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Sene 10 - No. 3478 Yar.ı jşleri telefonu: 20203 ClJMA ' N1SAN 1940 

Balkan devlet/erile ticareti 
• 

artırmak için lngilterede 
büyük bir şirket kuruldu 
Ankara, Biikre,, Belgrad, Sofya, A.tina ve 

Peşteye yakında heyetler gönderiliyor 

Almanya da mukabil tedbirler alıyor 
Çörçil milli müdafaa 
konseyi reisi olacak 

Abluka ve 
bitaraflar 

Londra 4 (Hus!ısi) - Muhalefet lideri 
Atlının talebi üzerine başveki! Çember
layn gelecek Pt>r~Pmbe gür.~ Avam Ka
marasının ekonomik harbin seyr: mcse
lesm müzakere ir;in gizli bir celse aktede 
cc ' · babC'r vermiştir. 

Dıger taraftan İngiltere :!le Balkıın 
mcml ketleri arasındaki ticari münase -
batı arttırmak ve tanzim etmek üzere, 
hükL° metin iştirak ettiği büyük serma -
yelı hır limited şirketi kurulmuştur. 

··-·····-·········· .. ·--········-----........... _ 

Saffet Arıkan 

Saffet Arıkan 

idare iflerl telefonu: I020S Fiatı 1 KUruf 

A.masyada sa 
bask1.111. bir Met 

halini ald1. 
Su altında kalan iki kög halkının 

bir kısmından haber yok 
Amasya ve Turhalda bazı evler yıkıldı, Erbaa ve 

Çarşamba köylerini de sular istila etti 

F.rbaadat1 bir görünil.f 

Tokat ' ı Huımsf) - Bütün fiddetl!e [treni bugün de g~lmemıştır. Amasya i'l· 
tqan Yqilırmak birçok araziyi, bu m• ı tuyon birta.sı ve makaslar su altındadır. 
yanda Turhal nahiyesinin Kaıa ve Pazar İstuyonda mahsur kalan memurlara 
mahallelerini göl haline getinniştir. İn - ı müşkülltla ekmek verilebilmektedir. Or
san ve hayvan zayiatı yoktur. Her taraf ta mekteb binası aular altında kaldığın 
su ile mahsurdur. Turhal Jle Tokat ara • dan tedrisat tatil edilmiştir. Posta ve te
sında milnakalAt durmuştur. 130 ev su al- lefon binası da tahliye edilmiştir. Hükü 
tmdadır. Bir ev \'e l çamaşırhane yıkıl- met ve belediye binalarının alt katını ba
dı. Arapönm ve Kizika~ köylerinde san sular gittik~-ı: çoğalmakta olduğun . 
birer hayvan tel~{ oldu. den evrak mahzenleri tahliye edilmi~tir. 

Tevfik Binanın tamamen tahliyesi çareleri dilf(l 
Amasya 4 - Y~ilırmak bugün de yDk nülmektedir. 

aelmekte devam ediyor. Amasya ile civar Evler çöküyor 
vil4yet ve kazalar arasındaki yol ve tele- Sular bütün şiddetile üç kHometrelllr 
fon irtibatı inkitaa uğramıştır. Samsun (Devamı 2 nci sayfada) 

Balkanlar'a y<'pılan ticaretin inkişa -
fına çalışacak olan ibu şirketin mesaisi, 
yalnız harb devresine münhasır kalmı -
yarak. sulhün teec.-süsünden sonra da bu 
mP nıek t erin iktısadi hayatının yüksel 
mcs·ne \'e ümranıoa medar ()]acaktır. 

Milli Müdafaa Resmi otomobiller kanun 
Şirket bilhassa Türkiye, Romanya. Yu 

goslavya, Macaris1an, Bulgaristan ve Yu· 
namstanla ~liyecektir. 

Bu memleketlerin iktısadi vaziyetini 
ve İngi1tereden nıc gibi eşya satın almak 
thtıv cında olduklarını öğrenmek üz.ert. 
yakında buralara birer heyet gönderile
cektir. 

Abiu · a ve bitaraflar 
Dığer taraftan Royterin siyasi muhar

riri. Çemberlayn tarafından şiddetlen • 

ÇörçU 

dirileceği bildirilen ablukayı mevzuu • 
bahs ederek diyor ki: 

Bitaraflarla olan münasebetlerimiı«? 
ve hA.IA ibOyük bir itina ile riayet ettiğı -
miz enternasyonal kaidelere taal!Clk • -
den her iki harekette her şeyi iyice tet
kik etmek lAzımılır. 

Binaenaleyh iyi rnalfunat alan meha -
filde öyle zannediliyor ki, müttefikler 
yeni siyasetlerini takib etmeden evvel 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Bono sahtekô.rlarından 
7 kişi tevkif edildi 

Bir kısım suçlular dünkü muhakeme eseasında 
şayanı dikkat itiraflarda bulundular 

S~ltılar muhak eme emasmda 

(Yazısı 4 UneU sayfada mnhkeme ıiMunlanmııiıdadır) 

Vekili oldu lô.qihasının son şekli 
Ankara 4 - Mılli Müdafaa Vekili vt 

Bursa meb'usu Gmeral Naci Tınaz sıhhi 
vaziyeti dolayısi!c VekAlet vazifesinden 

( Devaıru 3 üncü sayfada) 

Arkadaşlar 
sapan başına 
Ziraat V ~kil}nin radyoda 

ç·ftçilere hif a esi 

Ankara 4 (Husuıi) - Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen bu akşaıa (Olin akşam) 
radyoda çiftcilere bir hitabede:? bulunmuş 
cQOk ekmek• lüzumunu i~aret ettikten 
sonra, bugün harb içind~ deQil, harb dı -

(Devanu 2 nci sayfada) 

İngiliz sefiri 
Londraya 

hareket etti 
İngilterenin Balkan devletleri n<>zdin

deki mümessillerinin Londrada. hariciye 
nazın Lord Halifaksın riyasP.t~nde yapa
caklan toplantıya iştirak eder.ek olaıı İn
gilterenin Ankara büyük elçic;i Sir Hug-

(Devamı 8 inci sayfada) 

Fr ,. nsız Başvek.li 
Paris erçimizle 

görüştü 
Paris 4 - Reynaud, bu sabah Türkiye 

bilyük elçisi Behiç Erkin ile İngiltere 
bllyük elçisi Sir Ronald Cempbell'i ka -
bul etmiştir. (a.a.) 

Müsteşarların, büro hizmetinde bulunan generallerin, 
sıtma mücadele reislerinin otomobilleri kaldırılıyor 

Ankara 4 (HUSlL'ii) - füıtçe encümaniı Müsteprlarm ve büro biz.metlerinde bu 
bugünkü toplantısında hazırlanmış bulu- lunan generallerin, sıtma mücadele rei.s
nan resmi otomobHler kanun 14yihasmın !erinin otomobilleri kaldınhnıştır. Tem
esaslan hakkında muhtelıf vekillerin ytz reiai Devlet Şflrası reisi ve Divanı mu 
itiraz ve mUtalealarını dinlemiştir. Uzun hasebat reisine yeniden otoITl()bil tahslA 
müzakereden sonra layiha soo şeklıni al- l!yihada teklif edilmektedir Ancak bu 
mıştır. Umumi hevete tevdı edllecek o • lAyilıa umumi heyette görüşülürken bıı 

lan layihadan valılerin hepsine va Emni- üç dairenin reislerine otomobil tl'!hsisl için 
yet Umum Mıiailrüne relmt otomobil bazı meb'uslann tekliflerde bulunacak -
tahsisi teklif edilmektedir. ları anlqılmaktad1r. 

LMESELELER:J 

Sinemalarda yer uosteren 
bir genç kızın ifşaatı 

Frenk mu harı irlerinden biri. ıinema -, 
larda yer gösteren kızlara (Atefböceji) 
ismini vermiş .. Karanlıkta yanıp ıöneıı 

el lam'balarile ateşböceklerine benzemea 
de değiller .. Fakat kendilerine aorar.sanıa. 
yalnız (ateşböceği) değil, ayni zamanda 
ateşe düşmüş bücektirler. Tallhl~ri. ıe -
cenin karanlLğınd& harlı bir ateşten 11~ 1 

nyan kıvılcım ıgibi, orada burada parıl -
dadıktan sonra kaybolup giden ateşbö -
ceklerinden pek farklı sayılmaz iddiala -
rına inanırım; dünyada en zor iş, en güç 
ve tahammül edilmez vnzife sinemalarda 
müşteriye yer göstermektir. 

Her zaman dıkkat ederim. Hakikaten 
ne tahanunülfersa bir iş .. hayır, hayır 
saatlerce ayakta durdukları, müşkülpe -

(Devamı 1 nci sayfada) 



----~ 
--=.::=:-..=--=~ -- - - - -

RON POSTA Nisan 5 

Hergün 1 Resimli 1'1akale : Genç insan 
Sözün kısası 

Yazı Çolc O/duta 
Bugün /Cvnamadı 

• • 
~ın 

···········································--·--··-······ 
Amasyada su baskını 

bir afet halini aldı 
(Uaştarab 1 inci sayfada) 

parke bulvar üzerinden akmakta ve her 
türlü seyrüsefer durmuş bulunmaktadır 
Bulvarın istınat duvar lan - müteaddid 
noktalardan yıkılmağa başlamıştır. Bu 
sebcble istasyon ile şehir arasında irti 
bat kesilmiştir. Kasabada sular altında 
kalan evler tedricen çökmeğe başkı.mış -
tır. Şimdiye kadar beş altı ev yıkılmıştır. 
Sulann i~tilasma uğrıyan ve kaçmağa 
muvaffak olamyan insanlardan şimdiyo 
kadar 12 kişi kurtarılmıştır. Diğerlerini 
kurtarmak için çalışılıyor. 

İki köy su altında 

Kayabaşı ve Ovasaray köylerinde su 
altında kalan insanları kurtarmak için 
dünkü gün Zara nahi)esinden sevkedilen 

yardımcılar deniz manzarasını alan su
ları geçmek imk~nsızlığı karsıs:nda bir iş 
pörememişlerdiı. Bu iki köy halkından 
bir kısmı dağlara çeki1cbilmiş ise de çe· 

kilmiyen imanların vaziyeti hakkmdn hi~ 
bir malfımat alınamamıştır. Jandarma 
bolük kumandanı ve Zara nahi)resi mü · 

diirli bu köylere gitmişlerdir. Avni za -
manda Samsun vilavetinden sandallarile 
birlikte altı sandalcı .gönderilmesi iste 
nilmiştir. (a.a.) 

Erbaa da 

E-brıa 4 ( A.A.) - Son ctin1ercl~ de
va""l• hi~ surette vağan ycığmur1ar ve 
kc rlc:< 1{a7 :1 dahilinde geçen \'e birle.;:en 
KP"dt \'C Yesilırnı.ak cavlarmın tasm:ı. 

sına sebebivet vermiştir. 

Bu tuı!yım neticesi olarak Erbaaya 1 
kilometre mesafede kain 85 metI"f'lik 
Kargı köpriisile Erbaa' - Samsun ~osesi 
il7ı:>rhıdc 70 metre acıklığındaki ahşab 
könrü ve Erbaa - Amasva arasıııdn ae
ne YesilırfT'aık üzer;nde1d 50 metre a
cıkHimda Durucasu köprüsü vık1lmıs-

hr Maddi zarar büyüktür B'r cok a -
razi ~ular altında kalnustJr. Sular her 

Kapıcıyı müdafaa 

\..._.,. _____ E. Ekr 3 n Tahı _J 

. g ~ ağrı yanıklardan biri, Akşam 
gazetesinde, kapıcılar aleyhin

de eğlenceli, nükteli bir yazı neşretti. 

Peşin olarak "öY,liyeyim ki, scrdeyle
diği iddiaların yarısından ziyadesi doğ

rudur. Dünyada bir dikili ağaca malik o· 
lamadığım için Serseri Yahudi gibi. apar
tıman apartıman dolasmakJa geçen öm
rümde, Akşam muharririnin tasvi ı 0tmiş 

olduğu neviden kapıcılara çok rasg .elim. 

Lakin hakkelinsaf şunu da ikrar et
meliyim ki, hazan kendimi o kapıcıların 
yerine koyarak, oturduğum apartımanın 
kiracılarından b:azılarınm da ne kadar 
tahammül edilmez olduk1armı, gi.i7ürn1e 
gördüğüm günd~lik hadiseler önünde 
teslime mecbur oldum. 

Başka memleketlerde, apartıman kl· 
racılığı etmiş olmlar bilir: Kapıcı deni
len adam, hemen münhasıren apartıma-

licnç ı:emıye1 genç insana benzer, her ikisinde de his Mantık ve muhakeme orta yaşta, olgun cemiyctt~ filizle- na girip çıkarılan gözet1emeğe memur· 
nıantıka d:uma takaddüm etmiş, hareketlerine> hakim ol- nir, his ile elele vermesi zamam da b~raz sonra dur. Onun. kap1 dibinde bir hilcresi var-

ı:::::m="'=~=u=r..,,. ======-===-======...,.=========·~gP.=.l=ir:::::ı.=======-=-====-======ıı=====-=== dır. Orada oturur, kendi işi gücü ile moş
gul olur. Bir yandan da, ayak sesi duydu 

Nazi C:elihanlılarının ı·······················································-.._ 

Taşıdığı kasatura 
Bu resim, Al -

manyada gençlik 
teşkilatına men -
sub delikanlılara 

tevzi edilmiş ka
.satuT alardan bi -
rını gösteriyor. 
Sapında gamalı 

haç bulunduğu gi
bi sırtında da al · 
manca cBlut und E}ıre> yazılıdır. 

Bu, ckan ve şeref>manasınr1,;elmekted.ir. 

"Florida,, da şo/ ör/er nasıl 
tecziye ed.iilıyorlar? 

cFlorida> da Thomp.>on ~ehrinde bele
diye nizamnamelerıne riayet eylcmiyen 
şoförler nakdi ceza yerme hapis ct.•zası- ı 
na mahkfun edilmektedirler. Buna da se-

ı 
! 

Hergun bir fıkra 
-----
Dalgınlar 1 

Karı ve koca her ikisi de dalgındı- E 
Zar. Bir gü.n erkek eı·de kalmıştı, ka
rısı sokağa Ç1kıyordtı. Erkek, dönüş
te bir paket sigara getirmesini söylı!
di ve tembih etti: 

- Sakın unutayım deme. Dalgın
sındır. 

Kadın: 

- Umttmam. 
Dedi, erkek unutacağına P-mfndi · 
- Ben bilirim sen dalgınsındır. 

Hele mcndilinP. bir düğii.m yapaymı. 
Kadın sokağa çıktı. döndü. Siga,.a

yı getirmemi;ti. Erkek: 
Hani S?garam, diye sordu. 

- Unutttım. 

- Ben sana unutursun. dalgırısm-

Bu zat, Mussolinl 
Değil mi? 

~· 
~ ? 

mu, taşlığa nazır ufacık penceresinden 
bakıp gelenin, yahud ki çıkanın kim ol
duğunu tesbit eder. Bundan başka taşlı
ğın, merdivenin ve sahanlığın temizliği
ni sağlar, postacının getirip bıraktığı 

mektublan dağıtır .. o kadar. 

Blzde öyle mi ya? Biz. Allah \'erme
sin, kapı.cmın c~nını çtkarırız. Beş. katlı, 
on daireli, koskoca apartımanın hizmet
leri yan yarıya k;ıpcınm üstündedir. 

- Ahmed ağa! Koş bir ekmek al! 

- Ahmed ağa! Musluk gene tıkandı, 
gel aç! 

- Ahmed ağa! Çocuğu mektebden al
manın zamanı geldi!. 

- Ahmed ağa! Yüz paralık mavdanoz 
alıver şuradan! 

- Ahmed ağa! Bir Boğaziçi sigarası 
istiyoruz .. çabuk! 

- Ahmed ağa! Kuzum şu şişeyi açı• 
ver! 

- Ahmed ağa! Şu yoğurtçuya c:esle
nivcr! 

- Ahmed ağa! .. Çöp tenekesini getir
medin. Hemen getir! 

saat vükc::r.Jmektedir. Münaka1at111 te - beb ailelerinin rızkııun azalmamasıdır. 
dır dememi.ş miydim? 

- Peki am.ma sen nasıl oldu eler 
bana sigara ı~arladığını unutmadın. 

Yukarıld res.me bakınca, vereceğiniz 

hüküm, eminiz ki yanlış olacaktır. Zira 

onu, İtalyan başvE-kili Mussolini sana -
caksınız. 

Bu işlerin hepsi müstaceldir.. merdi
dfvı:>nJer doksan cfokt1z ayaktır .. ve niha· 
yet kapıcı AhmP.d ağa da sizin ve ben]m 
gibi insandır. Mal sahibi konturata ka
p1cı parası diye önemli bir meblftg kor, 
fakat kapıcıya onıı vermez. Siz isc> o pa
rayı ödediğiniz için ayrıca bahşis ver

mini icin ka?ık1a:rla istifade çarelerine 
bac;vurulm&ktadır. 

Carşamba köylerinde 

Samsun 4 ( A.A.) - Kız1lınnak iiç 
metre vükselmiş, Çarşambada Yeşilır
mak S metre 78 s~ntimetre çıkmıştır. 
Çarşambanm Ayvacık nahiyesinde ba
zı arazi heyeltma başlrumsbr. ~ne 

Çarşambanın Karmnustafalı köyünü su 
basmış \'e 2S evin nüfusu yüksekçe hir 
yere sığınmağa mecbur olınuc:tur. Kur
tarılınM1 irin lcab eden vesait ve mal
:re~ ile bizzat 'kaymakam ve ja•rı1ar
rna •komutanı mahalline ~tın.işlerdir. 

Seyl5:b mıın:takasında nüfusça wyiat 
yoktur. Bina ve mezruat üzerindeki ha 
sarat tesbit edilmektedir. 

Arkadaşlar 
s;:p ln başına 
(Baştarafı 1 inci ıo;avfada) 

,ında bulunan ve çiftci mem1eketi sayı -
lan bir çok devletler bıle yiyecekler için 
nizamlar çıkardıkları halde bizde her a
radığı.mızı istediğimiz kadar bulduğumu

Cebinden tıctL düğümlü mendilini. 
çıkardı: 

- Senin mendiline düğüm yapacc:.· 
ğım yerde kendi mendilime yapmışım 

Halbuki Mwsolininin tamamen benze
ri olan bir Macarın resmldir. KenclLc:i çok 

iyi tanınmış Macar muharrirlerinden meğe lüzum hL~etmezsini7.. Böylece, azı· 

Gene bu cümleden olarak hapis cezasına 
mahkum edilen ~oföıler cezalarını yalnız 
Pazar günleri yaparlar. Haftanın diğer 

günlerini iş başında geçirirler. Bu ceza 
yalnız hafif kazalar yapan, yahud e11em
miyetsiz suç işliyenler içindir. Ağır cü
rümler için şoförler adlıyeye tevdi edi
lirler. 

da .. oradan akhma geldi. 
\..,,,,,,, ___________ _,/ Franz Kupardır. 

cık bir para ile zavallı kapıcı, bodrum 
katmda, hava ve güneş almıyan bir mah
zende yatıp kalkarak bayağı canırıı tü· 
ketir. Giindüz1 eri, dediğim gibi, her dal· 
renin olur olmaz avak hizmetlerine ko· 
~ar. Bu esnada aklı fikri hep k,1p1dadır. 

On dakıkada 35 bin Ö'ii 
Erzincan zelzelesi münasebetile bütün 

dünya gazete1erınd? büyük zelzele tah
ribatı hakkında yazılan yazılar, cildler 
doldurur. Bu arada, tarH1in sayılı zelze
leleri kaydedilmiştir. Mesela 175:5 sene
sinde Lizbon şehrinde vukubulan zelze
lenin, devam ettiği on dakika zarfında 
35,000 kişiyi öldürdüğü yazılıyor. 

Ho-a·ldadaki biitiln 
Ecnebi cBsu~ları 
Bilf'n adam 
G€çenlerde «Holanda Entelicens 

servis» şefliğinden istifa etmiş olan 
general Horşol, Holandada faaiiyette 
bul!..man bütün ecnebi casusların vazi
yetini b:len ad<1m olarak tamnmL~tı. 

Geç.rn llmumi Harbde Holandanın 

Kedi eti !'arıet lezz~tli in.,i~ / •mukabil ca~us te~kilatı,,.nda dört sf'ne 

H b d ı ·ı h 'b 1 k tı c;a·h tiktan rnnra. virmi scnedenl-ıeri c!e ar o avısı e mu arı mem '" c. c- ı · · 
rin bazıJarmda yiyecek sıkıntısı baş gö.s- Holanda «Enteli.~ens servis .t;efi» buJu-
terdiği görülüyor. Fakat bu sıkıntının nuvordu. Bu rr:ı.u~det zarfında Holan -
kedi eti yiyecek dereceyi bulmadıi'{ı ~a :iada c;alı~an butun casusların dosyası-
muhakkaktır. Zira henüz böyle bir ha- 1 nı yaptı. . . . . . 
vadis işitmivoruz. Bu ~ef lnE?ı1ızce Lıdır gazetesinin 

Bununla berabe-!' kt::di eti, yenmivecPk muharririn!: şöyle demiştir: 
ve yenmemiş bir şey değildir. Fransızlar «CcısusJııi1un kıvmeti fazla mübala. 
1870 harbinde Parisln muhasarası esna- ğalsndırılmı~tır. Ecrn:!bi casuslar ara -

lngi~1terede enfiye 
moda oldu 

Son ay1ar içinde İngilterede enfiyen]n Zira mal saHibine karşı mes'ulür .. kira
moda haline gırdiği haberi alınmıştıT. c1va karşı mcs'uldür.. zabıtaya karşı 

Enfiyeye ayni zamanda kadınlar da çok 

1 

mcs'uldür! 
rağbet eylemektedirler. Kadınlar için Geceleyin on defa uynnır: Kazan yak .. 
çok şık enfiye kutulan yapılmı§tır. Bu mağa kalkar, kapı açmağa kalkar. bir 
kutular çantanın için~ konmaktarirr. pencerenin arabk kaldıw,mı ihta'!'a yahud 
Tramvavlarda lokantalarda kah ,1 d ki sadece varenlik etmeğe gelen bekçi• 

• , 1 Vf er e . . k 1k 
enfiye çekmek, dostlara ve arkadac:lara j nın scsme a ar .. 
enfiye kutularını uzatm~k şıklığın" esa- Sa~ah .karanlığt o ~ok~-ı.l~ do~.u~. aya~ 

mPrdıvenı bastan aşag1 .c:ı ıp supıırmeK 
smı teşkil etmC'ktetlir. Kadınların enfi

yeye daha fazla meyıeyledlkleri anlaşıl-

mıştır. İşin cidden dikkate değer tarafı 

şudur ki İngiltered~ doktorlar e:ı.iiyenin 

sıhhate çok nafi cldu.~unu bildirmeleri-

lazımdır. Çünkü kiracılnrm ekseı·isi ka
pının önündf' bfr paspas bulunduğunu 
adeta kasden kale alınıyorlardır. 

f şte zavalh kapıcının hali budur. Bu .. 
na mukabil baznn aksilcşirse, a,·ak dl· 

dir. Enfiye bilhassa gripe karşı çok iyi rerse. sesinin perdesini birazıcık yükse'! .. 
tirse. bu kadarım insanlığımt ,·ermeli> 

zu söylemiştir. Vekil sözlerine şöyle de - sında kedinin gayet lezzetli bir eti oldu- sınfla elden ele gecerek hariktıli'ıda yük
sek füıtlara c::n•ılan malO.ma-t h'ç ehem
miveti olm1:van zırva, boş şeylerdir. Di

imiş. Aksırık nefes borularınrl::ı gizlenmiş 

bulunan mikrobları aışım fırlatırmış!. 
hoş görmeliyiz! 

vam etmiştir: ğunu keşfetmişlerdir. 

cSen ve ben, "'ıet aradığ~mızı istediği -
mlz kadar buluyoruz. Amrna çok arayan
lar daha var: DL,ardan, dıı:arı memleket
lerden. Bunlar ellerinde para, hem bol 
para bizden bir çok şeyler arıyorlar da 
istedlklerhıi istedikleri kadar bulamıyor
lar. 

Yurdumuz bu aranılan toprak ürünle-! 
rlni yetiştirebl1sin ve bu ytlzden çok para 
kazanmış memlekete de parn sokmuş o
lursun.:. 

Muhlis Erkmen bundan sonra fiatların 
yübelmiş olduğunu söyledikten sonra 
İstanbul, İzmir borsalarında fiat artışları 
Uzer.inde izahat venniş, muhtaç köylü -
ye yapılan yardımları saymış ~Çok ek -
meh lüzumunda israrla durmuştur. 

Vekil hitabesini· cArkadaşlar sapan 
başma> sözlerile bitirmiştir. 

O zamana dair yazılar vaz;rn bir mu
harrir şunlan söylilyor: -=Kedi, tnvşan 

ile sincab araSlnda bir mahlUktur. Etini:ı 
kendine mahsus bir leızf'ti vardır. He1e 
soğanlı yahnisi harıkurnd~ nefis olur!.., 

Ne dersiniz? 

r 

yebilirim k1 casusluk pazar.nda sa'ılan halkına. Entelıcens servis şefi olmak
( esrar) ın hep<=ini b:livorum ve bunla- !an zi vade. bir sulu boya ressamı ol -
rın ancak birkaçı verilen para derece - makla tanınmıştır. 800 kı:ıdar yaptığı 
sinde ehemmiyet1' <lir.» üniformalı asker resimlerinin kopyele

Bununla beraber Horşot. Holanda r:. kartpostal halinde satümaktadır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA' 

Gazete haberlednden hangisinin ertesi gün tekzibe uğra

mayacağını kestirebilmek bu gidişle hakiki bir muadele hr.ı-

line gelmek 'Üzeredir. 

Geçenlerde TngHtereye ısmarlana-:ak olan şu l 1 vapura 

aid müzakerenin artık hitama erdiğini söylemiş1erdi, ertesi 

gün bilAkis akim kaldığını yazdılar, bugün ise fabrika mü-

messilinin Vekaletten aldığı son fiatı merkeze bildird,iğini, 
gelecek cevaba göre hareket edileceğ ni haber verlym:lar. 

Bu fiat nedir, harbdcn evvel istenilmiş olanla harbden 
sonra i!'=tenilen arasında ne fark vardır? Bibniyorıızt fakat 
eger fark gerçekten büyükse bu işi harbden sonraya lhra
kıp bırakmamanın düşünmeye değer bir ~le olduğtına 
biz inanıyor.ız, ey okuyucu sen: 

1 STER i NAN, i STER iNANMAI 

C. Ckl!em. ~al,. 
············································---·--........ -... 
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İngiliz Başv :!kili: "Asude kalb 
isti• ba li bekliye biliriz ,, 

ve ruh ile 
diyor 

Londra 4 - Çemberlayn, bugün mu - 1 Düşmanın kuvvetini hakir görmediğim 
hafazakar partisiı,in kontrol heyeti top- ' gibi indireceği darbenin faizile birlikte 
lantısı~da .. d.~miştir ki: . j kendisine iade edilmiyeceğine emin ol -

Rhnın obur tarafından bıze karşı sav- duğu takdirde kuv\/etini kaygnsuzca ve 
r~l~n ~odası gtçmiş teh~didlerin akisle _il merhametsizce kıtllanmak husı.ısundaki 
rınm bıze gelmekte oldugu şu sırada ben, azmini de istihfaf etmiyorum. Düşmnn, 

kendi hesabıma gayretlerimizi bir gaye. mükemmel surette hazırlanmışur. Artık 
harbi kazanmak ~ayesi uğrunda temer - 1 yeniden elde edeceği ufak bir kuvvet 
küz ettirmek için, burada bütün ihtilaf- yoktur. 
!arın unutulmuş olduğunu tı>krar etmek Bitaraflar 
isterim. Millet, İngiliz siyasetinin esaslı 
hatları üzerinde ve bu gayeler tahakkuk 
edinciye kadar ha!'be devam etmek az -
minde hiç bir zanıan bugünkü kadar it -
tihad etmiş değildir. 

Müteakiben b!taraflardan bahseden 
başvekil, şöyle dPmiştir: 

Birçok memleketlere Almanyanm as
keri satveti hakim bulunmaktadır. Bize 
gelince biz, bitarafların hukukuna riayet 

Harbe. zaferi elde edeceğimi~ kanaa - ediyoruz, fakat .\lmanyanın bizim vic -
tile girdik. Şimdi size yedi ay harbden dani vesveselerimiz<len istifade edert'k 
sonra da zafere rlaima itimadım olduğu- kendisinin .serbestisinden mahrum a • 
nu. bu itimadın•ın bidayettekinden on janları. olan oitarafların yardımını te -
defa daha kuvvetli bulunduguv nu söyle - min etmesine mütemadiyen müsaade e-
mek istNim. dece k değiliz. 

