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HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKlN DiLi 
r::::: 

Sene 10 - No ._a424 -- . Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR t t ŞUBAT 1940 

C Avrupada salhün tesisi için ~ 

Amerikanın lesebbiisii 
' 

Avrupa merkezl~rinde 
alô~a uyandırdı 

Berlinde ilk akisler 

iki gündenberi devam 
eden gizli celseler dün 

sona erdi Atina, 10 - Anad'olu zelzele fe- Umınıştır. Her ild bayrakla süslenen 
Uketzedelert namına tertib ec:Ulen duvar ilanları, yolculan dost vt müt -
btiyük iane toplanmasına, Atinada Pi- tetik Türk felAketzedeleri için ia-ne · Lo .:ı 

10 
(H ...... ) Fr 

rede v h""k• ' 1_._.:ı: En k nura USw,ı - ansız par-
d • e u ·umet merkezi valillk hu- vermeğe davet etme~~r. uza Ilın t 2 ·· d b · d 
e!!dn dahilinde. bugün erkenden baş - (Devamı 8 inci sayfada) d en. oli~unul n 1 .gunb ekn en e\t•am, 8 3e0-

en gız ce SE en u a şam saa . 
da sona ermiş. müteakıben aktedilen 

(Devanıı 3 üncü sayfamızda) 

1dı!re işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuru~ 

Cümhurreisi dün 
kabine toplantısına 

riyaset ettile.r 
Dört buçuk saat süren içtimada 
Hariciye Vekili izahat verdi ve 
begnelmilel vaziyet görü,üldü 
Ankara, ıo CA.A.) - lcra Vekilleri 

Heyeti bugün cl0.2.1940• öğleden ev
vel ... t 11 den 13.30 a ve ölleden .,._ 
ra 15.30 dan 17.30 a kadar Reilicı6m
hu.nın reisliğinde Başvekillik daire
sinde t-oplanarak beynelmilel vaziyeti 

Ladoga cephesinde 
Sovyet\er ağır bir 
hezimete uğradılar 

Londra, 10 {Hususf) - Helsinldden 
gelen son resmi haberler Finlerin Sovyet 
taarruzlarına muvaffakiyetle mukave-
met etmekte olduklarım Ye Sovyet hQ
cumlannın akamete düçar olduAunu bH
dirme'ktedir. 

Kareli mıntakaınnda fiddetli muhar~ 
beler cereyan etmektedir. Başkumandan 
Manerhaym bugün Ladoga mıntakuın

dan Kareli cephesine gitm.lfttr. 

(Devamı 8 incl uyfada) 

ve Hariciye Vekilinin Belgrad ve Sof

ya •yahatlerini mütalee etmiftir. 

Reiaicümhurumuz 17.30 da COmhu

riyet Halk Partisini teşrif ederek geç 
vakte ·kadar onda çalıpnışlardır. 

,Tayıuarelerden atılan. bombalann ç&kar
dıklan yangınlar söndürülürken 

CMESELEIL.ER::J 

Nedir bu gazetecilerin bazı 
( modor) Ierden çektikleri? 

Cerrahpaşa hastanesinde başında 
jandarma bekliyen yaralı 

Beyazı:! cinayeti failinin firar yollannı aradığı 
nazarı dikkati celbetti, bunun üzerine tevkifine 

karar verilerek tedbir alındı 

B ~ l Bu ztfJat efkarı umum/genin mümessili olan gazeteciye 
una .aa.z a karşı gösteri/ecele alaka "' ıımpatigl haydi halktan 

gayretkeşlik ve ögrenmiyorlar, fakat kendilerine örnek tutmaları lazım 
ukalalık denir! gelen büyüklerimizden de ötrınmigecekler midir? 

Kattı Hıdır 

(Yazısı 6 ncı sayfa.~. "' .. * 

Bir ak§am refikimiz, dünkü sayısında, 
cBira buhranı tuhaf bir hikAye oldu!> 
serlevhası ile dün yaıJClıtımı.z; yazımıza 

cevab veriyor. 
Bu yazı bir takım imalarla dolu bu

lunmasaydı, bu refikimize cevao vermf'k 
için bira kadar kıt olan zamanlarımızı ve 
siltunlanm.ızı beyhude harca~a lüzum 
görmezdik. Fakat bizi cdumanlı hava 

(Devamı 8 inci sayfada) 
--··-······ .. -···········-·-···········-----··--·· 
~ BUGÜN ~ 

Hatıralar arasında 
Talfitla bir sabah 
evinde yapbOım 

mülakat 
YAZAN 

Osta4 
Halid Ziya Uşaklıgil 
(Yazısı 6 ncı sayfada) 

ı··e;-k~;;··;~;~i~ci;i .. 
I böyle görürler 

•ı T• böyle görmek 
isterler 

··--········· ----

cGazete• nedir, cgazetecb kimdir, 
cvazife• si neden iba-rettir? Bunlar 
cümlenin malfımu olsa gerek.. Fakat a
ramızda bu malO.mu bilmlyen bir tip tcci için korkunç olan bu tipin umu -
vardır ki gazetecinin başbelbıdır. miyetle münevverler ve bazı yükst:k 

Gazeteciyi korkunç gören ve gaıe- (Devamı 8 inci sayfada) 

.. 



2 Sayfa 

Hergün 
Şark milletleri 
Arasında 

Resimli 
SON POSTA 

lllakale: ... -= Yarım iş, bütün iş .. 

~ubat ıı 

Sözün kısası 

Nur! Biraz Nur I 

\, E. Ekrem Talu ... ) 

S akın. cehlin, şüphenin. tcrcddıJ 

dün karanlıkları içinde kald 

da istimdad e diyorum sanmayın! Beni 
bu y<tzıyı yazmıya sevkeden, mektubıl 
döne dolaşa akıbet beni bulan bir istan· 
bullu okuyucumun şikayeti bir. bil' de 
tam bu aralık tesadüfen elime gcçelf 
bir İngiliz gazetesinde okuduğum fı1" 
rad·r. 

Sayın okuyucum İstanbul mahalle" 
lerinden birinde oturuyormuş. Geceleri 
geç vakit evine dönmiye mecbur imit 
Halbuki, sokağının iki başındaki bire1 
fener orasını aydınlatmıya kAfi gelnıi• 
yormuş Senelcrdenberi mahalleli aıa· 
kadar makamlara başvurara'k ayni so· 
kağın ortasına da fener konmasını dile' 
mişler, kulak asan olmamış. Okuyucurrı: 

- Biraz nur!. diyor. Ta ki çamurıars 
bulanmaktan: çukurlara batmaktall 
ımrtulnlım! 
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_Yazan: Muhittin Birgen _J 
~ ~likı az vey.~ çok .tam~an bir nes
~ lın son mumcssıl!erınden biri

tim. Bir taraftan hayatın keskin 'kılıcı, 
6te taraftan tarihin garbdan şarka doğru 
giden ruhi ve fikri istilası, bu nesli son 
senelerde kütle halinde yere seriyor ve 
bizler, mütemadiyen eksile eksile, yerle
rimizi şarkın ne dilinden, ne de ruh undan 
anlanuyan genç nesillere bırakıp, orta
dan çekiliyoruz. Bır zaman1ar, garbı şark 
istila etmışti. Şimdi de, gnrb şarkı teshir 
ediyor: Sermayesile, siyasetı iJe, ordusu 
ile ve hatta zevki ve felsefi-sile. Bu, .'.>yle 
bir istıladır ki önunde duramadı_ğ•mız 
takdirde, bizi bütün bu saha lan tarihi 
benliğimizden soyacak, çır~ıplak ve cas
cavlak tamahkar olduğ·ı kndnr Jaddarlığı 
<ia bılen maddepere.,t bir medeniyetın e
linde oyuncak ha1 ine gctırecektir. Ben bu 
tehiikeyi en derin b r ncı ile S(!Zcnlcrdc
nim ve ondan dolayıdır ki bir zamandaıı
beri vesile buldukça, riaım:ıı gozumu1ü 
garba tevcih etmekle beraber şarktan da 
ayırmamak fikrıni neşre ~alışıyorum. Ne 
kadar garblılaprsak gnrblılaşalırn, hiçbir 
zaman unutmamaya mecburuz ki biz bir 
§3I'k milletiyiz. Bizim bil tün tarihimiz 
şarkın göğsünde ya~amış, onun gobeğin
den kopmuştur. Bizim bütün mi!li bünye
mizde şarkın ruhu yaşar. Bi:ı bunu bil
mekle ve unutmamakla mükellefiz. 

E:.kl Yunamstanda mühim bir mevki .inhilal c:trnişti, muh
telif n amzedler arasında en liyakatlisini aradılar. Bu, bir 
ihtiyardı. İhtiyar olduğu i~in reddedildi. Söylenen mucib 
sebeb fUydu: 

Ailede, cemiyette, §irkette veya devlette fr,san ekseriya 
1,ıiır: in ıhtiyacını d'ÜfÜllür, o ihtiyaca cevao verebildiği da
kıka a gaileden kurtulmuştur. Gaileden kurtulduiu için de 
.nıeo;'urldur. :Fakat vazifesini tamam olarak ifa etmif sayıl -
maz. 'l ra bugünün işini yapmlf, yarınınkini tehlikede bı
rakmıştır, yı.lnız kendisini dilfflnmüştür, muhitini ihmal et
miştir. Vazifenızi tam olarak yapmak ıniyorsanrz, yl:kün 
bir kısmını iızerinize almnk pahasına da olsa çocuğunuzı. 
yetiştfriniz, dostunum yetiştirln1s, işin istikbalin i temin 
ediniz. 

İşte bu mektubu afidığım 8U"alard8 
idi ki bir ingilizce mecmua elime ge~ 
ti; Ye ortıda şu haberi gördüm. hl 

- Omirüs bu vazifeyi muhakkak k i, en iyi ifa edecek 
olan adamdır. Fakat çalışabileceği zaman mahduddur. Biz, 
yalnız 'bugünü delil istikbali de düşünmek vazifesıl'!? mü -
kellefiz, bugün daha az iyi yapant, fakat yann çok iyi Jal -
pacalc olaııı, uzun müddet hizmet edecek olanı t ercih et -

Evet, şarkui ruhu, son asırlar içinde 
çdk bozulmuş, şarka cı.id bütün müe.s.sese
ler 90k çürünniştür. Biz, bütün bu çü
ıilk ve bozuk şeylerden kurtulmak mec
buriyetindeyi%. Bizi, bunlardan kurt ara
cak en sağlam vasıta ve salım yol, elbet 
hakiki ve fazıl manasile garb'ılaşmakta· 
dır. Fakat, bütün bunlar doğru olmakla 
beraber, dünkü gelişımiz itibarile de, bu
günldi dünya ıartlan bakımından da biz 
gene bir şark milletiyiz ve <şark milletle
ri arasında yaşıyoruz. Bu bir hakikattir, 
bu hakikati görmiyenler veya onu inkar 
edenler gnrblı değil, garb taklidcileridir. 

* 

mek ıaruretindeyiz. 

'i'i yaşındaki 
Hind/inin güzel Jıarı•ı 
77 Tlflannda1d 

,ır Hind milyon• 
rinicı ka~ı olan bu 
genç Ye güzel İn. 
giliz bayanı, Sea 
Moriste kayak k~
ynrken kazaya uj-

Bu düşüncelerden dolayıdır ki, şark ramış, karla örtülü 
milletlerınin birbirlerini tanımaları ve 1 bır uçuruma uç. 
bunların arasında kendiliğinden mevcud muş, neden sonra 
olan bağlan hergün daha ziya~e kuvvet- da dağ rehberleri 
lendirmelem hakkında, geçenlerd~ yaz- tarafından yan 
JJl1Ş 01duğum bir makalenin Tahran mat- donmUJ bir halde 
buatında ciddi bir alaka uyandırmış ol- bulunup, kızak!• 
duğunu görmekle cidden memnun oldum. hastaneye nakl ... 
İstanbulda çıkan bir sesin, kısa bir za- dilmiştir. Zarif bayanın sağ bacaj;'l iki y~ 
ma:nda Tahrana vasıl olarak orada böyle rinden kınlmıştır. 

kuvvetli bir akis yapmış olması da göste

~ ................................................ ._...~ 

1 Hergun bir fıkra 
1 
~ . 
: . 

Tayyareye binen 
Marsilyahlar 

lki mübal8gacı .l\ı!arsilyalı konuşu
yorlardı. Bir tanesi tayyare ile uçtu-
ğundan bahsetti: • E 

- Ben, dedi, tayyareyle o kadttr ~ 
yükseğe çıkmıştım ki, ay Jeocaman g!i- ~ 
züküyordu.. Dünya minimini'kc.hıı§tı. ~ 

- Olabilir, dedi. Fakaı lıen de tay- E 

11areyte çıkmıştım.. Dünyayı küçücük 
görüyordum amma, 4yı göremiyor
dum. 

- Neye? 
- Aya inmiştim. üzerinde iken o-

nu nasıl görebilirdim ki! 

Dlinyanın en iyi ve en 
Zarif giyinen hadını 

Pari.s moda mü
tehaSSl.Sları son 
ı o p 1 a n t ı l a~ 
nnd'a Vind.sor dil· 
feSlllln, dünyanın 

cen Jyi ve en zarif 
giyinen kadını. ol~ 
duğunu tam bir 
ittifakla kabul et-
mişlerd.ir. Maa.ma
fih harbdenberi 
düşes hep ünifor~ 

ma ile .gezmekte ve e1aer zamanlarını ta
yin edildiği yerlerde dikiş ışletlne nez.-ı
ret etmekle ıeçirmkted.ir. 

Dtinyanın en becerikli 
ta-c:ugu 

rir ki bir zamandanberi üzerinde ısrar dedirler. Arablar, bugün, bütün hudud- '-------------··--' 
ebnekte olduğum bu mevzu, ~ark mi1let- lan içinde kendilerine tamnrnile sahıb Gaz maskesi .tJeni bir Diinyanm en becerikli tavuğu nere-
lerinin büyük bir ihtiyaçlarını ifade edi- değildirler. Bunun için, bu fikir orada dedir? diye oorarlarsa. derhal şu cevabı 
yor. Bu ihtiyaç mut1ruca tatmin edilmeli~ bütün g.arblı anla~ ile kuvvetli akis- icad degildir veriniz: 
d1r ve elbet edilecektir. ler yapa.maız. Fakat, İran öyle değildir. - I..nndradadır .. 

Bu m~ahedenin beni memnun eden Yüksek bir şahsı kudreti haiz, modern Bug~n yeni bir ica_d sand~ğımiız ~~z Ve hemen şunları ilave ediniz: 

İngilterenin büvük şehirlerinde, ha· 
va taarruzları korkusundan. geceler1 
sokak fenerleri yakılmıyor. şehit 
bililtizam · karanlıkta bır&!kılıyormuŞ. 

Bu'l'lunla beraber halkın geceleyin so· 
kali'a çıkmas~ yasak olmadığından. na· 
ki! vasıtdları da gene her zamanki ribi 
işlediğinden kazaların önüne geçme~ 
için çare arıyan tc!';ebbüs erbabı. nihn• 
yet bir takım kadlnr çıkarmış .. bunları 
ısık neşreden. fosforlu baston, eldi\·ellı 
dü~me ve krav~t iiTnesi l'ibi şey1erıni~· 
Bcnların s3yesinrle. bunları taşıvaO 

kims<"ler hem bastıkları yeri görmc>deı 
hem de otomobillere. tramvaylara kf'n• 
di m<.>vcudivet ve hareketlerini beJlf 
etmekte imisler. Hatta son zamanlaTrla, 
IJ:mdrnnın büvük mağazalarından biri 
mukavvadan. fosforlu takma burunltıf 
c;atmıya· ba!';lamış. 

Hnniya bizde, destursuz sokakta ~i· 
den ere: 

- Önünü görmüyormuc;. burnunıt 
bir fener as ta övle yürü! diye çık '"ır· 
lar .. 

I.ondralı 'kurnaz ma~azarı bu ihtarır1 
do~ru oldhqeceğini isbat etmış me-er· 

Simdi bfın, s<:>mtinin karanlığındal1 
sikavet C'den okuvucuma tavsiye cd~ 
ce~im: I.ondrada umıdı1!ı varsa, yahud 
ki o taraflara bir (!ideni bulursa bu ~~,. 
rlığır.1 e::yalardan han,(!isi ic;ine gelirce 
bir tane ısmarht!';ın. Hatta birazcaıl< 
serm:ıvesi va-rsa o esyayı satan firma· 
nırı Tiirkivede miimessilliP.ini alsı~ 

'rümen tümen parn kazanır. ihya olurı 

bana da bol bol cluıı eder! 

C., Cht!a11t ~a/11-huırust bir tarafı da şudur: Otuz seneden kafalı bir hükümdarın idaresi altında bu- maskesı 1825 . senesınde . bır ~gı~ız - Londrah bay Çekin böyle bir ta-
fazla bir zamandanberl, muhtelif zaman- lunan İran, bu fikri çok güzel anlıyor ve ı maden amelesı tarafından ıcad edılmış- vuğu vRrdır· Her sabah efendisine bir İzmlrde eski sıhhat ~emuru Bay Kodtl 
larda ben İran matbuatını arada sırada onu işlemek için bWmle elele venniş bu- j tir. Bunu . ortaya çık.aran ~nd:a.d~ yumurt:ı yumurtlar. Fa-kat bildiğimiz Gl!glnkoç - Mektubunuzu aldım. 8ar1h nd• 

- .. ld ı... ..... h R 1 So ety of Artsı m mı k· t•bı *d" ta\•uklar gibi de b -·· res vermiş olsaydınız cevab ynzardttn. zt • 
gomnı§ o U5........ alde, o matbuatu Türk lunuyor. Ayni zamanda, bugün 1rnnda oya cı ~ u u a · tt 1 • u yumurtayı. ku- rn blrlrı~l meselede sizinle nynl fikirde d~ 
gazeteleri ne nyatının bu tarzda akisle- iktısnden öyle kuvvetli bir burjuva sını- K. W. Luckhursttur. Bu alimin anlat- mestel{ı folluğunda de~l, her snbah f,lllm İktnct meselenin de çok su gOtürür ye· 
rine hiç tesadüf etmemiştim. İlk defa er fı yetişiyor ki onun bir eşinin de Türki- tığına· göre o vakit gaz maskesi deri • muayyen zamanda efendisinin kulübe- rt v.ardı:-. Hakkımdaki teveccühUnfize U! eıc• 
laraktTırh ki,dİstanbulda yazılmış bir yazı~ yede yetiştiğini ı&mek isteriz. Bu yeti- den yap1lmış bir nevi kapüşon idi. Göz sini gap,~ile tıkırdırtıp içeriye girerek ~~-~-~~-~::.~~!'!!::~;;.~~~ .. ~.~!.~::.~: ........... .. 
nın a ran a bir akis yapmış olması ha- şen burjuva sınıfı, bi:rım hiçbır .bakımdan yet'erinde mika ve camdan iki delık ve yeme muasının üstiine çıkarak f • d • 1 b 

naı 

l 
kı 

dtscsinc tesadüf ed'yor D k t ıuazzam bir gıdakl•-.. dan ""'nra. bu zmır e yenı açı an eş 
1 um. eme , stan-1 yabancımız değil belki de tam rnanasiJe vardı. Nefes alınacak yerde iyice ısla- ~ .. a ov 

bul ile Tahran, ayni mesele hakkında ay- kardeşimizdir. lr~ hanlının ve Türkiye hlmış !!Ünger bulunuyordu. Dumanlar- masanın lizerinde yumurtlar... bulvara verilen İsimler da 

nib" bt~rlzd~ idü.şünc1e ?"01una girmişler ve de Türkün olarak·iki memleketi birbiri- dan korunmak için de ayn bir tertibat F d 5 b İzmir, 10 (A.A.) - Şehir Meclisi dün· de ır ır crın n ses erıni duymaya ve bir ransa a in pro'esör kü l d birlerin b • ne manen ve maddeten daiına yaklaştıra- yapılmı!:tı. Bu tertibat bir nevi hortum- 'J ·· toplantısında yeni açılan beş bu1var9 
1 

e cevn vermeye baslamıslardır' k '-· 1 sil ah altın da S'll"asile -~1 .isimlerin verilmesini karı:ıt 
Bu çok m· hfım b' l'kr" . : · ca ve ·'1Unlan p.rk Aleminin ka1kınrn.ası dan ib~rctti. Bu hortum uzun o up ye- ~-

' u ır ı m ılerıye do~- d d 1 1 . 'k' d h r d M ı A ld F altına almıştır: 
ru attığı çok btlyük bir adımdır. Bu adı- a~a!':ınka ele ehvermık ş ı ı kavacı a ıne re tadnr uzanmakta i i. a um o u- ran.sa maarif nazırı ~bos, bir beya-
mı biz, şarkın bir tarafta:ı uyandı~ına at- gektıreceb o an are e~, şar ın şark ola- /hı Üz"re duman aşağıya inmediğinden nat.ında, bu harb dolayı.elle, be§ bin pro- Bozkurd bulvan, Akıncılnr oolv.ırıı te 
fctm r . F k t . ' ra gar lılaşması ifinın temel şartlann- V"" temı'z hava aşaöıda olduf,undan h'>r fesör ıle, 30 bin mekt~ hocasının silıı.h Akdeniz buh•arı, Mimnr Sinan bulvaıJr 

e ıyız. a a • aynı zurnanda, atılan dan biridir. "' ,...,. altına al d ,.,,_ <1 Doktor Behçet Uz bulvarı. Bu son isifl11 da 
bu adım, şarkın biraz da yeni mün·ık:lle tır.n yerde sallandırılarak gezilmekte . ın 11S" 1ı. ve hcp:sinln de cepheye B l-..1· . R . l"ğind h tığ bil' ··1' he tekniğinden ne derece istifade etti~inl Bu bir h~ıkat v-e b~ hakikatin. anla- . sevkedılcliğtni s6yl ifti M rlf d e ~ı)e eıs ı e şe re yap ı yu 

5 şılması da b tt B b d ıdi. lannın ,.,__ _ _._, süeın r. an a. am- hizmetleri dola••·sile Beledi'-'C 'n-ı"sin~ ını· 
gösterir. Eskld~ İstanbul için Tahran, ır zanıre ır. . unu ız ev- -.:~.1J.61 b rütbesinded l J' J .ıl.t;! 
masallarda Kaf da~nın öte ın' de ta"vı·r letlerden ve siyasilerden zıyade, ikı mil- Maskeyi icad eden maden amelesini? Ek erisi daha .ı ay ır er. şehrin bir muhabbet ve takdir sembolıl 

s• ~ ismi John Robertstir. İcadını o vakıt lar ;:...,. . ~mdidm 'büyük yararlık- olarak verilmiştir 
edilen memleketler kadar uzak bir y"'rdi. !ete ve bilhassa bunların hakiki milncv- gv•:nel"'M• ve niut,.,la taltif edilmı'ş . · ~ k d · . den bu maden ameleı;i ı d -··-'i ...-. - ·---.... - ....... ........ _ . _ ...................... ... 

Bugün , aradaki o uznklrk süratle kay,·- ver11·c~e,.!ıidn:k?,irbudav~b~lahrak1dtf'lakki Pt- a a em.~ e nrze "'b d b 1 k er lr. Fransız tinivıerstt lerinde, fen a- T A K V 1 M 
vv- yız '<"" u '"' f azalar huzurunda tecru e e u unma damlan İ-«H- . . 

Juyor. Demiryolu, otomobil, tayyare gibi mf kr .ı tin. bü.'·'"''- t>· ı ad vah e, muva - kük"" d d 1 ' •• &'-' .... meslekta larlle bırlıkte 
vasıtalar, bu iki kültür merkerl ornsın- a ıye en ,. ..... prtı ıı udur! Üzf'rc yaş saman ve ur uman _arı müttefiklerin mfidafaa ve taamız sHah-
daki m---4 1 rl k 1 - il / fl) bulunan bir odanın içinde kırk dakıka lanna Yara--ıı.. madde,__. ha .. •lamakla 

~e e ısa tmış, bun lan birbir- (A{., h 'f.f · /._ '• - J'-'41A ı.cn """ 
lerine kat'l 6Urette bağlamıştır. İstanbul " t :ı.n { .. UUJ- Jt. müddeti!' kapalı kalmıştır. me guldürl . 

ne Tahran birbirlerine manen de, mad
deten de yaklaşıyorlar. Bunun güzel bir 
tarlh htıdlse!i olduğunu biz ya~taki !n
sanlar çok daha güzel unlar'ar. Çünkü, 
bfz Tahran ile !stanbulun birbirlerınden 
bihaber ve hntU. biraz da bırbirlerine ra
kfb olarak yaşadıkları devirleri kendi ha
yatmnızla da biliriz. 

* Evet, şark milletleri birbirlerini tanı-
mak, birbirlerine sarılmak mecburiyetin-

1 STER 1 NAN, IS TER INANMAI 
cGazi köprüsünün tamiri işi beş güne kadar bitecek ·,re münhasır kalacak., 

koprü bir hafta içinde nakil vasıtalanna açılacakmış, yalnız O halde yem köprQyü her --tA nakil ta _. _ _ ._ . . .,.~ v 81na Udyann-
koprüden demir tekerlekli arabalann geçmcsıne müsaade CMA hır hale getırmedikçe, yahud da şclıirde işliyen bütün 
edilmiyecckmiı. arabaları lfıstik tekerlek kullnnmaya :mecbur etm.ed kçe G . 

Demek ki, Gazi köprüsünden geçmeye mezun olan nakil köprüsüntln Emir: önUnden izdihamı eksil+...- ı b.,ilazı 
l 1 kli t b 

)( b" . ·-J'"' yaraya e-
vasıta nn günde tiç beş tane lastik teker c n ara asına ce6ıne ız mannnyoruz, ey <>kuyucu sen: 
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• 
lngi iz hava nazırı da 
dün bir nutuk söyledi 

Muhtelif meselelerden bahseden nazır, Almanların 

Alman Nazırı, bu harbin 
Alman sulhile bitmesi 

Uizımdır, diyor 

Fransız meclisi 
kabineye itrfa',la 

itimad etti 

Sayfa 3 

E 
(Ba~tarafı ı inci sayfada) O Amerika bir sulh 

Teşebbüsı1ne mi girişiyor, 
Yazan: Selim Ragıp F...met 

alenı celsede bütün grup reisleri tara
fından imza edilen Daladye hükfune
tine itimad bevannamsi mevcud 534 
meb'usun ittif;kile kabul edilmi~tir. 

Paris, 10 (A.A.) - Alman hududun- Meclis reisi Heryo beyanatında Fran A meriko. Cümhurrelsl Roosevelt t.nra-
dran bildiriliyor: f fmdan Avrupada bir tetkik ve mü. 

sanın za ere kadar mücadele kararının "ahnde seyahatine çıkarılmakta olan Aıne-
Alınan istihbarat bürosunun bildirdi- ı ld w "' Sovyetlerden istifadeler temin edemediklerini söyledi 

le Londra, 10 - İngiliz hava nazırı Kıns-ı ni alınış ve Almanyanın şimdıye kadar 
F Y Wood Biristolda bir nutuk söyliyerek kendi hayati sahasına dahil esaslı bir par
l r~~ ~le Büyük Britanyanın hürriyet- ça telakki ettiği Baltık devletleri üzerin
~rıru rnudafaa için birleştiklerini ve şL"ll- de nüıfus tesis etmiştir. 

saısı maz o ugunu tebarüz ettirmiş • rlka Hariciye Nazır muavini Wells'ln bu vazL 
ğine göre Alınanya dahiliye nazırı Frick, tir. fesi yalnız Avrupada değil dünyanın her ta. 
dün Münihte Alman memurları tarafın- Kabinede değişiklik yapılacakmış rafınaa bhyuk bir akis ve aliıka u3andırmak-
dan yapılan tezahürat esnasında bir nu- tadır. Eskl diplomasi tablrlle buna cmüte. 
tuk söyliyerek bilhassa şöyle demıştir, Brüksel, lO - D. N. B. nekklr bir .seyahab demek te doğrudur. 

