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inler daranıror [ Senenin en esrarlı cinayeti -] 
Han kapısında ölen 
adam ve bodrumda 

bulunan kadın cesedi 
Kareli berzahında harb dün 

de şiddetle devam etti 
Facia kurbanlarının kan koca oldukları anlaşıldı, 

iltisinin de yarası boyunlarında 1 

Finler birkaç muvaffakiyetll 
mukabil hücumlar yaptılar I 

M E Ç H U L L E R ................................ , 
! 
r 

,,. ... ___.. ..... 
I - Katilla kim? Na611 geldiler, nanl kaçtdar? 
2 - Bu kadın ve erkek niçin öldürüldüler? ~ 
3 - Karı v• koca apartunanın bodrum katına naııl girdiler? Orada ~ 

Marefal Voroşilof harekih idare ediyor, Karelide cereyan eden muharebelere S ı 
Sovyet fırkası, ihtiyat kuvvetleri ve 70 tonluk tanklar iştirak ettiler 

ne yapıyorlardı? ~ 
4 - Yoksa karı ve koca birbirlerini mi öldürdüler? Sebeb ne? ! 

"" . -~-------···,---./ .,.., _ __.___ ............ -······----------- ,_ ·-

Sovyetlerin bir günlük 
zayiatı: 3.000 ölü 

Finlıindiyaya mu.vasatat eden bfr lıııeç gönütlü grupu 

l<a Lo~dra 13 (Hususi) - SovyetleriD, 113 üncü günü de şiddetli mücadele -
relı cephesinde Manerhaym hattı-· lerla geçmiştir. 

!r karşı başladıklan bliyük taattuzun 1 (Devamı 11 inci sayfa.da) 

Amerikanın sulh teşebbüsü 

---······--··-···--··-·············---······-
Niksarda 24 

saat içinde 18 
zelzele oldu 

Niksar 13 - 12.2.940 saat 19 da baş 
layıp 1 O saniye süren çok fiddetli ve 
bunu takiben .f fasıla ile orta şiddetli 
gürültülü ve hafif olmak üzere sabaha 
kadar 18 z.elzele kaydedilmiştir. İnsan 
zayiatı ve hasar yoktur. (a.a.) 

Sıvas 13 (A.A.) - Sıvasta dün 
/ 18.55 de 3 saniye devam eden hafif bir 
zelzele kaydedilıniştir. Hacsar yoktur. 

Erbaa 13 J~·A..) ~Dün gece Er -
baada orbt f~ saniye süren bir 
zelzele olmuştur. Zayiat yoktur. 

_(Devamı 3 ilncıL sılyfamızda) 

TOrk ·Mısır 
dostluğu 

Yeni Mısır Sefirinin Havas' 
ajansına beyanatı 

Kahire, 13 - Mısırın Türkiye ve Bul-

ç b l Kı
. d garistan elçiliğine ta;yin edilen Abdel em er agn amara a Hakkı Bey 19 Şubatta Ankaraya hareket 

edecektir. Hakkı Bey 1927 de İzmirde 

d
" b b l d konsolos, 1928 de Ankarada sefaret klti- Ytıkanda facia ıahneri '" kurbanlardan Halil, a§af!ı.da cinayete sahne o!ım un eyanatta u an a bi ve 1929 ve 1930 da İstanbuldn kon90- .akak, köıede apartıman kapıcısı Sıvaslı R'll§tti 

loe idi. Dün saat on buçukta Tünel başında lıyan ve sokakta kanlı izler bırakarak 
Abdel Hakkı Bey Havas ajansının Ka- Metro hanının bulunduğu Erkanlharb koşan bir adam, anca\ dört beş metre bu 

W Lan.ara 13 - Avam Kamarasında line iyi kahul göstereceğinin w Ret • kire muhabirine yaptığı beyanatta, Tür- sokağı kanlı ve esrarengh btr faciaya şekilde iler1iyerek scitağın asfalt zemini 
. eUesın Avrupa seyahatinden bahse • sicümhurun bugünkü vaziyet hakkın- rkiyedeki ikametinin kendisine modern sahne olmuştur. üzerine yığılllll§tır. 
<l~n ÇemberJnyn, İngiliz hükiimeti _ da bir fikir edinebilmesine medar ol- (Devamı 11 inci sayfada) Metro hanının karşısındaki bet katlı 'Biraz ilerideki marangoz dükkanında 
~ın Reisicümhur Ruzvelt'in mümes.i-, (Devamı 3 i!ncil ıoyfomuda) t 

11 
yaşında bir genç don LUtfullah apartımanının kapısından fır- (Devamı 11 inci sayfada) 

"Ne cins bir harb yapıyoruz?,, hapisaneden çıkan Mısıra çıkarılan Anzak 
D~~~k~a~a~~~o ~!~~[.~nin- askerlerinden bir kısmı Eski lngiliz Harbiye Nazırı Hor Belisha'nın 

gazetelere yazdığı şayanı dikkat makale 
İstifası etrafında birçok dedikodu -

lar yapılmış olan eski İngiliz harbiye 
tazırı Hor Belisha bir makale neşretti. 
lk satırlarında söylediği şudur: 

- «Ben iki üç sene müddet.le top, 
ağır tbp, mitralyöz ve tüfek gibi muh
telif cins silahla uğraştım. 

·.. Bugün elime bu silahların bir 
h~şka cinsini alıyorum, o da kalem -
dır. 

.. . Kalem gerçekten kılıçtan kuv -
\retli midir? Ben öyle düşünüyorum. 
malik olduğu büyük nüfuz dolayı.-ıi -
le.-a 

* . Eski İngiliz harbiye nazırının bu se-
kıld • 1 . e ve!Ş ıyan makalesinde en gö:r.e 
çarpan ımtır1nr da şunlardır: 

- Harb bashyalıdanberi beş aydan 
fazla zamM geçti; müttefiklerin ma
lik o1duklnrı kaynakların faikiyeti in: 
kir kabul etmez bir hakikattir. Mü -~. 

(Devamı ll inci sayfada) l 

de bir cinayet işlenmiş. bir tütün ame- Rı·ıı·sıı·ne va.Asıl ol~a lesi arkadaşını bıçakla vurmuş ve öl-
dürmüştür. Katil Şehremininde Uzun-
yusuf mahallesinde Hacıyusuf soka -
ğında 3 numarada oturan l 7 yaşında· 

Ellzığlı Cahid Üngürdür. 
Bir lngiliz gazetesi: " Müttefikler harbin her 

hangi bir şekilde tevessUUne mini olmak için 
icab eden tedbirleri almışlardır ,, diyor 

Cahid Şehremininde Selçuk Kız 
San'at mektebi önünde arkadaşı Se -
dadla karşılaşm1' ve ani bir şekilde 
üzerine hücum ederek bıçakla 3 ye - Londra, 13 (Hususi) - Dün Süveyf için hususi bü:rolar açılacağım bildir-
rinden sçlamış ve öldürmüştür. kanalında karaya çıkan Avustralyalı as- miştir . 

Bir Amerika gazetesine göre (DftXlmı 11 inci ıaflfad.a) kerlerin bir kısmı, bugün hususi tren ve 
otobüslerle Filistine vasıl olmuştur. 

Bir Alman gemisi Avustralyalı askerler, derhal kendile- Londra, 13 (Hususi) - Yeni Zelanda 
Daha ilendi rine tahsis edilen kamplarda yerleştiril- ve Av~ral!a ordulannın Süveyşe ç•k-

mişlerdir. • ı ması Bırleşık Amerikada memnuni~ et 
Kendisini batırdı Umumt Harbde (Anzak) namile şöh- uyandırmıştır. Bu memnuniyeti aksetti-

j Londra 13 (Hususi) - Cenubi At- ret kazanmış olan Avustralyalı ve Yeni ren bütün Amerika gazete1erı meyanırı-

/
lantikte bir İngiliz harb gemisi tara - Zelandalı bu efradın Yakmşarka gelme- d.~ bilhassa Nevyork Taymis şunlan söy
fından durması ihtar edilen .:Vakama'» leri, her tarafta decin bir intıba bırak- luyor: 

/Alman ticaret gemisi. kendi kendisini mıştır. cBu hareket Ortaşarka muhtemel bir 
batırmıştır. Yeni Zelanda müdafaa nazın Cons, tecavüze tek kurşun atmadan müessir ve 

1 
Geminin mürettebatı İngilizler ta - yakında ikinci bir seferi kuvvetin Avru- kat'i bir eevab teşkil eder.> 

rafından kurtanlmt§tır. paya gönderileceğini ve gönüllü kaydı (Devamı 11 inci sayfad4) 
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Ati nada felaketzedeler için ı 
toplanan paranın yekunu 2 

:milyon drahmi tahmin ediliyor 
' & ~Una 13 (A.A.) - Atina Ajansı bil 1 Atina civarında bulunan mülteci 

rıyor: mahalleleri de ianeye büyük bir nis -
k Gazeteler. Anadolu zelzelesi fela - bet dahilinde iştir;ik etmişlerdir. 

etzedeleri için Cumarte~ günü halk Bu iane yekununun takriben 2 mil 
~rasında açılan iane defterlerinin mu- yon drahmi tutacağı tahmin edilmek
~af~.akiyetli neticesini ehemmiyetle te- tedir. Fakat, hakıiki rakamlar Çar -

" ar~z ettirmektedir. şamba günü belli olırcaktır. 
t• l_ mumi tahminlere göre, ianeye iş- İane verenlerin imzasını havi k.; -

Boğaz açıklarında 
bir Rumen vapuru 

kontrol edildi 
Londra 1 3 - Reuter ajo.trısı bildi

riyor: 
Salahiyettar kıaynaklardan bildiril

diğine göre. 66 72 tonluk Romanya ban 
dıralı Transi?vanya vapuru 9 Şubatta 
Çanakk~le boğazının 1 00 mil uzağın -
da bir Ingiliz harb gemisi tarafından 
durdurularnk hamulesi tetkik edilmis 
tir. Transilvanya, vesaıki muntaz~ 
olduğu için süratle serbest bırakılm1ş 
ve yoluna devam etmiştir. 

Alman - Sovyet ticari 
anlaşmasının esasları 

Moskova 13 (A.A.) - Alman ajan
sı bildiriyor: 

Alman ajansının öğrendigine göre. 
Moskovcı si ya si mahfilleri dün akte -
dilen Rus-Alman ticaret anlaşması 
beynelmilel ticaret münasebetleri ta -
rihinde emsalsiz bir teşriki mesai teş
kil etmektedir. 

Daha ilk senede iki memleket ara
smdaki mübadele hc1cmi bir rökor tes
kil eden 19 31 deki miktarı yani 1 miİ
yar 200 milyon markı geçecektir. 

Mezkur rıjrıns Almanyaya ilk ha.Tll 

madde sevki~·atın~ tevessül edildiğini 
de kavdedi vor. 

Nakliyat· meselesi de bu sahada teş: 
riki mesai edecek olan iki taraf mü 
tehassısl.arı arasınd.q halledilmiştir. 

J:!.evf• S 

Sayfa 3 

----~--iıiliiiE 
• iki bitaraf memleketin 

dikkate deger iki kararı 

H 
Yazan: Sellin Ragıp Emet 

arb sahasına pek yakın iki bi

taraf memleketin yüksek ku -

dırak etıni.ş ol:!nların sayısı 700 bin - ğıdlar 23 bindir. Bu kağıdlarda başve
e~ fazladır. Bunların 330 bini Ati - kil ile Bayan· Metaksasın da imzaları 

~~a~n. 1 SO bini Pireden ve ötekiler de nrrdır. Bu kağıdlar cildlenmiş olar:ık 
.uku;net merkezinin diğer mahalle - Atinadaki Türkiye büyük elçiliğine 

r•nde d. 

Alman radyosu vapurun boğazın 
methalinrle Türk sulaırında tevkif c -
dildiğini Ye hamule tetkikinin 2 saat Taymisin bir makalesi 

manda mevkiinde ve hemen ayni za -
manda birer değişiklik vukubuldu ve 
bu değişikliklerin her ikisi de, günün 
harb ve darb hadiseleri arasında gözden 
kaçar gibi oldu. Fakat büyük ehemmiyeti 
haiz vak'alardı ve birbirlerile alakadar 
olmamakla beraber müşabih vaziyetlerin 
doğurmuş o 1ıduğu birer netice idi. Bu 
memleketlerin biri Belçika, diğerinin 

Felemenk olduğunu söylemek, temas 
ettiğim hadiselerin ehemmiyetine birer 
delildir. sürdüğünü bildirınisti. Bu malfınıat Londra 13 ( A.A.) - Yeni Alman -

doğru değildir. , (a.a.) Rus anlaşması hakkında tefsiratta bu General Rejniders Büyük Harbden 
evvel de Felemenk ordusunun genel kur
may başkanlığını ifa ediyordu. Siyasi va
ziyetin aldığı son nazik şekil üzerine ve 
otomatik bir şekilde Felemenk ordusu 
başkumandanlığını ele almıştı. Siyasi ve 
askeri vaziyetlerin inkişafı karşısında bu 
zat bütün Felemenkte örfi idare ilan e
dilmesini istiyordu. Böylece, memleket, 
harbe girmeden askeri bir id'are kurmuş 
olacaktı. Bu ise Felemenk hükumetinın 
görüş ve düşünüşüne uygun gelmiyordu. 
Çünkü, zaten vesile arıyan komşu mu-. 
harib memleketler için bu hal, Fel-emen
gi bir emri vaki karşısında bırakmıya bir 

P 1 
luna'lı Times gazetesinin Rotterdam 

0 onyalı muhendislerle muhabiri, Rus - Alman mübadelesinin 
iki memleket arasındaki münakalat ?s 

· n ır. tevdi olunacaktır. 

Balkan Antantı konseyi 
Yunan Başvekili general Metaksas ve Yugoslav 
Hariciye Nazırın, Hariciye Vekilimize telgrafları 

mukavef eler yapıldı Iah edi~edikçe VEf ~vy~ler Birliğti. 
harb halınde bulundugu muddetçe der 

Ankara, 13 (Hususi) - Bazı Polonya-
1 
piş edilen bir milyar mark miktarına 

lı maden .. mühendisleri memleketimizde j baliğ' olmasının pek de muhtemel ol
çalışmak uzere Etibanka müracaat et- rnooığını bildirmektedir. 

. Ankara, 13 (A.A.) - Balkan Antantı ı miş olan Balkan Antantının ekselansla- mişlerdir. Bu müracaatlar tetkik edile- ---------------
_ dain:i k?nseyi reisliğinin Türkiyeye geç-' rımn aydın idaresinde, bar~ ülküsüne rek bir kaçı ile mukaveleleri imzalan- Garb cephesı· nde 
rnesı mtl.nasebıfüle Hariciye Vekilimiz 1 derin bir surette bağlı bulunan milletle- mışt~~· . ~ . 
tarafından Yunan başvekil ve hariciye rim.izin büyük nefine olarak bir kat da- .. Dı~er ta~afta~ Nafı.a vekaletı. de .yol, • 
nazın B. Metaksas ile Yugoslav hariciye ha inkişaf edeceğine kani bulunuyo kopru, su ışlen vesaıre nafıa ışlertnde tOpÇU ateşi 
nazırı. B. Çinçar Markoviçe çekilmiş olan Met k rum. çalışmak üzere 40 kadar Polonya!. mü-
tel a sas h d · 1 •• k h ı· ded. Paris, 13 (A.A.) - 13 Şubat akşam sebeb teşkil edebilirdi, hükumeı. bu zatı 

~graflara alınan cevabların sureileri a- Ekselans B. Şükrü. Saracoğlıı en ıs e muza ere a ın ır. 
Şagıdad1r: Hariciye Vekili 

Ekselans B. Saraco{füı. 

tebliği: değiştirmiye ve yerine bir diğer gene -

Ankara Japonya antikomintern Mosellin şarkında bir düşman baskını rali tayin etmiye mecbur oldu. 
Ekselansımzın Balkan Antantı konse- tamamen akim kalmıştır. Belçika ile Felemengin herhangi bir 

Hariciye Vekm 
Ankara yinin riyasetini deruhte etmeniz müna- politikasına sadık Rainde piyade ve topçu ateşi olmuş- anlaşmalan mevcud olmamakla beraber 

Balkan Antantı statüsü mucibince da- sebetile ekselans B. Gafenko ile teati e- tur. orada da buna benzer bir vak'a oldu. BeJ-
lrni konsey riyasetinin devri hakkında dilen telgrafların metinlerini de muhtc- Tokyo 13 (A.A.) - D. N. B. bildi- Öğle üzeri tayyare faaliyeti kaydedil- çika büyük erkanı harbiyesi, her türlü 
:kselans B. Gafenko tarafından ekselans-! vi olarak . irsal buyurduğunuz telgrafın riyor: miştir. ihtima

1

e karşı hazır bulunmak için bir 
· arınıza çekilen te\grafla ekselansları ta- vusulünü bildirmekle kesbi şeref eyle-

1 
Rus ~ ~lm~n ademi tecavüz pa~tı - Lüksenburg, 13 (A.A.) - Gece Fran- başkumandanlık karargahı tesis ve bu 

t~fından eski reise verilen cevabları bil- rim. Ayni münasebetle, teşekkürlerimle n. n. ant:~ ~n:ınter~. p~ktın . :~emmıye- sız topçusu Mosellin şarkında Thammel- karargahın daha şimdiden faali ete geç
dıren cemilekarane telgrafınızdan dola- birlikte en hararetli tebriklerimin kabu- tını degışt.ırıp degıştırmedıgı hakkın- berge sürekli bir ateş açmıştır. Ateş sa- mesini istiyordu. Böyle bir durum, h~· 
yı hararetli teşekki.ir1erimi sunmakla lünü rica ederim. Ekselanslarını temviz· da sorulan bir suale cevab veren ha - bahleyin saat sekizde tekrar başlamıştır. kı Felemenkte oldug~u gibi hali harı.. ı'la· _ 
ke b · · · · A · t b kt A " s 1 şeref eylerim. Ekselanslarına en , eden ve muhtelif vesile~erle olduğu gibi rıcıye nazırı rı a, u pa ın yegane Alman topçusu mukabele ederek Apach nına muadildi ve memlekette, sulh için-
~~raretli tebriklerimi ve tam muvaffa- ! daha geçenlerde son içtimaımız esnasın- ~edefinin kominternle mücadele oldu bö1gesi üzerine ateş açmıştır. Moselle 1 de iken askeri bir idare tesis eylemek 
ı~etleri için en hararet1i temennileri- 1 da vaki şahsi temaslarımda takdir fırsa- gu ve Sovyet devletinin a'leyhine mü- bölgesi sakinleri sabahtan öğleye kadar demekti. Belçika hükumeti de buna 

rn~ arzederken, müştereken takib ettiği- tına nail olduğum yüksek vasıfların sa- teveccih olmadığını söylemiş, buna bi tayyare sesi işitmişlerdir. şimdilik razı olmadı ve o da tıpkı Fele-
~ı7: büyük işde itimatkcl.r ve dostane te~- yesinde, Balkan Antantının, Belgrad ~aen Japonyanın antik<Jminrtern poli- menk hükumeti gibi erkanı harbiye rei-
rıkı mesaiye devam etmekle bilhassa konseyinin tesbit ettiği direktifler çerce- tıkasına devam edecer•;ni bildirmiş - Nı.ksarda 24 saal ı·çı·nde sini değiştirmek suretile vaziyeti h~lZlra-
bahtivar olacağımı kendilerine temin l"t- vesinde, barış siyasetine devam edeceği- tir. yı muhafaza ey

1

ıemeyi tercih ettiğini 
~ek isterim. Aza devletlerin hayırkar ne kani bulunuyorum. Adlı~. e Vekı·ı,·n·ın 18 zelzele oldu zımnan anlatmış old'u. Bu iki hadise gc:>-
aa]iveti ve sıkı tesanüdü son Belnrad Haric?ye Nazırı 1 J teriyor ki gerek Felemenk, gerek Belçi-
topJantısında bir kere daha teeyyüd et- Çinçar Markoviç ka hükumetleri, garbıie muharebe eden 

Türk • İngiliz anlaşmaları Uhtelerinde belediye 
f etkiklerİ (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) düşman devletler karşısında aldıkl.lrı 

Bayburd 13 (A.A.) - Sactt .f,3 de tedbirlerin hududunu muayyen bir dere
orta şiddetli yedi saniye süren ve se- ceden ileriye geçmek tasavvurunda de
kizi 42 de hafif 2 zelzele olmuştur. ğildirlcr. Felemenk hükumeti, muharib 
Hasar yoktur. devletlerle düştüğü bazı ihtilaflafdan do

h 
Afyon J 3 (A.A.) - Adliye Vekili 

akkında beyaz bir reisliği bu1unan vali ve dün adliyede tetkiklerde bulunduktan 

ki.tap neşredildi kaymakamların maaşları sonra Cezaevinde meşgul olmuş ve mü 
Lond 

13 
(AA .. . , . . tec1kıben liseyi. Çetinkaya kız enstitii-

. . .:a ~ '. ·) - Turk ve In - Ank~a, 13 (Hususı) - Dahılıye Ve- sünü, yeni ,_.apılmakta olan hastanevi. 
gıılız hukumetlerı d kd d"l k~l t' Ist b 1 v ITV• t v b. t 1 J • t· arası.n a a e ı en 1 a c ı an u a 1 ıgıne yap ıgı ır a- müzeyi kaplıcaları maden suyu mem-
ıcaret ve tediyat itilaflarına dair bir mimde ~telerinde belediye reis~iği ?u-

1 
hamı, ~ilayet fidanİığmı gezmiştir. Çar 

Beyuz Kitab neşredilmiştir. lunan v~ı .. v~. v~-aymakamlarla bele<lıye şıda halı ve diğer eserle yeni mezarh-
Ed - 1 şube mudurlugu bulunan kaymalkd-akmlla- ğı da tetkik eden Fethi Okyar ak~am 

en Mısır Kralı tarafından 1 mı esas memuriytetlerınden a 1 arı şereflerine verilen ziyafette hazır bu-
kabul ed"ld- maaş veya ücretten başka bir par·a almı-1 l yacaklarını bildirmiştir. lunmuşlar ve bu sabah yanlarında va-

Londra, 13 (Hususi) _ Avustralyalı h ve C. Müddeiumumisi olduğu hal -ve y . z , Bu karar yeni barem kanununun 
. enı e:.andalı askerleri karşılamrut mer'iyeti tarihinden itibaren muteber 0 _ de otomobille Sandıklı kazasına git -
tizere Kahireye gitmiş olan dominyonlar lacaktır. mişlerdir. 
nazırı Eden, bugün Kral Faruk tarafın- Adliye Vekili Sandıklıdaki tetkikle-
dan kabul edilmiştir. f ransada 95 b~lediye rini mütegkıb trenle seyahatine devam 
. Gece, İngiliz sefiri Eden şerefine bir eyliyeceklerdir. 

zı·y.afct vermiştir. Ziyafette Mlsır başve- meC.İSİ azası komÜnİst -----------
kılı de hazır bulunmuştur. azledildi Amsrikamn su'h teşebbUsU 

Yarın öğleyin de, Mısır basvek·ı· Ed 
f . b' . • 1 ı en 

şere ıne ır zıyafet verecekt' _______ ır. 

