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natı 1 KU?U.1 

PinlAlldiyaya 
Leh askerleri 
gönderiliyor 

Silah altına alman taze Fin kuvvetlerl 
Karell cephesine gönderilecek 

Yeni · Bulgar kabinesi 
kuruldu, harici 

siyasetle değişiklik yok 
Hariciye Nezaretine Bulgaristanın 
Belgrad elçisi lvan Popof getirildi 

Salla cephesinde Finlerin şiddetli mukabil 
taarruzları Uzerlne çekilmiye mecbur kalan 

. Sovyetler yeni mevzilerini tahkime çahşıyorlar 

Pr. Pilof tarafindan kurulan yeni kabinede 
Köseivanof ve Dahiliye Hazırından 

diter Hazırlar mevkilerini 
maada 

muhafaza ettiler 
--· -···--·-···-··-·····---

Yeni Nazırlar ha sahalı Almanyada bir 
Kral tarafından 

kabul edilecekler 
milyon Lehli 
çalıştırılacak 
Berlin l J (Hususi) _ Ma al ~ 1 Sovyetler tarafından. terkecUien. taYflllT'e defi toplarını Finler tetkik edıyorlc r 

ring bu akşam Ahnan köylül:fue hl .. . ~~~ra 15 (Hususi) - Helsinkiden de silah altına çağırm~tır. Bu yeni 

~~~--~·-•fd•P!ftlP.~ J bikhrilıyor: kuvvetler. Kareli cephesindeki muh.a-
Gôring nutkunda. her köylilnün da 1 lfütc1lmet, bugun 44 yapıdakileıini (Devam1 8 inci sayfada) 

ha fazla çalışmas.ı: k.tı ettilinf, süt w •• 

::ta@ıhutıa~=~:t:ı~ Turk Hava Kurumu 
mak mecburiyetine işaret etmiş w , 

:::1;!.1 p~:~!:ıe:.~ıı:: 16 yaşına bastı 
lan bır milyon Lehllntn toprak işlerin 
O. çalıştırWicaklanm ilAve eylemtı .. 
tir. 

(Devamı a inci sayfada) 

Ôlen kadın ve erkeğin birbirlerini öldürdükleri 
hakkındaki tahminler kat'i bir kanaat teklini aldı Denizaltı harbi 
Zabıta ve adliyenin üzerinde ehemmi-J . - ve bitaraflar 

:Jllltle nıeşguı oldukları TiinelbaflDdaki i ! 
cıltıayeı tahldkatı dün, vak'ayı müteakıb l 
lllaktuııerin cesedini muayene eden adli
,._ doktoru Enver Kanının verdiği rapo
ru teyjd edecek bir .:ereyan almı§tır. Ta
btbt adiinin ilk cinayet günü söyledıği 
«1hi, Halille Fatma birbirlerini yaralı)ra
l'tık Öldürınqıerdtr. 

Vaıt•a etrafında her türlO. ihtimalleri 
8Ö7JÖnünde bulunduran zabitanın mesai
li de bu neticeye ıfayanmı~· 

Ayııı zamanda tahkikatı idare ede.n 
lnüddeiunnmıt muavini Mahir de, tahki-

Felemenk hükumeti 
Almanyayı protesto etti 

Londra 15 (Husus!) - Felemenk hl -
kOmeti, 6800 tonluk cBurgadilr. gemi.li

r nJn geçen Cwnartesi günü bir Alman ~ 
j telbahiri tarafından batırılmaa hadfH -
dni, Berlin hükOmett nezdinde prot..to 
etmiftir. 

Bu gemi için zarar. ziyan taıeb ediJıl.. 
~ anlaşıbnaktadır. 

(DevaJJll 8 inci saJ'fada) 

Fransız motlJrlll 
Kuvvetlerine 500 

kat safhalarına istinad ederek bu kana

ate varınış, yalnız keyfıyetin rooTgdan 

ferı.nt bir kanaat halinde teyid olunması
na lüzum görm~tür. 

Bu nıaksadla evvelki gün morg mü- ~ Tabibi adU Enver Karan Tank l/Av• edildi 
~ mütehassıs doktocları cesedler beyyün ·eden.._ bıçakla huaule geldiJ1 neti- Paris 1.5 (Huswd) - Te3lihat narı-

lrıaktıulenin ölilmünü intaç eden yarala- H~ muhtelif yerı.iiıde :vetlarine '00 yeni t&JJbı llAw edildi-
de otopsi yapmışlar, maktulle ceslne~ n Dotry, bugün Frmaız motörlü kuv-

- ekle ed&lea w HalH• aid ow.-ı- W.. : . '- ..._ _,......, illlıl ~ 
. · ,~~~·" I 

Kurumun geçen 15 sene içindeki 
·faaliyetine toplu bir bakış 

[:MESELELER::J 
Beledi1/e kooperatifi 
lıakkındaki iddialar 

Kooperatifi idare edenler, ortadaki dedikodulara 
na tekilde mukabele ediyorlar ? 

.s.ledif-~ kndaa nwU..i herdi umumtve içW'-amdcın biT h&AM 
(Yamam 7 IJld uıfMa Mllacahws> 



SON POSTA Şubat ~ 

Her gün 
Horb llıtimalluik safh 
Ümidleri ar.a.sında 

Gazete: 

- Amerikanın zemini yoklaması bey
hudedir, eliyor, tı~ -Omid :yOk:! 

BeslmH ,Bakale: 

- Almanya sulh prtları hakkında ~ 
mJmahiyeti haiz olarak henüz hiç bır teYa 
söy'Jemem:iştir. Hit1cnn ağzından çı'kan fik·~~:tv,,;ıw 

en son oümle: 

cOturalım, masa 1bapnda konu§UruZ,> 
şeklindedır. Evet, Ahnanya Tesmi ma -
hiyettc o1arak henüz hiç bir şey söyle -
meınişfr, fakat gazete makalesinden, 
daha bir !ba:f:ta evvel Göbbelsin Berlinde 

.Bir •"'kruıapmu anlattı: 

cDaa sabah ._ .,.edi idi. Evimin ~nünden elbiseler! eski 
yfiz b4ar :imam polislt!r götürüyorlardı. Yarım .saat Jı">nra 
aokala çı.lmuftua. İkinci btr kafile daha gjründ:i. Gelen ge
çen durmuş ~. onları biiblderine gösteriyorlardı, 

= Her hiddetin bir mazisi vardır= 
Sözün kısası 

Elli Türk bügügü 

55 s~nelik arabacı Amasya 15 (A.A.) - Dün Amasya1 
nın Vayar ve Ilı.su nahiyelerinde saat 

Londrada elli beş tenedir, tek ·bir ka- 15 te oldukç~ şiddetli bir zelzele ol " 
za yapmaksızın ve poliain hiç bir ihtarı- mu'itur. Hasar yoktur. 

na :maruz kalmaksızın arabacılık, sonra 7.ile l 5 (A.A.) _ Şehrimizde Salı 
da taksi şoförlüğü eden 77 yaşlarındaki akşamı iki hafif, Çarşamba günü d• 
Bay Kopuk, genç mealekda§lanna fU ö- ·6' 
ğildJeri vermektedir: saat 15 te 3 saniye süren oldukça .§1 • 

D · ---:'!.. ı~ ı· ~•L'- • detti bir zelzele olmuştur. Hasar yok - aıma lllUJA, "".,.., e ı, u.&A.ll.atlı o -
luouz. Olur olmaz tehlik~ iflere giriş .. ~: .............................. - ......... _ ......... .. 

meyiniz. Arabayı hı.dı miinnek size fela- T A K V 1 M 
ket ,getirir. 

Kanaatimce, erkek l'llÜ§teriler, kadın 
miifterilerden daha sabırlı ve daha iyi ve ~~ 
00nıerddlr1ıer. UM -Şubat 

8 

UBAT 

16 
Rııaml ııen• 

1940 

CUMA 
ben de taktım. Yanımda durmut olan bir ınahaJle ÇOcuğu, 
ben sormadan izahat Yerdi: 

GÜNEŞ 

s. D. Muharrem 
- Bunlar pisler, bitliler, hamama götiirftlüyor.> 
Pislilerfo, billilerin temizlenilmesinin :ıiWununa inanıyo

ruz. Fakat onlı.rın halka teşhirinin doğru bir hareket oHu
ğuna inanmıyoruz. Ey kari sen: 

6 
1 

55 
12 

Ö~l· 

Ş. D. 

7 
lkıııdı Aqaın 

s. D. s. D. 

Arabi ıeoı 
lOM -Kuı.ıı 
101 

lMSAK 

s. D. 
lS 16 
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Yatal 
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TE,LGRAF HABERLERi 
• -·. - '.. : • - ' .. t 

Türk Hava Kurumu 
16 yaşına bastı Soğuk dalgas1. 1 

Lordlar Kamarası 
bir gizli celse 

yapılmasını istedi 
(Baştarafı l inci sayfada) Türkkuşu faaliyetine geltnce: 

gösterdifi haşan pyanı dikkattir. 1935 de Ankarada mevzil bir teşekktlf 
Danimarka sahillerinde deniz dondu, 
Rcmada görülmemiş soğuklar var 

~ivil havacıhğı tetyik eseri olan olarak harekete geçen Türkkuşu 7 genci 
(Türkkufu) da bugün için hiç te yabana Rusyaya göndererek plAnördllük tahsil 

Londra 15 (Hususi) - Lordlar kama- atılmıyaca.k manalı bir te§ekkul halinde ettirdikten sonra 9 yerde fUbe açarak. 
rası, bazı nazırlar tarafından söylenen ka~zdadır. bu sahada pek istidadlı olan Türk gen9-

leopenhag 15 (A.A.) _ İki aydanberi ra saat 17 ye doğru Romada kar yağma - ~ut~lar hakkında görüşmek üzere, giz- lru Tür~ Hava Kurumu, halkı bir h~va liğini sivil havacılıkta yetiştlrmeğe haf.. 
ll'ıenıJeketin her tarl\fında hararet dere - ğa baş1.amıştır. Bu fevka~i~e ~14 esna - lı bır ce]&e yapılmasını istemiştir. sır:"e~~ !.81'atmak azminde _devletin yanı lamıştır. İnönü, Ankara, Etimes'uddald 
tesı, sıfır aatında 

15 
ile 20 arasında ta _ sında payita~ta bununla uçuncu defa 0 - Hariciye nazırı Lor:.i Halifaks, mecU- Yllrwnek hususuncta. cidden iyi ha- mektebler, muhtelif vilayetlerde A ve B 

havv-uı etmektedir. Bu soğuk, bir asır _ larak kar ~a~~ oluyor. ~omad:ı bu ka- sin bu talebini reddetmiş ve tenkidler :lamıştır. Bunun en güz~ mi~~li, fim- brövesi alan gençleri mükemmel bfr ;>t
danberi Danimarkada gerek şiddet ve ge- dar şiddetli bır klf oldugunu hatırlıyan varsa. bunlann aleni celsede efkarı u - a/e kadar bu Kuru~un nulli mud~faaya lot olarak yetiştirmektedir. Bugün yedf"k 
tek devam itibarile mislıne tesadüf edil- hiç kimse yokt~~ mumiye muvacehesinde açıkça yapılma_ 1 .ıa_yylıe ve 53 mılyon lira temın et- sübay okulunda buralardan yetişmiş 45 
Zl1eırıiş bir soğukt~r ve bir rekor teşkil ~vanyada sının doğru olacağını söylemiştir mes_ıdır. tanbulun bu rakamlarda yeri yedek tayyare sübayı bulunuyor. 
etmektedir M lek t b 

1 
la abluka Madrid 15 (A.A.) - Soğuk dalğası, · nedır? Bunu da tesbit etmek, İstanbul 

AA.: • em e uz ar 1 d d h··k·· .. ktcdlr Bur Hava Kurumu f aı· t" . •. t k Türkkuşu !aaliyobi gün geçtikçe ge-
--~ıhni.ş ve berri A\.Tupa ile alfıknsı ke- spanya a a u um surme · - • ·ıı . nun a ıye lill g06 erme . 
stlırıi tır Büt.. b h. .. k lnt ve bcr gos'da termometre, sıfırın altında 7 de- ıngı erenın yakın bakımından ayrı bir ehemmiyeti haizdir. nışlemektedtr. 
ri ltıünakallıt~n bi; :ı~:u~~~:aa uğramı; receye inmiştir. Merkezi İspanyada bir Hava Kurumu İstanbul §Ubesinin bi- Bugün Türk Hava Kurumunun 16 ıncı 
tır. I<öırı·· . . d . t çok yerlere mebzul miktarda kar yağmış şarktakı• kuvvetlerı• ze verdiği mallı.mata göre İ.stanbul vil4- yıldönümü münasebetile BeJiktaş., Kadı-
f ur tedankı bakımın an vazırc l . k d" yet şubesi, c::imdiye ka~ S,OOO,OOO lira köy, Eminönü Halkev_ lerinde toplantılar 
ecidır. Aresund deniz.i donmuş olduğun- olduğu haber verılm~ te ır. ., 

dan d . . d Bul•anstanda Kudüs 15 - F·ı· ·t· ı k 1 varidat temin etmi•tir. Gene İJtanbul yapılacak, Beyoğlu sınemalannda oyun-
enıZJn 10 tr kalınlığ·rıda on - " ı 1~ ıne ge me te 0 an " d 1 halk h ı ·b1 · fınd Tü'rk me e · ·· Bul Avustralya k t t ks · . . . Milli Müdafaaya 27 tayyare ve.....,•..+ir an evve a 1 en tara an ~~ş· olan kışrı üzerinden yay~ ol~_rak Sofy:.ı 15 (Hususi) - Bugun - 1 aa ının e ensı mılis HA~~ • Hava Kurumunun mesaisine dair kısa 

d 
.. nıtnarkadan İsveç'e gitmek mumkün - garistanın her tarafında misline az tc- teşki1a:ına mensub olup, aded itibari- B~ 27 ~YY~~ 19 ~na fube ve nah~ye nutuklar söylenecektir. 
ur. sadUf edilen kesif bir kar yağmıştır. l~- yekunu, halen Y~ın.şarkta tahaş _ isımlen venlmış, gen .kalan 9. t~esıne . .. .. . 

Romacla şiddetli kış 3ofya ve ha valisinde şiddetli soğuk şud etmiş olan altıncı fırka ile bera _ de ;:s ! ve e::ıaf cemıyetleri ısmı ko~- "Emınonu Halkevınfe bu akpm 18 de 
.Ronıa 15 (A.A.) - Dun öğleden son- ve fırtına hi.iküm sürmektedir. ber, takriJ?en 100 bin kişiye baliğ bu- mu ·. hstan 1 Hd9.va Kunım~~b ınl - ~k f1:~dv~ ~uRrumuO stanb~~:.i~adanyet fU'"b 

lunmaktadır. ne aynı araret e evam etmıı:Aw u u- ~ mu uru ıza ran t&C1UU1 lr 

Ameri!tanın deniz va 1 icra memurluğu ·ık nuyor. konferans verilecektir. 

hava programı imtihanında kazananlar 1 Amerikan vapuru Tunelbaşı cinayetinin Dost İngiliz generali 
Vaşington 

15 
(A.A.) _ Müme<Sil- Anknra, 15 <Husu.dl - İcra memurlutu kontrol edildi esrarı lamamile muhlac çocuklar için 

le .. imtihanında kaza.nanla~ Adil~ VekAletl Lo <lra 15 r !n{'Clisi bahriye encümeni, önümuz tt~b!t etmLş ve kendilerine tebligat yapma. . n. (A.A.) - Bütün hamu- ço··zuldU 200 sterıı·n vardı· 
deki 2 seneye aid deniz inşaatının tev- ya başlamı~tır. Bunların :!.simlerini blldlrl - lesı me?l{e şehadetnamesine istinad e-
Sii PMgramını tasvib etmiştir. Bu prog yorum: den illt Amerikan vapuru bir İngiliz (Başta fı 1 • . f da) Ank 15 (AA.) - I .liz d 
raın 11 tatbiki. 655 milyon dolara mal Kozandan Tah.!tn Aydan, Zonguldaktan kontrol limanına gelmiştir. ölümün.. ib r~ gırtm~:-~:ıcı bü k .t ~a .. :r nl~.a-yPrar fım 
Olaca!<tır. tasvib M ıun d Güngör Rizeden Avni Aksoy ur 8" l . . . .. . u rnuc o an &ın - orru esı mumessı ı genera ~ o ~ 
etm Ru~velt'in hm-aretıe fa~an eSabrt Giın~ydın, Kozandan ınımi Yil~ . nu esmın hır kısmı Turkıye!: lyük kesik hariç olmak üzere 12 hafif ya- sör Gastang yanında mihmandarları ol-

·~~t7 oldugu bu program. 21. harb rüker, Dtnlzllden Osman Ellez, zaradan Ö- aıd fosfat v~ 68~ katırdır. V~pur ıkı ra daha vardır. Keza, Fatmanın da göğ- duğu halde bugün Çocuk Esirgeme Ku
leınısının 22 mayn gemınuı, bılhas - mer Erkin, Yozgaddan Salih Akbaykal, zon buçuk saatlık hır tevakkuftan sonra sünde iki, gırtlağında bir, sağ elinin baş rumu wnumi merkezini ziyaret etmiş -
aa h~c;mleri şimdi}..; tayyare gemile - guldalctan Sabrl sanoğlu, Ankaradan Naci yoluna devam etmiştir. parmağile şehadet parmağı arasında ve lerdir .. General kurumun çocuklara yap-
rf J neminin yekünunu tecavüz ede - Aks~!· Bursadan Cemal Aksoy, Ahlattan A- derince olmak üzere dört yara vardır. makta olduğu yardımlarla teşkilatı hak-
cek O\;\n üç tayvare gemisinin ve mik- zlz Ozaydın, Blt~~ten Sallh Erkçln, Petür - Halayın ilk vilayet meclı"sı" Maktul kadının sağ elinin baş ve şeha-ıkında aldıkları izahattan son derece mcm 
tar .. 1 1 geden Zekl Yet~, Maraştan Erhan, Amas- . . 

mun'\.-ven bir tak m kruvazor ere yadan Hasan cantaş, Denizliden Mehmed J d det parmakları arasındaki bu derın ya- nun kalmış, yapılmakta olan yardıml11ra 
taht ıı.."hirleıin inşasına medar ola - Artman istanbuldan Mümtaz Arman; Eyiıb top an ı ra, Halille aralarında vukua gelen ~id-ı büyük bir a18ka göstermişttr. General 
Cakt·r. den Mazlftm Berker, Kandıradan Akif Er- Antakya 15 - Hataym ilk vilayet mec detli mücadelenin belli başlı işaretlerin- korunmağa muhtac olan çocuklar için 

'Doıı.anman n hava km vetıeri. şim- çağl•y:ı?. Boğazlıyandan Hasan Yazın, ŞI- lisi bugün vali Sökmensüerin mühim den biri olarak kabul edilmektedir. 1 kuruma iki yüz İngiliz lirası teberrü et-
dıki i;ç bin tavvarcden "baret asıtatrl leden Ibrahlnı Parmaksızoğlu, Rlzeden Ce- bir nutku ile açılmıştır, valinin nutkun- Morg müdürlüğü henüz otopsi netice- miştir. Generale kurumun mesaisini gl's
ll1iktar rla 4500 tavvaN>\·e baliğ ola'Ca1' milidTuraHıtan, EI0~zığdanAK:~ı Timur, Kay dan evvel Ebedi Şef Atatürkün a7.iz ha- sini bildiren raporunu adliyeye gönder- teren eserl('rle grafikler kendilerine tak-
azarrı· . ser en asan uney, kh .... rdan Sadi l3u- •. .. . . . • 

ı m ktara ç kar lacaktır .. .. nar, Akdağ madeninden Mustafa ÖZalp, tırasına hurmeten uç dakika ihtiram sü- mış değı!dır. Bu rapo~ ~ncak yapılacsk dim edilmiştir. Genoral ile ::efakatlerin -
.. Mev1uubahs pro~amı. Sah {tUnu Oöreleden Haydar Akaraıa, Slliflı:eden Ke- kOtu yapılmıştır. fenn1 ve tıbbf mutad ıstışarelerden son- deki zntıar saat on ikiye kadar Umum! 

~umrc:siller mecrsi krroiler enci.ime- mal Uğ':lr, Glresundan ih&an Bulgan, Ak- Vali Hatayın ana vatana kavuşmasın- ra müddeiumumiliğe tevdi olunacaktır. Merkezde kalmış ve hatır9. defterine fot
llı 'ar-ıfından k~bul ed"Jmiş olan ve şehird~n R~ad Erdal, Yozgaddan Nec~! dan bugüne kadar her sahada yapılan Tıbbı adlinin bu raporu, zabıta ve ad- tifkar cüm,:eler yazarak memnuniyetle 
266 772 8 78 dolara baliğ bulunan batı- Yülılmaz. hcemdaı Seİpefkiçl,HKırşehirden Rıza 00 işleri kat'f ve açık rakkamlarla anlatrruı- liyenin cinayet hadisesinin vukuundan kurumdan ayrılmıslardır. 
2'f n , Ma mu y , ozattan Necib Cete_ t bu - k d ~ ahk'k · · 

ve biitcesi programı ile karıştırma- ı n Anlmradan Bahri Karan Kırşehlrd ır. go.ne a ar yaptı&ı t 1 at aeyrını 
l'n;ıt, 'Azımdır. ~ehmed Gültekin, Bulancıkta~ KAzım 0 :;_ Alkıf tufanı arasında Millt Şefe ve bü- değiştirecek bir mütaleayı ihtiva etme

soy, Zaradan Baha Sanına!; Anamurdan yüklerimize sonsuz ta:r.im ve minnetleri- dikçe Halille Fatmanın ayni bıçakla b•ı
~emal ~ıı. Kırşehlrden Sabiha Saracoğlu; nin iblAğım karar altına alaralc ilk iç - birlerini öldürdüklerini kat'iyetle kabul 

Cenub Kutbu vaziyetini 
değiştirmiş Bt-lçika Amerikanın 

're.-ıPbbiisünrlen resmPn 
llaberdnr edildi 

Brüksel, 15 - Amerika. sf'firi, harici
)'e nazın. Spaakı ziyaret ederelc Welle~in 
latihbari mahi) ette yapacağı seyahat ve 
hariciye nazın B. Hull'ün harbdcn sonra 
hadis olan meselelere dair bitarafların 
fikrini öğrenmek arzusu hakkında malt1-
lnat vermiştir. 

f , gi!terede komünistler 
aleyhinde takibat yapılıyor 

T - .ı A A ) Scotland L.nnura 15 ( . · 
\'atd'ın mütehassıs ajanları, Büylik 
Britanvada komünistleri takibde ber
devamdırlcır. Bu meyanda son seneler 
Ulrfınd~ Avusturya. Çeko-Slo,:ak~:a v~ 
.Alrnanyadan gelmiş ve siyası multecı 
olarak kabul edilmiş olan komünistler 
de \ardır. Şimdiye kada'r yapılmış o

lan araştırmalar. mühim neticeler ver 
rtıi~tir. 

Önümüzdeki günler içinde bir _çok 
konıünistin tevkif edilmesi beklerul -
rtıPktcdir. 