Y cdi ay içinde Bitaraflar, ne lisan kullanırlarsa kul • 
Yedi ay geçti. Bu yedi ay zal'fında çok' lansınlar, pekUA. bilirler ve ıçleriııden 

iyi çalıştık. Bu müddet esnasında zayıf tasdik ederler ki bizim zaferimiz. kendi· 
noktalarımızı kuvvetlendirdik. Gene bu !erinin hürriyeti ve hezimetimiz de asa -
sırada harb kabiliyet ve kuvvetimizi son retlerinin mukaddemesi olacaktır. 
derece arttıracak surette taarruzi ve te- Mazide İngilterenin kullanmış olduğu 
dafüi silah!ar topladık. Hali hazırda is - en kuvvetli silah, ablukadır. Bngüc de bu 
tikbal bize ne getirirse getirsin asude silMı müessiriyetini muhafaza etmekte -
kalb ve ruh ile bu 1-!'tikbali bekliyebiliriz. dir. 

A lmanyada abideler barb 
sanayiine teslim edilecek 
Bi r inci Frederik' in birkaç ton bronz sikletind~ 

olan heykeli yakında eritilecek 
Alman cephesi 4 (A.A.) - Havas a - şerefine dikilmiş olan birinci F'rederikin 

jansından: , birkaç ton bronz sikletinde olan hevkeli 
Führerin yıldönümü nıünasebetile yakında eritilecektir. ~ 

Bielfeld belediye reisi, yeni tasarruf 
sandığı binasındaki demir parmaklıkları, 

Konservatuar talebesinin 
temsili takdirlerle 

karşılandı 

Almanyada geniş 
mikyasta asker 

to~lan ı yor 
Darbe garb cephe~inde 

indirilecekn1iş 

Sayfa l 

S' AL'E 
• Kat'i cidale 

atılmadan ~vvel ... 

E 

Yazan: Seltm Raı?ıp F.me, 

Rern 4 ( A.A.) - Neue Zurcher Ze-
itmıg, Berlinden :istihbar ediyor: s ilahlar tekemmül ettikçe \'e 

Almanya. alelacele geniş mikyasla modern hayat gittikçe giıift b•r 
a..lt.er toplamağa b~lamıştır. ı QO:> te- hal aldıkça harb denen mücadele ve ih
vellüdlüler. muvazzaf orduva ithnl e- kakı hak vasuasının da birçok karışık 

Ankara '4 (Hususi) - Şehrimiıde dihT'ektedirler. Bunlaı, 193'5 Martın • şaı tları bir araya getirme neticesi kaza
b~ılunan Komedi Fransez artistleri se- da mecburi askerlik hizmeti tatbik e _ nılabileceği tezcil1ür ediyor. E\·vel zama
refine Konservatuarda bir çay veril - dildiği zaman 30 yaşını gecmis olduık- nın bas. t hayatı içınde bırbırindcn şıka
miş.~ir. ~u çayda~ ~v_vel de. taleb~ Mol- laırından dolayı askerlik hi~metini yap yetçi olan orduıar karşı karşıya gelır ve 
yer ın .Jnr komedısını temsıl etmı~ ve rnamış olnn sınıflara dahil bulunmak- en kuvvetli taraf hangisi ıse davayı da 
misafirler ta·rafın<lan müteaddid defa- tadırlat'· Halihazırda 1905 Ha 1919 sı- o kazanırdı. Bugünkü durum, ham ve 
far ~iddetle aftkışlanmışlardır. mflarına <lRhil olan kimseler. sıhhi mu a~ı kuvvetleri karşılıklı olarak birbi -

Temsilden sonra artistler talebeleri ayenıe heyetlerine sevıke<lilmek:t.edir _ rı?e saldırtmakla davayı kazanmıya im-
ayrı ayrı tebr~ etmişlerdir. ler. 40 yasım geçmiş bir çok kimse]er.

1 

k_an vermiy~.c~k .. k~dar_ mürekkebleşmiş-
Madam Kalerin Fontenıa. temsil ve- silah altında bulunmaıktaıdır. tır. Bundan oturı.:.dur kı Almanyaya harb 

ren talebeden Muazzez ve Ertuğml i- Eski sınıf1ann silah altına almmaq açan müttefik c.ıevletler, silahın misk'::t 
çin: «Harika bir !kabiliyet ... Fevkalane keyfiyeti 1914_1918 muharibl"'rinin tec _ 1 ve öldürücü tesirine kat'iyetle müracaat 
muvaffak oldular ... » demiştir. rübelerinden istifade etmek "e aenc k&.i etmeden evvel mücadeleyi kendilerıne 

. Madam Mari Bel de Muazzezi, Ne - rolara muallem etradı ithal eyl;mek ar- kaza~dıraca~ outun te.knik imka_nıa~ı 
rnnanı, Ertuğrulu ve baba rolündeki zusile izah edilmektedir. kendı lehlerıne olarak bır araya getmnı-
genci çok beğenmiş: cMuvaffakiyet bu Gazete muhatbiri. halihazırda .t\lm<'n 1 ye ~oyu:du.ı~. ~eniz abluka~ı. bu nevi 
kadar olur ... Bıavo• diye tebrik et - yada silah altında bulunan efrad mik-1 tedbırlerm ıptıda~ safhasını teşkıl ed!yor-
mış· tir. tannı 6 m'l k t h . t , du. Karalarla AJmanyanın ticaretin: bai-

• • • · 1 vona va ın a mm e me.•-
Biz cie genç talebelerimizi tebrik e- tedir. · ~ talamak için ba:- vurulmakta oları yeni 

der ve daha fazlıı muvaffakiyetler bek- abluka. bu husustaki adımların ikinci Garb cephesinde ]eriz. safhasına delalet eder. Şu noktaya dikkat 

Yug-oslavyada 
tuğyan 

10 bin kişi meskensiz 
k_aldı 

Belgrad 4 (Hususi) - Tunanm taş
ması üzerine husule gelen büyük mad
di hasardan başka, 1 O bin ~inin de 
meskensiz ikaldrğı anlaşılmıştır. 

Başvel<H Zve!fkoviç derhal felaket 
mmtakasma hareket etmiştir. 'Felaket
zedelere yardımda bulunmak i çin, hü
kfunct tedbirler almı.ştır. 

Romanyada da, 250 bin hektar arazi 
sular altında kalmıştır. 

Londra 4 (A.A.) Almrınyanın etmek lazımdır ki nihai mücade'en;n 
pek yakında garb cephesinde geni~ başlamasına takaddüm eden tedbirler se
mikyasta bir harekete geç€'Ceğini be - risinin bu safhasında bilhassa bitaraf 
yan eden Goering\:rc dü·nik,ü nutkunu devletlerin ve bu arada Almanya.ya mü
ilk sayfalarında geniş hülasalarla nes- cavir olanların vaziyeti ehemmiyetle 
reden İngiliz gazeteleri, bu y~zıların~ mevzuubahstır. 
«darbeyi garb cephesinde indireceğiz• 
başlığını vermektedirler. 

Milll piyango 19 Mayıs 
için fevkaJade 

bir keşide hazJrhyor 

Gerek menfaat icabı, .gerek Almanya
nın bu husustaki tazyiki neticesi olarak 
bu memleketler. Almanyaya harb işine 

y;ırıyacak birçok ~ya \'eriyor \'e bunları, 
mamul diğer madde!erle mübadele cdı -
yorlar. Yeni abwkanın esas hedefi, müt
tefiklerin nazarında harbin uzam~ını in
taç eyliyen bu alış, verişe bir nihayet 
\'erdirmek olacAktır. İngiliz kabinesinde 

Ankara 4 (Hususi) - MilU piyango son yapılan tad!.l ile harbi idart? edcct.k 
idaresi 19 Mayıs için aylık kcşideden ma- olan İngiliz harb komitesinin riyasetini 
da fevkalade bir keşide hazırlamaktadır. deruhde eden Mister Churchill'in dt::faatıa 
B.u keşidenin 200 bi.n bileti olacak ve her' 1 vukubulan beyanatı, bu hususta a'mmak 

Bir marşandiz lernı· bılet tam olarak ikışer liradan satııacıtk- arzu edilen kararların çok ce7.rl mahi -
tır. ı yette olabileceklerini göstermektedir. Da-

Y
Old an Ç kt . Bu keşidenin .büyük ikramiyesi 50 bin va bu şekilde vazedilincc ve bu da müt-1 1 lıra olarak tesbıt edilmiştir. Yani kaza - tefiklerin mühını mu-:tarrerat ittihaz ct-Oooring, bir milli maadin ianesi tertib 

etmiştir. Bu iş için kuvvetli bir propa -
ganda yapılmağa baş1anılnuştır. İşin e -
hemmiyeti iane dercinin ı.nuvaffakiyeti
ni ihlal edecek her türlü ihtilaslann idam 
cezaı;ı ile karşılımmasına karar verilmiş 

bronz çerçevı::leri, gişeleri ve kalorifer 
boruları kaldırmış olduğundan dolayı . 
tebrik edilmiştir. 

b• d··t ··ıdo nan iki lir~ya mukabil alacaktır. miş olduklan harb konBf'yiniıı içtimaı 
ır gar O ren 0 Ayni keşide için 5 biletlik karneler arifesinde vukubulunca mücadele istika-

Samsun 4 (A.A.) _ Pazartesi günü. taıızim edilecektir. Karnedeki 5 bilet ay- metinin nasıl bir mecra takib eeeceği ta
saat 20,5 da Ladik istasyonundan Ka _ rı ayrı numaraları ihtiva edecek ve bu \'azzuh etmiş olur. 

olmasından anlaşılmaktadır. 

Her aile en azı üç kilo kalay, bakır, 
bronz veya kurşun vermek mecburiyetin
dedir. Almanyanın meşhur abideler sını
fına dahil olmıyan bütün abideler, Al -
man harb sanayiine teslim edilecektir. 

Berlinde Hohenzollern hanedanının 

ingiliz Afrikasında 
100 bin kişilik 

bir zenci ordusu 
Roma 4 (Hususi) - cTevere> ga:ıete • 

sine göre İngiliz şarki Afrikasmda, 100 
bin yerli zenciden mürekkeb muazzam 

bir ordu vücude getirilmiştir. 
Gazete. bu yü·t bin kişinin hangi cep

heye gönderileceğini sormakta ve bun _ 

Iarın Afrikadakı It:ılyan müc>temlekeleri 

hududunda tahşid edildiklerini ilave oy-

Nuremberg belediye reisi de Opera bi
nasının cephesini tezyin eden 10 kental 

valkyrie heykelini kaldırmış olduğu için 
tebrik edilmiştir. Spor klübleri ile her 

nevi cemiyetler, madeni rozetlerini ma
dalya ve kupalarını teslim etmeğe davet 
edilmişlerdir. 

F ransada radikal 
sosyalistler hukometi 

tenkid ediyor 
Londra 4 (A.A.) - Röyterin Paris mu

habiri, bazı Fransız siyasi mahfellerıııde 
ezcümle radikaller ile bazı sol cenah 
gruplarında bazı hoşnu<lımzluk hareket -
leri müşahede edildiğini bildirmektedir. 

Dün radikal roeb'uslann yaptığı bir 
toplantıda, ezctimJe sabık nazırlard::ın 

Bonnet ve Guy la Charrbre ~ükumeti 

şiddetle tenkid etmişlerdir. Öğrenfldiği-

lemektedir. ne göre, bu radikaller Reynaudnun I...on 
Ayni gazete, İngiliz ve Fransız deniz drada ne gib i şeyler imza etmiş Qlduğunu 

kuvvetlerinin ~arki Akdenizde tahaşşüd öğrenmek istemisierdir. Nihaye~ Boırnct 
etmekte olduklarını da bildirnıekt<! ve riyasetinde bir heyetin, Daladyeyi par -
lıalyanın bu kabil tehdidlerdcm korkma- tinin noktai naz.ıı mdan haberdar etm~k 
dığını yaz.maktadır. üzere ziyaret eylemesi kararlaştmlmış -

------------ tır. Heyet azası Dalo.dyey~ nr> gibi şeyler 

Musolini Mareşal söyliyecekleri balı.sinde ketum davran _ 
maktadır. Maamafih, Populaire gazete -

Badoglio ile görUştU sini~ bil~i~diğinc g~re, ~f'·~ger Dalad -
1 yeyı partı ıcra komıtesını toplantıya ca-

Londra, 5 (Hususi) - Rorrıacian bildi- ğırmar,a davet Ptı"işlerdil'. Partinın An-
r Hiyor: gres kongresinın nasıl P<'incare kabine-

Mussollni dün akşam Mareşal Badog- sini d~ürdü ıs~ i.:ra komı.tesi de R~y -
lio ile İtalyan askcd hazırhk;arı hakkın- naud kabine.sini d,ıjşürebikc:cktir. 
(la bir saatten fazia süren bir görüşmede Maamafih. ctiğL"r taraftan. kabine, k<>n-
bulunmuştur. disine yapılacak talcbler karşısında bAş 

eğmiyeC"ek gibi gözükmektedir. Kabine a-
I\Iu.soolini daha evvel de Kont Ciano 

ile görüşmüştür. 

Diğer taraftan Habeşistan umum va

l f.si dük d'Aost ta, Romaya gelmiştir. 

zası, Reynaud'ya müzaheret etmekte ve 

her türlü parti nıeselelerlııi bir tarafa bı
rakarak blltiln faaliyet ini milli m üdafaa
ya hasreylemiş bulunmaktadır. 

vağa gelmekte olıın marşandiz treni 57 karneler 9·5 liraya satılacaktır. Bu k~şi- Beynelmilel n~zam ve kavaidı ihlal 
nci kilometreden geçerken heyelan do - dedeki tam biletlerin nısıf ve dörtte bir etmemek arzusunda bulunan müttefik -
layısile makine ve 7 yük vagonu yoldan olarak satılması için de tedbir alınacak- lerin bu arzusu He bitaraf devletleıin Al
çıkmış ve kısmen parçalanmıştır. Kaza tır. j manyaya karşı ynziyetlerini nasıl telif c
neti.cesi gardöfren Osman vazife başında Piyango idaresi. köyler için aylık keşi- debilecekleri mı>selesidir ki davanın bas
ölmüştür. Başkacq nüfus zayiatı yoktur. delerde 50 kuruş! uk biletler ihdasını dü- i lıca müşkülatını meydana getirmektedi~. 

şünmektedir. ----- 1 Sibirya yolile Almanyaya yapılan scvki-

Rusva FinlAndiyadan 
yeni taleblerde bulundu 

Maaşlarına zam 
yapılan muallimler 

yat, bir kısım bi1 araflarm son zamandı 
Amerikadan yapmakta oldl'kları ihti
yaçlarından fazla ithalat, bazı küçiik 
memleketlerin kara sularından icra olun

makta bulunan kaçak nakliyat, yeni ahStokholm 4 (A.A.) - Stockholm Tid-
ningen yazıyor: 

Ruslarla Finlandiyalılar arasındaki 

müzakereler, büyük müşkülata tesadüf 
etmektedir. Sovyet matbı..~lı, Finlandiya 
heyetinin Sovyet Rusyada bulunmakta 
olduğundan bile bahsetmemektedir. Sov
yetlerin ileri sürmekte oldukları meta -
libin aşağıdaki şeylerden ibaret olduğu 

Ankara 4 (A.A.) - Orta tedrisat mu- luka tedbirlerinin mAni olmayı istihdaf 
allimle~nden, yüksek okul mezunu olup 1 ettiği bir takım hareketlerdir ki bun'arın 
da 25 lıra maaş almakta olanların maaj- nasıl ortadan kaldırılabileceği ınerCtk ve
larının 30 liraya çıkarılması kararlaştı - rici bir şeydir. Bütün bunların başında 
rılmıştı. İlk partide 51 mualJirnin maaşı- gelen dava ise Sovyet petrolii.nün AI -
nın 30 liraya çıkarıldığı geçen ay tcbli~ manyaya girmesme mani olmaktır. Bu 
ve neşredilmiştir. Bu defa, kadro dahi -ı suallere cevab alabilmek için müttefik
linde yapılan değişikliklerle ikinci parti lerin fiilen harekete geçmelerinı bekle -
olarak aşağıda adları yazılı .17 muallinıiı: ı mekten başka care yoktur. Bu ise, Lon-

1 - FinlAndiyanın herhangi bir te - rraaşları 25 den 3-0 liraya çıkarılmıştır. draya çağırılan. İngiliz sefirlerinin top _ 
zannedilmektedir. 

dafiH ittifak akdinden istinkaf etmeğe Adana erkek ııs· · ta ·h ··ğ t esı rı o re menı lantısından sonra ancak mümkün olabi-
ıneobur olması, Şevki Berker, Ankara kız lisesi tabiiye lecek bir şeydır. 

2 - Yeni hududun askerlikten tecridi öğretmeni Nihal Tokay, İzmir ikinci er- <; 
\'e yeni bir Mannerhaym hattı inşasına kek lisesi tarih coğrafya öğretmeni H. .... f'Lif,.ı (5{> annı. e Fff llC 
müteallik bütün projeler~n terki. Garra Sarmat, Samsun lisesi riyaziye öğ- ................................ ............................. . 

3 - Kandalaksch ile Kemajaervı ara- l'f'tmeni Kemal Avdiniç, Ankara kıı.: lis<>- F ransanın y ni 
sında derhal bir demiryolu inşa edilmesi. si türk~e öğretmeni Mualla Sedeıı, İnönü 

4 _ Finıandiya gazetelennhı Sovyet kız lisesi edebiyat öğretmeni A. Sürey - harb Cl'emilerİ 
Rnsya aleyhindeki her tiir\U neşri,vata hi- ya Avan, Ankara üçüncü orta okul riy:t- 5 
vım vermeleri.. ziye öğretmeni Muzaffer Berdi, Bandır -

------ ---- -

Arab memleketleri 
ar?sında 

ır <ı orta okul tarih coğrafya öğretm• ııı 
terbiyesi öğretn11?ni Nevzat Turgay, De
Belkis Sakaroğlu, Kütahya fü.esi berlen 
nizli lisesi riyaziye öğretmeni M. Rasit 

1 l\1ocan, Balıkesır erkek öğretır.en oku-IJ 
Londra 4 (Hususi) - İrak narıcı - edebiyat öğretmeni Necdet Sancer. De -

\·e nazırı Nuri Pa~a Said. bue:ün tay - llizli lisesi tarih stajyeri A. Akif Tüter.k, 
yare ile Bağdaddan Bahreyne gitmiştir. Muğla orta okulu tarih coğrafy& öğret -

Nuri Paşa Bahreyn sultanile görüş- rr eni Dürnev Eğ\1 ioğlu, Haydarpaşa lbe
, ii :d<'n svnra Suudi Ara.bistana giderek 

1 

si tabliye öğretmeni Nüsret Bayendcr. 
1 ~)ni Suudu ıiyaret edeoektir. Emirgan orta okulu tabiiye öğretmeni H. 

hak har:dye nazmnın ıbu ziya:ret · 1 Behice Boral, Zonguldak lise.si tarih coğ
lerinden maksad, herhangi bir har1cf rafya öğretmem Mürvet Göktürk, Gala
t ohlikeye ikar~ı Araıb memleketlerini 1 lasaray lisesi tarih coğrafya ö~etmeni A. 
birleştirmektir. G. Ferruh Zat Turaç. 

Faris 4 (A.A.) - Bahriye nazırı Cam
pinchi, meb'usan meclisi bahriye encü
meninde muhtelli tıpte v~ hacimleri ye
künu 200,000 tona baliğ harb gemileri -
nin inşaat tezgahlarına k•,nulmui o!du
ğunu beyan etmiştir. 

Saffet Artkan Milli Müdafaa 
Vekili oldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) 

istifa eylemiş ve istifası kabul olunarak 
yerine Erzincan meb'usu Saffet Arıkanın 
tayini yüksek tasdika iktiran e tm.lştir. 

(a.a .) 
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4 Sayfa SO N POSTA Nisan 6 

(~_s .......... _eh __ ı ____ · r_B_a_b_e_r._____ıe__..r_i____..) 
Temizlik işleri kadrosu s, ebrin Bir Şeftren feci 

şekilt e ötdu Bono sahtekllrlarından 
7 kişi tevkif edildi temizliğine kifayet etmiyor 

Bu sene arazöz ve çöp kamyonu almak ve temizlik 
amelesinin miktarını artırmak imkansızlıği:e karşı laşıldı 

Dün belediyede belediye reis nıuavln-j elli ikiye çıkarılması dünkü toplantıda 
]erinden LOtfi Aksoyun reisliği altmd:ı kararla§llllştır. 

mühim bir toplantı yapılmı~tır. Toplan-! Temizlik amelesinin mevcudu ise aıı -
tıda kaza kayın<·kamları, sıhhiye ve te-

1 

cak beş yüzdür. Şehir sokaklarının mun
mizllk işleri müdürleri bulunmuşlardır. tazaman ~prülebilmesi . için t~miz:ik 

Yaz ayları ynkJaşmakta olduğundan amelesi mevcud•Jnu iki bın bes yuze ıb
şehrin temizliği icin şimdiden te<lhir al- llığ etmek zarureti vardır. Bütçe dola • 
mak iktıza etmektedir. Temizlik işleri yısile buna şimdilik imkan olmadığı gi
müdürlüğünün çöp toplama kamyonlar: I bi .. esa: kaclroyıı bile muhafaza etmek 
ve arazözleri ihtiv acı karşılıyacak mlk - mumkun olamam&ktadır. 
tardan çok uzaktır ve yenidPn kamyon Temizlik ameJecinin §ehir dahilinde 
ve arazöz almak lfızım gelmektedir. Ha - süpürmeğe mecbur olduğu ~l-ıa yirmi Oc 
riçten yenı araba getirilmesi imktınsız mil\•on kilometre murabbalık geniş bir 
olduğundan ehrimizde me\·cud kamyon- kısımdır. Ame1enin çöpünü almak üzere 
lartlan bir kısmı satın alınarak çöp kam- uğrıyacağı kapı miktarı 193 795, süpüre
yonu ve araıöz haline konacaktır. Sok:ık- ceği sokak sayısı 7012 kadardır. 
}arı sulıyan mevcud altı arazözden baş- Temizlik jsleri müdürlüğü bu sene so
ya yeniden ~ekiz arazöz catın alınması kakların her senekinden daha temiz tu
kamyon adedinin mevcudlarln beraber tulmasına imkan nisbetinde çalışacaktır. 

Ticar et işl~rl: 

Tift k ve Yapak th .. :ıcat Birliği 
n i ~amnamesi de5--i~iyor 

Tiftik ve yapak ihracat birliği njzam
namesinde tadilfıt yapılması Ticaret Vc
k51etinden bildırHmiştir. 

Bu tadilAttan sonra idare heyeti sekiz 
asUJ ııekiz yedek aza ile biri Vekaletin 
intibah edeceği ıki mürakibdPn terekküb 

edecektir. 
Bu sebeble 4imdiki idare heyetinin 

yerine yeniden ~im yapılacaktır. 

Şehir işleri: 

Vekalet belediyenin Gazino işletme 
Şirketine girme.sine müsaade et medi 

Taksim gazinos!le Floryadaki gazino 
ve p18jları iş1etmek üzere bir şirket ku
rulduğunu, Dahiliye VeMlctinm bu şir -
kete belediyenin i tirak ettirmediğini yaz 
nuştık. 

Belediye, bu kararı ,irkete bildirmiı· 
ti. Dün şirket hissedarları belediyeyi bu 
hareketinden dolayı protesto etmişler -
dir. 

lnriltereye dca:ıir mübayaatı için Pasif korunma m6tebas.sısı 
heyetimiz ı:;decek sığı akları g~zdi 

Bu hafta içinde biri Ziraat Bımkasın _ Pasif k orunma mütehassısı Amiral 
dan, diğeri Demir :Limitedden olmak n- Murenin :iitirakile :vil!yette yapılan top. 
zere iki kişilik bi'r heyet tnglltereye gt- lnntıya dün utanbul vali ve belediye 

reisi doktor LULfi ICırdar riyru;ct etmif • 
decektir. Bu hevd İngilterede demir ve 

tir. Amiral ve amiralle beraber bir gün 
çelik fabrikalarBe temasa geçerek mem- evvelki tetkiklerde bulunanlar mÜ§ahe· 
Jeketin muhtaç olduğu ve KarAbük fab- deledni valiye anlatmı }ardır. 
rikasının henüz istihsaline .başlamadığı Müteh ıa öğleden ıt0nra ıSlğınak o-
tiplerden demır mübayaa edecektir. "ıarak tesi>!t edilen mahzen, ddıliz ve 

Dün bu mıOO ııdJa Demir Limited 1ir- binaları eemıiftiT. Tetkiklere bugün de 
keti müdür ve umumi kAtibi ve diğer a- devam olunacaktır. 

IAkadarlann fştiraıkile m.mtaka ticaret Belediye i kiyüz un.arı ceıuıhndırch 
müdürlüğünde bir toplantı yapılını§. ba-

Son hattalar zarfında ~nafın muaye • 
zı esaslar tesbit edilmiştir. 

inhisar/arda: 

İnbi.tarlar İdaresi denııdeki 
ÇUYalla rı çık<Qrtacak 

Bundan bir .müddet evvel Sinop lima
nında batan Kızılırmak vapurnnda bu -
lunan inhisarlar idaresinin 22 bin çuval 
tuzu da denize dökülmüştü .. 

İnhisarlar idaresi mahalli teşkilatının 
alacağı tedbir ve karnr1arla bu çuvalları 
çıkartmak istemişse de ji.mdiye kadar 

hava muhalefeti t-una mani olmuştur. 1n
hisarlıır idaresinin çuvala ihtiyacı oldu-

ğundan hunlarm çıkarılması için bir mü
nakasa açılacak ve en ucuz benel tekJjf 
eden kimseye bu çuvallar çıkartılac:ık -
tır. 

Asllt!rllk işleri : 

Hıc aı;kr...rHk etmemi jandarm~ -u 
gföııriik sımflan çağırıbyor 

Kadıkuy Askerlik Şubesinden: 
ı - Nisan cıelb emrı gclmi§t1r. Bu celbrte 

ı,5 sene hizmete tlı.bi hiç askerllk etmemiş 
Jandarma ve gümrük sınıflanndan 316. 335 
dalıtı do~uınlular Mkere evkedllece~°'rdir. 

ı - Bu cclbde de bedel alınmıyacaktır. 
S - Şubede kayıdlnnnı yaptırmak üzere 

birkaç gün enel §ubeye muracaat &:Iecek • 
leMir. 

~ - Subedc t.oplanm:ı günü 19/4JB40 Cu
ına ıünü 11nat 9 dur. Bu tnrlhten sonra gı • 
!enler hakkında 89 uncu maddenin t.ntblk e
d.llPCe~ı Unn olunur. 

······························································ 
23 Nisan - Çocuk Bayramı 

neleriı)e hu; verilmittir. Bir hafta içinde 
Beyoğlunda yapılan teftiş'l.er esnasında 

iki yüz esnafa cMa verilmiş, iiç yüz ek
mek, iki yüz francala mfuiad re olun • 
muş, Sirkecide dP. bir fırın kapatılmıştır. 

Toplantılar: 

Yiiksek fktısad ve Ticaret mektebi 
mczualan gcceıN 

Yüksek İktısad :ve Ticaret mekteb! 
mczunlan cemiyeti her sene olduğu gibi 
bu sene de mektPbden mezun olacak 
genç arkadaşları terefine 13 Nisan 940 
tarihine raslıyan Cumartesi günü akşa-

mı dokuz buçuktan şahaba kadar devam 
etmek üzere çaylı bir ziyafet verecektir. 
Şehrimiz.in mali ve iktı!:adi sahasını; 

mensub pek çok .ı:e:vat bu toplantıya da
vet edilmiştir. 

Polisle : 

Dün aekfz es· a • ve eroin 
keçakçİu -yakalandı 

Zabıta dün şehrin muhtelif semtlerin
de yaptığı ani araştırmalar sonunda bi
ri kadın olmak üzere sekiz eroin ve es
rar kaçakçısı yakalamıştır. 

Bunlar, Kemal, Reşid, Abdullah, Şa -
kir, Şehriban, Mustafa, K~il ve diğer 

Mustafa adındaki kaçakçılardır. Suçla -
rını itiraf eden kaçakçılar asliye 5 ınci 

ceza müddeiumumiliğine teslim edilmiş· 
!erdir. 

Kamyona yfik taşırken dOıen 
amelenin bacağı kırıldı 

Yemişte Güzel Irmir ambsırmda çalı -
şan amelelerden Mustafa dün bir kam -
yona yük taşırken düşmüş, bacağı kınl -
mışt1r. 

D ün P~ndikle Kartal arasında feci bir 
tren kazası olmuştur. 

