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olotof, Busı•ın bugünkü 
arb e bitaraf ka aeağını ilin etti 

[ Sovget Başvekili digor ki: 
• 

'' 

"TUrkiye ve lranla olan 
anlaşmalara kal'iyelle 

sadık kalacağız 

----·---········--·················-··----··----·························································· 
Bitler yeni 

bir harekete 
haz1.rlan1.yor 

Alman devlet reisi askeri rüesa 
ile ayrı ayrı görüştü 

Molotof, Romanya ile arazi ihtilafını halliçin asla harbetmiyeceğiz, diyor 

Alman deniz 
kuvvetlerinde 
hazırlıklar 

Berlin 29 (Hususi) - İki gündenbe
ri ba.şvek.Alet dairesinde huınma!l.ı bir 

1 

:t d • d l ti ri d faaliyet göze çarpmaktadır. Sovyet Rusya skan ınav ~y e e ar~sın a Evvellti gün Httler. birbirini müte-

lm } mUS&ade etm.ı 8C8k a.kJb ba.şkwnandan general Brauşiçi. bir pa,kt ya,pl &81Da aS .a -·-................................ ! ...... -............ erkAnı harbiye reisi general Kayteli ~ 

Fin harbinde Sovyet Mnttefiklerin :r::~~1:::::a~::: di-

Rusyanın insanca zayiatı kararları ~~:T:;:e~:~: :~il~i~:rro~~ından is-
Bu 7.İY.aretler ve yapılan istişareler 

Molotof son harbin Sovyetlere 50 bin ölü ve takriben Londra » (Husu) - SalAhlycttar 1 (Devamı 2 nci sayfada) ılman ba,kumandanı General Brauı iso hln yaralıya malolduğunu söyle~ m~~~~~b~b~koore~du~ ·~~~-,s-t_a_n_b_u_l~d-a~~b-a_h_a_r~v-e~-y~a=z~h-a~z~ır-ı-.~-.~~~ 

Sovyet harici 
siyasetinin 
ana hatları 

{ , 1d1 toplantısında harbin sevk ve idaresi- Y 

r~:ifamı ~:;~:.:ı: Sayfiye akını bu sene 

Londra 29 (Hususi) - Bu a.'<şam Mos-ı 
kovada Kremlin sarayında Stalinin de 
huır bulunduğu halde toplanmış olan 
}'iiksck Sovyet meclisinin umumi heyeti 
tçtlmaında, ib~""Vekil ve hariciye komi
Hri Molotof, Sovyetler Birliğinin dıt po
litikası hakkındaki m\lf a$al raporunu o
kumuştur. 

Molotof bu raporunda, Avrupa harbi
ne karşı Sovyetlerin bitaraf kalacakkla
nnı söyledikten sonrn, Almanyanın Teş
rinievvelde sulh teklifinde bulunduğunu, 
fakat bu teklifin müttefikler tarabndan 
reddedildiğini anlatm1'Ş ve demiştir ki: 

_ Müttefikler, Lchistana garar~tı ver
(Devamı 8 inci sayfada) Molotof 

-Sultanahmed, Ayasofya ve Beyazıd 
meydanlan yeniden tanzim edilecek 

Tramvay işletmesi de Sul~anahmedl~ Beyazıd 
arasındaki caddey·e mozaık parke doşeyecek 

teşkilatı çok erken başladı 
Muhtelif §ehirlerimizin pasif korunma 

tetki!Atını tetkik etmekte olan Fransız Rağbet en fazla Boğaziçine, birçok evler şimdiden 
kontramirali Muren, İzmirdeki tetkikle- . tutuldu, kiralar hayli yüksek 

(Devamı 8 inci sayfada) Aşifte 1.stanbul havasının düzenbaılık-
1"'-·· .. -······-·····• .. ••••• .. ••• .......... -···-··'\ ları elhamdülillab sona erın.if görünü -
. Abdu .. Ih~ mid . yor. Galiba b:ına.ı:ın ~iğind~~ atladık. 
1 ~ Baksanıza şundiden Boğazıçmde her -
1 ile mülakat kes fellik, fellik ev arıyormuş, bu yüz-
J den de derhal ev kiralan at.et paha.ama 

Mahlu hükümdar, geni 
padişahtan kalıbolan 

elmas dolu bir çantanın 
bu/durulmasını istiyor 

Ostad Halid Ziya 
Uşakhgil 

Hatıralar arasında 
Bugün size bunları 

anlatıyor 

çıkıvermif. 

Heybeli ve Büyükadayı sormayın! E
sasen bunlar sayfiyelerin aristokrat smı
f ına dahil bulunduklarından her zaman 
kendilerini pahalı satarlar. Fakat bu yıl 

l 
ıbir hayli azıtmışlar. Geçen sene 400 li -

• raya yazlığı tutulan ıbir eve bu sene 600.· 

1

700 Lin istiyorlarmış. Suadiye, Ye§ilköy 
taraflannın da maşallahlan varmış. Eh, 
Allah kiracının kesesine kuvvet, ev sahi
binin kazancına bereket versin, diyelim; 
diyelim amma mukassi ve klbu.alu bir 
kıştan kurtulan İstanbul halkını sayfiye 
kararından vazgeçirtecek kadar ileri git
mek de doğru değil! 

İşin garib bir tarafı: 

\ ........ ~~--~~: .. ~~~~--~~?. ..... ./ (Devamı 8 inci sayfada) 

Cellad ovasında vncude getirilen tesisat 
-~--- ;; ---

Cellad avsaı bataklıklarının kurutulmuı için 3 buçuk milyon Ura ıarledildiı.f ni ve i t •-t N fi v ,_.,. • ç ......... '!.. •• •• ldığı t k. y 5 yen esJ,l)U ın a a elUlı tarafuı-
aan ar~ • ...,a gu.?u açı .~1- yazmış 1 ukandaki resimlerde yeni tesiaab.n bir kısmı ve Nafia Vekili Ge ral Ccbe.s 

2 -.J ..J-.J...ı. açılma nutkunu soylerken goıiilmektedir. ne OJ 
h dde ... hıs bakıf' bir manzara (Yazısı 11.R &a,p-v Sultana me •• • 



? ' 

He:rgün 
Siyaset ve harb 
l'vleydanLa.rında geni 
Teşevvü.şiere dognııı 
Gidiyoruz 

1 

1 
Ekrem U

0

ışaklıgll -Jı' 

S on günlcrm hfıdıselcr.i arasınd~ 
en mühımmi 'iEhcı yok ki, müt

tefiklerin son barb meclisinde ver.miş ol
dukları karardır. 

Resmi tebliğ bu kararı üç kısma 
nyo.r. 

Birincı kısundn: 

- Müttefiklerin aralarında mutabık 
kalmadan herhangı bır sulhün veya mü
tarekenın aktine ve müzakeresine girış
miyccekleri. 

İkinci kısımda: 
- Her birinın °mniyetini ve masuni-

yetini temin ede ~artlar üzerinde 
kendi aralarında ıtlak bır mutnbakat 
temin etmeden l sulh mual1cdesinin 
muhteviyatı üzer .de konuşma acakları. 

Üçüncü kısımda: 
- Aralnnnda mevcut! hareket birliği

ni harbden sonra da devam ettirecekle
ri dlmle1.erini okuyoru.:. 

fSON POSTA 

akale: Saadet insanın kendi elindedir 

Saadette bir mıknatısiyet hassası vardır, kcndısir.a ben
zı} erılcri J..P.ndisme çeker. 

Kendini mcs·ud gör, mes'ud olmak için icab eden scbeb

~;?:~~~~~;!~~;~~l~ -====c== s=~=~====~=~,=~=~=!E=~========:==:==:==:=:J 
nın iki müttefik ara.sınan niç değilse ta- Bir alinde dört ,,. ...................................................... "'\ /ngiltered kadınlar 

lcrı tahlil et, bul, muhakkak mes'ucf olut"sun. 

:::.·;:;:,t!!.::'!~lm=iş olduı'llnu gö-'k" Yumurta Hergun bir fıkıra • Eı:keklerin işlerini 
c ... Meseıtı Franfilz hududunun Ren Yumurtlıgan tavuk G'IJrlJy,o.rla.1! 

kıyııanna kadar rıerJetiımesi gibi mmı Ayağındaki lastikfer.i 
Fran!:ız istek'erınin fugilizlerc sulh ma- Sekiz aylık olan 
sasma oturmadan evvel kabul etirHmesi bu İngiliz tavuğu, çıkar 
için> bazı Fransız gazetelerinin öteden- san beş gün içinde 
beri yapmakta oldukları neşrivah hatir-1 dokuz yumurta yu 
latır, fakat kanaatimizc2 v.erilmiş olan mu11Uanu~tır. 
kararların en mühımmı resmi te_bliğin Bun!ru:dan dör-
mukaddemesinde: dünü bir günde 

Yağmurlu bir hrmada KaraltöıJ 

caddesinde ilerliyen otomobiHn kar
şısına bir adam çıiemı::tt. Şoför müte
madiyen korna ~alıror. fakat dam 
hiç ald.irış etmiym·,fa. N.ıhaflet §cfi;r, 
tam adama çarpac:ıfiı zama>ı otomo
bili durdurmuştu. Şoför drı11a bir şey 

Mart 30 

Suhanahmed, Ayasofya 
ve Bayazı:d m ydanları 
yeni en tanzinı edilecek 

T.raınvay şirketi, sefut müddetini dol
duran tramvay arabafarımı yemlerncğe, 
çürüyen rayfarr sökerek yerlerine yeni -
lcrini d~ğe bağlanthgı mukavele an· 
kfunına gfi:ı:e meetur tuililhıuştu. Şirket, 
son seneler.de ou taahhüdler.ini yerine 
;getirmenuş, davir muamelesi yapılaığı es 
nada sefuı: müddetiru ıkmruı eden tram -
vay arabalarile, çürüyen rayların kulla
nılınakta olduğu görülmüştü. 

Yeni idare henüz şirketten devir aldığı 
tramvay raylarını ycnilcmeğe lraşıama -
mıştır. Son günler.de sık sık ray çntlumn
larma rastlandıfil g9rüfmuş, tamir ame
liyesine geçilme zamanının gelmiş ol • 
duğu anlaşılmıştır. 

Tramvay işictmcsi 1940 senesi içinde 
evvela Sultanahmedle Beyazıd arasındR!" 
ki geniş cadde üzerinde döşeli tram\'ay 
raylarını kamilcn yenilıyecek, bu mü -
hiın caddeyi baştan başa mozaik parke: 
olarak inşa edecektir. M.ukavelası muci
bfuce işletme, esasen trruııvay rayı geçen 
c.addeleri inşa etmekle mukellcfi:ir. 
Bel~yede, bizde ancak bir seneden -

beri kullanılmağa başlanan mozaik par
ke ile yenilenecek Sultaruıhmed - Bey:ı

zıd caddesirrin güzclligi ile mütcnasıb O· 

larıık Sult:ınahmed ve Beyazıd meydan
larını tanzim edecektir. 

Ayasofya ve Sultanahmed meydanları 
1940 senesi içinde kamilen asfaltlanacak, 
Beyazıcl meydanı da aynı şekLc ifrağ olu
nacaktıx; 

Belediye, meydan~arın asfalta çevril -
miş- şeklini gö~teren bir proje meydana 
getirmiştir. 

B\ı inşaat' devam ederken trnmvay iş
letmesi Harbiye ile Taksim arasındaki iki 
'taraflı caddeyi de ınşa edecektir. Har: -
biye ile Taksim arasındaki cadde asf alto 
ofarak yapı1m:ak; tramvay- :rayları ;:ökü.· 
lerek yerlerine yenileri döşenecektir. ------- --

- c Yüksek meclis istikbalde takib c- yumurtlamıştır. 
dilecek hareket yl)1unu tcsbit etmiştir> Bütün yumur _ 
cümlesilc kaydedil!r.i~ o1an kısımdır ve talar tabii hacim
hiç şfiphe yok ki, belki de pek yakın bir dedir. 
Jstild>alde dünyanın bazı kıta'lnrı veril
miş olduğu öylen~n kararların tatbikine 

söylemeden öte't;i bcığtrclı: 
- Anladık, iist!ime çıbp ezecek.· 

sin, bari ayağındafd. lıi.<:til:lcı·~ WkC.1'. 

~ Hit r y · b·r har kete 
t:ahne olacaktır. Siyasi. bir müdalıaleyi '-...... -" haz rla ıyor 

Acaba bu kararların mahiyetini tah- I k l · · (Ilaştnrafı 1 inci snyfada) mucib olan melUeb kavgası ıngillerede gaz mas e er.ını hakkında hiçbir rnalfunat sızmamış oı ... 
Geçenlerde Belçntada. bir. mektebde iyi muhafaza etm1yenler Meoburi askeri hizmetin ihdasından mak1a beraber. bu faaliyet' y:akıncia mü 

zuhur eden bir kavga, siyasi müdahal<?yi c•za o"rı·ı·gorlar sonra İngilterede şimdiye kadar e.rkek- bim hadiseler cereynıı edeceğine bir 

mine çaJışamaz mıyız? 

* Gazetelerde ablukanın denizden ve ._ g ı raf d ılm_,,..._ ı k 
muoib olmuştur. Vak'ayı anlatalım: er tn ın an yap W\.W:I o an oır ço delil say!lmaktadır. 

ıtaradan teşdid edileceği haberini okuyo- Brüksel mekteblerintlen birinde iki İngilterede ıki aylık bir çpcuğun ba- işler bugün Radınlar tarabndan üa edil- Berlindeki siyasi mahfeller, Avru • 
riız v~ d~niz cihetinde~ ~imdiden fiiliya- k d ında kavgaya tutuşmuş- bası, çocuğunun gaz maskesini iyi m~- melttcdir. Resimde gör:üldüğü üzere bu panın kat'i .hadiseler arifesinde bulun· 
ta geçılmı~. o!duğunu ~on:yoruz. . i:u ~~a:asen kuvvetlisi arkadaşım hafaza e!mediği için birr sterlin, beş şı- kadın bir pastacımn siparişlerini taşµnak duğu kamıatindedrrler. 

Artık küçOk devleLerın kara kıtabda ' ç . . h~dis . ö- lin. altı peni para cezasına mahkum tadır. Alman donaıımasındh haz.ırlıklnr 
yazılı veya an'an,.de mahfuz bitaraflık yakaladığı gıöı yere atnnş; "' eyı g . . . . 
h kl h f . · t t ~'- bah" ren muallim de hiddeltenerek çocuklara edılmıştır. Berne 29 (AA.) - Almanyadan 

a anna ar ıy~n naye e mt:J\. ıs . ı· b ·ı· b' n· kv @u'"nyanm merk•zin J• . .. Alın do . t . . şöyle b•ğlrmıştın: Bır ster ın. eş Ş> ın ve ır pe ı •. - .., aı gelen :mnlull12.ta: gore, an nan • ~ev~~; değıl~I~\ Fransızlar ve .. ngı~ı~ler Hey bana .bakınız' Finiandivada mPtinde olcın ~'lz maskesi, çöp teneke- neler var? masmdn mühim hazırlıklar: yapılmak,. 
~r m v: ır m sa"v:a.şına. gmş~ı .. C!f'- v• • 1 • ... v sinde kırılmış olarak hulunmu~tu. . tadır. 48 yasına kachn: olan ihtiyatlar 

cır, genç dımağlara unıversıte kursu le- dcgılız.. .. - -- - - M'eşl'iur İngjliz: arziyat mütehassısın- . 1 • v 1 .... •noı..- A ,_ nın 
j d L-

11 ·1 k ·d ı · b' k b • ..ı:-1 · b. ksad h J / sılan adına çagımu.u.-"i~ıı.· .n.ı:ıuanya 
r ~ e ~ e~ en aı e 6: ~r. ~~-a~~ıH ı~ Mua~~~~~-;::t'.' e~aı:rt ma 'b ~:~e- ngilizler ıve f'alyan .rından biri g~enleı::rle mühim bir makn- NOTveç sularına gemiler: göndereceği 
ra arakı~adeceB~avaŞ"..nl ıcah b' e ır ıs.nı susla soy .......... uos ır. a garı -- le le neşreylemiştir. Bu makaleye göre ve bunlann hav.a km.ıv:etleı:inin de mü 
yapaca .. r ır. ınacna ey ıtaraf dev- sadüf olarak mütearrız talebe Sovyet maKarna~ı dünyanın merkezi hakkında şimdıye ka- .

1 
İ u· fil ahsus bin 

ı ti k ı b d Al . . . · · ır.1 zahnreti e ng ız osuna m 
e ". ~ra su an un an son~ ma~ Rusyanın Belçika sefirı Runınının °!5 u Siyaset sahasında kolaylıkla uyuşa- dar mütcaddid alimler tarafından Heri d rbe indirmece çalı.şactl.darı bildiıil-
gemısfnı hirna e edemez. İn'01ız torpı- ;Rubinin imiş. Çocuk vak'ayı babasına mıvım İn,,iltere ile İtalya yiyecek hu- sürülmüş oJan iddiaların hiç birinin kıy- a , t-r. o 
d · d" 'lk h def 1 k · Al · t · "' ' · msK etıır. 

osu şım ı 1 
• e 

0 
ar: o~ecın . - anlatmış, ertesi gün derhal bır protes 0 susundn pek çrh:mk anlaşıyorlar. Son meti )!oktur. Ilnvn kuvvetlerinin faaliyeti 

manyaya denızden yapbrıı demır sevkı- .1 . H · · · · aarif nar•- 1 . . d ı· ·ı· - - · 
.. ::. • varı mış, arıcıye nazın ışı m - gelen ngılız mecmuaların a ngı ız Bu mütehassısa gore dünyanın merke- 'Pr-ris 29 (AA) - 29 Mart akş3m ydtını onlevr.'-k sonra da .ı~ve,. Norveç 1 · ır b' tekdir- f k · · · ' 

n nim k F ... ,' nk B ·' .'k 'bi, nna hava e etmiş, mua ıme ır halk mm :alyan makarnasına nr~ı zinde ne bulunduğunu tahmın bıle etme- teblicri: a ar a. uıemı> ve ~c1 a gı. - dE!ril . ti v _ .v. tl b hsedil 0 • 

Almanya ile muvaı:aln hatlan · mnvcnd name gon mış r. fazl:ı ragbet gosterdıgın en R - - miz imkansı21dır. Bazılan tazyik edilmiş Temgs müfre?Jelerinin mevzii faalı. 
küçilk memleketlere denizas1rJ kavnak- damı Kont Telekinin İtalyayı ziyareti m~tedir. .. gazler bu.lunduğun~, bazıl~rı bu .gazlori~ yeti kay:ledilmi!jtir. . 
lardan yapılan itha'§tı daha sıkı bir kon- münasebetile: de söylenen nutukıardan . f.:dvan usulu pitril~~ş n~akarn.~. mayi halınde oldu~unu, dığerlerı de en- İk1 taraf havn_ ınıvv:ııen. o~d~1kça 
trola tAbi tutacaktır. Fakat biz abluka- b .. d ı ti Almanv.a aleyhine bılhassa I.ondra lo an a arm an mll: miş halde madenler rnevcud olduğunu büyük fn3livet gostermışlerdU'. lkı mo 
nın sıkıştırılması kararır.da en mühim 
noktayı kara cihetinden de bir kontrol 
hattı tesisi tesebbüsünde buluruz. Bu 
kara ablukası nasıl ve nerede tesis edi
Jebfllr.? 

sonra u uç ev e • lf b" J •• d cmeklerı · d f t 1 
tahrik etmek güç, :zor: kullanmak ise pek · ım ır ~ı.sn:ı)'l:n en goz e Y ileri sürmüşlerdir. törlü bir Alman tayyaresı n : ~p .. a .. 
t h lik l'd' am~ına gırmı~tır. Arzın merkezinde ta'7Vikin santimet- nmızın ate~ile hatlarımıza düşurul -e e c ı ır.. İ . k l d v -., ~ " •• d.. bir 

Karada abluka hattının ikinci noktası1 taly&n lı:_~k. şa:. ı arın nn ço_gı~· m:ı re murabbaı başına tam 200.000 ton ol- miiştür. Bundan başka. dun gün uz 
Hazer denizinden başlar, Roman:yaya lfarn.ı y~emm ~u_nya zevk~~rın~ en duğu te~bit edihniştir. Almaıı., keşif tayyaresı topra\klarımıza 
dayanır, mrhrakı da Karadenizdir, bu iic yükseklcrmden hırı. o~arak !o<:terırd. .. Bu müthiş tazyııt karşısında dünyanın dü.,,cımüştür~ 

· d v h Makarna Kellmesımn bogazma u~- • ..,;... _________ _ 
Sovyet Rusya ile doğru an dogruya arn . . d 1 merkezinde lbulunan madenlerın, gazlc- Ço "f udu IU"U 
demektir ve tizi valnı-ı bizi de~i] bütün kiin bir Jtr,·lvan tarafından ıca o un - . . . . kt. k r.um maarı m r g 

' ~ · d v .. ı 1 • bu adam ha - r.ın mukavemet eylcmelerme ım cın yo ... 
Balkanları şahsan en fazla: alakadar ede- uııunu ~ov er er. guva c ' • • tur Ankara. 29 (Hiısusi) - Çorum orta 

* Telgraf ajanslan müttefiklerin yük:;ek 
harb meclisinde verilmiş olan ka::arla 
bir:!Jkte, Yakın ve Ortaşarkt:ı bulunan 
İngiliz elçilerile, Fransanın İtal ·a ve Or
ta Avrupa sefirlerinin istişare için- hü
kumet merkezlerine çağmlmış oldukıa:ı 
haberini getirdiler. Demek oluyor ki ka
ra ablukasının ilk merhalesi olıırak seçi
Jen yer Baikan1arclır, esasen harita d& 
gösterir ki1 mütefıktıerin bakımından 
bunun böyle olması Uızırndı ve sefirlerin 
hükfuneltcıi ile yapacakları müznker.e 
esnasında tetkik edilecek başlıca me.vzu 
bu olaaaktır. Bura-, muhakkak sayıln
bflir, fakat karnnn tatbık şekli nedir. ne 1 
olabilir? 

Karada bir abluka hattının iki başlan
gıç noktası, bir de n fürakı vardır. 

tlk nokta İtalyadan bac:lar. Yugoslav
ya ile Macaristandnn gc~. 

İtalya - Yugoslnvva muahedesinin ü
~ncü yıldönümü münasebetile daha ge
cen hafta iki füikCımet ricali anısında te
ati edllcn telgraflardan, Mhcm devlet a· 

•. 

cek o'an saha da budurA Bütün bu mülfı- Y;ıtmda ilk defa makarnanın. leT.zPt.ını · . .. . ak ı ··dü· " Cevdet. Bezirci Corum 
. t d · _,. ..... ı C · Na· c~nı » dıve Gene bu lllline gore dlinyarun merkc- u mu ru ' r hazalanrr haricinde kar:!l ablukasını 1k- a. ınca. <Uvıa. .an - • ' .. · .. · . . . 1\Taarif Müdürlü~" c tayin edilmiş -

• k"ld h' dnl'r'l k t tb.. hfl• k rmıc:: Yanı cah sevgıh! Ah en sev zının hararet. der.ecesı olarak ortaya çı- gun tısadı ş ı e, ıç <:.f>ı se ısmen a ut • .,. · tıi.r 

etmeye çalısmak ta vardır. mH!> dive scv·nc icinde çırpınmt.ş". kanlan rakamlar hiçbir: esasa dayanım- ••• : ................................ - ....................... . 
MüttefOO~rin verdikleri kararın tat· Bknt hu birı hikavedir. . yan keyfi şeylerdir. T A K V 1 M 

bik şeklini yakında fiiliyat sahasında Makarna ~özü aslında e"kı Y.umı~ - Alimin bu makale_si ilim mehafilinde 
göreceğimi~ muhakkaktır. Sivaset ve el\ c.Ma~nria,, vani csaadeb kelımes~n- de:r~n bir heyecan. uyand~ıştır. Gen.e MART 
hnrb meydanında yeni teşevvüslere d.Jf1- dPn P'elır. İlk defa olarak ElPn dev:m- İngıliz prof~rlerınden hırı, bu nazan- 11------=;--

3
-==0=-..,,..,.----

-· y l ] Rumi 1e110 Anı.lıi sene ru gidiyoruz. dsı tınıvada verlemıiş olan unan ı ar yeyi ccrhedecek bir eser hazırlamakln 
1006 1859 Ekrem TJsaklıgiZ tar.,f r.dnn kullanılmıshr. meşgul bulunduğunu bi1dirmiştir. 

iSTER INANMAI l 
Zar.fın kcmınna yapıştlI'ılmış Alman postalar na aid bir Bır arkadaşımız blze bir zarf ver.di Bu zarf fstanbuldan, 

banddan ve cAlanya> kelimesinin altına bilfilıara almnnca cAlanya> da bir ticaret adresine postaya verilınif"ıir- Adr.cs 

1 STER I NAN, 

olarak un.ve edilmiş, cTürkiye kelimesinden mektubun A-
ve cA!anya> kelimeleri mel'iub zar.f1arınm yazılış teamülanyadnn evvel Almanyaya gittiği ve_ aradan Alonynya. 

göndeıililiği anlaşılıy-0r. itme uygun ve '(lk; aklıdır. 

1 STER i NAN, i STER i A M A 1 

_.........,.__ 

-Mart 
17 

GÜNEŞ 

s. 
5 

u 

o. 
48 

16 

Ôğle 

s.

1 

o. 
E. 12 18 
v. fi 4.'1 

Resmi aeııe 

1940 

CUMARTES 

Safer 

21 
ikindi Aq11m 

s. o. s. o. 
1li 61 18 81 
9 20 12 

Kasım 
144 

iMSAK 
s. D. 
4 06 

9 86 

Yatsı 

s. D. 
20 02 

1 82 



Kocaeli ormanlarında 
büyük bir yangın çıktı 

20 kilometrelik bir saha yandı, ateşi söndürmek 
için 5 bin kişi uğraşıyor 

3 

Dünya gazetelerinde .. 

