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Bu yıl eski miifekaidler, 
dullar ve yetimlerin 
maaslarına zam var 
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BÜTÇESi PROJESiNE 
T AHSISAT KONULDU 

Teni büt9e Bartın birinci günü :meclise verilecek, 
projenin kat'i 'ekli maliyede hazırlanıyor 
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. Halkev!erinin i 

İdare işleri telefonu: 20203 na tı 1 KtırUJ 

Tork - Sovyet hududuna dair haberler 
, nereden ve ~.asıl çıkıyor 1 
Türkiyede siyasi vaziyet 

• 
: hakkında lngiliz Royter 

ajansının bir· telgrafı 
~~~--.. ·--~~~ 

''iyi malumat alan mahfeli er bu sinir harbinin 
T ürkiyeye taalluk eden cihette tamamen 

neticesiz kalmış olmasından dolayı memnundurlar,, 
Londra 25 - R6yter bildiriyor: 
Rôyter ajan!lnın diplomatik mu -

harririnin öğrendiğine göre, Londra 
resmi mahfellerinde, Türkiyede siya
si vaziyette herhangi bir ga;Titabiilik 
mevcud olduğunu teyid edece!t hıç bir 
malOınat mevcuil değildir. 

Ankaradan şimdiye kadar alınan 

resmi İngiliz raporlarınd:ı, Rus hu -
dudunda Türk - Sovyct müsndcmele. 
ri vuku bulduğu hakkındaki Belgrad 
haberleri teyid edilmemektedir. Lon -
drada vazife ve sarnhiyet sahibi bir 

(Devanu 8 inci sayfada) Eski mlii8kaidlerin 1 
• 

Haz;randan itibaren 
maaşları artacak 

1 .... , 8 . . .. .. .. :····-..... ! ıncı yıldon umu : ' OOUOOOO-OOOOOOOOOUOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOUOOOOMOOOOOOOHOOOOOOOOO .. OOOOOOOOOOHOOOMM00000000--

13Ş ve kil dlfü
1 

Sovyet tayyareleri 
Ankara 25 (Hususi) - Doktor Ref ık 

Saydam hükıimeti Cümhuriyct Halk 
Partisinin beşinci büyük Kurultayı hu -
zurunda vermiş olduğu sözü tutarak e&-

ki mütekaidlerin, dulların ve yetimlerin 
tnaaşlarına bir miktar zammı temin ede
bilmek gayesile 1940 yılı masraf bütcesl 
P.roesine tahsisat ilAve etmlf bulunmak
tadır. 

Eski tekaüd kanunu hükümlerine aöte 
hllen devletten ma~ almakta olan mU
tekaid, dul ve yetimlerin fevka!Ade tah
eiaatlarmın bir misli pr!brılması ,.arzu .,. 
d~e de bu ameliye hazinenin yılda 
beş n:ıuyon liraya yakın bir fedakArlığı
nı istılzaın eylediğinden önümüzdeki ma
H yılın bll§ında fevkalade tahsisatlara 

(Devamı 2 inci ıayfada) Maliye Vekili Fuad Ağralı 

Ceyhan nehrinin suları 
birçok köyleri kapladı 

Suların istiUssına maruz kalan bir köyde 8 ev 
yıkıldı, mahsul mühim hasara uğradı 

Ceyhan, 25 (Hususi) - Son yağmur - tında bulunmaktadır. Mahsuliye kbyün ~ 
lard.an taşan Ceyhan nehri tehlikeli bir de sekiz ev yıkılmış, fakat insan, hayvan 
taı aİ.nuftır. Ova ve bir çok koyler su al· (Devamı 8 inci sayfada) 

lngiliz tayyareleri Skoda mühimmat 
fabrikasına beyannameler attılar 

I 

mühim bir şimali Finlindiyada 

: hazır bulundular 1 , . . . 
: Ankara ~ - Halkevlerinln kuru- i 

lUfW1un 8 inci yıldônümü m.ünase • i 
betile bugün Ankara Halkcvinde ya
pılan merasimde Bqvekil Doktor Re
fik 'Saydam yeni altı Halkevinin ve 
141 Halkodasını apğıdaki nutkuyla 
açmıştır: (Deva.mı 8 inci sayfada) 

'\-----······························. ·····---···-·· .J 

Son sulh 
teşebbiisO 

Amerika Hariciye Müs· 
teşarı dün Romaya vardı 

Çember/ayn, aulh dafJası 
için enerjimi kullanmak 

fırıatını bulacagım, diyor 

Amerika hariciye nann Hutı ve muaırim 
Wel'4ıt btr arada. (OrtadaJd zat haricıyc 

müsteıarı.cbr) 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

1'11W korunma 
kanunu 

Ankara 25 (Husud) ·- Milll korun -
ma kanunu mucibince kurulan koordı -
nasyon heyeti merkez btirosu için Eti -
bankın tahliye eylediği i§ hanından bir 
kat kiralarunıştır. Büroya mim Müdafaa, 
iktisad, maliye, ziraat, münakalnt, ve ti~ 
caret vekaleUerinden birer memur ve -
rilmektedtr. Büro tçin ayrıca harlcden 
lüsumu kadar ücr•tli.. muvakkat memur 
alınacaktır. 

Finler, Sovyet taarruzlarını püskürttüklerini, 
Sovyetler de istihkamlar .zaptettiklerini bildiriyorlar 

Kızak üstiinde cepheye ıev kcdilen bi1' fin topu 

Helsinki 25 - Finlandiya/ re.sml teb zil hücumlar ya~ ve bu hücumlar 
liği: büyilk zayiatla püskürtülmüştür. En 
Düşman dün berzahta yalnız mev - (Devamı 3 üncü trayfada) 

Dün İstanbul canlı bir 
spor günü geçirdi 

Fener Topkapıyı 14 - O, G. Saray Hilali 8 - O, 
Beşiktaş 1. Sporu 6 - O mağlub etti 

Dü.nkiL Befiktaf - 1. Spor ..aa çındon h~conlt bir ı4(lwı 

(DOnkii apor hueketleryu ' uncu •Y*aab -+ ; r ' 3' 



2 Sayfa 

Her g ün 
A /tın f iatları 
Gene giiks~ldi 

,___Yazu: Muhittin Birgen_.} 

SON POSTA 

B eslmH Baka.le: 

Bir muadelenln muhtelif tekilleri 11zerinde iki makale 

intifar etti. . 
Birlncisı Hüseyin Cahid Yalçınındır. Muharebenın gnb 

cephesinde bitemfyeceği, ıarkı da içine. a.~cağı _k~~at!~~ 
müda!aa ediyor, r:içük devletleri de rürüklemesı ihtımaa 
ilzermde duruyor. 

Söylediği tudur. 
c- Şimdi .görllttlyor ki, iki taraf için de mevcud istih

kamlar eiddt bir faaliyeti kökünden baltalıyacak derecede 
kuvvetli btr engel tefkil ediyorlar. Şu halde harb ne suretle 
bitecek? Muharebe nerede ve ne şekilde biteeekh 

• /ki şıktan biri ... = 

Ayni muadelenin muhtelif tekilleri üzerinde lnÖflll' et

mit olan makalelerin ikincisi Sadri Etem Erimnindtr. 86yle
diği fUdur: 

c- Garb cephesjnde başlıyan hub tartları Df! kadar müş
kül olursa Glsun gene garb cephesinde .dllh tef.nwkuna 
dayanacaktır.~ 

Görülüyor ki iki dilf(inee yekıdtlerine tamama Dldır. 
