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İkinci tabı yapılıyor 
BayHer siparişlerJni acele bildirsinler 
Adres : İst:ınbulda Numune matbaası 

Moaltova, ZO ( A.A.)- J'" a/ann tebliğ ediyor: 
ltalyan Stelani ajaıuı, Sooyet mülreulerinin 

Kal/uuya • Tiirlı laadadana g~erinc, Tiirlı ma
lramatının ba ı~ Nbeblerini tenw için miilra• 
ler g&ıdnJiiine ve lalrat Tirlılerle Raılar araaın
tla müaaJeme olmatlıiına dair lıtanhl ınalar-U. 
bir hahr )Gymlfhr, 

ÇARŞAıWBA 21 ŞUBAT 1940 

• 
ır 

T'" ajan11 bu laabni uydurma ve maraR tavı il 
eylemei• sala/aiyettmdır. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Antıclola ajamı, Ankara melaalillnin de 
6a tehibin• iftiralı etfiiini latila6ar 
mitfiı'. 

Finlerin Ladoga zaferi 

54 iincii Sovyel fırkası 
d inhizama uğratıldı 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuruş 

Milli Korunma 
kanDnan.un 

tatbikat1. 
Ticaret ve Ziraat Vekaletleri 

1 tarafından hazırlanan muhtelif 
kararname Başvekalete verildi 

Finler 
birkaç 

bazı mıntakalarda ilerliyorlar, Ladogada 
Sovyet "'ırkası müıkül vaziyete ilü-ctüler J ı Y Ticaret Vekili Nazmı TopçuoO?u Ziraat VekUi MuhZiı Erkmn 

Londra, 20 (Husu· 
ıO - Ladoga gölü
nün şimali şarkisin. 

de 13 inci Rus fırka· 
aını imha etmiş olan 
Fin kuvvetleri, bu
tıın de ileri hareket
lerine devam ederek, 
ayni mmtakada Ki· 
..._civarında 18' ün· 
cü Rus fırkasım 'oJs 
müşkül bir vaziyette 
bıı·akmı~lardır. 

Tekrar Helsin.ld· 
den gelen haber1ere 
göre Finliler, Kuh
moda da 54 üncü 
Sovyet fırkasını in· 
hizama uğratmıştır. 
Bu muvaffakiy{!tten 
90nr.ı Fin'.andiyalı
Jar Manerhaym hat· 
tına takviye kuvvet· 
Jeri gönderebilmiş
lerdir. 

Kareli berzahında 
1
• d' l l So-et tavyarelerlnln FinJandlyada kullandıldan bombalar- ara. 

Fi an ıva ı ar · .,, " n . J yenı sında yukanda resmi rörilen ı&luiben bir baçak metre asanla. 
ınevzılere Çekilınjş. funda Ye yarım metre kutrunda IOD sistem bir DeTI lıaft tor. 
terdir. pilleri vardır. Ba torpiller iki IUsundll'. ön kıanı lnfll1k edici 

Bugün mevzuu- ltal'fUnlarla doludaır. Bombanın ba lusmınm aeanda da bir per· 

1 A k 11 'h"·-k k -- Ankara, 20 (Hususi) - İcra Vekilleri teşkil etmiştir. Heyet Bqvekil Dr. Re· n ara U U Heyeti bugünkü toplantısında Mi!li Ke>- fik Saydamın reisliiinde MiW Müdafaa, 

fakoltes•ınde tedrı·sal ruruna kanununun tatbiki münuebetUe j MünakalAt, Ticaret, İktısad ve Maliye 
Jrurulacak olan kOO'!"dinasyon heyetini (Devamı 8 inci aayfacla) 

4 seneye çıkarıhyor 
Ankara, 20 (Hususi) - Ankara Hu

kuk Fakültesinin Maarife devri işi için 
AatiY9 ve Maarif Vekiletien temad 
geçmiş bulunmaktadır. 

Önümüzdeki ders yılından evvel ted
ris müddetinin dört seneye çıkarılacağı 

bildirilmektedir. 
Cebecide ~a ettirilmekte olan yeni 

bina önümü7.deld Birinclteşrinde ikmal 
edilecek ve her türlü haztrlıklan ikmal 
edildiği takdirde 19~1941 tedrisatına 

burada başlanacaktır. 

Erzincan - Erzurum 
hattı uzerince heyelan 

Zelzele mıntakasında 
imar ve inşa faaliyeti 

' 

Erzincan ıehrinin kurulacağı yer henüz nıalum 
değil, imar talimatnamesi ay başına kadar ikmal 

edilerek tatbikına geçilecek 

Ankara, 20 (Hususi) - Nafıa VeklJe- ·gören memurların ikametleri için fstan 
ti tarafından zelzele mıntakasına gönde- bulda yaptırılan kırk tane kadar portatt 
rilen heyetler şehrimize dönmüşler ve evden yirmi beşi ikmal edılerek Erzin
hazırladıkıarı raporları Vekilete ver- cana gönderilmi§tir. 
mişlerdir. Yapı işleri fen heyeti Müdüıii Bu mıntakanın imar ve inşa faaliye 
Sırrı Sayarm reisliğinden Yüksek Mi- tine aid hazırlanan talimatname ay ba 
mar Birliğinden gelen mümessillerin de şma kadar ikmal edilerek tatbikine ge 

Erzincan 20 (Hususi) - Tercan yo- iştirakile teşekkül eden komisyon bu ra- çilecektir. 
lu ~zerinde Sansa boğazında tren hat- porların tetkikile meşgul bulunmakta- Köylüye yardım 
tı i\zerLrıe bir dağ heyelan ettiğinden dır. Diğer taraftan Ziraat Veklleti zelze!I 
Erzurum treni yola çıkamamış, gece Erzincan şehrinin kurulacağı yer he- mıntakasındaki köylülerimizin müStah 
Erzinc~nda kalmıştır. , nüz malum değildir. Halen orada vaııfe (Devamı 8 inci sayfada) 

bahs olan şey Maner. une Tardır. Ba penane sayesinde bomba yere düşmeden ikiye 

hayın hattının ô.1- a)'rllmakta " lnflllk edici kal'lllDlar 71LyL&rak diiftikleri yer. AdJı·ye Veki·ı·nı·n 
. g Jenle yanım &e.ıid etmektedirler. AJnea bembanıa ... kıanı da 

terece~ mukavemet- yere .aşünce &alıribat J&PmakUaclır. Finler bil ban torpiline 
Halkevleri ylldönUmUne hazırllk 

Yeni Halkevlerinden 
başka 140 yerde 

Halk odaları açılıyor 

tir. Çünkü bu hattı aıay1ı bir 1s1m takarak «Molo&otan ekmek 11epetb demektedirler. Eg de tetkikleri• 
aıüdafaa eden Finlandiya kuvvet1en -ı çevrilebilmesi tehlikesi ortadan kalk- e 
Din Rıııs fırkaları tarafından arkadan mıştır. (Devamı 3 ünct.i. sayfamızda) Ma!ıisa 20 (Hususi) - Adliye Ve-

Çemberlayn dün Norveç 
Başvekiline cevab verdi 

·; 

H4diNnin cm111cm eı«Oi N?ıır t1cı1c&nenda btılt&Utl Bergn Zünm&a 
(Yauı • itici tal/fada) 

kili Fethi Okyar. refikası ve maiyeti 
erkanı ile bugün İzmirden şehrimize 
gelmiş, istasyonda Vali. Parti başka -
nı. Belediye reisi. memurlar ve halk 
t.cıtrafından karşılanmıştır. Vekilin şe
refiııe şehir baştan başa donatılmış 
'>ulunuyordu. Bir askeri müfreze Ih -

tiram resmini ifa etm~tir. y ıldönümü önümüzdeki Pazara kutlulanacak. 
Fcfüi Okyar istasyondan doğru be -

ledi~·eve ve adliyeye giderek tetkik ve Başvekil bir nutuk ıöyliyecek 
teftişlE>rini yapmış, adliyenin çalışma • İlk tesis yılı olan 1932 denberi her 
larındaıı memnun kaldığını söylemiş - ld;:.,...ümlerinin kutlamnası do. 
· V k'J t 16 d r· ·ı sene yı ...... 

tır. .e ı , .saa a c;ere ıne ver~ en layısilc sayıları bir miktar daha ar • 
çay zıynfetinde saat 20 de de beledıye- 1 ak b•ıgün 373 e varmış bulunan 
nin Ş~hir klübündeki yemeğinde ha • ~~lkevl~rimiz. memleketin en büyükl 
zır bulunmuştur. "ehirlerinden en ücra köşelerine ka • 

Fethi Okyar yarın salbah Somaya gl- dar her yanda idealist ve irfan &şıkı 

1 

decek!ir. bir faaliyetin ocağı haline gelmişler -
............................... ·---·-·----- dir. Dokuz şubelerile bütün güzel .san-

8 U GÜN ~ atlar, edebiyat. tarih, spor, hayır iş • 

H t 1 d leri ve köycülük çalışmalannı nefisle-
8 ıra ar arasın a 'nde cemetmiş olan bu irfan yuvaları, 

YAZAN 
O.ıad 

Halid Ziya Uşakhgil 
[Bugün 6 ncı sayfada] 

muhitlerine medeniyet ve kültür da
• ıtan birer il~ıi müessese olmuşlar • 
dır. 

Hep birlikte bir halk üniversitesi 
mahiyet ve şümulünü haiz olarak gün 
den güne artan bir verimle ve hızla , 

(Deww 2 inci IQfada) 1 C. H. P. Cffnel &e•eıerı Dr . .nbi TllMf 



2 Savfa 

Her gün 
Gt!ne Amerikanın 

Teşebbüsü e trafında 

SON POSTA 

Resimli Jllakale : : H uylu huyundan geçemez = 

Şubat 21 

Halkevleri ylldönümüne 
hazırhk 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
faaliyetlerine devam eden Halkevle -
rinin kısa zamanda memlekette ka -
zanmış olduğu içtimai ehemmiyet her 
türll.i şüpheden azadedir. Bu müesse -
seler, artık iftiharla ve çekinmeden 
söyliyeb'liriz, hü:.; ük. çok büyük b:r 

Ekrem Ufaklıgll -

/~ merika cümhurreisinin Avıµpa
~ ya bir müşahid, Papalık maka

mına da bir mü:messU göndermek ıçın 
bilhassa bugünleri seçmiş olmasının se -
bebini kat'iyetle izah edebilen henüz çık
madı. 

ı eser olnıu~tur. 

Sulh prensipleri ile şöhret 

c Vılson. dan bahsederken: 
kazanan 

- Yarı mcczub hukm~nü vermek ce
saretini gostermış ..>lan muharrir az de -
gıldır. fakat be)m.ımılcl ıncsc'elerde sırf 
ideal namına harekete geçmek anusunun 
Vılsonla birlikte topı aga gomüldi.ığunü 
soyliyen daha çok bulunur, ve siyasi her ı 

hareketin başında, kemal dcrecc~ine yük
selmiş, medeni bır memleket tarafından 
yapı'an siyasi her hareketin başında 

daıma menfaati anım.ık adet olmuştur. 
Bununla beraber Am ... rıkanın bazan 

heyecan fırtınasına tutuldugu, Empül -
sivye harekette bu!unduğu da görülmüş
tür. Fakat dikkat edilecek bir nokta da, 
bu heyecan fırtınası ne kadar şiddetli o- Iı.samn bir menfaatinden vazgeçmesi bir huyundan \·e- .Alışmak kolay, alıştığını unutmak güçtür. O halde va -
lursa olsun Amerikanın mahaJJi ve mcv- ya zevkinden vazgeçmesinden daha zordur. zifen daıma iyi huy edinmektir. 

§~~~~s~~~~~~f:f~f ~c~=s~~~~~G=~R~~=~~~~@~~~=~:J 
Amerikanın teşebbilsünde bu dakika Jngiliz lerln geçimsiz r··-........................... :··· .............. ·-·-"" Bir deniz harbine 

jçin hissin ve hesabın karşılıklı rolll•d Bı·r r•ssamı 1 Hergun hır fıkra E:. /ştirah eden kedi nedir? İşte bir sual ki, dünya efkarı u - ~ t 

rnumiyesi henüz cevabını bulamamıştır. maTyaenıedtıti~gı-·ve hbı~r- ·.==:: Ayakların-a ellı" sopa ~ ~ Mistr Rooseveltin teşebbüsü işHilrliği rn 
zaman İngiliz ve Fransız kaynağı. ressam arkadaşı -

- Almanya tarafından yapılmış gizli nın yaptığı cid _ •• ! 
bir ricanın netic.esi o!abileceğindcn hah- den güzel bir 

setmişti. Fakat bu rivayet üzerinde du - resmin akademi- I~~~~~ 
ran olmadı. ye alınmamasın -

Bu, Almanyanın zafını anlamasııun, dan dolayı 1938 
mutlak bir acze düşmesinin neticesi o!a- 1 encsinde akad&
bilirdi. Halbuki Amerikada muhtelif ve 

mi azalığından is-
yekdiğerinden çok farklı sebeblerle Al- tifa eden İngilte-
man aleyhtarlığı hakimdir. Almanyanın ·~~ldl.liır&I 

terenin en tanmmutlak bir hezimete uğrı:y acağı tahak-
mış ressamların -kuk ettiği dakikada onu bu hezimetten 
dan Augustus J ohn, akademi heyetilc 

kurtanmıya çalışmak düşünülemez. 
İlk faraziye üzerinde durulmayınca tekrar barışmış ve eski azalığına ye -

Alman kaynağının mukabelesile aksı fa- nidcr.. seçilmiştir. 
raziyeye geçilerek: 

- Bir İngiliz, bir Fransız teşebbüsün
den ilham alınış o!abıleceği düşünüld:i. 

Müttefiklerin bu dakikada kuvvetlerini 
mütemadiyen arttırma faaliyeti ve mu -
vaffakiyeti içinde bulunduklarına göre 
bu faraziye de sadece gülünçtü, onun ü
zerinde de durulmadı. 

64 köpegin önünde hırsızlık! 

Londra civarında b ir sayfiyede otu

ran, aşırı derecede hayvl1n meraklısı o
lan. bu yüzden de evinde 64 tane cins 
köpt.k besliyen bir İngilizin evine gü. 
pc gündüz hırsızlar girmiş. 4 kişinin 

zorla kaldıracağı bir kasayı ça1ar.a'ıt İn 
gilizin otomobiline yüklemişler, ayrı

ca 4000 liralık mücevheratla • 5 O İn-

vurun 
Mıithiş bir hüneri olcluğttru iddirı 

eden bir ali.am. Hünerini padişahı:ı 

göstermek için vezire müracaat ct
mi§. Vezir padişaha s(iylem;ş, Padi
şah adamı huzurmıa altn;§: 

- Göster bakalım hfüıerini! 
Demiş. Adam b:r çuvaldızı yere 

saplamış. Kendi uzağa gitmi!}, cebin
den birçok dikiş i!;neleri çıkarmış. 
1ğncleri teker teker çuvaldıza atar-

ml§. Attığı iğnelerin hep:;i çuvaldmn 
deliğinden geçip öbür ıaraja düşmüş. 
lğneler bitince adaM padişahıı: 

- 1şte, demiş, hünerim. 

Padişah emir vermiş: 

- Yatırın §U adamı, ayaklarına E'l
li sopa vurun. 

Adam şaşırmış: 
- Aman padişa1ı~m, ben 1rn kc:ba

hat yaptım. 

Monteviedo açıklarında kendi ken-
I disini batıran Almanların Graf Sp~ 
cıdlı ceb kruvazörüne müthiş isabetler 
yapan İngiliz Exeter gemisinin bu u
ğur kedisi. tayfaların baş eğlencesidir. 
Hayvan, bu m uharebe safahatn:ıı ha 
~ından sonuna kadar takib etmiş ve 
tabiatile de hiç BİR ŞEY anlamamış -
llr. 

Anıerikada ra{!bet görmiuen 

c- Hal'bi yapmak içın cephe buluna
maması, cephe bulun:ımayınc-a da harbi 
bitirmek için imkan temin edilememesi 
üzerine> Amerika cümhurreisinin zemi
ni .müsaid görerek kendPiğinden teşeb -
bü.se geçmiş olması ihtimali şimdiki hal
de ortaya atı'ımış olan faraziyelerin ü
çüncüsünü teşkil ediyor ve bütün dedi
kodular da bu zemin üzerinde yürütü -

Padişah bağırmış: ~ 

- Daha ne yapacaksrn, b11 kimse- E 

ye faydası olnııyacrııc hfüwri elde \!t- ~ 

mek için kaybettiğin zamanda, 1~im ~ 
bilir ne faydah işler başarabilecektin. E 

giliz lirası ndkdt parayı da alarak kaç- \. ./ Amcrikada Alberta eyaletinde ted<ı.· 
mışlardır. --·· vüle çıkarılan bir takım crefah bcno> la-

yen: bono 1ar 

/ n g i:teren İn i.k resmi harb rının arkasına birer sentllk pullardan 
rette el çekmesi kanaatinin şampiyonu - ressamı bt·r kadındır 104 tane yapışbran herhangi bir Ameri-
dur, üçüncü talib Th'e New-York müddei- kntı vatandaşının bunlan Amerikan ban-lüyor. * umumisi Mistr Tamas Davaydır. Fakat İngilterenin ilk resmi ha.rb ~essa~ı kalannda bir dolara bozdurabi!eccği ilfm 

. il t . . Nevyork muha- bugünkü ciimhurreisi Mistr Rooscve1t ne 36 ya~nda bir kadındır. Jsmı • Mıss olfınmakla beraber, halk, zahmetinden 
Daıly Ma gaze esınm yapacak? Örf ve Adet üçüncü defa olarak Gwen Le Galicnne'dir. Ressam aletle- dolayı bu sule pek istekli dnvranmanuş· 

biri birkaç gün evvel: namzedJiğini koymasının ale)•hindcdir, h · d b J tır 
, _ Cümhurreisinin ~eçetmn sc.ne sat: fakat kanunt bir mahzur yoktur ve şahsi rile Fransada harb cep ~sın e u u - · 

lam bir dünya sulhü tesıs e enın esas.u.- nan İngiliz ordusuna gelmiş ve çadı - / '[' ! . 
nnı konuşmak üzere Her Bitler ve Sin - nüfuzu o kadar bilyüktür ki, hiç bir mü- rını işg:ıl eylemiştir. nJ!ı ız erın en t;erbest papazı 
yor Mussolini ile açık denizde bir müla- him tenkid uyandırmadan örf ve adetin Bu ressam kadın ayni zamanda Lr.ındra papt1zlarından biri. kilise -
kat yapmak tnsavvurunu beslcmiı oldu - fevkine de çıknbilir. Hele dünyada sulh Fransooa dahi iyi tanınmaktadır. Lej- sinde vazda bulunurken şöyle demiş-
ğunu hahtırlatıyordu. ve sükunu tesis etmiş olmak şerefini de yon donör nişanına sahibdir. tir: 

Bugün bu mülakatı yapmak maddeten kazanabilirse. En veni ve en muvaffak olmuş e - - Yolda, parkta, veyahud herhan-
mümkün değildir, fakat i~e o vakitk.i ~- Amerikanın teşebbüsünde cümhurrei- serlP.ri~en biri . erkanı harbiyt;i umu- ıtİ bir ~okak köşesinde rastladığımız 
savvurun tersinden başlıyarak evvela Jn- ı;:inin şahsi hislı.>riniA de amil olabilece - miye reisi general Edmund Ironsi - ciftler:n birbirlerinden ayrılırken ö -
giliz, Fransız ve İtalyan hükiımetlerinin ğini düşünenler dahi vardır. Faraziye - de'ın resmidir. Gazetecilere: oü~liiklerini görünce. bunu engin bir 
salfilıiyettar mümessilleri ile konuşmak- lerin hangisi doğrudur. hangisi yanlış. - Sc>vgili ve kahraman Tommile - müsamaha ile karşılarız. Zira hepimi -
la başlamak neden mümkün olmasın?> Ciddiyetle tetkike imkan yoktur, yaınız rimle ilk hatta kadar gideceğim. Dev- zin ayni şeyi g~nçliğimizde yaptığımı-

Daily Mailin muhabirine bakılırsa A- iki noktayı muhakkak görüyoruz: riyeye çıkıışlıkım fosbit ey!lıiyeoeğim> zı tatlı bir hayal olarak hatlrlarız. An-
merikanın yüksek mehafilinde günlerce 1 - Amerikanın hattı hareketi ve bü- demiştir. cak bazı genç kız1anmızm üniforma:ıı 

Cümhuriyet Hcilk Partisinin verm · ş 
olduğu çok yerinde bir kararla bu sene 
mevcud Halkevlerine ilavten halk o -
daları dn aç!lacaktır. 

Halk odası nedir? Yurdun içtim<ı i 
haya~ına: yeli katılmakta olan bu mt.
cssese eleman. bina ve para bakımın
dan Hnlkevi açılmasına müsaid olm t
yan nisbeten küçük topluluklarda k:ı
rufacak olan daha ufak mikyasta bir 
Halkev•dir. Halk odası, ayni direktif
ler altında ayni gayeler uğr1:1nda çalı -
şacaktır. Bir toplanma odası \'e bir k i
tab ochsı temin edilebilen h er muh·1-
tc bir Halk odası açılacaktır. Bu od~
nın gayesi temiz bir toplantı ve ko -
nu.şma yeri olmak. okuma odası hiz -
metini · görmek. halk için faydalı kon
feraTisların. karagöz ve kukla gibi k ii
çük ve<:aitle gösterilebilecek temsille
rin verilmesine imkan hazırlama 1~. 
muhitte halk mu~ikisi ve oyunların 11 

inkişafına çalışırken bir yandan rad -
,.o ve ~ramofon vac;ıtasile halkın mu -
siki ih'iy:kını tatmin etmek. sergi1Pr 
açılmacma. halk: sporlan yapılmasına, 

"nilli b~yramların daha güzel bir şc -
kilde kutlanmasına ve nihayet fak ir 
ve hac;tı halka yardım teminine çal·ş
m'.:f< ~-'IJi her biri diğerinden güzel 'e 
rwa~ 1• işlerdi r. 

H::tlk odaları. Halkevleri gibi r-7 ,, 
c,ub lerc avrıJrvııvn.rak. üç ila yedi Vi
~iden mfrrekk<>b idare heveti kendi a-
7al rı t:ıraf nd'ln trmin edilecektır. 
Bu Han· od-ısının tec.okküli.i için t-lli 

<ı7a"'lm kavdi c:artt•r. Bu sem• venirl n 

ıçıhca1' olan lhlk odalarile Halke\"lc
.,;n;n savıc:1 ı 46 dır. Bunların 21t sı 
ı::rnJke\i ve 140 ı Halk odac:ıdır. Bu su
.. l"'tle mf:'vcuıi ev ve odaların mikL n 
5 19 olacaktır. 

H ~ rı._evk>ririn kun• tuş vı1dönüm ·1 
19 ~ubata ra~tlamaktadır. F akat yıldii
''Ümü ~i.inünü takib eden ilk Paza n 
~tlam:r günü olması çok tTÜzel bir te
amül olmustur. Bu teamüle uvqun o -
1arak önümüzdeki 25 Şubat Pazar gü
'1Ü Ha11'.evlerimizin açılış vıldönümü 

kutlanacak. bu münasebetle Başvcki -
limiz Dr. Refik Saydmn sövliveceği h"r 
.,utukla yeni Halkcvi ve Halk odaları 
"ltn açıl 1sını ilan edecektir. 
·················································-........ ... 

Tarihi eserler kütübhawıesi 
vücude getirilecek 

Ma~rif Vekaletince şehrimizin muh 
telif kiitübhanelerinde bulunan tari -
hl eserlerin toplanarak açılacak yeni 
bir 1ditübhanede muhafazası düşünm
dü~iinncn. bu hususun temini icin 
tetkikat yap11mağa başlanmıştır. 
Şimiiye kadar bu maksadla yap!l .. 

ını~ olan tetkikler sonunda muhtelif 
l.\ütübhanelerde muntazam olarak mtt 

hafoza roihr.ekte olan binlerce tarihi 
' c:-cr olıiuğu tesbit edi1mi~tir. Ancak ö
'ede beride gayri muntazam ve bakım 

c:ız bir halde atılıp kalmış birçok Uıri· 
hi ese r mevcud olduğu bilindiğinden, 
l>unlı>4rm meyciına çıkanlması ıçın 
<-'Sasb tetkikler yapmak icab etmekte
clir. 

Maarif Müdürlüğü. Vekaletçe ta .. 
yin eoilcn memurlardan ınaadcr ayrı • 
ca bazı memurlara bu araştırmada va• 
1ife vermiştir. 

Bütün tarihi eserler toplandıktan 
sonra: ctariht eserler> adı ile yeni bir 
kütübhcne tesis edilecektir. 

bu ihtimal üzerinde durulmuştur, hattA tün teşebbüsleri dahili siyasetinden mfıl- İnt'ilir. kumandanlığı Mis Galien - ~ev~ililerini öpmekten çekindiklerini 
Amerika hariciye nezaretinin resmi bir hem olacaktır. ne'vc gnzetecilere mahsus formayı giy- müşahede ediyorum. Ne beis var, e - T A K V 1 M 
tdbliğinde Amerika cümhurreisinin ta - 2 _ Hangi sebeb altında olursa olsun dirmi~tir. Kendisine bir maaş da bağ- fendirrı .. Üniforma. h isleri d~tirmez :=====-====-===========-===ııın 

.. -.................... --·-·---·-· -·-··--, .. --·-· ·-··-· 
til münnsebetile açık denizde dolaştığı sulbü tesise matuf bütün gayretleri in - lanmıştır. ki ... Üniformalı bir insanı öpmek. a-
sahalarda hiç bir İngiliz, Fransız ve 1tal- sanlığın minnettarlığını kazanacaktır. Her yerde istediği şekilde resim 1e1Ade bir polisi, hatta benim gibi bir ıı------ıı------""F=----=I 
yan mümessilinin bulunmamakta oldu - Ekrem Uşaklıgil vapımıöa mezun kılınmıştır. pap971 Ö!)mek kadar tabiidir. 

