın.> 3 - Dede - Eviç şarkı: 13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 13J>0 * * (Bülbiıl f1.c;a.) 4 - İsak Varan - Eviç c::ı.rkı: Türk müziği, Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kan, 
PAZARTESİ 4/3'1940 (Kalolmde nçıl:nış.) 5 - Taksim. 6 -· Zeki Refi~ Fer.san, Reşad Erer. ı _ Okuyan: na. 

12 30: Program, ve memleket saat ay.,.rı, Arif • Ferahnak şarkı: <Küçüksün goncc - di!e Erten. ı - İshak varan _ Hüzzam şar-
12.3!': Ajan.., ve Meteoroloji haberleri, :2.50: ler açmış.) 7 - Türkü: (Elveda do.'>t deli kı: (Kaç yıl beni sen) 2 - Yesart A..ı>:m • 
'l'ürk müziğı (Pl.) 13.30 _ 14-: Muzik: Knrı. j gönuU 2 - Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Huzzam şarkı: (Sevdalı eli ıozlerlnln) S -
şık muzıı: (Pl ı 18: Program, ve memleket Nuri Halll Poyraz - Huseynl şarkı: (Artık Yesarı AslDl _ Hüzzam ~arkı : (Sahlle pek 
saat fıynrı. 18.05: Muzik: Radyo Caz Orkes- yetışlr.J 2 - T ıtyos - Huseynl şarkı: rçek. yakın bir yuva>. 4 - Falz Kapancı - Hüz -
trası. 18 40: Konuşma cumumi Terbiye ve Um ellml.) S - H. Arif • Muhayyer şc.rkı: zam şarkı : (Büklüm bıiklüm sırma saçın E. 
Beden Terbiyesi.) 18.55: Serbest sant. 19 10: (Ey tlteşl gam) 4 - Türkü: (Karanfil ola - minem>. 6 - Rakını _ Hüzzam şarkı : (Si. 
Men•leket saat ttyarı, Ajans ve Met~o:oloji caksın'J <Tahir.) 20.15: Konuşma m~ PO- k?mem bir gün). 2 - Okuyan: Mahmud Kıı
habe!'le:-1. 19.30: Türk müziği. Çalnnlaı: Fu. llka h!ıdl.selerl.> 20.30: Temsll: Kısmet. Ya- rındaş. 1 - Sadettin Kaynak _ Muhayyer 
Şen Kam, Fnhrl Kopuz, izzettin Öktc, 1 - zan: Refet Aksoy. 21: serbest saat. 21.10: türkü : (Batan ıün kana benziyor). 2 -
Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - Kürdlll Hl • Konuşma (Sıhhat saati.) 21.30: Müzit: nı . .................. _ Muhayyer türkü : (Evlerlnün 
cuzJ.-0. pe,rcvl. 2 - Kt'ızım Us _ Kürdlli H. yn.setlcümhur Bandosu (Şet: İhsan Kun _ önü handır). 3 - .................. _ Munayyer 
.varkı: <Bır goriişte çeşml mestin.) 3 - Ar- çer.) 1 - J. Sousa: Marş. 2 - L. Delföes: Ko .şarkı : CYol verlıı dağlar). • - ............... _ 
takı - J{urdlll H. şa:kı: (Ay dalgalanırken.) pelyadan vals. 3 - Meyerbeer: Uvertür. 4 - Hüseynt türkü : (Damından görünür bağ • ! - Rıınm! Bey • Kurdlll H. şarkı: (Mahvol_ B. Ducoudray: Kamboç Rapsodisi, No. ı ve lar). 14.30 Müzik : RiyMetlcumhur bar.do_ 
K~p~~vkl~ ruhum pür ahzan.) 5 - Fah:rl 2. 5 - B Godnrd: Le Tnsse {Çigan cansı.) su (Şef: İhsan Künçer). 1 - Avelnna: Mar§ 

2 
_ Ok k~z ~arkı: (Bir .. gececik sevdl;;.im.) 22.15: Memleket ııant ayarı, Ajans naberle. 2 - F. Popy : Güller farkı söylOyorlıır 

puz· U uyan. Melek Tokgoz. 1 - Fahri Ko. rl; Ziraat, Esham - Tahvllfı.t, Kambıyo • (vals). 1 - Salnt.-Saens : Uvertür. il - R. 
şarkı· d tnks1ml. 2 - Sel. Pınar _ Hil~zam Nukut Borsası, CFllt.) 22.35: Müzik: Caz _ Wagner : Le Crepuscule des Dieux opera • 
Hüz <Seviyorum onu.) 3 - Blmen Şen • bnnd <Pl.) 23.25 _ 23 30: Yarınki pro;ram sından bir parça. 5 - Tschaikowsky : M:ırş. 