Son hafta içinde 3 lngiliz 
3 de bitaraf vapuru ba!ırıldı 

Londra 1 3 (A.A.) - Mütlefik 
b' ve 
ıtaraf vapurların zıyaına dair bua" 

n d'l l k 0 un e.şr-e ı en h~fta ı raporda geçen haf 
ta zarfmda 19585 tonluk üç İngiliz 
puru ile 1O128 tonluk 3 bitaraf vapu _ 
run ha ttığı bildirilmektedir. 

. lngiliz tayyare ~eri Alınan ya 
ı üzerinde uçtular 

~'aris 13 (A.A.) - İngiliz tayyare
lerı Şimal denizi üzerinde bir hava 
haı:-~keti yapmışlar ve Almanyanın şi
ma h garbisi üzerinde esaslı bir kcş\f 
uçuşu tertib etmişlerdir. İngiliz tay -
yareleri Alman avcı tayyarelerinin ta
arr~ızuna uğramışlar ise de salimen 
~~~ıltered<'ki üslerine dönmeğe muvaf 

o~muşlardır. Bir Alman keşif tay
yaresı. Fransanın şimali üzerinden uç 
mu .tur. 

Paris, 13 (A.A.) - Reisicürnhur muh
telif komünist teşkilat!arına mensub 95 
belediye meclisi azasını vazifelerinden 
az~eden ilk kararnameyi imza etmiştir. 

Bunu diğer kararnameler takib edecek
tir. 

ilk tedrisat 
llmıım müdiirltğil 
Ankara, 13 (Hususi) - İlk Tedrisat 

Umum Müdürlüğüne Talim Terbiye aza
sından Hakkı Tonguç tayin edilmiştir. 

Yeni tayinler 
Ankara, 13 (Hususi) - İç Ticaret Ou

be Müdürlerinden Remzi Saka Teşkilat
landırma Umum Müdür Muavinliğine, 
Teşkilatlandırma Umum Müdürü Servet 
Berk Dış Ticaret dairesi reisliğine tav:n 
edildiler. · 

Mektubcular arasında 
Ankara, 13 (Hususi) - Erzincan mek

tubcusu Elazıg mektubculuğuna, Emet 
kaymakamı Osman Dalay Kastamonu 
mektubculuğuna naklen tayin edildiler. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mak için bu mümessile tam itimadda 
bulunacağını beyandan müstağni ol
duğunu bildirmiştir. 

Bir muhtıra 
Va~ington 13 (A.A.) - Va-şington

dak.L bitaraf diplomasi mehafili Ame
rika hariciye nezaretinin bu hafta i -
cinae harbden sonraki iktısadi te~ki -
lata ve silahların tahdidine müteallik 
meselelere dair bir muhtıra vereceği
ni beyan etmektedir . 

Bitar~flarla yapılan görüşmeler hak -
kında Hull tarafından verilen mallı -
mat üzerine Vaşingtondaki; diplomasi 
müm€ssillcri, hariciye nezaretine git -
mi~ler ve bu muhtıranın gönderilece -
öini öi?renmislerdir. o - . 

Vasington 13 (A.A.) - Welles. ha-
riciye. n;zaretinde Belçika büyük el -
cisi Ponthoz. Macar orta elçisi Pele!1-
Yi ve İspanya elçisi Cardenası kabul 
ederek kendilerile beynelmilel iktı~a
d.i s1sterne ve teslihatın tahdidine mU
teallik mesele1er hakkında görüşmüş-
tür. 

Zile 1 3 ( A.A.) - Şehrimizde bu sa- layı 939 da ve bu senenin de geçen ayında 
bah saat 4 ü 40 geçe beş saniye süren iki buhran geçirdi. Her ikisindP. de harbe 
orta şiddette bir zelzele olmuştur. H!i girmesi ihtimalleri çoktu. Fakat, lüzum
sarat yoktur. suz yere tahrik yapmış görünmemek için' 
Ceza lıükiimlerinin tehir ecli)ecekleri nihai kararlarını son dakikaya kadar ~1-

yerler +nadı. Tam hazırlıkla bekledi ve tehli -
Ankara ı 3 (Hususi) - Zelzele mm keleri savuşturdu. Bundan anlaşılabilen 

takasında ceza hükümlerile tevkif ka şu oluyor ki bitaraf memleketler, u.mu
rarlarınm infazı tehir edilecek mahal- miyet itibarile, bugün cereyan eden mu
kr arasına Refahiye ve Kemah kaza_ cadelenin d'ışında kalmak istiyorlar ve 
ları da Vekiller Heyetince ithal edil_ son derece muztar kalmadan ve kat'i bır 
mistir. (Devamı 11 inci sayfadff.) .................................................................................................................................. 

Sanal.tan 

Talihsiz Mesih 
Bir e.inde zeytin dah bir elinde buğday başağı ile AUa.ntiği geçen Amerikalı 

diplonıatm eski dünya kıyıJarmda bir Mesih gibi karşılanması beklenirdi. Faka~ 
o daha yolda iken muharibler n bitaraflar yeni bir gayız ne sUahlarma saral· 
dılar. Simdiye kadar şüpheli bir sükiin büküm ~üren Alplarda. •e Kafkaslarda 
barek;t._er basladl. italya1'ı:n Almanya hud•ıdumı kapıyan Brener &'eçidini re -
niden tahkim ·ettiğini, SoyYetıerin Karadeııiı kıyılarile, Kafkas silsilesi üzerinde_ 
ki miiclafaa hatlarını takviye ettiklerini a:n1i zamanda haber alıyoruz. Ve rene 
avni günde Romanyanın Besarabya bududluındaki müstahkem me.kilerini y~ 
t~rpiJlerile çevirdiğini Jşltiyoruz. Gene ayni. glin IJolandaya kar!' b~ırlanan Al -
ro:m fırkalarının şark bududtarına sevkedılmeye ba~landıfını otrenıyoruz. Geue 
ayni ıüıı garb cepheı;inde karşıhkh bir taanuz hazırlıkJa.n yapıldıtına şahid 

oluvoruz. 
Amerikalı sulh mübeşşiri yamyamlar içine düşmüs protestan misyonerine ben~ 

zedl. Elindeki kitabı mukaddesle kazıklanıp çayır çayır pişlrilmemek için taban. 
Jarı yıı.ttayıp kaçma~n lazımdır. 
Ö~le görünüyor ki Amerikadan A~rupaya sulh bu~day başağı ve zeytin da~ı 

ne gl'lmiy.-cektir. Buna ancak Amerıkan fabrikalarının yetiştirecekleri silahlar 
temin rdebilecek. Nitekim ıeçen harbde de bö~ le oldu. Harbin en hararetli bir 
ıanında. Anıerik.anın ıarb cepıesine döktüğü )etmlı: fırkahk kuvvet Kayzerin 
karıırgoa~mı alla.k bullak etti. Ve Alman eridim harbiyesi mukavemetin be hu. 
de oldugunu o zaman anladı. y 

Bugün büyük kuvveQer henüz boy ölçüşmeıni~lerdir Silahlar tecrld edilmemi~
tir. Kanaatıarı değiştirecek bir zafer veya Jırzimet ,·oktur Hen·· ı · . . • . . . uz e peşrevıne 

bıle. başlamıyan muhasımlar ne olsa kuvvetlerine ı;üvenlrler. Bu vaziyette onla.n 
iddıalarında'I\ vazgeçirmeye fiilen imkan yoktur. Şimdiki halde lngHtere harlt 
met?d~ _c.ılan y~p~atma. sistemini A:manyaya kabul ettirmiştir. Yıldırım harbi sis· 
tcmı ıflas etınıştır. Hadiseler baıhara. do~ru açılacak gibi görünüyor Q,,. 

h ki k ki 
_ • yurası nıu. 

a ta sulhu getirecek her zaman olduğıı gibi gene barbdir. 

'-2Ju,/.a,. Ca.kiJ 
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.. aberleri -- Haberlerimiz bugün 8 inci sayfadadır --
1 lstanbul Belediyesi İl3nlan 1 il An Tarif em iz 

Cerrıı hpaşa hastanesinde yeniden ı~a edilen mutfak ve çamaşırhane için alına

cak mutfak ocakları ve teferrüatı kapalı zarf usu.LLe eksiltmeye konulm~tur. Tah.. 
min bedeli 6500 lira ve Dk teminatı 487 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame _ 

...... 

Birinci 

Tek ıliltun santlmJ .......................... 
aah!le 400 • 

UilTUf lat Müdürlüğü K:ı.leminde görülecektir. İhale 26/ 2/ 940 Pazartesi günü saat 15 de Da
imi Eııcfunende yapılacaktır. Tallblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 940 
yılına a!d T;care~ Odası vesikalarlle %490 numaralı kanuna ıöre hazırla1acak.ları 
~klif mektubluını ihaJe günü .saat 14 de kadar Daim! Fnciinıene vermele.rı. (1071) 

ikinci •ahife 
Üçüncü ıahile 

Dördiincü ıahile 

250 )) 

200 )) 

100 )) 

60 )) 

Istanbul. Defterdarlığından: 
/ç ıahiJeleT 
Son sahile 4() )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llftn yaptlracaklu 
ayrıca tenzilatlı tarıtemizc:fen ist!!a.de 
edeceklerdir. Tam, yanın "Ye çeyrek 
sayfll 11A.nlar tçtn ayn bir ta.rıre de11>i§ 
edilmiştir. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
L!ra Kr. Lira Kr. 

Feneıcc Papadoplosun deiirmeninde m:ı.h
!uz a!tı çuval un 15 1 50 

DetterdarI!k b!nası ulusunda mevcud 
ker~te enk:ızı. 40 o:ı 3 00 Son Poıtta'nın tica.rl Ufınlarına atd 

ı~er için ~u adreııe müracaat edil
melidir. 

Yukarıda yanlı un ve enkaz hlzalannciald muhammen bede1lex üzerinden satılm:ık 
üıere •ç1k ::ırtrumaya tonulm11ştur. Satış bcdeH nakden ve peşJndlr. İhale; 29/ 2/ 940 
Perşembe günü saat 14 de Defterdarlık Mllll Emlak Müdürlüğünde toplanacak ko _ 
ınisyc>nda yapılaca.k.tır. 

İlin.cıhk KoHeJctff Şlıketl 
K.alr.'amanzwte Ran 

Taliblerm muvakkat. teminat makbuzla.rile muayy•n rün ve saatte Komlsyona. mü.. 
racaatlıı:ı. .. (1119) 

. .\nkara caddesi 

Bugünden itibaren 

BU AKŞAM 
MELEK ve iPEE 

Sinemalarında bireen 

ERTUÖRUL MUHSiN - CAHiDE 
FERDi TAYFUR - NECLA -NEViN - SUAVi -SArT -GÜLSEREN gibi 

Memleketimizin en tat!ınmış artistlerinin yarattıkları 

DİKKAT: Bu Akşam için MELEK'te Loca ve numaralı koltuklar 
kalmamışbr. İPEK'te numaralı biletler kapab~maktadır. Gişe aa .. 

bahtan itibaren açıktır. 

ALEMDAR = MİLLİ Gala Haftası 

Bütün dünyayı dehşetten titretmiş olan 

SERLOK HOLMES 
Bask ervil'in Köpeği 

-TÜRKÇ E SÖZL Ü 
B:?ştan başa det.şet ... Bütün insanlığı sarsan korkunç Te görülmemiş bir cinayetia earan ... 

Haı ik uladc beşeri bir facia ••• 

O .. hakAr mümessiller : RICHARD GREEN - BASIL RATHBORN - WENOY BARRIE 

A V R l C A • 1940 ın biitün dünyayı ağlatmıf olan en büyük hailesi 
• PAULETTE GODDAR ve LUiSE RA.NER'in yarattığı Ş AN S I Z AŞK 

Hazır:anmız: Gelecek Çarşambadan itibaren: CEBELÜTTARIK CASUSU 

~rkın en güzel masalı ..... Şarkın en güzel hikayesi.. .• 

BiB ABMIŞ BiR YOKMUŞ 
Sevimli komıkler İsmail DuınbUllU ve Şevki Şakrnğın eğlenceli 

V8 ço ~ glHt\nclU 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

T Ü RK Ç E 
ŞARKIL I 

Eserinde memleketimizin en meşhur muııkı ~sladlttrı muhteşem saz 
heyetini te~kil etını~leıdır. 

Hiç bir rilmde işitilme tııiş en nıhnevıı7. va gnzel musiki patçabrı 

Matin~~r~:nmfubaran TA K S İ M Sinemasında 

yaratan ( ÜNİVERSAL ) film şirketinin 
940 mevıimi için fevirdiği ve 4 büyük artistin., k~dretli 

temsili, eşine rastlanmıyacak kadar güzel hır fılm. 

BUYUK KASIRGA 
Baş Rollerde . CHARLES B!CKFORD • BARTON MACLANE • 

• PRESTON FOS1'ER - NAN GRA Y 
Azgın Okyanus Denizinin MOthiş Maceraları 

Qugün Ma::1~:::en ALKAZAR Sinemasmda ._ ______________ _. Baılıyor ..... ______________ _,, 

Şubat 14 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bfiyii.kçeknıece P.T.T. merkez binası tamiratı açık eksiltmeye konulmu.ştur. Eksilt!llıl 

21/ 2/ 940 Çarşamba saat 14,30 da B. Postaha.ne binası birinci katta P.T.T, lılüdürli.IğÜ aıı 
dasında toplanacak Alını Satım Komisyonunda yapıl:ı.caktll'. 
Keşif bedeli 1350 lira 27 kuruş, muvakkat teminat 102 liradır. 
Taliblerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat. teminatlarını yatıt• 

mak üzere çalışma günlerinde mezk:Ur Miidürll.ik idari ta.lem levazım kısmına, eksntın• 
gün ve saatinde de en az bil' taahhüdde 1000 liralık bu i.şe benzer ii yaplığına dair ıcıa• 
relerinden almış old"Dğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine müracaatla ekı;ılt.. 
me tarihJnden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve- 939 yılına aid Tlcrareı Odası vesl.ka.sı 1d 
muvakkat teminat makbuzlle komisyona mUracuatları. c834ıı 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
ı - ıo Şubatta münaka.sası yapılan 11 otornatık santral Ue 30011 otomatik telefoO 

makinesi mukabil teklif dermeyan edilmesinden p:ızariıkla mübayaa olunv 
caktır. 

2 - Muhammen bedel (4176.000) llra, mun.kkat teminat 22790 lira olup pazarlıl 
25/Şuba.&;!140 Pazartesi günü .ı;aat 16 da Ankarada P. T. T. Umum1 Miidür~aif 
btna3tndalı:1 satınalma Jtom.Jsyonunda yapılacaktll'. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuı veya l:anka teminat. m~ktubu ile kan'.ıld 
ve ıutnamede yazılı vesaikl Mmllen mezkfu: gün ve saatte o komisyona, şartı. 
nameleri görmek üzere de hergün Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğüne n1;ı.. 
racaat edeceklercilr, (695) (1!M) 

Türk Hava Kurumu stanbul Vilayet Şubesinden: 
Kurumumın !za kaydı lşlet'inde kullanılmak üzere beş tnrıış kıymetli yüz bln cild 

makbuz tab'ettirllmesi açık etsııtmeye ko.nnı~ur. Mu.hammen bedeli c470lb Jbıubl'ı 
19/Şube:t/1MO Pazanesl günü ııaat oıı be!te fia\ badd:I: liyık görülürse ihalesi yapıl~ • 

· caınır. Eksiltmeye ~tlıak edeceklerin teminat paralulle blrllkte eblltme gün ve saa ,. 
tinde ve şartnameyi gömıek için de hergün Cağaloğlundaki şube merkezine müraca. • 
atları. t.11891 

( Yeni neşriyat ) 
Fr:ıD.STZca yeni nıetod lektör - Kabate.I 

Lise.si frarunzca öğretmeni A. Mazhar öze'fw 
ren tarafından yazıl.an ve Maarif Vekaleti 
tarafından kabul edilen bu tıymetıi esef 
intişar etmiştir. ~ansızca öğrenmek \'d 
!ransıızca:s'mı ilerletmek Jstlyen1e,r1n fstı!aııı 
de ed~bUeeeklerl bir kitabdır. Tavsiye ede • 
rlz. 

tiıl:ii - Her ayın birinde çıkan bu Hal)ı. 
evleri kültür mecmuasının 8-i üncü sayııd 
dolgun münderieatla intişar etm1'f;lr. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevinin bu kül. 
tür ve san'at mecmuasının 86 neı ı;a~ 
çıkml§tU". 

Frengi - Dr. Hazım Pekin tarafından yBI' 
zılan bu eser kJtab halinde çıkmıştır. Frel)o 
gl hakkmda mufassal ve çok özlü blr ma. " 
lihnatı lhttva etmelctedir. 

Diş tabibim cemiyeti mecnıuası - ikiaı. 
elkAnun saYJSI intfşa~ etınişttr . ............. - ................. __ .............. _ ....... .-

~----• tstanbulun en biiytik, en şık Ye en yeni 

CEntBERlilAŞ SinEDlASI 
Bntnn TUrkiyede ilk defa olarak göıstermek Ozere slll'eti mahsusada 

getirttiği 

Çardaş Diyarında 
( Macar Aşkı) 

Gençlilı. ve güzellik fılmlni 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
gösterec"tini Br~etmekle mnftehirdir. BUyUk ve ateşli bir Macar aşkı ... 
Alevli ve sUrUkleyici b:r Macar Orkestrası... Macar Dansları, MacRr 

Şarkıları... BU.yUk Mizansen... Baş Rolde : 

Dilber M A G D A S C H N E 1 D E R 
Programa ila.veten: 

Kızlar Pansigon.u 
LUCiEN BAOUX ve GABRiELLE DORZiAT taraUarrndan ... 

Bu iki gençlik filmlerini blUOn gençlere tavSiye ederiz. 

,. S AKARV A SiNEMASINDA 
Yarın akşam sakt 9 dan itibaren PAUL MORAND'ın meşhur eseri 

AŞKIN ÖLÜMÜ 
(La Mort Du Cygne) filmi başlıyor. 

Pnris Oper. s1 ••• SERGELIF AR ve Operanın baş dönsözfl Y VE T T E 
C il A L 1 V l N E idaresindeki Opera Baleti... CHOPIN, DEEUSSY ve 
SAINT - SAENS'dan parçalar. büyük bir musiki ve da.ns Filmi... Bir 

~----•• San'at eseri... lstanbuldıı ilk defa olıırak 

F E R A H ' Bugon matinelerden itibaren ı A z A K 
. 2 sinemada ısyni zamıı.nda 

1 • llalurtımRdlar n E ...,.. i L E Tü.rkçe sözJQ 
n 11 '-' .&'& Türkçe şarkılı 

gözlere so~suz b:r zevk, kuJaklara U'1lltıılmaz bir ah~nk, 
Kalblere ~belit bir saadet bu hşedecektir. 

2 .. GANGST E R LER iN iTiRAFI 
( 1-IARRy KOHEY - DlK PURAN ) 

A Z A K 1 
Merak~, hey7canlı emsalsiz 
Aınerıkan sınema romanı FERAH 

Doktor Hafız Cemal 
(f.okmaıı Heklm) 

btvanyohmda 104 numarada ':ıe-rgiln 
huta. kabul eder. Telefon 21044-23398 

Son Posta Matbaası 

Neşriya~ Müdürü: Se~m Ragıp Em.4f 

"" .... -. t S. Ragıp EMEÇ 
S1UUPLEB : A. Ekrem UŞ.-4.KLIGtıı 
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t:, Sayfa s 

Sovye Rusyan n yeni 
sanayi bOlgeleri 

etrafında bir tetkik 

1 Hadi!eler Kal'flnnda 1 

Bir kavuk devrildi 
IE5} ir kavuk altında geçen bir ha

lg) yatın s&n.düğüne şahid olduk. 

Bir tabut içinde bir san'atın mezaTa 
gittiğini seyrettik. 

Kala kala geride bir isim ve bir ka
vuk kaldı. 

Gazetelerde çıkan yazılan okudum. 
Kavukludan bahsediyorlaır. 

- Hele varıp biz başımıza giye • 
lim. 

Demesinler. Alinin kavuğu bu ne • 
viden de değildir. 

Dalkavuklar. bu bizim işlmizdlr. 
Demesinler. Alinin kavuğunun on

ların işlerile hiç amma hiç aiakası yok· 
tur. 

r--····---.. -··-···-·-·-.... -. Y A Z A N ·-·-··-........... ·---·-: 
~ Emekli general e:. Emir Erkilet ~ 

- Kalan kavuk ne olacak? 
Diyorlar. Ben de lSyle düşünüyo 

rum: 

Önüne kavuk koymadan düşünmek 
ten aciz ol!nlar: 

i " Son Posla ,. nın askeri muharriri ~ 
Rusyada büyak""·-····· ....................................................... - ....................................................... .. 

- Kalan kavuk ne olacak? 
Bir iki noktaya işaret etmek iste 

rim: 

- Mademki bir kavuk kalmış ala
lım. başımıza koyalım. Düşüneceğimiz 
zamanria önümüze koyarız. 

1 

Demesinler, Alinin kavuğu bu ne· 
\•iden de değildir. Petro zamanından- ô G- '1 • 

~.~r~. vücud bulagelen "?~ -f> ~ t'·KOMllNAt ~ JUSHEZtC 
Alinin kavuğunu Veılye giydir -

mekte mütehassıs olanlar: 
Bir san'at müzemiz olsaydı; Alinin 

uz 1 sanayi tesisatı t. 1:- r>-~ 4 \.Ul~\.·~us~tı. - ~. ·~ , 
\re kömür ınaden ;ş- -~ SWff'dlW.d 

- Biz bu işi hallederiz. 
Demesinler. Kavuklu Alinin kavu

ğu bu nevi kavuklardan değildir. 

k:ıvuğunu oraya koyar ve: 
- Orta oyununu ihya edceğiz. 
Diyenlere: ~etme teşebbüsleri ~· s tlr#lfal>lnsll 

ef> Avrupa Rusyası- ~ ~ 
nıo batı semtlerinde ""'~ · 
Y~pılıyor ve pek ge- 0 ~ 

Kavuk sallamakta mütehassıs o
lanlar: 

- Git onu Alinin san'at müzesinde
ki kavuğuna anlat! derdik. 

mş Asya cihetleri bu A ~ 
h~usta ihmal edili- ~ 
yordu. O suretle ki 
19 uncu asırda Rus 
sanayi merkezleri 
gittikçe daha ziyade 
garbe yürümüş ve 
hem~n hemen eski 
Rus Baltık eyaletle
rile Polonyada teksif 
edilmiş buluııuycr
du. 

Şimdiki asrın bi
dayetinde de kömür 
istihsalatının ~{, 93 üt 

o 

ham demir istihsalatının ~f 98 i ve işli- halinde tııb ve neşredilmişti. Nihavet 
