
~AL K 1 N GÖZ o· 
tlALKIN KULAGI 

~ALKlN DiLi 

- Sene ıo - No. 3430 y az:ı işleri telefonu: 20203 

Avrupanın sulh 
ümidi Nevyork:t_~!!, 

yola çıktı ---

Soğuk dalgası 
bize de gelecek mi? 

..ı..-. .......... 
bulı-llllı:l-!':"fl-• ·--.,., .. , 

CUMARTESİ 17 ŞUBAT 1940 1dare işleri telefonu: 20203 lhtı 1 ltUl11f 

in er ar ım e i or ar 
Harb endi,e verici 

bir mahiyet kesbeffi 
Sovyetlerin insan ve malzeme zayiatı 

korkunç bir dereceyi buldu 
lsve9 askeri yardım talebini reddet~I 

Lonclra, 18 {Hususi) - Stokholmdan alınan haberler, Fin- tunlan yazıyor: 
ıi 'iya ~larbinin cidd1 bir mahiyet keııbettiğini ve Finlerin FinlAndlya hdkQmeti artık yalnız b~ına mukavemet ede-

c'naışe verici bir vaziyette bulunduklarıDJ. bildirmektedirler. miyeoeğini ve iki İsveç fırkasına ihtiyacı olduğunu, yahud da 
. Fin gazetelerinin baş sayfaları, harbde ölenlerin isimlerile 

1 

Baltık devletlerine müracaat ederek yardım istemek mecburi-
doludur. yetinde kalacajını bildirmiştir. 

Bu münasebetle, Stokbolmda çıkan cA.ftenbladeb gazetCAi (Devamı 3 üncü ıayfada.) 

Geneml Deedı 
İngiltere h9kCimeti tarafından zelmle 

fellket:zedelerine tahs.iı edll'ell etY• ve 
yiyecek maddelerinin tevziine bizzat ne

(Devama 8 inci sayfada) -···-···-9 .. ü-G.CfN __ _ 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

0.taJ 

Halid Ziya Uşakbgil 
[Bugün 8 ncı ayfada] 

Bulgaristan barış ve 
bitaraflık si9asetinde 

devam edecek 

Bit mücadelesi 
nasll yap:ahyor? 
Dün mücadele memurlarile birlikte Küçükpazardald 
hanları ve bekar odalannı gezen " Son Posta " 

muharriri neler gördü? 



2 Sayfa 

Her gün 
Arorupanın sulh ümidi · 
Nevgorlltan gola çıktı 

Ekrem Ufakhgil _J 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

- Zafer, muvaifaldyet temenni eder. 
İtalyanın Rex transatlantiğine isim 

koymak için İtalyanın en yaşlı ve dürüst 
ışçi kadınım seçmişlerdi Kadın sevincin
den ağlıyordu ve geminjn köpeştesinde 
şampanya şi~sini kırarken: 

- Sana sulh ve saadet zamanlarında 
muvafiakiyet dHeriı:n, dedi. 

Rex transatlantiği Amerika C:i.mhur
reisinin şahıli .müım.essillei'ini Avrupaya 
getirırken sulh ile baro arasında bir köp
ru hızmetini görecek mi? Ümidsizlik i
Gfnde ümi<i arayan muztarib dünya şim

di bunu d~üyor. 

* 1939 yılının son aylarında sulhü koru-
mak için yapılan son teşebbüs ltalya baş
vekilinın bir telefon muhaveresinden 
çrltmı.ştı. Harb başladıktan sonra harbi 
durdurmak için yapılan ilk tecrübe jse 
Felemenk ve Belçika hükümdarlarının 

anıulanndan doğdu. Her iki teşebbüsü de 
daha ilk admılannda akim bırakan zfü
niyet bugün gene mevcuddur. Biliıı.mi

yen nokta ~ buçuk aylık tecrübeden 
sonra zihniyetin ilk hamle esnasındaki 
fiddetini ne dereceye kadar muhafaza 
ettiği, ve tatbik kabiliyetine ne dereceye 
kadar inanıldığıdır. 

* Papa 12 inci Pie uzun bir cinkıtaı mü
nasebet> devresine nihayet vererek İtal
ya hükü.mda:rlanru ziyaret etmeye gitti
ği gün bu ziyaretin yapı!abilecek yeni 
bir sulh te,ebbüsüne mukaddeme olması 
ihtimalinden bahsedilmişti. Gene o gün
lerde Amerika Cü.mhurreisinin 1870 yı

hndanberi unutulmuş bir adeti ihya ede
rek Papa nezdine şahsi bir mümessil gön
dereceği rivayeti çıkınca iki hadise ara
sında bir münasebet aranmıştı. Gene o 
günlerde Felemenk ve Belçika hüküm
darlarının ille muvaffaki) etsizlikten ürk
miyerek yeni bir hamle için Papanın 

fikrini istilzam etmiş oldukları söyleni
yoıdu. 

O zamanlar bir Fransız gazetecisinin 
GaDus imza.sile cL'intransigeant> da çık
m1' olan bir yazıSJnda aynen şu satırları 
okumuştum: 

- Şu halde hükmedilebilir ki P.apa 
on ndnci Pie ile İtalya kral: bir uzlaştır
ma hareketi tasavvur etmektedirler. A
merika Cümhurreisinin Papalık makamı 
ııezdine bir mümessil göndereceği habe
ri bu su-aya tesadüf ediyor. Bu, bir te
sadüf olama. 

Fakat bu teşebbüslerin hemen yapıla
ca.tını sanmak fazla ileri gitmek olur. 

Vatikanın yüksek ihtiyatı, İtalyanın 
tnce zekbı, Amerikanın realizmi, hiç 
fft.phesiz henüz hulfıl etmemiş ol.an hare
ket dakfkaısını tec:bit etmek için toplana
caklar, bir yere geleceklerdir.> 

O zamandan bugüne kadar geçen 
zaman içinde Amerika Cümhurre
fsi VatiKan nezdine bir mümessil gön
dermek kararını takiben A "TUpaya da 
bJr mü.şahid yollamak kararını verdi ve 
bu dakikada hEr iki mümessil de yola 
çıkm~ olacaklardır. 

GaUus'un haftalarca evvel kaydetmiş 
olduğu yü~k ihtiyat, ince zeka ve rea
ltmı acaba barekote geçmek zamanınm 
geldiğine htt:kınedecekler mi? 

Ümidsizllk içinde ümid arayan muz
tarlb dünyanın düşündüğü ikinci nokta 
da budur. 

SON POSTA " 

Resimli Jrlakale : ~ 15 inci asır, 20 inci asır :g 

Şubat 11 

Sözün kısası 
-···----

Sütunlar arasında 

E. Ekrem Talu 

N eş'et Halil Atay, Ankaraıııll 

biricik gazetesine. kardeşi " 
nin'kini çok andıran o nefis üslubu illi 
Amerika hatırc!'.1.arı yazıyor .. 

Geçen günkü yazısı şöyle başlıyor~ 
, du: 
' cNevyorkta yazılacak daha başkfll 
şeyler de var. Mesela. tramvayda, oto• 
büste, her yerde. herkes. amma her " 
kes, yanındakinin gazetesini okuyoıtı 
Biri, elindeki gazeteyi açıp okumağıt 
başlarn;.ısın! Hemen, sağından, solun ~ 
dan, arkasından, önünden. birkaç klşl 
gazetenin üzerine eğiliyor ve okumağa 
başlıyor . .. > ' 

Daba aşağıda da şu satırlar vaırdı: 
cNevyorklulann büyük, çok büyl\~ 

bir kusurları var .. hemen hepsi ye~, 

önlerinf' tükürüyorlar!.> 
Eğer, Neş'etin seciyesini yakındal'I 

tanım~saın. Amerika diye bize gene bf.< 
Eski Romada ıöyle söylerlerdi: :Yeni dünyanın gördüğü tahkikat ise f\ldu.r: zi arJatıp şaka yapıyor derdim. 
- Bir bakır parçasına muayyen bir kıymet izafe cde.r,!k - Bir adamı ill veya bu hadisenin, yahud tesiri.o .sevk! Meğer komşunun gazetesinin üze ~ 

para diye kullnrıdıran kral insana da diledi~ kıymeti ver- ile layık olmadığı ibir servetin, yahud müessesenin başında tine eğilip okumanın ve sokakta kal " 
mek hakkına maliktir, o adamı kendi hakiki kıymeti ile görebilirsiniz, fakat kanaatinizi söylemek elinlzdedlr, bu- dınmfara, gelişi güzel «lfiltoz> fırlat 4 

d~ğil, kralın zorla. kabul ettirdiği kıymetle kabul ettirmt'k :nu yapamadığınız dakikada biliniz ki, yaşadığınız muhit manm yegane amili biz değilmiş!~ 
mecburiyetirıdeslııiz. orta asır muhitidir, tekamül etmemiştir. Memnun oldum .. bu d~ bir tesellidir? 

* 1 

;f~;~;-~E:·:~: 
/(-ffe .... r.-g ..... U·n······b .. :ır····· ;k;;-·" ::rn!!~':a :•:f dağnnu :n ~!:~ maddel~rinın kıtlığln , 

t l ? Şaka bertaraf: Böyle aksakhklai r.::::;;;:::-, Bilir mis n z halk üzerinde fena tesirler yapıyor. 
Hangi doktor tedavi Hindli nasyona- Çünkü c.evletin bizzat idare ettiği iş " 

Soğukkanlı 
Bir lngtliz 
Miçosu 
İrlahda denizi-

IS TER 

ettiyse listlerin başı olan, lerdc daha ziyade .infuam görmeğe R' 
bu yüzden birçok 1 ıştık. 

Dalgın Mr ttlim h<l$ta1anmt.§tı. Bir kereler İngilizler- Sonra bir de on bir buçukluk biri~ 
doktora gitti. Do1çtor dalgın alimi m!ı- le çarpIJaD, her- ci nf'"1 sigara çantalarının sene başınıt 
cıyene ettikten sonra: hangi bir tazyike dan itibaren pakete tahvil olunacağms 

- Merak edilecek bir ~ey değil, ~ oruç tu~, dair rE>.srru ağızdan aldığımız vadin na.-4 
dedi, üç sene evvel ben de ayni hcu- günlerce hap:i.ste den verine getirilmediğini de bazı 0 ~ 
taı.ığa tutulmu§tıtm. Az zamanda iyi . ~tan Mahatma kuvu"cnlarnn soruyorl~r. 
otdıı.m, hiçbi7' ıemm kalmadı. Gandinin hakiki :me9leğinin ne olduğunu N den nı· soruyorlar? Ne hakla mı1 

Dalgın dlim Tıeyec~nl:ı ~ordu: . bilir misiniz? .. Hayır değil mi? .. O halde Vall:h ne ~il 'rn? Halkın ağzı torba 
- Aman çabuk söyleyın, 1ıangı • biz size söyliyelim ki Gandi avukattır ve d V•ı ki b"' er l . t 1 

doktor ~zi tedavi ettiyse ben de orıa ~ Hind barosunda kayıdlıdl!'. Bugün yet- egı uzesın .. soruyor ar. ış e .. 

gideyim. E ~ yaşında bulunmaktadır. * 
\., ~ İstcınbulda. hayatı ucuzlatmak içill 

-·· B d d k uzun zamandan.beri devam eden ça • 
Bir timsahın kartunda ug ay gıgznı içine üşere lışmalar nihayet semeresini verdi: Si 4 

bulunan hazine boğulan adam ne1Ila fiatlarından birer miktar daha 
tenzilat yapılacakmış! 

1 NAN, 1 STER INANMAt 
kendimizin dalgaların arasına gömillebileceğimizt clilfiln • 
mez olduk. 

Sabahtan akşama kadar hastabe.kıcılık yapmakla veya 
denize ö1ü stmakla geçen bir g;!lııden sonra iecelert beş on 
arkadaş yemek salonunda b~tuk mu hep bit' ağızdan 
şar'kıya ba~lıyorduk. İçimizde bir de pl}'1Uı1at vardı. Adeta 
kendimizi unutuyorduk: 

- Gemi gelir yan gelir, 
İskeleye şan gelir. 

Şarkısını o vakit 5ğrendim. Binaenaleyh her §arkının ve 
cUnblişUn mut~aka neş'eye <h!l!let etme~e ben inanıyo
rum>. ey okuyucu sen: 

Bundan sonra. hay~t pahalılığındalt 
şikayet edecek olanların alınlarını ka,ıj 

rışlay~m1 

Gü?'.el San'atiar mektebi talebcs~ 
kıymetli hocaları Çallı İbra'himin ~ereı 
(ine bir çay (!) ziyafeti ver~ler. 

Bu ha beri veren gazeteler, bu ka • 
dirşinas;\ne tezıahürün csabaha kada1 
pek neş'eli bir surette devam ettiği.nb 
yaz.1yorlar. 

Aziz üstad çayla pek neş'elenmefi 

v-e çay z:iyaietlerinin de sa!bahlara k~ 
daı- devam etmesi pek de olağan işleıı 
den değildir. 

Doğrusunu ikrar edememişler, barl 
cmuh~elit bir çay ziyafeti> desel-erdi ~ 
insanm akh şu basit havadise saplan ı 
masaydı, olınaz mıydı? 

C. Ckıuım. ~alu 
·-·····...-------·---------········ .. ···· ................ -/ 

Halifaksm zevcesi Papa 
tarafından kabul edildi 

Vaticıuı 16 (AA.) - Papa. bu saıı 

hah İngiltere hariciye nazınnın zev • 
cesi Ledi Halifa.x,ı kabul etmiştir. Re ı 
takatinde oğlu bulunmakta idi. _ ...................... ·-······--·····---············· 
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80Jlf POl'l'A 

iki Danimarka vapuru 
daha torpillendi e 

zeız le ıeıaBetinde 327Q1 Ul~Ddlf.10 öldUöU :§~~§~~~~ • Bu/garislanda geni bir 

-e 1404 Bişinin uaralandıüı tesD.U edildi ~~~!;:~~;:~~ m~~~~~~f~E 
Erzl•ncanda yepyeni bir şehir kuruluyor b 1 de Baıvekll Köseivanof mevkUnl, tendi b.. genç su ay arımız bln~nın maliye nazın olan profesör .P'llofa 

terkettl. Ayni zamanda Köaeivanof kablne -

On beş gün içinde 30 dukkln ve 10 ev yaplldı, ayrıca 20 (R ...... rafı t lnd .... -da) atnln dahW7e nazın olan Vedef de ,eni hL 1 b 1 d ~.... 3,.. ttlıntıt teşekkülü haricinde taldı, Böylece. 
portatif evin de kuru masına aş an 1 Genç mbaylanmız 6ğleden 6nce an- Jeni k'lblne 1t1 esti nazırdan mahrum ola -

?erinde mızıka olduğu halde tnua mey- rat bütün kadr~unu muhafaza etmek .su • 
Ankrırn 16 ( Hususi ) - Erzincan can kunıluyor. Eski Erzincan şe~~inin ev daha yap_ı~ak üzere bulunuyor. danına gelerek Zafer anıtına bir çelenk retUe ve ufak bazı delifitlltlerıe faallyetane 

~ h 
1 

~-- .. ıinde Askeri Orta okuldan ıtıba- Bu hafta ıçınde Erzincana ...... - ._ . devam edecetUr. 
a\'Hlisindeki 1er sarsıntı arının ~--. • l Trabzon şosesi köy olan ve ha . en ycnuu auymuşlardır. Havanın ~deaWiJI- Bu libl tebeddill anlarında mutad olda -

~beb olduğu insan zayiatına dair bu- ren şimale do~::n şehrinin ku _ yıkılan Yalnız reke~a~~a tamamen ne ve yalmurlu olmamna ftlmen kala- tu veçh!te reni tablnenin harici lllJuette.., 
l'adaki resmi makamlalra gelen mabi- üzerinde yeni leri bağ koyunun de temel- balık bir halk kütlesi uıua meydanının herhangi bir dellfltllt 7apmlJ&C&lı söylen. 
ll'lata ~öre ölenlerin savısının -42 7-4 I ve nıltnasma başlanmı.ş~· ııçılacak ve köylüye ev ya'pılma - etrafını çevrelemlf bulunuyordu. Sübay- mlf~!.r. 
Yo1tralıların 940-4 ld ~ anlaşılmıştır. Havanın mulıalefetı ve y~~e :o sına bqlanacaktır. Diğer yıkılan köy- lann, mılnnnın iştirakile l&ylenen latik- Yukımtı aatırlarla bir ~tıarmm için bet• 

E 
. 0 Uo .• .. tim kadar kar buh.mmast 14çılerın lerin ih::yas · · .1A lenml7en bir buhran olarak taalf eJledl • rzıncan vilayetinde: 15-470 olu ve 1811 • • • 1 ıçm vı ayetçe aynca ter- W maqmı mütealnb genç bir sübay me- l1m bu tebeddülün hakikatte 'f1lku ıca• 

4117 yı:.ralı, Sivasta1 7S83 ölü ve 1969 ve iş başında bulunanlaınn azını ın • tı~at alınmaktadır. Y~ılan evler ve zun olan talebeler adınll heyecanlı bir ettlrebllecet bam a'ebeblertn ı:.ıe~~dula 
Yarah: Tokadda 6828 ölü ve 1976 ya- patın devamı.na mini o~yor. . ~Anlar muntazam bir plin daire- hitabede bulunmUf ve bunu miltealnben t1md! anlqılmattadır. 
raJı; Giresunda 

1439 
ölü -488 yaralJ; İstanbulda Nuri ~ral' fabnka - s~de yaplılınakta. gelişi güzel inşaata de Harbiye okulu marp 16ylenmlftir. Şöyle ti: Xllıselnnof tabl.neat lttldar mn 

ArnawRda 
660 

ölü 
118 

y;.rafr Orduda sın.da bazırlaneı portatif evlerden 20 musaade edilmemektedir. Atatllrldin ı:nıane-ri hamrunda tunde bulundutu dört aene sarfında mem _ 
4
63 

.: .. . ' 
233 

deJ' gelmiş evvelce hazırlanan mun- Vadi. ekili Hilm' leketlnln harici münuebetlertnl hakıtatea 
olu 488 yaralı; Gümilşhanede a 1 ğ' 

1 
te U "zerin ku de h v ı Balcı. fellketı.e - uıu.s meydanındaki bu merulml mtıtea. ldta7eUe idare etmlf, zaman .zaman h1d at 

alü 82 yaralı; Samsunda -4S ölü 142 tazam ve sa am me er u... e - alka yapılan yardımlarla bizzat tıb aübaylarunıs okula d6nm8'ler '" aaat halara ılren tomıu mOnaaebetlertni, Bulp.. 
)'aralı; Tuncelide 8 ölü 7 yaralı; Yoz- rulmacuna başlanmıştır. Di~ yirmi meşgul olmakta ve her gün inşaatı ta- ıs te de 1e119 atıbaylarmmdan bir snıP rlat!Lnın an'anevl durumundan eeuıı feda -
ıad :fa 

6 
Ölü 

6 
aralı" Niğdede 5 ölü ev de yolda buhınmatadır. Gelir gel- kib ve tetkik ederek kısa bir zamand81 Atattlrktın BtnotrafJ'a ma..tndetl mun.k- 'ttrlıt yapmadan muhafaza ve ıalah e1ıe -

Z yar lr Tr b Yd 
3
• .. 

1
.. 

9 
aralı. mez bunlar da lrurulacaktw. Bundan yeni şehri meydana geti k 'çi tat tabrlnl ziJ&m ederek blr oeıenıı: to7 - mets muvaffak olmuş bir hllttmet heyeti 

a , a zon a o u ~ ... ır Kmla hesabına ı s gün zarfın- zaml rm.e 1 n a - mQflar ye Ebed! Şeftn manevi humrunda tdL Bu:ıun başlıca sebebl, Köselvanofun bL. 
Bu hususta mütemmim malumat gel- ba~~ Y

30 
dükkan 

10 
mesai sarfeylemektedır. elllml1l•rdlr. rlcl ı11~re olan ve bunlan idaredetl Ttltııta 

ll'lel-te olmasına raEtmn rakamların da ''Jliyetçe ve ev ya • Halk büyük Türlt milleünin ve • idi. 
\at•·ye Ç(>k yakın olduğu tahmin edil- p!lmış ve bu suretle şe~~d~ ufak Cümhuriyet hüıldl.metinin acil ve de - Yemın merMiml Bulgar Baıvekllinln bu btıy1lt mezlyet..1DI 
~tedir. da olsa bir piyasa ~s edilmi.ştır. Vi- vamlı yardımlanndan Ç(>k mütehassis Saat 14 te Harb okulunda J&Pılan yemin mukabil dahlll a17asette kendialne atfedllell 

b la t alınan tertıbatla 100 baraka ve · ttard merutmlnde iae Meclla Re1l1 Abdtııballt baza nownlar vardı. Me.cıell ıenf4 halt ttlt 
..,.._ ~rzincan 16 ( A.A.) - Yeni Erzin- YP !!e rıınne ır. Renda, Bqvekll Dr. Reftk Ba7dam, lılllll lelerini allkadar eden bazı meaelelerln tel&t 

F
. 1 d b ki. 1 Dtln 1 A.lm Müdafaa, Dahlll~. Harlc1ye, Nafıa, Maarif t131nde. halle, bqveklll un derecede hara -

in ar 1 m e ıyor ar &il Vetlllerlle Büyüt Erk.A.nılıarblfe ve Milli retll görememek kanaatinde idi. Nltetlm, ba 

1 

er y tahtelbahlri Müdafaa ertlnı. hizmette ft mütetald or- tanaatln neticesi son Bulgar lnUhabatında 
, du menaubl&n; matbuat mümeaaWert ve tenl!lnl gösterdi. Hilk~met partW, re.mal 

1 1 · müthı• zayiat vermeııı.· in daha batırıldı kalabalık bir davew tütıeal hazır bulun_ beyanlar hlllfma parlat sayıiamıracat bir 
Gazete 1·1.t.ve ediyor·. Aksı' takdirde, bil taarruz ıse '9 al • a muştur. neti~ almış bulunuyordu. Esti partiler il _ 

l'inıandiya kendi menfaatlerini olduğu taç eder. • Okulun tonfera.n.s aalonunda yapılan bu yas!'tlne nihayet vermekle beraber hallruı 
~ar fsveçin menfaatlerini de mütees- Harb Yazıyeti ~~a 16 (Hususi) - Şimal deni- merasime İatitlll marşUe l>a.tlaımuf ve Uk meyil TP J.stetlerı üzerinde son derece bu • 
llr edebilecek şartlarla barışı istemek Diğer taraftan harb vaziyeti hakkın • zl uzennde tarassud uç~lan yapan bir olarak ttıraüye gelen Harb Ottııu tumanda- aaa davranan ve memleket işlerini bu ba _ 
lrlecb · akt 

1
.'\-- . k ed' . İngffz tayya'recis' b .. deni nı Tuheneral öıner Erdemer genç aüba7 _ kımdan geniş parlmanter bir idare varmıt 

unyetın?e kala.c ır.• • • da §U ~a wıuat verilme t ır. _ hm · .. .. .. ı. u~ z sat • ıara muvaffatlyet temenni eden ve ordu libl tedvir eden Kral Borls bu neticeyi gG-
\ İaveç Finlandiyanıa talebını Bugun Kareli berzahının uç esaslı . da gord~ğü ve dalmaga ancak va- içinde tendllerlne düşen rüUet vazifeleri rer .. ~ hükumet teşekkülüne yenl bir veçhe 
I reddetti merkezinde yani Sununa, Taipa!.e ve Oi- kit bufan bır Alınan tahtelbahirini ba- izah eo1en bir nutuk 1rad eylemiştir. Dr. bin ve hlr diğer çehre vermek lstemlf olacaıt tı 

Stokhol 
16 

(A.A ) _ Bugün Stok- nolada hücumlar devam etmektedir tırmışhr. başı Galib Oöker de bir nutuk lrad eyle • son tebeddill vulrua geldi. 
boı m, · . . İ . . .. . · T . w • ml.ş ve genç aübaylar adına üatetmen 0r Bu glbl deltşlkllklerln harici alyuet !lze 

ınd.~ ~eşredi~en bir resmı teblığde s- Finlenn Summa bölgesınde cephe hat- . t- ayyaren1:11. attıgı. bombalardan . ?ı- han da heyecanlı bir hitabede bulunmllf : rinde müessir olmıyaca~ının bu gtbl ahval : 
~. hü.kwnetının doğrudan doğruya as- tında bazı mevzileri terke mecbur kal- n uıhtelbahırın perıskopuna ve dıge- tur. de beyan edllmeslnln mutad olması me3e!e. 
ken yardımda bulunması için Fin hülul- dıklan, fakat Oinolada evvele'! terkeot- ri de küpeştenin ortasına isabet etmiı Bunu mtlteakrb; mettebden blrtncllltle sine gt"llnce; böyle bir ihtimalin bu defatl 
lneti tarafından yapılan talebi reddetti- tikleri mühim bir mevzii jatirdada mu- tir. çıtan t.opçu utetmenı Durmup7 ile met. Bulgar tabiMst tebeddllllle allkadar olma • 
li bıldirilmektedir. vaffak oldtıklan bildirilmektedir. Bu suretle son bir hafta . 'nde b _ teb ltlnclal piyade aatetmenı Mahmud MI- dılı~ dış lflerlnin batına ıetlrllen zatın hl 

B .v • • • .. Fin- .1ç~ a tat ve metteb tlçüncOstl Abd6-med'de B vtJ"'t.nden lst1d1Al etmek tolafdır. 
il u tebligde lfüdinldığıne gore, y eC:i ura tank tınlan Alman tahtelbahirlennın sayısı M. Mecllal AbdWhallt Renda tarafında bL Yenı Bulgar bartclye nazın Popot'un en 

nd!yaya yardım meselesi • 13 Ş~batta Summa taarruzu esnasında hazır bu- 6 ya baliğ olmuştur. rer altın aut verllmlftJr. n aon vazifesi Belgrad .ııenrııtı tdl. Bul!farla • 
l'ınJandiya hariciye nazırı 'Ianner ile İs-

1 
b" -~ld, Ru.al - .. ı. bir Mektebin btrtnclal olan utetmen Durmut- tanls Yuıroslavyanın ahenkli bir .surette ya.. 