4 
za:n şarkı !SUkfindo. geçer öm.-üm.) ve Kapanış. 15.15.15 30 Konuşma (kadın saati. 

de; Neyzen Biırhan - Suzlnfık şarkı: (HayıJ * * 18 Progrnm, ., memleket, saat ll.yarı, 
<Geldir > 5 - Ahmed Rnslm _ Suzlni\k §:ırkı: PER El\IBE 7/3/1940 18.05 Muılk Radyo caz orkeatrası. 18.40 Ko-
küle 

1
8 E'n!nle > 20: -Türk müziği: Halk tür • 12.SO: Program, ve memleket saat nyarı, nuşına <Yurd bllgi.'Jl ve se't'gislı - 18.5~ Ser. 

El p.aıııannua cıa yazı.dıgı gibi 

(l~lmıan Hekim) 
Divanyolunda 104 nums.rada '1crg\ln. 
h asta kabul eder. Telefon 21044.<)•1•i98 

herkes 

Martın 4. üncü günü a 
kadar değiştirme i • 

20
.
1
;. · Sadi Yaver Ataman ve Aziz Şe:ıs~. 12.35: A~.ı.ns ve Meteoroloji haberleri, ~2.50: best saat. 19.10 Memleket, saat fı.yarı, Ajans 

20
.
30

: ~~nuşma (Fen ve Tabiat Bilgileri.) Türk muzlğl, Çalanlar: Ruşen Kam, izzet. ve meteoroloji haberleri 19.30 Türk mUzl~I. 
Vecih urk müziği. Çalanlar: Reşad Erer, tin Öktc, Fahri Kopuz. Okuyan: Radlie Er- Çalanlar: Reşad Erer, Cevdet Kozan, Veci. 
ıau; e.İl Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: Mu • ten. ı - ıncaz pe;,revt. 2 - Refik Fe.r.>iln - he. 1 - Okuyan: Müzeyyen Senar. l - M:ı. 
BıLcıe~k :ar. ~ - Bus~.llk .P:şrevi. 2 - ltr1. Hicaz ~rkı: (Ey benim gonca gülüm.) 3 _ hur şarkı: \Senle durmak derdlnak eyler be. 
Şakir Afi es~. (Her sordliğu periye.} ! _ Salflhattın Pınar _ Hicaz şarkı: CSu:~ayan n!). 2 -- Kemal Emin - Mahur şarkı: (Dün 
:ıne et /" - Buselik şarkı: CSünbüllstan et_ kalbimi sev.> 4 _ Yesari Asım _ Hicaz şar- gene günümüz ı:eçt.ı beraber>. 4 - Lem'i • 
~ı.:~·> 4-~ad ~tt: Keman "k - ~: <Bllmem~"b~b~~>.~-&l~aL ~~Qyuprb: <G~~y~d~). 19~ -~~A=k=ı=i~t=a=k=d=i=r=d=e~b=u~=n=u=m=a=r=a~b-'z_e_r_in_d~e_h~iç~b_i_r~h_ak~_id_d~i~e=d=i~le=m~e=&~~ 
rne blurfn İshak - Buscllk şarkı: (Gönfil ver tın Pınar _ Hüzzam şarkı: (Ümidini kl·ı.ıik- Türk müziği : Halk turkulerl, Malatyalı Ne. 
şarkı ıB•/a·~ 6 - 3 - üncü Selim _ BUSl!llk lerine batıladı.) 6 _ Sadettin Kaynak • Hüz caU ve Sadi .Yaver Ataman. ı 
rnnıı Hakk purBcefa hoş dilberdir.> 7 - is • zam Tı1rkü: (Çıkar yücelerden haber s? _ 20 TUrk müziği. Çalanlar: Vecihe, R~ırd 
kuyan: M~ - usellk Saz semalsl. 2 - O _ rarım.> 13 15: Türk Müziği: Balk türkü!crl. Erer, Cevdet Kozan. Okuyan: semahat Öz -