Öğleden sonra .Penclikten hareket eden 
banliyö katarınnı şeftreni Nurettın, tren 
Kartala yaklaştı~ı sırada va.gondan va -
gona geçerken müvazenesini kaybederek, 

Bir kısım suçlular d ünkü muhakeme esnasında 
şayanı dikkat itiraflarda bulundular 

tekerlekler ara.sına düşmüştür. Mübarl!llere ald sabı. bono tanzim e\.mek m~bayenetın tell!inl suçludan .Lst.cdl. Es -
Keza neticesinde vücudü parça parça suretlle Ankara ve İstanbul Ziraat Banklı.- telyo: 

olan Nurettin feci şekilde ö'müştUr. ! tarından yUz bin Uraya yakın bir para çek. ~- Bu ifadenin şekli yanlıştır. Arşıığın b.L. 
Hadise etrafında Üsküdar müddeiumu- tikleri tcsblt edilen sa.htek~lardan ikisi • dayette bu Lşten malumatı yoktu. Soı.rndan 

miliğince tahkikata başlanmıştır. nJn Anltarada, dlğerlerlnln de batta S<ıll - yaptı~ımız 14ln bono mesele.si olduğunu ön. 
nlkll HUsnü olduğu halde şehrimiz zabıtası renlnre bunları imhaya W§ebbüs etU. Ar • 
tarafından yakalandı.klarım dün t.a!sUMile şak HMlıüden, 15 lira klra için, 50 llrn da 
ynzmıotık. borç olarak cem'an 65 lira para aldııı de:mJ4. italyadan ithalat 

Za:bıla ı:mı.fından yapılan ilk tahkikat fl- tir. 

Y!'-· pılamı or ra.c;ındn ~ebcke efradını teşkil etUklerı tes. Bu sırada suçlul!a.rda.n SclrtnOOI Hüsnü 
'1l bit olunan 11 suçlu dfin adUyeye teslim c - Estelyo'nun bu sözlerine itiraz etmiş. 

. dllmlı;lerdlr. «~- BıJn bonoların yapılacağından maın _ 
Avru~a h.nrbın~i~ ba?l~?gıcın~anberl 1 Birh<"'~ tetkfk müddelı:tmurnlll~ ka.name mattnr c.e~Udim. Estelyo ile de söyledl~ı tarz 

f talya ıle tıçarctmuz buyuk mıkyasta sorguları yapılmak tize re üçüncü sulh ceza da koauşmadım. Gerçi Yervaııta para ver
artmış ve bu ffil m e et dış 'ticart-fmiıde mahkemesine veı1len maznunlar şun,ardı.r: dlm. Fakat müsteciri bulunduğum gnı!no _ 
birinci dereceyi clmıştı. Sel~nlkli Hüsnü. Arşak. Yervant, Es1e1yo, nun s:ınibi olduğu için verdiğim bu paralar 

Geçen mıidd t zaı ında İtalya, ihraca- Halid, Mustafa, Havva; Rukiye namı diğer kira_ karşılığıd.ır.ıı 
t 

1 
•th ı· . k f 1 ld r. Refia, Hi.ısnü, Hikmet 1't Halil. Mutea!tıben pul sahtekA.rlığından e·rvelc. 

ını ı 1 a ~tımızoan ço a~ :ı 0 u~un: Dtin hfıkim huzuruna çıkanlan suçlular - 2 sene hapse mahkfun olduğunu söy!tyen, 
dan 3,5 mılyon l r lık kle~·ıng bakıyesı dan baıııarı, bUvlyetıerlnin te..sbltinl müte _ matbaacı Es.tclyo dinlenm41 o da: 
borcumuz eridikten b cka, Ita1ya bu he- akıb çok şayan1 dikkat itiraf ve tfşaatta bu- c- Ycrv:ıntı eskiden tanırdım. Bir gUn 
sabdan l:ıir mil/<'n liradan fazla borçlu ıunmuşlardır bana gclcrt-k cıkiirlı bir lş var, ya.pabl~ır mi .. 
vaziyetim> geçmı •ir. Vazivetin Lu şekil İlk ol:>rnk fsticvab olunan şebekenin ele- S1ı:ı?ıı ıUye sordu. Ben de cevaben .ne gibi 
alması v İtalv kl i .. r1 mtia basılarındnn SelA.nlkll Htısnüye hWm Fey. bir lş11 dedim. Bunun üzerine oebl.n<ie.t bt? 

(' . nın er ng .. ~O ı e. e zt ,.ı 1:uııli eormu§tur: bono mcdr:ll çıknrdı v.e rl§te bu 1§ •• nnsıl ay.. 
satmaktan zıyad<' <'rbP"t dovııle ış. ynp- •- '.J'ıu;flye komisyonunca mübo.dlllere ve- nmı ynpablllr ml.sin?11 dedi. Bu ~lerden an,. 
tığı memleketlM·c ihracat yapnınk ıste - rUmiş olan bonoların sa·htelerinl tanzim e- ladll1,ım ıçl:1 e:evet11 dedim. Birkaç gün ~onra 
m.esi ihraç imkan"anmızı d" aı.:ıltmıstır. deıek Ank.sra v~ İstanbul Ziraat Bankala _ Arşnğın dükkA.nına yerleştik ve işe başla. ... 

Birkııç gündcnl:;;c i bankalar 1talyııy:ı rmdan külllyıetu miktarda para çektiğiniz dık. Dfr ay zarfında J.gtedlkleri mode: ve 
vepı,an ihracat mukab:linde tüccara pa- iddia ıılunnyor. Buna ta11ı ne diyeceksin? nümune>e göre tendllerloe 42 tane bono 
r kt . .., t M k B Gar!nocuıut yaptığını 1"e Bey-0ğlunda blı- tabettim. Bu if içjn H&nu bana SOO llıu ka. 
ra vermeme e 'c ı ra a çı er ez ~n- apartımanda otuııduğunu söyllyen Hüsnü dar blr para verdt. 
kasını11 kJering hcsnbları sırasına gore hlklmln bu sualine şu ~nbı verml~tlr; Matbaacı Estely<>dan sonra hakim Feyal, 
paralr.rını almak mecburiyetile karşılaş• c- Ben sahte bono tmaı etmedim. Yer • sahte bonol:ı.n bllerek kullnndı~ı 1ddiaalle 
mı~ bulunmaktad r. vanttn'l alıp, ntması Içln An.karada }aka _ mahkemeyt' sevkolunan suçlwardnn P~"ta 

Dün İtalyaya ı t bin liralık yumurta.! tanan Nihad Özkoyumcuya -rerdim. Bono • ve Telgraf İdaresl mütekaldlerlnden Halide 
21 bin lir.alık taze tnrik ve 4 bin liralık tarın .salıtc olduğunu blttyordum. Bu muta. şu suali sordu: . 

, . .... YnSSıthk mtıkabUln<ie Nlhaddan 3 bin Ura c- Ralld!.. Sen de bu sahte bonoları 111. 
fac.-uıve sevkoo.JIJ ·•Jr". aldım.• ıerek Jrlıllanmaktan •uçlusun .. Nasıl -0ldu bu 

fhrn('at muknl•11ir de itha18t yapılama- Hlklm Httsnöye tevcih ettiği &Tftl suali lş anlat bakalım?ıı 
makta devam P 1ti'"i takdirde 'kısn bfr bu ~fer <le diğer .suçlu AJ1aka sormu,tur. o İlıtlyar bir yaşta ve mnllıl bir vaz.Iyctte o .. 
müddet sorıra ka "'1 ·'·1ı tkaretin dura - da: lan ~uçlu: 
cağı sövlenmektt'dir. •- Yervnnt benim ~yzezademdtr. Bun _ •- Httyır. bunu kabul etmem, bir gün 

-----· -- dan Ut! üç ay enel FemHmeellerdeki ma~a~ bnna N'ihııd geldi. Olridli Hasan adında bl-

Deniz ı.,1Prl: 1an1a gddJ. Dtı.kt&nunm !Wündeltl odalar- rindcn b:r bono aldım. Sen benim e.skl ah • 
dan birini kiralamak ~ıtlni söyledi. ~Ne babımsın. Bunu sana ciro edeyim de git 
yapac:ı.lcsıııı. dedlm. ıMatbaa ışı. yapacaj!ını Ziraat liankasından tah4ll et .. Çünkü ben 

Vapur kcmlıyonu buırftn cuebını verdi. Akrabam olduğu için oktıma bu parayı tahsil edersem, piyasada borçlu 
top' P"ac<ık kötli 1htma~r getlnnedhn. Peltlll ~ı bu _ olduCum tüeearlar 141 anlarlar ve bu Pl\"'11 

.. rada çalı§ dedim. haczederln, dedi. Ben de bu sözlere ınana_ 
Yabancı su~ara sefer y~pacak Tük rk lge- Aradan !t1 rtin geQU, Tervant beraberin_ rak ve bonoyu ciddi zannederek Ziraat Ban-

rnilerinin vazıyetıni tetkik etme te o an de Estf'lyo oldu~ halde tekrar mata7aya kasına gidip bono muhteviyatını aldım 
komisyon, bugün o~ıcden sonra mıntaka geldi. Yu'karıdakl oda7'& bl.rllkte çıktılar. Btr ve bent bir kahvede bekliyen Nlhada tama. 
liman reisliğinde toplanacaktır. mOddet soı-.n. da bazı matbaa ııetıerlnln ta. m~n tesllm ettim. Bunun için Nihad bana a 

Komisyon top ant.:ı:ıında Romanya ve şınd.~ını ve bu odaya yet"lettırlldlğini gör • lira tra.mV!lr parası verdi. 

R f k ·· e fsaade is- dfim. Bundan sonra Nihadın bu tarzda ı bono. 
. usyay~ se er yapma ~zer m t • • Bana k1ra bedeli diye 15 lira nrd1ler ve o eunu dalı.a Ziraat Bankasından muht~li! ta. 
tıyen dort vapurun ~a~yeti tetkık edı - günden .!onra ö.st katta çalışmağa M.~lndı rlhlerde çektim. Muldnllılinde kenıllslnden 
lecek ve bu huım~ta 'MünakalAt Vekttle - tar. - hlc;blr ~ey a!madım. Bu suretle bankadan 
tine teklifte bulunu1 .. caktır. E.<ıte!Yo bu ıu.retıe bir aydan fazla me~gul aldı~ıııı pa!'a mlktan 9 bin Ura kadardır. 
Yakı.ı seferlfr ilkbahar tarifesi oldu Bır gftn yukanya odalarına çıktım. Bu j,5te bUerek bir hareketim Yoktu!". 8119-

h l d Matbaa lnşının öatün<M bazı ~kUler .,. ya. luların Nlhaddan ba.§ka hiç birini tanımam. 
. .rızır ~n 1 

. zılar görerek bunların ne oldukla.rmı ken _ Eğer onlar beni tanıyorlarsa. söylesinler.» 
Dcnızyolları ıdtıresı şehır hatlar1 va- dllerlndf'!'l .sordum. n:alld vazlyetınde mahkemeye seYkedilen 

purlannın ilkbahar tarifesini hazırlamış- •- Bono yapryoruz• dediler. diğer su~lu MMtafa Mescide: 
tır. Tarife 20 NLScmdrn .sonra tatbik edi- Bu cevabdan ıtu.,kulandun ve •ben malta- cı- Be..11 Bitpazarında koltukçuluk yapa -
lecektir Şirketihn•?fiyenin Boğaziçi ilk- zamda böJle teyler l&temem. enalımnm run Nlhnd hemşerimdır. Bir gtin çarşıya ge_ 
hah ~ ·1~1 de bu nyın 15 ınden sonrn toplayıp derhal burayı terkedinlıı:. diye a. terek beni buldu. •Sana 2 Ura var .. Üçiıncü 

nr rı . . 
1 

yak dlN'dlm. Notere kadar gldeccğlz. Orada blr muamele 
tatbik mevkııne korm.:ıcaktır. -~Yni gün Yervantla Estelyo bu aletlerl al- yapıldı. Sen sade imza edeceksin. İşine ge • 

lzmir limanında bir ıama dıra dılar ve kll~ tqlarını da aonra aldırınz dl- llyor nıu?11 dedi 
optu yerek dfikltlndan çıklp glttlle.r. İh•!yaç s:ıltıısııe olur, dedim. Beraber No-

İzmir limamnd ziyalı yeşil şamandı- Bir iki g!\rı taşlan kaldırsınlar diye onları tere gittik. orada ıblr takım evraklar tan • 
ınnn M 1.ır ' ll · 11ın beltledim Qelmedller ~n de hayıra aı~rrct z1m <?dildi ve ben bunlardan bl.r tane.!line tm-ra nvl'mu .. ~ur. vııntaırn man reıs e;• • ' . 
. . ~ .. .. . . ~1A.kk1 e'm~l.#tm bu taşlan pencere:lcn de- zann attım. Fakat bu evraklar ne leli, ne 1-

keyfıyetı butun gemkılere tnnuın ede - nlzfl P.ttıın .. çln yapılmıştı, bllmlyordum. Sonradan öğ _ 
rek müteyakkrı htılunma1arını bildirmiş- HA.kim Ff?Y%1 bn ~ırada .ııuçltı A.rşakıı.: rendim id, Nihad beni tongaya bastırmı§ \'& 

tir. Şamandıra bir iki güne kru:lnr tamir •- :aı~ adamların hareketlerinden :m'l.d•ın ba§ka.~ı <i!ye beni oraya götürerek tlalavere. 
edilecektir. ki aiiphelel'ldln. Ne dtye o raman m"'leleden ler çevinnt" 11 

De,iz"' c i'şe., H. tal.abe kur•arıl<'ı pol~! hııb1 r~.ar etJmdlnh Mustara Mescidden sonra sahte bonoları, 
.'.r§ıık bu 8uall şu suretle cevablandırmış. gahte hüv1;·etıe.rıe Noterlikte tescil ettirmek 

Pendik vapuru dün akşam köprilden tır: ten suçlu kadınlardan Ravvanın :-ıorgu.'lu 
Adaya giderken vlipur yolcu:.larından Sa- •·- Ne :vaptıklımnı anlamıyor, bllmlyor _ yapılmıştır. 
nayi mektebi talebesinden Adem Saray- duro. F..~·P., Yervant akrnbam olduğu ıçln Mamun kadın: 
bumu açıklarında müvazencsini kaybe- ben1m maJ;azamda bu tabll kötillllkler yap_ c - Nihad benim ağabeyimdir. Bir ;:ün eve 

d k d · d"· ·· t aftan t• maı cllytırdum Oerrl Yervantla P!,telyo b3 geldi. Stnl b r yere kadar götüreceğim. ha -ere enıze uşmuş ve e r ye ışen · )' - bl d 1 ğ 1 k .. na mtlbad'l bono.-ıu yaptıklarını söyle'lllsler. z_ırloı, ded1
• Beraber r noter a resine gel_ 

balıkçılar tarnfınran bo u ma uzcrc di Fakat bu bonolarla ne olur. ne glbJ mua. dik Burartn bir tnkun muameleler yapıldı. 
iken kurtarılmıştır. mele yopıtır 11e kim allr .satar bunları ak _ Amma ne olduklarım bilmiyordum. B ı nrn-

- - -- Jım ermtvordu.. da NU1ad benim resmtmı de çektirdi. Şimdi 
Bir seyyar satıcı isl<el den Sııchıl"rdnn YPrvant da: öğrenlycmım ki a~nbeyim sahte tıler yap _ 

deniz~ d":ştu .-. Ben matbaacı değ!ltm. motörc6yüm• mı.,., 
Kasunpaşada Küçlikplynlede oturan diye sö1e başlamış 'Yt> aleyhindeki 1ddtalııra Diğer suçll· Rukiye namı diğer Refl:l da: 

seyyar satıcı P'uad, dün Kabataş araba va. 4u ynldo cenb vt>rml~ttr: «- Nıhndı evvelden tanırım, Bir glln bana 
pur iskelesinde dolaşırken denize düş _ •- Estelvo De kat'1yen çalı.,madım. Ef,er beraber hlr notere gideceğiz, dedi. Birlikte 
-r. t ft t• ·ı k k rt 1 t sahte bon'J tam:lm edllmls.~e benim ta,.:ıfım. oraya gltt k Bir çok k(lğıdlnr yazıldı. Bir 
ıuuş, e ra an ye ışı ere u arı mış ır. dan vnpıhrış değildir. :Bir gnn 8uçlulardon memur h:ına «Sen paranı Nihad Beyden ta. 

Fuad bu kaza esnasında faıla su yut - sell'mlkll R6snn bana geldi. •Bir m:ıtbaacı mamen aldın mı? .diye sordu. Ben "'11.Şlr -
tuğundan tedavi altına alınmıştır. tamr m~tn ona bazı .l)P.ylf!r yaptırmnt ıstı • mııı1tım cNe parası bu11 diyecek oldur.1. Bu 
.............................................................. yordunııı df'<11. Ben de F..sU>lyo'yıı b·ıldum. sefer NP:ın1 kolumdan çekti. cA1dım de al-

( T i Y AT R O L A ) K"ndlsllı? tanıştırdım. •Mllbndll bono.'Ju ba. dım dcı> dlve beni sarsmnğa başladı. B•n d'1 
- _ ~ılabll'r m'• mevzuu etrafında konuştular ve taldını. nldımıı dedim 
Hallr opereti - Yaz temslllerlne Anko:rada anlaştılar Bundan sonra Hüsnft ile l!...cı'elyo Bir müddet sonra Nihadla beraber oıadon 

bm;hyor. Beyoğlundaki binasında bugünden tekrar t1>masp geldller. Matbaayı tesls ede • ayrıldık, Meğerse Nihad bu 1§lerl çevıriyor. 
itibaren sinema başlamıştır. bJlnıl'k için bir yer arıyorlardı. Ben de ak • muı:ı.e 
. . .................................... . .. ..................... mbnm olan Ar":ıitn mnracaat ederek bıı 1.ş Milte:ıklben, diğer suçlu arzuhalci Hüsnü, 

tçln onun oon81nı kiraladım. Halil ve Hikmet sorguya çekUm~ler, onlar Büyiık Millet Mecllsinln açılı.şı ve Ulus 
eğemenli!'lnln kuruluş tarih\ olan bu 
.me.s'ud ;ftnfi çocuklarımwn co kun se. 
vjnçler:e ge~esl kadar mfmalı ol.r güo 
var mıdır? 

Çocuk F.sirgcme Kunıma 
Genel Merkezi 

Yaralı amele !mdadı 11hhi otomobilile 
Cerrabpaşa hastanesine kaldırılmı~, kaza • 
etrafında tahkikata ba§lanmı~r. 

Estrlyo burada bir a•dan ziyade çalışlı ve dn, Nlnndı tanıdıklarını. Noterde yapı!u:::ık 
42 tane bono ta.betti Ben de bunları GOO bir mıı:ım"leye .şahld olmak üzere kendi ! 
llrn multablllndf' Scıtınlkll Hilsnüye s:ıttım . tnrafmdnn davet (!dlldlklerlni ve bu suret_ 
Estelyo bıı isler için HfümUden 300 lira kadar le ynpılon evraka imza ettiklerini, 0 ı sah _ 
bir paro. alrlı. Htlsnfi bize Ankarada yaknh- t karlık iı:ılle al:ikadnr olmadıklarını söy • 
nan Nlhf\ıirlan hlc baMetmeml.ıtır.11 lemı-tcrdlr 

Snçlunırn mahkemedeki bu 1tades1 polis. (De\ amı s inci sayfada) 
teki bPvanatına uymuyordu . Mahkeme bu .. 
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ŞUNDAN BUNDAN 
C ASKERLiK BAHiS 

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

a fırka' Kargalar ve Boğazipı - Bizde resme ehemmiyet verilmiyor • 
Dünkü gazetelerden bdrlnde okudum: Diyenler meğer ne kadar hata ediyor-

Modern ordu teş • A 

a ın 
kolordu, o 

' 
ordu grup 

IE5) ir memleketin barb kudretini V A Z A N aşağı kuvvetteki liva, alay ve tabura dn 
lg) asker sayısile veya fırka adedi- küçük birlik1er denir. 

le ölçmek ekseriya adet olmu~tur. Mese- Emekli general Fırka, eskiden bizde ve diğer memle -
ll: Fransa takriben beş milyon asker çı- ketlerde olduğu gibi piyadesi faz1a, epey 
karır veyahud Fransız ordusu takriben H. ErrJr Erkilef ağır ve kuvvetli bir birlikti. MP.selA Meş-
100 fırkadan mürekkebdir denir. rutiyete kadar bizde fırkalar, piyade o-

Fakat -bun1..ar başka başka şeylerdir. "Son Posta" nın larak dörder taburlu ikişer alaylı iki li-
Bir memleketin, nüfus, içtimai durum k ... h . vadan, yani 16 piyade taburundan mü -

2s e. ı rr u arrin ve teşh•lat, sıhhat. mali say ve ümran rekkeb idiler. Kuvvetlerin ancak zayıf 
derecelerine göre bir harbde ~ıkarabıle- .,,.,.,_, 1 topçusu (bir tabur ve azami bir alay, 
ceği, askeri yaşlar içinde askerl hizmete 

1 
harbi yapan ordulnrdı. Şimdiyse harbi sahra veya dağ topçusu), birer süvari . 

elverişli. azami erkek insan sayısı elbette milletler ) aptığından silahlanan1arm a- muhabere ve istihkam bö'üğü.vardı. Meş-
0 memleketin müdafaa kabiliyet ve kud- dedi fevkalade artarak milyonlara baiığ rutiyette, merhum Ahmed İzzet Pasanın 
retinın derecesini tayin için umumi bir olmuş .ve. bun~aı~n .~eşkil ettiği . ~rdul:r I erkanı harbiyei umumiye reisliğinde, 
ölçü üade eder. Fakat bu umumi insan da tabıatıie buyumuştür. Onun ıçın Bu- ordumuza verilen yeni fırka, kolordu ve 
sayısı zihinlerde ancak mevhum hadler yük Harbde ordulardan mürekkeb ordu- ord.u teşkilatında üçlü teşkilat kabul olu
ve kıymetler tayinine yararlar. Çünkü lar grupları ve hatU cephe1er dahi "\."Ü- narak piyade alay1an üç-er taburdan ve 
hiçbir devlet ve mem1eket ne bu rakam- cud bulmuştu. Nitekim bizde de Filistin fırkalar üçer piyade alayından terkib 
lan ve ne de hatta bunlara yakın mik- cephesindeki 7 inci, 8 inci ve 4 üncü or- olunmuştu. Arten piyade taburlarile de 
tarlan tamamile silahlandırıp seferber dularla Iraktaki 6 ıncı orduyu bir elden yeni alaylar ve bnn'arla yeni fırkalar VÜ· 

ve teşkil edemez. idare için evvelA Halebde ve sonra da Fi- cude getirilmişti. Bu suretle üç piyade ve 
Fransanın Büyiik Harbde (beyaz) nü- listinde karargah kuran bir FaJkenhayn bir topçu a1avmran mürekkr>~ ilk fırka 

fusu takriben 40, koloni halkı da 41 mil- ordular grupu ve kezalik merkezlenlc sistemini biz kabul etmiş olduk. 

Çengelköy ve civarında binlerce kar- larmı.ş. 

* ga varını§. Son günlerde bu kargaların 
bir kısmı Çengelköydıen Arnavudköye 
hicret etmişler. 

Kendi kendime: 

- Kargalara kalan Boğaziçi. 
Dedim. 

* Palto hırsızı ı 

Üniversiteden yirmi palto çalan bir 
genç yakalanmış. 

Suyla varmuı ı 

Üsküdarda oturan Karol ile Karabet 
kavga etmişler. Karol Karabetin başına 
su ile vurmuş, Karabet yaralanmış. 

-Su ile b~ vurulunca insan yara ... 
lanır mı? 

Diyeceksiniz. Su şişenin içinde olursa, 
evet. 

* Kim bilir belki bu gencin paltosu yok- Peşin ücret: 
tu. Bir gün üşümüştü. Biraz ısınmak için 
arkasına başkasının paltorunu g.iymiştı. Bazı doktorların muayene ücretini, 
Kendi ısındığı gıbi, ;paltoya da ısınmı~ hastayı muayeneden evvel aldıklarını 
olacaktı ki arkasından çıkarmadı. 

1 

bir gazete yazdı ve birkaç doktorun bu 
- Peki amma, diyeceksiniz, ya geriye husustaki fikirlerini sordu: 

kalan en dokuz palto. Aleyhte ve lehde cevab verenler ol· 
Gene ısınmak meselesi, çaldığı paltoya muş. 

ısındığı gibi, palto çalmaya· da ısınıver- Herke.sin her şeyi taksitle aldıklan btr 
miştir. zamanda doktorların muayene ücretini 

Etyemez: 
* muayeneden sonra da toptan ahrıalan e

sasen bir mazhariyetti. Onlar demek bu - -
Düün konuşuyorlardı, duydum: 
- Etyemez semti İstanbulun ne tara

fına düşer? 

- Eskiden Samatya tarafında Etye
mez deni1en bir semt vardı. Etin kilosu 
yirmi kuruş artınca İstanbulun bütün 
semtleri Etyemez oldu. 

* Resim bahsiı 

Şoförler, pltıka resmi bahsine pek 
fazla ehemmiyet veriyorlarmış. 

mazhariyete de kanaat edemiyorlarmı;. 

* 
Hakiki AlroJit ı 
Müvezzi bağırıyordu: 
- Hakikf Afrodit bunlar. 
Ya~lı bir adam müvezzie baktı: 
- Onun hakikisini maatteessüf d~'!!'

min dedesinin ded,.sinin dedesi bile g& 
remedl. 

yondu. Bütün bu 80 m.ilyonluk kalab?- Gence, Batum ve Karsta bulunan isla!T\ Ondan sonra, bilhassa Büyük Harbd~. 
lıktan 1914 den 1918 e kadar, silah altına ordusile 3 üncü ve 9 uncu ordulardan diğer devletler de tedricen ayni fırka sis·· 

alınan hizmete elverişli adam adedi tak- mürekkeb bir Ş<>rk ordular grupu vücu- temini üabul ederek fırka sayılarım arl

rlben 8.194.500 idl Fakat Fransanın siUh de getirilmişti. tırdılar. Büyük Harbden sonra fırka!.ar 
altında bulunan kuvvetleri harbin bida- İstiklal har~inde de birinci ve ikinci 1 hemen her memlekette üçer taburlu üç 
yetinde aneak 3.800.000 ve harbin sonun- ordulardan mureJı:keb bir garb cephesi piyade alayından, bir ve iki topçu ala -
da 5.192.000 kişi idiler. Keza 61 milyon kumandanlığı vardı. ymdan. bir keşif müfrezesinden, bir tc
nüfuslu Almany:mın silah altına çağırdı- Ordular grupu ve cephe !mmandan· lefon ve bir istihk!m bölüğünden, bir te~
kı. cem'an 13.250.000 hi7.mete elverişli 2.- lıkları başkumandanlığın vazifelerini krı- siz takımından ve ilh. nakliye, iaşe ve 1 
damdan harbin bidayetinde ancak laylaştıran bir kuman<la teşkilatıdır idare kol ve te§kilatile seyyart tamirlıa-
8.900.000 ve harbin sonunda 8.000.000 kişi Bunlar bir cephedeki veyahud yekdiğer- ne ve malzeme parklanndan ve bu su - ---

Hunları biliyor mu idiniz ? =ı 
silAh altında bu1 unuyordu. lerile yakından münasebetleri buhmnn retle ~ferde 10,000-15,000 muharibden 

Diğer memleketlerde de vaziyet ayni müteaddid cephelerdeki orduları harbin mürekkeb olarak tesbit olunmuştu. Şim
fdi. Yalnız bir rnE"-m]eketin içtimai, sıhhi daha yakından daha seri görülecek ohın diki harbdcn biraz evvel fırkamn piyade 
ve mali duru.mile yollan ve funraru geri ilcnatına göre tereddüdsüz ve teahhi.irsüz alaylarını ikiye indirerek onu makine -
oldukça onun hem nüfusuna nazaran cı- sevk ve idareye yararlar. Mesel§ eğeı !eştirmek fikri hMıl oldu ve nitekim 1tal
k.arabıleceği hizı:r.ete elverişli efradın sa- 1878 de Balkanlarla, Kılaıarbaada \'C ya bu suretle oozı seri piyade fırkalan 

yılan azalır ve hem de bu efraddan vU- Pilevnede bulunaP muhtelif Ti.irk ordu teşkil etti. Bununla beraber ekseri dev -
cude getirilecek teşkilat mahdud olı.ır. ve kolordu1an rnü.staldllen f .:tanbulun Jetlerde fırka, ilk büyük muharebe 
Nitekim Büyük Harbde Rusyanın nüfu- emri altında bu1unacak yerde eğer ordu- cüz'ütammı olarak, henilı yukarıda ta -
6U cem'an 167 milyon olduğu halde onun lar grupu kuman<lanı .ırıfatiie Süleyman cüz'ütamı olarak, henüz yukarıda ta
- hem de yalnız 1914 den 1917 ye kadar_ Pa anın emrine verilse idiler harbin tedir. 