~ başvekilı ve hariciye ile harbiye na- unan ır "1--ro:_·i·-~- arın . 5~ A dlı•ye 1 "ekı•ıı• ay otuı J&f ktıtiltüne ıoe ncı cJvlJf çatm11- f&Jnalannın aamlml taraftarJanndan blrt _ 
'1rla .. .. mele.r madeni kütlıe hauıwe Finllndiya hatla- V ~ tır. dJr. Bu da ır&tertyor t1 tendlal, aJDf • 
itin rı ara:ında ~u-~ubula~ goruş n istikametine atıldıklannı bildiriyor. l Meraalmln bu aatba.aından aonra Harb man:ta Baltan blrlltlle ;.tından tefriti m;_ 

sında ilen surulmuştur. Tanklar beheri lO tanktan mütefekkil 7 zmirde oka!u ancalı merulmle aıona getlrllmlş D.lde tayda ıörenlerdendtr. Bu bakımdan 
F ana z matbuabnın Dffl'İyrb sıra üzerine t kkül etmlf sağlam bir ve otuı ala7 kumandanı kurmay albar Beh- :rent Bulvar htıkftmet tebeddtıltlnde harici 

Paria, 16 (A.A) - 1'~ı-ansız matbuatı, blok halinde :ı,liyordu. İnsanın kendi- Söke, 18 (Husual) - Adliye Vekili ~~~öterbıendc; ısfibatıylan 7emln etmete ça... alyuet v"~h:m::. mön~ır olabUeoet bir ma.. 
)' 1 . k Fethi Ok b,._., ref'k k al ..... .., ve u avet tıerlne ırrup tnıP tah- na &J'l'ma o., .. ı , wemes. , 
~ andıya harbı ile meşgul olma ta ve !erine doğnı ilerliyen bu dalgaya muka- yar ""6~n 1 ~sı, ızı vem - llf merulml :yapılmıştır. <) • m ı:;; FınJandiyalıların kahramanca mukave- .. d yetf erklnı ile birlikte Sökeye geldi, ka- Bundan aonra meraabne nlbaJet verllmt.ş '-" 11/ı.m l/r:' onuf. L ,,,,_.,. 

lnetını tebarii.z ettirerek bu memlekete vemet şoyle ~,çellkgörmeye . ahi t7 !abalık blr halk kütlesi tarafından teza- ve hazırlanan btıfede davetıner 1.zu olun -A--d -#;··-;· .. ··-··· --
lerı surette yardım yapıl:"tıası liızumu ü- bammü! etmesi 1.çın ten sinırleri o. hüratla kar§ılandı. Vekil istasyonda as- mtlflardu. - il in mr USU 
~rınde w-ar e lemektedır. lmak icab eder. Fınler bu dalga~a da kah- kerl merasimle klll'fJlandı, müteakıben Bu aene binden fazla talebe mezun ol- y,fRf eff/ 

Y ramanca mukavemet etrnişlerdır. h"kU t Parti . Ö muşt.ur. Mezun talebeler bugünden itibaren 
Journaı gazetesi diyor ki· • • u .me ve vı ziyaret etti. ğle ye- H f11r. izlnll olarak memleketlerine hareket Ankara 16 (Hususi) - Aydm .meb-
En ziyade nazarı dikkate a'.a.cajımız F•sıl•sız mıtraly6z •t~fl karflaJnda .,.,~~nf kazanın ileri gelen!.erinden B. etmişlerdir. AJ 11>nunda tat&nbuldatl aıruf usu Mümtaz Kaynak Antalyada mc· .. 

Cihet, Finlandiyanın adama olan ihtiya-1 Ruslar, aağlam bloklar halinde buz ü- Huseyinin evinde yet:li. Akşam Belediye mette'>lertnde yerleşecetlerdlr. ten vef:ıt etmiştir. 
Cldır. Mütecavi durmadan hücumlarını zerinde ilerliyorlar ve Fin mitralyözle- tarafından şerefine bir ziyafet verildi. ___ ....................... --·-·---· .. ·-··--···· .. --··········· ............... _ .. __ _ 

)'en er ve müd~i her daım ıstihklm ba- rinin fası1ası~. ateşi altında mütemadi- Vekil yarın sabah lzmtre hareket ede- Salaala.taa Sabaha 
tında beklerse bir daktka gelir ki. mad· yen yere serılıyorlardı. cektir. 
di yor""'"'""·k :nanevi kuvvete galebe ça-j . Bir m .. iişalıid, bu çeşi. d hücumlan tam ===-:=:1-=------=--========-• 

•..uuu illik 
1 

Uyelert Manerhaym hattının vazlJetlnde h19 
lar. Kararlarımızı fillyat mevkime çı- bır de 0 arak tavsıf etmektedir. bir det'.şttlit vOcude ıetlrmemekt.edir. 
karmakta acele etmek ınenfaatımiz ikti· Fin tebliği R:ı:ı !aamızu dtın ve eneltl gün en tld-
&asındandır. Vazıyetin tehlikesı bızi da- He"slntl 18 (A.A.l _ Re8ml tebUI· detll tttllnl almıttır.tnaan ve mal21eme la.. 
ha zıyade aceleye sevltcylemelidL-. xarell berz&hında dilfmamn hü~umlan raft h~rbir zaman bu tadar ltortunc; ol _ 

ln il zlere göre devam etmLttlr. Muola ıöıtı ııe Vuot.sı neh. mamış .ır. 
Londr 

16 
.. (A.A ) _ Kare'i berzahı ı1 aruında ltt noktada düpıan nn Dert En lyt Kırıılordu uterlerln~en mliteşet.. 

. a, · mevzilerine lirmeye muvaffak ol t itil Kaftas auvarllerlnln buz üzerindeki nü. 
(İzerındıeki Sovyet taarruzu h~kkında Bl4ka yerlerdeki hücumlar püstfll't':ı::.· cumu ltola.yhkla pfistürtillmüştnr. 
te&ıratta bulunan TiJnC ... ga~tesının as- tllr. EŞ~nı.:!t sftvariler ve atlar uzaktan görülür 
kerı nıuhabıri diyor ki: 1 Ladnaa ıölilnün doau 1 allnd bir hedef halinde bUI üzerinde yatmakta • 

hil ..... • - 'm • adalar dır 
kızılordunun şu !IOl1 gimlerdeki . • ve ı.abll tberlnde Bovyet bücunilan tayde- · 

CUznJannc1a insan ve mal ema itıbaı ıle dlltr.iştlr. ·nnı.naı:vaıııar bir ment sa t.et 3ıbtrya tıtaatına ıeıınce, bu tıtaat bii-

h ba 
mitlerdir. Diifmanın a..c-u ....... a .... ': - yüt bir haJRl tntlaan tevltd etmiştir. 

lnaru2 kaldıkları sayısız zay atı esa dlr ı- ,,.,. m-.-. - • 
kattnaaızm en mühim ve en ıyı kılaau- · Buzlar llzerinde bınJerce 
1\1 kuU--.a.ın anl lmaktadu·. 1 Kuhmo b6lıeııtnde, Sovyet mlifreselert eL ttsed y11hyor 

.. ftüa• afi rafındatt çember ıttıltçe t&J*~ttadır 
Sovyetler nihayeUiz bır sarelt 0 bu va· F' t l • • • • · Lveo pv.et~lerlnln muJıablrı..t, diyorlar 

dyeti idame edemezler. Pek ~alunaa llt.'- ın rvy:Jrf' e il.in fHlayetı kl: DfıJrko FlnlandlJa körfezinin buzlan 6a 
fes aı ...... ıı. kalacak .arını iddıa Fin ıtvcı tayyarel~rl mubtellf muharebe tünde yatan bln1erce eeaed, bilyiit tank ve 
etrn k-·Ml6~ mecbur b'l Manerhavm ler ynpmlf, d ~er tanareler de d8fman tı-1 htlc••m arabalannm entam l1e dramat.at bir 

e yennde olma.sa 1 e, · taa•l!e cephe gert.,lndekl prlan bomi>ar manra:-~ anetmett.edlr. 
hattının derinlıği Sov~ et•erın muvakkat dıman ederek yanfln çıkarmıflardır. - Bov~tlerln, bu büyüt !aratın tMlrlni !ua. 
'- olsa bir tevakkufa mecbur kalac.ı;ını 

1 

8 Sovyf't tRyyaresi d fÜrOPO aetmt"ıtte olduklan blld1rllmette ve hücam-
""-'' • kted ' lara avnl tempo Ue devam edip edemiyecet 
--tunznıete imkan verme ır. SOvyet tayyareleri büyüt bir faaliyet .sar- l ri ..t. l ---ettedir 

Da
'l k r·ı m:ı- f ,... so ,_ e ca,-uı 5ua ...... • 
ı y Telegraf gazetesmın as c etm.., ... r. vyetu:r, hilcumla.ra milsaheret 30 bin 6 BllO 

laabiri de şöyle diyor: ve Fln '1lt1yatl•ını bombardıman etQtelı: i n 
Fin1Andi k meli hıçbir eğilme lc;tn K::ırell berzahı üzerine 500 tayyare ,.ön- Pa"ls ıa (A.A) - Parla ıazeteıerl, 25 

ali ya mu ave 1 denni~lerdlr. Sekiz BcnıYet t8ıYyareal mu Ilı:lıı<:iiLAnundaa buciine kadar Flnlandlyaya 
ıneti ı&ıennemiJtir. hakkak olarak Ye 2 tayyare de muhtemeİ 30 000 ecnebi gönüllü ırelmlt oldufunu ve 
1'inlandiya1Wt.rın bır parça toprak oıaralı: dü.fürülmüştilr. hergiln takriben 100 ıönüllil gelmekte bu -

kaybettiklerini itıraf etmeleri telaşa se- lna'ln ve ma!z·me zavia'ı ıunduıtıınu yamıakt.adırlar. beb im b' Ü • Ha".J malzemeal me.sele.slne gelince ıaıe. 
o . amalıdır. Ajır ır topçunı~~ m - Hetslnkl 18 <A.A l .:... Havaa : ~ler. bu ana kadar Flnlandlyaya 70 avcı 

ahereüne dayanan de~amh bır ~'J~~mu SoVJ"' taarruıunun taayltl önünde rınıer tayvarMi. 40 bombardıman tayya~sl ve 30 
• çok bir terakki temm edeceğim soyle-1 Talpale ve Olnoıa böılcelerlnln bazı ileri ke.11! tana.rest gelmiş oldutunu ve yola c;ı
..... "-cet yoktur. Çok ısrarlı bir mu- mevzllerini terke mecbur olmutlardır. J'a- ımrıımı." 300 tayyare bwunduğunu Ube 
~met H)idMid p inadlı bir muk• ta&. banlar o tadar lleri menllerdlr ti, tah et.mek:.edlrler. 

100 yıllık sulh 
eGök kabbe altında ,..aJ&n iter ru&blib yetecek ekmek. teneffls edeeelt haft 

vardır.• dlyea eslli feylesoflar kendilerine ıön bir takım saade& formillerl .. 
•alnuqlardır. Faka& ba bir lokma ekmetl bak olarak kabal eUlrmek için bs 
çatda isyanlar, lb&IWler kopm8'&ur. Bana Ntmen dJln, emelin brflblım bak 
olaıak elde e&mek ıene mişkiı olmaştur. Fransa lnkılibllllll amen&ld olan (BL 
kan beşer beyannamed) de ba JOldald mieadelelerclen lalrlnln lıaıi•lıl .._,il. 
rasiye &emel olan e11 lnlnetU .-tcllr. 

Bir lnrllb castt-1 "8ıdl reni bir Bakak• be.- lteJ&ıuaame.ln ......... ~. 
A~lı 711kan miisari kanw&lerla NJ il~klerl ıi..._.. •• me+aaa ..._... 
D1inaka.ta e&mek fasla akalilak olur. Pata& eenne& vWt o.;mua kbıiıle _,. -. 
11tU1 kılmasda dlyea piri Jaalulanak ini •bWafa muar ılrmeJl ........... &-
lemde ıellp r~mı. ldt'lr ... .,. _... 'fUll yHtw 1d taJtU ....,. 'a •a 
• .......... ..u--. ......... GoM ....,. Jalka .... ......... .. .... • 
mada 1a1t lılrl yektv 1d UJdalll deldrllllerln in•".. ıtnMW'• ~ 
Hldla ...... Bi&la iMiaiar .-.ı,. ..... yeni ,... ........... ,.. ......... 

beri ,.. ..... ı.-ır . 
...... d.lmatUUll - ........... vrl .... ,........... ,.. ..... - .... Jdn • 

ldn &abammil ......,.. prl ~ • b• .. ular 'fU' ld tana .,. ....._ 
humedft ... kt .. ir. 

Güsel ıaırıer talı•' nvat lılabar. Pata& &ahakhk devresine yaır•nt*altta uta. 
aaınr, -11eıf1r.,. iJle lılr 1aalo rellr ld Nallft'ddln boeanın kar 1ae1.,.. IAıl _... • 
1tlnln bh ~ rl*-- Bilnl1et ~in ltalannat&an rar~tatı ka1117&a llabra 
manlana _......n ae .aıı. llakyavel kesildiklerini &arib lnsanlap l1ıl'et ı · 
liua bnH....,. ...... eder. Yuın için beıdenf'n rünl fikirleri de bqlüe9 ...: • 
ıamak mimkandir. Faka& ba fikirlerin yarandan ...,. ne teldi ~ 
tfılMllden &ahmln ecleaneyb. 'Omld rihi, hayal rlbi rüs.. llklrter •• ıaedıla • 
F~ka& maksad avunmak detD maUak ve mat&ariııl lılr alkfan ve ...... ı!::!ıi 
11.ımak l9e. biraa daha realist elmak ve esti &ecriNlerdea ldU do ...._ 
datmeclen ba formüli hazırlamak lizundır. Tarih hiçbir lmt1 n aal• byt=,. 
mlştir. Kanetlrr, ibUraalar ve fikir akidolert med .,. eeslr ball d ....._ • 
böyle olacaktır. Ne befnelmllell adalet mahkemeleri ne ........ :.:. koal-= 
'bndlye kadar ebedi sikin ve saadet formülünü balamadılar nııı. ~ı 
til, rt 

... • ,,..... T.u.t ... 
oppo an ... te fikirle çalat&alar. Yapalaeü t, J&l'IDID da biylo ... - • 

••mekten ibaret.tir. • - tll • 
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4 S<>yfa SON POSTA Şubat 

( llaberleri ) 
Bir hırsız heyecanlı biri 
takib sonunda yakalandı 

Bugün SAR AV Sinemasında 
CLAUDETTE COLBERT ve HERBERT MARCHALL 

Hava Kurumunun 16 mcı ylldönümü 
münasebetile toplantılar yapıldı 

Bu toplantılarda söz alanlar kurumun f~aliyeti 
hakkında malumat vererek vatandaşlan devamlı 

yardımlara davet ettiler 

Dün adliye binasının içinde çok kısa 
.süren, heyecanlı bir takib ve mücadele 
neticesinde zabıta memurları cüretkar 
bir hırsızı yakalamağa muvaffak olmuş.. 
lardır. Bu adam sabıkalı gece hırsızla
rından Koço adında biridir. 

Koço bir müddet evvel Kadıköy taraf
larında mütca<idid evlere girerek bura
lardan mühim miktarda eşya çD.lınış, fa
kat kısa bir zaman sonra da zabıta tara
fından yakalanmıştır. 

Muzafferane bir muvatrakfyet kazandıkları ve 
meraklılarını koşturduklan 

ZA.Z.& 
fıheserinl gornnnz. 

butnn gıızeı filmler 

FRANSIZCA 
SOZLO 

En mO.e11lr aık romanlumın muhteşem bir sahifesi ... Bir kadın 
hayııtı... Bir artist hayatı... bir &tJk manzumesi ... 

Il!veten : FOKS JURNAL son dnnya ve harp haberleri 
Bugün seat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineltır. 

s KARYA Sinemasında 

Sabıkalı hırsız bu suçlarından dolayı İki büyük ye ~örülmemiş film bir den 
hakkında tanziın kılınan evrakla mahf u-

zan hattl elleri kelcpçe
1
j olduğu halde Aşkın 0 .. ınmn Poıı· s hazır ol 

Üsküdar müddeiumumiliğine götürülilr- • 
ken, ~yanı hayret bir çeviklikle polisin 
önünden kaçmış, kalabalığa karışarak 1 Pariı eperasıııda bnton bftleUerinin 
ortadan yok olmuştur. tp;tırakile çevrilmiş bir tılm 

• Hissi müessir bUytık bir macera 
ve zabıta filmi 

Emniyet Müdürlüğü memurlan tara- & Bugün ınat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 
fınd'an o gündenberi şiddetle .ıranmakta ----------------------·--------
olan sabıkalı nihayet dün 2d1iyeye gel- • 

m~, ceza mahkemeıerinin bulunduğu 1 Mevzuu Harıkulade ... 
üst kat koridorda ~o~a?ırkeı:, sivil bir za- Temsil HarikulAde 
bıta memuru kendısmı teşhis ederek ya- • •• 
ka.ıamak istemiştir. 1 Artistler Hariku ade ..• 

Kurnaz ve cüretkar hırsız, memur ta- O bJ · H "k (Ad 
rafından yakalanacağını hisseder etmez Ü IJ. ,arı U et 9 

Bütün İstanbul 
Halkı 

Hazırlanınız 
Peh yakında 

Emhıönil Halkevindeki toplantıdan bir bıtıba koridor boyunca alabildiğine koşarak BUtnn dllnya~rı dehşetle 
Kadık··yünde 'rnrK Hava AUTumunun 16 ncı yıldönümü ü:rerll'!de çalıştırılmaktadır. Ba gedikliler, 1- kaçmak isterken bu sefer önüne çıkan titretmiş ve ismi cihaııa 

mun<>F<:betlle dün yurdun ~r yanında ol - ytce yetlftlkten .sonra Asker! Hava Okuluna adliye polisi Sadettin tarafından önlen- şöhr t s:ıl• ış 
duğu glbi §ehrimlzin muhtelif yerlerinde de teslim edllmtktedir. . . 
to(ılanıılar lftıpılıruş, Ha'lkcvlerinde ve si - 4 - Türk Hava Kurumu, plAnorlerlnl ken- mıştir. 
nem'llarda Hava Kurumunun 16 yıllık taa_ dl g,teiyeslnde yapmakta ve tayyarelerini de Koço bu memura tutulmamak için her 
llye i ve memlekete olan hizmetleri etra - bu atelyedıe tmnlr edip yenllemektedlr. Bu- çareye baş vurmuşsa da, Sadettin rncy
fında birçok hatlbler tarafından konferans gün Kurumun elinde (265) pllnör ve (27) dnn vermemiş bu sırnda yetisen sivil 
lar v rllmlş, nutuklar s?ylenmlştlr. tayyare n.rdır. Etlm~'udda her türlü mo- memurun da ~tirakile sabıka1ıı1' yakalan-

Türk Hava Kurumu ıstanbul vilftyet şu- dern teslntı taşıyan yenl, büyüle bir at~l- E k ·ı 1• K 
besi müdürU Rıza Oran da dün saat 18 de ye yaptırılmaktadır. Bu atelye için ikl yüz mıştır. as ervı ın Öpeğİ 
Eml"lımü Halkcvtnde kalabalık bir halk bin liradan !azla para harcanmaktadır. Cüretkar hırsız Emniyet Müdürlüğü- Türkçe sözlü 
kütle :ı huzurunda şayanı dikkat bir konfe_ 5 - Küçüklere havacılık .sevgisi qtlnma- ne getirilm~tir. Kaı;ak gezdiği sıralarda ~Korkunç ve esrM ngız cinnyet mmt 
rans v~nnl.ştir. ğa büyüt yardımı dokunan <tayyare mo - A 

Dlr. ey1cller arasında büyük bir alA.ka U- delclllti) ııe mekteblerimlxde (393) cllşl öğ_ vukubulan bazı hırsızlıklarla da alak::ısı 
yandıran bu konferansta haUb, Kurumun rctmenı ufraşmakta.dır. Türk Hava Kuru - bulunan Koçu hakkında bu noktadan da 
b r tarihçesinl yapmış -re Hnva Kurumu - munun açmış oldu~u modelcilik kursların- takibata başlanmıştır. 
nun f:ıallyetı hakkında ezcümle ~u izahatı dan geçen bu ö~etmenlerln sayısı her yıl 
~miş!ir: blrnz daha artınlmnkta, modelciler arnsın ... 

ı - Türk Hava Kurumu, <İnönü) ndeki da her tene müsabakalar yapılmakta ve iyi 
pl~norcfilük kampında liseli gençler her üç ı der"Ce Ahınlnra mükAJatlnr verilmektedir. 
ay pl "l. rler (motörsüz tayyareler) üzerin- 6 - Tttrlı:: Hava H:urumunun lizertnde ça
de çnlıcs•ırır. B r genç benzin, yağ ve nrn.1~1- lı"tı~ı Lcler<len blrt de paraşütçUHiktür. An
ne rna .. r:ı.fı yapmadan, plinörler üzerine ha k.ıra ve İzm1rdek1 paraşüt kulelertmtzden 
nun ve han vasıtals.nnı kullanmayı öğ - atııvan küçüklerin .sayısı (2495) e yüksel -
renlr. ml'itlr. 