~UBAT 

Rumi H.,. 
aı Arabr MiM 

ğunun bıldirilıniş olmasına rağmen bu ;;;:::::;::::==::::=~~=~~=~==~===============:===:=::;:;::::;;;:;;:;:=:====~ ihtimal üzerinde ısrarla durulmuştur. (ı 1 ~ 
Fakat nihayet bu da bir faraziyeden iba- ı 1 s T E R 1 N A N , 1 s T E R N A N M A 
rettir. * Gnzctcler dilnkü nüshalarında: raflığı:ıı silah kuvveti ile koruyacaktır, bu bakımdan d:ı 

d k kimseden korkusu yoktur. 
Ö - - dek· İk' ' t · d A c- Hol""ndanın kı'mseden korkusu yok> başlığı altın a ı-

nüJil'UZ ı ıncı eşrın ayın a me- ö Yalnız HoJandanın değil, bütün diğer bitaraf memlekct-
rikada yeni bir cümhurreisi seçilecektir. sa bir haber ne§I'ettiler, okuyunca anladık ki, şimalın bu a- lerin de ayni vaziyette bulundukları. şüphesizdir, evet bifa-

Şimdiki halde üç namzed görülmektedir. zimk!r hükumeti herhangi bir tecavüz ihtimalini? karşı bü- rnfJıTdsırmı korumak için hazırlanmışlardır. korkulan yok-
Birindsi Ohio senatörü Taft'tır, bugün .. h l kl b . , b" tur, fakat içlerinden r:ahat olduklarına: takiıb edilmekte olan mali siyasetin şid _ tun azır ı annı itırmiştir. Kime ltarş1 o1ursa oısun ıta-
d tli bir aJey!htarı olmakla tanınmıştır, 

e. . amzed Mistr Vandeberg'dir, A -
ikıncı n · d ı k . d "nya işlcrm en mut a su-
merıkanın u 
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isveçin Finlandiyaya 

Amasya ve Erbaada 
zelzeleler oldu 

Amasya 20 (A.A.) - Pazar gece.~ şeh
rimizde saat 23/30 da oldukça şiddetli hır 
sarsıntı olmuş ve evvelce kısmen hasa -
ra uğrıyan binalardan bır ev yıkılmış -
hr. 

e Firı:andiyaya 
yardımlar! 

Sayfa 3 

yapılan 

etmemesinin 
yardım 

başlıca sebebleri 
F ransada &O komunist 
meb'us, meb'usluktan 

duşurulduler Yazan: SeJim Ragıp Enw9 Erıbaa 20 (A.A.) - Pazar günü akşa -
Paris. 20 (A.A.) - Meb'usan mccliı.;i •mı saat 20/20 de burada beş saniye SÜ -

' 1 S on zamanda Fin cephesinden' selen Kopenhag, 20 (A.A.) - Kral Gu""stavın 1 a1mı~ olan muhafazakarlar sebeb olmuş- 492 reyin ittifakile 60 komünist meb"u- ren şiddetli bir zelzele olmuştur. 
'$ haberler kahraman müdafilerin ezicl İsveç nazırlar meclisindeki beyanatı, Po-; tur. sun meb'usluktan düşürü?.melerine ka - K astamonuda sayı üstünlüğü k:ır.şısınd.1. yavaş yavaş 

litika gazatesın· e nazaran, ı..1·r siyasi fır- Nihayet hariciye nazırı Munch'un or-1 rar vermiştir. Bu meb'u::ılar Alınan -Sov- geriler olduklarını gos\eriyor. Filvaki bu "' ı d k Kastamonu 20 (A.A.) - Dün gece sa-tına ihdas etmı· tı"r. ganında intişar eden bir başmak::ı e c.' yet .pa tı.nı takbih etmemişlerdi. gerileme bir hezimet değildir. Tutunulması 
ş lmd k ı F ı k at 23 de b,,.~ saniye kadar devam C'drn · k- u · bl ld 1 bir mev-lie 

• • •• A • dört şimal devleti reisinin Stokho a ı ı va ı bazı meb'uslar Moskova ile ala .....,.. muş ul erı r mcvz en ger Fılhakıka hukumete mcnsub Olanlar d d k ı k orta şı"ddette amudi bir zelzele hissedil - intizamla -kilmeden ibarettir Bu sebcble . .. . 1 . içtimaJarında İsveçin askeri yar ım a a nrını estiklerini Han P.lmişlcrd;, 1''a - y~ 
da dah.ıl. olm.ak uz.ere bırçok sveçlıler 

1 

bulunacak vazivette olmadığı Fınlandi- kat bunlar bu karan pek geç vermic: te- miştir. Hasar yoktur. harbla netıcesı hakkında şimdiden umıd -
ba kil ıa d k l d "' ı '$ sizm. doğurmasına mahal yoktur. Fakat şve ın Fin n ıyanın as er yar ı- yaya hatırlatılınaktadır. İsveçin Finlôn- lakki edilmiş!erdir. Gümiişanede aylardanberl fasılasız bir surette devam C-

mını reddeden cevabını çok sert bulmak- diyarla silahla müdahalesi fsveçi ve muh- Gümüşane 20 (A.A.) _ Bugün saat den hücumlara bir granit sahibetlle karşı 
ta ve batta Hanssonun istifaya mecbur temel olarak bütün iskandivanyayı bü- Irak ka binesİ a.ıo geçe iki saniye devam eden amudi 

1 
koyan insanların •.. insanlık iıstu gayretle -

kalacağı hakkında ~ayia1ar rlönrnekte idi. yu""k bir harbe sürükleyebilecek ve o za-
12 5 

.. . .. ta rlnin nihayet boyle blr akıbete uğramllSI • • f • ve saat . geçe uç sanıye suren or elbette ki hazin oluyor. Kralın müdahalesi şimdi her şeyi av- man kendi zorluklarını bi!c. yencmiyecek J...:: } a etti şiddetli iki zelzele olmuştur. Hasar yok-
ı h d de .., ~ Finl:mdiya llc Sovyet Rusya arasında çı_ dınlatmaktadır. Bu müdahaleye hiç şüp- olan svcç Finlfındiyaya ıç yar ım e - B v S tur. kan ıhtll .. fın bir ar" halledllmeslne ramak: 

kf agdad 20 (A.A.) - Nuri Paşa a- u " hesiz kabineye iştirakleri nazik bir hal 1 miyecck bir ihale gelece ır. . kalmış gibi 1dl. Taraflar, şayanı memnu _ 

Finlerin Ladoga zaferi 
ıd lrnhnıesi istifa etmiştir. Naib. baş- e·ır haf ta ·ıç·Jnde beş·ı niyet bir tesviye şekli bulur gibi oımuşııı.r-
vekilden cari işlerin görülmesini h;te- dı. Derken ve birdenbire münasebetler in_ 
m~tir. Yeni kabinenin Resid Ali Gai- kıta:ı uğrıı.dı. Sovyet kıt'nları .Finlerin top_ 

(Basiarafı 1 inci ıııa)·fada) 1 keza Bumaljoki deniz istasyonunu işgal 

lani t".rc1fmdan teşkil edil~ceği zanno- İngiliz 20 vapur battl ÇU a~lııe maruz kaldıklnrını iddia ettiler 
lunmaktadır. ve bunu, Kızıl ordunun ileri hareketi tak!b 

Şimdi m:.ihim miktarda Fın kuvvetle- etmiştir. 
ri Mareşal Manerhaymın kumandası nJ- Cephenin diğer mıntakalarmda mii-
tında, Sovyet tazyikinin en kuvvetli ola- him hiçbir değişiklik olmamıştır. 
cağı tohmin edilen Vipuri önünde ta- Sovyet hava kuvvetlen düşman kıtaa· 
haşşud etmektedirler. Bu müddet zarfın- tını ve askeri hedefleri faaltyetle bom
ia Fin hava kuvvetleri hemen inkıtaı,1z bardıman eylemiştir. Hava muharebele
olarak Sovyet cephE'sinin gerisindeki rinde 14 düşman tayyare.si düşürülmüş
yolları ve şimendifer hatlarını bombıır· tür. 

Yeni kabine Londra 20 (A.A.) - Resmen bildi-
Bağdad 20 (A.A.) - Yeni kabi - rildiğine göre, Pazartesi günü nihayet 

nenin bu gece Raşid Ali Geylani tara- bulan hafta zarfında düşman yüzün -
fından t~kil edileceği haber verilmek den· 5 İngiliz Ye 15 bitaraf vapur bat
tedir. General Nuri .Said 1938 Kônu- mıştır. Bunların yekfın hacmi 86077 
nuevvclindenberi hükumetin başında tondur. 
bulunuyordu. Ceylani evvelce de başve Batan İngiliz 
killik yapmış 1933 de ic;tifa etmiştir. 39276, bitaraf 

46801 dir. 

vapurlarıının tonajı. 

v<'purların tonajı da 

eyled!. 

dıman etmektedirler. THyyarclerde ı;eiik levhalar eı·r Yunan vapuru 
Finler 100 kamyonluk bir So\r;•et ko- Hclsinki 20 (A.A.) - Sovyet trıy • 

Finlandiya, §lrnıı.li Avrupada işgal ettiği 
mevki ve ifade ettiği mana ile muayyen blr 
kültiır ve prenslpi temsil ediyordu. Her su
retle üstün bir medeniyete sah\b olduğu 
şüphe götürmez bir surette tezahür eden bu 
milletin bu vaziyette bir takım müzaheret
lere nail olınası her suretle beklenirdi. Dun
yanın en kesif ordularından biri karşısın

da sar~ılmaz ve yılmaz bir şeklide bu kiıL 

tür ve medeniyetin bekçlllğlnl yapmasına 

rağmen bugüne kadar kıendislne yapılan 

yardım ili.şey mesabesindedir. Birkaç bln 
müstah!ız gönüllü, ekseriyeti bir çok ordu.. 
larda filli hizmet harici kalmış birkaç yüz 

ıunu imha etmişler ve motörlü bir livavı yarecıleri son zamanlarda talim gör- torpı.llendı· Darphanede 
ağır zayiatla hezimete uğratmışlardır. mi.i~e benzivorlar. Rusların tayyare 
Yl'niden g Sovyet ta"·yare~i düşürülmüş- hürt11nları cok daha metodlu bir tarz Madrid, 20 (A.A.) _ 1114 tonilatoluk Vangzn çzktz tayyarecl; Fin mllletinin şimdiye kadar gö. 

"' .l ~ rebildiğl muavenetin nzaml haddlnl teşkil 
tüt da tertip edilmektedir. Elli namındaki Yunan vapuru, Fiuister ediyor. Filvaki bu memleket bugünkü m11-

Rus fırkaları ınüşkiil vaziyette Dig.er taraftan Rus bombardıman 1 burnunun 60 mil açıklarıııaa bir Alman Dün gece saat on bire doğru Darpha - hariblerden hiçbirinin açık garantisini haiz 
Ladl)J.:Ja cephesinde kazanılan zafer. tayy&relcri son birkaç günd~nberi çe. -ı d~n~altı gemisi tarafından torpillen- nenin çinkoğraf dairesinden yanğın çık- dei;lldir. Fakat içine düşmüş bulunduğu va... 

bu mıntakadaki muhar€be1erin hOna lik levhalarla muhafaza edılmektedır. mıştır. Elli vapuru kömür yüklü olarak mışsa da derhal yetişen itfaiyenin gay - zlyet, onun, tıpkı garanti görmüş gibi mua
erdiP,inP bir delil addedilemez. Hen{iz Bu le\·halar Fin~a~diya .. ta)?'are~il:ri -ı İngil~c:eden ~~~anis~~na dönmekte idi. reti sayesinde ateşin tevessüü ne meydan mele görmesini istilzam edecek bir hal de

bu h;ıvtıtlide bulunan fırkalardan bir -ınin mukabelesım nnüşkullcştırıyor. iGcmımn 26 kışılık murettebatı kurtarıl- verilmemiştir. Çinkoğraf dairesinin ba - ~~n~~~:di~~~~ar;~;dü~aüka::ıu:ı:ı:~: 
kacı mü~kül bir vaziyet içinde bu1ıın - Bir Finlandiyalı 1ayy~reci 800 kurşun nuştır. casının bir kısmı yanmıştır. ders almıyacaklar mıdır? Bugünkü müca_ 
maıtta v~ ağır zayiata dücar olmakta-! attığı halde bu çelik levhayı deleme - M B - • delcc!e bltarannrın büyük rol oynıyabUecek-
dıı-. Üslerle muvasala ke,:;ilmiş oklu -\mis \'C nihavet .Rus tayyaresini düsü:r- enemen ve er gama lzmİr fuarına mübadil leriııl iddia edebilmek için bunlardan kaza 
ğundcı n kıt'afarın iaşesi hava yolile (e-ı ~ek .jçin aşağıdan ateş etmek mecbu -

1 
ve kader kurbanı olmuş bulunanlar kadar 

mın E-ıiilmektedir. . rıvetındc ka1m1stır. OV8 arını SU bastı Rumlar gelebilecekler onıa!."ın vazıyeune namzed bir haıe geımı, 
bulunanlara yardım elLnl uzatarak göze ha.. 

Sovv,"'t yük"ek kumanda heveti Sıım Bir Fin müfrezesinin muvaffnkiyeti İzmir 20 (A.A.) - Son yağmurlunn İzmir 20 (A.A.) - 1940 enternas - tan tereddüdlerl izale etmek ıtızımdır. Ak-

ma mıntakasmda yapılan taarruzun Ifolsinki 20 ( A.A.) - Finlatndiya Menemen ve Bergama ovalarında su vonal h.rnir fuarını ziyaret maksad.ile si t:ıkdlrde tarih tekerrür edeblllr ve mCJ
Lado~a cephesindeki Fin tazvikini a- b'.ı kurmındanlığı tarafından bildiril - tcl,. .,1.,r a sebeb" t ve d"gv· g·· .. 1 ·y . t d 

1 
k ""bad"llere hur cıHoıace.11 larla cıCurıace• lann mficıı-

v .. . . . · d"~· .. . ~m ... " m ıye r ı 1 oru • unanıs an an ge ece . ı:nu 1 deleslnde olduğu gibi bu küçük devleUcr, ne za.]t~t:nqını umıd etmıştı. Fakat bu fi- ıglı~e. g~re. f k b" k .. d be müşlür. Gediz ve Bakırçay sulan mez vize verilmesi kabul edılmış ve key- olduklannı bilmeden teker teker ve kendi _ 

mıd, bo~a cıktı. . . mrı _!\us. ~·as; 1:d a~.7u~ ~n ru araziyi istila etmiştir. Sular bazı fiyet belediyeye tebliğ olunmuştur. ıerirıı toparlamaya vakit bulamadan avıa-
Tayyare akınlan n ıaşe us erınl en ec:ı. e ı .r:-1 ~. 1 u_ - yerlerdr şosenin üzerinden geçmekte- Bunlnr aldıkları bu vize ile İzmirden nırlo.r. Büyükten küçüğe karşı ne kadar faı.. 

Taipnlc mıntakar;ında Sovvet t::ınk- lunuycırdu. Kar arın ıçıne gomu muş dir · . . ııı alfı.kn gösterilirse Fin muclzesinin teker. 
ı · . ı R ı tı k hl · sonra Ist::ınbulu da zıyaret edebılecek arı _YLıl"lız başlarına• haTekete ~eçmı~- o .an 1 uc!s arF~ larıdr:ın sokn' kırın} arı~~ !erdir. Münakalat Vekaletince evvelki rürii gibi büyük hft.diseleri yaratmalı: o nıa.. 
lerdır. Pivade kıt'alan bu tankları ta yıyor ~r ı. .nan ıya a)a çı arı mu Garb cephesı·nde v . . 1940 t bette ve fazlaslle kabll olur. 
k'b • · · temadiven bunlara hücum ediyor ve sene oldugu gıbı bu sene de z - c . f7) ı:;; ı e~memışlerdır. · • 1 f · · . h .JllliHı UC:.an.

1 

'-!" L..-HUJA 
u t 1 f t a· · d Fi l d' k b k ) mir enternasyona uarı ıçın sen a - .,,.. ,... n.a\ ::l akınlarına gelince. yapılafn e e a ver ırıyor u. n an ıya a - -·-·--·-···············-··············-·····-

tahminlere göre Finlandiva üzerinden yak<;i]rırından tek bir müfreze on kişi as ın ar lin::i~ posta pulu yaptırılmaktad1r. v E FA T 
600 Sovvet tavvnre.si ucmu~ ve bun - kaybetmeğe mukabil 300 Rusu öldür- Paris 20 (A.A.) - 20 Şubat sabah Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti de bu Tü!ün tüccarlarından İskender Dra-
lardı:ın 20 si düsürülmüstür.' mliş ve l 60 esir almıstır. Esirler ara - tebliği: sene fuarda satılacak İnhisar maddele malının babası. Devlet Demiryollan 

H~lsinki iizerinde ~ında yiiksek rütbeli bir de sübaıy var Düşmanın Nied'nin doğusunda yap ri üzerine 1940 İzmir enternasyonal cer baş müfettişlerinden Mazhar Bil-
• Diğer tar.aftan 80 i mütecmriz Sov- dır. tığı bir baskın aklın kalmıştır. fuarı ibaresi yazılmasına karar ver - yapın ve ceri tabako kumpanyasmlD 
yet ta~·yaresi bugün 6 defa Helsinki ü- Fin çocuklan da seferber Cephenin diğer kısımlarında az fa- miş!;r. müdürlerinden Sedad Abudun kayin-
zerinde ucmuş ve birçok bomba at _ .Helsinki .~~.--:- ~areşal. Manerhay- ciliyet kaydedilmiştir. pederleri • . İskeçe eşrafından Mehmed 

ı İ te .. bb u F kl Dış ticaret dairesi mL~ ardır. nsan zaviatı ve maddi ha- mm ,,e us uzerme ın çocu arı J Dramall ani olarak bugece rahmeti 
sarat mühim değildir. Bu hava hücum ve ccıırlcri ziraatle m~~l olacaklar- ngiltere harbiye bütçesi reis muavi~Hği rahmana kavuşmuştur. Cenazesi bu-
lar~ <'Sn::ısında bazı So\·yet paraşütçü - dı:· Kız ve erkek olmak t~zere yasları gizli celsede kabul edildi Ankııra 20 (Hususi) - Ticaret Ve- günkü Çarşamba günü saat !2 de 
ler1 Hclsinkinin varoşlarında toprağa 9 ıle 1 7 t!rnsında olan taknben t 5o.ooo Londra 20 (A.A.) - Harbiye bütçesi ı k 
innıişleı sc de. halk tarafındc1n dP.rhal 1 ~in ço~uğ~ ~çin bir nevi seferberlik i- avam kamarasında ilk defa olarak gizli k5.leti dış ticaret dairesi reis muavin-ı Teşvik: yede Atiye sokağında s. ~e 
kurşunA cllzilmislerdir. lan cdılmıştır. celsede müzakere edilecektır. liğine Sanayi Umum Müdür muavini apar:ımanından kal.dırılar~k Fenkoy 

Fin tebliği Yasl:.ırı 12 ile 1 7 arasında olan kız Bundan başka, bütçe hakkındıi toptan ::~~~--~-~~~?.:~ .. ~:?~?. .. ~!.~~~~?~.~~· ............ ~~.?.1:~~.~~-~.ı.1:.~ •• ?.~.~?.~.~.ı.ı.:~:~.~::: .......... __ 
Belsinki 20 (AA) F" ı· d" t b ve erkek çocuklarına l 00 metre mu - bir rakam veri).mivecektir. Yalnız te-' . . - 'ın an ıyn c - v J 

1igi: 1 rabbaı !1f'ni~liginde bir arazi parçası ferrüatl aid rakkamlar zikredilecektir. 
Taipale üzerinde biri çok büyük kuv- t:v?i. Pdilec€k ve. çocuklar da bu a~- Bunun iki sebebi vardır: Bir kere masraf 

vetıerle yapılan mütraddid Souvet taar- zıyı ışl,,feceklerdır. 12 yasından ascıın yekunları harbin gösterP.ceği inkişaia 
ruzları ağır zayiatla tardedilıniştir. o~a~v~ocukla.ra 50 ~etr~ mur:ı~baı gı:! - bağlıdır. Ve sonra b~günkü şartlar için-

Ladoganın şimali sarkisinde Finlanöi- msh,,.ındP bır arazı venlecektır. de bütçe miktarını zikretmek mem~eket 
vahlar venı·d a~ f ı · k d : • en u:;-ınanın birçok mevzi- S B men aat erme ay ırı ır. 
mi C'1e gl'çinnişler ve mukabil taarruı- iyasa1 ilj?'İ1er okulu ............................................................. . 
ları püskürtmüşlerdir. gençleri Adanada Müessif irtihal 

Finlfındivalılar Kuhmoda . b" Anadolu kalemi ~erhahlifesi merhum . • yenı ır te-
rakkı kavdeylemişlerdir. Adana 20 (A.A.) - Tetkik V<.' spor te- Bay Mustafa hafide~i, mülga evkaf ne-

R 
Sahil bataryalarımız buz. üzerinde ması yBa.p1~1ak ü

0
' zkerc

1 
şehrim1 iz~ g~len Si -ı zareti mümeyyizi merhum Bay Abdili -

uslann bir taarruzunu tardetmi ve yasal 1 gı er u u genç erı dun Ata - halim kerimE'si, büyük Mithut Pa~a am-
~nilhimmat de-polannı patlatın.ıştır. ş tiirk heykeline merasimle bir Ç'<>lenk ko- 1 cazade.si Galatasaray lisesinin cmPktar 

Finlandiya hava kuvvctleıi dii · var<ık Ebedi Şefin manevi huzurunda e- mua'limlcrinden Bay Yusuf Cemal Ak -
k şm:ın ~ ·ı . l cı· 
·c l'arı ve tecemmülerine karşı onlarca · gı mış.er ır. ritin refika.c;ı, İzmit meb'usu Bay İbra -

muvaffakiyC'tJi bombar<lıman uçuş1arı' Gençler bundan sonra eski eser'cr ınü- him Toloıı, Bclu saylavı Ray Cemil An
~ apmışlardır. Altı dü!'>man tavyaresi dü- · zesini gPzmişler \"e öğled<'n sonra da A- can tuğgeneral Asım Altuğ, Fatih em -
şurülmüs•ür. Diğer altı tavvareııin dC' riana muhtcliti ile yaptıkı::m futbrıl ma - niy~t amiri Bay Halid Calgının knyım•a-

dıi ~ürülmü~ olrnac::ı muhtemeldir. 'cmı bire karşı iki sayı ile kazanmışlar - !ideleri Tı<'aret \'ekaldi kımyaE{e~lerin-ı 
dır. 1 • • 

Sovvet tebliği c::· • 1 n· . "en Bay Halim Cemal Akçıd \le Maliye 
Mosko\ n 20 (A.A.) - Len;ngrnd aı:; - . ~ı-.~sa ılı::ı:ılcr Okulu gençll'ri tc-t - Vekt!'"ti hesab m:.itehus ı ]arından Nihad! 

,_ kık Prınc de,·rım et ıe1< ·· 11. ' d 1 :ı\:l'ri mıntakası erkfmı harbiv<>c:m:n t h- . • n . uzerl' ."l.oan:ı .an CeıT'al Akçitı'l valid ... l<>rı snlihatı ıü \"an-
liüı". Mcrsıne ve IJa•avn gıd"ce>klı>rdir \k · t"h ı· d· · 1 "' · dan Bayan Ha.c::ene ı <'ıt ır ı a ı .1rı -

19 Şubntta, TT~pli berza'ı•nd::ı Snv\et Fra!1sada hir cısus baka eykmiştir. 
taarruzu muvaffakhôtlt:> inkıc:afa devam Cenaz<.'c;i 2'2-2-940 P<'. ı:::"•nbc ı;ünii sa:ıt 
C'YIC'miştir. Sovvet kıta"tı Bjorkcı- müo:;- İnama mal--kfı-;n e rffdi 11,30 do Be,·a-•dda Scianağ:ı mahnJle -! 
fahk~m mıntakasını düşınancl~n temiı- Pnris 20 (A.A.) - Lille a k\?ri ın.ılı - ı sınd~ki ~1?t1C'<;iPden ka!~ırılnrnk. Beoyazırl j 
)('ll')P~(' dnvn'll C'tmi5 \'C Juhamec::in i!ç 1 kcmes; Alman tcbaasmdan cı arlcs Szc:- "7.l rer•fınde naır.azlını e~a edııccek ve 
kPrıınl'trP C!'"lrbmdA Riensaari ar.ı:ı~ırı hPnervi'yi casusluk cürmUnden dola) ı ! Feri~avi.inrle'•i aile n,~-l.ft'Pıne dcfnedi~cı-ı 
LartC'enmaki istasvonu~ıı ve aıinc;ını vf.' 1 cfarr'a mahkı."ım etmi~tir. : cektı!'. Cenabı11ak guıki rahmet eylcsın. 

Sababtaa Sabaha 

Gürültü etmek hakkı ! .. 
istanbu; Şehir Meclisi Belediye zabıtası talimatnameshıi müzakere ediyor. 

i'ion cel~de talimatnamenin ikinci maddesi üzerinde şöyle münakaşalar olmuş. 
Encümenin fikrine göre rece y&rı!>t olan s:1at yirmi dörde kadar evlerde n ~

partımanlarda ıü.rültü etmekte beis yoktur. Zabıta a~c~k bu .. saatten sonra ra
rültü edenlere ihtarda bulunabilir. Bundan başka dufun, musa~~~ "ribl &op -
ıantılarda izin almak şartHe sabaha kadar istenildiği şekl.de ruruliu etmefe 

cev:ız vardır. 

Bir kere gürültü etmek hak değil, sayKmzlıktır. Zabıtanın müd.abale edecefl 
ıneı.ele de bu sayrısız.ık olabilir. Sayıısızlık için de had ve "aat tayın etmek abes
tir. &elediyeııin vazifesi sükün ve istirahate muhtaç olan vatandaşları bir ta _ 
kım saygısızların şerrinden kurtarmaktır. Hunl~r~.: - Sen .. rece yarısına. kadar 
i.:teılilin gibi gürültü edebilirsin. ueıe evlmdr. du~unb'l~ar.' mdusamkereb var dıye izin 
· b 1 x. 1 sabaha kadar devam ettıre ı ırsın eme u fıtrat v• a u·san u sayı:ısız 15ın . " _ 
gayretteki in"anları adeta himaye etmek .olur .. Ç~k .. ş~.kur apartımanda oturnıu. 

F k t gtte yarL'iına kadar i tedıf;"ı ı:lbı gurultu etmeğe beledive nizam _ yorum. a a k • 
•1 ... un olan vatandaşlar arar;ında Om!}'l.llarının sıhhat ve sükunetini naınesı e rn .. z 

.. 1 ·enlerle bir apartunanda konı u olacakların hallerini düşündükçe içim 
dıısuıım :!' •• •• h • 

z1 r Ş•hir l\le<'llsinde Avrupa gormu ·, atta tahsil erini orada yapmış muh· :sı ıyo. ~ 

terem münıesslllerimlz vardır. Bunlar oralarda hiç kimsenin radyo dütrneslnl 
kendi işiteceğlnden fazla açarak komşuhırmı rahat ız ettiğini gönnemlşlerdlr. 