Yen sanayiin % 96 sı hep Avrupa Rusya- Sovyet Rusyada şu 8 bölgede sanayi k~v
sında idi. Bugün ise Rus sanayi merkez- ' vet merkezlerinin vücude getirilmesi ve
~~ri doğuda büyük bir inkişaf halinde-~ ya tevsian inşası kararlaştırılmıştır: 
dırler. 1 1. Şimal Buzdenizinde Kola yarıma-
. Rusya, daha 1918 de, Brest-litowsk ' dası. · 
tnuahedesile, Ukranyadaki ağır sanayi 2. Ukranyada Donez-Kriviorog böl-
Üssünden mahrum edildiği zaman r .. enin, gesi. 
sanayi merkezlerinin doğuya naklim tel- 3. Orta Asya. 
kin etmişti. Ayni zamanda ilk beş sene- 4. Ural-İrtique. 
lik planların ihzannda Ura1 dağlarının 5. Kusnezk-Minussinsk. 
kömür, maden ve muharrik kuvvetler 6. Baikal. 
haziııeleri büyük rol oynamışlardır. Fn- 7. Ural. 
kat yeni Rus rejiminin bütün kuvveti 8. Maverayı Kafkasya. 
~Vvelemirde Avrupa Rusyasındaki eski 1 Görü'lüyor ki bu sekiz bölgeden 6 sı 
&a.nayi müesseselerinin yeniden iuşa ve Asyada bulunmaktadır. 
ihyasına sarfedilmişti. \ İlk beş senelik plan devresi!lde istih
. İlk beş yıllık planının ağırlık merke- salat eski sanayi merkezlerind'e bir mis
t i henüz Ukranyada idi. Fakat pek ça- li fazlasına çıkanlıyorken doğuda üç 
huk anlaşılmıştı ki büyük sanayileşme 

1 

misline iıı.ağ olunabiliyordu. Bunlar me
Programı yalnız Ukranyanın ağır sana- yanında Ural-Kusnezk sanayi merkezi
~i tesisatile başarılamayacaktır, y::ıni 

1 
nin kuru\ması, büyüklüğü ve ehemmiye

Jralnız bunlar maksada kafi gelemiyor- , ti dolayısile, ilk beş yıllık programın en 
lardı. Bu sebeble 1930 yılında aktolunan büyük muvaffakiyetini teşkil ediyor::lu. 
1~ ınc~ parti kongresinde, Stalinin te:l-, Uralda Magn~~o~?rsk demir.. rn.adenle.:i 
kin ve teşebbüsile, Ural-Kusnezk mın+a- ve Kusnezk komur ocakları uzerınde hu
kasında Rus ekonimisiniıı ikinci büyük yük yüksek hararetli fırınlar vücude ge
hir kömür ve maden üssünün kurulma- tirildi. Demiryollan demir madenini 
sına karar veri1·di. Sovyetler İttihadı, iş- şarka, kömürü de garbe nakJediyorJar. 
te bu yeni üsten itibaren, sanayileşme Her iki bö'ıgede hem demir ve hem de 
davasının hareket siasını daima şarka çelik istihsal olunmaktadır. 
doğru genişlettiler. Görülüyor ki Sovyet Rusyanm yeni 

Sovyetler Birliğini Kusnezk kömür o- sanayileşme programı Türk illerinin de 
cakiarile Ura] demir madenlerini işlete- nev'ama imarına vesile teşkil etmekte
tek. 6 milyon Km. murabbaı yer tutan, dir. Fakat buna mukabil sanayiin garb-
1Iral, Başkır, garbi Sibirya ve şimali Ka- den şarka yürümesile beraber Rusyanm 
zakistan halis Türk illerinde l;ral-Kus- garbinden birçok nüfus ta ş.ıırka akmak
nezk kombinası adı a1tmda bir sanayi 1 tadır. Bunun miktar ve nisbefüü tayin 
mıntakası vücude getirı:ıeğe sevkeden I kabil değildir. Anca~ şu istatis~~ği.. ra
atnil ve sebcbler şüphesız sevkulceyşi i- kamlardan bazı hakıkatler ve hukumler 
diler. Çünkü bir harb halinde b.ı sanayi ı çıkarmak mümkündür. 

bölgesi cephelerden gelecek tehlikeler-'~ İ~k beş ~111~~ progra~ ~:~resinde do
den uzak ve masun kalabiiecekti. .Fak2 t 1 gu ıllerdekı nufus tezayudQ % 24 e çık
şunu da gözden ·kaçırmamak ikhza eder 1 mıştı. H~lbuki ayni müddette umum 
ki Sovyetler Birliğinin sanayii gittikçe ' Rusya nufusu !alnız :1- 12,2 nisbetinde 
şarka, Sibiryaya doğr.u sürmekteki ga- a~tmı~tı: K~~alik 1926 ~a umum Rus şe
yelC"ri sadece tedafüi olmayıp, ayni za- l hırlerının nufusu 23 mılyon iken 193~ de 

Ham Clemrr 
1 i-1i1i•altifi 

1( 

O P.etrol 

«Ali ölmüş kavuğu kalmış ha, aman 
biz de sallamak için kavuk arıyorduk, 
herr..en koşup alalım!• 

Demesinler. Alinin kavuğu bu nevi 
den de değildir. 

Kafanıın dçi®ekinden zıiyade ka -
vuğ'a.c ehemmiyet verenlere hor göri.in 
mek istiyenler: 

San'at müzemiz olmadığı için All • 
nin kavu~ yersiz kalacak ve: 

- Yakında'. bir san'at müzemiz o " 
Iacak! 

Diyenlere: 
- Git, onu Alinin yersiz kalan ka

vuğuna anlat! diyeceğiz. 

r:J "m."l .J.iulA"l 

O iılilı8alati 
* f777JKara fopra 

~ mıntalta8i 
C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

Japonyada reklam 
Japon1ar rek -

1933 ten 1937 sonuna kadar ~ürecek u- lamda çok ileri -

11,381 kilometrelik demiryolu daha ya- fabrikası şu rek-
~.ıııv-...---

lan ikinci beş yıllık programda yeniden dirle:.-. Bir kağıd ~ 

pılacaktı. Bunlardan da 7490 kilometre- lamı yapmıştır: · • 
si doğuda ola<!aktı. ı « K a ğ ı d 1 a - ...-~r 

Bütün bunlar gösteriyor ki son sene- rımız fil derisi ka- .J. 

lerde, Sovyet Rusyada büyük sanayi te-ı dar sağlamdır.> 
sisi ve demiryolu inşası bakımından Bir mağaza camek:\nlarma şöyle afiş -
sarfolunan gayret10eriı1 büyük kısmı do- 1 ıer yapıştırmıştır: 
ğu Türk illerinde vaki olmuştur. 1 cMağazamıza girerseniz, ya,ğmurlu bir 

Sovyet Rusyanın şimdiye kadar bütün havada birdenbire bulutlar arasından çı
kuvvetile işlettiği petrol kaynakların•n kan bir güneş tesiri yapacaktl!".> 
büyük kısmı Maverayı Kafkast::ı yani A-ı· Bir lokantanın i1anı da şudur: 
zerbaycanf,1 Baku etrafmd.ı bulunmak- cMüstahdeminimiz kızın~ koca arıy:ın 

Otomobil hı rsız larma karşı 
Sid'lleyde oto • 

mobil hırsızlarına 
karşı bir silah keş
fedilmiş-tir. Oto - ' 
mobil bir yere bı· 

rak!ldığı zaı-nan 

ofum.obil sahibi bir düğmeye basıyor. Ve 
eğer, anahtarı onda olan bir ikinci düğme 
çevrilmezse otomobil hareket eder etmez 
bir canavar düdüğü ötmiye başlıyor. O -
tomobili sahibinden başka birinin hare • 
ket ettirmesi imkansız oluyor. Otomobil 
hırsızları canavar düdüğü cihazını boz -
mak çaresini bulamazlarsa fena bir icad 
değil! 

tadır. Buranın hududa yakın olması R~ıı;- b:ıbalar kadar naziktirler.> * 
ları şimali Kaf" ... ·ıad'a Grosnyid~ yeni * ı'orfafif keman 
kuyular açıp orada dahi bir petrol b6l-
gesi vücude getirmc~c !<evkc>tmiştir. Ay- Ha'· n ı lar nerelere hicrat Meşhur kemancı Rubinaf kolayca ta-
ni scvküJce.vşi sebebler'.e Sovy<'tler B~r- e·'erler? şıyabileceği bir keman icad etmiştir. Bu 
liği petrol sahasını Hazerdenizinin .şi- keman normal büyüklüktedir. İcabında 

1. (E b U l) merk •1 As Bu, balina avcılarının öğrenmek iste- katlanarak küçük olabilir ve ufak bir ma ıne m a ve ra ve ez - ı • 

kı t k h d k . 1 dikleri bir meseledir. Senelerdenben bu çantaya konularak taşınır. Böyle oldu,.ll vaya na '1 mc ususun a ı arzu arı • 6 

he~üz tatbik sahasına c;ıkmamı~tır. CJn- ha'.Iedilmiş değildir. ~ihayke~ i.lmıt birbbh.~- halde ses itibari1e çok mükemmeldir. 

f . .. yet bu muammayı çozme ıçın eşe u- * 
kü petrol tevziatındPn bu kPv ıvet ıw- . . . ktad 
rülmektedir. Maamnfih Gro.;;mri istih"a- se Hgırışmıhş bul~nb~a ırl. b ı· b 1 En buyuk elmas 

. - · 1937 eyet ususı ır vapur a a ına u u-
ıatı da 1913 te % 1~ msbetmdf> ıken k 1 d d 1 kta bal. DJ.nyada bulunan en büyük elmas nan mmta a ar a o aşma ve ına 

de ancak ~· 20 nisbetine c;ık,mı:tı~: . gördük,eri zaman yirmi beş santim u- (S!yah elmas) namile maruf olan ve 
H. E ErJ ıl<:t zunlukta alominyom okları batmalara Brezilyada Babiada 1895 senesinde 

......................... ... .................... .............. atmaktadırlar. Bu oklar balinanın vücu- çıkarılan elmastır. Bu elması bir maden 

Şeh; r mec~=si don mutad dündeki yağ tabakasına saplanmaktadır. amelesi bulmu~ ve 3.200 İngiliz lirasına 
1 t t Her ok numaralıdır. Numaralı okların satmı~tı. Elden ele geçen kıymetli ma-

top an ISl '1 l yap .I nerelerde balinalara atıldığı tesbit edıl- den Londrada tekrar başka bir müşteri 
İstanbul Şehir Meclisi dün mulad mekte o'.duğundan, bu balinalar avcılar tarafından 6.250 İngiliz lirasına alın

toplantı~ını yapmı~tır. Eski zabıt o - tarafından avlandıkları zaman nereler- mıştır. Bugün mevcud olsa idi. 70 bin 
kunch:l~tcm sonr~ ruzname müzakere- <len nerelere gittikleri öğrenilecektir. İngiliz lirası edecekti. 
sine b;1şlan1lmı~, mazbatalar alakadar .............. ·-········-...... --· .. ··--·-----............ .._._... •• _ ......... ._ 

encÜm!'nlere havale olunduktan sonra 
toplantıya: Perşembe günü tekrar top
lanılmak ü1ere niha~ret verilmiştir. 

Sehir Meclisi, belediye zabıtası ~a

limatnaınes;ni müzakere etmek için on 
beş gün daha toplanacaktır. 

Tramvay ve Elektrik İsletmesi yeni 
müdüıii işe başladı 

Tra'nvay, Elektrik ve Tünel İşlet
mesi müdür1üğü vazifesi uhdesine ve-

.c:o-H 
l 2 

Vzun Elifin 
Hikayesine eh ••• 

Amanda Orta Asyada mevkiini tahkim et- 1 bu rakam 40 milyon olmuştur. Bıı suret-
le hl r h Ik ril~n. isletmenin müdür mua'Vini Tay-mek istediği ve buralarda yeni eme,ler ?se r ı a ın umum nüfusa nisbeti 

Kısmen postada. kısmen de sıra 
bekliyerek gecikmiş mektubların a
rasmda uzun elifin hikayesine ek
lenecek bir iki noktl!l' görüyorum. 

gibi şeylerden hoşlanırsımz. neler
den hoşlanmazsınız. tabia tiniz na • 
sıldır. bir resminizi yollar mısınız, 
hayatın güçlüklerini yenmeye cesa'
retiniz var mı; ne tiptesiniz?» 

Bayan Selma bana bir de pul yol
lamış; fakat mektubuna adres yaz. 
mayı unutmuş; cevabını anla~plan 
bu sütunlarda bulacak; fakat o hal· 
de pulu yollamanın sebebi ne? 

be<·Jediği de tezahür eder. 19_ 7 den 1933 e kadarki 7 senede % 18 fu\\ dünden itibaren yeni v.az.ifesine 
den % 23 e çıkmıştır ba~lamıştır. 

Bununla beraber Rusyada yeııi sanayi . ; . . I 
·bölgeleri tesis etmek hakkındaki pro~- Yalnız 1929 ıle 1932 arasındakı yıllar- - İşle~menin eski müdür vekili l\ı us-

• 
0 ı da· şark mıntaka'a d b t ı t"fa Hulkı·, İstanbul. Valisinin fen mi.i-. ramı tatbikt evvel ham madde kay- rm a u unan amP e, n 

en memur ,.e müstahd d di 2 560 ... 00 ~ .. avir1iilini yapacağından. kendisine be 
.nakları araştırma yolunda yapılmış olan C?m a e - · -ı ~ · 
esaslı ve teferrüatlı geophysical _tetkik- den S..8~.700 çıkmıştır. . lediye binası dahilinde bir büro ay -

1 .. Sanayıleşme planının muvaffakiyPti rılmıştır. 
er gostermiştir ki Sovyet Rusyarun haın şüphesiz ancak · · b" 

1 
b k 

madde hazinelerinin büyük kısmt doğu "inin mevcucr ıt~ı ıbr ~ludıvasaRa şe e e- . 
eyal ti · ·· .. I .. d·· ıye ıne ag l r us muva-

e erın toprak1arınth gomu u ur. sala şebekesi is b.lh d y d k f 

SineınaJarda yeniden tenziJat 
yapılacak 

Bu eyaletlerden murad Ural, Başkır, na ve noksandı e h ~1· adssa .. olgud. a Bpe e
garbi k" . , . t K , a a a oy e ır. unun

. ve şar ı Sı bir ya, 'Yakut ıs an, a- la beraber 1932 y ı k d k. b · · · b 
. :ı:.akıstan ve uzak doğu illeridir. yıllık programda' ~na akar ı J ırıncı650e0ş 

Tec:· ınşası arar aşan 
- ıs olunacak yeni sanayiin ham Km. lik demiryolundan '"{. 80 miktarı 

tnadde ve k k akl ·1 .. b" ' irt b uvvet ayn arı e etı. ıyı ır şarkın hissesine isabet etmiştir Bunlar 

1 
1 

at ve rnüdahaleye malik bulunma- meyanında en ehemmiyetli inşa~t Sibir-
arı bakımınd b . ..lk 1 . . . t tk·k an, u genış u e er ıyıce yayı merkezi Asyaya bagy!ıyan Türkis-
e ' olun b , 1 .. 

1 .· muş ve u ça ış.ma arın neti- tan - Sıbırya demiryolunun yapılması 
ce eı 1• rnınt.aka nuntaka, büyük cildler olmuştur. 

Eğlence yerlerinin gece yarısından , 
sonra avrı tarüe kullandıklarından şi
kayet edilmiştir. Kaymakamlar. bu sa 
atten sonra hususi tarüe kullanmak is 
tiyen ıniiesseseleri cez::fland:raca~~r -
dır. Sinema fiatlarında yemden yuzde 
20 tenzilat yapılması kararlaşmıştır. 
Tiyatro biletleri fiatlarmın yeniden 
tesbiti mevzuubahs değildir. 

Eğer bu sütunların devamlı 0 • 

kuy~cusu iseniz Uzun Elifi b ilecek
siniz, şu Trakyanın ezeli ve ebedi 
yolcusu olan zat. garib mektubu bu 
sütunlara geçmiş olan zat .. 

Simdi ne haldedir? Bilıniyorum. 
Ar~dıuını buldu mu? Buldu ise bir 
netice;e bağladı mı? Ha'berim yok. 
Fakat işte kendisile birkaç kişinin 
daha alakadar olduğunu görüyo -
rum.. 

Bunlardan birisi İzmirde oturan 
Bayan Selma da şu suallere ceva b 
verHmesini istiyor: 

cNerelisini~ kaç yaşındasınız;. 

mesleğiniz nedir, aileniz var mı, ne 

. * 
Uzun Elifle alakadar olan ikinci 

kirr.~e Kadıköyünde otıuran Bayan 
cN.ı. dir. Hadiseyi ~line geçen bir 
eski gazetede okumuş; 

. - «Kendimi kısaca tarif edeyim; 
dıyor: Uzunca boyluyum; saçlarım 
~umral; gözlerimin rengi ela; ne 
şışman sayılırım; ne de zayıf.> 

Bayan «N.» nin adresi mektu • 
buna yazılmıştır; fa4'ı<at bende mah. 
fuz kalacaktır· egyer taleb k 
U . ' ı çı arsa 

zun Elıfe verilmek üzere. 

. TEYZF: 



. ..,.,. SON POSTA' Şahat 14,,,,,,. 

C:: TARiHI TETKiKLER :=t 
Sokullu Mehmed 
.. Paşa~~n. sarayı 

C Son Posta,, nın tarıhı bahısler muharriri yazıyor _, 
1599 yılında, yani zamanımızdan tam j _.J 

Yazan: CEVAD FEHl\Iİ 

Kabusun sonu 396 sene evvel Mösyö Polin adında bir 
Fransız elçisi ile beraber İstanbula gel • 

Sürat!~ dışan çıkarak kapıcının ziline 1 yet hastane civarınd . miş_rahib J. Moran yazıyor: bast~. Ihtiyar yukarı çıkmak üzere ' dan .. he üze . ~- bekçiler tarafı~- ı· tikten sonra malumunuz olduğu veçhile cLmparator muhteşem Süleyman Bur-
merdıvenleri tırmanırken kendisine ka- 1 deki ~;ah göz!~ .. go~etle~en otomobıl- kocasını y eşilkilyde kaıı:ett:, bize mcş- sada idi. pıda bir otomobil bulunup bulunmadığı- 1 ve a a ğ u e endı de bu tahta j hur oyunu oynıyarak oradan kaçtı. Bir B~ yakınlarda da İstanbu!a dönmi -nı sordum. j iNP ç ... vra yı ınm~an b~şkası değildi. kaç saat sonra barda meyv:.ı bı ag~ mı o- recekti. Elçi efendim maiyeti ile beraber 

B" 
1 

b" 1 ecla hanımın bıze mşanlısın d t d v ç Istanbul t f - ıraz evve ır hanım getirmişti ya, sında a .. .. v .. ın o a-
1 

ur ugu hasır koltuğun arkasına sıkıştı- ara ına geçti ve İstanbul kay-
onu b~kliy~r, dedi. 1 adamı y~~ y::~en gordugu s:ın ~çit ı r'.'.'ak kendi kendisini yaraladı. Maksad ~ olan Mehmetl Paşayı ziyaret et-

- Içerısınde eşya var mı? bulduğ ış ık ve makıne uzeruıde şupheleri daima kendi üzerinden sıyırıp tı. 
- Evet bir takım bavulla.: ve çanta- .Genç kı":'~!rifi ~e tu.hu hatırlayını~! 1 başkalarına atmaktı. Önümüze mütead- Mehmed Paşanın saray1mn dört mer-

lar var. gormuş ve makıne tıkır- 11 did suçlular çıkardı Bı·z1· b" · · d ·· mer sütun üzerine bir revak şeklinde ya-
.. tısını duymuştu t~t b . . · ırısm en şup-- Şo!orle beraber onları çabuk yuka- · ~ e en daha o zaman helendırıyor, bunun hakkındaki şüph ı:>- P~~ı~ olan kapısında, ve alt avluya gir-

n taşıyın, hanım seyahate çıkmaktan sarı saç~ a~amın etten ve kemikten ya- 1 lerimiz zail olunca yolumuza yenı -bir digımızde bizi on iki sipahi karşılamıştı. 
vazgeçti. pı~~ bır ınsan ~lmad'ığından şüphelen- kurban atıyordu. Portekizli mühen<li:s Bu sipahilerin sırtın.da işlemeli cep-

. Beş dakika sonra iki büyü'k valizden mış~m. Neden. şuphelenmiştin diye so- 1 dedik olmadı, Necdet dedik olmadı, der- kenler, altın tel ile ayrı ayrı çiçek do -
ve üç çan tadan mürckkeli eşya' ar salona :;:;" d:ıruz. . Hıç manken yazı yazabmr 1 ken Vafidis çıktı, bunu nişa.-ılısına yapı- kumalı damaskolar vardı. Bi'i f ev kala de 
taşınmış bulunuyorlardı. Rıdvan Sadul- alt:ı. yecehıruz. Anlatayı~ Mektubun lan ;elkinler neticesi meydann çıkarılan nazikane selômladıktan sonra, efendim 
lah yerınden kımıldamadan: da haşıyeden sonra bır kenarda oir I Necla hanını takib etti. Hakikatte eı:r~ - bay elçinin etrafını alarak kendisin·~ bü-

A 

çok (S) harf'ıer· ·· ~1·· d Y ~a ··k ı k - ç bakalım, Cevad Fehmi, şu çan- 1 goru uyor u. Mektubu ne fail kan davası güden bu kadındı. yu sa ona çı an merdiven başına kadLlr 

taları! dedi. kilidli mi? Anahtarlar ha- ;::ı~ ada_m .son satıra geldikten sonra Yalnız Hüsnü beyin katlinde çolak Ah- refakat ettiler. nımefcndinin çantasında olacak. Al çan- . degış~~ren mekanizmayı işlet- 1 medden yardım istedi. Onsuz bu iş basa- Bu merdiven, en güzel mermerler -
tayı ... Al canını, aramızda teklif yok. ~ bun~ nıuteakıb (S) harfinin tuşuna rılamazdı. Neticeyi biliyorsunu?.. Kendi- den 

26 
basamak idi. İki ken>rında üç el 

Çantayı aldnn. Layli. hanım müma- ustuste b~ok ~efal": ::urmuştu. Genç sine bir kapan kurduk. Sandık içinde bu- ayası kadar gayet alçak bir korkuluk 
naat için en ufak bir harekette dahi bu- ~~ tarifm~ ~:e ~ıtttgi makine gürül- raya geleli ve bu 5llretle hükmü gi.ymesi vardı. Biri bir basamağın sağında ve ö
lunmad'ı. Çantanın içinde bulduguv m a- tu~ .muttand ıdı. Demek o bn (S) harf- 1 için lazım gelen delili elimize verdı" büd diğer basamağın solunda olmak ü -

ler1nın y..,~1,.... · •tm· · · b nahtarları çıkardım ve bunlarla valiz- ~ı~ı ışı ıştı. Bu harfler Kendisinin katil olduğunu çoktan anla- zere u yirmi altı basamağın kenarla -