H. E. ErVilet silah altına çağırdığı adam yekunu anc'lk şansının değişerek galebenin Osmnnhla-
15 ntll bulmuştu. Rusyanın silah al- ra teveccüh etınesi pek muhtemel olur- ............................................................. . 

tında ~:~~an kuvveti ise - harbin bi~a- du. Çünkü o tarihte eksik olan ehemmi- Canıdan her şey 
Yetl.nde _ S00.000 den ibaretti. yetli şey mütt.eh·i·a .. sevk ve idare idi. . 

1 k t ·n ask " kud tini ·1n. 1914 de Parıs onunde hareket <'den bı-Bir mem e e ı erı re sı dlı 

altına alınabilecek 01an veyahud bilfiil rinci A1man ordu~unun yardımsız kala-
slllh altında bulunan adamların sayıla- rak kendi ·başına ric'at kararı vermesi 

Alman karargahı umumisinin pek geri -
rlle ifade etmek usulü o memleketin mu-
harebe kudretini tamam ifadeye kAfi de- lerde ve uzaklarda kalarak aralarında 
ğildlr. Çünkü bu adamlann ne miktarı- muvasalanın keEilmesindendir. Eğer Al-

nın cephelerdeki kıt'alarda, ne kadarının man sağ cenahından bir ordular grU!)U 
menzillerde ve nihayet kaçının daha gc- teşkil olunsa idi bu mahzur kalmaz ve 

belki de Almanlar Marnda mağlı1b ol -
ride ve mem 1eket dahili teşkilatında kul-
lanıldıklarını bilf'meyiz. 

Onun için bir memleketin ordusunun 
kuvvetini fırka ynni tümenle ölçmek da

ha doğru olur. Çünkü fırka muhtelif sı

nıflardan mürekkeb ilk büyük muharebe 
bütünüdür. Normal olarak insan kuvve.ti 

ma.1lardı. 

Ellıasıl kaideten her üç fırkadan bir 
kolordu ve birk~ kolordudan ordu vü -
cud bulur ve büyük cepheler ve kuvvet
ler bahis mevzuu olunca, ordulardan da 
ordular -gnıpu veya cepheler teşkil olu -
nur. Bütün bunlara büyük ve fırkadan 

Yapılabilecek mi? 
Taş devrinden demir devrin&, scıma 

bronz, sonra kömür, sonra da elektrik 
devrine geçtik. Şimdi de cam devri gel
miş giıbidir. Zira hergün camın yeni bir 
şekilde kullanıldığını görüyoru1-

Cam tuğlalar ve camdan musıki a!et
leri imal 0 1unuyor. Kursun geçmez cam
lar yapılıyor. Camdan merdiven ve dô~e
ma yapılıyor. 

Bu gidişle camdan evler ve kule!er 
inşa olunacağını ümıd edebiliriz. Zira 
mütehassıslar, camın herhangi di~~r 

madde kadar mukavemeti haiz bir hale 
ıgetirilebileceğini, her tat"zda ku1lanı1a

bileceğini söylemt>ktedırler. 

Suda havasızlıktan öten bahklar 
Amerikada bil -

yük bır gölün bü
tün balık 1 arı bir -
den ölmüştür. Bu
nun sebebini tet -
kik eden ilim a -
damları, gölde ha 
sıl olan tahavvüllt 
üzerine, nebatların çürüdüğünü ve çü -
rüyen nebatların çıkardığı bakterilerin 
suda mevcud havayı çektikleri, ve balık
ların havasızlıktan öldükleri iıeticesine 
varmış1 ardır. 

* Kırı 1 maz cam 
Otomobil· 

lerde kullandık . 

En eski çocuk eğlencesi 
Bugünün ço 

cuk eğlencelerinin 
başında çocuk ti
yatrosu ve çocuk 
sineması gelir. Ev
velce biz.de kara 
göz vardı. Birçok 
yerlerde kuklanın 

envaile çocuklar 
eğlenirlerdi. Ço • 
cuk eğlenceleri · 
nin en eskisi ise 
Çinde e1&n mev - ~ - l 
cuddur. Çin kuklası hiç bir yerde çocuk 
eğlenceleri yokken ortaya konulmuştu. 

B. * ır patates 850 gram 
ları dağılmaz cam Rudu yakınla -
dan sonra kırılmaz nnda Düklerde 
cam da icad edil - bir bahçıvan 850 
miştir. Bu cam A- gram ;:elen bir pıı 
merikada yapıl - tates yetiştirmiye 
maktadır. Sun'l muvaffak olmu~ -
surette elde edi - tur. Bu patates, 
len bir nevi kauçuğu cam kadar şeffaf büyük sebze ye -
yapmak mümkün olmtı§tur. Bu camlar tiştirenlerin yetiştirdikleri sebzelerin en 
elastiki olduğundan me.selA bir taş atılsa büyüğü addedilebilir. Bahçıvan kendisile 
esniyor ve kınlrnıyorlarm.ış. Camcıların konuşanlara: 

aleyhine bir icad, fakat yaramaz çocuğu - Bu bir şey değil, daha büyüğünü de 

10:15 bin arasındadır. 
olanlar bu icaddan çok sevineceklerdir. yetiştireceğim demiştir. 
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Piyade ve !'iivari fırkaları tabirlerin
den maksad fırkalan teşkil eden muhfo
Hf sınıf ve cins kıt'alann ço~unun piya-

de veya süvari olduklarını ifade etmek
tir. Yoksa sırf pivade, topçu vcy:ı süvari 
sınıflarından mürekkeb bütünler nihayt't 

alay ve lfvadan föaret olurlar. Yanl me
selA sırf piyade. süvari ve topçudan mil

rekkeb olan kıt'alar tabur, alay ve llv~
lardır; >kat sırf piyade, sfrvarl veya 
topçudan mütec:ekkil fırkalar yoktur. 

Muharebe etmek için piyade, süvari, 

topçu, muharebe arabası, muhabere ve 
istihkam kıt'ası ve ilh. bütün smıf!ann 
birlikte ve biribirinin vazüe v~ işlerini 
ikmal ederek savaşmaları iktıza edı,.r, 

Bu sebeble bunların bir araya gelen>k 

vücude getirdikleri fırka veya tümen 
ilk büyük muharebe cüzütamı olur. 

Fırkalar tanh itibarile, Fran .. c:;ız ihtila
li zamanında vtlcud buldular. O zaman 

ordu mevcud1an büyüdüğünden bfrlnci 
Napolyon birkaç fırkayı bir araya geti
rerek kolordu (yani şimdiki askert ta

birle kor) Jar vfü:ude getirmişti. Ondan 
aonra, birkaç kolordudan milrekkeb or
dular olmuştu. 

Napolyonun kullandığı orduların 
mev<:udu 600.000 i geçmem.işti. O zaman 

Taksim kışlasının yJkılmasına başlanıldı 

Prostun imar planına göre Taksim mey 1 tir. Kışlanın bulunduğu snhanın htr kıs
danının ve civannın alacağı §Ckiı için mı belediyeye, bir kısmı da Emlak Ban
stadyomun ~ulunduğu Taksim kışlasının kasına vcrilmi§tlr. Prost bura:nnm ala -
yıklmas;~a. lüzum görı1lmüş, . kışla Mali- cağı şekli bir planla tcsbit etmi§tir. Bu 
ye Veka etı tarafından beledıycye terke- 1• .. b --'l. da rta.:ı- i b" . . p ana gorc u ~cı:ua o w.ı. gen ~ ır 
dilmışti. Belediye Taksim kışlasını mu • . 
teahhide ihale ederek yıktırmıya başla- bahçe. b_ulunacak, etrafına bir örnek \'e 
mıştır. Dünden itibaren kiremldlerln kal- ayni ırtıfada apartı.manlar yapılacak, ve 
dınlmasına ve yeni açılan meydan tara- diğer tarafında da Halkev:I. Mat)>uat klü
fına d~ .kısmın yıkılmasna geçilmiş - bü vesaire gibi l:.inalar yw alacaktır. 

Temeli atılmamıı 
Bir bina ••• 
Şöyle bir mektub aldım: 
- cGönül işleri köş~inde A imza. 

sile yazı yazan 36 yaşında olup 25-26 
yaşlarında, orta veya lise talısiline ma· 
lik bir gençle evlenmek. arzusunu iz· 
har etmiş olan bayanın mektubunu O· 

kudum. Ben istenilen şartlan haizim 
ve ıyi bir mevkie malik bulun yorum.> 

Bu mektubu okurken i nı g' r 
mek ihtiyacını duydum yı çevf· 
re ek baktım. fİzmir: F. 0.> yazılı ve 
dü -ndtl.m: 

Bu, t m lsiz bir binadır. Bayan A 
nnzasız mektubun sahibini ne yapsın? 

* Acekı verilmiş bir karar .. 
Ankarad.a oturan Bay cH. ç.. diyor 

ki: 
- cAdre.simden de nnlıyacağınu il· 

zere ben birkaç aya kadar yüksek tnh· 
sllimi bltireceAJm, bayata atılacağını 

Evlenmek arzusundayım, fakat muhlo 
tim yok, kimseyi tanımam..> 

Bana öyle geliyor ki, bu delikanlı 

çok acele bir karar vermiştir. Zirı 

yüksek tahsll diploması hazineyi açaı 
anahtar değildir, olsa olsa sahibinlı 

hayat mücadelesi için lazım gelen s~ 
lahtarla silahlnn.nuş oldtığunu göst'& 
rir, asıl mesele bu silahları muvaf'f 
kiyetle kullanmaktadır. Evll'.nu. 
bahsi muvaf k ' ) t ·n ka nm!masın· 
d n gelir. Bu itibarla delikanlı acele 
e ·yor. Daha bir hayli belkemesi 1A.. 

zımdır. 

* cDivrib te Bay cS. M.> e: 
Darılmaz mısın? Sen ne kadar ho

şuma gitmediysen bahsettiğin kızın 

ciddiyeti de o kadar hoşuma gitti, ad
resini bilseydim annesine, babasına ve 
mektebine Ç'OC'Uğa iyi terbiye verdik
leri için muhakkak bir tebrik mektu
bu yollardım. 

TEYZE 
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• . ' .. , Reşid Paşanın hallraıarı 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
sın-an- • 81 

Japon!arın kurdukları yeni Çin hUkOmetinin başına geçirilen ll<)~~;:e:~~;~;t~~ ~~my~~ !a:~~ 1 ~~i ~~~~~ı!a~ğ~r~~o~ü~:i~:~i~~c İ:~1~ 
adam asri hazırın en buyuk maceraperestl.dı·r hiç filphe.ııiz ki hatırattır. Vesikaları or- dığı bir tek mühürle kendisini Mührü 

taya atarken ilme ve tarihe, fakat o ve- Süleymana sahib sanıyor! Reşid paşa, bu 

Hemen heme-n otuz yıldanberi Çinin - ~- Fa.kat Wan burada da rahat durmadı. sikalan tahlil ederken (tahlilin üslubu- tiple ve diğer hunun gibilerile mükem .. 
.ııiyasi hayatında, bazan müsbet, bazan 1 Eaki ,BOJ...> prellSiplerinden feragat eae- na göre) çok '!tere edebiyata nümur.eler mel surette alay etmekt~ ve hatıratın 
menfi _ fakat eks~riya menfi _ rol oynı- ıek ink.ılabcı te~kküllerlc mücad~ıeye bırakır. Bu nümuneler canlıdır, çünkü o bilhassa bu kısıwJarı, cazib üslublu ha-
yan bir şahsi)'tt var: Wan T.;n _ Wei. girifti. geçmiş hadiseleri gozonune getirirken kiki bir hikaye 0larak s1:verek okunmak-

Wan Tsin _ w~i, Uzakıark hidi1eleri- Gene hila solluğundan, empcryaUzın tıpkı bir romancının tekniğini kullana- tadır. İşte birkaç satır: 
nin gene bir kahramanı olara oıtaya çık- d~anl~ından bahı;cden \Van, 

0 
sırada bilir. Bu teknik içinde hadıselerin kendi- cHalid Bey şöyle bir dii.§iindı.i 1;e son-

tı. üç, dört günd~rıb~ri Uzakşarka a;d Çan Kay-şi ile, Japonlaruı ajanı ulan leri kadar, o hadiseleri yapan veya o ha- ra karikatürize edıtm:ş b:~ On dördiirıcil 
gelen haberler, hep Warı Tsin _ Weıden, Çan Su-lin ara~mdakı mücadelede •ız- dise~ere şahid olanların da çehrelerini Louis biçi1~ine. 7irdi tıe gülünç bir çalım.-
Japonların ona Naııkinde kurdurdukları ilden ...n .. ıiye ideolCıJ.ilcman ge .. 1' ~- 1 görürüz. Bu suretle en sade görtim•bile- la ŞU acayıb sozıerı. sbyledi: 

&UM • neıa yan H"" • · · • 1 hükumetten bahsediyor:. Su-line yardım etli. cek olan çocukluk hatıratından tutun da, c urrıyet ı·e ltıl<ıf fır :ast da, lıalk ta., 
Japonların Nankinde tecıkil ettikleri 1930 ..... ı.nda <:an Su-r · , 1• b" ·t· derece derece geııçHk, orta yaşlılık batı- Sıvasta su gördu~Jü.diz fakır insnndan 

~ JUJ. '\ ının mag u ıyc ı ·b t · B d ·· .... ·· l 
milli hükumetin başına geçirilen bu \''an üzerine Wan cistiralıate, çekildi. I<'akat raları insanın önce dimağınd:, sonra .o ı are ~ır . .. ~.n u~ı.mu.rımı. soy erim. Fır-
Tsin _ Wei da Kimdir bunu takib eden yıllarda, Japon ordu- dimağdan üzerine aksettiği kağıd':ia bır ka muhrunu, hali( ~a krı.ltlıım ba~ar: . 

Wan Tsin - Wei, 1881 yıl~da, cenubi sunun Mançuryayı istilası üzerıne Wan I kıymet alır. Araya sıkışan mektublar:ı Ve koynundan lnr ~e~~· ~escmı_ı tçt~-
çmln Guandun vilayt•tinde dogv du. fJk Tsin - Wei te.K. ror sah kt " ve digv er cinsten vesikalara gelince bun- den at nalına yakın l>uyııklukte uır mu-

' n neye çı ı ve .-a- 1 1 .. b •. . 
ve orta tahsilini Çinde, yüksek tahsilini ponlara mukavemet etmeden tes!Jm ol- lar, ya hatıratı yazanın siyaset, ilim veya ıtır çıkarıp ana gostcr<lı. 
ise, birçok Çin münevverleri gibi Japon- dıı.ğu için Çan Su-linin oğlu Çan Sue- san'at alemindeki şahsi kudret ve iştiharı - ~1ühür, dedi, ~~indE!;S<', Süleyman 
yada yaptı. lana hücum etmeğe başladı. Bu arada ile, yahud onun şa°r'idi bulunduğu, yan- odur. Inşallah bu Sulcun•aıı sizden hoş• 

1905 yılında, Japonyada bulunduğu es- tekrar Çan Kay-şi ile barı<:tı ve Nank.;n 1annda mühim bir kısım hadiseleri takib nud olur, siz de .su.ıeymaııdan m·~mnun 
nada Çinin milli lideri Sun Yat - Sen'in büklımetinin harici siyasctinı eline aldı. edip not almağa imkan bulduğu büyük kalırsınız. Şimdılık Alla1.ıı ısmarlrıdıkl> 
teşkil ettiği Tun Men - huey inkılabcı Yavaş yavaş Wandak; eski ,Japon adamları mev.lu olarak ele alması ile de- Bütün bir geri ve gülünç zihniyet 
teşkilatına girdi ve Sun Yat - Senin en dostluğu. uyarunağa başladı. Fakat Wan ğerlerini fazlasile çoğatırlar. İşte, Türk bundan daha güzel nasıl alaya alınabilir? 
yakın taraftarlarından biri oldu. Daha kurnaz bir diplomattır. Bütün memleke- istiklal ve inkılab savaşının başlangıçta Fakat bu hatıraların en çok alaka u-
sonralan, gizlke cenubi Çine gelerek, , Wan - Tsin - Wei ün Japoo aleyhtarlığı ile yanıp tutuştu- bile en çetin mücadelelerle kendini bcili yandıran ve oldukça kuvvetli bir tahki-
rnensub olduğu ce::niyetın fıkirlerini yay- Wci, Sun Yat-&mden boşalan Gomjndsn ğu bir sırada, Japon dostluğu yapmanın eden tarihinden böyle mühim bir safha- ye ile yazılan Kısmı cMustafa Kemal 
mağa başladı. Wan Tsin - \Vei, 1910 yı- partisi riyasetine, ve Kanton hükumeti- kendi mevkii bakıınınd~m ne kadar teh~ yı da, bu neviden bütün vcsikalarile, o Paşa ile yüzyüze> sernameli ikınci uzun 
lında, şimdi Mançukonun hükümdarı o- nin başına geçme çarelerini aramağa ko- il.keli bir şey olduğ11nu pekala takdir et- zamanki Sıvas valisi merhum Reşid Pa- babıdır. Reşid Paşa, bu kısımda, Musta
lan, fakat o zaman Çinin 2 yaşınd:l bir yuldu. mektedir. Onun i~in o fikirlcrinı açıkça şanın, bu defa, oğlu Cevdet Y. Yularkı- fa Kemalin ilk defa Sn•asa nasıl geldiği· 
imparat.oru buhman Hanri Pu-i'ye karşı 1926 yılında Gonıind<ın partisindE:, bi- değil de, dolambaçlı yollarla ifade etme- ran tarafından neşredilmiş olan hatıra· ni, Sıvasa pek yakın olan Nümune Çif-
yapılan suikasde iştirak etti. ri sağ, diğeri sol olmak üzere, ıki cere· ğe koyuldu: O öncefori, Japonlara muka- tında buluyoruz. liğinde nasıl karşılandığını bütün tefer-

Suikasd vaktinden evvel anlaşıldı. yan belirmişti. Sağ cereyanın başında vemet etmenin faydasızlığından bahset- Reşid Paşanın bu hatıraları, merlıu- rüatı ile anlatmaktadır. Sadece bu say-
Wan Tsin - Wci yakalanarak müebbed Çan Kay-şi bulundugu için, \Y/an derhal meğe başladı; d&ha sonraları açıktan a- mun, Sıvasta Harekatı Milliye başlangı- falar ohu esere, bugün kadar yarın da en 
küreğe mahkiıın edildi. ! sol cereyanın başına geçtı. Kendilerini çığa Japonlarla bir anlaşır.a yolu bulma- cından Sıvas kongresi ve birinci Millet güzel hatırat nümunelcri olmak hakkını 

Fukat Çindeki wn imparator h3nf'da-' Sun Yat-Senin hakiki varislerı sayan ıki run zaruretlerini vazetti. Fakat Çan Mecl.i$i.nin açılışına kadar not ettiği ha- fazlasile verebilir. 
mnı silip süpüren 1911 Çin ihti'ali Wa'1 lider arasında şiddetli bir mücadel~ baş- Kay-şi bu siyasetP. yanaşmak fstemedi. diseleri bir yere toplamaktadır. Bir kıs· Nürnune Çifliğinde Mustafa Kemali, 
Tsin - Wei'ı da hapishaneden kurtardı . ladı. O aıralarda Çinin büyük :.m kı:,;mı, Çünkü böyle bir JiyRsete yanaşmak, em- mı Atatürkün (Nutuk) unda da mevcud validen evvel Tali Bey karşılamış ve btr 

Aradan yılJar geçti. Sun Yat-Sen, 1920 ateşli laflarına bakarak \ı·anın samimi- peryalizmin düşmanlığile ayaklanan Çin bulunan telgraflar, mektublar vesaire,. müddet çiflikte dinlenmişlerdir. Nihayet 
yılında Kantonda inkılabcı bir hükiımet yetine inanıyor ve arkasından gı:Jıyordu. halkı nazarındaki itibarını tamamen eserin vesika kı~mını teşkil ediyor ve bu 1 vaH, telgraf eline geç geldiğinden oto
kurdu. O sırada hatırına, güzel söz söyle- Wan, Çan K.ay-şi He olan mi.icadelesin:n ·kaybetmek demektı. vesikaiarın arasını Reşid Paşanın o za- mobili ile çifliğe yetişti~i zaman onlan 
mesini bilen, ateşli ve genç taraftar1ann- en kızgın bir anında nıem1c'<c•ti peşıne Wan, fikirlerini kabul ettiremiyeceği- manki Sıvası, Sıvasta tohum halinde be- çıkmak üzere buluyor. Vali hürmetledni 
dan Wam hatırladı: ve onu Kanton ~ü- taktığı kütleleri bırakarak Kantondan, 1 ni anlayınca, Gomindan partisini ve hü- lirerek gittikçe şiddetlenen milli heye- arzettikten sonra, çifükte bira~ daha o-
kumetinin başmüşavirli~in'? tayi netti. sonradan Çinden kaçtı ve Fransaya Jer· kumet reisliğini ele geçirmeğc çalıştı. canlan sanıa safha açıyor. Bu hatırattan turup bir kahve içmelerini rica ediyor. 

Bu tarih, Çinin siyasi hayatınd:t bir leşti. Bu vaziyet tekrar Çan Kay-şi ile arala- anlıyoruz ki, ilk zamanlarda, yani daha Fakat Gazi: 
dönüm noktası idi. Bu tarihlerde 41)0 Bu sırada Wan, Suıı Yat-Senı beğen- rınm açılmasına sebeb oldu. Wan gene Sıvas kongresinin aktinden evvel, vali, - Hayır, hayır, diyor. Kahveye lüzum 
milyonluk muazzam Çin kütlesi, o 7ama- memeğe, onun !rnyduğu esasları ve pren- cistirahate> çekildi. Sonra gene Çan henüz tabi bulunduğu Jstanbul hükume- yok. Hemen hareket edeceğiz. 
na kadar kendisini ezen ve muhtelif em-

1 
sıpleri tenkide 'IJa~laciı. Kay-şi ile anlaştı. Bu sırada, 19 uncu Çin tine bir türlü derdini anlatamamaktadır. Bunun arkasından, İbrahım Tali Beyin 

peryalist devletlerin birer ajanı ol:ın Çin Wan .Tsin - Wei, l!?'.:!7 yılının baharın- ordusuna mensub, ve Japonlara muka- Mustafa Kernalın Erzurumdan sonra Sı- yerini almak istememesin.? rağmen, Re
generallerine karşı yer yer ayalde.nmıştı. da tekrar Çine döndü ve Şanghayda eski vemet edilmesi uıraftarı bir sübay, ta- vasta da bir kongre aktetmek için teşeb- şid Paşayı kendi otomobilinde yanma o
Çinin münevvtr k:ıdroc;unun en iyi bır düşmanı Çan Kay-~i ile bulu~tu. Derhal banca ile Wanı birkaç yerinden yaraladı. büslere girişmi' olmasını Babıali bir tür- turtuyor. 
kısmı, şehir halkı köylüler, grup grup onunla, her nokta üzerinde mutabık kal- 1935 yılından sonra, Japonların tekrar lü hazmedemiyor. Valiye telgra{ üstüne Aşağıki satırları hatırattan alıyorum: 
inkıliııbcı1ara ilti:ıak ediyordu. 1 dı. İki eski arkadaş. iki eski rakib, grme Çini istilaya başlamaları üzerine, Çan telgraf gelmektedir. Reşid Paşa, bir ta· cÖmrümün en acı dakibılarmdan bi· 

Siyaset d:!nizinde bir balıktan iYi yüz- beraberce çalışmağa başladılar. Bu sıra- Kay-şi, halkın dileğine ve Çinin menfa- raftan kaçama~dı cevablarla İstanbul rini teşkil ettiği cHıetl.:?, bu vıihavı 
mesini, siyaset ipind~ bir cı:ımbazdan iyi da her iki~i de r:ıiiştercken cemperya- atlerine uygun olarak, yurdu ıstilaya hükumetini avuturken, di~r taraftan kaydetmek isterim. Otomo~il şelıre ıinğ· 
perende atmasını bil~n Wan Tsın - WP!, Iizmle ve irtica1a mdC"adele edeceklerine> kalkan Japon empl"'ryalistlerine karşı bir Mustafa Kemalin telgraflarını sevinçle ı ru hareket edince _ içimi kap:.ı-yo n ncş'e
derhal vaziyeti kavradı ve hemen ken-ı dair mühim bir bry::ınname neşrettıler .. mil!i kurtuluş savaşına girişti Wan, ilk kabul etmekte ve Sıvasta yapılan hazır- nin zorile • bir !'eyler söy!cMek ı·c• Pa· 
disine güzel bir csıyasi mevkh yaptı. Fakat Wanla Ç:ın Kay-şı arasındaki zamanlar buna taraftar ~ibi g~~ündü lıklara göz yummaktadır. Maamafih, .o 1 şayı da söyletme~ arzusmıcı kapıldım. 

1924 yılında tophmaıı, Gomindan par- bu anlaşma çok de,·arr. etmedi. Gomin- S~nral~rı, bu cemperyalızm . duşmanı zaman Sıv~s içinde aciz ve münafık ~;r _ İnşallah, dedim, yokuluğuııuz iyi 
tisinin ilk kon~esi. omı Gomin<lan par-

1 
dan partisinin bütün sağ ve mürteci ele- mucahıd•, yavaş y~vaş maskesını atarak, ka" Hürriyet ve ltiaf yaranı yok degıl- t'' 

ı 
1 

. . ., geç ı. 
tisinin merke, komi•csi azalığına ı:;cçti. manları Çan Kay-şi tarafını iltizam etti- Japonlarla an a~ma sıyas(•tını tervıc et-

kl Ç. h"k" t" · başına getı' . O, ruhumu okumak ister gibı, cleriıı Bu zaman zadmd3 Wan Tsin - Wci, Sun ler. \Van, irticı.ıa ve emperyalizme riüş- meğe, Çan Kay-siyi ce bu yola götürme- du an c ın . u ume h nın -
Am rik di v d letle ta'":ı derin yüzüme baktı. ~'"!. inarlcı dima~'jlars Yat-Senin en iyi ve en sadık bir talebesi m~n kalmakta devam ettiğini söyliyerek, ğe çalıştı. Olmayınca, tekrar Çan Kay-şi rilen, e a ve ger ev. r • -

k · t · W Tsı·n her sırrı itiraf ettirece1' bir sesle ~u re· gibi hareket etti. Gomindanın diğPr h~m sol liderlerile bir- ile bozuştu .. ve açıktan açığa Jap0nlarla fından tanınma ıs ennyen an - ıı 

Fakat 1925 yılında Sun Yat-Senin ölü- I Ukte Şanghaydnn Hankov.t kaçtı ve ora- birleşti. Wei, böyle bir zattır. Ha.""n Aıı· Ediz vabı ver~~evamı 11 inci sayfada) 
mile beraber vı:ıziyet değ,c:ti \~'an Tsin - da. Uhan hükumetinin başımı geçtL İşte şimdi Japonların Nankinde kur- ... 

Yalnız bir i~arcti kafi. Bili-, 
yorum ki hu, benim ıçın pek 
müthiş 0 1acak, çünkü ben de onun için 
başkaları .gibi hır beb1;:kten başka bir 'jey 
olmıyacağım. Öyle iken onu seviyorum! 
Onun yanındayım.. Hani bilmem ne 
söyliyeyim?.. Söylemesini beceremiyo· 
rum ki ... onun hoşı.ına gitmek için yok 
mu, ·benden ne isterse fedaya hazırım ... 

Delikanlı, kerıdi kendine yoksa bir ka
bus çukurunda mı dolaşıyorum diye so
rarak, bu sözleri, alnını elleri içine al· 
mış, yeisle dinliycr, bir taraf tansa aşık 
genç kız sözlerine devam ediyordu: 

- Önce bu, bir h~vesten, bir :ı::1...: ö-zcn
tisinden &aşka bir ş~y del!11d!. Hoşuma 

gidiyordu o; biraz da korku veriy?rdu 
bana; fakat hissediyordum ki hergün 
biraz daha fazla cınun oluyordum. Bi1'1as
sa ona hiçbir vak~t bunu söylemeyin! 
Dünyada size de inanmazdı. O hiç kim· 
seye inanmaz. 

- Rozelin ... 
- O! sizi temin ederim ki, buna sc· 

beb. beni bol bol lükse ve iltifata maz
har etmesi değil! Sonund;ı bütün bunlaı 
benim için müsavidir. Bu işin bunlarla 
alakası yok. Ve yavaş yavaş onu, hiçbir 
menfaat gözetm~en, deli gibi se\'llleğe 

başladım! Şimdi artık onu hiç görme
mem lazım ge'se, mümkün değil yapa· 
ııuun... hayır .. yapamam! Bu. ne buda
lalıık değil mi ha! 