M M 

J 
dUı n ş:ı. ke~en Senar. 1 - Lem'i _ Kür_ Aziz Şenses ve Sarı Receb. 13.30 • a: Mu denses. ı - SalAhattin Pınar - Kürdili H. 
nıış l 

2
· rOsı. <Bir kendi gibi zalimi .sev _ zlk: Karışık müzik (Pl.) 18: Program, ve şarkı : (Ne gelen var ne haber). 2 - Rahmi 

· - man Nihadl K-<Akşan güneşi) 
3 

; urdlU H. şarkı: memleket saat ayan. 18.05: Müzik: Radyo Bey • Hürdlll H. ıarkı: <Söyle ey mıtrıbı na-
kı: <Nazlandı ·.. - Lem 1 • Kürdlll H. şar. Caz orkestrası. 18.40: Konuşma. 18.55: ser. z.ende eda). 3 - S:ı.lflhattln Pınar _ Kiitdlll 
<MeşeU n _ 

11
bulbill.) 4 - Hnlk tür\.:i.ısü: best snat. 19 ıo: Memleket saat ayan, Ajans H. şarkı : (Aşkınla yanan ıönlüme). • -

8l81Yo: le~d lm~ -; :;rcı{;ar türkü: Ükl ve Meteoroloji haberle:rl. 19.30: Türk müzL Refik Fersan - Hicaz şartı : <~öğsümden 
de tur1ıa > d md m dmd d d Al. Çalanlar· Vecihe Kemal N Seyhun iz kaç:p gittin. 20.10 Konuşma (Gunün me.~e-

m. 21.15· Müzik· Kil ük ' ' . ' . lel 1) 20 25 ""~·k " 1,,1 ,,..,&•l h U 2 5 <Şe!: Necib Ak . . ç orkestrn zettıu Ökte, Cevdet Çağla. ı - Oku •an: er . . ... uı muzb: .... ~ eye . 1.1 
2 _ Mowısor~~;:> ~o~nMorenn: Pot.purl. Necmi R!z.a Ahlsknn. 1 _ Suıtnnlyeg~h )peş. Müzik: Küçük orkestra: <Şef: Necib Aş • 
dans 

3 
A t · çlna operas.nd:m revl 2 _ Dede Bultanlyeg~ beste· tCnnü kınL 1 - l\fart1.n Uhl : Grlnglng'e tekrar 

- n on Rublnsteln: Feram . . • • . .. it Jlyi ( •~) 2 Pu lni . T ft B h Pcrasmdan bl oıt 0 - dlllm.z.) 3 - Lem'I Sultaniyegah ııa•k• · g ıne m va ... · - çç · ..,.. 0 em 
r parça. 4 - Czernik· R ks - " - · d ı t z1 3 H l M k l den kolblrr 5 - Reb1koff· Rom~ a e - (Andıkça geçen günleri.) 4 - Yesari Asını. opernsın an nn e . - e nz un e : 

Suppr· Ma a K • ns. 6 - Sultnnlyeıah şarkı: <Blz Heybelide ner ge.. Venedlk hatıl':\Sı <serenad). 4 - Franz Le. 
22.ıs: Mrml:ket sn~ ao~~~asının uver~ilrü. ce mehtnbn çıkardık.) 5 _ Dede • Sultani. har: Vals. 5 - Joh. Strausıs : Viyana orman 
rl; z ıarı• Esha T ~vllA Ajans ha::ı~rle _ yeglıh yürük semaı: <ŞA.deyledl) 8 _ Sul lanr..ın efsanesi Cvalıı). 6 - Joh. Strnus.cı : 
kut B r '~sı IF~.) 