Polonyada 7 milyon 
1 

kişi aç Almanya • Ş:"ma/i Avrupada 

B 1 k i 
hassasiyet 

Vaşington 29 (A.A.~ - Meb'usan mec• ve a an ar Ya111n: Bflıllm Ra(ıp Eme• 
Jisi hariciye encümeni, merkezi Polonya -:-----:----...:....::.-.::..:.:.: 
halkına yardım edilmek üzere 15 milyon Dünkü ;>oota. ile gelen lngilizce Dally He- M artın on ikisinde Sovyt>t RU3y:» 
d 1 1 k t h . k b rald g~1eteshıin diplomatik muhabiri w. N ile imza edilen sullı muah""de-

E 
goze çarpan 

fikir ve iddialar 

o ar ı a sısatı a ul etmiştir. Merkezi Ewcr, ıntıer - Mussollni mülfıkatından son- ..... 
İz.mit 29 (Hususi) - Dün gece yarı • ı ve Halıdere, Değirmendere, Saraylı, E- Polonyada yeni mahsule kadar 7 milyor. ra Alman hariciye nazırı Rlbentrop'un yeni ~~ne r~gmcn Şimali A vrupanın vaziye-; 

•ından sonra Gölqük kazası içindeki reğli, ihsaniye köyleri halkından mü - kişinin aç .bulunduğu beyan edl'mekte- diplomatik faaliyetine dair şayanı dil:kat tındekı nezaketin devam etmekte oldu-
Başktraz orman1arında büyük bir yan-1 rekkeb 5 bin kişi yangını söndürmeğe ça· dir. tets!rlcrd" bulunuyor. Bu faali.yetin Balknn- ğunu gö:.teren deli!ler az değildir. Bu ne-
gın çıkmış ve şiddetle esen rüzgar yan - Jışmaktadırlar. Pek büyük ormanlarla l::ırı alakadar eden cihetine te~as eaerek, zaketi yaratan amillerin başlıcası Fin or-

gının tevessüü ne sebeb olmuştur. muhat olan bu sahada yangın beş koldan Vels 'in bir sulh :ı~:~e ~~1:~~~~n,bl~=~ığ:\;ı~~~ki t~I d~u~~ tam!irnile mağli'ıb olmndan bır 
Vali Ziya Tekeli. emniyet müdürü Ta- devam etmektedir. ma.mlyetinl teyid etmek yolunda bir tasııv- mu~a. a~ame imza edilmesi mecburi-

cettin Ortaç vangının sondüriilmesi için teklifı·nı· hamı·ı vuru bııhınmasından bahsediyor. Böyle bir ~ctının hasıl olmasıdır. Ayni zamnnda 
J Bundan maada Adapazarının Adliye l I J N 

(•n acil tedbirler almıc:lardır. 20 kilomet- dlolonıatlk zaferin dünya gözünde ve bil - sveç e orveçin ve bilhassa İsveçin bu 
l ~ köyü ile Çay köyü ormanlıklarında da b ' d .., 1 1 ha& AJ h lk .. · cı ibl bl } b r e ik bir sahada yangın hali devam et- u unma ıg• a d a man a ı uzerın e ne g r te - ar esnasında ittihaz etmış olduğu hrıt-

ltıektedir. Gölcük, Karamürsel arası baş· yangın çıkmış, mahallinde alınan ted - 1 n aşı 1 sır h;ı-suıt getireceğini ar.aştırıyor. tı harekettir ki İngiliz ve Fransız mcha-
tan başa kızıllıklar ı'çın' . ..Jedı'r. birler sayesinde yangın derhal .söndürül· Landı·" 29 (Hu·sus·ı) Da ly Hfnld muharrln diyor ki: filinın bir türlü hazm d .... d k u "' - Vaşington· wHltlerln haıiclye nazırı Fon Ribentrop ve . · e emez gorun u • 

Yangını söndürmek için Gölcük kay - müştür. dan bildiriliyor: arkadaşları. Alman halkına, Hltlerln büyiik len ~ey de budur. Bu dcv'etlerin k:ına-
ınakamı, emniyet k-0miseri, Gölcük \'e Kocaeli valisi yangınların söndürül - Cümhurreisi Ruzvelt bugün gazete- bir dlplcım.'l.tlk zaferi gibi görünecek yeni j atlerıne g?re bu hattı hareket bitaraf el· 
İz.mit jandarma kumandanlan, askerler, 1 mesi ışlerile bizzat meşgul olmaktadır. cil~rle yaptığı haftalık mutatl hasbı ~ bir muva!fnklyet elde etmek için lıarareUe nıaktan zıyade bir nevi m~"'tenkif bir 
orınan koruma teşkilatı, istihkam bölüğü 1 Yangının sebebi henüz anlaşılamamıştır. •hal esnasında, Avrupadan henüz dön- çal~yorlar. , ' 1 durum olmuştur. Bugün de, yarın da, bu 

Yedek sübaylara dair 
liyiha kabul edildi 

·Layihaya verilen bir takrir üzerine, müzakereleri 
rnüteakıb, "fevkalade hallerde,, kaydi ilave edildi 

.. Hltlcr geçenlerde Brennere gltUğl zamnn .. tarzı hareket n · b tl h k 
muş olan Wells'in herhangi b ir sulh halka bftyıik şeyler vAdeylemLştı Berl!.n, Ro- madı ı . : e . ısa e : are et olup ı.>l· 
teklifini hamil bulunmadığını ve esa- ma ve Moskova arasında bir .üçlü ittifaka k ğ daımı. bır sorgunun mevzuunu 
serı. kendisine de hiçbir devlet tarafın- ilan olunacaktı. teş ıl. ede~ektır .. Ayni zamanda. Avrupa-
dan bövle bı"r teklı"f .k. 1m . ..ı • 1 Nazi propagandacıları: «Avrupanın çehre- nın şımalınde bır cephe vücude getiril-

• va ı o a~..ııgını "' b h • · · ı· · söylemiştir. o.ı, u af.a sonundan evvel değl,ecek» dl - ı~esı~ın ne skandır.a\', ne de bizzat Pin-
R .. .. yorlnrdı. l Iandıyanın menfaatınc bir şev olmayı 
_u~vel~, mustakbel sulhun devamlı Fakat neticeler geri kalıyor. Bu oyun bövle bir halin İska d' , • . · p 

ve adıl hır sulh olması için Amerika _ Hıtıcrin znnnettiği kadar kolay değil. ı::ı~ı ka 1 b' n ır.a\ya yarımada-
nın da elinden geleni vapmağa hı:mr Hitıer, kendi znferinl tes'ld için Sovyct • . n ı. ır hal'l> sahası halim• getire-
old1:ğunu ilave e ·lem· ·tir harlclye nnzırı Molotona, İtalyan hariciye ı ceğ:ne daır İsveç başvekıli Bay Hans-

Ruzvelt v 'J .. Uj • nazın Ciano'nun paskalya yortusunda Ber- son un geçenlerde v•ıkubu1 an beyanatl 
r1" ,. e haı:cıye .. n.~zırı H~ll. bu- llne geımclcr1nl temine çalıştı. Fakat Roma 1 da kabili k:ıbul ve mantıki sayılmanıak-

Ankara 29 (A.A.) _ Büyük Millet I v~ .zarureti kabul e~~ekl: beraber, ne ~un tc-k.!~r We.llc; ıle goruşmelerıne de- ve Br:rıin lhtıyatkardırlar; hele Berllnir. ııo-ı tadır. Buna delil olarak ta Finlandi anın 
Meclisı bugün Şemsettin Günaltavın baı: g.1ıbı ahvalde bu muddetm uzatılacağı 'am etm.şlerdır. zile harrkct ettikleri te.~irinl uyandırmrı.ğa teşebbüsü ·ı i.sv N y 

J 11 -- - asla miltemayll değlldlrler. 1 e c·ç ve orveç orasında 
kanlığında toplanarak İstanbul limanı tasrih edilmemiş bulunduğunu ileri .sü- Sur·ıye Yük k Bu sr>beble Rlbentrop ve muavinler! sebat yapılması istenen tedafüi ittifak hakkm-
işletme ıdaresinın 1935 yılı hesab! kat'i- rcrck hükCımet esbabı mucibesinde de se ctme~e mecburdurlar d~ M?skovanı~ ileri sürduğü itirazlar 
sine aıd kanun Uıyihası ile evkaf umum' kaydedildiği bu Lerndidin cfevkalade hal~ K • . A k d Filhrt:r•n muazzam seyahati, _ hakkın:la nosterılmektedır. 
müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe.sınc lere• ha.ı:.redilmesini istemiş ve fıkralara omıserı n ara a yapılan t.cyccanlı neşriyata rağmen - hlr Filvaki hatırlarda oldt•ğu veçhile bu 
14,000 Jıra munzam tahsisat · verilmesi bu kayıtların ilavesini gözeten bir takrir Ankara 

29 
(AA . sukut oldu ve 1.i.lmdt dlp~omntıur, üst.odları- projeye Sovyet Rusya hükt'ımeti derhal 

hakkındaki kanun layıhasmı tasvib eyle- vermıştir 1 · .) - Fransanııı Surıye ının hezimetini örtmek içın, yeni bir 4ey ih_ itiraz etrrıiş A'ma · d b h 
ın· Milli l\füdafa encümeni mazbata mu - ve Lübnan yüksek komiseri Gabriel das etme'-: zaruretlndcdlrlcr. h . k . . . ,. ny:ı ~ ~nun u attı 

~tir. Puaux maiyeti ile birlikte bugün saat ~ 'Bir ı:evı uzlaşma jesti yapmaları ıçln Ru.s- aı e e~ını. tasnb :vl~mıc:tır Bu hnlile, 
Me~.lis gene bugü~kü toplantısında ye- harriri .. Şükrü ~oçak, mevzuubah':l .fıkra- ll,45 de tay are ile ehrimiz i ya ile ıtalyayı ikna ctmcğe mu\•affak olmak bu. pr~Jevı daha şımdıden suy:ı diışnıüş 

dek subay ve askerı memurlar hakk111-1 larla gunden gune artan ordu techızatı - t ~ ş . . e ~~lm. ş ve lmMm bc1ki hO.JO. mevcuddur. •eJakkı elmek "l1ünıkündür. Nitek:m 
<.ıaki kanunun 3 ve 14 üncü maddelerinin nın fevkalıldc tenevvüü ve tekemmüh.ı ayyare me~. a~ı~da h~rıcıye bırıncı d~i· Eğer buna munffak olurlarsa, az:ıml de- Moskova ve Berlinden yüksf'lmcye ba~
tadiline aid kanun !ayihasmın birinci 1 karşısında ıbunlan öğretebilm~k için ol- 1 r~01;;~~ u7:ı~'!:;ru .~~~ı~un ~ema~ Erkın. recede mübalfı.galandır.~aklxrdır. Ld.kln 1ıyan itirazlar üzerine İf:vrr çekingrn 
ınüzakeresini yapmıştır. Kanun layihası-1 duğu kadar talim ve terbiye hmm.sunda 1 pb 

1 
d'ğ b muduru. ~alahattı~ A~ • hal kiltkalttrd ufak bir muvaffaklyet elde etmiş t: ir vazivet almış, Fin hükumetinin ceva. 

· .. 
1 

kl · · 'k d"l .. b 1 • • e, ve ı er azı hancıye eıkanı ıle oaca ar ır tıın 3 ve 14 uncu madde ere e enmesı I da zı re ı en su. ay.arın sılah al tında ka- F b" "k 1 .. M . Kez.ı Balkan de\'letlerinin .._1.t"raflı:.;ı. ve hına red ile mukabnJp etn'emic:se <le k-ıt'f 
. t y d k .. b k b" 1 kl .. . . . raru;ız uyu e çısı asıgli ve büyük ıu " ., • - • 
lS enen fıkralarla c e e su ay me te ı-1 aca arı rnuddetın Vekıller Heyetıncc 1 Tk k. mülki tamamtyetinl teyid ettiklerin\ llAn hır evet ile de cevab vermemiştir Bu s 
ili muvaffakiyetle bitirdikten sonra 6 ay 

1 

uzatılması saHihiyeti istenilmekte oldu- c- çı ı :r anı tarafından karşı lanmıştır. etmeleri cte muhtemeldir. bebledir ki. bir miiddetienber\ İ c;veç ~e-
berayi hizmet kıt'a ve müesseselere VC· ğunu bildirmiş ve Fuad Sirmen tarafın. A, iı. 'r k Ei(er hunu yaparlarsa, bütün diınyava N'orveçin miJli mü<iafan islC'rin h 'v~ 
rilenlerin bu hizmet müddetlerile, ha -ldan ilavesi istenilen bende lüzum görme- ıva ıa ve ili -A.hnnnya he.snbına - biiyilk bir mu·ınffnkl- dikleri ve bft"raflı'·'"r . b(,' dız \er, yet ve miHsld özll b ktıkl " c A " mı ıca ın a vn -
zerde, manevra ve tatbikat, atış ve kon- ı dığini, hükumetin esasen bu temdid! icab Bursada mflfsld dd t.t.lklserl e JAa arı devletlerin nız kendi vasıtalarile> müdnfna etm"k · 
f . . d"l 1 • k f k l~d h 11 .. . n c p unlarının ma~lüblye. ... ıs-
eranslar gibi tedrıs ve talım nıaksa ı e ettırece ev a a e a er gormedıkçe ti olarak haykırncnklardır. t<'dikleri görülmek!edir. Maamnfih bu 

davet edilen yedek sübayların talim müd h~yl~ bır karara .. git~yece~ini bildir - Bursa 29 (A.A.} _ Nafia Vekilimiz Hnlbuk! hakikatte böyle blrşey olmıracnk- tedbirlerin milttefiklerce kafi sayılnmı-
det'erinin lüzumu kadar uzatılması. hu-, mış.tır. B~ mevzu uzermde soz al~n mu~- • General Ali Fuad Cebesoy bugün saat ıı 1 tır. Alm~r.:·anın diğer iki devletJ~ bırllkte v.~cağını gösteren nlfımetler çoktur. Bu 
susunda Vekiller Heyetine mezunıyeb telıf hatiıblerden sonra F\ıad Sırmenın de M. Kemalpaşa hududunda valimiz R - Baııc:ın C\letlerlnln bitaraflık mülki tama_ ('umleden olarak bu mıntakadan Alm~ın-

. k · · k b ı d'l k f k l.d h ıı e mlye.lnl tf.'yid ettiklerini ilan etmesi Çeko .. b" 
Verilmesi istenilmekte idı. . ta rırı a .u. e ı ere c ev a ~ e a er- fik Koraltan tarafından ve şehir dışın- f'lovakyarlıın Boğazlara ve Ege denızİne ak: yay? gc>çınle ılecek ve harb işine yara-

Layihanın müzakeresine geçi!mesi iı -ı de> kaydı ılave olunmak suretılc bu fık· da da birçok memurlar ve kalabalık bir 1 mak hıısıısundakl Alman pldnını _ h!ı< 01 _ Ynbılecek <>şvanın sevkine bir sed cck-
lerine söz alan Fuad Sirmen cRize• mev- ralar t~vib olunz:ıuş.:u:: halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. ~ maz'la - şimdilik terketmesi demek olacak- me~ nıaksadile bir takım ab

1
uka tedbir-

ıuubahs hükümlerin ilavesindeki lüzum Meclıs Pazartesı gunu toplanacaktır. Vekilimizin Kernalpaşaya muvasala _ tır. lerı alınmaktadır. Bu tccihirle>rin bir ma-

Y akınşarktaki müttefik 
kuvvetlerin talimleri 

tacil ediliyor 

tını müteakib su isleri tesisatı ve yeni -ı l~undbaııldbllr Bv:yt~ lkld"ny evv:.1 Almanyanın nası da bitaraflann bitaraflık vazifeleri-
. p .. nı u . u un unya boyle bir hare · t ·ı k 

den yapılacak inşaat hakkında alfıkadar- keti bekllvordu. Müttefikle; de açık~ • nı nmamı e yapma ta olduklarına müt-
Jardan izahat almış, bilahare seyJabın lb asalıly0t Asarı gösteriyorlardı. ,an açı. tC'fiklerin tamarniln inanı;namakt olduk
tahdb ettiği mıntakayı tetkik et.."l1iştir. 1 Herkes, Macarlstana veya Romanynya, ya lrına bir işarettir. Bütün bıı ah\·al Şimall 
Bundan sonra Karacabey harasına git -1 h•ıı' Yuıtnsla vyaya anbean bir darbe indiril. Avrupa vaziyetinin nezakt>t ve hassasl-
miştir. Haradan Uluabada gelen Nafıa mrsı. lh:1!l":n11le bekliyordu. ""tini eski siddet \'e harareti dereceı::in-

. Mntte.ık.er diplomasisi bu yeni Alman de olmasa bil k•f' b" 
Vekıli, burada da tetkiklerini yapmış ve t'la'"ruzuıul karşı Balkan devletlerini bit e, gene a ı ır kuvvet'e 
Uluabnd köprüsü ile civarındaki su tesi- rar blr minl:ı haline getirmek mnksa.:ille ~a= muhafaza etmekte olduğunu gösteriyor. 
satı etrafında verilen izahatı dinlemiştir 0 1ı1etr re~tller. <\ ı · 1c> .G 

Bursaya gelirken de Mihrablı köprü~ Taarrmı:un ynpı1ıp muvaffak olmMı lhtf- .... P on ( nqqı L lfl~(I 
vü ve Nilüfer çayı ıs,ahat . ·I ~ . . .. - maline J·ar,ı orta şnrk ordusu tahşld edil - -·-·R·········· ··-····-·~···-··-·····-········-. 

Kahire 29 ( A.A.) - YakınşaTktnki j da. ilk manevralaTını İngiliz askerlerile 
lllüttefik kuvvetlerin talimleri ve ten- l'ıılik~e yapacaklardır. İngiliz sübay -

Bik!eri tacil edilmektedir. l ıarına mRhsus olmak üzere, Filistın -

• . . . ı ı~ _rını goz m u <:'yada yeni p~trol 
den g~çırmış:ı~. . .. . 1 E~er Almanya şimdi, Balkan ıbltaraflı~ı ı_ b } 

Nafıa Vekılımız Ataturk stadyomu ö- 11111 ct111eıc yolunu bulurB:ı, bu, diplomam: bir ·mem a arı 
nünde tüınkomutanı Mustafa KPmal zn r0 r cıcırıı göZI' çnrpmıyacak şeklide de ol- Moskova 29 (A.A.) - Knradenizde 

İngiliz, Mısırlı ve Hindli askerlerin 1 rle muvakkat bir erkanı harb mektt!lJİ 
tnüşterek manevralarına dün haşl~n - :-ıçı1m~tır. Dersler tekemmül ettiril -
rnıştır. Bu m~nevralar bir hafta sure. miştir. A kerlik hizmetlerini F'ra'!lsada 
ceı~tir. İlk defa olarak, Emir Abdul:~- vapm:ık üzere sev.lredilecek Filistin ya 

ırnkçe. vali muavini, Parti \'C hdediye F" nf'ır bir mnğli'lblyetln itirafı demek ola- Kerse yarımadası sahilinde btılıınan zen· 
reisleri, beledıye, ticarrt odası mümes - ~aktır. gin }X'trol damarları yakındn işletilecek-
silleri, asker ve jandarma müfrezeleri .......••..... ~~~:~.~~~ •. ~ .• ~~~.i •.. ~?.;'.~?da) tir. 

\·e kalabalık halk lriitlesi tarafınrlarl ha - ••••••••••••··••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hın "·ab ordusu da Maverai Erdun ·h d'l · · ded" tın kt d a. c, u ı erının a ı ar a a ır. 
raretle karşılanmış ve nlkıslanmıştır. Sabahtan Sabaha 

hududunda tahaşşüd eden kuvvetlerle . . . . . . . 
b . . ak tmektedir Ma- Talım ıçın F'ihstine gıtg.ıde daha faz 

Yeki\ buradan vali ile birlikte otom:ı
bille doğruca vilayet makamımı gitmiş -

t r. .,~ maı ne\b•r.~~~ ışMtır e. Erdüne ~r.ımil la miktarda İngiliz alavı gelmektedir. 
~vra ar utun averaı • . .. : . 
Olacaktır Memlekettekı sukı1net. ıkı senede.nberi • 

Sahradaki bedeviler de şimdi di3ip. ifk defa. ola:ak· hakiki t~limler yapıl· Emtı ı'ıet ırm ~' m 
unu a ıay ı. r ıeokiı etmişi• rdir. ııun ıa, '""ın.' '~, k: ••rmekı edır: m Od il r' ü ij O !1 de 1 al' in I er 

Erz:ncan köylülerine ı salımıy..,dcn. det•ıze PlıŞ Ankara 29 (Hususi) - Emn;y~t un:_um 

1.2 00 O 
.. kUz dag""ıtıldı tecrOb '~rı vıl'!> nıl~c"" ı, müdürlüğü ~a.sın ve .yay1~ .teı~ı~: ~i.lte-• ' J \-' { ~ t. h:ı.ssıs muavını Nazmı Scrının ıkıncı sı -

. Bugün saat 10 ile 11 arasında Selimiv(' nıf emniyet müdürlüğüne, yerine de po-
E · A) Hareke•ıarz · .rzım:an 29 (A. · - •. 1 kışla~ı civarından tayyare dafi toplarile 1 s müfettişlerinden Haşim Se -

felaketioe maruz kalmış olan Erzın - hava hücumlarına karşı deneme topc;u 'vcnerin tayini icra edilmiştir. 
<llln çiftçi ve köylülerine tevzi edilmek "tı~ları vapı 'acaktır. · .. ~!rinci şube ~ü.?~~lü~rüne arş!~ ~ü .. -
Üze h"'k. 

1
. . gönderilen 1~001 Atışlara sant 10 da ba~Ianacağındırn curu İlısan Sabrı, uçuncu şul:ıe mudurlu-

re ;ı ume ımızce d d"k · · · b ··a · ·· M'th t d .. Ökü • ve alk ift sürmeğe ı-;aat 1 l e ka ar. Ye ı ulc ve Ada la: isti- ;ı;~ne .yedıncı ~.u .. e ~ .. uru ı a or .. -
Z <lagıtılmış h ç ı l'ametind~ dcnız vasıtalarının seyrı me- c ~~n.~u <;ube ."'udurluğune 6 n:.ı ~.ub.~ ~u-

\re tohum ekmeğe b3şfamıştır. nedilmiştır. 1 duru 1zzett•n. 6 ncı şube mudurluğunc • 
Erzinr.c-n 29 (A.A.) - Hareketiarz Bu sebeble Adalar, Haydnrpaşn. Ka - r uncu şube miidurü Hüsnü. vedir,ci şube 

neticesi. bozulan arzda Kaplan. Kenuıh clıköy, Harem ve Salncık hatlarında da rnüdürliığiine muavınlerden Said vo de
v~ Erzurum yollarının başlangıç k:sım bu müddet zarfında vapurlar işlemiye - kuzuncu şube miidürlüğüne dördüncü 
lar

1 
t :zı k açılmış ve yeni Er - , <'ek. diğer küçük merakib de sefer yrıp -1 :.ıbc müdtııi.i T<>vfik. ar.-iv müdii.:·Jüğünc-
em, ener<=" k' · b ··d·· ·· K T ı 2'.iı .. · d k' ddelerin tesvi-ı mıyacaklardır Kevfiyet Liman Reisliği 1 ı ınc-ı <:u e mu uru enan unıı tayin e-

~el:<tn şl·chbn lıçın e tı ca ta;afından al~kad~rlara bildirilmiştir. 1 c~ilmişlerdir. 
~ıııe c e as anml..'j ır. 

Türk ordusu 
' Anltara civarındaki ha~ıl 1< - -::_~--·--------

t iti d b"' "k - ı muesse.,elerinde 1 urk çocuklarının çalqınal:ınoı 
,. !1 e en ~yu T~k. Mareşali fevri Çakıı ırık onI:ııa şöyle hitab etmiş: 
- · lstefimız hephuzın birer bava kartalı omanızdır » 
Cr~ur Türk çocuklarının bu b- .. : .. _ arzuyll utun 1ı,.u•c·anlarıle cevab vereceklı-ri rna 

h'lkk:ıktır. Çunku Türk milleti tarihin brr ıJnrinde 0 devnn· - "e ı ·ı·ı ı ild " .. .. . • .., .. .. n sı a ı arı e 
ovıııımu~fur. At~t anın mızrağı, t't-nıizlu kılırı, Tinıurlenk'in top~zu Fatihin to 

ıuı lıf'psi kahramanlarının :vaşadıklan dt'vrln ölıliırücü silahlan idi o 1 j -
paratorluğu sipahili~· ilı ı dl · sınan ı m -. . . . ~ sı ma e P dt'V!llrm" )'en içeri ocağına kıymet vertllkten sön 
r:ı 1 ıırk sılabı yavaş yavaş kf'-ımC?. oldu Ke<:evl'! kılı{ ııahp d..,.t· . k ,.,.,..i .,.r· d -· · T" • • • · ~ , .. ~ ıye ursun atan 
. ~ ı ev~ırmesı urk cengavrrının dainıa vf'ııi silaha üstü n·b · 
l:ın nıhu~u uyuşturdu. Nizamırt'didln türe~i ~"' Lopu bu 'oc~ı :ö~d7ir:ü:~-ey}~.aı o. 
mıı:ı~ ır du man ar materyel noktasından hizi rok geri bırakmısl d u zaman 
Osnınıılı imparatorluğunu mukadlfer akibet,. .. "kl d ... _ar ı. Bu gı!clkmt' 

ı; .. • .• suru e ı. Ataturkun temelini k 
ılıı ;; u (,unıhurı:vet ordusu bu~un kenıal ııe,-re<ıin . . ı· ur -
~ t' .1 t h. e gırmı ır. 
. ı·ı·:ıa ı ı e C(· ızatı bir kıratta olan gene f'ümh · t 

t
. ~ urn·e ordusuna güvenirız· K 

ru t'f'•are ın ve kof iddiaların nirünıedi/H harh h •1 .. • u • 
llar•ıl.t":ır. Türk cengave·i .rn,ı~ıanını m ıtlak sa a arında musavi silahlarla 
Atalnından kal:ın mira.s;ır Al'7. ıhii.indeı adın Ytt·re 'hserer. Türk için zafor tıaı.tır. 

• • • • · 1 an e zafı-r hatıraıarll k 
rrn t':n harbrı mı Jet odur. ı:tind .. en yt'ni s'llil 1 b e aydettl -
1 C. ı • ı ar, a.şmd:ı en iyi k 

o an ,umhuriyet ordusu gerçi !>•ılhun nu~tlı h f umanıl:ınt:ır 
• • - 1 mu a ızıdır. Fakat 

mıı?uırıb olduğunu dost ta düsnı:ı n da •-- .... . . ··· onun ne çetin • · ""·ru,,e ttmışlerdır 
.\t&hırk çocuk1arı chavıı.da en modt'r t · . • n a~ vıu•tlet karada da . 

sılahl:•rla haı;ırolmuslarcltr <'eli'· silahla 1·.k. : son SlSlt'm nıotörlü 
k 1 • · · · "' • re 1 t'"nH sinirin tt ki Ş!\t ıa dı,elerini Türkün arzu ve gay 1 1 .. ' yara ı an knnet 

e er n~ ı:ore ~evk ve idare edecektir. 

'-2311.ıkaH CQ./,;J 



SON POSTA 

erleri ) , H erpa... Her Hafta... ve her zaman 

LALE nia semasında 
nurları eb edi, 

Şöhretleri sonsuz oian Yıidızlar d~yor. 

M l L YO N ERLE R BAR 1 fitmini Uall dUn AnBaradan di 
ıutfi Kırdar, Ankarada Üsküdar lrsmvagları 

ve otobQs aıeaelelerile meşgul o ldu 

Dun bir kamyon 
tramvayla çarpıştı 

J 

GOzel MADLEN KAROL'un bnyıltıc;ı gözleri, yukan tebessümleri ne 
zt'fkine doyulmaz 'bir ışabeaer yaptı. 

İçinden 'kay n ayan bir ..-olkım g;bi şahisnun FRED MAK MURREY 
ona ne bUyük bir kudret verdi. 

lstarrbul vali ve belediye reisi doktorj sını ıslah etmek maksadile teşkil edik:1, 
Lutfi Kırdar Ankaradaki tema.,larıru bi- komisyon tetkikler yapmak suretile buna 
iirmiş o1duğundan dün sabah §ehrimize bir çare bulacaktır. 