- Harici siyaset sahasında kat'i bir Belçika ajansının Paris muhabiri, Amerllm Hariciye Nazır muavini muha:-.b 

lru 
Fransız kabinesinde yakında vukua gele- ve blt:ıraf memleketleri tek başına dolaşa. 

vvet imtihanı karşısında bulunuyoruz. dL · cek tadilat hakkında taisılat vermcktc-

1 

cak, şnyed vuku bulursa, tekllflerl v~ ~en bu tek ve kuvvetli bir mıllet olduklarını Finlandiya muhasematından dolavı 
Ingilterenin iyice düşünmeden açtığı bu dir. sine söylenenleri dlnHyecek ve butun bu 
harbe Fransa da iştirak etti. Bu itibarla . . . ve.slk:ıvi ınalümatı, ağlebl ihtimal Amerıka. 

sami • · "h • . · ına nıı: ıttı adın Sovyet Rusya ile Al- A!manya şimdilik Sovyetler Birliğinden 
nya arasındak· ·· b tl · h.k. 

bu iki memleket arasında hiçbir fark gö- Belga aJansının muhabırı diyor kı: nın müstakbeldeki diplomatik hareket ve te-
zetmiyeceğiz. Düşmanlarımız gene Umu- Meb'usan meclisi koridorlarında dola- şcbbüsler!nde esııs olmak üzere Roosevelt'e 

ol ı munase e erı a ım petrol ve ham maddeler ted'ariki ümidini 
~n h~~rsuz1ukla bariz bir tczad teşkil kay'betrniştir. 

ey edığını söylemiştir .. . 
B. Wood ez .. · . . . Bundan sonra hava sahasında Buyuk 
Deniz k cuınl~ ?~ıştır kı: Britanya tarafından sarfedilen gayreti 

mi llal'lbin metod.lannı takib etmek ve şan şayialara göre, B. Daladye, harbiye tevdl edecektir. 
nezaretini terkedecek ve harbiye nczare- Harb vaziyetinin göz karartan blr ipham 

uvvetlerımızı kullanmamız ve h ·· ·· ·· 
iktısadi silah! . . mevZ'llubahs eden ava nazırı sozune şoy-
d b. ara baş vurmamız netıcesm- 1 d tmi.ştir· 

Führcr ile mil~etin. ~as~ı açmak istiyor- tini ya ~neral Gamlen'e, yahud General lç!nde ufukları siyah bulutlarla ö:ttüğü şu 
lar. Alınan mılletını Führerımden ayır- 1,T ,., t d. 1. kt· D 1 .1. dakikada, Amt'rikanın bu tcşebbu.su hafit 

e ıtaraf devletler için bazı mahzurlar e evam e · . . 
ve hatta ara ah . tl h , On binlerce güzel ve cesur gencın pılot 

sıra m rumıye er usu.e . . . . 
gelmesine sa"";-~ t .. t .f. B olarak orduya gırmelerı Brıtanya ımpa-

ib
. ""·"'u sure te mu eessı ız. u . . k d · · 

gı ı hallen· as • h dd . d" 1. • • ratorluğıunun ıttıhadını ve u retını gos-
li gan a e ın ırme'\. ıçın e- .. . 

mizden ge,en· teren en güzel tezahurlerdendır. Harb 
ı yapıyoruz. . · · 

Almany"'da h uzl k h · 1-:· .. yalnız pilotlarımızın yenılmez cesaretını .. uzurs u UAum rur- v 

r?lesine şaşmamalı AL"nan ekonomisinm değil, tayyare1erimizden pek çogunu tek-
ve lnaliyesınin ,.;;' .. k . t" Alman nik üstünlüğünde isbat etmiştir. 
lltill . . . 11 -nı vazıye ı 
ı· ctını cıddi surette düşündürmesi ile- Nazır Nazi zimamdarlarının ·Polonya-
ııa eder. Fakat bu huzursuzluğun başlı- daki hattı hareketlerini takbih etmiş ve 

ca .. sebebi Alınan _ Sovyet ittifakında biçare Polonyalılar için Alman işgali al

rnundeıniçtir. Bizzat Ribentrop bile Sov- tındaki arazide yaşayış şartlarının Sov
Yetler Birliğinden Almanyanm büyük is- yet idaresindeki arazide hüküm süren 
tifad'eler tenıin ettiğini iddia eyliyernez. şeraitten daha beter olduğunu söylemiş-
... sovyetler Birliği Polonyanın üçte biri- tir. (A.A.) 

Avrupada sulhün tesisi için 
nal 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) beynelmilel bir iktısadl sI.stemln tesisini ey. 
-sasyalist ·· · "mh · t 1 nl zamanda bfitnn dünyada silahların tah-

reJımın J asını ıs ıyor ar 
Ve tnuara h . . . . b. . dldl imkfınlarını araştıran ilk bir anket ma-
ili za alınd'eki ıki taraftan ırı- hl ti d oldu~unu kaydetmek lazımdır. S:. i~a edilınesinden gayri hıçbir hal 

1 

Şl~dl~ ~uhıısamatla alfı.kadar meseleler bu 
eti muta avver değildir. ıtk müzakereler esnasında görüşülmlyecek -
~hnanyanın iktısadi vaziyeti münase- tir. nu miizakereler, iktı.sadt meseleler ve 

betıle Arnstcrdamda kaydedildiğine göre, müstakbel sulhde silah.sızlanmak meselele -
AJ.rnanyada halen kağıd fikdanı vardır. rlle allk.,dar oldukları nlsbette muharlb 
Bunun sebeb· akli .. 

1 
.. kl . f b memleketler tarafından dinlenebllecektlr.ı 

. ı n vat guç u · erı ve a -
nkalara lü.zumıu olan kömürün yokluğu- lngiltere \'e Franaanın 
dur. Ekser gazeteler sayfa adedim azalt- noktai nazarl11n 
nnşlardır. (A.A.) L?ndra 10 (A.A.) - Reuter: 

v H•riciye nezaretinin tebliği RP. mı meham Amerika hariciye mftste1a-
raf 9J1nınon 10 CA.A.) _ Amerikanın olta- n SummPr Welles'ln yakında Londraya ge -
da. ha~lt>Uerle yaptığı müzakereler hakkın- leceğl haberin! memnuniyetle karşılamış -
ınetnı ciye nezaretince neşredilen tebllğin tır. 

liUdur· Londrada. Amerikanın bitaraf hükfimet. 
&~n· i gtrl rinde m nezareti, dünyanın birkaç ye _ !erle sulh müzakereler ne şmiş olduğu -

mubasa~~asamata başlanmış olması, bu na dair Amerika harlclye nazın Hull'ün yap 
zerindckı tın dunyadaki bitaraf milletler ü. tığı beynnntı da büyük bir alüka ile öğren
mıııetıcr itesırıerı ve dünya sulhilnün bütün mlştlr. Şurası kaydedillyor ki İngiltere ve 
da.yanar ~in sağlam ve devamlı bir esasa Fransa hük(ımetlerl muha.samata hangi şart 
ınıııetıero.~ Yeniden teessi.isU içln bitaraf lar al•ında nihayet verlleblleceğlnt çok açık-
1.ayısııe b arnrından izhar edilen arzu do - ça blldirml' bulunuyorlar. İngiltere ve Fr.m 
hlyette d\b.rar hükümetıerle yarı resmi ma- sa keza hangi prensipler uğrunda harbettık
lını ve Plomatık müzakerelere başlandı - ıerlnl de anlatmışlardır. MezkUr prensipler 
tün bit bu müzakerelerin atlebl ihtimal bü. İngiltere ve Fransaya olduğu kadar Amerl. 
edeceğ\ arar meınleketıerln lştlraklle devam ka milleti için de muazzezdir. İngiliz ve 

" P1An d~i hlldlrir. Bu müzakerelerin hiç bir Fransız milletleri işte bu prensipleri müda. 
drl - r~ınde cereyan etmediğin!, sağlam faa lçln .silaha sarılmışlardır. 

Garb cephesinde 
mühim bir baskın 

Paris 1 o ( A.A.) - Dünkü Alman 
kıt' ala . 
d rının baskını Nıetl mmltakasın-
a ve Sarre Louis'nin şimali garbisin· 

de yapılmıştır. Bu kısımda arazi arıza
lıdır. Ba k s .nı yapan Alman piyade 
tak · ımı derhal geri püskürtülmüştür. 
Takım " ı ·· -1 · .e orgu erın iç·nde birka'Ç ölü 
terketmistir. Moselle ile Sarre arasın-
da takri'Jen 15 kilometrelik bı·r h . . cep -

ede ~ ddetlı hır topçu ateşi teati edil-
miştir. 

8 Şubatta Forbach civarında piyade 
k t' 1 1 a.arı ı?ra'> n<ia cereyan eden çarpış 
malnr e~nac;ında bir Fransız müfreze

si ölü. yara1ı ve es· r olarak 1 O kisi ka

dar kaybetmi tır. 15 kadar Alma~ aske 
ri ölı:lürill · ·· t ur. 

, .................. . 
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ''\. 

Yeni zabıta · 

Alman tayyarelerinin 
vapurlnra taarruzları 
Londra, 10 (A.A.) - Dün öğle üzeri 

şark sahili açığında birçok Yapurlar Al-

man tayyareleri tarafından mitralyöz a
teşi altına alının~ ve bombardıman edil

miştir. Alınan tayyarecilerinin cFore
mosb tarak gemiı::ini bir petrnl gemisi 

zannederek hücum ettikleri tahmin edil
mektedir. Bu hücum neticesinde iki kişi 
ölmüştür. cForemostı. a ısabet eden bir 

bomba g<'minin benzin deposunda bir in
filak husule getirmiştir. Geminin müret

tebatı bindikleri flikanın" devrilmesi üze
rine boğulmuştur. 

Diğer cihetten İngi1terenin cenubun

dan İskoçyaya gitmekte olan bir vapur, 

iki Alman tayyaresinin hücumuna• uğra
mıştır. Vapura iı:ıabet eden bır bomba 

ciddi hasarat husule getirmemiştir. 
Kraliyet hava kuvvetlerine mensub 

avcı t yyarelerinin müdahalesi üzerine 

mütearrız tayyareler kaçmıştır. Vapur, 
kendi vesaiti ile limana dönmüştür. 

Yeni taarruzlar 

v aff ,oguc-. e ev ı ey ıyece re. a 11 ıye na- b li ttll'Fl 1 1 b"tü maga ınuv ak olamıyan dilşınanlarımız , , •· de olsa, lJlr umid lem'a.sı e r ı;• ç n u n 

k. ·ı b 1 h b . . zırı B. Sarraut un yerme halen baş~ckıl dünya ınsanlarının kalblerinden tatlı bir 
ın ı e meş u o an ar gavelennı mey- . · · k · · d 

1 1 
· muavinı B. Chautemps gctirılece ctır. raşe geclrmektedlr. Maamaflh bu nevi te-

ana vurmuş o uyor ar. Faka~ bize arzu Diğer taraftan bir istihbarat nezareti şebbi.is ve iskandillere fazla bel bağlamak 
et.~i~leri .sulbü tahmil edemiyeceklerdir. de kurulacaktır. Fakat bu nezaret şımdi- doğru değildir. Şayed Amerika tarafından a. 
Çuruk bır anlaşma devamlı bir sulhün k d" " ,d ğı gı·b· B Fr ... d de- tılan bu adım, harb ihtiraslarının alevlen.. . ye a ... r s .. nı. ı ı . ossur a d 
yerme geçemez. Bu harbin Alınan sulhile ğ·ı f k t h 1 . b 1 B P m 0 mls olduğu sırada vukubulmuş olsa 1 l, 
yani her millete hakkı olan havati sahayı ı ' a a a. C11 1§ nazırı ~ unan · v o- elbette ki bundan daha mü.cımlr neticeler 

ı...· lhl b. . ~ d n· marcte tevdı olunacaktır. Iş nazırlıgına beklenebllirdl Halbuki şimdi Flnlfmdiyada 
\'eren roır su e ıtmesı hzım ır. ız . . . . - . . . . . da radikal ~yalist partısı parlamento öyle bir mucadele cephesi açılmıştır ki bu-
genç bırv mılletız. 1929 senesınde A •.man- grupu reisi B. Chichery getirilecektir. günden yarına bu cephenin ateşini söndür. 
yad~ do.gum miktarı Fransa ile İngiltere- Hava nazırı B. Guy Lachambre da ka- mek ve karşılıklı mevzi alan ku~etıerhı 
dekı mıktardan 300.000 fazladır. Hakkı- b" ed k.l kt" F k + b d v. ·krk savletlerlnl kesmek kolaylıkla mümkun ola-

] 1 k k l d v· ın en çe 1 ece ır. a .a. u egışı ı 1 maz Kıldı ki cereyan eden harbin genl•le. 
mız o an par a mev ii işga e ecegız.> k h k ' 

pe mu temel olara bıraz daha sonra • meslnl önllyerek birbirinden davacı ml11etler1 
Netice olarak Frick, Almanyanın zafe- vuk-ua gele<-ektir. 1 Mil şartlarla ve müsavi vazlyette·karşılaştı. 

rinden emin °1duğunu söylemiştir. Harbiye nezareti parlamento müsteşa-1 rıp konuşturmak, ancak yeni blr takım fe-

İngiliz yardım cem!yeti 
n1Umessili radyoda 

bir konuşma ya~acak 
Ankara, 10 (A.A.) - Zelzele ielaket

ze<lelerine yardım için İngilterede kurul
muş olan İngiliz - Türk yardım cemiye
tinin mtlmcssili olup ahiren zelzele mın
takasında yaptığı bir seyahatten avdet 
etmiş olan Sir Wyııdham Deeds, ayın 

12 in i Pazartesi günü saat 20 de Ankara 
radyosunda zelzele mıntakasında gördük
leri ve oradaki ihtisasları hakkında türk
çe olarak bir kon~a yapacaktır. 

Kahve fiatları hakkında 
Ticaret Vekaletinin 

tamimi 
Ankara 10 <A.A.) - Ticaret Veklletl blr 

taraftan kahvenin toptan fiatlarını tesblt 
ederken dl~cr taraftan perakende fiatlar i
çin de tedbir nlmı.ş ve bu maksadla bütün 
vlUyet!ere telgraııa şu tamlmi yapmıştır. 

Ziraat bankası vasıtaslle getirilen 15.COO 
çuval kahvenin İstanbulda, İzmirde ve Mersin 
de blı Inrl el toptancılar tarafından en az 
bir çuvnla kndar satış f1atları aşağıdaki te
kilde tesbit edildi: 

3 numara kahve 104 kuruş, 4 numara kah 
ve 101.5 kuruş 5 numara kahve 103 kuruştur. 

vıırıyetlnlz dııhlllnde kahvenin müstehll
ke satış !!atları yukarıda esas flatlara nak
liye masro!ı ve perakendeci ile bu üç liman
daki toptancılar arasında tav:ıssut edenler 
varsa bunların ve perakendecinin norınal 
karı ınzlmnm etmek suretile tekevvün ede. 
cektlr. Un~uı lan böylece malüm olan kahve 
nln müstchHke satış flatlarını mürakabe al. 
tında bulundurmak villiyet ve belediyeler -
den ve Mıntaka Ticaret Müdürlüklerinden 
bekl~nnıe!:te ,.e bllfunum vilayetlere yazıl

mıştır. 

Belediyelere vllliyetıerce tebl!ğ edilecektir. 
Ticaret Vekili 

Nazmi Topçaotıa 

Adliye Vekili 
Konyada 
Konya, 10 (A.A.) - Adliye Vekili Fet

hi Okyar dün saat 20.45 te Konynya gel
miştir. Adliye Vekili Çumra istasyonun
da vali ve Konya istasyonunda da gene
raller, memurlar ve halk tarafından kar-

planmıştır. 
Fethi Okyar bugün tetkiklerde bulu-

nacaktır. 

uğrayıp uğramadıkları henüz belli değıl

dir. 

n B. Duclos'nun da istifası ihtimalleri dakarlıklara katlanmakla mumk.ün olablllr. 
Halbuki ne Almanya, ne de Inglltere ve 
Fransa bu nevi b!r ferağate yanaşmak arzu
sundadır. 

bahis mevzuu edilınl"ktedir. 
Paris siyasi mahfellerinin knnaati ka

binedeki bu degışiklilclerin pek yakında 
vukua geleceği merkezindedır. 

(A.A.) 

Matbuatın tenkidleri 
Paris, 10 (A.A.) - Bu sabahki bütün 

Fransız gazeteleri pek tabii olarak büyük 
başlıklarla mcb'usan meclisinin dünk:.i 
gizli celsesini mevzuubahs ediyorlar. 

Gizli celseden evvelki safahat uzun U· 

zadıya yazılmakta fakat, gizli celseye aid 
hususat hakkında kat'i bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. 

Matbuat, milli müdafaa teşkilatına aıd 
çok nazik meselelerin hadisesıı ve Fran
sıilann müttefik vatanperverlik hissi i
çincJe cereyan etmiş olduğu yolundaki 
kaydı derin bir memnuniyetle tebarüz 
ettirmektedir. 

Bu gizli celse hakkında Exelsior gaze
tesi şu mütnleada bulunuyor: 

Kalabalık bir meclise tevdi edilen bir 

Diğer tarafta ne istediği tamamen anlaşı
lnmıyan bir de İtalya vardır. Bazan şöyle ve 
b:ızan da böyle konuşan bu devletle de anla. 
şabllmek. zahirde sanıldığından çok daha 
müı:km:mr Biitün bu şartlar içinde bir. A.. 
merlkan dlolomatının elde edebileceği ma
lümata müsteniden yapılacak teşebbüslerden 
ne beklPneb!llr? Esas dava zaten malflmdur. 
Bunu Amerika da biliyor. Bu malfıme istlna... 
den eğe.,. yapılrıbllecek bir şey ol<;aydı, şlmdt .. 
ye kada,. onu yapmakta tereddild göstermeL 
dl. Demek ki vaz!vet, . imdillk bir çıkmazda... 
dır. Herhangi bir diplomatın teşebbüsü ile 
bu vaziyeti bu çıkmazdan kurtarmak mtım
kün olacağa benzemez. Taraflar arasında ha. 
klkaten b!r .sulh yapmak zaruret hls.<ıedlldlğt 
zamandır ki bu nevi tesebbüslerden bir neti
ce elde .. dlleb111r. Bu ihtiyac 1.se henüz mah. 
sfis değildir. 

5,dJ,n & a.qtff- Cm•C! 
···························································-

ZiI ede iki zelzele oldu 
Zile 10 (A.A.) - Dün sabah şehri

mizde biri saa't üçte ve diğeri saat 4.55 
te olnı~k üzere 2 zelzele olmuştur. Ha
sar ve 7.ayiat yoktur. 

sır artık bir sır olmaktan çıkar. Bu mü
zakereler olduğu gibi ilan edilmeli idi, 
çünkü önüne geçilmez ifşaat i?e düşman 
asıl kendisinden gizlenilınesi icab eden 
cihetleri nasıl olsa öğrenecek ve ya1mz zetenin direktörü olan Leon Blumun ta
Fransız efkarı umumiyesi bunlara mut- lebi üzerine ve bidayette buna muanz <r 
tali olamıvacaktır. lan Daladyeye rağmen aktedilmiştır. Da-

Populai~e gazetesi bittabi ve Exelsiorn ladye bidayette bu gizU celseye muteriz 
muhalif olarak gizli celseden memnuni· ı idiyse. de meclisin lü:z.umlu gördüğü bu 

yet beyan ediyor. Çünku bu ce
1
se bu g~: •• :~!.~~:.: .. ~~-~~~=: .. ~~~-~! .. ~~~:~~=~:-_ . .......................................................... . 

Sabahtan Sabaha 

Aşk değil açlık 
Bir kahveci çıraf ının kanlı macer.ısını gazeteler büyük harfli başhkiarla ııöylo 

anlattılar: 

- Aşk yüzünden cinayet! 
Hadise malümdur. Genç ve dul bir kadın, beş yaşn1daki çocuğu ile kendini ge. 

çmdirmekten acizdir. o kadar mutaçdır ki bir kaihnci çırağının ~edireceğl blr lokına 
eknıek bahasına bayatını ona bağışlamıştır. l'ahn kat bir harabeye sığınmıf'.ardır. 
oı:siız çocuk genç anasının şerefini sa tarak kazandıfı ekmekle biıyümiye çalışıyor. 
Günün birinde kahveci çıralı hastalanıyor. Ba;ünkü kazancını bu akşam yeyip 
bltlren üç can için açlık başgöstermlştir. Erkek hastaneye yatmıştır. Fakat seride 
Cf'nç bir kadın yetim btr çocuk ekmek bekliyorlar. Genç kadın kalbini delil karna
nı doyurmak mecburiyethıdedir. Kendi açlıta katlansa bile bq yaşındaki bir 
çocatu vardır ki babasını bilmiyor ve anasının yanında rördütu erkete ba~ :IY:'· 
Bu sefalet kurbanı yavrunun ne ıünabı var ki :çb ka~sın . .:!;~çev:ı~a k=:~ ed~yo:. 
masum mahlüku aç bırakmamak için tanıdıtı b aş a er . 

- · thti acın Hin ettill tabii kanunlar kadar kuvve~lı olamaz. 
Dunyada biç bır kanun Y kaYeleler yardır ki bunları noterler değıl, medeni 
bayatın zaruri kıldıfı bazı ma 

. li li.lılyetler defil sadece sevki tabiinin ve ihtiyacın mutlak 
kıınantar detıl, t:!r 18 kteder işte sefaletin hıiklm. açlığın müddeiumumi o~du
telkini kf'~didklent ınae bk:mesinde akte~ilen nrukııvele ile kadınla erkek yanyana 
la bu tabu a a e m . 

_.. ti ekmdl mübadele etmi leıdır. Vak'anın bundan sonraki cere.. 
relmişler ve ,.,,..ve e . . 

d l tabii hislerin yarattıtı tabh :facıanın devamıdır. • 
7anı a ayn . 

Hadisenin dişi kurbanına fahişe, erkek kahramına da katil damgasını vurmak 

h t dır Der ikisi de ictlmai, beşed, medeni \"e umumi hataların kurbanıdırlar. lla . _ b 
Bq yaşmda bir yavruyu biısbutun aç ımkar:ık bıçak altında kıvrana kıvrana can 

Romanımız 
. Baştan başa entrika, 

heyecan, hareket 
( Bir1taç gUne kadar ) 

\. ......... •••••••••••••• I ·······-················· ..... ·"' 

Londra, 1 O (A.A.) - Bu sabah §ark sa

hilleri açıklarında Alman bombardıman 

tayyareleri hücumuna uğrıyan iki 1ngi

liz vapurundan imdad işaretleri alınmış

tır. Bu vapurlar 3600 tonluk Clintonia ile 

Lord Darling'dir. Bu vapurların hasara 

İngiliz tayyarelerinin bir teıebbüıO 
Bcrlin, 10 (A.A.) - Umuml kararga-

hın tebliği: 
Dün öğleden sonra tngilız tayyareleri 

Alman körfezine yaklaşmağa teşebbüs 
etmişlerse de müdafaa kuvvetlerimiz ta
rafından püskürtülmüşlerdir. 

nren yirmı beş yasındaki genç ktıdın kiınbıllr ilk izdivacına ne temiz baya lcrle 
b:aflannııştı. Ve kimbilir ne tahammül edılmeı ıztırabl:ır ona ılk )uva mı z.indan 
etmi ti. Bir klllıveci çırağının akşamları getirereği ekmek parçasını beklemek için 
bu genç kadının nelere tallammul ettiğini dtişünmcnıek in fsı !ık olur. Fran ızla
rın latif bir temsilleri vardır: <tl.kmckslz lıay:ıt acıdır, )ağlt hayat tavıdır, reçelU 
ha~ at d:ı.ıha tatlıdır.» 

Evet, böyle ne facialar vardır ki kurbanlarını ancak kanlar içinde )erde yatar 
ken tanıyabiliriz. Ve buntar aşk de~il açlık kurbanlarıdır. 

'-23uıka,. Ca/..i.J 
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[ ______ Ş ___ e_h_ir_ll_a_b_e_r_l_e_r_i ____,) ManiSa Belediye 
Riyasetinden: Vali dün sabah 

nkaradan geldi 
Şehir işleri üzerinde Ankarada temaslarda bulunan 

vali, bu mevzu etrafında beyanatta bulundu 

İltanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi mütehassısı memleketine dönmüş, teklli
Kırdar Ankaradaki tetkik ve temaslarını lerini hazırlamağa başlamıştır. 
bitirmiş, dün sabah şehrimize dönmüştür. Süt fabrikasının malzemesıni İngilte
Vali Haydaı-paşada Vali Muavinlerinden red'en temin etmek istiyoruz. Ziraat Ve
Az:lz Hüdai, Haluk Nihad, Belediye Reis kaleti, ziraat aletleri mübayaa etmek ü
Muavinlerinden Rifat Yena~ Polis Mü- zere Londraya bir heyet göndermektedir. 
dürü Muzaffer Akalın, Belediye ve Vila- Heyet mübayaatuu yaptıkuın sonra ge
J'e't Müdürleri tarafından karşılanmıştır. riye kalan dövizle süt fabrikasının inşa 

Dün öğleden evvel vilayette ve bir malzemesi temin edilecektir. 
müdde~ Partide meşgul olan Dr. Ltıtfi Tramvay, Tünel ve F.lek.trik İşletmesi, 
Kudar Belediyeye geldiği esnada bir m~- otobüs mübayaaaı için bir eksiltme açrnış-
harririmize JUnları söylemıştır: tı. Muayyen tarihin hulıilünde yapılacak 

Ankarad Em. - ·· u k ara teklifleri döviz vaziyetlerine göre na.zarı 
c- a monu, n apanı -

sındaki sahanın teferruatı ve tafsilatı plA- dikkate aıa:ağız. _ T ks' . 
mnı tasdik ettirdik. Bundan başka ill, e- Prost planına gore a °? cı~arının 

ktrik tr "tf · t · t ıa· tanzinrl için Emllk Bankasıle muşterek , amvay ve ı aıye esısa ına - . 
l 1 tl l A .l• mu··bayaa bir şirket için müzakeredeyiz. Şımdild 

ıam. o an a e er e vrupauan . . . 
ed ·ı k tobüsl · · ı· 1 aovı·· · .. halde bir buçuk milyon lırahk bır şırkel 

ı ece o er Jçın azım ge en ... . . . 
lifleri ve bir de Maliye Vekaletile İstan- kuracağız. Bu f!rket Taksımdc Ur ~etı

. • recek inşaatt yapacaktır. Yapılacak bına
bal Belediyesi arasındaki malı alacak ve 1 inşaat masrafı muayyen mftddet 
.-encek meselelerinin halli hakkında te- ar:rn nda ödendikten 1<>nra BelediyenJn 
ınas1arda bulundum. Döviz işi Vekiller ~~ac~ktır.• 
Heyeti tarafından tetkik edilecektir. Bu f 

Tramvay ve Elektrik şletmelerl 
er için üç buçuk milyon liralık dövize Umum Müdürlüğü 

muhtacız. Dövizin bir milyon yedi ~ .. 1 · 
1-1 .... lir l kt "k ltı ·· b · r Tramvav, Elektrik ve Tunel şletmesı 
'9UI asını e e n , a yuz ın ıras1m u M"~d"" v-1-IJl"ğ" . b" -dd tt . . mum u ur ıı:.ır.ı ı mı ır mu e en-
• tesısatı içın satın alınacak mal1emeye .. f • .l t bul B 1 d. · f -

berı ı a t:'UCn stan e e ıycsı en rnu-
arfetrnek istiyoruz. Su aletlerini kredi, şaviri Mustafa Hulki tekrar vazifesine 
elektrik malzemesini paramızla temin avde tedecek, İşletmenin Umum Müdür
ilr*lnlannı arıyoruz. lüğünü Müdür Muavini Mustafa Tayfur 

Maliye VekAlcti ile Belediye arasında- yapacaktır. 
ki alacak verecek bir takas işi olduğun- Mustafa Hulki, fen mü~avirli~ uhde

daıi, bu hwrusta Meclise bir kanun Jfıyi- sinde kalmak Urere Sular İdarcsile Tram
~ sevkolunacaktır. vay, Elektrik ve Tünel İşletmesı Miidür-

Ekmek fabrikası inşa etmek üzere şeb- lıüğünün Belediye tarafından murakıblık 
rbnlııe gelen ve tetkikler yapan Tngiliz vazifesini yapacaktır. 