2
; 

30
. ~-~an_1blyo - nu ta_nJyegfı.h saz semaısı.. z _ Okuyan: Aziz; Polka. 7 - Rosslnl : Mozallt. 22.15 Menile _ 

Pi ı 2
3 
r 

23 30
. y ' kl uzlk. Cazbtınd Tozem. 1 - A, Yusuf _ Hicaz farkı {İşte ket, ~ant lyarı, ajans haberler!; ziraat, es _ 

Panıt. :> - • • arın program, ve .ka _ beşe:- mls!ın var mı senln.) 2 _ Ruşen. Kam. ham • tahYilAt. kambiyo _ nukud b.:>rsruıı 
Hicazkfir şarkı: (Bir nevclvandır aşubu can (flat>. 22.30 Konu§Dla (ecnebi dillerde -* * dır.ı_ 3 - Tahir Ağa _ Hlcazklr farkı: (t;ön Yalmz kısa _ dalga post.asile ). 22.30 :t.ıüzlk 

SAJ.1 5 /3 '1940 ~mu bir tını dllbaz.) 4 _ • ........ _ Kürdlli Cnzband CPl.) (saat 23. 00 e kadar yalnız 

12 
~~:o: Prozram, ve memleket saat ayarı. · şıırkı: <Gidelim Göksuya.) 20.ı 5 : Konuş.. uzuıı dalga post:ıslle>. 23.25.23.30 Yannkl 

Tür . Al:.ıt, ve Meteoroloji haberleri, 12 50: ma <Bibliyografya.) 20.30: Türk müziği. Fa prog-:-am, n kapanış. 
Cev 1t ınfizlğl. Çal=ınlar: Reşad Erer, Vecihe, sıl Heyeti. 21: Türk müziği: Zeybek ve oyu~ Hergün , öğlenleri 19.74 metre 15195 kllo • 

1 
det Kozan, Okuyan: Muzaf!er İlknr. havalan. Çnlanlar: Hakkı Derman Şoıif İç slkl TAQ. Te akşamları 31,7 metre 9463 ıct. 

len- Nllı::ıvend peşrevi. 2 _ Lem'! _ Niha _ il, _Hamdi Tokay, Hasan Gür Lavta "' 2115: losikl TAP kısa _dalga postalarUe yapılmak. 
d şarkı: (Zevkin ne ise söyle hlcab ey - Muzlk: Siret Tayfur tarafından Hnva~e~ ta olan : 

leme) 3 Arif B tGitar,ŞSololıırı. 21.30: Müzik: Küçük 'orkl's Ecnebi dUlerde haberler neşriyatı programı: 
kın İı - ev - Nlhaveııd şarin: <Aş. ra et: Necib Afkın.) ı - F l . -

8 1 
e ey nevclvnn.) 5 _ Hacı Faik Bey Ay A (S re re. Ay _ Birinci servis İkinci servis 

uz ı•ak "a kı. (K • - - Y erenad.) 2 - Ganglberger· KU ır· anca s:ıat 12.00 Saat 17.SO 

6 
· ,. r · uzucafıın ne kaçarsın.) çuk toplantı 3 _ Bl t· · -

"ok- Sertnd Öztoprak _ Suzinl\k şarkı: (Ne ı. 4 _ Mich~U· +- 2lt! • Arlezyen suıtı. No. Arabca. 11 12.15 11 17.45 
.. celı:tı h h · .uıpanyol Serenadı. 5 - Fıanz El.lence > ıs 45 .1 18.45 
s 

1 
m 3.!retınl.) 7 - Fn1z Kap.ıncı - Le ıır: Tarla Kuşunun öttüğü > 14,00 9 21.00 

8 
u~~~~kşa~lo: ~Yatağını gülden yapsam.) 22.15: Memleket saat ayarı, ,J:~<P::~::ıl.> r~=~ > 14.15 > 21.15 

türk türkfisu: <Gediz yolan.) 9 - Halk rt; Ziraat, Esham - Tahvilft.t· Ka e. Bul arca 14 30 18 30 
.... u~.},su CBu n ayın on dördü} 13 30.14: Nukut Borsası (Fiat > 22 30· M•üzik Cmb~o - s • • . :ıı 
.. 1 '·' • • N ' ıı · · · · · · azoand nı '" eşe milzlk CPl.) 18: Progro.:n, ve <Pl) 23.25 - 23.30: Yarınki progra~ ve Kn ,...!IPl!!"'t'll,..• 

cmlE'ket ant aynrı. 18.05· Müzik· Od• mil. panış. -
tiğl <Pi) 18 40· K . . .. ıs.ss· · onuşma (Çiftçinin saati.) * * 