A~ ni apartım:ının muhtelif katlarında otur:ınlar birbirlerinin radyosu oldutunu 
bile f:ırketme7.ler. Bizde aksinedir. Radyolar bütün bir mahalleye yetecek kadar 
acılıyor. Gece yarısına kadar gürii:.tü etıııelf' mezun olan bir adamın çalışıp yo.. 
rulan ve mesela saat onda yatağına glrmeğe mecbur olan komşuları için ne ta. 
hammül edilmez bir feliıket olduhnu taluniıı edebiJiriz Şehir l\leclisinin bu mad_ 
de üzerinde bir daha meşgul olmasıııı isterim. Çünkü bele yaı &Meleri çok şiki_ 
yetlere yol açacaktır. 
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Haberleri lsta.ıbulun en ferah, en geniş, en mo<iern Ses ve Projeksiyon 
makineleriyle mnceddet ( Şehir 

Yeniden dokuz köy 
öğretmen okulu açılacak 

) 
İş Bankasının . 

okutacağı çocuklardan 
35 i şehrimize geldi 

ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASI 

lııc: mekteb mezunu gürbüz köylü çocukları bu mekteb
lerde beş sene okuyarak köy öğretmeni olacaklar 

İş Bankası Umum Mi'ıdürlüğü, zelzele mın 
takasında evsiz, barksız kalmış öksüz mek. 
teb çağındaki yavrulardan 100 ki§iyl okut
ma~a karar vermiştir. 

Maarif Vekaleti köy çocuklarının da- lareline 100, Seyhana 200, !sparta köy Bu maksadla muhtelif mekteb rnüdütle-
ha iyi bir şekilde yetiştirilmesini temin öğretmen okuluna 100 talebe alınacaktır. rlle yapılmış olan konuşmaJar sonunda e -
etmek maksadile memlelr.ı. .imizin muh- B kt hl rd ok t 1 k k" l" sasen gayesi fakir ve yoksuı çocukları okut-

u me e e e u u aca • oyu ço- mak olan Dar~şafaka mektebile mutabık 
telif vi~ayetlerinde yeniden 12 tane .köy cukları her vilayet maarif müdürlüğü kalınmıştır. 

öRt"etmen okulu> açmağa karar vermiş- tarafından tavzif edi!eceır maarif me- İş Bankası, zelzele mıntaka.sından fakir 
tir. murlan ve maarif müfettişleri tarafın- ve kimsesiz çocukları getirmeğe başlamış -

Bu maksadla dün bütün yflayet maa- dan seçileceklerdir. Bu seçimde çocukla- tır. l'.:vv:ıce gelınLş olan 3 Erzinc~nlı yav -
"f ··d~ lükl . b d 1· bul rın çok sıhhatl" ve gu'"rbüz olmalarından rııya ilaveten Mersinden dun lımanunıza 

n mu ur erme ve u ara a stan . 1 
. . gelen bir vapurla şehrimize 35 çocuk daha 

Maarif Müdürlüğüne Maarif Vekaleti başka, bılhassa çiftçı çocukları olmaları gelrr.iştlr 
tarafından yeni bir tamim yapılmış, is- esas .~u~:acaktır. Bunl:ı~ derhal İş Bankasınca karşılanmış 
tanbul 'lA r b -ı k k"' 1 d Koy ogretmen okulları 5 yıl olacak, ve Daruşşafaka mektebi ".idaresine teslim 

vı .. ye ıne ag 1 l aza ve oy er e ve ilk rnekteb mezunları alınacak, terl- edllmlstlr 
açılacak oğretmen oku .undn okutulmak . t .. dd ı· k b ·a 1 . t 1 Mekteb idaresi gelen yavruların çoıo;u he .. .. rı.sa mu e ınce me te ı are erı a e- • b 
fızere muhtacı muavenet koylu çocukla- ı ı. . h tü" 1.. iht""' 1 t . d nüz mekteb görmemiş veya ilk mektebin bi-

. beti . t .1 . . ı'Uenın er r u ı;,'aç arım emın e e- 1 1 ik'- 1 .. .. .. fl d 1 .. rının ms ıs enı mıştır. ktir r ne , uıc ve uçuncu sını arın an fe " _ 
Hazırla olan ro 'e e öre halen ce. . . .. .. .. v.. • ket dolayısile ayrılmış çocuklar olduğundan, 

. nmı.ş P .J Y. g ' . 1 Istanbul Maarif Mudurlugu bugünden bunları ayrıca okutmak için yeni bir sınıf 

Bugun Matinelerden itibaren 2 BOytlk ve fevkalade film takdim ediyor. 
1 - Fr .. nsız tilmcillğinln en kudrelli ve herkes tarafından 

sevilmiş ımn'atkarldrdan : 

JOSSELINE GAEL ve LARQUEY'i" 
temsil ettikleri 

Yarının Kadınları 
( Büyük Baba ) 

Şefkat Gençlik Hayat ve heyecan gösteren bir film. 
2 - Meşhur Frımsız Tayyarecilerınden ( ANT01N~ DE SAfNT 

EXUPERY) oin yıtzdığı ve müstesna Fransız Yıldızlarından 

PIERRE RiCHARD WiLM . CHARLES VANEL ve JANY HOLT 
un oynadıkları 

Cenup Postası 
Aşk, Vözile, Kahı'amttnlık, Kudret ve CesRret FilmJ.. .... 

Eu Akşam M ~ 16 EK 'te 
faalıyette ~ul~nan E.skışehrr, İzm!r ve itibaren Nisan içerisinde Lüleburgazda açmağa. k:ırar vermiştir. 
''al tya k oğ t ok 11 a ıl"'\' DUnv. nRın en tallı sesli Baritonu .ıv.ı. a oy re men u arın et e- açılacak olan köy öğretmen okulıUna ah- Yavrııı:u-ın karşılanması v~ yerleştirilme. 

ten Kayseri, Samsun, Kastamonu, Ko- nacak talebeleri İstanbula yakın kôyler- si Lşile ~.ız~a~. alakadar oJan Iş Bankası U - H E L S O Jıl E D D Y 
eaeli Lüleburgaz, Seyhan İsparta Kars d k ·· t ft" ı t • ğ mum Muduru Sa1ahattin Çamı ziyaret eden 

• .. ' ' en seçme uzere e ış er yap ırma a bir ark:ıdaşımıza umum müdur şunları söy ViRJı'N"ıA BRUCE • LiONEl BARRYMQRE 
ve Trabzonda o'1nak uzere O tane daha başhyacaktır. !emiştir: 
öğretmen okulu açılacaktır. Bu mekteb- Lüleburgazda açılacak köy öğretmen ı- Zelzele felaketine uğrıyan bu vatan Amerika HUrriyet ve istiklal uğrunda on binlerce kişinin ateşli 
lerden Karsa 200. Trabzona fiO, Samsuna okuluna İstanbul mülhakatından 10 köy- parçasındaki yavruları okutmak bizim için m cadelel ri arasında 
50, Kayseriye 250, Kocaelin~ 20u, Kırk- lü ço~~ seçHecektir. bü~ıik bir. vazifedir. Bu yavruların yetişme. NEFİS BİR AŞK MACERASI 

si ıçın elııntzden gelen her şeyi yapaca _ 

Daril~şafaka mektebi idaresile mutabık 
kalı:ımıstır. Bu yavru1ar şehrimize geld!kçe 

Radyolar hakkındaki 
kanun hükümleri değişti 

Haliç tezgahlarında 
iki vapur yapılacak 

ğız. ALEV ŞARKiSi· 
mekteb ldaresinJn mtişfik kucağına verile - F"l ·111 1 0 JURNAL B lk t tı konferımsı ve en 

Telsi:t kanununda yeniden bazı tadilat ya Denizyolları İdaresi, şehir haUarı 1çin cektir. ı me 1 cıve 0 arak METR - 8 an an an 
soıı dünya ve harp havadisleri. 

pılmıştır. Yeniden hazırlanan kanun pro - Kasımpaşadak1 fabrika ve havuzlarda iki Bizim asıl maksadun t kt b k l 
.. ü ti lld ğ ız, ora me e ve Dikkat: Bu gece için loca kalmaınışhr. Numaralı o tuklar bugıın 

Jeslne gore, radyonun v cude ge r 1 i ve- vaour yaptırmağa. karar vermiştir. Bu va - 11.se ça~ında bulunan talebeleri hlına t 
ya satın alındığı tarihten itlbaren Posta, - k ye e - ,,_ ____ • sabahtan itibaren a.dırılıtbilir. Telefon : 40868 
Telgraf İdaresine müracaatıe 15 gün içinde purlar için İnglUz kredi.sinden istifade edi- me v2 onları okutmaktı. Halbuki zelzele • 
-~-t lı ~~ .. l t ~~~~~m~~~~~M~m~~ın~~~~~~i~t~n---------------------------------
ıı~a a nması u u vazo unmuş ur. da bu nevi talebeye hiç ~sadi.if edemedik ) 

Muayyen tediye zamanlarından sonra vü tır. Vapurların mıı.klneleri, kazan aksamı ve Buna mukabil 11k mekteb birinci sınıfların c yeni neşriyat 
cude getirllml.ş olan radyo tesisatının üc - tekne saçları İnglltereden getirilecek, diğer dan zelzele dolayıslle ayrılmııJ pek çok fa. -.,. ____________ _ 
ret.ıı;ıri, ruhsat alınması icab eden müdde - kısımları burada tamaml:ı.nacaktır. İnşaata kir ve yoksul yavru vardır. Dönüm - Bu aylık ziraat mecmuasının 
Un bitmesinden itibaren bir ay içinde te - birkaç ay sonra Kasımpaşa havuzJımnın A- Bu yavrulardan şimdilik 100 klşi~i okuta. Şubat ~ayısı intişar etmiştir. 
diye ed11mlş bulunacaktır. Radyo ücreti tak. zabl:apı kısmında ayrılacak sahada başla- cağız. Bundan sonra imkan gördüğümüz Görüşler - Adana. Halkevinln mecmua -
litla ve!"lleblleceğl glbl, hepsi birden de ve- nacaktır. takdirde bu miktarı artıracağız. Bu yavru. sıdır. ~4 üncü sayısı intişar et.m~tir. 
rilebllecektir. Taksit verildikten sonra ıstı -

1 
_ tar lce·r· 1.c;inde fev.kalade kablUyet gösteren -Vapurlar tamamen Türk mühendis ve ş malden sarfı nazar edilen radyo içln pulsuz leri, yu!rsek tahsıllerini yapmaları için yar_ 

bl.r yazı ne Posta, Telgraf İdaresine müra. çllerl tarafından ln.şa olunacaktır. dım edeceğiz ... 9 

caat olunacak ve testcıat mühürlett1rllecek _ -----------· 
tir. Muayyen müddetler içinde radyo üc -
retlnl vermtyenler mahkemeye verilmekte 
idi. Yeni projede bu usul kaldırılmıştır. Müd 
det içinde radyo ücreti taksitini vermlyen.. 
Jer yüzde yirmi fazlasile taksiti ödlyecekler
dlr. 

Şehir lılerl: 

Vali Eyüb ve Çatalca kazala· ını 
teftiş etti 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Ticaret lşl ~rl: 

İniiliz tülün mübayaa heyeti 
temaslar yapıyor 

Memleketimizden beş milyon liralık 

tütün mübayaa etmek üzere gelen ve 
Ankarada bazı temasları müteakıb bir 

kaç gündenberi §ehrimizde bulunan İn
giliz tütün mübayaa heyeti şehrimizde-

D )niz~erde fp·fına hafifledi 
Birkaç gündenberi Karadeniz, Marmara 

ve Ege denlz1erinde devam etmekte olan 
fırt.na dün hafiflemiştir. 

DenizyoUarı İdaresinin Antalyaı vapuru 
dün birkaç saat rötarla Bartından I!manı _ 
mıza gf'lmlştır. 

Birkaç gün evvel Köstenceden kutu ke _ 
restest yüklü olarak llmanımıı.a hareket e
den Demırtaş motörü yolda fırtınaya yaka. 
lanmış, b!rçok defalar batmak tehlikesi ge-

ki tüccarlarla temaslar yapmaktadır. çirmiştir. Motôrdekl mürettebat fırtına es-
İzmir mıntakas:ındaki tütünlerin kıs- nasınd:>. motörün bütün hamulcs!nJ denize 

1 
v • • • atmışlard1r. Demirtaş motörü lkl gün dal_ 

mı azamı satı 1IllŞ oldugundan Ingilizler 1 galarla boğuştuktan sonra ancak evvelki 
ancak piyasada tüccar elinde bulunan I gece bin müşkülAtla ıı.manımıza gelebilmiş 
tütünlerle Marmara ve Karadeniz mm- tir. 

Stad - Bu haftalık spor mecmuasmın 

15 ne! sayı.aı dolgun münderecat -re resim -
lerl~ Çlkmlftır. 

l\falive Mecmuası - Maliye Vekiıletl ta -
rafından üç ayda bir neşredilmekte olan 
Maliye Mecmuası'nın 13 üncü sayısı çık -
mıştır. 

Sınai ve Ticari müessese erin ayniyat mu. 
hasebesinde rasyonel kayıd nsu!ü - Kitab, 
mevzu itibarile, memleketimizde ilk defa 
intişar etmektedir. Nazari ve ameli kısımla. 
n 1htlva eder. Garb eserlerinden iktibascıı 
İnhisarlar Umumi Muhasebe Şeflerinden 
Hasan F. Ba.şoıtuz tarafından yazılmıştır. 

Bayındırlık Dergisi - İkinclkanun sayısı 
birçok mesleki ve idart yazılarla çıkmıştır. 

İktıs:ı.di Yürüyüş - 5 inci sayısı dolgun 
mündericat, tanınmı.ş iınzalarıa oıkmıştır. 

Tedavi JUnlfi - Doktor Akil Muhtar ta
rafından çıkarılan bu mecmuanın 35 inci 
sayı.sı çıkmıştır. 

,_> İST AN BUL -
Halkına Tebşir 

Türk lstanbulun Bağ-
• 

rında tam Istanbul 

1 

halkının özlediği gibi 

Yeni ve Muhteşem 
Bir Sinema 

Açılıyor .. 

RlARlllARA 1 

tak.alan tütünlerinden alacaklardır. Bu ------------------------------------------------

' 

Lfıtfi Kırdar Eyi.ib ve Çatalca kazalarını 
teftiş etmektedir. Kazaların yol, temiz
lik, emniyet işlerini tetkik eden Valiye 
Muavin'erinden HalUk Nihad refakat 
etmektedir. 

Vali akşam üzeri geç vakit şehrimize 
dönmüştür. 

heyetin başında eski Britiş Tabako şir

ketinin müdürii. bulunmakta, tütün ih-

racatçılarımızdan Mitat Nemli de heyet
le temas etmektedir. 

..-miliZll2iZlll!!!!!l!Dll!i---l Reyeca.nlı bir haf ta ı-I ----~-·~ 
Sinema ücretleri yeniden tenzil edidi 

Sinema ü~retlerinde yapılan yeni ten-
zilatın tatbikine Şubatın yırmi yC?dısin- Men'i ihtikar komisyonu toplandı 
den itibaren başlanacaktır. Bu hususta- Men'i ihtikar komisyonu diin de Mm
ki hazırlıklar tamamlanmış, yeni tarife- taka Ticaret Müdürlüğünde toplanarak 
ler tasdik edilmiştir. Yeni tenzllatı ka- yüksek fiatla rna\ satışlan hakkında v:ı
bul etmek istemiyen siw•ınacılar Valiye ki bazı şikayetleri tetki~ etmiştir. 
mürac<\at etmiş, fiatlara hır miktar znm J . ~eyet dün ~lAkad~r:a~ı dinle:ni~ ve 
yapılmasını istemiş~e!"dir. ıddıalarm mahıyetlerını ıncelemıştır. 

Bir kunduracı sokakta 
karısını yaralayıp kaçtı 
Hadisenin kıskançhktan ileri geldiği anlaşıhyor, 

kadının yarası ağır değil 1 
Dün sabah Kasımpaşada kanlı bir ya-, rev mahal1esinde Büyükyokuşta otur -

ralama vak'ası olmuş, Ahmed adında bir maktadırlar. 
kundura tamircisi kendisinden ayrı ya-1 Bir müddet geçimleri yolunda giden 
şayan kaı:-1.~1 bıçakla vurmuştur. Kıs- bu aile son aylar içinde. kocanın işleri
kançlık ~zu~~en .. vukua gelen bu yara-\ nin bozulması yüzünden müzayakaya 
Jarna hadısesını a;nn bildirmiştik. Dugün dü.şmüşti.ir. 
de bu acıklı vak anın mahıyet ve tafsi- Bu sebeb1e, Hüsniye çalışmak arzusu-
latım yazıyoruz. nu i7.har ederek. kız kardeşi Nazmiye He 

Yaralama vak'asını müteakıb firar e- beraber Kuruçeşmede İskenderin tütün 
den ve dün geç vakte kadın· zabıtaca eı: deposuna devama başlamışlardır. Fakat 
geçirilcmiyen Ahmed, Kasımpaşa ve cı- genç koca karısının bu harek ı· t 

t · ·ı·-· e ıne a-
varında seyyar kundura ~mırcı ıgı ya- raftar değildir ve ınaddi d 1 

d b. t- - yar tm anna 
pan Kavala'ı 30 yaş1ann. R ır genç ır. ragınen güzel bir kadın olan karısının iş 

Abdullah, Sevim \"e Fırdes adlarında hayatına atılmasını bir türlü istememek
üç te çocukları bulunan bu karı ve k~.ca [tc ve onu k1skanmaktadır. 
üç senedenberi Kasımpa;znda Hacıhu~- (Devamı 11 inci sayfada) 

Milli ve A L E M D A R Sinemalarında 
Bugünkü Harbin gizli mücadelelerini ifşa eden ve botun dünyayı heyecana boğmuş olan 

[dam edilm ·ş Casuslara aid Muazzam film: 

ebeı··ııarık Casusu 
- Türkçe Sözlü -

Harp gemilerinin esrarengiz babrıhşları... ENTELİJENS SERVİS'in faaliyeti 
Bugünkü casuslar dftnyasının korkunç ve ölümlü harbi. 

Bugünden itibaren ba.sladı! __________________________ ;.;. __ ..;..;~------'-------
Aynca: MARY CARL YL ve LLOYD NOLAN'm yarathkları ( K A ÇAK Ç 1 LA B) 

dUGON matinelerden 
itibaren 

iN 
''YILDIZLAR DiY ARINDA ,, 

Bnyük maceralar macerası filminde görecek ve hayret edflcoksiniz. 
Baş rollerde~ Hakiki B.ıy Tekin filminin unutulmaz yıldızı 

/ 
ALKAZAR 

BVSTHR GRABBh" 
(Aslan Adam ) 

Sinemasında BüyUk GALA müsameresi olarak 
BAŞLIYOR. Tt-1: 4:.562 
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i Emekli general B. Emir Erkilet i 
L_ _ _::_Ş.~~~~a,. nın askei:i ~~~~~----_J 

IR{liliz donatımannın Mmayeımde 1cafile hatfnd.? ~nl8efer eden ıimret gemileri 

A lmanya ile büyük garb devlet- ponya. Sovyet Rusya, A!.manya ve İtal- de İngiliz ticaret ftlo9unun tonajı 17.5 
len arasında muharebe başladı- ya arasında tabim olımarak yaluıız bun- milyon iken 1939 harbi b8fınııda f ng.ilte

lı zaman Büyük Britanya ablubmun lar tarafmda.ıı hfaJn:nolunacaktır. renin ticaret filosu ancak 13 milyon ton 

1 Hı.m.t. Kı,....c1a f 
BEŞE O VAR 

E mfn&ıi!ncfekl .. t tıkar takır it- J8Cejiml de Mldilfm ~ balb bete oa 
llyordu. Saat bu, if1er ya. kala burada seninle bulupnak iltedim. 

İki gün evvel sabah vakti geçiyordum, . * 
i>a)ttım... - Em.ınönilnden Xaraköye kaç dakl-
Beşe~ var: b~geçilir •. 
Durmuştu. Saat bu, dunır ya.. - Ben ~· Tun Od saat sürdü. 
Dün sabah, dün öğle vakti, dün akşam - İki saat ~T-

ayni yerden geçtim: - Evet, Emınonünde saate baktım, 
- Saat bu, ild gün pçel' de tlunlr e- beşe on vardı. Karaköyde uate bıaktımı, 

dilmez mi? yediye on vardı. 

* Dedim ve gene kendim cevab vn'Cllm: 
- İstanbul bu, tamir edilmez ya! 

* 
Genç '1ık Eminönünde tramvay bek

lıiyordu. Tramvay epey geç geldi. GerMJ 
Aşık mütemadiyen saate baktı. Saat hep 

Coğrafya dersinde muallim talebeden beşe on vardı. Genç Aşık ıçini C'f!kti: 
birine sordu: - Keşki, sevgilimin odasındaki saat 

- Memleketler arasında saat -farkı te bunun gibi olsaydı, dedi 
var mıdır? * 

- Vardır bay öğretmen. Yabancı seyyah EminönQnda saate 
- Bir mi~al söyle. baktı: 

- Sabahleyin gelirken gCSrdilm bay - Beşe on var. • 
<>it-etmen, Eminönünde aaat beşe on var- Kendi saatine baktı: 
ken, Karaköydeki sek\z buçuk oluyor. - On bir buçuk. * Defterine not etti: 

Evli erkek evinden ~en bnmıa 
tembih etti: 

cTnrkiyede elln, meydanlardaki 11."DO-

- Tam saat beşe on kala Emln&ril 
tramvay durak mahallinde beni bekle. 

m! saatler alaturka ayar edilir.• 

* Beşe on kala durnıuş saatin de hakla 
mildafaası vardır, hele dinlivclim: 

- Peki kocacığım. - Yenf.cami muvakktthanes;ntn saat
Erkek beşe on kala Emtnönilne geldL teri aylardanbeı1 dunıyortar. Benim ü~ 

Saatler geçti, nihayet karıaı görllndil: giln dunıp dinlenmek hakkım delil mJf 
- Geç mi kaldım? ,....--, / ı 
- Hayır kancığım, tam voktlncl. pJ- • J .,,,,,., o'+-uLul 

din. Son dakika: 
Mahud saati ~sterdi: (Bu son dakika, bete on kala clurmut 
- İşte bak beşe on var. saatten gayri saatlere gC5r'edtr.) 
- O saat durmuş olmasın. 1 Çok geç vakit, beşe on kala durmut 
- Onun durmuş olduğunu ealf'D saatin camına bir kl~ yapışb.nldı!ını 

d\lnden biliyordum. Ömrümde bir kl"l'e gördOm. Bu klfıd, beşe on kala dunn 
senin söz verdiğin !aatte m verdtJtin saatin daha uzun mdddet bete on kala 
yerde bulundufunu bat'ka türltl glftmi- duracağına bir fpretttr. 1. H. 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? :J 
nazan olarak kabil o~ujumı yazmır-ık. Bu hayal silsilesi içinde küçük bir ta- fdi. Bugün bu tonaj, batınlmalar dolayı- E k • d • 1 d k 1 O 1 1 
Çünktl uçakçılıktaki büyük terakkiler dilAt yapmak ta kabildir; meseli İtalya sile azalmış ve azalmaktadır. Bahusus S 1 BYlr er 80 1 ma Ç S8R8 IYYB açı il 
netıc ı l ak ada alınanın verdiğı, de- yerine Fransayı ikame etmek hayli müm- kısa Akdeniz ~lu bir gün emin bir tica- ayak izleri ya'an klUbU 
nız tine müstenid, mahfıuiyet kün ve hattl ukerl ıiyaset icabı daha ret güzergahı olmak halinden Ç!karsa Bu klüb bun • 
artık 8.11Uftlr. cfolrudur. Bunu da izah edelim: Zaten yani İngiliz le'Dlileri İngilterenln muh- Çok eski devir- ian ilç sene ev -

Bundan başka denizaUI gemilerinin Almanyada, dünyanın asıl be'.kemiğjnl tac o'dufu maddeleri ancak Afrilwun lerde yqıyan bil· vel Amerikada a-
ıünlerce ve haftalarca, hem ele engin te.fkil eden ve Pasifik Okyanusundan At- cenubunu dolaşarak getirmek mecburi- yük bir hayvanın ~ıllDlflıi'.". Klübe 
biİJÜk denizlerde kendi bqianna dola- las Okyanusuna kadar uz.ayan Japonya, yetinde kalırlarsa o zaman İqlli% tic4- ayak izleri alim • ar.a olmak için -
pbilmeleri ve auyun yüıflne çıkmağa ın- Sovyet Rusya, Almanya ve Fransa ara- ret gemi tonajının Jdfayestzliğinden kor- ler tarafından ket akla gelnıtyeoek -
su.m görmeden taanıJza muktedir olma- nnda bir dörtler ittifa.lcı kurmak ve diln- kulırbWr. İşte İngiliz milli müdafaa na- . Son bir yalan icad etmek w klO.b azama bıaııo 
lan neticesı olarak ta büyük deniz tıst-1 yayı bunlar arasında taksim etmek yo- mı Lord Oıatfleldln 1'1 Şubatta Kardff· fedilmi§tiı'. • nu beğendirmek prttır. Klüb azua bir 
laarb gemilerile denizlere mutlak ııurette luııda epey taammüm etınl§ ve fildr ve te .&yledfll nutukla lpret etmek l8tedill radan lel'tlepDlt ıdrldller çıkartıp birçok ,erlere pcler • 
Uldm olmak artık bahta .....a • hayallere yerlepniı bir akide vardır. Bu- muhtemel tehlike budur: cEler A'man- tôprak Clzerinde bulunma lııa ids Ame • mlştir. Slrldllerde klObe ıtrmek prtı ya. 
lllcUr. na göre Berlin - Roma mihveri muvak- ya Atlantik yollanmıza Graf Admiral rikadadır. Uz.un devhltdea blchlt hal- alıdır. 1Dü.be mlncaat mektublan 0 a-