~~~~~~~~ 

Yeni Bulgar elçisi 
Sofya 15 (A.A.) _ Bulgar ajansı bil -

diriyor: 
Bulgari..c;tanın yeni Ankara elr.isi Sava 

kiror, bugünkü Orient ekspresi ıe İstan
bula hareket etmiştir. ...................................................... _. ..... 

İZDIİR 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ. 
20 A('.;USTOS - 20 EYLÜL 

1940 

.Utanbuldan Bürhanettın Gölgen, Elllzıt - timaına nihayet vermiştir. etmek lazım gelmektedir. 
dan F,.tht Özta.ş, Sllinlden Pertev Gülen, \·aşmgton 15 (A.A.) - Amiral Byrd 

cenub kutbundaki üssünden verdiği 

haberdP kutbun \•aziyetini değiştirmiş 
olduğunu ve 1909 danber:i kaydedilen 
üç dcği~ik me\•kiin daha garbine kay
dığını bildirmiştir. 

Mani'Jadan Ahmed Donatıı, Çorumdan Fah Q R "d h "b" 
rl Yılmaz, Erganiden Fethi Cangan, Palu- Ç Umen torpı 0 MU rı ı 
dan Veysi Tosun, SlTeretten Nuri Aksuyet; denize indirildi 

Radyom hastalıklarını 
teşhis için hassas 

I 

bir alet icad edildi 

Londra 15 (Hususi) - Romanya için 
İngiliz tezgihlannda in§a edilmekte olan 
üç torpido muhribi, bugfo Portsmouthda 
denize indirilmiştir. 

Etlbsnlı idare 
Meclisi azalığı 

Bcrlin 15 (A.A.) - Frankfurt'da 
Biofiz!k mües~ direktörü profesör 
Rajewski. Radium hastalıklarını teş -
his için fevkalade hassas bir filet icad Ankara 15 (Hususi) - Etibank idnre 
etmi,tir meclisi azalığına Şeker Fabrikalan şir _ 

Profesör insan vü,.,..-1.;..._ .. 
1 

keti idare meclb reisi Reşid Güneray 
""~-J.tm norma t . dilınişf 

radi~aktivit~ini ölçmüş ve bir gram ayın e _ır_. ____ _ 
Rad\Umun bır milyonda birinin insanı 
öı~u:meğe kafi geldiğini tesbıt eyıe _ Sıhhi muamele~erden istisna 
mıştır edilen motör ve yelkenliler 

Yeni Aletler sayesinde hastanım vu·· Ank 1ııı:. (H ') K.. ·· h 
d ·· ·· t k - ara ., ususı - omur avza-

cu nrıu araş ırma ve Radfumu · h - -red b 
1 

du - n ne- sının haız olduğu ususıyetler goz onfin-
l e ~ ~ kAgundu hkatı olatak tesbit de tutularak Filyos çayı mensabından 

ey eme m n a lline girmiştir. Ereğliye kadar olan sahil bir lıman adde-

lnglllz Harbl11e 
Nazırı Franaada 

dilerek bu saha dahilindeki iskelele.r ara
sında kömür ve amele nakliyatından baş
ka sair ticari işle işliyen tekmil motörhi 
ve yelkenli ve kürekli nakil vasıtaları -

Paris 1 S (A.A) - İngiltere har _ .nın patente ve sıhhi muamelelerden ia -
biye n:ızın Stanley dün Fransatfa u _ tisnaları hakkındaki tamimi Sıhhiye Ve
mumi karargaha gelmiştir. Birkaç gün kaleti alakadarlara bi'dirmiştir. 
İng:Jiz kuvv~tleri kumandanı General 
Gor'un misafiri olarak kalacaktır. 

Eski Foça nüfus idaresinde 
yangın çıktı 

Amerika Har·c"ya musteşarı 
yarm Avrupaya hareket ediyor 
Londra 16 (Hususi) - Yarın Nev -

yorktan Avrupaya müteveccihen hare -
ket etmesi beklenen Amerika iıariciye 

İzmir 15 (A.A.) - Eski Foça hü _ nazır muavini Wellsin evvelce tayin e -
kumet dairesinin nüfus idaresi kıs _ dilen İtalya - Fransa - İngiltere ve Al -
romda yangın çıkmışsa da genişleme- manya payitahtlarından maada diğer bi
sine mP.ydan verilmeden söndürülmüş taraf dev!oetler payitahtlarını da ziyar<•t 
tür. Bu yangın sırasında bazı defter- edeceği anlaşılmaktadır. 
ler vanınıştır. Yangının. bırakılan bir Holanda kraliçesi Vaşington sefiri va-
manPldan nçnıyan kıvılcımla zuhur sıtasile Wellesi Uhehye davet etmi~tir. 
ettiği anl~ılmı.ştır. Adli tahkikat de- Hariciye nazır muavininin bu daveti 
vam etmektedir. kabul etmiş olduğu bildirilmektedir. 

On yaşında bir çocuk kaza 
kurşunile katil oldu • 

Amasya (Hususi) - Vermiş köyün
den Halil Kiıhya adında on yaşlarında 
bir çocuk babasının saklı bulundurdu
ğu tabancasını alarak komşu evlerden 
bir!ne gitmiş. Orada oynarken tabanca 
birdenbfre ateş almış ve çıkan kurşun
lar tam karş\c:ında bulunan on dört ya
şında İbrahim kızı Zeynebin kalbine i
sabet ederek ölümüne sebebiyet ver -
miştir. Katil çocuk hakkında bir mu
Mnele yapılam<tdığı için velisine te~lim 
edilmiştir. 

-···························································· 
Sabahtaa Sabaha 

lngilterede in fi' aklar 
Londra 15 (A.A.) - Dün gece Bir

minghı:nnda 2 infilak vukua gelmiştir. 
Irlancl::ı tethişçileri tarafından yapıl -
mış olduğu tahmin edilen bu infilak
lardan birincisi şehrin varoşlarından 

lı; .. ;nrıP. ikincisi de şehrin tam merke-
~P vukubulmuştur. ................................... ·-··--·-----.-

Harb san'atı 
Harb ince bir san'at olmuştur. Bir san'at ki müdafaa hmindekl cemiyetin bi -

tün mukanmet umarlarını bir araya ı@plamaııı li11mdır. hiın adamı n len da
mı fikir adamı, ~ adamı, hüner adamı bu terUbde vazife alacaklanlır. Daha 

sonra memleketteki ifne İpllkteu kohne bakır paroasına kadar b•nla ..,-adaa 
astraıan kürke kadar bütün maddeler kıymet halinde bu halitanın Jçlne rin.. 
ceklerdir. ihmal edilecek ne in!lll'll Y&rdır ne f''1•· Eskiler ekmek ulaa &Pında 
derlerdi. Bu ya.tam•k için çok çalıtmak lüzumunu ı .. re& eden bir didlll' ılbiydl. 
Şimdi bayat u an aJsandadır. Ölmemek için bolu mak lisım. 

Fransada ünlnnıhe prof..örlertnden birkaç yüs alim, kolej ve tı.eı.rden lııla _ 
ıer~ muallim slliıh altına alınmıştır. Demek oluyor ki bımlann harb erpnbaa -
yonunda yapacakları 1' kinıülerde yaptıkları vaslfelerden daha kıymetli ıörll. 

müttür. halyada kırık, paslı demir parc;:alannı memlekf'tten çıkarmak yasat edil_ 
mlştlr. ~mek ki normal zamanlarda işe ;. ıuamı~an dokuntüler miUi müdafaada 
kıymet olnruşlardır. Almanların daha barb baoılamadan biı:dcn tonlaıta kaysı kı
rıntıları topladıklan malümdur. Bhclm çöpltiğe attığımız bu turfaJann ondan 
mahrum olanlar için bır senet olduğunu röstcrlr ve bu da bir kayın çeklrdell _ 
nın bile ihmal edllemlyecetlnl i!lbat eder. :Setlce şu: Harb iki ordunun delil iJd 
teşkilatın iki bıınyenln iki karakterın, iki 7.ekıi kabili) etinin mıicadelesldlr. MiL 
~etlerin mukaıtdt'ratını <ıeTk ve idare f'df'nlt'r kin ne kutlf'nı"n er d d . ra tn a, ne 
a:vlf'tın eer.asında Ye ne de memlek~ti terkib eden madde 1'f' anasırda ihmal e.. 
dıle<'ek bir ıerre yoktur. Cemiyetin nııarnını memleketin sükün 1'e ... ı t• • .. • "mn ye ını sa-
kı murakabe altmda bulunduranlar inti"ar sahası me~iliul tehlike-' t 

. • • J• me •netle 
k'ITşılayabılırlet. Bır bufday basağı, bir zeytin tanesi bi e medenlyeuer· · tik 
l~ller~ tehdid filen kasırraya karıtı silahtır. l\les'ul devlet adamlarının k~b~I e&: 
tıklcn bu hakikati ferdJerin de idrak ettlklf't'lne şüphe edilemez Bir 

kik dl .. . T&rhk ft 
yo u _mut'~ f' ~ının me-çhul aklbf'tle-rındeıı uzak kalmak için y al ~ , 
tının butu11 ıncelitıı.erini kanamak irab ~diJor. sana_ 
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(~~'-----~a ______ ~)I 
An ara radyosunu neşriyatı is n 

radyosu tar tından nakledilec k 
Bu suretle Paris ve diğer radyoların neşriyah kanş
tırma_ı mahzurlarının önüne geçileceği Ünıid ediliyor 

Bir genç kısı ançhk 
ylizUnd n 

arka aşını vurdu 
Dün akşam Hasköyde kı.skançlık yü

zünden kanlı bir vak'a olmuştur. 
. Sütlücede bir fabrikada çalışan 
Şerif ve arkadaŞl Arif son günlerde ayni 

Ankara radyosunun, Paris radyo.sile dinlenebilen Ankara radyosunun neşri- kadını ıevmekte olduklarını anla.mışlar
ayni dalga uzunluğunda bulunması, bil- yatını baz.ı sebeblerle iz'aç etmek teşeb- dır. Bu his iştiraki iki arkadaş arasında 
tün teşebbüslere rağmen tulü mevcelerin hüsünde bulunan istasyonlar da· araya bir husumet tevlid etmiş ve sık sık mü
ayrılarnaması yüzünden iki istasyonun girince son günlerde Ankarayı dinlemek nakll§a ve kavgalara yol açm4itır. 
birbirine karışarak yekdiğerlerini iz'aç adeta imkansız hale felmiştir. ~ün ak§am işlerinden çıkan Şerifle 
ettikleri, hele araya bazı kaseli parazitle- p t T 1 ...... f T J-.6 U M- Anf, yolda tekrar münakaşaya ve az . t os a, e.o,g~.,. , e e.ı.on muın u- da ka 
rın kan~ması sebebile bilhassa stanbul- d .. ı- ~ 1h t 1 . ki,d h 1 sonra vgaya başlamışlardır. K:ıvga 

ur u6 .... n aye mHe eyı fU §e e • a - k b. · 
da Ankara radyosunun dinlenemediği · ısa ır zamanda alevlenmış ve bu sıra-

letmeğe karar verm.i,tir. Ankara radyo- d b lh k ~ imle. b l A ·f 
matfımdur. a ıça6.ru çı arma6 a an u an rı , 

Ötedcnberi en çok radyo abonesine sunun neşriyatı, muattal bulunan lstan- Şerifin karnına kuvvetli bir darbe vura
ma1jk bulunan lstanbulun, kendi mıJJt bul rad:Y'osuna bağlanacak, 1stan:bulun rak arkadaşını yere sermiştir. 
radyolarını dinliyememekten mütevellid dalga uzunlufu ile verilecek ıehrimizin Arif hAdiseyi müteakıb kaçını~ ise de 
~ikayctleri tevil edip gidiyM, fakat bu arızasız surette Ankarayı alahUmes.i te- az sonra zabıta tarafından yakalanmış ve 
derdi önlemek için bir çare bulunamı- min edilecektir. Bu su.retle İstanbul; Pa- cürJm aleti olan bıçak ta ele geçiril-
yordu. ris radyosu araya kan~adan Ankarayı miştir. 

Fransızlar Radyo Parinin. dalgasıru d~ net olarak dinliyebileeektir. Radyonun Şerif Bt!yoğhı hastanesine kaldınl-
ğiştirmediklerjnden, değiştirme teşebbü- İstanbula baflamnasının Paru radyosu- mıştır. 
sü için de beynelmilel radyo konferan- nun iz'acatını kesecelf muhakkak görün- ------------

sım bC"klcmek zaruri olduğundan, ayni rnektedir. ün. versite yurdu 
ha' devam edip gi•mektedtr. İstanbulôa İstanbul radyosu ay başından itibaren 
bu yüzden ~latla ve pek zevksiz Ankarayı nakle ~ıyacaktır. tesis e İ C k 

• • 
ec.ısı 

a dı 
Tırhan v~puru 
tamir edili r 

İstanbul ÜnivfiSitesi talebeleri ıçın 
bir müddet evvel açılmıi olan Üniversi
te :Lokantasının talebenin Rektörlüğe va
ki olan müracaatları üzerine genişletil-

!stanbul Şclıir Meclisi dun tekrar top- A\anya civarında karaya oturan ve li- me.c;ine karar verilmiştir. 
lanmış, Belediye zabıtası talimatnamesi- mnnımıza getirilerek Halice alman Dc-1 Rektörlük, lokantanın daha geniş bir 
nin müzakerelerini yapmak üzere top- nizyollan İdaresinin Tırhan vapurunun talebe kütlesinin yemek ihtiyacını temin 
Ianma müddetinin on beş &ün uzatılma-' 1 tamirine dünden itibaren başlarun~ır. e~~ek şeki.l~e. tevsii i~in Ü~iversit. . a
sını karar altına almıştır., Yaralan Denizyollan v~ Liman Reisliği tıbı umum.ıhği vasıtasıle dunden ıtıba-

Mezbaha idaresinde muame18.tı daimi fen heyetleri tarafından tesbit olunan ren tetkikat yaptırmağa başlamıştır. 
surette tetkik ve mürakabe etmek üzere Tırhan vapurunun tam.iri 6-7 ay kadar Üniversite fakir talebenin yemek ih
bir müfettiş bulunacakttr. Tahsis3tı 1 sürecektir. Vapurun tamir masrafının tiyacından başka baz;ı mübrem ihtiyaç
mezbaha bütçesinden verilecek olan bu iki üç yüz bin lirayı bulacağı tahmin e- lannın temini çareleri ile de yakından a-
nıü!cttiş makamca tayin edilecektir. dilmektedir. Uıkadar olmaktadır. 
Mezbahaya bağlı olan bildmum müesse- Bu maksadla vaktile cÜniversite ma-
ıelerin teftiş ve mürakabesi müretti~e Kapanan mektebin haııesh kurulması etrafında yapılmış o-
aia olduğu cihetle bu mürakabeyi se:::-- talebeleri mekteblere lan bazı tetkikata müstenid raporlar ve 
best bir surette yapabilmeli için mües- projeler de bugünlerde tetkik oluna-
sese müdür ve memurları, müteahhidle- yerleş iri iyor caktır. 
ri müfettişe azami teshilAtı göstermeğe Okullar Güneşi husust mektebinin cÜniversit: .!~.rdu• ad~e bir bina ki· 
ve istediği malumatı vermeAe mecbur- Maarif Veklletince ıörülen lüzum üze- ra,~run~ı ?uşunu~ektedır. .İleride . de 
dur. rine kapatıldığını d.iln yazml§tık. Bu vaz:ye~ ınkışaf ett~~ talebcnın her tür-

Tarih C:ğretmeni merhum İhsan Şeri- mektebde okuyan ta~n mektebsiz lU ihtiya~ teınınıne yarayacak daha 
fin dul {calan zevcesile yetim çocukları- ve derssfz kalmaması için Maarif VekA- esaslı tedbırler alınacaktır. 

Denizlerde fırtına 
b şladı 

nn bir ev satın alınması temmnisini ha- !etinden aUkadarlara dün bazı direktif
vi M3arif VekAletinden gönderilen tez- ler verilmiştir. Buna nazaran mektebin 
kere mPclisin Bütçe Encümeni tarafın- ilk kısmındaki talebt!~r Yıldızdaki 50 n
dP!l tetkik edilmiştir. İhsan Şerifin hiz- ci ilk mektt!be, lise lusmındakı leylt ta
n.eti müvmfenei umumiyeye dahil :ve lebe Haydarpaşaya, orta kısmındaki ta-
4evletçe tesviyesi icab eden vazifeden lebc!er ise Befiktq orta mektebine nak- Akdeniz ve Ege denizinde ci.ün yeni-
olduğu için mezkflr evin devlet bütçesin- }edileceklerdir. den fırtına b~lamıştır. Mıntaka Liman 
den satın alınması istenmektedir. Şehir Bu haSUR aid karar dfin mekteb ida- Reisliği keyfiyeti al!kadarlara bildirmiş 
Meclisi Pa.zarte5i günü tekrar toplana- resine ve ba talebeleri kabul ede<:ek olan ve bu denizlere ıeferler yapan gcmile
caktır. mekteb direktörlültlerine teblil edil- rin müteyakkız bulunmalarını tavsiye 

etmiştir. Akdeniz ve Ege denizinde bu
lunan gemı1erden bir kısmı fırtınailan 

yakın limanlara sığınmak mecburiyetin
de knlmışlardır. 

Gureba hastanesindeki 
dünkü jübile 

miştir. 

faarif Veldleti, mektebin kurulduğu 
günden bugüne kadarki faallyeti hak
kında İstanbul Maarü Müdürlüğünden 

Arkadaşını öldüren genç 
ağırcezaga sevkedildi 

Muhakeme katilin birinci cinayeti hakkındaki kararın 
tetkiki için talik olundu 

Üç gün evvel Çapada vukubu1an ci-r 
nayetin müddeiumumilikçe yapılmak
ta olan tahkikatı ~ticelenmiş ve suçlu 
Cahid cürmü meşhud kanununa göre 
ikinci a1ğırceza mahkemesine sevkedil 
miştir. 

Suçlu. mahkemede yapılan isticva
bı sırasında 1 7 yaşında işlediği bu ikin 
ci cinayetin hesabını, verirken, suçu -

nu tevil ile arkadaşını niçin ve nasıl 
öldürdüğünü şöyle anlatmıştır: 

- Çemberlit~tan dönüyorduk. Ön 
ce, Sedad ve ben yolda yalruzd1k. Son 
ra peşimizden biri geldiğini, takib e -

dildiğimizi farkettim. Bu. şık. temiz. 
pAk fiyinrni.ş bir adamdı. Amma, kim
dir. bilemiyorum. Tanıdığım bir adam 
değ!ldi. Çapaya kadar gelmiştik. Yani 
vak'a mahalline.. Bir ara. ne oldu an
lıyamadun. bizi takib edenin yanıma 
g<?ldiğini f~rkettim. Evvelki cinayetim 

den dolayı. bu adamın beni öldürme -
sinden korktum. Bıçağmıı çekerek ona 
doğru ı:ıalladım. Fakat bıçak arkadaşım 
Sedada isabet etti. 

Suçlu, polisteki ilkr.!'rında ise: 

- Sedad öldürdüğüm Şükrüden 
bahsederek co adam bana para veri -
yordu. onu ne diye öldürdün? Adam 
öyle öldürülmez. böyle öldürülür> de
di ve elini cebine ath. Ben de btçak 
çıkaracak diye korktum. Onu yaralat.. 
dım ve öldürdüm, demişti. 

İlk ifadenin alınışında bulunan me
murlar da. dün mahkemedeki şehadet 
lerinde bu ciheti teyid etmişlerdir. Ba 
zı şcıhidler ise. suçlunun ilk ifadesin· 

de de ni~hkemede olduğu gibi, ken -
disini takib eden bir üçüncü şaht~tan 
bahsE>ttiğini söylemişlerdir. 

Bazı ~ahidler de. dünkü celsede ka
til ve maktul çocuklar arasında hapi
sanede vuku bulan münaseb~tın bu 
cin?..yC'tte rol oynaması ihtimali üze -
rinde durmuşlardır. 

Katil çocuk mahkemede 

Duruşma. suçlunun işlediğı ilk cl .. 

nayetten dolayı hakkında verilen ka • 
rar suretinin celbi için, talik ed.il.mifı' 
tir. 

Kaynar su ile haşlanan 
bir çocuk HldU 

Fenerde otur<'hı Emin isminde bf • 

rinin bir buçuk yaşındaki çocuğu ŞeJıoo 

ol, odada oynarken kaynıyan su ten&ı 
kesine düşmüş ve bütün vücudü ha.ı .. 
lanmıştır. 

Hastaneye kaldınlan yavru_ biraz 
sonra ölmüş, cesedi mu~yene eden ta
bibi adli Enver Karan defnine ruhsat 

• t• 
verm1ş.ır. 

DOROTHV LAMOU 'un 
En gQzel Filmi 

LEW AYRES ve OILBERT ROLAND ile beraber y11rattığl 

ôLO T URU 
Fllminıfe. Pek yakında ..• S A R, A Y Sinemasında 

Güreba hastanesi göz serirlyatını yir
mi beş sene liyakat1a idare etmiş olan 
göz mütehnssım Dr. Salih ıerefine dün 
bir jübile tertib edilmif, bu münasebet
le mumaileyhe halef olan ıöz mateh<ıs
ıısı Dr. Ömer K~if Baştugun yeni vazi
fesine başlaması da kutlulanmıştır. Seç
kin bir heyet huzurunda ve Vali Lütfi 
Kırdann bir nutku ile açılan merasimde 
Dr. Salih Saidin mezaya ve hizmetleri 
yadedP<liği gibi onu istihllf eden kıv
metli müteha Kaşü Om.er hakkınria 
da senakar cümlelerle bllhassa trahom 
mücadele inde gösterdiği muvaffakivet 
ve gayretlere işaret olunmuştur. LUtfi 
Kırdarın nutkuna hastane başdoktoru 
cevab vermiıttr. 

malumat istem.iş oldutundan, Maarif J;J•••-••••••••-•••••~•••••••••••••••••••••••••• ... 
Müdürlüğü bu maksadı temin etmek ü- B u G o N M A T ı N E L E R D E N ı T ı B A R E N 

~ede, fehrimizin hemen bütün tıb 
üstadları, ileri gelen doktorlarımız ve 
birçok zevat hazır bulunmuştu•. 

Gümrlihlerde: 

zere bazı müfettişlet'ine vazife vermiştir. 