Hangisi doğrudur, hangisi yanbf ~ak? Bu dakikada ı,.~ 

li değildir. Fakat biz hatıra be§b. lıttmwıı.uı pW..Jeoell
ne de inanıy<>nız, fl'/ okuyucu -= 
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26 Şubat 

anga Finlô.ndiga ilel 
Rusga arasında sulh 
tesisine çalışıqormuş 

Londra 25 - Sun.uy Dispetch'in siya-/ kile gönderilecek gönüllülerin Finl!ndl
at muharriri Almanyanı.a Finlandıya ve yaya varmalanna mani ol~c~ktır. (~a.) 
Rusya ar<ı.sında ctopal bir sulh. tesis et- Bir Yugoslav gazetesının haberı 
meğe çalıştığını yazıyor. Bu maksad için Belgrad 25 (A.A.) - Politika gaze-
Moskova ve Helsinki &rüında müzake _ tesinin Berlin muhc!biri yazıyor: 
relere başlanmıştır. Almanyamn bu tar- Rf'smi tekziblere rağmen, Alman 
rı hareketi Hitlerin ~yast müşavirleri ve mathuatının tavn Finlandiya ihtilafın 
Alman erkanıharbiyesi ne yaphğı konuş- da bir tavassut hazırlandığını göster -
~aların neticesidir. Muharrir Itusyamn· mektPdtr. , 

u plAnı sempati ile karşıladığını fakat Çok iyi malUınat alan bazı mahfel-
~\'Vela Finlandivada, vaziyetini kurta • ler. Sovyetler Birliğinin bu harbin tas
racak bir ga1füivet istediğini ilave ed1 _ fiyesi için esas itibarile mutabık oldu 
~?r .. Şayet Moskova bu galibiyeti elde e- ğunu bildiriyorlar. Müzakerelere ha.er 
~ncıye kadar dövüşmeğe devamda ısnr landığl takdirde, Sovyetler Birliğinin 

~ ~rse ~u_s~aya bu ~alibiyetl biran ev • yalnız hsrbden evvel Finlandiyaya kar 
v t> teın. nı ıçin Almanya iCrek karadan şı ileri sürdüğü istekleri idame edeceği 

e gereJr...se denizden fı;kandinavya tari - haher verilmektedir. 

H·u rin Alman ajansı Sovyet tayyareleri 
taraf verilmiyen şimalt Finlindiyada 
n~d.< n ~n bazı parçalar faaliyet gösterdiler 

.. Londr::ı 25 (A.A.) - Royter ajansı, (Baştarafı l lnd sayfada) 
Führer tarafından dün söylenilen nut -
kun B N az 11 hücum arabası ttıhrib edilmiştir. 

· . B. ajansı tarafından zikredil-
ıni~ n bazı mütemmim kısm~lanru nq _ Büyük bir faaliyet gösteren Fin top 
retmektedir. Bu kısımlar şunlardır: çusu hücum;ı hazırlanan diişm.an kıt'a 

B ]arını dağıtmıştır. 
c üyük Harbden sonra Almanya mu- ~ ' • Ladoga gölünün Ş'imaı1nde- Finler 

aızam ve cihanşümul bir dolandırıcılığa 
kurban olmuştur. Vakıl, yegane kurban muh~e1if Sovyet hücumlarını püskürt-
biz deği1.dik. Daha başkaları da vardı. mü~ ve 2 7 rni.tra1yöz almıştır. 
İtalya, Hindistan ve Arablar da kurban Suomosalmıde. hududu geçen bir 
olmuşlardı. Çünkü 1ngilizleı"in vadleri düc:man müfreze!i tardedilmiştir. 
ınucibince bunların sahib olabilecekleri 1 Pte>tsamo NSI~~inde, 1 O kişiden mü
topraklar, Yahudilere vacıedilmişti. 1ngi- ı rekkeb bir Fin devriyesi 1 M kayakçı
liz ve Fransız mi'Jetleri hayal sukutuna ifan mitrekkeb bir Sovyet müfreze!;f ni 
u~rndılar, çunh.-ü bekledikleri mevud a- püskürtmüştür. Bu müfreze biraz son-
dalet devri tahakkuk etmedi.. ra mııhcısarcr edilmistir. 

:Royter ajansının neşrettiği diğer nu - nii .. man hava faali~tini diln şima-
tuk parçası şudur: 11 F'inlandh-ava tevcih etrni~ ve muh -

~Çörçil bana kin beslediğini söylüyor. telif mP\'kilcr bombardıman edilmiş -
Bu ~ltüattan dolayı ke~disine teşekkür tir. 0ı~n ve yaralc*ıan yoktur. Hasar 
ederım. Çemberlayn bana inanmadığını da cuz ıdi.r. (a.ft.) 
si'.~Jüyor. Bundan dolayı bahtiyarım. Sovyet tebliği 
Çunkü, beni, Alınan rnil'etine ihanetle Moskova 25 (A.A.) - Leningrad 
ilham fırsatını bulamıyacak. Eden'in ıt~kert mmtakası genel kurmayı tebli
liore Belisha'nın ve di~erlerinin 'bana ği: 
kaba adam demelerine son derece mem- 24 Sııbattn. Kareli ben:ahında şid -
nunum. Çünkü beni kendi dostlarından detli km- ve sis askeri harekAta mAnf 
addetmiyorlar demektedir .• 

Hitler, Alt.mark hadisesinden bahset -
ntemiştir. 

olmu~tur. 

Sovyet kıtaatı ~phede 26 a<led mil! 
tahkem mevki i~ıtal etmişlerdir. Bun
lardrn 19 u toplarla mücehhez beton 
istihkAmdır. 

Kıtaatımtı.. muharebe neticesinde 

SON POSTA 

Bulgar' stan 
sulh siyasetinden 

ayrılmıyaca 

8ayfa 3 

Fi - vye h rbi hakkında 
Milletler Cemiyeti tar.af ında 

beyaz bir kitab neşredildi 
Cenevre 25 (A.A.) - Milletler 0-.mi· teltik edilmiştir. 

yeti Umıunt katibliği Fin - Sovyet har - Beyaz kitabın birinci fuh Finl!ndl 
bine dair bir nev'i beyu kitab neşret • yanın muhtasar bir yazıSldır. Diğer dö 
m.iştir. Bu kitab, Milletler Cemiyeti ay - faslı, Finllndiya müracaatının Milleti 

Sofya 25 - Kral yeni meclisi mera • lık mesaisi hü\asasına hususi bir ilave Cemiyeti konseyi ve asamblea tarafın 
simle açmış ve söylediği açılış nutkun _ şekl~de ne.şr~ilıniştir. dan tetkiki, hususl kom.i~e raporun 
da ezcümle demiştir ki: K.itabda, Fınlandiya hükdmetinin asamble tarafından teıekkurü, Sovyetl 

cŞimdiye kadar takib edilen samimt Milletler Cemiyetine vAlri olan müraca - Birliğinin konsey tarafından Milletler 
sufü ve bitaraflık siyasetinin, her ta _ atı esnasında ve bu müracaatı müteaklb ı miyeti tarafından tardı ve Finllndiya_ 
rafta, haklı bir tasvible kn 1 d ğ cereyan eden hadiseler ve buna müte - yapılan yanlım safhalarına müteal 

rşı an ı ını nll"k k 'k - t "d 1 k derin bir memnuniyetle görüyorum. Va- ı evra ve vesı aya mus enı o ara bulunmaktadır. 