Gazi köp1 üs:inden araba ve 
motörlü Y sıtnlar geçebilecekler 
Pı:ı:zartesı günfmdrn itibaren Gazi köp -

rll.5ünden nakil vasıtaları geçecckUr. l{öp
rünlln ortasındo.n beş metre genlşllktckl sa
hndnn teker'ekli arabalar, kenarlardan da 

1 
motörlü nnkll vasıtaları geçeceklerdir. Te_ I 
kerlekll nr:ıb:ılnrla motörlü nakil vasıt:ıla -

inı>nü kampında 935 ~ne&nden 938 e ka- Aıtz dlnleytcU~rtm 
dr.r pl.\nör pilotu brö\'esl alanların ayısı 222 Bütütt bu verlmli nte'Jalyi :lzlerimlzln ö_ rının gececeği k15ımlar boyanmaktadır. 
iken 939 da bu ral:ıım; birdenbire 48!1 a yük- nü.nde cnnlandrrmağa. ç.alıl}tıktan sonra 
adn-JşUr. ı:;- 1erlmJ sizden blr ricada bulunarak blUr-

2 - Anltaradald (Etim~'ud) kampında. mek ı!t!Yonım: 
Şehir haber:erirn:zin 

devamr 10 urıc:z sav/adadır 

illi -
Sım nıa111rında 

Bllttln Istanbulu yerinden oynattı. 

DİKKAT: 
Blı program uzatılmıya
cağı için son gllnl -
rinden stifr.de ediniz. 

A~nc.t: 

Yirmtnci asnn en bOynk lııı.ilesi 

Bu Çarşabuınd .. ıı itıl>aren : 

Cebetuttartl{ Casusu 

Türkiyeuin en gLzel Sineması 

ı .,. Açılıyor ! ,, 
l H(OmmHy•~~im~~-;~i•;~;Hm•o5 
! Afrcdit - Muharrir İbrahim Ha.k:kl ıto~ 
yalı tarafından bu esatir lli\hesinln tarlht&' 
kl hüviyeti ve muhtellf mlllel.ler edebiya. " 
tında aldığı mevkle dıılr bir <"er neşredll ~~ 

1 

mlşUr. Kltab, münhasıran mevzu unu wlP' 
bakımdan tetkik etmektedir. Dünden itt>'
ren tevzilne başlanmıştır. 

plA.'lör pilota bröv~ &hru.t olanlar motörlü Türk Hava Kurumu kuruldu~ı gfindenbe
tayyarelerde yeti,tirlllr, 811 yılında işe baş_ ri sizin, bizim, heplm1zln milli hn.vacılı!P
lıyan bu kamp, 939 sonuna kadıır lfi2 tny _ mız i~ ynptl!Pmn: ynrdımlnnn yekftmı 70 L)"JIE!:E~;Jlllffi'::aC:!?:Eai!EC::Z:~::'flml•mmm~ml2!~::;:ı;::~~~31E~!!!!!!!llffi:E:B::Z:=:;;r;::::::::::;:=:::=::et::s::ı=• 

11 t _.1.,ti '·tir mUyon lmldır. Ve bu paranın (53) mllyonu 
rare P •0 u 1"'~"' rm.., · MDU Mlk1ııfaa Vekllet1 hava bütçesine ve -

3 - Bu 11d kampta, aynca hava ordumuz rllmlştir. Re.kamlar, Türk mllletlnln bl\vlik 
için de uçucu ~tıştirilreektedir. 039 da ku- davnyı ne kadnr can<!an benimsemiş oldu
rular. (gedlk:U yuvası) milll müdafaamızın ğun•ı g&sterlr. Yalnız yardımlarrmız, her 
mübrrM bir ihtiyacını b.r4ılanıaktadır. Or- ne-dense, denımlı olamıyor. Tflrk Hava Ku
ta nıeltteb ta."uıilini b1~ gençler arasın_ rumun!l aza yazılan blr vatandn.ş, taahhü _ 
dan ~= sene aeçllen 100 - 200 gedikli, İnönü dünü ınttzamla '"yapmalıdır ki, Türk Hava 
pllr.ör kampında yetlftirUdl.tt.cn sonrn, bl: Kurumunun, mesai.'rt ııekteye uğrama!ln ve 
b!r.'ıı maldnlatltğe ayrılmakta, bir kısmı havacı MSUn yeti§me& büyük bir hızla yol 
d.a Etlme.s'ud kampında motöruı tayyareler alsın.> 

r.rndurlerin toplantısınd liselerin ihtiyacları göruşu;du 

Lise müdürleri toplantı halinde 
Bütün l.lae müdürleri, dün öğleden temini için mutabık kalınmıştır. 

şonra saat 14.30 da 1ııtanbul Kız Lisesin- Diğer taraftan bir kısım talebenin 
de Maarif Müdürü Tevfik Kut'un bnş- mekteb zamanlannda mektebe geırne
kanlığında mühim bir toplantı yapmış- yip ötede beride dolaşmakta bulunduk
lardır. . _ _ _ . !arı mevzuuna geçilm:ş, buna karşı ted-

Maanf Muduru Tevfik Kut toplan!ı- bir alınması için yapılmış olan görüşme
nın maksadını birkaç sözle izah ettikten ler sonunda da her mektebde talcberun 
aonra liselerin muhtelif ihtiyac:lan etra- vaziyetlerini y~kmdan takib edecek bir 
fında ~~şü'\nıüştür. komisyonun teşkiline karar verilmiş, 

Bu goruşmeler esnasınd~ ~azı rnek- bu arada bir kısım ıayanı itimad talebe
teblerin kimya malzemelerının noksan ye de dışnnda vazife verilmesi münasib 
ve IUboratuarlarının ihtiyaca kafi olma- görülmüştür. 
dığı rnevzuubnhs etiilmiş, birbirlerine Müdürler, bu maksadın temini için 
yakın olan rnekteblerin bu hususta ynr- rnckteb tallın heyetini toplıyarak bu ın.e
dmı etmeleri muvafık eörülerek bunun seleyi f.SUlı ıekilde eörüşecekıerdir. 

Sinemalarmda 
Birden 

Baş rolde 10HK1YEN1N en bUyUl{ AR'1'1S'l'1 

uG • 
1 

Seans aaatlerine dikkat : 

BUGÜN her iki sinemada saat: 12. - 2. - •.15 - 6. 30 ve 9 da YARIN IPEK'te 11al 10. • 12. - 2. • 4.15 - 6.30 ve 9 da 
MELEK'te ıaat 1 ı. · 2. - 4. 15 • 6.30 ve 9 da 

Büyük ve dehakar artist CHA 
ve parlak, güzel yıld1z 

Y arattıklan en güzel ve en hissi Aşk Romanı 

S BAHSIZ Si • 

1 
Şayanı hayret ıaheserinde emsalsiz bir muvaffakiyet knzanıyorlar. Ve 

• 
Sinemasına E 

Bütün güzel film meraklılarile aevenler ve sevişenleri celbediyorlar. 
lıaveten: Yeni EKLER JURNAL son dünya ve harp haberleri 

Bilgün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. _mu ____ r 



.. 

ı NZAIKlAR 
Kimlerdir, nerelerden nerege niçin 
gelmişlerdir, ne yapacaklardır? 

YAZAN 
r ...... r .... _........ i 
~Emeldi general B. Emir Erktlet f 
L.--·-··~~o !:~~ ınn ~eri muharri~ ._J 

1 Hadi.eler Ka?fl.ıDda 1 

Okuyamadığımız haberler 
ıUnttepam k(t>rmü.nUn ı..hta Jı:aJdır'mı- aalonlannm. arkada. 1k1 .sıra mtistesna. t .. 

Iannın gayet sağlam oldulu ,.. usun .eneler kinci mevki ballne getlrilmeslne karar 1'll?lı 
bosulmıyaca.tı ta.m.amlle tah&kkut et.mJ.ftlr. m.lşlerdlr Bu suret.le ainemalara halk d&bt 
Mllfktllpeaendllkte en Uert olanlar büe bu ucus ılrmAtlc 1mk~m& kaVU§Dlut olacai • 
hak1btl teslim etmettedJrter.- tır .. 

* * cAnkara Radyolu ~ t.ıt&nbal _ dstanbul Ope1* Uyatrosu.n.Ull ftılDl1 taş&. 
dul nrllmea me.wlell balledllmlft1r. ltf _ dl dlln gecıt ,apümıf ve ilk olarak S~ba 
Telkj, ütam Japılan Uk tecrlbe muaffa - Gtı:nayın ~ Hasan Salann beateled1-
.lı:17wtl• nettcelenmif, n ndJıo ..ı parUltm 11 -Antara.. operas1 m.uvaffak11etl• tem.111 
olarak dlnleıım)ft1ı., · edllm1ttir., 

* * dbnlnönl me:rdı&nınııı tgMtm( iti bltmlt- cYlrmt aene evvel atparlf edllen ""' o u.. 
tir. Tramvay hattan me}'danm J9n1 fek.Un• mandanberl Armı.sm iş!emlş olan n.purla .. 
dn dÖf6l\lnll balunmt.tt&dır. Me,dao. İs- nmUldtuı blr tısm.mın \emlzlenmek Usert 
tan.bulun ut lhel bir mab&Dl oJm.qtw. baTUZlara abnmfl.Sl kararlaştırılım4tır. A .. * meJ.1,ve aadece bir temlzllk amellyesl olac&tı-

•'hlebenbl biıllelenı &bnmamMı m~19_. tır. Cilnkil vapmla.rın her 1c.mU aatı&m • 
lMl. talebe Jı:lltilbhaneled, 1-hçelu. talebe dır.
tt;ratroıa.n w talebe ab'>ıelMlan aqıldıt:tan 

eoma teııdllltınden ha.llecWmlf oldu. Vlmdi 
hiçbir kahvede bir talebeye tıM&dQf etmek 
mClmti1ıı dıetlldlr.• 

* cMenddı pda.tye daimi kontrol h~n1n 
ceten 1k1 &y zarfında J'&Ptılı .k.Oıııtrollar ne
tıcat gazetelerle ilAn ~. Menddı 
cıd&b't satılan dük.ltlnl&rd& ltu lk1 a7 zar
fında boZulmUf gıda maddell ıörttıememlt-
ttt .• 

* ı81Jlemaeıla.r bir içtim& ;raparat .ınema 

* .bta.n buld_. elektriksiz ~kü kalmadıtı 
tçtn bundan böyle yeniden sokaltlara lAm • 
ba takılmuı mevzuubah3 olmıya.cattır .• 

* ıYenl açılan bir fabrlka<!a imal edilen t· 
pek k:ıdın çoraplarının çok sağlam olduk. 
ıarı görülmüştür. Şimdiye kadar dt~er rab.. 
rtkalarda imal edilen çoraplar ancak ~ &J 
dayımdtğl halde bu yeni fabrikanın çonp. 
lan 4 ay n daha ziyade dayanmaktadır.• 

l"*J Jmet ./Ju.Lı1..Jl 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
.. 

11 Okumak bilen okusun,, Yalan havadisin neticesi 
Büyük Harbe aid bir hatıra: <ı-anakkale sahillmnde Anzaklar 

R::::s\ Üyük Harbde bilhassa Çanakka~ 1 }ebilccektir. Fakat ·Avustralya ne san 1.600.000 nüfusa malik e>lan bu adalarda cOkumak bi - Niste çıkan bir gazetenin polis mu • 
. ~lede k d"l .

1 
dovü t".iyümüz !renkten ve ne de yabancı ırklardan mu,. askeri teşk:iUt a.pğı yukarı Avustralya- len okusun> istas habiri bir gün havadis bulamamış, ken-

AnzakJ en 1 ene ş g; r hacir istemiyor ve bu &ebeble, kapılarını daki iiJ>idir. yonu Avrupanın di bir havadis icad etmişti: 
~Çcnı: Mısıra gelmeğe başıam;;ı:ır.~ · yalnız İngiliz muhacirlere açıyor. İngi- Milis ordu, 3 ath piyade livası (9 atlı küçük şehirlerin- Geceleri şehrin mtthtelif noktalarında 
bir iki fde Mlısıra vardıkları b dır: ~n lizlerse ovalannı terke pek arzulu değil- alay, 18 ath bölük ve 9 ath makineli tü- den birindedir. İ~ gelip geçenlerin yollarını kesen, onlan 
ı... ırka kadar Anzak kuvvetlerının . 

0 
. . A·-·""'ral da ·· ... _ z k bö·ır.ı.;; +n ... •ona böyle i - tabanca ile tehdid edip paralarinı alan 

"tınıand .. kl .
1 

d" !erdir. nun ıçııı v~~ ya DU4ua an- 4e ...., ... ), 3 topçu livası (13 batarya), _.,J ~ttikı a~ı . 25 sc~e evvel Tur er e o- cak pek yavaş yükseliyor ve bu kıt'a bil- 3 piyade livası (12 tabur) ve roüteaddid sim verilmesi. demir yollarına y~ a - birinin polis tar~fından takib edildiğini 
d.~ 1'Ur eruıı hatır_atm~, fakat bu har.b- hassa Japonyaıun iftiha ye ihtirularuu sahil topçu teşk.il!tile fennt vesaire kıt'a- lınan bir memurun ilk satınnda ıstas- ve yaka_Ianmak ü~e olduğunu YIZTlU§tı. 
tiharıa kl:rıe yanyana savaşacaklarııı:- .il- üzerine çekiyor. lardan mürekkebdir. Bunlar da vöyle yonun adını okuyama'dıjı ve o sırada Ertesı gün şehrin muhtelif semtlerin· 
'8keru~~~lemiş~ir. Bu mey:ı;;:~ ~~ İşte bu Avustralya, ~ JÜ l!)vvelld yal- böyle tı.ç fırka dem.ektir. da 90racak kimseyi bulamadığı sebeble denktugazeb teye birçok mektu6 geldi. Bu 
'8.rfe~;n1ze d~ de bazı ta ır soz nız 4.600.000 raddesindtkt nü..fusile Bü- Geçen Büyük Harbd.e Yeni Zelanda tren durur durmaz elile. istasyonun me \arda, 

0 
adam tarafından tehdide 

..,.. kten gen durmamıştır.. yu··k Harbde 416 800 insan seferber etmt.ı 220 000 ........ :f ~ tmi deni . uğradıklarını. ve paralarını verdiklerini .c..vveıa b A kl kimlerdir' Nere- · "'S • -~ ae erLl':ı e f ve zaşın levhasını göstererek: "ddi edi 1 dı . ~rden ne u n.~ ar "-''"'lerdi~' BiI ve denizaşırı 5 piyade fırkası gönder- İngiliz darülharb~rine müşekkel bir fır- ıOkıı- A 1. bilen okusun• 
1

1 akl yor a~ · sekiPolis de bu cılrnıü it-
J:\!h reye nıçın ge~~ · . . A tral ukerl kı , 1 k .. . . . ıılAA eme e maznun ·:ı kişiyi yakalamıt-

u asır evvel onlar neden Çanakkale- miştı. .. ~ ya t 8 arının ge- 8 gonderm.~~ti. Onların verdıkleri tele- Diye bağırmış olmasındandır. tL 

~e Yani yurd t- kapısına kadar çen Buyük Harbde verınlt olduk.lan za- fat 16.000 ölu kadardır. Yeni Zelandiya- ,---·--------------
ielerek b" 

1 
~u~un .. ~ d"? Bugün ıse yiatın 60.000 ölüye balii olması onların nın bu harbde denizaşırı yollıyacaği kuv

Vaziyet ıedz e ovuşm~lş erb ı. k" lm•u ... nasıl bir sebat ve ,ecaatı. dövüştükleri- vetlerin daha fazla olacağı tahmin olu.-
tu n en tamamı e era ıs o .,. ı . .. te . b"lir 

.. r? Ve hakikaten Anzaklarla beraber im gos nr. na 
1 

· . 
döVij e . . . . fkbal- Avustraioranm banf zam.anına mah- İster Avustralya ve ıster Yeni Zelan-
~ ofa ce!ımız hal\oc y~km hır fi1~.ı ve sus mi11t müdafaa teş.killtı biri daimt ve diyalalar ferd itibarile pek mükemmel 
ttliltaJ ca mıdır! şte ııısan~ wır b" l diğer:i milis olmak üzere iki nevt ordu fizik (bedeni) evsaftan maada pek üs
Çok .s:~sını alaka ile çekmege deger ır) tutmasını iltizam eder. Daimi ordu bir tün manevt (ahlAld) vasıflara da malik-

ı\ a.ler. . . ~erberlikte umumi milll orduya lü.zu- tirler. Çünkü bunlara küçük yaştardan 
do ~ustralya ve Yeni Zelanda İngıhz mu olacak ktnnanda heyetleri ile sübay itibaren mükemmel btr beden terbiy~st 
ltıt~ınyonıarının çıka~dıkları ask~rl 1 ve gedikli erbaş kadrolarını yetiştirip te- ile beraber, vakur olmaK. dakikası daki
gü· alardan mürekkeb bır kolorduya ~ 'min edebilecek kıt'a1-rdan teşekkül eder. kasına hareket etmek, açık ve katı ol
l .ızle.r .münhasıran Anzac demektedir· Daimi orduya 5 yıl kontratla girilir ve mak gibi vasıflar telkin ve taltm edilir. t · FılhaJtika (Australian and New Z~a~ 1 sonra üçer senelik tecdidlerle 60 yqına İşte Mısıra gelen ve icabında Yakın-
~nı. Auxliary. C.Orps! İngiliz ib~resuu 1 kadar kalınır. şarkta harbf'tmeleri memul olan İngiliz 
)' ti eden kehmeleruı baş harflerı yan-1 Milia orduya infüab 18 ili 60 Yatına kuvvetlerinin bir kısmını teşkil eden 
k~rıa dizilirse Aıuac kelimesi hasıl ol11r kadardır. Avustralyada 8 ay ikamet et- Anza1dar bunlardır. 

(Avustralya ve Yenı Zelanda yar~~ :nıiŞ olan bütün erkek İngiliz tebaaları, .Evet Anzaklar vakti!e bize karşı harb 
tu.) demektir. Anzak kolorduları taaddud harb halinde, bu yqlarda miliste hizme- etmişlerdi. Çünkü biz İngiltereye Çanak
~~ikl.t!rine göre bunlara birinci Anzak. te mecburdurlar. kaleyi kapamış ve o vakit düşmanınmı 
A. .tncı Anzak ilh.. denir. Bundan başka Barlf zamanı miliste talim müddeti o)an Çarlık Rusyuın!n dostu olan !ngi
b;:;:~ann. Gelibolu yarıınadas~nı~il:;:; bir senede, 6 p.r gatlilc 16 tallın günü- lizleri onlara doğrud:m doğruya yardun
.ıı ... ndakı mezarlıklarına da 0

• • 1 düt. Bunlardan 1 i fasıluız olarak talim- dan menetmiştik. Şimdi fse Türkiye ve 
•uızac nı ı - d" 1 B" ise bu kelı- 1 .. . ezar ıgı ıyor ar. ız . ·ahlarda geçirilmek iktiuı eder. (Bu ta- İngntere Akdenizde ve Yakındo-'· .. ıfaki 
llıeyı kend · t ı · fft e elıfbamıza 8 6 ... l:Ör 1 e a ızumuz v 1 Jim müddeti topçu ile fenni kıt'alar için menfaatlerinin birle~tiğini görerek işbir-

e Anzak diye yazarız. . . senede 25 gün olup, 17 günü talimgah- liğine karar vermiş bulunuvorlar. Fakat 
ta.:vustralya, yani dünyanın ~eşıncı ka-, }arda fasılasız talim içindır). Anzaklar kumahdanm•n dediği gibi eğer 

1• 7.7G4.0UO Km. murabbaı tır mesah~- Avustralyada müteaddid meslek harb İngilizler ve Türkler bu harbde yanyana 

~ rnali~ olma~ına rağnıcn an~31' t~k"= mektebleri vardır. harbedeceklerse, bu mahza yük~ek men-
7 lllily-0n nüfusu vardır. l! .. .Jbukı A ı · · 'IUst 

1 
k .... ğ.. 0ıan Barış vaktı damtl kara ordusunun a- faat ve mevcudiyetlerini müdafaa tç1n 

'l'.: r~ Yanın on defa daha .uç-u ll •dedi kuvveti 1937 de 2300 mill t r vaki olacaktır. Yoksa, maceraperestane 
tırkıyede 16 k"" ılyon ınsan yaşa- ' s a un 

trıaktadır .... ı:sur m. Avustralva bir kadrolarının da insan kuvveti 29.066 idi. hareketler ne Türkivenin ve ne de İn-
kUoın tr Goruluyor k~· . n blle di~ Bunlardan başka Avustralyada 12 ili 18 giltc>renin tac;arlı, hesablı ve bf4siretll • 
rrn, ebe murabbaına. ırHınS<:l de insan yaşındaki erkek namzedlere de mekteb- ya~etlerine hiçbir vakit uyma:>:. 
lca;~n oş bir kıt'adır. em yanı ba- )erde ve hususi teşkilatla askerliğe ha- ff. P:. Erkitd 
'1ttd ıyan Çin ile Japonyanm • zırlık talim ve terbiyesi veri 1ir. 1933 te ···········-·····00

•

00

••••••••••••••

00

••••••••••••••••••••••• 

~· _ . 
1 

buriıarın adedi 3'7t.ooo tdi. ıs :26 yaşında- Talebe birliğinin 
ı..l. Avustralyarun nüfussuzlugu.~1u . ı~.aç kilerin ı;ıavııiı 282.000 ve 26 il! 35 yaşın- kurulması etrafında 
"'1t.>J1 anıill . b 1 ~ onun ucte bırın- ı . di . erın aş ıca~ı · · 1 daki erkeklerin miktarı 472 000 33 ili 60 

en fazla b. k nın cöl ve sUSU4 o - . • tetk;kler Y"' pılıyor ın . · ır ısmı · . k t yaşındakilerin de 972.000 dir. Bunlardan 1 

asıdır. Buralarda rnümbıt topra a- . . A Liğvedilmiq olan Üniversite Talebe 
hakas k . ' ' ·ı ve suların ru- an'aşılır kı 18 tla 35 yaşında olanların ya- " ının pc ınce o .nıas k r . Birliğinin tekrar kurulması için talebe 
l'atle teıbahhuru .;ı,ı prntik sebr>blc>r ile, ni en uvvct 1 askerhk çağında l-u':unan- tarafından Rekto··rlüğe vaki olan müra-
İ3k' l>" 1 . ların sayısı 954.000 dir. 

an ve imar bahis ınevr.ttll 0 arın) or. caat Rektörlükçe kabul edilmiştir. 
lfatta Avustralyada iskan vt> iınar:.. el· Avustralya milis ordusunun l936 da- Birlifin teşekkülü için, Almanya, ln-
~eri 1i sahanın ancak ·:r,. ~O ıfr~betinde ki hazari teşkilatı 5 pıyade ve 2 sllvari giltere ve Fransadan vaktile getirilmif 
Olduğunu bile gOOtercn diğer tahminler fırkasından ibaretti. Bunun için de 42 pi- olan birlik nizamnamelerinın tetkik edil
Vaı·dır. Bununla beraber Avustrah·anın yadc taburu, 18 .;üvari alayı. 69 batarya m~ine karar verilmiştir. İlk iş olarak bu 
finıd i ki halile dahi 30 milyon nüfusu ve 21 fen bölüğü vardı. nizamnameler terc:iime edilecek, bura
besliveceği yapı'an he:-al>Jar netiresi :ın-1 İngilterenin bugün Avustralyad1t.n 1:'1- dan alınacak bau esaslarla memleketi
laşılmaktarlır. Müteıb~ki topraklar gme karmağa çalıştığı ~hem.rruyetli ordu fşi:I! mizin bünyesine uygun bir bJrlik nizam. 
kovun ra'yine clverışlidir. bu unsurlarla teşekkül edecek ve he-rhaJ- namesi hazırlanacaktır. 