Bfr memleket ne kadar çok zırhh, tru- kat olup ileride tahakkuk edecek olan Şpee gibi gemiler sevketmele, maynler de biWıare Qzerlerinin açı1maR berine dar çok relm.lftir ki, bunlann tunifl nril· 
vuıör n muhrib sahibi olursa olsun yal- .Berıtn - Parla mlhftri kuruluncaya b- kaymağa veya bu yollara hava taamız.. I a1anm temin ~..1... lder trafl ilim bir lf ohDUf ft mettubla mOracaat 
an bwımla denizlerde mutlak bir haki- dar denm edecektir. Çünldl Almanya- larınıda baJ•gwnaya n gemilerimizin U· bozulmam ...-- e .. edenlerin hiç birine kHlbe kabul edilclik
miJet ve emniyet te&is edeme%. Çünkil nm Akdentze inmell ve Süven '" l4ı- manlanmua p1melertne mlnl obnaya na duvar çevrilerek mah•fan• 1mDiD • lerine wya edilmedUderine dair mektula 
dlDiıaJtı ıerrulerle uçafa malik bir M· mda İngiltenye t.evartı. etmell llzun- munffalc olara o uman dddım tlıbll· dilmlftlr. gltmemlftir. 
8llD bu denizlerin emniyetini bozabHir. dır. Bu hal bG,Uk bir ftaıyanua meft'U- a,. dtlf81'1z.• 

lncütere. m8hsuJAta ne halkının 1qe- diyetile teftfuk edemec. Onun i~ ltaı- Görillil,ar ki Lorr Cbatfteld de nuarl 
8ine ve ne de sanayilnbı isteklerine y•t- ya Apenln yumıaduma miinhaır bl- olarak A!maayanm tngfltz'.eri tehlikeye 
mayen bır adadır. Hallwı ia§eslne lüzu:n- malıdır ve Prmsa İtlyaya feda ectthne- dOfilrmMI lmktnım esas itibarile kabul 
lu olan maddelerin ve aanayiln muhtaç melidir. Billkts bU Atlas Okyanusu dev- ediyor. Pabt bu fmkin İn,Uterenfn yP
oldııtu ywıün CJ' 80 nini, kul'fUDUD ~ lett 1ta1yaya brp himaye edilerek ve ni gemi yapamaması, mayn tarlalannı 
M ünü, çinkonun " 95 ini, dem.iriıı '1 hu<lıdlan ile tanwniyeU garanti edil- temlz1iymıemnt ve nlhay~ Alınan de
IO wıu ve pamuk, petrol, kauçuk, bakır melde beraber ŞimaJ! Afrikadakt yerle- nizaltı ve denl2!Clsttl gemilerine ve hava 
ft manıanezin ~ 100 nü dıprıdan ya- rl ona hlrüılarak veayet ve lttifab a.. ueakJanna brp tamamfle lefz olman 
111 deniıeıın memleketlerden ıetirmele lınıabillr. «fbt bir takım. prtlara balbdır ki 1'unlar 
-.eburdar. Bu .sebeble İngiltere içia de- itte bunun içindir Jd Almanya ffmdl- nrfd delfldlr. Bundan bafb fnıtılz a
._ hlldm olmak bayati bir JD99eledJr. lik bütün hava ve denizaltı kunetlerHe mfralblı ticaret gemilerini bir araya 
Paldi atiklr olarak cörillir ki İııgilte- ve bazı denla ilAil harb gmıi!erile yalnız topbyuü fngillz barb gemfleri Jllmaye

-. ınutae.c oldutu iate maddelaile una- İngiltereye 1"Ul'UJ'Or ve İngiltere,.. Jlye- llnde bl7f1k denls kervanlan lıalfnde 
ıtıa 1lza olan ham maddem Wt de- cek, mal, maden ve petrol getiren hf'I' le"lketmekte oldutu için ithallt Ye Rıra
NCede cetirtemediji takdirde hem aç vapuru batırmafa çah§lyor. cat mOmlrlln mertebe az arızalarla yapı. 
kalır ve hem de sanayii felce ujrayabilir. Alman raporlarına g6re Kliıunuuni labUmektedtr. 
=n da Almanyanı.n bugün büı~n sonuna kadar batınlan İngiliz ve bitaraf Gerçi bu deniz kervanlarma clentnltı 
red t ve ı:'derjfaint lnınterenin miiva- ticaret gemilerinin saym 409 ve tonaj gemilerle veya uçakla taarruz mulaal de
m at~~~ ~ 

1 
evam hücuma neden tah- miktarı da 1,5 milyondur. Bundan bqka lildir; fakat pek g(lç ve pek az muvaf-

e 1 0 ayca 1uılafııır. Almanlar mezkılr tarihe kadar, 687,881 fakiyetJidir. Çünldl kafileler harb ıenıi-
Nazarl olarak ngiltere -abluka edilir ton tutanndaki 354 gemiyi muayene için !erile korutmnlf oldukları pbi ticaret ge

~-~u_ suret
1
e açlığa ve felce ntal'Uz tnra- Alman liman'.anna s~vkettiklerinı biHf- milerl de slllhlanmqtır. 

6UlrR mezbuhane bir suDı aktin• mec- riyorlar. Bu rakamların tamamile haki- Elhasıl İngiltere bugiln bir taraftRn :rp olur. ~ansa yadl~ı~~a bir şey kate uyup uymadıkları keyfiyeti an~ak yeni ticaret gemili yapmak ve hariçten 
,_ amıyacagından un,-- AlmanJara ikinci derecede bir meseledir· çünkü • nakliyat için gemi satuı almakla bera
~Tabiatile İtalya için de gt1ıı dotar. ... olan feY, İııgilterenm yal~ batJ~- ber, mevcud ticaret gemilerini, bir yan
Savva, ~ bı tak~ Konilra, laıı İngiliz gemilerinin değil, ayni za- dan barb gemileri refakatinde kafile ha
dan ve ~~ve Cı~ ~!;'1'· manda İııgilter.e ltha1.AtındR kullanılıp ta linde sevketmek ve diğer cihetten mayn 

. ttankla Süven ve en bebnlan veya ffmdt korkularından R • toplamak veya Alman denizltılanm ba· 
lngilizlerden alınabilir. İtalya, üstelik, ferlerini tatil etnıff olan bitaraf geml\e- tırmakla muhafazaya çalışıyor. Ayni za
Lıöyayı Habeşistana bıtiştirecek araziyi rlntn ete yerlerinl dolduracak kadar yeni manda İngiltere bCl;rük bir hava ordusu 
de almak ı.ste!ecektir. Balkanlar, Yakın- gemi yapıp yapamadıfıdır. Ejer Alwan- vtıcude getirmektedir ti bumm c1a ada 
•otu ve Hındıstan da Almanya - Sovyt>t lar btr taraftan gemi batırılır ve tngU • r...e beraber denlslerl de koramala ~ 
Rusya - ltaJya arasında taksim oluna- tere bunlann yerine a1edde~aın gemi yacajı mubakbJcbr. • 
aütJr. O vakit, Japonya ile tam bir w- koyamazsa mesele milşkfU bir hale glttr. fngUterenin b9fına lıGtan bu zorluk· 
rette uY'lflMk kabil olacağı için artık ıı- MalOındur ki İngiltere adasında ntıCm lan getiren ..,., Almaıı denlzaltılarındAn 
n Amerllcayı mallılb etmeğe gelecektJr. Biiyilk Harbden sonra arttılt hal4e bu ve uçaldanndaıı ziyade onun Baltık de
Bwıuıı için de Almanya bütün kuvvetile adaya ithallt yapan tngllfz ttcaret filo- nlztne hlldm olamamasldır. Almanya ı 
lapon)'&Ja yardım edecek ve diln7a 1• • da azaJnuftı. f&)1e ki dN bidayetin- (.,._ 1 iacl laJfadal 

Olııı11ucıı tarıma 
CeDablarım 
BaymıM.T.~ 

ıcmm. 
Abl bir teladQf ..n, mektubun .. 

lime çok seç aeJdl. Büyük mlfküller 
brfısmda bldılm IUIWl ,_ııtıan
m okudum. Her halde haJ&tmda tim • 
dl bir deliflklilr vardır. Bana gene 

bir mektubla buctlnldl vulıeti bildiı-
menl rica edecelim- Sana bqL ~ 
lu addedilirklL Affet kızım. 

* Bay Tekin, 
:lsmin Tekin mmna, o bana anlattı • 

lın mesele pek tektn delildir· VUC99 
leD daha iyi edenin. 

* BaJU (M. F. N.): 
Sbln ~ ettflinls lllelf'le 

l»afk'Wn Urafmdan da sorulmuştur. 
Onlara verdlllm cevab tarzında bir ce.. 
vab vereceliJD. 

Bu vaziyetlerde kadın kısbnçlıtı
m belli ederse hata etmiş olur. Billldl 
sakin hareket etmeli. tısbnçlık kav .. 
galarma son vermelidir. Kıskançlık ne 
kadar hak ve tabii ile, Jnsbnçblı m01 
c· .uıa vurmak da o tadar yenla ve 

,..ahftlr. 

* !ıl. N. V. ı1lmuzf1e mektab ,_... o-
kuyucum. Hen6z yeni nlenmlftir. Ka 
1111 gençtir. Bu kadınla evlenmMinl 
bllhusa okuyucumun anneai ama e\ıo 

miftir. l'akat nlencliklerlnln benO• 
tıdnci ayı e>Pyucumun karıslı. annell 
aramıda pçtmllzllk tahedAAı etsnJ• 
kaynana celin bvplan .... ,._ • 

lnifUr. 
Bütün bunl8'I ... tabii brph10 • 

rum. Gelin ft kaynana geçimsizlJ.11 
maatteeailf biitün clCln,ada vakidir. 
Bundan 6tell de var. 

Okuyucum: karısile, annesinin kav
p ettiklerini öğrendiği zaman '1n 'an 
dinliyor. Haklıyı haksızı tefrik ediyor. 
1DUf. İ§te bu gayet fena, ve bilhassa 
bvga1ann temadisine Rbeb olan a 
budur. Okuyucum, annesini ve bnsa
nı muhakeme etmekle yanbf bir .hatta 
hareket ta1db ediyor. Böyle py yapıl
maz, her iki tarafı, bilbam bere~ 
!erken biç dh>Wneefn Yalnız oldukla
n uman da fazla teferrüatla aJlka • 
dar olmadan. bakhsan veya haksıaıa 
hiltmilnii vermeden. annesine de. ka
nsan& ela iyi geçinmeleri lhım 191 • 
diğtnJ. ihtar delil. rica JOÜU .Syliye
eatUr. 



8 Sayfa 

. Bulgar 
Istanbula 

SON POSTA 

Balicl Ziya. v,aklıgll l 

ve Sırp Kralları 
geliyorlardı ? • 

nıçın 
• 

• 
Cemile mi, Osnıanlı imparatorluğunda esen i11:kılab 

havasını yoklam!'-k arzusu mu? - Şark meselesi 
etrafında düşünceler - Hasta adam, varisleri v e Çarlık 
• Bulgaristanla Sırbistanın, bu iki kom- ve evvelce idaresi Bedin muahedesile nnda topladığı galebe çelenkler;ni Ber
şu memleket krallarının gelip 'l'ürkiyede kendisine bırakılan Bosna ve Herseği linde terkederek haib ve hasir tekrar ın
meşrutiyet idaresinin hakiki ilk pad~n- derhal ilhak ederek zaten bir parçalı tizar mevkiine çekilmeğe mecbur olun -
hım ziyaret etmek arzulan yalnız bir I bohça şeklinde çeşid Çe§id unsurlardan ca artık siyasetini değiştirmeğe ve Bal
kmoşuluk cemilesinden ibaret olmak ü-, mürekkeb olan teşekkülüne yeni bir par- kanlarda ne zuhur ederse etsin silahla 
zere telakki edilemezdi, elbette. Yakın ça daha ilave etti, ve bu suretle e7.elden- müdahaleye kaBnşmaksızın Balkanları 
şarkın, Ba1kanlann, İstanbul ve Boğaz- beri Sırbistanla mevcud husumet sebeb- kendi hallerine, kendi vasıtalarile uğraş
lann, hele Makedonya karışık aleminin lcrine bir kürek ateş daha atmış oldu, rnak ve aralarında, mesela .Bulgaristanla 
tarihine az çok vakıf olanlar pek iyi an- kesip yuttuğu kuııbanlık koyunun sahi - Sırbistan, bir taraftan da Yunanistan a
Jarlardı ki bu ziyaretlerin nazikane gös- bini iskat etmek için de ona Yenipazar rasında zuhur edecek miras kavgalarında 
terişinden başka Türkiyedc esen ink1lab sancağını, sanki bö"breklerinden bırini ik serbest ka'ımak vaziyetine koydu. Bu, de
ıhavasını bizzat teneffüs etmek ve bun - ram etmek suretile. .. mek olamazdı ki Çarlık, asırdide an'a _ 
dan mümkünse onu istişmam vesilesini 1 Bittabi Bulgaristan duramazdı. Onun nesini tcrketmiş olsun. Binaenoleyh o da 
aramak maksadı vardı. Hiç beklenmiyen ta Bizans saltanatından başlıyarak, en u- Yakınşarkta cereyan eden ahvali en kü
bir zamanda, Yakınşarkın ufuklannda znk asır1ıara kadar giden bir ihtiras cida- çük teferrüatile tetkikten ve fırsat zuhu
türlü tehdid bulutları yığın yığın teka- li vardı; emelleri bütün Trakyayı, Make- runda, hele Yakınşark için statuquoyu, 
süf edip içinden nasıl yıldırımlar yağa - donyayı, İstanbul sahasına, Boğazlara ka- mevcud vaz'ı değişmiş görmek cihetine 
cağına helecan ile intizar edilen bir hen- dar yayılırdı. İlk hamlede ilk mümkiin yanaşınıyan İngiltere ve Fransanın, hatta 
gamda Türkiyede meşrutıyet ilan edili- olan ganimeti aldı; Rumelii Şarki vila - Almanya, Avusturya ve İtalyanın bir 
verince, hele istibdadın timsah addolu - yetini ilhak ettikten sonra istiklftlinı, meşgalesi, bir gailesi zamanında müda -
nan bir padişahın y~rine ahvalin ical:ıa- l k-raliyetini ilan etti. Şimdı o da tehdid-ı' hale siyasetinden uzak kalınıyordu. 
tına rnümaşattan başka bir vaziyet almı- kar bir varis, daha muhtemel olan ser _ Tarihin bütün bu çapraşık ve dolaşık 
yacağında şüphe edilemiycn bir hünkar vcti kimseye kaptırmadan elde etmeğe ip1ik yumağını çözmek vazifesini mü -
kalın olunca asırlardan beri tarihin azim I muntazır bir rakib olarak Türkiyenin ya- l verrihlcrin, siyasiyunun ihtısasına bı -
bir istifham işareti hükmünde bir türlü 1 nıbaşında dikilmiş oluyordu. Ya Sırbis - rakrnanın daha nıünasib olacağına ka -
hal safhasına giremiyen şark meseles4 tan? .. Onun da nice nice emelleri, geniş- naat eden bu hatıralarcta şu kısa hülasa
nihayet kat'i bir tesviye şeklini bulmuş lem ek, kuvvetlenmek, Avusturya tehli - 1 .dan sonra tekrar yeni padışalıın bekle -
oluyor muydu? Bunu hiç kimse farzede- kc.>sinin karşısında kendisini müdafaaya inen misafirlerine avdet etmek lazımdır. 
mezdi. Zaten burada cereyan eden ahva- kadir bir hale getirmek için ihtiyaçları Bulgaristanla Sırbistanın Türkiye ile 
Ji, bir seneden beri memleket içinde ken- vardı; bunların tahakkuku fırsatına sa _ türlü acı vak'alarla, cidallerle, ekseriyet 
di muhtelif unsurları arasında zuhur e- hırsızlıkla muntazırdı. Öte tarafta gene üzere kanla, at~le dolu bir ma1.isi vardı, 
den ihtiras, amal çarpışmaları öyle ihti- Makedonyaya, Ege adalarına, hele Giri - , bu iki memleket kralları yeni idare şek
rnalatı gözönünde tutan hir ayna idi ki, de, hatta İstanbula, küçük Asyaya el u- linin yeni padişahını ziyarete gelmek za
yalnız etrafın keskin alaka nazarlarında zatmak zamanını bckliyen bir Yuııanis _ rafetile geçmiş elim hadisata, artık tari
deği1, hatta dahilde, biz7.at inkılabı icad I tan da kunıldanıyordu. Bunlardan başka hin unutu1mak, bir dalıa açılmamak icab 
ve idare edenlerde bile bunu farzcdecek dahilde de Ermeniler, Kürdler, Arna _ eden bir faslı nazarıle baktıklarını gös -
kadar bir ga.fl~t ~ul~namaz~~· Bütün 

1

1 
~~l~r, ~uh.telif unsurdan Arabıar, daha ı' tern::k istiyorlar d~nil~i; bi~tabi izh~.rı

şark mcselesının, sıyasıyat dunyasında, ibılınır mı, Jnmler vardı. Hepsinden sonra, na ]uzum olrruyan hır şupie ıle ... O Şl!p
patlayıverecek olursa :ıteşleri hı>r tarafı daha doğrusu hepsinden evvel Çarlık henin halli zamanın uhde.sine bırakılacak 
istila edecek korkunç bir barut fıçısına Rusyası vardı. bir vazife idi. 

benzetilen bu muammanın, dönüm nok - Çarlık Rusyası ötedenberi Balkanlar- Krallar siyasetlerini tem.3il eden erka-
tası olan Türkiyede, her gün ölümüne in- da hıristiyanlığın, hususile İsliıv unsuru- nı da maiyet!erinde getireceklerj içın 

• t izar edilen ve hasta adam diye ihtızAr nun hamisi sıfatını takınmış idi. Herkes- belki kendilerile bu zevat, Türkiye dca
d~eğinin etrafında bek!enilen bu mem1e- çe malfun idi ki bu müstear sıfatın al- lile de efkar teatisine girişeceklerdi. Eğer 
kette sadece bir mcP"uti~t ilfmile artık tnda İstanbul ve Boğazlar hakimiyetine böyle olacak idise hükumete tcrettüb e
kapanmış bir fasıl olab;ı0ceğine znhib halef olmak için asırlardanberi devam e- den vazife yalnız misafirlerin kabulüne 
clacak tek bir c:afdcrun yoktu. Hasta a - 1 den bir tamaı vardı. Bu hafi bir sır de _ aid merasimde değil, bu efkar teatisin
damda, kim bilir, belki bir dirilmek, va- ğildi. Onun en .bariz tezahürü 1878 harbi de de pek ağır, pek zor olmak lazım ge -
tıud hiç olmazsa şifaya müncer olcıl' ' "ek olmuştu. O harb esnasında ve onun so - lirdi; saraya taafüık eden vazife ise yal
ibir nekahat devresine qirmek ihtima~i nunn kadar Rusya Balkanlıları müda - nız bir misafirhane vazifesinden ibaret 

.. .. .. .. .. ı . 
gonınur gorunmez, ne o ur ne olmaz dıye faa etmek için türlü fedakarlıklarla si _ kalmış olmuyordu. Bu vazife bu hudud 
•:tık ~avranmağa lfrz.um göre~le;, kat'i ı l~ha sanlmış ve akibeti kendisi için ağır do.iresinde kalınca hünkarın vaziyetinde 
bır mırasa konmak zamanı gelıncıye ka- zıyan1ara scbeb olan bir cidale girişmiş bir müşkül cihet kalmış olmuyordu. 
dar, ortada ne~ .devşirmek mürnkün~e o-1 idi, Ayastafanosa kadar gelen muzaffc.>r O, anc~k misafirlerine karşı mük -
nu toplamak ıstıyenler oldu. Bu mırasa Rus ordusu İngiliz donanmasının tehdidi rim, mültefit, kendisinden memnun 
konacaklann başında Avusturya vardı, 1 altında ric'at etmeğe ve İstanbul kapıla - etmeğe mütekayyid bir sahibihane o-

Birdenbire suiniyetle tefsir hatalı •Son P osta .. nın tefrikası: 38 
bir hareketti. Neticeyi beklemeden 
hüküm vermcmiye karar verdim. 

Elinde kağıd açacağı evirip çeviri
yordu: 

- Biraz etrafınızla alakr.ı:Iar olmak. 
cem=yetin içine karışmak tazım Günf!r 
hamm1 Bu en güzel çaP:larınızı beyhu
de hnrcarnanıalısınız. Yazık değil mi 
size~. Dikkat ediyorum: Hiç güldiiğü

Şubat 21 

Patronunu yaralıyan toton 
amelesi hapse mahkftni edild! 

Amelenin işinden çıkarılması cezayı hafifletici mahi .. 
yette görülerek mahkumiye t 10 ay 27 güne indirildi 

Bir müddet evvel Sultansarayda bir j yürüyor görüyoruz> tarzındaki cümleyi 
vak'a oJ,_muş, bir tütün amelesi işinden ve müteakıb mütaleaları makamı iddia· 
ç:karıldığına kızarak patronunu bıçakia yı ifayı vazife sırasında tahkir mahiye· 
agır surette yaralamıştı. tinde telakki etmiştir. 

Dün bu davanın muhakemesine mev- Müddeiumumiliğin bu hadise müna-
kufen 8 nci Asliye ceza mahkemesinde sebetile açtığı amme davası Asliye 6 ncı 
devam edilmiş ve neticelendirilmişt:ir. ceza mahkemesine intikal etmiştir. 
Verilen karara nazaran, vak'anın mev
kuf suçlusu Kazımın işden çıkarılmasın
dan mütevellid büyük bir teessür ve a-

Polisi~ 

sabiyetle patronu Kalodıyi biçakla yara- İki zorba hırsız yakalandı 
ladığı sabit görülmüş, 1 sene. dört ay İstanbul zabıtası dün cür,.tkA bir 
müddetle h:1p.sine hükmedilmiştir. soyg.uncmyu iki arkada.şile birh=~e ya-

Ancak hadısede tahrik gibi cezayı a- kalamı tır. 
zaltaca~ sebebler göriildüğünden, bu ce- j Bu !dam dokumacı Halil adında biri
za tenzılen 10 ay 27 güne indirilmiştir. dir. Halil dün, beraberinde iki arkadaşı 
Eroin kaçakçılarının tevkiflerine o!duğu halde Fındıklıda Kolordu cadde-

karar verildi s~nde 93 sayıd: ~t!,-'iilü~ .ya~an .sotiri 
oglu Tanaşın dukkanına gırmtşlerdır. 

Birkaç gün evvel zabıta tarafından a- Bunlardan Halil para bozdurmak ba-
z.ılı sabıkalılardan mürekkeb dört kişilik hanesile manitacılık yapmak teşebbi.i· 
bir beyaz zehir kaçakçı şebekesinin ya- l sünde bulunmuştur~ 
kalandığını ve bu şebekeye de e!ıdiven 1 Fakat Tanaş bu maksadı anlamış, bu 
tüccarlığı namı altında ötedenberi eroin soygunculuğa hrsat vermemek için ct
kaçakçılığı yapan Alber Adato adında raftan istimdad etmcğc, bağ rm·•ğa b.ış
maruf bir kaçakçının elebaşılık yaptığını j Iamıştır. Halil bu sefer işi zorbalığn dc
yazmıştık. kerek, çakısını çekmiş, SÜ tçüyü kaşının 

Meşhur sabıkalılardan mürekkeb ka- 1 üstünden yaralamışb=. 
çakçılık şe.bekesi, ~ün ~sli.ye. 5 nci ceza ı Yaralı, Beyoğlu hastanesine kaldırıl
rnahkemesıne tevdı edılmı.ştır. Duruş- mış, hadiseden haberdar edilen zabıta 
mada zabıtanın tuttuğu cilrmü meşhud kısa bir zaman sonta Halille arkadaşla
zabıtları ve tahkikat evrakı okunmuş, rını yakalamıştır. 
müteakıben suçluların sorgusu yapı!.rruş- ---------
tır. Şahidlerden bir kısmının dinlenme- Deniz kazalaı ı hakkında tahkikat 
sinden sonra müddeiumuminin talebı - yapan heyet çalışıyor 
le başta Alber Adato olmak üzere dördü Denlzyolları İdaresinin kazaya uğrıyan va 
de tevkif edilmişler, ve muhakeme diğ~r purları hakkında tahkikat yapmakta olan 
şahidlerin celbi için başka bir güne bı- heyet azaları, biri Denizyolları idaresinde, 
rakılınıştır. dlğ~rl Mıntaka Liman Reisliğinde olmak ü~ 

zere lki parti halinde çalışmalara devam 
Müddeiumumilik, Cumhuriyet . etmektedirler. Heyet kısa bir zamanda faa-

. 1 h" d d t llyet'nl bltlrerek nıp<ırunu MünakalA.t Ve _ 
gazetası a ey m e ava aç 1 kaJc•fne gönderecektir. 

Cümhuriyet refikimizin dünkil sayı- Liman tarife komisyonu dün toplandı 
sında çıkan cAfrodit işinin mahiyeti> 
ba~lıklı yazıdan do1ayı müddeiumumilik 
bu gazete aleyhine Türk ceza kanununun 
273 ve 482 inci maddeleri mucibince ha
karet davası açmıştır. 

cMüddeiumumilik c.Ibrahim paşa sa
rayını yıktırmakta elbirliği eden kuv
vetleri Afrodit davasında da omuz omuza 

Iacaktı; ve türlü tasniat ve rivayat hila
fına olarak bu vazifeyi pek nazikfine, 
pek kibarane idare etmek sıfatına malik 
olduğundan emniyetle bizler de müste -
rih idik; mademki tam manasile bır meş
rutiyet padişahı olan hünkar misafüleri
le, Avrupa hükümdarları arasında cere
yan eden temaslar kabilinden bir mec
buriyete girmiyerek, mesela yaktile Al
manya imparatoru birinci Vilhelm, A -
vusturya imparatoru FrançoL9 J osephc, 
Rusya Çarı ikinci Aleksandr; daha son
ra Rusya Çarı ikinci Nikolas ve Almanya 
imparatoru ikinci Wilhelm; hatta belki 
gene bu imparatorla Sultan Hamid ara-

Limıı.n tarl!e komisyonu dlin öğleden son 
ra Mıntska Liman Reisliğinde toplanmıştır. 

Bu toplantıda komisyon azaları hesabltı 
tetkı:t etmişler ve Mıntaka Liman Re!sl Rc
fllc'in Ankarada bulunmıı:n dolayıtılle es:ıs 
müıakerelerl tehir etmişlerdir. Tarife ko -
mL:ıyonu Ilınan :rel.si Anknradan döndükten 
sonra tekrar toplanacak ve bilet ve tarife 
ücretlerini kat'i olarak tesbtt edecektir. 

sında vukua gelen müzakereler nev'in -
den görüşmelere lüzum hissetmiyerek 
bu vazifeyi meşrutiyet hükumeti erka -
nına bıraktıkça hem kendisi, hem etrafı 
müsterih olabilirdi. 

Bu noktaya böylece karar verdikten 
sonra saray erkanı hazinei hassa erka -
nile !hemen toplantı1ar yaparak misafir
lerin kabulü için lazım gelen istihzarata 
başladılar. Bu istihzarat vesaitin bolluğu 
sayesinde ihiç de sarayı yıldıracak ma -
hiyette değildi. Ta bidayette hükmettik 
ki her iş pek itminan verecek şekılde ce
reyan edecektir. Nitekim öyle oldu. 