Mi~qonerler Barı 
Milyonla.rınJ kudretin, gOzel.lğin, ihtişamın' toplan<.lıgı senenin 

en mnstesna filınidir. 
dörunüştür. Öğleden evvel viUyette me§- Bir buçuk milyon lira borcun scki7. yüz 
gul olan vali, öğleden sonra belediyeye bin lirasını İstanbul belediyesi ödemiş ol
reJerek emniyet müdürünü ve §Ube mü- duğundan §irket, .belediyeye bcrçlanmış

lıave M 1 K 1 ve Patamunt Jurnal 
,,.Mmmı---• Bugtın saat 1 ve 2.30 da tanzil4tlı matineler. 41----~ 

dürlerini kabul etmiş, muhtelil i§ler tı.r. 

hakkında kendilerinden izahat .almı_ştır Vali Anknmdaki temasları e.snasınd:ı 

Doktor Lutfi Kırdar Ankaradaki te - şehir i~n alınacak otobüs1er hakkında da 
masları hakkında bir muharririmize şun- alakadarlarla konuşmuştur. Döviz mü~
Jarı söylemiştir külatı yüzünden Amerikadan tedarik c

- Dahiliye Vekfiletinde rnüc;teşarm ri- di~ediği için İngiltere sefareti vasıta-
yaseti altında teşkil edilen komisyonun sile İngiltcreden temine calışılan ıotobüs
fçtimaına, ÜSküdar. Kadıköy ve hava - lerden iler biri :2230 İngiliz lirssma matc· 
lısi tramvay şirketi müdürü Feridun lacaktı. Vnli, sefaretin müzahereti ile 
Manyaslı ile iştirak ettik. Komisyonda her otdbüsün fiatını 2200 İngiliz lirasına 
Üsküdar, Kadıköy ve havalisi tramvay 1ndirmeğe muvaffak olmuştur. &tın alı-

, BUGÜN MELEK Sinemasında 
Gözleri kamafbran bir lük. ve zenginlik arasında 

MUHTEŞEM SAHNELERLE DOLU NEFiS 
BiR MUSiKi - ORiJiN4l BiH MEVZU 

Ml.KA DO 
§irketinin vaziyeti konuşuldu. İçtimalara nacak otobüslerin miktarı şimdilik 35 ka- 1 F iline ilave olarak : Amerikadan hususi olarak getirt ilen 
dev.am olunacaktır.. dardır. ~ 

Öğrendiğimize göre bir mi\ycnu bele- Doktor Lutfi Kırdar .f\nkaraıfan ayrı- EN SON RENKLi YAZ MODALARI ve METRO JURNAL 
diye, yanın milyonu vakıflar idaresi ta- lacağı sırada Mi\li Şef tarafından lrnbul Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilath matineler. 
rafından verilen, bir buçuk milyoıı lir2 edilmiştir. İstanbul valisi, tstanbulun renikapıda Yalı mahallesinde oturan 
sermayeli tisküdar ve havalisi tramvay iman hakkında Milli Şefe izaha! ver.mi§· şoför Hü eyin1n idaresindeki 7156 .sayılı 
şirketinin bir buçuk milyon Hrı:ı borcu tir. !Milli Şef, İstanbul şehir planının ima kamyon, dün Çarşıkapı tramvay durak ı•llm-ml> Beyazıtta l1 
bulunmaktadır. Bugünkü şartlar altında ra aid lnsmı hakkında doktor I .. fttfi !Kır- lyeenrinvdecvnatgmeçacnrkeAnbaduksıl·la~stınik~drnarP.tetseı·nndegke-ı· ,...,_Dl __ A_R_Dl __ A __ R_A_-. ,._.. AK 1 N 
bu borcu ödemek imkansız göriılmekte darın vermiş olduğu izahatı büyük bir LII , • 