Siiphe vok ki Japonlar Avustrnlyayı de geçen Büyük Harbrlekinden fazla ola- Bu işin incelenmesi için, Rektör Ce-

.~ 
l 

Eski bir hlka11enln 
Yeni bir •B/haaı 
uzun Eliften şöyle blr mektua aklım: 
Tey:ı:em 

Bugünlerde kısmetim mi açıldı. yoltsa 
benimle alay etmek ı.ttyenler mi 90lal-
1ı. Bilmem .. Ya s&yentzdıl •'9baıı ol&
c~ıım veya maskara.. B1rtnclai oluraa si
ze büyük ~ekkürler borçl111UJIL. İ1Wl -
ctsl olursa: Kalb ile o~m Ulb1 il• 
oynasınlar .. Ba.fk.a u dl;Jeyim .. Ben her 
iki şekil de gözönündıl tutara.t miiıtear 
namımla ortaya çıktım.. l"altat lıtl alaya 
c\/\ken.kri; bunun acwnı _ &lzlnlıl el blr
llği yıtparak - çı.k.a.mhlleoetlmlı tebdld 
ediyorum.. _ Gülünç bahdld. ammt. yerlıı
d" degıl mi? Teyze 1... _ 

Hergünkü glbl buct\n dıl ıütununuzu 
dikk'.l.tJe okudum.. Bllhu6a .ıütunusuzda. 
benden ba.h.sedllmMi dli:k&tlml artırdı. 

Ne halde oldu~u IOnlYOraunus: Te
ıekkür ederim.. İmılrde Bayan cı... n1n 
bam tallb olduğunu " muhaberem.im te.. 
m1n hususundaki l~tfunusu lw.ıtu'lanı -
nı~. Bir aydır muntuaman muhabere e
dlyonız .. Mlelttubla blrbtr1ml.M 80l'acalı
mıı sualleri sorduk.. FotiOlrafi&l'lDlUil tet 
ktk ettik.. cL• sözün<H durur• yakı.il u
manda herşey yoluna lf,Noet.. Hem ben 
he'll de o aradıtıınısı l>almu.t oıaoatıı. 

Bnyan cL• nln ruminl m de 16raenb 
gtizelllitini benim kadar takdir edenl.nis. 
Bent mee'uıi edebilecek Wr t.IP.. Yalllan 
•h bunu teyld ediyor .• Oa.wı da ban& 
ltar~ı ayni h.lssl ~ıdlfını a.nlJ,yocum .. 
Me.1'Ud blr yuva Jı:ur:m.a.k nm&lıl anne_ 
der~m yaklaşıyor. P'alta' cL• U. muba. 
bereye başladılmıdanberl ürinttmı ut
ta .. O İzmlrde, ben ÇorllldafUD .. İfi.m çol 
ol<!u!unda.n ayrılamıyorum. - Tabl1 o d& 
l"'lemıe _ Bu va~tt.e flm.dlllk faN&n 
rör(l4.mek imJı:A.nı olZlu,ac&k- Jlettub 
boklemell, mektublanna cen.b Yermeli 
resmlnl herıiln aa&t.ıenıe ae11"9tmeJt dt 
bfr 1eTk amma.. Heyecanı beni barab e. 
diyor An.bmı hiç de )'el'tnde detll .. U· 
yuysmıyonun .. Yemek Htıumund.an çoll 

"'·· Baya.n cL• ile muhabe~m.is h&kJtında 

recelt mek:tub halledecek 118.DD.ed.iyorutll 
H1Jı:A.,yen1n safahatını (bwsuat n l1ııl 

kısımları hariç) .size yazacatun.. Yaınu 
aütununus küçült.. Ya bl.ru büyilltmq 
J4 tefrika halinde birkaç &iln yazmu, 
yeyahud dll 'fazmakta.n aarfınua.r et • 
mek şartue_ Yazım ihtisar edillnce manA. 
il dellşiyor. Halbuki ben _ eündüzlert 
nk.tlm mllsald olm.adıtmda.n - uykuma 
&erkederek yazıyorum .. 
İzmirden lkl.nci bir tallb benden sual 

aoruyor. Onun da istet! yerine ~1.stlı 

diye - Bayan a:Lt nln müıadesllt _ yua. 
catım. 

Bizin h&reketınlzden tfi.,hellyim. a:Lt 
ntn bana sorduğu sualler! aynen b~ 
aoruyorsunuz. Bunun için alzi onun arka. 
daşı zannetmekte hatsız dett.11m. Fa.ut 
belld de siz de kız olmanız haseblle aynt 
tefleri ister ve sorarsınız.. Ber ne laf 
ben evvel& blr lruıant vaıife olan 80?'i"-
1a cevab verecetlın- Amma cLı Y1 tar • 
t"dt-rek ba§lkasına meyledecek :ta.dar her,ı. 

cani rı1hlu hare ırençlerdtn ddlllm.. 
Erken çıkan yol alır, tez nlenen dul alll 
derlttr. Bl.z •L• ile bir hayli yol aldık. m. 
• y&tl.şebllmek lçln - tayyare De _ • 
rtıın hareket lAzım. Ben yohmıdan dön • 
mem &mm.al.. Arkadqım dönerse! .• Yal 
mıı baıınıa. wız ormanlara pdecetı.m.., 

Ben İsta.nbulluyuın. .. 211 y._.mdayım.. 
Yalnızım.. Nelerden hotlandıtımı. neler.. 
den h04lanma.dıfım1 n tabl&ttmi psMI 
.Otunlarına yazamam .. llem. 7UJ].maz dl 
9ilnkil qot uzun yaamat: llmn.. Remılml 
,ondermelı:te ltlr mahzur )'Ok.. l'akt.t reı
mlm meçhul blr ad:reııt n.uıJ bul4un!.. t 
at>ned.lr h1.1•t\a m üeacSeJ. etmekteyim .. 
Blt hu.sll8ta ce8&ret1m çoJı:.. Sert>ut m• 
lek tırbabı olanlar hayatta.n korkmak d .. 
ltl, hayatı korkutma.ta çalışmı.ş ve mu
nffıı.k olmuf insanlardır. 

Of!.. Beni mOşkill Yul:yetlen aok&cal 
1Ual1er aoruyorsunu.ı canım .. Ne ı.e ha~ 
1ç1n çil tavuk yenmez amım. ... 

Bcrrum. 1.'15 metre.. 7~ kiloyum.. Yani 
ne .J~man, ne zayır.. Sportmen blr ~~ 
Tfıcudü .. Çevik ve çeıtk gib1.-
R~nglm bueday.. Saçlarım koyu slyab 

Ye kıvırcık.. Oözlerlm üç renk. Bebe!IS 
atyah, bebeğin etrafı kahn rengi blr ha.L 
u ile çevrilmiş.. Kalan kuımı tabıt be ~ 
Ja.21 ...• A.nlqıldı mı Bayan Selma!.. 

rtıul·acirle doldurma~a hazırdırlar. Kc.ıa caktır. mil Bilsel sömestr tatili bittikten sonra 
rnuh:ıceret kapısı açılıı·sa buraya Avnı- Yeni Zelandiyaya gelinre Avuııtralya- talebe arasmdan birkaı;ı kişiyi seçecek, 

---~ ....... - --- .:...... .......... .....::._ _ _...t..,.L-.-.rut. .. ı:ua..lnuıL...Ceıın"ubi batısında bulunan ve takriba bu i~e tavzif edecektir. 

11"31 ve h1kft.tem1zl mera.ltl& tak.1b eden 
okujuouıarınızı haberdar etmek için $.. 
M yazacaktım. Fakat hentıs mü.met ve. 
1" menrt tam blr netloe buU olmadı, Bir. 
~aç gihuı kadar Bayan .ı.. n1n gönde -

Uzun E1ll 
Aal~ mutabıktır 

TEYZ• 
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.Hürriyettep sinde soygunculuk 
yapanlarm muhakemeleri bilti 

Beş suçlunun birlikte gezen bir kadınla bir erkeğe 
hücum ederek eşyalannı aldıkları sabit oldu 

v Ş!şllrle Hürrlyetiebediye tepesı yolun<ıa - Yerler ıslaktı, yolun sağ tarafından 6-
vukua gelen bir soygunculuk hadlsesl.nln mu nüme bir ada.m çıktı. ona ç.arpma~ak tçlll 
hak"me..c;i 2 ncı ağı.rcezada. son safhaya var_ dlreksı:vonu sola kırdım. Bu sırada kaza vıı· 

Kaz.m 
mı.ştır: kua geldi. HAdlsede tedblrslzllk ve d1Jtka.& .. 

HMLse fudur: slzUğlm yoktur demiştir. Bey, şöhreti , edası, feci akıbeti • Kazım 
Beyin 

tavrı, 

şakaları - Bir garib ~üracaahn 
Beyle Lutfi 

hikayesi 
Hüseyin isminde bir genç maşuka.'1 Odet Halbuki, vak:a yerinde keşif yapan ehll .. 

lle birlikte bir gün Hürriyettepesl civarında vukuf ıızaml 12 kilometre süratıe gıtmesı ı.A
gezmele çıltml§lardır. Bir müddet gezm1.ş - zun gelirken şoförün 45 kilometre gibi bQ • 

ler, tam etr.atın tenhalaştığı blr sırada bir- yük bir silra.Ue gtttJğini, raporunda tes1>it 
Yaşlılığın büyük bir lütfü var: Sizi u- · dı. Belki bu servet rivayeti de diğer ~öh- rilmez, bükü\mez bir metaneti vardı. Bu- denblr,. karşılarına b~ kişi çıkmıştır. etmlııtır. 

zu.n yılların .hatıraları, simaları arasın - reti kabilinden boş bir faraziye idi. 1 na dair ilave edeceğim: İki ıenç neye uğradtklarmı anlamadım, Müddeiumumi İhsan, dün miitaıeasuıı 
da dolaştırır; size geçmiş ömrünüzü tek- Ben onu sarayda tanıdım. Lutfi Beyln Cülı'.isu müteakıb huzura kabul ed'l _ meçhul şahıslar bellerindeki kayıı kemerler! söyllyerek, suçlunun ceza kanununun 456 
rar yaşatır; sanki pek yüksek bir tepe - pek yakından dostu ve hariciye mesle - mek enıelile rnusırrane müracaat ede~ - çıkararıı.k, h:r lkUılnln de iizerlerlne çullan_ nc1 madde.cılne göre cezaya çarptı.nımasuıl 

· ·· · d ·· 
1 

· · - ·· ·ı y d mışlar ve Hu.seylne rastgele vurmağıı ba.ş _ ıstemfatlr. 
ııın_uze_rııı en goz erınızın onune s_erı en gin e refı."ki idi; sıkça ııkça gelir, on~m lerin arkası alınmamagya bac::lamıştı. Bu '" b h sah di ~ lamışlardır. D'lVa, müdafaaya kalmıştır 
ce~ ır sa ra asın~ t~ e yor - odas~na gıderdi. saraya uğramaktan, ba~- meyanda ecnebi mubarrirle.::-, gazete mu- Mütecavizler, genç kadınla genç erkeği · 
lllllUzdUI, bu sahanın ustuntı tabaka ta- ka bır maksadı yoktu. Mesela hiç bir za- habirleri ıbirbirini kovalar ardı arası ke- böylece korkuttuktan sonra, Odetin para çan Memura iftira ve isnadda 
baka s_is kap1a~ıştır, f~kat hafızan_ı~d?n man huzura kabul edilmek arzusunu iz- silıruyen taleblerle başm;beynciyi tasdi tasını Te Hfiseylnln elinde bulunan lotof - bulunan bir kadın 3 ay 
~n bır nefha ıle b': s~ yer yer ~-lın!r, har etmedi zannediyorum. İkisi berai:ıf'r ederlerdi. Ecnebi muharrirlerin Türkiye raf makinesini ra.sbederek, !lra.r etmişler -

ı:rze §Urada burada oı~Uj zanne<lıhrkcn bulundukça bir şahide de lüzum görür- tı.akkında yazdıklarının daima yanıış ve di~111hare, suç1uıann !sınan, dı~er tmıan, hapse mahkOm edildi 
tekrar ha.yata a~det ediveren ~a~zara -j ler olmalıydl. ki ya beni yanlarına davet ekseriyet üzere muhalif hislerle g:llünç Mehıncd, Mahmud ve Dyas isimlerinde beş Sabıkalılardan Yaşar bir müdde~ enel 
ı.rı, şah:ıye:l~, ~ ve bu v~sıle ıle zu- eder.ler, yahu.d berai:>erce odama gelir _ şekillerde olduğuna, hele gazete muha _ klşl olduklan anlaşılmıştır. blr suçtan dolayı yakalanaralt, karakol~ 
hilı etmış hadiselen tekrar ruyet ufkuna lerdı. Bu iki eski refiki beraber görüp birlerinin mensub oldukları idarelerden B~J ııuçlu da.; 2 net ağırcezada yapılan du- götürülmüştür. 

· · h h ı A d b · ı od k' 1 k.a- Bnna mü~ olan Ya~ann karısı M-ıetırır, ey at. yni zaman a u yem- dinlemek bence hiç doyulamıyacak bir para koparmak ""aksadı.le Abdu''lhamı·d ruşma arı a, Ta. ayı n '"" ederek: ..... !ıd şe, kocuını yaka.lıyan polis memuru Rlfat 
Clen hayat bulan hatıraların yanında sa- zevk idi. Dai:ma şakala~rlar, daim:ı bir - saltanatından sonra Türk tahtma çıkım madı:ö:ş:!~a~ Y~;a;~~~'. ~~~a~iz ,~:P: hakkında mıra n Janadlarda bulunmut • 
hayı kaplıy~ bir makb:r sergisi, b~y :n~- birine sataşırlardı. Lutfi Beyin şakaya, 1 hayatının en büyük kısmını mahpus Vl:! dük, demt,lerdir. tur. 
mat mahşerı vardır. Dun bah.se_ttıgı_n:z €arakaya bir meyli mahsusu vardı; soma ihtilattan memnu gıı;ı.rirea bir padişah ile _ ....__ Bu ıuc;tan dolayı adliyeye verllen AYI•• 
Hakk p b h d ğ R f t -,.. Mııddeiumnml ıIJ.'.Sa.n Yersuvat dünkü mu asliye a inci eezada yapılan duruşması so • 

ı aşa, yann a se ece 1nı: ı a fıkra anlatmak, hikaye nakletmek pek mülakat yapmaktan ne garib yazılar çı- hakemede lddla~nı serde~erek, suçu deJJl- nunda, 3 ay müddetle hapse mahküm cdU-
Pa.şa, bunların yanında daha yuzlerce, merakı id'i. Kazrm Bey kendisine sataş - karacaklannı düşünen LUtfi Bey bunlara lerl!! sabit bulmuı ve maznunların ceza ka- mlştır. 
J(izlerce tanılmış, solmuş simalar.. . tıkça müdafaa mevkiinde kalırd1. Çabuk karşı müsaid davranılırsa pek muzır bir nunumın 114 üncü ve 495 incl maddelerine • • • • • 

Ben bunlardan bahsederken gene o çabuk Söyler, biraz sinirlke, fakat gül _ iş görülmüş olacağına kanaat ederek bir göre teczt:relerfnt t.st.emıŞtır. Rakıbım yarahyan iŞÇi dUn 
llatıraların arasından diğer bir simanm mekten hali kalnuyarak mukabele eder- usul kabul etmişti. Bunlar her şeyden ,~1;~1::;ır!;~ tefhimi lçin ba4ka blr tevkif edildi 
t.elirdiğine dikkat ediyorum, onun size di. Kısaca, zayıfça, kuruca ve hiç de gü- evvel sefaretlerine müracaat edecekler, 1 Evvelkl akşıı.m H~köyde kıskançlık :rft 
lılll şaka yapmaktan haz alan ve hazzın- ' zel denrniyecek bir şekildi!? olmasına rağ- sefaretler tensib ederse haricıyeyc tavsi- ki kİŞİRİn llUmfin' Yit bir zünden kanh bir vak'a olduğunu, Arl! a-
.. n gülümsiyen çehresinin yanında gene men öyle sevimliliğe malik idi ki eğer ye edecekler, hariciye muvafık görürse k:şinin yaralanmasma se~eb dmda blr gencin bu yüzden arkadaşı Şenfl 
l lü.mün siyah gölgesi var: Bedbaht Ka - kadın ipti~sı şöhreti doğn1 idis~ mut - terviç edecek, hünkar arzu ederse kabul bıçakla karnından tehllke11 surette yaral,,.. 
anı Bey, kim derdi ki daima JUh bir e1a 1 laka o zeminde nnıvaffakiyetlerini bu edecek. Bu suretle işin önüne geçfüniş olan $Of ör muhakeme edildi dıfını dün yamı.ıttık. 

· · k h r d d • Vak'anın ta.hkltatııe meşgul olan zabıta 
ile, lienüz pek genç imişçesıne ınsana o-

1 

a ıne me yun i i. I ve ortada saray erkanı için me..;'uliyeti Bir müddet enel idare etmekte olduğıı dün, ıınçlu Arifi Beyotıu meşhud suçlar 
fl1Y01' hissini veren nciıl ve rukkas adım- İkisinin arasında başlıca latife vesile- davet edecek bir ihtimal kalmamıs olu- taksi otomoblli ile Karaköy rıhtımından ce- hAklmliflne resllm etmiştir. 
)arla yüriiyüşü onu bir gece karanlığın:la, sini hisset teşkil ederdi. Onun mervi olan yordu. çerkt'!l üç kişiye çarparak Nlko ve Hatice - M:ı.znun sorcu.sunu müteakıb tevkif edll
bir yangın yerinde, derin bir kuyuya ka- servf'ti rivayetinin yanında bu rivayet de Bir defa ben de böyle bir müracaat 

1 

nln ölümlerine, Orhan isminde blrlnln de mlşt.!r. Hllın Beyoğlu hastanesinde tedal"l 
ur götürecek ve orada acı bir ölüme vardı. Lutfi Beye de, masrafının pek cı z karşısında kaldım. Garabetine mebni hi- ynrataruna3ına sebebiyet veren ~otör İd - altında bulundurulan Şeri!, dün a.dliye dolt 
m.ahkUın edecek. 0 lduğundan neş'et etmi~ olacak, a): • kaye edeceğim: Lut fi Bey orta Avrupa 

1 

nm dur.uşma.aına, lklncl atırcezada dün de_ toru Enver Karan tarafından muayene e -
. t f d l d" A t k b . .. . h"'kü. d 1 ··ı · b y vam edllml4t.ir. dilmiştir. 

Ben kendisini evve'ce pek uzaktan la- şeyı a c er er ı. r 1 u zemın uzerm- u m ar arına cu usu te lig etmek Ü - Suçlu 4oför evvelki cel.-;edekl sorgusun _ Yaralının aıhhl durumu sallh tesbet.met~ 
aırdım, onunla hiç temu etmemiştim. de şakalanna nihayet vermezlerdi. Bir zere teşkil olunan bir heyet arasında se-ı da: tedir. 
llatta tercürnei halini de pek iyi bilmez - tanesini tahattur ediyorum. Biri Bükreş- yahate çıkmıştı ve ona aıd vazifeyi ve -
an. Galiba 0 da diğer refiklerinden bır te e.lç~, diğe.ri PC§tede başşehbende.r iken ka'e~en -~n idare edi~~ordum. yanda~ odacıyı çağır~: kahv~ ısmarla- ı exemple! .. diye bana baktı. 
bçile beraber Yıldızda tercüme i~lerinde bu ıkı şehnn ar~ı~da pek ktSa hır me-ı Bır gun odamda kagıdlarımla meşgul I d_~m~ sı~ara ~tusunu gonderd~, ve. ~.n , c~a yapt.ı~z ha!..~ y~ud colur 
llaşlamışt1 , sonra hariciyeye intisab ede- . safe olmaS>ndan ıstüade ederek yekdi - iken odacı kapıyı açtı ve. elinde tuttuğu suc:lu bır eda ıle sordum: - Zıyaretınız 

1 

§eY değil!..• kabılınden bır nıda. Ben o 
rek ni.hayet Bükre§te elçi olmuştu. Ben ğ.erini görmeğe. giderl~rmiş. Bir defa L~t- 1 bir kartı yazıhanenin üzerine bıraktı, da-

1 
ş~refi.n~ b:na bahşeden sebebi öğrenebi - nidanın delalet _ettiği manayı değil, asıl 

911
u arac:ıra ~örürdüm, arada bir muarefe ;fı Bey onu evmde bır akşam yeıneğıne ha ben ona bakmadan, hemen odacının lır mıyım. . manasını alarak. - Evet, par exemple

olmadığı için göriişmezdi.k, fakat şöhre- davet. etmiş ve sofra!a ge!e gele bir gün l arkasınqan bir kadınla bir erkek içeri . Kadın d~rh~ _sig~ras~nı tellenın::rek: mesel~, de~i-?1'; ~ansa re~c.-ümhurun .. 
.w-· öğr ·şı· . 

0 
k _. - t 

1
•

5 
evvelınden kalmış hır pilicin yarısı gel- • daldılar ve hatta selam vermeden kar _ bır ayalı dıfennın uzerınde, pek laubah den bır mulikat ıstemek lazım gelseydi 

.-.ıı enmı un. na au.ın mup e a ı ı j "f"' b" '-- b di· ak · b d di · ....._ 
1 

d' H b. t h · k ı mi,. Bir defa da KaZlm Bey dostunu BGk- şımda kanapeye yerleştiler. Böylt? saygı- ve pek bı utur ır tavır ıu ceva ver . ne yapın ıca e er ıse . .. 
-r ~ ı. ar ıye aam anesının ar~ı - . . .. .. .. S .. k · t• Sö" .. - k k· K k · ı d eli ...ı_ b" . dı N" ta b re~te hır gazınoya goturm:ı.ş ve avdette sızlıkla, odama adeta zorla girerılf'rin - ultanı gorme ıs ıyoruz. zumu esere . - anş1 ış... e . 
llllwıı ır evı var , ışan fına, aıı:an . y • • • • • b kl a· . H · i · . . , . b!r yagmur altında, ıkısı tek bıt şemsi - kim old'uk\annı anlamak için karta bak- E1ımı uzatarak e e ım. - arıc - - Evet! dedim; karışıkça, fakat pek ta-
Şı§}ıye, yahud Panı.,altıy~. Tııksıme, d b k . afirin" - .. t . yenin tezkeresi... bii değil mi? 
8eyoğ''.una doğru g.?zintilerinde tec;adüf !e e abrınaratm_rnıLs (ltfi Bı yayba yurum~ ım. ·u d Kadın ı"rkı"l•rek·. - Ne tezkeresı"?. dedı·. Kah · be ..• k\e ed b"dd tl ·g ·• 

.. .. . _ . ge mec ur e ış. ey u gecenın 
1 

Delarue ma rus nltında el yazıs;;e "' veyı m en, ı e e sı ar .. -
.ttikçe oyle şuh, oyle bır mutekarrıb zev- ı macC'rasını uzun uzun anlatırken: _ Tek Mme. Lucie Delature Mardrus isimlerini Kelimelerin üzerina basarak cevab sım tablada ezerek fırladı; kocası da ar-
kın pe§in lezzetile mest halini far keder - ı birkaç lei araba parası vermemek ; in, 1 okudum, ben bu kan kocayı isimlerile, ve ;verdim: - Haşmetpenah padişahı ziyaret kasından ve aellm vermeğe lüzum gör -
tim ki o şonretinden dolayı bana: cGcne der ve kesik kesik kahkahasile hikaye- tek tü.k yazılarile tanırdım. Suriyeli mi edebilmek ~in elbette hariciye nezareti meden fırladılar. Elbette ikisi de: - Ka· 
w kadın pC§inde galiba' .. • ded'irtir.:Ji. sini bitir.rdi. j idiler, Filistinden mi idiler, Mardrus is- nezdinde müracaatte bulunmuş olacak - ba Türk! demişlerdir. Ben ne dedim, ha
Belki bu fikir boş bir faraziye idi: Diğer İşte bu ,mı hatıralardan bahsederkf!n minin bizce Mardiros şeklini andırma - smız. - Ne y()lda? dedi, fakat kirpilene- tırrmda değil. Sade elinde kahve tepsisile 
ltir şonreti de zengin olmasıydı. Hatta iki.c;inin de ölümle biten bedbaht hayat- sından dolayı şarklı oldukları anlaşılan, rek ... İzah ettim: - Evvele~ se!arettnize o aralık içeri girmekte olan enderun e -
Tefatından sonra herkeste serveti ne oldu l:ınnı düşünerek acı duyuyorum. fakat Fransada şöhret almış bulunan bu müracaat olunmak lhım gelirdi, sefaret fendisine gülerek: - Onları siz içersi -
iiye bir merak vı1cude geldi. Ve bu me-j I,(ıtfi Bey ~cı olmakla beraber pek isim sahiblerine karşı bir Avrupa zara- hariciyeye yazardı, nh. .. niz ... dedim. 
rakın cevabı da bir kuyunun içinde k,ıl- ciddi. pek vakur idi. Hele vazifesinde eğ- fctile muameleyi münasib bularak bir Kadın ayağım indirdi: - Ah! par 

Elbette bize medar olacak bir para 
tazannb:lirim. Fakat babam ne diye -
oek? B .. n gelinceye ka'tlar Hafize ka -
4m ona bakabilir . .• 

Teklif edeceğim babama .. muhakkak 
evvela razı gıelmiyecek .. kandıracağr-
mı umuyorum. 
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ION POSTA 

- Söyle bakayım. 
I>aııa fazla susmak eknaa. • • • H&D,li manzumeyi biliyorsun ba -

,.,. kalım. 
11..... - v al.l.ahi 5abacığım bilerek yapma -
"-'lll. ... Sıktlma küçfik, sıkılacak ne var ki~ Bu resmi gazeteden kesiniz. Uygun ge-

Bay Tek.in, heyete me:. hat rahat seyredebilmek 
raklı idi. T I- _,_ e cu.oplara, için, bir teleskop tedarik 

e göremeyiz:, amma te

leskopla görmek müm -

.lı:ündiir). Bir gün gene 

teleskopla ufka bakar -

yıldızlara bakJ:nak. yıl - edip o teleskopla Afrika-

dızlann hareketlerini ta

kib etmek onun en bü

yük z:evki -!)}uyordu. 