· Serbest saat. 19.10: Memleket saııt a- CUMA 8/3/1940 

~~k ~~ns ~e Meteoroloji haberler!. l!>.30: 12.30: Program, ve memleket saat ayan, 
ına VP- Uliğ!, Tuna Edebiyatına e.ld konuş. 1~:36: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.so: 
lrlc 

1 
· Bmıizik. A - Tunn tarihinde Türk şO,. 'l'urk müziği (Pi.) 13.30 _ a : Müzik: Knrı _ 

ley:~. - Tuna ve Serhad türküleri <Der _ şık hafif müzik CPL> ıs : Program ve mem. 
koro · K.emal Altınkayı\.\ Ankara Radrosu Jekct Jıaa t .ayar.ı. 18.05: Türk: mftıiğl. Ça _ 

ve saz heyeti. İdare eden: Mes'ud ce • !anlar: Ru~en Kam; izzettin Ökte; Fahri 

lstanbul Belediyesi İlanları __ , 

İstanbul Belediyesine müsabaka İnıtihanı ile dört 
müfettiş muavini alınacaktır. 

lmtlhana rırebllmek için: 
ı - TiırkJye Cıimhurlyetl tebaasından olmak 
2 - Sinnen 35 den yukarı olmamak, 
3 - Her türlü sıhhi ve bedeni arızalardan s Um bulunmak, (Belediye tnrnfmdan tn. 

yln edllecelt olan sıhhl hey'etten rapor alınacaktır.) 

4: - Hüsnühal eshabından olup fena bır şöhreti haiz bulunmadığım polis talıld.b.. 

We tevsik et.mek, 
6 - Askerlik vazifesini fillen ifa eımlş olmak, 
il - Askerlık vesikası ile nüfus tezkere.>ln!n \'e hüsnühal varakasının asıllarını ve_ 

yahud belecllyece tasdikll suretlerini ve 6/9 eb'adında üç acied fotoğraf vermek, 
7 - Yuksek bir mekteb mezunu olmak, 
Yukarıda zikredllen vasınnrı haiz olup imtihana girmek arzusunda. bulunanlar 2 3/940 

tarihine kadar istida lle iı;tanbul Belediye Reısuıı.ıne miıracnat etmelidirler. 
İmtihan fi ve 7/3/940 Çarş1unba ve ı•erşembe günleri .saat 14 de İstanbul Umumt 

Meclisi salonunda yapılacaktır. 

Lntıhan programı: 
1 - Hukuki Vi! iktisadi malCimat, 
! - Devlet '\'e Belediyelere dair mali mevzuat, 
S - Belediyelerin §ahaiyetl hükümleri ve hakkı kazaları, 
f - Şehlrclllkten mak.sad ve gnye, belediyeci sbzlle şehir işleri hakkındaki düşün_ 

celer. 
(3 sual tahrirJ, dördüncüsü sözlüdür J 
İmtlhandn muvaffak olnnlar nrasında musavat vukua geldi~I takdirde garb llsan\n. 

nna vukufu olan tercih edUecektlr. 
Müfettiş muavlnllğine tayin edllec~k olıınlard:m lkL~lne maaş ve diğer ikisine de 

ücret verilecektir. Mnnş ve ücret mlk'arhrı devleL memurları aylıklarının tevhıd ve 
tea:tülune dnlr olan 2656 numarı:ıı~1nun hilkilmlcrine ECJre tesb~t edilecektir. U6l5) -------
Devlet demi ryo lları ve limanları işletmesi umum idarasiiia r~ 
Anknrn İstasyonunda yerleri planında gösterilen 23.210 m3 toprnk hafrt 

kapalı zıırf usullle eksiltmeye kı>nmuştur. ve nakil 1i1 
1 -- Bu işin muhammen bedell, beher m3 90 kuruştan ol ak -

liradır. m uzere cem'an t2088911 

2 - Eksiltme 15/3/940 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ankar d , 
~letıne binasında topl:ı.nne<ık komisyonca yapılacaktır. D. D. yollan 1kinc: 