lerden birini açmaya teşebbü:> ettim. mektub~a -~ıçbır mana ifade etmiyorlar- ! mıştım. Fakat ayni şeye hakimleri de rına pek nefis bir duruş ile yirmi altı ~i- nefisti; karalar, beyaz damarlı idi. Ta ' Rıdvan Sadullah: dı, hatta uzerlerinde şüph• ve hayretle inandırmak li.zımdı. Nihayet işte 0 da pahi dizilmişti. Sırtlarında 4ıemeli cep- biatin lıarikalan arasında nadir ve çel 

- Portekizli mühendis herhalde hım- durmuştuk. Şimdi mesele)i tersinden oldu. Efendiler, benim anlatacakiarım kenler, sırma ile dal, yaprak ve çiçek- güzel bir şeydi. Salonun karşı taraf"" ların içinde olacak! dedi. Sökülüp talı:ı- 1 başlıyarak izah edeyim. Bu mankeni bu kadardır. !er işlenmiş kadifeler vardı. Kırmızı çu- da, şekillerle tezyin edilmi.ş dört pence!t 
labilir cinsten bir manken pek8lıi bu va- , masaya oturtuyoruz. Maksadımı?. Necla Rıdvan Sadullah susarok bir itirazımız hadan dilimli kavuk'.annın üstüne sar.k vardı. Çepeçevre muhtelif renklerde çt 
liz\ere sığabilir. Hanımefendi, kendisi hanıma bunu Portekizli mühendis diye veya sualimiz olup olmadığını anlamak sarmışlardı. niler yerleştirilmişti ki bu ~inilere mulf 
:--vrupa .. "'.'.yahati?de iken evini aı ayaca- yuUurmaktır. Mankenin manzarası can- J ürerı; birer birer çehreleriıni ze baktı. ı Elçi basam.akları çıktıkça bulunduk - telif hayvan ve ağaç resim? eri yapılmış!• gımız duşuncesı ile sarı saçlı şerikini iı<-1 h b~r adam manzarasıdır. Fakat omın Leyla hanım hala ayni vaziyette idi. !arı. yerd_e, hıç kıpırdamıyarak başlarım Mesela: Alt tarafında iki tavus varıl> h~mehal beraber götürmeye karar ver- ı aynı zaı~anda hareket te eıtiğıne herke- Nedi. ve Necdet oturdukları köşede elele halıfçe egmek suretile onu sdamlıyorlar- Üstünde ağacın dallarına gagası ile ası~ ınış olacaktır. sı nasıl ınandırmah? Ko'ay. Bir ınektub tutuşmuşlar, korku ve dehşetten büyü- ı dı. . mış bir papağan sarkıyordu ve ağaç kO' 

Valizi açtım ve şimdi bu satırları ya- yazarız, ·bunu makinenin üstünde takılı yen gözlerle sahneye bakıyorlardı. Ge~ç 1 .EfendJm, salonda paşa il• konuştuğu dar, tavuslar ve papağan da canlıya be,. 
zarken hayli gülünç bulduğum gayri şu- bırakırız, mankeni masanın başın• otur- kızın göz yaşlan dinmişti. muddetçe, bu sipahihlcr bir kelime ko- ziyordu. 
uri bir ürkeklikle bir adim geri çekildim. turuz, ~e biz balkona çıkarız. Elimize Hayretten dehşete düşen, sonra şaş- nuşm~dıklan gibi, yer'crinden de kurnl- Bay elçi gitmek için paşadan izin isti' 
Valizin içinde san saçlı yapma bir insan uzun hır değnek alırız. Genç kızın nya- I kınhkla hiddet veya mahrnbı- dam=lard<. Paşa, efendimi gorur yerck, merdivenden inerken, biraz evvel kalası ve üstünde elbiseleri!e bir insan mp ta koridora çıktığım duyunca eli- yet arasında bocahvan ser~omiser alnın- görmez oturduğu yerden kalkarak dörl bahsettiğim sipahileri, ayni yerde ve a1' 
gövdesi görünüyordu. Bu gövdenin kol- mi~deki değneği ba'kondon makineye da biriken terleri silme~ üzere cebinden ~ahud beş adım ilerlemek suretile kar- ni.~ariyette bulduk. Alt kot avluya gel• 
lan ve bacakian yoktıL , doqru uzatır, tuşlardan birine temas et- mendilini çıkarırken: ştladı; ve onu yanına, kadifeli ve işle - dıgımızde, atlara binmeden, bay elçi. bd 

Onları da ikinci valizde buldum. Çı- tirerek bunu _işletmeğe başları!. Genç 1ı - Peki amma ya Raif beyin cesedi ne meli yastıklara ot~rtarak büyük bir ne-

1 

alt k~t av:un~n yanındaki bahhçey! gö'P 
kardım, taktım. Manken tamamlandı. kız kapı arahgından odaya bakar. Sarı o'du? dedi. zaketle kabul ettı. Onlar konuşuı-ken, mek ıstedı; kı bu bahçe, ormanları kıs • 
Serkomiserin yüzünü hafif hır pembelik saçlı adam mesanın başında oturmakta- ! - Raif beyin cesedi mi? Evet hakh'ın ben salonun mimarisi~i ve san'atını hay- kandırac:k surette süslenmişti. Muhtel~ kaplamıştı. Içinde bulunduğu devamlı dır ve bir eli tuşların üzerindedir. Ma- Osman bey! Ben de bunu çok düşündüm. ran hayran seyretmege başladım. meyva agaçları ve çiçekler vardı. ııınd şaşkınlığa şimdi bir de mahcubiyet his- ı kine de çalışmaktadır. Bizim elimizi ve 1 Bütün İstanbulda aranan ve bulunamı- Evvela, boyu 50 adım, eni 25 adım ka- menekşesi denilen bir menekşe gördilıdı 
si_nin inzi".'.am ettiği anlaşılıyordu. Bizi 

1 

değneği göremez. Çünkü önümüzde du- yan bu med nereye gitti? Bilır misin I dardı. Çepeçevre üze:ine ha"ılar_ seri! '. Renkleri bfairn menekşelerimiz gibi mcd 
gunlerce ugraştıran bu tahta, bez ve mu- ı ran manken buna manl olmaktadır. Hü- insan bazı dalgınlık anlannda kulağınm I nuş .se<lırler vardı. Bır cephesı hır gemı ıdı. Fakat ırı, yaprakları daha büyül<ı 
kavva yığını idi ha! lıasa böylece maksad basıl olur. işte bu arkasında duran kalemi bulmak üzere 1 şekiınde Y~:arlak yapıinıışıı. Gayet gü- sapları da çok uzundu. insanı kendindeıl Rıdvan Sadullah gülerek seslendi: (S) harfleri fİJildi .ıre anlattıklarımdan bütün bir evi altüst eder. Bh de bütün zel ahşab sutunlara dayanıyordu. Bu sü- geçıren harıku!ade bir kokust> vardı. Bu-

- Osman bey yanında kelepçe var 

1 

beni daha o zaman şüphelendirmişlerdi. lstanbulu aradık. Fakat Raif beyin evin- tun!:' ve baş!ıklan çok parlak ve çok in dan başka, a~ıl şaştığımız, onlan Ağus • mı? İşte sana Portekizli mühendisi de Fakat bu şüphe tabii müphemdL Beni deki garajın mahzenini aramayı akıl et- ce hır.kırmızı boya ıle boyanmıştı. Ga - tos ayında gormemiz idi. Birim memle • 
teslim ediyorum. Dikkat et, kaçırmaya- bugünkü neticeye isal etti amma 

0 
za- medik. yet guzel yapılmış kabartmalarla sü,j'j kette menekşeleri ancak ilkbaharda g3> 

sın. Yeşilköydeki köşkün pencerelerin- man için büyük ve vazıh bir mana ilade Rıdvan Sadullah Leyıa han'ma döne- olan tavan da ayni kırmızı renk i'e bo- rebiliriz. 
den uzaklaştığıru gördüğümüz 'Por oto- ettiğini söyliyemem. rek iliive etti: yarunıştı. Tavanın tam ortasında, k:rmızı Alt kat avlunun bir köşesinde, at1aı 
mobilindcki erkek yolcu bu itli Nccde- Rıdvan Sadullah h"k" · .d - Haydi kızım, düş önümüz~ balta- ipekten ve sırmadan bir kordon ile altın için çok güzel bir ahır vardı. Hayvanlar• 

· ı ayesıne yem en ld 1 b · to k t 1 t 
tin ~dasında makine ile yaz, yazarken fası 'a verdi. Bir sigara yaktı, dumanını '•m! Şu mahzeni bir ziyaret edelim. ya S ı; ı ır P. ~ar ı ı 7-~ ı. .. .. bakan esirlerin bana söylediklerine göı11 
Necla hanıma görünen sar.. saçh adam tavana dogruv üfl" • k b" k Belki bir saattenberi bir taş y1gvını ka- a onun zemını fevka a e guzel dort paşanın bu ahırda daima 150 atı bulu • ıyere ır aç saniye k ·· k v ·ı d.. · · ·· 
da keza bu centilmendi. Vasko dö Goma- düşündü. Sonra tek b ı dı· dar hareketsiz duran kadın birden c::ın- oşe mnızı tugla 

1 

e oşenmıştl. Her ko- nurmuş; ve hakikaten o kadar at var~ rar aşa . · d kA A b" k nın Leyla hanımı ziyaret ettiği gece sa- - Süreyya hanım ma · lm h"k:>. landı , ayagv a fırladı. kollarını i1cri u:mt- şesın e şark arı mermer ır apı vardı. Bu ahırın üstünde esirlerin ve pac:anı11 vı e as 1 ö.YC- B . b"' .. kl"'k . s 
londa hanımefendinin karşısında otur- ! sini uydurduktan ve Portek' li" .• h _ ...,.. Dikkat 1 Roman burada u kapılar, a~ ~yu. u te bıri beyaz, seyislerinin oturduğu yer vardı. Bahce-' d - h ız mu en - -b·· .. · ah d rt koşel m ı ı ·· "' 

uguna gene epimiz şahid olcı.uk. Niha- disi yaratıp cinavet alemine hed· t bı'tmedı·. Arkaa1 11 ı"ncı' sayfadadır. o uru sıy o ı ermer ere o - ve atları gördükten .sonra, bay elçi, matı .ı ıye e - "' rülmüştü ki, beyaz parça'ar, harikulade (Devamı 11 inci sayfada) 

dik. Diyemiycceğiz de .. 
Her tarafım tir tir titriyordu. Kulak

larıma inanamıyordum. Gözlerim k:ı 
rarıyor, ~akaklarım zonkluyordu. Kc -

keled'm: 
-- Söyledim hanımefendi.. benim gi-

bi aile t~rafından lekeli, bedbaht bir 
kızla hayatını birleştirmenin doğru o-
1am1y:tcağın1 ona kac kereler tekrarla-
dun. ~ 

- Tekrarlamakla olmaz kızım .. bu
nu k<it"ile1lirmt!li.. o belki de size ver
diği söze sadık kalmak için attığı ndımı 
geri alamıvor. Fakat siz hiç olma7.'"a 
bizi ~i.i~i.inm~lis.iniz. Ailemiz. açık söy
liyeyım. bu ızdıvaca razı olamı:tı. Kar
şılaştığ'nız iğrenç vaziyetlere bizi de 
ortak ('dcm<'7Siniz. 

Tarık n <rnnesi çok sert, ve çok zalim 
ce komısu:;orou. 

Beni öyle bir noktada'n vunnm;. _ 
· t· k" ~ ye re scrmış ı ı. rnukabeleve, müdafa~ua 

kudretim kalmamıştı. Mağlübiyeti de ı... 1 • .r 
hal kar·U ett•m: 

- Hakkınız var. 
Yüzünde ümidli bir tebessüm carı _ 

landı: 
- p.·zin mnkul bir kız olduğunuzu 

bilivordum. Ve davamız1 da mü~kiiU,t
sız halledecef!;imizi iimid edivordum. 
anılmamışım! · 
_ Aramızda bir dava yoktu hanırr.e-

cndi. 
_ Öyle kabul edelim .. siz de haki -

.. son Posta• nın tefrikası: 31 
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kati teslim ediyorsunuz değil mi? Be
nim yerimde siz de olsaydınız böyle 
hareket ederdiniz. Sizi beğenir, seve -
riz. Daima Tarı kın istikbalini düşün -
düğümüz zaman aklımıza ilk gelen siz 
olurdunuz. Fakat malum hadiselerden 
sonra bu münasebeti devam ettirmek 
ve bir izdivaca bağlı:tmak çok garib ol
maz mı'.'. Eialem ne der? Tarık bizim 
bir tek evladımız. Onun her cihetçe 
mes'ud bir izdh.Taç yapmasını arzu ede 

riz. 
Boğulur gibi bu temenniye iştirc.:k 

ettim: 
- Bunu Len de dilerim hanımefen

di. 

- İnşall~h s~ze de Allah hayırlı k:s-
metler verır. Üzülıneg-e 1.. k 

b k 
uzum yo .. 

ça u unutursunuz. TaTıkı da .. li ... mazur 
germe sıuz .. 

- Tamamil e hanını· f d' e en ı.. müste -
rih olunuz ..• 

- Bize gücenmediniz ya?. Buna bir 
ana olarak mecburdum. Nihayet düşü
nünüz ki, sizi herkes .. 

Ellerimi uzatarak sözünü kestim: 

zı benim gibi zavallı, insan içine çıka -
cak yüzü kalmamış bir kızla evlendi -
remezdiniz. 

Artık kendimi tutamadım. Gözlerim 
bendleri yıkılmış bir su hızile bosan -
dı. Omuzlarım sarsıla sarsıla ağla~ağa 
başladım. 

- Yalvarırım tekrırrlamayınız .. bir 
katil kızı, bir fahişenin çocuğu biliyor 
değil m.i? Haklısınız. Lakin rica ede ~ 
rim bir de siz bunu yüzüme tükürme _ yiniz. Tarıkın annesi. bu iztırabımdan hiç 

de müteessir gözükmüyor; riya da ol -
Tarıkın annesinin söyliyeceği artık sa. bir tek teselli kelimesi söylemeğe 

başka bir şey olmaması lazundı. Kal - tenezzül etmiyordu. Zihnen meşguldü. 
kıp gitmesine intizar ediyQrdum. Yal - Kafasmda bir takım hesablar yaptığını, 
nız v ka·lmağa. yere kapanarak hıçkır - bazı düşünceleri evirip. çevirdiğini his 
maga, kaybolan son ümidin hüsranına sediyordum. 
da ağlamak ihtiyacında idim. Fakat ~ y o anılmamışıın·· gözlerini yere indi -
sözlerini bitirmemiş gözüküyordu. ' rerek, hafif bir sesle: 

Bir şey söyl~k istiyor. tereddüd - Yalnız bir mesele var d d" b 
ediyordu. ' e 

1

·• u fedakarlıgv ı da sizden rica edecegımv · 
- Mutabıkız hanımefendi, ded;m, · A d h" b ih "f ..... Tarık bu sefer gelişinde işe resmiyet 

rrurud zd~l ~ç 1'

8
r ... tila yok.. oğlunuza vermemi benden istedi. Babasile baş -

saa et ı erun. ızı de mazur görüyo • başa verdik. Buna imkan göremedik. 
rum. Hakkınız var .. bir tane evladını Fakat k d' · d 1 d - en ısıne e o amaz, iyeme -

Bu :ş de size düşüyor .. bunu oğul .. 
!arının saadeti namına sizden yardıııl 
bekliyen bir ana ile babanın ricası o ' 
larak kabul ediiiz. 

Acı acı gülümsedim: 
- Bu vaziyeti ona ben mi söyliy• 

yim istiyorsunuz? 
Yerinden sıçradı: 
- Sakın ha .. sakın ha!. Tarık benitıl 

buraya size bunları söylemek için gelıı 
diğimi asla bilmemeli.. B€n. evini~ 
sizi igtemeğe geldim. Anlıyor musu -
nuz? Siz zeki bir k.ızsııuz. 

Ağır ağır ba~:mı sa1lıyarak cevall 
verdim: 

- Anlıyorum .. yani istiyorsunuz idi 
sizin teklifinizi ben reddetmiş olayıtdı 

Başını önüne eğdi; valide hanıme -
fendi böyle arzu ediyorlardı. 

- Tarık buna inanır mı? .. 
- Sizin elinizde bu .. onu reddede~ 

siniz .. evlenmenize imkan olmadıcınJ 
söylersiniz; bir takım bahaneler bulur
sunuz. Hem bu suretle size izzeti rıet
sinizi kurtarmak fırsatını vermiş olu " 

yoruz. 
- Teş~kkür ederim. Fak~t Tarıl<.ı..JS 

izzeti nefsi ne oluyor? 
(Arkası var) 
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SİNEMA. 
Sinema aleminin garib 

ve gülünç gaf anları 
r ·············· .................. ..-·-·-· ..... ····--·············-.., 
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SPOR 
Millt kuma maçları için 

Londradan hakem 
getirtilecek 

F enerbahçenin Macar 
antrenörü busrün geliyor 

,..,., 
S- Postama ah.ta romanı : 2 

IOMİSER1 
,SEDAD 

Ya7.an : İlhami Safa 

Bir telef on muhaveresi 
J 

Film l~h!tpa11Yalanmn ilin pfleri halkın alüasım lllD'atkarlar üzerinde : 
toplamak ipil hergiin Wr yalan !haber uçunufar. Bir gün Şirley ~ 

Tenıpl'in bİt' köçiik kız değil de, bir cüce olduğunu : 
\. duy4uğmnı• uman hayret edeniniz i fstanbul futbol ajanı, milli küıne maç-

...................... _ ...... ._._. ••• __.. ........... ·---··--··-·-·-··--·· .. ·······•' ~a~ muntazam bir ta.rzd.~ cereyam 
ıçın Londradan bir hakem getirmek için 
te§ebbüse geçmiştir. 

İşden anlar bir hakemin idare edece
ği maçlar hem nizami olacak, .hem de 
hakemlerimize güzel bir ders fırsat; ve
rilmiş bulunacaktır. 

Fenerbahçsnin antrenörü 
Fenerbahçe klübü tarafından tutufan 

Macar Hungarya takımı antrenörü 'Fe
Idman bugün şehrimize gelecektir. 

Antrenör derhal takımı çalıştırmağa 
başlıyacaktır. 

A1tıntugun itirazı 
Altıntuğ klübü, Galatasaray.a yapı _ 

lan maçın müsaid ve nizami bir sahada 
oynanmadığını ileri sürerek hakem ta· I 
rafından verilen rapora itiraz etmiştir. 

Hakem tarafından verilen raporların 
hiçbir suretle tadili mevzuubahır -0lamı- bQ.Şı sanlı olmasına ra,ğmc:ı. rahat~a konıqabilen Ati Hikmet tcreddüdsilz 

yacağı halde, iş saha komiserine sonıla- ceuab verdi 
cak ve rapor yeniden tetkik edilecektir. DDnkU 4usnnn hulAsası lni~e müsaade istedi. Tabü bir şey an• 

lstanbul VOieyboi birinciliği Bir Ö~le sonu Bahçekapıda «Fikri l'C A.sml Jaıntyordum. 
İstanbul Voley:bol _ Basketbol &J·anlı- Şerikler. kuma, deposunun :bodrumundaki - Peki sonra ne ;0ldu? Netice ki • 

ğmdan: kısımda çalışan Atıf acele acele gelip &J&ğı minle konuştuğunuzu anlay~dınu. 
1ntyor Te ark.ada§S Hikmete 5e.5lentyor. Fa- Sizden ne iistiyorlardı? 

939-940 yılı İstanbul voleybol birinci- kat biraz .llerleyi.Dce onu yerde kanlar ı~n-
Jiği müsabakalanna yakında başlana- de buluyor. -- Bilmem, anlayamadım. Hiçbitl 
caktır. Tert.lb edilecek müubakalar hak- Yaralı hastaneye kaldırılırken ancak: şey anlayamadım. Ya1mz bir iki san! • 
kında gö~lrnek üzere alakadar ıklüp ıTanımıyorum. ınr adam ... Bir sopa ıle .. > ye sonra bu adam benden özür diledi 
m hh ı / " ih'nd diyor. ve üç dört daldka sonra kendisine muı 

ura as arının 16/2 9~0 tar ı e saat zabıta ıse miida.hale ediyor. Taharri me. 
1 

k 1 f t . .. 1. k 
18 de bölge merkezlerine ge1meleri rica mur:u M Osman bu işin hallini üzerine .a. a a te e on e rnemı soy ıyere banır 
olunur. Iıyor, tahkikata gtr~lyor. Hemen mağaza - bir numara ıverdi ... Numarayı bir kft.4 
Kız mektebferi voleybol maçları 1 ~~~.bu bortrum ~~~:1a~ ::;:ı;ğ:diy::~lı- ğıda kaydettim ... Durunuz, vereyim .• 

1 

Atıf yeleğinin bir cebinden küçüli 
Kız mektebleri voleybol lig heyetin- ,,,,.,,.,,. . • -

den· 14/II/l94o ç b ·· - (b .. ) bır kng d parçası çıkararak Ali Osma .. 
·
1 

ak 
1 

boarl ~am 3 gunu la ugun Kalıyor üçüncü kapı ve demir merdi- na uzattı. Kagw ıdda kursun kalemle bir 
yapı ac vo ey maçlan şun rdır: .. h 
Ş. li T akk' L +-t K I 1 ven ... Burası yalnız memur ve rnusta - numara yazılmıştı. 

ış er ı . - .ı.s . ız. "· saat 15. ı d 1 · · · - h t • 
E nkır L ' . K ,ır k b' em erın ınıp Çl.Kmasına ma sus ur \'C Ve devam etti· 1i 

re uy ısesı - ız ın. me te ı saat h ıd . k d kil'dl'd' .. · · ' 
ıl5.30. emen aıma ar asın an 1 1 ır. - Hayret ve merak içinde idim .. ne 

B 
w zı L Yalnız müstahdemler yemeğe ve evleri oga çi isesi - Çamlıctı Lisesi saat münasebet? Beni kim ve niçin arıyor? 

Hollywoodun güzel yıldızlarından R!ta Hayworth ile ıan'atkdr Tony Martın 16. ne giderlerkPn açılır.·· Üç dakika ya bekledim. ya bekleme " 

S
. it!l • A k d k" h Son vak"ada bu merdivene çıkan ka-ınerna a eminin cyalan> ile arası 6 - Eric von Stroheim'in bir Al _ n ara 1 1 spor areketleri dim. Hemen telefonu açara'k zaptetti .. 

Pek ıyidı'r Sı'n ' tk" ı .. ı w pının saat on ikiye beş kala- açıldığı ye gwı·m numaraırı buldum. Bı·r sanı·ye so·--
. · . ema sana ar an uze - man ajanı o dugu söylenmiştir. Ha1 - Ankara, (R~i) - Cumartesi gün5 b k J1 :u-l'me halk .:ı kkat iri çeyre geçeye kadar açık kaldığı sa ra merkezden bu numaranın muvakka .. 

i 
. . ın ıuı nazarlarını çekmek buki bu san'atkôr 1909 senesindenbe- Muhafız..,;,,.....:t sahasında .Maskesporla b"t l tu ::u d · nda ki çın f I k 6 ""'""" ı 0 mu~ r. r.unm 8 ııve eıva:rı ~n- ten kapalı olduğu cevabını aldım ... 