Ticar~t işleri: 

Tnrk - ltalyan ticaret anlaşması 
imzalan~ı 

Şehir işleri: 

Gazi köprfüünden bir hat a onra 
nakil vuıtalrı geçfcek 

Bir müddettenberi Romada, Roma Gazi köprüsündeki tamir işleri ge -
• • • w. • • 1ecek Pıızara kadar tamamlanacak. na 

yük elçimizın reıslıgı altmdakı tıca- kil t 1 k"" ·· .l- geçmelerın· " 
va:ıt ıı arının opruut:n .... 

t dElegeleri.mizle İtalyan delegeleri izın verilecektir. 
ında cereyan etmekte olan yeni ti- -----------.--

ret anlaşmasının neticelendiği hak- Gümrüklerde kelan pamuklu 
kmda şehrimize bazı malumat gelmiş- mensucat hakkında 

tetkikat yapılıyor 
AlAkadar resmi mahfillere bu hu _ Bundan bir müddet evvel Ticaret 
ta henüz bir iş'l?r vaki olmamıştır. Vekaleti tarafından Vekiller Heyetin-

:An1 800 ·ı li trk . den alınan bir km'arname ile sun'i pa-
.aşmanın . mı yon re 1 • •• yanı mukla karışık pamuklu mensucatın bir 

.S mily_on Tilr~ ~ır~~dan faz~~. bı~. eş- ay müddetle pamuk mensucat resmi ö
mti badelesını ıstihdaf ettıgı soy - deverek memlekete ithali kabul edil

lenmektedir. mişti. 
İtal) aya p:rmuk, yün, deri. zahire Gecen avın 22 sinde bu müddet so-

'ft hububat ihracına mukabil bu mem- na ermiş olduğundan gümrükten çe
leketten manifatura. kağıd. iplik, ma- ki1<'mey1p kal1TlL1 bulunan bu nevi men 
mul dem r, i1bbi ecza vesair mamul suca't tesbit edilmiştir. 
eşya: ithal edilecektir. Bu mensucatın da ayni formül üze-
~asen Avrupa harbinin başlangıcın rinden memleke~ ithali için aJakadar

danberi İtalya ile memleketimiz ara - lar1n v!ki olan müracaatları tetkik e -
IUldaki ticaret hacmi hayli genişlemiş dilmt-~e başlanmıştır. 
lduğundm yeni anlaşma bunu bir kat VekAletin bu hurusta müsbet bir 

daha inki~af ettirecektir. km-ar vereceği tahmin olunmaktadır. 

Fatih Halkevinde bir fotoğraf sergisi açıldı 

1 
Davudpaşada denizde 
bir cesed bulundu 

Dün Davudpaşa iskelesi cıvannda de
·nizde bir cesed bulunmUJtur. Cesedin de
niui'e uzun müddet kaldığı anlaşılmakta
dır. Cesed o derece harab olmuş bir va
ziyettedir ki, cinsi bile tayin edilemerni~
tir. Zabıta bu insanın kazaya mı, yoksa 
bir cinayete mi kurban gittiğini araştJr
maktadlr. 

··················-········· .. ·········-···········-·····--· 
MEVLÜD 

Tilcc.ardan merhum Bay MAHMUT 
ÇEHRELİNİN ebediyete intikalinin 

1 

kırkınc1 gününe tesadüf eden l 1.2.940 
Pazar günü Teşvikiye camii şerifinde 

ikindi namazını müteakıb mevlidi §C· 

rif okutulncnemdan akraba ve a-ziz 
dostlarifo dinlemek arzusunda bulu -
nan zevatın teşiileri rica olunur. 

Çehreli 
--.. .................. ___________ ········· ........ 

BU HAFTA 

SAKARYA 
SinemRıında 

CINUB POSTASI 
Görnlıııeıniş yenı bir Fransız fılmı 

Baş rullerde : 

PiERRE - RiCHARD WiLLM 
CHARLES VANEL ve 

JANY HOLT 
Ayrıca : Buyuk cıısu~luk filmi. 

VATAN BEBÇILIÖI 

sro Ura aylık ücnttH belediyemiz elektrik tesisatı yüksek elektrik ve makine ınllll 
dl.sllği mtmh&ldlr. Talip olanların bugüne kadar çall§tıkları yerlerden aldıkları bC" 

aervlslertı• diploma ıutttıerlni Te blrer fotografiarlle Şubat nihayetine kadar mtlr~c
etmele!'i illn olunur. (1081) ..../ 

Türk Hava Kurumu Saray Şubesinden: 
Kurban ltayrammda tubemis mıntakasından toplanıp ta.bağlattırılmış olaI1 f 

merkezinde d76• .,. Çerlı:esköy nahiye merkezinde 195• olmak üzere cem'an c371' t' 
toyun n eh tane ~ cleriel açık arttırmaya konmuştur. 12/ 2/940 Pazartesi saat on 
tıa.t haddi llytlı: görtllttr.ee 1haleet yapılacaktır. 

~·Ta ... ll.p•ı•~rtn ... tu .. be•y•e•ın .. ftr•a•ca•a•tıan ..... ·.11•0•2D ............................ ~~ 
Filmlerini daima Şaheserler d.zisinden seçen ... 

Pro2ramlaruu her zaman dünyanın en bQyQk artistlerinin 
yarattı4"1 harikalarla sQsleyen 

L L 
Güzel ISA MiRANDA - sevimli RAY MILLAND'ıfJ 

yantttığı ve gQnlerdenberi botun lstanbıilun takdirle alkışladığı 

OT LE PERYAL 
F 1LM1 

DUnyını11 en btlytlk zftfe"lerine lAyık bir şerefle gnsterlyor. Progranıs 
il!n RENKLI MIKI ve Paramuııt Jurnal 

Bugnn ıtıat 1 ı ve 1 de tenzilatlı matı neler. 
gş 

Yann Akşam SARAY Sineması 

Parisin bUyOk MQzlk • Hollerlnin muhteşem dekorları 
araaındrt geçen hissi ve mUE>sıir z .a z .a 

Franıısoa sötlQ bOyOk aşk filmini takdim edecektir. Baş rollerde: 

Hflş ro;lerde: ve 

CONRAD NAGEL -
1

1 H ER B ER T MARS H A L L 
CLAUDETTE COLBERT 

ELEANOR HUNT B' R AKTR1ST1J( HAYATI .•• BlR KADIN KALBL. 
ilaveten : FOX JUHNAL en son 1 Donyanm blltnn liıanlnnna tercOme edilen ve Fransa tiyatro Alemlnd8 

burp ve dUnya b. bJrleri. 
fevk1 Ittde bır muvaffakıyet kazanmış olan bu f8heser, göz kamaştırıcı 

Bu~On saat 11 ve 1 de tenzilatlı 1 r ı dekorlar arasında sinemıya çevrilmiştir. 
'1111 .... IBl;:ımSl!m~ftsızrıaez~•r.msmı:ıl!m .... ,, ~~ .................................................... .,.,_ 

Turk artistlerinin ve Türk filmciliğinin en güzel eseri 
en ylikıck şeref mevkiini verdi 

BUGÜN 

TAK i M Sinemas1. 
Milyonlara mal olmu~, muazzam dekorlar ara11nda fevkalide bir figüran kütlesinin iftirakile 

korsanların hayat ve qklanna dair çevrilmiş 

KORSANIN iNTiKAMI 
Deniz muharebeleri... Aık ve kahramanlık maceralarile dolu emsalıiz film bafhyor. Bat rollerde: 

EBOLL FLYNN'i~ Avrupalı rakibi CIBO VEBATTI 
----~ lıAveten: Harp ve dünya lıavadiıleri. Ba~ aaat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. -c -" 

BDtün dllnyanm alkııladığı l>ir O P E R A 

Pnççini'nin ölmez eseri · 
BUGÜN 

~~MELEK 
Slnemaa11ıda 

Dnn Fal~ Halkevinde biT s;:~::ı :.:TÜ~t Stlay salonun kordell&nı M A D A M E B A T E R F L A Y 
aıergisi nçılmıştır. Bu maksndla tertib edi- kesmif, teşhir olunan fotograflar ı.iyaret- ı Baş rollerde: MILANO SKALASl ve Bl!RLIN OPERASI BAŞ MUGANNIYESI ~ 
len merasime saat 15 buçukta Halkevi çiler tarafından tetkik edilmiştir. M AR ·1 A c E B o TAR 1· ve Roma operaaımn 120 kişilik meşhur orkestrası. Filme ilave oıarB 
başkanı Sım EnYer Batunın bir söylevile Sergide 20 fotograf san'atkarının muh- renkll Mlkl Maus ve Metro Jurnal en son dUnya havudıslerl .-' 
başlanmıştır. Müteakıben Parti bn~kanı telif pozlarda 185 eseri teşhir edilmiştir. '111111 .. •----------.. Buglln aaat 11 ve 1 de tenzilAtlı matine 41 _________ .......... 



11 t•t 80!1 POS'TA 

Almanlarla müttefikler arasındaki 
harb tabii seyrini bulmadan 

f H · di.eler K1rşısınc& t 
Kahveciler top anınca 

M erakl.ı. elinde bil' gazete 

matbcıaya geldi: 

ile ı -Bunu da hiç düşihımedim:. 
- Sen de hiÇbir şey düşünmemiş 

sin. Halbuki benim aklıma neler geldi 
de meraklandım. Sütçüler bir içtırna 
yapsalar. su yolculan bu içtimaa işti
rak ederler mi? 

- Yazıyor. 
- Tabii yazar. Hem de çok şey ... 

Fakat sen hangj. havadisten bahsede -
1 • ? 

ceıtr.ın. 

- Kahveciler biır içtima yapmış - - ! ! ! 
lar. - Apartıman s:rhibleri bir içtima 

- Sana ne. kahveci misin? yapsalar. muhtekir olduklan ilAn ecli-

r-···---·---- Y A Z A N .. - .......... _._ -ı tim~ Kahveci değilim amma merak et- :? esnaf bu içtimaa iştirak ederler 

~Emekli general B. Emir Erk.ilet~ - Nesini merak ettin? -
1 

! ! 

nihayete -erdirilebilir mi ? 

: "S p t k "' h · · : - Kahvecilerin içtimaına nohudcu- - tstanbulda ışnyen otobmlmn sa-
: on os a ,, nın as en mu .amrı : '-------······ .. • .. ·--·--.. ---· ·-··-·--....................... - ..... _.: !ar. arpac.ılar da iştirak etmişler mi hibleri bir içtima yapsa'lar. Bitpazan 

A lın Lehistan t 
· f k h d dl k dir? esnafı bu içtimaa iştirak ederler mi? 

anyanm a aarruz nogra i u u an içinde müsta il bi- vakit Tribuna şöyle demi~i: cHitler 
etmesile bozulan Avrupa sul • rer hükfunet teşkil etmek.le pekala ik- Lehistarun müstakil bir devlet olarak - İşte onu hiç düşünmemiştim. - ! ! ! 

hünü iade için tek bir fırsa't vardı. O tifa edebilirlerdi. tekrar vücud bulmasını kabul etmişti. - Ben düşündüm. Hem daha başka - Genç şairler bir içtima yıtpsalar 
da Lehistan seferinin sona erdiği .ı.a - Almanya da. Danzige ve Koridora Buna rağmen nutkun yarınki Polonya- şeyler de düşündüm. saçma tüccarları bu içtimaa iştırak e-
ınanların az çok verdiği imkandı. maılik olmakla hududlan dışında baş- ya air:l yerleri açık değildir; Lebistanın - Daha neler .düşündün? Kahveci- derler mi' 

Birinciteşrin ayının sonunda Alman- kalarma tabi Alınan kütleleri görüp istiklalı keyfiyetine gelince bu ba•bis 1er içtimama loetractlar da iştirak et - _ ! ! ! 

J8 Polonyayi mağlfıb etmiş ve toprak- müteezzi olmaktan ve bu yüzden Av- mevzuu bile olmamıştır. mezler ya. 
lari!e nüfusunu Sovyet Rusya' ile bö - rupada büyük rahatsızlıklara sebeb ol- Amerikada ve bit.raf memleketleı:- - Bak bu aklıma gelmemişti. Belki 1 - .6~~~ bir~~~-l~şmüş idi. Bu işler 

0 
kadar baş dön- m".1'tan kurtulurdu. Mil~ emell~rine de Hitlerin nutku ne daha müsaid bir onlar d~ iştirak ~derler .. Öyle ya kah- ar. sıya az; eyıın sıya .,..n 

dorücü bir çabuklukla olup bitmişti ki n~ıl ~e bu hususta tmnaınıle tatmın e- tefsire mazhar olmuş ve ne de umu _ ve de sıyahtır. Sıydlı ayakkabı boya - hckknOMlar bu lçtlınu iştirak ederler 
Polonyamn müttefik ve kefilleri olan dılmış olarak. o artık rahat oturabiEr- mivetle sulh" •- 1 1 ...+.-. b' h' sile kahve yapmaya teşebbill edenler mi? 
f _ __,, dl F. ki .. J u AO ay a;ı ...... n ır ma ı- , t , 
augutere ve Fransa Alman.yaya harb · .s veya alelfunum mustemlekeler. vette bulunmam t On . . b 1 olmaz nu? Acaba onlar da. iştirak etti- -- · · · 
ilAn etmişlerse de hiç bir yardJm ha _ YTW"selesi bir Ati. bir zaman ve itimad ki. • ··u-"'kJ ışAı.t un ıçın .ve e - ler mi dersin? - Cevab vet"Sene. 

ı...... me ı · · dt mu ~ı erce, manya maglüb e -re~ctinde bulunmnamışlardı.. Bundan se esı ı . . dilmeden kabul olunacak bir suUıte -::. Bu hususta fazla malOmıA aahibi - Ne cevab vere~ 
~ka Fransa seferberliğini ancak he- Elhasıl İngıltere ve Fransa makul Avrup,1n]n j tikrnr n m b' f •d degılım. - Esasen kabahat bende lıd sanı 
11Üz tamamlıyabilmiş bir halde idi. 1n- ve haklı ~ir sulhü reddedemezlerdi. görülmemiş oldun-.,

1 ·çı~n ~~tl 1~ ~)t ~ Günün birinde sucultçular bir içti- geldim Böyle şeyler. aordum-

giıt Yalnız milttef'k1 rin d W•1 d.. ..., ... ı ' ı enn ıs e i Adad ki . erenin senelerce sürecek tam se - . ı. e egı • unya ef - diği sulh o1amamı!'ıtır. ~a yapsa ar. a merkeb1enn sa:- Gazetesi elinde bpıdm çıktı. 
ferberl:ği ise henüz başlangıçta idi. klrı umumıyesı de makul ve haklı bir 0 d " .. ,. hıb1eri de bu içtimaa iştirak ederler ,.......-, ıı l ... 

tl . .. . sulbü terviç ve teşvik ediyordu Çün- n an sonra sulhu artık yalnız kn'! ı 1 mi? • J .,,..J ~·,, 11 
.tl 

stehk muttefik.lele Almanlar a - kü harb yalnız muha 'bl . de ·il b" harb hareketlerinin kat't neticeleni 
~sında ciddi denilebilecek hiçbir mu- tün Avnıpanın terak~ enn ğ d u- tavin edehilecekti. Geçen Birinci - C Bunran b'liynr mu idiniz ? =ı Ç~.re~ olmamıştı. Olacağı da yoktu. nivet \'e ticaretini imh~ ı:r:il: dn:-e İe- t~rindPn'beri ancak dört küsur ay 

unku he .,_. ta af nI b' " e ır ı. ş- . ta r lL r uzun ve ya arı ı- te Alman - Rus sulh taarruzu d il rtecti. Bu müddet. şimdiki tarzda bir 

h 
raf memleketlere daya1.ı müstahkem barıc hareketi bu zamanda b en en harbin kat'ilesebilmesi içı"n pek a"Ld r. 
atların e . . w B • .., ve u umu l g nsme sıgınmıştı. u vazı - mi hava içinde hazırlanmış ve vaki ol- Harh ordular ara~·nda kat'1 büvük Spanyada seksen S8nt gül 

Jette muharebe olamazdı. Onun için mustu. ve kanlı .c;avaslar olmadan, hak'ki ka yeren fidan 
lnakul. yani Polonyanın ve Çeko-Slo- 6 Bir;ncitesrinde Hitler Rayhştag rakte ini kazanamaz. Harb 1spanvadrı 
ırakyanın yeniden kurulmalan ve Av- nutkunu söyledi. Bu nutuk iki kısımdı. hakiki vasfı icinde cerevan et~~ti. Gül fidanlnrl! • 
ruocrda adiliine bir sulh tesisi esasına B!rincisi ~n zamaınların bir tarihçesi Cinae ::!e öyle nlmustu. Leİıh:ıtnn se'" ri 1 rasında seksen se
dayalı bir sulh teşebbüsünün muvaf - ve ikincisi de sulh ~klifleri idi. Fakat muhnsım ordtlların kat'i çamışmal~rı ne çiçek vermiş bi:c 
fak olınası memuldü; çünkü böyle bir bunJar fn,..;lte _.:ı h .. -ı . neticesinde b'tmişti. Rus _ Fm harhi lgül fidam İspanya· 
sulh ten p 1 ç k sı k A . ~.. rı.."Ue VaZ1 goru mem1 - d lı" .. 1 ı. o onva, e o- ova va, l . lerd' N tuk F d d h" bur•iln en kanlı tab':i . . + k'b .:ı· .:ı ı.r. gu mer.a~-manyn -t fik . ı. u ransa a a ı enternasyo- ~)- ı se nm .an e11•- 1 b 1 . d 
kazana'c~~ ~ ler ve bıtaraflar hep nal \<ırivette alakalar uyand!J'atak ye.- yor. Ahnan1ar1~ müttefikler arastrıd"- ..:ıı~m a ~çes:1 
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ar 1• · J ı d ah k'ı harb d h" 'h t t b.. ·a· · · w.uw Yd 
1 tilı"e-

Napolyon dördlhtcO 
rıanrinin kotunda 

Paristeki yeni 
köprüde dördüncü 
H:annnin bir b~y
keli var.dıı:. İmpa.
ratorluk zamanın
da ayni yerde bi
rinci Napolyonun bir heykeli vardı. Bur· 
bon'l:Ir tekrar Fransaya hakim oldukları Filv k' m e eman ar an m rum telakki ed"J- :ı ı nı ave a u gı ısıni ou1- . B b .ı 

a \ mağlfıb Polonvada gal'ble ti B d k mıştır. a auan rin iş"al d r ı - m ş r. un an başka, Fransız telakki- ma mecburiyetindedir. Sulh olma...~ i e\!lada. ıntikal eden leketıe h lkuı:ımı~rmın devam: mer:ı - sine ('före, Bay Hitlerin muhasamatın cin. A1man ordularile müttefik İn" J'z- bu bahçede babmıı zaman Napolyonun heyltell yerine dor-
a uzennde tahammul edıl - b kıl h F a l ih . ..r.: ·- H: · · h k ı · k i t !nez bir riik . ıra ması ususundaki arı:ıısunu iz _ ransız or u arı n avet kat'ı su ... ette gjbi gül meraklısı uuncu annnm ey e mı yapma şm 

keri i ~~le :ı,: hır !~?t ola'Caktı .. As- hıu etmekle beraber Polonyanın im _ carpı acıtklardır. Bu büyük çarpış a- olan oğJ.u fiaanm bir heykeltraşa. vermişlerdi. He)keltrq 
tedm· 

1 
uter~f k ıtısaf~:' katıl ve hası emrivakii karşlS'lnda boyun eğil- lar Rarb cephesinde olmazsa Alman - kuruduğunu gördüğü Zlll'Dan çok mütees- imparatorluk taraftan idi. Dördünctı 

. r er meselesı de ayn ıdı Onun i- · · t l b tt··· 1 1 d ·ı · · t kil d çın Leh' t . '. mP.sını ~ e e ıgı an aşı ıyor u. vanın <!€rı erını es e en mentl _ sır olmuş. Fakat ayni fidandan aldlğı bir Hanrinin hPykelıni yaptı. Fakat he •ke 1n 

.. , . ıs anın. velev Danzıg::;ız. velev F"'h erı·n nutkun Jh ler içinde vuku bulacakt b 1-...:ı. ·w· ko N ı kü k .... vve.kınden dnha kü,.ük l d b' u r u ve onun su ar- d h ır.; u mu~ çeiıgın de o fidan kadar yaşayacağına luna npo yonun ç:iı nı.ik.yasta bY 
~\'v ' ~ o sa a, ıran zu1ırrını des ek1iyen 1talyan basınmdo er ve mu nk'kaktır madalyonunu ilAve etti 
11 

0
el varlık ve istiklaline sa'hib olma- (Jurnal d'İtalyada) bile. Führerin nut- Tarihle scvkülc~şin gfü;terdiği se- ınanmakJa t~<;elli bulmuştur. * 

'laca~~~ için bir iyilik ve bir kazanç o- kunda. mP.sela Lehistanın ihyası hak- yir budur. Hicbir te ebbüs bunu ~'1- * 
c k ıtıncıaki •özlerin d•h• vuzuhıa ııad• remez ve bu haıde suıb düşünmem• . Kitabı mukaddes filmi Tek bacaklı kılavuz 

-= (' ler ve Slovaklar kendi milli et - Pdilmeleri iktiza ettiği yazılm1şt1. O H. E. Erkilnt C d d w k " Los Ange!osta Ktabt Mukaddes filme enev~e c ag ılnvuzları arru rnda 