him akıbetlerle mahmul bulunan şu gün 
lerde, milletin arzularına ve memleketin 
menafiine uygun olan bu vuzuhlu ve 
muayyen yolu Bu1.garL~tanın hiç inhiraf 

Son sulh teşebbüsü 
e~e~en ta.ki~ ed~eğini, millet mümes. - Roma 25 - Amerika hariciye müs - ı Belki de tezadlı görünebilir amma, h 
sıllerı olan sızlerın huzurunuzda tasrıh te.şan Sumner Wel!.es, cRex. vapurile sediyorum ki harbden evvel ve bu har 
etmek isterim. Yugoslavya ve Türkiye Napoliye muvasalat etmi.J ve Kont Cia • bin çıkmasına mani ol.unahlleceği tah 
ile olan samimt münasebetlerimiz mev -1 no'nun bir m-:lınessiU ile Amerika bü • min edildiği sıralarda mevcud gerginJı 
cud ebedt dostluk muahedelcrinden mUl yük elçisi tarafından sellmlanmıştır. halihazırda mevcud değildir. 
hemdir. Ve diğer komşu devlet1erle mil- Ruzveltin Vatikana gbnderdiği şahsi Başvekil şu sözleri ilave etmıştir: 
tekabil itimad ve gitgide daha b:iy'.ik mümessili de ayni vapurla gelmiı ve Pa Önümde müsaid zaman vardır. Ve ~ 
saıniml anlaşma mün.asebetleri idame - pa namına Monsenyör Husley tarafından mid ediyorum ki, sulhün davası için e 
sine çalı~ıyoruz. karşılanmıştır. nerjimi kullanmak fırsatını bile bulac 

HükCımet keza büyük ve küçük diğer Sumner Welles birçok yabancı ve t - ğım. (a.a.) 
bütün memleketlerle olan çok iyi müna talyan gazetecilere beyanatta bulun - Almanynda 
sebetlerini idame ettirmcğe azimlidir ve maktan imtina etmiş sadece vazifesini Amsterdam 25 {A.A.) - Telegrnf ~ 
Bulgarutanın ~adece dost kazanması ve çabuk ve iyi göreceği ümidinde olduğu- zetesi yaZlyor: • 
menfaatlerine gereği gibi hürmet edil - nu söylemiştir. Sumner Welles'in ziyareti Berlinde sa 
mesi için, mil1etin ruhi haletine uyarak İki mümessil Napoli civarını gezdik - bırsızlıkla beklenmektedir. Çünkü Al 
her türlü mesaiyi sarfedecekttr. Sulhcil ten sonra Romaya hareket edecekler - manvn henüz tavassutta bulunulmasın 
bir ruhla ittisaf edPn bu siyaset meml~ dir. dan ümidini kesmemiştir. SlSylenildiğin 
kete huzur get!rmı>kte. millet ve devlet Salı günü Amerika sefaretinde bir öğ- göre Welles Almanvada iyi karşılarıa 
hayatının her sahasında hayırlı nctiecler le ziyafeti verilecektir. Ziyafette İngiliz caktır. Hitler mumailevhl kabul etme 
vermektedir.> ve Fransız elçileri de hazır bulunacak • üzere Berline dönecektit'. 

Kral, bundan ııonra, Bulgaristamn tır. (a.a.) Ruzvclt'in hu!nısi mtlmf'SsiU 
muhtelif mernJeketler'e anlaşmala.:· ak - ÇeJnherlayn Omidvar Roma 25 (A.A.) _ B. Ruzveltin husuı 
tettiğini ve bu anlamlalalill istihsalAta Lo d 25 B Çemberi Blr • st mümessili B. Myrom Taylor Ro::nay 
yeni bir hamle vermeğe, harici ve dah!U ı . n r~ ~ · ayn, h · b- -k ıı · d b 
ticareti kuvvctlendirmcğe matuf ol<iuğlr nnngh~ da bır teşekküre cevab ver• • gelmiş ve şe nn uyu ote erın en 
nu cl5ylemi!rtir. rek dernıştir ki: rine inmiştir. 

artın birinde ş hird~ 
içecek su sıkıntısı mı 

başhyacak? 

Kral bundan sonra, yeni kabine deği
şikliğinden ba-hsederek, şöyle söylemit
tir: 

15 Şubatta vukua gelen h:lkıimet teb
dili Bulgaristanm dahilt ve harici siya -
setinde hiç bir değişikll1< yapmıyacalc -
tır. Bu ııfyaset aynen bakidir. Ve bu iti
barla hükfunete tam müzaheret göstere
ceğinizden şüphe etmiyorum. 

Bir Yuoo§)av iktı!48d heyeti 
Sofya 25 (A.A.) - Bir Yugosln lkU

.sad hey'eti Sofyaya gelmiştir. 

isveçin FinlAndiyaya 
yardımları 

lsveç Başvekili yardım 
lüzumunu ileri sürüyor 

Kopenhag 
konferansı 
sona erdi 

Lond.ra 25 (Hususi) - Buıiln Kopen
hagda toplanan İskandinayYa devletleri 
hariciye nazırlan dört buçuk saat süren 
müzakerelerden sonra mea.i'!Hine niha -
yet vermifler ve memleketlerine dön -
d'lişlerdir. 

Konferansın hitamını milteakib net -
redllen tebliğde İskandinavya devletle -
rinin bitaraf kalınakta denm edecekleri 
ve imkanlar dahilinde Finllndiyaya yu
dımlarda bulunacaklan kaydedilmekte • 
dir. 

------------------~~-

Memea sularının tAbi olacafı prtl~ 

tesbit eden talimatnameye ıö~ içme ru
yu sahiblerl sularının membalanndaki 
tadilatı Martın birinci günü sabahına 

kadar ikmal etmiş olacaklardır. Şimdiye 
kadar membalannda talimatnamenin 
gösterdiği tadi!.Atı yapan aular Defneli., 
Halkalı, Çağlayan, Kocat&f ve Hünklr 
sularından ibarettir. Belediye, Martın 

birinci gününden itibaren bu 5Ularrlan 
başka diğer memba sularının şehir da • 
hilinde satılmasını yeni talimatname hü
kümlerine dayanarak yasak edecektir. 

Çemberlayn bu hafta Sat~lan menedilmiyecek sulardan el-Zağrebte bombalar 
patladı Avam Kamarasında de edi~en günlük su m.iktan !stanbulun 

Koivisto, Bjorko, Tiorinsaan ve Pli - Stokholm 25 (A.A.) _İsveç baş-ve- ihtiyacuu karşılayacak miktardan pelı:: 
saı;i adala11m kuvvetli ~ton istihkAm kili Hansson irad ettiği bir nutukta ez beyanatta bulunmıyacak azdır. Bu bakımdan Martın bırinci gü -

Zağreb 25 (A.A.) _ Şehrin 6 telefon Jarıle ~raber işgal etmi~lerd11:. Ada : c<imle demiştir ki: nünden itibaren şehrimizde içecek su 
kamarasında bombalar infila~ etmiştir. laro~. 12 si 1 O "" 6 pusluk a~r sah1l . İsveç tarafından ilan edilen bitaraf- Londra ıs (A.A.) - Bu hafta A - buhranı başlamış olacaktır. Belediye sıh-
İnsanca :ayiat yoktut'. Takibata başlan- ton:ı olmak üzere 22 top, sah11 ve hava lığın hodbinlik veya ataletle hiçbir a- vam Kamarasında Çembedayn muha- hat işleri müdürlüğü müteaddid defalar 
ınıı ve şup'heli görünen bir çok kimse _ da fi_ toplan, ktllllyetli miktarda mit - ilk.ası yoktur. fsveçin imklnlan mil • sa.mat hakkında beyanatta buhmmı - memba sulan sahiblerine tebligat yap -
ler tevkif edilmiştir. ra~v~.,, mühtı;ımat ve teçhizat depolıın sa&ıdP ettiği takdirde Finlandiyaya yar yacaktır. ~rçll'in denh ft 10..ngile,. hğı tıalde, mal sahiblerl istenilen tadi -

Hldlıie, Hırvat mufritlerina atfedil • ehrn11e pecrnı~tfr. dun etmesi lbımdır. Wood'm da hava harekltı hakkında llh yapmamakta Adeta israr göstermişler 
tnPkte ve bu bombaların geçen sonba _ Ce.ohenfn dim mmtakalannda e - MUdahale taleblerine gelince. lsveç beyanatta bulunmalaın bekleniyor. Belediyeyi düşündaren mesele, yasak 
ha.:da, bir takım suikas4i..er yapan iki hem:nı~vPtl! ~~~~klik yoktur. HaVRm~ siyasetini fsveçin beynf?hnilel siyaseti Londra " (A.A.) - Avam Kamarası başladığı anda içecek su buhranının ne 
Jnufrtd Hırvatın hakkmia Zağreh mah- fena~dı ytizı\nden ~svvıare faaliyeti çe~t-vt>,lnden mütalea etmelidir. tsve- bu hafta ve tatile kad.r ıulh zamanında tekilde önleneceğidir. Şimdilik sıhhat it-
kem~nce verilen karan protesto maka- keşif ucm:Jannt\ inhı'Hlr etmi~tir. çin bllyük devletler ihtilafında kal14 _ oldutu ıfbi haftada bet ,on toplanacak- Ierl müdürlüğü bu hususta tetkikle met-
mında atıldığı tahmin edilmektedir. Taamt.,ln devınn f'<ftyor makla maruz kalacağı tehlike qlklr - tır. guldür. 