•Son Postwmın edebi tefrikası: 16 
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HALtT ~AHQ.~I OZANSOY 

Yazan: Jorj Delaki 

Hemen o gunun ak~amı, Jak'ın rr.et-j Onu bana siz getirdiniz. Kendisin.? 
resini ziyarete geldiğini famdö~ambrdan •din diyemezdim. 

gi· Nerede buluyl)rsun zevkini, ve ne ımiş 
bakalım? 

haber alan baron, Rozelin'e alasından bir 1 Baron şenlik yap:yordu. Vay kafir! 
çıkıştı: ., kurnaz kız, nasll da, pek tabii olarak esi-

- O maşallah! ne de güz~l şeyler ;şi· ze yemin ederim> değil, csizi temin ede
tiyoru.m! Anla~ılan bir aşıkınız var ve 

1 

rim• demişti! Nasıl da hilekarhğına uy
onu gizlice evmizdc kabul buyuruyorsu- gun bahaneyi ustalıkla kullanıyordu! 
nuz? Hakikaten bizzat patron tarafından tak-

Rozelin hic ~üphesiz bu derece a1 aylı dim olunan bir mösyöyü nasıl reddetme
bir ittiham beklemiyordu. Fakat bir sa- li idi! Bütün bunlardan yalan ve mizan

niye bile şaşırmadı ve hiçbir infial gös- sen sızıyordu. Baron şenlik yapıyordu! ... 
tcrmedi, bu ise sonr3dan kendisine cür- _ Fakat, küçük çulluk, seni tekdir et

mün isnadına sebeb oldu? zira, yanlış miyorum. Hoşuna gideni yapmakta ser
yere itUham olunan bir kızın haksızlığa bestsin. Eğer bu oğlan zevkine uyuyor-
karşı isyanla yerinden sıçramaması ka

bul edilecek şey değildi. Kordelia gibi 
sade, şu cevabı verdi: 

- O! kat'iyen öyle değil, mösyö. Jak 
benim aşıkım detıl. Demiyorum ki ol
mak istemiyordu. Fakat sizi temin c>de
rim ki aramızda hiçbir şey yoktur. Dost
ça iki iiç kere evime &elcii, fazla dejil. 

sa, ona hoş görünmekten kendini mah
rum etmene mana veremem. Canına yan

dığım, biz vahşi değiliz ya! İnsan hayat
ta zevki nerede bulursa istifade etmeli .. 
öyle değil mi? 

- Ben de öyle yapıyorum, mösyö. 
· Şiddetle tecessüsü iğnelenen ba1'0n: 
- Ya! Sllhi tni? dedf. Anlat fUIW lMma.. 

Rozelin, bir lahza, önünde duran ve 
hani nasıl her şeye gülüyorsa gene öyle 
gülmeğe hazır bir halde gördüğü kud
retli adama parlak mav: nazarı ile haka
rak sükutu muhafaza etti. 

Nihayet biraz hülyalıca: 
- Eğer size bunu söylemi' 0 1sa jdim, 

dedi, öyle sanırım ki benimle cğlenircii
niz. Bu i~e benim Z'?vkimı ka~ıracağın

dan, bu sırrı yalnız kendime saklamağı 
daha iyi bulurum. 

- Sen nasıl istersen, güzelim. 

* ** 
Fakat Rozelin gider gitmez, baron, 

Jak'a telefon ederek gelip kendisini gör
mesini diledi. 

- Ey! genç arkadaşım, demek şimdi 
benim küçilk muhibbelc,rimi elimden a
lıyOl'SUnuz ha! Doğrusu bu, kibarca bir 
hareket d~l. 

Jak 11e bıl:r korkak, ae bir hi!eklrdı. 

Herhangi bir meselede hiç şüphesiz kart
dövizitini, hakkında ancal~ nefret duya
bileceği ·bu iri yarı adamın suratına fır
latırdı. Fakat ortada Rozelin var.:iı. Ni
çin ona keder vermeli. Bilakis, bu Petrof 
gibi acayib herifin karşısında, mümkün 
olabildiği kadar kızın hesabına hareket 
etmek ve yerinden kıpırdamak istemiyen 
kendi küçük saatietinin tekerleğini it
mek daha hayırlı değil mi idi? 

Tarizi pek neş'eli karşıladı. 
- Aziz baronum, meseleyi facialaştır

mıyalım. Ve, bilakis, size bütün tebrik .. 
!erimi arzetmeme müsaade buyurun. Siı, 
başınız şerefle haleli doğmuşsunuzdur 

\'e her şey size gülümsemekte: s~rvet, 

kudret, hatta dilberlerin aşkı .. bu me\'an
da körpe kızların bile ... 

Baron bellibelirsiz kaşlarını çattı, bir 

yaprak sigara<:ı tutuşturdu ve, bir iş ko
nuşulurken, korkusuzca «meseleyi mü

nakaşa etmeğe> hazırlanan bir adam gt .. 
bi, göğsünü biraz ilerıye doğru kuvvetle 

dimdik uzatarak oturdu. 
- Şunu biraz bana izah edin bakahm. 
Jak, kendisi oturmadan, barona kend1 

arzusile bunu cizah etmeğe. başladı. 

- Hakikaten bu, gayet basit. Eğer si· 
ze Rozelin'le bir macera geçirmeği dil
şünmedirn desem bana ınanmazsınız. Si· 
zinle yalnız onun yüzünden münasebet 
tesis ettim. ( A T'kc::ı var) 
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Sinemalarda yer gösteren 
bir genç kızın ifşaatı 
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Yazın: 

Kadıköy vapurunun aalonunda, genç 
ve güzel bit kadınla kartı karşıya otur
muştuk. O da yalnızdı, ben de yalnızdım, 
Kadıköye gidineiye kadar onunla dere
den., tepeden konuf!!aydık. Vakit ne gü
zel geçerdi. Yazık ki, ben onu tanımıyor
dum. Yazrk ki o "8ti tanımıyordu: 

- Bayan ger~i tanıpnıyoruz amma 
bundan ne Ç'lkar, ııhi.nle konuşsak? 

Deseydim. Belki knardı. Harfendazh k 
ediyor diyerek beni polise teslim etmese 
bile, yerini değiştirııneti muhtemeldi. Fa
kat bende de konu..,nak, Mta sormak, on
dan dinlemek arzuau pek fazla idi. 

- Adam sen de, dedim., konuşmak için 
muhakkak alz.ı.mı açıp .s6ylemem, onun 
ağzını açıp QeVab Yermesi lazım değil ya. 
Ben daha başka törld de konuşmasını 

bilirim. Ayakkablanna, mantosuna, şap
kasına daha ne bileyim, saçlarına, du
daklarına torarım. Onların cevablarını 

dinlerim. 
Ayaklarında yüksek topuklu, podüsü-

~ iskarpinler vardı; baktım ve sordum: 
- Kaça alındın? 
Cevab verdi: 
- Blr kavgayla htr ağlamaya. 
!skarpinin dediklerinden mana çıka-

ramamıştun. 
_ Anlıyamıdım. 

_ Sahibim bayan beni bir camekan
da görmüştü. Almak i!tiyordu. Parası 
yoktu. O günün akşamı kocası eve gelin
ce beni almak istediliıli söyledi. Kocası 
itiraz etti, sahmim bayan bağırdı. çağır
dı. Koca»ı da bağırdı, çağırdı. Sahibim 
ağlamaya ba~ladı. Koeası, s:lhibimi sus
turmak için beni almaktan başka çare 
olmadığını anladı. 

Gözlerimi iskarpinlerdf'n çorap1ara 
kaldırdım. Bunlar bir çift ipek çoraptılar: 

Ne var ne yok, siz nasılsınız? 
_ İyiyiz bay .. daha doğrusu iyi gibi-

yiz. 
_ Neye iyi gibisiniz? 
_ Belli olmaz ki, herkesin birçok 

gidi derdleri vardır. 
_ Sizin, sizi rıhauıı eden gizli bir 

derdiniz mi var. 
_ Var ya .. çok filkür ki sokakta i~kar

pin yardım ediyor dıı. herkese rezil ol-

muy<>l'uZ. 
_ Tuhaf şey, bu n:ısıl bir derd? 
_ Her ikimizin de tabanlarımız ya-

malı. 
Göz~erlmi birttz daha kaldırdım. Siyah 

ipek etekliğin eteklerini gördüm. 
_ Ne kadf sini~liyim bilseni~ . 
_ Garib ,ey .. !İZlD de ne der:linız var 

ki? 
_ Daima saklamak, gizlemek mecbu-

riyetinde kalmak kadar, asab bozan ne 

olabilir. 
- Ne .saklıyor11.1n? 
_ İçimdeki kombinezonun f'teklerini 

saklıyorum. Ne kadar gayret etsem ara
da sırada görünüyorlar. O zaman sahi
bim bayan bana kızıyor, çekiştlriy0r. ca
nımı yakıyor. Kombinezon kirli imiş. 

Kabahat benim mi. eli yok değil ya .. yı

kasaydı. 
Gözlerimi biraz daha kaldırdım. Baya-

nın blul!'Unu gördüm. Beyazdı. Dikişi gü
zeldi. G~nde bir .H,, markası vardı. 

_ Sıra bana mı ıgeldi? 
_ Konuşuyoruz, vakit geçiyor. 

Huitlsi 
. 
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münekkidi yazıyor] 

Şehir tiyatro6U: 
(Baştarafı t inci sayfada) 

Teşrinievvelde başlıyan Şehir tiyat- ııend müşterilere yer beğendirmek için 
romı temsilleri .Mart sonunda nihayete dil ve ter döktüklerinden ötürü dejil .. 
erdi. Şehir tiyatroswıun dram ve komedi neden olduğunu kendi ağızlarından din
kısımları ayni zamanda kapılarını kapa- leteceğiın. 
dılar. Her iki trup bir Anadolu turnesine Karşınıza getirdiğim bu ateşböcekle -
çıkıyorlar. rinden birini konu§turmadan evvel, size 

Geçen sene Şehir tiyatrosunun Şehir tarif etmeliyim: 
Meclisinde müzakere edilecek bütçesi e- Saçlarına Allahın koyduğu rengi, ku-
lime geçtiği zaman bir yazı yazmıştım. lun boyasile değiştirıni§; zayıf, nahif bir 

Esastan temas ettiğim noktaları şimdi kızcajız. İnce dudaklarınıh, ta bil enini 
pek iyi hatırlıyorum. Bütçede tiyatronun rujla bir misli taşırmış. Üzerincle siyah 
zararına bu!duğum fasıl, sahne masra- bir göğü.slük, yııkasında beyaz kolalı bir 
fından yapılan tasarruftu. Ben o zam:ın yaka var. Belini ihtiraslı bir kol kadar 
sahne masrafından tasarrufun tiyatroya 1 sıkmış yeşil kemerinin daha koyusu bir 
karşı olan rağbeti azaltacağını iddi 1 et- kordela beyaz yakadan sarkıyor; elleri -
mişti.m. nin manikürlü ve ojeli olduğunu elbette 

Bütçe esbabı mııcibesinde, yeni tiy:ıt~ söylemeğe lüzum yok. Yaşı, her halde çok 
ro binası yapılacağı için halkın bu yeni küçük. Dışarıda bir lise talebesi sanıla
tiyatroya fazla rağbet göstereceği, bu bilir. Sinemanın ölü günlerinden biri.. 
yüzden hasılatın artacağı da yazılıydı ki tek tük gelen müşterilerin arasındaki 

buna hiç ihtimal veremediğlmı, fo·atro vakti konuşmağa ve.riyor. Patronuna gö-
- Yok kısa keserim. Bugün sabahle- binasının yapılmasının gecikeceğini de 1 rünmemeğe çalışarak birkaç cümlelik, 

yin çok hırpalandım da.. J fl~ve etmiştim. Hatta tiyatr:> binası kısa sayfalık değil, birkaç cildlik mana yüklü 
- Çok mu hırpalandın? ] b~~ zam~n~a yapılrnış olsa bile yeni bina iki üç kelime !ı..::ıldıyor. Kendisini konuş· 
_ !Evet., sokağa çıkarken. Az kalsın ~rrr.1ek ıçın t~yatroya rağbet gösterilece- mağa ikna, tahmin edeceğiniz vechile bir 

yanacaktım. ğı hıç zannedılmezdi. hayli müşkül oldu. Aklıma koyduğum şe· 
_ Ya .. ocağa, sobaya filan mı düşü- ._Tiyat~o. binası ya~ılmadığı gibi, he- yi yapmalıyım. Sinemaların esrarını ve 

yordun? nuz yerının bile tayın edildi~i şuphe)i. yer gösterme vazifesinin hususiye.tlerini 
- Hayır, ütü altrrıda fazla kaldım da.. Bunu bir yana bırakalım. Bu sene tiyat- bir röportaja maledeceği.m. Nihayet: 

bayanın kabahatı .. fazla savruktur. Ge· ronun hasılatı nedir onu da bilmiyorum. - Müslümansanız Allahın üzerine, 
çende beni çıkarrlığı zaman bir kanape- Fakat ·bize yeni ve iyi bir şey vermer:liği dinle a1Akanız yoksa en mukaddes bildi
nin üstüne koymuştu. Nasıl olmuştu bil- muhakkaktır. ğiniz bir şey üzerine bana yemin ediniz, 
mem, oradan kanapenin arkasına kayı- Dram kısmında perde, R·1meo-.Tülyetle çalıştığım yeri, ismimi yazmıyacağınıza? 
vermiştim. o zaman da ütüm bozulma- açıldı, bu, mevsim için bir vadolabilirdi. dedi. 
mıştı amma, benim orada olduğumun Yelpaze temsil edildi. Azrail, Şeytan, da- Söz verdim. Bana ne sinemanın ismi, 
farkına varamamışlar, üzer.i.me cteberi ha sonra O kadın. iki ay O kadın'a hasre- ne kendi ismi lazım! Çünkü, her sinema 
atmışlardı. Tozlanmışt1m, buruşmuştum. dildi. Eser sahneye konulduğu zaman be- bu sinema, her ateşböceği, bu genç kız. 
Bugün bayan beui. aradı, orada buldu, ğenilmişti. Çünkü kendi janrıncia bcğc- tstediğiniz yerde, istediğiniz kıza tatbik 
hiddetlendi. Ceza olarak bir masaya ya- ni1ebilirdi. Fakat bir eserin jyi temsil e- edebilirsiniz. 
tırıp kızgın ütüyii kollanma, göğsüme, dilmesi, o esere karşı biraz rağbet tek İlk sua!im şu: 
yakama sürdü. tiyatronun iki ayın• işgal etmesi için k~- - Gündüzün 11 inden gece yarısına 

Bluzun markasına bakıyordum: fi olamazdı. Mademki tiyatro tektir. Ma- kadar çalışıyorsunuz, ne ücret alıyorsu -
_ Bayanın adı Hadiye mi, Ha.sene mi? demki bu tek tiyatro, senelerdenbed, ti- nuz? 
eli> markasının hayır, demek istiyen yatro san'atımn hP.r kolundan eserler Gülümsedi. Bu gülümsemenin, ağl~ma 

bir hali vardı: vermek suretile çah1!Ilaktadır. Bu sene 
kadar acı oldu~u muhakkak, her halde 

- Bayanın kocası nasıl bir adamdır? ı de ayni şeyi yapmahydı. Arzuyu umumi biraz da istihza serpili ... 
cH• markasının, hoyrat dernek istiven üzerine temsili uza~mak yoluna gitmeme-

J 1 - Ücret aldığımız yok! 
bir hali vardı. liycli. Hasılat. meselesi is~'. o bi~i arn~~-

- Yazık olmuc::, uysal, iyi bir eTkeğe dar etmez. Tıvatroyu muc:tahsıl dE>gıl, - Ya!.. 
düşseydi. '.S 'I müstehlik olarak tamyort1z. E!indeki kırmızı renkli, zevksiz baskılı 

cH> markasının hayır etmezdi, demt>k Son mevsimi geren tiyatro m(.>v~imlc • ikişer yapraklı ilanları gösterdi: 
istiyen bir hali vardı: rile mukayese edersek alaca~1m1z nc·tice - Bunlardan kaç tane satarsak.·· 

h kk k · · l h' a· Mese1e orada değil. .. Ben kendi hesa-
- Herhalde bu bayanı beğenenler çok mu a a son mevsımm a ev ıne ır. 

* 
bıma bu ilanların bana temin ettiklerı 

olmuştur. 

mizde musevi, F.rmeni, Rum kızları var 
ki. zavallılar sli.'i drahmoa biriktirmek 
için buranın kahrını çekiyorlar. Çok 
cür'etkar insanlara tesadüf ediliyor. Yal 
nız cür'etkar mı? Binlerce insan geliyor 
sinemaya.. içlerinde her çeşidine rastla
nıyor. Boş yer aramak için lambayı ya -
karsınız, asabiler vardır, bağırırlar, lam
bayı gözümün içjne ne sıkıyormn!> diye .. 
korku ile müşteriyi yeri ~ydınlatJrak 
götürürsünüz. Bu defa da müşteri kızar, 
söylenir. cBiraz dikkat etsene, acelen ne, 
önümü görmüyorum!> 

Başka bir suale geçmeli .. 
- Sinemaya en çok kim1er gelir? 
- Kadınlar w mektebli kızlar .. mek· 

tebli çocuklar da az sayılmaz. Benim en 
çok şaştığım taraf, hep ders saatlerine 
rastlıyan matinelere gelmeleridir. Elle • 
rinde çantaları olduğu halde gelir1er. Az 
daha unutuyordum; müşterilerin ekse • 
riyetini de aşıklar teşkil eder. Sinemadan 
daha rahat ve daha emin hiç bir yerde 
başbaşa kalamazlar. Bunun için, biz ar
tık işin ustası olduğumuzdan, onlara en 
kuytu kö~eleri gfü:teririz. Bu bir mecbu
riyettir de zaten .. öyle manzaralara tc -
sadüf ederiz ki, bu meselede en güç iş lo· 
calara bakmaktır. Çünkü .. 

Ç .. kü. - un .. 

- Bunu söyliyemem! 
- Meslek sım mı? .. 
- Hayır! Tahmin edebilirsiniz ... 
- Zabıtai ahlakiye memurları kontrol 

etmezler mi? .. 
- Ederler, fakat her gün bekliyecek 

değiller yaL. Sonra her locaya girenden 
şüphe edilemez tabiL 

cH> markasının, hesabsız, demek 
istiyen bir hali varclı: 

Komedi kısmı: 
kazancın yarısına razıyım. Tek bu k~ğıd - Daha başka garib ne gibi \•aziyetler· 
parçalarını uzatıp. terslenmek vaziyetle-
rine maruz kalwıyayım. Birçok müşte - le karşılaşırsınız? .. 

- Ben bile çok beğendim. 
cH> markasının, haltettin, demek jsti

yen bir hali vardı. 
Gözlerimi bıraz daha kaldırdım. 

Şehir tiyatrosu komedi kışmı, jnhitat 
devrini yaşıyor. Hatta cu devri de geçir
miştir. Destekle ayakta durduruluyor. 
Bütün bir mevsim ne ve?di? Sahııeye ko
nulan birkaç yeni eser muvaffak olmadı. 

- Settariluyltbuz. 
İnceli kalınlı sesler hep birden 

.. 1 Eski eserler tekrarlandı. Fakat bu eski soy e- 1 ı eserlerde de artık yalnız bir mevzu kal-
mişlerdi: 

- Peki amma dz kimsiniz? 
Teker teker ı.<>y!ediler: 

Krem. 
- Pudra. 
- Ruj. 
- Kirpik boyası. 
Settariluyubuz demişlerdi.. 

mıştı. Artistler eserlere uymuyor, eser
leri kendilerine uydurarak oynuyorlar
dı. Yegane maksa<l güldürmekti. Her ne 
pahasına olurşa olsun güldürmek. ~ehir 
tiyatrosunun komedi kısmı bu yüzden 
bir tulUat tiyatrcsundan farkedilmez 
oldu. 

* - Çok mu ayıb örtüyorsunuz? 
Cevab vermediler, suali.mi tekrarla· Komedi Fransez: 

dım: Şehir tiyatrosu temsillerini bitirirken, 
- Çok mu ayıb örtüyorsunuz? İstanbulda Komedi Fransezi seyrettik. 
Hep birden söyledHer: . Tepebaşında beş temsil verdiler. Tiyatro 
- Sırları ifşa etmek adetimiz dt'ğildir.1 sevenlerden pek az k:ışi ancak gidebildi. 
Onlardan bir 1ey kapanuya~aktım. Temsile ve artistlerin san'a~ kudretleri-
Bayanın şapka:;ma baktın: ne dair bir şey o;öy'iyecek değilim. Dün-
- Hiç ·bakma.. yanın en kuvvetli ti vatrosu, en kuvvetli 
- Neye? artistleri bizim sahnemizde göründüler, 
- Daha çok .1eniyım amma modam ovnadıkları eserler de dünya edebiyatın-

geçiverdi. Biz ~ok talihsizizdir. d~ meşhurdur. Daha başka bir şey söy-
- Güzelsin. bir kE>lebeğe benziyL)rsun. lemek abes olur. 
- Ömrümüz kelebeklerin ömürlerin-

den de az ya .. 
- Şimdi ne olacak? 
- Olacağı bu sabah bavnn evden t;ı-

Burada temas edeceğim noktn Kome
di Fransezin lisanı meselec:idir Bu artist
ler fransızcayı en güzel konuşanlardır. 

riler de bu ilanları fena arzularına alet - Daha başka, daha başka .. hfl .. biı: 
olarak kullanıyorlar maalesef... de bazı filmlerin öpüşme sahne1er' güzel 

- Mese1a!.. olanlar vardır. Birkaç matine kalarak 
- Mesela .. film başlamış, bir erkek hatta birkaç defa gelerek, bu sahney1 tak. 

müşteri geliyor. Koltukların ilerisinde lid eden Aşıklara sık sık rastlam.: . 
boş yer vardır, herkesin önünden geçirip - Velhasıl güç iş değil mi.? 
oraya götürüyorsunuz. Zaten kanapele • Başını salladı: 

rin araları dard1r. Sıkışık bir vaziyet ha- _Hem ne güç .. aydınlıktan karanlığa, 
sıl oluyor. Müşteri kağıdı alıyor, dakika- karanlıktan aydınlığa gire çıkı:t göz~eri • 
laı c ·a para arıyormuş gibi, dizlerinızi diz· 
lerile kanape arasnda sıkı§tınyor. Parayı 
verirken elinizi sıkanlar da pek çok. Ve 
daha neler ... LM etmek bahancsile, mec
muanın 5 kuruşa vexilip verllemiyeceği
ni soranlara da rastlıyoruz. HergUn yüz· 
Ier<:e tip insanla karşı karşıya geliyoruz. 
İçlerinde öyle garib olanları var ki.. me
sela sizi ilk defa görmüştür. Hemen ad -
res vermeğe. randevu istemejte kalkan -
lar, .gece oyundan sonra kap1da bekliye
yim mi?> diye soranlar, cyanımda otu
run. filmi beraber seyredelim-> diyenler .. 
ne bilevim aklıma gelmiyor, daha birçok 
inanılmıyacak şe.yler ... Nedense bir kızın 
ciddiyetle bu işte çalışabileceğini, eknıek 
parası kazanacağmı düşünmüyorlar. İçi-

olamıyor. 
Bir de şunu düşünün, fena yazılmış, 

fena tercüme edi1m~ş eseri, türkç<'yi çok 
fena konuşan aktörden dinlemek. 

Matine poetikte bulundum: 

miz bozuluyor. Başka bir iş bulsam, aca
ba bir gün kalır mıyım? Bazı gPnç kız • 
lar bana, söyledikleri iflmlcri ve artist-
leri doya doya gördüğüm için benim va
zifeme gıpta ettiklerini, benim yPrimde 
olmak istediklerini söylüyorlar. Halbuki 
bir cefasını bi~selcr .. 

- Demek sevdiği artisti doya doya 
görmek için ~inize göz dikenler dl'! var? 

- Evet .. bilh~a bazı kızlar :..inema -
dan çıktıktan sonra da camekanlardaki 
fotoların karşısında saatlerce kalırlar. İç
lerinde artistlere a~ık olanlar pek fazla
dır. 

Matine bitiyordu. Kırmızı kaplı ilan
larını, elektrik fenerini kapıp kapı per -
de!erini açmağa koştu. 

Hakikateıı işi güçtü: Telakkisi ne olur• 
sa olsun daima pndeleri kapyacak, per· 
deleri açacaktı. 

Nusret Safa Co§kun ............................................................... 
Eir kadına otomobil çarptı 

karken öğrendim. Beni hizmetçisine Ye
recek. Düşünün he1e .. bundan yirmi gün 
evvel beğenilerek alındım. Gardrobd:ı en 
iyi yer bana tahsis edildi. Sokakta baya
nımın sarı ipek rnçJarı üzerine kurulur 
gezerdim. Bayanın sarı ipek saçlarından, 
hizmetçinin pis kafasına düşmek. Gar
drobun en iyi verinden atılıp mutfak ra
fına konulmak, ç:>k acı şey. 

Türk tiyatrosu mecmuasının, KomNli 
Franseze tahsis edilen son nüshasında 
J::ı.n Mavval'm bir makalesi var. Makale
nin rnnunda muharrir: 

cLisanım12ı korumak ve edebiyatımı
zın yükse1mesini temin için, iki bUÇ!Jk a
sırdanberi kendi~ini bu jşe hasretmiş 
Komedi Fransez.-. 

Aktörlerin hepsi şiirl~r okudular. 
Yonnel şiirler "'1aşlall"ac!an Pariste her 

Lalelide saka İhrahimin evinde misa
on beş günde bir ~iir matine~i ter~il-ı e-

fir olarak bulunmakta olan Bursalı Es
dildiğini sövlemişt!. N'e yalan sövliyeyim 

Bavan kürk mantosunun önünü kapı
yordu. 

Diyor. En b~~-:ı Jic:an. Halbuki bizim 
tiyatroda lisan en scmda geliyor. 

ma adında bir kadın. dün kurağmd,\ iki 
kıskandım. türkce şHr dinlemek istevip ~ 1 •• • 

· · · 1. h b .. ·· t·· d . yaşındaki çocuğu oldugn n.;ı de kopruden te dınlıvem1ven er ı:>sa 1 na uzunu U\- .. , . . . 

k b
, b t k 4 • • geçerken şofor Rahmıntn ıdaresındekl 

dum Siir okuma 1r es t> arın es:;"rım ı . . . .. 
· .. 1 1 k b.,innen bir ~ev 3051 sayılı otomobılm çn:-pmasıle vucu • 

çalmak vt> soy emen: a 1 ' . 1 · d ı 
oluvor. Fakat bizde akför şiir okumaz ki.. 

1 
dünün muhtelıf yer erın en yara anm1ş-

dcn okumaz? Bunu anlatmak nzun tır. 
_ ()Tası öyl~ .. 'benim de esasen <ıöyle

rnek ihtiyacım o kadar fazla ki.. 

- BE>nim marPı·am pek uzundur. 
Olabmr. Kıymetin de yüksek. 
(Devamı 9 uncu ·sayfada) 

Seyrettiğim temsi1lerde güze! lisanı 
zevkle dinliyordum. B•1 lisan aktörün 
ağzında tam ahen~ini buluyor ve in:ıan 
gayri ihtiya:rt başka bir ~eyle alakadar 

ne ·k 1 Yat'alı kadın Haseki hastanesine kal • 
sürer Amma o uma.sı e zem. 

· T. t. dırılmıs. soför yakalanmıştır. 

_ Pek fazla ~ dinUyemem. 
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SON POSTA 

Mahkemeler: Bono 
sahtekar;arından 

İktısadi harb! .. 1r KEUMENiN 
4'11E&:>"R>AR, 1 1 kişi tevkif edildi 

(Bqtarafı 1 lnd_ •yfa&a) Hitler. Büyük Britanya İmpanttor • 
da.hı. uırkaç gün ~eçecelrtlr. luğunu imha etmekle tehdid ederken. 