d•~=-=A=n=k=u=a=d=a=ş=~=k=e=ti=n=vu=~=~=t=i=h=~=ı=ra=·~y~ak=ı=n=lı=hl=a=d=i=~=e=m=i=~=e=~=i=~=====~ ~~h~-Ha~ye~~a~e~r 
1 

~~~R! 
Alemdağı yağınında iki Yüksekfiatla rlagayrimeşru Müsademe neticesinde tramvayın ön .._ ___ is-ta_n_b_u_ld_a_,. 
milyon lira kıymetinde şe'ti lde kitab s3tan bir sahanlığı tamamen hasara uğramış, kam- M 

yonun da bazı aksamı parçaınnmıştır. Sinemasıntll 1 • Görülmemiş bir 
b:r milyon ağaç yandı ad1m yakalandı Kaza :rüzündcn seyrüsefer bır müddet 1 fevkatadelik 
Alemdağında vu'kua gelen orman yan- Son günlerde bir taknn kimselerin inkıtaa uğramış, belediye nıiihcndisleri Havası daimi filtre edilen muh- ı L 

gını hakkında Üsküdar kaymakamı lh- ~ehrimizin muhtelli yerlerinde bazı mü- hadise yerinde .keşif yapmışlardır. Çar- teşem salonlarında bu haftaru:ı olarak 
san, tahrirat kati.bi Muzaffer Toksöz ve cssese ve apartmanlar.a gir.erek, .sureti pışma esnasında nü'tusça zayiat olmamı~- 1 f programını seyre diniz. ı L 3 N c.. H A f TA 
jandarma .komutanının huzuru ile tnn - hususiy~de tabettircliJderi \..""e mevzuu iti- tır. Kazaya kimin sebebiyet verdiği tah- MneAısRSEL ANORE ] 
zim ~dilen mufassal rapor dün vilayete barile pasif korunmağn taa11Uk ~en ki- kik edilmektedir. A •

1 bildirilmi§tir. tab1annı yüksek makamatm tavsiyesi ------- 1 gösten en 
Raporda yangının .Alcındağı kôyündcn tarzında tanıtaralt fahiş fiatlnrla sattık- Halya ile ticarelim · z ŞANTAL ~e L U G E 

kahveci Alf Koçoğlu Harunun tarla aç - lan zabıtaca tcsbit edılıniştir~ 

mak için ağa9Jar.ı yakmasıncllin çıktığı Evvelki gün Modada bu kahil bir ese- mUlemadiyen artıyor 
yazılmaktadır. Ormanda bir milyoruı ya- ri bazı apartmanlara satmak istiyen lbiı 
kın kocayemiş, ka\ ak, ımeşe, gilrgen, §ahts Emniyet Müdürluğü memur1an İtalya ile olan ticari rnünnsebatımız 
kestane ağacı tamamen yanmış~ır Za - tarafından cürmümeşhud balinde yaka - gün geçti'kçe :inkişaf etmekle ve ticaret 
r ar ve riyan henüz kat'i -0lara!< tesbit e- lanmış ve hak'kında zabıt varakası tan- :hacmi karşılıklı olarak genişlemektedir. 

dilmemişse <le iki milymı lirayı teca\•üz zim etliler.ek aid clduğu mahkemeye ve- 936 senestndenberi mütemadi artlş 

ettiği anlaşılmaktadır. rilınişılr. .gösteren Türk - İtalyan ticareti, Avnıpa 1 

Mü tef errih : 

Hariciye Vekaleti umumi k!tibi 
Ankaraya gitti 

Emniyet Müdürlüğü, ha2Jnn milli ibis - harbinin başlangıcındanberi artış seyrini 1 

s1yatını bu kabil hareketierle istismare mütcmndiyen takib etmiştir. 
kalkan Jdmselerin iaaliycilerine meydan Almanya ile ticari müna.sebatın inki -
vermzyecek tedbirlerin ittilıaı:.ıru ve kcn- taındanberi İtalya; .İngiltere, }r.ansa ve 
dilerinin ş:iddstle takibini 'bütfuı :polis Amerika piyasaları :g~bi Alınan)·adan ya.-
merkezlerine yeniden 'bildirmiştır. pılan "birçok ıithalat eşyasını vermeğe '\:e 

Şehrlınlzde bulunan Hariciye VekO.lctl U- - - bu memlekete yapılan iliracat eşyasını 
mum! Kflfibi Numan Rtrat Menemcncıoıııu Ticaret işleri: da almağa ve bunları rnütem~yen art-
di1n ö~leden sonra Vilayette Vnll ve Bele - tırmağa .devam etmiştir. 

diye Reisi Dr. Ltitfi Kırdan ziyaret e~m'tştlr. Ticari ve 'llD&İ birlikler teşkili Son .ticari müukerelerden .sonra ve 
Akşam trenlle Ankaraya gitmiştir. hakkında'ki ktırırmame tüocm-J.anmızm temaslıın üzerine bu ' 

Kadıköy Halkevi bir lrii:ab t eli" ailCli memleketten :mühim .miktarda ithalat eş-

nin eşs:z San'at eseri 

Bırakılmış 
Kız ar 
Ayrıca: 

Meşhur Çinli Polis Hafiyesi 

ŞARLi ŞAN 
DID 1 

MACERALARI 
1 

~ 

ll lll A 
Son 4 günü kald1. L 

A)Tıca: E 
MADAM M 

BATERFLAY D 

Munua.m fHm. 

...------A 
Artık t9mdit 
adiJmiyecek. 

R 

e g e · · d"l ;,,.+; Bu eh 
~i R~~ 1 ~fu ~~ ~~~~k~~~fil~~eı~- ~p~ ~-•-•••••••-•~•••••••••••••••••••~ 

ç ş hall..t ,..._,. ... ,ft.. ..~-·'- rniyetlı .bir .kımu -v:ola çıkarılmış bulun-r .. 1 
'Kad1Jı::67 HalkeV'l yayın şnbesl b.':- ıtltab satlle ıtbrncat ve lt a. ~"'"' ... w.uuuıı- • .. • . s A F 1 y E K o N s E R 1 ..._. ,_ , ...... i sı evvelce karartaşmJ.l'tı. maktadır. Bu mallann vuruclile ıdolmuş 

sersUıl ha!:ırlamıştır. Sergi, ,....ymn.,....m~ 3018 ~umaııalı ıka.nuna tevfikan ~e Jcor • olan İtalyan .klering hesabı ita1.ya lehine 
na.ııı karŞ'IBIIlda eski be'ledlye tahsil §Ubesln_ dinasyon heyetinin kararile Vekiller Heye- bir tahavvül gösterecektir. Buna muka-
de buı;iin sar.t 16,30 da açılacaktır. tine ı;evkedll~~ .olan ~ tasdl.ka !kt.lr~ c:ien bil dün Çita <lö Bari vapuruna tliilk, yu- Sen Şarkı 1 ar 

Seker Şirketinin umumi heyet knrnrname. dun Mıntaka Ticaret 1'1-0 IkLı.sad d . k d" 1 afı • .-;k!e . ti 3 N• Ç 
• ,. . mücürJiiklerinc tebliğ edilmiştir. nu karar- murta, en~ en ır e Y ,,..... nnuş r. ısan arşamba akşamı 

toplaotı.aı teiıır .e r.llldı nameye ör~ ithal!t ve .thr.aca.t Woc&rıann_ t ir . 
Dün yapılması mukarrer olan şeker şirketi dan ba ka .sınai ~ekkfiller de ıbirllkl~ .J[u- Ayrıca: 

alelA.<lc heyeti umumiye toplantısı, İkt'JSad rac~l:Ja:rdır.. Kaynar su ile haşlanan 10 k·ış~.ı lı4k Macar 
:VeWctiod~o verilen emlr uzerlne ı;ehlr e- Şımdipe kadar ımn.nifatum, ç.a.y "~ .kabve, 

• aerrılr lthal!it ve yumurta, tiftik yapak. tın.. h. çocuk o··ıdu o•kes"-ası dllm~~lr. dık, lnc'.r v.e üz.Um ihracat .birlikleri kurul - 1 r ı ı 'U-
Mimarlar birliği muş \le faaliyete gcçmiitl Önümüzdeki .ay- • • . B 

11 k k · ld ıar zarfında i:lfğer mlıhlm ıtnal ve Turaç e§- Kasımpa:şada oturan İuctm ıkı yaşın- eyazıtta 
yı 1 ongrcsı yapı 1 yaları tüccnrlarlle sınal .müessweıe:r c!e :ıor- daki .oğlu, .odada oynarken, ma~al üzc-

Mlmarlar blrllğl İstanbul şubesinin yıllık malitelerl ikmal ederek 'faalfyetc ~ecektir rınde Juıynamakta olan su tencer.esini de
kongreSI dün Alay~ yapılmıştır. İ- ve hu surt-tlc matlfıb olan te9kllfıtlnnma ı§l virmİı'l v.e v:üclidünün muhtelif _y.erJerin-
.. __ e heycl.l .raporu okunduktan sonra tns _ tamam!anacaktır. d h ı t 
u.u OO • . en aş anmış ır. • 
lib edflmiş, mlmnrllara ald bazı lıwmSlaT ıko Sov,~et e · g ton tiftık .al "caklar Can kurtaranla Etfal hastanesine kal 
nuşulduktan sonra yeni "idare 'heycWnln S"e- Tlftık ı;a'tış1nn lQin yn;p~ '1\"'e :tıtt.n ihracat dırılan çocuk :yaralan ağır olduğundan 

bh'l ğlle S<r;yet ticaret mümessillerinln te _ ' . . . 
o1millf' geG-Dm~tir. lna..rı14n ıeevam 't!tmekt~dlr. 'Şlmdlyc kadar dün ölmüş, ccsedı mua~ene edPn tabıbı 
~ yar·1an gön1şmelerde ihracat Birll~mln tf's adli ıEırıver Karan, defnıne ruhsal ver -

maımııı , 
Sinemasının mnhtefelD ıaaloıalarmda 

biletler ıimdiden ıinema gi~esinde seblmaktadır. 

~hk~ekrde S~UnUmUZ ~t~~~~~flatl~ z~e ~bLrn~~ '----------------------------r kat irıSl'I olmuş <le Sovyetler artJ trajm 
bugün 9UT?'CU sagfadatfır 'kendi Umnnlnnnda yapı1mnsım :istemekte _ 

··""'-·······~ ........ ~ ......... -........ ---......... ~ ........ ---......... i:lı~~rb ~ ynpalt ihTaç ntza.mnamesı ı:ıy ha- .....-. Bugu·· n S.&R.&T Sinemasında 
~-----------••aıı.. şmdan ltfbaren mer•fyct. mev.k:Unc girmekte 

ve mu:ıvyen 'Upler barlclmi ihmca.t yapıl- 1 lı :ıt.:ı d "-k f k lad b' 
ması nnnnen 'O.alıl ~mkfm arlclne lton'1l _ 2 güze 'Ye münte ap n m en mire" ep ev a e ır program 
malrta -oıauı;untıan, bn teklif kabtile şayan EGLENEN VlY ANA... GÜLEN VİYANA..... ı E Tnlebı Um u mt. üzerine; 

göriilmmrektedlr. ·- SEVEN vl.YANA... • •• ·.·.= T A R z A N 'Sovyc·Uerln tstedfkleri 'tlftfk 000 ton mit. _ 

taTJnda olup bu m'fk'tar btrlfkte dahil bulu- Sır Gecelık Sevgılı . Ya~ ~yeme ıg_::şy.alba~~zeı· çlboikr nan .1m1cı:.tçı1ar ma:sında 1i'hrncaııan nısbe. i ( Maymun Adam ) 
...... .11~ .. ,. 't!n"le takS!m -eaileccktır. HQRBI ER l 

'köş"k nnyorum. Yeşilköya .. , Afüfürr- • THEO LINGEN - PAUL G TIJRl<.ÇE SÖZLIJ 
da, Boğazda veya Anadola snhilin- l)ij~ i ki yenpı ~angıcı 'Oldu ve HILDE KRUGER tarafından JOH NNY WElSSMUl.Jh.°'R - MAUREEN (HSULLIV.ı!N ta-
de olabilir. Mümkünse iol.qğrafla Dün l>1rJ Balatla 13alma'tomruk'ta, diğeri yaratılım lbu neş~e ve kahkttlıa ıfilmi görruıoz. 1 zafrndan oevrilen ve .şimdiye kadar .görlUen en hari· 
birlikte tafsilit.. fiat S an Postada Usl·udarda İhs:ı:n.\yede olmak 'üıerc ikı yan _ Seanı;l a.r; 2.15 • 5.55 ye 9.3'5 de 1 k al!de maceralar Seanslar : 12.15 • '3.50 ve 7.30 da 
cMakbule. adresine bildirilmelidir gın ba:ıangıcı o1muşSa tfa ltTalyen!n vak - Jı.aYeten Yeni FOKS 11'1DNAL en ıon harp ve dünya haberleri 

· • tinde müd:ıhnlcslle her iktc;i de tevessü et _ • J'-'n 

' r moden bııstırılmı~ır. '•--•••••••&gün saat 12.15 ve 2 15 .de tenzilltlı matineler • .,.
1 
_________ .,, 

Satılık köşk 
l 

arıyoruın 
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Sulh veya harb 
Hadiseler 1 

KARAGOZ 
~ 

Birkaç ~ ~~~rlar ki: . . l Dünkü eğlencele.rimh ~? ~ted-
. - Karagoz oluyor, onu diriltmeli - dah. orta oyunu. çengi, hane~ tul 

yız. at tems;lleri, Osmanlı dram kum O.-
Birçok !kişi diy<>rlar ki: yası daki me1o dramlar., değil rnf;n · ihf ima ileri karsısındaki 
- Karagöz ölürse, tabU ı6lümlle ın- . Onlar bugün de 'YaflYOrlar. • ' 

Avrupayı tetkik miiş olacak. Onu diriltmek beyhude .. Meddah. orta oyunu ve tulılat t 
d.ir. c;illerini Şehir tlya'troeunun ko ern. 

Karaızözü diriltmek isttyen bir kaç kısmında görmüyor muyuz? medl 
k:işi diyorlar ki: Osmanlı dram kumpanyasında St. 

Y A Z A N • __ ..... , - K:aragfü, bi~im -& eğlencemtzcfi. monla Marl oynanırdı. Ebne'kçf ltadın 
f "" .. ---.. 1 BabaJaMlllz. baıbalanmızı.n babaları ovnanırdı. Şimdi de Şehir tiyatrosu • 

~Emekli general il. Emir Erkilet ! onu görÜ!J. onu dinleyip eğlendiler .. ö- nun dr.3m "kısmında o Kadın iki ay mü. 

:._ .... ---· •• ..... ·--·-·· .. -··-··· ...... _.: lü~e pe-:t yazık olacak. ternadiven oynanıyor. 

H 
ummalı ve korkulu :falcılıklaraı tcreddüd ve kararsızlıkla itham olun • Karntiizün diriltilmesini lbeyhu~ Beyoğtunda bar ismi verilen ,verlere 

1h ~tur. Fakat hiç bir gazete haıibden vaz bul:ınlar diyorlar ld: airelim. Hemen hepWıde çengilerin 
rağmen Mart ayı. ne bir ~ ve gP<'m kt h • b" . • _ Kara~z !bizimdi. Fal.."11.t bizim '"'Öbek attıklarına. elleri şakaklarında 

t 
d J"t.• ,.

1
• -r··c en veya atta ır sulh imkan ve lıa .:ı-1 • L-ğırd k1 

ne de yeni bir ıharb ge ırme en ~-- -~ ihtimall . . . . • . diil"kü h~yatımız içinde biri \•ardı. Bu- nenltt: 
0

nn avaz avaz 
1

un ı arma 
kıp gı"diyor. çu·nkü bu sayfalarda_ mu • erınden bahsetme.mıştir. Bı1akıs .. b. . h t ..ıü kil ı.. şahid oluruz Bu h-kUın t gtırı 1vm ava ımız "U n uavııtunız · 
kerrercn isbata çalıft.ığımı.Z veçhile ne :nandau , e yapa~yor ~e mevc~~ ku- olmadı$ gibi :eğlencemiz de dünkü eğ. Meddah. ort:a oyunu. tulôat, hanen. 
bir sulh ve ne de yeni bir harb olmak . n .arın kuvveti yetmiyorsa dıgerle- lencemiz <>1amaz. C'fe. nci yaşarken. onların muasırı o-
thümali şimdilik mevcud değildir. n _v~ ve iş başına geçmelidir» den - * lan R, rs.ı~öz neve ölsün? 

Almanyarun sulhle yakından alAka • mış:ır. İşte bunlar, ve buna benzer te - . . . ; ~ . .. Karagöz, meddalh kadar, orta ıovu. 
landığı, İtalyanın da buna yardım e~ .• zahurlerin aynile Fransada dahi oluşu, ~ırço~ kı.sm ~ ~hırde ma~l g5:U- ııu .kadar. tu10at kadar, çengi kanar 

~ı., ıaos·· teri k" 1 .
1 

h d r· nen fik rlenne ışhrak edemıyeceğım h d , __ ..:ı d" .. ld tiği aşikardır. Almanya, Avusturya gı."'. b yor ı ngı tere e e me vanııcı- Be K .. a·· .. l<l v d · an~n e ıreı:ıuar: unun o ui!u gibi bu· 
Çeko-Slovakya ve Lehistan meselelennı ya kadar harbedecek ve onu bundan hiç b "":e .. adrago:,1 unu~dt oİ1ıugu ka ar ~niln de bir ee-lencesi olama:ı mı? 

k 
bir şey vazg . kt" 0 u!!unun e eg encesı r. male gel- <:) 

de kendi kendine halletmiş bulunmn • eçıremıyece ır. manen .1. J.1 

lard k
. ka .. 1arı ve m.add t .. .. t . ı - meı. af nuır;. d-1 u /t; c.rl 

tadır. Onun bu husus a ı zan~ e en guç mu eessır oıur ve guç 
her türlü tahminleri geçer. Üstelik Al • harekete gelir amma bir defa hnreitete 
man ordusu dokunulmamış bir halde • geçti mi onu durdurma'k güçtür. 
dir. o halde bu k3dar müsaid bir duru- İngilterenin tarihi gösteriyor ki onun 

C Bunları biliyor mu idiniz ? 1 
1 

mu bl
·r oı...anşla sa~lamak elbette Ber_IinL'l_ hedefi, Avrupada hiç bir devletin haki . 

·u s Hitler w Mussofüıi Brennerde 
fı:ine gelir ve ona cazib görünür. Çilnkü miyet tesisine müsaade ve meydan ver· 
r "h karşı kaTflya 

veni bir harb, müsaid gitse de, bü_tü.'n u memektir. İngiliz siyaseti hiç bir .uıman 11 ı: Birçok sayfiye 
kazan,.. ve faydalan şüpheli kılabılJlr. direbilecck olan İtalyanın ı::iJndiki siL·asi ne hisse !kapılmış ve ne de c:ahst rabıta-~ -s ., :ı yerlerlnd~ e'~k -

Sulh. Alrnanyanın yoldaş Sovyet R~s- itibarllll l:nıgünkü müvazenenin bozul - lar tanımamıştır. Bu ı:ebebledır ki lngHiz trik cereyanının 
!'anın da, Fin barışı ile serbes~1emesı~e masında değil, :bilakis <f.evamında ara - daima katılık ve sadakat.sıziil<le :itham o- evlere haı·ai tel • 
rağmen, işine gelebilir; çünkü Iskandi - ması pek tabiidir; çünkü İtalyanın men- I.unmuştur. lerle veı ildiğini 
nnvyada, Baltıkta ve doğu Avrupadaki faatleri ancak Avrupa müvazenesinin de- Bir vakitler, şimdiki Frnnsızlann ced- biliriz. Hepsi bah· 
gayelerine fazlasile ermiş bulunmakta - vamile en ziyade korunabilir. Bil· kis dile baş düşman olan İngiliz.lenn trounlıt- çeli olan ıbu ~ v -
dır; Uzakdoğuda Japonya ile münasebet- harb olduğu ve İtalya hari:>e girdiği t k • rmın bugün Majinoyu Fransızlarla yan lerde oturanların 
leri düzelıncğe başl.amı§tır. Gerçi Be.~- dirde müvazene bozulabileceğinden, müt- yana müdafaa etmeleri İngiliz politikası- bahçe sulamak 
rabyayı geri almıya muvaffak o~amış· tefikleri nihai zaferi kazansalar da, onun nın reel olmasından ileri gelir. Keza rubu zcvlderidir. Fa -
tır: fakat yeni bir harble bu emelın t~ • sulh ma..~ındaki mevkii Versaydakin - asır evvel bizi imhaya azmettikleri ha1- kat hortumla bah

ihnkkuku emin olmadıktan ve Polonya~~: den farklı olınıyacaktır. Onun için Av - de 1ngilizlerin bugün bizimle en sıkı dost ;e sularken elelı: -
Baltıkta ve İı;kandinavyada e~ddcb~tdt~kgı rupanın bugünkü müvazeneli vaziyetın- olabilmeleri on1nrm politikadn daima ynl trik tellerinin geçtiği yerl~rde hortumu 
lb esaslı menfaatler elden gı e ıl 1 - İ . yukarı kaldır.maktan çok ıSakmm.alıdır -

unca de sullı olması talyarun en çok ışıne ge- ruz esaslara sadık kalmalarındandır. Hiç lar. Sudan l'.l'.l>l"ecek cereyan, hortumun 
ten baskn Balkanlarda veya yakın Asya- lir . . . . . . u-ı; 
da ·eni bir silıihlı ihti1afa girişip bura - · değış.mıyen bu esaslardan bırısı (hıç bir elle tutulan madeni başlığından kendile-
d ~ağlandığı takdirde Japonya. bir iieri Evvelce de izah ettiğimiz gibi, görülü- devlet Avrupada hakimlik taslı yamama- rıne geçebilir ve büyük bir tehlikedir. 
L 

8 
_,, U U akd • da R ·c•ate yor ki sulh, Almanya ile İtalyanın ve J,ıdır) prensibidir. * aıart:Ae e z ogu usy.ayı n . 

mecbur edebilir. Bu sebeiblerle tehlikeli hattA Rusyanın menfaatleri icabındandır. ('T()rün~tebu siyaset yukanda bir neb- Kedi.er va zeh:rli gaz 
maceralar aramaktan ise şimdiki iyi va- ve onların .buna çalışmaları ve hıtUA ze bahsettiğimiz Savva - İtalya siyasctme Atlara ve kö -

Sıhhi köpek kulübeleri 
Bahçelerdeki ;kö 

pek .kuliil>E;leri . 
nin ekse:-isi çatı -
lıdır. Ve büyük 
bir kapısı vardı!'. 
Bu köpe!{ kulübe
leri gayri -sıhhi o
lanla:Niır. Köpek 
ku 1ıimesi nisbeten 
sıcak, kuru ve ha
va tahavvüllerinc 

karşı muhafazalı olmalıdır. tistü Bitüm

lü mukavva veya ~inkoyla örtülü, düz 

çatılı ve kapısı siperli bir köpek kulübcst 
sıhhi olandır. Çatı kenarında damlalı 

ihmal etmemek icab eder. 

* f\ ·;~ :ı~ ... ,,.. ... -'yUuUI\ ı'tu.ıiuô~- 8VV8J 

keşfedilmişti . . ~ıama bağlıımanm rii,..hanı Brenner mülakatının esasının bu o1nıası uy.maktadır; fakat yalnız görünür-+e .. Ha- peklere gore gaz 
El~ etını sag :r • • -?· • 
Sovyetler Birliğini sulh siyasetine sev - pek tabııöır; fakat buna rağmen, onların kikatte iki siyaset arasında fark vardır. maskelen yapılı-

b 
·· kü · t sulh kted '- t vnr Fakat A Amerikanın lcc"~ üzerine tütün de or-

ketmektedir. ugun vazıye te a euPmelP.ri Çünkü, tal ya bir Avrupa mÜ\'aU'nesi is- J ~ • • vru • ~~ 

İ geli
nce onun da bugünkü e - için hi-ç bir şansları yoktur. ter, İngiltere ise yalnız kara müvazenosi panın oırçok şe - taya çıknu§ ve dünyanın her tarafında 

talyaya ' B lh bu .. . İ . hirlerinde vapı - .içilmeye başlamnı..+ır fakat tütün k 

sas r ~z~inke ku;ıu :ı:~:;;;a~: nin, uy:l~ıze yerI'e~a:!n~;1~:sı~f~ıt:~ ~tfzarnd. ed
1 
eı:· Yakni pratikte İngiltert e bir lan. gaz tecrlibe.. find.e~ evvel de çub~k mevcuddu. Çün~~ 

olması ıçın uvve ı se . . ~ akdetmek yolundaki asırlık d ğ" • ara ev etınin uvvetlenmesine talya · lermde nıaskenın nevı ıtibarile tütüne benziyen birçok 
k1i Mussolini politikasının hedefi, hıç 0 • • . .. e ışrnez sı· dan çok daha az müsaiddir. kediler kin 1ü .. şeyler içiliyorm. ... 

. d b . Avrupada yasetıdır. Duşman ne kadar kuvvetli 0 • • d • ·-··~· 
mazsa Ha~ harbın en en, Jursa İngilizler de bu . 1 , Bunlarla Avrupa politikasında \•e sulh zumsuz ol ugu kanaatine vanlımştır. * 

- · kuvvetler ' prensıp erme 0 nıs- Çünk- 'lk · ett k a·ı h 
mümkün mertebe mutevazın bette f 1 b. . d k ve har.b meselelerinde bugün müessir o- u ı ~ar e e ı er, emen kuytu 
-aratmak ve ahud tevaıüne yardım et .. aza ır ına ve uvvetle tutu - . mahzenlere koşmakta ve gaz tamamile Uykusuz insanlar 

l y d k nurlar. En ağır muvaffakiyetsizlıklere lan bazı esasları ızaha ça'ııştık. Bunların kayboluncıya kad b ' d ha b lard 
kten rbarcttir. Bu maksa a vaıma . . . .. . . . . ar ır a ura an Bir . m~ _ Alınanvaya ilha- bıle uğraınalan İngilizlerin bu metodla _ letkıki gösterır ki Almanya ile Itnl) vnm çıkmamaktadırlar. . • ınsanın uyku uy.umadan ya§amacn 

fç.m Duçe Avusturyayı ' .. .. imkan h · · B .. ied k" lJ.iından geri bile rını sadece yurutmekteki azimlerini art- arzularına rağmen sulh içlrı hiç bir ümid * arıc.ındedir. öyle olmakla be • 
=:;:sn:~~. a ar tınr. Nitekim Rus - Fin sulbü, pek ya - yoktur. llaııbe gelince, bunun şurada ve- Bir Japon adeti rabcr dünyada senelerce uyumarnış ve 

Eskiden. Sa-vva hanedanı, ancak iki Jn)nd
00
a:. Lon~rada (ve ayni zamanda Paris ya burada patlak vermemesi ihtimalleri B:rçok .. Tapanların yatak odalarının normal yaşamıJ insanlar mevcud'ciur. Uy· 

b"" .. k tııh"l.1> olan Habsburg ile Fransa a- te yle bır yeni tesir yapm~tır. ancak muvakkat bir zaman için öne sü- döşemesi üzerler.ine pusula l'Csimleri kusuz'!uk hastalığı vak'alan pel: nadır 
uyud ,,,__

1
..:;,.. mertebe bir müvazene Bu sulh, İngiliz ve Fransız efkftn u - rülebilir. Her halde harb uzamış, Jiğer çirilmi!:tir. Ekseriya Japonlar. başları olmakla beraber bunlar tabii insanlan11 

rasın a mwııA""• · · b d 1 ı · · · t h .. . . kudret ve nüfuz sa· mumıyesınce, gar ev et erının ağır bır kara ve denizlerde genişliyerPk kaei hir şimal istikametine gelecek surette yat. a ammül edemiyecekleri uykusuuuk • 
teessus ettiğı zaman, af fak" tsi li • · k · hibı olabiliyordu. Geçen Büyük Harb - muv ıye . z gı şe l.mde teUkld o - rnna varmak mecburiyetindedir. Sözfi mazlar. Çünkü ölülerini o tarzda gö - tan hiç bir rahatsızlık hissetmcmektec:Jil" 

d ·· l" ittifakla iti1iıfcılal' lunmuş ve bılhassa !ngilterede hükUme- bitirmek :için Avrupanın barıştan ziyade merl~r. ler. ..,,,ır ı - ,. 
den evvel e, uç u .. t '-~- iks"zlik A •• ---·-············· .. ••• ........... - ............... .-.. ........ - •••• 

.. azenede bulundukları e ~erı ı ve z.f atfile bir ta - harblere yakın olduğunu soy!crsek b11 • "·---··--···--· .. -···-·-
karşı kar1şıya muvh ili 

8
_, idi kım şiddetli taarruzlara sebeb olmuştur. Junduğumuz vaziyete pek aykırı bir ifa-

yıllarCla, talyanın a ,..... . 1 . .. 
.. .. Ha.tbin başlangıcmda hulya, ngllız basını bu munasebetle ckaçırılmış dede bulunmamı-ş oluruz. 

Buyuk b t devam etmekle be- fırsatlar. dan bahsettili gibi hükumet H. 'E. Er.kilct 
Qçlü ittifakla ra ı ası .. 
raber nıısıl hareket serbestısıni ele al - G 

' b defa da harb başlayınca Mus - enç lı cılarımız :~~:. :ıalyanın mihverdeki yerini boz- ava 
~ı.. gene hareket ve karar serbes -

mıyaı-~ 

tisini muhafaza etti. . . 

t _, !Büyu-k Har.bin bidayetınde bı
tıuya, b · d"ği 
f k Iınakla ve sonra, har e gır ı 

itara da dahı müttefiklerle itilafçılar 
Eaman a • 

d kuv.,et müvazenesi devam etti· 
arasın a • t ·t·b . " d t askeri ve siyası 1 ı arını 
tı mud e çe, 

tm. ırl i Fakat gntb devletleri, 
muhafaza e ıi~ · . f 

Avustıırva aleytııne muza -
Almanya ve · . 

·t"baren 1talyanın sı-
fer olduklarından 1 1 

' 
A mmi ı· büyük ölçüde aznlmtştı; 

yası ehe ye 1 

. .. zafer müttefiklerle itilafçılar ara-=! ınüvazeney! bozmuş ve garb dcv-

A 
ada hakim bir mevki ver-

letlerıne vrup · ·b · 
V da Romaya az ıtı ar verı -

mişti. ersaY 
k z hisSe çıkarılmasının ve 

lerck ona pe 8 . 
aııb devletlerinden .acı şile! -

ftalya~a bg ··ne kadar devam etmeleri
yetlenn ugu 

. ebebi işte bu olmuştur. 
nın s M 1· ·nı d 

C!ft alılar gibi usso mı n &, 
Eski "°"vv k l'ği 1 .. k ..ı:~ne sulh ha em ı n ver-

blr gun en~· 

Türk Hava Kuru.mu gedikli hazırlama yuvasının tbırincı dcvresmi ikmal eden 
genç havacılarımızın evvelki gün Anka r.ada Atatürk anıtına merasimle çelenk 
koydupnu yazmı§tık. Relim genç piloUarı anıt önünde göstermektedir. 

Rsdblnlllı 

Bir haslalıfıtır 
Ayac:paşada Bayan cM .• ye; 
- cSon Postanın ötedenberi oku 

yucularındnnı.m, fakat bu nne kadar 
G<:inül işlerıi sütunundan meded um-
mak hiç hatırıma gelmemişti, hatt8 
diğer •bütün yazılarla ilgilendiğim hal
de bu sütunu pek nadiren okumu~

tum> diyorsunuz, ilti!otınıza teşekkür-

ler ederi~ iak3t ne olur ne olmaz, bi
zim yazı müdürü bu fikrinizi duyma-
sın, her :neyse, bahsettiğiniz şekilde 
bir kadın itımad edilmeye değer bir 
kadın tanımıyorum. Herhalde aile i· 

çinden, dosttan olmad1kçn böyle bir 
kadını da çok tehltkeli buluyorum. 
Size .ne l::adar mümkünse o kadnr ih· 
tlyat tavsiye edP.rim. 

Bedbinlik bahsine gellnce: Bn, <ly1e 
hir hastahktır ki, sonu mutlaka ölUm 

vanr. bereket versin bu hastalığa W. 
tulup tutulmamak insanın kendi elin· 
dedir. 

* Bay cZ. O.:. ya: 
Meseleyi yanlı7 muhakeme ediy:;r- -

sun uz: 
- .Kızınızı seviyorum, onunla ev

lenmek istiyorum, cümlesi karşısında, 
hatta bu cümle hiç tanımadıkları bic
adamdan gelse dahi son derece mem 
nun kalmıyncak bır ana baba tasııv· 
v.ur edemem. Yeti§tirenlerı meyvavı 
beğenilmi§ görmek daima büyük b.r 