Gozeı s sli bir u 
bir G;çen akşam Eminönu. Halkevinde,' 
r1si ~lklor toplantısı yapıldı. (Halk Bil
....... aberlerı) nıecmu:ınnrn 100 üncü .. a-
~~~ı 'd • b 1 rak etmesi münasebetile yapılan 
kf u· t~plantının teferruatından, muvaffa-

) etınden, mahalline masruf oluşundan 
~scdecek değilim. Yalnız halk şarkı1a
k ihtiva eden kısımda, bır genç Türk 
~ının, Halke.~nin mtıvaCfak orkestı:a-
tida beraber gosterdiği şayaru dikkat is

!sti d ve muvaffak:iyeti tebarüz ettirmek 
Yorum. Henüz yirmi yaşını doldu _ 

ını "k.s rma 
ş, yu ek tahsile devam eden bir 

kmmız. kalabalık bir ork........_ genç ,..,..._il refakatin-

::s 

ç kızımızın mnvaff akiye • 

nu iyi başardı. Cemal Reşidin San Zev-

beği, amatör bir istidad içın, tccrüb i 

hiç te muvafık olmıyan ağır bir parçachr. 

Nitekim, radyodaki konseri de, Semiha, 

1 bunu yalnız piyano ile söylediği halde, 

a 'tından kolay kalkamamıştı. Sesi doldu-

ran ve hatta bazan kapataıı. adeta sese 

rakib kesilen orkestra ile bunu teganni 

etmek meseleydi Dinleyiciler de bunu 

düşünerek bir hayli heyecan geçirdiler. 

Fakat Sevim Levend bu şarkıdan da ba-

de armonize edılmiş gü ' en c; lıalk şarkı- . Sevim Leum şarı ile çıktı ve alkış1anclL Kendisini. her 

lannı, alafranga şan ambalajı irinde, gu·· --'d :ı lanmak f .-1 1 · casını, orkestrayı tebrik ederim. 
41 e ve anlayışlı bir kalaba,ığa sundu. . • ne es 'CülŞ an ve geçişlere çok 

Se dıkkat etmek Iammdı. Genç san'atkAr bu-
• v~~mdb~e~h~a~~~e=~~=~==~~~~~~~~------~--~N:u~.~-~s:a~.~-~C~o:._ 

aan atkar Cemil Türkarmanın, titizce seç- Bir kadın ocak maşasile 1 e· tiği ve Alınanyudan avdet eden Semiha- ır fabrika bekçisi 
nın radyoda söylediği bazı parçaları da diğer bir kadını yaraladı havagazile zehirlendi 
~!~va ed:n geniş ve dolgun bir şan ziya- Dün Fatihte iki kadın arasında çıkan Fenerde Mürselpaşa caddesinde 64 sa-

1 verdı. Ben kendi hesabıma bu mu- bir kavga neticesinde biri diğerim ocak yılı Behlüle aid fabrikada bekçllık yapan 
~aff kiyetin Hnlkevinin küçük salonunda rtı ·ıe yaralamıştır. Kadır dün gece yatmak üzere odasına çe-

aps. lınasına adeti üzüldüm. Söylediği Kuçükpazarda 58.bunhane sok~7ıında kilmiş ve uyum~tur. Sabahleyin fabn-
:ikincı şarkı: "'l> K.ad.rl lk d 12 numaralı evde otul'J\ll Bepan adında kaya gelen işçiler ı n ka ma ığını 

On ikidir e/eler aman ~, Borı!urtın bir kadın ki H gbrunce oduına litmi.şler ve kendısıni 
r • racısı uriye ile bir alacak baygın bir halde bulmuşlardır. 

denrı.eni (değirmeni) m~lesind'en dolayı kavaa etrnic;'er bu Yapılan muayenede Kadinn havagazı 
Derme1'Ciri (d ğ' . ad H . o 3 , c ırmencısı) ama'I. vrnm esn a urtye elıne geçirdiği büyük bır musluğundan intışar eden gazla zehirlen-

(ru.m) değil erm~ni ocak maşastle Sepanı başından yarala- diği anlaşılmıştır. 
Ya kendm efeler aman, ya. kellesi g<'?- nnştlr. Bekçi tedavi edilmek üzere Balat has-

meli Yarah kadın tedavi altına alınmış, tanesine kaldırılmıştır. 
İy1dL Bu aarkıda esi k 1UÇlu H~e baklrı•d• takibata bqlan- Kaza etrafında zabıta tahkikata devam 

• s ço ustalıklı kul- DU§tlr. etmektedir. 

en mah n RO~ Şum r. K rtarma a-
alınmaktadır. BU. film flllldİye kadar çe- rı 1 d b- ~. me ıvr.cnn e uyur. r n v• 
kilmiş bütün fil:mlerden uzun alacaktır. dağlan adım adım tanıyan bu k11avu -
Tevakkuf ech1meden gosterildıgı takdır- zun tek bacaklı olduğunu da söyhye _ 
de otuz iki saatte ancak seyrcdilebılir. linı. 

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

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Ankarada Bay Fuada. 
- Mektubunuz consuz yıışayamnyaı

cağım• cümlelerile bınyor. Bılır :misi
niz, etkeğin dilinde bu cümle en inan
madığundır. Öyle sanırsınız, öyle ol
duğuna da inanırsuuz. günlerce. bnf
talaı:ca, aylarca arkumdan koıarsıruz, 
nih3yet a1akasını da çekersiniz. aş)c 
başlar, fakat hevesı çok. ömüraÜ% ve 
çok mukavemetsizdır, günun bıı-inrJe 
göriir.sünüz ki bitm.ı.Ştlr. 

Anlattığınız hikayeye gelınce. o da 
mektubunuzun son cdmlesi gıbldır, b 
masaldır. 

- cBeni sevdiğini biliyorum, b n-
den ayrılmıyacağına o kadar kanıd m 
ki, kıskançlığını tahrik edıyordum, 
gbzlerl önilnde bir başkasına ~'k n; n 
ettığlın ?.amanlar oluyordu, bilah re 
I§tife ettiğimi söyledığim zaman gene-
af:f ediyordu, fakat işte en sonra: 

- cEvleniyorum, aynla'ı.m• dedi 
ve o zaman anladım ki. sahiden sevi
yormuşum. Onsu~ yaşayamam. ne yap· 
malıyım? cliyor&WluL Çok basıt: Otu-

rur, 'boş bir zamanınızda bir hikaye 
daha yazarsınız. 

* Ba~·an cPervm~ e: 
- cSenelerdent>eri gazeteniz! oku

rum, fakat benimkıne benzi~en bır hi· 
kayeye henüz rasgelmedım• dıyorsı1 
nuz. Hııkhsınız.. f:\ayat cilvelerınin bu 
ŞPkh ancak zabıta .sütununda yer bu· 
Jabıt r, fakat bi'zim gazete de bu gil)t 
vak'alan ka.~en yazmaz. Sualın1zı11 
cevabına gelioce: Bir kadın doktorun• 
g'diniz, fakat mümkünse istanbu1a ge· 
leıek buradakilerinden birme gidmb 
ve bana anlattıklannızı ona söyleymiz, 
dcrdmizin çaresıni kolaylıkla bulacnk· 
tır. Sizi tesellı için söylemiyorum. Ga
yet basittır. 

* Bay cM. R.. ye: 
- Hakkınız \: r, bazı memurlyetl~ 

re wvcesı Tü olmayanı alma lar, fa. 
kot bahsetti ız kız as en Turktür. 
Ecnebi tabııy tinde o'uşu arızidir, si
zinle evlenir evlenmez Turk tabiiyet.i
ne geçecektir, düşündüğlliıüz mahı.ıtt 
yoktur. 

fEYZE 
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Ta ôtlabir 
-

~bahev·nde 
miilôk 1 

Cerrahpaşa hastanesinde başmda 
jandarma bekliyen yarah 

• 

y tığı 
Beyazıd cinayeti failinin firar yollarını aradığJ 
nazarı dikkati celbetti, bunun üzerine tevkifine 

karar verilerek tedbir alındı 

• Beyazıd cinayeti tahkikatına müd -
deiumumilik ehemmiyetle devam et -
mektedir. Tahkikatı idare eden müd -
deiumumi muavini Fethi delilleri top
lamakta ve hadiseyi en ufc& teferrüatı 
na kadar jn~lemektedir. 

Hastanede bukınan katil Hıdırm su

Mahkeme suçlunun 1 O ay 12 güı 
müddetle hapsine karar vermiştir . 

Makine komisyoncusunu 
yarahyan Vanh Mehmed Ali 

hakkmda tevkif kararı verildi 

Gene bir gece daveti - Hüseyin Hilmi Paşanın konağı 
yolunda - Kabul ve bol illi/ at - Fırka beni istif aya 
dav~t e ecekmiş - Bir şiiphe ve nihayet inşirah çu rak:bi Aliye atfetmek için, kendini Cümhuriyet gazetesi makine daire

de yaraladığı delillerle tesbit edilmiş- sinde makine komisyoncusu Blilmeli 
k · ·· k d bıçakla 'l.'a ,1lıyan Vanlı Mehmed Ali Zaman geçiyor, ve geçtikçe her güniin l cMaalesef, dedi; herkes sizi benim a- ı ~ ertesi gun er en en meseleyi kc.ırcala- tir. J 

vak'alannı geçmiş günlere n~klede~~k dar takdir etmez. B~gün bir şeye. vak1f 
1
mak, bu söz!er~ ~!tında bir hakıkat var- Müddeiumumi muavini dün Cerra'h dün adliyeye verilmiştir. 

araya bir perde çekiyordu; benimle Hu - oldum ve hemen vakıt geçmeden sıze ha- sa onu bulmak ıdi. pa§e hastanesine giderek, suçlunun i- Suçlu. 4 üncü sorgu hakimliğince 
seyin Hilmi paşa arasında da böyle bir ber vermek istedim.> Bu iş ancak rnembaında görülebilirdi. fadesini almıştır. isticvab edildikten sonra, tevkif olun• 
sis tabakası peyda olmuştu; ben onu, is- Kendi kendime: cHayırdtr inşallah!.> O membaı aradım buldum ve sabahleyin Hadiseyi müteakıb, henüz i~lediği mu~tur. 
tifasını o gecenin hikayesini unutur gi - dedim. kalkıp hazır olduktan sonra arabayı iste- cinayetin tesiri altında bulunan katil, ------------
biydim; !Akin o beni unutmamış olacaktı Hiç hayır defildi. Devam etti: cFırka- diın. zabıtaca a-lman ilk ifadesinde suçunu Almanyadan tütün mübayaaaı 
ki bir gece, gene geç vakit telefonla u- da aleyhinime fedid bir cereyan var. Si- Doğru Talatın evine... kAmilen itiraf etmişti. Bu defakj istic- için bir heyet geldi 
yandım, ve onun sesini i~lttim. zi istifaya davet etmeğe karar verilnüş. Galiba o da gece uyumamıştı ki beni vabında ise inkar yoluna sapmış ve de-

Beni bir mesele için görmek istediğini, Muvafakat etmez.seniz azle kndar gidile- haber verdikleri zaman henüz yatağında m;ştir ki: 
evine kadar, hemen şımdi, gidecek olur - cekmiş. Hatta yerinize halef bile tayin o- idi. Mabeyn başkatibinın hl>ylc sabahın _ Vak'a gecesi Sirkecide bir sine -
sam memnun olacağını söyledi. Gecele - lunmU§-> erken bir saatinde cvıne kadar gelişinin maya gitm;ştim. Sinemadan çıktıktan 
rini uykusuz geçiren bu zatın başkaları Acaba kimdir? diye bir sualımi bekli- fena bir sel>ebi olacağı vehmile beni bek- sonra. saat ı 2 sularında evime dön _ 
hesabına 0 gecelerin nasıl geçırtldiğini ycrek durdu, ben sormayınca o söyledl: letmedcn hemen o yatak kıyafetılc geldi diim. Metres'm Feriha ile dargındık, 0 
tahmin edemeyişine şaŞ!l\ak icab ederdi, cHacı Adil bey!> ve her vakit a1ay eden sesılc: cilaşkatfü gece bar•şmaya karar vermiştim. Ka
fakat §aşmağa vakıt kalmadı; cAcaba ne- Dedi. Bu dinlenilen sözleri bittabi bü - b~y ... (Bana guler~k böyle hitab eder - p•yı da açık bulunca. bu maksatlla içe
dir? Gene ne var?> dıye bu derece acele yük bir merak ile fakat ayni zamanda eli) ne haber? .. dedı. . . ri gird;m. Odama çıktım. Oda karan _ 
edilişinin sebeblerini arn...t•rırken bir yan şu"phe ile te'akki ediyordum hele son sö- Anlattım. En evvel benı bıraz çatlkça 1 k 1., 'h . erde 'd' Fe 'ha a· 

"'j..... ' • • 1 ı ve en ~ ıç ı ı. rı y . 
dan giyiniyor, bir yandan da gecenin bu zü pek şüphe ile ka11ıladım. Asıl mt>rak 

1 

dınledı, sonra gene alaya avd<:~ . ed:rek: c- Şu lambayı yak> dedim. Ceva-
saatinde Nişantaşı konağından çıkarak olunacak cihet paşanın bunlan bana söy- -Demek, sana sara~·dan yol gor~n.du. A- bPn: 
araba bulmak mümklin olmıyacağına gö- ıcmeğe lüzum görmesinin sebebini keş - dam, sen orasını, hunkfırı pek ıyı 1darc G k ded' 1· t b <l • bo 

ı . . . . . ~-. :raz vo > ı. ş e, u sıra a 
re yan 'karanlık sokaklardan tA Şişlide fetmekti O sırada zihnimde bır uğultu cdıyordun. Hacı Adıl bu ışı senın kadar v b' · 

1 
ld B Al' ·a· S 

· b b' . . d ? • gazıma ır e sarı ı. u, ı ı ı. ~ on-onun konagvına kadar yaya yürümenin içinde fikirlerin araı::ından hakikati av - ecere ılır mı, ersın... 
1 

b'ttt? Art k f k d d 
~ • ra. ne o up. ı . ı ar ın a e -

zahmetini düşünüyordum. Iamnk imkanı yoktu, bu işi yatağ•ma gir- Sonra birden alayı bırak ırak ciddi ha- w •1. . Jiat 1 •amıvorum orasını .. Yal-
ı k 1 . ·r 1 . . hık" gı ım ır ı' Yarım saat sonra konağuıın dış mer - dikten ve kim bilir na~~l gc. ece o an uy- lile: - Bana şu ıstı a mese esını aye nız. suç alet: ·olar~k bulunan bıçak be-

divenlerindcn çıktım, o, caddeye nazır kuyu beklemek için gozlerımi yumduk - etsene!... . d - 'ld. 
1 . 0 . .. 1 . . h t • mm errı ır. 

odasında bana muntazırdı. lk sözlerin tan sonra yapacaktım. nu kımseye soy em~mııştım. a ta re- Hıdınn hastanede firar için fırsat 
ne 0ıd .. ~ .... a bugu"n vakıf değillm, asıl cSize ha'bcr veriyorum ki dedi· §im - !ikim başmabcynciyc bıle anlatmamış - .. l d·-· d"kk t· lb tın' us..... ' • . goz c ıaı naznn ı a ı ce e ış ve 
batınında kalan davet edilişimm sebebi- diden tedbir alınız ve şevketpenah efen- tım, bu, benımle esvabcıbaşınm arasında d" lh h~k· rv· b d 

ld dımiz nezdinde de münı:ısib bır tesoobüs - kalınış bir sırdı. Talat bunun hikiiyC>slni ttmk.sfu~ ceza 3
•
1
1
m ı7ıncDe 5ıdyaenınitı·a ni te§kil eden mesele o u. . . ,. ··~ . e' 1 Kar n ven m1'- ır. un , -

B., m .... eleyi ..ar.yıe ıcmal etmek rnüm _ tc bulununuıı > Bu kendı istıfası vak - elbette ogrenmış olacşktı, herhalde bır b k t'l' h t ed k' t w b 
.... ...... r- · · · . . . - . aren ·a ı ın as an e ı ya aP,1 a -

LJ:-...N'r.· cBillrsiniz, ben sizi ne ka- asını hatıra getiren bir sözdü, yalnız ona defa da benden dınlemek ıstıyordu. Hıç d b. . d "ı...-t ~kl v 
.a.uın.l.. • • •. . • 1 . k 1 t şın a ır 3c.'n arma noJA: ~ eme~e 
da erım. Arada uzun senelerin tesıs cevab verdım: cFırkaca boyle ibır karar lbır tarafını ihına etmiycre an atım. b 

1 
t 

r 'f!JfN • • • • • .ı:..:-d d' .... 1 b aş amıcı ır. 
ettiği bir rabıta var. Sonra ıızin diraye - venlmişse şevketpenan efendınuze bey - Ken~uı e na ıren goru ~n sa ır ve S d f •

1 
b" k . 

tinizi iktidannızı en ziyade takdir eden- hude bir müracaatta bulunmağa lüzum hilm ile. fakat hep alaya munlıemik fıt- an a ye 1 e tr omıser 
lerde~. Hatırınızdadır ya, siz daha kü-ı kalmaz. Zatı saminize bu hayırhahane ilı- ratının gülümsemesile dinledikten sonra: muavinini y~ralı 30 sabıkah 
çük bir 90C\lk iken, ben sizde m~C'lld ve t~rınızdan dolayı arzı ~kran ed~rim. V~- - ~e~ala! d~i, dün ge.ce. sana sö!le - hapse mahkum edildi 
inkişafa müstaid liyakatleri görmeğe mu' zıfemi terketmek: zamanını da büyük b:r diklennın sebebı gayet aşıkar! .. Senı fır-
vaf1d: olmuştum.• tevekkülle karşılamak en doğru bir ha - kaya karşı üşütmek ... Bundan ne çıkar, Bir şikayet üzerine Gal~ta karak~-

B ilti! t sözlerini dinlerken kendi reket olur.. bilmem, herhalde 5ana bir üzüntü, bir luna çağmldığı sırada. komıser muavı-
ken:iıne: :Bunların sonu iyi ıeleceğe Tahminen 'böyle mukabeleden . sonra kuruntu vermek. İşte sen o istifa gecesi ni Tevfiğin üzer!ne sandalya tttarak ya 
benzemiyor. Bu tütsUlerin beni uyuştu _ daha ziyade kalmakta belki temkın tav- onun umduğuna muvafık bir netıce al - ralıyan ve tabkı: eden sabı~a!.ı Mar -
nıcu bir hikmeti olsa gerek.... diyor - rını elden kaçırmak tehlikesi görerek a- -saydın dün gece onun evine kndar yo - mara Ha~anın a~ırceza~a . görulen du~ 
el yağa kalktım ve ~n süslü temenmılarım- rulmaz, bu sabah da buraya kadar zah - ruşmre>ı dun netıcelenmıştır. 
~ öyle olduğunda fÜpheye mahal dan birini savurarak Şişliden N•şarıtaş.ı - met etmezdin. Sen şimdi. burada~ı gene 

kalmadı, iyke tütsülendikten aonra o de- na kadar l~ sokakların kaldırımlarını se- arabana biner. sarayına gıder, padı.şahına 
vam etil: ke seke avdet ettim. Düşünmüyordum, da bunlardan hiç bahsetmezsın. Başka 

cSmn sarayda mfi9kül vazifelerinizi fakat zihnimde bir kasırga, bu kasırga - yapılacak bir iş yok ... 
ne meharetle idare ettiğinızl, tevketpenah nın içinde türlü ihtimaller ve hepsinin Siması berrak, gözleri ruhunun saffe
efendimir.in ne kadar teveccüh ve itima- merkezinde de cHüsevin Hilmi paşanın tile ışıldıyan, alaycılığının alt~~dan ha -
dını kazandığınm daima gör.iyordum.> galiba bir öc çıkarması! .. > şüphesi vardı. lis hissiyatı insanı ısıtan bu mustesna a -

Bu cümle biraz da siteme benziyordu. Bu gece uyumadım, yapılacak yeg~ne damdan yüreğimde aı1m bir inşirah ne - •Son P<>fita.. nın tefrikası: 28 

ayrıldım. Artık anla§ılmıştı k~ hiç mtis -
tabak olmaksızın derin bir kin kazan -
mıştım, ve kim bilir nasıl vesilelerle bu 
kinin tezahürlerine maruz kalacaktım. 

Nitekim öyle oldu. Bu da aynca karı
§1k bir hikayedir. 

Halid Ziya Tlşaklt9il 

MUeıim hayretle bu kadına bakıyor
du. Onu hiç bir yerde görm~işti, ta
mmıy<>rdu. Vlcdanını tu:yik e -
den bildiği ne olabilirdi? .. 

Kadın ortays çıkmıştı. Mücadele -
den yırtılan. nçılan ötesini berisini dU
:r.eltme~. dannadağıruk olan eaçlarmı 
bir niıama koymağa çalıırrken reise 
yah•arıyordu: 

__...,,..~ ~~I Nllllll 
AHK.iRlAI~ 

- Beni dinleyin . .söyliyeoeğim çok 

mühim şeyler var diyorum size.. bir damganın alnımı kirletmesi paha - -·Yani oğlunun anası.. ğacına götürüyordunuz. Benim bildi -
Reis s~rt bir sesle kadına hitab etti: sına söyliyeceğim.. Reis sordu: ğim sır onu hiç olmazsa ipten kurtara-
- Bize bilmediğimiz ne söyliyebi - Hıçkırıklar boğazında düğümleni - -- Bunu nereden biliyorsunuz?.. bilirdi. 

lirsiniz! Muhakeme hitam bulmuştur. vor. bazan tıkanacak hale geliyordu. Kadın kollarını yanına salıverdi: - Siz o evde niçin bulunuyordunuz? 
Bizi oyalamak mı istiyorsunuz.. · Reis, müddeiumumi, Azalar birbir - - Bunu aöylemek beni mahvetme- Reisin bu sorusunu, şöyle cevablan-

Genç kadın dövünüyor. mendilini }erinin yüzlerine bakıyorlardı. Müd - ~ kfıfi .. faknt söyliyeceğim. Cinayet dırdı: 
ağzma kapayarak hıçkmklannı boğ - deiumumt eli ve başile cdinliyellm ba- günü ben ere ayni evde ve biti~ik od~- - Orasının bir randevu evi olduğu-
mağa. kesik kesik anlatmağa çalışıyor- kalım!• ı konuşan bir işaret yaptı. da idim. Bunu benden başka bılen bır nu bıliyorsunuz. Ben bir günah işle -
du: Reis: insan daha var .. Aşıkım.. dirn. oraya gittim. Evet kocama ihanet 

- Hayır. vallahi. billahi, çocuğu - - Bunları bırakınız, bahsettiğiniz Kadın henüz sözüni.l bitirmişti ki. ettim. Bunun keforetini bu müdahale 
mun ölüsünU öpeyim oyalamak istemi- müth"ş sır nedir, bunu söyleyiniz, de - arkada bir cismin yere düşmesinden ile vermek istiyorum. Biz bitişik oda
yorum. Bilmediğiniz çok ~Y vaT di - di. hasıl olan bir gürültü ve kaynasrna du da idik. Aşıkımla kavga ediyorduk. O 
yorum.: B~ a~am. bu zavallı insan siz- Genç kadın düşmemek için avuka _ yuldu. ~nç kadının koluna daıyan - benim üzerime atılmıştı. Mücadele es-
d~~ muthış bır sır sak~adı. B~n~ ~ tın masnsma davanmağa mecbur ol - dıih adam. olduğu yere yığılmı~ı. nasında, bir sesin: 
bıhyorum. Aylardanbcn beni ölduru - du. Derin bir nfl~es aldı Asabına hA- Kadın. hiçbir şey olmamış gıbi de - - Sen, sen, sen ha? .. 
yor b~ bildiğ·~ sır .. ke~isi söylemi kim olmak istiyordu. · vam ediyordu: Dtye bağırdığını duyduk. Aysel: 
y~r. bır tesa.d.uf bana oğrettı.. Bunu . -- Öldürdüğü kadın, bu adamın ken _ Evet. şimdiye ksdar onun tazyi- - Niyazi sen ha! diye mukabele etti. 
söylersem bılıyorum ben de mahvola- dı karısıdır. kil .. lnmedim söyliyernedim. Yuva- Hiddetle hayret kanşık bir sesle bir 

ğı F k 1; .. ö .. b. . e soy .... ' 
ca m. a a goz g re gore ır ınsa - Salon bir anda karışıvermişti. Müş- mm yıkılmasmdan. herkesin benden şeyler konuştular. Bunları pek an1aya-
nın a.~ı~ması.na razı olama:n·· Aylar - terek bir hayret nidası salonu doldur- iğrenmesinden. gi.\nahımın meydana madık. Erkek: 
danben bır gece gözüme uyku muştu. çıkmasından korktum. Fakat artık da- - Cavidln sevdiği kadm sen misin, 
girmedi. Yuvamın yıkılınası ve kötU Kadın gürültüye rağmen ilave etti: yanamaıd.ım. çünkü bu zavallıyı dara- sen değilsin değil mi?. yalvanrım ıöy-

Dünkü A vrup~ ekspresile şehrimi • 
ze 4 kisilik bir ticaret heyeti gelmiş
tir. Hc;.et, Almaınyanın maruf tütün 
fabrikalarının mümessillerinden mü 

teşekkildir ve garda tütün limited şir
keti müdürü ve sehrimizdeki bazı tli• 
tün ihracat firm~annın mümessilleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Bu seyahatin Almanyaya ihracı der• 
p!ş edilen 5 milyon liralık emtia meya 
nında yer alan ve miktarı 1 milyon iO~ 

bin liralık olduğu söylenilen tütünün 
mubayarısile alakadar olduğu tahmh1 
edilmektedir. 

Mubavaa edilecek tütünler ağlebf 
ihtimal Ege mıntakasının düşük kali • 
teli ve ucuz nevi tütünlerinden olacak 
tır. 

Şişe ve cnm tevzi deposu açıldı 

Şişe ve cam fabrikası. Eminönitnde 
Ticaret hanında yeni bir tevzi deposu 
açmıştır . 

Bütün küçük toptancı ve peraken ~ 

deci!ere tevziat yapmak üzere bir kaç 

güne kadar faaliyete geçecek olan bu 
depo, şimdilik asgari 200 lira miktann 
da siparişlere cevab verecek. ileride 
ihtiyaç hissedildikçe bu nisbet geniş " 
letilecektir. 

Şişe ve cam fabrikasının bu depoyu 
açmaya· karar vermiş olması alfıkada.r
lar arasında memnuniyetle karşılan -
mıştır. 

Küçük toptancılar bugüne kadar şi
s.e ve cam fabrikcısından siparişlerini 
;lmak için bir takım füzuli masraflara 

girmek mecburiyeti karşısında kalmak
ta idiler. 

Bu defa depo bu mahzuru tamamile 
ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

le .. beni temin et! diye yalvarıyordu. 
Kadın sert sert bir şeyler söyledi. 

Galiba ben olursam ne çıkar. bu seni 
neden alAkadar ediyor. Yirmi sene a -
rayıp sormadığın kadınla ne sebeble 
meşgul oluyorsun? diyordu. Bir aralık 
erkek avazı çıktığı kadar bağırdı: 