Yazan: İhsan Arif 
Filhakika İngilterenln Balkanlardaki tngiltere, İsveç ve Norveçle Almanyar 

(Başta.rafı 4 Uncü sayfada) elçilerinin hafta 1e>nunda Londraya gel - ya demir madeni vermelerine müsaa • 
Suçlularm bu sorıu Te ifadeleri 4 saat ı · bekl 

sürmüş, neticede hakim M6.n'lf, ıı suçlw _ me erı eniliyor. Bunlarla isti~areler de eden muahedeler ~detmektedlr. 
dan Hilsnil, Arşak, Yervant, Estelyo, MUl9 - Pazartesi başlıy.ac-.aktır. Bu istişarelere Btt maden olmasa Ahnanya çabucak ~ 

•• 
Olünün son sözleri tara, Havva ve Ruk1yen1n tevkınerlne. d1 _ büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Lablarmı teslime mecbur kalır. 

terlerln!n de serbest olarak mWıaketnelerL Almanya Baikanlarda tkarl tazyik u - r.x • ...::ı milli Odaf k i 
- Hayır, tamamen böyle olmaması nin devamına karar vermiştir. sulleri tatbik etmektedir. Hiç şüphe yok, ~\AA • ~ aa ouey 

llz;m. Sepet içinde bu:un n çocuk Balkanlar mütteukıere karşı sempati duy reısı oluyor 
- 1'"'akat. sözlerini:r.den ben böyle cesedi maktadır. Fabt mesele, Balkanlan §Una Londra 4 (Hususf) - Kabinede ya. 

anladım. ikna etmek Ilz:ımdır lr:i, mtitterıkler, Al - ?lan deği~lklik!ler dolayısile. bahriye 
- Ben size hizmetçinin. bu zavallı- Dün, oaıatada Kuledlblnden geçenler btr manların yaratacaklan her tfirln vazi - n!f7.ırı Çörçil'in. harbin sevk ve idare-

sepet lçcr!•Jnde bir çocuk cesedi görmüşler- , -
Y.ı ölü olarak bulduğunu roylememij • dh. HMtse, derhal zabıtaya blldtrnrnı, ve yetten Balkanlan JWrtaracak vaziyette - sinde daha -faal bir vazife alması. İn • 
tinı. ce-~dln henüz yent d~uş b\r -erkek ~o • dirler. gilterede büyük bir memnuniyetle kar 

- Ne demek istiyorsıınuz? cu~~na ._Jd olduğu anlaşılmıştır. Bu hususta Balkanlılara hatırlatmak şıl&nmıştJr. 
- Eleni, onu gördüğü zaman, o. he. Dun ce.sedl m~ayene eden ta.bibi adli da icab eder ki :mii.ttefik,erin Yakı,.,c:ıırk- A bild' · ıdi·· ·· ç·--ıt_ 

Mor gn nakline luzum görmü.ştür. ' -~ yrıca ın gıne gore Oı'.f-U" 
nüz yaşıyordu. Çocu~un klmin tarafından bırakıldığı t.nh- ita ordularının kuvveti mütemadiyen ~ pek yakında ihdas edilecek milli mü • 

- Bana işi daha etrafile anlatınız. k1'k <d1lmektedtr. maktadır. dafaa ~onseyi reisliğini de denıhde ey-

- Ben henüz odama çekilmiştim. 8fr arma,ör MUrlda"umumH ğe 1-:'°ncı.:~ ... (A.A.) -Mancb~el' Gu- Uyecektir. Bu konsey. aş~ yukarı, 
- Bu kadar geç mi yatarsınız? "ld' nrdıan aıyor ki: koordina.zyon nazırnğının vazifesini g5-
- Hayır; fakat bu gece otelimizde Verı 1 Bitaraflarla kavgam12 yoktur. Fa - reoektir. 

bir suı:u e vardı. Milli koı'Unma kanununun verdiği snll - kat onJar bilmelidirler ld, biz hayatı _ fsvN-te tellkkiler 
- Devam ediniz. hlyete !.stlnaden hazırlanan Ttlrk kara sula_ h .. . f i ı~ dol .1 -y 
- Odamm kapısını kapıyacağım sı- rı arrı.smda komür nakliyatına aid vapur mız ve urnye ım ~. '.Jın ve . ay~.sı e Stokholm 4 (A.A.) - Stokholm Ttd 

ficrct ı.ar1festne aykırı harekette oulunan onların hayatı ve hürriyeti içın muca- _,_ t · l "liz kab' esi d ki 
rakj -. b r çığlık isittim. Koşarak bur.aya ıu.ugen .gaze esı ngı m n e 
gelrFrıı. El<>.ni bu oda , östererek dü- ve mlill bir bank~dan tarifede tayin edilen dele ediyoıuz. BilmeHdirler ki. Alman d~ğisiklik hakkında neşrettiği maka • 

~ ı g .. .. .. . k . m l'ktardnn fazla ücret 1stedlğl tesbıt Olu - va lobırtunu lld kollle tutup ha\"aY• kal- !I 

şilp oavıldı. Ben içerl girdim. Kadın ken gulumsuyorou. Bu halinden ati- nan arma?0r Sa.d ıhade Nfızım hakkında ka- ~ ' . leye e:Çörçil zafer nazın <>lmak niye • 
d;ılır r.lmP.'lllisti. Bu divanın ilzer:inde Jin ~"llini öğrendi~ ~mnun kaldı- nunl "iakibat.n. glriştımest kararlaştmlmıı _ du:_,rken. 1:1z, bır kolumuz ar'.ıcamıza tindedir> başlığını vermiştir. 

d ~ ·gı rnnnasmı çıkardım tır. baglı o1dugu halde teK: kolla çarp~:ı. - .. t . . k 
çu·pıtm or u. · Butün sveç gazetelen bu değişi • 

- Sı:>nra?. Devam ediniz ~ oldu? - Bac;-ka hiç bir şey söylemedi mi? Arm:ıtör Mmtaka Liman Re1&Lt#1 tarafın. mayız. u.n;; harbin ~a iddetli btr tarzda 
- O ka.dar cas,rdun ki 

0 
kadar mü- - Doğan kelimesinden sonra tekrar dan Milddt>Iumuınlllğe "Rrllml§tır. Almanyanın mukabil tedbirleri u.5ı ş 

"' ' O d d" h · . T idaresi hakkındald umum! talebe at • 
tehevy·cim .ki hafızamı blr türlü top- (Cadde) diye mırıldandı. Başı yasl!kta rman a C8S0 1 U Unan genç StokhoJm 4 (A.A.) - Dagens Nyhe. f. ekt ütt fikf l 
lıy&"Tl ·vonım. Böyle güzel, Myle tifJber dönerken elini mecalsiz bir halde kai- Müddelıımumnık §Üphell blr ölüm Mdlse- t.er gazetesinin Berlin nwhcıbtrfnln yaz etm e m ıe ~r er. 
bir ~nrlını hım~ el ökiıürebillr? Sonra dırdı; bir kubbeyi işaret eder gibi ya-p- s'l etrrıfmda mhk1kata başlamıştır. dığına göre, Almanya, Çemberlayn'in Amerıkada 
oteJin ·i7de bövJe bir facianın cereyan tı ve hafifçe (Bostan) &di. Son (P..os- (".atalcaya bağlı Arnavudk~yllnde oturan Avam Xamar:asmda bflıdirrliği tedbir - Nevyork ..f (A.A.) - İngiliz kaht .. 

. t ) k ]" esin' k "yi ' 'tt' '° yaalarında Naim 1mn1nde blr genç bir - 1 . u • de kubula A..ı.ln iklik hakk etmr-.i ne büyük bir skandaıl. .. Sentha 21" e ım . l ço 1 lŞl _ ~· _ kac gün .enel tıabası Hodbl ile b1rlik~ da~a ere karşı mtiıltabıl "ted0trler hunla - nesın . vu n ~ış . ın.. 
gibi r i:,·ük bir sahsiyeti. .. - Tuhaf sey! Demett bütun 4'0yledi- odun kesmeğe gltrn~tır. Bir müddet da~da maktadır. da tefsıratta bulunan Nevyork Tı.meı 

- Kendisini iyi tanır mısınıı! gı bu kadnr?! çal:.ştıktan sonra, babasından evvel eve dOn Diğer btraftan bu ayın1 gazete. ba~- gm:etesi diyor ki: 
_ Jiayn! - Hayır; can verirken de tekrar mek l\zeTe yola çıkan Nalın, ortadan kay _ makalesinde Çemberlayn'e 'hak veri _ Bu bAii!seler fngilterenin icraatlf 
- ı:.,ılrnt isrnile bahsediyorsunuz. (Cadde, Do~n, Bostan) kelimelerini bulmuş V1! ne 0 gece, ne de m~eakıb gece- yor ve divor ki· geçmek niyetini göstermektedir. 

- ~ · k ler eve dönm~m1stlr. ~ · 
-~~~~h~~bnır .. . Opl-~n~dı.O~~~~~p~u~- ~~~~us~~~~~~~~~~------------~--~~=-----~-=-

nı1 n• •nleketimizde <leğiL dünyaca da laı 1 bır dah;ı açılmamak uzere kapandı. civarındaki }"Ollardaıı birinde oe.ıed.1 bulun_ 1·ngiliz sefiri Londraya Belgrad sokaklarını 
mec:hı ı .. h:r sahsivettir... HaştnPt kendi kendine söylendi: mu~tıır. IIA.dlscn!n tahkikatına el koyan 

- B•.: kadın mı l'Ünlerdenberl bahse- - Bunl' <la eyvallah ... İyi ki bu Balmköy jan arma kurna.nda.nl~ itcyft • hareket ettı• sular as· tilA etti 
dilf'" rvıeshur <iansöz müdür? CAdrle - Doğ-an 'kelimelerini duyabildi. yetten ll:iUycyı de haberctar etmtştlr. 

· B k 1· l b'- ı 1 b·ı· Cesed lldllye tablbl Salih HA.flm tarafın _ :ı-) 
- E\'et! mı. u e~ıme ~: . .11 ıpucı: o a ı ır... dan muayene edllm1' -.e ölüm f1jphell ~ö _ (B~taraf. 1 tnci .a?J1au.u 
F··~'11<'t kaşlarım çattı. bJr müddet Son~ o.el mudürüne donerek sor • rfilo~ünden doktorun t.ararlle Morga nak. he Montgomery KnatchbuU Hugesscn, 

dü~i •ı rl ü: t!u: ledllm!etır. dün sabah Anka!'ndan fehrimize gelmiş 
_ ı-:,,ndisin-Oen bahsedildlğinl 1~ _ - Peki. kadının dairesi etrafında MfiddeJumumil!k, hAdlse etrafında ta?ı - ve akşam Tefikas1 ile birlikte Semplon 

Urn:'"". kimseTi t?5nnf'dinb: mi? ~.1~~~~ •• ~:.~!~~~~~-~~.:.·-·-·-··-··~-.. ··- ekspresile Londnlya 'hareket e1.mi§tir. 

Belgrad 4 (A.A.) - Sava ve Tuna ne.
birleri sulannın yükselmesi, şimdiye ka
dar görülmemiş bir nisbet daıresinde art 

mıJtır. Belgradm varoşlarından olan Z. 
mounda Tuna nebri, normal seviyesinilf 
725 santimetre fevkine çıkmı§tır. Nehll 

p0ı;c; sefi. otel müdilrune ~ndü: - Hizmetçileroen baş4ca kiTl"..seyi ( ) . Sirkeci istaaycmunda aefaret ttklnı, 
- P'!.'nıek oda.sına girdiğini% r8'rnan crörmedim. _ ye İ neşriyat . dostları ve matbu3t mümessilleri taralın-

M •· J -...:ı~ ,__rld ı d d ıı.,,rl s· H b muhr su~an. nhtımları istill etini~ ve sokak • henii .. ,.a .. 1yordu. - ermven e~. ~ orıaır a ya- Afrodlt - Son syiar nrfında Türk adil - an u6... anan ı.r ugessen, u· . -
- l\1öisaade edPrsenlz vak'ayı iyice hancı kimseve tesadüf etmediniz mi! )'esinde büyük bir b.Adlse <Soturaıı Piyer ririmize SuriyedP. kısa bir jst;ra'hat dev- lan Uti1' etmeğe başlamıjtır. Nefsi Beı-

hatı ... l?mrya çahc:ay'm. Ded1m ya. heye- - Etmedim. Lülz •Afrodllil 1s1ml1 bu cart Avnı İn • resi geçirdiğini ve btı aeyabatin-fn 15-20 ıradda birçok mahalleler, su altında kal-
cand'.1.,, hafızamı kavbetmtş gib!yim. Polis müfettişi bir mü~ dü....-.mdil. sel tarafından dlllmlze çevrllm1~. H1lmt Kt- gün kadar süreceğini tahmin f!tt1ğini söy- mıştır. 

Sonra. birdt-n hatırlamı mbf sordu: tabevl tarafından da kltab halinde çıkarıl- lemişth'. 
Ev~t. ne diyordu'Tl. Kapıl.d.an içeri gir- • ş f'" mı,ıır. l!'.se:-e 86 ya yakın resım ve tablo 1 _ Binlerce hektar araziyi su btısmıştm 
di~irtı za,.,ıan !1'Özlerlm~ 1nenamftdtm. - } acia cerev.an etmeden evvel ar- lhe ~cınmı~. Bü) ı.ik elçi, İngı1terenln 'Balkanlarda· Hasarat çok mühimdir 
Şuradrı divanın üstünde lk:1vramyordu. tt')te misafir ~lmfş mfvdi? tde:ıı bir koca - M~hur İngll1z edı:;,t Oıs- kl suThün muhafazasına hararetle taraf
Su bırak tam ka•1binin furtünd~ sapl;ın- - Evet! Hem de çok. Takriben on, car Wllde'l:ı bu Lstmdek1 plye.91 İrfan Ko - tar o1duğunu ve ibu arzunun başvekil 
mış :hırnvordu. Kn~m· evv~ bırag·ı '>f1 l'ki kişi <kadar. nur tarafı:tdan türtçeye terctme edtl.m1'J. Çemberlaynin IO!l nutkunda sarahaten 

• Y • Hilmi Klt.abeV1 tarafından buılmıştır. F1a_ . . . l 
çeıktim. çıkardı-m. Ve &ıüne diz çöke • - Demek bu kadar faıtzl.a mu::attrl t.ı •o kUTuştur. ifade edıldığfnı an atmıştır. 
rek el"l~rini yakaladım ve bağırdım: vrtrdı. Gönüt-~Kat1m - Meşhur ha1yan edi Sir Hugessen, pek nazik ve samımt bir 

_ c:;·7j kim vurdu? - E\~. bayan Seniha dün bir ziya- bt Bokacclo on gUael Te edebi blllye.~tnı. eda ile şimdilik ~övliyecel! başka bir şey 
Gii7.lerini ycıvac:Qa aratanı. Sesimi f'et vermiştı. tadm ft qn. .dair muhtelif edlb ve hııld - olmadığım ve Londradan iyi baberlerl~ 

duymuc;lu. Duchlrlan ~adı. Benimle - Nel"E'~? min söz1t>.rlnl fütlva eden bu eser Nazım İç- dönmek ümidinde bulunduğunu ayrıca 

/Jıl ltalgaıı 
Tayyaresi çarpıştı 
Roma 4 (A.A.) - İki avcı tayyaresi, 

Tiryeste civannda çarplŞJ"llşlardır. İki 
pilot, telef olmuştur. 

_ Yandaki odada! ~ ıaratmdau hazırlanmıı ve Hilmi Xltab_ ila lemi f 
konuc:ırıak .istediğini Mlıy<>rdum.. evi tarafından satışa çıkarılm~ır. Fiatı eo ve ey ş ır. Biga 9 ... t ... dı"ye Re·ısrıg"'"ı 

Hacmet: - 'Sı:ıat kacta! kurustur. Ayni maksadla hükOmeti tarafından '"° • 
- - B ir daldka mü~aade edini'l. - Sa.öt yirmide. Evet. bunu çok ivi Oenis - Bu e.y'lı'k ~&ek mecmuasının Parise davet edilm~ olan Frans~z· büyük ' Biga (Husus!) _ Münh~ olan şeh-
Divcırek otel mü<lürünün s62'ilnü 1-ıatırlıyonrrn. HattA davetlflerden bir Nl;;an sayun dolgun miinderecai ve blr 90k elçisi Rene .Massiglinin de, birkaç gilne rlmiz belediye reisliğine evvelce de ~ 

!kesti ve d"~tora sor du.: lm;mı J!PC kalaı~ için havli :istical ~ös- re"lnılerle ılntlsar etınlş.tır. kadar hareket edeceği an1aşılınaktadır. yasetle bulunmuş olan belediye -encü _ 
- Bu vPrlVP~t0 bir yaralı kendıne te:rdik. (;il~xü. artist bu zivafete ehem- D Buda~hı elçisi de hareket etti meni azasından manifaturacı Halil ~ 

hAkim olabilir mi? ~y;tdveııYord~:, B~7. de _ıteç kalfanlatr 1: ir rloklorun gUnlUk Budapeşte 4 (AA.) - İngilterenin çilrniş ve 1şe başlaını.ştır. 
_ Olab!Jir. vuıun -PD veme'\..leıın soguvup ne ase • B d t elçisi ()mallye dün Londraya 

O lerlni 1kav.betme1ertnden endişe ediyor- nnfJarınr-"an h:re~ş e~ic:tir. Cenubu -rkl Avrupa - ,. 
tı:·l müdilrü de tasdik etti: rlu'k. Ma!um va 1; U t l.. 1 li... l-'I :i in ... - .... ,. t s p t 

- K.ı.:?ndisine tamamlle hAıklmdJ. Yü- .. ~ . . . .. .. .. sındaki ngi z e \:l e~ n yapa'-'"'6ı op • o D o s a 
.. Ha'}me., o.el mQdurunun sözünü 1 ,,.... ~ ed -t..ttr· 

zünun hareketlt:>rinden. bakışlarından kesti· Sarılık.. antıya ,~ıraa. ecC'A · 
beni tnn1dığı anlac;ılıvordu. Eğer biraz · y ·· i ..ır t' b k · d' . . ~ - rmem, z v~ e 1 ıra .şım ı Herhangi sebeb taht.ı tesirinde olursa 
daha r>vve] vetışmu; olsaydım. bann ci- B ı· t ı ,, 1 1 r1 · • ı' • • :.Is"·" mutlak safra yollarının daralıp tı_ . b .. +~· ana ar 1s e m "aıır ~e ene n ısım e- -·· 
nayetın •ı un tafsilAtını verebilirdi rl 1 ı...·J· i . i , ıcanmasmdan ve safranın kana karışma-

n Vf"'rC'uJ ır m sın z. 
~nccler m. Ot 1 .. 0 _ - 1 d ç·· , .. c--· sıodan ileri gelen blr hastalıktır. En bL 

S . h . b. ~ e mu uru şaşa a 1· unıw =ııı - rıncı aebeb karaclğercren ince barsa"a - •1e lÇ ır S'i!!V Sv,rıemedi miT ,_ d 11.1 • 1 ,_ t' b 
S" 1 d' F k • ıa.nm :ı.ve ı en mem eı-.e m en tanın- ka:lar uzanan safra kanallarının Utlhabı 

- oy e 1· a at pek az.·· mı~ ıkiro~Pl{>ıi idt. Bövle bir cinayet ve- neticc'sl yolun tıkanmasıdır. Mlde bo -
- !e dedi? ı::il<':slJe onların isimlerini nolise ver _ zuit.luklan barsak hastalıklarını mtitea _ 
:-- Kendisine daha fazla yaklaşarak mPkte tPrPrlıiiid ediyorou. Binaenaleyh klb sarılık sık sık görfilfir. Sebebi bar -

bamr,.:ı ırn• S.:lklardn icrayl faallyet eden koli basU 
e • u · oolls pıHfettic;'ne: B <ienilen mlkr-0ptann safra yollanna ka _ 
.- . n~a ne olifuITT.ınu sövley1niz'. - H.qvır, maallesef bu arzunUıZu ya- dnr ıntı~arı ve oralarını da hutaıabna-

GözlPrını kflpadı. Duıdaklan tekrar oy- nam •ac-~ ;,.ım: dedi. ...:d!r. Sarılık evvela iştlhnsızlık, JreslkJlk 
nnd:. Birkaç kelime mnı.ldandı,ğm:ı _ NiC'.n? Gelenleri cördünfrı. Tabii .;:.ınt ı., inkıbaz ile b~lar hazan at~ de 

duydum. k~d'l~riııi tanıvor, isim!e-rini de bili. yapar. İdrarın rengi koyu mavı gibi çı _ 
- Duvrlumpıuz 'kelimeler? V<l"fCll u .,. rlpiT·il mi! kar. Def'i t:ıbh çok açık r~nktedlr. Adeta 

bcnz gtbld1r Köpek t.er e be r Boy-
Ot Pl iM'- ri" rü garlb bir tarzda omuz- ı .. ,.e tc~u.s en sarılık b tun bo _ 

lan m rJdndı . \ r, goılin be az klsunları 

B;ga beJediyesi eski binaları 
y1klırıyor 

Biga (Hususi} - Bugünler<l.1! bele -
di ve tarafından bazı tehlikeli binalar. 
sahihlerinin itiraclanna bakılmıyarak 
VJktırılmakta ve melhuz <>lan kazala -
~ onü alınma'kt.:atlrr. Bu meyanda. 
kökleri çürümüş. kendi kendine yıkıl -
ması rnümKün olan çarşı boylanndaki 
yıllanmış bazı kavak ağaçlan dahi kök 
leı mden kesilmiştir. 

Bi~a Kızı ay Kurumunun 
toplantısı 

- Bana b ·r snv "fade etmedi. Evvela 
(Cııc!dE:) dedi. Biraz durdu. sonra şu 
keUmcvi mırıldandı (Do . . . ğM). . Bu 
iki kelimerien h · <' bir mMa çıkaram1 • 

yo~dum. Cok rniı~e~ir ve mütehey • 
yicdim. O önü"l'Ilde ölü vordu. Güzel ,.1\ -

( ... ı~m vc.r} bir v •ıf arzeder. Bazın o kad Bipa (Hususi) _ Şehrimiz Kızılay 
··-················· ······ .. ····- ......... . ....... ....... ıe'1 ı .s1r9r r k1 meşhur tab1rUe Adeta 

23 N'san • Çocuk Bayramı 
z(i J"' Bu me.s'uı1 tarlhln yurdda hazırl;lml 

nde hava t•n söndQf;inil ~örilyor - oldu...,llıı h<'r tUrUi ~rakk1 ve lnklşaf !ın _ 

t • l c de ntürdlyod sfrrlilrnuş g hl Kurumu, geçen h:ıfta yıllık kongresi • 
tir H da bütün bu ıztır:ıb! nnn ni ya•ptı. Eski idare heyetinin raporu 

' tCil bir <ie kaşıntı z..ıhlr olur. Kn _ okunup tasdik edildi ve yeni idare hcy
n ının mevcudlyetı safrıının knnc:ıı. Uı- r seçimine girişildi. Neticede: Baş • 

T•mıf. Bf7UI. Havadlıı ve Halk ıueteal 

Yerebatan, Çatalçeşme sokat.111 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haltları 

mahfuz ve gazetemize alddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. --------

TO'RKİYE 1400 75U 400 15l> 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 l 4UO 800 300 

Abone bedeli peıindir. Adreı 
değiştirmek 25 kur~tur. 

Gelen evrak geri verilmez.. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Ce\•ab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. dum. Orada daha !.azla kalmak isteme- Jtl'mlarından en çok ıstıtade edecek ço _ 

dim. İmdad ç~rmakta istical göster- cuklaımnzdır. Bu bftyilk gün en minnlı 
rak m rn tez:ı.yüdünden .llcrl gelir. kanlı2'a öğretmen Çetinok. kAtibliğe 

(Devam edecetfz) - ~···•••••••••••••••••••• ....................... , 
ı--------------1 öğıetmt'll Aliıettin Selçuk, üyeliklere j: Posta kutusu; 741 İstanbul l 

Cenb lstlyen okuyuculanmın posta de llükfunet doktoru Muammer, öğret- Tergrcrf; Son Posta i 
putn yollamalarını rica ederim. Aksi ıu:. men Kevser Çizer ve Mümin. kereste· i Telefon : 20203 j 
CÜT'de lsıdtleri mukabelesiz kalablllr. ci Ahmed Saka, Mebmed Tabak ve ma ""' ............... ·--·-.. -··--.. -·-···"' 

nifaturacı Halil Serez :tn.tihab olundu. ''-------------~ 

dim. Yalnız yanından ayrılmadan sor- ye ~'1n~l! bayramlarıdır, bfit\ln mevcu.. 
dum: dlyetl6'lle kutl:ı.sınla'I'. 

- Doğan seni vuran mı? Çoeulr EsJrpme Kurıumı 
Genel J\lerkezl 

Yanakları kırl§tı: zavallı kadın ölür- .._ ____________ __. 

.. 



_\ ~,;··-- -

• Nisa• SON POSTA Savfa q 

cSon Posta>. ıun tarihi tefrikası: 17 

IAYIARS 
Mizah: vapurda 

bir mülAkat 
(Baştarafı 7 nci sayafada) 

Yuzan: Hasan Adnan Giz 

- Üç yüz lira amma. nelere sebeb ol
dum bir bilsen. 

- Nelere sebeb oldun ki? 

Gece yarısından sonra 
- Bayan, kışm başında beni almaya 

niyet etmişti. Kocasına söyledi. Tabit o 
aldırmadı. Bayan hiddetlendi. Bağırdı, 

Nigar nişanlanır..ıştı. Bunu haber al
dıkları zaman bütün arkadaşları hayret
le yüz yüze bakıştılar ve onu ilk gördük
leri zaman, etrafını alarak telaşla sor
dular: 

amma, onun yüzü oldukça hoşuma gitti,. 
ği halde, benim şemsiyeye olan dt.işman
Jığıma mukabil, onun, az bulutb bir ha .. 
vada bile, bir İngiliz gibi, şemsiye taşı
:nası sinirime dokunurdu. 

Gene gözlerinden fri yaş taneleri yu
varlanmaya başlamıştı. 

Zübeyde de!"dli km göğsüne bastır

m~. parmaklarını ipek saçlarının arasın
da gezdiriyordu: 

- Benim ınclek kızım!. Sen insanla-
rın deği1, meleklerin bile melikesi olu.:-
sun. Güzel gözlerini niçin yoruyors-,m? 
Bu kadar kendini har."tb etme, her derdin 
bir çaresi bulunur. 

- Onu çıldırcısıyn sevıyorum Zühcy
de! Fakat kaçmayı hiçbir zaman aklıma 
getirmemiştim. Ben saraydan bile nadi
ren çıkan bir kızım. Düşün babamı bıra
kıp na 'il kaçayım? 

- Hakkın ''ar canım. 
- Fakat onun da hakkı var. Senelf r 

gcr;iyor. Bu cıe!<ild~ de,·am edersek sonu
muz ne olaca!{?. Sonra kat'i kararıma 

rağmen babam!n b"'ni Necmettin~ ve?r
mek f1krindcn asla geçmiyece~ine emi
nim. Aramız açılacak. büsbütün hnrab 
olacak, belki de öieceğim. 

- İkiniz de haklıs;nız kızım Bana ka
lırsa Navmanın fikri üzerinde düşür.m<'k 
J!ızım geliyor . .8ır daha ne zaman cele-
cek? 

- Yarın gece yatsıdan sonra. 
- Pek te üstüste oluyor~ Bari l:-u ak-

Jamki kadar uzun konuc::!Y'ayın Hem sn
kın odanın :şıkbrıru yakma!. Allalıtım 
kimse bu gizli yolu hat•rlam1vor. bir se-
zerler~e mahvrıiuruz. · 

yordu amma gene büyük bir teces!:.üsil
nün sevki ile bir kö~ey ~ çeltilerek basını 
uzattı. Ansızın bileğıni biı' el kavrııdı: 

- Zeyneb!_ 
- O siz misini7.? 
- E\•et bemm. Gece yansı bural~rda 

vrır<lıırn. 

Pırasa 

Lah:ına 

Havuıt 

"'nıe :vapl'ak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Karnabahar 
Enginar 
Elma .Amasya. 
Elma Ferik 
Elma L5.z 
Elma Kavak 
Armud Ankara 
Armud İnebolu 
Kestane 
Limon yerli 

• 
• 
• 
• , 

Demet 
Aded 

• 
Kilo 

• 
• 
• 
• ... 
lr 

100 Aded 

Daireye geç kalacağımdan dolayı hu)"
suzlanıp bir düzüye saatime baktığımı 

görünce bu genç: 
- Galiba yürümegten başka ç.:ıre yok! 

dedi. Ben de bilfilhtiyaı·: 
- Evet! cevabın< verdim amma ıid

cietli yağmura rağmen ;yürümekte biraz 
tereddüd ediyordum. 

Nihayet, son bir defa saatime balnnca 
yerimden fırladım, yağmurluğnmun ya
kasını kapamağa çal!~arak yüriimeğe 

başladım. Bir de b~ktırn ki yanımda o 
genç. 

- Sizi yağmura karşı muhafaza et
mekliğim·e müsaade eder misiniz efen· 
dim? 