zevktir. 

* !zm•tte oturnn Dav cA K .• evl n.. 
nıek arzusunda ve c K . N .• imzası at. 
tında 1bu sutunda mektubu çıkmış o
lan genç kıza taltbdir. Benim için ya. 
pı aı:ak .,..ey bur ya bu kadnrlan kay
dcıtmaktnn ibaret. 

TEYZE 



Abdülhamid ile mülakat 
Nasıl söze ba,ıadım , ne cevab verdi ? - Çehresini va kıyafetin i tetkik -
Müi6kat esnasında ikide bir aralanıp kapanan kapı - Kaybolan elmas 

dolu çanta meselesi - Beşinci Mehmedin yanına avdet 

Ti 
Komedi Fransez artistleri 

don tstanbula geldiler 
Yazan : Muazzez Tahsin B~rkand 

ArtistLe>r Vnyon Fransezde 1stanbul valisi Lutfi Kırdarın etrafında 

Kapıdan girilince genişçe bir sofada 1 nı sakalını boyamak adetinden burada l ederim. Evet, kendilerinden birkaç istir
iıulunmuş olduk ki yer yer koltuklarla, da vazgeçememiş olan Abdülhamid o ka- hamını var. Ma1Umdur ki mahdumlarım
ıandalyalarla, bir de yuvarlak masa ile, dar beceriksizlikle boyanmış idi ki saka- dan Abid efendi nezdimdt? bulunuyor. 
basit bir şekilde döşenmiş idi. Bu masa- lından ceketinin yakalarına boya lekele.- Bu çocuk tam tahsil çağındadır. Kendi~i 
nın bulunduğu yerin yanındaki koltuğun ri yayJlmıştı. Elbisesi de hazırcılaruan de benimle beraber burada kapandıkça 
k~ndisine mahsus olacağıııı . düş~nerek, alınmış, adi, açıkça r.~n~te bir kumaştan-! tahsilini temin etmeğ_e ~kan yok. Mü
bıraz uzakça ve oldukça gende, bır san- dı. Onun Yı~dızda buyukçe bır esvab o- saade buyurulsun da Abıd efendi SeJanik 
dalyanın önünde ayakta bekledim. Hadi dası vardı ki tavanından döşemesine ka- ı mekteblerinden birin~ devam etsin. Bu
Paşa ile muhafız, yanyana, Abdülhami- dar tık1ım tıkız melbusat ile dolu idi. rada pek iyi bir mekteb mevcud olduğu
din karşısında ve odanın müntehasına Yıldız .sarayı hazineı hassaya geçtikten na vakıfım. Çocuğun mektebe devam et
yakın bir noktada idiler. Bana elile işa- sonra hünkarın emrile bu nefis elbise- mesinde bir mahzur tasavvur edilemez, 
ret ederek sağ tarafında, ta yanı başında lerden, çamaşırlardan sandıklar dolusu kanaatindeyim. Sonra Abid efendinjn 
bir koltuk gösterdi, ve hepimize coturu- harbiye nezaretine gönderilmişti. Ora- İstanbulda ikametine mahsus lıfr yeri 
nuz!.., işaretini verdi. Üçümüz de, ben~ dan Seianiğe gönderilecekti. Gönderile- yoktur. Diğer mahdumlarla kerimelerin 
saray usu'ile, refiklerim askerce tcmen- medi mi, yoksa kendisi bu eski hatıraları~ sarayları, konakları var; Ahmed Nuret
na ederek, oturduk. Ancak o zaman ta- taşımaktan ise böyle adi giyinmeğe mü- J tin efendi de validesile beraberdir, y~Jnız 
rafı şahaneden söylenecek sözlerin ilk reccah nazarile mi baktı: biimiycrum. Abid efendi yersizdır. Ona Mas1ak ki.iş- Komedi Fransez artistleri dün İstan-,Bunların arasında birçok Türkler de vu. 
lrıs:runa başladım. Cevab verdi: Biraderi gibi onun da se- künü verseler münasib olacak, diye dü- bula geldiler ve dün geceden itibaren Saat beş .buçuk: Artistler, patırtısız, 

Nuıl başladım, nastl devam ettim, si kalındı, ve bütün hanedan azası gibi şünüyorum. temsillerine başladılar. telaşsız merdivenleri çıkıyorlar. İlk ev-
bunu tamamile tahcıttür edemiyeceğim, 1 düzgün, hatta musta1ah konuşuyordu. Burada doğrudan doğruya benden Fransız konsoloshanesi, artistler şere- vel nazarı dikkati celbeden, belki de 0 
yalnız biliyorum ki bir kere başladıktan 1 Belliydi ki daima iht!ram ile, inkıpd sordu: - Bilmiyorum, o köşk boş mu- fine Ünyon Fransezde bir çay ziyafeti ıbizi ve biz onu eskidenberi tanıdığım~ 
ıonra söylenecek sözleri bır çırpıda, dur- ile dinlenilmeğe alışıklık neticesile ken- dur? Bu mümkün olur mu? Siz ne dersi- tertib etmiş ... Trenin dört saat rötarJe için olacak: Madam Mari Bell mavi bir 
madan, ve sesi.mde metanetle irad etmek 

1 

di söyleyişine tam bir emniyet sahibiydi. niz?.. gelmesi evvelce hazırlanmış olan müla- şapka, mavi bir kostüm ve göğsünde par
pek mümkün oldu; birkaç dakika evvele Hatırımda az çok sadakatle kalan söz- Böyle bir suale maruz kalınca beyanı kata tin.kan bırakmıyacağını bildiğim lak bir iğne ile her zamandan daha genç 
aid helecan büsbütün geçmıştı. İlkönce lerini şöyle zaptedece~im: - Tat aft şa- mütalea etmek lazım geliyordu, fakat be- halde, hiç olmazsa artistleri Türk ve ve güzel bir artist ... Herkesin gözleri 
hünkar tarafından se1am tebliği ile, is- haneden getirmiş olduğunuz se':imlara, yan edilecek mütaleanın da bir mülayim Fransız dostlan arasında görmek arzu - onda .. Herkes onun arkasından ağır ağa 
tifsarı hatırla başlamıştım; sonra z;yaret iltifatlara sureti mahsusada teşekkürfor şeklini bulmak icab ederdi. Gafil davran- sile ve belki de heyetin şefi Jan Yonnel- merdivenleri çıkıyor. Halk henüz dlğer 
1naksadını anlattım, ve netice olarak ederim. Zatı hazreti padtşahiyc ihtira-! dım, o şekli bulmadan evvel cevab ver- le ıbir iki dakika olsun görüşmek ümidile kadın artistleri tanımadığı için en çok 
ıbiraderi aliniz bu seyahati tasvib huyu- matı faikamla beraber samimi şükranla- ı mekte acele ettim, ve cevab verdikten Ünyon Franseze gittim. Mari Bell konuşuyor, gülümsüyor, esld 
racağınızı ürnid ediyorlaı·-, diye bitirdıın. rımı arzedersin iz. Bu zamandn Rum~!i sonra öyle düşündüm, hala da öyle düşü- Fransız Birliği binası, bugiin hergün- dostlarının ellerini sıkıyor. 
Bu bir nevi hünkar namına kendisinden seyahatine teşebbiis buvurmus olmaları-· nü yorum ki mevkEmin icaba tını tecavüz. den daha kala'ba1ık ... Bütün Fransız ko- Erkek artistler biraz arkada duruyor
müsaade almak kabilindendı. 1 nı mahzı hikmet adderlerim. Bu havali-

1 
ederek mukabele etmiş olacağım. Dedim lonisi orada: Konsolos, viskonsolos, ataşe- Iar, konsolosla, Bay Valeri ile konuşu • 

Ben bu ilk kısmı bitirince o başladı. nin ahvali siyasiyesi m3lumdur tür~ü ki: - Köşkün hala boş olduğunu zanne- ler, resmi ve gayri resmİ birçok zevat, yorlar. 
Bir yandan onu dinliyor, bir yandan da türlü hırs1 ara zemin olan bu vilavctlcr- diyorum. Bu köşk diğer köşkler gibi em- zevceleri ve çocuklarile beraber orada... 'Devamı tı inci sayfada) 
artık ~k yakından gfumek na~h ~an dn zatı ç~rinri'eri tarafından vu~u~ Mki haka~den ~duğu i~n bugün mBi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'h mı, kıyafetini, hal;ni tetkike vakit ~elecf'k b:r .c;eyahat ezhcr. cihet mu has- 1 olan usule göre temlik suretile olmam 1 müş ve çanta o zatta kalmış. Onu almış 
1uyordum. O hiç zannettiğim s~kılde senatı rla'i bir te~ebbiistür. C0nubıhak bi!e efendi hazretlerine tahsisi mümktin olan zat kimdi? Çanta muhteviyatı ne ol-

~!;;!~i. Ben kendisini çirkince, esmc>rce, 1 muvaffak bilhayır eyl('.sin. 1 olur. du? O zamandan bugüne kadar yapılan 
yet çukur siyah gözlü farzederdim. j Bu sözleri kemali dikkatle ve e'..libane 1 Derhal müstebid hünkar, mahliı' sıfa- müracaatl~rdan ve teşebbüslerden bir 

.{iç öyle deği'.W.. Çirkin olmaktan ziyacle takdir manaları işrab Pd"rek bir tavırla 
1 
tmın altından yükselen amiriyet sesi'e netice a'ınamadı. Tahkikat daha ziyaıfo 

güzelliğe yakın bir çehresi; ve beyaz, dinlediktc>n sonra cnun bitirmi~ old:.ığu- beni kesti, haddimi bildiren bir eda ile: derinleştirilirse belki bir netice hasıl o
belki de pembe bir teni vardı. Gözlerinin I na hükmedince söylenecek şeylerin ikin- - Siz arzedersiniz... lur. Çantanın bu suretle zıyaa uğraması 
ren~ni tav~ı ede~i~me!c içın. çak•r d,ye-

1 
ci kısmı~a geçme~ lazım ?eldi. ~nc<ı~ o. Bu, cbaş~~ ş:ye k~rışrna~ın!, m~na - çok teessüfe şayan bir hadisedir. 

cıeğim, koyu mavı ıle açık tırşe mahlu-ı zaman dıkkat ettırn, bcmm gostcrılen sına alınabılirdı: -- Her şeyın çaresı b-..ı- Söyliyecekleri bitti. Artık bize iz.n ve-
tundan mürekkeıb bir renk. Yalnız bun- yere geçmeden evvel ayakta bek1ediğim lunur ... dedi. rircesine bir harekette bulundu, ve hep 
tarın çukurluğunda aldanmamıştım, gali- nokta bir oda kapısının yanında bulunu-! Gözlerimi indirerek ve edebimi takı- beraber ayağa kalktık. Bu çanta hikaye
ba evlerinin geniş bir daire ter::;im et-! yordu, ve şimdi bu o~anın kapısında hır narak aşağısını bekledim; o eskı sesıne si herkesçe ma!Umdur. Uzun uzun bütün 
mesinden ileri gelmiş olacak. had nen a· kaynaşık'ık vardı. Ovlc hissediyordum tavdet edeek devam etti ve> o sırada zihinleri işgal eden bu mesel~ hala bu
flTI çukur olmak tesirini yarıyordu. öy'e ki orada biri vardır. Elbette bir kadın o- kaynaşık kapı bira~ titredi: - Biz Yıldız
ki nazarl, derinlerden. sanki esrar Ye lacak. Abdülhamide menfasında rPfakat dan çıkarken benımle beraber buraya gün bir muamma olmaktan kurtufama
hafaya ile dolu bir kuyudan geliyor gi- <'den kadın... Sonradan anlaşıldı ki bu gelen kadınefendinin bir çantası vaı:dı. mıştır. Çantayı kim aldı ise onu ne yap
biydi. Onun içindir ki güzel olan bu göz- kadih mevzuubahs olacak bir m0sekde ! Bu çantanın içinde mücevherat, nukud tı? Bu da kendisinin bi1eceği bir iştir, 
terin manasında üşüten. ihtimal hakkın- alakadardır, ve ona oair söylenecPk si:"·z- l ve esham vardı. Mecmuu mühim bir mik- elbette.·· 
da evvelden hasıl olma fikirlerin tec:irile leri dinlemek merakındadır. tara baliğ olan kıymettar şey1er ... O ge- Abdülhamid önümüze düştü, ve bizi 
Orperten bir şeyler vardı. Bunu tahlil Sözümün ikinci kısmına da cevab ve- ce kargaşalık içinde arabaya binerken istikbal ettiği dış sahanlığa kadar geldi, 
etmek pek mümki.in değildi, herha1de o- rerek arzularını bi!"er birer ve durma•fan, j kadınefendi bu çantayı orada hazır bu- gene o noktada durdu. Ben takarrüb ct
nun ~zJerine uzun müddet b:\kmo.ktan tereddüd etmeden !'ıraladı: - 7,atı ~aha- lunan zevattan birine tevdi etmiş, :he- tim. O bana elini uzattı, elimi sıkmak 
kaçınan bir hisle kıyafetini t:t~ik ettim. nenin bu suretle de ibraz buyurd~kları 1 men a!ınmak üzere . . . F~kat tcl3şl~ ~an- için .. . 
Her şeyden evvel kaydetmelıdır ki saçı- abfettcn dolayı ha~c;aten beyam şukran ta gerı alınmadan araba ar yola duzul - Bana ne yapmak yakışırdı. Onu bugün 

Ancak sana şunu haber vereyim Kl 

oldukça kurnazdır ve böylesini elde ·et-

ek için vaktinde da~dınmalıdır. Ha! 
l;t ki aklıma geldi, sana kocaman bir 

banknot var. Komisyon da •lmıyorum. 

«Son Posta•nın edebi tefrikası: 1 O 

AŞKA İNANMAYAN 
ADAM TERC~ ME EDEN: 

HALtT ~AH ı:<'' O Z AN SOY 

bile gestiremiyorum. O sırada zaptoluna
mıyan 'bir hamle ile elini aldım ve au
daklarıma götürerek öptüm. Belki '~e iyi 
oldu. Maslak köşkü münasebetile bir ak
sırık kabüinden kaçan yersiz sözlerim
den sonra hasıl olma nahoş tesiri silecek 
bir hürmet ... 

Muhafıza teşekkür ederek gene Hadi 
Paşa ile arabaya bindik, gene susarak 
rıhtıma, iskeleye geldik; ben zırhlıya 

geçtim. Herkes son derece merak ile be
ni bekliyordu. Bu mülakatın tafsilatını 

anlamak için bütün yüzüme dikilen göz
lerde sabırsızlık vardı. Ben bittabi her-
kesten evvel hünkarı görecektim. O gene 
sadrazamla ve paşalar '.a beraberdi. Hep 
c, mülakat mı devam etti, yoksa avdetimi 
görünce onları tekrar celb mi etti, orası
nı tayin edemem. Herhalde hikayemi on
ların yanında anlattım. 

Başta hünkar hepsini en ziyade mera
ka sevkeden ve biribirinin yüzüne bak
mağa sebeb olan fıkra çanta meselesi oı .. 
du. Haiid Ziya Uşaklıgit 

yapışına hayran kalıyoı·du. Gayri şuu
rundan silkinip çıktığı zaman, ihtiyar 
Nataşa'nın, yastığında uyumuş olduğunu 
gördü. 

* :lııll 

Baron, apartımanına çıkarken, son bir 
kadeh limonlu soğuk su içmek için siga
ra salonundan geçti. Gaspar her zaman 
gibi, kendisini orada bekUyordu. 

Cüzdanından 1.000 franklık bir ban
bot çıkararak çocuğa uzattı. Rozelin ne 
elini uzatıp alarak, ne de meseleyi anlı

yarak paraya bakıyordu. Yazan: Jorj Delaki - Sen işine git, Gaspar-, ben yalnız 
- Ey canım, ~te l>u para senin! İste-

miyor musun? Sanki ağzın süt kokuycr
ınuş gibi! Sen Pantrüşardsm, ben de öy

le Panarnlıyım [**]. Bir mernleketliyiz 
ri Jltlıu! Böylece ikimiz Pııris dili konuşa
., • z. İşe başlarken dediğimi yap: ser-

konarsın. Dost Friç [ 0 *] işte evin 

acaib bir adamdır; fakat göreceksi:ı 

Jtıı, fena herif te değildir. 

Rozelin banknotu gayri ihtiyari aldı.' yar cbaba> [****] cibinliğin kubbesi al
Tekrar giyinerek Gaspar'la beraber ot.r 1 tında küçük bir gece kandili ile aydın
mobile bindi. Gece kapıcı:;ı kapıyı açıp 1 1anmış olan yatağında, bir azize sandığı 
kapadı. Otomobil yola koyuldu. 1 dibinde fildişinden mukaddes bir kadın 

Gaspar: gibi oturmuştu. 
- Nereye gidiyoruz? - Hayır, Saşa ... 
Diye sordu. - Orada ne yapıyorsun böyle, gözle-

- Kolenkur sokağında 15 numaraya. rin açık? 
- Ay! orası benim doğduğum memle- - ... Senin için dua ediyorum. 

ket. Ben sokağın öblir ucunda doğmu- Mavi Sakal yatağın kenanna oturdu 
şum, ~6 numarada. Eğer ıstersen, Sirano- ve kendini küçülterek: 
da durur, soğuk bir şey içeriz. - Hakkın var, dedi. 

·~ j Argo d11inde bu kelimeler de Pantın, - Peki, olur, fakat parasını ben vere- Yüzü tatlı, hareketlerı yumuşaktı. 
uche Pampeluche Pam manasına ge. 
"'1dt.s, Pant.ruchola, Pantruchard (ka. ceğim. Yalnız siz kimsiniz? İhtiyar kadın, sanki karşısındaki alt-

ohıı.a Pantrucharde) Parısıı manasına. - Ben mi? Ben oda uşağıyım. mışlık adam hala on yaşında ve bilya 
•oı J>Oıit rriu: iki Fraruıız müellifi o. * oynamak hevesinde imiş · gibi: 
Brtman il<' Chatrlan'm Cbtrlnclal 1822- ** - İyi eğlendin mi, Saşa? 

ll•te ıı: dık Baron, otomobilin konaktan çıktığını lklnclsl 1828.1890) m'"9 re en yaz - Diye sordu/ 
• blr romanın ı.mldlr ki .10nradan gene duyunca, iç avlunun pencere!erinden 

Hakikaten onun yanında tekrar çocuk 
J.ıdmle üç perdelik ellenceli bir komedl ıpğını gördüğü ihtiyar dadısı Nataşa'nın 

B o!duğunu hissediyor ve iğrenç yalanın 
de piyese de oemmlfl•rdtr <18713>. u dairesine doğru yürüdü. Kapıyı hafifçe 

ttaıyan bestekin ııutaaJt CMa&- vurup iıçerlye girdi. ebediyen ruhunu 90ldurduğu güne kadar 
> ~rar dan 11193 1ıe :ıtomedl llrtk ol&. -----------

ın tJ ..,,-a--'-kl mtlkAıeme - Eyyl ne o, dadı uyumayor musun? [ .... ] Baha.: rusça Jcocakan ve kcJıtlii bes&eleamlf r. .._.. ,.... , __ , lhti-
Pbelb'ı kahramanına ıeımıh edlllJOr. Hemen hemen Jill yqında OMUA ~ miu.ıüula 'bir balk kellmML 

parlak geçen ilk çocukluk ve iman yılla- yatacağım. 
- Peki, patron. 

rını yeniden görüyordu. 
Henüz aleme 0 facialı acısını, itima- Ve efendisi kendisine başka hiçbir S'.t· 

dının o tamir olunmaı kazasını affetme- al .so~~d~.r::n, i~ve et:~ .. d.. B 
mişti. Fakat, dadısının yanında, biraz o, - uçu zı e ne go ur um. an-
kaybolmuş cinnet lezzetli eski tada k11- knotu aldbı. d .. t ih 

vuşuyordu. 

- Gürültü ettik değil mi, ha? 
duydun mu? da~edildi ... 

Bizi 

İhtiyar kadın hemen cevab vermedi. 
- Her akşam dansediyorsunuz. Her

gün gürültü ediyorsunuz. Fakat ben pek 
az duyuyorum... Niçin başka geceler 

gelmedin de bu gece gel.din? 
Mavi Sakal, kendisi de, bir lahza sü

kut etti, sonra samimiyetle: 

- Bilmem ..• 

Dedi. 
İhtiyar kadının elini alıp başına koy-

du. Bu kuru ve ince avuçtan bir nevi 
mukaddea silltfuı yayılmakta idi. K•Jyu 
güıiahkar, bunu tahlil ederken, bu yarı 
öH1 ilrtiyar tl'YiD böyle ruhani bir tcsjr 

Baron un an memnun ve mus er 
göründü. 

Müstehzi çehresini takınarak: 

- Pek tabii, dedi. 
Sonra, ancak yarı latife ile: 
- Bu yaptığımız pek ihtiyatlı ım ha

reket değil. Ha, ne dersin, bu dört saba
hın birinde, aile mücevherleri amatörle
rinden iki veya üç lcülhanbeyi gelir ya 
ziyaretimize! Kover'i evde tutmalı. Hay
di, bonsuvar. 

- Bonsuvar, patron. 
Mavi Sakal odasına girdiği vakit, ora· 

da, bir sedire yatmJş, gece penivarı ile 

kendisini bekliyen Magnayı gördü. 
- Ne yapıyorsun orada? Git yat ... 

(Arkası vıır) 
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r··M·ö·N··til.ö"G···:··· Oıcsilrenlere d air . , ...... _____ ................ .. 
öhö, öhö, öhö, mıa. 
Merak etmeyin, 

ftnıdi geçer, boia
znna küçilk bir 
rıcık geldi de f·k
!ilrüyorum. 

Öhö, öhô, geçi, 
Yor. geçiyor ... 
B~na hiç razı 

değilim, siz de he
ni taklide kalkıp 

öksürmeyin! SJn
r;ı bura.g bozuk 

radyo çalınan ma

halle kahvel~rine 

döner. 
Kurban oldu-

bir şey 

fwn öbürük ne iyi feydir. 

yok, 

Niye gülüyorsunuz, yüzüme acayib a
cayib bakmasamza, yalan mı söylüyo
rum? Şimdi •ze isbot ederim .. 

Öksilrii~ iki nev'i vardn-. Biri ta
bi!, öteki aun't. Yani sizin anlıyacağınız, 

biri: insan gripe tutulur, soğuk alır ök
.Urür. (Beylesi hepimizden uzak olsun.) 

İkincisi zoruna öksnrQk. Bunun için de 

(hepimizden uzak olsun) diyeceğim am

ma 2annedersem, ben de dahil olduğum 

halde htç btrlmiz razı fllmıyacağız. Se

bebi. gayet basit. Öksürllk işimize yarar. 

Şimdiye kadar bunu düşilndünüz mü?. 

Ne gezer. Öyle ya, stz de benim gibi dıi

ftinceli olacak değildiniz yıı ..• 

Öhö, öhö, 6hl5. 

Ben fbndi neye öksürdüm. Nezlcm mi 

'Yar?. Hayır. Boğazıma kılçık mı kaçtı? 

O da hayır. 

-Ya ne oldu?-

Diyeceksiniz, hah iJte sebebi: 

- Söyllyecek lif bulamadımdı da on
dan. Eğer l5U(lrnıeyi bilmeseydim, kar

ımızda ağzımı açıp aptal aptal bakacak
tım. Ök!Orllk imdadıma yetişti, böy!esi· 

ne can kurban. 

* Mesela sokakta gidiyorsunuz. (İyi gi

yinmiş bir erke:I işaretle.) Siz Bay ha

linizden be111, ilerde bir adamsınız. 

İstersiniz ki; herkes !izi görsiin, size 

baksın, sizi selamiasın. 
ESkiden c Yangın var> diye 

mahalle bekçileri gibi: 

bağıran 

- Heyyy, ben gelıyonım, bana bakın, 

beni selA.mlayın diye haykıracak değil -

siniz yal Yürürken şöyle: 
Öhö, öhö, öhö. Dediniz mi, etrafınız -

dakfler sizi görürler.. Hiddetlcnmt:yin 

yapmadığınız ıey değildir. 

* 

Dersini bilrniycn me~teb~il.~r içi~ rık-ı neder ki .ö~rünc~ kul~~:mın -~i~i -~apa
sürmek en iyi çaredir. Okruruk geçmce- nacak; bınnden gıren sozler. oburunden 

ye kadar, hatırlıyamadıkları aklına ge1ir, çıkmayıp kafamda yer edecek Olur ya, 

gelmese de zararı yok. Öğretrr.en. çocu- neye olmasın, aksürüğün kerametidir. 

lmın Bayan Aliye ile akraba olduğunu 
bilse, Bayan Zehra ile Bayan Fatma da 
bunu bilmeseler .. 
Bayan Ayşeye bir 
vazife düşer, bu 

ğun hasta olduğuna hükmedip fazla bir * 
şey sormaz. Bir öksürük daha var. cCan 

dedikoduyu kes -
kurtaran 1 menin Jazım oldu-

* 
Eğer insanlar 0ksii rmenin ne oldu,qu~ 

nu bilrnl*ielerdi, geceleri sokakta kimse 

bulunmazdı. Bilmem d:kkat ettiniz mi? .. 

öksürüğü>. Bu hepsinden mühimdir. 

Ben kendi nefsimde pek çok defalar 
tecrübe ettiğim için iyi bilirim. 

Bir misal, sınıftayız, yanımdaki arka

daşım ders dinliyeceğine boyuna karika-

ğunu anlatmak, 
Bayan Nazlı gel -
mi~. diye açıkça 

söylese olmıya -
cak .. Öksürük im
dada yetişir: 

Öhö, öhö, öhö .. 
Ötekiler bu işte 

çekinilecek lür şes 
Fakat, ~ıına emin olun, hiç birinin ök· yor; yakalanacak... Ben kurtarabilirim, 

r olduğunu anlayıp 
sürüğü tabii deği'dir. Öksürmelerinin fakat bir şey söylesem iş anlaşılır. Öksü- derhal susarlar. 

Eğer odalarınız sokak üstünde ise dinle

yin, evinizin önünden geçenlerin hemeı1 

hepsi öksürürler. 

tür yapıyor, dünyanın farkında değil ... 

Muallim kürsüden kalkmış, yanıma geli-

biricik sebebi kendi kendilerine cesaret rüıilın: Yalnız bu öksü-
vermek içindir. Meşhur bir söz vardır: Öhö, öhö, öhö.. rüklerde fazla :iik 

<Cebine öksüreyim de korkma> derler. Arkadaşun ta'bii bana bakacak. bana kat lazımdır, ba -

Hiç yalan değil, ya öksüre öksürQ. gide- baktı mı muallim de gözüne ilişecek, o- zan insan kaş ya • 

nin yolda kendi öksürüğü kesiliverse ne nun yakalanmasına kalmadan sıranın ü- pay1m derken göz 

yapacak? .. Cebinde başkasır:ın öksürüğü zerindekileri el çabukluğile bir yere sak- çıkarır. 
varsa, ondan cesaret alır da ödü patla- layıp kurtulacak. Öksürükte bir 
maz. Bunu büyükler de yapar, bilhassa ba- parça acemılik her şeyi meydana vurur . 

* Babam beni azarlamadan evvel birkaç 
defa: 

Öhö, öhö diye öksürür. Söylıyeccği 
sözler malı1m, haftada bir iki defa işit

tiğiın şeylerdtr. Bir kulağımdan girip, 

aradaki •boru vasıtasile öbür kulağıma 

geçecek, oradan da dışarı Çlkacak. Zan-

yanların bir adeti vardır. 

Dedikodu, diyelim ki: 

- Bayan Zehra, Bayan Fatma. Bayan 
Ayşe toplanmışlar, Bayan Allyeyi çekiş
tiriyorlar. Tam bu sırada meclise bir ba
yan daha geliyor, onun da ismi olsun 

Nazlı, Bayan Nazlı da Bayan Aliyeniıı 

akrabası olsa, Bayan Ayşe de Bayan !'!az-
. ................................................. -··-·-·-································································ 
C: Yeni bilmecemiz :::::J 
Yukarıdaki resmi gazeteden kesin ve 

beyaz dört köşeleri vı:receğimiz izaha~ 
uygun harflerle doldurun. 

l - Alfabenin başı. 
2 - Aramak masdarından emri hazır. 
3 - Atlı nakil vasıtası. 
4 - Kalın kumaştan bir nevi palto. 
5 - Alfabenin başı. 
Doğru bilenlerden bir kişiye maroken 

kap1 ı, fevkalade kağıdlı bir büyük hatıra 
defteri, iki k~iyc gene maroken kaplı ve 
fevkalade kağıdlı muhtıra defterleri, iki 
kişiye birer Şirley albümü ve diğer elli 
kişiye de ayrı ayrı güzel ve kıymetli he
diyeler vereceğiz. derdiğiniz zarfın üzerine cBilmecet ke

liınesini ve bilrnecen~a gazetede çıktığı 

* Nasıl Bayanlar. Nasıl Baylar, öksüriı-
ğün ne iyi şey olduğunu siz de anladınız 
mı?. 

Şimdi hep bir ağızdan öksürebiliriz. 
Öhö, öhö, öhö, öhö .. 

( Oyunlar eğlenceler ) 

Şapka kapma oyunu 
Bu oyun dört. beş, altı kişi arasında 

oynanabiJeceği gibi daha fazla kişi de 
oyuna iştirak edebilirler. Oyuna işti • 
rak edenler. bir sıraya dizilirler. Bun
ların bulunduklan yerden yirmi otuz 
adını ötede bir çizgi çizilir. Oyuna işti-
rak etmiyen bir oyuncu hakem olur. 
Ve onun işareti üzerine oyuna iştirak 
edenler çizgiye kadar koşar. Başların -
dan şapk:llarını çıkarır. ~"'izgi»e ters 
olarak bırakırlar ve hareket ettikleri 
noktaya dönüp tekrar şapkalarını bı -

raktıkları çizgiye gelirler. Orada f:l do
urunadan .şapkasıru en evvel giyip ha
re!,et ettikleri yer ilk dönen oyuıncu 
birinci gelmiş addedilir. 

Oyunun el dokunmadan şapka yiy
Bilmeceye ceva":> verme müddeti on 

beş gündür. Bilmece cevabını bize gön-
=--=======-=====-===---==========o::::::==-====- mek kısmı bilhatiSa seyredenleri çok 

tarihi yazınız. 

Akıllı tavıpan nasıl k urtuldu ? gü1düriir. Oyunculardan kimi ,şapka 
giymek isterken düşer. Ki.mi şapkası
nı giyer. Fakat el dokun.durmadığ: için 
ıyı giyPmediğinden sevinçle geriye 
doğru koşar.ken tekrar başından düşü-_ 

rür. 
Oyunu kaybeden oyuncularl oyun

dan çıka'rma-k ve şapkası başında dön
müş olanlar arasında tekrarlamtık su -
retile tekrar edilıerek. en sonra kalan-