Dört lngi:iz mareşalı 
garb cephesinde 

Parla 25 (A.A.) - Dirt 1ngili-ı mar• _ 
f&li Lord Birdwoed, Sir Clau.t Jacob, 
Bir Montgomınery Masaingberci ve Sir 
Cyrll Deverell d!ln cephedeki İngiliz 
ınıntakasına gelmişlerdir. Bugün ve ya
rın Gort hattını ziyaret edeceklerdir. 

Fransadaki Leh o:dusunun 
adedi gittikçe artıyor 

Londra 2~ (A.A.) - Royter ajamımın 
Fransadaki muhabiri yazıyor: 

Polonya başvekili general Skorsky 
bugün ilk defa olarak Leh ordusunu 
teftiş etmiştir. Bu ordunun gün geçtik -
çe artmakta olan mevcudu ekserısi 

Fransada çalışan Polonyalı maden ve zi
raat işcileri arasından kaydedilmekte -
dir. Polonyadnn kaçmağa muvaffak olan 
Lehli ?.ahitleri bu efrada modern Fran -
sız harb usulleri talim ediyorlar. 

Fin huduclu 25 (A.A.) - T8it>Ah'- dır. -······--··---·-··--·-----·-

d.an Viborl!' k~rferlıne ksdn Sovvetlf'- Başvekil. Fınlandiyaya müıaheret Salıtahtaa Sabalaa 
nn taarruru dtııvam etmekt4"<i1r. Bu t• icin en fyt şartlan ihdas etmekle be -
arru:;rlar Taimıla, Kaemerae ve Uura!I raber tsv~ menfaatlerini de en iyi bir 
mıntak~lannda bilha~ııa siddetlidir. tarzda koruduğuna kani bulundutu • 
Taarrm:Jar. cı4md1ye kadar hemen h~- nu !!Öylemiştir. 
men her tıır.'.lftR 1'f.\skilrlt11rnücttür. F!n 
lannivalı!arın Bi<>rke ile Koivisto'vu 
t~ı}',·p ·pttfkleri te-vid olunmaktadır:' 

Bir Yuao~'~v t;c::tret 
he,.P.ti Sofvada 

Londra ~ (Hususi) . ...::. Yugosla~ ti
caret nazın 40 k~Uk bir hevetle birlik
te bugün Sofyaya vhıl olm~ştur. Hey -
et Bulgar - Yugoslav ticaret odasının 
miı;afiri olaraktır. 

Rumen Hariciye Nazırı 
Romaya gidiyor 

Londra 25 (AA.) - Tirnes gaze -
tesinin Bükre~ muhabirine nazaran Ga 
fenko Mac&nstanın Balkan bloku teı
kili hakkııı<laki hattı hareketini mü -
zakere etmek üzte>re Mart bidayetinde 
Romaya gidecektir. 

Bir Es onya vapuru battı Yeni zelzeleler 
Oslo 25 (A.A.) - Hustadvika açı -

ğmda bir kayaya oturan ve tayfası hir 
Norveç v&puru taraı!ından Gtuırta11ılan 
Estonya bandıralı Barghild vapuru 
dün bir infilak neticesinde batmış -

Tokad 25 (A.A.) - 25 Şubat ge -
cesi saat 4.SO ve 5,30 geçe iki sar -
sıntı olınllf, belediye binasında ve 
bazı evlerdeki duvar ~lakları art -

t mıştır. 
ır. 

Yasakların fazileti 
llltanftl tehir aeellıd ,._. Wedlye talbnatnameırtaJ müukere ediJW. Meclisi 

ıe.kD edea teldr • ......_. &arlhl n mes'aliyeUi lııir nıife kabal etmişler 
demektir. Ber madde tiserlıule llfklta&ı. durnuya me6ardurlar. Ba ndfeyi ~ 
parke• tbt.aa " •iıraitY• blrıne& etmJye m~burdnrlar. Der madde için ~ 
1erlni nrlrlum ltoydaldan abamın medeni tehir 4ıayatını tesis etmekle benbel 
balkın ,ebir terbt,'-1aJ de fonne edeeetfnl elbet takdir ederi.er. AJ1ŞTerişte, 80 _ 

kak terbiyesinde &hlü n biirriyet kayidlerine şekil n had tayin edecek belediye 
nizamlandır. Medeni tehirler halkını •ürür&t, titb, temiz n umumi cemiyet t.er. 
bty .. J ile melül bir bale ıetJrmek için ba nizamlar adeta mürebbi nmesl ıorür. 
ıer. Balkı r-a ltiyadla.rdaıı kurtarmakta bel~diye nizamlarının btlyük bir hlsııe
ıl yardır. Der ya.sak bir fena ideti kökünden ıı;iler, götürür. Böyle böyle bir (Üll 

ıetlr şehir b~kı dürüst tem.Is n ken41 lıakkına sahih olduğu kadar başkalarmuı 
hakkına da hurmetku olur. O zaman belediye t kiliıt~ gooe rörlinmlyen bJr 
mııraltlb va:ıi)"f)tinde ~ 11.mu.nn hayatına seyirci kalır. Temitlitlne ve 1.ntlza. 

mına. hayran oldulumuz ATI'Upa şe hirl~rinde sokaklarda üniformalı belediyed 
ıörmeyi.şimWn sebebi, hikmeti budur. 

Bunun için yapılan talimatnamenin teı'hiyevi kıymcttnl dİL'jÜnmek li.2'mdd\. 
Tatbik edilecek bez JU&trn bir fat:ileti olması icab etti~inl düşünerek üzerinde 

durmahyu. Eter modern bir tehir tıırnıak ve bu şehre layık bir ~blrti taun. 
mak istiyorsak!. 