Kış ortasında, şak1r şakır yağan soğuk 
bir yağmur yüzümü, b0ynumu ıslatırken 
birdenbire başımın üzerine geni~ bir 
şemsiye açılması o karlar dinlendirici ve 
sükunet verici bit: şeydi ki, çok terbiyeli 
bir tavırla sorulan hu suale red cevabı 
veremedimr 

- Teşekkür ederim efendim, dedim. 
Onunla Babıfil.iden aşağıya doğnı yü

rümeğe baş'adık. Tramvaylar Sirkeciden 
ileride bile arka arkaya dizilmişlerdi. Bjr 
taraftan da soğuk y.:ı.~mur kuvvetle ya
ğıyordu. Onunla adeta birbirimı:ıe soku
larak yokuşiarı ind!k, kıöprüyü geçtik va 
beni ta buraya kadar getirdi. YQlc!a bit
tabi konuştuk. Re3mi bir şekilde, birbi
rimize işlerimizden ba'hsettik, tramvay
ların intizamsızlığmdan şikay':!t ettik, 
yollardaki çamurlar, otomobillerin SIÇ:' 

rattığı sular hakklnda birbirimize derd 
) andlk. 

Ertesi gün onu gene tramvayda gör
düm ve bu. defa, bk gün evvelki macf
ramızı hatırlıyarak ikı e5ki dost gibi ko
nuştuk ve ondan sonra da hergun; ayni 
arabaya bindik. Yava~ yavaş aramızda 
sevimli bir: arkadaşlık peyda olmuştu. 
Bir akşam daireden ~ık1ş onu tE>sadüfcn 
lfarşımda buldum. l\fağer, sonradan öği
rendiğime göre, bu bir tesadüf değllmif. 
Bana köprüyü yüriıyerek geçmemizi tek
lif etti. Ka.bul ettim. Bırkaç gün so!lnt 
gene birbirimize rasladık ve tft Beyazıda 
](adar yürüdük. 

Nihayet. geçen sabah. bardaktan bo
şanırcasına yağmu-r yağdığı halde, Di
vanyolu istasyonuna geldiğimiz zaman 
bana orada tramvaydan inip Galataya 
kadar yürüyerek gitmemizi teklif etti. 
Hayret ettim. bunu gJ.lılnç bula1·ak red
dedecektim amma çok heyecanlı bir ses 
le: 

- Size söyliyeceklerim var, inelim 

Nigar ... 
Dedi. İlk defa olarak bana yalnız is

mimle hitab ediyorriu. Bilaihtiyar titrı
verek tramvaydan indi":n, onun şemsiye-
. <Devamı 1 t inci sayfada) 

Son Postanın tefrikası: ?6 - Komşuluk! yavnım!. Server senin tam be!? senelik di ... Kapım.n öınünde bir sani~·e du. 
-· F.vet ne zannettin komruluk ya .. nişanlın.. rum~varak· 

laı· cran Vftl-ıa sen biiyük mekteblerde okudun.. - Ben Server isminde bir ni~nnlı - Fena vaziyette. kaldım bcrı -dcdi-
+;:ıhc;ilin. bil,rrin ''ar. amma bizlın de bi- tanım· yorum!. cok fonaL. Simdi ben ona ne diyece • 
zim havcı•ta ter..riihelerimiz \ar. Hangi Hir,·an birden verinden fırlıyara'k i?irrı ?. 
ac:ırcla olıı.,,ı;::w bir kız bir b"'1cai' ~encin kapıya cl{")ğ"'ll sesl~ndi: Hiç bir cevab a1n:ıavmca yavasça k~-
~vinde ~·ar~'Ullaz. benim ı::ana y.erden _ Sir"~ bey!. Lutfen gelir misiniz? mdan süzülerek çıkt~ ıtiıt~i.. Mfrı:i:e ha .. 
"'Ö rp k;:ı~a iUmadım ır.ar. Al'!lma gel~e- Siret ağJr bir tavırla içeri girdi. Hie- mm cık nca doktor şen yi.lzıle hala yan:-

- İyi ~zel amma; i~ ö.nce beye ha-ı yaparsa hoppa.farı, şımarıkları neler leli M ~unı: al<-mc :mlatama7.sm; dedi- raıı gene adama doğru yür.üyüp kolun- vana duran .iki gerı.:e do~w b:,. ~d'ım 
ber vereyım de sonra ıçen buyurunuz. .vapmaz?!. kochı ~ mdıden ayuka ç•ktı. Gazeteler dan tut.arak Münire hanıma dofu'u gö- <ı"ro. Fakat ızah edılrnez hislerm ıçin~ 

_ Bu da ıtuhafl Göz ~öre göre koca Hicran ~ittikçe solan bir yüzle: çay:r c:ı ·ır yaoZ1Yorlar .. bu ne felaket t•· a··. ~ de buealrvan bu iki ırenç yüze ~1akınca 
~ _ ur u. _ _, d ·· ı · 

in.sanı saklıyacak değilsiniz ya?. Ben - Rica ederim Münire hanım! -diye van•blii~ Bu ne felaket!. Şimdi ona na- _ İc:te! -dedi- Benim ni~anlım! sö'•liveceği nes'eli ve mi'>...:s u soz erı 
'--n toyzesı· yen·ndeyim ... Kendisine inledi- Biraz süklınet bulunuz, oı;uru- 5ıl hesah vere<-eğiz? 1 hirbirine 1rnrı8:ırmrya başladı . .ıu.z.ı ., _ Siretin yüzü bir alevle san mıştı . 
..x_ ·~ıı·v.o.eek w:ıylen'm var. nuz suraya. Hicran nefret ve acı dolu bir sesle: B d d k 1. _ Sizi tebrik ederim!. Bu hadtS!! 
!fV J J"' 'f- • u esna a içeri giren o t.Qr neş.e ı 

Bu esnada doktorun yanma gelmiş Kadın kendini bir koltuğa attı: - Kimse •e hesab vermiye mecbur bir gülü~1e Hicranın sözlerini tamamla- zatc>n mubnderdi.. Uzatmakta hiç bil' 
N ı "k"· ı bul'"b1·1· · ? S.u dci!ilim! -dedi- k d ğil '? B k ~ olan Siret boğuk bir sesle Mustafaya - rısı su une1- <;>.' ınm .. dı: c:ehf'b yo +u e mı. en ço .. ÇO!\. 

S''"'lendı··. iki, üç nün içinde olanları bir düsünsE- Münir<• hanım sinirli bir hareket . d Artık . . ln b k bi -= ı:- - Bir :ki gün sonra nişan merasimi- m~s u um.. sızı ya ız ıra a • 
ne kızım.. Bana emanet edilmiş bir vap!ı: . 

- Bırak Mustafa .. yukarıya buyur- ni 'ı.'apaeaiirz. Sizi de davet ediyoruz. lirim .. JslerimE' dönüvorum .. Allaha ıs-genc kızsın. - Jifıc:ah vermiye mecbur değil mi- ~ 
sunlar. .. Hicran soğuk bir gülüşle: sin?. Buncn senelerden sonra mı? Hem Münire hanım şaşkın ve bitkin ye- marlad11t .. Ne zaman: laznn olursam 

Bira·z ~onra zayı! yüzünün buruşuk _ Gene rica ediyorum size Mümre bel' rarıa c<'miyor muytlum 0 seni se _ rinden kalktı. Adım atmak isterken bı\na bir telefon kafi .. 
deri'i hiddet ve heyecanla kızarm1ş hanım! Ben bebek değilim! ver diı:e. sendeJedi ve yanyana duran Hicranla ~iret donmuş kalmış vücudfüıe h§1t: 
ya.-ıh bir kadın hızlı adımlarla rnerdi • _ Tabii bebek değilsin amma bir- Miin:re hanım cr.<:ıtasını açarak bir Sirete bakarak: bir hareket veremiyor ve yt1zündc hAll 
venlerde göründü. Sofada kendisine denbire ortadan kaybolunca insan ne zarf çıkardı ve Hicrana uzatarak: - Bu şakaya inanmıyorum! -diye 0 alev dalvası. yanıvordu. Sesi ta de • 
ha.kan iki genç adama nereye gideceği- bale _geifr dü~.ün bir kere... _Al kızım emanetini .. ni~an1ın sana kP'z{electi. İnanamıyorum buna! Ola - b d._ · rinkrden gelerek doıktora ceva -..: 0 r ı; 
Ri danışm?.<lan yürüdü. Siret k.ad~nın - Çok telaş ettiniz. elli lira göndermiş.. mektub da nere- m;ız bu i~! .. 
önüne geçerek Hicranın bulunduğu o- - Ederim elbet .. sen şimdiye kadar devse gelir Para benim namıma oldu- Doktor cevab verdi: - Durunuz azizim. Sizden ricaları. 
d knpıslnl açtı Genç k b" bu"tu'"n . d b. d b. kı ? v .. • • • a· t d 1 t• d' H' d .....,..,. d V•ı i B' nnz olaca~~ ... anm • · ız us evm en ır a ım atmış ır z m1sın .. gu ıcın Ş1m ı pos a an a ıp ge ır ım. ~ ıç e -?a.n.a egı .. nanmız. ır 

solmuştu. Odaya giren kadın boğulur Alluhın bekarlarının evinde işin ne? Hicran vakur bir nefretle: iki gün sonra bunu büt"ün gatzetelerde Doktor tebessümle durdu. Siret Hio--
gibi tıkana tıknna: - Orası benim bileceğim bir iş... - Zarfı çantanıza sokunuz! -dedi - göreceksiniz zaten... ranın yüzüne bakarak devam etti: 

_ Aferin sana Hicr.an! -diye ağlo::nı:va - Hayır! Hayır! yamlıyorsun k;zım .. Ben kimsenin parasma muhtac deği- Kadın dudaklamnı ısırdı: - 'HC'-Jnen hizi bırakmayınız~. Öyle 
baııJadı- Başıma neler açtın? Yarabbi' be-r. merhum anneciğinin caln ciğer bir lim. - Öyle olırun .. ne yapalım!. -diye. değil mi? 
Se;ıin gıbi namuslu. akıllı bir kız bunu komşusuydum... - Ah o kimse değil ki senin nişanlın boynunu bükerek kapıya doğru ilerle- (Arkası var) 



ıo hrfa SON POSTA Nisu & 

(Memleket Daberleri) 
Mardinin beş kazasında ' Kara'!'anda lnöno 

!·Son Posta 1 SPOR 

h. ·ı·k h k ti · zafarı ytldönUmU · 
şe ırcı l are e erı Karanwm, (Hususl) - İkıncı İnönü 

zaferinbı yıldönttmü weJırimizde ooıkun 

t&Zahtiratla lrutlulanmııtır. Saat 16 da 

Galatasaray, Fener, Vefa takımlan dün 
Ankara ve lzmire hareket ettiler 

idilde imar göriltatüy• - Mid1at canh faaliyeti• 
ııöeterf yor - N•a,bhtcle ele ann Jıllardanberi 

bir tek _, yapılmad. 

Halkavi salonuna bu mutlu günü te.s'id MWI künıe maçlarının ilk d~plıuınanım Bu maçı kazanan takım, kümealnln blrln. 
etmek için yüzlerce halk toplanmı,tır. yapan takımla.rımıııdan Vefa, dün akşamki elsi olacaktır. 

. . . .. trenle Anbraya hareket etmı.ttır. Vefa ta - lk' · kU 1 
M.-umıe bütün halkın ıttırakıle soyla- tımı Antarada yapacatı maçlar lçln arzu IRCI mi maç arı 
nen f.tiklll marşi?e başlanmıt ve bunu ettlll feldlde kuneW bir kadro 11• seyahat.• İstanbul Futbol Ajanlığından: '1/t/MO ta.. 
mütealnb MilU Şefin beyaz tüller ve ka- çıkmak imtlnını bulama.mıttıı'. r~hinde yapılacak maçlar: 
nadlarle süslenen kız yavrulnrının caıılı Takımın en aallam oyuneulanndan kale- Şeref stadı. Davudpafa . Galatup.x aa • 
taboluaundald fotografına çelenk konul- el Rıza, muhacim Muhteşem, Hii&eyln ve at 14 hakem Tarık özerengtn . 

........ ,. Orta kuJ ··}h. tmenl · d M Mehmed bu .seyahate 14tlrak edememekte_ Galatagençler - A.Blsar saat 11 hakem m...,...... o o5~e erın en . dl Samih Duranaoy. 
Ali Geft90tLunun .öylediği söylev ve ilk r. . 

· . BalDı. Turgudun ldarealndekl Takım tU Taksim atadı. Kara.gümrük • BeJ'Ollupor 
kuldan da bır tale~nm olmduAu güzel "1Unculardan mtitetekklldir: aaat 11.30 hakem Nurt Bosut. 

b4r fÖJ' hararetle alloı~~~'t'~ Azat - Namık, Süleyman, Vahid, Şütril, Beşiktaş Halkevinin 
Ankara Vali muavini aaro, Hattı, sulhl: Necib; Abdut, Gut, k k k 

Adnan, Lfit.Jll, Sefer. 50 8 OŞUSU 
Kızılca~amamda lmı.lrf' ırtdecek takımlardan Gaıatasarayla Beşlkt&f Balkevı spor Komiteaindea: 

Kızı~ahamam, (Hususl) - Ankara Fenerbahç.e de bu sabah Bandırma yollle 1 - Evlmlzln lklncı aokak kofun 7 1'1 -

Vali muavini DilAver Ergun refakatinde hareket etmlşlerdlr. san 940 tarihine müsadlf Pazar günü aaat 
.11 t beledi . . .. T h . Galata.c;aray taknnı: Osman, Paruk, Ad • (10,30) da Beşlkta§ Balkevt önünden ba.'>lı-

~ı ye yesı reıs muavını a sın, nan, Celll, Enver, Ballın, 8allhattın, Btfak, yacaktır. Milsabakaya lştlnk edeoet atlet.,. 
Jandarma alayı kumandanı Fettah, maa- Cemil, Gündüz; Buduı:i; Bülend, Süleyman_ ıerln ynml meztdrda labatı 'Yücud ederet 
rif mddilrU Rahmi, nafıa mildttrft Aziz, d&n mtltefekkllcUr. vaki.ile numaralarını almaJarı rica oluur. 

JIWyaıı.n bir ,.._., hıumd muhuebe mttdthil Abdülhalim Fenerbahçe ile Cihad, Orhan, All Rıaa, :ı - Sıklet atacak atJetJerln de tm ayni 
Manltn "Husust) _ Mardin vill,.. _ 1ın.1ı-.. ı.... bi-ya :tA,,rk oldu... -~ide Demirtaş ile bel~dtye sular rnildtırü ve Reşad; Zsad, Ömer, K. Fikret, Nad, Melih, günde saat {10) da hazır bulunmalan. 

\ .J- ···- .,. ·- " gu .,.... Çankaya kaymakamından mürekkeb bir Basri, Fikret şeklindeki kadro Ue yola çık- M . . 'lk b k 
tt kazelannda şehircilik hareketleri tefriş etırıq, önünde bir park vfteude h t ld "-• hald k l . lü ~tır. Bu harta İzmirde yapılaeat oyunlara 8YSlmlR 1 tyra y&rlfl . eye o u 15... e azamıza gc mıt, - btl il' 
llı3la devam etmektedi·r. Bu yaıınuzda geth.~f. açtırdığ'ı Cümhuriyet meyda- -·-' bf 1 1 ı•- Y x: btr ehemmiyet verUmektıedlr. Pazar ~'nü hwıu.sl bir ka.r•ıl .. ..,• ile --
• • .. • • .ı.uın&U ve ran evve yapı ması azım ge- • • su ,. -- ._ı 
ıdtl, Mıdyat, Gerçuş. Kızıltepe. Nu - mna 1Jbe~ Şefin büstlerlni dikmifo bir len ifler ve ihtiyaçlnr hakkında tetkik- Macar Kışpeşt takımı gahyor otlu.spor ve Şişli lrlübleri atleUert anuında 
eaybin~ki hareketleri okuyacağız: cami ~· etmi,. İdınanyurdu binaısı ve lerde bulunmmılardır. Bu meyanda bu •-ta-" 

1 
ta'- tar t·~ ... ·- d t _t üç bayrak koşU8u yapılacaktır. 

/J'l C"mh · t • ....ı lAnnu • ~ ı.ııı .uuu mın .. uı a uJU..a ave ....._ Birinci müsabaka aıoo ikinci mllaba-
~ u unye me,,. .... anının. P ) ap - sene kışın fazla'ığından dolayı d3ğlardsn len Macarların mefhur Kifpeft takımı tç ka 4x400 üçüncü mü.sa.baka da 1~ 
Henüz !eşen yıl kaza ~rk~zi ha - tırm1ştır. Bu pllnın tatbıkine hemen inen sellerin kısım kımm tahrib ettiği So· maç yapmak Uzere gelecek hafta İatanbula 400X800 ~etreler üzerinde Ballc&n barra.Jı: 

1•- 'f "'g" ... ~ldigı" · cihetle -hircilik be'- ~eçilecek ve hattA. bu maksaklla bele - ğuksu mesirelerıne müntehi şoseyi göz - geleoeıttlr. k()şusu olacaktır. Yarışlar üç futbol maÇl. 
ült:' J r., Cu.ı "1- ~ b•'t '-..l 'k' b 0 }f bi t . -
kımıncfan hemen h)Ç bir hareket göıe ur ... e u çeıı:ıı~e on. ı ı. ın ra T a - den geçirmiş, bunun yaz mevsiminden L!tanbul 1'utbol Ajanı Macarlara urşı ay. nın devreleri arasına aık14tırılınlftır. 

çarpmamaktadır. Belediye teşkilAtı al- sar~u! da ~emın edilmı~en .k~za me~~ evwel ikmalile otomobil ve otobüs sefer- ~ aynkt übçlmuhtellt takmıf tçbıbncal ktıl'., Kadıköy Halkevi siklet at111 
tı .,. evvel tamamlanmış ve bittabi pek kczının Mı.dyat~n Estel k~yune na lerinin arızasız bir surette hareketlerinin m8 8 er arlSI U 0 m&Ç iri 
lakfr bir blitçeye sahih bulunmuştur. kaum fa:liyeıt ımkanını ~ım bırak • temini, Ankara • Kızılcahamam arasında 1'ltanbul Mekteblerl Futbol Uc Heyetin - mUS&bakaSI 
Hiik11met datrelerin<ten bir k,~mının mıştır. Halen wnran faaliyetleri Este- geçen !ene ikmal ed~lmiş olan şose üze- den: 8/IV/1940 cumartesi gilntl yapılacak Kadıkby Haıtevlnden: Evhnls apar Pl'Ol-
•risirıdc ı11ıştığı bina ile aynı şekil • le inhisar etmiş. bulunuyor. v rinde gene sellerin husule getirdi~i bozuk futbol maçları: ramı mucibince '1 Nisan Pazar gilııl miıtl-
de b' j J dairesi ve bunun ö _ Kırk odcılı hükfunet konagının inşa- yerlerin tamiri., halk bahçelerinin daha Taksim stadı: Ifık L .• Kabat.q L. saaı ı,. fetlı bir mtıet atma - 880 gram) ma.ba -

.. ~r : . ar:;a k .... 1 kted· sı bitmek üreredir. Bınıu iki ınüvazi güzel ve göze çarpacak bir sekil ve fntı- Bo~a?:içl L. - Vefa L. saat 11.10 tası yapılacaktlT. Müsabakaya 14ttrak •ımet 
nn ~ nsıt ır par goru me ır. caddenin açılm~ı. belediye dairesi. he- k ima her türlü y~nilikler vU- Galatasaray - DU'üHafaka eaat 18.20. ıat.tyenlerln Pazar aabahı aaat 9,30 da l't • 

Mıtlyat: . . . . . . zama so u sı . Şeref atadı: Tat.alm L .• Tice Oıti1 L. ._ nerbah~ stadında ham bulunmalan. 
_ . . ledıye reısı evi, vesaır resmi ebntyenın cude getiril.meal haltkmd!t direktıfler at H, . • 

1 o, o rakımında bir. dağın maın:.rın- inoa~n hıkib edecektir. vermiştir. ŞJ.fll Terakki - 'ncaret L . .u 11.10. Bozkurd klUbUnUn kongre11 
de İsa doğumundan bınlerce yı 1 once Gerçiiı: Bayrt7e L. _ :Erkek Mualllm M. aat ıuo Bozkurd spor klübtl batkanlılmdall: sı 
Kıomuk Türkleri tarafından Matiyana EdirnAdq """~:",., vnr.111•011den G 1 t D u f k Mart 1940 tarihinde BeyolJu Halk Partlll bt 
adıyla kurulmuş olan Midyat Mardinin Guçiiş de so~adan t~kül etmiş z· Ba k I a ISlrlJ • ar ffl a 1 na.sında ys.pılan kongrede et.le~ an • 

i kt nda ""'°" ı~'- ı.tm btr kuadır En zıvade tabzıfat ve ten- VIUUIA 1rl&f n 811 m&kt&b RlaÇI eud olmadı..,-an bu .tere '1 N1aD tMO mar no o-gı n en ~"""' a öAa ve " • . · . . • •""" , 
mQt görmüs bir kasabasıchr. Irak ve virata ehe~ıye: ven.Lmekted~r .. ~na mUdUrU'1Un eşi vefat ettı Mekteb maçlarının en milhlm. kUfıl&flD&,. tarihinde saat 11 de gene BeJ<>tla KaralJ& 

Suriye yoll~rının geçtiği yol üzerinde ca?den~n ~enış~etılm~ı ve ~emı~h~ ;e- Edirne (Hususi) - İpekli elbisele - sı Cumartesi günü Ta.kaim atıadmda Gala - IOkak 26 ııumarada Halk W blMm>da 
bulunan kasaba 11 bin nüfusa maliktir. ~n .edıl~ış: guzel bır par .tesıs ıbi: rini benrlnle yıkadıktan sonra s,..,bada tasarayla, DarilMataka arumda ;rapala - 191P~acağmdan, ualarını llllmelert tetnt 
Su mevki Midyatın iktisaden inkişa • mtS".ır. Hnkumet kona~ ve ılk okul ku t kt 'k ........ al .. d" .. caktır. rica olunur. 

f 

..l bü':tk l Mid t n~b~~TI~~d~ ruma aı~a~ ~wruu~n _____________________________ _ 

ınua yı ro oynamı~ ve ya ce· K l muhtelif yerlerinden yaral~dığını te-
nuhu şarkt Anaıdolunun en i.şlelt bir ti- aı tepe: essürlf> bildirdiğim Ziraat Bankas· mü 
carf!t merkezi haline gelmiştir. Millttan çok evvel bir milyon nü • dürü Kemal Sayanın refikaları Hale 

Yapıcılı'k !an'aıtinin yüksekliği do • fu~a malik mu&za.m bir şehir olduğu. Sava Memleket hastanesinde tedavi e
Jayısile kas&bayı teşkil eden binaların havzasmd"kıi topra1clar altından bugün dil~ekte idi. 
mimari tarzları muvaffak ve heyeti u. de çıkmakta devam eden enkazlıl sa - Yapılan bunca ihtimam ve gayret • 
mumf-,f"si itibarile güzel ve sevimli bir bit olan Kızıltepe o tarihte Koçhisar a- Iere rajhnen Bayan Hale dün hayata 
m:mzaraya sahibdir. Fakat modern ılh dını taııma~ta idi. Artıkoğulları zama- gö7.lerini yummuş bulunuyor. Bu acık
niyetle hareket edilmediği cihetle u - nında büyük bir alAkaya mazhar olup Iı hAdiseden Edime muhitinin duydu
mumi ihtiyaçlar gözönünde tutulma • bir çok •kıymetli eserlerle bezenen Kı - ğu elem ve ıztırab pek fazladır. Ccna
m:ş ve Midyat, ıtaştan mamul bir ev yı- zıltepe-. sonraları ehemmiyetten dil~ - za bugün İstanbula göndeıilmtştır. 
tını manzarası taşımakta devam edip miiş v~ bize köy teşkilAtı ile intikal et- v - - -

gttmisur. mi!':tir. VekAletler Jeotogları Tokatta 
Miclvatta şehircilik hareketlerinin 931 rle kli.'Za haline getirilmesini mil- 1\>kad (Husust) _ :liktısa~ Ziraaıt, 

tarihini 937 olarak kabul edebiliriz. ~k;b imrır bakmıından da alMta gör- Nafıa. Maarif ve Sıhhat Veklletlerin
~ünkit. bundan evvel imar namına vü· meğe başlaımş w bu sayede geııl~ bir den ~ilmiş birer mütehassıstanı mü
cud bulrnuc:: belli başlı bir esere rast • ana cadde acılmış. yeni dükkanlar ku - rekkeb jeoloğlar heyeti şehrimize gel
larımaz. 937 sonlarında kayrnaıkamhk rulmuş. hükfimet konağı, jandarma da- miştir. Yakında zelzele mıntakaların 
ve beledivP reisliği mevkilerini i~ga1 !resi, bunun önünde bir parık ve mo - dalkf tetkiklerine baş1ıyacaklard1r. 
eden d~~erJi ve mümtaz dahiliy~ci bay dern bf r il".c okul binası yapılmı~1r. -
A+:1f Rahmi Kocarnanoğlu. Midyatı Naaavbı'n: Bittahlır SUY8 k&VUŞtl 
lAyık olduğu medenivet seviyesine u • . . . Biga (Husust) - Su yollarının bo -
l~t.ırrınk için mümkün olan her çare- Çok eskı .hı~ .kaza merke:zı olmasına ztr'lr olmasından dolmyı aylardanberi 
ye baş\'unnu.ş. geceli gündüzlü çahş • hr~smb~n ~hırcılıh~bbdak:~ld~dan Bhi emE"n akmıvan çeşmelere bu hafta içinde su 
mtc:.: ve bu çalı~Tnalar aüzel neticelerini 1<' ır e~ere sa 1 egı •r. r za - ı ı· h Ik kınt nda k rtul 

•• 't"" ,., ı d'l1 de ~ 1 t t ki ge m ş ve a su sı ıaı n u -
vermekte gecikmemiştir. n;;ın ar 1 ıe~ .~tan. 0 ~;ı am eş • mu~tur. 

Güzide idarecimiz Kocamıınoğlu. Iaı ve kadrolu ünıversıtesı ile dünya - ==·-=--=----------
c~deleri aç&'ak intizamma sokmu,. nın en mühim bir ilim ve irfa~ me~. - hirdir. Nusaybinin el'an basit bir köy 
enhzı -kaldırtmış, kasabanın her tara- kezi olan ~us~vbin, n: yazık kı. bugun lıalinde kalmasının .lebeblerini bir tür-
fına yayılan mezarlık, a~l ve ahırları de harabf ıçeris:inde yuzmektedfr. lü kestiremiyorum. 
yasak ~derele iki kiJometre mesafede H€'.men karşısında ve 1 S sene evvel Muhakkaık olan bir ~ varsa o da 
lef yeni mezarlık tesis ve gene avnl me tesisine b~lanan Suriyeye aid Kamış- Nusaybinin nasibine kavuşturulması 
aafede ağıl ve ahırlar tesisini temin et. lı. bugün 27 bin nüA.ıslu, her türlü ih- 7.anıanının geldiği değ{L çoktan geçti -
ml.f, muhteşem bir beledive s8"ay! kur tiy.:ıcları giderilmiş. modern bir şe - ~idir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, güzel bır 
tarar verilmiş ••• 

Mekteblı Kızıarımız 

saçlarını permanut yaptı
ramıyıcaldar ••• 

. . . Delikanlılarımız da 
Tarzıı.nın .. açları şekline 

10kamıyacaklarmı1! 

Hasan Bey - Berberler 
kazançlarının yüzde dok . 
sanını kaybedecek!cr dese
ne ..• 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En aıbfık zamanda • en büyük yardımcıdır. 

Kalod, ııda, lezzet ve nefaaet bakımmdan tatmin ed1ci mıblJt" w 
Jlkaek naatı hal.zdJr. 