Sofrada yemek bitiyor. Olur ya, biri- lar da oyunu kazanmış addedilebilir -
nt unutmU§lar, zavallının tabağı boş du- Akıllı tavşanı bir köpek görmüş, pe- Köpek yaklaşmıştı. Çocuğu ve ara- ler. 

b 1 k c:ine düşmüştü. Tavşan kaçıyor, köpek balı tavşanı gördü. Tavşan hiç kımıl- ,---------------... 
ruyor, yemek isterim dese ayı c. acn , ~ 
kolayı var öksürüverir. kovalıyordu. Akıllı tavşa.r. ne yapaca- darnıyordu. o kadaı: ki nefes aldığı bi- KUçUk okuyucularımıza 

Öh'ö, ti, öhö!... ğını şQ§ırmıştı. Kôpek çok hızlı koş- le belli olmuyordu. Köpek: !Vfektebleriııizde gnıp halinde 

Öksürdü mu
", m---•e tamamdır. Taba- tuğu için ergeç yakalanacaktı. Bu es- - Aldanmışım, dedi, oyuncak tav- k tt ~ f ~n 
~ çı ar ıgınız oto5 ...... an gönderi • 

Y k k nada ıbir çocuğun dört tekerlekli ufak şanı hakiki tavşan zannettim. 
jlnın boş olduğu gözP. çarpar. eme 0 - niz. Bu fotoğraflar Son P ostannn 

Sayfa , 

Okuyucularımızın şiirleri 

MEHMEDCIK 
Dünyaya gelmedi, bir e§iıt daha. 

Yılmaz kuvvetine, biçilme? paha 

Sonsuz kahramanlık yakt~ır sana 
Şere 'ndir senin; vatar.ın adın. 

En yüksek varlıklar temiz ka-ımc?a 

En yüksek manalar saklı adında 

En yüksek mücevher vard!r yanında 

Şerefindir senin; vatnnm, adın. 

Yazmadı yazamaz, tarihler başka 

Sen gibi bir büyük ka1ı.ramar. daha 

Varlığın sönemez bin1<'1'CP. yaşa 
Şerefindir senin; tıatanm, adın. 

1392. Ri - Gi 
Ankara 

YURDUM 
Bennim yurdum bir incWir; 
Be§ kıt'ada birincidir. 

Zümrüd gibi yüce dacjlar; 
lrnııklan ne hoş çağlar. 

Kaval sesi yanıaçla,·dan; 

Güzel ku§lar ağaçlardan. 

Mani söyler dört bu.ccığa ... 

Neş'e saçar her ocaga. 

Altın ha.şak ovasında: 

Aslan yatar yıı.vasındil 

Çelik sınırında bekçi.; 

Türkün ihtiyarı, genci. 

Gönen: İffet Turhanoğlu 
····················································· 

Okuyucular1mızın 
fotoarafları 

Eskişehirde11 :Süleymıın Altmay. Sc.>va1 

Altınay, Kılıç :)sr.ım: Altmau 

b bir oyuncak arabayı çekerek yürüdü- Uzaklaştı ve gözden kaybolunca tav- Ç 
bulur. Üzüntüye hiç mahal yoktur, en ocuk sayfasnnda neşredilecekıir. 
biraz obur olduğum içın öksürün bu çc- ğünü görmüştü. Tavşan o tarafa gitti şan da arabadan atladı ve yuvasının Çorludan beş 1stanbuldan Josef 

f
. idine ba ... h.-.:rn ve arabaya oturdu. yolunu tuttu. ..................................................... ı,ravru Kunsı.. 
:..:.; ___ :r;... ~-- -·- ---- ------------········· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• • •••••••••• ·············-···-··--· .. ·--··-··-----.... -----···---····· •• ·-................. - ·-

Meşhur avcı Bay Sefer, çiz
melerini iyi boyamadığı için 
uşağı Aliyi dövmüştü. 

Ali çok hiddetlenmişti. Bay 
Seferin yanından çıkınca: 

- Senin de alacağın olsun. 
DedL 

Bay Sefer ertesı gün evde 
bir büyük yılan gördü. Bay 
Sefer yılandan korkmazdı. 
Tüfeğini kaldırdı. 

Kendine doğru gelen yılana olanca hırile vur
du. Yılan parça par~a ol muş, yılanın içinden fa. 
rel~r çıkm1ş, Bay Seferin üstüne, başına zıpla
mışlardı. Bay Sefer kot ku içinde idi. 

Ali de karşıdan güll\yordu. Çünkii Bay Sefe
rin zannettiği .şey: yılan değil, içinden Alinin 
fareler doldurdueu bir yılan derisi idi. 
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istanbulda bahar 
ve yaz hazırllğı 
(Baştarafı 1 ind 1ayfada) 

Mart IO 

Molotof, Rusyamn bugünkü harbde 
b'taraf kalacağmı nan etti 

Her sene bu mevsimlerde, hatti daha ı · · 
biraz sonra yavaş y.avaş sayfi e ·· - h (Baştarafı lnd sayfada) ı melidir ki. menfaatlerimize karp ya 
Jarken sayfi ed kil l k~ goçu_ UJ- miş olduklarını ileri sürerek A!manyaya puacak olan herhangi bir harekete 
nasib '
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raky he. derk~ mal . n mute - karşı iliını harb ettiler. Halbuki İngilte- la tahammül edemevi'L 

. şe ır e ı ev enn kiralan " -
düşerdi. Halbuki konturatlan l:ıiten evle- re ve Fransanın asıl gayesi Almanyayı Amerika ile olan münasebaıt.ımız is 
. ah'bl . parçalamaktır ne i'-··ıeşrn· d k··ını· . tir rın s ı en, kiracı çıkmasın diye dua e- · ,. t . ., ı ış, ne e o eşınış .• 

decekleri yerde fiatlara l Sovyet Rusya kat ıyen ngıllz ve Fran- Molotofun bu raporundan anlaştl 
, zam yapıyor ar- r . . ileti lmı -~-

mış. Şehrin merkezt semtleri bu fiat ~ sız emperya ızmının ° yac~ı.u-.· ğına göre Fin harbinde Sovy«Jerin za 
tınlışından umumiyetle şikayetçidirler Dahldye ~~ ~İ . tenkid yiatı 50 bin ölü ve takriben 150 biı . s .r1· 1 · Molotof bılahare ngıltere ve Fransa- yara! 1 ,,.,.. 

- Evet . . . Fakat sonun ~ktuı-. Enın- B~ka bir şey düşünemem. Beyhude a,,~ı~e ~r .arasında ~n fazla rağbet, nm Sovyetlere kaili takmdık!an huma- ı ~ m""'j'~ur. • 
de sonunda adliyenin eline düşeceksin.. konu-rmıyahm!. söyledığımız gıbi daha şımdiden Boğaza . te temas ed k, Sw . Yuksek Sovyet medisiıncle 

Sabıiyenin içinden gelen bir emni • Di;•erek İshakın sözünü İte$tf. Bir - imiş. Bu~~ iki ru:lü izah .ediyorlar: :~~~vkif edilm~~ Par:ı!k~ - M~.kova 29 ~A.A.) - Yükse~ Sovye 
yet ve ıtimadla: söylediği ~u sözlere ib- denbire ikisi de sustular. Sare gözleri- . 1 - Dıger sayfıyelere nısbetle, Boğa~- ret mümessilliğinde ara;tırma ya;ıld~ğ: ~ecl~ı ~d s~ya~t. ~dakı rapor~ 
lisin kahkahası cevab verdi: ni duvardaki zile dikmiş, sakin. mü~e- ç•ı daha ucumtuş. Bu sene kira'ara ıam nı, İngiliz sanayi mamulatının Sovyet ar~~A cümhurıyetinın - teş~illtı h~kkı 

- Eninde. sonu~ ce~enn~e vekkil duruyordu. İshak gene sordu: ;~P~~~ ~lm~n: ra.t~n, gene A~aJa- Rusyaya sevkinin tatil edildiğini uzun u- ::r.kiv:ı::r ve 
1940 

bütçesini tetkike ]Q 
cayır cayır da yanacagım. degıl mı? -- Demek kararın kat'idir? Havatı- •..JL_ 

1 
1 

y.. 0 .a.' mış vesaıreye zadıya anlatmış ve 'bu münasebetlt" gerek i .. ır. .. 
B ı !d.ll'kti s ı ı· k w. • • • • nı:.Ut!t e tercıh edılır vaziyette imi~ mnbz - Sovyet IDUD8llebatı un ar sa ı ı r are... nanma_ :ıı degıştırmek ıstemıyorsun? 2 B . :r· Çemberi vn. gerek Daladyeyi ş:ddetle p · •29 · · . . . 

için &'bdal olmak ıazım. Ben abdal de- - u sebeb çok yermde (!) Halkın . • . . - arıs - Petıt Parısıen gazetesın 
ğilim Nevse. bo sözleri bırakahn. - Hay~r... Bo~aziçine hücum etmesinin ikinci Amili t.enkıd et..'lll.Ştır. , Londra muhabirine göre, fngiltereni 
demek. b •. tak": t . k . bı - Benım hayatımı zehirlivecek olan Boğazın vaziyeti .. ne olur. ne olmaz dP _ Alman - Sovyet ticareti Moskova büyük elcisi Seecbı yakında me1 

. . b. enbı 1

1 
.e mıyk~e, sın, e - bu kararın akıbetlerini hesaba katıyor niyormuş .. Bir telılike anında en emin Molotof bu arada. Sovyet - A!man muriyeti başına gidecektir. 

nım.e era er ge mıyece sın.. , tic ri mi nasebahnda:n da bahsed k. H h" b" k" musun. yerlerden birisi Boörazicp sayılırmış 1 ere Salahiyettar mehafilden bildi'1ldiğin 

B
- ayır, ıbç ıkr vda ıtk .. ·t~ idi ld f - Evet . Rica ederim art•k benı· Ne 7.ehirli gaz tutarmış, ne bombardım~~ bu münasebatın müttefikler tarafın - göre, İngiltere hükfuneti Seedsin mezu "' 

u son cva o a ar a ı s - · · · d h k tenk"d ed
0

ldiw. · .__k d h" b. .. .d lm d • art. rah:>t bırak. Yoksa garsonu ve koc"•mı dan mütee<-sir olurmuct. an a sız yere 1 ı gını söy~ niyeti biter bitmez Moskovaya döndüğQ 
üt! a ıç ır umı o a ·~rn• lit °" :r 1 · f ç·· k .. Alın il ti t ·· ,J anı~ kt fk di F. k · • cağ ~nAım .. Bakınız az daha unutuyordum: Tür _ emı~ ır. un u anya e car mu nü görmek arzusunu izhar edegelmişti: 

ama a geçı mc · . ~ at arzı.1suna F 
1 

~iye sanki harbin eşig" ım:le in:;; gı"b' nascbat idame ettlren memleket yal - Öyle anlaşıbyor ki, İngiltere şlmdilill 
muvaffak olamamış şıkarını elınden - ena vaparsın.. l~ ı or- So R yd cıew·ıd· M kaçı·mış bir sırtlan' tehevvürile gözle- S&~. b~~denbire duvardaki zile atıl- ~~a ba~ılS: .;t. ikinci sebeble rağb~t .gö. - :nvav~:~a ';eniş ;~;:~ta ~~nn: ~;8J~~;1;ünasebetlerini kesmek fikr" 
8n! Sareden ayırmadı. Sükununu tı;~k ~stedı. fshak ondan evvel atıJara~ Birçok' s .> .>~ deÇÇaml lıca tep~SJ ~lf· va ile ticaret yapmaktadır. Hong-Kong 29(A.A.) - KAnunusanf 
gü 1 °kl t d. d zıh h1r hamlede cekfr kopardı arına gore arn ıca tepesı ve cı - • · 

ç ,., e zap e. ıyor u. . . . ~ . ' . . · varı Majino hattı kadar emin bir yermiş. fsvf't', Norveç ve Fln1andiya paktı den.beri Hong-Kongda muayene için tu-
- :::>are. dedı. Ben senın tahmın et - Sare gerism gerıye gıttı; elleri ar - İşte dedikod 1 ·· ah 11 k . Sovvet ba!Wekili bundaın sonra söz- tulmakta olan Sovyet Selenga vapunıt 

tf~inden co1c zenginim. Bu para bendE 'kasında, duvara davandı. Heyecan-dan raber aile b~t ar~ go:e Pb alıdı ğ ıle b~ - ]erini 'Fin - Sovyet harbine intikal et- kalay antimuan ve volfram hal!!ulesi tle 
va ·k i1JAb 

1 
h . ed.w. . •·· -· -C', •• - 1 1 .b. çe ermın ozu u u şayıa- , ı n ma:o. u o marn ve er ıst ıgımı ~llref,'l 11.0 sunu parca ıvacaK gı ı ll*ı - ları arasında sayf·y ak tirerek. Kızıl ordunun zaferini teba - serbest bırakılmış ve Selenga dün lSAle-..,ıa • y .. ·· .... k k ı e mı muammasını o 

.; .. paı m... yorou. U7.U gozu ıo rmızı • lmuştu: açacak anahtar. rüz ettirmiş ve İsveç ile Norveçe, Fin- den sonra Hong-Kong limanını terket • 
Bi•· .Mhzada ceblerini boşa!ttı. Bin • ? daidkaya kadar büti.in mücadele Bence bütün savfiye göçünü bu sebe- Jandiya ile pakt yapmamaları için ciddi mi§tir. 

l~rce hra w bir .~a~~fınd ~ masa örtüle::i- miınakaşadan ibar~t iken arl11~ ic; aZl- bin kuyruğuna bağlayıp şeyhislam Yah- bir ihtarda bulunmuştur. Molotof, bu Londra 29 (A.A.) - Resmen haber ve
rur.. c1111·.cluqu kuçuk masada ·Loplandı ve tl\·ordu ve Ssre hır ı;:a lyc i 'nd 0 , ne ya Efendi gibi: üç devlet arasında aıktedilecek ol:m her rildiğine göre, Pasifik denizinde İngiliz 
tekıar Jrhakın cebine yerleşt!.: büyük bir tehlikede bulundu w nu an - Bülbüller öter, güller açar şad gönül han eri bir ~İ)"?.'Sİ veya tedafüi anlaşma- gemileri tarafın-Oan tutulan SP.lcnga ve 

- Görüyor musun? Bu para benim lad:. O zamana kadar fshr~~,1 y .-ıi hir yok. nın 14,in _ Sovyet sulh rnuahe<lesine mu Mayagofskl isimli Sovyet vapurları Fran 
ebPdi, en emniyetimi temin edecektir. "erik aradıi!ım. bulamıv ra1< Hiç böyleliğin görmemişiz #aslı baha- halif olacClliını. fsveç ile N<'rveçin bi - saya teslim edilecektir. Gemiler kaçak 
Sen korkunla ve ter.c::ldüdünle kalacnk- ılıc:int> ha!ı vurdum.mu. ümidi kt>s;lince rın. tarafllklarile telif edilerniyeceğini et - kontroluna ta.bi tutulacaktır. 
ıın Dü .iln ki ben <l !ha bir ay evvel hıı- cridt'"e~ini sanırkf'n onun bir ae aşlttjn Derneğe lüzum yok. Neş'esile, heyeca- raflı surette izClb e\'lern\şti!'. Brüksel 29 (A.A.) - Belga ajansı-
f>isar.ede idim. On beş sene yatacaktım. bahsetmesi ümidlerini kırdı. Kars:-;ın- nile, yaz günJcrinin güzel tahayyüllerile Tiirkiye, İran na göre. Alman siyasi rnahfe11eri Roma 
Weğil mi? İşte kurtuldum. Eğe" sen ol- rb':d havdudun bövle bir ihtiras örıün-ısayfivelere ko:;anlar pek çok. Ba~vekil Molotof, bund~n sonra So,7 ile Moskova arasında bir yaklaşnıawı 
ma~;l\·dın yakalanmıyacaktım da. Eerer 1e her şeyi s:?5ze alılcıı~ını ve kendisini !Boğazın Anadolu sahilindeki birçok yetler BirliP'min Balkan dıevletlerlle halfı ümid etmekle beraber şimdi üç 
seni ... evmesey<lil\? bana ömrümde en 0lrlürebilect>ğini b;livordu. .sayfiyelerde tellallık yapan bi.r adamca- nıfüıa-sebatından bahsederek. demiştir tarl'flı anlaşmanın mevzuu mahdud o-
büy· ı- cl!lrbeyi sen vürdu{hın için sarıa Gözıerini yere dikerek C:lrpıntıs~m ğız bakın neler sov'üyor: ki: . lacağmı bildirmektediırl~r. 
bu l: rlar da yalvarmazdım. Anııv Jr tesk;n için vakit kazanmıya. bu suretle - Bu sene Boğaza her zamandan faz-1 - Tt.1rkiye ve franla olan rnünase- İtalyanın vazıyeti 
1mnsnn1 Seni seviyorum. Bana yaptı • d~nııdan garsondan da vardım elmP- la ragoet var. \taı il nma daha çok Ana - bat•m1z adem~ tecav:i.iz anlasrnalarile Nevyork 29 (A.A.) - . ~ren~e;'de 
t;~m fenalığın intikamım almamak için. ';if'li temine ~ahsan Sabriye. birılenbirc dolu yakasına .. Sebebi de şu .. Mahimua- tasrih ve tesbit edtım~stit'. Bu .ımlaşma- vukubulan Hitler - Mussolını mulaka-

~.,......., .. ~~·.vı unutmak için benim kadar de- hasını kaldırdı. Yepveni bir rnvclverio lıruz ğa.zıçı iki kısma ayrılır. Alafran- 18'1"8 kat'ivetle Mdlik kalaca~z. tın akisleri h~kk~nda k_at'I ?lr ~Y~ bil -
tt· ,g .. ~ • ~ık o,1.maktan başka çare yoktu .... namlosu kımnisine tevcih er:!.i1misti. ga Bo6a ıçı, alaturka Boğaziçi. Alufran - Sovyct Rusva - Romanya Times gazetesı kımsenın bu mulaka • 

Sana bunu şimdiye kadar itiraf etme- ~are, kendini kaybetmek üzere idf; gası Rumeli sahili, alaturkası da Ana - Romanya ile ademi tecavüz ant~ - tının akis1eri hakkında kat'i birşey bıl-
dim. Cünld\ sen benim yan:mda iken qfülerini kapadı. ishak: dolu yakası .. Mütekaıdler, lü:t:um üzerine mamız :voktur. Qünkü bu memleketle mediğini. yalnız müşahede edilen bir-
lüzum görmüyordum. Eraeç büy.ik Sana dedı" kalbı'm• h t tebdili havaya çıkanlar, sizin anlıyaca .1aramı7da. henüz h~ledilmem•, arazi şev varsa o da İtalvanın siyasetinde bir ., · - • • • ı ve ava ımı. ~ , · ~ ~ .w. k f u 
seı:ret oyunlnn1 tamamlad1ktan. sonra her şeyimi ve.rmeğe hazırdım. ~en hep- g_ınız az p~ra JJ31:: kafasını dinlemek is- fütilMı ::nevcuddur. değişiklik husule gelmedıgı ey ıye 
sen.n bana aid olaca~ndan şüphem sini reddettin. Artık benim naz'"ırm da ti!enler, ~ıraz muteass)blar Anadolu sa- Fakat bu ihtilafı halletmek için. asla olduğunu yazmaktadır. 
yoktu fkt gfindür l?'ene gizledim· çiiı~- fien bac;hava~ büt-n k d 

1 
~b. ~· hılini tercih ederıer. Halbuki hi.itün eka- harbe müracaat etmiyecemz. Bu gazete. Mussolini'nin herhalde 

kil ş·mdi evlisin, bütün ümidleri~i ona Jrnd:nsın. Fak~t te~like:. 1b~ ark !!dı 1 Bır bir ve yüksek sınıf halk Rumeli sahili:ı- Japonvava ihtar İtalyanın menfaatlerini herkesten ivi 

b 
·ı .. · 1 ır a ın. e d k. yfi ı r ı B f w ·ı.. l kted" ag amış görunüyorsun. nim hapic:hanede k ..+,w b e ı sa ye ere gc ır er. u tara ın eğ - .ra~~nvRva J?elince. bu devlet iyi biJ- koruvacr-ı.-·nı ı ave ey eme ır. 
S b 

· bu n 3'l'~-~mı. urava lene · h ek t' b ld B' · tar f · 
a nye. itirafla birdenbire şr.tır- {!eldifümi. veni işlere atıldıt!ım1 bili - esı, ar e ı 0 

ur. ızım a ı.,~ 
mL, lmakla beraber eski bir itivadla ,~or~un On. . . .. - b. erkenden uykuya yatar. Harbin dalgala-

::> • un ıçın onume P.ene sen ır Isa b. · 1 1 • • 

k~dini çabuk topladı ve sakin. kat'i t&kım engeller çıkarabilirsin. Bu teh - ~ı.n\o k ızıhm ınbclmhe~etke kadar gke dığı 
te8ile· l'k 

1 
. .. 

1 
k .. ıçın uer es f'sa ı are et etme zo -

· ı e erı on eme lazım · 
- Ren kocamı delice seviyorum. ·· ( A .. kası t:ar) run~a kaldı. Sayfıyeye çıkmaktan vazge- (Baştarafı t inci sayfada) harbe de,r.tm etmek ve adil bir sulh te 

çemıyenler, ucuzunu aramağa başl~d!lar. ne müteallik çok mühım kararlar veril- min eylemek hususundaki müşterek 

Çinliler 3 J,.. pon harb =uı:c;-ızluğu da ancak Anadolu sahilmde cağını söylemektedirler. elbirliği ilin eden beyanname. mat -
ut ~ ar. im Ayni mahfellere gore toplantıda. müt- buat ~raf ndan muhasamatın sevk ve • • • b t d ı tır~ e:uk: di tefiklerin Sovyet Rusya ve İtalya ile olan idaresinde yeni bir safhayı gösteren e-gem ISf n J a .r 1 ar -k. c

1
u k ~k0~~;~ amma, bu se- münasebetıerı de gözden geçirilmiştir. sasıı bir hadise şeklinde karşılanmak-

ne ıra ar ço yu se,.,..~· . k Ja ti · d 

f
•• • •dd• ı · Konseyde venlcn arar r 1'e cesın - ta ır. f ,{ f f ve f 1 a ar . Ş~~gh"y 29 (A.A..) - Çekyai ajansı - Burw~sı doğru amma, iddia edildiği 

1 

de, Ingiltere ile Fransa arasındaki kayıt- Gazeteler. bunun. harbin bidaye • 
. .• bıldınyor: . .. . .. ~adar degil.: he~ şey Şiıbi elbette. ev ki - sız ve şartsız tam ve mutlak anlaşma bu tindenberl müttefikler tarafından ya'-

<Baştara~ 3 üncu sayfada) Japon harb gemıleri muhunmat yuk ~al~r~ da yukse ecektır. Maamafih Bo - sefer geniş, tam ve azimkar bir hareket ptlan en şümullü deklarasyon olduqu. 
Ge e l :Veypııto?ın !ngtHz - Pramız or - lü olarak Yang-Tse-Khng nehrı rnan.. I gazıçıne gelecekler korkmasınlar. Ara - pliınını i&tiıbdaf edecektir. Bu plan harbi F ansa ile İngiltere 81'.tsında ih-

duann··n kendisini cenubu .şarkiye akmak b d k 1 rk ç dak" f k nl -~ k de d nu ve r. tmla.,,.';;r~ndan vazİeçmete mecbur ettıtıııı sa ·n a'n çı ar & en in sahil batar- . ı ar o an uı.~utece rece e sa- yeni bir safhaya sokacaktır. tilaflard~n bahseden Alman propagan-
UMde edecektir. yal~~ ateş açmış ve bunlardan üç ta - ~ılmaz. . . .. Havas aJansına gore müttefikler, Göb- da<>ma bu suretle kat'i bir darbe vu -

BuDU!l)a beraber bu bA<Uae unı1 ti" lleStnt batırmıştır. - Orta hallı hır koşk kaça tutulur?.. belsin cHarbi çürütüp kokutmak> pla - ld :r..-nu yazmaktadırlar . • um ye y . _ A ad luh. ,~. ru u0 u. 
btltDn dilnyaya, ezcümle Alınan haltına he- - erıne gore, n ° ısan, puaJ ya- nını akim !bıraktıracak vuıtaıara malik T' di kf • 
,ecanıı blr zafer olarak haytırııacaktır. Pasif korunma teşkı·ıatı pıldığındarrberi rağbettedir. Kanlıca, Çu-ııbulunuyorlar. Bnne~·~\ • bunds*1 evvel bfinıle Alman halkına dfJoruz; zira Na:rl • buklu, Paşabahçe de iyidir. Kuzguncuğa ı Mesele~ ön safında ablukanın §id- 00 1 u yu k o;~Y· e ehemmiyetll-
hGkum"t! czafer> adı verllebllecek herhangi (R .... tarafı 

1 
• daha çok museviler geliyor. Boğazda 50 detlendirilmesi gelmektedir. Müttefik _ . P. an~~. k~seyFi·. ennland" ndan d 

.. ,_ tl h ... _ ~ md sayfada) r d 400 1. k d d ~· sıdır ..... un u. n 1ya sonra. a 
va eyıı fidele e mu ta.ey.o.&. Endişe içinde t 1 dıkt be . ıra an ıraya a ar ev var ır. ~ım- ler kontrolü bitarafları .sıkıntıya diışiır- · b" h b ta llAk ed b'"t'· 
bulunan halka neş'e vermek aruretlndedlr. rıru amam 8 an sonra, rabcrınde diden k ok1.an tutuldu. Hf bir sene . . ~ •W• • ha genış ır ar e a u en u un 

Aylardır blç bir sahada halka bu neş•eyl Dahiliye Veka~~tı seferberlik wüdürü o!- bövle !:kenç kiracı akını başla~amıştı. ~m_ek ıçın ıcab ~ttıgı şıddette tatbik e - müstacel meseleler bu konseyde der • 
temin edecek bir şey hMls olmadı. duğu halde dun akşam Mtı<lanyadı.n . _ dılmiyordu. Bu bıtarafiardan bazılan nez piş Pdilmf !ıtir. 

Rusyanm 1'1nlandlyada zafert. biç filphe- Trak vapurile şehrimize dönmüştür. - Kıralar bundan mı yukseldi? d~nde Almanya ortak~ık veya ~ümaşat - Revnand Londraya, hakbi, müteza-
ü iLtl!ak devleUcrt içln hoşa ııtmiyccek !Bugün valiyi ziyaret edecek olan amiral -. Hayır, ~u se~e bütün sayfiyelerde karlık buluyordu. Muttefiklerın tek bir yid b~r enerji ile sevk ve idare etmek 
blr şeydir. Fakat Almanlar içln de hoıa Ki.- Muren, bir hafta kadar şehrimızde kala- ev kıralan yuksektı_r. hedefi vardır ki o da zaferdir. Binaena - vazifesile gelmiş ve bu vazifeyi hakkile 
der b·r şey değildir. k, b d d t tk"k t d d Evet, bahar geldi .. İnşallah bu bahar leyh bazı millet~r için mahzurları m~ib f t . t' ra ura a a e ı a ına evam e e - .... . . . 'L k·k~ a... ~ h 1 k i a e rnış ır. 

Bunc!'ın ba.lka onların zevklnl olqıyacak kür vızıım ıçın .ı:ıa ı 1 vır ua ar o aca tır. olabilecek tedbirlere dahi tevesınll olun- b .. betl Balk 
ldr bıi.< ı.ı e olmamıftır. ce · Her türli"t gaileden uzak, huzur ve sükUn tu Bu gazete. u munase e . . an 

Amiral Murenin, bilahare tekrar An - .. d k -Jl-ı· b" k dd muş r. mf"..mleketlerinin kar~ık vaziyetmı te-
Abnan propagandası, halkı manen besle. . . n e ~e zevn. ı ır yaz mu a e - Abluka n kara safhas karaya gıbnesi muhtemeldir. e-r- mı baru·· z ettirere1

-, Balkanlardaki. Alman. 
et uz 0 re vldlerdeıı ba§ka bir §eJe lhtı - i !\ 
ç hl .sediyor. -- - B;~ sayfiyelere akında dedikodulann Ablukanın yalnız deniz s:ı~ası değil, İtalyan ni.ifuz mücadelesini. Rusyanın 
Bu <bir ·~Y• ı temin etmek de Rlbentro_ Haric"ya tayinleri değil, bu inancın bir ifadesini bulmakta- kara safhası da tetkık cdilmişhr. Bu hu- Besarabya üı.ıerindeki emellerini mev-

.,.m v .,1reaıdJr. su1!ta da çok mühım kararlar vPrilmiştir. 7 l'bahs etmekte. Balkan blokunun. 
lUbt-ntrop belki muvaffak olabınr. Ankara. 29 (Hususi) - Paris bas- yım. ı N. S. C. Bunun en göze çarpan misali İngıltarc T .. kiyenin müzaharetile yaptığı mu -

-=ı::ı:~~barUe AJm:ınyaya bakltı tıtr tıy _ konsolosluğu kançılar1 Melih E·enbe _ K d l ) hariciye nazın Lord Halifaks tarafından kavemett, iktısadt kazançlar temini 
~ r::o: ddecek diplomatik blr munffa_ Hn Paris elçiliği üçüncü kfıtihr ··ne. re j an aşma arının Balkan1ardaki İngıliz elçilerinın Londra- maksadile Almanlar tarafından yap, lan 

kavdetmea ihtimali yoksa da, nıuvaf. merkezden Namık Yolganın Panc; baş- tasdiki hak'pındaki ya davet edilmiı olmalarıdır. +ehdid ve valtaklanına manevraları l\-
Y ı ben•r btr hal~ konwablleeek btr konsolosluğu ktınçılarlığına, İIEan Sa Alınan - Rus muna~ebatı ve keza diğer . d İn.l?iltere tarafından icra edi-
rap abllmesl mUmküntdur ln vutun Londra elçiliği 3 üncil katibli-i layiha Meclise verildi büyük bitaraflann Almanya il<t olan ti- lzerın .: ··1··;.·· zikrevlemekt.edir. 

F.I a- bu olursa, b z nglllzler iç Ut - M f .., t " k d. . k 'l b. en gozcn u..,u 
uz Jiere endi.şeye dfişmete, yahut! AI- ~· .•• uza fer Kay~~nın Belgraı-i. elçi- Ankara 29 (Hususi) - 8 k;ncik·nun· caretleri muza ere e ılmış ve at ır Times yazısını şöyle bitiriyor: 

an pl")pagandasının 0 muvaffaklyel.e at _ lıgı .uç~cü kAtiblığine, Mehmed Ali da Pariste imza1-anan kredi anlaşın n· hattı hareket tesbit edilmifti:,· . Bu vaz.fvet. bu memleketlerde1d 1n. 
ehemmiyete a]danmaırma mab&l Ten~p in Burgaz konsolosluğu kan- nm tasdiki hakkındaki kanun liyı1ıas ıu Lond a 29 ( A.A.) - Mu~fik hü- :;dliz ve Fransız elçilerinin davetinde-

çı,larlıgır..a tayinleri icra ed.ilmi.ttir. hüld\n'ıet Meclise vermifür. kurnetlerin zafer elde edillncıye kadar ki isabeti ~österir. 

Müttefiklerin kararları 

D~nya gazetelerinde 
gnze çarpan 
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SON POS'l'A 

SPOR 
Milli küme maçları 

yarm başlıyor 
Mllli kilme maçlarına yarın Taksim st.a_ 

dın:in mühim maçlilrla başlanmış olııcaktır. 

Uç senellk bir maziye .sııhib olan milli .t:il -

Savf:t ft 

d iz mc ma~lnrının memlekette büyük ııllka u -
Baybarsın kansı gelir gelmez soyunup' reniz dem~tir: Her ~~~arzu e e~:~"ll yandırdı~ı malumdur. İzmir takımlarının 

Çocuğun gayri meşru bir münasebetin mahsulü olduğu 
ve öldürülerek mezarlığa bıtakıldığı tahmin ediliyor 

döl..iinmüş. fakat FatHıüdclinin ziyru:eti söyley.inld. ~ımdhı b~ etnsınuge emrede1.: g ' bu ma~larda oldukça zayıf kalmasına raA- Müddeiumumilik mezarlıkta bulu bir k k .. 