.. ı ~ . umpa~yalannın matbuat ri Amerika tabiiyetindedir. 1914-1918 Harbiye karşılaştı. İlk go1 ü Harbiye.1ilcr se dolaşmadığı için meçhul şahsın bu A 

.nı.~messıllerı ve ilan şefleri akılla:rına Umumt Har.bi f:lrasında Arnerikada Al yaptılar, devre bitmek üzere iken Mas- kapıdan ve bu merdivenden bodruma tıf ıhi~ bır şey anlayamadığını bfıt 
~:re~. her şeyi uydurmaktadırlar. On- ma'n propagandası a1eyhinde vazife· kesporlular beraberlik sayısını çıkardı- .indığini kabul €tmek zaruri gibidi•. kere daha .iş.rab <€decek tarzda dudak-
k ıçın bir tek gaye vardır: O da hal- slm:stır. lar. Maamaiih Ali Osman buradan inip larını bükerken Ali Osman yüzünü bu~ 
;:l~kasıru celbeylern~k... 7 :__ ~nsız ~~·atkArlarından Al - [kinci devrede ~~skcspor iki gol daha çıkan mütecavjzin mevkii ve bodrumu ruşturdu: 

1 
li~~da bulunan filin kumpanya- bert PreJean. MaJıno hattı ilerisinde, kazandı, fakat bins.ı. penaltıdan olmak iyicı:> bildiğ:ne hükmetti. - Tabii, dedi. Yanhş bir numara 

ltarı0 ılanat dair.elerini yalan mer - gene san'atkarlardan Charles Tranet üzere Harbiyeliler ilç gol daha yaparak Ertesi gün. Ali Osrnanın ilk işi mec- vermişler ... Uydurma numar:a!.. 

1 
e~ e!'ı addeylemek doğru olur. Bura- ile birlikte bir teyyare muharebesinde mağlubiyetten beraberliğe sonra da g~- ruh Hikmetin srkadaşı Atıfı bulmak - Yanlış numara verildiğini anla ~ 

'kar a h;rg~n, her saat hatta her daki- telef olmuşlarnuş! libiyete ulaştı1ar. Bu suretle Harbiyeliler oldu: ymca bir dakika bile durmadım. He .. 
ı a, san a~arlnr hakkında bin bir yan- 8 - Diş meselesi Jeanette Macdo - maçı (4-3) kazandıla:-. - Rica .ederim Atıf bey. bana şu te- men Ali Hikmete yetişmek üzere ko~ .. 
~!v~~~dıslcr verilmektedir. Bu yalan nald için de ileri silrülınüştür. Bu se- Mülkiye mektebi voleybolculan Jefon hadisesinden bahseder misiniz? tum. Maalesef üç beş dakika geç kal .. 

te ida~~·. <la1:.alana, dalgalana. gaze- vimli yıldız bu havadisi duyar duy - İstanbula geliyor Atıf. birdenbire aınlıyamıyarak ve dım . · · 
lardo ha:: ~kseıı.;ı~ir. Ve bura- maz çok hiddetlenmjş ve bir noter hu- Ankaranın değerli voleybolcuları olan ~aşırarak: .Atıf bir lihza düşünerek: 
ler taraf d cşın e oşan gazetecı- zurunda dişlerinin takma olmadığını Mülkiyeliler, sömestr <tatilinden .istifade - Hangi telefon? diye sordu: - Acaha memur bey. bu telefon O• 
rnekte ından kapışılmakta, şişiril - tesbit ettirmiştir. ederek tstanbula gidip voleybol teması - Canım. diln öğle yemeğinden son- y:unu beni üç beş dakika mağazaya geg 

ve el'C'ed'lmekted' 9 d k · · b' h'led ·b En ufak . ır. - Olivia de Haviland'ın esmer el- yapacaklardır. Maçlar şu gün,.erde saat ra Ali Hikmetle Sadakat kıraathanes!n- var ırma ıçın ır ı en ı aret mi 
Jikle mü b ~~.saçma: bır. yal~n böyle - rnc.'dığı. yüzüne boya sürerek esmer - 16 da Beyoğlu Halkevi snlonund:ı yapıla- den çıkarken ~izi telefondan istememiş- idi? Yııni Ah Hikmeti yalnız bırakmalt 
lini alınakted ır vak a bır hadise c::ek - Jiğini temin ettiği söylenmişti.Halbuki caktır: 2ı6 Şubatta Mülkiye • Galatasa- Ier mi idi? ve benim yardımımda'n mahrum et .. 

a r. b , tkA Amerikadak' k d u sana ctr halis bir esmerdir. ray Lisesi, 28 Şubatta Mülkiye - Boğaı.i- _ JI::r evet ... Şu telefon ... Bana ki- mek için .. 
raber, Avrupa~a ~a: ~lm~~a~la be - çi Lisesi, 29 Şubatta Mülkiye - Yüksek rnin telefon ettiğ!ni ben de anlıyama- - Evet; öyle olacak. Fakat bu ma .. 
ler çıknr•lmaktad·r. 1 u gı l avadis- Clark Gable ve Ca role Mühendis, 1 Martta da Mülkiye - Gala- dım. Hatta ~nPrak ta eltim. Benim kı- lumatı bana vermek için neden yirmi 

Bu
0

ünkü tasaray klübü voleybolculaıı teması Ga· raathanede o1du~·-u bilen birisi o1~c~k. dört saat geç kaldığınzzı anlayamıyo • 
ve b'o . vazırn1zdaı sırf ~dikodu L b d k b f 5u.ı11 ınnetıce al"k om ar ay o up latasaray k'.übünde yapılacaktır. Fakat kim? Do~rusu. ben dün SİZP b•t rum. 
ortava atıla b a a uyandırmak için * hu~usta: rna1Umat vermeli idim. Hatta Atıf şaşkın ve rnabçub: 

den bah'""'d~n~uı·z:uydurma havadisler. bulundular M k k k ı d b. ">C ~""' ül iye aya çı arın an ır grup gece kendi 'kendime düc;ünürken 'h~lki - Ne bileyim? O dakikada bu ma • 
.. Şimdive kadar sinema san'atkarls:rı sömestr tatilinden istüade ederek Ulu- hir 'hata işlediğime hükmederek sı'kıl- lCımatın kıymetll olabilecE:ğini tahmin 
ıçın uydurulan haberlerden bir kaçını _Geçenlerde Holivud pek heyecanlı dağa gitmişlerdir. aım !bile... edebiJir miydim? 'Biraz Clüşününce tak-
sayalım: r.nler geçirmiştir. Meşhur sinema san'at Ankarada yeni bir apor der,sıui _Evet ... Anlaşı1ıyor ki hata etmiı;- dir ettim ki ... Bu tele.fon meselesi ile 

1 - Meşhur :Fransız komik , t arı Clark Gable, karısı güzel ı::inema önümüzdeki haftadan itibaren Anka- siniz. Size kimm telefon ettiğini bala tecavüz arasında bir münasebet bulu .. 
k. F d ı·· ·· sana - yıld C ı L . ~rı ernan e ın şohretini temin ed den~~ aro e ombard ile birlikte bir- rada .Gençlik ve Spor> isimli haftahk bilmiyor musunuz? nabilir ... 
1kı büyi.ik dişinin sahte olduğu söylee~ Saıre ?rtadan kayboln:uşlardır. bir spor mecmuası çıkacağı haber alı!l· _Hayır ... Amma dünkü haclic;e ;:ü- - Telefonda işittiğiniz sesi ömril • 
~ektedir. H<?lbuki bu o/alandır. Bu i~ , n Dıegodan alınan bır haberde bu m~tır. Büyük bir ihtiyacı kapatacak o- zünden .herkes gibi ben de o kadar he- :ıüzde hiç işitmediniz mi? Tanıdık bir 
dış .snn'atkar!r. kendi dişleridir. s~n atk:h'Jann Kaliforniyamn en ıssız bir ]an bu ..mecmuaya, muvaffakiyetler dile- vecana :ırnpılmıştım 'ki... sese benzemiyor mu? 

.. 2 - Shirley Temple sözde bir kü _ 
1
;>erlnd.e ~üthiş bir fırtınaya tutulduk - riz. Selim Tezcan Tahi1rri memuru birdenbire mni;ı- Ha H' ı. 

Ç
uk k d w b an 'bıldıriliyordu. - yır... ıç ı.J\imsenin sesine hen 
. ..ız cgilmiş. yinni eş yaşında 

0 
_ za memurunun sözünü keserek: zetemedim. 

bır cuce imiş! gun otuz dokuz yaşını tes'id eden ve kalabalık bir heyeti seferiye kendi - _ Peki reJefon nasıl olau? Evvela 
3 T' Clark Gable' . ı.rt d J • • d b l uctur T_ aharri .m.emurunun bazı harc"'e'" .. 

1 
- mo Rossi için birçok havadis- . nın ıı ına a kaybolman erım ora 8 u m ,. · onu anJatımz. u .~ 

er -tıydurulrnuc:tur. Saçının takma ol- h~ber:ı Holivuau ve A.Dlerikayı altüst et- Clark Gable ve zevcesi Carale Lom- G t lef u açık b kt . len ve -&esın~ bazı tonları Atıfm can}'oı 
durru ...... "' mıştlr. bard kaybolmadıklarmı. fakat bQ§ bn= - arsan, e on ıra. ıgı m sıkacak bır mahi t l 

'"' • gozunun bir tanesinin camdan M -:s- için hemen koştum. Tanımadığım bir içı·n düşun-erek t yded_ n mıştl. Onun 
olduğu söyl"nrnı'ştı'r. etro Gold\vyn Mayer film kumpan· kalmak arzusunu hisseylediklcrini me - , ere udle ce b "' .d h. h ses bana Atıf olup o]mafüğımı sordu· · d B k va ve " 

4 - Jean Murat'nın bir bacamn·n Y:18ı a ı eyecana düşmüştür. Çilnkü raklıJara bildirmişlerdir. d . rıyor u. ere t versin ki mem is-o 
tahtadan olduğu!.. ı:ı· bır i~i ~n evvel bu san'atkAr ile yedi İşin Amerikan~arl neti~esi şu _oımuş- - 'K:ıı m sesi mi. erkek sesi mi? ticvabı uzatm:ıdı . ur 

5 L 'l' S(!]'leük bır mukavele ımz.aıanuştı. Mu _ tur ki bilyük bır Amerıkan kıtabcm - Erkek sesi... c'Evet. benim, Atıf!• _ Peki, e'l.'"allah A~ t f b 

ğ - ı ıan Harvey'in Alman oldu - k ,_, d k d' b " • ı e·v uı H lb avt:.ıenamenin tutan 2;40<1,00o Türk li _ san'atkAdara nrilracaat e ere Holivud- ıye ceva verince bana biraz bekle _ Ali 0 m w ..., ••• 

ı · .. a . uki bu güzel yıldız ;yüzde yüz ras:ı :idi. dan uzakta ka1dıklan 36 saat zarfındaki memi söyledi. 'Bir dakika, iki dakika dasına d::.aveant' mtt'~-.azanın küçük b'r O 

V
n
1
• gılı.zdır. Alrnan.vada çok film çe • N e gı At ft mıış olınası onu Alman ~~ tt' ihayet iki san'atklnn balta girme - ibtisaslannı yazmalarını rica eylerni_ş :ve bekledim. Cevab yok. Telefonda ha _ koridoru ge t' M w ı an ayrılar& 

rniştir. .ı.a:ııne ır - miş or:rnanlann içinde bulunan bir ku - bunun için san'atkarlara on beşe~ b1n do- ğırfüm. nihayet. sabrım tükeniyordu F.k . . d ç ı. rtgaza sahibler'n 
lübeye iltica eyJedlkleri haberi alınmış lar 'texlif eylemiştir. ki telefonda gene ayni ses bir iki sa· • ı rının ° asına geldi. 

(Arka.n var) 
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8 Sayfa SON POSTA 

( Şehir Haberleri 
ilk okul başöğretmenleri 

mnhim bir toplantı yaptılar 
Toplantıda 200 den fazla teklif tetkik edilerek 

mühim görülenler ruznameye alındı 

Antrepo buhranının 
önUne geçilecek 

) 
14 

Bir sabıkalıyı OldOren 
balıkçının muhakemesi bitti 

Katilin vak'adaki tahrik sebebleri gözönünde 
tutularak cezalandırılması istenildi 

Limanımızda işlerin gittikçe artmak
ta olması münasebetile depo ve antrepo 
buhranı yeni.den hissectilmeğe başlan., 
llll§tır. Limanlar Umum Müdürlüğü, bu
na bir nihayet vermek üzere bir takım 
hususi müesseselerin depo ve antrepola
rını satın almak veya kiralamak üzere 

İstanbul vilAyeti mıntakasmdaki ilk o- çündl sınıftan dördüncü. sınıfa geçerken temaslara geçmiştir. Balıkpazarında Muharrem isminde leyhine açılan davaya asliye 7 nci ce-
kul bqöiretmenleri dün öğleden sonra ayn bir imtihana tabi tutulmasını iste- Dün bu maksadla Gümrükler Başmii- bir sabıkalıyı bıçakla yaralıyarak öl - z~ mahkemesinde dün başlanmıştır. 
birinci ilk okulda, Maarif Müdürü. Tev- mektedirler. dürlüğünde Ba.şmüdür Methinin de i~ti- düren balıkçı Şükrünün ikinci ağırce- Davaya mevzu olan hadise, şudur: 
file Kutun reisliğinde bir toplantı yap- 2 - İlk okul talimatnamesınde tale· rakile bir toplantı yapılmış, kiralanacak zada görülen muhakemesi neticeye Afrodit meselesi münasebetile Tlll 
Ul.lflarckr. belerin mekteb işlerile uğr~tınlmalan depolar üzerinde görüşülmüştü!". Bu top- varmıştır. gazetesindeki bazı neşciyM.ı şahsınB 

Maarif Veklletinin, gerek ilk okul hakkındaki kaydın hududlandırılınası lantıda Limanlar Umum Müdürlüğünün Duruşmanm dünkü celsesinde Müd hakaret sayan İbrahim H~kkı, mez • 
başmuallimleri, gerekse orta tedrisat o- meselesi. Öğretmenler talebelerin h8llgi ve Ford müessesesinlıı birer mümessili deiumumi muavini Turgud, iddıiasım 
ku kur gazeteye matbuat kanununa isti • 

ilan direktörlerinin her ay Maarif işlerle ve nasıl uğraştırılacağının tasrihi de hazır bulunmuşlardır. serdetmiş ve hadiseyi hülasaten şöy- · .t 
Müdürünün riyasetinde toplanarak o- ve bu hususta talimatnameye maddeler Ford müessesesinden kiralanması nad ederek bfr cevab gondermiş. ıa • 

le ailatmıştır: k t b b ted d'l ·~ • kullarına aid meseleleri görüşmeleri ve konulmasını istemektedirler. mevzuubahs ol.an antrepoları Sirkecide a u ceva gaze e neşre 1 memı'>' 
bunlar arasında kab edenlerden Veka· 3 - İlk okulların her sınıfındaki tale- sahilde olup geniş bir yer işgal etmekte- Maktul Muharrem esnafı haTaca ke- tir. 
leti ve vilayeti haberdar etmeleri hak- belerin azamt ve asgari yaş kayıdları tes- dir. Bu anteroplar limana devredildik- serek. geçinen bir sabıkalıdır. Vak'a Bunun üzerine İbr~ im Hakkı d9 

kındaki emri üzerine dün yapılan bu bit edildiği için halen muhtelif mıntaka- ten sonra antrepo buhranının tamamen günü de suçlu Şükrüye kendisine bir adliyeye müracaat etmiştir. Halil Ltıt· 
toplantıda çok alakalı mevzular konuşul- larda bazı sebebler dolayısile okuyamı- önlenebileceği tahmin olunmaktadır. şişe rakı almasını söylemiş, Şükrü bu fi ve gazetenin neşriyat müdürü alef 
muştur. yan çocuklar mevcuddur. Bu gibi çocuk- Müzakerelere bugün de devam edile- teklifi kabul etmeyince aralarında kav hine matbuat kanununun 2 7 nci m:ld 

Toplantıda maarif memurlarilc ilk o- lann okuınamrma imkan Yermek üzere cektir. ga çıkmış ve hadise cinayetle netice - desi mucibince. 48 inci maddesine gô-
kul başöğretmenlerinin mevzuubahs e- her mmtakada ilk okullarda ihzari sınıf- lenmiştir. re dava açılmıştır. 
dilecek meselelere aid hazırladıkları lar açılması ve ayrıca mekteblerde :>ku- Tarife komisyonu Suçlu balıkçı mahkemedeki istic - Dünkü celsede Hcrlil Lutfi gazete • 
eoo den fazla teklif bir bir tetkik edil· yan kabiliyetsiz çocuklar için de ayn vabmda, maktulün kendi~ne hücum deki neşriyatın İbrahim Hakkı ile bit 

mi§ ve bunlardan mühim görülenler ru~ dersaneler tesisi. bugün toplanıyor ettiğini söyliyerek: alakası ve hakaretamiz bir cephesi ol· 
nameye alınmıştır. Diğer küçük mesele- 4 - İlk okul okuma kitablarına tale- - Bana yumruk attı. sonra da \:la - madığı cihetle, cevabı koymadıkları • 
ler üzerinde de Maarif Müdürü neler belerin hayati mevzulara daha yakından Liman tarife komisyonu, dün öğleden 1 k t . · · k ıı_ k f t , ı epsısını apara·!\., a ama çarpı. d · k · · ·ad· t · ı r ~ 
fapılması icab ettiği hususunda izahat alakasını çekecek parçaıar konulması. sonra saat 14,30 da Mıntaka Liman Reısi , _ . . . nı, a\racı ıse, a sını ı ıa e mış e 
vermiş ve öğretmenlerin bazı mevzular- 5 - İlk okul çağındaki çocuklar için Refikin başkanlığında ihzari bir toplan- 1 Ben de balıkçı bıçagı ıle kendımı mü- dir. 
daki tereddüd!.eri izale edilmiştir. çocuk sinemaları tesisi ve çocukların her tı yapmıştır. dafaa zaruretinde kaldım. Hadise ol - Neşriyat müdürü Ra'sim Özgen deı 

Bundan sonra Maarif Müdür Muavini sinemaya gı'tmelerine müsaade edilme- Bu toplantıda bugiln görüşülecek mev- du, demiştir. 13 d"! aydır T~n gazetesi neşriyat mü u 
Muvaffakın riyasetinde maarif memuru mesi. zular teSbit ve Veka1.etin direktifleri tet- 1 Müddeiumumi Turgud. iddianame 
ve başmuallimlerden müteşekkil bir ko- 6 - Köy okullarındaki iş ve ziraat kik edilmiş, muhtelif rnüesseselerın vaki 1 sinde bu ciheti tahrik sebebi olarak na lüğünden ayrıldığını söylemiştir. 
rn.ite teşkil edilmiştir. Bu komite ruzna- dersleri için malzem~ temin ~dilmesi. \ ola~ .t~ri~ bazı müracaatları · gözden zara [tlmış ve suçlunun ceza kanunu- Duruşma. bu cihetin tetkiki için Hl' 
meye alınan meseleleri ayrı ayrı gözden Bu meseleler gE-ıecek: toplantı far~ .

1 
geçırı1:°1l§tır. . • nun 448 mci maddesine göre teczi ve- lik edilmiştir. 

geçirecek ve bunları formüle ederek ge- ayrı ayrı ele alınarak esaslı surette go- .Ta~ıfe komısyonu asıl toplantısını ou- sını. 51 inci madde ile de cezanın t~h- Arkadaşmı çakı ile öldüren 
lecek umumi toplantılara verecektir. rüşülecek ve bütün öğretmenlerin bu · giın oğleden sonra yapacaktır. f'f: •• , . ı· 

. • . • .. l ,nı ıSLeffi!Ş ır. genç te k'f ed"ld" Dünkü toplantıda mevzuubahs olan hıusustaki mütaleaları tesbit olunarak Şırketihayrıye ıdaresinde de dun ayrı- V 1 1 1 
d umumi bı·r rapor halı.nde Maarif Veka- ca tarife komisyonu He alakadar bir top- Muhakeme, karara kalmıştır. mühim teklifler şunlar ır: 

1 - İlk okulların birinci ve ikinci dev- Jetine gönderilecektir. Jantı yapılmış, tarife komisyonuna bu- Dun bir neşriyat davasına 
releri arasında öğretmenler, tedrisat ba- Gelecek toplantı1arda vilayetı alaka- gün verilmek üzere bir rapor hazırlan- bakıldı 

Sultanahmedde top oynarken çlkn"' 
kavgada arkgdaşı Refeti çakı ile ya • 

kımından gördüklerini ileri sürdükleri dar eder mahiyette görülen hususlar tes- rnıştır. 
bazı ayrılıkları izale için çocukların ü- bit olunarak vilayete verilecektir. Şirket halkın arzusuna göre yeniden 
-a::::ıc:=::ıı::::===-ı::a:::=::::::ııı--=====ıı:::::ııı-=ıı==m=--...... -======--=ıı:::ı===--- bazı tenzilat yapmağa hazır olduğunu 

Şehir işleri: 

Tahlil edilen gıdalar bozuk ~ıktı 

Belediyenin tahlilhanesine gönderi
len 49 salam nümunesinden 32 si, 16 
sucuk n\.jmunesinden 14 ü, 21 yumur
ta nümunesinden 13 ü. 4 konserve nil 
mune~inden 4 kutusu bozuk çıkmış -
tır. 

Belediye reisliğinden şubelere gön
derilen tamimde gıdaların sıkı bir şe
kflde kontrol edilme~ :istenmekte -
dir. 

İki vapur ithalat eşyası geldi 

Dün limanımıza iki ecnebi vapur 
gelmiş. mühim miktard;t ithalat eşya
sı getirmiştir. 

Bunlardan ıA.merikan bandıralı 
ExamE>lia vapuru tuvalet malzemesi, 
röntgen ampulü, limon yağı. nane ya
ğı. makine yağı, pamuk mensucat. rad 
yo ,-e ~ksamı, demir eşya. kimyevi ec
za, foio ve sinema filmi, boya. lastik. 
deri eşya, kalay, ham deri, teneke lev -
ha. Felemenk bandıralı Vulkaners va
puru da demir eşya, cam. boya. ma -
kine ve aksamı, fotoğraf malzemesi. 
kalay, elektrik malzemesi, radyo ve 
aksamı, reçine. boya. Galelit ve sun'i 
ipek ipliği getirmiştir. 

Askt!rllk işleri: 

Köydeki Dost 
Burhan Cahid Morkaya 

Yeni çıktı 

Tevzi yeri: Köroğlu matbaasıdır. 

tarife komisyonuna verilmek üzere ha