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( - ir Haber eri ) lsta~bnl radyosunun yen~den 
İstanbul Ha:k vlerinin yı dönümü 1 e:r delikanlı metresini, f aalıyete geçmesi beklenıyor 

bir Yahudi de karısını Bu faaliyetin Aakara - İstanbul arasıadaki tel~af merasimle kutlulandı bıçakladılar ıebekesinden istifade edilerek ve Aakaranın ilive 

Sanyerde yeni bir Halke•İ binası açıldı, diğer 
Halkevlerinde nutuklar söylendi, ıiirler okundu 

neşriyah olarak yapılmaıı muhtemeldir Evvelki gece Kuım.paşada bir cerh 
vak.'ası olmuş, bir genç berabe::: ya.:adığı 
kadını bıçakla müteaddii yerlerinden Son frdnlerde muattal bir halde bulu- da.ki telfraf .,ebekesinden istifade edil • 
yaralamıştır. nan İstanbul radyosunun yeniden faali- mekle, yapı1abileceıcUr. 

1 

Kasıınp8§4da oturan Şahin adında bi- yete ~eli yolunda havadisler deve - Radyoya lca.rp aon samanlarda, hana .. 
ri, bir müddettenberi Aliye ismbıde bir ran etmekteydi. Bilhuaa, İstanbulda bu- mıı büyük bir ralbet g&termelttediT. Bu 
kadınla nikahsız olarak yaşamaktadır. lunan baz kıymetli san'atklrlann, mad- nun • büyük delili, birkaç sene evvel 

Fakat Aliye .on günlerde Şahine ni - di imklnsauıldar dolayııile Ankaraya memleketimizde 10 bini tecavü:ı ebniyetl 
kah!anmaları hakkında ısrarla teklifler- fidememelerinin bu ihtiyacı do~urduğu radyo abonelerinin, etmiş ni.sbette ut .. 
de bulunmağa başlamıştır. söylenmekteydi. IIUf olrnuıdır. Bugün yalnız tstanbul vi-

Evvelki gece kadınla erkek arasında +-iını..-- 1 .. •sı- b 1 dyo !ayetinde 33 bin abone, yani :i3 bin raci· 
b . J.51 ~ a muza gore, .ı.ı an u ra -

u mevzu yemden tazelenmiş, az ıonra b' :... h 1' d ü ta yo Mhibl aile ınevcuddur. Bütün mem -
d . bü' .. k .. k h ı· . sunun ayrı ır .ı.:nasyon a ın e, m s - 1 k tt ki bo l . . 70 b' . b ,d ~ a lf yuyere muna aşa a ını alını§- k"ll 1 b h d ~ildir e e e a ne erın lM mı u ug .. 
tır. 1 1 en f8 ~ası mev:zuu a 1 ea · tahmin edilmektedir. Bu miktar durma-

Hatt! bir aralık Aliye, Şahine kendi- Fakat, Ankara radyosuna bağlanmak ~ar dan da tezayüd etmektedir. Bilhassa, 
sini nikfilılamadığı takdirde başka bir a- tile, yani tnmınisyon sureti1e faaliyete Avrupa harbi, bu artışa müessir olmak
daınla evleneceğini söylemiştir. Kadının 1 geçirilmesi münasib görülmüştür. Bu su- tadır. Gündelik havadisleri dakikası da
bu .sözleri, çok kıskanç bır genç olan Şa- retle, 1'tanbtıl radyo.sunun yapacağı neş- kikuına almak istiyen bazı aileler, bLa 
hini çi1eden çıkarmağa kafi bir sebeb ol- riyat da, Ankara vasıtasile verilecek ve ihtiyacı duymaktadırlar. 

m~: 1 ilave bir neşriyat ~eklinde bulunacak - Abone olmak için yapılan müracaat .. 
c- Vay .. demek senin başka erkek - tır. Bu da, Ankara ile İstanbul arasın • Jar gittikçe çoğalmaktadır. 

lerde gözün var .. > 

Diye bıçağını çekerek kadının üzerine 
ııtılmış ve vurmuştur. Yaralı kadın vaka 

Tic r t lşl~rl: 
mahalline gelen zabıta memurlan tara - Brüksel fuan ve tüccarlarunız l{omşusunu sopn ile döven kadın 

EminÖ1ııl Halkeoindeki dilnktl to plantıda bulunanla1"dan biT kımıı fından hastaneye kaldırılmış, suçlu Şa - 'T'. ~ A • • • •• Beyaııdda Döknıecilerde ŞamJ.an. 
. . . " " . • . · hin yakalanarak hakkında takibata bn~ _ ıcare~ Vekaletı şehrımızdekı alA -

Halkevlerinın sekımıcl yıldonumu Beşıktq Halkevinde gündüz pir, •e 
1 

t 

1 

kadarlara bir tamim göndererek, 6-1 7 sokağında 13 numaralı evde oturan 
dün memleketin her tarafında olduğu gi- konferaruılardan 90nra bir konser veril - anmış ır. Mart ar~ında faalivet göc:terecek olan Fahrjye komşusu Zehra ile kavga et ~ 
l>i şehrimizde d~ merasımle kutlulan - miş ve Tipi piyesi ternJil edilmiftlr. Ge- E el~sını yaralı~an m 'ki . t v 

1 
B .. k 1 f mişler. bunlardan F<ihriye eline geçir-

ş . vv gece geç va.kıt Tozkoparanda ı ncı en emasyona ru ~ u - d' - · b'' ··k b' ·ı z h b mıştır. ehrimizdeki b'.itün Halkcvlerin- ce de bir aile balosu tertib edilmiştr. . .. . . _ ıgı uyu ır sopa ı e e rayı aşın-
de dün ö~leden sonra sut 14 ile 14.30 a- Üsküd H 1kevind ki · de bır hadise olmuf, bır adam bıçakla ka - nnna mahsus olmdk uzere 815- dan yaralanuc: ve bu arada da tahki.rı 

0 ar a ~ merasım nsını vurmu tu k d h"kô 1 · h i tr -ı; 
rasmda İstlklAl marşile merasime baş - Halkevi Reisi Halkm Te Halkodalarmın - kl ş r. a ar u met enn e emm ye 1 etmi~tir. 
lanmış ve Başvekil Doktor Refik Sayda- mak.sad ve pyelcrini anlatmıt, m'ltea _ Aşı bale.r.,:::ıezlzarlığında 30 sayılı evde ,o- nisbette tenzilat yapt1kların1 ve ziya - Dün bu dövme ve hakaret hadisesi 

d d -ı: , d'kl i t k d' l turan .1.A.Çl nk evvelki gece geç 'a-1 ·· kl · · b'l h d l b k 3 ·· .. Ih mın ra yo a ımy..e ı er nu u ın en - kibcn Halkevt ~iri oJrunmuf Üsküdar k't .ı.. b' h ld . lmi k retcılere kol~vlık ~osterece erını ı - meş u suç ura a an uncu su d"k h · H 1ı: y- • ·ı snrJJOŞ ır a e evıne ge ş, ansı ~ ~ ahk . . . . 
ı ten ~onra er al e"ri hazırladığı şairleri mevnılu bir kon!eram ve gece R ·· bu b k · d d 1 k l dirnıü;tı·r Memleketimizden bu fua'ra cezam emesıne ıntıkal etmış ve ka .. . . eJına are etin en o ayı ocası - ·• · • 
pro~amı tatbık etmıştir. nt 21 d d bi ~ rllıni tfr . . " .. . . h d t•• la rara baalanmıştır. .. !:a e e r musaınere n Ş • zafa bır hayli oylenmi§tir. Bu y-.ızden zıyaret arzu~unu ız ar e en uccar .~. . . .. . 