k . b bir ör size bır aıre azır .a . meıı Ankara klliblerinin her sene kuvvet.11 .. . . . • nasebetilc neşredilen ari atur, 
tiiarşısmda hemen ace

1

~ ile aşma - _ İltifatınıza çok teşekkür ederim. kadrolıırlıı maçlarda yer alarak .şampiyona- nan şupheli bır çocuk cesedi etra'fın - müddeiumumi Hilanet Onatın şahsını 
' arkasına bir maşlah almıştı. B" b-yük ıutufiarınıı dokundu. Bu sc- dn büyük rol oynamalan işi daha çok bir İs. da tahkikat yapmakıtadır. halkın husumetine maruz bırakacak şe 
G:_rk hakimi, mahcuh"yetinden ne ~~~~ f::efa:ıa knlacak değilim. Beyhude biı tanbul - Ankarn ~kabetine dokmektedtr. Fyübde Otakçılar mezaırlığı civa~ kiltle tahkir mahiyetinde görülmüştür. 

Pacagını şaşıran genç kadının olg~n •. daire hazırlama..'ilnlar, hemşıremiu y3- Bu scnckl maçlara Izmlrden Altınordu? An - da gezen bekçiler. mezarlığın mr kö - Ehli vüknf olarak seçilen Güzel San • 
llıuntaznm vücudünü bir bakışta suzdillc- . . . karadan Muhafız ve GenQ]erblrUğUe ıstan. . d b" k a· .. .. 1 ] :- t' B" ı·gı·· . . am Şevket D"m 

nında vakit geçınr1 n:ı· . buld:ın Galntnsaray ve Fenerbahçe daha şesın e ır çocu • cese ı ~or~u~ er, ı_u- a .ıar ı.r.~ reısı ress. • oıe 
ten sonra: . _Yok, yok efendım . Nt- demek:. htm~- ışanblı ol'U'ak girmektedirler. Bundan evvel. disPyi derhal karakola bıldırmışlerdır. da ver<lıgı raporda aynı kanaate Wll' -

. - Safa geldıniz muhterem Emıre - ~e- dolsun koca saravırnız, yüzlerce kolemız ki milli kiline maçlarında sıra.sile Fenerbah- Cesedin yeni doğmuş bir erıkek çocu - mıştrr. 
dı - te rifinizle bize büyük bir sevınç var; bir dostumuzun zevcesini izaz- e'..!a· içe, Güneş ve Gal~ta.sıır.ay şampiyon oım_~ı ğuna nid olduğu anlaşılmı.ş, fakat yapı- GazM.enin müessisi ve neşriyat mU. 
Verdiniz. 1 zsek saltanatımızın ne hükmü kalF? ıı~_rdı. HPr sene surprtz yapan maçlar yu - lan tahkikatta kimin tarafından hıra - dürii İhsan Orhon .matbuat kn ıunu -

K'adın birkaç kelime ile teşekkur e Artık sizi fazla rahatsı7. etm•ye ım Pn- k .. ,. .. k- d ,,;•ıs d birin ı:ı•ıçın kıldıöı cnlasılamamıştır. Vazıyet ~u.p- nun ncı ma esı e a e ı e ceza ·· t-ıme · l" ş· zunden b•ı senenin şampiyonunu evvelden, . .. 27 . dd . d lAl t'l 
. d · · es.ırnıe,., mum un eı;ı e e c 16 • t-- • • • 

mck istedi, fakat muvaffak olamadı. di burada istirahat ~'!1n. aksam_a , aır,cnı-, Anknrıı ile istnrıbul takımlnn arasında hal- heli görülerek, hadiseden adlıye de ha katıununun 2 73 v 180 ıncı maddesi· 
. - Muhtf'rem dostumu! E,:rıir Bayba~s ize çekilirsiniz. füıy~-1 Necmettın. • lledı~eceğt:ıl söyliyebillriz. . . berdar edilmiştir. ne pÖrl} mahkem sevkedilıniştir. 
ınşallah Slhhattedirler. Dognısu kendı· Kadın bu 'Uzun sozlerden o kadar .ı- 1 Yann çehrlm!zde yapılacak olan mllli ku- Cesedi muayene eden adlive tabibi Kenditi ise. m !emede mevzuu • 
lerine karşı çok mahcubum. Senelerce kılmıştı ki, eğer Gerk hakimi biraz. da!ııı me maçlan büyük heyecan uyandıracak Salih Ha~im. ölüm sebebinin tesbiti i- bahs karikatürde ö le bir maksad o]... 
\.._ . ~ d ştı- ·· · f l k l ekti vazlyctt.e6ir~ Bizce yarınki maçların en bil- .. .. cıgw sö ]ı:>nıtc: şma mild"iaa uerabe.r ve bır gaye ugurun n çarpı odnda ka1ı5ıı uzerıne ena ı gf' ec · _ k çin :Mora~ kaldırılmasına luzum gor • ma mı .. Y ~-~· u • 
)', . h" b. man • . yu!< husuc:lyetı dort takımın da milsa\1 uv. _• ·- ::: 1' l şt 
t;ıtn bu değerlı arkadasınu ıç ır za Zeyneb l >ba .. ınm arkasından fırladı. I vetler haJ!ııde çarpışacagı, maçlarda asab muştur. ya ·a mı ır. 
Yanımdan ayırmamak, daima sarayımda _ Emirenin dairesinı bı>nim dairemin kuvvetinin en büyük rolü oynıyacağıdır. Bu Çccn~un gayri meşru bir rnünase - lsfanbul adf=yesind8 terfiler 
?nisafir etmek isterdim. Fakat ne y:ıp~- yanında hazırlasınlar habn!. 1 sebPtıle maçların galibini veya mağlubunu betin mahsulü olup öldürülerek me - Adlive Vekaletince neşredilen son 
lım ki büyük kuvvetler karşısında acz._ı- - Yok km"" ben kule altındaki dai- ke~•ırmck sahnda oyunun cereyan tarzına 7.arlıfa blfakıldığı veva mezaTlığa ter- terfi ~ tavin kararnamesinin İstan -
nıtzi itirafa mecbur kaldık. Az daha hız . .. . ··nr· b:ı~Jı knlncnktır. . . .. v •• - •• ahm" edil • 

. k 0 .. _ rcvı mumısıb ga um. 1 Ynı-ın s:adyomda Be.şik"'taşla, vefa Uk ma. kernldıl{ten sonra oldugu t m - bul adliyesine aid kısmı dÜ41 müdtlei • 
de taç ve tahtımızı kavbcdıyordu ;. ~5• Zevneb hayretle gö?.!erin; açh· çı yaparak mUU kümeyi açın~ olacaklardır. 1 mekteili,r. umıımP;ğe tebliğ ed:lmiştir. 
nıan bilhas.sa Emir Bavbarsır: tes ımını _ "zavallıvı niçin saravın en tenha b:r Sakntlı& ve ceza gibl sebeblerle Sabrl. Fey- Tahl{:kata devam olunmaktadır. Liı;terle ismi buılummlar arasında 
istemişti. Her tehlikeyi göze alar:ık buna k .. esine atıyorsun baba" zi, Hakkı ve Faruk gibi i;ı.i elemıınlnrındruı Bir matbuat davasına ceza miirldeinmumi mua'vinlerindcn mat • 
nıuvafaknt etmedik ve. güçlükle dostu- oş B b' . t meselesi Zeyneb! O- mal.ıuın bulunan Beş.ktaş old~kça. zayıf buat bi.irosu sefi thsan Yersuvat y<=rin· 

t ~ Jlah bir müddet - u ır sıyase : vaziyettedir. Beş.ktaşlılar kuvvct.lı Vefa far- hk · de b2ktldı · 
muzu kurtardık. n a b-1·· nu düsmanlanndan korumak lazım ge- ver.il knrr.ı.cnnda müdafaalarını kurretlen - ma e mestn ele bir df'rece terli ettirilmiştir. g · b''t"· b 1 unutulsun· u :un k a 1 nl eçsın, u un un ar . . ' erede liyor. Hem senin bu me:; um a ın a dlrmr'fe mecburdurlar. Bu işi de geçeu hnftn Aslive 4 üncü ceza mahkemesinde Terfie Jfı\•tk ~örüle~ diğer muavi. er 
memleketim ona açıkt1r. Şımdı n ' fazla konuc:manı ı .. o-rn bull'l'uvorum. forvcrt oymyan_ Hıisnuyü, tecrübesiz 1:1cl - dün ~nrlik zetesi afovhine açıla~ ~nJnrdır: Ferdun Baqana. Necati Kü-
bu1unuyorlar? M 'um mu dPriin bnba? nir. ynnm:ı mudall olarak yerle.?tirmeıt ve . . ıra tükriioö-Ju. ilfönat dairesi şefi Fethi Se-

. . d' · den a rıl- - eş müdafi oynıyan İbrahim! de santrfor ye _ hır nec:rıvat davasına basl~nmıstır. 
d - Musa v~dısınde ke~ ısı~ ~v~- - Evet, onda bü•·ük bir şeamet var rinde oynntınn~:la ynpnb!.llrrer. İbrahlmin Mezkfır gazetede Afrod"t davos? mü .,a;. Mahir ve Ali Kemal. 
ım. Melk Nasırtn adam an ~zze cı ki dainıa temas ettiği insanları felakc!e forvf'dde d:thn çok rand mnn verd.ğı birkaç 

tında kölemiz Biliği tevkif etmışler. onu ~rük1üyor. m:ıctn sabit olMu.vtur. Beşiktaş gibi ftlrvedl blr hnV<r içinde oynıındığı tukdlrde senenin sıınt 17 den ltibnren Evfm!zln spor ~bes1ne 
kurtarmaya gitti: eğer muvaffak o~ursn Necmettin Zevnebe bakın güldü: kuvvc•ıı. müdafaası zayıf olan Vefa ~:ı. ~u en f{fiml VI! heyecanl! bir ka~ıln.,mıasmı teş. mü:nca:ıt ederek knydolunnr.ılnnnı rlcıı ede-
birkaç gün sonra gen Va.dil Mmmya ge- B' d bir uğursU7Juk getirmE'd"n m.·çt.a iyi neiee alab lmek için iki içın mU- kll edccc.k olan bu maçın asabına h:\k1m o- rlz 

lip beni aldırtacak. Şim~~~~~a!:u~: biran cı:~eJ ecekilip gitse. :~~~~~:ıya!~~~~~~~ t:;1:<!::!m~=~ş:;n orZ:~ lan ve fırrntl~nn is:~~e~a:~endot~kı~:~ 
ınuhaberede bulunuyor ~ .. ' Gf'nÇ kız nefret dolu bir bakısla y.cöc- tı ·•>'·•o r..ık'n'1!i ve uzun pr:.!larln çalıŞIT'nğn kawnacn~ı soyllycb 
eğer işleri yoluna girer2e Mısıra done- nine döndü· • mccburd~:- Bızce bu maç; mlt-cmvı kı.:vvet., bümüziin de temiz oyunlarını seyir için sn. 

Fransada beynelmilel 
kır koşusu 

bir 

ceğiz. N k .el h . . N tü ı le.rP1 b·ivük h~ ecan t~ı:ı:an zevkli bir knr- hayı drılc'urnn spor meraklılarına bu zevki 
- Aman aman! Sizin ic:in d0. en mu- - e a ar aınsın ecme n.. şıl::ısmnsı halinde geçecektir. V(!!'eb!lme!crlnt temenni eder, muvaff'iki~et. Fransa - İngiltere ve Belçika atletleri a

rasında tertib olunan beynelmilel kır ko
şusu bugün Pariste Bolonya ormanında 

yapılacaktır. Koşuya eski atletlerden meş 
hur Ladumek te iştirak!:? karar vermiştir. 
Bu müsabakadan evvel ayni yerde Fran
sa kadınlar şampiyonası da yapılncak ve 
buna 28 kadn koşucu iştirak edecektir. 

\'afığı bu hemşire. Aı-ttk bu sonsuz mü- * 1 St:ıayomun tlt!ncl milli küme musab::ık:ısı- Ier dileriz. l\i. T. ö. 
cadelcden vazgeçmeli. Ne yapalım? :Mu- Saraym yanık ve Iatif sesli müezzi- nı nn':ıne i bir rekabetin müme ille_ri ol n e t'ehler arası rra~lart 
kaddernta boyun eğmekten ba~l<a çare ni akşam ezanını okuy-ordu. ZeynC'b bir Fener;e, Gnlatnsaray ynpacaklardır Lilmı rl tehir 

d kt · · d bile bfınıK :ılfı.kıı uyandırma~a k! fl seJ~n Mektebl~r aram futbol maçlanmn 
Yok. Düşmanlanmız kuvvetli. birçok e-ı ~çrayısta pencereye çı 1

' çcnı:>sını . e- bu iki tnkımın ımmnlyovfuk namzrdl olduk. oyunfanna bugün Taksim ve Şeref st.adla -
fa bahtımızı denedik, muvaffak olama- mir parmakbklnrn dayadı, ez:m b·trne lan bir mU.s:ıb:ıkada lk ağıma kn!"Şlhşma_ nnda dcnm edilecektJ.r. Her salui.da iıçcr 
dık Artık fazla ısrarrla mana yok. Hem 

1
. kadar sessiz ve harcketsi:r. kaldı. Bird:ın ınn dn 1ı:c ayrJ bir heyeC"an vermcğe kMidlr. maı: ynpılt1caktır. 

· · k S lerdenberi rahat hu- pencerenin demiri eline ıslak gibi CT"l- Bu maçın da müsav. kuvvetlerle oyoıınnca-
sıze de yazı . e~e. s· . 'b" g. rnç. dı· sı'lkın" di Yanaklarından vavaş. Vi;\.:XŞ ğına \C !' :ıb kuvvetinin daha, çok rol OYJll- p n pan mcç'arı zur ·· .. -nmedmız. ızm gı ı - • · • , 

yuzu go _ .. 1 .. a lan parmaklıgwın arasınd~ yncağına )Ukıında işaret. etmiştik. Filhaldka klüb- t fl d tertlb dl 
güzf'l bir kadın bu kadnr cefava nasıl ta suzu en gaz y ş G:ılntas:trny mudatnasının Fcnerbahr:eye ıııı Galııt:ıs:ıray .. u arıı n an e - Mar:ı.rlnnn Klsberşt futbol takımı 13, lf 

Bir Macar takımı geliyor 

ha .. , d ? Maamnfih Bnybarsın ge- toplanmışt1. zarıın daha ilstun olmasına rağmen F'ener len pin pon musııbakalarınn 20 kişi kaydc- ve 17 NLc;:ında 3 maç ynpmıık tlzerc İstan • 
mmtu ener. •t esi dogruw su muhata- - Galiba ağlıyorum - diye mırıldan- for.vedl d" Gllatnsar:ıvdan daha ra~a gol dUmlştlr. Bu müsnbnkalarn bugun 2 de ba~- bula r;<'kcektır. Mnçlıır Galatasaray, Fener 

ne o ara ara gı ın k" · k1 1 ktır l k 
ı b. • dı _ ah o kadar bedbahtlm ı. atmıık k:ıb!llyetlne maliktir. Geçen haftn anaca · ve B~lktnş tak1mları arasında ynpı aca -

ra 
1 ır ış. rrıU~:ıhak:ıları buna mlsal olarak göstcrcbi - K k tır 
_ Belki kendisi gitmez adamlarım Çenesini bütün kuvvetile demire da- ır OŞUSll 

gönderir Melik hazretleri! Hamdıılmn yayıp vücudünü geriye çekti. Of! .. o ka- l!r~~ı:mı~rnyın zorla gol ç.ıkarıın forvcdl 'Beyoğlu Balkevinden: 31 Mnrt 940 Pazar in giltere, Fransa atletizm maçı 
ki birçok dostlarımız var. dar cam sıkılıyord~ ~i adeta baş~ı göv- knr .. lSlnrln Fenerin oldukça zayıf müdafaa. günü sn.at 9,30 da Şlşl!de tramvny deposu ö-

- Şüphe mi var? Hepimiz elimizd~ desindcn ayırmak .ıs.tıycrdu. Bugu~ koc.~ sını ve Fenerin netice alan fırsatçı lor hatu nünden b:ışlıyarak Hürriyet abide.fille gldl..ş ing!lterf' ile Fransa ıırnsındcı yupılaca.t 
askf'.rl cıtıctizm şampiyonasında 1500 metre-

gelen yardımı esirgemeyiz. Sarayım sı· saray içinde kendını yapayalnız hissedı-, knrı:ıısında kuvvetli Gnlatas:ırav defa~~nı ve eıi 4000 metre.Jik blr kır koşusu tertib 
1 'Ordu. düşurıerelt yapılacak bir mukayese ou mu - g "'ş •• 

z.indir .hemşire, siz kadınsınız. Bural n J sini doğduğu gün kaybetmi- bir snv<J.tı mcvdanıı çıkarır Fenerhlerin de!.nn.o;_ cd.llmt Ur. Bu koşu kamilen toprak arazlde 
kalmanızın hiçbir mahzur ve muhatar__a· Anne . ·~· ~. !arını hU\·vrUendlmıck ıçın yapabılcceklcrl vnpılaC!l.k ve müt~akıben tertfb ed!l.?cek o-

lik eski dünya rekordmenl Fransız Lndon
meque 1500 metre koşacaktır. 

. . d ld ..,u ana şefkatıle sevdıgı dadısı da geçen se- ... "'vl Ali Rızanı bek h:ı.ttından c~kl yeri olnn l:ın pist koşulcınna bir hazırlık olacaktır. sı yok. Tamamile kendi evınız e. o_ u~. '""' ·' 
k ·z ne ölmüştü. saı•trhnf m['Vk!lne geçirmek ve mu:rnfnJyı Ve derece alanlara mükfı!at verilecektir. Yedlncl B:ıliln gü .. e~ müsabaknlnn 8 Ha -

Yedi 1ci Balkan gUreşteri 

gibi hareket edin. ValJahi çe ınırsen. ( .4.rkasL ı•m·) 'Orharı _ Lebib şeklinde yapmaktır. Temiz Kooı .. a !şUrak etmek istfyenlerin hergün z!rnr.da Bükreşte ynpılııcaktır. 
kaa~lb~i~m~k~ın~lı~r~.~K.ız~~ım~d~a~s~iz~i~nb~i~r~h:e~m~~~-==================================~~===~~~~~~~~~ 

z: vak a c:c>rcy.an etmiş.h·: Tesadnieıı o:a. su7 bir havr.el duyuyordu. Nasıl ol - uşak efendismin emrini yerine getir • 

h stalar. bir ırn.lılı bir sa~k,nlık vermiş olan bu resme 
Doktor raporunu yazıp a a • ·t ·ırı.di tatİı bir hasretle bakarken g(me 

k d h kl dık.tan sonra ç ktp gı - şı 
ere a a yo a . ,·~ kalliıp onun odas!lla gitmek. uvuvup t · "':.7 t - mıc: olan Sırct U) ~u • • 1
• ı n ~p.ma uzan_ ~ irka dakiKaMt u~·umadığmı anlamak arzusil~ k::vran-

başlangıcına benzıyen b ~ . . 1 m"k""'a devam ediyordu. Bu şiddetlı • ı.·-. b"rdenbıre sı!llr e. r.:. ' "' gevşeklıkten sonra 1 
•• •• •• zu~unu biraz ovalamak için resmin · · ·ıa· w. • d ak sondurınıış • 

rının_ gerı ıgJm .. u~a~r yaktı. Hic- sayfasını çevirerek sütunların bn"?lık· 
oHugu gece ka_ndılinı t ba 

0 
da uya- ]arını Jtayıdsız bakışlarla süzmiye ba-ş. 

r<ın· merak edıyordu. Aca k" b'l'r lad· Birdenbire bir sütun bac:lıği naza l'k d ? E- madı ise ı m ı ! . , . • .. • . 
n mıy 1 

• ger. uyu Kalk p odasına rı dikkatini celbetli. İri puntolarla şöy-
ne ıztırablar çekiyordu. 

1 
!c h!r ~erlevlıa: 

gitmek. uyuyorsa bile başucun::i:ı bl ud. Bı:yo<?luncia ıtarib bir vak'a .. 
1 l ·ı nmıya bas rı ı. ~ ~ 
unmak crzu arı e ya . . Vakit Sonra daha küçük harflerle basıl-

Fakat buna cesaret edemıvecektı. k ·k -mı 
. t ek için ('are mtş v~ b:irkaç esı cu e: 

geçırmek, uyku ddvet e m ~ G k d k J k ı · 
düsu"ndu··. Gazete okumak .. etrafına_ ba- enç a mm o unu ya a ıyan sı-

1 ne vil mPmur: - Beni karakola ka•dar ta-kın'ca Mustafanın bütün gazete erı du"' -
. ko'-'!11~ ol • kilı ediniz! diyor. genç kad:n imdad is-

ne ba!'ucundakı masaya - · · ter kibi etrafına bakıyor. Karşı kaldı. 
r....nu g. lSrerek çekine çekine bir tanesını 
E:!-U ~mdan yanları-na ~koşan şık bir genç 
nldı. tl H" cra _ brrı.ık1mz diyor- o ibenim ni~anl~mdır!-İlk önce i'!'ad iz bir hareke P. ı · 
nın ilan üzerindeki resmini aradı~ ve Halhuki!. .• 

k .... k. fotorn·a- Bu kesik cümlelerden sonra yazı baş-
derhnl buldu. Şimdi bu uçu Q"'"·. 

fa garib bir hasretle bakıyordu. Resmın lJyDr: 
c:;ahı·ı..: nltındaki od'adn yatt1ğ_1 halde. Dün t.;ece Beyoğlu caddesinde, halk 

uı .. t arasmda dedikodu uyandıran gerib bir a~ıe vakti her ikisine de denn ve ız l-

r~a bulunnn muharririnıiz: v:ı 1c'ayt şöy- muş'u da bu yazılan burTün göreme - mek ve Hicranı sab<&a kadar kapısı • 
le an'a:ıyor~ mişlerrll'.. Fakat isabet olmuştu. Hic nın önünde beklemek için hala vatma

Saot on sularınd~ Bevoğlunda Ga - ran bu'1.farı ı:rörsevdi kim bilir ciaha ne mıştı. S•ret: 
ıata.sar:l•· istac-vonunda tramva~r bek. - h.<ldar <;0k müteessir olacaktı. - Se."1 yat artık Mustafa .<li;re flSll-
livFn g;nç ve fevkalfıde gü1.el bir !rn - Siret yazıyı okumakta devam etti: dadı.- Ben epeyce uyudum.. "?imdi de 
dın bir sivil memur tarafından 'n'ka - Vak'n aynen vd-zılmı~l!: karakola ben b0kliyeceğim! 
larınrrk r.:oJ's merkezine sevkedil'rken hc>P b!"rr.ber t:rid"şleri, nihavet biraz NI::sfafö başını eğdi ve m('rdiven • 
k;ır~ı knldır•mdan vak'ayı tarası:url e - onra ,.,,,,,ç çif+in bir o~omobille ç1kıc:- leri üıerek odasına çekildi. Siret de bir 
den ve rriiıel p,enç kadının istimdadkar lar• .. fakat yalnız erk~fün ismi yaııl - gölge _gibi an1lık kapıdan Hicran·~. u -
baınc::l:t'I''na dayamımıvarnk ço't şık ve rnarr.ıı;+ : yazının sonu c:övle bit;ynrdu: vumc.kta oldu~u odaya süzüldü. Once 
k"bar bir ızenç adam koşarak yanları- cGımc \'e sık erkek hakkında da - karyolanın başına sokularak genç kı -
na _gc>livor ve memura: kad~r mc>lıaf•ld' ketumh et muhnfnza zm dPrin ve sakin uyuduğunu gördü. 

- B•1 hanımdan ne istivorsunuz? edilm0"'lt1e beraber hususi talıkika•ı - Oh b rahat etnrlşti artık .. Bütün ge • 
-diye soruvor' memur istihfafla: mırla. bu zatın tanınmış mec:hur bir çen !.lcyccrmlara ve iztırablara rağmC"ll 

-· Çekiliniz' siz.c aid bir s<>v d<>Yil •. c;an'n!kar olduğu :mıas·lmıştır. içi..,e tafü ve ılık bir haz yay1ldı. Bu 
divc cevab verince • alarmda şöyle Biz de resmi makamların iltizam el- an1aşıhnaz. garib. ince ve derin hazla 
bir muhaverr başlıyor: tikleri ~etumiyete uvarak isinı 7.ikrct- od:mın uzak bir köşesindeki geniş bir 

-- NG.sıl bnna aid değil. Bu genç ba- mek •st<.3miyoruz. ilh ... » ko!tu{i':ı ~essizce gömüldi.l. Bnşım e • 
van benim nisanlundır. K.endisile tram Hicran sanki gazetevi aravıp bula - m:r .. milsierih. hatta mes'ud hir tesli • 
vaya binmeden önce kar.şıdan sigara cakrrı~ Jtibi genç reı::c:<r l vatn'!ıııd:ın mivctle kolluğun yumuşak ra:rkalığına 
alacaktım. kalkar::ıl: o gaze+evi cekmecelt-ı in bi - davadı. Odanın karanlık hawısmda 

- Fakat bu dofrru olamaz. Bu ge'lç .rinc sılq sıkl kapadıktan sonra öbür Ricrnnın sakin nefeslerini dinliyerek 
hanım istasyonda yapcıvaJnn beklivor- aazE.telni de baştan asaöı araştırdı. ici tJeçınci!e başladı. 
du. -Sonra güzel kadına dönen me - ffiç birinde gece E!ecirdik:leri n 2cera - Birkaç saeıt sonra l!Özlerini aca"' Si
mur. birdenbire soruyor- Öyle de·n va doir ~k satır ızöremevincc bir:ız içi ret hayatnd?. bu kadı:ır güzel v~ mes _ 

mi Leman hanım? r.ahntl·van Siret şimd! fücrcmın o<ia • ud bir uv1m uvuduğunu hiç lı.ıtırlaya. 
Grnç ve güzel bayan bu hirab üze - sma g;dernezse bile kapısının onune mıvordu. Hicranla avni atmosfer içln-

rine haykmy-01:_ ~~dar. qide::~ arahktan olsun bakmak de "'D~zıı hu bir ~ç sat.itin klVmeli pek 
- Fakat benım adım Leman değil ıcın hL~ttıgı mukavemet edilmez :h -lbi.h·üktü. Gene ad::ım vücudünde ve 

Hicrandır! tiy:ıca rr2~1iıb kendi odasmdan ç.ktı. "ruhun·h c:;hirli bir kavnaktan ~elen 
Siret bir gece evvel geçen vak'an•n Ya\'aş~a :merdivenleri mmce sofada bir km·vetle dipdiri gerinerek d0~rul-

aynen gazeteye geçmiş- olmasma son - Mustma ıle karş1laştı. Cknç ve sadık du. (.ıl.,.7rn:ıı .·c:r) 



b 

r 

• f 
ş 

z 
n 
ıf 

)' 

10 S.yf• ıox POSTA Mart 30 

(Memleket llaberleri] C Yurddan resimli haberler =1 
· Mamur kazalarımızdan 

biri ı Akhisar 
Aklriarda bağcılık ve tiitihtcüiak iter ıHe inkitaf 

edettlc: halkın refah seviyesi .le arhyor 

Babaeski de 
iki mühim ihtiyaç: 

Su ve yol 
Bab~ (H"*1ılli) - Ya.. günleri 

lıdkı ttfo hMtalıjı ile kınp geçiren mı
lar hakikaten Acilen temizlenmesi icab 
ed8cek kadar bu.larult ve !kirlidir. Bu 

' yilıden halk sthhf durumlarının mu -
hafMe 9dtMM:>iım.t i~l'l Belediyeden 
itk utta bu lbfmenıin t~inini rica et
mektedirler. &baeskide mahalle yol -
hu ı ve eadde are.ları d4ı yapılma!iı muk
t~i olan ihtiyaçlann mühimlerinden • 
dir. Belediytınin yeni bütçede bu iki 
mi\hf m 1htiyscı na zan itibara ailması 
haJkın. menfaati iktizasındandır. 

Hata y da P . T. T. şebekesi 
Antakya, (Husu

si) - Hatay vil!yeti
nin umumi ihtiyaçla· 
rı ile çok yakından 

alakadar olan ve bu 
ufurda maddi, ma
nevi her türlü feda
klrlık urfına devam 
eyliyen hükUmetimiz: 
vlllyet P. T. T. şe

bekeainf de genişJet

mtftir. 
Eskiden posta, ~1-

gra! tetkilltı olmı~·an 

birçok kasabalarla 
bir kısım nahiye 

merkezlerinde yeni 
şeflikler ihdas olun

ww k 

------------· m~ ve bu suretle geniş hiT şebeke vü- kün olmaktadır. P. T. T. Başmüdüru Be. 

Bol yağmurlar ve kar Trakya 
topraklarmı kuvvetlendirdi 

cude gelmiştir. sim ve muavini Zülfü Arca şebeke ve 

Edirne (HuMtSi) - Bu sene yağışla
\'tı\ çok, kar ve kı.şın eert ve sürekli olu· 
ı;u Trakyada hiç bir zaran mucib olına
mıştır. BilAkis geçen sonbahar iyi ve 
geniş bir ~rette ekildiği için yerdf 

Hatayla İstanbul ve Ankara ara!ında teşkiJ.8.tta tam bir intizam temin etm~
telefon muhaveresi muntazaman cere- lerdir. Antakyada meydana getirilen 
yan etmektedir. Bilyük şehirlerimiz.le modern gişeler de bu gayret ve çalışrna

Suriye arasında telefon muhaveresi de ların mahsulüdür. Resimde İskenderun 
Hataydan geçen tesisat sayesinde milm- P. T. T. binasını görüyorsunu:ıo:. 

Aklaisıınn modern 1ıalle ritıUn bir k~nmı {16ri4.nü.f ü epeyce zaman kalan ıkM" tabakam fayda 

Akhi.8ar, (Kul!Uili) - Akhi.u.r k.azal•- ı çak, afyOR, paınuk ve bakladır. Öriimti venrıiftir. 
'1ttı.ız içinde eo mamur ve şirin bir ka- ve bilh&.198 ~ttinü bütün Türkiye mah· Su ba!kınluı ba:ıı vadi w dereleri 
Mdır. Geniş bir araziyıa sahih olan Ak- &ulltı arumda ön safta yet· almııtır. fıı1zlaca taşırmı~a da Tunca, Meriç ve 
hisar kazası 1205 kilometre bir saha iı- Rumeliden iakin edilmi§ olan Drama ~rgıenenln her !eneki 9U ba..'9k.ınla:rını 
.ıal eder. ıöçmenleri tütün sahasmdıı büyük bir bilen köyH1 bu gibi yerleri daha zivade 

:Vil&.yctin iimaline bakım bu kaza h- iler!emeye aaik olmu~lardır. Tütün saha- ilkbahara yulık ekimine hazırlam;ştır. 
mir - l\faniro demiryolunun üzerindedir. sındaki bu ilerleme 3tı bin dönüm mikta- Bunun için ~u bMkınlarının bol bol ge-

Şimali şarki.sinde Gördes ve şarkında rındeki tütün havzasında 193ti yılının tirip bıraktığt mil tabakasından toprak 
t<la Katırcı dağlarına· kadar uzayarak, ce- marnrul!tı 5,289,325 kilodur. Bu rekolte daha iyi bir kuvvet bulmakta w bu da 

( Mardinde sanayi 
Mardin, (Husu· 

sf) - Büyük Harb
den çok zarar gören 
Mardin sanayii, eski 
mevkiini elan temin 
edememi~ bulunu
yor. Küçük san'atla
ra mah~us endüstri 
şubelPri istisna edi
lecek olursa mühim nuba doğru Karadağ sırtları haricinde seneden seneye tezayüd etmiştir. Bu zi· çiftcfnfn işine yaramaktadır. 

~niş bir ova ile Manisa ovasının şimal raat işile mezkur yıl içinde uğraşanların Bu itibarla ilkbahar sürm~inin ve sın~t tet:::~ü~e f:~!~~ 
aksamı ile birletir. adedi 6934 kişi olduğı.; tesbit olurunu~tur. P.kim işlerinin daha geni§ olaca~ şüp- ye c 

Kazanın ikinci zamana aid olan ara· Kasabada modern elektrik tesisah hesizdir. meMz. d" .. 
zis.i üzerinde uzayan dağlar, ekseriyet!e ar m sanayıı a-

vardır. Elyevm Manisa vilayeti dahil ol- Çe.şidli zir&ate bu ,,d her yıklan ıi- d h · tli 
ıtobcşir taba'katından vücud bulmuştur. " rasın a e emmıye 

duğu halde en zengin elektriğe kavu§- yade kıymet veren Trakya çiftçisi en iyi bir mevki edinenleri 
ııAşağı yukarı iki yüz kilometre murab- muş bulunan y~ Akhi!ıardır. Bu,..;n l'n tohumları elde etmek içJn her yere d 
'baı bir ova üzerinde bulunmaktadır. ...... - kuyumculuk ve o-