3 - Bu işe girmek lstıyenlerln % 7,5 nlsbetlndekl muvakkat temin:ıt makbuz 
banka mektublarlle kanun ve şartnnmenln tnyln ett!ği vesaiki havı tekllfierlnf ~~ 
gün saı:t 14 e kadar kom!.syon Reisliğine nıakbuz mukabUlnde vermeler! lazımdır 

4 - Is.tekiller bu işe ald şartname ve mukavele projeslle sair evrakı, Ankarnda· D. D. 
yolları lklnci, Haydarpn.şada 1. el Ye Kı.ıyserlde 4. cü İşletme komlsyonlo.rmdıın 
m alabllirler. .saa.. c1499• para., 
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flDUflL-A il iff fi DEff Lf ff A 

SA T E R 1 E 1 L E R A D Y O L A R I ,~ 1 1 S T l M A L 

EDENLERiN NAZARI DİKKATiNE: 

Markalı yassı p"lleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

' Dii. yanın en dayanıl lı pil.eridir. . 
Pille. i Avrupada çok rağbet görmektedir. 
P1lleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseı e elverifli ir. 
Pi ler.ni her yerde arayı ız. 

iBTANBUL 
NKARA - İZM;A 

'J uvP~et nizi yap uken 
Pudra allmıt daııııa 

KREM 
PERTEV 

sOrOnflz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağla 

ve yttğsız olon tnp ve 
VHZOııtrı vardır. 

,. Toptan sallş yeri: Jak Daka:o va ŞUr. TGhtakala No. 51 .J "---------' 

RADYO MERAKLILARINA MÜJDE 111 

K 
B lllln cihıında tabtr Te temiz Msi ile tanınmış 

RADYOLARI gelmiştir. 
N E C; B E R s Es. Galata - :lu.c~rllı &oKnk, S.:sli ban 

• Te.lefon : 41453 

~ ............... ... 
Paris ve Lonclradıı ollhığu gibı 

şeLriınizın BAKER Mağttzıtlımnda 
da kadın maııto ve roblan için 
yOnlO fantezi k11ınnşbn·1 ve kostum 
tayyörler ıçin Tweed ku ıaşltmnm 
en ze•ıı!in çe:;;i ileri ve umumiyetle 
kadın ve genç kızlar elbiselerini 
nlllkıtdar eden yllnlOler leşhir edil
mekte ve her yerden mOsaid şart
lar ve ucuz fialltırla satılmaktadır. 

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

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ N••"'"' Müdüril: seam R•ıııp .rmac 

Hakkı Katran Pastineri de vardır. J SAHiPLERİ: !: ~:!:nE~;~KLIOlL 

Mart ı 

·• \. .. , t ' f " 

BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP, ROMATİZMA . 

bütün ağrılarını derhal ke:.er 
3 kaşe ahnabi:ir 

lçvedış BASUR MEMELERiNDE, Ras~r 
meme:erinin her türlü iltihapla ... ı 1da, cerahatlenmış 
fistül!erde, kan:ıy .. ,n basur meme· erinin tec'avisinde 

REKTA PATI ŞFA~ı;,~,MIN 

olu, astamonu oteli 
Tosyalı Ahmed Gülüm 

tıtan.bulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski mtlste
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tmıyalı tüccar GWümzade Ba1 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ilati -
• yac:a cevab verecek şekle konulunlf vo mobilyalan :renilettlriln>ipjr. 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hes l. plar 
iKRAMiYE PLANI 
1 aded 2000 liralık = 2000.- llra 
3 • 1000 • c: 3000.- • 
6 • 500 > ... 3000.- • 

12 • 250 > - 3000.- • 
40 ıı 100 > == 4000.- • 
75 t 50 • = 37SO.- > 

210 • 25 > = 5250.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
1 Atustos, 1 iklnciteşrin &.ırlh. 
terinde yapılll' • 

. 
F O S F A B S O L, Kanın en hayati kısmı olan kınnıZı yuvarlacıklan tazeliycrek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik,, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, banak tembelliğind~, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde; Bel geVJCkllii ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta pyam hayret faideler temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAl\11~ BİR SURETTE KAN, KUV· 
VET, tşTIBA TEMİN E'l'Mmİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

......_ YeUletlaün ıeıml müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