Toplantılar: 

Ekmek yapıcılar cemiyeti yıllık 
toplantısı yapıldı 

EkmPk yapıcılar c~mlyeU yıllık toplantısı 

dün ölleden e'f"Vi!l e.sn.&f ~mlyetleri bina -
sında :,'llpılmıştır. Yıllık laallyet raporu O

kunmuş. yeni idare heyeti seçiml yo.pılmış_ 
tır. Kur'a ile 1dare heyetınden çekilenlerin 
yerine Şnld 'Başkaya, İbrahim ka.r1'&n, E
yüb Başkun aeçllml~tir. 

Fransız mfiıte,riki 
bir konferans Yerdi 

Fransız m~t~r1k1 profesöi' Musignane 
şerefine dün u.at 18 de Bey~lu Halkevln -
de bir toplantı yapmı.,tır. Toplantıyı bir 
konc-er tnkib etmiş, profesör bu esnada bir 
konferans nr~tlr. 

66 gümrük kolcwıuna birer Küçük hat hayvan derilerinin 
ikramiye ftrilecek muş ihracı serbest bırakıldı 

Gümrük ve İnhisarlar Vektılcti şimdi- Koyun, keçi, kuru ve oğlak derileri-
ye kadar İstanbul Gümrük B~şmüdürlü- nin lisans almağn lüzum olmaksızın ser
ğü teşkilatında en az ilcretle çnlışan ve bestçe ihracı hakkındaki kararname dün 
iyi hi:z.metleri görülen kolcuların birer ş.ehrimi7.ıdeki alAkadarlarn tebliğ edil
maaş nisbetinde ikramiye i1ıe taltif edil- miştir. 
melerini knrarlaştırnnş ve keyfiyeti dün ~u kararnameye göre derilerin ihraç 
şehrimizdeki al!'kndarlara bildirmiştir. edıleceği memleketler bir ticaret anlaş-
1kramiye almağa hak kazanan kolcuların masi'e bağlı bulunduğumuz ve entcr
adedi 66 dır. şanjabl ticaret yapmakta olduğumuz 

memleketlerdir. 

Si inemasında 

Memleketimizin en bii
yük Tiyatro artisti. 

Yarattığı ilk 
aözlü Film 

ERTUG 
HV T 

11ıiii1111111Wilillil ıama K ve 

Şarkın en gOıel masallan.. Şarkın en gllzel 
hlkAyesL ... Soviınli Komikler: lS~IAIL DÜM
BÜLLÜ ve ŞEVKİ ŞAKRAÔIN eğlenceli ve 

çok gnlnıı~·ıu 

' Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 
Eserinede memleketimizin e11 meşhur musiki 

nstadlıırı muhteşem saz hey'etinin ve 
rakkaselerin Iıtiraklle 

Sinemalarında görftlme
miş muvaffakiyetler 

kazanmaktadır. 
~~ 

(Şehir haberlerimizin devamı 
9 mıcu sayfada) 

Yeni karar bir mtlddettenberi bu de- DİKKAT: Film.in uzunluğu dolayısile ıeanslar hergün aaat 2 • 4.15 - 6.30 ve 9 dadır. 
rilerin artan itıracab.nı büsbU.tttn kolay- Yann 12 ve 2 de Pazar günü ıabah saat 10 ve 12 de ten.zilltlı matineler vardu. 
laşttracalrur. .._ _______ • Geceleri için loca Ye numaralı koltuklar erkenden aldınnız. 
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Gıda maddeleri Miiff efik devletlerin 
har kudretleri 

etrafında bir tetkik 
B e!ediyellin mutıtem p!a mad-~emı., aw bi~k yemek Ja~ 

deleri ilzerlnm JÇbnllll mu- da mubDam.'f. Akflm om.. 
•yem nettoemnde " _..,. 14 tL da tw.h•• vem •,.,,wtıla at.. 
21 yumurt8dalliJ' a, ft .. kuta--~ ytmelElere ~ ilttfat ~ 1 
ven:n 4 n bozuk fl]mnt. - Hopt. ~ 

N.UC. 1\1: Dem.._ &:>taf gimftıt bir ka.. * • 
...... ---- YA Z A N ·-·- .., r------- • 

N• Jiyabak hemen Mpet bozuk. de ıetktlmif. Vem~ btr Dl 
met. Bu hep bCSyte mi deftm edecek? ...... Atçı bu .... ıerea • 

1 Emeldi general B. ":'"'r ~Jdlet i Belediyemn ndıtettf .. ımddel.n 

1 ,, Son Posta " nın asken muhamn ı 
Uzerinde yapt~ maayene netice - Vni1\m. pişiıdtltm ,... ...... 

1 •• ---. •• ...__ __ _, 
sinde ta ~ ba pla maddelerinin DU\1 buldunuz? 

'--.... ··-····-----·-- hiçbtrtnln 'bozuk çrhw'alt lla6 P Demitt ve11tr: 
miyecft: miyiz' _ HDşaftan içtim. diye oevab ftl'I 

Belki hayır. mt,, tada ,nıeı mwna, Wtmde patlan 

/NGILIZ INPARA TORLU<au •& DeAJıZ." 
l. 

'f)l'OL LA RI 

Belld de evet. yoktu. SC!ll pliha pek 1l8ta delflllnt 
Fakat aflebi ihtimal..,..._ "°'ıfı pallu tvaıamYoı•UB .. . 
KiiçQk bir ihtimalle eftt. Vezir. ı.ama•en arada mnıda Ji1 
Küçftlc ihtimal tlıbakh* edene ct.w da~ ---ı. ·.a-.. 

memnU'ft mu olaea.._... •~- • meş - bir a,çıwn ·~ 3çuu..,. .,..,.-
5-• "'f.W çmtn btr tek -.erest oldulu ~ 

ktlk... Doğdu~ ıGndenbert. hfleıt. b(ltln yeme'lderl bu tek tmoerede pi .. 
bo:zuk gıda maddelertm alışmıf olan ştrinnt t,; de yıkama y lh tJlıl 
bizler. ht~1z, bozuk obmyan gtda k '"...-Mkten ~· b;. ....._ 
maddelerini yadlrpmıyacak mıvız? yer.e !"'9 .. 80!ll'a &3... t-

Onlan yerken: - 1811 hoşafın üzerinde put pul ,.ım 
- T.tı yok, bir '91• 'bmmemfyor, yilıermt,. 

demtyecek miyiz? Hamal vHirin bahlettl• pulhı hor 
Bir fıkra vardır. .. f, ya~1 tencerede ~ hotaftall 
•Hamalm biri nanla wztr otmuş. başka ~ değilmiş.• 

Bir konafa yerleflldl. 8t alrmf. ll'Bba f~e bfzfm de bozuk ptadan kar • 
alını• usak tutmUf, qçı tutmuıt. Aşçı tulduğumm ıün hamal ..m ıftJt &. 
iyi btr ·~ imit- efenclfntn JJ!'\1dne ~ f11nece~miz: 
re yem~k hazırlarm111- İlk çal~ gün - Bunların tadı yok lıtr ..,. .._. 
vezire ne yemekler Uıteclllfnt IOl'mU1- zeır.iyorf 
Vez!r: Demiyeee;imiz ne meffbn. 

Ne yaparsan yap ammM ben hoşafı ,...-, / ı 
çok AeVPrfın. hoşaf yapmayı anatnıal " J ",,,,., o'-1--~ 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ::=J 
1 ngiliz impanıtorlupm"' deniz 11ollan • 

• yı pmaı ve ıarbden tamamne abluka •t-j yanm mesaııaca ikinci büyük imparator- JUi Vernın sefahatlıri Sinir imtihaıı 1 ngiliz ktihbarat nezaretinin parla- mit bulunuyorlar. Alman gemilerinin luğu [dünyanın % 15 i] olduğu ıtbi 15' Mefbur sey~ü.İ AVUlturyanın, Almanyaya llhakmdm 
ınento müsteşarı evvelki gün bir n11- serbMt nakliyatı Baltık denizile kısmen milyondan fhla bir nüfusu da vardır. ~t r~~cısı evvel Anlturya devlet dendryollan ~ 

~k söyıemq ve bunda muvaffaldyeı için Karadeni7.e inhilar etmlftir. Filvaki Al- Ancak unutmamalıdır ki bu nüfusun Ü9" em in ç. seyl~ - retli, makaa memurlarının futa ... 
dort .fey llzım olduğunu bildirmişti: manyanın ~kumda her türlü ham ınad- 1 te ikiainden fazlasını anti Ru. ve sepa- ~at e~~~ış 0 u kanlı olmalarını arardL lfüu memunı 

l. Şimdi mevcwf müttefik ordular ne delere malik Sovyet Ruaya cibangirlilf 1 ratist yabancı milletler teşkit etmeırt. gunu bu tun SPya- namzedlert §Öyle bir ılntr lmtihanındıa 
kacıaı: bü.yilk olursa olsun bunları en son vardır. Bu da Almanya ile m~ai birlili dir. Bundan başka ordu teşkilinde nüfu- hat romanlarım IÖ i.n.r F geçirilirdi. 2S çekmeceli bir ctolab kup. 
hlldlere kadar arttırmak. yapmakta w Alman unayi mabaul&ta sun fizilC. ruhi w manevi vasıflan da çok mnası ~mda y~adıjım .. Y · a- ana ıettrtılrler ve ellerine Mr tek wJa.. 

2. Mühimmat imalatını arttırmak. mukabilinde Jler ıeY ftl"Jlleli kabul et- ehemmiyetli rol oynar. kat bu bır haksı~ılrtır. Jül Vem. P tar verWrdi. Bu analım ~ 
3. ~ para kredılerı hazırlamak. mekteclir. Fakat büttln vukuf sahlblerl Geçen BüyGk Harbde İngilten, .eyahat etmittir. cBalonl• MJ'ahab • Ja}mz birini açar. 'Naımed • ~ 
4. İhracatı daha ziyade inkişaf ettir- Rusyadan Almanyaya ftkf olacak bam 880,300 1 Türk c:larülharekAtlannda aı.. ı •rinıi yazma.dan muMkJırak balonW 'buluncaya kadar difer ~ 

4lek. madde •tıflaruun kifl hacllerde olamı- mü bere, muhtelif darülbarekAtlarda j uçmak iıltemif ve 'buıuı da J8Plll1t - teerilbe yapar ve ~ bulup .,.._ 
E\'et harb bunlarla kazanılır. yacatmı iddia ediyorlar. ÇilnJdl Sovyet ve 191'1 .enesi 90nunda bulundırabildtlt tır. • orada Wnd bir amhw l&'th'. ba .. 
F'ilvaki İngiliz ve Jo~ransıı wparatOI'- Rm 11tf]ıJalttı JDMDleketin lhtiyarındmı azami 1eferber kuvvet 3.715,000 idi. Ba • • • Jdncl an.htar da açllnwn,.. M ~!mnt1 

JQ1t1ar1 birer dlf cihangulilidir. Birinci- fazla olınad1'ı ıtbf, fazla da olta bunları harbde ı.e. daha timdiden 1,250,000 Jd. C•YC•Y YI fıqı nfn blrtnln anahtandır. o.. ayni -.. 
•i dünya masasının dörtte bırinden birU na]detmek flmdlld prtlarda mOm1d1a flyf ..ıerber edip 900,000 askeri l"ran.- Hayvanlar içerisinde dotufta en i - da arar ve lldnct açtılt çelanecede1d • 
1-ılasına [% 27] ve insanların beıte ~ delfldlr. ya f6nderm1f buhınmaktadır. Buna ~ leri mah16k civcivdir. Hatta yumurta- nahtarla da ievam eder n her çetmec.
l'ine [takriba 500 milyon] hükmediyor. Fakat Sov,oet Ru.ryl.DlDe gerek ham zaran, onun bu aefer çıkaracağı kuvvet- dan ~km~an bfle yumurtayı o k1rar. ele bir anahtar 1Mı1mak lal"elfle blt:b 
P'tanaa ela kürenin en çok müatemleka madde ve gerek mevaddı tqe lstlhıall- lerin hem çok daha fazla, hem de ~il Yumurtadan ~kmea nallllWt'O durur. çelanecelert açmuile 80IUkkanhblma 
~.hıbi olan devletl.arinın ikincisidir. Bu- tını arttırmak .,. bunlardan kendi ma- daha ,.cl~k vasıflı olacaklan tahmın 

1 

Fakat fn.-;an "" ttfi mahl~'ktur. Ancak 18Mt etmtf olurdu. Omm Urebtllltal 
itin Afrikanın tıçte birınd.en fazlası il• hallt IUl&yi. zinat ve halk UtfhllkAtının olumu. Çünld1 500 milyondan azami Wtla avlar 90nra ava~ blkabiltr. doktorm ghden bçırmazlmdı. 
Surıye ve Hindi Çini ve buralarda yap- fazlasını Aimanyaya bol bol nakll için. fade için llzım elan bütün tecrilbelen 
Yan 60 milyon halk onundur. Alman tek:ımyenlertnlll yardımile geııif geçen harbden daha fazla maliktir. 

Fransa 400 sene evvel Şimali Amerl- bir ıslabata ~bilecell farz ve kabul Fransaya gelince, geçen harbde ~~~ 
kada Lorenz ırmajl sahillerinde Kanada olunabilir. Ancak bu dilzeltme ve genit- 3,800,000 seferber adamla işe başlamıt ~ f!I 6L ,,,~ 
ınustemlekesini kurmuş ve Hindistanın letme mesaisinin netiee verebilmesi hiç ve harbin sonunda 5,200,000 kişi sfllh al- x N L SL ı R 
büyük bir kısmına sahib olm.uştu. Fakat olmazsa bir t1d yıla tevakkuf edecelrtır. tına toplamı~tı. Bu harbdıa ~se Fransanm 1 -- _ ..........-
Uzun harblerle bunları tngılızlere terk• Bu itibarla Alman - Rus mQbadeluin- aeferbeor ettıli kuvvetin mıktanm, ,. z , 
mecbur olmuş ve nihayet Ingilt~~e re- den matlub neticelerin hemen elde edf- çen harbdeld azami rakamlara daha fim-
kabet yerine onun denizler bakimlyetl- teceft umulamaz. diden baliğ olmUf addedebiliriz. 
nı tanıyarak Londra ile ışbırliği -edelibeo- Bir de So~ Rusyanın halen Ftnlln- Bu bahai ikmal ve mukayeseye Ulzum-
1'1 kendi hıssesinden emın bulunmuıtur· diyada Man~haym mOstahkem meV'Zii- lu olan malOmatı da vermiş olmak içfn 

Baltık denizi müstesna dünyanın b\1- ne ka"'1 büy{lk &lçilde bir malzeme har- Almanlann geçen harbe 3.900,000 kip He 
tun deniz yolları, dun gibi bugün de, bı- bine girlşml' olduğunu ~5zönQne gett- girerek kuvvetlerini harbin 10nunda 
gı1 t.ere ile Fraruaya .1çıktır. Bu sureU; rtrsek kolayca anlam 1d onun ıtmdiltk 8,000,000 a fb'\AI ettiklerini, Rualann ile 
onlar yalnız kendi mu temleke .. ve !d A1manyaya vet'@bl1ecel1 ancak pek az 5,000,000 ktpyt bkftlvette seferber ettik· 
rnınyonıarınm mebzul ve mu.tead şevler vardır. Jerl halde bunlan hiçb!r zaman tamamla 
ham maddelerinden değıl, ayni zaman:' BfttQn bunlardan ~k netice fQclur le sfllhlayıp donatamadıltm da Ulve • 
lluaya müstesna, hemen düny-~ın : ki, Almanyanın pek tabii o1arak sıkıntı- delim. 
tarafında çıkan her nevi madenı, ha~ 1ar içinde bulumnasrna muk11bflı mütte- Elhuıl hemen bütün denizlerle kaN6 
nı, orman, ziraat ve sanayi mahsu~le~= fikler nfsbf bQyitk bfr bolluk ve hattl Jann çofu milttefiklP.rdedfr. KuvntJI 
den lAtlfade ede~ilecek bir vazıye namlltenahtlfk ~e 'bulunmaktadırlar. bir sanayile bliyilk bir altnı stoku •ll• 
dirler. k ıma- MUttefiklerfn maltk olduklRn bolluk- rindedir. Mahvettfklert Alman dıt ttca-

İngütere ve Fran."W harbın aza1nın bu lar ve namiltenahflikler fth:nz ham mad- rettnf kendi ihracat mallarile doldurmak 
ıı baı..___ eti azim o • h . ""Ullllldan ebemmıy .. arb ve tic.-a-1 de ve arb sanavılerf itibarile deltl, ay- onlar için tmkln datreslndedlr. Bu we-
netıceye yalnız çok büyuk h d 

1
.
1 

ayni ni zamancta pan ve insan cihetiledtr de. beblerle en bOvQk askerl kuvvetlerf ,.. 
ret donanmaları sayesinde.. P~ı~ı~ l8Dl- Para vaztyett fUdur. Evvell İngtltne ne mı1ırr vOcude getfrebdeceklerdlr. 
laırıanda, hemen ıbütun dunyt afiaTına ve Fransa para yani altın cihettle zaten ı Batıusus, btrkac;"l maatesna, hemen ~ 
Pat sini kendi üzerterın~ ve ar Bugün . zengin yani böyok stok Ye kredilere ._ ttin bitaraf memleketlerde ve blthUla 
Çekmek dolayısile varmışlardırh. . .ı~ hib memleketlerdir Almanyada iae '--- .Amerikada efk&rı umumfyenlıı m!ltt.. 
B· Cüm urıye~ 1 • uun-
ı~lepk Şimali Amerıka ıerjni :müt- Iar yoktur. İkind81, memlekete paraırn fildere teveaell!ıUı' obnalmın eheJDDd. 

l'i ıle Cenubi Amerika her şey ancak ihracat i\e ~ecetl malt\mdur. Bu yeti pek bO.ytıJctilr. Geçen harbde bu el-
tefıklere satmaktadırlar. 1 rt itibarla da tngf1tere ,,. Fransa A\man- kin mnumlyentn mOtteflklere olan ~ 

Filvaki Alınan denı:ıall'arı, n1a~ ;il- yaya nfsbetle ~k farkh bir durumda dımınm ne kadar kat, tesirli bir maJll. 
\re uçak hücumları lngıllereye ~akı kul- bulunmlı:atadırlar. yette oldufunu bi11V01'117'. Bu harbde de 
\'aredatı güçleştirmekte ve bu ışte Bu mtıtalealar ~rlyor ki İngiliz t.- ayni te9ft' ft neticelerin husul bulaeak
lanılmakta olan Wrçok düşman ve bit~ tihbarat neuretfnln parlamento mnat. lannı beldtyeblltrfZ. . 
raf vapurlan batırmakta~ırlar. Fak - arının muvaffakfyet lçhı llzım Aydıfı Bu mfttalealan hftll!t edince ıftri1r1b 
bununla müttefiklerin d~nı' ~akil vası ~ört esaslı amil Ahnanyanm delil. m6t- ki en bOyO.k tunetlert vOcude ıettmıelı: 
talannın hacmi aza•.m:ıkta dcğıldır. Çlln- . t fı d d lçtn Jtlnmtlu olan her vasıta ve her ~ 
kü zaptolunan Alman ticaret gemilerile tef=n ~~e; ::·hadlere arttınnaJr kln mfttteflklet" clhettnde tecelll etmek· 
Yeni yaptırılan ve yaptırılma~a olan btri ci derecede !Azım olan in•n tedtrı 0 halde muvaffakivettn de o ta-
gemiler r.ayiatı tam m'le telafı etmek- için n Alın ne •··-da '..il-'-' rafta clolm• tlrtıza edecf'ktir. 
t d malzeme11i, anya lillWO.T• wuu B • • ._., 
e ır. ~ldm 8"yet Rm,a ctib~ . o • .c.rıg, .. 

Buna mukabil rmittefıkler Almanya- mebl:uldllr. ,,,_. 

Buglln 
b'lll'n~blllr miyim ? 
Okuyucularımdan Wr ıenı ım. Ba

yan cC. c .• bana pül iflm ile all -
kul ikinei dseoeda Wr sual 10n1yor. 

- Kuzum T~ biz .-çek .. 
ten harbe ıtdecet mi,UT eli,_. 

Matbaa ile kcım•pnek m.dlurtye .. 
tfndeydim, telebala ,.. mldtlrtlnl 
bularak Du ~ okudum, auaJI 
tekrar ederek matnl eordu& OClkHl: 

- Biz.e taama& .tmek iatt,.aln -. 
Junablleeeline Jmd MliUm. Wi. 

Bayan .c. c.. ... m'ffıısf ..... 
bebc:len ileri ,.u,_: 

- Ntpnlıdar, .......,...., nipıı • 
ıı. ıenç bir ihtiyat ıalıHI, Wr barb va.. 
kuunda evveJA çalırllacak 11111ftan, 
memur veya rantiye ola nQ9e. Fakat 
~ maJettendtr, W,le bir vazi • 
yetle yeni açlllll'Ü J"lft M hele pllr? 

Bu mektuba okurken batınına ne 

- bilir mWntd 
- Haydi. dedim. ntlr.lh datrelerln .. 

den birine gideyim. Btr guetecfltk ya. 
parak bu hu9Ulta yeni menenlerin 

ftldrterinl aorayma, bir anket yapayım, 
fakat i§te 20 aene enelld halde de • 
ltlim. gözilıne yed!remedtm. hmı n• 
cevab alacatun, ıahmirı edem• mi -
ytınT 

Kızmı, 

Ben phsan. hatta bltOn fad1o ha· 

herlerinin insanı becfbinlile ankettio
li dakikalarda dahi harbe ıtrebilece • 
fimU.e inanmadım. Bize taarruz ede ~ 
bilecek kunet kendi kayıuaundadır, 
bizim taarruza ujramadıkça lillha • 
n\mıyacak kadar ldyuete erdiJimW 
ise fÜphesiz. Hayır tehlike ~ 
nım, fakat böyle de ola ..• 

Kıı.ım. 

İnsan hayatın nonmıl •manlana • 
ela küçillCine daima lhttJat. bMlnıt. 
müdebl>frlik, uzun ı&'ll tanlye .-, 
fakat barit bir dDMI flrtmaa halla
de inlUlluı kasap ka'tal'dula -
ı.ır daldblık hayatin 1ıde kıJmatllll 
cfllfOnOr. Tflccar, it IH!am ftktt nüt4 
bilir, fakat harb ft tehltlre zamanmda 
butt ferci için de vakit nüd\n fw+ldir 
de Wr terdir, bir dakika bir hayatm. 
lmkln elindeyken ondan iltillıde et • 
mcsini bil. Yuvanı kur. bacamu tü .. 
tür, yaşamı ya, mea'ud ohmya bat ••• 

Eğer ... Benim zannımm akatne oı.. 
rak fırtına bizi de içine alacak oluna 
s<snecek baca yalnız seninki delfldlr 
ve elle birlikte gelen ctnlQn bayramı
dır, deriz, hakik1ıtte 6yte olmasa bile. 