• Halid Ziyrı TJşaklıgi1 

ra p,ezrfireceğim . Öteye beriye götüre
ceğim. Ne kadar değişik muhit. insan, 
hareket görürseniz o nisbette avunur
sunuz. Karar değil mi, mutabıkız. 

Gfülerimi kaldırdım. yüzüne bak -
tım. O cia bana bakıyordu. Bu bakış -
larda b'Jska türlü. fena arzulann göl
gesi vurmuş bir parıltı göremedim. 
Buna rağmen bu teklifi kabul etmek 
bir ha:-ı·l; giiçtü. 

nüzü görmedim. 
Bilmem neden? Birdenbire bu .söz- Ma::.umiyetinizden. saffetinizden kimığı err.rettiğini di.işünemiyorlar. Basit/ruz. Elimizde anıcumuzdef ne ''arsa 

1erd" bir şefkat buldum. Gözlerim va'- süphP edebilir? mah!Uklar. Em.in. olunuz ki. çoğu an&- harcadık. Bir gün gelecek yalnız siz -
~ardı· ~ - Haklısınız beyefendi .. lakin ce-ı nızclz.m, ~arde~ınızd~~· .baba~ızdan da~ den a ldığımfa geçineceğiz. Kalabalığa 

- Başımızdan geçenleri biliyorsu- mi velin talakkisi böyle mi? Siz benim ha ~z gunahkar degıldır. Ne. çare.~~ karışmak gülmk. cemiyetin içine gir -
nuz bı:o) efendi.. benim gibi bövle feci günahsız olduğumu söylüyorsunuz. c~mıyette yalnı~ kanunun ta.~m ~tL~gı n;:k masraflı iş .. elbise ister. daha 
hadiselPrle karşılaşmış bir genç kız. Do~ru .. fahişe olan kadınla onu sr>ven frller cezalandırılır ve bu fııllerı ) a- yukc:e~~ hayat şeraitine lüzum göstc _ 
nasıl alem içine karışır. nasıl gükr. ~enciıı. anam ve kard~im oluşları:::ı- pan!3r mücrimdir. .. . . rir. Bunlar benim için uzak bir hayal .. 
gülmek !çimden gelmiyor. dan, onları cezalandıranın babam bulu- B"r ~:lniye içinde aYukat.ın huvıyeh Ban~ 'karşı gö.sterdiğiniz bu alakaya 

- Minnetimi ifadeden acizim bey
efendi.. lakin bunun imkansızlığını 
takdir edebilirsiniz. Evvela babamı bı 
rakıp rvden uzaklaşmanın imkanı 

yok .. saniyen .. 

- O. siz cok bedbinsiniz Güner ha- nuşunöan ba~ka benim ne ilişiğim var? dcğişmı~ti. Bir baba ~efkatıle konu~u- minnettarım. Ilk defadır ki si z beni 
nım. Bıı.şınızdan bir takım felaketlc-r I Ak. b 1 · h il .a ~n. un ~r o tıp adiselerdir ki, kol- yor. bir ağabey yakınlığı gösteriyordu. tese i etmis, biraz olsun ıçım1 dök -
geçti <liye dünyaya 'küsecek misiniz? lektıftır. Karı da-. zararı da o ailenin Adeta ilk önce fena şevler düşi.indü~ü - mek fır~atını ''ermiş oluyorsunuz. Her 
mulmıidcratımızı biz tayin etmiyoruz ba:a~ına taksim olur. Böyle olmasaydı :me utanacak hale gel~iştim. Ben de ~eyi içime ata cJta o kadar doldum o 
ki .. fakat elimizde olan bir şey var: utıın arkadaşlarım d tl h A el ld k" 
Bunu hazmetmek. mukavemetle. me- nişanlım sayı labi l e~ekosde~~:~· batta derct:e~mek ihtiyacını hissettim: 'rndar o um ı .. 
ta netle karşılamak mümkündür. Siz den uzr.iklaş:mazlardı . ı en- . :-- Şimdili]< böyle bir yaşayış tarzı Gözlerimden sıyrılan yaşları. siler -
hadiselerin içinde en küçük bir günah- _ Ahmaklar d d . .htı~ sr etmege mcburuz, beyefendi. ce 

1 

ken a'·ukat bana mukabele ettı: 
kar ıolii bile deruh de etmiş değilsiniz. mak .. bilakis . ~ ~on a.n .. hepsı ah - vabını Yerdim .. biliyorsunuz babam - Sizinle daha fazla uğra-şmağa 

ınsan ıgın sıze yaklaşma- has1adı r; çok m asraf ettik ve ediyo - kendimde hak görüyorum. Sizi ara sı-

Du~dum. Elimdeki mendili eziyor -

dıun. Söylemek doğ'ru olacak mıydı. 
Tereddüdümü anlamıştı: 

- Diişi.inüyorsunuz ki, herkes ne 
cier, diye .. d'=ğil mi? Dedikodu yapma

larında?ı korkuyorsunuz. sizi haksız 
bulmam Fakat üzerinde durm::ığa de
ğer b:r nokta sayılmaz bence.. elfılem 
ne :;lcrc::P desin. kimin için demiyorlar 
ki.. hem sizin benim himayemde oldu
ğunuzu bilirler 

(Arkan var) 
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Kuzuların Bakımı 
ugDn O 

Kanada IOMiSE 
r ............................ .-......... ... . ····-··· ... -............ .._.. ..... _ ..................................... --.. 
1 İyi ve fenni balam, kuzuların sadece sağlığını konımakla kalmaz. Onla- 1 Mali, sınai, ve zirai vaziyeti 
1

1 
rm ileride verecekleri eti, süfü, ~ilnü, lı:ıtta gübreyi bile miktar ve ; 

k 
..n.. • Muhakkak ki bugün Kanada dünya -

1 e.J.u..ret bakımından i.istün bir hale getirir. : 

SEDAD: 
Nekleden: İbrahim Safa \ • nın en zengin memleketlerinden biridir. 

................ _., .. -..... --·---...... --..................... - ............... _) Hatta ·bHamübalB.ğa diyebilirız ki Ka -
Yazan : Tarı mman na~a dünyanın en zengin memıeketidir. 

Ingilterenin bugün koca bir devlet ol
masında şüphesiz ki Kanatlanın büy~k 
bir hissesi vardır. İngiltereyi besliyen ve 
onu besledikten sonra birçok memle • 
ketlere mühim miktarda ihracatta bulu
nan bu çok zengin ülke hakkında bugün 
oikuyuculanmıza faydalı malUmat ve • 
receğiz. 

Meçhul otomobil 

~· 1.91~ senesine kadar Kanada zenginli
gını zıraatten ve ziraate merbut sanayi
ci.en temin eyliyordu. Dünyanın başlıca 
zıraat sahası halinde idi. 

!914 den sonra ve hususile 1919 sene
sinden itibaren sınai sahalarda da iler
lemeğe başlamıştır. Öyle bir ilerleyiş ki 
baş döndürücü sıfatını bihakkın haizdir. 

Alman fenni, ilmi tetkikat enstitüsü
nün harbin arifesinde neşreylediği mü
him .bir rapora göre Kanada sanayii, bey
ne1milel sanayi ve ticaret aleminde şu 
mevkileri tutınakt:ıdır: 

Sellülozda birincilik, kağıd imal ve 
ticareti ve kerestede ikincilik, nlomin -
yom, mukavvada üçüncülük, çinko. kur
şun, kalsyom, siyanür, elektrik kudretin
de dördüncülük. 

- Sonra? İzah et Osman!... Jriz. Gazetlerin hu hadiseleri 't ' rleştir
Diy.e takrar etti. Ali Osman devam 111emesi ve hepsini ayrı ayq • anması, 

!Kuzuların çoğalmıya başladığı şu rnev- j roblan ka~n koyunların, çok defa kuzu
simdc koyun yetiştiricilerinin, kuzu ba- , larmı attıkları görülmüştür. İyi bakımlı 
kımma aid fenni bilgileri öğrenmeleri, bir sürüde lnızu atımı en çok ~~ 3 ü geç
hiç değilse bir kere daha hatırlamaları mczken bizde bu nisbetin % 10 dan aşağı 
90k faydalı olacaktır. düşmediği görülmüştür. (Son Posta 

etti: küçük haberler arasında göze görün .. 
Yani, beliti de Atıf bazı şeyler memesi <le lfızım ... 

Bunlardan maada; ctiinyada en fazla 
nikel istihsal eden memleket Kanada
dır. 

işitmi~. yahııd keşfetmişti; belki hım- O giin öğleden sonra komiser Se -
ları daha evvelden de biliyordu; da bi- dad, Fikri-Asım mağazası önünden, 
ze haber vermesi mümkündü... Çiçekpazarı. Mısırçarşısı cihetlerini ve 

Sırası geldikçe hep söylemişimdir ki, - 13/12/939 - Tarırnman) Bunun bir .se
köylümüzün içinde buluoduğu işe yete - 'hobi de gerek doğum sırasında, gerek do

cek kadar 'bilgisi tamamen yok değildir. ğumdan sonra temizlik kaidelerine pek 
Fakat bu ıbilgi, yılların iier1.eyiş ndımına riayet edilmemesidir. Onun için her tür
uymıyarak göreneğe bağlı kaldığı içın 1ü mikrobların üremesine meydan kal -
bugünün ihtiyaçlarına yetmiyor. Fennin ma.mak üzere, ağılın içini dışını hiç ol -
icablarını günden güne mevcud bilgısine mnzsa bol bol kireçlemelidir. Kazara hir 
eklerse, bizim de ileri memleketlerin u- ~·avru atan .koyunun yattığı yerdeki ya -
yanık tanmınanlan derecesinde kazanca taklık sapları derhal yakmalıdır. Çünkü 
ve do'.ayısile refaha erişeceğimiz muhak- atma hadisesinin koyundan koyuna ge -
kaktır. çen bir hasta tJk şekli de vardn. 

Bugün anlatmak istediğim kuzu bakı· Kuzular ilk günlerinde ayrı bir besiye 
mında da bir !evkaladelikten ziyade, u - muhtaç olmazlar. Analarının sütü onlara 
fak, tefek, fakat ehemmiyetli noktalar fazlasile yeter. Fakat 15-20 gün sonra bu 
vardır ki bunlar koyun yetıştiricilerince ~ütten başka yiyecekleri de bulunmalıdır 
benimsenmek gerektir. ki, vaktinde gelişip mal sahibine fayclaiı 

Koyunlarının kuzu, yapağı, süt gibi olabilsinler! Bu çağda onlara verilecek en 
hasılatından eskisine bakarak daha üs _ iyi yem, yumuşak saplı. küf kokusuz ku
tün bir kar bekliyenlerin her şeyden ön-1 ru yonca veya çayır otudur. Havaların 
ce dıkkat edecekleri nokta, kuzuların ba- i.}i olduğu günlerde ağıhn önünde oy -
kımıdır. Çünkü doğan kuzuların soylu 1 naşmıya çıkarılan kuzu1ar, dönüşlerinde 
ve verimli birer ana ve babanın yavrusu yemlikler.de bu yiyeceği bol bol bulma
olması, onların da verimli olmalnrı için. lıdırlar: Çünkü en iştihalı oldukları za
kafi değildir. Onları yüz güldürecek bir man bu oyun dönüşüdür'. 
hale eriştirecek yegane yol, iyi ve fenni Azıcık yemlenmeyi öğrendikten sonra 
bir bakımdadır. İyi ve fenni bakım, ku _ hemen yulaf rejimine başlamalıdır. Son 
zuların sadece sağlığını korumak'a kai- fenni araştırmalarda öğrenilmiştir ki tay, 
maz, onlann daha iyi ve etli daha ince buzağı, kuzu vesair küçük yaştaki r.iftlik " ~ ve çok yünlü, daha yağlı ve bol sütlü ol- hayvanları için yulaf, en elverjşli bir 
masına da hizmet eder. yemdir. Yulafın temiz, tozsuz ve taşsız 

Altın istihsalinde ikinci gelmektedir. 
Zirai mnhsulıit bakımından da gene en 

zengin memleketlerin sırasında bulun -
maktadır. Son yirmi beş sene içinde Ka
nadanın sanayi imalatı dört, beş misli 
artmıştır. 1938 senesi içinde 1.150,000 ton 
çelik çıkarılmıştır. Bu rakamın üzerinde 
durulmağa cidden değer ... 

1938 senesi içinde çıkarmış olduğu ni
kelin kıymeti 211,000,000 İngi1Jz lirasını 
bulmuştu. 

Gene ayni sene içinde çıkarmış olduJ;ıu 
bakırın kıymeti M6,000,000 İngiliz lirası-

Kuzular doğmaya başlayınca, bunları olması tabii şarttır. Amma kuzular içjn 
annlarile bir'·ikte süruden ayırıp, ağılın bir de evvelki yılın ~nahsu1ü olmasını tav 
içindeki ayn bir bölmeye yerleştırmck siye ediyorlar. İlk günleı-de kuzu başına 
ilk yapılacak iştir. Yoksa havaların çok 40-50 gram yulaf vermeli, sonra sonra 
güvensiz olduğu şu günlerde yeni kuzu- bu miktar 150 grama kadar çıkabilir. Yu-
ları mer'aya bırakmak, onların vakitsiz laf, gerelf kasablığa çıkarılacak erkek ku- Kanadadan bir manzara 

BESiNCi 
' 

KISIM 
ESRARENGİZ TAKSi 

Komiserin yüzü nüfuzu kabil ol
mıyan bir donukluk içinde idi. Ne dü
şündüğü. kaşlarındaki istifham işaret
lerine. suallrc bir cevab bulup bulma
dığı belli değildi. Komiser: 

- Osman. dedi. Şu Fikri-Asım ti· 
carethanesi memurlarının başlarına ge
len!er hakkında benim bildiğime sen 
de vak:fsın. Şimdi senden bana yardım 
etmeni ve bu işi beraber takib etme
mizi istiyeceğim .. 

- Başüstüne komiserim!. 
Taharri memuru. bu teklifi kabul 

etmek1t! geniş oir nefes a•dı. Çünkü 
işin ağırlığı ve rnes'uliyeti kendisinden 

(
ziyade komiserin omuzlarına yükleni
yordu. Halbuki Ali Osman bu mes'u
l liy~tin tamamile kendisine yükletil-
tns!nd<>n korkmuştu. 

/ Komiser Sedad: 
1 - E\•veıa, dedi. Sen şu Fahri Tahir 
/ismindeki memurdan mahud taksinin 
tam yerini öğren. Nerede duuyordu ve 

1
. ne tara fa hareket etti? 

l 
- Affedersin komiserim amma; bu 

taksi nereden çıktı? Hangi taksi? 
J - Hn. sa!ıi!. Senin haberin yok .. 
kıs:ı bir müddet içinde o kadar karışık 
ve esrarengiz haberlerle teferrüat ve 
afsilat ile kulaklarım şişti ki sana 
han~ilcrini söylediğimi ve hangilerini 
henüz söylememiş olduğumu bilmiyo-
rum ... esintilerden kırılmasına sebebıyet ver:r. zular için, gerek damızlığa kalacak dişi nı; kurşunun kıymeti 419,000,000 tngilız 

Ağılctaki bö\melerine köyde bulunabılP.- kuzu1ar için ayni derecede faydalıdır. lirasını bulmuştur. _ Anlıyorum 
cek sap • samandan kabaca bir yataklık Kuzular mer'aya alıştıkça yul<ıf nishe- Petrol istihsalatı 7,000,000 fıçıyı g<'ç - v<'r. 

üstadım; hakkınız 

döşemek, yeni kuzunun ve ananın sıh _ ti azaltılabilir. O zaman daha ağır ye:n- miştir. - Ne?se. geni~ tafsilat vermeye de 
bati için N\k lüzumludur ·. Bo· "·le ayrı bı·r ler ve mesela susam küspe.:;i gihi "·ai'rJı Altın istihsalatı 4,000,000 ons idi. t k . k S r J J t:> za en wı tımiz yo . ana kısaca anla-
bölme sayesinde hem yeni doğurmuş a- şeyler yedirmelidir. Küspeyi kepekle ka- Buğday istihsa\{ıtı 26,000,000 akrı geç- tay!m. 

nanın muhtaç olduğu istirahat temin e rıştırmnk iyidir. Bu sayede yemin azotlu m4tir. Ve komi~er, Fahri Tahirle mülaka -
dilmiş olur, hem de kuzunun anas•nı do- maddeleri'ıe, azotsuz maddeleri ara5ında Kanada sanayiine yatııılmış oıan ser-. ,., b ı J" mayenin yekunu 800.000,000 İngiliz lira- tının sonunda şoförü arama'va kovul -
yasıya emmesı imkanı hazırlanmış olur. u unması azım gelen belli nisbet temin muş olduğunu dn anlattıktan sonra: 

Bu ikinci nokta bilhas:o.a müMmclir: 1 edilmiş, yani küspe daha yarayişlı bir sını b~lmak~adır. . - Si~di sen Fahri Tahirden bu so-
(Ağız sütü) dediğimiz ilk gu" nlerdekı' su-., hale getirilmiş olur. Erkek kuzul:ır kesi- İngılterenın tayyare ve tayyarecı ha -k 1 d K d d förii11 dnrduğu VPri ve gittiği is tika . 
tü a1abilesiye emmiyen kuzuların sonra- me gönderildikten sonra, küspeyi di5i - ım arın an ana a an !:Ok şeyler bek- rne" tanı olarak öi'rrenPCekc;in. Vaki <la 
dan, .bnrsaklanndan rahatsızlanarak , ye- Jerden de a'•mak ve artık mer'adg otla - , l~mekte olduğu .sık sık mevzuubahs E'd~~ vetimize de ~oföriln henüz ir.fı!bet et . 
diğini iyı' hazmedemediaini ve b .·· mıya bırakmak iktısadi olur. lıyor. Bu çok doğrudur. Tayyare snııayıı "' u 'uz - b k d d K d k ·ı b medirini <le söylPrsin. Maamafih söz 
den vakitlice gelişemediği fennen ;abit-1 Kuzular kendi başlarmcl yemlenmiye ~ ı~ın an a ana il ço ı eri ir ınev ararnı7.d:l: Bu şoför her kim ise. benim 
tir. Yani kuzuların erkencf> büyümelc>ri 1 alışmalı, kat'iyen ana koyunların yanı • kıdedır. · d SenelE'r vardır ki Karıadanın hemen hü gelPı~e~ine kanaatim yok. 
ıçin, şu veya bu şekil e beslenmelerine na bırakılmamalıdır. İlk zamanlarda .. . . . . . Bt.:. noktada Ali o~m,"n ..:ı~ komı'ser-. · · t' · . b. tun nahıye merkezlen bırbırlerıne tay _ ., cı \!cı 
Vereceğımız ehmnmıyet llP. lCesındl', 00- ıraz fazla yaramaz1,1kları olursa da, ÜÇ • . ~ ı · f.k. d ·a· ,.T k · 
11. •• k' ~ -t" ·· k . yare seferlerı ıle baglı bulunmakta- .e <1'':"'

1 ı ·ır e ı ı . 'e orr.ıscr: 
6 umu muta ıb agız su unu anasıya em- aya varmadan 20-25 kılo kadar ağırla~;ır- ~ 

m
"s· · d d . - .. ·· d tutmam 

1
• lar' • J dırlar. Tayyarelerden her huc:usta aza- - Dizim gazetelere vc.recek mallı-

" mı e aıma gozonıın e ız a- . . _ b mi istifadeler temin edilm('kterlir. Tav • m"'tımı7. da yok ur. Yalnız <ıh~ikatın 
tım ~elıyor. Bu .~t ko~unda 

1 
ıhr hk~fta, Un~tmadan şunu da söyleyim ki im - vare hiç bir memlekette Kanada .1tadar de\'~m cttiP:ini sö,•lemekle iktifn ede-

on gun kadar surPr. Bınaena e) UZJ· zular ıçeceklcri sularına pek meraklıdır- 7 k' f 
J l ·1- • • b. b.. "d 1 K.. ın ı~a a varmamı<:tır. 
arın ana an"\:: bırhkte nyrı ır oım e ar. orpe vücudlerinin SU'-'a olan ihtı· • B d d 1 d k ' I< 

b ı .. . b · " ' un an -0 avı ır ı anndanın ta •va-
u undunılması mııddetı de en a~ağı u yacı analarından fazla olctug~ u gibı p:i h d İ .1 • 

k d 
. • J r<' ususun a ngı tereve vardımı çok 

a ar olmalıd1r. Ondan sonra analarını ve temız su aramakta da onıardan tihz- .. . B .. 
mer

'a k k ku 
1 

- ld b k ..:ı 1· rıer I mulıım olaraktır. ugun Kanadadl on ya çı arara zu arı adı a ırı:ı - •ı . . nı k r k 1 "' Hülasa ·· ·· ı . be muazzı:ım tavvare fabrıkası vardır. 
a muva ı o ur. suru erınden hosa gidecek bir Ö 1 f b 'k 1 k·. t .. ı · d b' • 

k b 
•kl' . . · v e a rı a ar ·ı mo or erı c ız::rıh 

Yeni dogwan kuzuların göbeg~ine - hu- azanç c ıyenlerın ılk ehemmiyet ve - kendileri yapmaktadırlar. 
susi ilaçlar bulunmazsa - biraz tentiirıii- recekleri iş. kuzuların layik1 veçhile ba • Kanada avni :!'anıancla dünvanın en 
Yod sürme,ği, doğuracak koyun1 arın ard- kıl~ası o:malıd.ı~. H~le. yur~un bır ~oı- 1 .kudretli bankcridir. İnoi1iz ic:'irncında 
larını sık sık yıkayıp daima temiz bulun- ges~n~e. ~ ~=~cştınlmc~ ısten~.len .. ~en~t's i nfızım bir mf'vkii vardır. f ngilt<'rr>11in 
durmayı unutmamalıdır. Gebeliklerinin yetıştırıcılıgınde bu cıhete busbutun dık- bankeridir de.sek yanılmamıs oluruz. tn
ıon günlerinde şuradan buradan pis rnik- (Devamı 8 inci sayfada) J gilterenin Amerikadan satın- almakta ve 

alacak olduğu muhtelif <'c:yanın bede]]e 
rinln peşinen tcsvivesindc Kanada bü -
yük rol ovnamaktadı r. 

İngiJterenin Amcribdan ~tın aldığı 

harb ma'zemeleri Kanada '1. gecirilm~kte 
ve oradan icaba gör" pnrtiler suretile 
Avrupaya sevkedilmektedir. 

Yazımızın bac:langlClnda zikreylediği

rr.iz üz"rcı bugün 1Milterf'nin kuvvetli 
vaziyetinin başlıca amili K anncladır. 

*** 

Eminöntlne giden yolu karışlamaya 

paşlaclı. Sonra geriye döndü. Mısırçar

şı kapıs• karşısındaki dar yolu tetkik 
etti ve Meydancıktan Postaneye ka -
da:r gitti. geldi. 

Dar yol. Postaneye kadar imtidad 
ederek hemen günün her saati tenha 
değildi. Ve Ali Osmanın tahkikine gö
re mahud otoınobil burada sokağın ba~ 
şında dıırurken Atıf geçmiş ve aıtla -
mıştı. 

Kamber Sedad. kendisine verilen 
maH'ımata istinaden bir noktada dura
rak l:en-ii kendine: 

- Otomobil tam burada ve arkası 

Postane cihetine dönük olcı.,.ak durdu
ğuna göre ~oför karşıki sokaktan, bi -
naenaJevh Fikri-Asım ticarethanesin -
den çıkanları rahat rahaf gözetliyebi • 
liri .. 

Mütaleasında bulundu; etrafına ba
kındı . 

Bir tarafta bir çorapcı. diğer taraf
ta ~!fa ile dü~meci ve danteltıcılar var
dı. Ond:m sonra karşılıklı kunduracı 
dük1.an1n~ ... 

Atıfla Fahri Tahir şüohe y<'k ki 
Bevo~luT'la ~itmek için bu yoklan isti
fade etmivorlar. Yenicam;vc gidivor -
1ardı. Fakat Çiçekpazarından ~ıkınca 

kars11aTına bu vol geldie i için burndn 
h.0 kli\•en otomobili muhakkak görür -
!erdi. Bundan c:;onra bir taksi bulmak 
icin ta EminÖ'ıüne kadar gitmekten 
baska c~re voktu. Binaenaleyh hiç 
şiiphe y"k ki Atıf. bövlece karşısında 
bir otorrıohil görünce ondan istifade 
etm<>·Ji ::ıklınrlan gecirmişti. 

Küçü1-< dükkanında. ustasının bir 
mfü;4 ~!·i ile nıec:rıul olmasından istifade 
ederek kapının önüne cıkan ve elleri 
cebindf' kala halı in. seyreden bir çıra -
ğa vai;laştı. Etrafına uzun uzun baka
rak bir c:evler arıvormus vibi yaparak: 

- Yavrnm. dedi. Surada her valkit 
dur~m bir otomobil vardı .. . 

Ermeni çocuğu doğrularak ccvab 
\•erdi: 

- rlayır. burada her zaman otomo
bil hu1unmaz.. arndn bir, bir şoförün 
aklııı:ı eserc:e gelir. bekler .. . 

- Övlc diyorsun amma yavrum; s<ın 
gi.inlcde ben ne vakit buradan geç -
sem ş;ivle temizce. gri renkli bir oto -
ınohil <1Örüyordum. 

Bir ) okunun bir otomobil için bu 
derPce .:srarı ve yoluna de\'am edip 
hen:en biraz ileride başka bir araba 
ararnaya gitmemesi çırağın hayretini 
mucib oklu. Komiser: 

- Çoruğuın, dedi. Sen zeki bir gen 
ce bem·vorc::un. Herhalde son günler
de h i•rnda bekli~·en arabayı hatırlar -
sın. 

- Hl:'ni geçen Cumartesi burada 
dur:-n otomobil mi? Onu mu soruyor
rnnuz? 