Bay Tekin o kadar me

raklı id1 ki, yıldızlan ra-

ya gitmtş, çöle çıkmış, 

geceli gündüzlü oralarda ken, Bay Tckın bir frl 

yıldızlara bakıyordu. kaplanın teles.kopun ö -

(Şunu da söyliyelim. bür ucuna geldiğim gör-

Yıldızlan gündüzleri göz- müştü. Korktu, kaçtı. 

Bay Tekin ç:>k yanu - gösteren dürbünde bir ilimini bir ağacın üzeri -

nnştı. Dürbünün ucun - kedi kap1andan da bü - ae çıkıp saklandı. 
dan bakan hayvan haki- yük gürünebillyordu. A-r- Der~en uzaktan ırıini _ 
katte bir kaplan olmayıp 
bir yaban ked.işinden 

~ka bir şey değildi. 

Fakat ıözle görülmiyen 

yıldızlan bile kocaman 

tık dürbünün ten tara - mini bir kedi peyda ol -
fından o yaban kM!si ba- du. Dürbünün . tersin -

k.ıyordu. Bay Tekiui mi- den bakan kaplanın mini-

nimini gördiiı. Minimini 

Bay Tekin uz:aklaftı. Mi-
~i zannettiği şey hiç 

de minimini bir kedi de-

:Su bilerek yapmadım aöri ann~ en · · · Haydi seni dinliyoruz, başla. lecek nmklerle boyadıktan sonra bize 
lıılrarıı olanı hatırlatmıştır. Ben öklüriirüm, lM.r ıelhn wrirlın ve gönderiniz. En iyi boyamış olanlardan , 

~ı v nl d k I ğildi. Hakikf bir kaplan- dinden çok büyü bir ıöz.ünü çekmiş ve kap _ 
L_ - Nasıı bilerek yapmadın; ben .sana okumıya ,_,.,arım. e 0 ar a 0 nl.J.f -ı bir kişiye bir futbol topu, bir kişiye bir 
.._ç defa. sofrada uslu oaırman lazım, di- nuya baflarlar. f,te buna kızanın ya.. kilo çikolata ve elli kişiye de ayrı ayn dı. İki tarafına baka ba- kaplan görmilftO. Geri - lanı görmüş kaçıyordu. 
h teınbih etmem.if miydim? İki yana Hakkım yok mu? Israr 11rar, sonunda güzel ve bymeW hediyeler vereceğiz. ka ilerledi. Dürbünün sin geri sıçradı ft olan - Fakat kaplan 0 kadar 
~a aavruıa kahvaltı edersen olacağı ben başlayınca, onlar dinlemezler. O ka- Bi'mecey-e cevab verme müddeti on beş başına geldi. Biru evvel ca hızile kaç.mı.ya baş • korkmuştu ki dönüp ar _ 

dUr. Çay fincaıunı devirinin. dar dinlemezler ki, manzumeyi bititirim gündür. Bilıneoe cevabını bize gönder-
l3aı.....- Bay Tekinin baktılı ta - ladı. kasına bakmıyordu. Kap-ua.ma döner: de, bittiğinin bile farkına varll}a_zlar. Ni-: diğiniz zarfın üzerine cBilmece> keli -

lbı - Dolu çay fincanına tokadı vurunca hayet ben: mesini ve bilmecenin gazetede çıktığı ta- raftan baktı. Ve bakar Onun sıçramaa üzeri • lan gözden kaybolunca 
can devrildi, aofra örtü.sil kirlendi. _ Bitttf rihi yazınız. bakmaz da korktu. Ken - ne kedi de dürbünden Bay Tekin ağaçtan indi. 
Anneınin dah l zl i7.ahat vermesine -················-.......... ·------·---·············· .. ····••ııt••·········································--·-····---·,---···· ... --........... 

._k. 
8 

a • De ·- mecbur kalınna. O zaman al -ıt bırakmamak için atılırım: 1:11"-
- Yallah' baba ıjun, vallahi anneci - kışlar'..ar. 

lbn bir dah~ ya~ İşte ben bu.,..,.. .Wlerin hiç birin-

- Peki bir daha yapanan .•. Bunun ö- den hoşlanmam. 
'-sini dinlemiye Iüııum yoktur. Çünkü .............................................. ~ .. ~.~ .••• 
'-ıa bir daha sefere kalmıştır. 

Koçuk okuyucularımız 
Jtüçlll •kaysı........... aekteblerinde 

Bu babamın yaramazlık bahsindeki 
lorgu, suali.. bir de mlııafirlerin sorgu, 
~illeri vardır ki, babamınki tehlikelı ol-
~ına rağmen miıJaflrlıerinkfnden da:ı.a ıınıtta ~· •yas •aasmda çektirdikleri .. _, 
lııorkunç değildir, babamın .sorgu, suan- ıotoitaftan bUıe ıiıaderirlene, ı.a fotet. 
lıdn tehlikesi ye.m.if aımamak, oda!8 k~- rafiar ıaseteaiUI Çeeu ~ında Süvari otomobilliye baktı: Süvari atladıktan sonra Otomobil yükselmeğe bat- Otomobilli yerdeki ıf.iva -
hlnak: fibi ceza ve-rmesidir. Mi.safırlenn neşrNlleuldir. _ Düz yolda benimle ya- geriye dönıniiJ, otomobil,. lamı.ştı. Yükseldi, yüksel - riye seslendi: 
lorgu, suallerinin cezuı ela insanın ca - ı·ot.inflan plMltditinh 11Ufın bir rış eder, beni g~nıin am- liye bakıyordıı. Otomo - di, ve snora manianın 6bftr - Bu da benim ıcad .a.n. Sen 
lbtıın mkılması.dır. :MUaflr geldi değil keııaruaa cÇoeuk u.yfa.'tı• tellm~erini ma, böyle bir m&nia önün- billi otomobildeki mane - tarafına inmiye başladı. ata m4nia atlatıyorsan ben 
lb.i? .. Ben yanlanna çıkınca. sanki be - yazna&llRUS. de kalırsın, ben atımla ma- vela.Ian hareket ettiriver- At korkmuş, süvari de düt- de otomobile mania atlat -
~e alakadar olmalan eızemmi~ sanki, niayı atlarım. fli. müştü. mak için bu aleti keşfettim. 
lıı@n on1ann befıimle aIAkadar olmalarını •• - .... ··----·-·· .. ----· ........ - ......... - .... - ...... ,, ' ·-.. --.. -------.. ·-,-·--·--.......................... -··---..... • ... ···········--···· ....... ·-········· 
lıltiyorrnuşum gibi hemen benden bahset-
'-iye baş;arlar. 

- Mqatah büytlmil• 
- Evet büyüdfi. 
- Geçen ~ daha fil bd1trctXtl· 
Şu kadarcıktı derken. ellerini 0 kadar 

~re yakıa.ştınriar ki, kendim.~ "bir ı;e
lae evveı kedi yaVnJ.IUllÖD büyük 01 • 
'-ladığuna inanacajı.m ıelir· Babam, an
lenı. 

- Eh, artık mektebe de ıidiyor. 
l>eaner mi, ifte 110rp 1Ua1. 
- Geı bakayım JdlçOk. 
liele fU küç{lk .ımıne ne hiddetleni • 

ltrn. Benim adım -yar, ..,.ytdıın var. Bun- 1 

ları 8Öy1emeyip de kQçlk elemelerinin 
llbanası ne. 

- Efendim. 
- Gel bakalım, neı. ~? 
Ayıkla pirincin tqım, lıı« ne okuyor
~ hepsini Söyliyeyim mf 7 

~ 

Bay ieııerln -ta ~ tüamm<i
lü yoJdıL 8lCll1da ...,_ fllap biraz 
yiiro.e llmca Mlram terı.., pp -
kasım IMfında ,._...., terini siler, 
.bir ~ _... dhlleninli. 

GeM Mr ,en llCak unda 90kağa 
~ ~ ted.ııi alhnek, 
dinle.ı..t ~ 1Dbk kenarında 

durmat. .. ·=·= .......,, tıkar -

Ar' F • MI' fttll ft9arm& daya
lftlfh. "- lııa _.... o erin ikinai 
btıada .,.......,. lumu~ ~~ 
Jeıri ...,__... :9a7 Sezerin Da..-
na .. iki ..... - dpmlamif*L 

Bay._. ......... : 
- ~ .. - Nmur batlı-yor, 

Uva ....... ~,. '6f(lnmÜf, follP-
a.a ....... ...... ~ 7erindım 

:mr müddet Wyle ıeçti, sular 
am1a clam1a Bay Sezerin başına 

~ Bay 8-in aevinci utı -,..... 
- Oh artılk ...mledhn. 
Dl,.. rahat MI' nefes alnuştı. Ar

tıı:k J'Dluna M.. edebilirdi. Men -
dlltni oebine .,..., kendine çeki 

-- ftfdi. 

Ve şapkasını başına giydi. işte o 
zaman birdenbire ıaşırdı: 

-Aman! 
Diye batıracak oldu. Fakat bağı

ramadı. Çünkü ağzma burnuna su
lar dol.muştu. O şapka: nı elinde tu
tarken sulanan saksılardan akan su
lar ppka.nna dolmuştu. Ve t-:apk::ı
mnı başına fiy1nce de butün bu su
lar başından aşağı akmıştı. 



Bit mücadelesi nasıl yapılıyor ? 
Rahim ve şefik Belediyemizin §ehir- lar. Denl anlatıncaya, teskin edinceye 

den evvel §ehirlileri temizlemek sef~ kadar canımız çıkıyor. 

SON POSTA 

Bulgaristan barış ve 
bitaraflık siyasetinde 

devam edecek berJiğine geçtiğini elbett. duymupunuz- Yürüyoruz. Tanımıyan dlikk~ncJlar 
dur. Hergün muhtelif &emtlercı. tesbit birbirine sesleniyorlar: (Baştarah 1 inci sayfada) 
edilen cufaklık. lı Yatand~lar, taburlar - Verficiler eeliyor. Maliye memur- Yeni hariciye ııazm İvan Popofun da 
balınde hamamlara sevkedilerek yıkaru- lan ~.. evvelki başvekil ve harici~ nazırı Kö-
yor. e.şyalan da tebhirhanede tem.izlen.i- Un.kapanının, Halig .kenarındaki dar, aıe~vanofun şahsi do.!to bulunması ve Kö-
J~ı·mUf.. karanlık. mülevves sokaklarına sapıyo- ı~ıva.oof tara.tından tıakib edilen harid 

Belediyenin açtığı bu bit muharebesi.- ruz. fJJc uğradığımız bir numaralt Te- aıyasetı. kendisintn kıymetli bir mesai 
ile, yalnız Eminönü kazasından cl500• kirdaj hanı.. aı:kad8f1. o~ı, bu J4rasdUı istikbal 
N'atandq iştirak. etmif! .. Fakat bu it-n İçeri girmeğe hazırlanırken, mahalle içın de değ~e~ kalacağına iJarettir. 
fJönüllüsü pek yokmUf. Kirli ve malfun &alinleri bana f(>yle derd yanıyorlar: Banş ve bitaraibk siyaseti 
~ayvanı himil ıvatandaşlar, hamamlara - Nedir bqmııza gelenler,. Polisler, Yeni kabinenin aiyasetmi sadece bir 
\'e tebhirhaneye müşkülatla gönderılebi- memurlar geldiler. Topumuzu birden ya- bç kelime ile bülba et:m.et icab ederse 

11tyorlar~ ka.layıp tütsüye götürdüler. Bir g5zel fWlU 8ÖyliyebHirim k4 bu ıiyuet istik-
1• Kaç gündür, şimdilik üç kaz.anın :nh- tütsülediler, S"Onra da hamama soktular. balde de bir banı ve bitaraflık siyaseti, 
hat memurları tarafından idare edilen Bu ne demek kuzum? 1 b~r dahill huzur ve ~ ~ir~ siyaseti, 
bu sahnelerin nasıl cereyan ettifini me- Handaki birinci odada ihtiyar bir kn- bır iktısacli kalkınma ve kultilrel terak-
rak edip duruyordum. dm oturuyordu. Ku:ı fabrikada çalışıyor· ki siyaseti olacakta. 

1 Nihayet dün, Eminönü kazası nıüca- muş. Kadıncağız daha ne olduğunu an- Hükılmetin bütün ihUmamlan, fimdi-
dele memurlarının peşıne ta.kılarak Oia lamadan kadid vücudünde beslediğı hay- ye kadar olduğu gibi, yüksek ıefi maj~ 
de bitli Yatandaş aramaga cıktık. Ekibin vanlardan biri ona ihanet etti. Sıhhat te kralın şahsı etrafında sıkı bir surette 
b~ında bulunan sari hastalıklar müca- memurlarından biri göğsünde menhus 1 birl~~ o'an Bulgaristanın asu.de refa- ı 
dele memuru Ferid Tuım.en~ ilk sualim hayvanı enselemişti . Altın kesfl"rlf>n bir 1 hı. ıçı~ çalışmakta devam edecek olan 
fU oldu: insan kadar gözleri parlıyan sıhhat me- mı1letın selameti uğuruna masruf ola-

- Şimdi, sokak sokak dolaşıp, kaşınan muru: caktır. (A.A.) 
insan mı arayacağız!.. - Yaz, dedi.. bu da onlardan.. yarın Değişiklik yok 
. Mücadele memuru bu saflıQım.a 6iil· hamama.. Sofya, 16 (A.A.) - Royter bildiriyor: 
rnekten kendıni alamadı: Biçare kadıncağız hall vaziyeti kavra- Bulgaristanın dahilt ve harici siyase-

- Hayır, böyle müşkül ve imkansı~ yamamı.ştı; mutta'Sll titreyerek yalvını.- tinde hiçbir değişiklik olmıyacağı söyle-
bic işe kalkmıyacağu.. Mıntak.amızda, yordu: nilmektedir. 
kiı-li ve bitli jnsanlarıa bulunması ihti- _ Vallahi efendiler biz bir ~ey yapma- Bu siyaset komşu memleket1erle an-
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mali fazla olan yerler malU.mdur. Bun- dılr. Nicin poli~le 'kapımıza geldiniz. Bi- layış duygusuna dayanmakta devam e-
l.arı bekar ve işçi, esnaf gibi kimselerin zim hiçbir kabahatimiz yok. 1 decek ve Bulgaristan bütün büyük dev- Tıcarethane sahibi derin bir nefes ı -Ben de hemen ayni suali sorduro-
bulunduğu semtlerdir. Bu~n Küçükpa- Ferid 'I'ugmen kulağıma eğiliyor: l~tlerle iyi münasebat idame eyliyecek- alarak: Fakat Atıf böyle bir paketi veya zarb 
e:arda arama yapacağıa. Hanlara, bekar - Bu blr şey değil, bunu bir izzetine-1 tır. - Bu sabah, kasamdaki dosyanın görmediğini yalnız Lemanın elinde 
odalarına giriyoruz. Kirli ve bitli bulduk- fis me.!elesi yapanlar var .. kapımıza po- ~ulgaris:anın keza kat'! bir bi~~aflık yerinde yeller estiğini ve daktilonun büyücek siyah deriden bir çanta bU
larımızı tesbıt ederek polis vasıtnsile ha- lisle gelip kırk yıllık namusumuzu, ela- ı tak1b etmege ve Balkanlarda sulhun mu- görünmemiş olduğunu öğrenir öğren- lunduğunu söyledi. 
mamlara sevkediyoruz. Tebhirhanede de leme karşı rezil rüsva l!ttiniz .. diye küf-

1 hafazasına çal~c;mağa devam eyliyeceği mez hemen daktilomun bulunduğu - Yani zarf. yahud dosya bu çantıı-
eş) alan ve elbiseleri etüvden geçiriliyC'r. redenlere raslrvoruz. Bizi görünce dam-

1 
ilave olunmaktadır. yere bir telgr~f çektim. nın içinde mi idi? 

- Bu suretle bu vatandaş "bit. ve }ara saklananlar sevkettiklerimizclen da- Yeni Başvekilin ~nh!'iycti _ Lemamn nerede bulunduğunu - Evet, öyle olacarı{, katlanarak. bO-
ckır> den halAs oluyor mu?.. ha az değil .. geçende bir kadın: <Ben na~ Yeni ıb<l§vekil profesör Bogdan Fılof, biliyor mu idiniz? külerek sıkıştırılmış olabilir. 

- Elbette .. bu bir defaya inhisar et- mu.slu kadınım, beni nereye gönderivor- 1883 Nisanının onunda Stazagorada doğ- _ Evet. İzmir.de bana bir adres ver- Kam.iser Sedad, ın.iıkbin bir tebes"' 
mi) or ki. Evini, odasını tem.ız ve ken:H- sunuz• diye bar bar bağırıyordu. Bir ta- muştur. Yüksek tahsilini Wurzburg ve mi~ti. Yıldırım telgrafına, gene yıldı- sümle nyağa kalkarak: 
sini bitsiz buluncaya kadar mücadeleye nesi uzaktan bfzi mali~ memurları Freiburgda yapmıştır. nm telgrafile bir cevab aldım... - Anlaşıldı. dedi. Hadise basittirf. 
devam ediyoruz. zannetmı,. Ne olduğunu anlamadan hay- Geçen kabinede maarif vekili olan Fi- Ve Fikri bey cebinden telgraft çıka- Evveli\ bütün hududa bu Leman is--

Evvela. Hocapaşa hamamına uğradık. kınnağa başladı: lof tamnmış bir asarı atika mütehass1sı 1• h b m·ndeki kı ın h .. iyetini bildirmeli 
·· d k .. 1 , tl t .h .. d. rara~ mu ata ına uz<tttı. ı z uv ... 

Bu hamamı Belediye 7,~ !ıraya gun e- - Ay ba~na kadar müsaade edin. V:'ll- ve es i guze sana ar arı çısı ır. Komiser Sedad, bu telgrafı yüksek Kaçmasına mani olacak tedbirleri al· 
liklc tutarak bu hayırlı iıe tahaia etmif. lahi parayı yatıraca~ım! G I D d d k sesle okudu: malı. 
Kaplda seyyar bir etüv istim tutmı.:t Hanın bütün sakinlerinin hamama enera ee s Un a şam cLemım hanım. ilk telgrafı alır al- - Kaçmasına ve dosyayı kaçırma-
bekliyor. lseri girdik. Arkadatlar girdi- sevki kandaştırılıyor. Çünkü han haki- lstanbuldan ayrı '.d ı maz İst3obula hareket etti. Kenan• sına ... 
ler amma, benim irin pek gin:h, denile- k t •-'-'- B k bt -~ka a di:r.er bir 

~ a en pumı · a~ a r .,.., _ ' :" (R ..... tarafı 1 inci sayfada) Fikri bey izah etti: Serkomiser müdahale etti: 
mez. Şöyle kapıdan bir aokuldum. tı g tv ... , .. Bfrrok Kurd Çın"ene ~ 

ana eç ~ 0 •. u '- " '. • "' ğ ' ,zaret ..... aynı· zamanda feıa·ket mıntaka- - Ken•n. Lemanın amcası ı·mış. N ., A d · · a- t Hamama nezaret eden sıhhat memut"U Yahudi ali . od l t ks m oldu u yç " - eye yarar. ra an yırmı or 
esının a .~ra a 

1 

1 
k . 1 lanndaki diğer ihtiyaçları tesbit etmek İzmirde vilayet sıhhiyesinde memur... saat geçmiş yahu!. Artık" hududu bile 

gülerek: bu han ~le harab, oylf' .karan ı ' ov e "-- emlek ı· · ·· d ·lın· b I - İlk telnraftan bah.scdildiğin~ ('!'öre · · Bir hayli kadın ve erk1tk ınüateri- . ki ·k.. k fct b l b' kö ı.u.c:re m e mu:Le gon erı 11 u u- t- t- geçmı~tır. 
- y Jnı ' im 11nı TO • an u un ır şe- İngiliz G li D eds, d uhte t · b' t 1 f d h kt· · d ·? 

1 1 • w nan enera e er e - sız ır c rrra a a mı f'P ınız ı. IJ d du g · geçmedı·gi"n' a··g·ı·en 
bl 7. var ırtnde böyle bh' sefnk:thane bulunacngı- tiM ~ . • ·r . tam lı ak F> Y- - u u eçıp ı ı • 

Dedi. k ı··ğü· il d . f t 6• vu ınsaru va2' eyı am yar • - Hrıyır ... Bu ilk telgrafı ceken rnek brrü,. defül. Pasaportları tetkik ede-' m tahmin ve Btil u n n erecesın a· ~' .. ır ........... ı,.; ks 1 Lo dr h v d 11 ~ 
. Şaşırdım: ~vvur edemezsiniz. Odalardan taş:ın uun ~~ e prese n aya are- şüphe Y~~. ki, onun . cürüm. ortagı ır; rek ... Fakat başka noktalart da ihmal 

- Anlamadım, kadın, erkek beraber ttiTlü k kul ztnrt k !ık ve tah'a- ket et~tır. vahud butun bu entrıkaları ıdare eden etm:yelim .. bu kız ailesile beraber mi 0 
ar. ~ 1 daranb. 1 • 1· Feliket mıntakalanndAki müşahede adamd!T. Çünkü zannetm<-m ki Leman otuı·uyo ... ? mi yıkanıyor! lan ~cırdavan ~& ar a ır eşıp. an a- . . .. k . . . • 

Biran i~in dü.ştüjıüm ha~ hak tıbna-z bir taaffün hmrole ~tirivorlar. ve ihtısaslarını. ~~ara ra~yosunda tur - ı veya niş<mhsı bu işte bırıncı planda - Evet, Firuzağada ... Nişanlısı da 
Verdi ·. · ~ od 1 - d çe olarak verdiğı bır konteransta mufas-- aelsln]er onlar birer alet olacakfaTdır. Burada polf~ ra5 ... Pn a an goz "n I . . 1 ... • ' orada oturur ya!. 