ücra bir mahalle.ve dahi elektrik kon- baQVurm11r ve yardımı görmüştilr. kumac 1 kt Hakı' • Suları mebzuldür. Sayılı sular Koca- "· -.r ı ı ır. -
~y. Görenes, İyicesuyu gibi akar sular- muştur. katen, bilhassa ku-

hayati ) 

çtu·. Arazi çok feyızli ve zengindir. Bil- CaddelP-r muntazam ve temizlikte df Edirne Ziraat Bankası yumculuk san'atı ç0k 
:ha8S8 ziraatte tütüncülük çok ileri git- keza ayni haldedir. Güzel bir parkı v:.r- mUdUrUnUn eşi vUcudUnUn ileridir. Mardin kuyumcularının vücude makta ve mamulat rağbet görmektedir 
mlştir. Arui her nevi mahsul yetiştir- dır. Kültürel bakımdan dn çok il~rlde- getirdikleri san'at eserleri büyük bir Dericilik ve sabunculuk himayeye eJ 

mcğc müsaiddir. dir. muhtelif yerlerinden yandı takdir ve hayranlık celbetmektedir. Tez- ziyade muhtaç iki end'..istri §Ubesıdir 
Akhisarlılar ameli bir hayat içerısın· Belediyenin yaptırmış olduğu ticaret Edirne (Hususi) _ Bugün öğleden ga.h sayısı 200 ü geçmemekle beraber Resimde bir dokuma tezgdhı g&-ülm~ 

de muntazam gayrctleri1e muhıtlerinde evleri vardır. Gönderdiğim fotograf ti- sonra Kaleiçi mahall~inde Ziraat Ban dokuma işlerinden iyi randıman alın- tedir. 
~~u~~~~Wfünh~~.~cl~~~i~~rm~~i~ ~~MM~üK~~&~ın~nde ------~------------------------
rasmda da en üı;tün bir vaziyet elde et· Bej yıl evvel inşaatına baılanmıı olan çok acıklı bir kaza olmuş ve bu kaza 
mişlerdir. Tütüncülükten m:ıada elde modern bir Hal'kevi inşa ettirilmiıtir. nPtf<'esinde Kemal Saya!nın ~efikası Ba 
edilen ziraat: Buğday, arp:ı, mısır, bur- Ayrıca güzel bir de aineması vardır. yan Hale Yasa vlicudünün muh.telif 

yerlerinden yanmıştır. 

( Samsun cezaevinde Halke~i tarafından J Bayan Hal.e Saya ipekli elbiselerin-

, ____ açılan kurslar iyi netice veriyor ----- den birini benzinle }'lkadıktan sonra 

Samsun (Hususi) - Halkevinin ceza- yazar birer faydalı unsur olarak yetiş -
evinde açtığı kurslardan çok iyi netice - ınek için imkan veren rejimimize dualar 

gi) erek sobada kurutmağa başlamış. 
bir aralık .sobaya odun koyarken elbi -
se tutuşmuş ve vücudünün muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. 

Yak'a üzerine derhal yetişilmi~ ve 
yaralı hnstaneye kaldırılara'k tedavi al 
tına almm~tır. 

Bursada bir fU tUncU dUkkAm 
soyu'du 

Bursa (Hususi) - Evvelki akşam Tay
yare sineması civarında tütün ve pul ba
yii kul'übesi, arkasından delinmek su -
retile soyulmuştur. Çalınan para ve si • 
gara 40 küsur 1ira1ıktır. Zabıta tahkika
ta devam etmektedir. 

Sarıkamışda · kış fazla oldu 
ler alınmaktadır. Bu okuyup yazma kurs- etmektedir. Halkevinin cezaevindeki Sarıkamıştan yazılıyor: Kış bu yıl a
larına devam edenlerden hemen hepsi, dershanelerini, fahri olarak cezaevi ka _ ,ğır gitmiş, çok fazla miktarda kar yağ -
kısa bir zaman içinde evlerine mektub t"b" H Se . b' t 'd t . mıştır. Kar tabaka1arı elan kalkmamış-' ı ı asan vın ızza ı are e rnıı ve 
yazabi'~cek ve gelen mektublan okuya - . . . .. tır. Yollar da kapahdır. 

. .. bu huıusta tebrıke değer bır faal1yet gos- .. . . 
bılecek derecede okuyup yazma oğren - . . . . .. Bu yuzden gazın lıtresı 60 kuruşa, şe-
mişlerdir. Mahkfun yurddaş1ar büyilk terınıştır. Resmımız okuyu~ yazma oğ • ker 60 kuruşa çıkmıştır. A§a~ı yukarı 
bir zevkle bu derslere devam etmekte ı renen vatandaşları hapishane avlusunda birçok gıda .maddelerinde yüzde 50 yük
ve kendilerine bu suretle ileride okur muallimlerile bir arada göstermektedir. seliş görülmüştür. 

Pazar Ola Hasan 8ey Diyor ki · 

Hasan Bey Neden 

A!EUEK nefis -bli;.L · 
lJemr:n 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En sık141k zamanda size en büyük yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahlyetl 111 
yüksek evsafı haizdlr. 

Mercimek. be~lya. buğday vesatr çorbalık komprlmelerlmlııt 
her yer1e bulablllrslnlz. - Hasan BC'ı' bir Ame

rikan gcız"t~siı1in yazdığı • 
na göre .•• 

Avrupanın genç dıp
lomatlnrından biri ..• 

... Holivuda gıdcrck si
nema artistı olmuş! hayret cdiy .rı.mn dostum; 

en büyük en güzel oyunu 
onlar oynarlar! .. l ~~~A~MARKA MÜST AH~!.R,!~! 
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Oda JRUıiğl _ Beet.boven {8ept.eU Çalanlar nQllD&. ıJ•:: ~:. a,.u ye gqık U-l&n. adi 'hWr Ata ·...amma, .Anbn. tera memuru Abidin, ruk, Konya müddehımumlllllne, Kut~hJ& 
Rauf Oltenı (Kl&rinet : Dr Pal a>rno' =~ fıilodlD. JP=,~- 8tlJlti fili· J119a ve Azli ,tJenw. ll.30: •iillk: RIJMe - at1ICI aorgu hütmi ffikıii, Eskişehir sorgu müdc1ei:ımum1si Cemal Bozdotan hlkimll • 
Mutat Be.sar tFaaot om-t _. ,.rce - · : tlelmhu,. Bandosu Cl)ef: lbean ~er.) lıütml Hikmet. Ildır hAktmi zeynellbidin, ttne, Bsk•nır azası Mehnıed. iatan mild 
llluı lftutıer Oil11ıaA ~ .... • 1.,... .-rva.; 1.;,;._ ~ =· ı - Simeon Roqgea: Jııllllf. I - Weber: Kla- Jlolcka tulh hAktmi Tahir, Başmü.1deumu • delumumt n:.ua-YlnllRine, Hukuk dotto Blk 
kıoı lÇOo _... .,..... (llolKriNIS>. •: ~~ ~ x'::ooc Ra - No- rlnet için toneer. 3 - Gltnka: Madrltte bir mi ~uavlni Mebrure, htanbul müddelu • met, Gaziantep müddeiumumi mu vtnllği • 
:Uiiaıt: 0peNt seıetsyonlan <PU 22·15• ~ 

22
•
15

.u: ~·t t ~·1 · yaz gece.si. 4 - G. Verdi: Trovatore opera • numıt muavini Orhan, Mecktözti mtiddeiu • ne, Kem htan Sellmi, Sut.çiller hl&i mu-
11.ınııeıcf't nat ayan, Ajans haberleri; zıra. · · · em e e saa ayan, Ajans la - sından fantezi. 5 - P. Llncke: ıBoıaztçinde• mumlsl Nadir, Antalya müddeiumumi mu • avlruıttne, Husadan Bwıe)'1n, Maçka :SOfl\' 
at, &ha.-ın _ 'hlıvllt.t, Kambiyo_ Nu~ut Bor- berlert; ziraat, ~ - Tahvilat, Kambl - <.-ıter~) !iti _ JI •· Jllllt• ......,._ Ba:ırettın. İzmir mtkklelmuml JIUl&- Ulı:am .-m ıımıtua..Kınnt 
~m~ ~~~~~~-N~- ~)~: M~~~ -~~~~waıl-~•-~-~--~------------~---~----~-ıa1hJlc. · Vlrtaos1ar <Pi> 23: Müslk: cu - Oas.'>aıMI CPJ.> ._. - llJIO: Tanül Pl'OI • .,.... ıuı Mtbıat lalldJıe a. erbltn& 
bw (Pl.1 23.26 • 2UO: YarmkJ. »roaram. ram." .KaJ>aml. ı•e: Jlielill ır • dUll -aıl1llll • ..., .. > 
._ Ka,..._ ıı.aa: !llerbed aut. ıt.10: llemJeket aat a. 

·--· l/t/1111 JUi, ,AJam w lletl•cll• ~ • SO: uzaa'EISI 1/t/lMt 12.30: Prolfam, ve memleket saat ayan, MWI- Qılllmlln': _. Kam. G&TM ao • 
ıua· ~ ve ••»•te~ .saaı 12.35: ASam .,. Me&eorokül mblı:IB\. ıuo· .._ ftcllıe, Reflld llnr. ı - on,.: llu -

nsez 
123:>: ...., w llitıwdld1 baberleı1. ıuo, MtlJlk• Yml .,... w tilrktller. Çalanlar. saller tııtar. t - Bleaı*Ar ,.....ı. ı - ze. 
:Ubtk: lh.Oır ...,..r <Pi.> ıuo • H: cevdet Qlllla. l'1lbll Kopuz, izıettln Ö!'te. kil necı. _ Blcaülr alU' .-maı: (QUfllull 
:Utmk: Kaflllk prc:ısram <Pl.> 18: Pr?gram, ı - Okuyan: Aziz Şeıı.seıı. 1 - Zeki DU)gu. ııe.>r.> 3 - Leyli hamm - R'olllltr .f&l'ln: (e.pu.fı 6 acı SQfatia) 1 -İstanbul ve ben.. iki eaki drstuz . .._ 
'Ye memleket Mat aıan. 18.05: Kiil1k; ~ lu • Nlbsvend prtı: <Sa~ ~daDberi.J (JIRdeatn ner«e aap.) 4 - 1ııfu11111 .a&ba • 9en ............. ....... Waa..... ~ ..... lrM!nwıtftl 1Mııirlarllnl 
Ou OlllU1'1-. ••· DnJlfJD& lOmuınl 2 - S. K&Jnak • Blcaıık .prlo. tQö~ek hldltln -1flcUUi' tmım: i98,_mtın • ~ ç d•Jrikadanberi kendisile konUf - &Ql'IDQD,ı. beni bu.fanın yabancısı ad • 
tent•• ..-ı .__.._.. > 18.55· Serbest elimde dellL> 1 - ......... - Hicaz f&l'kl. <A· dftU 'Jll!I.) 1 - 111cı Arif - J1i11a1a -fUID. 

ye .,. ~- · oıt olduın J&ftUcuimn > f - Konya türkü- <lltlRwı olalı.~ 1 ... _ .Ama mmamf'UIWın -...., - bır at, j~ hiMm vererek cldcl n üzil • 
1aat. 1uo: llemleat aaat a.yazı. AJana ve · Ok . - - b' Mt..ı- • · · .a.. .a.,..,h • .uki .Wr ııl8i&ume a 
MeteoroJoJl tlaberlerl. 19 30· Müzlk• Yenl aü: (Çayır tnce b1oemecf1m.) 2 - uyan. tukı: mne talblm taşar allar,) '1 - ftls U- .. -,,e. ~ • 
fU'blar " Uküler. od.niar: Kemaı lf. Müsenezı Sen.ar - 1*t halt tilrküatl. 13.20: Kapaneı • !!Duam .-nı: fBllrl.. ~ - .Artfltler pek yorgwıdurlar, kendi- WfDlUI kadar memnunum. 
8e h Hara Oll, hhrl Jrıopas. 9tu)'aıı: K'~: Balk $1rtilıllıri - 8ad1 Yaver Ataman d'ID& ...... J 1- Otupn: JlihıeJıen 8euar. Jaile plqıi!tıllacepmi Gm!cl etm1yo • Madam Mm:! Belle lwsusi bir mu!Akat 
11!.t:~ Çal•. •: Jılblt: BaUc tlrkillerl Ye San Receb. lUO - H: Mblk: Kanııt ı - Kema.1 Bmln Bora - 'VW&k fBl'b: fBalı diyor. Bunu bildijim ba1dl pDe M•alt kuv.etle umı• etfilim tçtıı 1mU 
ilan R« .. b,.. .ası. Töum. 20.11: Konutma program <PL> 18: Prosram, ft memle~t •- b81n0n o lllSll llDml ...._, 1 - Bide. &irJ1oaun. le •m" 1'-* ....._ .am.ll ._ 
fl"en ıe gw 1>Dpıed.l .J0.30: Miblk. Qa _ at ayan. 18 Dl: OcDec:Uıt PrancaJae .un~::~ Rlllt şattı: <Karh dalı llltDD pkltm.> s - s.ı... ,ıili,.,.m; .._ maa P* a. yerfk MHlln lermea ~ h ... 
laalar· V<dbe llUf8D xam Refad Erer iz.. lan tamfmda.D l'elbllde Prop'am. . • Hl'lltakl - Rut prb: ~ ,.. efede.) 
llttln ·0 tle. 1 ·- ota,an: Sadi 11opea 'ı _ Kon:ıpna. 18.15: sm.t aaat. ıt.ıfl: Kem - 4 _ Şeı'!f ten. lla!nır pıtı: uıa.m dol- lly bir §1!1 u=JJ \i/llJm: A9l8p1ln km4* masaya 1ıtı11JYr>rı.ım. O. ıatJı 
lby1LU Araba pe...,ı. 2""'- Lem't • aa1au ıetat saat çarı. ~ana ve MeteoroloJl ha - r.- delt1 emele.) I0.10: 1Con11f1U COlnln wtecleda ertilt1eri }'Oll'DUllarmdan Maile yanındakılere ~ 
~ .-rtı· (Bati• 1l1lanln gtlvenıne L D.SD: JIGzlt: Çalaftlar: HUla Der. m11eıeıe~ > 20 21: Klllk: Ktob Otteatra tçta dacat, 'Qplar anlar ı;ua - Ne lrad• ~,,,., ~ ~·le 
ııına.> S-l:Ka~. Bayati Araban tarkı: man, Şe:U ioI1. Basan Otlr, Hamdi Tokay, <iDi: Necib AIUL> 1 - W. ~: açii '1ielfl."'llıiüt.W •&femda !Wiatta ••• , .... , ~ 
Cöaırümün 1191,em seotl tıaııarı.> , _ s. ı - OtuJm: Sadi &pes, ı - l}eYkefla pq ~ çanlan. ı -· P. ıtettenwaıd. ~ae . . _....\W'w:,.. ..._ *'- lıı&r km .. tsiıaiil lıslbıft -.. 'tllldtter.,.or: 'Plio 
kayn k Pmaı BQatl tartı· <Her alnede revl ı - Dl'. Bllcmet. l)evtefla tarkı: <Ben <NparU ı - JM Gdt· Kapa Dltleamı 
b a - _ _ n.,ra lilftı. emı ll&Ddenım.> s - "Ciman Oe.,~ . Şev. ,.,.l 4 -~ lılmle* C8ol ma - njmeD. a~[ • P,ı ...... ._. en çılttılnmz ttdaıt 1tfttaren ile 'ti .. 
:ı=·~> 9tntı .:I bey _ HtlleJnl -tar- teıza pıtı: <~ ~> t - Nltogos. Jk a - WlDY Xouter: &ınd nlnnill: 1 - bmk wflieıt WmuvattalfJ~t! rafı. dost ç8hıelerle karşılafhk. Htlırt 
b· vaaımıa eoa.> 1 - otuyan· Senıabat Şfıv~e!la ta* atfllp de bquna.) 2 O- .Tac am· a1'f., - 8111 Yw.ıt;eına11. "' .. tık nuar: IHdt• -aJ•Jd• .• ·aeelraeost11lk .. 
Öld!nseı ı _ P\lld XOJ>UI - Ktlr4111.JL .. 1AIL!!"'r - utfa~~teıad ye.ntinfl(1lltillııl-' •·~.:ıı!' _... ,.:- lr tarafta bırakmı§lar, hem111 bemea -..ı Mıd cidııla mltehassis etti ... 
... -""-• -- J t mmen 'tfft - 1nl -.ıru.ı"I' --- -zsıa - Vuak 11, Ajana haberleri; • m - - .... '\_ da •U1er _ ... :-•L. • ..--··-· al "D:- 1: .. -...:ı..... '11.t:-...1 a...ı.ı... ıııu. rau; 11e •~-. • - .. ,_...., __ , t ............... ,._ Suzi _._ _ '"I - •www tP!st.l a.w: .-. ve~ -.....:ruı ~...uw - _,az - _ .. _,,. 
dUl fi r.n1D fAtıet! qtm dDI etcl ... -·-· '"',.... GV&.. - ~ .,., - - v.-w. -mu yo - lllUAUlo ........ 

· : il. prtı: tOün rın şarla: <Bir a1brl tanıt.> s _Okuyan: 11onşma .-..ı ..,.._ -Ylllla IMLd8l- Dllf-.. - .. ıabul ne~ 11.:at! ttve fllll-
:..;;.,~:n ı':'1 oinK=or > • _ llURafa h~:.Ml Earmaq. Yen! fU'tılar w tQrtü- P posta.sne.> 2uo: Mlzllt: C&lband tPl;> Bir Ukribıe, il8lıi h.,n fd .hn Yan- ,et ettikten smra lltff btrtebn!ttmle 'fil. 

u ~ 1 
-- ... f90JI • .... ..... ...... -..: (Sllat 2UIOA llAdS JUd - - dalla poL IÖl'Üf~ PrallllZ tiyatrota •e tıdlyor: 

:.:: )-5. o.:: Nihad - NlhMllM - fııdls: ..... heJetL 21.ıs· Mtlslt: Radyo e,l ~.D - IS.SO: Yanntl protram, ft Düdürll D9y Mdftiye • 'Ve'llİif olan - Sı-, fakat De aJhe1 phtr! 
kı (Yine bu p .Ada 18Jl111J 1 - ._.. °':: ::.·,::=-~~~. Xapanq. Xomedl Pranısez 1DU?Bhhas ımumın ya • l>ıler artistlerin de .YÜZÜ auluyor; 
PUlel • lf1......a .. r. ..., ~ ~ -..: IC*iWIO* - l _ n 'li' "S. yül8f!Yor0 tnnimf aöYlftyorum. b~, beldedfliniiz ve tanmin ettifimlz 
_,..) tı.ıı. Kaımr ıa:a:m ., ..,. 7fa !JlafolD bpl?Mlna&n u..rlb. Ankar• - Ha. evet, bir düfb mt1sAAde edin· gibi, tam J"ransız--clınlarına yak n bir 
~~"*",!;' !:a > ~L. vu ;le~: JllllOI ..._ ,...... f:Pı.t 21,Ji; tılemletd -- diyor w 11111 Yonnel oıa:ıumı sonrada zarafetle ıt ınmlfleı'. 
8_kıc1 .,;Olll. ';. maJ6r. -. Nt a - lir IMft a:van; ...-. ~ ... 811: ...._ Esham Açıbf - DPamt • Wt ,. &Dan atıendflim im' a.ta. )'Ulapyor ?ılqlt ay- ıtendl kendline: 
8nıctsna· 1.JltaY& (Senfonik parca.> 22,15: ~Tlllt,, ... -~::ııtut ~ mat. ~ dB!kada hem onan, hem ~ artlstln - İstaıibula bahar modasmı -i:etirdi .. 
... __ - ~rıerı· Zi - 21- ~ ~-- <PL 21·- - ll.30: •'"11J K -. k losh · - ıerr -.-.leke• aaal llllR'l. -- • 'fam~ DJJP. 71 ..., ..-Dil -ı•pan mı gene ~&ansız onso anesı e&· • 
-.ı, Esham < Tahvll&&ı, Kambiyo - Nutut '- 1~' • 1Ardn , ..... •,1t IJcim kuşatıyor. 'tekrar bir yolunu bulup Dıyorum ve müllkat yapamadlın ~ 
llorauı (Jl'lat.> 2230: : ~:: - 1'l1IU '1'1Utt .__Ta ı• Dolar 148·- lU.20 urahhas azaya y.aklqtıjım vakit, onu nım• mecbur kaldıiım bu saln da hi 
~'!' l n· Müa ca ve Kapama. U.IO ~ ve pıaö• ıınt 4l7UJ. Nil : = :::: bu defa da 1'nf9er.sfte reldöru le hara - olmazsa yeni kadın modalanm gordil • 

• Y:mnkl procram. ıw: Man.s w MeU ..... •-. u.ıso: ...... •.- retıı bir nrli.bahueye dalmıt buluyorum.. tümden dola ı hatif bir teselli--buıu,o -
Tlt/IMI Mblt: M~ fll"kılar &> 11.18 • ıc: ~ : =. 1'1.ll• Beni görün~e tehat: rum 

~ t a-,., Mldt: Kant* llatJt mildt ~il.> 11: Pfql • ·- ..._ Ali B' d kika d d' f eli F k F k oı-..ı.. · k.ıı.-12 so: Protram ve memlete .. aaa ı-·. ralll, Ye memleket lht ayan, D.OB: M1lzlı M•lll - - - ır a musaa e e m e en m... a at, ransız ons uıwanes er aı.ı 
1235: .,._ w u.te'""9jl ~. 12~ Qa1anlar: omlet ORlla. PS!drl ~. ~ AUM _ _...... UT c:lyor amma, ben bu defa ümidimi kesi- misafir artistlerin etrafını n° kadar s kı 
kiizıt: Kadınlar Jao be': Ya.:a'::ıa • ta ftn'!m, Jl'ldn'} XC8JD. ı - atayan: 1'ee.. :.-:.. : ~ ~·= ~ ve kadın artistlerin bulunduğu b'r çember ı ine a"\ı lar a alsınlar, b 
baıt tilrkilert =:r~tne 1uo • H: nal Bin Abıı*m. ı - Zetı lhhme4 Ala.. ••da,.... ı• l'ull .rı.OU5 kıöşeye yaklaşıyorum. gene onlardan bir tanesile kar k r-

~~e.::::.. ... mlllk M) 11. Prel- ııwahmlt ~C: ,: r:/: -~ _: Bllmt -- 9,8321 Marı 'Bell konu uyor. ı a kalıp gö~ 
~ ~~~nm·M~=~~.~ _, ~· •~ ~ l===~===:·~~~=~~:~~1~~~~~=~==~~ aı ve - ' • 40 ...;.. s'. ·.c;ıttçt - 11.ıek.cıet - Perahnü tarkı: <Titri!' Jtlre - Totobama ı• T• u.sı • ma, &7--., Bel Diz, KP 'Ç~ arı 

r ton r o .... Aol • M llJll el sili ıer) • - Nlt"IUI - 1'9rahna1t ı• ""' D sı.nos p M 
ilin sutl 11.11· Serbed aat. ıuo: em. • <Bot .,.raimı. bir! ellll.> t _ fthll aıotM19 • • A 
Jetet saat a7arı AJan.t ~e Meteorole»Jl hakil- :~ Jl'erahnat as 111natm. t - t7ft1a •• • W tllı•M 
berlert .... lllllk: & ... •_•!.:_•"' ~=d ~ a.ıab.t ÖlıdlW t - "Rab* • Hlcu ..,.. Ttlrt 'boml D JMfln lt..iO 
lhe ae.s Ye .iM Mıetl. __. -.= 1a· (Qel tmı. beni lrq1annı oatma.> 1 - -.anı l8.A2 
11111. 2018: 11'.oll1lfllUI: <lttılad ... =~ıı:. Mrı KoopUI - 1111as...m: .ı.ar Olu -- 8111 • ··- 1 11,-,0 _.., ~ -= . _... _ _. t bnteU. aemar oıaa.> 1 - Jteftt BeJ - Blcu f&J'kı: 
lllı· Oda mlllll - :uoart. ~.ne 

..._ .... bir l ...... •il*•• _. ..... !f'l .. • ..... -

eder, vlcu .. k ...... . 
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EN BiRiNCi 
• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
Nevralji, Kırıklık 

~--·--------------.~.-------------------------------~ .. ~ 

E • 
1 

ve bütün ağrıları
nızı derhal keser 
lca hında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

L • 

Çoktanberi Beklenmekte olan 7 nci sayısı 

5 RENKL • 
1 

Kaneva, Kroşe, File işlerile dolu 
olarak bugün çıktı. 

içinde 50 den fazla görülmemiş zarif örnek 
ve çeşitli işler vardır. 

1 

~----·· Fiati: !JO Kuruf ~----'' 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

İstanbul paket postanesinde yapılacak dahil! tadllli.t ifl açık eksiltmeye konulmuştur. 
El_ltslltnıe 10/4/040 Çarşamba saat 15 te B. Postaıt'2 blnıuıı birinci katta P. T. T. Müdürlü.. 
ğü odasında toplanacak mUdürlük alım satım koml.syonunda yapılacaktır, 
Keşi! bedeli 2159 lira 16 kuruş, muvakkat teminat 182 liradır. Tallblerln olbabdak.1 ke 

§lf ve şnrtnamelerinl görmek Vft muvakkat temlnRUarıru yatırmak nzere Çallfllla güule 
rinde me~fır müdürlUk idari kalem levazım laımına eksiltme gün ve saatinde de en 
az bir tnahhüdde 2000 liralık bu işe benzer Jf yaptığına dair idarelerinden a1ınıf oldu 
iu vcs!kalara istinaden İstanbul VllAyeUne müracaatla eksUtme tarihinden 8 gün evvel 
aımmış ve 940 yılına aid Ticnret Odası vesikalnrUe komlsyona müracaatları. d22h 

Gayri menkul satı1 tlm 

Adapu.arı i cra l\lemurlu~ndan: 

Blr borçtan dolayı birinci derecede ipotekli bulunan tapunun 16.2.937 tarih ve 35 
numarasında kayıdlı Tı~cılar mahalle.si Dutdtbi mevktinde CAdapa'lları) sab evnlu 
KOpcü Pımdell KUp hanesi ve mezarlık h~en ~kir Klzım fırını ve kısmen metruk 
mozarlık yerl, solu Kara Osman vakfından bakkal All Fehmi ve kunduracı Hasana 
ge~n diiktll.nar, arkası evvelce mezarlık hdlen ln.tmen umum! hell avlusu ve kısmen 
orta mekteb bahçesi, önü umumt yol ile çevrlll üst t:ıtt& 18 odayı ve 3 helayı havt or _ 
tası camekA.n çatılı han ile alt kısmında 80 metre tadar ortasında küçUJr: bir havuzu 
bulunan han avlu.ru ve ardJyell bir a vukat )"Klhanesi ve bir odwılulu ve iki kebabcı 

dİikkdnım ve bir boyacı dük.kAnını ve 111:1. b<)J ve blr arıuhalcl Te bir berber dükklnlarlle 
blı· kahvehaneyi §lmil hanın 4 de 1 ı•Y1 15ehmi (17'4> lira muhammen kıymetli) 13.Ma
yıs.OtO tarihine rastııynn Pazartesi günü saat 11. 12 de Adapazarı icra datr~inde açık 
arttırma He satılacaktır. 

Arttırma şal'tnamesi S..f>-'4> tarihinden itibe.ren herkeısin g~bllmeat için icra daire. 
sinde açıktır. 

Ta.yin f':lllen zamanda arttırma bedeli gayrı meııkulilzı muıı.mmen laym&tlnin ~ '76 
şlnl bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü b&lc.l kalmak ibere arttırma 15 on 

1 

'I'uvaletınizl yaparken 
Pudra albna dalma 

KREM 
PERTEV 

sttrünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tllp ve 
vazoları vardır. 

, JAPON MALLARI , 
Japonyııdan getirdiğım ipekli ve 

pamuklu kumaşları ehven fiatlarla 
satmaktııyım. 

JAPON PAZARI 
Sirkeci Hamidiye Cad. Hamidiye 
TQrbesi karşısındl\ No. 52 Yenl 

.. Türkiye han 2 nci kat ~ , 

~ > Dr. IHSAN SAMI "" " 

BAKTERiYOLOJi 
LlBO RATU ARI 

Umumi kan tablil&tı , frenıi uoktai 
oazanndaİı \Vanermaıı ye K1Lhn teamül-
leri, lı:au lcüreyvatı Hyılınuı, Tıfo ve sıt
ma hutalıldarı teıbiai, idrar, C"rahat , 
balgam, kazurat ve IU tahlilitı, ültra milc
roalcopi, buııud atılar istıbıarı, Kanda üre, 
ıeker, Klorür, Kolleıteriıı miktarlarının 
tayini, Oinııyolu No. 118, Tel: 20981. 

............ _. ...... _ .......... -......................... .. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merke:ı.i: Bed in 

rarlıiy• ,.,,.ı.rı.. 

Galata - fstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrülü 

* Her tllrlli banlro iıi * 
·······································-· .. ············ .. ·--

beş gü•ı rtıı.ha temdld edilmiş olacak ve tklnoı &rttırm"aı 28-5-940 tar1hine ra.\lıyan Salı c T 1 y AT R Q L A R ) 
günü nyni B:ıat ve mahalde en çok arttırana ihale.al i<'.ra. edilecektir. , ______________ ,,_ 

Art~:rınıya iştirak edeceklerin muhammen değerin % yedl buçuğu olan 131 Ura 25 ku. 
ruş teminat akçesini vermeleri veya bu dc~erde mlUf bir bankanın teminat mektubunu 
iraP. -etmeler.l 11\znndır. 

İpotek .sahibi alacaklılarla diğer ıı.11\kadarlann ıayıi menkul üzerindeki haklarını hu. 
susUe faiz ve masrafa dair olıın iddlalannı evrakı mlisbitelerlle 20 gün içinde icra dal
reJtne blldirmeJeri ve aksi halde baklan tapu slcllierlle sabit olmadıkça satı.a l.ede
linln p1ylaşmnsından hn.rlç kıılacnklan ve satlf bcde!lnln peşin bulunduğu ve icabı h'l. 
le göre ıcra memurunun alıcıya 7 günü ceıımeınek füı:ere blr mühlet verebtıeccğl. ve 
ihaleye ve ihale bedelinin ödenmesine dair muıı.meıeıer hakkında. icro. ve ına.a knnu. 
nunun 129 ve mUteakıb maddelerinin tatbik olunaca~ı ve daha fazla izahat almak ı.stı.. 
)"onlerln ıcra. dalresine 627 numara üe müracaaUan llAn olunur. 940/821 

ŞEHİR TİYATROSU 
tstJklAl caddesinde tomedl lwmında 

Akşam saat 20,30 da 

Y anhılıklar komedyası 

······························································ 
Son Posta Mntbnuı 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

S. Ragıp EMEÇ 
SAllİPLERİ: A. Ekrem UŞ.UCLIOIL 

iç ve dış B A S U R M E M EL E R i N D E, Basur 
memelerinin her t~rlü iltihaplarında, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

R EK TA p AT 1 ŞiF A ~ıi:MlN 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1/Nlsan/194<1 tarihinde posta ve bap.J nakliyatına 15/Nl.san/1940 tAl'lhlnden IUbaren 

de muntazn.m yolcu posta ve bagaj seferlerine başlıyaca.k olan tayyarelerim.ls &f&lıda 
yazılı saatlerde hareket edeulı:tir. 

cPazarda.n maada herııiln• 
Anka.nı.dan ha.reke\ İ3t.anbula mun.saıa• 

saat Dakika Saat Dakika 

15 00 

İ3tanbuldan hare~ 
Saat Dakika 

8 1<> 

Anka.ra.dan h~ 
Saat Dakika 

14 50 

Ada.nadan ba.reke4. 
Saai Dakika 

8 05 

Ankara.dan~ 
Saat D6k11ca 

7 30 

İzmlrden hareket 
BaM Da.kik& 
-----

10 30 

a 111 

İzmlrden ha.rekeıL 
Saat Daltlk.a 

10 40 

17 00 

A.nkaraya muvual.aı 
Saat Daklta 

10 10 

Adana.ya muvasalat 
SaaL Daklb 

17 00 

Ankara.ya muvasalat 
Saat Dakika 

10 lG 

İzmlre muva.saı» 
Saat I>akilı:a 

10 

Anka.raya mu~ 
Saat Dakika 

13 15 

İznılre muva&all.~ 
Saat Dakika 

10 05 

İstanbul& muvn.salM 
Saat Dakllca 

12 30 

Faııla izahat alme.k için aoentaıara ,. meydan müdürlüklero,ne müracaıat ed.lhnesl 
c2Sl8• 

r Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
\m. Hakkı Katran Pastilleri de vardır • .J 

ilan Tarifemiz 
Hhile 400 Mrnat 
aahil• 250 • 
lfl.hile 200 Jt 

DördiinciJ eahil• 100 » 
iç aalailelcr 60 » 
Son ıahil• 40 » 

u:uan en bil müddet zarfında fu
ıac& ın.llı:tarda 11An yaptıracaltlar 
ayrıca tenzUltll tarıtemlzden 11Wade 
edeceklerdir. Tam, yarım 'Ye çeyret 
sayfa. ııa.nıar tçln ayrı bir tarife deıpif 
ecııım1ştlr. 

son Posta'nın tlcart lllnlanna &!d 
ışıer içln au adre.se müracaat edJ.... 
melidir. 

illncıhk KoJleJı:UI ŞlrkeU 
Kabraman zude Han 

Ankara caddesi 

BANKASI 
Tesia tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlriyedelri Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanİ•tandaki Şubeleri ı 

SELA.NtK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamelelm 