( Arka~ı varj 



Samsun kız akşam san'at okulu Bir doktorun g 
noUarmdan 

Lilmbago-

lok 

f11Wn 

Çemberlayn dün Norveç 
Başvekiline cevab verdi 

B l 6" ı Londn, 20 (HUIU) - Enrelce bildi- gazetelerde çWmuftır. lıfezktlr raporda 
• a,,rııarı, rildiii veçhile başvekil Çemberlayn. bu- Altmart vapurunda İngiliz esirler bu-

Bel tutulması gün Avam Kmıarasında Alman .Alt- lund'uğu kaydolunmuştur. Bu rapordan 
:nt.ınyeatnde romatızma teıahtıratı 16- mark. vapuru hadi.sesi hakkında beya- sonra nasıl olur da Norveç hükumeti va-

r11ten bazı klmaelerde ıtimbato denilen natta bulunmUfhır. purda esir olduğunu bilmedıği iduıasını 
~ tatullauı ~ göıillir. Basta nbl - Başvekil 300 İngilid kurtaran İngilfz ileri sürebilir? 
ıen PJ"et normal btr halde lkea meae1' bahriyesini meclisin alkışlan arasında Norveç makamatı, Alınan filoı;u • etWp kalkarken veyahııd diler &Dl bir 
bartket icra ederken birdenblre bellDe tebcil ettikten IOl1l'a, Norveç bafvekili- nun Norveç kara sularını nasıl kullan 
adeta blr tama aapla!Ulllf ıtbi blr aeı nin meb'usan meclisindeki beymatma dığına tamamile bigane kalmıştır. 
ne oldutu yerde ve bulundutu nzlyeL- cevab vermi§ ve dem.iftir ki: . . İngiliz hükUınetinın müta~eası şu • 
t. taıır. Dotrulmak, J{iriimet mümkDD - Şunu kaydetmek mecburıyetind• dur ki. Alman harb gemisinin geçme • 
olmu. Bü7iik :mi14~lfııtıa, yardunlarl& yiın ki, Norveç bükU.meünin hareketi sine itiraz etmiyen Norveç bac::vekıli 
nine cellp istirahate llrd1ll saman ..a.v.-.-. h k taiztiM b"da t .., 
gimlerce bu bel ağrılarının ıtd4ktlnden, daha --..5u.•.,... are e fi• 1 yet e Kohtun hattı harketi bıtaraf kara su-
ıztı!abından şlkl.yet eder. Bllha&&a bu zannetmiş olduğumdan da daha anlaşıl- }arının Alman filosu tarafından suiis-

Samsun (Hususf) _ Bu sene açılmql~ Yetmek mOmldbı olamaınıştir. El- alrılar harelı:M esnasında 4lddet kea - maz bir mahiyet arzetmektedir. Öyle tinıal etmesini meşru kıl~ken bu, in-
-"-- kız .. ı.. .. a l san'at okulu muhitte dd- - 8 ..1•1r•. _......_. J çiçek şubesi. 2 beder. Nihayet tatbik edllen harıcı ~• tahmin ediyorduk ki, ~orv~ mak~au giltere hükfunetinin kat'iyen kabul e-
U14&1 ~ ,,-·- ~ ....--. d'ltlll ~aTllerln ~~ 64' bel ıüıı Altmark.ı muayene etmiflerdır ve bt:ı bu d . cceği bir vaziyet ihdas eder. 
den büyük bir &lika görmiiJ ve eevinçle nalDf w 2 yemek ~ ve birer şapka devam ederek nihayet .ha.fitler ve hasta muayenenin gemide esirler bulunduğu- ernıy .

1 
N 

.brşılamruştır. Mekteb için tahm edilen w n idareli fUbea olmak üzere on Rltı da rahat ecier. Lümba&o daima romatt. nu farkedemiyecek derecede fena yapıl- İngiliz harb ge~nı eri orveç maka 
binada tadilit ve tamirat henüz bitrn~ f'abe tedriat yapmaktadır. Devam edeni zan olanlarda ıorfilep aramandır. Bu ld ğundan ika t tm"ştik. matmın üç red cevabından sonradır ki 
mi• olmakla beraber tedrisatın geçikme-

1 

bayanlar 12 ile 45 Jal arasındadırlar. g•bi ı.evatın biınyelerinl i)'i blr §ekllde ~ 0 u . . 1_ ye. e 1 
• harekete geçmişlerdir. Eğer böyle ha-

.,, lı:nntroı etmeleri, idrar tahllli yaptır - H Ib··ı.= di "'--- .,..,,,. ki, Norv,..,. IDesı• i...;n BaAdad ca desinde müwid bir OkWun miidüril, Kadıköy kız san'at a ~ şun Ogu:ul.1-•w• -y reket ctmemic olsalardı Allma'rk ae -
:y- 5 malan llmınckr. Zaman zaman roma. Al la hi*" " e. 

bina bulunmuı ve tedria leDeSl bapnda enstitüsü müdür maavinliğinde bulun- thnu\ya aıcı 8lhb1 tedblrıert ihmal et. _ 1 makamatı tınar ~ .. ır muayeneye misinin AJmanyaya doğru hiç müc•kü-
derslere başlanılmıftır. 1 duktan sonra S-INl•M tayin olunan b.1- memelldJr. Yazın radyo attcmtell tap. tabi tutm8m1flardır. llt görmeksizin yoluna devam etmeııt -

Samsun kız akşam san'at oku1mm zi- yan Zeklvet, Samsun• geldiği birkaç lıcalaz, gilnef banyosu çolı: tayam La• - Çemberlaya.. Norvet tezini iC)yle h~- ne Norveç tarafından müsaade edile • 
yar t ederken görd'DIQ.m intizam w her aydanberl herl"'8in teveccühünü kazan- a1yedlr. Lümbaıo ıerçl teblltell bir bu- JAsa etmif: cektL 

d l - •. . talık detnse de insanı muztartb eder " ı.. A 
hu sca gösteri'en itina, cidden her türlü D1lf ve okulu iyi l aresi e temayu:ı eı..'11It" 1'ilnden gii.cimden lılrakır. Bu 1tlbarla cAltmar-: bir harb pmisidtr 'ft 1- Başvekilin beyanatı ve İngiliz bah-
litayişin fevkindedir. Mektebe devam et- tir. G&terilen titizlik ve itina sayesinde tedavlalne dikkat edllecet bir butalıt. man de~letmın bayrağmı taşımaktadır. riyesinin hareketi meclis tarafından ta 
mek için müracaatlar tevali eylemekte- kız akşam saıı'at okulu, yakın bır atide &u. Bu şeraıt altında mezkOr gemi cebren mamen tasvib edilmiştir. 
dir~ Faht imkAıwzlık ve yerin müsaa- 6rnek bir kültür ,uvuı olmağa n:ımzed muayeneye t.a.bt tutulama:ıdı• ve fU mu- J1.>rdlar Kamarasında da lord Sten-
desizliği c:ebebile bu 11ene 250 bayan kay- göriinmektedir. ReSPll okulda bir dikij 0.YÜ .. U7•~ •1111mııarm:m .,_. kabelede bulunmuştur: h . ealde b" be tta b 

1 - • palu 704lamaliLrnn rıca 9Mı1m. AUI ...._ op aym m ır yana u un dedllmiş, diğer müracaatlara müsaid bir dersini gö.9terıyor. d1rcM aa&eklu1 mtW.belwa DlabWr. cBu böyle de olsa, mademki Altm~r~ muştur. 
c·ı "k I f 1• 1. Bergende Norveç kara wlarında telHzı-

8 
k"I Ç be 1 A K Edirne tarihi yazılıyor ı ,Dl ecı ta JO aa ıye 1 -... .. -·-·--·-.... - ni kul'anmıştır. Norveçtn bitaraflığı ih- aşve 1 ı em r a~. k vam tınıa: 

Edirne (Hususi) - Geçen aenedmbe- B~lecik ( ~u~ >. - -yalimiz Rjfat Ziraat : Kuzu:aran bakımı lal edilmi§~ir. Norveçin derhal gemiye ras:n~n ~ a~:~~=t:b~ :ıı~ ~ 
rl hazırlanmakta olan ve birçok kaynak- Şahinıbaş ndia .iflerile bizzat allkadar muhtelit hır Alman - Norveç muhafaza d.erP ş 
Jardan geregi gibi faydalaıunlf bulunan olarak en mühım ~e olan yol.ların (Baftarafı 7 Dd •~) kıt'ası ikame etmesi !Azım gelirdi. Bu su- tır. • 
Edirne Tarihinin son kısımlan da diael- yaptınlmasını .ı.temifler ve netıcede bt etmek lhımdır. Ç"lnJdl ilk dolle!in retle gemide esir olup olmadığının arl'ş- Cenevre 20 (A.A.) - Havas. 
tilmiştir. I Bilecik-Söjüd-Eslcifehlr yolunun ema- a,abadan aldı.klan nsa~ kendi!erinden tınlması imkAnı hisıl olurdu. Norveç Milletler Cemiyeti umumi kAtibU· 

27 f. 432 yf 100 den fazla Deten yapılmasına. Bilecik-Karaköy yo- doğacak ikinci döl kumlarda devam .t- mezkUT vapurda ~ir olduğunu bbmedi- ği Alt!nark vapuru hadisesi hakkmria 
tesmi =~•k :'ana bV: güzıel ve kıy • lunda da 5 aded ~e menfezin in- ürebilmesi, iyi bakım şart1arile sakı • • lini iddia edi,or. Fakat böyle bir ara,_ şimdiye kadar Norveçten hiç bir teı 
!netli eser 40-50 senedenberi und.ini ta- psına başlanın~. Bozö~k-Po~ !0~11 .la,a ilcili buhmmaktachr. tırma yapsaydı bunu 5frenirdi. kere AL'Tlamıştır. 
rih tetkiklerine vermif o!aıı tarih ötret - IO.OOO liraya .~alıhide ihale .ed~qtir. Tanmausa Esasen bundan dört hafta evvel tngi- Burrıdalti uınumt kanaat Norveçin 
meni Osman Peremecinin hihmmetile 1 Yoll~~ bi~kten .ama Eskiwe ra- Meriw bzulamu hiildbnet ahyor liz hülrömetı Altmark vapuru hakkın~a mesel evi Millf:tler Cemf yetine sevket-

hat cıdilip ıelinecektir. b b. ~ . ıu k . ded' meydana gelmiştir. Merinos koyunculuğuna ayrılan Bur- bir rapor neşretmiı ve u rapor u~~n mıvece:?! mer ezm 1r. 

Eski ~erleri Sevmler KUt'UftlU 5 se - Ed rnı şehir pllm Uzerinde sa - Balıkesir bölgesindeki köy!ü kuzu - M"l'I korunma Al . ·ı· 
aedenberi devam eden yayımlan arasına çah,"'ı1ar devam ediyor larınuı kesim için .satıpııa mhıi olmak ve man • IDQI lZ 
'1 nci eaeri olan bu eseri de pek yakında Edime {Hasuat) - Edirne tehir pllm içlerinden damızlık olarak tullanılabile- kanununun tatb.ıkf:ll denı·z mucadel ~sı· 
btmış olacaktır. Edime Tarihinin astl IOl1 durumwıu almıfbr. İki anedenberi cekleri. k.onımak malrwdile ~ .., ;, 

banyesi Oınıan1ı devrini ta~makla bera- IÜJ'Üp gid~ bu if elde olmıyan sebebler- bunlan bizzat satın a!mak kararım ver- fBtlfUJro.fı ı inci aay/ada) (Baştarafı il inci sayfada) 
ber Preist-O!'ik, Trak, Roma ve Blnnsm ı. buı n()ktalarda takılmıştır. dilini geçende yazmıştık. Vekillerinden Jauııı'.mupır. Bundan bat- Baltık denizi gibi bir ilsle Kiel kanalına 
Dk devirlerini de yaptacak ve Osmanlı Bu aene Nafia Vek&Jeti tehirctlik mQ- Öğrendilimfze göre ilk parti olarak ka Başvekllete bağlı bir de bilro teşkil malik o!dukça yani onun gemileri Bal-
Tan'hine bağ'ııyacaktır. tehUllSI Hilmi ile pnfesôl" EgU son ola- eebm kum mnhlha fiab ile kl\ylilden edibnek üzeredir. Bu büronun teIDtine tıJrtan Şimaldenizine kolayca çıkıp gir -

Miladdan lSnce ve sonra Trakyada ba- nk birlikte çal•pnıf " kadastro heyeti satın almmıf ve KaracabeJ hamına tayin edilecekler arasında tktısad Yeki- dikçe 'İngiltere denızlerde aleddev8111 
. . ile u.mumt mMettiflikte w belediye dal-~- Bu kuzular fenni prtlar leti Müstepn Nihad Odabaşı ve Niza- , büyük müşküller le ujrqmak mecbuı i-almıı paralarla Osmanlı devnnde Eci-r- reatnde tıoplanarak 1llWhı dtltlmli. aok • altında bakılarak ileride Jrend.Derinden mettin Aliırin ı.imlerl menuubahstir. yetinde kalacaktır. Ejer o bütün denıı 

ne ~de basılm.11 50 den fada altın, talan çözm6§lercUr. ktifadıe edilecektir. Büroya memurlar da t8yın edilecekler- meMlesini kökünden halle,mek isterse 
,oma. ve bakır paralama da bfr eetvell Bunların clüzelttbnMI için Jasa btr tefebbQsQ çok yerlnd9 buluy 'dir. Bilro önQmlhdeld lf1nlere faaliyete Baltık denizine hillanetmenin yolunu 
lllhelerimiz mütehassıslannm yardımı mliddet bbul edilmiftir. Ölrmdilimiıe Bu OIUL --ırtW. buWn&hdır. Fakat bu yaJnaz İngiliz dents 

bir ~al Şimdiye bdar, zaten az •Jlda elde • - •~~--· ,.. ne elde edi'erek basılmaktadır. .... bundan .oma • mnna1 --ı- -dilen kuzular hep satılmakta ft kesilip Ankara 20 (Hususi) - Ticaret ft a - ve hava donamnalannm halledecekleri 
ı- H bn - bulumnaktachr. raat Veklletlert ayın on dokuzunda tat - bir mesele delildir. Ayni zamanda bil-300 yıl i5nce Edirne tçuı ı namın- - • •-ı.+-df. Bu tedbirle hem kuzulU' 

6
'"._.. .... ,, blk mevkiine lfrmlı bulunan Millf Ko - yük bir Fransız - İngili.z kara ordusunua 

dald bir ııimin yazdıJı Enır.ılmCbamJr1n Bursa ullzı wı meyvacdan deter fiat bulacat. hem • 1anr ferdle- runm• kanunu tatbikatı eıratındatt ha - tatandinavya cızertndeıı müdahaıesi l'-
• ondan 8C>Dra BadJ Efendi medaumtın llirtlfiyor rta harcamDua &IJeam•ı olwkbr. zırlıklanna devmn etmektedir. Bu eüm- zımdır ki. böyle bir hareket hem FinlAn-
el Jazması iki eild F.dime Tarihi w on- Bursa (Huud) _ Bursamn m~bzul t'. leden olarak ba i1d veklleı kendileri ta- diyayı kurtarır, hem de İııliltereJi m~ 
ün Bm!l'a da merhum doktor .IUfat O. - turfanda 8ebalerilıt methm' ve llzel eak rafından alınacak tedbirlere dair banr - külleriDdla Willa eder. 
mamn baca Yazd:lı Edirne I<ehnimall mryn1annı ~erden bal ve bah- Salar ldarelıine cllrt •emar alma bklan, muhtelif kararnameleri ~ - Jf. B. ZrlcUd 
Zdlrneli 'Urfinln tarihi W memma Şn- '9 aahib)ıBt. ~ ziraat odumda Suı. fdarellne almacak dart meznu- kllete Tenniflerdir. Ôfttlmüzdekt g6n • 

ket Beyin Salnamesi, Edirne Tuthmta '* ..-.ı.- yap• .. ..,ardlr. Bir atım koo- run milaabaka imtihanı dün Beledit ye ıo- 1erde Bapekllette tefekkGl eden komite fngı·ıı·zlen·n bı· •araf ...,..,....... '-an•- _, __ .... --Jm·.t.•. mtihan Miltt K L- --ı-- aid kaynaklan ll!'8Slna altnmıf n •tarih -ufi tlıtldB tçta llalnlpmqlar. ba w- A - ~ .1-r· ..,_. orunma aanunu hOkümlcn&Mr _.- --'&....-- tettikiDdm .oaıa bpMftlaf Lw-'I 6-M..ILI-- "-•1·--k•• d 1 t' le ti• etı• için de 32 eser okuıunupur. retle birlepniye bnr venrıiflerdir. .. .... -anua ~namı _..,.ur.unr ...,...,.--~. eve er car 

i!.ln edilecektir. Bapeklletin tebliği Londra, 20 (A.A.) - Btr Letonya ti-

( Harranda bu yd mahsul bereketli ) ... ' Ankara 20 CA.A.> _ cBqveWetten caret heyeti yama Londray4 1eıecekt1r. '""-------------------- s 0 8 p 0 8 ta teblii edilmiftir.. Harb çıkahdanberl hissedilir derecede 

Banan (Huauat) - Urfa,a bağlı 1 reketlldir. Zeriyabn fenni usuller da
bulunan kasabamız mtılddan evvel ve iresınde yapıldığı takdirde Harran o -

3780 nwııarah Mllll 1tcınmma bnu- nalan iki memleket Ucaretini IJileıtll'
Yı'fDd. 817ul. Bandı. ve Balk p8ltlllll numm tatbiki J nci madde&iııin sara- mek ~leri arqtınlınaktadır. 

Tenbatan,-ca";i-cefllll IOb'- • bati dairesinde icra Vekilleri heyetince İngiltere ile ticaret mü:ıakerelerlnl 
t S TAN B 1J L karar!aıtırılnut ve- 19/2i1940 tarihinde bilfiil muvaffaldyeUe neticelendiren Ho-

1----=-~;:.._----:-----ı yüksek ta..cıdib iktiran .,.1.eml§ olmakla, . . 
Gazetembdıe çıkan 7Ul ft ıöıü geçen kanunun bu tarihten itibaren llnda heyeti P~ hareket etmiftir. 0-
resimlerm bütan haklan tat))rLı-- '&.: J--=a. n•- .. rada Fransız hük\1metile miizakerelerU 

·"- &&1&&'111' Ullf 91UU.laa MilU oıunur. buluna--'-tır. mahfuz ve pzetemlal aldu.u-. ~ 
Keyfiyet Millet Medine bildirildi 

ABONE FIATLARI Ankara 20 (Hususi) - Htlldlmet, Mll
..-=ç::=-.--.ııııı--1 ll Korunma bnununun tatbikine seçil • 

Zelzele mıntakasında imar 
1 1 a 1 dilini bir tezkere ile Millet Meclili Re-
~· :! t~ Ay ialijine bildinniftr. . (Baştarafı 1 IDcl •yfada) L. 
t-ı-~--1--7-50-t-~--ı-IU-ı sil hale getirilmMI için muhtelif ektp. 

ve inşa faaliyeti 

TURKIYE 
YUNANIBTAN 
ECNEBİ 

2340 1220 710 ~ lnriliz y akınprk Orcf USU ler göndemüftir. Bu ekipler oradaki 

~7w 1-tw 800 aou kumandanı k:öylilnlln vaz:tyetfııl tetkike devam et

Abone bedeli petlııdir. Adra 
deiiftirmek 25 kuruftur. --

t.A-..1:-ıer Hububat, hayvan kerem 
Londra, 20 (Hususi) - Yakmprkta- me~~ • ' 

ki İqlllz kuvvetleri umum kumandanı m(lbayaa edilerek yardımlara bA§lammt-
80!lr& bilytik bir tarihi kıymet ve e. ,_ __ bi __ ,_~- h" 
llert.mtvet +••ım-+ır. BIU...lı ftSJRm .MiÇO r .IUCUUICAlC:Ull Z8 lfe 

-9 ,. ı.uuwll llnden Gelen .,,,.alı ..,l Nrilme-. 
zamanımıza kadar deyun a-11.- .-..~ ambaT1 haline geleceğinde şüphe yok-

General Wavel. bug'.in Kahireden tayya- br. Bazı mıntaka!arda devlet bizzat zed· 
re ile Filiatine giderek. burada karargAh yat yapacaktır. Bu hUSUI için llzım ge. 
kurmuş olan Awstralyalı kıt'aları teftiı len ziraat aleUerl m•haJJeriııe gönderil-

etmiftir. miftir · 
--~~----~---

... ,,,..1_ .-.- llônlarılan meı'aliy« aluunas. 
~tini birçok tarihi vak'alardan ziya • tur. Harran, kaza merkezi olduğu hal-

0 
m"·'uk 

de hn!rirJ bir inbat kudretine lllılb o- de henüz "basit ve iptidai bir tzaırk kö - Cenb için mektublara ı ~ 
,, Pul ilAvesi lizımdır. 

lan ovıısı temin etmiştir. Filvaki, bu y(l manurumı tqımaktadır. Resimde • .--.-po::·-;:~:~:: ...... 
7 
.. 
4 
.. 
1 
.. :~·::-.:-ı:~ul , Yelli Bulgar Hariciye Nazırı 

nisbette mahsuldar bir ovaya ve bu gCSrüJciüta tbere evler kerpiçten kub- r --.. - ~- UWLIW K'mMDin bulunmadıll blr samanda 1111 • 
derece kuvvetli bir toprap yer yil~- beler vazı,etlndedlr. Soldaki stittm '\·e l Telgro.f: Son Posta J Sofya 20 (A.A.) - Yeni haricly~ radl~da tof6r l'erldin evine hına girerek 
de r.ad·r rastlanır. Harranın. o .. mn - harabeler tarlhtn 'INflwr Harran ünL 7' lefcm 20203 nazın lvan Popof. evvelce orta elçı undılı t:ınnıf lçlnde bulunan <450> Ura il• 

80 h ı ld ~ ._ ır- e : bulunduğu Belgraddan bugün Sofyaya blr miktar eua almıf\lr. Zabu ıaklbde " dan yilzde ma u a s.ı BeM.ı:r wl"literine. sağdaki binalar da Jeni --... - ....... __ .......... , 
kaydedilmiştir. Bu yıl da mahsul be • hiildDnet dairelerine alddir. ~ gelmlştir. Is lılermdedlr. 
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Bİ.NBIRDIREK 
IA 1 AKHANES • 

Temiz bir yüzü vardı. Vaktinden ev -
vel ihtiyarlamış olduğu her halinden bel
li idi. Çok az konuşuyor, ve Çl)k düşü -
nüyordu. Bir aralık mesleğimi sordu: 

- Ressamım! 

Deyince, yüzünün bir anda kül rengi 
olduğu gözümden kaçmamıştı. Bir iki da
kika sonra kendini toparladı: 

- Ö'A.imden korkar mısınız? 
Dedi. Suali garib ve yersiz bulmuş -

tum. Gü'.düm. 
- Cevab vermediniz, gerçi herkes ö -

lümden korkar amma, bazılarında bu 
korku hastalık derecesini bulmuş olur. 
Size bir şey soracağım. 

- Kıra çıktığınız zaman yılan soka -
cağı aklınıza gelir mi? 

- Hiç aklıma gelmez. 
- Bir sual daha .. bir ziyafet sofnsın-

da on üç kişi 01..sanız içinizde ölüm kor -
kusu hasıl olur mu? 

- Hiç. 
- İstridye yer misiniz, 
- Yerim. 
- İstridye yerken, zehirli olup olma-

dığını merak eder misiniz? 
- Hiç öyle bir şey düşünmedim, eğer 

düşünmek lazımsa bundan böyle .. 
Birdenbire heyecanlandı: 
- Hayır, hayır, asla, böyle bir şey söy

lemek istemedim. 
Görünüş itibarile aklı başında bir :ı. -

dama benziyordu. Fakat bana sorduğu 

sua1lerinden, aklının ek.::ikliğine hi.lkme
diyordum. 

- Sizin suhıbetinizden çok hazzettim, 
dedi, fakat ressam olmanız bana çok eski 
ve çok acı bir hadiseyi hatırlattı. Zavallı 
ressam. 

- Ben mi zavallı ressam? 
- Ne münasebet.. o .. yirmi yaşındaki 

deli.kanlı.. öldürdüğümüz ressam. 
- Sil: mi öldürdünüz? 
Başını önüne eğdi. 

- Kim bilir .. kanun yakamıza yapış -
madı. Darağacını yalmz rüyalarımda gör
dıüın. Cinayet cezasını, çektiğim ıztırab

la, vicdan azabne ödedim. Bu yüzden <:ük 
aevdi8im nişanlımdan kaçtım, bir daha 
yüzünü görmedim. Evleneyim, çocukla
rım olsun istedim, evlenemedim. 

İhtiyann anlatmak arzusu vardı. Ala
kayla beklediğimi hissedin.re devam etti. 

- Eskiden saklardım. Kimse)e söyle
mezdim. Hatta hissedecekler diye kor -
kard'ım. Fakat şimdi söylemek istiyorum 
Herkes beni mücrim addetsin diye söy
lüyorum. Bu bir teselli oluyor. Ne fena 
konuşuyorurrı. Bir caninin teselli araması 
ıcinayeti derecesinde iğrenç bir şey am
ma insanlık .. yaşadım. Yahud ıztırab çek
meyi yaşamak sandım. O geçen şeyleri 

bugün olmuş gibi hatırlıyorum. Ressam~ 
dı, sizden gençti. Amma o sıze benze:ni
,-ordu. Ölümden çok korkardı. Kıra çık
sa yılan sokacak. diye korkardı. Vapura 
binse vapur batacak boğulacağım, diye 
korkardı. İstiridve yemek istese zehirliy
se, diye içine şüphe girerdi. İyi arkadaş-

- Bilakis! .. 
- Bahtiyarlığın bu derecesi taham -

rnülümün fevkindedir rr..atmazel; sevinç 
d elisi olmaktan korkuyorum. 

O ak.§am da içtik, ertesi akşam da, 
dün akşam da ... 

- iş ilerledi mi?. 
- Ağıı:ımdan henüz tek muvafakat ke-

)imeSİ çıkmadı. 

- Peki.. ne yap~k istiyorsun Mar -
yora? .. 

_ Evleneceğim ayol!. Evlenip Türki-
yeye gideceğim... . 

_ Aman Allahım; bu mümkün mü?. 
_Niçin mümkün olmasın?. Karşımda 

benim için çıldıran bir Türk var. Bu 
Türk bana her fırsatta izdivac teklif e _ 
diyor. Gens, güzel bir ada :ı. Fazla ola _ 
rak zengin de.. Bu fırsatı neden kaçıra
yım?. Galasta ölünciye kadar orospuluk
la ömür sürmek istPmiyorum!. 

- Senin kim olduğunu anlarsa?. 
- Nereden anlıyacak anne?. Ben her 

ıeyi mükemmel idare ediyorum .. 
- Bu akşam gene bulusacak mısınız?. 
- Bu akc::am yolcuyuz .. 
- Nereye?. 
- Bukreşe... Oradan neticeyi sana 

yazarım. 