- Hayır, erkeklerin iti bitti. Son k.. 1 b' 1 ld H 1 salan anlatan general, memleketımm e 1 Son der~P mahirane tcrtib edilmiş bir 
geçfnnek mü~ldl ır mese e o (u. ehe geçirdiği kısa müddet içinde her yerde, pları•n kL.irük vasıtaları.. . - Bir de bütün muhaberatı karan-

file çıkıyor. Şimdi kadınlar girdiler. Ha.- kadınlar mücadele memunınun nama - . · . · · · lık odadan geçirmeliyiz; değil mi? 
mamın b ir tarafında soyunuyorlat .. , di- 1 d h gerek nazik şahsı, gere~ temsıl ettığı Fikri bev baskomisere dönerek· 

~m') ell~nin vaka ann a avvan say- . . . . · . 
fer tarafında yıkanacaklar. Elbiaelen de · :ı ·d t i l d Ad til mmet hakkında denn bır sempatı uyan- - Si7 de ayni fikirdesiniz. değil mi 

d1na Mla m'-lc:aa e e m vor ar 1
• c .h ......... ,. ve bilhassa felaketzede vatandac-

etüvdeo geçecek. va~dan blrvantln'1 imiş hi~ı:ıinf veren ör- l .......... ~;~... . t . k t y komisC'rim? 
Hamamda yıkanıp, mükemmel bir d• · "--1 · · ~ k arın ~~ ve mınne ını azanmış ır. Bac;kNrıiser. komiser Seriacia göz.le-

glllil saC'lan Yan ·~ tnf'! ınen, rengetren Dil h k t• d l p k t ı· d f 
l b. k ki . l • . '--1· ku k n, are c ın en evve ar o e ın e rini dikmisti. kic:inin de dilinin ucuna 

sa\ traşı o m~, ır aç şı, eıya arını bngm2dan btr entan givmı~. ~ ı cıa. - tiir arkadAcc:ımı.zı kabul eden General ld 
koltuklarına kıstırarak çıkıyorlardı: h bt1' kadın, ellerini Çansıkks\le testısi D ..A.. be., tta b 

1 
t . ayni krlime rre i: 

S.ıı..h tl , r d-...ı N 1 ah t .. 1 b. e~ şu yana u unmuş ur. - Us•phaısı! .. 
- m a er OjSun, ıı:uım. aS1. • r a gtbt ~11ne kovarak suratım1za oy e ır c- Dünyanın en güzel iehirlerinden 

ettiniz mi?. bağın• baftırdı kt ödüm knptu: . . t buld ·ıkb h d el Ar:aba tı?'.ım zamaooanhni polic;i ve 
Bir tanesi suratını buruşturdu: · · · bın olan stan an 1 a ar an e'V'i biitii'l l'mniveti UT?ıumivf'vi mrc:rrul _ 

- Std 'Sayhalar sızı.. sızi boyu posu a ldıpa teessüf ediyorum.. · · P 

Serkomiser. sakinane: 
- Sen gelmeden evvel bu tedbirler 

alınmıştı komiserim!. 

- Ondan eminim . .. Şimdi elimizde 
bir de rehine vaır. Bu rehine hastanede 
yatan Ali Hikmettir. Gazeteler bu 
mecruhun ifadelerini vakıa bugün taf
silatifo yazdılar, amma muhakkak da
ha ban noktalaır olacak. Onları dıı bu - Böyle bedava hamam, bedava b~ devrilesiJer sizi Koynum.da ne ararsınız ynB ,d. . .. d b . Tu··rk ga ,d<>n hu hrıhıs mı ""nf' m<'\'ZU11b~hı; irli? 

b·ı . 1 · uraya gc ığim gun en erı - B L; • • } · t' b d d · ··a-ber fena değil anuna; ne ı eyım a ışma- ha' Bit mi' Ondan saga ne, ba~a ne?. •-ı . . b·· t - . t t kı'b ettim ">U mnr- ,.....,e n1"1rnı11nın . tertıhl\tın mecru ıu ıs ıcva e en memur an 0 0 -
b. uhaf ı · b ... ... ze~ ennın u un neşrıya ını a · 1 • ..:J k k .. 

mışıın da, şimdi ır t ge ıyor ana .. a Bir zavalb bayvancağıx.. zararı nu var?. Bana kar östenni oldukları alaka- a nvı:m \•:1 o mt~ r ·a""a t·? renırız. 
d.cta rahatsız oluyorum. Yohsa bahane il~n banılara mı baharıu- d dşı g -ı şh . kaldım Muh-ı+ııhlrınnmm cevab alamayınca Tır.arethane sahibi Fikri birden ntı-

an son nece mu e ası;ı.~ · P'k · b .. l~h ' 
1çeriden kadınlanıı J&lllatalan, hama- nız? Gozunuzu patlatırım sizin.. B' 1 k r 1,..tinıai hnvatında :nü- '· rı ev nıu ~ a7aı;ın1 ~övle tamam- lnr3k: 

büyü k dı be- h k d. . ır meme e ın " . t lır::f•· mın kubbesinde vere şan a Ve .. ısrar, tehdid, rica, atun "" ını c: • 1 oynıyan matbuatın Türkiyede •· - Bana kalırsa. dedi, kimseye ka -
di Sıhh _ 

1
. b .

1
. . e. ;:;ır ro E. 

·)ordu. at memunıı yoklatmadı. Maamafih soy ıye ı ırıı;ı: cok mükemmel olduğunu görüyorum. - ,,rr dakti10\·a aicl kii,.i.ik bir te- samdaki dosyanın kaybolduğundan 
- Bakınız şu güri.muye, dedi. İçeride Yann o da, bağırsa da. çağırsa da hama- Turkiye kendi matbHatile iftih;ır edebi- rr~düdiirn ols:ry<lı. onu da Atıfın bir bahsetmemeli! değil mi? 

kadınların yıkandığı nuıl belll. Sabah- ma gidecektir. lı'r. HUrn·y,.,ti matbuat tamdır. ~özü İz3ln•e kafi nelirdi... ,,., b.. O ·· h ı D a .- "' - ı a ıı... na ne şup e.... osy 
leyin 150 erkek girdi, çıt ışitilmiyordu. Birçok aokaklar, evler, hanlar doluş- . Türkiyeye geldiğimdenberi bir İngiiiz - Yani?. hırsizla'rmı daha ziyade emniyette bı-

1\laamafih, burada hamamcılık ta öl- tık. Birçok kimselere birer hamam C'clbi gazetp.sini görmedim. 'Fak:ıt 'Ii.irk gaı:e- - Yani bııı~i.in hu kızın mes'uliye- rakmnk lazım ... Ben Ali Hikmete şöy-
reniyoruz. İnsanlık hali bu, ne olur ne geçtik. Yarın cümlem mevcuden hamam- teleri bu hususla beni tatmin E'tliler. tin~·n ?Prrece şüphem yoktur. le bir un-ramış gibi yapacağım. Tah _ 
olmaz! lara gidecek, Belediyeye hayır d•ıa e<:ie- Bu ak~am lngiltereye hareket edece- - Atıf kimdir? kikatın küçük bir noktasını aydınlat -

Mücadele ekibi rei.5i: rek c!> yıkanıp temiz plk olacaklar. . ğim. _ Bodrumda calışan bir memurum .. mRk iin~re.. Belki hatır sormak için .. 
- Haydi şimdi, bitli arama4a gidelim; Fakat ben bir noktayı. merak e-dıyo- Sıhhat Veka\ett tarafından Dr. Tevfik filtivar ınuha..,ehecinin bahsethğ:i sa- Komiser Sedad. baskomiserin oda . 

dedi. rum: Acaba o ördeklere layık. sulu, kir- Remzinin baııa Ankaradan fstanbula ka- atte' bodnımda'ki dPpoda bu adam da -sına çıkmak üzre idi, ki Ayşe Leman 
Ver elini, Küçü.kpe.zar karakOlu .. ora- lt, çamurlu 90kaklan da hamamlara ~on- dar refakate memur edilmeı:indt·n dolavı 1 

hn polis alınacaktı. Nahiyeden ahı, d~ dermek mümkün olacak mı? çok memnunum.. . çalışıy<'rou. Dakti onun ac(')e bodruma namınR bir pasaport alınmamı~ oldu . 
... , C ,_ ~di~ltf muha~ebed A. li Rı7.Q söyle .. ğu hal)ı'ri geldi. Sedad dudaklarını bü· ""kı-. Nahiye merkezine uiradık. Polla Nıısret Saj.ı 0§"' 11 n General Deeds, Sirkeci b;tas:vonun~a At f d 

- mişti. Hemen ı 1 çagır ım. kerek: 
h biı.e iltihak ettiği z,aman, artık cebrf Kmlay mümessilleri, ~rimizfn res'llf t h'" 
h id . F p R ma _ _ Sordunuz a ıı ... acze ' en ıcra memurlarından farkı- on apen o makam mümessilleri ve di~er zevat tara-
- k !ırna ,,.., 5 

- Evet ve muhasebeci Ali Rızanın ••• ız a mı~... fından hararetle uğurlanmıştır. 
KöşeGeleli~ydoern! görünür ıorünmez: sef·ır·ı oluyormuş sözlerini teyid etti. Dahası var. Atıf 

1 
Lamam merdiven başında cörrnüş; 

Turk - ngirz tı'caret anlas. ması h • k d·~·ıe g" ·· ·· Dıye bir fcryad kopu yor, zabılai be- Londra. 16 (A.A.) _ Daily Telegraph atta en ısı oru~muş. . . Fakat 
a.cliye memuru gönnUt seyyar esnaf gibi gazete8inln Roma muhabirine göre Von Londra t 6 (A.A.) - 3 Şubatta im- Leman son derece telaşlı bir ha·lrJe 
Ol't.dıklarda kimsecikler kalmıyord•.ı. Pa~nin Von Mackensenin yerine Al- zabnan esas Türk _ İngiliz ticaret an- acP.le bir işi olduğundan ltah•etmi.j. o 

Ferid Tugrnen: manyanın Roma aefirUğin~ tayin edil- taşmasına zeyl olarak ayni tarihte im- da malfam telefon mükalemesinden do-
- Bu bir şey değil, diyor. Biz. bekar mesi muhtemel bulunmaktadır. c~nubi zalaıım~ olan Türk - İngiliz munzam layı i~ine biraz geç kaldığı için •ccle 

odalarını geceleri araştırıyoruz. Çünkü, Tiroldeki Almanların meın'~ketlerine garanti anlaşmasının metni neşrcdil - depoya: girmiş ... Ondnn son raki hadi-
l'tii ndüzleri ıştedirler. Birçok kimseler gönderilmeleri hakkındaki itilafın tat- · l. se de malumunuzdur. ~ mısır. 

bl7l kaçakçılık büro u memurlan filan bikinde zuhur eden ihtilAflar üzerine B. Bu zeyl anlaşma bilhassa eşyanın Komiser Sedad asabi bir halde: 
zan nediyorlar. Telaşı görmeyın· cBizim Mackensenin pek yakında ieri çağınla- ve mevcud borçların tediyesinde ta - - Acflba elinde bir zarf. bir paket 
bir şeyle alôkamız yok!• diye sırıtıyor- cağı söylenmektedir. k.ib olunacak usule aiddir. var mı imiş kızın'! 

- İki ihtimal va'r. Ya bu kız bir ta
rafa .:;aldanmıştır; yahud başka biJ 
namla, bnska bir kıyafette sahte pa 
sanortlı:t" hududu gecmi ·r. Simdi AJ 
Hikm0 ti kaçırmamak birinci işimiz .. 

-3-

nu SEFER DE BİR KATIL! 

Atıf. Fikri Asım ticarethanesinin 
mutad kapanma saatinde dışarı çıktı· 

Yanında, iş ark:tdaşlarından Fahri Ta
hir vardı. 

(Arkası var) 

t 
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R d h1ın Ala _ H1cu prkı: (Mahzun duruşun.) • W 
4 E .&41 

12 PAZAR 11/Z/lMt Ankara a yosu 2 - Enderunlu Yuauf - Hicaz şarkı: \Ateşi IATAKH AN ~ 
12 

3 
~: Proıram, n memleket aaat ayart, DALGA UZtJNLUÖU &4kına raptetti.) 1 - Sadett.in Kaynak - Hl- ~ 