* 
Keşanda Bay cH. K , ya. 

- Ne evet. ne hayır, verdiltnfz JM

lftmat fikir edinmıye klfi değlldtr. 

TIYD 
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C: E DEB i V A T::J 
• Karagöz asrileştirilebi ir mı, 

doğru mudur? bunu yapmak 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Çocukluğumda hayall Kltib Sallh E- 'çalışıyor. Kısaca anusu ve iddiası fU - bir kıymete malik oluşu da bundandır. 
ıendinin oyunlarını zevkle seyrederdi:n. dur: Bilhassa gazetesiz devirlerde efkarı umu
Katib Salibin aan'atındalri l:ıır hususi - Karagöz, tam.amile Türk ruhunun sem miye denen elle tutulıiiaz, fakat gene 
yeti, karagözlerinin değnekleri ucunda bollerini tapyan milli bir oyunumuzdur. gizli gili hissedilir olan' müessesenin ye
bir ufak el hareketile öne, arkaya derh~l I Asırlarca nükteleri ve ince tenkidleriie rini peka!ıa tutabilmiştir. Halbuki şiın -
dönebilmeleri idi. Ondan evvelki kara - halk tabakalarını eğlendirmif, en açık di. .. Gazete, kitab, sinema ve radyo as
ıözcülerde ise, değneğe takılı olan deve . b ir şekilde c~fkan umumiye> nin yerini rında karagöze bu vazifeyi vermekle bal
derileri yalnız perdenin bir tarafına ba- tutmuştur. Fakat karagöz oyunu, bugfüı, 1 kın eski asırlardaki alakasını aynile u -
karlar, oyun icabı arkalarından gelen di- asrın düşü.ncelerine ve inkılabın umde - yandırmağa tamam.ile imkan var mıdır? 
ter tasvirlerle başlarını acayib bir şe - lerine göre yenileiJD.ell, asrileımelidir. Hele karagöz oyunlarını modern mevzu
kilde geriye doiru oynatarak konu~ur - Yeni tipler, yeni modeller, yaratılmalı lara çevirmek, karagöz tiplerini klasik 
lardı. Katib Salihin icadı ise, hiç şüp- ve bugünün hakikatleri perdeye aksetti- şekillerinden çıkararak bugünkü insan 
hesiz daha tabii bir şekle meydaı:ı. ver -

1 
rilmelıdir. Ancak i~ güçlüi:i, karagöz nümunelerine benzetmek bir haylice ma

mişti. Maamafih Katib Salih yeniliği bu şekillerinin ve rnalılnı olan oyunlarının nasız düşmez mi? Eğer bu iş o kadar ta
kadarla da bırakmamıştı. Adeta, Manak- bu modem ~a dökülüşünde hayal pcr- bii ve kolay o\saydı, mesel! Fransızlaı· -

Şubat ıe 
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yan'ın cOsmanlı dram kumpanyasI> n - desinin ruhu olan eararlı ışık ve gölge da klasik kukla oyunlarında böyle asri- Doktor olalı otuz sene geçmiş, yaşı el- zeki, benim gibi dahi değfüin ki anııyi-
dak.i dekorlar ıibi salon, bahçe vesaire alemini bütün şiirile muhafaza edebil - tikler yapmağa pekfila teşebbüs edebilir- li bCfi bulmuştu. Ondan daha çok genç bilesin. 
gösterecek surette tersim olunmuş per - mektir. Bu fiire ihtiyaç vardır, çünkü si- IerrJj! Halbuki Gignole asırlarca evvel doktorlar meşhur olmuşlar çok para ka· 
deler asar, bu perdeleri hiç durmadan de- 1 nema aktüaliteden doğan ve neticesi ir- 1 ne ise gene odur, mevzuları ne kadar ı zanıyorlardı. Fakat o kenarda kalmıştı. 
ğiştirir, hatta <Karagozün ~z.acılığıt gi-

1 
ticalen nükteye dayanan bu milll liian'a- klasik ise tipleri de hep 0 iekilleri mu- ı Hastası azdı, şöhreti hiç yoktu. Fakat o 

bi yeni bir takını oyun!.arla modern mü- tın yerini hiç bir zaman tutamaz ve tuta- halaza etmektedir. Ekseriyetle perdele- 1 hastası çok olsun, meşhur doktorlar a -
~l!ifliği mod:rn k~ragöz rej~s~rlü.ğün~ mıya~aktır. Fakat k~aiÖ~ perdeaine e - ı rinin eb'adı bile de~işmemiştir. Büy'.ik il rasında en meŞıur olarak tanınsın isti • 
ilaveden çekinmezdi. Bunun ıçındır kı, lektrık ışığını aksettırmege kalkmak da tiyatro sahnelerinde oynatılan kocaman yordu. 
ona, eski karagöz mcrakWarının bu y€- hatalı bir iş olur. Çünkü o zaman da, tit-

1 
kuklalar bile aşağı yukarı hep ayni tip- Mektebden çıktığı andanberi emelleri 

niliklerinde hak vermediklerinı de sık rek mum ışığının bütün esrarlı masal ve lerin birer ağrandismanından başka bir hep bunlardı, fakat bir türlü nail ola -
ak işitirdim. İçlerinde bütün bu yeni - rüya alemi ortadan kalkar. Ancak. bunla- şey değillerdir. Maam.afih bunlarda oy- mamıştı. 
ilklere karşı c bid'at>. kel~esini kullan~n I n muhafaza etmekl~. be~aber~ karagöz ~ natılan bir kısım daha yeni oyunlara da Bir. gü~ ~abıali yokuş~dan geçiyor~ 
lar da ~ardı. ~u k~l~~~m manasını. ~e yunlarına ve karagoz tıplerıne asri. ~ır 1 bakın! Bunların bile ekserisi klasik İtal- du .. Bır _kü~~ane camekanu:ıda genç 
ancak bır haylice buyudükten ıonra bıraz şekil vermek .zamanı da çoktan gelmıştır. van veya Fransız operetlerinin kuklalaş- nesil ediblennın çıkardıkları Gıt, Anafor, 
anıcı: ~!'>! ?~uşt~: _ 1 Bu yapılırsa. karagöz yeniA baştan ievi. -1 ID1Ş şekilleridir, ötesi gene cennet, c: -

1 
Bu d~.va .. yeni başlıy~r, isimli mecmua · 

Şımcli Katıb Salibin karagoz oyunlan, len, aranan ve aranması lazım gelen b1r heıınem vesaire dekorlu Dante hayala - lan gordu; merak ettı: 
bende, çocuklutwnun tatlı hatıraları ara- san'at olarak görünür. Bu san'atın milli tıdır. Buna mukabil, klasik kuklanın ko- - Acaba bunlar da nedir? 
ıında kalmış, yan müphem, yarı canlı bir kıymet oluşu da, ona bu cepheden ay- cakansı, jandarması, Polişinel'i (yani bi- Kütübhaneye girdi: 
ve ışıklı bir takım şekiller, sesler ve nca bir derinlik ve incelik verir. zirn tuluat kuklalanndaki tabir ile İbişi) - Tanesi on beş. 
nağmelerdir. Nağmelerdir, diyorum, çün- İşte aklımda kalabildiği kadar İsmail vesaire.si hiç değişmemiştır. Esprileri, Dediler, kırk beş kuruşa kıydı. ner ü-
kü o zamanın en meşhur Az takım1arı Hakkı Baltacıoğlunun konferansındaki mevzulan, hatta mükaleme tarzları ve 1 çünden birer tane aldı. Evine gittiği za
(istad karagözcünün oyunundan evvel ve baslıca fikirler ... Şimdi bu fikirlerden sesleri hep ayni klasik tarzın devamıdır. 1 man okudu: 
oyunundan sonra perde aralarında en ~ü- yalmz biri üzerinde bilhassa durmak is - Demek olıuyor ki, karagözde de onun ı - Fevkallde! 
zel peşrevleri, az semaileri ve en ağır ti yorum. ı mazi karakterini atmak.la iyi bir şey ya- Dedi, o okurken kırk beşlik kansı da 
prkıları çalaı:lardı. Perdede! kanto v.e 1 Bütün karagöz oyunları, karagöz tip- pılamıyacağını iddia etmekle hugün pek 1 okumu~: . 
balet hayallerı oynatıldığı zaman d~ pı- leri gibi, klasik birer hayat sembolü de- 1 yeni bir fikir de ortaya sürmüş olmuyo- - ~egendın ha? 
yasanın belli başlı ve dudaklarda dola - ğil midir? Geçmiş asırların halk ruhunda I1l1IL Yalnız bilinmez, be?ki ben aldanı - - Evet beğendim, zckfunı beğendim, 
pn kanto hava~ da gene bu seçkin saz yaşıyan bütün sevgileri, kinleri, ıztırab yorumdur. Yalnız merak ettiğim, başın- dehamı beğenelim. 
heyeti tarafından çalınırdı. Nt> ise, tu ve neş'eleri, muhtelif nükteler ve zara - dan ışkırlağı atılan karagözün mesela si- Karısı sordu: 
batıralanmı ıeçıeyim de bugüne gele -

1 

ıfetlerile bu oyunun mükalemelerinde !indir şapkalı bir tasvirinin halk üzerm- - Sen de mi böyle şeyler yazacaksın? 
yün. canlanmam.J.f mıdır? Ve nihaye~ turası 1 

de nasıl bir tesir icra edeceğidir? Ben - Hayır fenni tababette bunlar gibi 
Bugün de karagözde bir yenileşme, bir hakikat de~il midir ki, karagöz oyu- ' kendi hesabıma buna ihtimal kahkaha - hareket edecek, meşhur olacağını. 

batta daha derin ve esatlı bir tabir. !le nu, serbest münakaşanın imkansız bu - larla güleceğim, çünkü fırak giyip asri - - Bir hasta ıeld.iği zaman ona bunlan 
bir asrileşme iddiası var. Tez vakıa pP.k lunduğu mutlakiyet devirlerinde her - !eşerek Taksimde matbuat balosuna gi - mı okuyacaksın? 
yeni değildir, fakat bu defa daha ciddi günkü hadiselere kaı"fl istihza ile ken - den bir karagözün hayali karşısında baş- _ Hayır canım bu usulde hareket e -
bir ,surette ele alınmış gibi görünüyor. disini belli eden birer tenkid ve hezel ka ne yapabilirim? Fakat bu güFiş, biraz deceğim. 
Bu cerey~ b&Ş'lnda da sosyoloğ Bal - ı vesikasıdır. Halit ince veya kaba bir nük- acı bir gülüş olması da muhtemeldir. _ Anlamadun. 
tacıoğlu Ismail Hakkıyı buluyoruz. te içinde, kıvrak ve cinaslı bir telmihin Hasılı benim kanaatim §Udur, karaföz ta- _ Tabii anlamazsın, sen benim gibi 

Baltacıoğlu İsmail Hakkı, tam bir mü- kenarında gizli olan başka bir fikre gül - mamile milll bir oyun olarak eski halile 
nevverdir, alimdir, müdekkiktir, ayni 

1 
ınektedir.:. Bu fikir, bazan bir hisle de kalmalıdır, içinde terakki ve tekamüle 

1 

ğunu g.örürler. Sadece ~~.~ilgi, ~ar~~özü 
zamanda san'atkAr ruhludur. Onun için, karışır. Adeta millf bir kaynaktan halk sed çeken fikirler varsa onlar pekala de- sinemanın kar~nda butun yenı nükte
bu şahsiyetten çıkacak olan herhangi bir tabakalarını sarsa sana akıp giden bir ğiştirilebilir. Fakat asıl karagöz, halk a- ler ili.vesile ve ~lından uzaklaştırarak 
fikrin de oldukça değeri vardır. Hatta o sel halini alır. Bu sel, umumi bir kahkaha damıdır, halkın ruhundan doğmuştur, o- yenileştinnekten bm kere daha hayırlı -
fikir bize şu kelimeyi bile aarfettirse: içinde boğulan muztarlb bir kütlenin duy nun eski devirlerle istihzasını olduğu dır. Maamafih d.aba son sözü söylemiye -
hayret! gusudıur. İşte bunun içindir ki, 90k defa, gibi bınıkmak bilhassa şu cepheden fay- Ilın de neticeyi bekliyeli.m bakalım. Kim 

Üstadın geçenlerde radyoda karagöz geçmiş "devir1erde karagöz oyunu, tıpkı, dalı olur: bugünkü ve yarınki nesiller, bilir, bel.ki Baltacıoğlu iddiasını isbat e
hakkında bir konferansım dinlemiştim. eski Yunanistanın büyük komedi dahisi saltanat ve Enderun efendisi olan haci- der. O 3aman da, dahi diye onun ilk e
Öyle sanıyorum ki, şimdi. o konferan - Aristofan'm komedilerindeki içtimai ve vadın karşısında bir ha1k adamı olan ka- lini öpenlerden biri b~n ol~r:1m. 
smdaki tezini hakikate ulaftırmak !Ç~n ı:iyasi mahiyete bürünebilmiştlr. M~şert ragözün ne ince istihza oklan savurdu - Halıd Fa!vrı Ozansoy 

Babamın gözleri kapanırken. b~nim 
gözlerim aç1lacak., ka·pkaranlık. yarını 
daha zifiri bir ömrü sürüklemeğe mec
bur olacağım. Bu, değer mi? .. 

Tank olsaydı. b€1ki .. ömrümü ona 
vakfedecek, onun için yaşayacaktım. 
Şimdi.. 

Tarıkın annesi, işin kolayca ha·l1e -
di1mesinden, benim en küçük bir iti -
razda bile bulunmamdan fevkalade 

cSon Potta• nm tefrikası: 33 . l 

CENNET İK 
AHKARLAI~ 

memnun çıkıp gittikten sonra. kapın ın geçerlerdi. Tarıka kızdım. Fa!Gıt ona madı. Çemberlitaşta üç odalı küçük bir etnıiyeceğim. Nasıl olsa onun arkasın
dizine çöküvennişim. Kendimi hjç bil- kızmak mümkün mü?. Gene ve derhal ev buldum. Tarık izinli çıktığı gün bizi dan kalacak değilim! 
;ir;nmı.Emektar hizmetçimiz Hafize affettim. köyden taşınmış buldu. Kimseye adre- 1K1 N C 1 SAF HA 

a m(>rak etmese imiş. kimbilir da- Tarılra kısa bir mektub yazdım. Bazı simi vermedim. Bir daha da Tarıkı gör-
hct ne kadar orada baygın kalacakrnı - tt' medirn. 

sebeblcrin beni evlenmekten mene ı-
ş1m. Bu darbe hepsinden çetin oldu. cini. bunları öğrenmiye kalkışmaması Tarık! kandırmak, ailesinin müma-
Yahud birçok darbeler yedigvim i"irı, b h d neatı hilafına onun!& evlenmek. İstan-
b h " la11m ~eldiğinl. artık onu ey u e oya-

una ta ammülüm kalmamış .. Çok <'ok k buldan uzaklaşmak ist. en bile deği!di. 
vl d a·· 1 s 1amam:ık içı"n bu mektubu yazma 

ag n ur... oz erim kıpkızıl oluncaya, Tarıkın bana hakikaten içten bağh ol-
ltl k · mecburiv. etinde kaldırnnı ınlattlm. a arı rnrırarıncaya adar.. duğunn. beni. benim onu sevdiğimden 

Beni ist"miyorlar beni w 11 Beni a~amamasım. beyhude yere an- F k 
- ' ogu arına 1 k h. 1 k t t · daha çok seYdiğini biHyordum. a at 

layık bulmuyorlar. aile ,erefleri i in a~ma . ıç o mazsa mera ını a mm 
b . d. ·ac~ mani olma"' d - .. .. ç etmek ::ırzusile konuşmıya çalışmama- buna tenezzül etmedim. Bir anamn, 

u ız ~.\ 51 uşunuyor - sım r~C'::> ettim. bir babanın endişesine. ıztırabına işti-
lardı. Oyle ya. ben babası katil. en - B b 
nesi fahişe bir kızım. a :ım, bu ~ralarda henüz hı:ıpisa- rak ettim. Haklı buldum onları ... 

1 k · , 1 nede 1:ıulunuyordu. Ziyaret gu'"nleri Babamla oyalanıyorum. Tedavisine Beni temiz, e csız aite erinin içi-
ne alabilirler mi hiç?. Onlan büsbütün köyden inmenin nıüşkü1atını. kövün evde devam ediyoruz. Bu çok masraflı 
haksız bulmadım. muhitim:z olması münasebetile ç;kti- olu:vor .. ne ziyanı var?. Babamın bir 

Tarık. iyi tasıavvurlarile müvazi ola- ğim sıkmtıyı, 0 •. evde eski gü7.el günleri gün ya§aması benim için büyük bir 
rak hazırlamamı. demek ki .. egw er on lor hatır1ıyarak rnuteezzi olduğumu söyli- saadet"" o b. ·· f 1 t "k ""' .ır. nu ır gun az a yaşa mc. 
Tarıkrn ciddi arzusunu daha evvelden yerek babama İştanbula taşmmak is- için elimizde, avucumuzda ne var.sa 
bilmiş olsalardı bir an evvel harekete tediğimi söyledim. İkna etmek güç ol- hepsini harcımıakta bir an· tereddüd 

4 Hııziran 
Aylar var ki elime defteri alınad1m. 

Nastl alabilirdim. ki, oobamın başın
dan ~ir dakika ayrılama.z hale gelmiş
tim. I.kinci bir felç dar~si bu sefer ba
bacığımı konuşamaz hale getirdi. Artık 
kendine kat'iyen malik değil.. doktor 
üstüne doktor getiriyorum. Hergün 
doktor ilaç paras1, en az on lira tutu
yor. Köydeki köşkü sattık. Bu para da 
bitmek üzere .. zaten fazla bir şey ge
tirmedi .. tecrübesiz, saf bir genç kız 
becere~ilir mi böyle işi hiç .. kapatıver
diler. Ihtiyocı::nız olduğunu biliyorlar
dı. Köşk satıldığ1 için yüreğim sızladı. 

O. son ha tJ.raydı. Genç . kızlığımın en 

mes'ud çağları onun içinde geçmişti. 

Geri kalan e§yaları da İstanbula indir-

* Doktor kapısının üzerindeki levha.Y' 
söktürmüş, yerine yeni bir levha astır • 
mıştı: 1 

cGenç nesil doktoru>. 
Bir hasta geldi. Doktor hastayı görli 

görmez memnun oldu. 
- Sizi muayene edeyim, hastalı~ 

derhal teşhis eder, ve tedavi ederim. 
Dedi. Hastayı oturttu. Kendi de karŞY 

sına oturdu. 
- Lutien ayakkabınızı ~karın. 
Hasta şaşırnııştı: 
- Fakat doktor benim hastalığım aya• 

ğımda değil. 

- Olabilir. Ben nabzınızı dinliyeceğint 
Hasta bileğini uzatacak oldu. Doktott 
- Olmaz, olmaz, dedi. Böyle nabız Jjjj 

lenrnez, siz de o cahillere mi inanıyor " 
aunuz? 

- Ya nasıl dinlenilir? 
- Ben size ne söyledi.mse, onu yapıDı 

çıkarın ayakkablannızı. 

Hasta ayakkablarını çıkardı. Doktoıf' 
da ayni şeyi yaptı. 

- Ayaklarınızı uzatın. 

Hasta ayaklarını uzattı. Doktor da ~ 
zattı. Hastayla doktorun ayak parmak ~ 
tarı birbirine değdi. Doktor cebinded 
saatini çıkardı, burnuna yaklaştırdı, yr 
rım dakika saati kokladı: 

- Nabzınız fazla atıyor, dedi. Ayak • 
ka'bılarıruzı giyebilirsiniz, bir kere d' 

kalbinizi dinliyeyim.. 
- Peki doktor. 
Hasta, doktorun göğsünü dinliyeceğiııt 

zannediyordu: 
Doktor hastasına eğlenir gibi baktı: 
- Zahmet etmeyin kalb göğüsten diD" 

lenilmez. Siz bana burnunuzu uzatın. 
- Anlamadım doktor? 
- Yani burnunuzu yaklaştırınız. 
- Efendim. 
- İşte şimdi durduğunuz gibi duruıı. 
Doktor eline çigara ağızlığına benzet 

bir alet aldı. Aletin bir ucunu hastan~ 
(Devamı 11 inci sayfad.4.) 

4 

diğim gün, köye gizlice veda ettim. Alc
şam olmuştu. Köy karanlığa gömülüyoı 
du. Her zaman Tarıkla beraber sand'.llll 
açıldığımız denize uzun uzun baktu:Oıı 
Beraber dolaştığımız koruluğu, baıl 
akşamları uğradığımız küçük kahveyi. 
denize girdiğimiz kumsalı hepsini te
ker teker dolaştım. Hepsinde de gÜZ"' 
lerin;ıden birer damla yaş süzüldü. TV 
rııkı yanıbaşımda. beraberiz sanıyor• 
dum. Sesini duyuyordum onun: 

- Yalvarırım Güner, dudaklarınl 
bana ver!. .. 

- Olmaz! 
Diyorum! 
Yalvarıyor: 

- Bu kadar zalim olma Güner -. 
Tarık, Tarık, o kadar istediğim hal-

de seni unutmıya muvaffak olamıyO" 
ru.m. Senden esirgediğim dudakları:rııt 
gene senin için saklamıştım. Gene salo" 
lıyorum, onlara hiç bir erkek değernt' 
yecek ... 

11 Haziran 

Babam bugünlerde biraz iyice.. ili~ 
nalı bir tedavi onu hissedilir derecedf 
iyileştirdi. kendine getirdi. Fakat bö1" 
le devam ederse. birkaç ay sonra eli• 
mizde on para kalmıyacak... Baba11l1 
hastaneye vermiye razi olamam. Ça1Jt' 
mak kararını verdim. Mükemmel lisfllf 
biliyorum. Kollej mezunuyum. 

(Arleası vm'J 



11 tabat 

CZiRAAT=:I 
Kır pirinci nerelerde yetişir? 

SON POITA 

C:: Meseleler ::J 
Belediye 

kooperatifi ' Kır Pirinci, 1Haılann111 aonJıiı ,ihi lııaalda ~ 6ir rnaJual 4eğa, ~ 
-'ee. .ı.. .. ınJ,,,. 7diftirilen 6iı' ~- YolM Tflın laa mev.i- E K .. -:-lllİnJe .,. 6ilJaaa. /ıa pirincinin mWa ~aylarda bol bol ~ ooperatıfi ıdare ed~nler 

\.__ ,..,,_ ""-- ,.,ı. ı.. pirincin ..__ .,_qu -'--· i ortadaki dedikodular 
.... .. ·-- ... --' için ne diyorlar ? 