- Bari bizi de kurtar Maryora, Tür -

kiyeye bizi de götür .. 
- Bizi dediğin kimler oltJyor?. 
- Ben. baban ... 
- Seni evet anne; fakat baham olmı• 

tık, fakat onun bu halile çok eğlenirdık. 
T. c. Başvekfilet Beden Terbiyesı Genel 

Ben yeni nişanlanmıştım. Nişanlımın bu- Direktörlüğü orga.n,lzasyon K~ltesinden: .-azan: Reşad Ekrem 

Cevherli sultanın sarayınd yük kız kardeşile kocası da onu tanır - 6 ncı Balkan güreşleri 2 Mart 940 tarihin -
lardı. Bir akşam nişanlımın evinde ye- den itibaıen başlıyarak 3 gün devam ede _ 
mek yiyecektik, ressam da davetli idi. cektır Bu müsabakalara; fevkalade blr va. 
Yemekte bir tabak istiridye vardı. Res - ziye~ tehaddüs etmediği takdirde Roman -
sam istiridveyi görür görmez meraklan- ya, Yunanistal, Yugoslavya ve Türkiye mll- tenha ı'di. Tayyarzade, çocuğu bekler 

J li takımları iştirak edeceklerdir. - Midillidir benim adım hanım sul -
dı. Bizi istiridyeyi ne vakit aldığımıza, . t yüksek sesle konuşan bu adamları di _ . . . Spor sever halkın bu müsabakaları rahat anım.·· 
nereden aldı,gımıza daır .~s~.ıntaka baş- taklb edt>bllmeleri için her türlü tedbirler i~ _ Bre oğlan bu güzel isimdir! mişti; bun?ardan biri, Rumeli ağızı 

ladı. Onun bu merakını gulunç .buldu -

1 

tıhaz erlilmi~ ve istanbulun en geniş sine _ - Ben de adımı severim hanım su1 - konuşuyordu, ihtiyar, cılız bir ada 
ğumuzu ih~as ettik, mahçub oluyordu. ması olan Çemberlitaş sinema.ıp angaje e_ tanım. . . Bir tanesinin kıyafetinden bir Arna 
Fakat bir türlü istiridye yemiye cesaret dilmiştir. · _ Oğlan tiz .sQylc! Benim sarayıma bahçıvan olduğu anlaşılıyordu. Öbür 
edemiyordu. Biz yemiye başlamıştık. 1'.fü- Müsabakalara 2 Mart Cumartesi günü sa_ ne iş için geldin?! İstanbulluydular; mevzu, daha oturu 
temadiyen onun,a ~ğleniyorduk. at 14·30 da başlanacak, 3 Mart Pazar günü _ Güzel ablama haber getirdim.. . turmaz Tayyarzadenin nlakasını çek 
• - Canım biz yiyoruz ya .. bile bile ze- saat 14 tf' devam edilecek, 4 Mart Pazartesi . 

ak~nmı saat 20 de final müsabakaları icra - Bre o güzel abla kimdir? tı: 
hirli istiridye yer miyiz?.. edilt::rek derece alanlara mükl\fatları tevzi _ Bu Sahba kalfadır! - A be kızanlar işittiniz mi? Han 

... Bizim canımız can değil de, yalnız edllecelctlr. _ Oğlan! Söyle getirdiğin haber kim- Kumkapılı Hüsam reis vardır ya, ka 
senin canın can öyle mi? Bu müsabakaların biletleri 20 şubat g40 dendir? . .. lan balıkçı güzel.inin babası, oğlun 

Ressam da yemek istiyordu. Fakat tarihinden itibaren sinema gişelerinde sa - _ Tayyarzade ağamdanclır... küçüık bir nişan, bir haber getirene 
korkusu vardı. Bizim bu tarzda konuş - tılac::ıktır. T d ? altın verecekıni - Kimdir o ayyarza e. .. ş ... 
mamız ona cesaret verdi. Yemiye başladı, F!atlar: Birinci sınıf loca. 500, ikinci sınıf _ Bir şehbazi nevcivandır hanım sul- - Zavallı adamcağız ... İflah bul 
i~tiridyeler bitmişti. loca soo, husust mevki CNo. lul 150, birinci artık 

mevki <No. lu) 100, dühulJye (No. sız> 50 tanım.·· · · · . . . • 
Evvelden kararlaştırdığımız şekilde k t Sahba kalfa sallandı Birkaç adım attı, - Aslan gıbı delıkanlı cvlad bu ... 

uruş ur. · 

1 

. .. . 
ben elimi karnıma götürdüm: iler\edi; inler gibi: - A be hır zamanı~ Hü.sam reıs 

- Bir sancı başladı, dedım, sakın is - Vol13ybol teşvik müsabakaları - Bu oğlancık yalan söyler sulta - lundan haber alırmış dıye bır haber 
tiridyeler zehir1i olmasaydı. İstanbul voleybol _ basketbol aJanlıCm - nım... miştik ) a? .. 

Nişanlım da ayni sözü tekrarladı. O dan: Bölge ajanlığı tarafından tertib edi- Dedi. Gevherli hanım su11an, yaşın - - Alırmış amma, bir akşam kahv 
d k w d ğ d ·ka·vet edı'yor Iecek voleybol teşvik müsabakaları hakkın. d w d k Ondaı1 sonr a arnının agır ı ın an şı J - dan umulmıyan şun bir kahkaha attı: ne e agzın an açırmış. 
du. Nişanlımın ablası, eniştesi iştirak et- da görüşülmek üzere al~kadar klüb ve ta - - Sahba kalfa! .. Sahba kalfa!. Bu ağ- haberlerin ardı kesilmiş ... 

1 kım murahhaslarının 23.2.940 Cuma akşamı .. 1 · b ·w·t d 
ti er. saat l!l de bölge merkezinde bulunmaları lancık yalan söyler .. sen var al şu Benli - Te ben soy erim sıze, u yıgı 

Ressam renkten renge giriyordu. Biz rica olunur. Yrusuf Beyi dairene misafir cy'e. Sana ne bür kayıb1ar da valla.J.ı billah bir ba 
bir yandan sancılanır gibi tavırlar alır - F . zamandır kaş göz eder. Bana da nankör-ıhaneye düşürülmüşlerdir .. Artık onl 
ken, o ne yapacağını şaşırmış bir vazi - afih Halkevm'n sokak koşusu lük eder .. amma biz sevdiğimızi yere çoJ-ıo:adan ~irisi çıkm?az ... A be sen ne 
yette yüzümüze bakıyordu. Bütün yap - Fatih Halkev!nden: ıHalkevlerinln açılı.ş mayız! .. Bu esmer oğlancıktan ha,zeyle- sın be Sınan usta ... 
tıklarımmn şakadan başka bir şey ol - yı11önümü bayraml münasebetlle Evimiz dim .. onu biraz söyletsem gerektir!.. 1 - More be~ .b'.1ıme~ batakhane, 
madığım aklına getirmiyordu. Ölüm km·- spor şubesi bütün k~şucular için bl.r sokak Tayyarzade gümrükçünün konağından hane ... Ben bıhrım bır bu kahveh 
kusu onu harab ediyordu. Nasıl 0 1du bil- koşusu tcrtib etmiştır. Koşuya 25.2.940 Pa. ğ ekel' on beş gün oluyordu. Deli- r ve bahçıvanlık. 
miyorum. Oturdu"'· sandalyeden aşağı zar günü saat 10 da Saraça~başındald Ev aya ınbı ç

11
. ı • 1 d a 1 En iyisi de odur Sinan agwa 

6"" _ .. kan~ı c ı etmemege ça ışıyor u amm , - · · · 
düştüguW"'nü gördüm. üzerine atıldım. Fa- kurağı onunden başlanacak ve Horhor - Ak .. . Ef a· . ·r .. ·· k 1 Abe Sinan usta Sizin hanun 

Huseyın en ının, arı e gunu ar asın - · · · 
kat i§ işten geçmişti. Ressam kalb sek - saray - Topkapı - sur harıcı - Edlrnekapı b' d boh llı arak istiskal tana hasta derler ... 

tarlkUe Saraçane Ev kurağı önünde sona e-ı dan ır ırga çası yo . Y . ı . . . 
tesinden ölmüş bulunuyordu. receirUr. Bu koşuya herkes glreblllr. etmesi pek ağrına gitmiştı. Bılhassa a : -:: Efendi ~a .Gevh.erl~ Hanım ta 

İhtiyarın gözleri yaşarmıştı: Kaydolunmak iatiyenler berıün saat 15 nasına karşı o kadar mahC'ub olmuştu kı, lı koye yoylcu ımış gahba ... 
- İşte bu, dedi, o günden sonra ni ten 20 ye kadar Ev idare müdürlüğüne mil. kadıncağız da bunun farkına varmış, ilk - More yalandır vallahi billahi.. 

şanhmı hiç görmedim. Ben im çektiğim rac:ı.at edebilirler. Birinciye bir kupa, ikin .. günler esen aç mı idin'? .. Sen çıplak mı nım su1ıtan hastadır .. amma yolcu d 
ıztırabı her halde o da çekmiştir. ci ve üçüncüye birer madalya dördüncü ve idin? .. Seni koca koca paşalar kapılarına dir, tahtalı köye, demirli çiftliğe ... 
.......................................................... - - beşinciye birer atlet fanilası hediye edile _ almak istediler de bP.n vermedim ... Key- - Sinan ağa, sen bilirsin, kocak:.ır 

MaJ••ıno hattını gQzen cekfü. sU.dar Efendi mi, Kesedar Efendi mi o derse elmasları ne olacak? .. 
J Macar Uypeşt takımı gelmek zülüflıii, yalınayak, başı kabak derbede- - More padişah alır ... 

heyet;mı·z dun geldı· rin peşine takılıp uşaklığa gidenin hali - Tam seksen demir sandık imiş 
• İstiyor budur ..... diye söylenirken, acı sözlerini yarlar mücevherlerini? .. 

Frr.nsa hütilmetinln dantllsi olarak Ma. Macarların Uypeşt takımı " 6, ve 'l NI _ ağıza almaz olmuştu. Tayyarzade hemen _ Moıe Seksen değildir, yetrruş 
Jlno h:lttını görme~ giden emekli ordu ko- san tarihlerinde 3 maç y'apmak üzere ,eh _ bütün gününü avare dolaşmakla geçiri kuzdur .• • 
mutanlarımızdan General İzzettin Çalışlar rimize gelmek istemektedir. yordu. Midilli çocuk, delikanlıya, bugün- _ Abe bu hanun sultan nereden v-e matbuat heyetinden Hüseyin Cahid Yal-
Qın. Necmettin Sadak, Falih Rıfkı Atay, Gah.tasamy, Fenerba'tıçe, Beşlk:tıaş tlüb. lerde bir can yoldaşı olmuştu. Çocuğu muş bu kadar mücevheri .. yoldan ça 
Zekeriya Sertel ~ Matbuat umum Mildür_ leri bu müracaaU tetkik etmektedirler. gün geçtikçe biraz daha fazla seviyordu. taşı gibi mi toplamış ... 
IüğU müşavirleri dün sabah tehrimlze dön Kapah J"imnastik salonu Midilliye, Atpazarından bir adaş, bir (Arkası -ı;.:ır 
m!lşlf!rdir midilli satın almıştı. Tayyarzade çocuğa ....................................................... . 

General İzzettin Çalışlar seyahati hak - İstanbul mıntakası Sipahi Ocağı civarın- yazı öğretmeğe başlamıştı. Midilli. ken -
kında şunları söylemiştir: . da kapalı bir jbnnastik salonu yaptn.ra - d"rii bilelidErlberi yapayalnız büyüdü -

- Iı'ransada bizi çok iyi karşıladılar. Ma- caktır. Salon için şimdilik ıo bin Ura ay - ~;nden, Tayyarzadeninı alfıkasına karşı 
jino hattını gezdik ve gördük. Bu mükem. rılmıştır 6w 
mel müdafaa hattı askerlik balrnnından son · o da delikanlıya dört elle sarılmıştı. Acık 
derece kıymetlidir Te geçllmez bir halde _ Lig heyetlerinin toplantıları göz çocuk, kargacık burgacık yaüılarla 
dir. ç İ.i!tanbul lig heyetleri bundan böyle zaru eline geçen klğıd parça1arını büyük bir 

ret hasıl olmadıkça toplanmıyacattır. hevesle dolduruyordu. 
Denize düşen bir yolcÜ kurtanldı Lig heyetlerinin işlerini dolrudan dol - Bayramın birinci günü, Midilli ile be 
Diln Köprü _ Haydarpaşa seferini yap _ ruya QJan görecektir. raber Fazlı Paşa sarayı semtine gittik -

makta olan Burgaz vapurundaki yolcular _ Boks IJ"anhgvl !erinde, çocuk Sahba kalfaya giderken, 
dan blrl!i Sarayburnu önlerinde denize düş h t 
mü~. vapur mürettebatı tarafından kurta - İstanbul ıboks aJanlığılna Galatuarayın Tayyarzade de bir kahve aneye 

0 
ur -

rılmıştır eski bobörlerinden Nuri seçlbnişt1r. muştu. Kahvehanede beş on kişi vrardı, 
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Sihirli gOz ko11.11.ş11.yor! 
Yazan: Ze net Besim Sun 

A•llerllll işleri: 

Tütün ikramiyesi alanların 
yoklaması yapılacak 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
bemizde kayıdlı olup tütün ikrami 
almakta olan malUl sübay ve erat ile 
hid yetimlerinin 940 yılı yoklamala 
22-2-940 tarihinden itibaren başlan 

ğından yedlerinde bulunan tevzi diz 
larile şubeye müracaatları ilin olu 

teyzemle beraber oturuyor. Sizinle 
nışmak arzusunu izhar ettiler. Y 
saat on altıda bize gideceğiz.• 

Tehalük~e sordu: 
- Benden ne şekilde bahsettiniz 

mazel? .. 
- H'iç.. iyi bir dost dedim.. başka 

söy liyebilirdirn?. 

yan Nikoleskoyu hahyır!. - Seni Türkiyeye aldıracağım .• • 
O kadar meyus old:.ı ki boynuna 

yanın evine gittim. Bu evi bilirsin de - larak yanaklarından şapır, şupur öp 

- Aman Yarabbi; oralarda ben koca - - Kız evlendiniz mi yoksa?. 
sız ne yaparım?.. - Hayır; bu pazar evlenerek. 'hemen 

- Türk.iyede adam kıtlığı mı var an- yola çıkacağız!-
ne?. Elbette bir çaresmi buluruz. 1 - Bugün ne?. Çarşamba. . . Uç gün 

- Sen bilirsin Maryora; şansın açık sonra ha?. 
o!.sun... - Evet .. • 

- Mersi! •.. 
On beş gün Maryoradan bir ses çık -

madı. Nikolesko kansından Maryorayı 

sordukça kadın c.gelmedi. creyip işi ge -
çiştiriyordu. On altıncı gün Maryora an
sızın evde göründü. 

Bayan Nikolesko bu gelişi pek beğen -

- Nasıl becerebildin Maryora?. Val -
lahi aş.kolsun sana! .• 

- Aş.kolsun ya .. 

Anne, kız sarışarak öpilştülcr. 

- Anlat Maryora; bu iş nasıl oldu?. 
- Bükreşe gittik anne; Union otele in

dik. Odalarımız bittabi ayrı idi. Ertesi sa
bah kahvaltı ederken eve gidece~ söy-

memiş olacak ki ilk suali menfi oldu: 
- İşler bozuldu mu Maryora?. 
- Ne münasebet?. Bilakis düzeldi.. ledim. 
- Türk nerede?. - Hangi eve?. 
- Bükreşte .. ben bu akşam temelli gi- - Babamın evine.. annem, babam 

diyorum. Seninie son defa konuşmağa Bükreşte değiller miydi?. 
geldim. - Vay fettan aşifte vay!. 

- Artık bi! daha birbirimizi görmiye- - Teşekkür ederim anne; senden öğ-
cek miyiz Maryora?.. rendim. 

- Romanyad.a hayır!. - Soma?. 

A ı d ' - Kahvalbdan .sonra Doonnisera Mar-- nama un .• •• 

~ı '? e-.~ mı· · ceğim geldi. Biraz konu~tuktan sonr 
- Bilmez olur muyum? yağa kal.kum: 
- Vaktile oraya devam eder miydin?. - Tekrar konuşalım mösyöi yarın 
- Aman terbiyesiz, sus!. on altıya doğru sizi almağa gelirim. 
- Bunun neresi terbiyesizlik anne? Derin bir ıztırab içınde boynunu 

Domnjsera Mariyanın kaşanesi Bükreşin kere.k sordu: 
en muhteşem randevü evidir. Madanu - Gidiyor mı.ı.5unuz matmazel?. F 
gördüm; işi anlathm. Senin Tiirkiyeye nereye?. 
gelmen ihtimalini düşünerek teyzelik ro- Bütün ciddiyetimi takınarak ce 
lünü deruhde etmesini rica ettim. verdim: 

- O neden öy,e?. 
- Annem diye tanırsam, sen anne ~ı-

fatile Türkiyeye na ·ıl gelebilirsin? 
- Doğru ... 
- Sonra kocasını, daha rloğrusu dos -

tunu da babam rolüne çıkarması istirha
mmda bulundum. 

- Ne cevab Yerdi?. 
- Domnisera Maryana hayır sahibi 

bir kadındır: sevabı sever. 
- Eeee? .. · 
- Akşama doğru otele dönerek Türk-

le buluşunca cevde sizden bahsettim; de
dim, annem Karlisbada gitmiş. Babam 

- Evi Bükreşte olan bir kız otelde ::, 
maz. Dün gece ev<lekileri rahatsız eti 
mek için burada kalmıştım. Allaha ı 

marladık mösyö!.. 
- Güle güle matmazel. .. 
- İyi amma nerede yattın Marvoı 
- Lafayetin önü.nden geçerken gü 

bir delikan 1.ıyla karşılaştım. Pişkin ç 
cukmuş; birden koluma girerek beni 
otomobile attı. Sabaha kadar onda k< 
dım. 

- Allah seni kahretsin azgm kalt 
evlenecek klz hiç böyle mi yapar?. 

\Arkaaı varJ 



ıo Sayf• SON POSTA Şubat 21 

(me leket Haberleri] Kiliste evlenme çağına 
gelmiş te evlenmem~ş 

erkeğe nadir tesadUr edilir 

Bir 

Antaıua şeıaıeıeri 
beyaz cevher halinde akan bu çok kuvvetii 

şelalelerden istifade etmek zamanı gelmiştir 

Arapkirde şiddetli 
soğuklardan 

3 kişi donarak öldü 
Arapkir (Hususi) - Bugün Arap

kir kazası 2 aydanberi şiddetli bir kış 
la mücadele halindedir. Bütün Arap
kir me;kezinde 1 .5 metre, 9ivarında 
da 3 metre k<!'dar kar vardır. Her ta -
raf kapalıdır. Her nevi münakalat dur 
du. Şehirden köylere. köylerden şehre 
sefer yapılamıyor. Postalar intizamını 
tabii claralk muhafaza edemiyor. Mek
tublar. 0 azeteler günlerce birikmiş o
larak ,~eldi 

T{.'lhsildarla.r köylerde vazife gö!'e - Kilisin umumt görünüşünden bir parça 
miy<ıı·Jar MaJatyadan lıapkire hatr"e - Kilis (Hususi) - Son on senelik ista- Halkevi mesaisine devam yolunda • 
ket eden bir yolcu kafilesi ellerini, a- tistiklere nazaran Kiliste büyük ve de- dır. Önümüzdeki 23 Şubatta bir kısım 
vaklarını dondurmuş olarak çok müş- vaımlı bir nüfus artışı kaydedilmiştir. Bu- şubeleri daha açılacak olan evin çruışına
küiatla canla rını yakın köylere aıta - nun •başlıca sebeblerinden birisi ve belki larından Kilis muhiti artan bir istifade 
bilrnişlr rdir. Bu hafta içinde de ~ene de birincisi; aile hayatının benimsenmiş görmektedir. Diğer faydalı ve hayırlı ce
MalatyAdan Arapkire gelen Eskiarap- ve evliliğin hakiki bir rağbet görmekte miyetler de kazada tam bir alaka ile kar
kir köylü Hasan karısile Çörene kö _ olmasıdır. Filhakika, Kiliste evlenm~ ça- şılanmaktadır. Son zelzele felaketi Kilis· 
vünderı Mehmed, Mutmur nahiyesi ci- ğına gelmiş te evlenmemiş erkeğe nadir !ilerin yurddaşları ha~{]{ında beslediklen 

Antalyanm durmadan akan şelalelerinden birkaçı varında donmuş olarak bulu•-:iular. te~düf edilir. ~a~iyet köylerde de böy- derin sevgi ve sarsılmaz bağlılıklarının 
Mahrukat buhranı başlamıetıır. Her l~dir. ve b~n~ ıçm de merkezin nüfusu tezahür ve tecellisine vesile olmuş, nakdt 

Antalyadan :azılıyor: .\ntalyadaımak için binlerce a~leye ihtiyaç gö- taraf karla mestur olduğu için kövlü _ Y:;;~ye: .bın~kve k~z~nın nüfusu da ve ayni yardım miktarı büyük bir ye • 
yaşıyan veya bir vo'purla. Antalya ö - riıldüğü gibi ayrıca tesisat ve tasfiye ierin hayvanhl'n yiyecekten pek darda e ş ıne yu selrnıştır. 1 

kuna yük.semüştir. 
nünden Mersine doğru geçen bir yolcu. masrafı da elzemdir. Ve yerden kazı - kalmış ve hayvanlarının bir kısmı da . K~~lünü~ en mühim meşguliyetini Kiliste şehircilik hareketleri kayma . 
sekiz on metre irtifadan denize akan la. kazıla gittikçe miktatrı az~ır. Çağ- telef olmustur çıftçılık, bagcılık ve zeytincilik teşkil e- kam Necmettin Erginle başlamıştır, di -
bu §el5.leleri mutlaka görür ( 1) ve se- layan '1iye tavsif ettiğimiz bu hazine Hararet ·der~cesi sıfırın altında 3 ile der. FevkalMe mümbit ve mahsuldar o- yebiliriz. Halen Karaisalı kaymakamı 
yahatini bitirdikten sonra görüştüğü ise Lizcrinden binlerce sene geçse bile 9 ar::ısmd~havvül ediyor. lan kaza topraklarında her nevi hububat bulunan bu idareci gencin kazamıza ta-
herkese. Anlalyanm çağlayaınlarını va bir katresi eksilmez. Ve bedava istih- büyük ~ir bereketle. yeti~_tiği ~ibi~ üzüm j yinin.~en önce büyük bir harabi içerisin-
purdan seyrettiğini. ne güzel bir man- ,;;al edili::-. l{u'.p kazasmda bir köprU ve zeyiın rekoltelerı de onemh bır ye - 1 de yuzen ve bakımsızlığa kurban giden 
zara arzettiğini ve başka memleket - Cumhuriyet hükO.metimizin bun - kun arzederler. Kasabada beş zeytinyağ Kilis bu rJksek değerin himmetiJe üç yıl 
}erde böyle büyük şelaleler görmedi - <lan daha evvel, yap~ak birçok işleri me;asimfe açtfdı ve sabun ~al~thanesi mevcud olup bil- gibi kısa bir zaman içerisinde yepyeni 
ığini anlatır, durur. Bu hatıra. hayaolin· olmakla beraber, pek yakın bir atide Kulp (Hususi) - Yağan şiddetli yağ- ~assa .z.eytıny~glarwının r~~beti yüksek - bir çehre iktisab ey1emiştir. Caddelerin 
den çıkmadığı gibi, Antalya adı duy - buna da sıra gelecek ve Iayikile isti - murlardan Ku!p ve Şaki.ran çayları coş- tır. ~lıs zeytmyag~arı filitreden geçiril- açılıp döşenişi, müteaddid parklann te • 
duğu znman mutlaka aklına bu şelale- fade edilmeğe çalışılacaktır. Bu beyaz muş, sekiz kişi ölerek birçok hayvan da memış olmasına ragmen Turan zeytin - sisi. abidelerin rckzi, enkazın kaldırıl • 
ler gelir. kömiirlE' birçok müesseseler ve büyük telef olduğu gibi Şakiran çayı üzerindeki yağlan ayanndadır. Umumi ticaret mü- ı ması, şehir harita ve planının yapılması. 