~- AJana •e meteoroloji haberleri. 12.50: 111 I[ cu prkı: (Açıldı &ill figan etmede blll - '1illlllll~liiiiııııİliİlliİlmııi•••••••••ıı.~ 
il ... _ lntizttı: Baz uer.ıert. Çalanlar: Vecihe, IHI & 111 s-. it it•· bül.) 4 - •........ - Hicaz türkü: <Karanfil -
~ Kant, Ce•det Çatla, izzettin Ökte. l'.&.ca. U,7' • llJflS &• Mit"· oylum rylum.> 1 - Okuyan: Semahat Öz - ••ua: ll~d Ekrem 

~~~~~~:ıt~a:.t:~U:ö1:~. ~~u: r.U. 11,1' & Mil && "· ~nseııı: !, -~~) -llMah~J~r~a (~:~~ 1 sta n bu 1 bay ra m la r 1 
~ _ıtel~k Tokgöz. 1 _ Nenea _ Muhayyer kut Borası (Fi.at.> 22.30: Müzik: Cazb&nd ~arkı~ (Aldı aklım bir ıonca leb.> 3 - Şerif 
ha ı <Gnn tavuştu.> ı _ Bedrl78 - Mu - lPU l3.lll • 13.30: Yarınki procram. n ka- içli - Mahur tarkı: (Alamam dotruau d~ıı 
~YYer tartı: (Bahara bat ,Onü.1 gibU S - an1f. emele.) t - Refit 1'er1&11 - Ra.ııt şarkı: <Yat 
il hını BeJ _ Muhayyer p.rtı: (serapa hüs- P * tı clham •tefi.> 1uo _ H: Müzik: Operet Tayyarzade çoculu tepeden tırnağa - Meh.med ..• dedi. O adam seni çok-. 
(~llaın.> 4 _ BedrlJe _ Mubaner tür~ü: uu ıt Z/1941 f&l'kılan <PL> ıa: Program, ve mem~ket sa- süzdü. Bu ufak haytanın şımdiye kadar tan istiskal etmiş ... Bu seni zevkıenmek-

1:1.k: n::~ dofdu damlara.) 13.IO _ H.30: Mu - 12_30: hOlfaDl. " memleket paı aJ&".' at ayan: 18.05: Müzik: ~dyo Caz Orlte.;ıtra. olan dikenli ve bataklı bayatını bilmi • ten ziyadedir ... Böyle bohçayı aşçı ya-
l _ uçut orkestra (Şet: Necib AşJon.> . AJaDI " meteoroloJl haberleri. 12.50. sı. 11 4o. Konuşma. ll.55. Serbest uat. 19.10: yordu. Fakat ,onun bir an içinde, bir buh nıağına dağdan gelmiş ırgada bıle ver • 

P<\urn Bolzner • SatsonJ& töylü dans- 12 35. Çalanlar: Fahlrt Feraan, Ke - Memleket aaat a7an, Ajans ve MeteoroloJI ran irm ' . ? •• 
!arı. 2 - Bochmann. B11Jtik val.!ı. 3 - St-OP- Tür'1: ·~mı: Fahri Kopus, Refik FerS&D. haberleri. 111.30: Türt müziği: Saı eserJerl geç . ekt~ oldutunu anlamıştı. Ço- ınezler ... Sen aç mı ıdı~. Çıplak mı ıdin? 
llııtaı: Melodo <Tan~o>. 4 - Knobel: Alır mal lf. 8eJ : Muatara Çatlar. 1 - Acema. (KPmençe, DeJ, KtıddQm.) 9aıanlar: Ruşen cuğu k~dı ~alıne bıraktı. . . Paran mı yok ıdı!·· Gordun mu olan 
::14· S - Amade!: Le Menutreı aultlnden: 1 - ~ ı _ Dede _ Acemaflran tar-ı Kam. Fahire l"ersan, Burl uner, Nuri Hıı. . Eve dondukten pek az sonra ıdı. Sokak maskaralıiı?.. dedı. Bu hareket, Tayyar
~ 3 Aşt hüiyalan No. 4 DütilJı. e - Paul ~a~= aöz1lm., dllrllba.) 3 - ismall A.. lll Poyraz. 19.45: Türlı: müzltı. Çalanlar: Ke- kapısı çalmmifb. Tayyarzadenin evine 1 zadeye, anasının ve Mıd Ili çocuğun ya. 
)' eke: Baz çalan lşılı: aultinden: Aşk ril - :· _ Acelll&flrt.!l warkı: (Yanu atnem.) 4 - !Dal N. SeJhun, Cevdet Çatla, Fahri Kopuz, geldiği geceler, mahalle delikanWann • nında çok ağır geleli. Bohçayı s:ırdı, klı-
11~.7 - Mlchell: Bmeler serenadı. a - De- NlkOIOI _ Acemklrdl f&!'kı: <Se.vdl ı~nın~ izzettin Ökte. 1 - Oku7an: Radife !:rtf!_n., dan birkaç mi.safiri eksilt olmazdı. Kapı- pının yanına koydu: 
!la . Kope17a balesinden Bebek dansı. 9 - ey melet mu.> 1 - •••······ - Sviç türıil. 1 - İshak Varan - Buztnlk şartı; (Bir gun ya Tayyarzadenin anası bakmıştı, kadı- - Hüseyin Efendi ded" H b 

na 8chneider· V17ana batıruı. 18: Prog- dım bahçe,e pdlm.J ı - ·· ······· - Ru- reıecet..sı.n dl,..) ı - Ali Rltat - Suzinak . . . . : · . ı. oş.. UD• 
l'tnı, ve nı ını · 

18 05. Müblk: <Atla '""·ü· <Yürödllkçe •"1 de boyun p.rtı <Klr etmedi salim.) 3 _ Mustafa Nıı.- nın 8Ullll l§lttiler: dan sonra ben de senın evıne ayak baSU't 
Jla.. e eket aaat ayan. · mell t1tr•- · ·· Ü M hmed' - hmed' d"" h l · l rd 
18 

"YO caz orkestrası. 1130: çocuk saati . .sallıı.nır.> 1 _ oJı:u1all: Az1H Tozem. 1 - fis - Suzlnlk tartı: < mldslz bir ıet1nçle.> - e "" a&e ..• sam unyaya aram ge mış e en ola • 
. 55: Serbest aaat. lt.llt: Memleket saat a- y ı . Bestenillr p.rtı: CQot sürmedi 2 - Ohıyan: Mahmud Karındaş. 1 - Şem. - Ne var anacıtım! ... yun ... 

hrı, AJa~ ve meteoroloji haberleri. 1uo: ge:.> ı - Rlfat BeJ - Saba ta:kı: <Hayali aet~ln Ziya - Hicaz şartı: <Anıl8ın Jlr ne.> - Kot oğlum.. kOf.. Hüseyin Efendi Sonra, Midilliye döndü: 
~k mnzıtı: 'Pqre• Te aemaller. Çalanlar: 1ıro delJDe.> 1 - Balk ttırktid: <Ta.sa ç~ ~ - • .&rU Bey - Rlcu p.rtı: <Benim halim hazretlerinin bir adamı gelmiştir .. seni - Yürü Midillım •.• Gidelim.. yata • 
ı._enten~. Ruşen Kam; keman, Rep.d Erer; dun yotvdu.) ıs.• - H: Mtlzik. Kar:ık k t C::kınl~·ya(~tainf~:..> !_-; Blmen Şen - Hl- iıter .• Tayyarzade birdenbire durakladı: hm. •• 
'«nun, Vecihe· ud Cndet Kozan; Kud - f1f müzik <Pi.) ıı: Program, ve me e e p.r . JJ aııuı ....u.& ihya eyler) 20.15: H" • Ef.endid . . al lmi ti E- Dedi. 
tliiın.N ' ' f &n. ıa ot: llilzlk: Operet .seleksyon- Konuşma (Bibl!yoırafJa> 20.30: Türk mil • useyın en wn ıp ge ş · 
fet iıı..urı Halll P07I'&S. Okuyanlar: MHuza - aaa

1 
'(aP17 > l&4Ô: KonUflD• (Çiftçinin aaaU.) ztği: P'ıuıl Heyeti. 21.15: Müzik: Sedad Ediz fendi bu vakit ne diye adam gönderiyor- 8 AY RAM 

"" a.ar. Necmi Rıza Ablakan, Sadi oşsea. an · · --' " t t t fı d d y ks ' di b" · lm şt ' ..,: Türk müz 
1
, Halk türküleri. İnebolulu 18.55: Serbe8t aut. 11.10: Moı:.uue...e saa a- ara. n an Keman aoloları. 21,35: Milzl't: u. o a eıen ye ır şey mı o u u. Tayyarzade bayra.'Jl namnZMıa Silley-

8arı Receb 20~5·. K §trla. (Tarihten sa- yan AJam ft Meteoroloji haberleri. 19.30: Küçuk Orke&tra <Şet: Necib Atkın.> 1 - Pa- Tayyarzade kapıya koştu: maniyeye gıtmişti Baldırı pi.alt ve W'l-
lııre1er.) 20.30:. Tdrk o:ttzıtt; Fuı1 Heyeti. Türk mftzifl: Qe!'dan11e töçek takımı. An - ~l Llnc-~e: A4k htll:yaları <Vals.> 2 - Felf.ıc - Bre ne var? .. Efendiden ne haber? .. I ıwıcu sipahi çeteİeri, İs anbul sokakl• 
Otarışı}ı: 0 Ilı: Edib Se k R&d)'OIU Köme aea n aaı heyeti. İda_ esmer. Sabah lellmı <Fantezt.) 3 - Wal- U ğın r d b' b h dı 
'en ~1 program.> 21 15= M z : 

21 35
: ars . Meıı'u.d Oemll. 20.15: Konuşma (İk- ter :Sorchert: Bir pce efaanesl. 4 -1'rahıns: P " e .m e ır. 0 ça var. : nnı daha ıece yansından tutmuşlardı. 

'4ıı.~" rafından viyolonsel aoloları. . . re eden. .. U) 20 so· Türk mnzııı.ı· Macar damı, l'fo. 21. ı - Wllly Rkhartz: İlli - Huseyın Efendi hazretlen sıze mah- Her kCW. l.. .. - .. da, gu""libdanlı haytalarda IAQ"'. Operalar (Pl ) 22 15. Memleket saat ti.sat ft buku. aaa . . . r. . ı. ledi.. ba "h .,.-~ 
'Yarı AJ • • • Tah t1. 2111· Konaer takdimi· Halil baharda bt:r çın "1t (Uvertiir.) 8 - SUJ ile am ey yram çamaşır: ı san ~..ı..a .lıokumcu .-kerci şerbetçfler tül'9'o 
~" • aru haberleri· Ziraat Esham - 1 Fasıl Bere · · · B ı- M d N 9 2 '-· d 1 ~.. ' T- ' 
·~at. t{aınbi ' ' (Fi t) 22 30: dil Yönetken. Müzik: Radyo orkestrası ra ~· acar arun, 0 · 1 · 2·15= Mem - uuyur u ar.. ,...,;.+ı Bayram namazına g"d n İstanbul· 
~ yo - nukut Borsası a · · Be leke• sa•t ayan, Ajana haberleri Ziraat Es- Di k boh T d tt · ~· ... -
(p~ns Spor Serv181. 22.40; Müzik: Cazband (eŞ!: B. Perld Alnar.). lLe-vL:-MoFattı: Ba_ ham~ _ Tahrtllt, Kambiyo _ Nukut Bo;sa _ yGe~e. . a::lı~ ilayyTarza eyde u;.sf ı. lulan, evvela, bir aydanb rı yüz göz ol· 

23.25 - 23.30: Yannld program, ve ka- let sulti. 1 - Watner. a au nto - <Fi t) 22 • ü . - ıyının ~ .. e ayyarza er. en- duldan ..:; 1abdancılar o Ü\: ordu: 
Panlf. me operuının uYertürü. S - Llszt: Les Pre- sı a . ~5. M zlk. Cazband (Pl) di... fi'" .. " J 

. Meml k t aaat ayarı Ajans ha 23.25 - 13.30. Yarıntı proğram, ve tapanış.I . - Ver elıru opeyım fa an ağa b:ıyram-* luded. 22.15. e • • • - * Dıye ilave etti. Tayyarzade: dır' 
berlert· Ziraat, Esham - TahvllAt, Kambl - E H" yi Ef d" b · · 

PAZARTESİ 19/1/1941 ' t Bo (Fi t ) 22 35· Müzııt· CUMA !3/Z/1941 - Y use D en ı.. aca a senın Dıverek kavradı""' eli dudaklarına g~ 
12 yo - Nuku 1'8&111 a · · · · "b k · b" d "h d b" t " e;• 

1 30: Program, ve memleket saat ayan, cazband (PU 21.21 - 13.30: Yarınki prog - 12.30: Program, ve ?Mmleket saat ayarı, gı i enm ır a am şu cı .a~ a ır ane tülrdükten llOnra el"ndeki gi.ı .bd an Ü9 
i:rs· Aja118 ve ~teoroloJI haberleri, 12 s:ı: " Jtapanlf. 12 35: Ajana ve meteoroloji haberleri. 12 50: daha bulunur mu?. Efendmun ayakla - bet damla Xırkçeşme suyu serpe k na.. 
lltk t: ?lluzlfi CPl.) 13 30 _ H: Milzik: Senf0- ram, * Türk müziği <PI.> 13.30 - H: Müzik: Karışık rından öperim.. ve ediyordu: 
'a lXlüıik (Pl.) 18: Proeram, ve memleket ÇARŞAMBA !1/lllffl program (Pl.) 11: Program ve memleket sa.. Dedi 
~-at ayarı 18 05· Milzlk· Radyo caz orkes - mı k t t at ayan, 18.0!1: Ttlrk mftzitt. Çalanlar: Fa • K k k anası ile Midilli de - Gül .uyuctur .• p amberimiz t. 
"'"a.~ı. 1840· Ko~upna (Umum! terbiye ve 12.30: Procram~:_mel jiehaebesalarl a1y2 a5r0ı, hirc Fersan, cevdet Çagla, Refik Fer.san apı apanır en ridir. Bet akçe bavram ba işimi unut-
l!e.. · · 12 35: Ajana ve ...,....,ro o re . . : F h i - 1 0 ........ . N i R A yanma gelmişlerdi· "" 0 Ram k 

"en Terbiyesi) 18 55· Serbeat saat. 19.10: - 6zitt (Pl) 13 30 H· Müzik· Kü . lı: a r ..... opus. - •OAJan. ecm • - . . ma al\a... tuz azan esen bnrc.ke-
1.teırııeıı:et u t · ~ ··'ana '" Meteoroloji Turk m caar· ..:_..n. · •• .:._) · 1 K 

1 
,lu hlskan. 1 - Muha17er pevevl. 2 - Arif - Mehmed .. o bohça nedır oğlum?.. tine duacı oldum ... 

ha?>e a ay ' ""' orkeatra ~ . .ncwu ""'ıuu. - ar ru - Be .. il h kı· CM h tar b ô.h H"" . Ef d" •. 1 ğ 
11 

tlerı. 19.30: Türk mtlzlli: Geçld konse- dert: vt,ana p.rlaa. ı - Fram Lehar: En Y - u ayyer fal' · ey ane a .. ~ - " usey~ en 1 ~~e a ama çama- Yolcu kesesinin ağzını açarken içine 
a <On okuyucu sıra De.> Çalanlar: Vecihe, operetinin uvertilrl. ı - Paul Llncke· Tö mey.) 1 - Tamburi A11 - Muhayyer farkı. f1I' gondermiştir ninecığım. · · hemen sekiz on tane göı dikiliyordu Wr 

tı.Jen K m K mal N !!leyhun Cevdet Ko _ . · - (FeI'Jıda ne hacet.) 4 - Buphl Ziya - Mtı - H"' · Ef eli b bayramlık ih · 
tarı, C"vdet' Ça~a, İ~ttin Ökte. 20.15: Ko- ren unrttirü .. ~ - ı:ma. Amold: Me.lodl. 5 - hayyer şartı: (Titrer yi1reğ1m her ne zanınn - u.seyın en ana - baldmçıplak, ü tü pembe gaz örtülü ko-
lllışın" <Fen ve ta.biat bll&ilerL) 20 30: Türk Rudolf Pehm. Vali, ıtı. Program, \e mem - y~dıma ıelsen.) 5 - Cevdet Ça~la - Keman san etrnış anacığım... caman bir ~v\(ıd ta bağ nı uzatarak gaz 
:ıı ı Çalanlar: &e.,ad Erer, Fahire Fer_ lek-!!u ~;,:~•: ;6"~,;:~ııı~ı: ~ taksimi. ı - ŞeTki BeJ - Hfi.9eynt farkı: Kadının elinde bir pinnç §amdan var- bezini kaldırıyordu: 
..,,n. P.atık Fer.san, Fahri Kopus. 1 - Oku - !!,~ aJ.n: AJana .,,. M-=-~rol~Jl. hae=r~e~ (H!cran olı:u l1nem deler.) '1 - ••••••••• - H!i. dı. Biraz dikkatle bakınca, oğ'ıunun elin- - Şekerci Bekir usta lokumud ır, att-
"" n. M f,afa Çatlar. 1 - Suzlnlk ~re't'i. 19.30: Tllrk mösllt: PiJa.sa prkılan. Çalan- aeynl şarkı: <SeTdttım cem:ılin ,_çftnk1l rö - deki tK>hçarun. arabacı, ırgad, bahçıvan, yet ile al ye, bahşişim unutma! 
• - .. 1 ç k el ._..... • ,._ remem.) 1 - B6ae1Dl aas aemaıo:ıı. 2 - O • .ıı. • 'bi 
laıii nr t Bey _ suzlnA.k prkı: ( e me e - ıar: Battı Denllan, Y"'~ .1.çU, Ha&an Gıu, kuyan: Semahat ÖZden.ws. 1 _ Blmen Şen- ayvaz, aşçı, a..,;ı yama&~· sayıs gı ya • Lokum tabağının ya da bır de akl-
tar d~rdlnl.) 3 - Hafız Yusuf - Suzlnflk Har:ıd! TokaJ. O~. Sadi HotSe.s. Sa- Kiirdlll H tartı: (Ateşi aşkın dile etti eser.> nqma ve uşaklara verılenlerden oldu - de tabağı beliriveriy rdu· 
J!e lcı: <N dlr bu devril tegafül.) t - Rahml tiye TokaJ. 2o.ıı. Konutma <Dış poııtlka 2 _ Bedri,. • Jttlrdm H tarkı: <Kararan ğumı farketmifti. Tayyarzade de, bunu - Buyur akideden de afiyet ile ağır 
_ Y-Stı?.inAk p.rkı: <Bir alhrt tarab na~mel hldl.3elni.) 20.31: Tem.111: Bir ce"1z hltl - _, rd ) • Tı,_. _ _. •--· K" dlll H ed f k~i ti A v ı b' •• -zınd . hl"'- 21· •- ~--t t. 2110· ınua a. o - _.. n,,u.u - ur . Ş&r- n en 80nr& ar swı• ş . na ogu r şey Ba"Y!'aının mübarek o ~un, e1 ôpelfm, 

"r 
Rkl tesir.) 5 _ Ye arı Asım _ Buzlnlk ye.!i Yuaıı. Va va. • ..,.,r~ saa . . ~ <a- -'•-'de ... ,_ •• ti d 1 .. _ ) boh h 

lcı • ft hk ta k t ) 21 30· .... : """n e•...,• uu IUe everan o aca ... ın. 16ylemediler. Tayyarzade çayı emen bah~iş alalım ... 
ı..._ ... : (Ayrı dfi.ftüm aeTdıt1mden.) 2 - O - KonU41ft& (Ha a pos u wıu. · · 4 - Şemsettin Ziya _ Jtürdlll H. farkı: (Bık k .... ,..Jl'll h d" 
;: .. n· Müzeyyen Senar. 1 - Dedenin - t7ş- Müz!k: JU1uetlctbnhur Bandosu (Şef: İhsan tım elinden.) 11.50: Ttlrk müziği: Oyun ha- 1:re koyara açtı. .ITUUl 

1 emen yere 
11 

rakat ,vlcuya kesenin agzını kapamak 
k § rk1: (Ağlatırlar, rtlldiirürler.) 2 - •· Künçer.> 1 - OU1'tan Colln: Mart. 2 - va.lan. Sadi YaYer Ataman. 19: Serbest .sa. çoktü. Kadın da pmdanı yere koydu. nasıb obnuyordu: 

i"··· - Uşşak koşma: (Ahüzare d~Ulm.) Fran:ı; ~har: Çlpn aştı <Vala.) 3 - Oa~r~ at 19.10: Mmı~ket aaat Ayan, Ajans n Me- Bohçanın içi~de ara~ac~ ve bah.~~an ~a- - Vallah halis bal şerbetidir, şifaJs-
b - ......... _ U§talt ttlrkil: (Girdim yArln el PaNI. KoMer Polonez!. " - ~ascağni. ~orolojt haber~rt. 19..25: Türt müzlltl Ça • maklannın gtydiklen bır keçekulah, dort dır Myramfyedir veor 11~a elmı Öpeyim 
-ı:;;ı:e.'if"le.) 4 _ ......... - trşşak turkü: °(Soy A.mıca epera.cıınd': aeıe::r;;nİ :-~~ ~e~ - tanlar: oeTdet Qatıa. Fahire Fersan, Re!lk de-ğirmi alaca, bir kıl potur, bir yün ku- şerbet sunup ~iş alayım ' 
l:tı· n ~ne e.) ıı _ ·····-·· _ Gerdaniye tür - leket .. ı ayarı. aaa a re ' aa ' - Fersan Fahri Kopuz 1 Oku:van· SadJ k Ik be · de b" "ft do göm ••• 
"'". <Yuce dal ba~da.) 2115: Müzik: Kil- ham - Tahvlllt, Kambiyo - Nukut Borsası Ho eıs' 1 - Kanun! Sad;-- SegA.h. farla: şa ' ~~ e~ft mı n t ~ ~ .. n ~ Evinden çıkan İstanbullu, cami VI 
İt~k or e tra (Şet: Necib Aşkın.) ı - Wllll Filat.> 22.35: Mtlzik· Cazband (Pl.) 23.25- <Ruhumda 6len natmedeJ 2 - Tambur! 'ek, ır çı te pye a yun çora mescid yolundaki ilk k"" ae kesesini p-
llo Chans: Küçük balet suitl. 2 _ İtalo Az- 23 30: Yannld Jll'Oll'&Dl ve bpan14. Alt _ Beglh şartı: (D11 harabı aştınam.l 3 - çıktı. kamuya,ahün idi, yirmi otuz ad1m ne. 
Ga~: S:ıbah farkısı. 3 _ Nlemann: zenci * Hayri Yentgiln - Hilzzam şarkı: CÖ ilrsem Tayyarzadenin aMleri karanr gıbi ol- ride ,ene JOIU kesıliyoc, gül uyu ni~ 
de ııı. f - Paul Lincke: Yeni dans. 5 - Van PDfDIBB !2111194' J'llZlktır.) 4 - 8edad Ö'ıt.oprak - HOn: m du: tine &tüne başına beş on damla Kır• 
,., \rcJde: Ruhumun tarkıll (6erenad.) 8 - 12.30: Program, w memleket aaat ayan, sarltı: coeta)'l hlcrlnle ıönlUm )'lkılsm > - Ana ... Bunda bir yanlışlık olacak- çepne suyu IB'piliyor Bekir usta lokumu 
"'"l Fıı k d 7 t2 35· Ajana JI meteoroloji haberlerı. 12.50: 5 - S&dettln Kaynat - Hüı:eynt tllrkü: . . ' 
OJ c : Ren kıyılarındaki evim e. - Türk. möziM; Çalanlar: Kemal N. Seuhun, (A~!anm ~ğlar ~bU 8 - Sadettin Kay - Diye kekeledi dur diye adi bir nışasta hamuru yutuyor, 
22 e.ssnı r: Sar nehri tenarlarında (Vals.) &• ~ ede Uıe ~ı ~ b .. 1 ı,.ı .~ "W&tf de ld ğ ı...~ıa-.ı. 
2ı:as: Memıetet .saat aJ&n, Ajam haberleri; Cevdet Çatla, 1'ahrt Kopuz. İzzettin Ökte. nat - Rtıaeynt tilrk1l: (Kara bulutlan tal _ Xadın da ner •s amaı;a a~ı - ~~ nıJ'~n , ne o u u ~ı-
..., at, &sham _ Tah"fillt, Kambiyo _ Hu _ ı - onpn: Mefharet Safnak. 1 - ibra - (De-vama IJ inci sayfada) yacaktı: bir ,ey içiyordu. ( Arkaaı ar) 

tes- .. Eşine tekmil Romanyada bile ZOI' .. Son Posta, 1 nın tefrikası : 16 sile canan kndan ölrcnd.iklerini bana 
ın··aduf edilir Maryora!. Sen bakıkaten •tmata '-fladı: 

Ustesna güzeBerdensin!.. - Aman matmazel; az, çok ticaret l • 
-Teşekkür ederim cadıl. r '· lemine da1mlf bir adam bütün dünya • 

- Cadı sensin!. daki büyük firmaları tanır. Benim tlca-
Ci - Babamın kim olduğunu s6yleyin • rethanemde de Nikolesko firması ve al-
Çe~e kadar sensin .. neyse, ıımdi bunu ge- leli haklwıcta bir :referans dosyası var • 

un de hikayemi anlatayım: dır. Evet, p)'Wt iyi hatırlıyorum: Niko • 
Sahte · · esini de fen-.;~ . şampanyanın ıkıncı ıış - Sonra!··· 1 yınca kendinizi bizzat takdime kalktı -ı Dedi. Çok içtflimden bahis ile itizar lelko aileli Romanyanın en muteber. en 

?ij·~tını ki bira ile karışık çuyka içen - Sonra bftt6n ciddiyetimi takınarak nız?.. ettim. ariatokrat familyasuhr. Sizınle bir masa-

~· ~fayı tutm.,UJ. c.evab verdim: M&yö!: Tanı~adığınız Ceıear@t bularak bir röverans yaptık - - Bak fil yaptığına Maryon?. Bo- da oturabilmek ~m için ne büyük f8"' 
.. ata§tı mı. ..... bır kimeeye, bahu.sus bır kıza boyle mü- tan sonra cevet; dedi· masanızda 1ize re- yalı ıazozu ir-r açıktan biı"kaı· yu"z ley ref matmazel, ne büyuk şeref'. 

- Murnkü mü' a-:..+,..krat bir AU-a ~·-·- ··-·1 h . "d" s· . 1 . y- • ır M .. ..-ıı• L ' kiırı n .. ~-- 1 racaaw.uu. WRü ancı tr. ızı kabul e • fakat hayatınım ea bOyük terefi olacak- ondalık alırdın. Afkolsun fU garson ...... \"""... n.ıza • 
sataşabilır?. demem... tır ... t - Senin aklın ennez. Türkler ckaz ge- Vallahi adamı öyle iflemiı ki ben bile 

- Allah seni kahretaiıı; sonra?.. gi - Gazün kör olsun Maryora; adam Gözlerini bana clikti, d dakl d l~k yerden tavuk esirıenme• derler- ..,um. kaldım. 
di - Baktım; yennden kalktı. içenye r kaçtı mı?. çıka ak int" edJ ~ Bjarurı d~.n mif - Aman Maryora; sonra'. 

111_· I<endU;ine hizmet eden kızı da1me~d- _Sen ne aptal feysin be anne? A ~; ... ·~ .i~r:ıre ~~~ 10 
u ... ~zdeu- "içmedin mi? - Hemen cevab verdim: cTürkiyede 

'441llda g·· . ifi anladım: çerı e • - ""'"ur aa- yapua.wua .oııra cmoayo; - - • . ka . . " _ 
onunıa oremeyınc:' ristokrat bir 1m. masasının başına gelen dim, bir Türk olmasaydınız, size belki - İçmedim!- ticaret n~ ... daı:. ılerle~ış mosyo?. De ~ 

13· konuşuyor... k önüm - bir adama hemen cbuyunın> mu der?. de başka türlü muameJede bulunurdum; - Sonra pziDoCu darılmadı mı?. mek ki bütün dunya fırmalan hakkında 
den ır:z ~n~a kız, ipret ed::e Turk kar- - Ne bileyim ben'.. fakat 'lürklere :tarp ııyaben hürmet ve - Arkadqım ifi anlatmış; pzmocu ret47ans alırs~nız? .. t .. Mo5!ö. Dambelek 
flrrıa g d~~-· bır dakı.ka sonra - Mademki bilmiyorsun; ms!- Benim muhabbet beslerim. Şimdiye kadar hiç bizzat hizmet bile etti. benim bu .afıyane soz erınun karşısın • 

_ ~~idi: . . 
1
• ismim bu çıkıpnam üzerine Türk biraz bozu} _ bir Türkle konupnamııtım. Talebiniz - Evet Maryora... ~ k~ltuklanru kabartarak ve en mü -

••• ,,:d- n!;~ersınız :~=~gün için du; fakat bırakıp gitmedi; caffedersiniz bana bu fırsatı verdilf için ricanızı .ka • - Bana ismimi 10rdu; cMaryora Ni • ~ ~arson kızdan işiltiklerınc kat'! 
lniaa.f" '. m. Bura ~bul lutfilnde matmazel; dedi, burada bir tanıdığım ol- bul ediyorum; masamda yer alabilirsi - koleako. dedim. Bilgin bir ta.vır ta kına- ıekilde ınanarak, cevab verdi: cEvet mat 
bu~n ırun. Beni masanıza saydı ve o zat .ızi tanısaydı kendisinden niz ... • nk: mazel, alırız .•• 

_ ~-~usunuz?. _
2 1

x du' bu şerefe deWetlni rica ederdim; sizi ta- Sevindnden plerinfıı tçi bile ,Olü - - Evet, Maryora Nikolesko; dedi, Ni- Konuşmağa başladık: 
4 "wnence mi wuy uyor · • . f ~ k ı--'- fam"t.. R _ Fr ciz ettım. af ınıza aıa.nırılll> .. Baktım ki yordu; edeb ve bilrmetle karşıma otur - o ımn.o ıvam omanyanın en asil, en - Buraya ne yapmağ geldmiz m&.-

an.mca. •• ·ıdin ., Türk gidecek... du. Salmofoncu !Oeanti yiyecek gibi ba- necib ailesidir. yö?. 
- Bari franaızcayı t>ecerebı mı.. _Aman bayılacağım; gitti mi?. na bakıyordu; tabii aldırış etmedim. Mütehayyir bir tavır takınarak .sor- _ Biraz kereste alınağa matmawı 

aen: ~ce bemeü~~ aı:e; ::~~~ - Meydan vermedim. Sonra Maryora?. dum: 00-70 bin metre mikabı ka ar_ 
ay o ansız mühen ile :ıdu~' mek - - Ne yaptın?. - Sonra mama, Tnrk hemen hizmet - Müballğa buyuruyorsunuz mösyö: - Aman mösyö; 60-70 bin. m tre mt-
ıeıJ:';~. ço~~a~ hayli İıerlet • _Hafifçe ıüJerek ene oriJtnal •dam - eden km çalırdı ft bana hitab ederek: familyanuzı nereden tanıyorsunuz?. Ubma cl>irut d.iyommuz.. 
lbifiın... ndilim llD1&t 49c1tm, demek kimMJ1 bulama - - BJr pmpaı119 mıre,tznez miliniı:? Benim itimacknn kazanmak düşünce. fA,,.,. G9'j 



10 Sayfa SON POSTA 
M 

Şubat l!,, 
::::::::::-.--

( emle et a 
~--------------------------------------------------·-----~ 

oğuk dalgası bize de 
ge ecek mi? Ge ede zelzeıeıe karşı tedbir ı İzmitin yeni 

belediye faaliyeti (Bastarafı 1 inci sayfada) 
Merkezi Avrupanın bazı yc.rleri de 

müe.aair soğuk dalgalarınm isti'bt altın-

tınası devam etmiştir. 

almam, maili inhidam binalar yıkılıyor 
Kışın devamından istifadeye kalkışan muhtekirlerin 

de ihti1car yapmaları imkanı ortadan kaldırıldı 
Gerede (Hususi) - 10/İkincikAnun 

akşammdanberi memleketim izd. zel -
2ele sık sık hissedilmektedir. Şubatın 
ilk günJerindc de biri hafif diğeri az 
Ciaha ~iddetli olmak üzere iki zelzele 
kaydedilmişti r. İhtiyarların söyledik -
!erine göre böyle devamlı zelzeleler 
·gör·r emişlerdir. Zelzeleler halfif geç -
mek' e oldurundan hasarat yapmam•• -
tır. Kazamızda bu sarsıntılann göste -
recc~i tehlikeleri nazan dikkate alan 
_yen: ilçebcryımız Bay İhsan Kaya mem 
1ekctte otuz kadar dü.kkln ve mebani
nin vıkılrnası için belediyece müştere
.ken ica b eden tedbirleri alrn14 bu me
yanda maili inhidam olan bir m inare 

ile bir ctımi yıktınlını.ştı.r. Soğuklar n~ 
beten devam etmektedir. Bundan isti
f~eye çalışan bazı fınıncıların istedik-
leri ekmek narklan reddedilmiş ve bu Kereck kl!tf""lkamı . lhMn. Kaya 
Uıtikara karşı belediye riyasetince de derlı.al geçilmişıtir. Halk hiç bir ihtika
lcab eden müessir tedbirler alınarak ra meydan verilmemesinden dolayı 
meml('kette melhuz ihtikarın önün~ memnundur. 

Tarla ınsselesin~en 
çıkan avga cinayetle 

e icelendi 

1 Bir köyUn arazisinin 
bir kısmı ortadan 

ikiye ayrıldı 
Manyas (Husu.si) - Bundan bırkaç ~ Kızılcatıamam (Husuıl) - Kazamı -

ewel kazamıza bağlı Kulak köyünde hiç zın Çamlıdere nahiyesine bağlı Buğralar 
yüzünden bir cinayet iflenmiştir. Yeni- köyünün biraz üzerine tesadüf eden ara
köyden Kazım, Meh~ ve Nuri isim - 1 zi bir aut msafedeki Ajçın köyü dere -
lerinde üç kişi araba He köylerine git - ı •ine kadar imtidad etmek üzere kısmen 
ınekte iken yolun bozukluğu yüzünden ikiye aynlıruftu. Bazı. yerleri bir buçuk 
fOsaclan ayrıııp Kulak köyünden koyun- iki metre genişliğinde olan bu yarların 
cu Musa isminde birinin tarlasından g~ içine gözle bakılınca nihayeti görüleme
rnek istemişler r. mekte ve bir feY farketmek mümkün o-

0 civarda buJ.unup tarlıı.sının çiğn~ - lamamakta ise de içinden duman
diğini gören Musa, anterine çıkarak bu 1ar çıkmakta ve fena kolcular intişar et-

har<'ketlerine mAni olmak istemif ve u. mektedir. Bundan on sene kadar evvel 
zun bir ağız kavgasından sonra e1inde "'1 civara 1rurbiyett olan Çamllderenin 
bu lunan bir sopa ile arabada bulunan - Boyah çiftliğinde bir k3mür madeni çık
lardan Kazımın kafasına ve muhtelif Inlf ve bu maden biT firkete ihale edi -

prograIDJ dadır. &maya bu soğuk datgasını müte-
tmut (Husust} _ Evvelki akşam, akıb devamlı şekilde kar yağmağa baş

pek hararetli bir celse akdeden bele - laml§tır. 
İspanyada hararet sıfırın altında 7 dediye meclisinde belediye faruiyeti et -

rafında konuşmalar olmuştur. Birçok receye inm.i.ş, merkezde birçek ycrl~re 
iyi ve güzel kararlar verilmiştir. Bun- mebzul miktarda kar yağdığı habeor ve-
Jar her İzmitliyi sevindirecek mahi - rilm.iştir. 

Şiddetli şimal rü7.gıirlnnnın tesirile 
yetted.ir. soğuk dalgasının Merkezi Avrupad~ 

1 - İnşası yarıda kalan rıhtım ta -
Balkan1ara da sirayeti beklenebilir. Nı-

mamlanacaktır. ~aat hemen başla • teltim evvelki gündenberi Bulgaristan
mak üzeredir. da kış şiddetlenmiş ve kar, devamlı bir 

2 - Rıhtımın detay muamelesi ay- tarzda yağmağa ba§lamışttr. 
ni safhadadı.r. Dün b~ hususta müt:ı. 1 Q ı:ı ·ına müraca-

3 - Rıhtım sahası. emniyet mü - at ettiğimiz Rasadhane Müdiirl Profe
dürlüğünden başlamak üzere, ~eltik sör Fatin bize şu izahatı vermiştir: 
fabrikasına kaldar belediye ve vilayet c- Mevzuubabs soğuk dalgası ~~erke
huswd idaresi tarafından istimlak e - zt Avrupa istikametinden Balkanlar ü~ 
dilecektir. rerine gelebilir. Bu takdirde iyi giden 

-4 - Gümrük önünden başlıyarak havaların kendini hissettir•r bir derece
Balı kpazarından geçmek üzere. tA. Ye- de kışlaması ve kar yai;m.ası pek tabiidir. 
nicuma camisine kadar olan cadde, be- Evvelki geceden itibaren devam eden 
ton olarak yapılacaktır. şiddetli Jıod~ bizi soğuk dalgası istill-

5 - Şehrin belediye hududlan tev- ıtından vareste kılacak ve koruyacak bir 
si edilecektir. mahiyette esmektedir. 

6 - Kozluk mahallesinde yeni ya - Aksi düşünülse bile, bunu mevsimin 
pılan evlere elektrik verilecektir. tabit icablanndan olarak kabul etmek 

7 - Yangın yerlerin~ ev yaptır - !Azım.dır. 

mış ve arsa ı!lmış olanlara tapuları ve- Bu kabil depresyonlar, bu aylarda ha-
rilecektir. va tazyikinin mahsus bir dereceye düş-

8 - Mahalleler arasındaki ~zuk mesinden tevellüd edebilen tabii hldise
yollar bir program dahilinde yapıla - lerdir.> 
caktlr. Hava raporu 

Dün İstan'bulda hava, bulutlu geç~ 
rüzgar garbden saniyeden 2-11 ın 

hızla esmiştir. . . ~ 
Saat 14 te hava tazyiki lOH,9 rnı~ıb~ 

idi. Sühunet en yüksek 9,1 ve en dur 
6,6 santigrad kaydedilm1ştir. 

Nevyork, 16 (A.A.) - 15 Şubatta Net 
york ve Atlantik .sahilinde hüküm sll~ 
kar fırtınası neticesinde 50 kişi kad 
ö1müş, birkaç yüz kişi yaralanmıştır. ~~ 
sarat birkaç milyon dolar olarak tah0"' 

edilmektedir. 
Nevyorkta 30.000 kiişi :.oknklard-' 

karları süpürmekle meşgul olmuşt~· 

Amerika Hariciye müsteşarı 
Avrup ya hareket etti 

<Bac;farafı 1 inci savfada) 
müsteşarı Wellcs, bugün Vaşingtorıd' 
hariciye nazın H ull ile son bir gör.iŞ!l1; 
de bu~unduktan sonra, Nevyorka g 
miştir. 

Welles yarm (bugün) buradan ,p,e->' 
İtalyan transatlantiğile Avrupaya b~ 
ket ed&eektir. W ellesin ilk merhale.Si 
talya olacaktır. 

Aınsterda:m, 16 (A.A.) - cTelegrııl' 
gazetesinin parlamento muhabiri, Aft' 
rika hariciye müsteşarı Wellesin AvrllP' 
hükW:nct merkezlerini ziyareti esnas~~ 
da La Haye'ı resmen dyaret e:ieceli 
haber vermektedir. 
Amerika elçisinin Baltık merkez.lerİJ\ıfl 

tetkikleri 
Stokho1ım, 16 (A.A.) - Ameriksfl~ 

Moskova büyük elçisi Steinhard'ın :as 
tık devletleri merkezlerine yaptığı ıi)"' 
ret Stokbolmda büyük bir alaka uyafl' 

9 - Harb dolayısiJe yeni bir su ı?e
tirmeğe imkan olamc1dti~ından Sellülöz 
fabribsınm Sapanca ~ö1ünden ıreti r -
teceği sudan istifade çareleri an.na -
caktır. 

1 O - ŞE-hrln temizlik işlerine ehem -
miyet verilecektir. 

Yeşilköy Meteoro1.oji ista;;yo•undan a
lınan malumata göre, yurdda bava, "E.ge
dıe bulutlu, Trakyada kapalı Ye mevzii 
yağışlı, diğer !bölgelerde kapalı ve yer 
yer ya~lı geçmiş, rüzgarlar, Trakya, dırmıştır. . . . . ,tf 
Kocaeli Eae ve Akdeniz sahillerinde Stefnhard tecrübelı bır dıplomat 

Bu arada'. şehrimizde çıkan bir ga
zetenln. (Belediye Meclisi azalarının 

ınazan dikkatine) başlığı ile yazmak !s
tedlğt tenkidin. daha çok evvel yapıl -
mış ol iuğu söylenerek münakaşa'lan 

mucfb olmustur. - .. 
Karamanda falaketzedelere 

yardım 

yer yer' ku~vetll, diğer bö1_gelocde cenubt l Reisicümhur Ruz.vcltin samimi bir dof 
istikametten, doğu bölgelerde orta, K•· ı tudur. ~ 
radeniz kıyılannda ve Orta Anadoluda Stein~ar~n bu ziyaretinin ~~her 
kuvvetli esmiş, denizlerimizde şimal fır- ma mahıyetınde olduğu zannedıliyor;...-ı 

Mütef errllı: 

Tarihi iki şahsiyetin 
mezarları nakledilecek 

Kiiltilr işlrrl: 

Üniver~iteliler tetkik 
gezilerine çıktılar 

yerlerine vurmağa ba'1aınıştır. KAzımıa llp ocaklar açılarak ifletilmeğe b11f- !Unıman (Hususi) - Şehrimiz Kı
diğer arkadtı!!ları Mehmed ve Nuri vazi- lamıt w hattt Ball kazasından celbedi- zılay Kurumu zelzele feU.ketzedelerine 

. .. k duna k 
1 

len develerle bir müddet naklıyata da yardım olmttk üzere Hal.kevi salonun -

K.asmıpaşadaki EvUya Qe16bi, Vefadaki 
KA.1.fü Celebl mezarlarının mfinasllt bir yere 
nakli Maarif VekO.leti tarafından tararlaş
mıştır. Mfüreler !da.resi belod.lye · ne bu hu -
suata temaslara başlamıştu. 

İstanbul tJniversltesl profesör ve 'taıetı" 
terinden bir kısmı sömestr tatnı münaset>t' 
tile Anııdolunuıa muhtelif yerlerinde ı,etı>İ' 
ler yapmak üzere seyahate çılcmı.şlardıt. ~ 

Bn cümleden olmak üzere 20 tL,Wk ıı 
~lebe k.:ı.fllesl n profesör UludaRa i\tnılt 
tir. Diğer 15 k1şilik bir talebe kafilesi zel • 
zele mıntakuuıd.a tetklk:ler yapmak üzeli 
Erzlnc:ı.na hareke\ etmiştir. 

yetı gorere- yar oş:mu~ ar n ° an- deıvam edildiği halde ~afının fazla ol- da bir balo tertib etm~ir. Bu balo şim 
da husule gelen karga~lık esnaaında m'fi- masından mı, yoba. hükUmetçe görilleıı diye kadar olan baloların fevkinde ol
laa rrız Musa ka\bindeL aldtğı bir bıçak bazı eSbeb dolayısından mı her nedense d~ğu gibi memleketin birçok aileleri 
,ar asile cansız olarak yere yuvar~ firket iJi. devam ettirmiyerek t<-rki faa - bu baloya şeref vermişlerdir. Sabaha 
tır. Va~·'a akabinde haberdar edllen jan- llyet edip ocaklar kapatılmıştır. O va- kadcrr güzel bir eğlenti yapılmış ve 
darına cınayet mahalline yetişerek: fail - kit bu anrzf. n muhitinin volkanik ol - tombalalar çekilmiştir. Bu baloyu ter
lerini c 1-ıal yakalamıttır. Yaralan ağır duğu tebarüz ~ bulunuyordu. Şimdi tib eden deP'erlf kaymakamımız Feyzi 
buluna" Kfızım ifadeye gayri muktedir bu havalide bu Cibi bldisatın yeniden Akkoru ve Kızılay Kurumu Ba~kanı 
l>tr h:l'de hastaneye kaldınlımt ve diğer 08.f göster.mesi BuÇalar ve Ağçin köy - Ferid ôzerl tebrik ederiz. 
lkl "' ·lu cümhuriyet m5.ddeiumumiliği- lerinin halkını endi,ey• düşürmekte 
ile te:.lim edilmişlerdir. 'bulunmuıtur. 

( _____ T __ r_a_b_z_o_n __ v_i_ıa_y_a_t __ u_m_u_m ___ m __ a_c_l_is_i ______ ) 

Vllayetimiı Umumi Menlt.i Vali Osman Sabri Adalın bir nutku ile açıl -
mış ve yıllık çalı.pnalarına başlan.l14tır. Umuml Meclis bu yıl ına.rif ve 
vilayet dahiıinde1d yol i§leri ve köpril inşaatı ifleri üzerinde geni4 ve esaslı 
bir surette çalı.pnaktadır. Resim Umumt Meclis azalarını çalıfll'ken göster
mektedir. 

GOmUşhacıkHyd(} 

teşkilatı 
eğitmen 

Gümüşhacıköy (Hususi} - Gü -
müşhacıköyün altı köyünde E~tnıen 
teşkilltı yapılmaktadır. Aylardanbe -
ri bu işle uğraşan ilk tedrisat müfet -
~ Merzifon ve kazamız merkez1erile 
birçok köylerin teftişlerini yapaml\ -
muştır. Geçen sene hiç teftiş görmediği 
için bu iki kıtza öğretmenlerinden bir 
kısmı terfl edememişlerdir. Bu yıl da 
ilk teftiş 7,amanı geçtiği için ayni ne -
ticeden korkulmaktadır. 

Karamanda nofus sayımı 
hazırhkları 

Karam~n (Hususi) - Her yerde ol
duğu gibi şehrimiz8e de genel nüfwı 
sayımı hazırlıklarına hararetle devam 
edilmeokWir. numerotaj i.şlerl ikmal e
d.ilmelt üzeredir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey geçenleı'<ie 

Avrupa üstünden_ 
. . . kafile kafile kuşların 

şarka doeru geçiikıeri gc ~ı.il
lllÜf .. 

... Avrupa gazeteleri c~ 
lann muhacereti~ nden baha 
ediyorlarmış, bu neye ddi
et etse gerek? ..• 

Hasan Bey - Avrupa se
malannda demir ve çe1ik 
kuşlardan canlı kUflara yer 
kalmadığına ..• 

İnhisarlar Vekili 
Bir lıaftadanbert şehrimizde bulunaa Güm 

rtık ve İnhisarlar Vekili Ralt Karaduiı 
dün sabahtan öğleye kadar g-ümdlc ba.,mL 
dürlüğünde ve öğleden sonra da 01bal1 tü
tün fabrikasında tetk.lka.tta balıtamuştur. 

Değirmenciler şirketile amele 
arasındaki ihtilaf halledildi 

Değirmenciler ittihadı anonim flrketi lle 
amele arasında çıkan 1htlli.tı luJlelmelc ü -
zere Vlli.yette toplanan hakem be,.Mt her 
Utl tarafın aruını bulmuı, amele \ekrar 1.şl

nln h•tllla geçml.ştlr. 

Polisle: 

Bun:lan başka Tıb Fakült.e.sl dekanı J{e • 
- • • I mal Atay Bültreşe, Tıb Fak:ultesl prote.:ıoı 

lerlnden Mazhar Osman Mısıra gltmıştı!• 
İlmt bllzı ar1l.4tırmalar yapmak: üzere de i1· 
nlveı-slte türk:olojl profesörü Ahmed cateJ 
şarki Anadoluya hareket etmlştlr. 

Hukuk fakültesinde meccani 
bir yurd açılacak 

Adliye Vekaleti, İstanbul Üniversite' 
si Rektörlüğünden Ankara Hukuk f" 
kültesinde &~du!u gi.bi bir yurd açılıns" 
için vakitle yapılm.ış olan etüdler hıı1'' 
kında malUınat istemiştir. 

Eski bir ihtilaf yüzllndea Ankara Hukuk Fakültesine devam e' 
bir adam yaralandı den talebe, Fakültede üç yıl meccanen U' 

Kasımpaşada Piyale maadesiade ıe nu- kumakta, Fakülteyi ikmal ettikten sont' 
maralı eTde ot.uran Kurban adııda bl:rl ur_ Adliye Veka.leti hesabına üç yıl mccl>ıJ 
h<>4 bir halde evvelki c~ce Bahriye cae4le - vazife görmektedir. 
slndeu geçerken bir .ınudaetteabeııl ua.ıarı ~ 
açık Dulunan elektrikçi İhsanla karfıla,,mış_ Adliye Vekaleti bundan iki yıl ev~· 
tu'. İstanbul Üniversitesi Hukuk FaküıtesiJI' 

Bu te~adiif Kurbana. ıeçmıı llıWli.t!t. batır- de bilh~ fakir talebenin kabiliyetli rt 
l~~· ıuçalını çekerek İbsaıım •zerine yü_ lanlarmın daha kolaylık'a yetişmcsiJ11 
rümuş ve bacafından yaralanuştıc imk. k ;,__ ı..· d t ·Is' 

Yaralı Bey .... ~1 h·J..,._ ,1 · an verme u..LA:re ~ır yur e,, .,. u .~,,. ..... nes ne kaldırılmış tr 
Carih yakalanarak hakkında taklb ta. 9 ~ etrafında bazı tetkikler yaptırmıştı. 
Lanmıştır. a ., kat sonra Adliye Vekilinin değişmesı~; 

Dikkatsiz bir berber ılım .iş geri l>ırakı~tı. Adliye Vel<l, 
müıtcrisini yaraladı F~thi ~~y~ bu . mese~e~in incelenıne~r 

Evvelki gün Üaküdard bir nı Rektorlukten ıstemıştır. 
a 9erDerin dlk- · . t 

lr.atal.111~1 müşterlslnln bobzından yaralan- Rektörlük fakir talebcyı son derece 
muına sebeb olmu~tur. Üskfülarea Clb.ıli lakalandıran bu mevzu etrafmd'l e$1" 
oaddeı:in~.e 2t numaralı evde oturan Nazif, .den yapılmış olan tetkikleri ehemmi~· 
nTelld ıun tra.t olmak ~re ayni yerde Bul le ele almıştır. 
surıu caddesinde 12 sayıda 9erlterlik yapan 
Mehml'din dükUnma rltm.1.ştir. 

Tlcar~t işi ~rl: Befber Mehmed, müşterlsl Nazlfi traş e 
~rken, usturayı biraz derince yürütmüş h 
&ebebdt:'n de Nazi11n bola.zmda tedavialı~l 1~ f fik Jeli 
cab ettirecek büyüklükte bir yara husul 1 Arpa Ye susam iatları y ıe ~ 
mift!r. e ge Zahire İhrac Birliği lcra komlteslnln 111jıl 

Bir 1'aylt kan zayl eden Nazif, tedav1 al _ .tıatlarının düşürülmemesi hakkında ver6 f• 
tına a1ırunış, hA.dlseye sebeb olan bel'ber karar p!yasada derhal tesir yapm14 ve ':ııı 
Mehmed hakkında takibata 9aştanmı.ştır. şekl' lt görülen piyasa canlanarak tlatıar # 

8° t ld kuruş be.f paraya yükselmiştir. Konıite ,ıı 
" ır r•m•ay yo an çıktı mühlrn ihrıı.c maddelerimizden biri 01 ., 

Dun akşam bir Maçka - Beyazıd tramva- susamın da Birlliin iştigal mevzuu met 1J 
11 :Rahçekapıdakl eönemeç yerl.ııdeo ceçer- nma alınması ha.lc.kındakl kararı susaııııfl ısı· 
ken hattan çıkmış, bu 7\iZdeıı münaka!lot para yülcselerek 17,30 kuruşu bulmasını 
bir müddet .sekteye utramıştır. Tramvay _ tac etmtşt.lr. 
da bulunan yolcular da oldukça heyecan ıe- Arpa için İta.lyadan, susam için Roına0>"' 
çlrmlşlerdlr. 1 dan bUha.ssa talcbler vardır. 
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12 Sarfı SON POSTA 

Ge#~rt1! E/eefrıe rt1r/yosu11tla. 

rJı1/11!~ 
Bu basit ve kolay 

Gazel ik 
reçates1ni 

tecrübe ediniz. 

Ayni genç kızın 
tedaviden evvel 
oe sonraki rc-
rimierine ba • 

Bayım M. 
S. diyor kl: 

cKendimi 

hınız. 

aynada gördüğüm vakit, ad• • 
ta gözlerime inanamıyorum. 
Cildim evvelkinden daha gü· 
zel, daha yumuşak ve daha 
nermin, bütün arıkadatlanm 
tenimin güzelliğine gıpta na· 
zarlariyle bakıyorlar.> Siz de, 
yeni ve taze bir cilde. şayanı 
hayret bir tene malik olabi • 
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
ıenç kızın tatbik ettiği ayni 
basit ve kolay güzellik reçe • 
tesine ·başlayınız: Bu gece yat· 
maı..dan evv~l yüzünüze v• 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kre
mini sürünüz. 