Dün mf'mleketin muhteltf yerlerinde Fatih Halkevi de ..-r.ndüzk<ı: merasim- ReJ'ina He İzak ıu-ası d k vga çıkını• bu T' V k~l 1. d k 1 lık göste- Fahrı_, enın Zehrayı sopa ıle dovdi\.. 
d I :r lk l . tı~ 'd su n a a 'I• rı ıcaret e a e ı e o ay • .. t hk' .•. d. 1 h'dl '-

nı.evcu la ~ enne ıı.veten yem en den başka ıece tivatro salonunda bfr arada İzale bu-akla kansını vücudünün . gu ve a ır ettıgı ın enen şa 1 er.u.a 
lt H !k vi ·ı 140 H Ik d l v ·~ recektır. 'f d 1 ·ı b't ·· ··ı k 3 gü h 

• 1 a e 1 e • 0 ası açı - <Karagöz ıecesi) tertib etınistir. muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 1 a e erı e sa ı goru ere n ap-
ma törenleri yapılmıştır. Bu arada İs - B~yoğlu Halkevinde de ger:ı, bir prog Rejinanın feryadına kopnlar. keyfi _ 1 S lnci SelSnik fua~ da 1 ~ Eyl~l .ta- se ve 2~ li:a: .para cezası ödemeğe mali 
tanbu' mıntakasında da Sanyerd.? bir rnmla bayram tes'id edilmiştir. Nutuk - yetten zabıtayı haberdar etmi.fler, gelen rihinde açılacak ye 6 ılkteşnn bnhıne kfun edılmıştır. 
~alkevi binL~ a~lmıştır. :eni Halk:~.ri !ardan 

50
nra kon.~r verilmiı ve bir spor memur?u carfh kocayı elinde bıçakla 1 kad~ üç hafta devam edecektir. Bu se .......................................................... _ 

wınasının acılış töreni Vali ve Beledıye _ 1 k 1 y B ğl 1 •• İRTİHAL 
. • . musameruf yapılm11 gece (Babaların ya a amışlardır. aralı kadın eyo u ne Setanik beynelmilel fuarına hu -

Reısi I.utfı Kırdar tarnfından yapılmış - .. h) ..ı i t 11 d"lmi..+fr ha.stanesine kaldırılınııtır . . _ Bafra e§t'afından ve Yahya oğulların· 
Dü ı bul t k d k . H lk guna 1 ""~ e~ e 1 

":l" • k:funetim!z de resmen ~ak et:mege dan Ce!il Biren'in evvelki '"'n BaCrada 
n stan mın a asın a ı a ev- B 'kt H Ik . d d t d 6"' 

ı · d k l ı 8 '-el ıd·· u .. ec:ı 8~ a evm e e mu 1 prog - Dün şehı·rda 3 kı·şı· karaı.r vermiştir. vefat ettiii teessürle haber alınmışt!r. 
enn e uru U§ arının .u:ı yı on mu ramdan sonra Jülide Karaman bir kon -

münasebetile yapılan merasim tafsilatı z hı·rlendı· T k -~ k fO . rtnklarmın Merhum, iyi kalbli'iği ve fukaraperver-
c:er vermi• öır...etmen Ken~ Saner bir anm rçwa eop~ra 1 en ° ı·ı• il ta t T··t·· ··ı··kt k b" aşağıdadır: """ ö• ı6ı e nınm..ış ı. u uncu u e ço ...-

Eminönü Hnlkevinde Başvekilin nut _ şiir okuınuştur. Müteakiben Mahcuplar Dün fehrimizin muhtelif ıemtlerinde verıi borçları yük n derin bir ihtisası vardı. Keder -
ku dinlendikten sonra Halkevi .Reisi A _ piyesi temsil edilmiştir. Gece de Halkevi üç zehirlenme vak'ası olın~~ ~ç kişi te- Dahiliye Vekaleti, Mrl'jye ve Tka - dide ailesine samimi taziyetlerimizi be • 
clih Sırrı Levend bir ~öylev vcrmı~, mü- telli sazlsr orkestrası tarafından bir kon davi edilmek üzere hastaneye kaldırıl - ret Vekaletlerile mutabık kalarak ta- yan n merhuma rahmet ve mağfire• 

. teakiben hısan Dincer ve Kayahan adlı s~r verilmiş, danslı çay ve eğlenceler mıştır. . . . 1.re..ı: Loopera ifleri ortaklarına dileriz. 
· b k · t t'b ı tu Kosımpaşada Zmcırliku~ caddesınde rım .... \ılll. ıP.. .. • .......................................................... _ 

fkı genç irer şiir o umuşlardır. Şıirler- er 1 o unmuş r. . .. bir k.olavlık olmak uzere bunların v~r- r 
... k-~ t i d b' k 1 K dk- H lk vi d bi . _ _, d'~ · 9 numaralı evde oturan Azıl: dun gece • O .1 I . °"' llilen sonra, or cMJ a ara ın an ır on- a ı oy a e n e n .ı.~ım ısen .. .. . .1 bor larmın tahsili şekli hakkındm ye- U · tt k 
.er verilmis, gece saat 20 de de bir mü - fotograf ohnak üzere f'ki sergi açılmlJ ve odasına aldığı mangal komuründen ze - ı g ç . . . . nya gaı a er nı unu uraca 

t t .b _..ı:ı . ı· ! b' k .1 . .,.... hirlenmiş, Beyoğlu hnstnnesine kaldırı - ni bir karar ıttıhaz etmı.ştır. yeni· bı"r roman 
ıamere er ı t:UJ. m•ş rr. gece ır onser ven mı:i·~· . 

larak tedavi altına alınmı§tır. Bu karara gore, ortakların Maliye 

Ba: an Üniversite ileri 1 Nafia Vekili Tarlabaşında Nebiz.ade sokağında Gü- vergileri kooperatiflEri mathibatından öyde . Dost 
• zel apartımanda kahvecilik yapan Os - tamamen ve sabıka vergileri de koo - Muharriri 

arasında s yc..h ~tler Ankaraga döndil man kömürd~ zehirlendiğinden Bey - eratiflerce ortaklara mal tesliminde eu··rhan Cahı"d 
Ü · · oğlu hastanesıne kaldınlmıştır. P 

Balkan memleketlerındelti vatandaş - ç gündenben ~ehrimızde bu~unmak- Üçüncü zehirlenme vak'ası da Edir - verilen avanslarla hesab kesimi so • 
le.rın iktisat ve kültur cihetlerind~ bir - ı ta olan Nafia Vekili General Ali Fuad H ti ıt ahal- nunda tahakkuk -..ıec....ı- · t"hk kl ı . . nekapıda olmuştur.. a cesu an m IC'U ır;a. ıs ı a arın-
~ırlerıne daha yakınlapna temin etmek, Cebe~oy dün akşamki ekspresle Ankara- lesinde Kaleboyu caddesinde 51 nuına - dan belediye ve husust id..Z-el ı 
maksadile Balkan :.iniveraitelileri ara - ya donmüftO.r. ralı evde oturan nakkaf KAzımın karısı eski borçlarının viizde b .ereiJ~~ 

Karı.erimizin derin bir sevgi '" alAka 
Uıe yar:ılannı olmduklan muharrir ar -
kadl.fımıa Biı<han Cahid Morkaya'nm 
b• yen! romanı ldtab teklinde çıkmıt
tır. Tını yeri Körotlu matba-.,ıdır. ınnda i müzdeki tatilde mütekabil se- General Ali Fuad Cebesoy Haydarpa- Advı'ye .. amaşır vıkarken mangal ki - tın· d• tev'-ı"f 1 • k on . e.şı ~ 

ah tl d vn• · ı..- ,,. J - ' ~ TA 0 unara t.ihsıl edilecek-,. a rtib olunması kararla§tınl - ıa gann a ayet, partı, ucledtye ve müründen :zehirlenmiştir. tir. 
mıştır. ~u karar mucibince İstanbul, Bük nafia erkam tarabndan uğurlanıruttır. Adviyenin bu arada başı d~nm~.' ~e 
reş, Atına ve Belgr;d üniversitelerinin 1 mangalın üzerine du Bek TUcudumın 
ayn ayn ilim fllbelerinden tıe~kil edile- san'at ve emsali möe.ueselerle tarihi yer 

1 

ht rf yer'eri yanmı~tır. Yaralı ka -
ttk olan profesörler ve talebe grupları leri ziyaret ~eceklerd.lr. ~; t=d~vi edi~k üzere Haseki hasta -
t>u yaz mevsiminde 'fürkfye, Yug061av _ Dört Balkan memleketinin münevver nesine kaldınlmı§tır. 
ay, Romanya n Yunanistan merketlc - gençliği a.rumda bu suretle kolay b ir ta- · 

rine seyahat ederek Balkanlı arkadaşla - mşma ve kayn&fIDa tem.in edilmtı ola - Po lltt l •: 
rile temas edecekler, muhtelif kültür, caktır. 