Yazan : Tarımman 
Pirincin .aı içjnc» ~ bir nebat ol- yip ıitzMkten ... JekM hiçbir teY ka - . Belt<tiyenin eline düşen iş cm ese le• 

dutunu hemen herba tJWr. Hattı bu yüz zanmu. ~ oluyo~, yoksa biz mi belediyeye a-
den ekilen yerlerin atına yatalı olduğu oıru,-u!arımııla atıi müfrit aleyh - ~~:~: ~ ·.mesele• yapıyo~z. bura -
da. çok aöyleıımift" Bereketli ve kazanç- darlarm bana yem ~ir hareketini h<tber yıu bır mesele. ·· Bugunlerde de 
lı b~ mahsul o~ rajmen, bu sıtma verdi Ona demifl« ki: (Belediye ~pe~ti.fi) mevz~u etra-
'~.~i, pirinç ziraatını vakit vakit bir - Bis, pirinf mutme değil, pirincin fın~ bir ~ayli dedikodulu neşnyatla te-
ınunalcaşanın mevzuu yapıruınr. ~ içinde yetiftirllmckte olmasına kızı - saduf ediliyor. Kooperatü. rivayete gö 

Bazılarına göre pinny zıraatınııı sıt - yoruz. Su pirinci yerine kır pirinci ye - r:- .1!-e~yt el atmışsa, co ~ Gazi köp -
lnayı arttırması, çeltik tarlalarının mes - tiştirseni%, hem aıhhıttini.ı haleldar olmı- nısu~un ~rk:lerine dönmüş.> Koo -
kt1n Yerlere yakın olmasındandır. Çeltik yacak, hem kazancınız devam edecektir. ~ratı~en.n, cinsleri ve hüviyetleri. i -
tarlaları, köylerden en aıağı fU kadar u- ötedenberi pirincin mutlaka su ile ye- sımlcn ne olursa olsun daima iyi neti
tağa atılırsa, sivrisin .. kler kolayca gele - tiştiri1dijini bilen okuyucum: "c- O na - celer temin ederek azalarına faydalı 
lniyeccğinden sıtmanın da alabildiğine sıl şey? diyor, pirincin bir de susuz yetı- olduklannı düşünerek Belediye Koo -
)"ayılması önlen:m.İJ olur. şeni mi var?> pera tifinin ne gibi esbab tahtında gn -

Fakat mukabil bir fikir; cMesnfe me - - Hayır, ınmıs yetişeni değil, sulan - yelerini tahakkuk ettiremediği sık sık 
selesini takyid etmekle pınnç tarlaları - madan yet!Jtirllesa bir cimi vardır. Eôa- soruluyor. Galiba, dedikodulu neşri _ 
rıın sıtma müvellidi olmak kabahati gi - bınca bu çeşide kır pirinci denir. Fakat yata 6ebeb de bu! 
derilemezl> diyor .. AaıI metele, ıivrisi - bazılarının &andıfı pbi bu pirinç, buğ - Biz. dün dedikodu ta'tlı da olsa. bu
lleklerin üremeı!hıe meydan vermemek - day-arpanın yetiftili her iklimde yetişe- na iştirak etmekteMe, kooperatif ida
tir. Bunu? için de çeltikliklen uzağa ~t- bilen bir çeşid delildir. Yılın her mevsi- recHerlle konuşarak, heyeti umumiye 
:ktan zıyade, fU ıekllde sulamnğa dik- minele ve bilhassa yaz aylarında bol bol toplnntısı yaklaştlğı için, yeni bir vec-

Sayfa 7 
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KOM İSE 
SEDAD ., 

Yazan : İlhami Sab 

Karışık bir mesele 

t ~tmelidir: yağmur ~iyen yerlerde bu pirınci he alacak olan kooperatifin derdini tes 
Bır başka fikir: Sivri sinekleri kır - yetiştirmek imklm yoktur. Yani kır pi - bit edelim. dedik. Kooperatif idaTeci - r • 

ll'lakla .. da it bitmez mütaleuındadır: Bun rincine ba ad, sadece s~anmadığı için leri, itoo~nı.tifin bozguna uğradığı şek . Serkomıs~. birbirini tanımıyan bu ı -Kasann açan şifreyi ve kombine" 
:,• gore

0 

.,bnalı 1n9anlann ciddi bır 12- tak•lnuflır. Yoksa "' !htiyac• hom de !indeki şay!alan telttlb ederek. ha!nl 0 _ ild aH takdmı ottl: zonu yer yüzünde bilen üç ~i vardtt; 
altında bulundurulması ve bizzat has çok su ihtiyacı ~ mevcuddut'. lan vaziyeıti şöyle bülba ediyorlar. . - Fikr; vı Amn mağazası uhib1e- - Siz. muhuebeciniz Ali Rıza beyi 

labğın ~k edilmesi anmdır. . Fillıaldka .Tnrkiyeni~.h~~en her tara- el _Garoz fabrlkası kttpatıldı. nnden Fikri bey, komiser Sedad... daktilornn: Leman hanun .. öyle mi? 
Bazılanna töre, ne bu, ne öteki ... Pı - fında su pirıncl yetiıtın~dıfi halde, kır ı _ Terzihane tasfiye edildi. Sonra Necib bey, komisere bir yer Komiser Sedadın bu sualini de Fi._ 

rfnç ziraatı su içinde yapıldıkça sıtmanın pirinci yalnız Karadenizın bol yağışlı 3 Belediye 1 ~ , 16 1.J 1. ~r~k· ri bey başile tudik etti ve: I 
lnü alı ~ikl--'-d . t edil k - a acagı oıan uın ı· · , namaz. Vazıeçmeli ı.u if1<n vesse- mahdud a"""• - ~ zıraa me tc- ray> istedi. _ Fikri bey Amerika fabıikalanna - Ben, dedi, Ab Hizaya hadise;yl 
llın.. dir. Çin, Japonya, nlıpi.n, Sumatra ta - Eu üç nokta etrafında n~rlyata te- Ankaranm tayyare ıiparişlerini kabul anlattığıITI zaman bu zavallı ihtiyar 
lıu Y?kar>kl makul miltalealar y~nında rafl•n da ıneak,,. çok_ ~·Al• yer~er ?1- sddüf -ktedir. Yanlış aksettiril - ediyormuş. Bir fabrikanın mühim bir dÜflllemek için ~ dayanınıyı 
lfyeliOnu-:ıı:u_ fikri müdafaa ed~nle'.!\U:,; duğundan ..-alan kır pmncr yebştıreb• - miş lıAvadisler. bilhusa kredi üzerine ke~fin• aid dosyalan kasasından çal- mecbur oldu. Şunu da ilave edeyim ki 

sı hıç fllphesiz pek fantezık duşt Y . · lıyo~. . iş yapan müe~leri müşkül mevki - mışlar; mesele bu ... Anlatacaklar... bu .adam, tam.anı on beş seneden beri 
Tereddüdsilz: (Vazgeçmeli bu işten!) dı- Şımdı hem okuyucuma btr cevab ver- lere dii~ürebilir Kooperatifimiz de bun Fik . b b1 t b .. 1 . benım yanımdadır. Yani henüz Asım 
~enlerin yurduıi hakild menfaatlerini miş clma'k, hem de kır pirincinin nas1I lard~n ;,arar g". b·ıı d' N't ki b. n ey acı r e esswn e. ile şirltrt yapmadan evvel mağazama 

' ı d ı b.1 .,. i b ı·rt k ü c ore ı r •· 1 c m. ır - Evet, maal~! çaldılar Dosva · · · lnoeıenıej!e eter -'·'eri olmad>iı mu - yer er e 0 a • •cea,n •' me. ~er_e çok i< vaptı.,mn: klm,.ler. koo erati - · · ·· -
0 

~umişti. K.endimdCn ne kadar emin L_,_,_ Y .......... Jdiçük tıfr tetkik yapalım: Kır pırincı zı- . '. 5 p w bır kale kadar muhkem olan kasamdan ısem. bı: adamdan da o k d . . Q<l~aktır fin, bılAn~u zararlıt kaoayacagını ı B b b h f k a ar ernınım ..• 
.. · . .. raatinde ilk dü§W'ıftlecek nokta, mute - .. .. a ınmış. unu u sa a ar te • Binaenal!yh timdi kendisinden Ü 

Türkiye asırlardanberi pirinç ZJrlatue d·ı k b. b- J'- ,.__, axmur ya • zannederek, başımıza üşuştuler. Hal - tim. Kasnva hiç bir şey olmamıc:. h-' b'l .ır.; • ş p-ı - S1ca ır .... ıe. ow Y ~ ' b ki rt d t lA clb h. b. h~l· "' " ~ene ı ece15-.m tek kımse daktilo llıeşgut •!dutu pı, bund:ın oonra da ge- ni (harııret ve yaJ!ıJ) !aktörleridir. Bu : meo ~ad ~l; mu ıç ır • ı- ks =ın kilidine lid şifre. kombi ne - Lem 'andır. • 
ile öylece me,gul olmak :mevkiindefür. bak dan kır -' ..... etnin bir.de en iyi ye- v c. ır. zon hepsi mükemmel işliyor. Bu sabah Komiser Sedad sordu· ~u f . un paa~ Gazoz fabrikuı kapatılmış .. evet baı;;ka v k ramak ·· k · 

arkla ki, fimdiye kadar Jrusurln bır tiştitf Rbe ile meı9ell Bursayı bir muka- amma. esasen gazoz fabrikac;ı bizim ko- t s e ra .t a J bl uhi~er.ekaabslaelyı akç- - - Araba Ali Rıza bey. daktiloyu 
\arzd - .. . f nn1 rtl · · de ığım zaman nuı r ssı vu u dun t ı..cuot. •• d- • ·· .. h 

a yuruyen lf, e P ar ıçm yese edelJID.: 92"1 den 933 çıe kadar olan operatif'immn malı değildi. Kooperatif ·ıe bilm v D E f b .k d ~ . 
888 ~- gor ugunu atırlıyabl-1İlrütül ek il ·· reı sıhhi h ...:...a- öre l> iki ı 1 

cm, · · · a n asının o:ıya- liyor mu,. 
ec ve eri ıu en ma - yedi yıha yasa..- ı u mern e- m~vcud olan bir ga1ı0z fabrikasına ken- sını antmıya lüzum ö d.. B k 

Rurlar yıldan yıla tamameıı bertaraf e - ketin awlıi hararet Ye yaflf mikdarları di titrim v-enni.Mr. f.Mrakimiz bun - ay b. .. d d g rd um. u ekvral - Evet. gayet iyi hatırlıyor. Bu klZ( • , • " . ~.. 'il" n ır goz e uruyor u ve yo o· benim odamda t bi · 
oli!ccekUr. YGksa pirinç ziraatını kötüle- ,öyledir: dan ın.mıır. Gaını fabn1<a.,mn ka - muştu. b" n saa ~· çald•ktan pastte.ri itibarile tttrlmizi temsilde mu- . . .. • . ıraz sonra çıkmış. Mer<i1venleri acele 

1 ı B ' 1 6 '1 ı 9 11 ~ 12 Yeldln Aylar yaftak olamadığını g&-dük, g~ri aldık. Fı~. ~Y· a]~an dwıcn so~ merek koridora gitmiş. oradan da bod-
~Y.-t-,,--!l-2-.--1a.-_--1-1,, .. -

1
..,. -

188 
238 188 no 211 iM 161 2691> T rlh 1 ..... 1, . v·la terlen sıldı. Kom111er Seda.d, başkorru- rnma inen merdivene rreçrnış' AJI 

_ iN"' .. u .,., , • ~-1---f----ı--ı---1 Rin er ane me!e e:ııne ge ınce. 1 a- b. - rk d R n • · • ı-:-::----~--ı--l---ı--ı- -~, .... 
8 

ıt.• 
11

., 
7

•
9 14

•
4 

t k d İ-'- mıı~ d h sere ır ~oz att tan sonra sor u: ıza bey. yukarı<lan gözlerile onu ta .. 
H~rar .. t 

7
.8 

7
•
6 

IJ> 11.• ıs.o 19.~ 2'l.~ .-. ...... ye l\rşıstn a. :ıw-n uFI mevcu . an K' d h k.b tm' Y"*" n '" .. ın BO ' ı " • '" '1 ... ııi bOlceden m•aş alırsa ılsm. memur _ -: ımse en fllp eniz var mı beye- ' • •ı... • 
ıw : .. -.:01.I u.• ııı.2 2iA "·" "'·' ıu 11.1 ıt.• u ıu •- lara tabltle, kolay şartlarla elbise va"- fend>? ekKomi,., Sedad hayretini gizlemiye-

arwt ml\k fö:ere bfr terzihane tesis ettik~ Ko Başkomiser. müdahale eder~k: r : 
Yedi yılın ortalamam olan bu cedvel - ideal lldlml) saydılJımz Rizenln yanında operatlf bu!'lln gene ayn! ise devam et - Z•trn mesele burada çatallaşıyor. - <'.•rib f'y! .. Ade~ii esrarengiz ... 

olen •Çıkça anlaphycı< iri, Rizede loş ay- Bursa lldlmi ve bom<rleıi, iyi bir netice ~kt<~lr. Fakat Villyet karşısında'ki değ!! ":i Fikri bey? _Ded•. _Kmnaş_ rnaga~ası. sahibi ve 
lan Bursaclan daha ıı.ı.. Bunad• da yaz vermek imkinlanadaıı. uzakbr. şuran da dUkkAnda değil de. başka bir yerde.. Fıkn bey başını 1allıyarak: muteal.hd Flkrı bey bır lfıhza rlura-
ayJan Rizoden dMa acattır. Her ikisi - rayanı DJJCidır 1ı:1 ı.v. menfi hillrilm yedi Vilavet kafllsındakl dOkkAmn kapotıl· • - Evet... Anlatayım: Sabah. ka- rak: . 
ilin yıU.lı: •-tisi ıu aantıırad olmalı: 1 lik ,,..ıı,. ı.tımıd eıı· ilınijl. H masını terzihanenin tasfiye edlllsi ek- samda dosyay> bulamayınca ilk şaı- - Fakat, diye ilive ettL Bu daktilo
ıı..re hemen birdir. Fak.al y•l11 clhe - se;ı• bir obnı acolı .ıııp '.'." _ ır. •r !inde \e!Akki etmek lıAtahd>r. Oradan kınlık anı g~r geçmez ihtiyar mnha- nun- dün tecavüze uğrayan genç me
tinden Rize falılf bir li.tilnlilk ıöst~rl - yı ınn Y •~ulurse, kurak kumaşlmmm aldık. Di .. r hir taraf a sebeelmiz Ali Rıı:a beyi ç•Sırttım. murun nişanlı"' olduğunu öğrenirsentıı 
Jor: Senenin büttln aylatıJldA,. hatta .. ~n geçe yıllarda kır pfrincinm bır kanı faaliyete devam edeceğiz. Mevzudan cDaha mağı\za. yeni açılıyordu. Mu- d~ha ço1< hayret edeceksiniz. Çiinildl 
kurak :Dil.inen yaz ay:ıannda bile. mu - boyda kalıp kavndaca~ı kolayca tah _ vaztrecm1ıı değili~. haseberi Ali Rıza bey odama gelir gel- hır takı"ll esrar ve muamma tabakaa 
ke:nuneı bir yalıt yardır. Halbuki Bur - min edileWlir. & ciheti teyid için 134 - Gel~Jim Beled1venin alaca.rma: Be- mez ~ ben henüz kendisine bir şev içinde ayni hayreti ve azabı duydum. .. 
IOda. kır pirincinin ı.nebb61 ~I ·:~ den 931 

0 
kadar elıın .._ Iuı ledive. kooperatifine 20 bin lira borç söylemeden ...,,.ı bana bir su~! - Ay. Lem'an, Hikmetin nişanlı• 

Jlız aylannda delil. 8f'!lenin diteır ay ~ yı ayrı ayrı vermistt. Bunun 7 bin lirasını ödemis . 4 mıdır? tında dahi ıu "':-'- -na kadar bile ya - yatlf yekO.nlarile mBnhaııran tenebbüt h 1 G rl k 13 . . · sordu. O sırada bu ımalın rnanaSlnı an- . u•e1U1ı.ua J- ik• u tınuvonız e alan hın J1rnvı 1 d A decr D kt·ı - Evet Nısanlısı Bu çok flCıkh fıt Yoktur· B·rtnclsin4e yıllık ın .ar aylarına .W rakamlanıu malayalım· S h. M r . i t bt ~ ğ' ıyama tm .. . • c Y• ı. a 1 onuz b. .. . .. - . ·.: .. a.s .. · ' ul I< tk!ncWnd• · • e ır """'n n es t ece ı şartlar Leman hamm burada değil mi'• Hal- ır f'y .. · Hem duştınunuz ki I..eman 
aadec m~nıeireyl b ':{ :,yıır. Bu mlk- IH 931 118 137 938 dahilinde lldevece&• bukl b<-.nim ~k enin bir kôtibem ~e hanım. üç oenedenberi lıonim yanımda 
•ar ; u:;!1""":ı.mı: edilince şöyle RIU! llOlll ım 1578 IOl3 2743 - KOO!l"ratif bakkalının cok pohalı daktilom olan bu kıı on b., ~ün izinle çalışıyor. Bu müddet zarfında ıekbı, 
dlişüyo";" re Bursa ffl 831 aıe 188 

693 
mal sattığından ş!kAyet ed•livor. lzmire gitmişti 'ff gkleli daha on gfın veltan, namuskArlığ• ha!Uk ve ıı.ııın 

Kıt tıkı..tıar yu Sonbahar Ye. Yaf>tm umumi mllıdarınd ki f k - Ç<>l< pohah mllboll~adır. Belki olmuştu. tabiati ile kendisini bana çok sevdirdi. 
ltize 793 aı 181 18-t 2895 yet 'hartallr Bir • ed al ar ga- bazı maddeleri pahalı .wtıyoruz. Fakat Bu sual üzerine hayretle muhasebe- Eğer biitün bu hadiseler. büyiik bir 
h__ ı- 153 . fU c ve e bakalım· "--l·t f k h b • t ..ub •-- . . hsul- w -ursa 252 !lll 41 '' ·n1n · ~ 1 e ar ını esa etmek lhımdır. ciye neden sorduğunu sordum. Ali Rıza e." ve ...mımm ma u dc'(llıNı 

Bundan anlaplı10< lı:I (ltJr pirine• (Det>o .. il 1...:1 -ıflada) Ukin. - pohah sayılmaz, çOnkll ge bey var hayI<!t ve van tereddüd için- yazık l:u kıza ... 
ne bunu :rtstum usuHle l!lzaya fad~ e _ de b~nı tunları .&yiedi: - Daktilonuzun bu işde pa rmata 
~ğtz. Bu mevzu etrafında! çok .-v T _ ha t k d b oldu~na mı bilsinlz? • 193' 1935 1936 

Rize 68 66 13& 

Bursa 14 54 64 

Rize 
-- 183 6> 109 

Burıa 
81 45 83 

Rize 218 45 198 --
Buru 25 30 34 

Rıze 1B7 154 211 

Bursa 89 9 11' 

Rize 183 140 297 

Bursa 15 6 11 

Rize - 161 898 

Bursa 2 141 16 

Rize 789 6.2G 1349 

Bursa 126 185 812 

1967 1988 

108 U7 

88 86 
Niun 

M 11 

86 85 
Mayıı 

206 M 
8 e Haziran 

29 ~ 

8 l'l 
Temmuı 

266 162 

'1' 1& 
Atustoı 

- ~ 

- us 1:11111 

826 118& 
YMh 

tos -

-

.A.r • ..-.· - uı::-man nmı M" ı evama aş . . . 

..,v,,Jeneblllr. BakkaHye ma!!azalann - lamlflır. sandım. Çfuıkü onu dün bir :--- .Hiç ~~ '~v b~~ıy~rum. Gördü~ 
da bulunan her maddeyi çok daha u - aralık t.~rür gfbi olmuştu. Amma. pek lenmı VP ışıttıklenmı sııe sövledim.. 
cuza safnlıak mOmJrilndftr. F:ıfkat Jroo _ ôw ed . Yalnız anladığım şudur ki Lemaıı ya-

tif ( 
_...,dtr tela~lı idi .,.1 t-n sonrn sıze sora- h 1 pera ~•f) ucs" . Bunun Jçin de · · · .. . • zı aneye ~e m ş ve orad.An bir an "Vvel 

bOtihı 'lı:eaperattflerde bezı maddelerin caktıın. Dah~ beş .gQn mudd~;ı oldu"'ru kaybolmak. savuşma,'k istemişth B• 
tlatı ~ htanbuMa k dar halde... Değil nn beyefendı Fakat nim t!krimce bod d · ,, ... ..-u~· fU a res . _ . . 4 rum a yapılan teca-
mf mtı-ıertn kooperatifleri var hodru:mdftkı tecaYUZ hAdısesı ve t.-1ası vüz ben:m k k · "'- t• belk. d kt· ı · asama ar!;ı vapılnn t 
Batan kooper~flerln fhtiyaclan sa - ile unubnu~tıım. .DAt a ı a . ı o- vüzll gliz.leme4t h . J • eca~ lstfkW muhafaza tartile, mtifte _ nuzu ha~taneye goodermi?sinizdir. tarata c<?lbede; erkeS"ln dıkkat·ni o 
rek mü'--· edJ1• Mr kat daha ucuz- sandım· Şımdi gene göremeyınce... b t b k ek kasanın başını sel'-._,_ es ıra mak maksad·ıc ı 
luk ı.mtn edfJ1r. Faraza biz Gç çuval Bu noktada komiser Sednd müdnha- Tabi" b . t h k yapı.ı...,·s ır. 
ptrlnd tktnd 6çlncı6 ellerden a1ıvo _ le edereJ::: Onl 

1 
hu dış e aş ·alann•n da eli vudır. 

' ar o nırn etrafına bütün ·· 1 h 
nız. Hanı.det buml meeelA ıo çuval o - - Sahi. dedi, bodnımda tecavüze demleri to 1 k m m; a • 
larak almak nrlbnk'ftn obıa bizzat yeri- uğrıyan memur da liıin memurlat'ını~- mış ve ara~ı::n~~u~ . \ kasavı 39-
ne ~der* 'btrlnd elden daha ucuza d&n. değil mi? K . S açmışt·r. 
mflbayaa .tmek mtbnktlndür İşte İs Fıkrl b omıser • edan kru, nı çatt du--
Unbuldlı1r! resmf deft1r koo · - ~y. genç memurunun başına daklannı bilktil: 

peratiflerl gelenleri çoktan ınmtmu.ş olduihı için v ı ihU;yac)fnnı btrleŞ'ti~k alsalar. bu komiserin sualine başım sall;makln - a !ahi. dedi. Halli ~ç b·r mu-
(Denma 1 inci 1ayfada) cevab verdi ve l6z6ne devam etti: amma ·· (Arkası \ar) 



8 Sayfa 

diyaya Leh 
.. nderiliyor as erle ı • 

SON POSTA 

Meseleler 
(Baştarah 1 nd sayafada) 

t~fn edilmiş olur. Maamafih bh: aza
mi ucuzluğu baklrallye rnağaumuzda 
temin etmeğe !alışıyoruz. 