zırladığı raporda bildirmektedir. 

Milte/errllı: 

İstanbul Komutanı Valiyi ziyaret etti Tarife komisyonunun bugünkü top-

İstanbul Komufam General İshak lantısında Belediye ve armatörlerden de 
birer murahhas bulunacaktır. 

Avni .6Jt.dağ, dün Vilayette Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdan ziya'ret et 
miştir. 

Marangozların vergi miktarlan tesbit 

edilecek 

Muamele vergisi kanunu mucibin
e~. kuvvei muharrikiyesi 5 beygiri geç 
miyen ağaç sanayii ile meşgul olanlara 
her yıl maktu muamele vergisi ta'rhe
dilmektedir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mua -
mele vergisinin ·tarhı zamanı gelmiş 
olduğundan maliyeden ve marangoz-

Topla11tılar: 

Beyoğlu Halkev'inde konser 
Beyoğlu Halkevlnden: Yarın saat 18 de 

Evlmlzln Tt.pebaşındaki merke2\ binıasılnd.a 
Evimiz trlyosn tarafından bir konser ve -
rilecektir. 

Kongreye davet 
Kızılay Cemiyeti Beşiktaş kaza idare he-· 

yetinden: 
Kaza ve kazamıza bağlı şubelere kayıdlı 

bütün azanm 17 Şubat 1940 Cumartesi giL 
nü saat 15 te toplanacak olan kaza kon -
greslnde bulunrrıaları rica olunur. 

~::. c~m~~~;;~d~~ ~~~~ ~~~;;:~~ ~~ ( ..... T.i .. Y·A·:r··R .. O .. L·A-R ...... )-
çilmiştir. ııı..--------------

Şehit tiyatrosu Tepebaşıncla dram kısmında 
aqam ıııat 20,30 da 

O Kadın 
lltWll cadduı tomedl tımıında 

Gündüz saat H te 

Çocuk Oyunu 
ak.fam uat 20,SD da 

Oğlumuz 

Balk Opereti : Bu akşam 9 da 

La Maskot 
··-························································ .. 

1938 ~ 5 ikramiyeli 
Ergani 

'- I sıva.a_ır zurum V 

19.64 
19.90 
19.33 

I 

Muh<?rrir ve tarihçi İbrahim Hakkı 
Konyalı tarafından Tan gazetesi sahi
bi Halil Lfıtfi ve neşriyat müdürü a -

ralıyarak, ölümüne sebeb olan Sıtkı· 
dün adliyeye verilmiştir. 

Suçlu çocuk sorgu hakimİiği karıt" 
rile tevkif edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıianı adedı : 265 

Zirai ve tıcart her nevi banka muameleleri . 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 H:,asr bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla -
na gore ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1 .ooo Lira 'ık 4,0()0 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

500 " 2,000 ,. .. 250 " 1, 000 " 

" 100 " 4,000 .,, 
.. 50 " 5,000 ,, 

40 .. 4,800 " 
" 20 " 3,200 " 

.~~KAT: H~blarJndaki ~aralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dupxuyenlere ikramiye çıktıgı 1akdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

KlU''alar senede 4 defa, 1 EylOJ, 1 Birincikanun, l Mart ve l Hazl. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

2 

2 
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Şubat 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

SAFiYE TQKAY 

SON: POSTA 

IW" Bir dokt liUD gllnlDk"' 
notlarından 

Zatürriefer 

S'ayfa ' • 
•Son Posta. nm tarihi tefrika~ J q, O 

l 270329 No. 
270330 No. 
270333 No. 
270336 No. 

AŞKINA DOLAN Beste: liı\mdi To!;ay 
~AR BAGINDA ÜZO'M VAR Beste: Hamdi Tokay 

AHMED COŞKUNSES 

Son on beş, yirmi gün içinde sık sııc 
zatürrieler görülmektedir. Zatürrleler 
ya ciotrudan doğruya şiddetli bir so -
ğu:...atgınlığını müteak1b zatürrie ha -
llnde başla!' veyahud evvela grip başlar 

I' azan: Reşad Ekrem 

Rurn Mehmedin sadal<ali 

et-

ti • 
fa • 
iş • 

Y AZ1K OLDU RANA B>ste: Hasan Güler 
iSTEMEM EL KOYMASIN Rast Neva Gazel 

ZEYNEB ÖYLO 
PENCEREDEN BAK~A ÖYLE Beste: Faruk Em has 
ATLI GELDİ GETilN BEKLER Beste: Faruk Emhas 

HAMDI TOKA't 
RAST TAKSIM 
H!CAZ TAKSIM Kla.rnet 

ATINA, SELiNI~, SOf"YA ve BÜKREŞTEN "ı f 
Hareket eden nç motörln • Dentsche 
Lü thımsa :t tııyY.ııreleri, Almany~ ve 
be~·nelmilel tuı.va bati rı ilA munta· 

zam:. ir.titıaıı temin etme:-. tedirier. 
Her turlu izah1t ve biletler iç n 

HANS WAl TER F'EUSTEL 
a._ Tayyare biletleri BP.tı51 Umurnt acentasm" mtınrca·tt olunı:mrlıdır:. J 
~· Telgraf adresi: H.A:NSAPLUG, Gabta Rıhtımı 45 'I e~efon: 41178 ~-" 

PBOTEjilV 
afetinden koruyan 

ve .ki üç gür. sonra da ihtilat halinde .ıa_ 
t.ürrie inkişaf eder. Her ikisi de. çok 
mühim hastalıklar serisine dahildir. BAYRAM BOHÇASI 1 tam bir ittifak yapmaları, sonra da ye .. 
Rnicat ihtilat .şekli daiina. ağır ve tehlL Ramazan, 1630 yıli Mayısının ilk haf- niçeri ağası ve zabitleri ile anlatim .ılan 
kelldlr. Çünkü tiu gibi zatürrieler en _ 
tanidir, yan! zehirlidir. Bu son şekil grip tasında •başlamıştı. Ramazan bayramının lfızımdı. Gül Abdi memberden iner in 4 

ihtilatı zatürrieier normal zatürrieler arife günü idi, Tayyarzade, Gümrükçü- mez, en ön safta oturan Rum Meluned 
gibi kat•t ve muayyen gün üzerine hesa- den izin alarak Şehremininde anasını zi-

1 fırlar. gibi ayağa kalk..-ıııştı. Abdi Bevi te-
ı . 

ba gelmez. Mesela vazıh zatürrielerde yarete gitmişti. Bayram sabahı anasının peden tırnağa sert bakışları ile süzdü. 
tek ~nü bekleriz. Yedi, dokuz, on bir elini öptükten sonra gene velinimetinin 1 Membere çıkmadı, evvela, göz1edni 
gün zarfında bü}'iik bir buhran ile. ııa.s_ yanına dönecekti, , I caminin içindeki kalabalık üzerinde de a· 
ta şitayab oıur ve nekahet deV'rine da_ fstanbul, korkunç ve kanlı bir ınuıaı mr ağır gezdirdi. sonra, kalabalığa. ço • 
hil olur. Bu buhrana tekaddüm eden 'l ı e, tarihin bir daha kay<letmıyeceği ga- cuklarını azarliyan sert bir baba az'1me-
günlerde hıı.sta çok ağırlaşır, nabzının rib bir Ramazan ayı geçirdikten sonra. ti ile bağırdi: 
süratt azami dereceye ÇJkar, teneffüs 
güçlüğü viıcudiln uzak yerlerinde. me _ gene tarihin eşini kaydetmiyeceği bay- - Olmaz! Blı söz değildir! Pad;şahı • 
seıa burun, parmak uclarında hafit mo. ram şenliklerine hazırlanıyordu. mızı aldatanlardan istediğımiz gibi ınti .. 
rarma halleri, sıkıntı, derecei hararet Büyük, küçük bütün meydanlara s:ı- kam hasıl oldu: Daha ziyade fesada gİri• 
yültsekllğl gak şayanı dikkattir. Fakat lıncaklar, şeker sergilen kurulmuş, çarşı 1 şirsıek, iı.lem ayak üzeredir, caiz. 1ti Elir.a1 
bunları müteakıb büyük bir terle dere_ ve pazar, fenerler; kandi11er ve avizelerle, zübiJlab devlet ·aıi Osman güneşi bat • 
cet hararet düşer, na.hız düzelir ve has_ donatılınl§tı. Fitne günlerinde yüzüne mağa yüz g9sterir, hercü merç olur, ma • 
ta rahat ve .sakin bli' hal alır. Bu eana- karşı en ağll' küfürler savrulmuş, doku- kul budur ki bu mertebe ile iktifa oluna .. , 
da hasta çok yorgun olduğu lçin hiç kı- naldı semailer söyleruni~ olan dördüncü j Fakat, ~wn Me~~~· . hoşnudsu~l ..ıkla 
mıldanmamak liizmıdır. Birkaç gün !.. Muradın adı, sipahi ve yeniçeri kahveha- karşılımdıgını.; camının ıçındekı dcrın ses 
çinde de süratıe toplamağa başlar. Nl. nelerinde, ağaçların altına uzanarak ya- sizlilüen anladı: ve dernal ilave etti: 
hayet iyileşir. Fakat maalesef bütün za- renlik eden kopukların ağzında büyük 1 - Yeniçeri cü1us lafını ettirmez, ye -
türrieler böyle şifa ile neticelenmez. za_ bir hürmet ve al'IHfa ile do,a<qyordu: 1 niçerisiz de öu iş bitmez .. bir dalii bu sö-
tlirrienin şiddetine, teşhisin ve tedavi- ~ r FRENGi ve BELSOGOKtUGU er • yegane ilaçtır. 

.._____~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

nin fri tatbik edilip edilmediğine, kal _ - Sultan Murad fili Osman güzidesi _ 1 zü ağıza almak dahi bizim için iyi olmas., 
binin ha.o;ts. olup olmamasına, hastanın dir... Yeniçeri ağası K'ose M<!hmed ağa ne 
yaşının ileri olmasına ve daha sair bir'· - Bir nevcivan yiğit padişahtır. sipahi Rum Mehmcdin dördüncü Murada · 

:;~ .--. Veznedar bay.an aranıyor 
Beyoğtuncta ciddi bir mnesseserle bir vezuedarlık mllnhaldir;. ç ılışma 
saatleri sabah saat ondan ( 3.30) a kad:ır ve akşam nat 5,30 dıın 
(l0.30) a kadardır. lsteklilerin (M. R.) rumuzu ile posts kutusu (17G) ya 

~ok ıimille:- talih tesirinde olarak: za _ - GursaITTmızda nimeti vardır, nankör sadakafleri, cülus lafım bir daha ::ığıza 
türrit=.lcr ölümle neticeieneblllr.Hele yaş... J değiliz, devletinin duacısıyız... alchrlrnamıştı. Rum Mehmed gizlice bir 
lıl:ucla kal~ln mukavemet.sizliği dolayı_ 1 - Fukara dostudur... kaç defa da padişanın huzuruna çıl<mıştı. 

yazı ile m Or11c:ıat edilmesi. 

ta.· 

n 

sile zatlll't'leler dalına çok vahimdir. ı _ Kul kıymeti bilir... Bu mülakattan sonra da, padişah bir Cu .. 
Kt.mdllctlnde esasen kalb hastalığı mev- - Bre o padisah pabuçsuz yiğite. pabu- r~a ıDultanahmed camisine namaza rık .. 
en ti olanlarda da za türreeler çok te hli- . . • :. .. ' ~ ı.. • 1 • d k di · · lk ı · , .. .. cun verır, külahsız şehbaza kula.um gıy- mış. selam urup en sını a ış ıyan sı-
kt"ll olur. Çunku pek haklı olarak söy_ dirir.. l ıpahilere iltifatta bulunmuş, görünii~d 
lendiğl veçh!le bu hastalıkta hastalık 1 . 
ciğerde, tehlike kalbdedlr. - Ulu hünkardır. kul ile padişaH arasında çeRışme kalma • 

- Başınuzdan gölgesi eksik olmasın .. 
1 
yıp lioşnudluk'. belirmişti. 

ı.ka'l . G Kumaş Desinatürü alınacaktır:J 
a • erın hamil oldukları vesaik suretlerini raptedecekleri bir mektupla 

Cnab 1IU1•-ı okuyueularııcın po11\a - Uğuruna başımız, canımız feda oı- 1 A'rRadan con iki ayın öir sultam. Ra-
puJa 7ollaJJıalu•"l rica ed~rlm. ADI ı.11:- sun... mazanın girmesi, İstanöu 1ô..:ı sipafü ~\lya-

ıtJcı. Malatya Mensucat Fabrikası MUdürlnğnne mUraoa-atl"rL 
dtrcı. i.ltKleı'J mukı..belem ka.labWf. • 

- Bu devleti Ali Oınıan Sultan Murad fetinde türeyip çoğalan erazil v~ eşkivaya 

Harundır... ı' padişahı tamamen unutturmuş, bu iba ~ 

ar:~ ANNELER, Di KAT. 
'lrıa. Et Ve sebzelerin iyice pi~meme.:;inden, meyvaların güzelce yı.lfanmamasını\an. içilen suların temiz ve saf ol· 

ya;asından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlcırdır. Bunlar; ince barsamn iç zarına 
IŞatak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. ·· 

ohu ~Jaizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, karm ağnla:ı, karın şişmeleri, burun, makad k8Jtnması, ishal, 
ho r kJ'' baş dönmesi, ıalya aıiması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede ye işitmede 

ıu 11k ••• HeP, bu kurtlarıu tesiridir. 

8anta, 
o 

Bir Katu 

B~~ı;;tlların en birinci devasıdır. Biiyiik ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. 
V'ekm.er ~T: Klıllıın lıktan 24 saıtt sonra solucan düşmezse çocuğunuzda sol11oan olmadığına itimtt<1 edi ı . ~ıhti t 

ının resnıt mUsaadesini haizdir. Tarzı istimı\li kutuların içinde yazılırtır. Fiatı her eczanede 2J kuruştur. 

(SANTA) . .. 
ısmıne dikkat 

- .... .• det ayında, payitaht halKını o zamana 

Mm:a Melek Çe'ebi.ni.n feci ölümünden kadar akla gelmediR şeytanlıRlarla '.f!j';)y •· 
sonra siP.ahi zorbalarının ileri gclenlerm- mağa koyulmuşlardı. 
den SaKa Mehmed, Cin Ali, Salih Efendi, Thtil5.l günlerinde olduğu gibi, Rama • 
çalık Derviş, Mahmud ağaoğlu, Yemişı,i zan gecelerinde de güruli güruh mü.;<'l .. 
Mustafa, Rum Mehmed, G;ircü Rıdvan. l JaH çete~ teşkil edilmişh Semt semt ce-
Sarı Mustafa, Gül Abdi, Bıçakç10ğlu Meh-1 miyetler kurup iş ve işretler, tü;ıü türlif 
med, Kumru Ali, ve daha kırk elli k!şi, I ede~sizl~kler, fısık v~. ~~~~tlcr etmi~ 

ı kendilerine karargah yaptıkları Sultan _ l lerdı. Bırkaç adam h·.ıyuk1ugunde k·ık .. 
ahmed camisinde büyük bir toplantı yap- t lalar. dev suratları, eJderha heykE>llcri 
nuşlardı. Aslen Susurluklu 0ı.an Gül Ab- [düzüp bunlan arabalara, at' ara fündir -
di, ki henfü; tüysüz bir oğlandıi membere , mişler, he..1' birini üçer. beser baldıncı pl.a .. 
çıkıp, ayakdaşlarından birçoğunun dü - ı ~-n taşıdıgı kocaman dırek~~r arasm;ı kü
şüncelerine kısa ve açık bir hitabe ile çuk mahyalar kurmuşlar. onde davul ve 
tercüman olmuştu: ı zurnalar. arkada bir alay hayta ve kopuk, 

- Bu kadar rezalet ve isyandan sonra Allah AI1a:h seslerini goltyüzüne çıkar .. 
'liu padişah zamanında bize hayat yoktur 1 taraıt meşalelerle İstanbul sokalc-' ve m~ 
ve bir yol ile kurtulmak yoktur, elbette hailclerini dolaş:mağa başlamışlardı. Birt 
Sultan Muradı hal' ederiz, şehzadelerden ı öbüriinden garib, beriki diğerinden a .. 
birini ic'as ederiz, yeni padişahın y3nmda cayib bu deccal alaylarını seyretmek için 
sadakatle hizmet edip kendimiz onu hoş- ı kapı ve pencerelere üşüşen Istanbu 1 h;ı}.. 
nud ederiz .. demişti. I kından cseyir ve temaşa akçesb topi.:ı • 

Fakat, bu mühim mesele için evve!U mışlardı. 
sipahi zorbabaşılarının kendi aralarınd·a 1 (Arkası var) 

-oh 
etirti alde ne duı:uyorıSW1uz?. Bunları - Sen zaten başka sınıf bırakmarlıJSi 
- ;· i. ··son Posta,, nın tefrikası : 13 ki.. Dünyanın bütün kocaıarı bu beş sı.. 

' o t n ar ortodoksturlar. Biz ise vakti nıfa gİriyor. 
l r odo'.k$ oldukları için onlara benze : s • ıı. • ı • •• k ' I~~ ne Anadollu Tilr'kleri müb~deleye 1 . ,... ... gez ..... 'Şii.yor. r..- Hay1r Nadide!. Sevişen ve yekdiğe-

1 tuttuk?.. AA; 
1 

A ... rine hürmet bcs1iyen karı - kocadan bahır 
- Bu da mazeret mi ya aziz sahibi . .setmedim; onlar çerçeve dışında-- j( ' ·l:m 

zarnanın icabı öyle imiş, yapılmış; şirn~i Yazan: Ze nel Besim Sun Benim hedefimt ruhi ihtiyaç bal lan 
•b ortadan knlktı. t.füksmız; mezheb- kansını düşünmiyen kocalardır. 
n, dinden bahsedeme · B t k" . w ı .. · Ne gibi' 

1 .. .. ı.sınız. u gaga - - m anı yok; kendı yatagımdan baş-ı : Mantosunu, şapkasını çıkardı ve her 2 - Murekkeb cah1l kocalar. - • ·· 
uz nr Turk mu dc~ı . ., ka ~· d B'l . . ·ı~· .• .. k ;;.m 
_Türk!. ' 6' mı.. J er e rahat .edemem. . 

1 
§eyden evvel dudaklarile dudaklar;mı 3 - Mikab cahil kocalar... .. - . ı ~ez mısın l.l\.ı _gozum; cer eo"' 

_ 0 h 
1 

Cevabını ven.yor. Eşref iyıdir, hoştur, konuşturduktan sonra ansızın sordu: ı a - Cahil kocalar sınıfına karılarına 1 ~zelı mı olurmuş; elı ckmelC tutsun> 

18 
a ?e alınağa mecbursunuz. Al - ~akat. halden anlamıyor; yahud anlamak - Bunun sonu ne olacak Allah aşkına? dikkatle müteradif itimad besliyenlcr gı- darbı meseli bizimdir. Yani eli ekmek tu-

zsanız sız kaybedersiniz. Yurdunuza ı ıstemıyor. Meclıib ve bahtiyar, cevab verdim: rer. tan çopur, mendebur, pis, davul karınll) 
: ~z 30 müyon nüfus lazımdır. Nüfusa j .. ~~u savarak evimde kalamam, yoldan - İzdivaç!.. b - Mürekkeb cahil kocalar, karılan- öalon kafalı, süsmük, pasaklı bjr erkC'k; 

~?nr muhtaç ola."'l bir memleket 300 donup gelemem. na dı'kkats;z ı'tı'mad beslerler... dilediği kadına tasarruf hakkına ma'ik , 
n kult" l" 1 t - Nasıl izdivaç kuzum?. Kocam helı ~ • ,.. 

uru, çalışkan ve - dikkat - halis ştc bu akşam da gidiyoruz M'k.b ah'l k 1 . k 1 tir Orta çağdan ge-Ien bu nazariyeye hal .. 
ın Türkü na, 1 h . t ı... k b·ı· ., B R:apıd" k · nüz $,:lmedi :Ki... c - ı a c ı oca ar ıse, ·arı arı- · k . k k 
h 

. • sı arı~ e Uira a ı ır.. u ... n çı arken Nadidey•::! ~·avaş<:a: k .:ı:l . d b,.,.ı,. h" b·r erkc;;i inananlar olduğunu, te zıb or usu ge • 
etı çok k y J • Ayagwa kalkarak kalabalık ve münev - nm enw. erın en ~a ıç. 1 

b • k · · h 'dd" d b"li · ' , pc çok düşünmeli, uz:un de- - _arın seni evde bekliyorum. , v • w• • 1 d çırme sızın, emen ı ıa e c 1 rız. 
n rn h k D d ver bir halk kütlesine hitab eden olgun bcgenemıyecegıne manan ar ır. . .. .. . 

u a eme etmelisiniz; yazıktır. . e ım; saat on altıda geleceğİni söyle- . ğr A.vol Şu senın kocanı duşun Nadıde'.. Senin * dı. bir hatib edasne haykırdım: - Tasnıfc bayıldım do usu.. .. erinde münhasıran zeng· rv·1 b" . k 
Art k h - Nadide!. Kocanda biraz izzeti nefis. bunılann hiç alimi yok mu?. uz. . . . m lgı e 11 na 
h: 

1 er akşam NadideJerdc toplana- * _ Yok olur mu şekerim: var!. tesıs cdebılmıştır. Sen onu seviyor mu .. 
Bay E~ef ş · - 1 . dinli 11..- biraz erkeklik gururu, bira?: insanhk duy- n? 
B 

:t· enerın soz erıni yo - .. vıasanın üstü hep o ·v• • -t - Onlar ne yaparlar?. su .. 
z. ay I utfi ,.,.. b 2 b' k" nun sevdıgı cm.~ en gusu olsaydı bize tahammül etmezdi. Mer T "k . . 

~ n.oçer, ermutad, saat 2 ıs Uilerle pastalarla v d l - Senin kocanın y.aptıgvını! .. Yani aşıkı - 1 sınıyorum!. 
çukta Y.atı n· .. . . 1 S T . ' e çıçeklerle o u .. hamct bahsinde de ayni vaziyette bulun-
e kadar [or. ız. uç kışı sabahın iki- ~v~ı ısınin ilk ziyaretini beklıyen bir a- duğu, bir an evvel ölmeyip. sem tamamile ve maşuku o'<luğunu bildikleri halde ka- - Bunun kendisi de Iarkıhda mı?. 

0 uruyoruz. Eşref Şener razı şı e.yecanı iç.inde çırpınıyor b"'na bırakmayışından bellidir. dını gene karıları sanırlar... - Mükemmelen!.. 
a ona Nadide b' ak um. .. f 
B d 

. ır: yat gösterecek. Saat on altıda otomobilde . .l: 0 u v:...hkahalar içinde: - Zavallı Lutfi en ena smıfa giriyor - Benimle olan münas etini scziyat' 
ana a bır yatak tt n ınuı. n n..c:ı 