- Orospu oğluna da mı kıydın!. 
Herhalde Aysclin gırtlağı sıkılıyor

du. Hmltılı bir sesle sordu: - Hangi 
oğlum?. Erkek. Cavid senin oğlun -
dur, oğlunu bulmanı, tanımanı istemi
yordum. diyor, bugün gibi hatırlıyo -
rum .. o mel'un hasta-lığı yavrucağa da 
aşıladın! diye dövünüyordu. 

Biz bitişik odada bir facia geçtiğini 
hissedip sindik. Yanımdaki erkek bila
hare büyüyen gürültüden. feryadlar -
dan içerde çok daha feci facialar cere
yan ettiğini anladı: - Kaçmalı! Ba~ımıza 
iş gelecek! dedi .. Biz polisler gelmeden 
ev.n arka kapısından uzakla-ştık. Son
ra hir kenara çekilerek karakola götü
rülüşünü seyrettik. Odada bağıran şu 
zavallı babaydı. O gündenberi deli gibi 
yaşıyorum. Çünkü hakikat gayet usta
lıkh snklanıyordu. Saklandığı müd -
detçe de bu adamın aleyhinde netice 
verecekti. İtiraf etmekten korkuyor -
dum. Kocam günahımı haber alacak. 
yuvam yıkılacak ve ben bir fahişe ad
dedilecektim. 

(Arkan var) 

• 
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SPOR 
Mekteb er arası futbol 

ve voleybol maçları 
Galatasaray salonlarında sarı kırmızılıların müsameresi 

çok ıüzel ve zevkli oldu 

Tcıkfttn - Haydarpaşa LiHleri maçından heyecanlı '"' .. ,. • 

SON POSTA 

Radyoda bir çeyrek 
konuşmak için 26.000 

lira alan adam 
Amerikan radyosunun en mühim ıah

siyetlerinden biri muhakkak ki M. Kal
tenborndur. Maamafih Avrupada onu ta
nıyan olmadığı gibi ismini dahi bilen 
yoktur. Fakat onu her akşam 52.000.000 
Amerikalı dinlemektedir. 

Columbia Broadcasting System büyük 
radyo kumpanyasına mensubdur. Bu 
kumpanyanın 'başmüsahabecisidir. 

Hergün beynelmilel vaziyet hakkında 
mü.sahabelerde bulunur, bir dakika bile 
~ durmaz. Durup dinlenmeden Paris, 
Londra, Berlin, Romaya telefon eder. 
Havadis arar. Bu memleketlerin p.hsi
yetleri ile uzak mesafeden mü!Akatlar 
yapar. 

Radyodan istediği gibi havadis alama
dığı takdirde tayyare ile derhal Avrupa
ya gelmekten çekinmez. 

Son aylar içinde dört defa A vrupaya 
gelip gitm~ir. 

M. Kaltenborn uzun boylu, kavi bün
yelidir. Bir üniversite profesörüne ben
zer. 

Sayfa 7 

.SOn Post .. nm rabıta romanı: 77 

Yazan: CEVAD FEHMJ 

Son perde kapanırken 

Çok dinç olmasına rağmen tam altmıı 
yaşındadır. lsticva.b başladı (Yannki tef rikamıza aid resimlerden) 

Sesi radyoya pek güzel uymaktadır, Rıdvan Sadullah: dasına taşıdık ve bir kanapenin u rine 
tahsil derecesi çok yük.sektir. - Pekala, Necla hanım, dedi. Siz ıim- ;yatırdık. 

Mükemmel surette almanca ve han- dt lütfen nişanlınızın yanma gidiniz ve O kadar derin bir şaşkınlık i nde bu-
~a tekellüm etmektedir. Yirmi yaşında yeni bir iş'arırnltl8 kadar onun yanından lunuyorduk ki şuur ve muhake , c bakı-
ıken Fransaya gelmiştir. O vakit Ameri- aynlmaymız. mından :bizim için de şu gozlerimıı önün-
kada Wisconsinde intişar etmekte olan Genç kız: de kendinden geçmiş olarak yatan ka-
küçük ibir gazetede çalı.~ıyordu. Dünyayı - Emredersiniz, dedi. Yalnız yengem dından farklıdırlar, denemezdı. Rıdvan 
yakından görmek, tanımak arzusunda geldiği zamruı haberdar olmak istcrı:n. Sadullah nasıl bir oyun oynuyordu? LE>y
idi. Fakat parası yoktu... Zavallı çok hasta ... Necdetı öyle bırdf'rı- ıa hanuna neden yalan söylemiı;;ti? H :yır 

Bir gün Nevyork limanında bulunan bire yatakta gorürse bayılacağından kor- neden yalan söyledığini anlıyor, hı ecıi
bir ticaret gemisinin kaptanına müracaat karım. Mümkünse kendisıni nişanlımın yor, faknt buna kendimiz: de in nmıyor-
ederek Avrupayı gönnek arzusunda bu- yanına ben gotüreyim. duk. İnanmak elimizden gelmı~ ordu. 
lunduğunu bildirmiş ve muavenette bu- Rıdvan Sadullah manasını anlamadığı- Genç kadının önünde kı) laımı bvu.-
lunmasını rica etmiştir. Kaptan m:iracaa- mız bir tarzda gülümseyerek mukabele turmuş olarak ayakta duran Rıdvan Sn
tini bir şart ile kabul etmiştir. O da va- etti: dullah dişlerinin arasmdan a ·a) ıb bir 
purun nakleylemekte olduğu 500 sığır ve - Olur, tabii olur .. · Gelir gelmez ha- ses1e emretti: 
danaya nezaret eylemesi... ber veririz. - Bıınz lokman ruhu getirin! 

O seyahati Avrupaya yapmış olduğu Genç kız çıktı. Hepımiz Rıdvan Sadul- Derhal koşarak ecza dolabından iste-
Darünafakn - Kabataş Liseleri takım.lan bir arada seyahatlerin ilki idi! lahın ~züne. bakıyordu.ot. V~~~ği son i· ı nileni getırdim. Rıdvan Sadullah şişeyi 

Dr n Taksim ve Şeref stadlarmda li- Beyoğlu Halkevi salonunda devam e - Bir müddet sonra, Amerikadn intişar zahat bıze bırçok hakıkatıerı oğr7,tmeK- genç kadının burnuna götürdü. Dostu-
ıe1er a-rasınaaki futbol maçlarına de - dilın;.ştir. Galatasa-ray Muallim mekte- etmekte olan cBrooklyn Engle. gazetesi- le beraber gene davanın esası muphem muz intizarımız hilafına her zam~nki so-
vam edilmiştir. bini 15-1, 15-1; San'at mektebi Ticn- nin Paris muhabirliğini deruhte etmişti. k~lmış ~.l~yord~. B~_husUiita pek fazla ğukkanlılığını kaybctm"şti. Fevlrnı·cıe si-

Taksiın lisesi 1 - Haydarpaşa 1 ret lisesini 15-9, 15-5; Şişli Terakki de ~k faal b.i: .ad:ın1 olan M. Kaltcn~o-~n b~ ş~y. o~renmış de~ıldık .. Buna rağ~en nirli görünüyor, kendis·ni t'lp•amak için 
_Gunun ilk müsabakası hakem Tarı- Yüce Ülkü takımını 15-7, 15-9 mağlub bugun mevku iktıdarda bulunan butun ~~r hı~ı ~ablelvu~ ıle anuyorduk kı ~a- büyük bir cehid ve gayret sarfettiği görı.i-

ngı~ idaresinde oynandı. 1-1 berabe: etmişlerdir. devlet reisleri ile mülakatta bulunrnağa ıd oldugwnuz facıalarııı son perdesj lüyordu. 
re bıt~n ilk devre çok sürntli ve zevkli G 1 t a a n Us e 8 • muvaffak olm\l§tur. kat'i surette kaparunak üzeredir. Nihayet mutad tebes:.ümiı dudaklann-
oldu Ikin . d a a as f YI m am f Si Kaltenborn ismi bugün Avrupalılar Rıdvan Sadullah saatıne bakarak aya- da görundü. Genç kadına douru enı"lerek.· 

. . · cı evre maçı kazanmak için ğ k 
0 0 

dıdınen H d Galatasaray klübü tarafında!ı tertib için tamamile yabancı bir isimdir. Fakat a alktı. Biz de kendisinı gayri ihtiyari - Haydi bakalım, ayılmanın tam za-
\.._t . ay arpaşa ile beraberliği kay ed:len J·ı·mnastı'k mu"'sameresı' du·· n klu"'b A "k d b"lmi kt H taklid ettik Nı"çı·n bö'yl"' yap tık? B. · d ded. S d k ue mck ıstern· T ks. 

1 
. . • men a a onu ı yen yo ur. er ge- · "' mış . ırı- manı ır, ı. aat o uzu ge\jyor. Tre-

nerj ik b' .:yen a ım ısesırun e -. salonunda biivük bir kalabalık önün - ce, hergün milyonlarca Amerikalı can ve ii mi geliyordu? nin hareketine pek nz kaldı. Sonra seya-
ır mucadelesi halinde geçti. . de yapılmıstı;. · gönülden onu dinlemektedir... Birden kapının zili acı acı çalınd1. hat projesi suya düşecek ... 

Ligin Işık ~ - Hayriye 1 Elli beş kişinin iştirak ettiği bu mti- Rıdvan Sadullah hiç mutadı olmadığı Genç kadın gözlerini yavaş yavnş ara-
Ray . :11 vvetli takımlarından samered~ on sporcu finale kalmtş w halde koridora koşarak kapıyı açtı, tabii ladı, bir lahza donuk ve sabit bir bakı~la 
kını rı~e ıle genç. fakat enerjik bir ta- bunlar arasında yapılan ikinci bir m·; bi:ı de arkasından yürüdük. Rıdvan Sadullaha bakt1ktan sonra tekrar 
1- l :e:~ Işık . on birinin müsabakası sabakada G<tlatasaraydan Nejad r _ Kapının kanadı aralandığı halde zil daldı. 
Çok ere bıten ilk devrenin orta- . . z· .k. . S di üç·· ü J ._ !hAla çalmakta devam ediyordu. Sanki Rıdvan Sadullahın tavrı, söz söyleyişi 
lar zdevk]i ve 1.aman zaman sert oldu. ~ncı. ıya 1 ıncı, a unc 

0 
r. kapıyı çalanın parnıağı zi!e yapıŞIXllJ, b.i- öyle garibdi ki bir kadınıa bu şekılc!e ko-

ın a hak,_.,. Hayri ı· · d b. ur. tün ga t' ğm d 1mı ğu 'Ik kaç ~... ye ısesm en ır- Jimnastikten sonra Galatasara) la. yre ıne ra en ora an ayrı yer- nuştu nu ı defa duyuyordum. 
oyuncuya ihtar vermek b · du. Kapı kanadı adarruı.kıllı a"ıhnca bir Kadının tekrar dald .. · b. 

Yetinde kaldı. mec urı- Kolej muallimleri ar:.t'sında yapılan kadın _..,ı· acı bir fervad, bı"r ~çı"'lık s:1>k. ıgıııı gorunce ır-
İ 32 3 ~ "''""' J 6 r den yeniden hiddetlendı, kısık bır sesle 
kincı devrenin ilk 15 . basketbol maçı da ye karşı "' savı linde yükseldi: 

riye . dakıkası Hay .
1 

K 1 . lr 1 . k t bağırdı: 
kat nın hakimiyeti altında geçti. Fa _ ı -e M"~ e~ ;;~a ~m en azan:J; ~~l - Doğru mu, ga:retedeki haber doğı u - Giresunlu Süreyya kız! Hacı Haran 

Yavaş yavaş açılan Işık İhs usa a a ar an sonra r e ere mu? Allah aşkına söyleyiniz.! Necdetı de efendilerin torunu! Haydi bakalım, artık 
11.tac:ile ·k· · ' an va- ·k d'l · l d l fak 1 ıncı bir sayı kayda rnuvaf- çay J ram e ı mış ve sporcu ara ma a öldürdüler mi? Aman yarabbi ... Aman oyun k.ifi ... Şehir tiyatrosu sahnesinde 
'bitti~ldu. Oyun 2-1 Işığın galibiyetile yalar verilmiştir. yarabbi... bunu takdirle seyrederiz, fakat burada 

Hayd rpaşı lisesi tarafmdan Kaltenborn Gelen Leyll hanımdı. Genç kadın sem- temaşaya tahammülümüz yok! Hah şöy-
Darüşşnfaka O - Kabatas O 

Ştref stadındaki bu gu··nu··n :Ik Çok ·· ı maçı 
Ski suratU ve heyecanlı olmuştur. Her 
k takım gü.zel bir oyun oynamışlar. fa-

at sayı kavdedernemişlerdir. 
Boiaziçi 2 - Yüce Ülkü t 

Haftanın ··h· d1ğ· k en mu ım maçı beklenil-
~ :dar zevkli olmuş ve her iki ta-

guzel bir oyun oyn 1 tkede Boğa . . amış ardır. Ne-
zıçı. maçı 2- t kazanmıştır 

Mektebler voleybol maçları · 
Mektebler araaı voleybol 

maçlarına 

b
. k 1 ı·b d"ld" deliyerek içeri girdi. Bol ışık altında si- le, kımıldan! 
lr Oşu er 1 • 1 1 En ""'k para kazanan adamlardan bin·-:r masını görunce Necllya hak verdik. Z:ı- Giresunlu Süreyya kız ... Hacı Hasan 

Hllydarpaşa lisesi tarafından bu Pazar gtl dir. Kendisi hayatını şöyle anlatmıştır: vallı çok bozulımıştu. Çok zayıflamıJ, ay- efendilerin torunu ... Rıdvan Sadullahın 
nü Fenerbahçe stadının dönümünde başla - - Ben Amerikan radyoalanndan en ni zamanda belki oo. yaş birden ihtiyarla- bu sözlerile zaten derin bir şaşkınlık içiıı-
mak üzere 3500 metrellk blr koşu te.rtıb edlL mühimmi olan Colunıbia Broadcastingin 
mlştlr. Koşuya bütün lise, öğretmen ve sanat bQ§lllüsahabecisiyjrn. Hergün muhterem mıştı. de bulunan bizlerin ne hale geldiğimizi 
okullarlle Ticaret Lise.si davetlldl.r. dinleyicilerime on beş dakik m .. dd tl Rıdvan Sadullah içimizden ona en ya- kolaylıkla tahmin cdcbillrsiniz. Hcpimi-J l · ,. · b" a u e e kın mesafede duran ~kekti. Bekliyorduk zi bunaltan bu halden sıyrılmaya henüz 

08 OUISfflRkyeAI lr konferans veririm. Bu on beş dakika için ki her zamanki yan milstehzı tebefısilmü vakit bulınamı.ştık ki Rıdvan Sadullahın 
muva a ıyeti kumpanyadan tam 20·000 dolar alırım. ile bunun aslı olmadığını söylesin, ayni k h 1 k ""ks ld' 

(Takriben 26.000 Türk lirası>. gitti ·çe ırçın aşan sesi ıe rar yu e ı: 
Nevyork 10 CA.A.) - Dünya at;lr sıklet 

boks 4nmplyonu Joe Louls ŞUl'll Arturo oo. Bu parayı alnımın teri ile kazandığıma 
do'yu 15 ravundluk bir maçtan sonra sayı eminim. Amerikan halkı beni çok sever. 
~:abile mağlüb etmiştir. Bu karara ltlraz Ben de halkı velinimetim sayarım. Ame-

llmlst.ir. ik k .. l"'l · b 1 d k r an oy u en, u un u ları en ücra 
köşelerden beni dinlerler. Ben bilhassa 
onlara hitab ederim. Onlar Avrupa ha· 
vadislerine Aşıktırlar .1 Fakat işin doğru
sunu isterler. Onun için hissiyat ve pro
pagandalara kapılınadan doğru haberler 
vermeğc çalışının. 

56.000.000 Amerikalıya kendini dinlet
mek hiç te kolay bir iş değıldir. 

Geçenlerde Berlinde idim. Amerikalı
lara oradan rnüsahab<'de bulunacak idim. 
Serbestçe konu amıyacağımı anlndım. 
Bunu açıkça vatandaşlarım:ı söyliyemcz
dim. Diişündüm, taşındım. Vaziyeti an
latmak için onlara yaınız şunları söyle-
dim: 

cSize BC'rlindc>n hitab ediyorum. Ka-

zamanda yanına koşarak bayılmak Qz~ - Elini oradan çek diyorum, çek elini! 
re olan genç kadının koluna girsin, onu Ayni zamanda yıldırım süratilc kndı-
en yakın kanape veya iskemleye dotru nın üzerine atıldı ve Leyla hanımın bize 
götürsün! Fakat ha)nr, beklediklerimi?,.. göstermeden yanındaki sıyah deri çanta
den hiç biri olmadı. nın içine kayan elini bileğinden yakala

Rıdvan Sadullah hepimizin hayretten 
alabildiğine açılan gözlenmiz önünde ba
flnI eğdi ve gamlı, meyus bir eda ıle: 

- 1faalesef doğru hnnınıefendi! dedi. 
Yeni bir kurban verdik, elımizden gelen 
her şeyi yapmaklığımıza rnğmen cani 
bizden daha zeki, daha kuvvetli çıktı. 

Genç kadın sonuna geıcn bir mum gi
bi dakikadan dakikaya ı:oluyor, gittikçe 
daha fazla kC'ndinden geçiyordu. Nıhayet 
bayıldı ve Rıdvan Sadullah ancak son sa
niyede kollarını açarak onun rarketer Ü· 

zerine düşmesine rnanı oldu. Kendisine 
yardım ederek Leyla hanımı misafir o-

dı ... 
- Yılan, ı;eni!. .. Yeni bır suiknsd te-

şebbü.9\i ha! ... İyi amma yavrum ben 
Rüstem Paşa ahfadından değilım kı ... O
lur şey değil, biraz gafil davransaydım 

fimdi öbür dünyayı boylamış olacaktım. 
Hedef alnımın ortası ... Ateş... Yağma 
yok kızun, yağma yok... Ben kolay ko
lay ölmem. Haydi bakayım, şimdi çıkar 

çantadan elini... M rak etme bıl ğ ndE>n 
sımsıkı tutuyorum. Çıkar da avu nun 
içinde bulunan şeyı b ~ r de gorsunler. 

Rıdvan Sadullahın demir gibi p:ır

rnaklannın tazyiki alt ndu mo ar ı ka

dın eli yavaş yavaşça •, an çıktı, bu na
rin elin içinde bir !abıuı :ı bulundu unu 
dehşetle görduk. 

Galatasara11 denizcileri 

pıda dört S. S. nöbet bek1iyo ..... > Bu söz
lerim işi Amerikalılara nn1atma~a kfıfi 
geldi!... Konferans1mı ona gore dınJe .. 
diler ... 

İyi ve dolgun bir müsahabede b:.ı1un-

mak için bilatcfrlk bütün matbuatı oku
mam elzemdir. Bunun için de hergün üç 
saat kadar vakit geçiriyorum ... İşte gö
rüyoriunuz ya ... Radyoda b~müsahabe
ci olmak hiç te kolay bir i§ değildir ... > 

Serkomiser boğuk bir sesle sö)lcndl: 
- Hav Allah belfısını versin! 

(Arkası var) 
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Meseleler Buna,azla11ayrlStlreşlik Fin er dün y ni .bir zafer 
_ n.:.:: :ımil-:';:-ı-~ bu::::~ .... '":ı..ıur .. _ . 

8 ~~,~~~~L daha kazandılar 
.. .. ıaras ~ lhiiı'- :ma. (Oof!1ieel) iler ilema Dl'l"'ede tlflia- bek.liyerilerın ekmeğıne yag s:.ırmek1e ... n 

:guÇtur • .c'Balb •. . ~. m ıfirmiq gtbı gözler1 açilır. itham eden bu arkadaşa meeburl bir ce- (Ba.P.rafı ı inci sayflHla) stokholm 10 CA.A.l - Bir İsveç gön~ 
met .eder, kolaylık ,gostenr. - Aman erendim ben qeyanatta buluna- :vab vermek !icabıediyor. ler.l müfrezesi J:ıau dafi .ba.taryası .11-ı 

.. "k d ı d ı da aevgl Te allkada o üdft ü idi ı Helainki, 10 - Finlindi,a tebliği: Buvu ev et a am marn. ar m r ne ı n Bıra 1hubra ard 'Cl' t kan Ftn1andlya u:dudnndan bir :SOvyet. avcı 
haltbı. bernberdlr. ~ - ._ iki Dar müdürüne gict.ntnız: :c ru :v ır ıye 'Oraya çı Kareli berzahmda, duıman taarruzu 9 :Jı 

:ııec:rıy.at dırrnrı _d ta ı yares!ni düşilrmcğe muvaffak olmuştur. 
aımt a?Ulndaöıt. - Oıuıetecı... s - ·-r urup ze enıyor. • Şubat günü topçu ve tanltlarm da yardı- tayynre cilr•etkAr uçuşlarla halk a 

FHiinca idarenin miidlrt. umumtatnl gör- Dcmede:ı yerinden kalkar .. ~e .. euyeıeıt· Bu satırları, .o akşam Tefıkimizde oku- devam <etınijt.ir. Düşman tazyiki b&tW blr debfet. aahnMtaydı. 
~ liwm. 1Btr :.banabJ ardır. ~ 'edl- - Aman efencJim, ben gazetecilere söz yoruz. Halbuki bıra buhr:anı yenıden or- S R · 
IJecek. -etmeden pzaraım '81e!DllD ...,cak:- ;sltyll)'eb'lh' miyim ~ Yasalı: lildufunu lb!l- rata atı alı ıb:ir .hafta oluyor ve buhran ummada ve Kikojaervi, unuıJaervi te 1300 yangın bomban 

- Jıll;tn .bana sormadmlz ıeleDdlm? mıror musunuz? Jtalem tmırlne gidiniz. var.dır diye ilk :feryadı da (6) ~ubat Salı Taufallekoki mıntakafarmda daha kuv Dl~er taraftan bir isveçll gönilllll ta 
Dtyecektir. Sormakta da mbaklta .b&'ft - Jtalem .Amirinin odumdasınız. O da 1ti .. ' . . vetli olmll§tur.. Düşmanın bütün hü.cum- rul:ıln 9 Sovyet llombardıman t.anar 

ıdJsln .ılıbatl bakımından ~yda wntır. Ol- enellı:hte e§ bir torlı:u De dotrulur: gunku nüshmimda aynı gaeete basmış bu- lan. ~ır .zayiatla püskürtülmüştür. Fin- çarpışaTalı: lbunlan .taçırtmap mUTatfak 
ıderatntz.ım.ym ""1 mlidtrl mmum\Ji~ _ İm!Ct.:lı 'JOkl mr aııme '8ÖJUyemem. MO lunuyor.. Ortaya attığı ımese-lenm , kendı- lindiya topçum birkaç diifman batarya- da!ıı haber TerilmektAldlr. D9«eD Nlh 
Derlllr iki bu sat. IAmerlkaila. ,ahlld .&w:upa.. ıet~ g.ttttnıs. 1 si 1arafından athi lbi!' şekilde değil ırle, sını .sust1lrmuf ve 30 tankı 'tahnb ıetmiı- pııerıeslnc göre SoTyeUer Bonagde nze 
tl&. ~ !'Aıvu.stralyada :1ahlll 8'11Üftlr. BoraC!l!tnu, ~et Jotomotıftn numara- araşt.ır.ilarak, mukayeseler yapılarak, dü- ür Lado ifimal. kisinde Fırıl. _ 1300 e -,ıWn yangın bombuı atm14ıar 
Demölr:rattır. Bevtnırıtım: Eabul meıUtme ıille, matınlatln ilımldtr. Hale batın! riist btt gazeteye duşen bır şekılde ~ol d . · 

11 
g:m ~ p;r hez.imeot 

8~ llar. Bunhr SOT)'et.lerlıı Fi~ ko 
&Atit olm..,..,U.. :Da.ha clbn1e apwnituı - Mflfe~ de .ula,,.. bt'& blrm .tsylenal - ,gösterilerek '.XJidd'i .bir Jtalıbda ifade edıl- ıya ı ar, şmanı :agır - ~ .uğra - 11.P aımıı.t istedlğl bu tiiçüt fehJ'e fidd 
na. manmde "3 .:lincli dereee111'1Pil eden b1r ~tur ıst.e .cnabı: . . _ . . nuşlar.dır. "Bu .muhareOede düpnandan :nJ.dln4laT yapmaktadırlar. Han w dahi 
memur ıtadar ammetll, bunnmihn> ö 'aldır- - 'Mftötttft ,l6rltn 1 dığını gormek, ganbclir kı, bu arkadaşı- 800 nefer :ölmüftür. 11,,e nAzniannın tetebb6Jieri l3ertne h(lJt 
ma. 'lıfliiHtr yöt • .Neredc!tP Ba ~mn tahk1 _ nuza hayret .. ve ~atta hiddet venyor. Bi- F.inlindiyalılar ıelıemmiyet'i mikbm:la -meı F1ı:.J m!ty.a ordu.sundakt .,.rsıı w tnJ 

.iBlr apıcı ~- bttle mewüJ •• :aem,enm ml? Bekleyin •. ra ~r.anı uzer.ıntte tetkikat ;~an mu- ganimet elde ;etmişlerdir. Muharebe ıesua- iiıl isveclller1 hastanelere kabul ~ mecll' 
- 'Ne .1st17omınat? Deldi. lıarr1r arkadaşımız, mer:ık oetmtş, Baa- mnda 11 inci br.ka .kumandanı al~ Bo- bir :tanun Jiylhası tıeTdl etmlfttr. 
- 'lllüdld mnumı,t pı 11 il'•I - Efendtm maıctım& lokomottnen düş - rana bile biranın bollaııac&ğmın l§Üphe1i riof ıöbnür+i;r. Fialerin Scwy.etlerden ijtinalll 
- '.Oöi.öp ._ ~camnı m-'- ld•.n.• .. len . . k d. ~.... ..-L&.!l_ı__: L- __ , _ ___;,: 
- <Bura.ita .ellnin örii dem&Hi•--:mn- :AJm e81'lltn da ]'td&. -pardon suetıe1e to - -o ... ~ ... mm soy mesı uzenne, eJl ı Kırhıno :istikametinde, :F.inlindiy.alılar ~acn -~I' ~ 

Clhıtz1 ";DJS'8öer.ilıilS) _ .Jblml JUD: kendısme sormuş: birkaç mişman menii ~le teçirmipentir. 'llekmki 10 <A.A) _ P'lnllndt,. barbtJlll' 
- Ben ıtdmsln? _ 'w.et matlntllt ilôlmmat!ttıen d~mn~.. - :Niçin mki (Bom.onti) mn tesisatın- 'Hava bar!!kltı mevanında, 9 Şuhat m i.Clr1 mfta&ı '.Zarfında ~t.ler 'l2'1 ta11" 
- Daated? - -Kasi! dtqmlf, Jaa1 nedh'? 'J!llraz izaha\ .elan .imfade i!dilmesin? muharebesi ıemamnda F.inlindiy.a tayıya- re ,taybetmtşıerdlr. Bu 'SIJiat kontrol edı:ri 
- Ban!! pmedıen.. ..llttetM-n!z... Arkadaşımız Bomonti şirketi i1e 1nhi- . a·· mevzil ffni t- -.ıtr. l"Jnlbdty&Jıla Sl5 tank. .blllan 
- tJilddetl.nlz gutlatınmn aon M1Qmu11a _ N~ bileyim ben dft~t14 14te.. aarlar :ar.asında yapılan mü:za1cıerıelerin 3 _ relen usman er:'11 ~ _ ye .balde we tap, e2 otomobil 15'11 at, '10 trt!, 

gelm.i tir) - Son Po.stal - Am:>n ~fen l!m, ı: i.Uattlr betHyor.m. . . . . le .bambardıınmı etmi'1entir. Diipnmı ı tir. 113 -nar ın11thk, 21 zırblı otomobU w 
- Hele bir anı bakalım. (Betlentt) eten.. hı kf':tme ıtıyleyl..u. MQdfir aklınca bir ntıt.. kın~ kaldığını. bılmıyecek d~ :u!ııl memleket içlerinde, .bir.kaç mudabyı ılaUl etmlfleJ'dlr. 1"1n1t11dtJ&1Jr tarahll' 

diye de cbir ıkttıil ~dar. te ppar: Jleğilıdir ve~.~ ~ill ~e~re~sıp- bombardıman etmiş ve sivil ahaliden bir dan 3 gemi, bir denizaltı gemi.si batm1nılt 
n.·er b1r h&d~me, matbu ft4lea ~ - _ MMtm ~... lerle hallefüWııııleceğini, ilüiamletm 'iste- ki i ölmüştür. 'DUşman. t Şubat günü Daha ilaın 'ge1!111er ~ haara uğratılmı•'* 