Eminönü Halkevinde resim ve fotoğraf sergisi 

Eminönü Hal)re\1İnden: 25/Şubat/940 gisi 15 gün müddetle sayın halkımıza a
Pazar günü Halkevleri yıldönU~~ töre- çık bulundurulacaktır. He~~n .sa~t (14) 

kü d ramıi yapılan Evıınızln a- den (20) ye kadar gezilebıhr. Reaım ier-
Jıln~e şa __ ı.._." resirn ve !otograf ser- giden bir kö§eyi eösteriyor. 
matorlere uıcu~uo 

Taksimde otobiis • otomobil çarpış-
masında yaralaaanlar / 

Evvelki gece geç vakit !aksimde bir 

k oldugun· u. bir otobusle. husu!! 1 aza . . . 
b . otomobilin müı:;ademesı netıcesın -
ır _ d"" 

de 3 kişinin yaraJ::dndıgıru un yazmış-

tık. 
Kaza neticesinde yaralananlardan 

hususi otomobili idare eden şoför İr -
fanla içinde bulunanlardan Abdull;ı -
hm sthht vaziyetleri ilk tedavilerini 
müteakıb tamamen düzelmiş bulun -
makt~dır. 

Diğer yaralı banka direktörü Ser _ 
mcd. evvelce ktildırıldığı Beyoğlu has 
tanesinden alınarak <iün sabah Alman 
hastanesine nakledilmiştir. 

Sermedin sıhhi durumu. ifadesinin 
a4lınmasına imkftn vermf yecek kadar 
tehlikelidir. 

Zabıta kcıza etrafında tahkikata bas 
Jamış ve hadiseye şoför İrfanın sarh • 
bulunmasının sebebiyet vermi§ oldu: 
ğu neticesine vanlınl§tır. 

hfan h~kında kanuni takibat te-
vessül edilmiştir. a 

Bu Çarşamba KadıköyUnde açılacak 
• 

~··l··:'li4t(•. : 
"' :Ji.' . ~ .... 
.~.'.ı; . . 

. ' .. -::: . . . . .,,. . ' . 

Sinema Sarayı ... 
ile Türkiye bütün Balkanlarda en 
büyük sinema rekorunu alıyor: 

2000 kişilik aalon •••• 
500 kişilik muhteşem holler •.• 

En son teknik ı11k tertibatı .•.• 
Ultura Konforlu Gondol - Localar .•• 

Otomatik muazzam ıahneler ...... 
Soğuk ve ııcak hava kalorif erlcri .• 

T ekniiin en •on mükemmeliyetleri .• 

Türk zevki ve Türk sermayesile 
Kurulan ve Kadıköyünde T ürkiyenin umran 

semalarına betondan bir opera gibi 

ihtişamla yükselen Türk sinema medeniyetin!n bu zafer 
abidesiyle her TUrk iftihar edebilecektir. 
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1 Hndiseler -, 
ir samoş bir kahveye gırmış, dn, nyık ol cama ne-
kah vedeki rndyoyu yakal~ d n u P k mı merak ı>-

yere atıp kırmış. Diyorlar ki~ 'deri r. S b ni d unur er 
- Sarhoştu, ne yaptığını bilmiyordu. . - Kım b ır, deri r, gunlerdenberi si .. 

RadYQyu yakalayıp yere attı, kırdı. lmmemış caıru gorunce sinırlenmi§, Jwo-
Sa.riıoş olmasaydı da, nyık o~ydı, mı,,tır. 

* radyoyu yakalayıp yere al.saydı, r dyo 
~ydı: Mesela bir sarhoş vapur iske1P.3inde 

asılı duran tarifeyi yırtsa, derler ki: 

:· ... - ................ -........... -..... - Y A Z A N ._ .... -............ ·-··-·-·----. 
- Kim bilir, diyeceklerdi, bellti para

zit dinlemek yüzünden haklı olarak si
nirlenmiş, bu yüzden radyoyu kırmıştır. 

· - Sarhoştu, ne yaptığını bilmıyordu. 
Tarif eyi yırttL 

~Emekli general B. Emir Erkilet ~ 
i s p k"' h .. : * Bu vak'a bana daha birçok olmamı~ 

Sarhoş olmasa da, ayık ohBt tarifeyi 
neden yırttığuu merak ed~rler. Başka 

bir tarife bulup bakarlar ve tarifeden 
değme Arifiu bile bir mana çıkaram.adı
ğını anlayınca; 

fakat olabilecek vak'alan hatırlattı: E '' on osta ,, nın as erı mu arrın ~ 
............. ···-·····-···-· ... ----- .__..._...... ·--·-------··--· M üttefik ba• büyük devle~le-t 

rin sc1dece müdafaa ve korun
m.ay a inhisar eden 5eYkülceyş1erinden 
en çok_ gene kendileri ~kayet etmekte
cUı:· Fı~va~ l 939 harbi b~lıyallberi 
:~ttefıklerın harbin inisiyativini el • 
rın~ aldıklanna dair hiçbir vak'a ve

ya Lır em&rt! görülmemiştir. 
d Almanya ıse, zayıf olduğu denızler-

e dahi taarruz halindedir. Alman de
nizal~ıları mı.itte.fiklerin harb ve tira
ret . fılolarına hücum ediyor, Alman 
~~!Z uçakları İngiliz liınan ve gemi
bo •ni bombaııyor, Alman mayn!eri 

krYtına gemı batırıyor ve Alman harb 
uvaz" ı · or en denizlerde av arıyo.r v~ 

:akahyo:ıar. Müttefikler ise bunlara 
arşı sa;::ıece müessir müdafaa ve ko -

runma çarelerile me..şguldürler. 

h 
Bunun sebebleri İngilterenin henüz 

az·r ol d mamasıdır. O kara ve hava or-
~hrını kurmakla meşguldür. Onun 

ansaya müretteb olan 32 fırk.a:M an
cak ilkbaharca tamam olacaktır. Mt~ 
sır ve: Filistin İngiliz kuvvetleri henüz 
~kev .. d' vun ve kuvvetlenme devreslnd.~ 
~rler İngilterenin hava müdafaası gö

Ia lmemi1. n::"'~a.flar ve fedakirlıkbr
tl' ~en gcnış olçulerde olmak üzere, hsy 

.erakld etmekle beraber çok üstün 
l.lça!~ ordusunun vtlcude ietirilmesi i}i 
~ yolundadır. İngtliı donanmasmm 7 
~ni büyük sav~ zırhl~ı. be-i veru 
~~yük uçak gemiıi, 22 yeni ha . 