tk k ki gosterecek. Ve mu- bir çılgın; bir meczub aib" k 1 dım _Ayol; dedi, biz rahat edelim diye a- desene... mu?_ 
a o yatakta berabe t w ı Pü" h t b· ı arşı a . K t'' O d .. . S:şref ş . r ya acagız · r aşme endatnile her taran doidura _ damcağız ölsün mü'!. - a ıyyen.. n an ustünü.; mevki, - Ne sezmesi ayol; biliyor .. 

enere hır kızıyorum ki B · k .. "d" d v uh kk k k" k d l a a h .. 1A 1 ı·tı·:'. - Canırn Ba E fı S . .. en. r_a A yuru u ve ebedi aşkım1Zın ezeli tccel- - Ölsün ya .. Yaşa ıgı m a a ı a san a ye, p r ; u.asa a e ı eın. menfaat - O halde ne diye seni boşam•yor?. 
e rntrea· r şre .. ayın Bayan Na- lıgahı olmak payesile müşerref odomıza liahattir. Ah .bu çeşid, çeşid kocalar, ah mukabilinde karısını peşkeş çeken alla- _ Seviyor da ondan ... 
t ~.1 .. ıyor ar, rahatsız olmıyacakla - girdi. l)u koca!ar!. Bak sana yer yüzünde kaç me kocadır. - Hayır Nadide,· o seni degıv·ı, ı:ıgoı'z ,.' 

::;:,; '4J"0 rlar: fi hakika .. ·· · .. . .,. 
~ evleri büyüktü d a· 'r goruy~~- SıY.ah gozlennden, i~nde tutuşan ihti- çeşi~ koca olduğunu anlatayım; Şimdi bu sınıflardan biristrle·tlaHil o - ma.sı,u seviyor. 

r e ıkçe o: ras cehenneminin alevleri .fış'leırıyor. 1 - Cahil kocalaı-. ]an bir koca ..• (Arkan 'Var) 



10 Say& SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Gelibolu bahkçıhğı 1 Konyada zelzele 

felaketzedelerine Bu mühim istihsal merkezinden yalnız lstanbula 
değil, Yunanistana bile tonlarla balık gönderiliyor yardım devam ediyor 

Konya (Hususi) - Erzincan \"e ha -

valisinde felakete uğrıyanlardan Konya
ya gelenler halk, milli yardım komitesi, 

memurlar ve Kızılay tarafından büyük 

bir şefkatle karşılanmakta, kendilerine 

sıcak çay ikram edilerek, giyecek elbise, 
yiyecek, odun, kömür verilmekte, hamam 
ihtiyaçları derhal yerine getirilmektedir. 
Fevkalade vaziyetler karşısında komite 

nakdi yardımlar da yapmaktadır. Şimdi -

ye kadar halk tarafından yapılar. 53 bin 

liralık yardım her gün biraz daha art -.. 
maktadır. Zelzele mıntakalarına gönde-

Şubat 14 

Çanakkale havalisinde 
" Kocaynrnk ,, efsanesi 

Kış bas ~ırınca herkes birbirine sorar: ''Acaba yarın 
hava nasıl olacak ? Kocayürük ne dedi ? ,, 

Bigaya Çınarlık sahasından bir bakı§ 

Gelibitu komerve balık fabrikalanndan biri 

Biga (Hususi) - cKocayürük• ef-1 kahvehanede havanın bozukluğundan 
sanesi burada asırlardc:mberi herkesin bahsedilirken- «Acaba yarın hava n~· 

Ba:ıkesir vilA ·et umumi meclisi bir dil pelesengidir. Kış günlerinde faz sıl olacak. Kocayürük ne dedi kim • 

rilmek üzere muhtelif eşya, giyecek, ör

tünecek ve yiyeceklerı havi ikinci bir va 
gon hazır'anmaktadır. 

Gelibolu (Hususı1 - Gelibolunun en ı spor sahasında- da faaliyet göze çarp -
mühim faaliyeUerinden birJ balıkçılık maktadır. Kaymakamın himayesile 
üzerinedir. Gelibolu ko!15erve balıklarile müteşebbis bir heyet teşekkül etmiş, 
dahili memlekette ve dıı pazarlarda git- Gelibolu gençliğini ve münevverlerini 
tikçe rağbet bubnakta, Gelibolunun, h1- bir klüb tesisi için Halkevi salonunda 
kUmetin himayesi ile yakın bir atide da- yapılacak toplantıy~ davet etmiştir. 

toplantıları laca kar. yağmur yağmaya görsün, bilir?• gibi sualler mutlaka meydana 
. . . . 1 zehirli bir fırtına esmesin. Herkes bir- atılır, bunların üzerinde fikirler yürü-

Balı1<esır (Hususı) - Balıkesır vı- birine sorar: Hava çok fena. acaba ne tülür, rivavetler söylenir. 
l~y.et ~mum~ mec_lisi vali Recai Güre- l kadar deva~ edecek? cKocayürükıt Hülfısa. ·burada kış günlerinin en 
lının rıyasetmde ılk toplantısını yap- ac_aba ne dedı?. mühim yarenliği; cKocayürük• efsa-
~ıştır. !ç.timad~ daire m~.dürleri._ N!le- j Başka biri ~~eden söze karışır: Bu neleridir. Söylendiğine göre; o vak -
dıye reısı ve bırçok samnn bulunmuş- bir şey değil. Uç gün sonra da müthiş tin Çanakkalı:? mutasarrıfı devren 
tardır. Ruzname mucibince yapılan 1 soğuklar olacc.kmış. ateşte kaynayan «Kocayürüka ün köyü olan «Kum -
voklamayı müteakib vali Recai Giireli tencere bile donacakmış!! «Kocayü - burnu• na uğramış. Hoş beşten sonra 
bir nutukl~ meclisi açmıştır. Meclis rük• öyle demiş! d{ocayürüka ün guya bu kahin Yürük: (Paşam. bugün 
EbPdj Şef Atatürkün aziz ruhu için iki kim olduğu ve bu kehanetleri neye is- ikindi üzeri knr yağacak~~) demfs. A
dakika ihtiram sükutundan sonra Milli tinaden savurduğu hakkında soruş - ğustosda bu kehaneti sa\•uran cKoca 
Şefe. Başvekile. Büyük Millet Meclisi turma1ar yapılsa şu neticeye varılır: yürük. e mutasarrıf öfkelenmiş, onu 

ha büyük istihsal merkezi haline g~lecc
li ümidlerinl kuvvetlendirmektedir. Halkevi salonunda toplanan genç 
Dört fabrika ve birçok tuzlayıcının, balık ve münevverler(' kaymakam; spordan 
imalatını temin eden balık kayıklarının beklediğimiz şeyler ve Türk sporu 
miktarı yüze yaklaşmıştır. Bu kayıklar- hakkında kısa bir hitabede ôuldnduk
da çalışanların miktarı da yüz elli tah - taırı sonra aza kaydına başlanmıştır. 
min edilmektedir. 1937 yılı balık ihracatı 
bu kadar iken 1939 yılı balık ihracatı da- Azalar gizli reyle heyeti idare inti-
ha çok geniflemiştir. Balık sevkiyatını habı yapmışlardır. ( 5) kişiden ibaret reisine ve parti genel sekreterliğine 
muntazaman yapan motörler ve vapurJIU' olan heyeti idare kendilerine bac:kan tazim telgrafları çekilmesini kararla~
İstanbula taze balık gönderilmesini daha olarak doktor Celal Cansunarı ı:;eç - tırmıştır. 
fazla kolaylaştırmıştır. Balıkçılığın inki- mişler. Rız:ı 'füzin. Salahattin Sevv~n. Bundan sonra intiha-blara geçilt'!rek 
.. fına çalJ.f8n belediyenin yaptırmakta H"" .. T M". 1 d k d" .lw kongre reis vekilligvine Pertev Etçioi!lu 
ld 

• f li ti b 
1 

k 
1 

k . . ,_ .. usnu an ve urse e en ı ara arın ~ 
o ugu ve aa ye a ı çı ı ıçın çoıı. o- . .. .. _ . k•t"bl"kl d C "d 1 H 
nemli olacağı sanılan buz fabrikası ve S()- da ış bolumu yaparak derhal faalıyete ve a ı .. ı ere e avı e i e acim 
l'ukhava deposu bitmek üzeredir. Sıcak geçmişlerdir. seçilmişler ve biitçe. sıhhiye. maarif, 
mevsimlerde işliyemedikleri, lstanbula Gelibolu gençliği klübü sevinçle kar nafuı. ziraat ve baytar, dahiliye encü-

1hraç edemedikleri zaman ba1ıklarını de- şılamışlardır. Her yerde olduğu gibi me:nl~ri teshil ve tefrik olunmuşlardır. 
nize dökmiye mecbur olan esnaf buz burada da: 5por hareketlerine başlan _ İkinci celsede vilayet bütçe izahna-
fabrikasının çıkaracağı buzlarla balıklan mesi üzerinüe görüşüldükten sonra 
sevkedebilecek ve çalışma şartlan .iaha mışhr. 

t 1 meclis ictima günleri Salı ve Cuma ola-
9Qk inkişaf edecektir. Gelibolu yalnız s-
t~nbula değil, tonlarca taze balığı doğ- Konyada havalar gUzel gidiyor rak tesbit edilmiş ve ictimaa nihayet 

rudan doğruya Yunanistana ihraç ey - Konya (Hususi) - Soğuklar Şubata- veıilmiştir_. ______ _ 

!emektedir. Abnan tedbirler sayesin?e yından itibaren şiddetini kaybetm;ş, Konya TUrk Maar;f Cemiyeti 
h'1" tarafta c:nı.ret bulan Gelibolu balıK-
çılığı büyük hamleler'e inkişafını ge- Koııyada ılık havalar başlamıştır. Kar - Taleba Yurdu muntazam bir 
nişletecektir. !arla kaplı olan fehrin garbindek~ dağla -

Geliboluda bir spor klübü kuruldu rın Ur.erinde karlar da erimeğe başlamış- şekilde çahşıyor 
Gel;boluda, her sahada olduğu gibi tır. Konya (.Hususi) - Konya gençli -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ğinin inkişafı. tahsil ve terbiyesini te-c Trabzonda kır koşulan '""' min için iki ay evveı bir heyet tara -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~J fından kurulan «Türk Maarif Cemiyeti 

Trabzon (Husu .. 
st) - Beden Ter • 
biyesi Genel Direk
törlüğünden •gelen 
kır koşulan prog • 
r*nına muntaza • 
man devam o1un • 
maktadır: Altıncı 
kır koşusu küçük • 
ler için 3500 metre, 
büyükler için 7500 
metre olmak üzer~ 
Kavakmeydan ile 
Polathane istikame
tinde ve Ayaso(ya 
civar•nda yaıpılmış -
tır. Havanın gayri • 
mü aid olmasına rağmen koşulara yir
mi sporcu i~tirak etmiştir. Kır koşu -
sı>nda• birincıliği küçüklerden orta o -
kuldan Tayyar Gür. büyüklerden jse 
İdmangücünden Temel Tuzakçı ka -
7.anmıstır. 

İdınanocağl ile Necmiati arasında 

tertib olunan voleybol maçını da İd -

manocağı takımı kazanmıştır. Resim 

koşulara iştirak eden gençleri göste -

riyor. 

Tcrlebe Yurdu• çok muntazam bir ~e
kilde çalışmalarına devam ediyor. Böl
ge san'at okulu lise ve orta tahsil genç
liği için bilhassa faydalı olan Yurdda
temizliğe ve intizamaı çok ehemmiyet 
verilmektedir. 

Geçen sene kadrosu 30 talebeden i
baret olan Yurd bu yıl 50 genci ba · 
rındırrnaktadır. Yurdun yiyecek içe -
cek, karyola. battaniye, tenvir ve t~s -
hinini Maarif Cemiyeti karşı1ama4kta -
dır. Talebelerden 30 u burada parasız 
olarak yatıp kalkmakta. diğer yirmi -
sinden ise pek az bir ücret a~ınmakta
dır. 

Ancak Yurdun tevsiine, açıkta. h-ın 
kfö;elerinde bulunan diğer talebelerin 
de buraya alınmasına şiddetle Jü711m 
vardır. 

Yurdda miitnlea ve mün&ere srı;;f
leri çok muntazam bir şekildedir. l\fii
wkereleri Yurddaki Jic;c son sınıf tale
beleri idare etmektedirler. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Geçenlerde gazeteıer 

· yazrnı~h Hasan Bey ••• 
Kütüphanelerimizdeki 

en güzel eserlerimi?: oi<un
madan çürüyüp gidtyor!ar· 
mq. 

... Peki kitab okunmuyor 
"da genç edibler nasıl şöhret 
sahibi oluyorlar kuzum?. 

Hasan Bey - Bunu bilmi
yecek ne var, kavga ve gü
rültü ile dostum 

Big~n•n, hayır yalnız Biganın de - bir samanlığa hapsettirmiş. Lakin bir 
ğil. bütün Çanakkale havalisinin b~r kaç saat sonra birdenbire havaı bozu -
ne\·i •Fatin Efendi• si olan «Kocayü - larak lapa lapa kar yağmaya başla -
rük• bir asır önce Çanakkaleye bağlı yınca mutasarnf yaptığına pişman ol
a:Kumburnu-. köyünde piri fvani ol.~n - muş ve bu tecrübelei Yürüğü tahliye 
caya km:l<ır yasamış, yaşadıf?ı mud - ettire k k a· · d f d'l · K 
d d h 1

. h . . .. .. .. .. re en ısın en a ı emış. • o-
etçe e " va ı avaıyeyı gunu gunu- .... k h kk 

ne lıaber vermek surelile bir nevi ba- cnvuru • a ında buna benzer bir 
rometrelik vapmış ismi meçhul. tecrü- çok rivayetl~r vardır. 
b<?li ve dediği mutlaka çıkar bir • Yü -
rüb imiş. Ad'iye Vekilinin Konyadaki 

tetkikleri Gfıya, bahçr•<;inin bir taral!ına diz -
difü bircok cakıl taşlarının altlarını 
herE'Ün birer birer yoklar. allı. veı::illi. Konva (Hususi) - Adliye Vekilimiz 
morlu • .siyahlı beyazlı olan bu taşların Fethi Okyaıı Cuma gecesi Ulukışla yoHle 
a•lt :ndaki riitubetlere bakarak derece - Konyaya gelmiş, ertesi sabah daireleri, 
!erine göre l-ıer birinden bir türlü ma~ 
na ve ahkam cıkaırır ve yarınki hava 
durumunu bugiinden halka bildirir -
miı:. Gerçi şimdi «Kocavürüka yo'k. 
Adamcağız. yıllar var ki fanilere ka -
rıc:mış. lfıkin. torunları va'r ya. 

Halkın "Kocayürük> efsanesi ö-

vilayeti, Halkevi ve Parti merkezini, A
sarı atika müzesini ziyare• etmiş, halk 

tarafından hürmetle karşılanmıştır. 
Pazar günü de Konya ovasını sulayan 

Beyşehir kanalının başladığı Beyşehir 

gölü ile Beyşehri gezmeğe ve görmeğe 

liir mü? Kış C!'iinleri her evde, her gitmiştir. 

Devlet damiryolları ve limanları isletıneıi umu ;ı idaresi ilAnları 
İsim. miktar ve muhammen bedeller!Jc muvakkat teminatları aıatıda yazılı lıtl 

ıı.ste muhteviyatı malzeme 29/ 2/1940 Per~mbe günü saat 15,30 dan ltlbaren sıra lle ve 
tapalı :arf usulü lle Ankarada İdare binasında aalın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln hizalarında yazılı muvaüat teminat lle kanunun t.ayln 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a tadar Komisyon Relsllğlne "/er. 
m'!lerl liızım:iır. 
Şartnameler 600 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneierinde satılmaktadır. (1121) 

No. Miktarı İsmi Muhammen Muvakkat 
Ton bedel teminat 

Lira Lira 

1 
2 

300 
1400 

Sürşof yağı 

Rezldü yağı 

~ 

120.000 
224 000 

7250 
12450 

Mı hammen bedel, muvakkat teminat ve mlktıuJnrı Ue clnslerl aşağıda yazılı ahşab 
traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale e'!ilmek üzere .?3/ 2/ 1940 tarihinde Cuma 
gü:ııi s::ı.:ıt 15 ten itibaren ve kapalı zarf usulu ile Ankarada idare bin~mda satın alına
caktır. 

P.ıı işlere gırmek lstıyenler hizalarında go.st..erllen nıuvakkat teminat ile kaı.unun tayin 
etti~' V'!slkaları ve tekllfierl aynı gün saat 14 e k:ıdar komisyon rei8llğine vermeler! 
lazımdır. 

Şartnameler 312 kuru.ta Haydarpııp., Ankara, İzmir ve Eskişehir veznelerinde satıl-
maktadır l966) 

B\:her!nln muhammer> Muvakkat 
Lis'r. Miktar bedel! teminat 

No. adet Cin.si Lira Kuruş Lira Kuruı 

1 lll.70G Carı hat kayın traversi 2 25 13.803,-
2 10 000 Köprü tra versl meşe e 25 4.375,-

lllıi'WW 

Esklşehlrde Devlet Demlryoll::ı.rı Çırak mektcb! inşaatı ikmali nevakısı işine ald, sıhhi, 
elektrl~. kalorifer tesisatları ile sığnak inşaatı tapalı zarf usulile ve vahidi fiat uzerln. 
den eksiltmeye konulmuştur. 

1 - !lu işin muhammen bedeli 165.000 Jıradır. 
2 - Isteklller bu l.şe ald şartname vesair evrakı D. D. Yoll::ı.rının Ankara, Sirkeci ve 

Eskişehir vezne!crinden c825. kuruş mukab!lindc alabll1rler. 
3 - Eksiltme 1 3/ 940 tarihinde cuma günü ~aat 16 da Ankarada D. D. Yolları yol 

dairesinde toplan::ı.cak merkez ı inci komisyonunca yapılac::ı.ktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lçln ısteklllerln teklif mektubları Ue birlikte aş::ı.ğıda yazılı 

teminat ve vesaiki ayni gün s::ı.at 15 e kadar koır.isyon relsllğine vermeleri lô.zımdır. 
u 24~0 sayılı kanun ahkamına uygun 9500 liralık muvakkat tPrnlnat. 
b' Bu kanunun tayin ettiği veslkalar, 
C• Bu iş için MünakalM Vekô.letlnden verilmiş ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası lçin ihale gününden en az seklz gün evvel istida ile Mjnakalat Vekl· 

ıetir.e müracaat edllmesl liıınıdır. v:960t 
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Seneni ne ye • 
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SON POSTA 

'' Ne cins bir harb 
· yapıyoruz 1 ;, 

Sayfa 

Fin er ·dayanıyor 
(Bnştarafı 1 inci sayfada) sokağa fırlıyor. Fakat boynundaki bil· (R .. ~ "alıo::l " be . . M t h '""'-?tarafı 1 inci sayfndıı) (Bnctarafı 1 inci sayfada) 13000 ölü, yaralı veya esir ver""' .. lerdir. • 'T'"n uç ~ ışçı ve e ro anına girip yük yaradan akan kanlar onu mecalsiz d f -:ır ~u.~ 

"ık kakt li 1 b a na ettikleri davanın haklı oldugu· So'l.rvetlerin. bu cepheye yeni as - Bu taarruzdan on bec: gun" evvele va-
~ an ve so an ge p geçen er u kan- bırakıp yere düşüyor ve az sonra da ölü- "h · J ~ 
h sahneyi .görıiince büyük bir dehşete ka· yor. ve m ayet galebe edeceği gibi. ker yığdıkları ve Viborg şehrini ele ge- ran i>aşlnngıcnıdanberi, Kız.ılordunun 
Pılar k d k 1 1 dı ı . Bununla beraber müttefikler harbı" çirmek üzere neVllll"dane ~yretle,. verdiği zayı·at miktarının 33 bın" e vardıı..1 a onup a mış ar r. Bu .ıarazıyeye göre cinayetin katil ve k b- .... s 

N 'h . 1 d 11 . en ısa bir zamanda kazanmak içı'n sarfettikleri anlaşılmaktadır. anlaşılmaktadır. Bu muharebeye iştirak 
ı ayet ıç erin en biri koşup işi zabı- maktu en ayni fahıslardır ve kapıcmın k kl 

taya hn'ber vermiş ve süratle vak'a ma- bu işdeki rolü de yalnız bunların bodru- ·ayna arını en müessir şekilde na - Kmeli'de cereyan eden muharebe - eden Sovyet askeri muazzam bir yekfınn 
halline gelen zabıta yüzü koyun yere ma girmelerine miı.samaha etmekten sıl kullanacaklarını da tesbit etmek lere, 5 Sovyet fırkasinm ve diğer ihti- lbatiğ olmaktadır. Bazıları bu miktarı 
kapanmış bir adamın boğazından kanlar ibarettir. mecburiyetindedirler. yat kuvvetlerin iştirak ettikleri bil - 300 bin olarak tahmin etmekte iseler de 
akmakta olduğunu ve henüz eseri hayat Diğer iht~Ier :~ksek meclisin Va'zifesi Alman r,ay dirilmektedir. Buradaki harekAt es- bu kadar muazzam bir ordunun nısbeten 
gösterdiğini müşahede etmişlerdir. l<"'a- Fakat yeknazarda makuL 'b' r~tm,m azami ku<lrefuıi tp.ıgiI~renin- na$mda, SovyeUerin 70 tonluk ağır mahdud bir cephede kullanılmış olması 
'- t b h "lm'" gı ı gorunen kıne _ve Fransanınkine n .. zaran 0-ı" _ tanklar da 1·ullandıklan go··ru··ımuş"" tu""r. şüpheli görühnektedir. "-a u meç ul adam pek nz sonra o uş, bu faraziye kabul edilmemekte ve clna- " ~ ~ 
cesed muhafaza altına alınarak apar:tı~ yet masasının tecrübeli 

1 
mektır .. \"e ~u sağlam esastan başlıya- Bir rivayete göre mareşal Voroşi - Baltık üzerine mebzul kar yağmakta 

nıanın kapısına doğru gide!! kanlı iz ta- kanaati kadın ve erkeğ" :;:;mu~.arının rak muttefıkJerin en kat'f hücumu lof harekatı bizzat idare etmektedir. berdevamdır. Buna binaen hava faaliye· 