çlnln, dsmln.l, vazi.feıılni. abııl>l 111,.reunı. ::ıtö:rıml* llelıkma&ten Cletn, llitıdllr 'ğJ takdirde, mümkiin OJduğunu ])eklı'A clö~ ta k ,.t>etmift.ir (A.A.) Sıhhati tablt tdllen ban zayiatından bit'• 
blr harfte bej ttftlka diltGnerek JUlll&kU. - JaMablna... takdir '.etnıekıedir. Hatıl bu 'fikrini, nz-yyu-e a •• • 'b onlarca lk>'t'J'8t tanareatntn 'dAftirlltO 
1ır. B'"JJe 1ti taze hldtse De Tad,ett onlndır- mamak rtlle ıtnhiaarlar Um•ın M~dü- 5oTyei teal-ıt Gbnan nnetle mabtelneldtr. ,d 

- IBlms fit lıildurmt:la .._ ..,.._ Kar- mala calı~tım. Fa tat iMi her yerde w daf- .. de~ Lakin İaht 
1 

M. Moslmva. ?CJ (A.A.) - Ltmingr.ad u- Reld!il'!l J8 (AA.) - .8oTy9t tanetlııt' 
!.t1m :var. ma bövle midir'> Hayır!. Ve böyle olmaJ1'] n.ıne · sar ar u- keti ;m:mtakuı sene! kunnaym.ın 9 Şubat lcDrbmç 1Mr .arettıe laraf ecmtyar. ıtuh 

- Olmaz •• Adet b!Sfledlr. tmtm ~e tesenı -noktamızdır. dür.iyetilrin"Dlilsbet ıve :menfi thıçbir cevab . . • mmtabamda, Plnllndi,.ıılaT hırpalama -" 
FJ,ş dolar, .gider Ye on dakika .IOnr& 4ftner. BtT!mJe 1Mt1l'1fl olamamalarını -mırmr ft veııxnsııesf ii2erine bu İf1n aususi nıen- •bitti: _ . TPkltına mnnffa'ttyet.le deftm edtyor!ll 

Bitti mi? Hayır, yeni bP.Şladı. Kapı araııtın- halr:!ı n:J9CPfmm bO.mt Eftttan bllhusa faatlere pay su.mamak prtUf', ·1minhaı- Cephede hi9hü' mü:hmı hi:dUe :olma- 90t taanmlarh. esuen zlfa d&ı,en 90f. 
da lfü cmllddet bekler, uan.sm blnel'll • 1ard::m "P- lrnlayltk ~m. nm JlaUwı ve devletin menfaat.me hıv mıştır. ~ ırunetıerl. trtlbatlan kesllmlf ft yor 
nız. 'Bu sefer ıstl~b bant!& b~u: Rfovahatler.de .ReJs!r.tımhurun hemen ,anı- met edilerek :bailolı.mabilec."t!gmı ıleri Düşmanm Kareli berzahında kay.bet- gun bir haldedirler. 

- Müdlrl umuml11 ~ ne ~acnn - bıunndayudır. Haltı dinlerken lkl adım gf'. . " .. Bu bu b tiği meviileri :zeri almak için birbiri aT- Sovyetler iki anıf lillh 
mZ? rutndf' ver anılmıstır. 'Edlmer1e. polb mü. • neşrıyatun.zm aı.ı -~~-, büvük .za · Ua - ;,ıl 

- LAzım.1 ıdftrltn~ bf7'.e eıkılrditt -mt\*f.UAtı bertrllf cdumanlı :hava bek1iyeuJerm :e e :ne dm~ ~:ğı t~uu.:.:en, • yıa eltm11 çmgı•u ar 
- Bana .söyleyhı .de .dze Jbun o1am a6Y- etmet lc!n llaşTekll nlm!etnt obırannıtc 'hlı- yağ .süreceğini. ulüşünmeyiz. c..Zir.a b ıu- ı gen püskürttiik. BeTn ıo CA.A.l - İs'riçre aJanaı. Mosto • 

Uyeylm. ?P.t yan1m1n g~Jtr (Arkada,ıar df'rdlnlı tıe.1-susta, bize itiraz .eden arkada,şımn kaMr Sovvet hava lrnvv~~i askt!rl hedef- ndan .aldığı bil' telgrafta. 8oT)'etler Blrıt' 
- İz~hıı.tı a'ntn verece]lnl bllsem 1»11 ta- rllr. ~ ıs•Jvor~uıım•'>) t'I~ alAlra ı:?~Mertr. t safdil değiliz. Hükiımetin elı ..konan bir }eri muv.affaki~ bombardıman -etmış- finir ı920 "Ye 19%1 mnınannı .ı.ıAh aıtınf 

tar ~ülfhere. wırmem .... _ .. ~ "'"'' lh in Dah!llye Vf'klll, Erz1neand!l btrı,eT bul&m3V1') 1 ~ de cdumanlı bava-. 11e (eltme~e sıinile- ttr. ca!ırditını 'blldlrmelttedlr. 
sızı öort'lmr~ 'btr new::rrro:ı ~ut"ınna, - aç kalncııihlı11zı hl'sabhyaırak b\.,za.t l?el1'J v 

faf.etlni.ze br.k•n, lkl 1ntfmr mumdan llJtk va~or.c'.h v~mf'5t duet f'der. Arasıra. dw•rı cck yağ) mev.zuubahs olanuyacagmı da y d 1 
IJÖrdü"ünc smc:ır. cıkıp ır·'d'et nman nda 'lralkl~mrzı do~ _,inanmak istiyenlerden!z. T .. r a ost ug"" u 

Burada ~kll\°ece!t. -;1D-Ddlrt umumt bot ka... nı bulma ... Om111lannnu!an ba.stlrn. ffilr ~iz :de birarun bav.ayıici :znrurıyeden - un • 
lınca ç'.ll! rıla"ak.cıınız, değil ml? Maalesef mha r:-hat~ 7 olmav:mt) ıttn tenb1h eder. •~1.,.,..adığmı, ima:Ültın artmasını beklemek-
gene hayır,_ HarlMVf' v .. klll. lmııu.şurkPn (arkR,, .... l'lT) 1 t(!l) de bir şey -ç:ıkm1 raca~u m.üdrık1z. h" ı . d lm kt .d. ııA yerlr 
'Be~cı bir '28t .. :tP,Unde 't:endtni:ten ~ mz hlttıh eh·•le1.. Yanına en yakın akraba.1

11 
,. k ı... bahiste 

11 
• 

1 
. kadar . Hhştantfı t inci sayfatlat teza ur erı e yapı a a 1 1· an 

t>lr öe!teT vanmı1.a ge11r. gtbl glrebHlrslnlz. n a ıuu e mu ~nzımız so'ltP°lt bas armda bile. kadınlar ve genç nndıe: cOn' la ~raber yaşadık. ayni elt• 
- M dlrl um nnt Ctw!ftfrndt> :7! * mt '!:ft' • b,,., .. ırl\zel detm mt? endi esiz de "liz . .Endi byrz .çunkü k zl rd n rnurek b grup ar verilen ı- megi yedik, .ayni tuza bandık. Biz onlarıll 

göreceksiniz? l'Ru ne cesaret der -8'1bl bir de 'Fnkat d ~t>rı .. rıne ™' 't1em~ll9 'Bn ıe-nt e• ı Bira ucuzlayınca bir kısım halk llğır aniden k::rbul etmektedırler. Asgari i- yer.inde olsayd:tk onlar bize nasıl yardtı11 
ıft:ı:nıe".'1 unutmaz.> kan 1 m.nmlvı-'11n mtmıeMm olan ır ""b•c1. ;r'ki'eri terkcd~rck biraya :rJ\~Mt etmiş:t.ı. ail€ 

11 
ki drahmı ve azamısi 5 :edecek1cr idiyse biz de şımdi onlara öy'' 

- Evrt. ve 'tarın Pfi•t~rll"eek alAka ~ ttnıo-ıtl ·iıllli!'iin .'bulunmadığı için "tekrar rağır iç- rd etrn ı · d' ı dı 
- 'il"ln? havd• hRllda:ı ö!rrenmtTOrlar. fokat t.nnd.I .,kıler:e dönenler ve :faz.la ~.iktar:dıı Tm ve drahmı ola ak tesbıt edilmiştir. Yol - ya ım e ıyu.. ıyor ar · 
- (Yn eın '\"llT dllıe '.M.tmneınak ~n lA- J•rlne örnPlt tıı malım llzım r.elen MllH ~,.r-ı • dl ı sal önünde t.abur teşkil Muhacir mahallelerinde otur.an fa}dt 

iun·ıe çekersmtzl gazetem .namına kon.aşa- en "Ve nrlcadaşlarınaan 'da ö~enmtveceklrr emsali içldl~ :istihl.Iık edenler var r ve :j~~~~ v:r: iş jçın hazırlanan ka- insanlar iane verirken her bırı üç, dort. 
cağım, mtdlr? bun ar, gıttikçe artmaktadlrlar ~ . . . ka•.deim<!ktedirler. beş kokard istiyorrlu. 

- Ne kcınm•ıı(' '" ınz? ft11!n'et lflala Oo!tkun Demek ki Son Postanın neşr!vatı, Jil- gıdlara ısımlennı Yakımla d'"""T" şehiderde de ayni şr 
ı ........................................................ ·--·· J3 .k • v dla ci d h L.nde toplanarak ~ 

- Filft.n,.a nıesrl,.v · '.f 'lnrl; 1... J_cr[erl .• lügı.,ı:;siz olarak bir prcnsıpı mudafaa et- u agı r . .. kilde ıianeler tertib edilecektir. 
- iyi amma, mr.nca me3tile btı- bf dera n ıı ~- ı.ft V' lliliŞtir. "Kaldı ki İnh'sarlar İd resmin 8 _ hatır.a .almak uzere Tıırkıyeye ,gonde- (A.A.) 

razıldı ı d 1" voktur .rilecekLir. 
-1\" ri1 safh tan TaT. :Y.enl", lllllfl ha~- Aıkerlik yaprmyan deniz efı:adı u.ıta~ nı yapma.Ya a~ uzum • Herkes ianesmı v ı clıkten sonra, Türk 

taı blr !(!v y•unnyalun diye, kendıatnden çağınhyor IL.11 a Son Posta o ıdare nr ısında b r t<ı· ve Yunan hayra hri!e sı.ısltl bir kokard Gafenko konsey kararları 
malfüı:ıa~ ntac:ı~ m. Patih ASkerllk Şubesinden: :raı dt>~ıld'r. Neşr:ivatJ, gene bu devlet hakkında R:umen 

1 fh ı ? u...dır 0 alıvor ve bunu ceketıne ı{?neliyor. Beş ye-- Y • dcnıdı: yen aa a an ~ar .. ....., •- ı _ Ben uz hiç askerlik yapmamış ceza! 
1
• ~ inin nef'me yapılm c:trr. ar-

caba?. c~a.m ..3J6 - 335 (dahllı ıdoğum uı r dc:ı z a ..... :.şm bu yazılannd~ dolavı. h rt.:kE'- rine 50, 100 drahmi veren er çoktur. Bun- kabinesinde izahat verdi 
•.. - tY'l.,..,.bbl s-n bnlrslnl ~~ falln.. sınıfına mcnsub .erat ıaakere sevkedlle ı:ı~ı .. i ısımlendirmek ic:tcmh·<'~Z amma lar 10 ve)a 20 kokard b n alıvorlar ve 

-113 ınıar mı? H!'m ... ~n Onl'C anl!l.tayı'TI. 1 dl k k_...lL>rı'nı· b rt.a.nb~c:a bunlarla donalı- Bu"kreş, 10 (A.A.) - Rador a3·ansı bil-
'""'- eri "''üd'... ı_,, ...- er r. ·s· 'n han i mak'><td pe ınd n oştu- ce ~· " ~ 

- T lll'kıu.u ed m.. JA<> •.u umum .r• eu•- l - Şubede toplanma cünü 19 Şub:ıt ~Ol . yor'ar. diriyor: 
mek t. .. tıvc-rum. Pnznrtesı güniidur. ,- a pek anllV mıvoruz Ba..-vekil Metaksas, bütün hükümet er- .]3ıt<:Vekil B. Tatareskomı."1 riyasetindl 

Hld"' •J• cı"nr g rler . .Beş dakika .sonra ge b ~ bul dllm -s · ~ 
3 - Bu eelbde edel .. a e ez. 'kanı, 'kordip~omatik ve tlı*er bir,....k czevat toplanan nanrlar medı j, has aten cid~ 

:llr. Yfizhn~P ıru ır ae: .. - ıt.fukeUetlertn t.ayin kıhnan gtinôe 1 rlliz 'deniz ı; -,-
- 13~n'\ dua et. yoksa lntk yil 'huzura ıı- ıubcde h:ım bulunm&Jt.rı Wın olunur. • bu ianeye ıı;trrak etmişl"1', aldık1an ko- er.ait içinde Balkan Antantının birliğini. 

nmmm' .. * ıc ~fi in %RrBr"PTI knrdları yakalarına il'c;trmuşlerdır. tesanüdimü ıre sıkı ışl>i rlığı azmini gör 

11:3~ t': ~~~:";!8ı!:ı1:m ~~ : .Şuhcy.e davet 1 ondrn. 10 (AA.) _İngiliz denız tıı-n- Sa m onı.mdan itibaren, M"ke'k, ka- teren Belgrad konferansının ncrceıeıt 
nız. Bt-yıııiu Yeılı tı.skeı:Wt Şubesinden: Adları ret'nin muha .. ematın baslan,gı.c udı.n K • dın. :oocuk, sivil, asker ve~ rahib, Atina hakkında hariciye nuın B. Gafenkonu' 

Saym bııy mfidlr1 umumt ta.tŞL!lllck el _ ıaş&i da ,yazılı şahıslarlll ,askerlik: m.uamelc· ı.,... ınucmni .90nuna kadar 0ı n kavı ları ve VC' P re s 1'aklannda v• civardn dola an izahatını dinlemiştir. 
penc:E' d V'i!\ dt ran tın kAtıbe blr ,nıer dik. si tctk!Jı:: edilmek lizere nlifus hüviyet cuz - l-rı hakkında run·rnllık tarof n- r • s 7' kasında en az bir kokraa taşı- BaŞVi!kil, bu neticeler ile hariciye nr 
te e tırme';tedlr. B:ısını kaldırıp &M bak- danla.rllc hemen muracaaUarı, bunlardar. 73'1C an ' na ar 'l vordu. Mlıteadd.id kokardlan olanlar pek zınnın faaliyeti hakkmd_a hükumetin .teıf 
m~z bit'. Bir dakika. 11d daıtıka, ~ '!altt- hariç:.e oııınıar varsa melttubla adresiermıl C'ln dün m•c:rc>dilrn r kam. r.al kt d çOkw memnuniyetini bildirmiştir. . 
a. b ,.rslnlz Ben'm ~lbt ıavatta durınah blldırmel!"rl UAn olunur. 1 ~fi zarar 134 bin tona ba'ığ_, 0 .:11.~ ..• ~ •. 1.:: • _,_ b d h f 
ıılye ı drilll!enJz. neza.ketstzillt (1) eder bir aeıauı Karabaı Külba çıkınım 11 No. :Sa .................. ~.. ...... · ') *Ayni elcm~ği yedikw Nazırlar m~i bunu müte.-ı • n 1 

ıaandal «'"C otımırsunuz. TabU •:vm bay Receb oaıu Hakkı (332). ı( T i y AT R o 'LA M'lihacirlerin oturdulc'!an 'mahalleler- meeelelerin .müzakeresine gcçml.4 ve ıı.J• 
eekfdir, anlamı~tır: oaıaı.a Mahmudiye Abaca çıkmaza No. 2 _ bsmında de, taneler venlir:ken, mü.heyyıç sempati namesindeki meseleleri halleylemiştir. 
-A.~hl~~~rmadm~ ~H~ın~uNq~<m>. w ~at~T~~~9d~ ~~~~~===~~~~~=~~=======~~~====~=~~~ "hınl bttlrtr, nenc~reden t!ıfanmu _,re_ Oalatıı Bereketıade maha.llesi Küçukhen.. oundıız -saat 15,30 da 

'der. N 1~ l!IOTU'8 aotar: .de\ sokak Rıza oglu Muatata {314J. aqam --~ ..20 ao da ( v d T h havuzda ) 
- Ne 1rtlyor muz? Galata Arabcamt a•lu.su Deruni sokak 0 J<edı ---·-... • .,._·_il\.:.:_a:z:.:..2~z:_e~_e __ ı_r_a_n __ .::..--------
- E!cnctim, filA.n l"ı! falM meaeıe meT _ ııo. 19 dl J.tusa Qğlu Ali 132.2). a.~ caddeal tomedl : ..... ,_ -. 

mubah!- Bn husuııt.a malQmat rica edlyo. Taksim Yenlçe§me Mehmade!~dl aoltak Gü.."1.tliiZ saat 15,30 da 
rum. Mali'ınıu.'\llniz çok dedikodusu ppılı - No. 11 de Hasan o~lu SabahatUn (329). aqaın 111aat 20.so da 
ror. 'F.tl<!n nmumlyeyl salim blr neticeye * Ov l 
eötlirrcek lz:ı.hatta bulunsanıs.. 'Beyôğtu Y~rll Askerlik fubeıılnden: Ad!arı g umıız 

MfüUtl mnuml (bı.wetendt) :parmattımnı aş~ıda rnzııı yedek •ft.bayların a.skerll.k ~u
f'!ld nln kollaı:ına ,geçirtr Te .eınmder. Evet ameleler' t.e~klk -edilmek lizere nüfus, hll -
-emreder. viyet. cüzda-:ılarlle hcmeJl ıubeye müracaat.-

- Bu rn,.,eley! yazmayınız.. !'azla ef9)emek ıarı lllın olunur. 
ctotrn dttıtn.. 'Pi/ ade yuzb:ı.şı Halil oğlu 'Basan 320 

Vlllttl ll"mnde tonuşml)'(lım 'Fane~e _ (315 S> 
Hm k1. ft<>rd:ıtuınn bandiıl, nd.an btr fey _ rı tea-men Mu.stafa 'Oğlu N zım 324 
ıcUr.... ı:.e· arını asteğmen Yuda oğlu Bohor 313 

mı t#. mahzur .ın. 'ft!'1 (33-4911 
Eqelenme&lndp deTle~ mahzur He m binbaşı Yu.suf o~u .Ahmed 299 

var.. u kend\nl mazur g&ıt.ermet ıotn s6J- (32 .ssı 
1en11 r.) p yade yliıbaşı Azls Refik -Oğlu Mustaf:ı 

- Anı::n efendhn, 'ha.n meselesi :ne a _ 30S C33LM9) 
-mand nber• em-arı dnletten oldu? 9 

Bu cfi'"'etinbı.e kızarlar: Beıdtc'·M .Al!Derltt Şubesinden: Bu sen~ as-

:falk opereti - Bugün matine 
Akşam "9 da 
La Maskot 

16 da 

V8tuns3ver her Tllr.iC ~encınuı 
okumnsı icab eden kıt b : 

e··yük Türk·y 
. Y~an: ORHAN CONKER 

1'opt n s tı'1 -yerl : Akbn, Anl{lllTa 
Fıab 150 .kuruş. s pMş badeJJ 

pe.şin göııderilıneııd r. 

- Yazmayın dedik .a, efendim... 86s dln. lt~rllk ı: ~·na ıı;lren 339 d tumlu delikanlı -
leylll- lann 8 Şubat HıO t.arihlnch lllt yoltlamalnrı- at vey::ı knnunun tarlf:ıtı vr.çhlle ebeveyni 

Çıkarsınız, her söz, herkesin de aıı dln- ua tıa lar.:ı.caktır. Bu J'Qklam&ya .tA.bl olan veya mnh~le mumeSS'lllerl va.sııasııe m!.ır.a-
ıenmez a ... Tab!\ Yazarsınız. de!lk.anlıların yukanda Jazılan giinden itL ~t ede:-e..lt yoklamalar.mı yap:.ırmaları ve 

Alın i!' ta:ııf' va4t'a öah&... baren Pa:ımrte.si, Çarşamba, Cuma gilnlcrl bu :YOkhmnlarmı yaptır.mıy.anların asker -
Semplon ~n maıldntstt Joltemo _ sa~ah sa~t 9 dan 17 ye tadar nüfus, büT\ _ 1k kanununun 83 üncü maddesi hükmüne 

ttfte11 ~ . .Niçin, nasıl, neden? .. Dazetetı ye\ eibttanlarlle 70klama memvlarnı& bls- ~öre ceu.lanclırılacaklar.ı UA.n wunur. 

Kazazede Tırhan vapurunun tamir edilmek üzere havuza girdiğini yazmır 
tık. Yukarıdaki resimde yaraları gorülmekted.ir. 



11 Şuha\ SON POSTA Sayfa 9 

•Son Posta• nın tarihi tefrikası: 137 

--== 

mu,. "Son Posta,, nın Hikayesi 

Mes'ud eğil misin ? 
iilHfl~ 

-
Yazan : Muazzaz Tahsin Berkand .A!llDlmtnlffc 

Kavuklu Ali 
ağ1r hasta 

Orta oyununun emektar ve son kavuk
lusu Kavuklu Alinin ağır surette hasta 
olduğunu teessürle haber nldık. Orta o-

BINIİllDWREK 
i.i T iKHANESi 

Mes'ud degıw ·1 · · w · ? B · mıs•n ngsoey. em affet, 1 olduğumu ve Neyyireyi sevmediğımı an- )-ununa otuz seneden fazla bir zaman hiz-
Yazan: Repd Ekrem :ktubuna cevab vermek için kalemi e-I !atmak hevesine düştüm ve sır! bu mak- met etmiş ve halka kendisini pek fazla 

e aldığım zaman bilaihtiynr bu suali sadla bazı geceler eve gelmemeğe, aile- sevdirmiş olan san'atkarın, bu katlar e
san~ sordum; çünkü dün akşamdanberi, nin nazarında çapkın bir erkek gibi gö- meğe rağmen mU'htaç bir vaziyette olma
yanı Pastacı elırne senin yazını getıren riirunek fedakarlığını kabul etme'ğc baş- sı cidden acınacak bir hadisedir. Kavuklu 
:rfı. \er~~ ~aKıkadarıberi bu sorgu ladım. Bu hilemi yalnız Neyyire biliyor, Ali tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa 

Kebabci dükkinında 
rı:ıunın ıçını hır burgu gibı oyuyordu. fakat kimseye söylemiyordu. hastanesinden evine nak'edilmiştir. 
Ş~dı seni göri.ıyorum. Bu suali sana Nihayet, annem eski projesinin tah:ık- Kendisine bir yardım olmak üzere bir Yandım Alinin parası vardı. Hem çok 

sorduğum için ka;..arını çatıyor, ene m:..ı- kuk edemiyeceğini anladı. Hatta bir gün miisamere tertib edileceğini haber alchk. parası vardı. Topkapı, Yedikule, Eyüb ve 
ııasebct. Bu da mırcdcn çıktı!.. gibisin- başını teessüfle sallıyarak bana şu söz- Tuhiat san'atkarlannın bu kadirşinaslı- Kas:.ımpaşa mezarlıklarında, hiçbir vakit 
den etrafına bakı:-;orsun. Fakat sakın oa- leri söyledi: ğına.. Şehir tiyatrosunun da iştirakim ü- hiç kimse tarafından kazılıp eşilemiye-
na kızma, bunu heu, belki d.! sen farket- - Ben de inci gıbi kızı sana vermeği mid etmek isteriz. cek yerde gömdüğü küçüciık dört çömle-
nıe~en evvel an'aı.lım vt: dün akşamdan- düşünmüştüm! Ne boş hülyalara kapıl- ği de dolmak üzere idi.· Atmeydarunda 
berı ce\abı kendı kendime verdim. rnışım! Allahtan ki kızın başım ateşe yak- G .. m ük Memurlan Yardım Güllü Fatma yüzünden bir sıpahiyi vur-

Hayır, mes'ud değilsın ağabey! Bunu madan senin çapkınlığın meydana çıktı! Cemiyeti umumi heyeti topl~ndı duğu ~aın eline düştüğü Arnavud Si-
ner:<lcn mi anladım! Ban.t yazışından, Bu sözlere için,için gülmüştüm; çünkü İstanbul gümrük memurları yardım ce _ nan vasıtasile, İstanbulu kasıp kavuran 
lbenı nray~dnn... Üı; senedenberi ilk eve gelmediğim geceler ben Adada otu- m!yetlnin .ııenellk umumi heyeti toplantısı bir batakhaneye girmiş, kısa bir zaman 
~efa benim varlığımı hatırladığının, sana ran bir arkad~c::ımdan başka bir yere nit- dün 13•30 da giımrükler başmüdfirlilRü blnıı.- zarfında bu batakhanenin bir göz bebeği, 
uç ., t> sm1a -yıı.pılmı~tır. . . 

sene evvel ya dığun mektuba bugun miyordwn. Toplantıya gümrükler başmüdürü Methi en çetin meselelerın hallı havale edılen 
cevab gö~d~diğiııın !arkında mısın? j Üniversiteyi bitirdikten sonra İstan- Adakan rlyruret etmiş, müdür muavinleri şef yaman bir kopuğu olmuştu. 

Ban_a nıçın yazmadın? Bunu da biliyo- bulda iyi bir iş bul.muş ve çalışmağa baş- ler ve l:ıiitü:ı gümrük memurlnn toplantıda Yandım Ali zehirli mantarlar gibiydi: 
nun. Istersen sana da söyliycyim amma lamıştırn. Senin dişçi muayenehanen sa- ha_zır bulunmuşlardır. Yüzünün güzelliği, gittikçe serpilip le-
bu :uzun hikfıyeyi dinlemekten için sıkıl- bahtan akşama kadar giri!J çıkan hasta- Ilk 012rak ge,cen yıla aid rapor okunmuş, vend~eşen vücudünün zarafeti ile, hiç te-
rnasm sakın! larla dolu ı'dı·. Annemı·z b.;r du·· zu·· ye s,·ırıa·. lda~e he:retlnln bir senelik hesabları tetkik dd'' d t d .. kı adan kan dö-e~lerek ııyncn kabul edllm~tır. re . u e me :~· g?z rpm. · . 

Bana yazmadın, çünkü beni, kendin- - Oğlum, evıcnsene artık, ahır öm- Idare heyetinin raporuna göre; geçen yıl kebıl.mek kabılıyetı, ıbu delıkanbyı, kelı-
den beş altı yaş )~üçük kardeşini karın- rümde mürüvvetini göreyim! deyip du- içerlslnd~. 553 nzası olan cemiyet. 2993 Ura menin en yerinde manasile bir afet haline 
dan kı.skanıyordun... ruyor, Neyyire gözlerinin içinde yaşıyor varJdat temin etmiş, mensublardan 9 kişi - sokmuştu. Kendisinden hiçbir vakit çe-

Sen yirmi yaşında idin, ben on beş, bense, hakiki hüviyetimi göstermek ıçU: nln cenaze mnsrnnarı dahil olmak üzere al- kinmiyenleri, tıatta kendisini sevenleri, 

Neyyire de on ikı ... Evimize sığınan bu sizin düğününüzü bekliyordum ~~~ıı:ın!~~3 a:~ı ~:dı: ~~:~ı~;; öl: en gafil zamanda arkalanndan vurabi-
~ksüz akraba kızll~ ben derhal arkadaşı Bir gün beni muayenehanen~ çanırdm için 173 Ura sarfedlldiğl tesbıt edllml~tır. lirdi. 
olmuş, iki sahici kardeş gibi sevi§meğe, ve hafifçe kızararak ban: şu sözler~ söy- Rapornn okunmasını müteak:1b tdare he. Yandım Ali o gün Kasımpaşaya mutad 
kaynaşmağa başlamıştık. Sen kendi iıle· , ledin: yeti intihabı yapılmış, idare heyetinin . 1yl pırpırı kıyafetile gelmişti: Kısacık diz 
minde, bizden uzak bir gençtin. - Seyfi, senin müdürün benim pek iyi ve dürüst çalışması takdirle t:arşılıınmı,, çak.şırının üstüne bir yün kuşak sarmıştı, 

.-:nnemiz, bilmiyorum niçin Neyyireyi ahbabımdır, kendisine rica ettim, seni ayne 1 1-pkruıınn ittifakla karar verllrn\şUr. baldır ve bacakları ve ayak1arı çıplaktı. 
benimle evlendirmeğe nıyet etmiş ve bu- Anadoludaki şubelerinden birine şeflikle tasavvur ediyordun? Ben, böyle bir şe- Etinin üstüne kısa kollu çuha bir yelek 
mı, bizim anlıyamıyacağımızı zanncttıiti gönderecek. .naati yapacak kadar nazarmd:ı alçak bir geçirmişti. Başında keçe ldilah, k.ıiağının 
:lnıalı sözler ve işaretlerle ahbablarımıza, Hayretle yüzüne baktım: insan mı idim? ardında da hançerli Esma hanım sult:ı-
akrabalanınıza ilan etmişti. Bize geline~, - Niçin ağabey? Ben htanbulda kal- İsyan ve ikrahla !stanbuldan ayrıldım nın bahçıvanbaşısı Hıristonun yetiştirdi-
aı:aznızd'a böyle bir projeden bahsetmek mayı, Anadoluya gitmeğ~ tercih ediyo- ve bir ay sonra, bütün bunlardan haber- ği güzel bir karanfil vardı. 
~y.le dursun, bunu öğrendıkten sonra, 1rum; r"Jnkü bu sene liselerden birine ho- dar olnuyan ve kendi arzumla taŞTaya b J ki r Kasımpaşanın has beyaz kurabiye gev-

1 a ·s birbirimize daha samırni iki knr- ca olacagwı.m, iki ~c:i birleştirince av so- gittiğimi zanneden Neyyirt-den, nihayet, 1 ·· ğ" k akl d J reği, beyaz simidi, yağ ı çore 1, aym ı 
eş {tibi bağlanmış ve annemin bu pro- nunda elime iyi bir para go.recek de- benim sayemde saadete ka'"ı"'-tu;;.unu, se- K tesı . -:ı ·., "' yoğurdu, bir de kebabcıları vardı. e-