M4trclmek, ber.elya, bulday Teli&lr çorba!ık tomprimeler1mlsl 
her yer':le bulabWraintıı. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA K ..... tullllı -



deb yat: Raıld Paşanın hahralan 
: 1 1 Jj 

(Bqtarafı 6 ncı sayfada) pecek nesillere de unutulmaması IAzıın 
- Sen, oau. uır<&k t•.t, Sıvastt1 y:.ıpılcn gelen bir hldiseyı bildirmif oluyor. 

hazı1"ııkı,n anlat: 13ıı?ni tevl~if etmek i1r"in cPG§4h nın Sıvasta Ali Galibi ve bir 
kaç ki§i J>ıııabild. ı ve bunlan nerede pu- kaç arkadaşını nasıl en acı sözlerle· ber
IUycı yatırdın? baj etüjiııdn ijikAyeai ise hatıratta ayn· 

cAman PQf4ııı. bu na.~ıı ıöz?> demek- ca be~canlı bir ıahnedir. 
ıen b<ı§ka bir l;o.r ~·ı'l.c bulamıyacak l~a· J'aNt eaerin uıl bundan sonraki \ı
dar ~aşırmııtım v~ 1

1u a. j~· ~ühtanııı, :öb.- 81~ ehemmiyet almaktacbr. lst~b~l 
m.etın TWı.uma 1ı $dtı rdıgı eza ~ljmdcı hiik6metinin Re§ici Pll§&ya ltimad: zail 
bunalmıJt~~· .. . • . QJın'U§, yerine ba§lca bir villyette bi,Jl\1-

0, .ıztarabı~ı anl~dı, ~ozl..-rtf'..<.oe be~ı- nan Ali Ga.lihi vah taym ediyor. Ali Ga-
T~ bır tebessmnıe ı~r~ı':"ı ,evl:e ~"-llib, kendisine uyacak ollll llÜll1,a&'1 ja~ 
dıktea -..ra - ... dd.yetinı hzr.ımla • •rma yapacak ve b• Mıpllllt~ au.Jar ... 
anlattı: 1 s . M af K ar ·m 

_ Ali Galibl t1artf!tımz mi'r.Gl:ı.ı§a- a ıvasa gelıp ust a em ı ve .mı 
Zarda habe?'llM ...-. J'a:at boı.i Nüm:ıu kongr~ aza olJ\rak gelenleri tevkil ~e 
Çif ğ'nde 4 ıko nıaAc için ibTahim Tali hapsedecektir. Faht Mou~fa ~:-a'ın 
B d · ... ,~ _.,. -ı- • daJaa evvel Sıvasa teJmesı Te mılli kan-

ı wıenmT e • ._-n, ır- l"'Cln ...., •Y• - . 
teklıfU OıılıııımamZdaa fii..plıelını.dn11 ,sin ıcp1anarak t•hbiklata g1r,~ 
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MeNH BHkMı "8lfln 
A 1 Ga 'b n sızi de J..:l'!ndis•ne u-:clv.rmuş si üzerine AH Galib, ken~i için, ~ 
olmas.uıa ihtimal V"rdimh Siıi. otomobili- yeye kaçmaktan başka kurtul\lt ça.r-eaı 
m.e ı ı n da. bu ~ 'fohe yü,,ndendir. Ya- &ulamıy«! 
nımda rehi fi ·s·ı tz. Şayea. bir JJ'L'·SU İşte bu ve buna benzer 4alıa bjrçok _........ "·---·--·-- ... _ ........ . 
vaT111ı bel · de b Tı'.lerı öne, kurban git· vak'alarla beraber, milli harekltın ve Hilye : Yağmur ıatnda 
me'lli.z mubakkokhT isyanın ne suretle genişleyip yayıldığını <Batta.-tı 1 W1I •.,fada) 

Gözleııia 1ı1M"rı:10fldv.. o. giilti.mae~ _gisteren sayfalan itı1:ıarlle de lteş1d l'a.- linin Mıbna nim9 yapar altında jli-
tek ılavP- etti: şanın lıa.tıratı çok trymetHc!tr "ft geteeek rimele başladık ..... _ ba be-

- t: t yat fyi şeı,.&. S~ tle tamiye nesl~re tarih ~admı da. e .... ve . . · .~ 3 ~ na'. 
edenm w bu mace-ra:!P uauı.ınamamzı .siJasf hatırat bakımından ~· üima kıy- m sevdiğinı, llenimle nipıılamııak ıste
isteriTa! • netli bir memba elamk 'b1*2ktır. Ba afini söyledi, .hmr.en or..a. yağmaT aJ. 

Ve Rec:ıd Paşa, Mustafa Kemal Paşa- sebebden, her cihetçe esen. aımrbmyetle tmda bir ~aniye Cr81'ak a&z töze Mkııt-
nm kendisine hu maoer~ U11utmmak ta~ ederitll. tllc ve nifanlandık. 
tavll'·Pcı:ni hatırasma kaydetme~ ge- Jfa!id Fohri Ozansay NigAnrı 'bu hikAyesı arkadaılarmı few· 

Ask~ri Li~lere Talebe AJ~yor. 
ı - x.a~ Maltepe., Bura .a.skerl illeletlnln bar 9' auııtına ela h'Mltıtetd .. Hı• 

lçltlıde aa.ıaııacak G1aA 94:0J>41 deJ:a 1lll 1;in talebe almaca~. 
ı _ Alınacak talebelerin öz türk ırcndan olması ~enmsıtı1n w tBeıslnlll 'tMI MI w 

tök"t ..albıl. alma.ıaas.ı. SJb.hl .muaye.ııede -.ııam ,ıtmuı Te J&pılaeak HÇme .. -
vı::ıı1 1 ta taanmasa şartta'.. 
ı - Bir sene tabalU terkedenler yaşını btıyiltmtlş 'Ve ktqeitımef dl&ıııiar bati ,..... 

rııwı s nır geçme sınavınıM ipka wra bii~ biazla- ....... ~ - ..... rb!r. 

arı t.M•mttHI ttd'eııe ~ A'WQIPDlpr .ulı:eli nlmJlara alınmazlar. 
4 - iswltl ıerın tlmııli okumakta olduldan mN.teblerdekl t.ahlUlertne 4eTUl nmeWle 

bera.Mr JO IUılmdaa t&ibarea ldundl*Jan ~deki 8Ü1811'11ıt 4ubelaı1ımtıe• ıdlier 1ııaJ· 
dükabul ş"1'tlarlle müracaat yollarını ölreDmf'lert ve buna aö• de tay~ kllıd
&arını en ~ 30/Mayıa/940 a tadar tamamlaJJllf eı .. •ı lf r-. 

:; - hteklllerln aınıf geçme veaikaları Haziranda bulund'liklan ~ uted lL 
ıeıeree celbedllecek ve büttınlemlye 'Dtmadan sıtftf ~ler wvme .-•aaa ~ 

Askeli Uae U ve m amınara 81rmlye muvaffak dlarlisnn • 1* •• a'•• UedııM 
askeri'. okullarda yapılaca'kt1r. 

11 _ Askeri ona oltullarla mwılkl san'at Te 1cara pc!Ml •1'Mıl __.1- lda lılmJlıl.. 
rının taydiitabul ıartlan ve zamanlan aYflC& ~An edil...,. .mı. 

.blacie 1'eyecana c!nşürmüftü. Her ipn 
Jlll'Btik mafım 411ifiaeft Sabiha sordu: 

-Bari .. mi? 
NjgAı:, o vakte be.tar etmmaldtıı am

ju masadan yra atlıyarü .-m 1m 
lale: 

- Zengin mi? Bilmiyo~ ve bugün 
irJıı bilmek te iltt!miyıeırmn. 11'.akat '9l'Nft· 

ı. meı'11i .tlM:ltfı,mma o lı:aMr' bwffm 
ti ... ·--···-·--·._- ···-------------

lstanbul Koıpu~anlığ'ı 
Sab-Dal91. KomisyODll 

llblan 

Teknlslyen aranıyor 
Milli Piyango iduesiııdeaı: 

Elektr:!de müteharrik otomatik keşide dolabları için makiAe ve el~ 
işleriııe bıhakkın vakıf bir teknisiyene ihtiyaç vardır. 

Bu şartları haiz ist.eklilerin şi.Jpdiye kadar h.ulundvJt)an j.pere aid vesi,Q.. 
1-rı- !ki lot'a fotoğraf ve tercümeı hallerile birlikte ( 18) Nisan 19.fO lariht
,_ ~dar Aııkarada Milli Piyallge İdaresme, tstanb\fJ.da Taşhaeda Milli Pi • 
fJJ1iO bürosuna biuat veya ~tubla miıracaatlfin. 

Memur alın caktır, 
Askeri fabrikaLtr Umum Müdürlüğünden : 

Mfmhal!er Jçin lise veya orta 111etteb mezwııarı araruıCaıı •f•Nıka na memur .a • 
lın:.eaktır. Kazananlardan ihtiyaca göre tayin Edilecekl~re 3856 sayılı kanun mucıbln
.ce Dua vmı11ek*.W. Bu -metteblerden mer.ı.m. .olaalııı.rıa eıalıda ya.zW 'V881.Uları L:itida. 
lanr.a tıiatbp•k .ezı 111 15/JIW.n/lMO aqaamıa ka._r Vmum JııliOlirlüle ıdr caat.. 
lan, ftaitaıan nt:ttnde röndermlyenlerle 1101c.-ıah g&ıdeft!llerln tmtıhana tabul e .. 
dllıııabectlrled. tnahaa Jllll9ıe ııtD •e aatl adıa1'ırlDıf aync& itlldldleC41jlnden 1.'l'tda • 
ıara ~ lıdNa JmlmMJ ..,mu llkl oıaur. 

ı - Lise w orta me~ pfatıdetnamml -.a lıımıllı-a auaııül mtk'8111erden m.emn • 
olanların m-..deleti Maarif Veklletıuce tudRll vesika. 

a - Askerııt terhis wallcaaı, • 
1 - DoJruluk "kllıdı. 
t - Tercüme~ ve iaadikll nüfus tezkereal aurett. 
1 - 3. Veeika lotolrafL 
1 - Devlet meaıurtyetlnde yeya diler yerlerde çalıfanlara oral&rdaıı ~ bon. 

een1a tıµıdWl .Au.wt.leı:i. ~ 
;, 

lstanbul Levazım Amirtlfind.en - Verilen 
Harici Askeri kıtaab l~r• 

7 

-
l!lııtıc!a yazılı madUler Upalı arfla Edir.aeJe eski Müşlrlyet dalreabıO. satın alma 

lılll\.lsyonunda eJı:sllt.meat yapılacaktır. Şaft.name vt- evsafları ~da görülür İa. 
ıtlılllerin ihale .aaatllı4ıen ft a;eç ll1r aaıt enil &üm mettuplan.nı ~ona verme • 
lııt. (1490-2528) 

Cinai Tabmm 1'Mell 

Arpa 
lat>an 
llrtnç 

ara 
1'7,?20 

~.IS,880 

Mlktan 
VD -u 

'14 

2~ -1,178 

** 

İhale gün 
ve saati 

36/-41940 11 
:21/6/J40 11 
26/4/940 11 

*talıda *1lm 1llded llldrdkn .,,,..klere tJYrı aın bJıalı ,.... evaf •e .şa.41r:Wn& 
dallllirıde sıtır ett alımı 22/ f 940 Pa.z.nıe.si ıünü h1u.larmda yazılı saatlerde Süioğlun. 
da Ask.e:1 satmahna ıtomısyonuna. yapılaeakbr. Bvnf "Ve prtnameal hergiin komls 
,m<ta gör1mlr. istetmerin tammt Te tıcuet veslkatannı ı..t tMlif ıııeldulQa.ruu lhL 
le aatlııden m seç blr mt ene111ne kıwlar kmatQona 'ffrmit GIJnalan. CUOS-2885) 
'DlllJm yeri Milttan Tutan Tem4naıtı ihale saati 

YalcJlar 
8a.."'1 da.nl§Jnem 
811Qllu 
llll*81 

Do UN Llıa 

137,250 -·-1'11,582 

ı•.-

M,313 
il.SU 
4:2,891 ··-** 

25'14 
.11'14 
321'1 
Hl2 

11 
JJ 
15,SO 
18 

H k
.. T Al K d ı - .. ueı RR tııu,.e H!IB ... tcıa -ae_ as oy op a Y • an: ıı:omJD• aıönaM. .,..ıtma ...-~ 

hametılbı meçhul olan Saray a.sHıllt _.,,._ ..... ıtlla • 1'111, uıw tır. ı>azarlıtı 8/Nllan/1HO Paarteııll ~l---------------------:-----------
mn me teıünl wırmest As. C. Mht. Ua. X. nun 211 maddu!De iM m n BllM lllılmıır. saat ıs 1• izmttt.e Teraane .bj>l81Ddat1 to - lstanbul Ham Aktmma Ant.an Cirektörlülünden: {Miti (llH\ JIÜılDIDD btnuında .J&pılacaktır. 
-------------r-----~-.;....-~ _____ .;.;__ 2 -aıllıar • Wh&IPin hhmle Jlalil ıı _ 2~\l metre pa~ 111maclltır. 

G&..rükler ~ Geael K .. Htaa•~-..1--. UH 4le -••il• tw'nMt • tllla • a.. ı - Paz:ırlıJı:la etslltmeıl 811,ANO Pazutlll l'b' aaai 11 • 'Yefllköy Hava aktarma 
.......... ruttur. Bıı ıte aJd prtııaJlle .bedelaiiı olar.at aman Satınalm& Jı:omisy~ndıa JllP'1•'*1ır. 

Bcııd!.,.. Gfı•ıdlt muhafaza tabıınmun eatt hesab me:nuru Ju.n TBl!'feiln4en vıQrııan 'Jcomlsyondan alınablllr. 8 _ :bteklllerln prtname ve ntımuneyi görınek Oz:ere hergtbı ve pazarııta girecek.. 

ye İzmlrde Keoecllerde Şeriflye sQU.k :ı »nmualı eJıde Attıran -.Bk?IJD huintJ't w Jl 3 - Puarııta lfttr&lt edecek ı.stetWerln ııerm meztaı' Jön ~ nattııe iıemtna'tlarBe lcGlllÜBf«'& -~ dmb 
ra ı mr11t ttor....-. 21190 .ayftı taımnmn tsı1!ak ~ ini .=,,..:_ ____ __:.:.,_ ___ ~--~--------~---------

Bu boıcu ödemec:Ut1nden hükmen ~ ..ınmek ıfiHre İllmtır aiısta.lııaaumırM aa.ıa;_ .allbdar oldutımm liatellr tlcantt Teafb.. Aılaparan Birine! Sa'.h Bakak BiklmU • fstaııtml "tldaci tftia 'M~l' 
temıes'!M wr'lllll" w 1nlf1eaeaıt ·~ ı. ........... ....,m:. :ı.= ... ...,.. NL ıarıe llll'tOlt9 ~ JIUllı ilk tem.~ ttaemı: Müflis Xelmned Eaiıı masasına gelen 
dürli:it!••c• f•P ı • .....,.... ...- ·Mhrudl ı li*dql"JPB•hr m•nm ~tının m&1'~ ~ ~\a.rmı !111&J1.8D ~~95 arının sa,p.rya meır.tet>l J'&nında alacaklı A,,;adis Papasyanın alaca~ı olan 
-- .._ ... __ bul ~. r1 -*_. 01zn..a .. --~- - au'ttl .wmayan _,,..-...... ,.._ M&cn.eıl -. ~paz oı li,._..ne .. wu undu ... ye T• u-. -·- - 1E •d;alllJiıu 1 ~ a,cmaalllm H~Kafa ~· mu - '235 lif.I 35 kuruşun 6 ncı sıraya kabu üne 

blld11meı!:t! llllk• • .. , • *' ll'J'ltill ...... P'P"••i' Mil -elDDIM' ~ 0 wmır. * m ıevki tansı l!Wnet İçmedın kocası a - JflAs idaresince karar ve!'il<Uii ilAıı olu • 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
asmımt,.e 'ft Y~ wm ıatu.goDlan .etratınuı dikenli telle cevrilmes1 ve ihata 

duvarı ifl a'Ç'lk ~e 'k~. Dllltm! 1'11/940 Çarıama .-.t 15,,5 Ge •. 
Foıııt.abane bln&aı bil'lnci tatta P. T. T. Miidiir!lilii 'Odasında toplanacak müdürltlk alını 
-~ toml.syonunda yapılacaktır. K'8'ft Wldell 881' Ura 98 kurut 11Htftk:k&t teminat 
863 Jiradlr. tste"tMeı'tn ol'baJ'ta'tl ~ ""Ttt prtnımıelerln1 g&~ w 9r11Va.Jı:taıt "9L 
na~lannı ptırrna'k bere Oalıfma gftnleıinde mezkflr mti~ tdad nıem levazım m.. 
mma eırautme gi1n Te ıaatbıde ele en az b'fF teahbiatıe 5000 ıııııttt bu 118 'benzer 1f 18'P
\llma dalr ide.relerinden alm1§ olduh vea'lkalara :1.Btinaden istanbul vlllyetlne miira. 
autla dtmt 1ddntltn '1 1'1tn ~n.11 ııftJLiWi *1!Jet "" M ,-. 411 .,._ ..,._ 
_.uran ııe ~ mflracaatıarı (2520) 

y JııitibliltncSen emekli Şevki tomen &ley_ (2.588'1) 
ı - Tahmin edilen 1lldelt act.000) Uıa bine JatJb.sal eyledlll mah11e Oll bet llı"a nur. 

lan (20.0Gq> men. erat J8Z1lt elblaellt a. atab tatdlrl hatınnctakı 28'3/ 940 tarih ve ---------------
maşın. 10~ tarlhtDe netııyan -Qar. /!Wf sayılı. ilim ~ middeaalulUn i -
p.mba stm11 ant 1t da pamrlık et.si umtıaglhmlD meçl\Ul Qlmasınıdan teblil e. IstanlNI ikinci tfias Mmmrluğun • 
J&Pıl~attır. d.llememiı olduğundan tanen tebURine 111- •n: 

2 - ilk temlnatı (2250) ika olup ıartna • zum •örülmüştür. Mumaileyh IJe"'1 içmenin Müflis Avundukların Bulga.rce arazisi 
meal he1'111n '(t50) kural belel mukaınuıı. lıtbu l!Anı gıyabi aleyhine bir giina itirazı :nA-u-- . , __ ,__., 
k~ .aıuıa.tımr. dutu _...rdıl .,..ate 9e ~ tadhbldım sMlll Ji.akkın.ıia ~.,_ ~smce .-..... ve-

3 _ tsıeıdner·n M80 aayıJı 'lanunda :vazıh ımıar bir ıa.aa !Mduııta ~ ~lD l'ÜBCE'ik'c'- alacaklıların lQ/4/940 Car-
veaik~ı-la btrtite belli gön ve aaatte Ka.. racalftıa ~ıi\ ~e hüklu tM-. ııamba tlÜDÜ Mat 1ı5 de dairede hazır bu· 
'ID!Jpqlda 1nd-~ m• 1 aa bi blt'lyet etmıt nazarlle bakılacalı ma16 - lunmam ilin obmur. (2i888) 
n. -- u dmak Dzere UAnı keyfiyet olunur. c2875a 
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U Savfa SON POSTA Nisan S 

Terkibinde: iYOD, TANEN ve GLiSERO FOSFAT vardır, 
K A N s 1 z L 1 G A ve v ER E M E istid·dı ola'.'lara ve si N i R hastalıklarına karşı kullanılır . 

.HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvay 
durağı karşısında 

ESKi ve YENİ ROMATİZMA· 
slY ATİK - LUMBAGO -

OMUZ - ARKA - BEL - DİZ • 
KALÇA Ye soğuk algınlıkla

nndan ileri gelen tiddet.li a§'rılannı TESKiN Y• İZALE EDER. 

Modern Ankaranın Modern Salon Mecmuaıı 

ANKARA MAGAZiN 
Nisan ıayın en mfttek,mU bir tekilde çıkıyor. 

Içir.de tatlı hikayeler, gUz&l reıim n rcınkli tablolar, Sinem•, 
klld:ın, Mod.ı saytalan, ten 1aıılar, flğlEmceli fıkralar, bulmacalar 

ve saire ve sıure •.. 
• Tqrada bayi aranıyor - Adru: 488 P. K. ANKARA 

1o Manifatura Tüccarları Birlifjinden : 
Nizamnamenin 9 uncu maddesine t\O!vfikan 30 Mart 1~0 Cumart~i ıtınü 

adlyen içtimaa davet edilen heyeti umumiyede nisabı ekseriyet hbıl olmadı 
ğından nizamnamenin 10 ncu madde.sine tevfikan içtima 17 Nisan 1940 Çarp.m
ba günü saat 16 ya talik edilmiş oldulu il!n olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA KASI 
Kurulu-, te.rihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira• 
Şube ve ajans ad~l: 200 

Zirat ve tieart her ne"i banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbartız tasarruf hesablannda e.n az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekile~k kur'a ile aşaiıdaki pa . 
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira'ık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,0JJ ,, 

4 
" 

250 
" 

l,cJ:>O o 
40 

" 
100 

" 
4,000 .. 

100 
" 

50 
" 5,000 ,, 

120 
" 

40 .. 4,800 
" 160 

" 
20 

" 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 60 liradan aşalı 

düşmiyenlere iknuniye çıkhğı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl'l)L 1 Birincikinwı, 1 Mart ve 1 Haz!. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Gözleri yakmaz, ıu Ue çık· 
maz. Kirpikleri dôkm~s. 
Terldbindeki BALSAMIN 
cevheri 1&yeıinde kirpikle
ri besler ve uzabr. Siyah, 
lacivert, kumral, yeıil, renk
leri.nin bakl§takl fiisunkAr 

cazibesi şayanı hayrettir. 

FIRIN YAPTIRMAK 
lstiyenlPrin nazarı dikkatine ı 

Şükrü usta 
Her nevi asrf fırm v11par. 

Adres: Fırın yapıoısı ŞOkrU Yıllar 
Samf\tya - İstanbul Telefon: 22183 

r:. Doktor. 1. Zati Oget ~ 
elediye karşısındaki muayeneha
esinde öğleden sonra hastalannı 

--•. kabul eder. 

································-.. ·························· 

ilan Tarif em iz 
T9k atttun aant1m1 ........_...-.. ..._.. ...... 

Baincl aahile 400 . Narat 
ikinci ıahile 250 » 
Oçiincii ıo.hile 200 )) 

Dördiinca ıahil• 100 » 
iç ıahileler 60 )) 

Son sahile 40 » 
Muayyen bir mtiddd zarfında faz

Iae& m.lltte.rdl' lllh\ yaptıracatıa.r 
aynca tem;llatJJ tarıtemlzden 1.stlladı 
edeceklerdl.r. Tam. yarım. ve çeyret 
sayfa uıınıar için ayrı bir tarife deıplf 
ed1}ml.şt1r. 

Son Post& 'nın ticari 1l4nlarına a1d 
ttler tçln ıu adren müracaat edU
meıtdJr. 

illncıhJı:: KoUektJf elrttll 
ltabranıa.nzade ifan 

Ankara cacldesl 

...... --..................................................... . 
Son Posta Matbaua 

Neıriyat Müdü.r\l: SeUm Ragıp Emet 

S. Ragıp EMEÇ 
SABİPLERİ: A. Ekrem UŞ AKLlGIL 

Yurddaslarımızın Nazarı Dikkatine 
Muhtemel hava taarruzlarına karşı (Korunma 
kanunu) nun kabul ettiği şekilde hazırlanan 

"Pasif korunma tıbbi ecza sandık,, lan 
Can laboratuarı tarafından hazırlanarak 

piyasaya çıkarılmıştır. 
Re.smt, hususi !bütün müe.asesatıa &Y, apartıman, mekteb, mahalle, kö7 tuaba 

nahiye Ye kazalarda sağlık korunma balonundan b'l.rer sandık bulunmaaı behemeıbal 
lazundır. Bu sandıkların haclm ve flatı; aUe nüfusuna göre değiştiğlnden bl.r tartıa 
llbora.tuarımıza aile nüfU8unuzu bUdirdlğinlz takdirde derhal kataloğ gönderilecek 
ve fiat hakkında malümat 1'61lecelı:Ur. 8andıklarm üzerinde (CAN) martumı 
arayıruz. 

Umuml Deposu: CAN LABORATUARI 
İstanbv1, Bahçe'k.apı, İ.I Ba.n'k.aa artasında. No. 6 Telefon: 21939 

Transit yolu Erzurum 
M fldilrlttğtinden ı 

Mıntaka 

ı - Transit yolunun Saçtepe • T&hiı'dağı_ Kızıly<Jkuş kısmının takriben otus :t1lo • 
metrellk parçasının varyant eıödü &9lk ekalltmeyo konulmuştur. 

2 - Bu itln muha.mmen bedeli beher tllometreslne 250 lıra hesabile cı7500:. Ur& olup 
muvakkat teminatı cx562> lir& cx&O:t lı:unt§tar. 

3 - Bu işe ald evrak şunlardır: 
A - Ekslltrn~ şartnamesi. 

B - Bayındırlık işleri genel şartnamMl. 

C - Ettld husust şartnamell. 
D - Güzergahın umuml iaUtametbu ve mücbir noktalarını gösterir kroki. 
E - Mukavele örneği. 
İBtey.enler bu evrakı transit JOlu Ersurum Mınt.aka Müdürlü~ünden bedel.ıdl oıaraır 

aldırabilirler. 

4 - Ekslltme 8/ 4/ 940 tar1hind• Pua.rt:eal günü saat 15 de Erzurumda Umuml Mö • 
fettlşllk binasında transit yolu mıntaD. müdürlüğü odasında müteşekkil koıru.,yon \&.. 
tarafında!l yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 1&teklller1n bu nevi etüd işlerini muvaffakiyetıe ba • 
şardıklorına dair resml vesaltı. eksiltmt ııününden en az be.ş gün evvel Erzurum VU1. 
yetine müracaatla fennt ebllyet ViMdb.81 almaları l!ızımdır. 

6 - İ.'iteklllerin muvakkat t.emin&tı mal sandıgına yatırdıklarına dair mak:bus Tilfa 
§ayanı kabul banka mektubu ıı. 1940 yıluuı. mahsu:ı Ticaret vesikası ve beşinci madde
de yazılı vesikayı hA.milen ltom..l.ayona müracaatları UA.n olunur. cx2073• 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü lktısadi işletme
ler Müdürlüğünden: 

1 - Ankarada Keçiören şosesi clvanndald ahırlarda mevcud Avrupa cinsi kasaplık 
ve damızlık altı aylıktan b1r yaşına kadar IJ2 ve bir ya~ından fazla yaşta 68 k1 ceman 
62 erkek ve M ~ domuz caıD1ı olarak mahallinde acele satılacaktır. 

2 _ Almak isteyenler mah&ll1nde her vakit hayvanlıı.rı görebileceği gibi mektııbla 

tafsillt 1.!te•·enlere de derhal oevab verlllr. llJ/ 4/ 940 tarihinde talihlerin vereoeklert en 
:rWcsek ve ~uvafık fiat ile mahallinde ve toptan satılacak olan bu hayvanlan görmek 
veya.hud tafsiUt almak için Ankara.da K~iören ş~si üzerindeki eski ziraat mek.teb' 
ya.rundıı tktlsadl işletme mlldt1rlüttın• flmdiden müracaat ed.llmelidir. (1543) (3o"20) 

lstan bul Defterdarlığından : 
Açık üc~tl\ vazifeler için l1ae ve orta mekteb mezunu olanlar arasında 8/ W»40 ta.r1. 

hine müsadif Pazartesi günl1 sa.at 13,30 da İstımbuJ ÜnJversltest Hukuk Faküıt.es bl • 
rlnci sınıf desanesinde mtisabake. bntlhanı yapılacaktır. 

Girmek istlyenlerln aşağıda yazılı vesikalarla birlikte 5/ 4/ 940 Cuma günü saat 17 ff 
kadar Defterdarllk sicil kalemlne müracaatları illin olunur. {2.573) 1 

ı - Mekteb vesikası. 
2 - Nüfus tezkeresi 
3 - Hüsnühal vesikası (kazana.nlardan alınacak) 
t - İki aded fot.oğraf 

Çorlu Eelediyesinden: 
Her :!lene olduğu gibi bu sene de Çorlu flkbaha" emtia. ve hayvan panayın 3/MaJ18/Kf 

Cınna günü açılacaktır. 
A - Panayıra hayvan satmıya gelenler geldikler• yerden hayvan ha.atalığı olmadl

ğma dair menşe şahadetname.n almayı unut.mamaitdırlar. 
B - - YııPdun her tarafından a.Iıcılar geldiği cihetle panayıra geleceklerin her tcırtl 

esbabı btirahatlerlnin temini o11mdlden hazırlanmıştır. 

C - Panayırın son günü olan IJ Ma)'l3ta ehli hayvan .Eergisi yapılacağı illn olunur. (1508) 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü lanları 

Muhammen 
oede1i 

L. Kr. 

2969 00 

3938 00 
425 70 

2002 80 

Muvakkat 
ıtemlnatı 

L. Kr. 

222 68 

295 35 
31 9:> 

160 21 

Semti 

Suadiye 

Erenköy 
Çi ftecevizler 
Erenköy 

Mahallesi 

Suadiye 

Kozyatağı 

Mecidiye 
Kozyatağı 

Sokağı 
----

Tunuslu 

Halim 
Bağlarba.şı 

Faikbey MescltH 
Hilmi Paşa 

No. Cinsi 

18) Yarım kllrglr lltl ev ve müştemllAtl.. 
20) 
(18 Dükkll.n 

28 İki koşk ve müştemilatı ve ara.z1 
S6 Yarım kll.rglr ev ve arazi 
(12 Yarım kA.rglr köşk ve müştemilAU 
(12 ve arazı. 

Yukarıda c.l.n.s ve JMVklleri yazılı gayri menkullerin millklyeti satılmak üzere açık arttırmı.ya ~. İhaleleri 8/'IMI 
gti.nü saat 13 tedlr. 

Taliblerin temlna.tlartı. müdürlüte m1lracutlan. (2279) 