Antalva seJaleleri bir manzara de - elektrik f2furikaları kurularak birkaç köprü de yıkılmıştı. vazenesini bozan kaçakçılık, alınan ted- hayvan pazarının inşası, kasabanın elek-
ğil. bir ~cevher kaynağıdır. Daha doğ- vilayetin elektrik ihtiyacı temin edi - Bu çay üzerinde yeniden inşa edilen birlerle geniş mikyasta önlenmiş ve bu triğe kavuşması, köylerde modern okul 
ıusu bir beyaz kömürdür. le bilir. asma köprünün açılış töreni geçen g'Jn sa!ede Ki:ıs. iktısadiyatında inkişaf te- ı binalarının yükselişi hep onun zamanın-

Kulp halkının ve memurlarının iştiraki- mm eylemJitır. dadır. Yeni kaymakamımız da imar iş • 
Zoıı~uldaktaki kömür cevherinden Antulya ı:ahillerinin arızalı. yani s yl k -· le yapılmış ve köprüye Altıok ismi takıl- ag ı işleri gittikçe daha mükemmele ]erine büyük ibir ehemmiyet vermekte ve 

bile üstün bir k1ymettedir. Halbuki denizdPn sekiz on metre irtifada bulun d ~ mıştır. Açılma merasjminde kurban1.ar ogru yürümektedir. Sayın doktor Emin içme suyu ihtiyacının bir an evvel gideril 
Zonguldak kömürünün bir parçası bile ması. bn şelalelerden istifadeyi temin kesilmiş. hvmakam Zühtü Üner tarafın- Bilgenin idaresi altında çalışan. 25 ya - mesi yolunda tetkiklerde bulunmaktadır. 
zayi edilmediği halde. bu milyonlar etti~inden, tesisat kurmağa çok elve - dan güzel bir nutuk söylenmiştir. taklı meıpleket hastanesi ile, on yataklı 
de~erinde-ki. şelale tabir ettiğimiz. cev ri~lidir. Bundan istüade etmeyi bile - trahom dispanseri faydalı mesailerine de. 
her. estt')ında su olmakla beraber su Hm. Kütahya vifAyet umumi vam etmektedirler. Nüfusu iki bini aşan 

Murathda şiddetli yağmurlar 

gene tahribat yaptı gibi denize akıp gidiyor. Yalnız şeh - Arif Tnncer meclisinin toplanflSI köy!ıerde trahom tedavi evl~ri a~.ı~ası~a 
.tin iis~ kısmında üç dört un fabrika - m Bunlann en biiyilkleri şunlardır: (1: K"'" h (H t . .. ve s~at memurları vasıtasile koylulerm Muratlı (Hususi) - Muratlı ve hava-
sile, diğer sahil cihetinde muazzam bir Karaali önünde buı fabrlkası şeWesl), ez: u.::ı ya usus) - Vılayet Umu- muayene ve tedavilerinin teminine gay- lisinde yağan fazla yağmurlardan Erge-
un fabrikası ve bir elektrik müessese- FeneriMü şetilesl), (3: Zorı:u defirmen şe. mt Meclisi, ilk içtimaını Vali Hamid ret edilmektedir. Ancak, Türkiyede en ne suyu taşarak değirmenlerin yıkılma -
sinden başka bunlardan istifade edile- lll~t), <4 : Me-ı:bahalıa.neönü "ellleıd), <5: Oskayın b~kanlığında yaptı. çok trahomlu bir mıntaka bulunan Kilis- sına ve bozulmasına sebebiyet verdiği 
miyar. Pa~avak:Jar telilest), (ti: Rumını. tel~lesi), Yoklamadan sonra zelzele felaketi te trahom teşkilat ve tesisatını genişlet- gibi, Muratlıda .göçmenlerden Salih oğlu 

('7: Bamamalt1 meTk.llnde Kocasa ıe?alesl), dolavıc:ile .. 1 b' 1 k d · · · Bunun asıl bir vasfı daha var: Ma- es: Ramamaltı defirm.enl felilesl), ce ı Ma_ • • 0 ~n . :n erre . ar e.şımızm meğe kat'i ihtiyaç duyulmaktadı.r. Musab Hasanın evi yıkı,dıysa da nüfusça zayiat 
ClE''1 kömürünü yerin dibinden çıkar - n&~at şelllest). ~forı~.~ tazız ıçın 3 dalk:ikalık bir ih- nisbetinin fazlalığı karşısında mevoud yoktur. Yağmur yağmakta devam edi • 

~========~~~==~=~=~~~========~~ ~rnmmM~~~~ W~~rn~~akWplm~~h~ ~· 
C Beyşehir gölU kurumak tehlikesini atlattı ) Gizli reyle yapılan intihab netice - Kültür hareketleri normal seyrini mu- ............................................................ _ 

- - sinde. il..'inci reisliğe Ahmed, k~tib - ha.faza etmektedir. Bununla beraber, lr KUçUk memleket haberleri) 

Beyşehir (Husust) - Beyşehrin ha -ı dığından göl eski seviyesini bile aşmı~ 
rat ve güzellik kaynağı olan göl., <ıç yıl- ve §elırin kenarındaki bahçelerini kapla
danberi yavaş yavaş bir kuruma telıli - mıştır. 
kesi gö.,teriyor ve bu vaziyet oldukça Dağlarda kar çok l)lduğundan. ilkba -
end~şe uyandmyordu. Zira, gölün birkaç harda göl kabaracak ve bu suretle ara -
yerınde mevcud düdenler göie hissedJlir zi . diğer senelerden daha iyi sulamış bu
derecede zarar vermekteydi. Bu sebeble yı 
göle akan iki büyük derenin suları gö _ lunacaktır. 
lün çekilmesine enge1 olamıyordu. Fakat Resim göl fie kanalı birbirinden ayı • 
bu yıl fazla miktarda kar ve yağmur yağ- ran Beyşehir barajıru gösteriyor. 

liklete Ali Akif ve Samiye getirildi - mekte'b mevcudunun ihtiyacı hiç de k.ı.r· . 
1er. şılıyacak vaziyette olmad1ğıru zikretmek Muradb-Tekirdat yolunda otobm-kamyon 

Yüksek makamata saygı tel~afla - isteriz. Kasaba ve köylerde her yı1 biraz 
rının çeltilmesine dair b~şkanlığın tek daha artan~ daiıni bir inldşaf halinde bu
Uft a1k1~larla kabul edildi. lunan tahsil ihtiyacına cevab verebil -

Enciimenlerin intihabım müteakib mek için bug'.inkülerin iki misli daha 
Vali bir!eşik icraat raporunu okudu. mekteb açı'1rıasına lüzum vardır. Fakat, 
Radyoda virnyetin muhtelif mevzu - hiç olmazsa acil ihtiyaçların karşılana -
lardı:ıkt bir senelik başalrılan tebarüz bilmesi için esaslı tedbirler almak iktiza 

çarpışması 

Şoför Hüsrevin malı olan ve Tekirdatın • 
dan İstanbula gitmekte olan otobüs De Mu.. 
radltd&. Hohtlf şirketinin kamyonu çarpıf • 
mışlardı:·. İnsanca zayiat yoktur. 

Manyasta felaketzedelere yanlmı 

Erzincan felaketzedeleri için tuamı!'.da 
yapılan }ardını miktarı (2230) llrayı bul • 

ettirildi. A<led ve rakama istinaden etmektedir. İtiraf olunmalıdır ki, geçen mu~ ve bu para tamamen yardım komite • 
müeyyedcli malumat verilmiştir. ders yılı her müracaate müsbet cevab si umumi merkezine gönderilmiştir. Halkın 

verilememiştir. Hatta birçok mi..ıracaat - ayrıca teberrü eyledi~ (300) parça kadar 

(r~~ad hapishaneEİnde bir lan kabul edememek mecburiyeti hasıl mubtem giyim eşyası da a sandık ıc;tnde ot. 

hko ... 'f I d olmuştur. Sonra, binalar da bu işe clve- du~u halde bugün yardım mahallbıe gön • 
m t m agtr SUr9ı 9 yara an 1 rişH değildir. Orta mekteb tevsie ve ilk derUmiştir. 

Geyve tahrirat katlblltl 
ie>zgad (Hususi) - Şehrimiz hapis - okullar bu iş için kurulacak binalara Hendek tahrirat kA.tibl Mu.stara 8ertel 

hanesinde birkaç kuruş için kavga çık .. nakledilıneğe muhakkak surette muh - ~yve tahrirat katlbl!ğiM tayin edilmiş " 
m1ş, Kahya isminde biri ağır hapis nrka- ' taçtır?ar. vazttesl b~ına hareket etml§tlr. 

dapB~~M~rin~n~b~yM~a- ~~==~=========================~~ mı-ştır. Yarası çok ağır oJ.e.n Bekir has - c Trabzon da spor faaliyeti J taneye kaldırılmıştır. .,.. ________________ ;..... ____________ _ 

Manisada Kızılay konseri 
Manisa (Hususi) - Manisa muallim • 

leri başında maarif müdürü Rauf İnan 
olduğu 'halde hasılatı Kızılaya verilmek 
üzere bir konser tertib etmişlerdir, 

Paz·ar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Uzun zaman sporun na
%ari kısnu ile uğraştım Ha-

san Bey ... 

İstiyorum ki gençlere 
,bilgimi bedava olarak öğrete
yim .•• 

... Fakat birkaç yüz genci 
birden nasıl toplamah? .. 

.. 
Hasan Bey - Kolay, gaze-

telere cBlr memur aranıyor> 
diye il.An veri .•• 

Trabzon (Hususi) - Hasılatı tama -

men zelzele felaketzedelerine veril -

mek üzere bölge tarafından tertib e -
dilen kupa maçlarında çarpıran dört 

klüpten finale kalan Necmiati, İdman
gücü takınılarından Nec:miati 4-1 sayı 

ile maçı kazanmış ve bölge taı.rafmdan 
ortaya konan kupayı almıştır. 

Bölgemiz ikinci devre lig maçlan 
başlamıştır. İlk karşılaşma Doğan -
sporla\ İdmangücü arasında olmuş ve 
bu maçı İdmangücü kazanmıştır. Re • 
sim Necmiati takımını gösteriyor. 
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Müferrih ve midevidir. 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında em·1iyeu0 kullanılabilir. 
MIDg ve BARSAKLARI temizler Blı~tırmnz ve yormaz. f\" AZON isim ve HOHCS mnrkaı:-ıuuı~ dikknt. 

EZLEsiz, GRiPsiz, öKSüRüKsoz bir kış VA L DA Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKi PASTiL VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her ecnneee bulunur. Y3.lnız toptan sabı için MAZCN ve E01TCN ecıa ceronı. Yeni Po,tane arkası No. 31 

oğraf tahlilleri 

Anhııaılan He-
şid :w a .ıtriııi so

"''ıcrr: 
Ke>n ı i gösterici 

nürr.ayis'ı harekct
leı ı pek görülmez. 
Bellı et drn etra
fi1e rr aul olur. 
KE"ntk<:"Jnc ehemmi~ 
Y<'t ve rilmcsini ıis

ter. Sn i rncnula
rılc ı · dar olmaktan hazzeder. 

Uyanık h"sli bir genç 
Fetl>ı ıeclcn Or

ha karakterını sc-

EJınc, ayağına 
çabuk v~ uyanık 
hare ketleri vardır. 
Canı tatlıdır. Zarar 
gelPcck şeylerden 
koı kar. Arkadaşla
rile munaknşa )a
p ısa da işi kavga
) a dokrr.ez. 

Kırşehrinden Ve
li, karakterini so
ruyor: 

Başkalarına daha 
az ebemmiyet ·ver
mek istiyen hal ve 
tavırları olabilir. Ü
zerine aldığı işi so
na erdirmek ister. 
Zorluklarla mücade 
leden çekinmez, da-

l illa ziyade ameli işlerde muvaffak olabilir. 

•• 
1 Düşünmesini biJen bir tip 

Ispartadan A. Di 
' narlı, karakterin~ 

soruyor: 
Yapacağı işleri 

önceden hesablar. 
Fazlo. konuşmaz. 0-
J..--uma ve yazmada 
hevesi .olabilir. Et
rafmıa pek uymaz, 
serbestçe hareket
lerde bulunmaz. Da-

l ha ziyade yumuşak başlıdır. .... 

Ankara borsası 
Açı1ış - Kapanış 20 Şubat 1940 fiatıarı 

U>rdra 
N~w.York 

Parla 
Mllano 
Ctnnre 
Amsterdam 
Drübel 
Atına 

Sof ya 
Madrld 
Buda~ote 
Bukrtt 
Belçrad 
Yotohama 
Stolc'holm 

ÇEKLER 

Açılı~..K.apanıt 

5 21 ::ı Bterlln 
100 Dolar 
100 Fran 
100 L1ret 

129.93 180.lSI 

ıoo tsTJç. rr. 
100 l'\orin 
100 Belga 
100 Drahml 

2.95 
6.70 

29,105 
6.9.132~ 

21 8225 
0.965 

100 Leva 1.5825 
100 Peçet.a 13.36 
ıoo Penaa 23.3525 
100 Ley 0.6125 
100 Dl.nar 3.065 
ıoo Yen 30.915 
ıoo İsveç K.r. 30.8275 

Esham ve tah'rilAt 
1938 % 5 ikramlyell 
Sıv~_Erzuruın II 
Sıvas.Erzurum V 
Merkez Bankası pe~in 
Mfıttehld Erınls Kartal 
fabrJkalnrı 

Erm1s Kartal müessis 

19 66 
19.22 
19 24 
109.50 
6.80 

0.10 

..... -............................ -....................... . 

BİR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 

Bir k 
karısı 

nduracı sok k a 
ı y raJayıp kaç ı 

(Baştarah 4 üneü sayfada) Jdetlenen Ahmed sustalı çakısmı çekere" 
Nitekim, kısa bir zaman sonra Ah-1 kansının üzerine atılmış ve vurmuştun 

med, bu kıskançlık hislerini ortaya \'Ur- Ahmed bu suçunu rnüteakıb kaçmıştır. 
muş, karısına: Yar~lı kadının ve kız kardeşi Nazmi· 

c- Senin çalışmanı .istemiyorum. Ev- yenin ieryndbrma kosan 'ar keyfiyette~ 
de otur.:. zabıtayı nnberdar etmi~er, diğer taraf· 

Demiştir. tan Hüsniye ıimdadı .sınhi otomobili ıle 
Hüsniye, darlık ve müzayaka içinde Haseki ha :tanesıne kaldırılmıştır. 

bulunnn kocasının bu müdahalesini ma- Yaralı l.."Cldının sıhhi ı.·aziycti tehükcl! 
nasız bu1.muş, ona: dttildir. 

c- Hayır çahşaeağını... Çünkü sen 
bana ve çocuklanm1za bakamıyorsun> Demir ihtiyacı yakında 
cevabını vermi§tir. tamamen k şılanacak 

O günden sonra karı koca arasında Son günler.de İtalyadan ehemmiyet-
şiddetli bir geçimsizlik baş göstermi~, ai- ikt ....Jı karfi · · · 1m · f 
~e hayatı tatsız bir şekil almıştır. '_ mı. aa~a . _çe ç:~ısı ge . ş ır. 

Nih t - - :L. • • d n- · N'\- Sıparış edilen çwı ve dıger dcmır mal aye , gunun uırm e usmye ~- . _ • . ~ 

cuklannı aldığı gibi, kocasının ev1ni zemcnm de bugı..nlerde gelccegı ala -
terketmiş, o civarda :Uzunyold.;ı Dere s:>- kadarfa-ra bildirılmiştir. Bu takdirde 
!kağında oturan annesi Ayşenin yanına pi·.,.as.a\ia hissedilen darlık zail olacak 
sığınmıştır. tır. 

Kunduracı Ahmed, karısının bu su- DiğE>r taraftan Karabük demir ve 
retle kendisini terketmış olmasına büs- çelik fabrikalarının da sipariş kabul 
bütün müteessir olmuş, ayni zamanda etmeğe başlıyacağını ilim etmesi ve 
içinde Hüsniye hakkında bir takım şüp- tüccarhfrdan ihtiyacı tetkik ve tac;nif 
heler uyanmağa başlamıştır. Söylendi- için talebleıini bildirmeye da\•et etme 
ğine ,göre, Ahmed bu şüphelerinde hak- si piyasada çok müsaid bir tesir hu .. 
sız değildir. Çünkü; genç ve güzel kan- •;ule getirmiştir . 

d s ven nır çocu~< 1 Uysal göriinmesini bi'en genç 10.000 
KADININ 

sının camcı Fethi isminde bir gençle Öğr€ndiw "mize göre fabrikanın i. -
· müna.c;ebet tesis etmek üzere olduğu:"JU 
duymuştur. mnl edeceği standard malzeme biitün A hr rcl en Sc~ 

dad, kn ktM-ıni so
rı·1 nr: 

J n rlı C\'er ve ıyi 
nıunr c ile istt'rıi-

lc-n i 
rnulT'k 

yaptırrnnk 

d r. tnu. 
zam balı inde kn

)' d.s z ık • r-1 ''ar
d r. 

Atnra bir tip 

Anknradan Şem
gettın, karaktt!rini 
sanıyor: 

Karşısındakini 

maksadını anlatma
sını ve ikna etmesi~ 
ni bilir. Kavgacı ve 
gürültücü değildi!" 
İşlerini daha ziyade 
µysal hareketlcri'e 
gördürür. 

Nazik bir tip 
P ndiheıı Zülfi lstanbuldan 1ı1eh 

Ca ', karal:terini so- n.;ıd Ali. karakteri· 
'1.1.yor: ni soruyor. 

Olduğu gıbi ko- Sakin ve nazik 
nuşur, ilh.irlcrıru a- bir tavn vardır. İş-
L'Jk .o~lu. Al:Jya, lerini daha ziyade 
ş. ka_!. rı ~k ta am anlaşarak !hallet~ 
.rnuı g ermez. Ça- mek ister. Zorluk-
bu k alınır ve mu- lara pek tahamrnü· 
kabc-le)'~ temayül 1ü yoktur. Kadın ve 
edf'r. Takdirden - :sevgi bahsine ko-
h:l~~ı.~. Mı.inak~c;ayı bazan daha jleriye ı laylık.la temayül edebilir. Tehlike ve za
de goturebılir. rar verecek mevzulara uzak kalmak ister . ... 

Tol< göz:u bir !Jenç 
Gey cd.en Şcluı 

beu 1ı, karakterıni 
sonıyor: 

1 eş'eti bir genç Dalın 

Teıtıo ve tanzim
de mu\ .. Hak olabi
len . elim zevki var~ 
dır. Çctın i~lerle 
uğraşmaı. Mücade
le ve münakaşaya 
pek yanaşmaz. Me:ı 
f:ıat!erine karşı da
ha ziyade tok gözlü drıvranır. 1 ve kin tutmaz. 

Bergamadan Fa- genç ve 
ruk, karakterinı so- dnha sevimli 
ruyor: ~ göriinmenizc 

Tok ve sev.imli yarnymı kafi 
hareket~eri ~ardır. BİR TECRÜBE 
Neş'esini nuıhafaza Pudra aleminde 
eder ve boğazmı 1crıi, cnzib ve son 

Bugün bu 
TECRÜBE 
yi yapınız 

sev~r, . ar~adaşlarile bir kc~if... CİLDİ GÜZELL~EN 
gcçımsıılık yap~ şay:ını hayret ve yeni bir unsur, şimdi 
ınaz. Dargınlıkla- ipekli elekten geçirilmiş en ince bir 
rında çabuk barışır pudra ile müddekikane bir tanda ka-

rıştm 1m·.ştır ki bu sayede cilde bir 
parlaklık ve yeni bir !hayat verir. Es. 

hareket mP.r ve çirkin bir ten, gençliğin tabli TecrUbeli ve ~ed~irli gUrUnen,.. ,._Bir turlu konuşan ve 
hır tıp eden bir Up ren klPrile güzelleşir. Fnzla olarak ter

kibindeki şayanı hayret b1r unsur 
Kc.stamonudan ohın cKreına köpüğfüı ]mtiyazlı usulü 

Ilaıan Sertkaya, lw- sayesinde iki misli fazla zaman :sabit 

Bu.rsadan Ahmed 
Gök~, kar.aktennı 
avnıyor: 

Bnşkalnrına ko

laylıkla bağlanmaz. 

İşlerini sessizce gö
rür. Sözlcrfai esir

gemez, bazan tok

sözlü ve pervasız o
lur. 

Son Posta fotoğraf tahlili 

f'akttrim soruyor: dtırur. 
Serbest ve ata1< 

hallen yoktur. Bil
diğini tatbik eder 
ve bir türlil konu-
§Ur. Bazan inadcı 

hareketleri görülür. 
Hisleri çabuk belli 
olur. 

kuponu 

HAKİKATr:.N FEVKALADE BİR 
TEKLİF vüzi.müziln bir tarafını cKn'
ma köpilğü:. havi Tokalon pudrası ile 
\·e diğer tarafını da herhangi bir pud
r:ı ile pudra1aymız. Şayed cKrema 
köpüği.\ıt havi pudra ile pudraladığınız 
ta.,.sf diğer tarafa nazaran daha taze. 

İsim ve adres ................................................................... 

dah~ v.enç ve -daha cazJb görünmüyor
sa aldıJ'.nnız Tokalon pudrasının para
sım iade ederiz. TOKALON pudrası
:nm fevkaUıde rağbet bulan yeni 1 O 

ı DİKKAT: Fototnıt tahlili için bu kuportardan s adeainln gönderilmesi şarttll'. , ren~i ~atıdır~ 

Evvelki gece bu düşüncelerle uyku- prof.l aksam. levha. saıç, ray, travers 
suz bir halde sabahlıyan Ahmed, dün er- \'e küçiik aksamd1r. Bundan başka 

kenden karısının işe gideceği yolun kö- 16, 1, 13, l, 19.4, 26,2 kalınlı~ında de -

ŞCE'inde bulunan İbrahimin kahvesine mir bnrular da yapılacaktır. 
gelmiş ve orada Hüsniycnin geçmesini - -
bek1emeğe başlamıstır. Bir müddet son- Fıçı ile inhi ar şar bı satışma 
ra yanında kız karde~i Nazmiye olduğu başlanacak 

halde karısının gel~.iğini .gö.rmüş, kahve- İnhisarlar İdaresinin verdiği knrnr mucı .. 
den çıkarak onları .onlemrc;tır. ..... :fı n 'b ..... ti'" 1 k h ... 

ıunı:~ ~ı e ~ra sa."'iına ,,. o nrn §C ''"' 

. B~ ani karşılaşma Hüsniyeyi sinirlen-t .ınizde bu.şl:ınacak, bu usul blluhare bütün 
dırmış, k ~asma: memlekete t~mll olunacnktı:r. Bir .tıçıdaıı 

«- Bizden ne istiyorsun> demiştir. az olarak perakende satılnn şarnbların fla-, 
Büyük bir asabiyet jçinde bulunan tını bfo~diye tesblt ve kontrol -edecektir. 

Ahmed de kendisine: 
c- Senin eve dönmeni istiyorum> di

ye bağırmıştır. 
Belediye teftiş heyetine dört 

müfetti e.lınncak 
Hüsniye kocasının bu ihtarına k:.ılak 

İstanbul Belediyesi teftiş 'heyetine ye 
asmamış ve yoluna devam etmek fate-
miştir. nidcn dört müfettiş alınacaktır. Yakın1s 

Bu vaziyet lrnrşısında büsbütün lıid- bir müsabaka imtihanı açılacaktır . 

• 00 
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Her anne baba bilmelidir! 
Et ve sebzelerin iyice pişmeme~inden. meyvaların güzelce yıkanmamasından. içilen suların temiz ve saf ol

mamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsa·k kurtlan en muzır hayvanlcırdır. Bunlar; ince barsağın iç zarına 
yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kansızlık, kana ağrıia:ı, kano şişmeleri, burun, makad kaşınması, ishal, oburluk, 
baş dönmesi, salya akmaıı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede ve işitmede 
bozukluk... Hep bu kurtlanıı t~iridir. 

Bir Kutu 
Bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

DlKKA l': Ku.l rn 'ık ta ı 24 saıtl so:lra so.uc.ın dOş ·nozse çocuğunuzda sol ıcsn olnı_adıjına itırıı ,u1 cllı n 1.. Sıhhat 
Vekılletiniıı res;ııt musaadc>sınl haizdir. Tarzı istimnli kutuların içinde yazılıdır. Fı.ıtı her eczanede 2J kuruştur. 

(SANTA) ismine dikkat 

• • 

' m 
. Tos~alı Ahmed Gülü.m ... 
lstanbulda Yenipostane sırasında Bolu • Kastamonu oteli eski muste

ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Alımcde devrolunmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti • 
,.. yaca cevab verecek ~kle konulmuş ve mobilyaları yenileştirilmiştir. -c 

ATINA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden oç motörln , Deutscbe 
Ltlfthımsa. • tayyareleri, AlmHnyıı ve 
beynelmilel. hava hatl n He munta-

zam irtıbah temin etmektedirler. 
Her Ulrlo izahat ve biletler için 

HANS W AL TER FEUSTEL 

ilan Tarifemiz 
Tet aiJtun aant.tmı 
·························· 

ıcıhil• 400 
ıahile 250 >> 
ıo.hile 200 » 

Dördüncü ıalıile 100 » 
iç •ahileler 60 u 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llln yaptıracaklar 
ayrıca tenzllatıı tarıfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa Ufı.nlar iç!n ayrı bir to.rlte dezpi§ 
edUm1şt1r. 

son P°"t.a'nın ticari ilAnlanna nld 
işler için şu adrese müracaat edll
meUdlr. 

iliincıhk Kollcldif Şirketi 
Tayyare blletlerl sntı~ı Umumt acentasınl\ mnracattt oluıimalı<tır. ı Kah:amıı.m:ııcıe ffaıı 

"-" Telgraf adresi : HANSAFLUO, Galata Rıhtımı 45 'J'elefon : 41178 ~ Ankara «'.addest 
""",....,....,...-ııııı.~~----""~~"-1 

Şubat 21 

G ·- zeHik ve sıhhat iç· n j}k şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

• 
1 

Ku lanrnaktır . 
• 

1 
DİŞLERİ, dişler çehrey; 

güz ~ı~eştirir 

RADYOLIN 
DiŞLERİ, dişler m.ueyi · 

sağlamlaştırır. 

RADYO lN c'iş.eri temizler ve parlatır, mikrobla,ı yüzde 
yüz öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mini 

1 
o ur. Ağız kokusunu keser. Sabah, öğle. ve akşam her 

yemekten sonra RADYOLIN 
~ma= = 

, 

AŞ, DIŞ, NEZLE GRiP, ROMATiZMA . 

v~ bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 k~şe alınabi!ir - r.._ ... , .. : ... • 1 ~ ~. • 1:. • ı; • \. . 

&R 
Bir • l 
LON 

SAATiNiN KIYWET;NCEN 

FAZLA DEGERI VARDIR. 
Ayni fıata bır AR L ON 

sa .• ti almak kabil iken 
bttşka saat aram ·tğa 

hactıt yoktur. 

Güzel bir hediye 
sunmak isterseniz 

Altın - Platin ve elmaslı 

A.RLON 
Sıtatltrini takd ım ediniz. 

S.ıtış deposu: lst.mbul, Sultanhamam Cıımcıbıışı hım ı inci kat. 

Devlet demiryolldrı ve lim3niarı işletm13si umum idara,i ilanları 
İsim miktar ve muhammen bedellerılc muvakkat teminatları aşagıda yazılı ikl 

liste ~uhteviyatı malzeme 29/ 211940 Perşembe güniı saat 15,30 dan itibaren .sıra ile ve 
kapalı ~nrf usulü lle Ankarada İdare binasında saLın alınacaktır. 

B•J tşe girmek lstlyenlcrln hizalarında yazılı muvak.<at teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tek.liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Rclsllflne ver. 
meleri ldzımdır. 

c 

Şartnameler 600 kuruşa Ankara vt Haydarpaşa vezne;erınde satılmaktadır. (1121) 

No. Mlktsn İsmi Muhammen Munkka~ 

1 
2 

Ton bedel teminat 

300 
1400 

Sürşof yall 
Rezldil yatı 

Lira 

120.000 
224.000 

Lira 

'1250 
U450 

Şehlı 

l y A T R O L A ) 1 ~-•• Dr. IHSAN SAMI • ;. 
.i ıi BAKTERİYOLOJJ 

t:yatrosu Tepebaşında dram kısmında LA e o R AT u AR 1 
a~am saa~ 30,30 da 

U ı.umi kan tahlilitı, frengı aoktai 
O Kadırı nazarıudaıı Wuue ıııan ve Keb'l tıeaınül-

1.ntlı:lll caddesi lı:omedl kt.lmmda leri, lı.ao küreyvatı aayılma11, Tıfo w ııt-
Gündüz saat 14 te ma hHta~ ıkları teşh:ıi, idrar, errahat, 

Ç k Ü balgam, kazurat ve ıu tahl ılatı, ültn mik-
OCU yunu roskopi, husuııi:ışılar iat hu·ı, Kaııda üre, 

alctam ~a.at 20,30 da şe~er, Klorür, Kollcııt~rin miktarlarıııııı 
Herkes yerli yerine ta> iııi, Dıvaı:ıyolu No. 118, Tel: 20981. 

Balk Opereti: Bu akşam D dt. 

Leblebici 

ZAYİ - İstanbul Liman İdaresinden al. 
mış olduğum 11/ 622 numaralı liman cüzda_ 
nını z:ıyi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskb1n1n hükmü yoktur. 
Makine lostromosu Cemal Önıiden 

····································-········· .. ·-·······-· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Seiim Ragıp Emeg 

AHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
S ' A. Ekrem UŞ.'dCLIOIL 