kib edilm1ş, bunun hanın bodrum katına hatta iki adam tarafındın te e:u ır ve h:1ngi silahla veya hangi silahların Fin tebliği ti bugün yalnız Manerhayrn hattının 
doğru fmtıdad ettiği görülmüştür. ruz kaldıkları ve bu me:~ul cf:hıs~:r n;:~ mez~dilme..s'ile yapabileceklerini ölç~ He1sinki 13 (A.A.) - Ffuılandiya bombardımanına münhasır kalmıştır. 

·1 · b" escd ..ı-h ~· mek!ır. resmi tebıı·gı···. Şimal cephesinde Sovyetler Nomans-
1 nnci ır c w.ı a rafından öldürüldükleri şeklindedir. · 

. Eg.cr bu mukayese tedafüi bı"r va _ Kareli berzahında, düşmn'"m Sum • landdaki devriyelere mahsus mühimmatı 
Bu izlerin gösterdiği yoldan ilcrliyrn Bu ihtimale göre apartımanın bodrn- -" iht" d 

memurlar bodrum katının müntehasına muna üç erkek, bir kadın bırlikte ru- zıyctın muhafazası ile düşman üzerin- ma bölgesile Taipale nehri üzerinde ıva e en paraşütler atmağa çalışı~or-
o de ~a.ha şiddetli bir tazyı"k yapılabı" - hilcumlan evvelkı" gu""nlerı"n ayni şı'd- lar. Bazan Fin devriyelerl Sovyet asker-

dogru zeminin çimentoları üzerinde bil- mişler ve nralannda münazaa rıknrak 1 · ı ri d dah ~ ecer.ı neticec:ini vere""k olursa mua- dette devam etmı"ştir. Sovyet hu""cum- e n en a çabuk davranarak bu mü-
yiık bir kan birikinti :ii ve pıhtılaşan bu cinayet i~enmiştir veyahud erkekle ka- d 1 ~"' h" t l 

.e e. 0 zaman müttefı'klerln mevzi1e • lan püskürtülmu"'ş ve Fın' ler bir kaç ımma ı e e geçirmekte ve bu suretle birıkintinin orta yerinde ba- kad nın )'at- dm yalnızca buraya geldikten aonra ka· d · ,_ rım muhafaza içı"n m ta" oldukla!'ıı muvaffakiyetlı" mukabı"l hu""cumlar yap evrıyea:r arasında müsademeler vuku-
makta olduğunu görerek iki kişinin ölü~ dınla alakalı bir veya i ·i erkeğin nnt asg f k :r - bulmaktadır. 
nule biten muthiş bir ! c a kar,. ındı:ı baskın ve hücumuna uğramışlardır. ar ~vvetin tesbiti olacaktır.> mışlardır. Berzahda muharebe devam 
b l d kl nl 1 d B t kd. d k etmektedı'r. Finler burada du'"n en az Finler yardım bekliyor 

u un u arını a amış ar ır. u a ır E' atillerin ortnya çıkanı- z h • , . H 1f ki 3 
l' l 0 ff ·f go··ıg 25 Rus tankı tahrib etmi-c::lerdı'r. es n ' l (A.A.) - Sovyetler Fin Kadın cesedinin bulunduğu ve sokak ması uzım ge iyor ve bütün şüpheler -ı mevzilerine karşı muazzam kuvvetler 

St>Vıyesinden ıki üç metre a)ağıda bulu- kapıcı üzerinde toplanıyo!'. Fakat kapıcı <Baştarat G Ladoga gölünün şimalincre, mütead- sevkctmekte olduğundan mukavemet 
nan bu izbe odada yeknazardıı görülebi· ilk ifadesinde ısrar ediyor ve maktul Ha. tı, boğazından canh~aş ı;~ ~yfacı J ...l\k did düşman hücumu k1nlm~tır. mucizesi nihayetsiz bir surette devam 
len şey birkaç rakı ~i=si, bir karvoJa, li_ü tanıyan bazı -.l.35111 isimlerini ve- seldi: ır erya ~ ... - Pitkarantha yakininde 100 den faz d ~ r- .; ~" e emiyecektir. Zira Sovyet tazyiki yakın 
apka, manto gibi birkaç parça giyecek rıyor. , _-::- İstemiyorum, istemiyorum.. Beni la ~rabayı ihtiva eden bir düşman ko- bir zrunanda artan bir şiddetle kendini 

eşyn.sı ve siyah saplı kanlı bir bıçaktan . ~undan sonra zabıta Rilştünün göster- goturmeyin! lu tahrib edilmiştir. bir daha hissettirecektir. Buna binaen 
ibarettir. dığı Ağahamrunı caddesinde 36 numaralı .. - Demek cesedin orada bulunduğunu Huhmo bölgesinde Rus hücumu a - vadedilen yardımların süratle gelmesi 

Zabıta çok vahşi~ane bir şekilde ba. Rassam apartımanı kapıClSlnı ve bilaha- ıtıraf ediyorsun? kim kalmış ve Finler müteakıben ba- lazımdır. Üç milyon~uk bir memleket o-
ğazlandıkları gorülen iki insanı öldüre- re de İstikliil caddesinde Aykut hanında - Beni götürmeyin, korkuyorum. zı. düşman mevzilerini işgal etmişler- lan Fiıuandiyadan yapabileceğinden faz-
nin henüz vak'a mahallındcn çok uzak- Yenispor ~raathanesi bulll.flkçısını celb Meıiıamet edin! dır. . . . . lası istenemez. Sovyet taarruzlarının şid-
laşamamış olduğunu tahmin etmış ve fa- <'Cl~rE'k ~falıl hakkında maltlmatm geniş.. Ayağa kalkan kadının bacakları vü- Rante yaldnınde Finlandıya toprak- detine tahrib edilen tankların ndedi k!i-
kat bodrum katında yapılan aramalar ktılmesıne çalışmı§tır. cudünün ağırlığına tnhammill edemedi- lann~ girmek ist~!en bir <lüşmMJ. müf fi bir delildir. Bu rakam yalnız Kareli 
bir semere vermekten uzak kalarak a- ICndının hü'1iyeti meçhul kalıyor ler ve kadın tekrar cansız bir cesed gibi r~zc::ı !1ududun ote tarafına tarde - berzahında bütün rekorları kırarak şim-
partımanın methnlindeki kordon sık- Fakat hadisenin vukuundan beş saat yere yuvarlandı. dilmıştır. diden 72 ye baliğ olmaktadır. 
laştırılmış, apartımanın diğer katlarında geçtiği halde kadının hüviyeti anlaşıla· Bugün hala hakikat olduğuna inan- Finlandiya tayyareleri Sovyet kol - Sovyct tebliği 
iptidai ibir aramaya geçilmiştir. Bütln mamış okluğu gibi sorgulıın yapılanla- mak isternediğinı, bir kAbusa benz{!ttl- lannı ve üslerini bombardıman etmiş Moskova, 13 (A.A.) _ Sovyet res.tQi 
bunlara rnğmen şüphe uyandıracak bir rın verdlkleri mal\tmattan da gittikçe ğim facianın son perdesi i§te bu parke- tir. tebliği, CareUe berzahında içlerinde l:ie-
kimseyle karşılaşmak imkanı htısıl ol· karanlık bir mahiyet alan va~ayı tenvir: ler fizerinde yatan kindar, vahşi, fakat Düşman tayyareleri füaliyetini Ka- tonarme 12 topçu kıt'ası dahil olmak ti-
mamıştır. 1 ed~k bir ipucu elde edilememiştir. ayni zamanda mecnun olan zavallının reli berzahile Ladoga gölünün şimali- zere 32 müdafaa istihkamının zaptedil-

Hadiscnin ilk anda arzettiği müphem 01enlerin knn koca olduğunu üzerine indi. ne hasreyJemiştir. Fin avcı tayyarele- miş olduğunu bildirmektedir. 
mahi'tet mahalli zabıt:ı teşkilfıtı tarafın- sö Jiy n bir knpıcı * ri ve hava dafi topları 4 düşman tay- Haparanda, 13 (A.A.) _Havas: 
dan İkinci Şube Müdürlüğlıne bildiri'- Manmafih işin müpheıniyetinin mt- Aradan yıllar geçti. Osman t>eyıe D!r- yaresi düsilrmfişlerdfr. Sovyetlerin 11 Şubatta Manerhaym 
miş ve nz sonra facianın adli tahkikatına ması zabıtanın !adayı tenvir edecek de- likte birçok knnlı vak'alann tahkikatına Günde (3000) ölii hattına nüfuz ettikleri iyi mallımat olan 
el koyan müddeiumumi muavini Mahir lilleri toplamak husu.c;undaki gayretini kanştık. Buna rağmen ne zaman (Zehlr- Stokholm," 13 (A.A.} - Buraya gelen bir kaynaktan tcyid edilmektedir. Finler 
Ülküsaldan başka. cinayet masac;ı şefle- artırmıstır. li gölge davası) mevzuubahs olsa serko- malfunata gore, Sovyetler Kareli berıa- mukabil taarruzda bulunmuşlarsa da 
ri ve müteakıben bfrlat İkinci Şube' Mü- ihayet 16,30 da celbolunan Mehmed miser acı bir ilaç içmiş gıöi yüzünü bu- hındaki taarruzlan esnasında hergün Rusları her taraftan tardedememiş1erdır. 
dürii Nazım da facia mahalline gelmiş- adında diğer bir apartıman kapıcısı, ruşturur ve yutkunarak söylenir: 
lerdir. maktullerin her ikisini sarahaten tanıya- - Bir daha böyle bir vak'a ile karşı- Siyaset alemi d Ta k M d ti w 

Ölen erkt>ğin hii\'iycti anlaşılıyor rak kadının Fatma. erkeğin de onun ko- laşacağmu bilsem cinayet masası tefli- e f .. ısır QS' ugu 
Bu sırada hadiseyi tenvir edecek ma- c:sı .!I~lil 01.duğu~u sövlemlş. tahkikatı ğinde bir dakika durıruımJ Hay Allnlı • (Baş tarafı 3 üncü sayfada) (Bnştarafı 1 inci sayfada) 

tıiyette ilk adım atılmış, Lutfullah apar- b~s~utun başka bır safhaya intikal ettir- beIRsını versin! meobunyet hAsıl olmııdan, badirenin içi- Türkiyenin istiha1esini görmek ve zf-
tımanının kapıcısı Sıvaslı Rüştü sokak· ımıc:tır. T B t T T t ne girmekten kaçınıyorlar. İyi mi yapı • rnamdarlarımn açık fikirlerini takdir et-
taki ö'ıüyü tanıdığını ve bunun hemşeh· Bu adam aksimde Lamartin soka~m- T h yorlar? YQ~ menfaatleri aleyhine mi mek imkanını vermiş olduğunu kaydet-
risi Sıvaslı İbrahim oğlu Halil adında da ~ num~ralı Murad bey apartımanı- ari j tetkikler ~areket "edıyorıar: Bunu, bize ancak is- miş ve şöyle demiştir: 
biri olduğunu .söylemiştir. nm apıcısı ır. (Baştaratı 6 ncı sayfada) tıkbal gosterecektır. - Buna binaendir ki, iki millet ara-

Kapıcının bu teşhisi üzerine kadırun Knpı~ı Me?med bu işi Fatmadan dev- yetindekJ asılzadeler ve tercümanı atla- 5
11

t;.,,,. L92a. C sındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının 
cesedi de kendisine gösterilmiş ve fakat ~~~l a~dı·ğı~ ıfade derek partıman sa- ra bindiler, paşanın dört sipahisi kendile- 9"!1- HU~ takviyesini istihdaf edecek olan vazife. 
kapıcı bu cesedı teşhis edemediğini ve 1 ennın kan ve kocayı daha iyi ta- rine ıur kapısına kadar refakat etti. O _ min, Türk ve Mısır zimamdarlarının 
ilk dC'fa görme te olduğunu bildirmiştir. nı_~ıklannı zabıtaya bildirmiştir. radan sandallara bindik n Galataya geç Mısıra çıkarılan Anzak karşılıklı iyi niyetleri. sayesinde kolay-

Malümntma müracaat edilmekte de- Olcnlerin kan koca olduğu teeyyiid tik. askerlerinden bir klSmJ !aşacağına kani bulunuyorum. 
vaQl edilen kapıcı ancak bu ndamm son edi 'r Galata eskiden bir Cenevfa kolinisi f "I" . Mısır, Türkiyenin Yakınşark barı§lnı 
zamanda i iz kaldığını ve nrasıra ken· Bu ifade üzerine Taksimdeki Lamar- imiş. Provanstaki Nis itesi gibi büyük- 1 1Slln8 V8.Sll Oldu korumak için sarfettiğ.i faal g:ı>Tetleri 
d)sine gidip geldiğini, fakat bugün gcl· tin apartımanı sahıöi Andon Muradoğlu tür. Etrafı sur Ue çevrilmiştir. Limanın CBaştarafı 1 inci sayfndn) hayranlıkla takdir ve takib eylemekte-
diğindcn malfunatı o'!mndığı gibi b~d- ile kansı Drohi de dinlenilmi§ler, bunlar öbür tarafında, sur dı§lndn Türk mezar- İngiliz matbuatımn neşriyatı dir. ~faatlerimiz Türk dostlarımızın 
rum katına indiğini görmediğini ve hele d'a so~larında, Fatmanın yedi aydan- lığının bulunduğu bir tepeciğın ilsttinde Londra, 13 (A.A.) - Sabah gazeteleri, menfaat~rine uymaktndır. 
kadının buraya nereden ve nnsıl girdi- beri bu apartımanda kapıcılık yaptığını Galata kulesi denilm güzel bir kule vnr- Anzaklann ve Yeni Zelandalılarm Orta- Hakkı Bey yaz bidayetinde Kral Bori .. 
ğini bilmediğini söjlemeltle iktifa et· e kocası Hali1in de o sıralarda Afyon dır. Bu sitenin içinde manastırlar var. şarktaki m\lttefik ordularını tnkviyt? et· se itimad mektubunu vermek üzere An-
miştir. İnhisarında çalışmakta olduğunu, karı Manastırlarla kiliselerin içinde Ceneviz :rnek için gelmiş olmaları hakkında bir karadan Sofynya hareket edecekHr. 

1 Hadise mahalline gelmiş bulunan ad- koca arasında ınk sık kavgalar cereyan asılzadelerinin, Grinaldilerin, Dorya _ takını icmaller ve ba~aleler DC§ret- (A.A.) 
liy tnbibi Enver Karnn evveıa sokakta· edip bu vaziyetten hB" ikisinin de kenclf- ların, ~eşilerin, Griltıerin, Pnllııvici- mektedirler. 
ki ccc:edi muayene etmiş ve ölümün 25 l~rine mütemadiyen şikAyetlerde bulun- ı nilerin, Gentillilerin, Vidnldilerin, Sau - Bu gazeteler, gönderilmiş olan bu kuv. 
ya 1arında tahmin edilen adamın boğa- duklannı, maktule Fatmayı çok iş~zar lilerin, Mariniletin, lıülfüıa birçoklarının velterin milttefiklerin her ihtimale kArşı 
zında açılan çok derin ve geniş bir bıçak ve ahlakı mazbut bir kadın olarak tanı- merkadleri vardı. Bu şehirde bulunan koymak üzere §arkta ellerinde bulun
yarasından vukubuldu~unu te b"t etmi~ dıklannı sövlemişlerdir. sarayların hepsi, Ceneviz mimarisine gö. durduklan kıtaatı takviye ede~eğine :şa-
tir. Ayni suret'4> kadının ~dini de mu- Gme bu ifadelere göre, kan koca bfr re yapılmıştı. ret etmektedirler. 
ayen(' etmis ve onun boynunda da he- buçuk av önce apartımanı terkederek bir 'lürkler, Sen Dominik manastırını ca- TJmes gazetesinin başmakalesinde bu 
men hemen er eğin boynundakine mü- semti rn<:>chule gitmlş'erdir. Fakat bu a. 1mi yapmışlardı. Diğer üç manastırda da kıtaatm dünyanın hangi kısmında olur
şabih büvük bir yara bulundu~ıJ ve bu rada eşvalanm almamışlar, apartımanda Sen Benuva tarikatine mensub papazlar sa o!sun ve hangi ihtimale karş\ olursa 
sebeble öldüğü netice~." varmı~tır. . , bırnkmrnlardır. oturmakta idi. Bun1ar Roma kilisesine olsun Yakın ve Ortaşarkta harbın baş-

Bundan başka erkegın karnında b1r' Aradan bir havli zaman geçtikten son- göre icrayı 6yin ediyorlardı. Bu Ayinler- langıcındanberi müttefiklerin asude bir 
mücadele esnasında bıçağın muhtelif rn. bundan on gOn eV'-rel Fntma Lamar- de katolik olan Ga1ata sinyorlan hazır 1 halde vücude getirmekte oldukları kıtaat 
dc>f::ılar tC'masından ileri ~C'1e:1 12 ~a~ar tin apartımnnına gelrni~, madam Drohiye bulunu ordu ki, içlerinden en ileri gele- için kuvvetli bir müzahir olacağı beyan 
küçük •nra rnevcud olduğu gorülmuşhır. e~~·alannı almak ve veda etmek üzere ni Senv-Or Giovanni Kompivano idi. Be- edilmektedir. 

Cinavct hakkında ilk faraziye muracaat etmiştir. Bu sırada Fatma mn- nim elçi efendimin çok büyük dostu idi. Bu gazote, harbin başlangıcındanberi 
Ma:halİinde yapılan keşif neticesinde dam Drohiye Tarlabaşında Kircçhane Re~d Etcrem Koçu Orta ve Yakınşarkın mevzilerınl teshiri 

cinavet hakkında ilk faraziye şöyle ku. sokağında 13 numaralı eve taşınacağını, yerde .ve kapıcının delfil t "... 11\_ t gayri kabil bir hale koymak için Mısır 
.; f d altı aydnnb~rid1r d H ki h . e '"' ma ıuııa ı t f d f d·ı . l . b rulmuştur: Kadının erkek tara ın an . . e ase astanesın- tahtında ,•erleştikl . rad 'k t ara ın an sar e ı mış o an mesaıyi te -

.. ,. de tedavı edılmekt ld ğu .. ı . .; erı ve o a ı ame cil t kt d' 
herhangi bir bahane ile buraya .. getırı 1~ tir. e 0 u nu soy emış- etmekte oldukları zannı hfısıl olmuştur. e me e ır. .. 
tecavüze maruz kaldığı ve mumanaatı Ü .. 1 Hadisenin bu eyri alması tekrar ka- Ortaşarkın mudaföası 

17 yaşında bir genç 
hapisaneden çıkan 
arkadaşım öldUrdU 
(B~arafı l inci ıa?J!ac'la) 

Yapılan tahkikat neticesinde Seda .. 
dm 18 yaşında olduğu ve dün mah ~ 
kfımiyetini ikmal ederek Üsküdar ha
pisanesinden çıktığı anlaşılmıştlr. 

Cinayetin sebebi henüz kat'iyetle 
tesbit edilememiş olmakla berabel' 
Sedadın hnpisaneden çıktığı gün Ca• .. 
hid tarafından öldürülmüş olması es· 
ki bir kinin bu işde amil olduğu zan
nını artırmaktadır . 

Katil yakalanmış ve hadisenin tah· 
kikatına müddeiumumilik ve :Qıbıta 
el koymuştur. 

O:ı:erine erkeğin bıçağını ~ekerek tehdid tı ç gun levvek mAakdtul Hnlil de bu apar- pıcı Rü tünün üzermde şüphelerin art- Ayni gazete, ArJıblarfa meskt1n olıın 
. . . t h mana ge ere n on Muradog·lile gö. üh" i kül • t Al ıle arzusunu tatmin etmek istedığı a • ·· .. b d k mnsında amil olmuş müddeiumumt ve ve olmıynn bum m sev ceyşı mm a- man ordusu 
:rnin edilmistir. Faraziyeye göre bundan rusmuş ;e ~:ı~ ad cndisine karısı Fat- Emniyet İ)<inci Şub; Müdür ve di~er kanın bütün milletlerinin müttefiklere 
sonra erkekle kadın arasında bir boğuş- znan;n aHr ttA F nt n ikuyette bulun- şeflerinden müre.kke.b tahkikat he;eti müzaheret etmekte olduğunu yazmakta, Başkumandanı Danzigte 

ınus ur. a a a manın rızası hilafına d k Ortacarlon müdafaasın b- Be ı· :rna başlıyor ve kadın bıçaklı ele yapışıp L~lelı"de b" de ral t ~ nezaret a1tında bulunanları Beyoğlu Em- an a • :.- ın unye- r ın, 13 (A.A.} - Ordu başkuman-
- .. 'b d k ğ" k a ır yer ~ ış ığını da soyle- . . . S . d k" Fr d ·1 d onu bukuyor ve u sıra a er e ın1. ar- ıniştir. niyet Amirliğine se\'kederek tahkıkatn dsınkı" Murıye e ı1 .a1~ız or usı e, l'v!ısır. anı General Von Brauchitsch teftiş 

nındaki küçilk cerihalar husule ge ıyor. ~ . gecenin geç saatlerine kadar burnda de- a ı ısır ve ngı ız ordularımn teşkil mak.sadile kısa bir müddet için Salı sa· 
Bir aralık kadın büyük bir şiddetle kolu llndıse karışık mnhiyetini muhafaza vam etmişlt>rdir. etmekte olduğunu illve eylemektedir. bahı Danzige gitmiştir. 
büküyor ve bıçak hasmın boğazında de- • edi or Maamafih cinayet etrafında bütün bi- Ncws Chronicle gazetesi, müttefikle- ........ - ....................... ----·-·-
tin bir yara açıyor ve yaralana.1 adam I ~. a ra~en kan ve kocanın linen ~ler facianın ne :ru~ sebebi ve rin harbin herhangi bir şekilde tevessüü-
•kurane bir savletle kadının boğazımı t :ıı tl k n soylenılen sokakta oturduk- ne de tarzı hakkında kati bır kanaat e- ne mani olmak için icab eden tedbirleri 
bıçağı saplayıp onu yere seriyor ve st')n- lan !e~~it. edilem~mtş ~e bunun üzerine dinilmesine yarar bir mahiyet almamış- almış ve bu tedbirlerin ilerlemiş oldu-
ııı can hevlile merdivenleri tırmamp her ıkısının de cınayetın vukubulduğu tır ğunu yazmaktadır. 

Parasını evde s:ıklzyan ııdam tarla
sını etontyen çlftçlye benzer. 
Parayı dn topra(;ı da 1şlet.me.ıı 
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