' nı pek beğenmediğimizi ;ı:ılatmak is- 1 nıektir. Boş yere ve müphem bir vade İ' ninle evlendigıw•ni bildiren bir mektub al- b temi babcılarmda gayet nefis hurma şara ı 
'ştık. Esasen on iki yaşında bir kızla nanarak neden rahatımdan olayım? dım. Derhal ikinize bir tebrik telgrafı ve J on b.. bulunuyordu. Mısır gemicileri getirir er-
"'":!' yaşında bır erkek boyle bır rabı- Bu sözlerime öfkelendin. onu müteakıb bir kısa mektub yolladım. tad di. Yandım Ali evvela bir kebabrıya gir-
an ne anlar! - Ailemizde serkeı olarak yalnız sen 4te bu.gün send~n o mektuba cevab F k di. Küçücük dükkanda, bir tcrsancliden 

re 
~- at ar_adan birkaç sese geçip Ncyyi-. çıktm. Ben vaktilc büyük.enmin sozleıi- geldi. ıguz ı b başka kimse yoktu: o da, köşede sızmış 

deAil ~ ır genç kız olunca, onun b nı ni dinler ve onların hakkımd::ı iyi duşün- Beni hatırladın ... Sebebi? Gözlerin a- kalmış bir vaziyette idi, tok bir kedi, ke-
rn ' kilSl· l seni müstakbel nişanlısı gibi düklerıne inamı dun. Senın menfaatınin çılıp etrafını gördün de ondan mı, yoksa --vnıe te ld ır. el b bab tabağının karşısında. lfılwyı<i yala-

k 
o u0 unu herkesten evv 'n nerede olduğunu ben senden iyi \n.;:di:' !beklediğin saadeti bulamadın mı? Buna eşfcttun nıyor ve arada bir, soğumuş ve katılaş-
ve bunu Neyylreye söyledim. ederim ve senin namına arkada§ınıa mu- pek üzülürüm; çünkü Neyyire tnm sana Cocukluk k 1 mış et parçalarına, gözucu ile bakmak ile 
ar ada ınm bu sırrı keşfetmiş vafakat cevabı verdim. Bir hafta sonra layık ideal bir kadındı. O halde? olnın h iktifa ediyordu. Pırpırı delikanlıyı, ke-

'- sı onu iç müteessir etmedi, bilakis tayin emrini alıp hareket edeceksin. Çok m.es'ud olan bir insan, durup ma-
,a.en_d, ısıne bir dost bulduğuna sevindi ve Hiddetle ayaklarımı vurarak yan.ndan zisine bakmaz, buna vakit bulmaz. Sen, babcı ile çırağı, şüpheli bakışarak karşı-o d ladı1ar. Yandım Ali piskin, alışık, kuşa-
~n en sonra herkesten uzak köşe}Pre ayrıldım. Lakin henüz merdiven1erı in- bilerek ve istiyerek beni hayatından u-~kılerek fısıl fı ı' ikinizden, müstakbel m,.,,....f.,..im ki birdenbire zihnimde bir zaklaştırdığın ha1de bugun niçin gene be- ğından eski bir kese çıkardı ve içinden 

Yu =•Uj'• iki akc;c nyırarak: 
vanızdan bahs ttik. Bizim bu samimi- şimşek çaktı. ni arıyor, beni hatırlıyorsun? Eğer sade-Yetiınız . h w 

1 
b' be 'b is - Kebab ver .. şerbet ver ... 

dı ~ senın oşun:-ı gitmedigini an a-
1 

- Neyyireyi benden kıskanıyor, onun- ce karde~ini seven ır ağa y gı i e, 
ğım gun, Neyyıremn ümidlerinin boş la evlenmek içın beni uzaklaştırıyor. bunu. beni menfaya göndermeğe karar Dedi. Sonra, tersanelinin yanı başm-

olınad gını ve senin de onu sevdiğini o."1'. I Bu his, ilk anda beni çok sevinı.lırdi vermeden ve geçen iiç sene zarfında da daki bir peykeye de 
0 

çöktü. Dcıha ikindi 
re_?er k ikiniz namına çok sevind1m. amma s nradan senin, se"'li o kadar çok peka a d~ncbilir, hiç olmazsa benim okunmamıştı. Halbuki Yandım Ali, Tes
~)ada en ~k vdiğim ikı v-:icudün ır seven küçük kardeşini kendı kıskan lığı- mektubuma cevab yazardın. Halbuki bu- bihciyi akşamdan evvel göremezdi. Deli-
CŞme nden daha mes'ud bir hadise ol..ır na ku ban ettiğine pek üzüldüm. Öyle gün gelen satırlarda sadece acı hır hava kanlı, kebab pisinciye kadar. iki koca-

- Dayı, benimki gelip bir şey soyle
dı mi?!.. 

- Söyle o kopuğa, bugün gene yolunu 
gözlemiş Gümüşün, vallah hillfıh şişle-

rim ... 
- Dayı, haber sal bu ak9am karşıya, 

köçek Kiraz Mehmedi Aliço ile beraber 
gece bağa götürmek isteriz ... 

Bunlnra, kebabcı yerine göre kısa ve 
uzun cevablar veriyordu: 

- Buyurun reis.. dükkan senin ... 
- Geldi amma bir şey söylemedi .. 
- Gümüş nankör değildir, sen adam 

ettin onu, öyle kopukların peşine takılıp 
gitmez Gümüş ... 

- Kirazı bu akşam bir devletlfı cüm
büşüne götürecekler .. yalnız Aliçoyu is
terseniz haber Ealayım .. 

ESki zamanları olsaydı, Yandım Ali 
için böyle konuşmalar, !ırsat olurdu: 
Akşama bu kebabcıda bir toplantı mı 

var? Yandım Ali ne yapar yapar, tu top
lantıdan kendisine yağlı bir but çıkarır. 
dı. Amma koyun butu olmazmış ta tavuk 
butu olurmuş ... 

Gözden düşmüş bfr yavuklu mu var? 
Yandım Ali ne yapar yapar çöp çatar, 
mağrur aşıkı gururu kırılmış ve bı.:.rnu 
kafi derecede toprağa s~rtmüş sevgili Ilı 
barıştırırdı. 

Gümüş adında bir dilber ve onun yo • 
lunu bcldiyen bir kurd ve hır de Gü • '. 
şün sahibi mi var? Yandım Al! ne yapar 
yapar, kurddan bir post çıkarır, Gümil • 
şün sahibinden bu post içın bir kürk yü
zü koparır. bu ldirkü de Gümüşe giydirip 
omuzuna vurur, kısa gün in karı bu ka • 
dar olur diyerek tabanlarını yağlardı. 

Fakat bugün Yandım Ali, Kasımpaşa
ya, bütün bun1ardan çok daha parlak bir 
iş için gelmişti. Bilhac::sa son fitne, 'füsan 
ibtiliili, bu serseri ve zeki delikanlının 
sinirlerini çok germiş idi. Güllü Fatma -
nın ölümü, Yandım Aliyi perişan etmlt
ti. Ali, bu çingene kızını çok sevmiı:U. 
Bu sevgisi de. en canlı hususiyetleri ile, 
tam bir İstanbul kopuğa askı olmuştuı 
Yandım A1i GülEi için adam vur-. uş; ve 
ertesi gün Güllüyü belki tamamen unut. 
muş idi. 

KE'babcının çırağı onuncu bardak şa .. 
rabı öniine koyduğu zaman, Yandım A • 
linin gözleri parıl parıl yanmağa başla -
mış, dudaklannda müstehzi bir tc>bPs -
ı:üm çizilm~ti. 

Ortal k, güzel bir Mavıs akşamının 
renkli kızıllığını almıştı. Dü kknnda sız .. tnuyd 1 1 f d' man bardak şarabı yuvada) ıver.rnlşti. 

B 
u. . . ya, N yyire ile aramızda hiçbir yakınlık, var, benden uzak olduğuna teessü e ı-e Kebabcının sokaktan geçenl<'rin pek ço-

i 
n ~ınnı yaşına geldiğım zaman se- kardeş ikten •başka bir his olmadığını bil- yorsun ... Niçin? Tekrar sana soruyorum b k 1 mış olan tersane1iyi, usta ile çırak, kol -

n n benı kı k d ., F k b ğu ile ~eıtımlaşıp .söz atıştığıns a ı ırsa. 
1ireyi be .s an ıgını anladım. Sen, Nı:.>y- tün harekatımla isbat ettiğim halde bunu ağabey, mes'ud değil misin. n at u bu dükkanın müşterisi çok olnraktı. Yan- tuklayarak dükkanın önüne çıkarmışlar, 
1

_ nım nişanlım addediyor, ondan nasıl anlamamıştın? Bundan maada, ve- suali sorarken kalbimde duyduğum çar- w 'k'd b' ·· 1 ··z du''kka·n 0··n::.ı'ndekı' bı'r peykenı·n u··z ... rı·ne ;ıı.açıyo ban dım Alinin kulagına, ı ·1 e ır şoy e so - ...-

lben 
r,_ . a _sura. t ediyordun. Halbuki levki senin tasavvur ettigw in gibı o1sa da, pıntı senden ziyade Neyyire içindir. sı b b l pıyordu · uzatıp bırakmışlardı. 

d ın ır ırımzl bulmanızı istiy<r- benim, hürmet ettiğim ağabeyimin karı- Ac.,ba Neyyireyi, kıskanç ve huysuz er çar · (A ~ ' 
:· Bu sebebden sana tamf!.mile serbl"st sına başka bir gözle bakabileceğimi ra.sıl ko ı mes'ud edemedi mi? - Dayı akşama buradayız gene... r va.' , 

Acafrkodıtı ağlıyarak kalkıyor; mecalsiz ba- - Tabii ağlıyorum; bu zavallı A:frodi-

;ıu.~t~ gidiy~~· -~ereye gidiyor'? .. Meçhul..'. • Beş seneden beri Nrıdidc>nirı ağhdığını 
.. larına bağlı ayaklarını asfaltta sürte an tefr; ~ lSI : 1 tinin hikayesine dayanılıyor mu? 

ruyor, yuruyor, yürüyor ' hiç görmemiştim. Yarabbi!. Ağlam.mın 
Kenar mahallelerden geç~;ken balıkçı ..,. o r • çirkinliği bile bu kadına bı:ı;ka güzclJJk 

çırakları laf atıyorlar, hatta yanına soku- 9 J 1 veriyor. Aman ne şeker ağ1ıyor, aman ne 
larak: cici ağlıyor, 'Ullan ne minMcık ağlıyor! .• 

~ Haydi :beraber birer reçina içe'im! Yaza 1: Ze nel Besim Sun - Eşref Şener, kendi )anında, Nadideye 
Dıyorlar. Afrodıti işitmiyor bile... . ~ w .. •• bu kadar laübali hitab edişimi hoş gör • 
Ak am fuıeri ndi bir aş 

1 
d.'kk. Yavrusunu oögsüne bac;arak mı ttasıl j - Yavrun ha!. Sokaga attıgın yav- j kopek kuyruk sallamazsa erkek kopek medi: bakışlarından bunu anlıyorum. »-

önünd · · · ç u tınının b • d ğr d f k d · · . e, ıstemıyerck, bllm .. •erck d" . _ ağlıynn kadın hır kilisenın kapısına gcli- run; duygusuz mahluk!.. gıtmez.:11 ° u ur; a at. rıca e erım ın- vet; maceramızı, başta kocası olmak ü • 
nemı)crek, durmuştur. AşÇ1 M~tor'uN~-1 yor. Orada henuz iıSimsız masumun gül 1ns::ınların adaleti yerini buluyor ... sanlar da köpek midirler? Köpekler içın zere, herkes gibi f'şref de biliyor amma 
kola merhameıı· b' 1 ı · h k'k ı .r· • 1 · k b" h • a· · ·ı i edi . ı ır adamdır: Afrod't' ... çehre ine son veda buse enni :kon uru- Zroıt varakasJ, şahıd, mahkeme!.. a ı at o an ıızıyo OJı ır a ıseyı ın - nedense bilmemek tarnfını ı t zam • 
biraz artık ekmekle tabaktnn tabağaı ~: yor ,.e çocuğu kilise kapıc;ına hın.. cak Hey adalet!. Sen bu musun?. sanlar nasıl oluyor da kendilerine mal~t- yor. 
fal~ılarak doldurulmuş bir tabak cmuh- kaçarı. n sert b.r el omuzunu sıkıy-0r: Dördüncü gunü çocuk c;e!aletten ölü- mek tenezzii1ünde bulunuyorlar? Duşun Mnamafih aldırdığımız yok; Nadide i-
telit ycmek:t uzatıyor. Afroniti bu artık- _ Dur!. yor; bir buçuk ay sonra da insan cemiye- azizim; ortada mademki bir .kan• var · le senli, benli konuş.."llaktn berdevamıı: 
lan aç bir !köpek gibi yutuyor ve o za- Duruyor. ti yn bir deli veya bir sürtük daha kaza- dır; ya bu kanın dh·etı ilanihaye ha?·~t _ Hain erkekler! •. 
nıan nerede olduğunu, ne ytıptığını, na- _ Yürü!. nıyor. teşrikı <'UTC'tile öden<'cck: y~hud c_anıı·k _ Öylcdır! .. 
~ yed ğini idrak ederek ao:çıya teşekk.i- Yürüyor. Doktor Petridis gene iıısanmıj k. bwı- sıfatı bilmecburiye kabul ~dıle~ektır. Bu - Affedersiniz bay 'Eşref Şener; sö • 
rü ıbilc> düşünemeden koşarcasına uza a- Karaıtolda krmiser soruyor: lara meydan vermeden otuz paralık hır nun başka türlü olmasınl ımkan_ yoktur. züm sizi alfıkadar eL-ne~. 
fl'YOr. d~ Kadın, yaratıldığı dakıkadanberı erke -

- Bu çocuğu kilisenin kapısına bırak- kurşunla topye.kiın hesab gör u aziz sa- h Ehemmiyeti '\•ok b ı~ "'-
Ertesi gün Pazardır. Halk kiliselere 

gidecektir. Ah bu çocuğu kıırtarmak: be
hemehal, mutlaka, ne olursa olsun k ır
tarmak l~dır1 Yavru una bakl\or: 
Yarabbı!. Petridıse ne kadar da benzi
~? .. Ağız, burun, çehre, hatta bakış; 
hep o ... 

• Gec<'yi Fallron'a !kadar yürüyerek de
ıuz kcnanndaki bir kum Uıpeciğinin ar
kasına saklanmak suretile geçirdikwn 
sonra alacak karanlıkta Atinaya dönüyor. 

Yorgun, bitkin, harab ve hastadır. Ba
p hummalar içinde tu~uyoı· 

. 
1 

tt ğ h 'k' · isimle _ ğin tahakkümüne. tnı;allutuna, l\ ane - -- .; :ıya11 \.Oçer; mu.-
mışsın... hıbem· bu ana ı ım 1 ayenın k b ı b ı ta1 ea ve hüküm umumidir. 

E .. d 'ğ·at· . Petridis , .. ,.r:ne Ahmed A- tine, rezaletine ur an o mnga aşa -
- \et!.. rını e ıy.ır. .;.,. 1 1 d'kk • e d . B' k h d-ı.. ? 

M
. l F a Con·ı Vı'l mıc::ttr Yaratı ışına ı at e. en ; aı - - ır a ve cu:a emreder misiniz. 

- Kimindir bu çocuk?. gob, Bohor, ışc, ranstı\' , , - "'$ • • ' Se k · Çak !of Afroditinin ma erkek kadına c;aldırır; erkek polı - - Estağfürullah!. Ben kahveyi seve • 
- B,ıbası yoktur... terman, r -0vıç, a • . , . d A Sürpik Meri Jülyen Ta. gamdır (bırkaç kan ı): kadın Mono - rirn. Affedersiniz bayan Koçer: b:ır.n b\I 
- Bre alçak kadın!. 1n;;an kendı vav- yerme e yşe, ' ' ' " · k kl') Y l 

J L·-ı...-ı Katu.şka hülasa ne dersen gam (bır er c 1 ... aratı ı~takı bu dakika müsaade buyurur musunu ... 7 F., 
rusunu sokağa atar mı?. Sen kedi misin, net, ı;c,uc ' ' " h' f k · t' · h k·r 

de
. cereyanın şekli ve neticesi birdir, hiç mut ış ar ' vazıye ı ıza a a i gelmez na a"abilcştim, yüzüme biraz su serpmek 

köpek misin, canavar mısın, kurd musun, • '? 
nesin?. değişmez.. mı· is~crdi.m .. 

- Söyle!. Bir ana kendi ci~erpnresini 
nasıl terkeder?. Yoksa bu çocuğu bir yer
den mi çaldın?. 

- Yavru.mi. 

Ve <ıunu gayet iyi bil ki yer yüzünde Bu macerayı, bir ibret levhası halin - Nadidenin zili ~alması üzerine iç"ılye 
her gün böyle yüzlerle hadise cer~yan de, senin önüne serdikten sonra tekrar -giren hizmetçiye hem kahve sö~ !edili, 
etmektedir. Ah erkekler, ah erkekler!.. matmazel Maryoraya dönüyorum. il hem dt bay Şe!lere dcllllct c=ırtr.i \er • 

- Hep erkekler mi sayın radyom? * dik .. 
- Evet; hep erkekler!. cEfendım dışi - Ne o Nadide? Ağlıyor musun7.. (ılri«r.st t:"r) 
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Çok ·eski ve tarihi bir 
kasa ha : Cizre 

Giresunda zelzeleden 
sonraki vaziyet . 

Giresun (Husust) - İstanbul Vi -

Kaşın Kalkan nahiyesine 15.000 lira kıymetinde büyük 
bir mekteb yaptıran Mustafa Kocakaya Yugoslavyadan 

6 nüfuslu bir aileyi parasile yurda getiriyor 

Kaş (Hususi) - Kalkan nahiyesi - ı memleket maarifine olan ulvi yardım
nin hamiyetli tüccarlarından Mustafa lanndan sitay~le babsetnıiştir. Yaşar 

Üç yıl evvelisine kadar harab bir halde bulunan 
• 

layeti tarafından Giresuna gönderilen 
~ burudan Karahisara sevkedilen sıb
ha t ekipi Kemah yolile Erzinca'ila git
miştir. Doktorlardan Rifat Hamdi Er
zincanda vazife almıştır. Heyet, Ka -
rahisarda felaketzedelerle çok yakın -
da'tl meşgul olmuş, lazım gelen tedavi
yi yapmıştır. 

Koc~aya, ahiren 1 S Yaıhya Beytullah, bu • 
bin lira sarfile Kalkan· lunduğu yerden §Ö)ıı. kasaba birçok yeni eserlere kavuşmuştur · da muazzam bir ilk melı ?stimdad eylemekte • 

Cizrede yeni 

Cizre (Hususi) - Cizreye ctarih ka
dar eski bir kasabamız• demekle hiç de 
hataya düşmüş olmayız. Miladdan iki 
bir. sene evvelisine kaöar olan vaziyeti 
tesbit edilen kadim şehrin kuruluş ta
rihi hakkında maltımat sahibi değiliz. 
Nuhun gemisinin ·k<1'ralara çarptığı ve 
bu kara parçasını teşkil ettiti rivayet 
olunnn Cudi tağı eteklerinden Dicle kı
yılarına doğru gcnişliyen kasabada, 
mevcud eski eserlere nazaran birçok 
miJ !etler ya-şamış ve Cizre her tarih 
devrinde büyük bir ehemmiyet taşımış
tır. Nitekim. bugün de Anadolu-Irak
Suriye topraklarının birleştiği noktada 
kurulu bulunması itibarile ayni şekilde 
büyük bir ehemmiyeti taşımaktadır. 

Anadolu - Irak hattının ikma,ini müte
akib bu ehemmiyetin büsbütün artaca
ğında v~ Cizrenin bu bölgede mühim 
bir ticııret ve transit merkezi haline 
ge!eceğinde şüphe yoktur. 

Bir tarihte üç yüz doksan cami. 
me~cid ve medresesi. dört bin küsur 
mağaza ve dükkanı. binlerce evi ve on 

Şebinkarahisar kasabası 1544 ha'ne
lidir. Zelzeleden 795 ev tamamen. 428 
ev kısmen harab olmuştur. 32 1 ev e -
saslı tamire muhtaç bir h~dcdir. Her 
türlü malzemesi yardım komitesi ta -
rafmdan temin edilmek şartile ka~aba 
ve köylerde jki bin baraka inşa olun -
muştur. 

Kazada, zelzele esnasında ölenlerin 
sayısı l 15 i merkezde. 1263 ü köylerde 
olmak üzere 1378 kişiden ibarettir. 

teb binası inşa ettir · dir: 
nıiş ve bunu memlekeı - MB.ğa:ıamda ve • 
maarifine hediye etmi.4 resiye i§liyerek bu son 
tir. yıllarda bybederek 

İki katlı ve 22 odalı mahvoldum. Bir hayli 
olan 'bu okul binası, Ak müzayakaya düfar ol • 
deniz sa·hillerinde mü~ :ıum. Bendeniz iki yıJı. 

tevazı Kalkan muhitin. anberi TU.r1dye tara .. 
de inkişafa müstaid o- ·iına gitmeği bw ne ka-
lan memleket için, şe • dar istedim.se de yok • 
refli bir abide ve Mus- sulluk bu tefebbüsüma 
tafa Kocakayanın nıem mAni. oldu. 
leketinc ettiğ1i bu hiz ; Ana vatana d&ımeat 
met, burada ve civaır - ,. arzu eden Yqar Yahya 
da derin akisler bırakaD - Beytullah. t.mm. olan 

Ak k d 1 k 
bir hadise olmuştur. · ·. . J b«r ild. mektubunda dt 

açılan b~r cadde ça QCa 8 yo esen . Maarü Vekili Hasan .. ~·d·~ sefalete dÜf{lp kıvrat> 
sür'atle devam etmiş ve meydana geti- A 1: Yücelin de takdir- dığıından ana vatana 
rilerı eserlenn heyeti mecmuası Cizre- haydudlar !erini celbetmiş olan dönmek karan vermif" 
ye yepyeni ve modern bir çeh.N baiı- bu eserinden dolayı de- se de yoksulluktan do .: 
şeyJemiştir. Akçakoca (Husu.sl) - Zonguldak - ğerli Mac:ıırif Vekilimiz. layı gelemediğinden 1.)o 

üç seneyi mütecaviı zamandanberi tan gelmekte olan Kurudil köyünden Mustafa Kocaka<yaya, zun uzadıya bahis ve 
kaymakamlığını ve belediye reisliğini Mehmed oğlu Said Alaplı nahiyesini bir takdirname gönder- ~ikayet eylemekt.ıe ve 
yapan Baki Başaran sarf eylediği emek geçtikten sonra kaTşısına çıkan iki si - miştir. Hasan Ali Yücel, memleketine hayırlı hil 
ve gayretlerle Cizre bugün; yirmi met- lahh şah1s tarafından soyulmuş ve ü - takdirnamesinde: metlerini beğenip tak .. 
re geni~liğinde ve döşenmiş caddelere. zerinde bulunan 37 lira parası haydud - Kaş kazası Kal - dir ettiği Mus'8!.a Ko .. 
parkla·ro., muntazam çarşı ve pazarlara, lar taranfıdan alınmıştır. Bunla'r pa - kan nahiyesinde tek b<ışınıza iki katlı, 1 cakayadan, yurda dönmek kararında 
pl!ja. futbol sahasına. knymakam evi. raları aldıktan sonra Saidin yanından 22 odalı bir okul binası yaptırdığınızı kendisine müzahir olmcrsını ve maddJ 
hükumet ve jımdarma daireleri ve Halk ayrılmışlar vp, biraz gittikten sonra tek memnuniyetle öğrendim. Kendi eseri - muavenette bulunup hareketinin te • 
evi binalanna, çocuk bahçesine. Ata- ra:.- geriye dötJ~rek Saidin yanına ge - niz olan bu okulun adınızla anılacağım mininde yardım temin etmesini iste • 
türk büstüne. geniş bir yol şebekesine lip elbise ve bavulundaki eşyaları da bildirir ve memleket maarifine kartı mektedir. 
ve betonarme büyük bir köprüye. otel almak istemişlerdir. Said bu eşyalaTı 2 gösterdiğiniz değerli alak~ ve yardım- Hamiyetli vatandaş, Mustafa Kı>ca-
ve lokantalara kavuşmuş bulunmakta- senedir görmediği çocuklarına götür· larınızdan dolayı teşekkür edeıi.nu kaya da. bu samimi temenni kaırşısm-
dır. Yedi kilometre mesafedeki içme su- mekte olduğunu söyliyerek vermek is- Demektedir. Filhakika, bu yeni okul da, kaymakamlığa müracaat etmiş ve 
yunun getirilmesi. elektrik. sinema ve tememi~ ve haydudlara bir hayli yal- binasına onun başarıc:ıaı olan Musta- Yaşar Yahya Beytullahın 6 nüfus ai
buz ihtiyaçlarını gider~ek f~rlkanm v.~~mıştır.Fakat bunlar Saicli tüfek dip fa Kocakayanın adı verilmiş ve o su - lesile birlikte ana yurda dönmesi için 
ikmali yakındır. çıgileı vurdukt~n ve muhtelil yerlerin- retle tesçil edilmiştir. Bu hamiyetli va zarurt ol:m masarifi taoahhild ettiğini 

Bay Baki Ba~aran köy işlerine de den bıçakla yaraladıktan sonra öldü - tandaşın Kalkan halkı üzerinde bırak- bildirmiştir. 
azam! ehemmiyet vennekte ve köylü- ğünü zannederek eşyaları alıp savuş - tığ! tesir o kadar büyüktür ki. Kalkan- ------------
nl\n kalkınması, köylerin umuınt ihti- muşlardır. Hay<ludlar gittikten bir lıl~r kendisi için şiirler bestelemişler- Big d" ç belediyesile vakıflar 
yaçJarını temin yolunda' değerli mesai müddet sonra: yaralı Said kendine gel- dir. mUdUrlUgU arasmda bir dava 
harcamaktadır. miş ve bağırmağa başlamıştır. Yaralı- Vatanda olduğu gibi, vatan hudud -

binlerce nüfusu bulunduğu öğıren11en 1 
Cizre Cümhuriyete iki bin nüfuslu, ha- zmirdeki lig maçları 

nın feryadını işiten yolcular Saidi kal !arının dışında da okuyanları teshir e
dırarak köye götürmüşler ve keyfiyet- den Mustafa Kocakayanın bu hizme _ 
ten zabıtayı h<fbrdar etmişlerdir. ti. dost Yugosla'vyanın Yakova kasaba 

Bigadiç (Hususi) - Bir müddettcn
beri Bigadiç belediyesile Ba!ıkesir va.
kıflar müdürlüğü arasında evkafa aic! 
dükkanların istimlaki yüzünden tahad
düs eden ve mahkemeye intikal eden 
dava, belediye aleyhine sonaı ermiştir. 
Bu sebeble beledivenin evkaf müdül' 
lür;lne ödemesi ıa"zım gelen 1870 lira 
hakkında icra dairesinden beledtyey,. 
bir tebliğ yapılmıştır. 

rab ve bakımsız. basit ve iptidai bir İzmir - Evvelki gün yapılan lig 
köy halinde intikal etmiştir. En geniş maçlarında Demirspor. Doğansporu, 
caddesinden iki insan yanyana geçe- Altay da sıfıra kaorşı. 2 sayı ile Ateşi 
mez, çarşı ve paza'rlarında pislikten venml~lerdir. Bu maçlarla! İzmir şam

Yaral· Said Ereğli hastanesinde tE!(- smda oturan Türklerden birini de ala