- Kömür meselesi de ümid edilen 
(BaştaraJı 1 inci ıtayfado) 13 ve 14 Şubat muharebeleri nettc~vi vermedi diyorlar! 

rebelerde fazla yon:ılm~ olırıı kıtaatm Haparanda, 16 (A.A.) - 13 Şubat g(l.- - Bfliyorsumız, b11 seneye kadar ma -
yerini alacaklardır. nii Sovy.eUw, Kareli berzahınd:ı insaJl d~n k&nüıi1 işini dört firma yapmak .. 

Diğer taraftan c.Pab ajan.sım ıftı'e zayia~ ehemmiyet vermeksizin yeni- taydı. Bu, Zonggldak fabrikasının istih .. 
Polonya cümburi,.t hüldlıneti, SoY - den. bir takım taarrudarda bul~Uf' salAtını bu dört firma alır, satardı. Bele
yet Rusya isti18sma ka'rşı Finlandiya- ~· Sovyet kıtaatı, Finlandiya ~orfe- diye, bu d&t fir.mayı fiatlaıda serben 
run girişmiş olduğu mücadelede ona uker]ec ~ndermek saret'i18 :~ın- bırakıp istismara meydan vermemek için 
yardım etmek için P"ransada bulunan filya mevzilerini f&~ek te~~~usundı fiıttlara ncırk koydu: (21,5) Hra toptan' 
milsel~Ah kuvvetlerinden bir kısmını bu~:U-dır. Bu h~ butun be~ fiat.. Bu firmalar burada i1'incl, hattA d
bu memlekete göndermeğe karar ver- z:ııa ve FmlAn~ya körlez.ı ile Ladoga çiindl e1e deYTediyorlar. Perakendeciye 

. P golüne de pmıl olmUJtur. Bauları ~ gelfneiye kadar bu rakAm 3~ liraya eıktl. 
mış ır. "'' Jr.ııw;.,... Imak - 'dde li uh -Salla cephesinde 6"'1 gugt.U>V 0 uzere şı. t 

1 
m •- Bu varlyet karşlmnda be'!edt~e mildaha-

Hebinki 1 S (A.A.) _ Helsintn Sa- rebeler olmuş ve FinlAndiyalıı.ar, bu le etti; piyasanın nAzımı •labilmek mak-

ŞuW 

··Kütahyada kültür hareketleri 
L 

ı-- t · · hd...a-: h muharebelerde bıçak kullan.mıılardır. sadile ..-rakende satı"ını eline aldı Ka•-u..vuat fare esının cep 'C'l'l.1 mu 81' - . . ı-~ ·, · .J 

. . . . Sovyet tayyarelen, Fin!Andiy4I kıtaatı Ü- makaınlıklar da depolar ach tııtin fiatı 9 
riri bıldiriyor. .tı:erine balıklama inerek bu hü.cuma mil:. akU bunlan tut · · 1 Kütahya (Hususi) - Son günlerde, ruretler dolayısile ikmal edemiyen gen

1 SaUa cephesinde vaziy~t sakindir. zaheret etrnişlerdir Fin avcı tayvı.releri lin t ~i t ve .._ " nb laadrı Bo ank :af - ı Kütah"a .kültüründe calibi memmıni - ler için, birinci ilk okulda• bir ik:Jtl11 
4S k'l . t la So et kıt . " - ' ye J. a ına sa.-.a"'ia aş ı. u e;,,.. - " rif ı mnetre ge~ye 8 1 n vy. - birçok bava hücumlan yapmışlar ve 17 y~tin t min' için llzım gelen sermave yet hareket ve canlılıklar müşahede kursu da açılmıştır. Bu kursta maa 
aları. Fin mukabil taarruzu üzerme çe Sovyet tayyaresi d;•~'\nnüş'er ve ken- ' e ı . B i ı erulmektedir. • ve lise müdürlerile bütün lise mual· 
kil eğe mecbur k~dıklan mevzileri . ""'?" • p .t5manını kooperatif temın ettt. u şe . . . d 

w. · . . · dileri yalnız bır tayyare kay'betmişlel'- bir mfü:tdet devam edildi Aradan iki ay Bilhassa lise ve ilk okul muallim _ limlerı bırer ders almışlar ır. . 
tahki~e. çalışıyorlar. Finle~. y:yecek dir. gecmeden deniz mgortala~ı nakliye üc - lerlnin iştirakile sık sık mesle1d toplan- Sene nihayetinde Maarif Vekaletiniıl 
ve muhımınat kollarını tahnb içm Rus 14 Şub t tarih. d h be t , • ,. ,. · fh gı·recek btı 
batı 'si e ku tli müf eıe- . a ın. e. mu are ayn retleri arttıl?ından fiatların yeniden tes- tılar yapılmakta bu vesile ile mesleğin açacat;ı resmı ım .. ı .~na . 1c • 

anmn gen n vve r şıddetle devam etmiş ıse de bu muhare- b'ti ~ b tt' b t t gençler kurslaora buyuk bır tehalü 
1 .. d ktedi 1 ı .ıdt e ı ve mec uren op an ve pe- t b' • d .5 me 1 11. ' 
er :o~ erme r ~. be hakkında mütemmim malumat mev- rakende satı., yapmak piya5adıt dilrüstlü- er ıye ve .e rı vzu arı, rnua ım- le devam etmektedirler. 

Butiln Stokholm gazeteleri. Ruslar cud deıiiJdir 1 .ıw] t b 1 d' • k t 1 t .._ lerin m~şterek vazifeleri etrafında ko- Resim Kütcıhya lise ve ilk okul rnu· 
• • 6 • 6 • e anınmt"I e e ıyenın on ro e.m..-

tarafmdan elde edıl:miş. ufa){ tefek mu B .. gündenberi berzah için yapılıuı si mümkUn firmalara verildi. nuşmalar icra dilmektedir. alHmlerinden bir grupu göstermekte ' 
vaffaldyetlerle K*ett taarruzundan - muharebe, aon şiddet derecesini bulım.ıf- Martta hevetl umumiye top1anbsı var. Ayrıca. orta tahsillerini muhtelif za dir. 
beri iki Rus fır~SJn~ mahvolması a- tur. Fa.kat Sovyet kıtaatı, Taipale nehri- 0 !!aman kooperatife istiyeceğimiz salı _ 
rasındakl nisbetsııH!i kaydetmekte ve nln sol sahili müstesna olmak üzere mev- hiyetle bir çeki düzen veTeceğiz. Bafrada yakalanan hayvan Adanada tarım sahş 
~uha~~~atm b~langıcındanberi 250 zilere ayak basrnağa ve t~tunmağa mu- Dedikodu mevzuu olan mf'~elelerl. kno- hırsızları kooperatifi 
hın kışının telef ohnuş olduğunu illve vaffak olamamışlard'rr. Dığer taraflarda perattf idarecilerinin ağzından burava 
eyleınektedirler. bu kıtaatın kazanç1.n ehemmiyetsiz ve avnen geçirdim. Kabahat gelin olmuş da S~~ (Hususi)_ -:- ~afran~n. Kara. - Adana (Hususi).-:- Adanada bir cTa' 

Manerha:rm hattı muvakkattir. kimse güve girmemiş meselest mi, yok- kllf koyunden Alı ısmınde bırıne aıd ı rım satım kooperatıfı> kurulmaktadır. Bıl 
Relsinki 15 (A.A.) - Finlandiya fspanyoUarm endişesi ~ pf~nin ~eve vanılmaşı mi, bunu ta- iki manda çalınmıştır. Yapılan ta- teşkilatı kurmak için, Ticaret VekA.letl 

başkumandanlı~. Rusların Kareli cep- Matirld 1 S (A.A.) - İspa'nyol mat- yfn mnek bana düşmez. kibat sonunda bu mandaların Baf- ı Bay Şakir Bükermanı Adanaya gönd~r· 
he~indf> birkaç istinad tıoktuı elde et- buatı &wyet1erin Ftnlandiyaya karşı Nu.-Sa.-Co. ranın Maden köyünden CelU Yılmaz ile miştir. Dün Adana kEi.bde toplanıl•' 
mi~ oHuğunu ve fa.kat Ruc;ların işgall yaptıkları taarruzlar karşısında mü - kardeşi Sefer Yılmaz ve Bafradan kiracı 1 rak kooperatifçilik ve bunun müstahsile 
altında buluMn bu mevzilerin k11rb1- teessir olm11kta ve Finlandiya muka • Fransız gazetecilerinin TUrk Hult1si narmndaki şahıslar tarafından ça- ·temin edeceği faydalar üzerinde hararetli 

~m ~~ne~harn :•:nm d~u~ve~~ vem~inin ~n~ er;ns:,den k~rk;~kta- gazetecilerlne ziyafeti lındığı anlaşılmı~, bunların şebeke ha- 1 görüşmeler yapılmıştır. Çiftçiler hirli , 

17.erın e .,.,er ana"''1 ketnd1ı~e.MmuC1 ~~:: ad~lmete e.ri .nt~n ılyaya er a ya.r p .. ..;. 15 (AA) Fransız gazeteleri. linde çalışarak daha birçok hayvan ça- ', ğinde de aynca bir toplantı yapılarııJc 
o 1tmıyaca.a;1nı s y eme e r. aMr - u.un e 1 esın ıs ıyor ar. ......., · · - . 'kl . . . k . . k 

1 
. . baf.J 

h h ...... d · tam 1 ... k '-- Al t · di ki miltt federasyonu Türk gazi!te direktör- lıp evlennde kestı erı ve etlerını avur-
1 
kooperatıfın ana mu ave esınm 

ayın fhu, aıma o ıha rnuft..a - cazar gaze esı yor : • . k t'ff kssd 
vinı kalmaktadır. GM"b devletleri şunu hesab etmelidir Ieri P.!refine bugün bir &ğle ziyafeti ver- ma yaparak sattıkları, derilerini de ça • ı maddelen okunmuş, oopera ı n ma 

· · ç l l · ·· · d k ugulmuştur :BLI Rut-larm ileri S'O.rdüklerl 70 tonluk ki Finlandivanın zaptı Avrupanın m11d mıştir. _ nkçılara verdiklerı .. anlaşılmıştır. a ı - ve gaye ~rı uzerı~ e on ~ . . . iJ\ 
tanlrlar b!davette l"'tnler özerinrle psi- dt V!! menev1 menfaatlerine karşı da- • . . nan hayvanlardan dort at evıerınde bu - .kooperatıf tamamıle Çukurova çıftçısın 
kolojik te~rlt'!r yepmı~a da, bilAhare ha geni~ bir tll.arruz kin ilk adım ola- Demzaltı harbı ve bıtaraflar lunmuş, her üçü de suçüstü yakalanarak malı olacaktır. Teşkilat Şubatın ortasıoB 
herren bu te!'!ir kaybolmuştur. Zira bu cakttr. Finlandiya milletine ve hükt\- ('Baştarafl 1 inci s:wfad~l adliyeye teslim edilmişlerdir. !kadar kurulmuş olacaktır. 
muaz~mbnhla~n~l~nmda~nm~ne~rd~~nı~&ry~~~~ Brr~n~~re~~ Mmmd~~~tı~~~=====~=====~~=====~========~ 
lAnrı~va tank toplarının ateşin~ da~ıın- Ji~ i'1 halledilmiş olacaktır. Bu mü - ve l1Ulyn harbinden mutazarrır olan bı
marl1~ı ~öriHmOştO.r. kemm~l bir fırsattır. taraf devletlerin, müştereken korunma 

Köseivanof kabinesi 
isf fa etti 

ing11iz Kralının Mısır 
Krahna bir mesajı 

tedbrrleri alacaklarını yazmaktadır. 
Denizaltı harbine merhametsizce 

devam edilecekmiş 
Londra 15 (A.A.) - Royter ajansı -

nın Amsterdam'dan öğrendiğine göre, 
(Ba,tarafı 1 lnd sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) Alman denizaltıları kumandanlarına ~r 

Yeni kabine azalan yarın sabah (ltu Fflistindeki Arab Ye Yahudiler tara - !inden verilen emirlerde bil:araf gemtle-
Sabah) saat 10.30 da kral tarafından ka- fından hararetle kar'1lanmış olan nazır, re karşı daha merhametsizce denizaltı 
bul edllf!'r.ek, mutacl yemin merasimini billhare tekrar tayyare ile Kahireye dön harbine devam edilmesi bildırilmiştir. 

ifa edeceklerdir. müştü.r. Bunun hedefi her halde bitarafları İngi-
llarict siyasette ~klik yok Kral Jorj'mı Jne98jı liı kontroluna karşı fiddetle protestoya 

S l Ah· tt ahf ll rd •--: edil Kahin 15 (A.A.) - Royter ajansı bil- mecbur etmek olacaktır. 
ıı :t ıye ar m e e e l.ÇJ .... n diri İn lb' 

di hine göre. yeni hükfun~tin harici tf- vor: Böylece, giliz kontroluna t ı mın-
':i • • . . . İngilis domtnyonlQr nazırı Eden Mı - takaya girecek olan Hol.lnda gemileri tor 

ya~ctınde ~iç bır değişıklı~ olmı~acak- SlrdaJd ikameti vesilesile Kral Jorjan pillenecek demektir. Bu mıntaka fiilen 
tı~ .. Bulgansta~ komşula:ııe tesıı et· Kral Faruk-, hitaben yazılrnı§ çok sa - bütün denizlere şamil olduğundan Hn -
«.gı .d~si:R~ :11ilnuebat~ ı~am.e ~d~- mim1 btr mesajını vermiştir. llnda gemileri. seyrüsefer edemem~ge 
ğı gıbı, şımdıye kadar lttıhaz eyledığt Bu hususta Elahra.m. gazetesi şu satır- mahkô.m edilmektedir. 
sulhp~rver siyasetten de aynlmıyacak lan yazıyor: Alman tebliği 
tır. Kral Ge<ırges"un mesajı, Mısır tarafın- Berlin 15 (A.A.) - 15 Şubatt Al 

İstifanın sehebleri 

Köseivaoof kabin~nin istif&4Sıne. ~ 
beb. SQn intihabat esnasında meb'us 
namzedleri meselesi üzerinde ba~vektl 
ile ıirnat nazırı arastnda çıkmış olan 

dan müttefiki Büyük Britanyaya mazıde mali tebliği: 
olduğu gibi §imdi de yapılan yardım ve Sarrebruck'ün cenubunda vukubu 
teşriki mesaiyi takdirle anmak ve müt - lan kesif kollan müsademelerinde mü
tefiklerln adalet davaınnrla nihai zafer- teaddı d esir aldık. 
}erine olan tam itimadını bildirmektedir. Dünk:.i gün deniz ve bilhassa deni-

ihtilaftır. 

Yeni kabine, pm-Jamentoyu de-rhal Ege pamuk rekoltesi artıyor 
tonhntıya davet edecek tir. İzmir (Hususi) - Hükumetimizin 

zaltl hıırbinde büyük muvaffakiyetler 
kavdettık. Bu bir tek gün içinde S8 
biı~ tonilatoluk vapur b~ırdık. 

ı aldığı ciddt tedbirler sayesinde Ege 
GUmUsh':\cıköyde felA''etzede pa'Inuk rekoltesi artmakta devam e -

Övgretmen Y8 ailelerin& diyor. 926 senesinde Ege pamuk re -
koltesi "4000 ton iken bu sene 16.000 

Konservatuar 
orkestrası konseri 

d t bbu U Konservctuar yar lm eşe S tona çıkmıştır. Bu rekoltenin yüzde birinci orkestra 
Gü.m~şhııcıköy (Hususi) - Gümüş- sekseni yakın bır zamanda ihrac edile- kon.ııerlni 20 Şubat , 

hacıköy öğretmenleri Amasya köy mu cek vaziyete getirilecektir. Sah ,Unü saat 21 
allimlerinden Kadri ve Ömer adındaki Romanya ile pamuk ihracı ve ben de l"ransız tiyat-
hareketiarz kurbanlarının ailelerine zin !thali esac;ına mUstenid bir anlaş - l"OiWlda verecek
aynca nakdt yardımda' bulunmuıılar, ma yapılmı~tır. İ?mir p~uk 1ihra.cat - tir. Konser orkes
diğcr vilfıyetlerde de böyle faciava çıları birliği Romanya .. ıçin _zmırden tra ıef'l Seyfettin 
kurban giden muallim ve aileleri,;in 15.000 balya pamuk yuklem~ge baş - A.ul tarafından i
nıevcud olabileceğini dü.,ünerek ilk lcımışlardır. Bu pamuklar kılosu 108 dan edilecektir. 
tedrisat maallimlerinin abone bulun- kuruştan ~mtılm~tır. Ancak ihracatçı - Bu konserde 
duğu. Maarif Veklleti ta'rafından 11~!1- ya bedeli 67,S kuruştan ödenmektedlr. aynca Almanyada 
redilen, İ1k Öğretim gazetesine bu işin Kr..lan kısım bezin vıe petrol ithalAtçı- yeti~ Bariton lhıan Bolktr 
tetkiki ile bütün meslek<iaşların neti- larına prim olarak verilecektir. tlısan Balkır solitt bulunmaktadır. 
ceden haberdar edilmesini ve bir yu- +... __ Balkır muhtellf opera aryalan 

Geyt1t11 1ent nahiye müdürü ınsan 
dlm listesi açılarak kimsesiz ve m1'~ - "" 'bi ilk d fa olarak Sezai A· L~~k1den Beyçayır nahiyesi mlldllrllL IÖyliyecegı gı e 
dur arkai<:lac::lanna geniş bir yardımın Mndf'n. naklen Çanak.kalenin ~ytkll nahL. salın bestelediği .Sakarya kıı.ı• adlı e-
temin edilmec::ini teklif etmişlerdir. Bu yesı MMl\rlli~ne ta.J1n edilen Besim geUp serini de okuyacaktır. 
havırlı teşebbiisle yetim kalan çocuk - ~enıü uzlfedne başlamıştır. Çok çalışkan -.e -o--mda· Beethoven!n ikinci senfo-. .. . · ı 1 . fn f h ecr bel\, ayni r;amanda köyrüyi\ bir baba ....... ..,.... . ' .. . . 
larla dul ol!I'etmen aı e erın re a - ~efkatll~ idare ebneyt bDen bu yeni müdlh-tln nıAi. ve Jentsch in koy Jenliklen. Mozar-
ları oiraz daha temin edilmiş olacak - nahiyelerine ıelmeslnden halk pek sevtıL tın .. SU:ıirlt fiüh operası uvert11ril var-
tır. mıştır. chr. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubi ve ajans aded ı : 26!'> 

Zirllf ve lıcart her nevi bırnka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumba!·alı ve ihbarsız tasarruf hesablarında t'!n :ıı 
50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekile~k kur'a ile aşağtdaki pla • 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 

" 4 
ti 

40 
" 100 
" 120 
ti 

160 ,. 

ı.ooo 
soo 
250 
100 

50 
40 
20 

Lira'ık 

,. 

" 
" 
" .. 
tt 

4,000 lira 
2,ulJO ,, 
ı, •)Q(} " 

4,UO'J ,, 
5,000 ,, 
4,800 " 
3,2uo ,, 

DiKKAT: Hesablanndaki paralar bir sf'ne içinde 50 liradan aşağı 
diişmiyenlere ikramiye çıktuiı takdirde % 20 fnzlisile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylul, 1 Birincikanun, ı Mart ve 1 Hazi
ran tarihlerinde çekilecektir. 



..._ 16 Şubat BON POSTA 
Sayfa 9 r,. "Son Posta,, DID Hikayesi ..-n~ Bir QDnde 500 bi nliralık - r-. - ıuw tefrikası: H2 

;:: At elbisesi . 1 Dün !!'!:!~~~!.d~ bin IİNlllD mEK 
ijffff- ..-.-ıma liralık ihracat yapıhnıftır. Bu arada B~l- IAT JA. IWila ili fi! f..;.: I ua.... Çeviren : Nimet Mustafa ..-..-ımtS çibya 50t ton arpa Fzıderilm.iş, İtalya- ~~ ıwın~ ' ıra~ 
~ldiVen ,,ı __ ._ 11". • dtıw .., ..ı..t...;! . ı... .. .+ .... elde NeceJH"'' ıöylüyorum. ya 150 ton fasulya, 1775 çift torik, 100 bin 

~ib ~.IJ.CU[ .. m ıu-. .• ..,~ ma6 azaWlAJ, nı ..,.,,__ ~~ kilo kepek tul& . 
Celb kıYafetli bir çift nau.rı dikkatimi YJrmi .-nedenbed uyaHnde yaşatıp b>r ft ıniktat'da yumurta, 
be etti. Erkek altnu,lık vardı, saçları türlü almadıjı 9Clll moda kadın olacatı- ncıbud, kwu, koya, k~ ve oğl~ ~
kıo~~ ~ itinalı idi. 'O.zerindeki na onu fnandmJGl"DL Her teYf. eskiden ~afyon ~ act ~kirclek 1evkedılmıft1r. 
ı._ ~ .... __ _,,__ __.,_ ._, "'---- arzu -~1M - fakat yapamadıp her şe- ana için tdtün, ko7.ay Mısıra taze 
'lel' en . -ıwne ,, ... pn•m•!!!:-• _..,__ ....... ~ ..... meyva, :nu.tine elma, k . 
ti e~ kwnqtan oldutu. '" us~ ter-- yi yapıyorum. Jtanm ıençken, a&'dütü, satılmıftır. estane. ve ıorik 

•azan: Reşad Ekrc.n 

Çamaşır bohç~sı 
:tordu. çıktJ.b 7ek aazuU lıelli olu- beğendili modelJm pzetelerden keser- Bu me anda Alman d . 

l<arı._ di. Hiç w yapılmamıftı. Bu modelleri hüdlere !._.,_..... , ___ :-1~ b~ ~ki taa.h- - Vallah Tayyanadem .. benden sana j - Benim kimsem yoktur.. Bana 
~ın ,,.,;_-;_ - 1 y -ı. bir t --..~~ O.uaca& <Jtl ın liralık ve nasihat kend" . ..ıt.-t H"" . Ef . .. 

lt'kteı:ı bak· ., ..... , •. ude •bmlt Wr ~e - dolabında '"1ldum. ı en m .. !l".ur .. er- 110 bin kiloluk tütün ihra edil . . . ını ev....::;··· . ~seyın en - şımdi guzel ablam bakar ... 
11.üYordu:. ıye ufak tefK ltirkaç iz eôrü - zide hepılİJli diktirdim. Bunlann ıçınde miktar . Yatı e · nuş, bir dıden akçe ve kne almak ıçın seni de kal - Sehbi kalfa mı?_ 
boYaıunı YOlflll& hiç uymıyacak tekilde ne ı:noeıı.r nr. Tenn.r ltilı ıardükleri Bi prmaJ '" ~ .. ~lmı§~· d.ırırlar derim ben... - Sehbt kalfa ..• 
hartı §tı. Saçlannm tııvaleti de bir iU- zaman Pflldtlar. Keaell 1880 senesinde r apon YapwiJ~ ithalat Tayyarzade eülümsedi: - Seni ben alsam yanıma, gelir mf • 
*6rı~ liele l'İYdiji robun zen,m fami - kibar bir bdmuı qlık .okak elbisesi, _ eıya11 geldı - Dede amca benim gibi fakir çocuğu sin! .. 
~onu büsbütün ıü:Iünç yapıyordu. 1892 de pne kı"bu Mr kadının yazlık ro- Dün .limanınıma Japon :bandıralı Ha- kaçırmazlar korkma... Hüseyin Efendi Çocuk gene cevab vermedi ve gülüm.-

)'al>r:t çıkarılan eldinıı.lere bakar gibi b kodate lrfaru vapunMI mühim miktarda maldar adam.dır amma, çubuktan Tay - ledl. 
dıklar:r, fakat hep onian ,CWüyor, ne al- u. Kan8UWl ~lçıbll alın.tnıftı. Odadan pamuklu memucat, porselen, baiklet Yarzade için kea feda etmez ..• dedi. - Gelmem Tayyarzade ağacığlm ... 
diyol"d na, ne siı>arif ettiklerine tlikket e- ık.mış lııim doğru ~du. :!rkek ıus- aluıam1 ve .karabiber ıelmi§tir. O sırada kahvehanenin kapısında bir - Neden be Midilli? ... 