~~~~~~~~~~~~~~~IGENELTECIMTÜRKANONIMŞIRKETINDEN: 
R AD y o LA R 1 N 1 ıs T ı M AL Davet ilan 1 BATERIE iLE 

EDENLERiN 

Terkibinde Viyana Üniversl • 
tesinin meşhur bir profesöril 
tarafından keşif ve cBİOCEL> 
tabir edilen kıymetli ve cazib 
gençhk cevheri vardır. Su 

N A Z A R 1 D 1 K K A T 1 N E : Ticaret kanununun 361 inci maddesile dahili nizamnamemizin hükümlerine 
"" uyurken, cildiniz bu kıymet • 

u· cevheri mas edecek ve her 
sabah daha genç görünecebi • 
niz. Ertesi sabah yağsız beyu 
renkteki Tokalon krem.ini kul· 
}anınız. Bu da, siyah benleri 
eritecek ve açık mesameleıt 
sıklaştıracalktır. Ayni zaman • 
da cildi yumuşatıp beyazlata -
caktır. Bu tarzı tedaviyi tat • 
bile eden (günde 3 dakika) her 
kadın, kendisini birçok 8ell8 

g~çleşmiş bulacak ve yeni git
ıellikte bir tene malik olacak .. 
tır. TOKALON kreminin m<Lıt-

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri AYrupada çok rağbet görmektediı 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keıeye elYerişlidir. 
PiUerini her yerde arayınız. 

"->Toptan sallş yeri: Jak Dakalo ve ŞUr. Tahtakale No. 51 

Veznedar bayan aranıyor 
Beyoilunda clddt bir mo.111eı&de bir nzoedarlık mtınhaldlr. Çulışma 
Hlltlerı sabah uat ondan ( 3.80) a kadar ve aktam saat 6,80 dan 
(10,80) a kadardır. JrtekUlerin (M. R.) rumuzu ile posta kutuıu (176') ya 

yazı ile mnraeaat edilmesi. 

tevfikan şirketimiz hi.ssedarlannın senelik umumi heyeti, aşağ1da yazılı rumame 
mucibince müzakerede bulunmak üzere 6 Mart 194-0 tarihine müsadif Çarfam
ba g{inü saat 10 da İstanbulda Hasırcılarda 12 No. da şirket~1 idare merkezinde 
Adi surette içtima edeceltinden gerek asaleten ve gerek vekaleten en az bet hia-
se senedine sahib olanların nizamnamemlzin 62 nd maddesine göre içtima ~
nünden bir hafta evvel şirketin idare merkezine hisselerini tevdi ederek muka
bilinde dühuliye varakaları almaları illn olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
İda~ Meclili 

1 - Meclisi idare raporunun dinlenmesi ve idare meclisinin ibrası. 
2 - Mürakıb raporunun okwunası ve mürakıbın ibrası. 
3 - BiJAnço, k!r ve zarar hesablannın tetkik ve tasdiki. 
4 - Temettüün sureti tevzii. 
5 - 194-0 senesi ıçin mürakıb seçilmesi ve buna verilecek ücretin tayini. 
6 - İdare meclisi azalarının şirketle ticari muamelede bulunmıJanna ıall-

hiyet verilmesi. . .. . 
7 _ İdare mcclim aza-;ına verılecek huzur ucretı hakkında Meclısi İdare,. 

sa \Ahi yet itası. 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden Uç motörltl c Deutsche 
Lürthtmsa » lıtyyarelerl, Almanya n 
beynelmilel hava hatlrrı ile munta-

zam irtibatı temin etmektedirler. 
Her tUrlü izahat ve bUotJer için 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Tayyare biletleri san~ Umumı Mentasın" mnracallt olunmalıdır. 

~~ Telgraf adreıl: HANSAFLUG, Galat• Rıhtımı 45 'l'eleton: 41178 .-_.. 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem "'""\ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

mir neticeleri garantidir. _./ ---
Alaturka ve alafranga 

miikemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: F AHR1YE NEDİM 
Her eve ıazıın olan bu kitab, 

bine yakın yemek, tatlı, pastalar 
pltlrmesini kolay surette tarJt eder. 

Flatı: 100, clldllsl 125 kuruş. 
Satı" yeri: 

latanbul lnkılAp Kitabevi 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp ~
AldPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 

S ' A. Ekrnı UŞAKLIGlll 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısım olan kırtnız1 yuvarlacıklan taeliyerek ço(altır. Tatlı iştah temiıı 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçiik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu ıfderir· 
Muannid inkıbazla:rda, banak tembelliğind~, Tifo, Grip; Zattl.rrteye, Sıtma neknhatlerine; Bel gevfekliii ve ade 
mi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün Dicer bütün kuvvet şurublarından üstünlüğü DEV AML1 BİR SURETTE KAN, KUV • 
VET, İŞTİllA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