davi aıtm·a alınmıştır. Suçlular za bı - kadar etmiş ve memleketine bir mek
ta tara'!ından aranmaktadır. teb hediye ettiğinden dolayı kendisi

dolaşılamaz, yatacak han. yemek yiye- ptyona~ı n1hayet1enm14 ve bu maçlar- Sarho• soçrasında 
cek aşçı bulunmazdı. Cizre bu manza- da hiç mağlubiyet almayan Üçok 27 Y 'I' 
ray. u":ık tefek aeği~ikliklerle dört beş puvan1a !İzmir şampiyonu olmuştur. Bir köylü can verdi 
yıl öncesine kadğr muhafaza etti. Bun- Üçoku vı. "rmi Htişer puvanla DoX-nspor _ gcıı Akçakoca (Husus!) - Ka'rasuya bağ 
dan sonra başlıyan ümran faaliyeti bü- ve Altay takınılan müsavi vaziyette lı Meken köyünden Latif oğlu Şev _ 

~-~·k~b:":r~~~ti:~~m=:v:e~~:·:tt:ik:ç~e=a:rt:a:n~b:ir=~:k:i:b:e:t:m:e:hl:e:~:r:k:r:.======~hl~a~k~ü~~~d~~ 
C 

ve birkaç arkadaşfl.e rakı içerlerken 
eyhanda muzır hayvanlarla mücadele fazla sarhoş olmuşlar ve tabmıcalarını 

... çıkararak rastgele ateş etmeğe başla -
mışlardır. Bu sırada Recebin ta'banca
sından çıkan kur~lardan odada bu
lunan Şevket ağır surette yaralanmış 
ve bir motör1e derhal Zongulda'k has
tanesine kaldırılmıştır. Yaralı bir kaç 
gün sonra hastanede ölmüştür. Katil 
yakalanarak ctdliyeye verilmiştir. 

Edirne elektrik fabrikasmm 
ıslahı 

ne tebrik ve takdirlerini sunmuştur. 
Kosova vilayeti dahilinde Yakova 

kasabasında otura'n Türklerden biri .. 
E~.:iden hali vakti yerinde bir tüccar
mış, veresiye verdiğinden dolayı iflas 
edip mahvolan bu Türk. Yaşar Yahya 
Beytullah adını taşımaktad1r. Yakova
da 6 nüfus ailesile zoraki bir hayat ya
şamakta olan bu Türk, Mwtafa Koca
kayctya iki defa me'ktub yazmış ve. bu 
mektublarında rnekteb yapmak gibi 

Tarsus ökaliptus fidanlığı 
Ceyhan (Hususi) - Tanru.run Öka

liptüs fidanlığında yetiştirilen fidan ; 
!ardan Ceyhana 500 tane gönder .. 
rilmiştir. 

Bu fidanlar mevsim dolayıaile der
hal dikilmirtir. 

f YURD MESELELERi 1 

Çankzrzda Küçük Esnafın Kredi 
• 
ihtiyacını Karşılamalı 

Ceyhan, (Hususi) - Bölgemiz çift- sinde bu yılın son aylannda 1 H yaba

çileri. mahsulata zarar veren hayvan- ni domuz itlaf edilmiştir. 
larla şiddetle mücadele etmekte ve bu .Diğer taraftan tarla farelitrll~ de 

Edirne ( Husus! ) - Belediyemiz 
elektrik tesisatının ıslah ve aksaklıkla
rın fennt şekilde tanzimi için tetkikle
.ı ıne devam etmektedir. Gündüzleri 
şehrin 3 saat kadar mahrum kaldı&ı 

"" elektrik cereyanının inkitasız verile-
bilmesi için bazı yeni tedbirler alın
maktadır. Bu cümleden olarak yeni 
bir makinenin ilAveten alınması da 
düşünülüyor. 

Çankırı <Husu.si) - Çankırıda ytlz
lerce küçük esnafın ve ticaretle mef!Sul 
olanların yıllardanberi blr1cik. denllerl 
kendilerine kredi verecek Halit Banu.sı_ 
nın Çankında bir tube &9!Jla.,ıdır. 

B'l temennilerini her fırsatta söyl&-

sermayelerııe hiç bir 1§ yapamıyorlar. 
Halbuki ellerinde kfı.fi miktarda sarma
ye ol.sa veya bunu kredi ile temin etse
ler, o zaman faallyetıerl şüphesiz arta_ 
cak ve harlcten gelerek kolaylıkla reka.. 
bet yapabilen mallara karşı koyacak
lardır. Bugiln yaptığı malı ertell iiinü 
satam·,yan, bezci, dabait, Te kunduracı 

.sermayesizlikten bot oiunnat mecbu. 
rlyetlndecllr, 

mucadt:le olunmaktadır. Yukardakı re 
maksadla da sık, sık sürek avları ter - sim bir sürek avı einMında avcıları 
tib eylemektedirler. Mücadele netice - göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Has:ı.n Bey sizin gazete

de gördüm.. 
. . . Fener yolunda tam 37 

<;€nedir .. 
· .. tamir görmiyan solcak 

V8.rnUf ••• 
Hnsan Bey - Tevekkeli İ.s

tanbula asan atika ~hri de
memişler! •• 

mek:te olan ve müracaatıarda ~Ilınan 
e.snafın şimdiye kadar Mtlceôs blan 
arzuları elbette bir gün m~t ı:ıu fKll 
de halledilecektir. 

Bu ihtiyacı Halk Baobauıın ~ 
bir şube, hatta. bir ajan karşıla7&blle. 
cek midir? Bunun b~ktt yokluğu 
esnafı ve küçük tüccan ne dereceye ta-
dar sarsmaktadır? Nihayeı bu \efekkü
Iün Çankırı iktlsadiyatına fayduı ola
blllr ml? 

BU hususta yaptığım t-Otkl.kat. aldı. 
ğım malumat bu müteaddld suallerin 
cevablıırını izah edecek kadar ?AUlgj,n 
ve faydalı olmuştur. Qankında büyük 
ticaretle meşgul olan yok gibidir. Hepsi 
küçük sermayeli tıcar~ yapan e.ıınaf_ 

tır. 

Bunlnr sermayeslzlllı:: :yüzünde.o az 
miktarda iş yapıyorlar. E.inaf ve san
atkArlar elli veya yüz llnıya varmıyan 

Bu esnaf kendi ke.ndilılriDıl d~nü· 
yorlar: 

c - Bi:ı; kendi ar~ıızda elllfer Ura 
hisse lle bir banka kuralım.. 

Fakat sonra, çekinerek at!W ed17or. 
lar. Çünkü ellerindeki aermayenln bil. 
Lün mevcudu elli liradır. 

Bu vaziyet karşısında Çankm esnafı, 
tüccarı ve san'atkan fikl.yeUerinde 
haklıdır. 

Onlara kredi açacak btr banka cube
slnln burada tesisi 1ktl.sad1 b&kmıdnn 
çok lüzumludur. 

Halk Bankası burada bir cube açmalı 
vcyahud bir ajanlık kurmalıdır. Bu da 
olm:ıdığı takd!İ'dc Ziraat Bankası mu
nnen bir sermaye koyarak kilçlik es
nafın kredi ihtiyacını önlemelidir. 
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34967 
25037 
25054 
25075 
2;)!19 
25125 
25156 
2518!1 
251!)5 
25220 
25266 
25275 
25:354 
25371 
25979 
25393 
25422 
25553 
25385 
25637 
23646 
25676 
25749 
2:5783 
25787 
25811 
25846 
25850 
25882 
2588'3 
25894 
25930 
25997 
26013 
26031 
26056 
26087 
26094 
26140 
26172 
26177 
26217 
26256 
26309 
26313 
26364 
26:.:75 
26407 
26417 
26444 
26453 
26478 
26;.>76 
26581 
26587 
26603 
26655 
26664 
26737 
2G762 
26765 
2'1821 
2QC"33 
26840 

26844 
21)856 
26858 
26940 
27026 
27043 
27052 
27057 

27085 
27199 
27205 
27208 
27249 
27256 
27271 
27298 
27399 
27437 
27449 
27457 
27477 
27491 
27553 
27555 
27558 
27607 
27678 
27712 
27772 
27782 
27807 
27856 
27865 
27910 
27919 
27935 
27971 
27978 
28059 
28147 
28166 
28183 
28228 
28237 
28247 
28263 
28285 
28306 
28316 
2f123 
28327 
28348 
28460 
28478 
38490 
28493 
28498 
28507 
28514 
28521 
28572 
28626 
28667 
Q8683 
28782 

0

28800 
28847 
28886 
28892 
28919 
28971 
28973 
28983 
28989 
28992 

29011 
29014 
29034 
29043 
29068 
29087 
29112 
29124 
292H 
29233 
29258 
29260 
29274 
29297 
29451 
29509 
29581 
29597 
29699 
29772 
29753 
29823 
29847 
29881 
29929 
29931 
2Q945 
29954 
29967 
30061 
30062 
30065 
30081 
30194 
30206 
30276 

SON POSTA 

30298 
30350 
30377 
30386 
30418 
30456 
30559 
30588 
30594 
30618 
30634 
30688 
307H 
30736 
30759 
30851 
30912 
30932 
30942 
30975 
31003 
31020 
31035 
31091 
31266 
31341 
31348 
31365 
31405 
31471 
31511 
31514 
31523 
31555 
31568 
31600 
31632 
31687 
31701 
31715 
31758 
31762 
31774 
31775 
31810 
31835 
31844 
31849 
31861 
31921 
31924 
31957 
32020 
32025 
32052 
32067 
32065 
32084 
32100 
32110 
32112 
32134 
32208 
32243 
a2275 
32356 
32362 
32565 
38582 
32627 
32648 
32671 
32700 
32730 
32736 
32759 
32789 
32835 
32937 
32952 
32987 
33010 
33043 
33045 
33047 
33077 
33096 
33115 
33129 
33178 
33196 
33239 
32255 
33273 
33292 
33367 
33411 
33421 
33451 
33466 
33476 
33492 
33615 

33624 
33668 
33717 
33743 
33779 
~87 

33825 
33827 
33843 
33883 
33916 
33928 
33960 
33997 
34019 
M024 
34272 
34285 
34294 
343J3 
34~31 

34381 
34413 
34432 
34477 
345:30 
34604 
34611 
34676 
34G79 
~721 

43737 
34780 
34781 
34994 
:i5001 
35032 
35036 
35047 
35072 
35114 
35129 
35137 
35143 
35151 
35222 
35238 
35292 
35313 
35334 
35426 
35430 
35474 
35475 
35603 
35748 
J5751 
35840 
35851 
35887 
35895 
35896 
35899 
35918 
359·!0 
35966 
35975 
36023 
36027 
36072 
36082 
36138 
36150 
8615-i 
36222 
36286 
36306 

36319 
36343 
36380 
36396 
36477 
364a9 
36518 
36563 
:16568 
36602 
36630 
36684 
36729 
36732 
36753 
36758 
36844 
36850 
36865 
36872 
36936 
36942 
36957 
36964 
37037 
37088 

37105 
37146 
37177 
37184 
37184 
37230 
37253 
37277 
373~ 

37350 
37352 
37383 

37406 
37451 
37483 
37530 
37550 
37565 
37572 
37690 
37708 
37709 
37743 
3771)8 
377D4 
37832 
37853 
37860 
37920 
37939 
38006 
38039 
38186 
38198 
38226 
38232 
38295 
33327 
38330 
:;8363 
38385 
384n 
38421 
38428 
38436 
38488 
38531 
38532 
38533 
3f550 
:i8553 
38651 
38656 
38683 
S869a 
38703 
38709 
38726 
38750 
38753 
38881 
38897 
38906 
38949 
38971 
38990 
390f8 
39055 
89120 
39187 
39271 
39274 
39288 
39319 
39323 
39327 
39331 
3939i 
39396 
99403 
39423 
39425 
39526 
39537 
39:>40 
39594 
39621 
39622 
39627 
39639 
39643 
39663 
39699 
39707 
39749 
89771 
39P.15 
39823 
89834 
39902 
39927 
39958 

38 inoi ırnnddesi mucibince ı Şubat 940 tarihli Perşembe g(lnü Şirketi Hayriye idaresinde HükOmet komiserinin ve 
rneclbd idare heyetne mürakiplarm hınurlle i<ıra kılınan ao uncu k8fidcde yukarıda numaralan 7uılı 1235 aded hisseye 
imha kur'ası isabet eylemifttr. 

Sayfa 

Bir hattahk radyo programının devamı 
CUMA 16/2/1940 18.40: Konuşma CYurd bllglsl ve se...-gt.,ı.) 

12,30: Program, ve memleket saat ayarı, 18.55: serbest saat. 19,10: Memleket saat a-
12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: yarı, AJııns ve meteoroloji haberleri. 19,SO: 
Türk müz1ti (Pl.) 13.30 _ H : Müzik: Kan- Tüt~ müziği. Çalanlar: Hakkı Derman, şe_ 
fı.k: ham müzik <PU 18: Program, ve mem- rlf Içll, Hasan Gür, Hamdi Tokay. ı - Oku.. 
leket saat Ayan, 18.05: Türk müziği. Çalan- yan: Safiye Tokay. 1 - Refik Fersan _ Ht
lar: Fahire Fersan, Fetik Fersan, Fahrt Ko. caz şarkı: <Güz.el sana gönül verdim.> Ham_ 
pıu, 1 - Okuyan: Mefharet Bağnak. l - dl Tokay _ Hicaz şarkı: (Şu dağlar ulu dait
......... - Şehnaz şarlo: (Ben perişanım.) 2 - lar.) 3 - Nasibin Mehmed - Hlcazklr şarkı: 
......... _ Şehnaa şarkı: (Açıldı nevbahar bir (Oörme1..!!em eğer sevcllce~1m.) 4 - Suzinlt 
ıoncaı gül.) 3 - Ruşen Kam - Hicaz şar.kı: şarla: (Ey nice dağlar başında.) 2 - Oku
CB!r nevclvandır aşubu candır.) 4 - Nefise- yan: Mustafa Çağlar. ı - Udi Ahmed - Kar 
mcaz ş:ukı: <Severim her güzeli.) 5 - Ley. clğar şarkı: (Tiri çeşmanınla saydeyledln.) 
ll hanım - Hıcaz §arkı: CNerdesln nerde n- 2 _ ......... _ Karcl~ar şarkı: (Bilmem tı 
cap.) 2 - Okuyan: Mahmud Karındaş. ı - safn neş'e bu ömrün neresinde.> 3 - ......... -
Lemt - Hüseyni şarkı: <O güzel göüerle bak Karciğar türkü (Sinemde bir tutuşmuş yan_ 
~asım bil) 2 - Blmen Şen - Hüseyni şarkı: mış ocaıt olaydı.) 4 - ......... - Türkü: <Bağa 
Ciçtlm suyunu.> 3 - ......... - Hüseyni tür - glrdiı:n ay çıktı.) 5 - Karclğar saz scmatsl. 
tü: <Sabahtan kalktım.> 4 - ......... - Hü - 20.10: Konuşma (Günün meseleleri.) 20.23: 
ııeynl tü:-kü: (Kızıl Irmak.) 18.45: Türk mü- Türk müziği: Fasıl Heyetl 21.15: Müzik: Kü.. 
zl.ğl : M;zrablı sazla!dan saz eser~erl. Kanun: çük orkestra (Şef: Necib Aşkın.) 1 - Ozer. 
Vecihe, ud: Şerit Içll, tnnbur: izzettin Ök- nlk: onzel san'atlar töreni (Uvert~ ) 2 -
ten. 19: Serbest saat. 19.10: Memleket sa - Rust: Sihirli çanlar. 3 _ Herms Nicl: Erika. 
at liyarı, ajans ve meteoroloji haberleri. rMarş.) 4 _ Gustnv Llndner: Blgatel. 5 - • 
19.25: Türk müziği, Çalanlar: Fahire Fer - Ferrarls: Çigan sevglsl. 6 _ Giovannl Car _+ 
san, Refik Fersan, Fahri Kopuz. Okuyan: Iys: Dülslne'ye Serenad. 7 - Joh. Strnuss) 
Rndlfe Erten. 1 - Sel. _Pınar - Eviç şarkı: Vnls. 8 - Böhmelt : Bin güzel efsane. 9 -
<Göz ya~annız.) 2 - - Jsnk Varan - Eviç 1 Künneke: Dans suıtınden Entermezzo 22.15 
şarkı: <Son ayrılığın mMemi > 3 - Nlko - 1 Memleket saat aynrı, Ajans haberleri, Ziraat, 
gos - FerohnAk şarkı: <Bir tını yosma eda.> Esham - Tahv:llAt, Knmblyo _ Nukut Bors:ı-
4 - Blmen Şen - Bestenlgt\r şarkı: (Her ı.:- sı <Fint.) 22 30: Konuşma (Ecnebi "dU -
mnn serde havayi zülfü c~nan eser.> 5 - I- ıer~c _ Ynlnız Kısa - Dalga. postaslle.} 22.ıo: 
sak Varan - Bestenlgflr şarkı: (Gönül sana. Müzlk: cazband (Pl.) (Saat 23,00-e kadar 
çoktan bende.l 19.45: Türk müzl~: Halk yalnız m.un _ D~Iga postaslle.) 23.25 _ 23.30: 
ttlrkfileı1. Adanalı Aziz ve Sadl Yaver Ata - Yarınki program, ve kapanış. 
man. 20; Konuşma (Mffit kahramanlık men ....................................... :·················:···: 
tıbelerl.) 20.15: Temsil: Seylnln düğünü. Bir rlişvet suçlusu adlıyeye verıldı 
Yazan: Baha Oökoğlu. Musiki kısmında.: Alp Ay isminde bir polis memuru 
Sadi Yaver Ataman. 21.15: Konuşma CSih - .. l k d dün adliyeye 
bat saati.) 21.30: Müzik: Radyo orke:.-trası ruşvet n ma • suçun an, 
<Şef: D'". E. Praetorlus.) ı - Bach: 3_üncfi verilmiştir. 
Brandenburg konçerto.su, sol majör. 2 - Alp Ayın Agob isminde bir suçlu • 
Haydn: Le MldJ <Senfoni do majö_r, No. 7.) yu. kendisinden 250 kuruş rüşvet nla-
3 - Ooldmark: İlkbaharda <Uvertür.) 22.15: k rbcst bıraktıg·ı iddia edilmekte
Memleket .sao.t ayarı, Ajruıs haberleri; Zira- ra se 
at, Esham _ TahvilAt, Kambiyo • Nukut B::ır d~i;.;.r~. ------------, 
ası (Fiat.) 22 35: Müzik: Cazband (Pl.) 

23.25 - 23 30: Yarınki program, ve k.npanış. 
CUDl.\RTESi 17/ 2/1940 

Ankara borsası 
13,30: Program, ve memleket saat ayan, Açılış _ Kapanış 10 Şubat 94.0 fiatıarı 

13.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 13.50: 1-------"'=--=---~,,_-. 
Türk m~zlği. Çalanlar : Fahire Fersan, Ve - 1------Ç~EKLER---::-::----.::---11 
clhe, Refik Ferso.n. Okuyan: Muzeyyan Su. Açıllf-Kap:ı.nı.t 

nar 1 - Bayatı Araban peşrevi. 2 - Rah - Lordr& ı Bterlln 5.24 
mı Bey - Bayatı Araban şarkı: <Bana ne New-York ıoo Dolar 130.- 130.19 
oldu de~t,,ti şlmcll hnlim.) 3 - Lemi - Ba -
yatl Araban earkı: (Baknsız hüsnün güven.. 
me Anına> • - Sadettin Kaynak _ Bayatı 
Araban earkı: <Ömrümün neşesiz geçti b:ı.... 
harı.l 5 - ......... - Bayatı Araban türkü . 
(Ey serenler serenler.) 6 - Fahire Fersan: 

· Pari.s 100 Fran 2.9575 
Mllano 100 Liret 6.675 
Cenovre 100 İsvtç. Fr. 29,355 
Mın!aterd&m 100 Florin 69.3433 
Brüksel 100 Belga 22.0175 
Atin~ 100 Drahmi 0.97 
Sofya 100 Leva 1.5875 
Madrtd 100 Peçeta 13.2325 
Budapett• 100 PengO 23.425 
BDkretı 100 Ley 0.97 
Belgrad 100 Dinar 3.0825 
Yokohama 100 Yen 30.94 
Stoltholm ıoo isvcç ltl, 31.0075 

&ham ve tahvilit 

Kemençe taksimi. 7 - Lemi _ U~:ık şarkı: 
(Ruhumda buldum vecdi viasll.) 8 - Şevki 

Bey - Uşşalı: şarkı: CKJm.o;eler gelmez.> 9 -
Suphl Ziya _ Uşşak şarkı: <DökulmOş zam
bak gibi.) 14.30: Müzik: Rlyasctlcllmhur 
Bandosu (Şef: İhsan KUnçer.) 1 - C. WO
ıtschach: Mar.a. 2 - Francls Popy: Şark .su. 
iti. 3 - Alexandre Georges: Taras.s - Bouı. 
ba. 4 - Paul Llncke: Kukokamo._E.~tapo 
(Entermezzo.) 15.15 • 15.30: Konuşma cKo.. Esham ve tahvllAt üzerine muamele 
dm saati> is· Program, ve memleket snat olmamıştır. 
Ayarı. 18.05: Minik: Radyo caz orkestrası. \. 

MOTORLU KOMPRESÖRLERİ 
Rasyonel tarzda çalışan işletmeler için 
pratik, kolayca hareket eden muzay -
yak h<wa generatorltrrıclır. 

DEl\L.\.G muzayyak hava avadaniık
ları sağlam, fakat kulla'Iıılması kola~ ve 
istimale daiına hazırdırlar. Teklif ve 

Sahibi: FRED. W. KRAFT 
İstanbul - Galata, Knrnnıustnfn sokak No. 36 Marmara han post 

kutusu No. 1216 



il hyh 

SABAH 
öclLE va AKŞAM 

-

her yemekten. sonra günd_e 3 ( ef a 
dişlerinizi muntazaman RADYO-
LIN diş macunu ile fırça~avınız 

• 

. . ~ .. . ...... ._, . ~-- ( - .. ,. -

N p • 
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BAŞ 
DIŞ, NEZLE 

NEVRALJi K~RIKLIK 
ve b ~tün ağrıları 

GRiP, ROMATiZMA derhal keser 

LÜZUMUNDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABlLlR. 
:: ' • • • t G.. .} . - . t- • : • • , • ,. • • ~ .. 

. 
ESKi ve YENl ROMATİZMA -

LUMBAGO· SİYATİK· 
OMUZ - ARKA - BEL - DİZ -

~~KALÇA Ye soğuk algınlıkla

nndan ileri reJen ıiddetli atrılannı TESKiN Ye İZALE EDER. 

ADEMİ İKTİDAR 

H o·RMKÖ~İ3 İN 
1 abletlerl her eczanede bulunur 

1P«*a kutun l2SS) Galata, latubul 
...... •101111•• ....... 

ATINA, SELANIK, SOFYA va BÜKREŞTEN 
Hareket eden oç motörlO • Deutıcbe 
LO tbıınıa ı tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava bati n ile. munte

zam irtı batı temin etmektedırler. 
Her tnrın ızah ıt v" biletler ıç.o 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Tanan t.lletlerl utıyı Umumi aceotuına mnracaıtt olunmalıdır. 

'Wlı-.. Telırat ameli: HANSAFLUO, Oalnta Rıbbmı "5 Telefon: 41178 -~ 

Belediye Sular idaresinden : 
1daremtzlıı ANneman aenlslne mtı.abata imtihanı ne cı9 memur alınacaktır 
1 - İmtihan 2212/HI PertemM ctıntı a&bah 1&at .ıo, da Takllmdetı idare ~erte. 

sinde yapılacaktır. 

3 - İmtihana ctre-Umek için Türk tabll:r•Unde olmak. en u orta taball ıörmll ,.. 
aaterll~lnl yapmış -ulunmalt, yqı tırlttan :ruun olmanıat. lbundır 

a - ttcretıer ~arem kanun• hülttımıerine gön .. aacart altDuf 11ra' olmak ..... tea. 
l>lt edilecektir. 

Saçla:ınızı dökülmekten, kepeklenmeıt • 
ten korumak için muhakkak MaJlk sac; 
ekslrlnl kullanınız. Derhal te.ıılrlni görür -
sünüz. Saçlan büyütür, köklere yeni hayat 
ve?lr lillr tecrütıetlen sonra neticeye hayret 
edeceb!nız. 

lstanbtd İkinci İflis Memurluğun • 
dan: 

Bir müflise aid ve paraya çevrt!mesine 
karar verilen Mahmudpaşa ü:rt başında 
39/41 No. da mevcud Banko ve Raflar ve 
Vitrin, Kasa açık arttırma suretile İflh 
İdaresince satılacaktır. İsteyenlerin l'J/2/ 
940 Salı günü saat 12 de mahallinde hazır 
bulurunalan i!An olunur. (24302) 

İl An Tarif em iz 
Tek .Otun aaııtımı ....................... _. 

•ah'!.le 400 karuı 
aahile 250 >> 

V~ca 8ahile 200 ,, 
DirJiindl uhile 100 » 
iç Nhileler 60 >> 
Son .. hile 40 » 

Mua11en bir mtlddet zartmda faz
laca m11tt.rda llln yaptıracaldu 
&JI'le& tensllltlı tanfemlsden Lltltade 
edeeetlerdlr. Tam, J'U'Dn l'e tıerret 

sayfa Ulnlar içi• ayrı bir tarife deıptf 
edibaifUr. 

8on Poata'nm ticart lllnlanna atd 
ifler için fU adr"9 mtıracaat edil
melidlr. 

iılııcllıll ltollektll ltrlı:etl 
Jtabramanzade Raa 

Ankara caddeel 

Son Posta Matbaua .. , .t.f.. L 

ş..ı..t 

HASAN ~e NESRiN KOLONYALARINDA 
SU va BOYA VOKTUR 

• 

1 
• • 

1 1 
• 
.& 
s 
.& 
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KOLONY A.SINI 
Kullananlar kenelerini ruhnevaz ve latif ktkulu 1.i.men, portakal ... .n 

bahçelerinde dolaştıklanru lliue4erler. 
Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalm-a hayat ve şifa veren. 

sinirleri teskin eden, ruhi ıztırablan azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler 
9i1P- tapıyer. Hayran ve meftun menaleketlerine hediye olarak gönderiyor 
lar. DP.nebilir ki. İngiltere, Frans&' ve bütün yüksek milletlerin kolonyala· 
rma faiktir. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarnıı: li88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıJanı ıdedı : 265 

Zirai ve tJcart her neYi banka ınuamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kmnbanh ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 liruı 9ulunaalan Mnede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plA • 
na ıire ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ti 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 • 40 • 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DlKKAT: B ... hlanndakl panlar ltir sene içinde IO lirada ...ıa 
dilfmirealen ÜEram17e çddlil t ak4irtle .O 20 fazlasile verlleeekdr. 

Kur'alar seae4e 4 defa, ı 'EyblL 1 8iriacikiıauıı, 1 Mart ve 1 Bul. 
ran tariltleriıau çekilecektir. 

4 - İmtihana ctrmek iatiyenlerln mlldürHite hitaben :vnılm1.1 blr ıatida ne beraber 
dlplomıı.lannı, askerlik Ve8ikalarmı ve bqka )"erlerde oaııınıı, ıse bonaenıaıerlDl 
11/2/940 Carfamba linil aaat d'b ıe u.dar klan merlı:"ncle lloll .,. ıua 111111191 • 
lflSnt tevdl etmeleri. .ıoo·ı. 

Neıriyat Müdürü: selim Ragıp ~m., 4 Kumaş Desinatörü alınacaktır 3 
s. a.., BMBÇ 1 Taliplerin bamll olduklan veealk suretlerini raptedeceklerl bir mettapla 

sABlft.mta A. ..._ VIAJCLJQIL a, Malatya Menıuoat VabrlkUI MtıdQ.rltllQne mtıraoaatıan. 