1"d:-· . . . . !u_ Kadın yarumııa geldi~ zaman: Fındık ihracatında mÜJKülat ç_ıkb çocuk belirmişti". On beş, on altısında es- - ~ -~bA ab~am.ı çok severim ... 
e~.la.rcfı ıçın bn- at elbilesi umarhya - - Seni burada beklerken. mösyö b:ı- İhrac emtialarıınızm ihraç kıymetle- ~~ bir ~"· Başın~ kırmızı keçe - . - Midilli, Sehba kalfa çok güzel mi-
~ : Bu kadııwı her halinden öm • kada ihk trtıtt, f!mdi kasaya ~dip rinin birlikle tarafındQ tesb"t ihr külA.h, külihmda oyalı -bır çember, sır - dir? .. 
...,, e hır kere bile ata Dinmemiş olduğu na .ar '~- catın bu kıymeti•.,.._ d ~d 1 vlıname a- tında mor bir mintan, belinde kırmızı - Çok güzeldir. 
-ııQ§ılıy-0 d peyıni vere_,....... ... • .u. unun a o ası .. ır. .... ır .. ı.. .. 
~d r u. At elbilesini ne yapacak - '-

1
_ .... ., llzım gelmektedir AV1" 11 . d G yun .... ....,...,., ay"'lii~da beyaz çuhadan kı- - Bu gece bizde kalır mısın M;diJIJ .• 

ı acaba? Kadınla a.a uur---· . ., ~ ın e ıresun- bir di al ard b kl y 
Onı . . da bir fmdı.k ihraç b" lil1 kur sa z f van v ı, aca arı ve a - ann sabah bayram namazına götüreyim 

arla ıneşguı olan terzi .sordu: - Benı bu kıyafıtt.e rflHlnç buluyor ~ fefırimir.de de b" fın:ık k . ul~uş v.e yaklan çıplaktı. Bu çocuk ?-.ıfidHli idi seni .. Ana bayramlık ~meni mintan 
Alı.. - M:adarn ~n at roblarım mı tl"r- sunuz delfl mi? yete gPM"nM 

0
,_1:_ d d 1ornıtedsı f~ah- Sehbl kalfanın bu ldlçük aşk ulağı ü - çevre alayım... ' ' 

"<ıı eder' E.rtau. ..... ,ga,b -r-T ı.ıu. .. n an o ayı ış pıya- .. oo def dır ki T . 
Ce •er, yoksa kül-Ot mu? - gı""""... ... aalara gönderilecek ma.llann bırlik tara- çun a ayyarzadeye_ ~elıyor- - Kalırım ağa.cığım .. ben bugün s;ına 
_Vahı erkek verdi; . - Yok hakikat b&yle .. Tuvaletim, ~i- fından viZJe edilmeJi .d . H lbuki du. İnce yapısı ile kahveye ok gıbı daldı, zaten yatıya geldim idi... 

de'"·ı ~adaın §iındiye kadar ata bin.'TIİŞ yinişim yaşıma ,&re gayri tabii. Bunu birlik t-kil&tını bu dı.arurı ır. ~ Tayyarzadenin elini ~tü, sonra, Osman - Ya?!. .. 
gı dU" y . b" -y -ereceye getıreme- Ded il . da bul b" k k " . 

Olsa daha ~~ .. ınecek. wru.n .bir amazdon bilivirum. r kat ne yapayım. Kocam için, miş ve bunun neticesi ol.arak ayın 11 in- . ~ :ı~~a; tiL Kunan. 0ır aç ıDşı - - Güzel ablam name düzmedi bu se-
liı. ıyı . .ı.vı:or kumqı da tercih e e- onun saadeti için katlanıyorum. Genç ol- den evvel aatılan fınd.ıkarın ihracı sıra- nın mı P em.anı sınan e- fer . .. Var git Tayyarzademe, bayram g!l-

'l'np t . du~m zaman kocam beni istediğim tarz sında bazı müşküller çıkmıştır. de Tayy~deye: . . . nü bizim aarayın önünden geçsin.. onUll 
ll~İni b;'!' k~nıaş!ar ara.mıdım bır ta_ - da, istediği tarzda ffydJrebiI8eydi, ne bil~ Bugün limandan hareket edecek bfr - Bu güzet oğlancık kim.dır? .. dıye gül yüzünü göreyim .. dedi. 
~e kap:ndıler. Kaclm öl~ ~erm~k u: yük sevinç duyacaktı. İsted!~lm, istecii- v~purl~ ihrac edilecek üç parti fındık sordu. - ~ S!~ kalfanın yüzünü ne za • 
~i ha .~ynalı odaya gırdi. Eldıven ğ tarzda giydiremedfll için ne kadar ız... gonderılememektedir. Alakadarlar dün Tayyarzade, Sehbi adındaki bir ka - man garec .. ~""'··· 

_ A.:d:!eren ya~&§Ça :ısıldadı: tırab çekti. Gençtim, d.ü~ne'llliyordum. muhte~if ~kamlara müracaat ederek dmdan kendisine iki defa aşk mektubu - Güzel ablam dedi ki. Tayyarzadem 
~rkek fı 

1 
ya, yenı .zengme. Ru vüzden ikide Wr kocamın faki rliğini i'hrae ışlenne müee.!ir olan bu vaziyetin getirnıif olan bu çocuğtuı kim olduğunu ferman ~t.sin. hanesine varayım, cariye a-

«Ueriııde sıb tıyı ~u~a~~tı. Fa~a~ ken.. - .:ne vururdum. Benim eıvvelden is - sürat!e bertaraf edilmesini istemişlerdir. bilmiyordu. Adımn Midilli olduğunu öğ- ı layım, dedi... 
ita n ahsedildığini hıssetmiştı. Ba- yuzu renmı.,ti amma, bil isim de kendisme pek - E.!tağfurullah ... Sebba kalfa b nim 
~oğru adım attı. Onlar hakkınd:ı fikir tediklerlmi kocam flm.di yapıyor, ve bu Polis re: emniyet vermemifti; Hakikl bir addan ha~ tacı olaun, ben ona kul köle ola -

ten bir bahane ile uzalla~tı; yüzden JnM'uddur. Geç kaldığımızı bu ziyade İstanbul kopukları ağzile takıl - 1 yım ... 
tt.ı'h Bu adam aize tonradan görmeler oI- yaşta Myle ,eyler yapılamıyaceğıru söy- iskeleden dften bir ııvacının ,. ll1.lJ bir IAkaba. benziyordu. Fakat hiç te- - Güzel ağacığım .. yarın bizim sara-

ınuzu söyledi değil mi? lesem, omm aaadltin.t mahvederim. Ne reddüd etmeden: yın önündm geçeceksin ya ... 
- Estağfurullah... · çıkar, o meın.ıd elAD. da ben biraz gü- bacağı kınldı - Teyzem oflu4ur... Tayyarzade giHerek: 

H-- ~ayır, hayır, ben pyet iyi bJsset- 'lül'lç olaymı. Balatta Çiçek ainema1ı inşaatında ça- Demif ve Midilliyi kolundan tutup ya- - ~erim ~ Midillicik! .. 
~. Çunkü bu ilk de.fa vaki olmuyor ki! Kocam. kandan d&nm6.ft'(i. Eeni se - lıfftn sıvaa Kadir dün müvazenesini nına oturtmuştu. Omnan Dede çocuğa, - Sen çok yaşa benim güzel ağac•?tım.. 
~ .. ~Us.ı:nu.ştu.m. Onun J(Jylemek ihtıyao Jamladılar. Kol kola yürüyorlardı. Er - kaybederek iskeleden dü.pnüş, sol baca- İ.stanOOlun genif bir kısmında şöhret sa'!r - Ne o .. hoşuna mı gitti. . . 

..... c1.ı. ğı kınlını.ştır. Yaralı tedavi edilmek üze- · 
· kek kadına bir teY töyl tdi. Yavaş söy: - mış olan hardaliyesinden bır tas ikram et - Ben dedim ki gu·· zel ablama .. sen 3ı.. 

- Bir d re Cerrahpaşa haıtuıenne kaldmlm.)ftır. 5 
OJ.ın a aının, genç ve (Üze! bir karısı lüyordu amma ub1an sıra yürüdüğüm ti. Beş Mı dakika daha oturduktan sonra lama, ben yann Tayyarzade ağamı alır, 
f.tı ası, Ve onun arzularını yerine getıre- için duydum. Bir kadm komşusunu Tayyarude evine ıttmek üzere kalktı. 1 sarayın önünden geçirtırim.. dedim. be- · 
t~~es:j 0 adam için ne büyük bir ıztı - _ M&:r6Yle flP'ltY Rnuftult, diyordu, aopa ile yaraladı KahvehRlM:'den çıkıncıya kadar Midilli nim yüzümü ak ettin güzel ağacı ;rım .•• 
llev•·lr: Tam yirmi sene yoksuzluğun her beni senin !baban .annetti. Akıııarayda &fular mahallesinde 12 ile kom.ış.mamlflard.ı. Ç~uk, salkıma 1 Tayyarzade ~de de çok oturmadı. A .. 
bir ~ı gördüm. Tam yirmı sene bana ................... -· .. ···-·----·-.. ~·-·····-·· numaralı evde oturan Fatma · koll).Şllsu bağlı atın Tayyarudenin olduğunu far- tını ahıra bağladıktan ve anasının elin! 
~ tilrıu gelıniyen servete doğru koş - KllllOr iş l•rl: Mürüvvetle kavga etmiflB, bu e.anada kedince, koşmut, hayvanı çözmüş, çocu- ı öptük~ sonra, Midilliyi aldı, ba vram 
be · Fakat ben servete koştukç.ı servet Mürüvvet Fatmayı eline geçirdiği bir ğun bu ıevimli .10kulganlığı, Tayyarza - temizliği için Şe.bremini hamamına ~itti. 
la tıden kaçtı. Fakat günün birinde nasıl Lise mDdürleri bugiln toplanıyorlar .iOpa ile bqından yaral&mlfhr. denin üzerinde iyi bir tesir bırakmıştı. Hamam çok kalabalıktı. Hamamdan an • 

zengin oluverdim. Bugün lfleden llMll'll İstanbul Kız Li- Yaralı kadın tedavi altına alın.mıı, Daha evvel, pek 1ma, hemen ayakta gö- 1 cak ezana doğru çıkabi1dilcr. Sonra Mı. 
Ol-u~arunın ıztırabları benim ı.ıtırablanın sesinde bQtö.n li8e mO.dürleri İstanbul Mürdvvet hakkında takibata başlanmış- rüp konuştuğu bıu çocuk ile, bu sefı=:r, ' dilli ile berabe: evlerine yakın bir mes
dll/O~du. Bir şapka beğenirdi, alamaz- Maarif M<tdürü Tntık Kutun başkanlı- tır. daha uzun konu.şme.ğa niyet etti. Bey - cide gitti. Çocu.k namB.L kılmasını bilmi -
"' · Blr küçük el:rna.s ı..,.,,,.,,tl.ôl aiderdi, ala- Bir tramvay ile otomubll çarpıfh gire lHndikten sonra Midilliyi de kolun - yordu. Tayyarzadeyi taklid ederek na-
.. ,a d ~ • ğmcta mfthtm bir toplantı yapacaklardır. d tutu t kWne aldı 
tıl}lz ık. Pazar günleri Bolonya orma c Kadıköy4nden Uaküdara gitmekte o- an :P er · maz kılan bu dikenli çocuğun içinde bir-

da Yaya .... ı- t J1....r:-d ki ama- Bu toplantıda Maarif .Müdürü Vekale- lan vatman Remzini• idaresindeki • sa- Tayyamdenin Şehreminindeki evi, , denbn öyle garib bir değişiklik olmuş. 
ton b· . yurur.a.en, • u;nu.u e Un bütün U.ler Jaakkında gönderdi~i 1 Osm Deden' k h · d pek d ıçıın.i kadınlara bakardık. Karım sa- . .. 6 yılı tramvay arabuı İbra.himağa köprü- keman an uı a vesın en tu ki, namazdan sonra mi1uabiye oku .. 
ece· •N ki · la • bazı yeni talimat hakkında müdurlere 1- sü civarından c-k•'"- aksi istika.met- uzak defildi nurken kıü.çdk baldın çıptağm gözleri illi )'ah · e va 't biz de ııengın o cagız>, --s- _.. 

2
ud da cbiz de zengin olsaydık> derdi. zahat verecek, tedrlutta vahdetin teırun ten gelmekte olan fQ.för İhsanın kullan- - Midilli.. ~ 1ıatar mısın"'.. defa yaprmı.ftı. Bu, Tayyarzadenin gö .. 

4 engin olduk; amma çok geç.. tkiıniz edilmesi 1ııımwlunda miidtirlerin noktai dığı 8 sayıh otomobille çarpışmıştır. Çocuk ,U.lüın8edi zünden kaçmamıştı: 
Oe ihtiyarlamı.ştık. Geçen günler geçti nazarlarım t.bit edecektir. Bu müeademede otomobil ve tramvay - Yann 8l!ni tekne altına kapıyay:m - Ne oldun Midilli? 
~rı geri getirmek mümkiln olmaz ki Bu teplantının netlceai, yarın hazır- ehemmiyetli surette hasara uğramıılar- da gör... - Hiç ağacığım... Beni kardeşlik al 
boı a kanını aldatmak iatiyoruın. Kay- !anacak bİJ' raporla Maarif Mildttrlüğü 1 dır, kaza etrafında tahkikata ba§lanmıt-1 - Kapa be Tayyanade ağam.. sen .. Senin yanına gelirim ... 
......_an güzelli~, güzellik enstitüsünde ye- tarafından VekAlete bildirilecektir. tır. - Senin anan Ye baban var mıdır? r ATkaıı "cırJ 

= 
!tıiı- o halde bu bahsi bırakarak kendi- uson Posta,, nın tefrı"kası ·. 15 dini fUl1A adamakıllı sat. Bahşişimi sa-
le e gelelim şekerim. Seven kadln her kuı unutma, dedi. Döndüm, yerime otur-

de3:bllluktedirdir derler. Bunu sanak bkeD s1.• hirli go•• •. ' 
1 

dum. Fakat bütün ciddiyetimi takınmıt-
tı at edeceğim. Bu garlb ve, açı ~ on.11.s••yor tmı. O a1qam öy1.e geçti. 
~al~ çirkin münasebetimiz a~~k u • 

9 
... • Ertesi aqam ıazinoya gidince Türkün 

b .stır.rniyecektir. Bugiindeıı ıtibaren ı-J ayni yerde oturduğunu gördüm; bittabi 
O§llılnıa" 
N d ga çalışacağım... 1 Yazan.· Zeynel Besı"m Sun görmemezliğe ıeldi.m. Hizmet eden kız, 

a idenin boynuna atıJd.un. _ _ _ bana p.ırıpanya fişesinin içinde boyalı 
~ ~ş~.ma erken gel; Eşnl Şerlerin Yaşlı kadın sevinçle haykırdı: ı _ Sabafon plan bir Kıeanti nr; ı _ Sonra hiımet eden kızı çağırarak gazoz getirdi. Bir kontes gibi kurularak 

'l' esını dinliyelim. - Ka" ..-..Ara k••?.. Rum ...... ...... 1. k d RAmftaı .. ya kadehini diktim. Gazinoya gi-enbih .. gun~ ''S r- - - ·- c im ir bu. diye IOrmUf. o da cG&lasın Y-
4

-Z--
4 

I~ ile evden a-h .. ken suz Dah ı...-nı d llh, · -"'- ta .ı..ırı ı nazlı selam Ozler· IH.._ 1 · · ·· s- - a 'l,IC" e5 .... mama!.. - Aman Maryora, yıürelim kalktı; •ı eşrafından Bay N"ıkoleskonun kızı Ba - rıp ~~nıu.ı ara naz. ı, 
11» ı,_ ~lt kapaklarının kaide er~. su. M ak k.a r- ..._ordum battl birisi k 
~~nt:!n .?ili! şeklindek morluklarla, busbü- er içinde lan kadın, Maryurayı Türk kim, onu .&ylıe... yan Maryoraı1 dedikten sonra ilave et - veuJ : !anıma so u • 
\\l g yakalayınca Andalye,_ oturttu: - Sabuiı ol ıwıec:i.tim; bir Türlt o mi!: Galuta bunun kadar güzel, bunun larak ene • ~ra; dedı. dargın~ • 

uzelleşınişti... - Nedir 'bu piyanıo Maryora?. Kleantiye tu.tulmuf; ,ahud tutuldum kadar namu.sW., bunwı kadar. ciddi kız yız?•; helecan içınde cevnb verdımı 
- s· * c:: 1 - Bir Türk mama, bir Türk!.. zann tmi.f. ktur cSancım nr cfoırtum, kusura bakma>; he-

ızi dinliyoruz Bay Eşref ,.,ener... _ Hay Allan BMi kahretsin; ben de e . ~- yo ··· 1 rif ayrılırken kendisine elımi uzattım. 
- Nerede kaldıktı"... - Hiç öyle PJ' olur mu Maryora?. - A§.kolsun kıza!.. ··-.A "'--- '.L..1- ·ıt . .._t tti H lb ki para zannettimdl Ol . . . o.t' ... w ıı;nuıU Ul'.r ı ıuı ~nne . a u 
- M'aryoraya dönecektiniz!.. . . . . ..- .du ifte.. K~eantt. her nedensf!, - ~en d~ kendı.ıme .. bir ~ım elbıse benfm mabadım, Türke ne yüksek bil 
- Ben dönmi ecektim a canım; radyo - Pi~~ defa çıkar anne; bu pi- Türu yüs Vemıesmiıf. vidfttnn. Biraz 80lll"a Türk, hızmet eden kont.el oldufumu göetermekti. 

dönecekti y yangonun ilcrami,,_ heriÜJı bana isa • - Bak aenl... kızı tekrar çağırarak 10rmuş: cBu mat- H '- 1 ,...,, · · • d '- - mzır a.ız ... 
viilüştük... bet e ecea... - YL amma .M de l}'t yapmı~?. mazelle konuşamaz mıyım?> .. 
-:-- Evet; radyo sözlerine ıöyl~ devam - Nasıl reY Mı, anlat Wayun?.. - Neden?. - Amma cür'etkbmıf!.. - Hınzır kız ya .. gözlüklerini tak da 

@t.t ı.. · _.__ .. _ dan __ ı.. • .,..,,_,...;;n bir defa alıcı gözile bana b:ı.k!. 
l: Maryora, uır ---- Yaktıktan ıonra - Türk benim oldu - OD ••• - Kız da cev- vermış: ~m.wıı&;.. 
- Gün.ün birinde lluyora sevinçten anlath: - Otele mi gittinfsf.. mö.?. Romanyanın m aristokrat sınıfına Maryora endam aynasının karşısına 

ko1arak, hayır uçarak..,. ıeJdi. Anne • - ~aqı&Claki pzine yok ınu?. Hani gü- - Ne m4naeebet?. menauWur> ... J'akat kaptyı büsbütün geçti. 
lirıın boynuna atılarak yanaklanndan sa zel bır Yabudl Jıapnın idaresindeki or _ - Benim .ıctu. dedJD yat... kapatmıamak iıctn ilbe etmiş: cMaama - Hakikaten faheser bir kızdı. Bulgar • 
~ır, şupur öptükten IOll?'& çarliston oy- kestra?. - Dinle ma••i tok a:>nı~·~· fih prilt tab~atlf bir kızd~r;. isterseniz dan, Yunandan, Sırptan, Macardan, u • 
~llnağa başlad Ot lnd.fk od daki eş- - Evet!. Kleantiye tıırhlldum saımeden Turk mr bizzat lı:endhıizl takdim ediniz. Bu oriji- lah~ TUrkten binbıir güzellik toplıyaıı 
'' zangır, zan~ ti: ord~e a - Bir lıaftadanberi leceleri hep ora- hafta nvtıl prlJMMla 9B fÖril.nce çılıı- nalfte ~ fldmıe lizinle be1ki konu- bu çehre, bu Y'Clcud, bu endam, betonar.. 

Annesi dayanamı~ bafırdı: daydım... na dömndt- flll'• rıt:n1ez1ıe reddedil ininiz. .. > me }1h'ek1eri bile bir saniyede hamura 
- Ne var Maryora, ne oluyorsun?. Keman plan Yahudi Jcımıa bfr bah - - Kim 16yled11'. . ~kasını ona d6ncW.lfl zaman kız bana döndtireeek ırıeluette idi. 
- Müjde mama!... rfye zabJti Atık obmat; h• ıkpm pm - - Tttrb '.lıl~ eden m, benim ar- göıile .~ret etti; kalktım, el yıkanacak - Göriiyor ımıaun mama?. Gal~a be-
- Piyango mu ç~ı?.. panya ~. kadapı.dır;. 8071edi.. ~ ottim. Arkadıpm, keyfiyeti baştan nim eibl kaç tane ıo.zeı kız var?. 
- Evet, evet; blıyük p1yanıo!. - Anladıkı bunhudan bana na?~ - Soma!. qalcya anlatarak •aman Maryoral. Ken- (Arkan "ar) 
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( emleket Daberleri1 
Şebinkarahisarda yalnız 1 

17 bina sağlam kaldı 
1527 bina ya tamamen, ya~ kısmen yıkılmış veyahud 
oturulamıyacak hale gelmiştir. Halk için şimdiye 

kadar 2040 baraka inşa edilmiştir 

Şeoinka.rahi3ardan ulzeleden ıonra glW tlnü.fla: Sa§Uım ,U.i gtsrarnm binalar vı 
kcırnakam H. Dem.h- b~, çcdıfırkn 

Şebinkarahisar (Hususi) - Son büyük mire mnhtq btr hal4.edir. Ancak 17 bf
zelzele felaketinden sonra ıehir çok ~ nanın aaj'lanı kald.ıfı aörülmüştür. Ölen
zfn bir manzara arzetmektedlr. Karlar aJ.. lerin phirde ıı~. yaralıların 93 olduğu 
.tında bütün intizam kaybolmuı, fakat anlaf!lmıştır. Köylerde yapılan tetkikte 

Adliye Vekilinin 
Denizlideki tetkikleri 
Denizli 15 (Husus!) - Adliye Ve· 

kili Fethi Okyar, refikalarile birllkll 
vıe maiyeti erkAnı ile dün saat 20. 15 
te şehıimize gelmiştir. Vekilim.iz be -
lediyenin Halkevinde verdiği ziyafet 
le bulunmuş.tur. 

Vek:ı, dün öğleden evvel belediye -
yi. Partiyi ve kumandanlığı ziyarE>t e1 
miş ve bunu müteakıb adliye dafre -
sine ~derek teftişe başlamıştır. Asliye 
~ ağırcezada görülmekte olan muha 
kemeleri takib eden ve bir aralık ba
roya da uğrıyarak avukatlarla görü 
şen Adliye Vekili müteakıben Cezae
vini gP.zerek mevkuf ve mahkumlarırı 
vaztyetlerinf tetkik eylemiştir. Feth: 
Okyar, Denizlide yeni bir Cezaevi yal 
tıırma~a tesebbüs e<leoekleri?l!i vad 
buyurmurlardır. 

Adltve Vekili öğleden sonra otomo
bille Denizliy1> 25 kilometre mesafede 
bulunan Pamukkaleye giderek Hiye -
rapolts harabesini gezmiş ve dönü.~

te şerfl'fine adliye ve baro heyeti ta -
rafından Sehir Q'azinosunda verilen 
çay ziyafetind~. crk:.şam da Parti tara
fından. verilen ziyafette bulunmuşlar
dır. 

Tosyanm Karom köyünde 
have'A" 

kasabanın inşa tarzı yüzünden ııarib bir ısı, mülhakattan 26 köyde basar olduğu Kclstamonu - Tosyanın Karı;ın kö-
tezad husule gel.mi§ti.r. Bir yabancı. Şe - ıörülınOf, tam-.ınen yıkık 1992, kısmen yünde kısmi bir heyelan olduğu 'l.'il~ 
binkarahisara baktı~ zaman birçok ev • yıkık 561, tamire muhtaç 1017 bina sayıl- yete haber verilmesi üzerine alaki'llı 
lerin sapasağlam loarak durdutunu mıştır. İnsan zayiatı 1263 ölü, 305 yaralı memurlara yaptırılan tetkikat heyel~
görür. Ha~buki bunlar da diğer evler gi~ ! olduğu.na göre kazamız 1378 ölü, 398 ya- nın bu mıntflknda tahtelarz suların far 
harab olmuş, oturulamıyacak hale gelmıt ralı vermiştil. Yıkık veya zedelemniJ bi- J~lığından. arazinin killi olmasınd;ın 
tir. na adedi 5097 yi bulmaktadır. MuhteJil ve !Kin zamanlarda birdenbire erh'en 

Bu çeşid evlere sapasağlam bir man - cinsten 10,72-4 hayvanın kaybolduğu an- fRziac~ kar ı::u1arından husule geldiği-
ura veren şey tarzı inşasıdır. lapJ..mııtır. Halkevi reisi eczacı İbrahim ni ızôstermi~ıir. 

Çünkü şehrimizin evleri ekseriyetle Ünal, imdadı &dıhiye doktoru Sami Ha - Hı>vf"Jfin mmtakasında on bir ev "3r 
ahşabdu. Bu evlerin birinci, yani alt sekili köyleri dolaşarak hastalarını mua- dır. İhtiyati bir tedbir olmak üzere bu 
kat farı kireç harçlı, idi taşlardan yapma yeıı. et.mi§ ve kendilerine veril.en nakdi evler ta hlive olunmu~ fazlaca maili in
yar1m kargir olduğundan zelzeleye mır yardım paralarım muhtaçlara dağıtmıt- hldam olan r.ir ev de yıktırılmıştır. On 
ka\'"'met ederıUyerek yıkıl.mıf. evlerin lardır. bir evden tahliye olunan yetmiş bir nü-

ikfnci, üçüncü katlan bu duvarlar ara - Kışını 
1 

bGüir~~-_!İ.1ddetinekradğilmen hay - ftıs ba~ka yer]erde iskan edilmişler -
. . . van ar a G!Ju.nu.an 11ev e en erzak, dir. 

smda dikilen direkler üzerinde kalarak, çam4fl1' ve çadırlar hergün şehrimıze 

resimlerde de görüleceği üÜre, aalJ.am gelmekte, iyilik.ever arkadaşlardan mU-

his,ini veren şekilde kalmı,tır. teşekldl komhyon eıne mahallin~ dağı -

Zayiata gelince, tılmaktad.ır. Bu komisyonun diğer bir 
Yapılan resmt tasnife göre .zayiat b1- kolu balkın iskAnı için fimdiye kadar 140 

lançosu şöyledir: Beti resmt olmak (be- yeni baraka yapmıJ. 1900 barakanın da 

re 795 bina tamamen ve gene beşi res:m1 ınalume$inl, wrta.mıı vererek yapılman

f28 bina da kısmen yıkılmıiı 304 bina ta- na önayak olınUJtur. 

Kocaeli v·ıa et mecl"si toplandı 
İzmit f Hususi) - Vila,·et umum' 

rnecll!i valimiz Ziya Tekelinin reisli -
ğinde toplanmıştır. Ebedi ŞE>fimiz Ata
tilrkün ruhu ayakta taziz ed'lmiş. va
linln kısa bir nutkile meclis açılarak 
bir ~nelik faaliyet raporu ve encü . 

-=====rı::ıa:-=ı=:nıı:::ı:::==:m::c---=-=---====ı-=-=-o::::m:=======- men mütaleası okunmuştur. c Vozgadm Sorgun kazasmm parti ve belediye binaları ) Meclis ikinci reisliğine Rifat YücP. 
_ kAtibliklere Enver Balkan. Asım Ar-

Yozgad (Husus!) - Geçen gün Sorgun kazasında ikmal edilen parti ve 
belediye bin~rları Valimiz Feyzi Gürelin iştirakile merasimle açılmı.ştır. Bu 
lki. modern ·bina Sorgun kazasının iki mühim ihtiyacını karşılamıştır. Yu -
kardaki resim açılış törenini göstermektedir. 

ca, daihiliye encümenine Salih Ka -
lemcio;.lu, Salih Yöntem. SiHPvman 
Akyol. Rahmi BilE!e. İsmail. bütç.e en
cümenine Asım Akay, İsmet Yelken -
cloğlu, Yusuf Özkaya. Ferid Aral, La
mia GRffar. tsmaiJ Vural. ma~rif Pn -
cümenine Rif2tt Yüce. Fuad. Macide 'E
rim. ıtıhhat ve baytar encümenine En
ver Balkan, Asım Arca. Hakkı At~. 
İb~him Karasu. nafıa encümenine Sa
im Emino~lu. Latif Hendek. Miineyver 
Asal ~eçilmi!!lerdir. 

VflAyet meclisi, Milli Sefe. Ba~'·e -
kile, Parti Genel Sekreterine ve D~·hi
Hye ı.r~kiline. meclisin tazim hislerini 
bildlrmi~tir. -------
Menemene içme suvu nC!tirildi 
İzmir (Hususi) - Karagöl mınta -

kasından Menemene getirilen icme 
suyunun kü~ad resmi İzmirden giden 
birçok davetlilerin huzurunda yamı -
mı.ş, Menemen belediye reisi bir ~u -
tuk söylemiştir. Gece Menemen be _ 
lediye ':'azinosunda davetlilere bir zi _ 
yafet verilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Şubat 1 

Van ve kazalarında 
umran faaliyeti 

Van balkı, bilhassa Van gençliği üniversite ve 
meslek mektebleriain açılmasını bekliyor 

dağından bir görünüş 

Van fHususi) - Umumi Haroden Bununla beraber bütçe 
önce doğu Anadolunun en büyük ve lıklarnıa ve maddi mahrumiyetle 
ka labahl~ bir şehri olan Van bugün ye- men vilayet ve belediye şehri 
:ii bin nüfuslu küçük bir kasa.hadır. yolunda büyük bir azim. gayr 
Muhcrrebe ve mühaceret gibi sebeb - fedakarlıkla çalışmış ve bir takım 
lerle çok azalan insan say1Sım arttır - yacları gidermek muvaıffakiyetin 
\"\ak yolunda alınacak tedbirler her - miştir. Nitekim. eksiklerden ve 
•alde cok favdalı olacaktır. Va't'lın mi halk ihtiyaclarmdan bir k , . . 
ı1ünbit ve mahsuldar topraklarında on ,e;ider:lmiş olması hep bu gayret 
'i:ı.ler(·c kişiyi iskan etmek kabildir. ner]inin, alakadarlarm feragat v 

Bl.iyiik Harbin bir harabezar haline dakarlı!da çıllışmış olmalarının 
.;oktuğu bu taırihl belde Cümhuriyet lücii.ir. Kazalardan bir çoğunda 

ni ~ckilde güzel eserler vücude 
Jevrind(' yeni baştan kurulm:.ı.ğa ba~ -
lanm1şt1r. Bu itibarla göze çarpan her 

rilmiş. bilharna Tatvan modern 
iskPle halini alını~ VP köylerde 

venili~. her yeni ve güzel eser devri - kınnı:ı başlamıstır. 
miz'n mahsulüdür. Yalnız belediye V ilAyct halkı üniversitenin a 
bütçe<nin pek mahdud ve dar oluşu ğı gi.inli be-k1emektedir. Çizildiği 
ım1·an hareketlerinin inki~afo1a mani 1enen bi.ivük maarif pro2ramını 
ıluvor. Hususi idare varidatından ve biki!1cif.n srmra Vanın eskisinde 
·ımumt mi.ivazeneden büvük mikv:-ısta daha yükc;;Pk bir ehPmmiyet taş 

varcl:ın vamlmasına ihtiyac vardır. J r1ında c.:ürıhe vokftır 

.Smdu·grnm bUtun tutun·e~i 
satıfdı 

... 

Reşa~1~e ve Ni''sar ~ö 
kaymalcam'ıld~rı 

Sındırgı (Husus~) - Yerli ürünler 'l'okat (Hususi) - :Reşadiye k:ıy 

Türk tütün limited şirketi müdürü Ka- mı Ferid Topaçlı Viranc;ehir kaym 
valalı HüsC'yin gelip memlekrtimizin ka-l lığma, onun yerine de Aşkale ka 
lan tütün'erini iyi fiatlarla mübayaa l!t-ı kamı Necati Gökmoz tayin edilı 
mi~ ve halkı çok sevindirmiştir, öldi.irü- Kaymakamın gelmesine değin vil 
cii fiatlarla halkın elinden tütün almağa 1 rniz maiyet memuru Raii Aycar v 
çalışan bazı fırsat düşki.inlerintn amaline ten Reşadiyeye gitmiştir. 
sC'd çeken bu hareketten bütün halk miıı- Niksar kaymakamı Şekib Yu 
nettardır. Ladik kaymakamlığrna, onun yeri 

lzmirde yeni bir hava meydam 
yapılıyor 

İzmir (Hususi) - Şehrimize gelen 
Devlet Havayolları Umum Müdürü ve 
ni bir ?m•ydan y~ri tesbit etmiştir. Bu 
meydan 2 'l0.000 lira sarfı suretile mü
kemmc1 bir hale ifrağ edilecektir. 

Havır ~cferlerine İzmir, Ankara, İs
tanbul. Adana ve Diyarbakır arasına~ 
Nisancla baslanacaktır. Bu sene hava 
seferlerine beynelmilel bir mahiyet ve
rilecek ve Türkiyedeki hatlar bevnel-
milel teşkilata dahil olacaktır. · 

Cnyhan ç;ftçi 'erine buğday 
veriliyor 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan çiftçi
lerine \'eriLnek üzere 360 ten bu~ -
dayın mübayaasına karar verilmiştir. 
Ancak umum istek 150 tenu geçm<:>
diğinden bu rniktcrr mübayaa edilmi~
tir. Köylülere bu hafta içinde dağıtıİ-
masına başlanacaktır. -

Sivas maiyet memurlarından Cem 
kan vekaleten tayin edilmiştir. 

Çorum vi'ayet meclisi aç 
Çorumdan yazılıyor: Vilayet 

mi Meclisi Vali Salih Kllıcın ri 
altınd:1 ilk toplantısını yapmıştır 

Müzika tarafmdan istiklal rna 
lınmış ve Ebedi Şefle son zelzel 
hanlarının hatıralarına hürmet 
ayakta üç dakika sükuttan sonra· 
lis aç:1lmıştır. 

Toplantıda vilayetin bütün da 
isleri bulunuyordu. Bu münas 
vilayetin bir senelik işleri ha 
vali tarafındttn verilen mufassal 
hatta vilayetin her idare şubesi 
başarılan işlere birer birer tem 
lerek geçen 939 mali yılı içinde 
telerini iyi bir surette ifa ettlkle 
laşıla'n daire reislerine teşekkür 
miş ve Umumi Meclisin mesa 
muvaff3kiyet temennisinde bul 
rııu5tur. 

Bundan sonra Encümen intiha 
pılımştır. 

( ______ v_o __ z_g~a_d_d __ a __ k_ı~ş--=s~p~o.:......rı_a_r_ı ____ ~ 

_ Hasan Bey şu ayağı -

mın haline bak ..• 
. . . Evvell küçük bir ya -

ra idi.. Gitgide büyüdü. 
. . . Aylar var ki en meş

hur doktorlar fU yaramı 
kapatamadılar .. 

Hasan Bey - Seninki d~ Yozgad (Hususi) - Bu kış gençlerimiz kış sporlarına dahcr iyi ve m 
ayak değil, Tırhan vapuru bir. şekilde devam etmektedirler. Yuka rdaki resim kayakçı gençlerimizi 
imiş yahu! terıyor. 



801' l'GSTA . 

(son Posta f SPOR Mizah: 

Bu. lıafta gapılaı:ak 
lig maçltırı 

1948 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 lirahk --= 2000. -

3 " 1000 .. - 3000. - " 
6 " 500 " - 3000. - ., 

12 " 250 " - 3'XJO. - ,, 
40 tt 100 .. -- 40ll0. -
75 • 50 • - 3750. -

210 " 25 • - 5250. -

Sarfa 

en~ neıu doktoru 

Ankaıra b0raa81 

ı.ea ..... 
Jlc!W..... - DllR ..... . ... 
Muano - UN& 
o.n.-n• - "'-· ft. 
Mlıuterdala ...... 
ilrlbeı ı• .... 
AUU 110 llralmil 
eot,a ıoo ı.na 
Madrtd 100 ~ 
Budapeşte 1110 Penıo 
IHtreı llO w;y 
Belırr&d 100 Dlnu 
Yotollama ı• Yen 

.......xa 
6.21 

ı10.19 

2.95 
6.6575 

29.105 
,9.2377 
11.8675 
0.965 
1.57875 

13.1576 
23.3525 
0.9475 
3.065 

.I0,915 
•totııolm 100 İneç Kr. li0.8275 

F.aham.,. ...,,., 

Sıvas-Eızaıanı ll 
l!nıas-Erzmımı m 
.t!ıvasırsanrm ıv 
eıvas.bzurum v 

19 90 
19 20 
11120 •20 
!9.20 



iZ Satf• SON POST!l 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZ-
MA, NEVRALJi 
·KIRIKLIK 

ve bütiln aırılarınızı 

derhal keser. 

lıizumuncla günde 
3 Kaşe alınabilir· 

. . ' i • ' . , .. ~ ':' - ' ., ,· . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

Li 
Diş Macunile 

Fırçolamalısznız 

Çünkü: 
• Bir d€fa fırçalamakla dişler te • 
mizlenr:;ş olmaz. Ağız guddelerinin 
ve dahili uzuvların müt€madi ifra
zah, dışardan mütemadiyen alınan 
ecnebi maddeler, mik.roblar, y€mek 
içki, sigara vesaire, dişlere, diş etle • 
rine bin bir mikrop aşılar, arızalar 

husule getirir, Bunlar birike birike 
nihayet dişlerde çürüme, etlerde il · 
t!!lablar başlar. Artık felaketi önle • 
mek ve durdurmak güçtür. 

Va '<tinde ihtiyatı 
elden bırakm1yarak 

dişlerinizi 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

R A D Y O L İ N' le 
Fırçalayınız. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Mil
dttrliiğünden: 

Okulumuz dökümhane.!lnde font w bronza atd her nevi döküm ~eri hem temiz hem 
ehven olarak dökülür. (998) 

Böbreklerden idrar torbasına lmdar yollarda.ki hastalıkların m.ikroblarmı 
kökünden temizlemek için BELMOBLÖ kullanımz. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttmr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
ve yeni bel.soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumla· 

. rın, mesanede tqların teşekkülüne marn olur. 
DIKKAT: HE L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULlJNUR. 

~ ~ş,:-·. . . i - . 

Son Posta 
Yemıl, Blyast, Havadis ve Halk gazetesi 

Yer~batan, Çatalçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün halkları 

mahfuz ve gazetemize aidd.ir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

::; 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 76U 4VO 15U 
YUNANİSTAN 23-1'.J 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1401.1 800 :;oo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme;. 
llanlmdan meı'aliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

~-· ................................................. .. 
f Posta kutusu : 741 İstanbul l 
! Telgraf: Son Posta i 
i Telefon : 20203 j 
..., .............................................. ·-"' 

............................................................... 
ANAPIYOJEN 

Dr. ıHSAN SAMI 
İetreptokolc, 1.tafilokolı:, pnömokok, koli, 
pıyosiyanilderin yaptığı çılJaa, yara, akıntı 
ve ciid h .. atelı~lısrıoa lı:er'ı çok tea'Lrli taze 

W' .- a,ıdır. 41----1' 

···························································-

ilan Tarifemiz 
Tek ailtun santlml ........................... 

sahile 4<JO kurut 
sahile 250 )) 

sahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 » 
iç sahi/eler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir mllddet zarfında faz~ 
laca miktarda ll!n yaptıracaklar 
ayrıca tenzilatlı tarıfemlzden 1atitade 
edeceklerdlr. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife deıpi§ 
edilmiştir. 

Son Po.sta'nın tıcart ilAnlanna aid 
işler için ıu adre.se müracaat edil· 
nıelldir. 

İJ!n.cılm KollektJı tHrketJ 
Kahram.a.11zude Ban 

Ankara caddeal 

Son Posta Matbaası 

Neiriyat Mudürii: Seıim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ASAN 
Tıraş Bıçağı 

100 defa 
TIRAŞ EDER. 

Dünya çelik fabrikalarını .-e 
traı bıçakları müesseselerini 
hayran eden HASAN TIRAŞ 
BIÇA~I insanı zevk. huzur 

ve neş'e içinde bırakır. 

10 adedi 50 K. 
HASAN DEPOSU: BAHÇEKAPI 

Beyotın Tramvar Daralı Karıısında. 
ŞUBELER t: Galata: Karak:Oy, Beyoğlu: 1stiklAI. caddeB.i. Kadıköy: 

Altı yol ağzı, Oskndıır: Hakimiyeti Milliye ·caddesi, İzmir Kemer Altı. 

r VENi 
BiR 

ZARiF 

SAGLAM 

DAKiK 1 
SANAYi 
Formülü! 

UYAN-
DiRiCi 15 
BİR 

s;NGER 
SAATi 

SENE 

GARAN

TiLi 
No. 400 Kromdan, Beyaz Minelisi 4 LiRA 

Taşra siparişlerine beher saılte 25 kuruş Posta masrafı na.ve olunur. Bu 
~evkHJa.de saatltırden edinmek için acele ediniz. Zira mevcudu azdır. 

Singer Saatleri Mağazası 
'1Daımıc::~ı:::rıı:ı;,ym• 1stanbnl Eminl>nn Cad. 8. Tel: 21964 

Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden: 
Sivas cer Atelyesl kalorifer tes18atanda çalıştırılmak üzere imtllıa.nla bu J.alerde ta • 

lışmı~ ihtisas sahibi bir 1şe1 alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanla.rda.n aa.n'a.t. okulu mezunları tercih ~ek ft Uyak.at-' 

lerlne göre 90.100 lira ücret vertlecu:Ur. 
isteklilerin vesikalarile beraber dllekçelerini Anka.rada Oer Dairesine cön.dermeWi 

veya bizzaıt müracaat etmeleri • cl88:a dl86» 

Tatlı, Midenin cilasıdır! 
Fakat bu söz. 
Gelişi güzel bütün taUılar için söylennıif değildir ... 

ALI U • ı • 
1 

Ticarethaneleri 
İstanbul • Karakay - Kadıköy - Beyoğlu 

Devlet de~iryollar1 ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 
İslm, miktar ve muhammen bedeilerile muvakkat teminatları aşatlda 7a?JJı t~ 

liste muhteviyatı malzeme 29/2/1940 Ptrtembe günü saat 15,30 dan itibaren aıra ne fi 

kapalı zart usulü lle Ankart.da İdare blnaaında satın alınacakb.r. 
Bu ı~e girmek Jstiyenlerin h1zalanDda yazılı muvakkat teminat lle kanunun ıayJtı 

ettiği vesikaları ve teklinerlni a}'l).l ıtın sa.at H,30 a kadar Komisyon Rewıtıııe vet· 
melerl Jazmıdlr. 
Şartnameler 600 kuru~ Ank.a.ra " 
No. Miktarı İsmi 

1 
2 

Ton 

300 
1400 

Sürtof yatı 
Rezidl1 yalı. 

.Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. cıııı> 
Muhammen M.u~t 

bedel teminat 
LJta Llra 

120.000 
224.000 

'1250 
12450 

--
( TiYATROLAR J 
Şelılr tlya.trosu Tepebaşında dram :ımmıııd• 

Up.m aaa' 20,JO da 

O Kadın 
ı.ııtıll caddeaı komedi tı.cnıııda 

•ttaın "aat 20,110 da 

Oğlumuz 

Halk oper.eti - Yalnız bu akşam şeb' 
zadebaşıında Turan tlitya~ 

Zozo Da~la 
Kediye Peynir ., ........................................................ -••"" 

,. Doktor. 1. Zati Ogel 

G ELMiŞTiR. HER YERDE ARAYINIZ. 
Belediye karşısındaki muayeneb•· 
nesinde öğleden sonra bastalarınt 

'IJJJJJkı•••I" kabul e4eı. 