\-e 

12 
kruvazör: H yeni muhrib l'itıl41\dt11ada bugurıkü 

üı yeni denızaltı inşasına aid olmak dafaa ed'ilemeı .surette tahrib edilmiı 
bü:r;k 193 7 - 38 ~enelerincie başlıyan olmalar:dır. Diğer ci1Mırt1'en anlaşılı -
cak 

19 
deniz takviye programı bile an- yor ki Finler Rua topçu.unu. Maner -

ti . 41 - 42 yıllarında bitebilecf'k - haym istihkimlarını yakından dövüp 
r . Elhasıl tn!rifü; İmparatorluğunun ta.hrib edebilecek mevzilere girmek -
~~n dört ?ü~:Uk: harb senesinde s• - ten ve bu mevzilerde çalışmaktan men 
ha 'r:ıer edeb1ldı!?i cem'an 87 fırkavı bu için kafi miktarda ağır bir topçuya ma 
hat ı> de de yeniden elde etmek için da- lik değildirler. Bu sebeble onların, 

-Pey zrunan beklemek lazımdır. Rus ağır topçusunun tesiri altında bu-
Gerç! Fransa hlltırlıkta fngiltereye Junan bir mevzid~ durup beyhude te -

~~7-:ran daha ilerdedir. Fakat onun da lefat vermekten ise ikinci mevzie çe
fa~•ın müstemlek~ asker]erinden isti _ kilmeleri bittabi doğru idi. 
l!r·e ederek tasarladığı askeri birlilt - Knreli berzahında bugün muharebe 
birı ztamamile seferber edebilmek i~in vaziyetinin teferrüatını ve her iki ta -
nıbitmana muhtaç olduğu kabul olu- rafın mevzilerinin karşı karşıya hangi 

ır. noktalardan nasıl geçtiklerini tamami-
m~~:nJan anlatmaktan maksadım. le hilcmiyoruz. Bununla beraber yu -
ha h C~i~l~rin bahusus İngilterenin karıcfaki harita takribi bir fikir ver -

r ınısıya•ivini ele almaları · · 1"' megv e kMidir. Burada görülür ki nus-
zunııu ··ro- . ıçın u-
bttrn ~ go uklen kuvvetlenme işinin lar Jı'inlandiya körfezi sahil böl15esın-
fun e l~e dal>a epey bir ''akit oldu _ de ve Summa yakininde Viborg'ıı u -
nın u gostermektir. Fakat Finlandiyır- zun menzilli ağır toplan ile dövebile -

- 1) kadar bir zaman So\'yet Rusva- cek kad<tr ilerlemişler ve sahildeki Ko 
~a karşı ı:alnız bao;ına muvaffakiy~tle ivisto kAlesini ıa'lmışlardır. 
1 arb. cdebılmesi şüphelidir. Bu mem _ Bu durum şimdilik berzahtaki Fin-
~:,tı kurtaracak ve hatta zafere bile ferin vazivetine he-rhan$ bir tehlik<! 
ıo. t_urecek yegône çare ... .. 1 k • muLlefiklerin teşldl etmez. Çünkü buradaki arari, 
uı ı as erı vardımıdır. 

Bunu böylece tesbit ettikten ~ölln v~ (erilerdeki çapraşık tahkl • 
Fl ı 1. d k' sonra mat hatları her kavb~ilen yerin he -

n anc ıya a ı vuiyeti izah edeJı'n1.· 
~ men r.erisinde ve yanında yeni bir mu 

. 'Ta!Umdur ki 7 nci Sovyet Rus or _ kavemct hattı kurma~a milsaiddir. 
dusu en asa~ 16 fırka. külliyetli aciır 
to~·usu, b nden ziyade aı~ır ve o;•a Nitekim birinci Manerhaym hattı -
zırhlı muharebe Ul!bası. yiizle Ct> h<ı!"' nın tamıımile ~kut ettiğini farz~t~·k 
ba i "' hile daha fl'er!de berzahın birinci ha••a 
d ·re: ım_aıı uçağile Şubatın iptida ın - na7::ı 1'fl'1 1 5 kil0metre daha kısa ve kuv 
anberı Kareli berzahında Man.-r _ 

ha ~etli .ı:.2oor~ - Kakisalmi hattı daha !{e-
yın mc\'7İi ı:idi]~ tanılan Fin mii~ - lır kı ~\·yet Rus kıt'aJan birinci hat-

tahk<:'m müdafaa hatlarına alanıc; ta - hn zantını tam.:ımlamak ve aradaki 
arrıuu edivorJar. Bu tcıarruzlnr her llM>\' ., • d 1 
ne1·1 incelikten ve 1~knik ve tak ik uc;- K k:ı eln. e a mcik ve nihavet Vibor't
tal . ~ '"-a mı son hattının önüne gelmek 

ıklardf!n arl s~df" lürütal yani ceh- 'Çıtı haftalar isterler 

~ tir. rurette v&ki olmu . ve Rtı'-'lara Zate;ı Finler için bütün mesele Mar-
tnleı ce insan hava ına mukabil kat't t 

h' ı -~~ son~ınu ~etirmektir. Bu tarihte bü-
ıç )ir net' r-e lkaz:-.hdırmamıo;tır. tun ra l' "l 
B 1 b .. .. " ~ .1 go ve ırmaklannın bu7.lan 

kö unun a eraber Finler. Finlandiva çozule,.egınden Sovyet Rus kıt'aları i-
"rre1J )'"akinlerinde Manerha"m hat- çin ·•rt • b d t ' a IK Ut'a a, ~Çilmez göller Ve 
ıtını sağ cenahtaki birinci hatlar!nı ırmaklar gerisindeki. Fin müstahkem 

1ıerl·ederek ikinci hatta çekilme&e mec mev·,ı· '"r'n t b o . .. · ' 1 e aarruz imk!nlan şimdi -
ur clmuc:hrdır. Bunun sebebi şüphe kınden kat kat güçleşmiş olur. 

Yol· ki Fmlerin buradaki birinci hat M"rt 'ha t' " nı ye ıne kadar Finlerin her 
rne 7ilerinin Sovyet Rus ağır topç:usu zahta. Sovyet Rus hücumlarına lroJay-
ile bombardıman ucakları tarafların - lıkla dayanmalan için onlara birkaç 
dan. artık ıçinde barınılamaz Ye mü - fırka ile bir miktar ağır topçu, bol ce-

Mese.!ıl bir Mrlıot günün bırinde bir 
mapza camekanına b1r yumruk vurup 
Jorsa, derler ki: 

- Sarhoştu, ne yaptığını bilmiyordu. 
Cameklna yumruk vurup kırdı. 

Sarhoş olmasa da, ayık olsa, camekAna 
neden yumruk vurup kırdıtını merak e
derler. Gidip camek~ içinde bulunan 
e11aya bak.arlar. 
• - Kim bilir, derler, belk1 de came -

klnda bulunan ve beş kurut kıymeti ol
mıyan eşyanın üzerinde •ellı kuru~, 

aşağı etikP.t görmemesi yüzünden simr
lenm~ kırmı§tır. 

* 
M~~A bir ~rhoş bir g!in bır tram-

vayda cama yumruk vurup kır.sa, derler 
ki: 

- Sarhoştu, ne yaptığını bilmiyordu, 
cama yumruk vurup kırdı. 

- Kim bilir, derler, tarifeden btr ma
na çıkaramaymca wurlenm..it. yırtmıftır. 

* Mesel! bir sarhoş, kendine siyasettea 
bahseden birini ıokat1asa. derleı- ki: 

- Sarhoştu, ne yaptığını bılmlyordu. 
kendine siyasetten bahsedeni tokatlacb. 

Sarhoş olmasa da nyık olsa, tokat1a
masmın sebebini düşünürler Sf\"asetten 
bahsedenlerin yalan yan~ haberler An
lattıklan, akıllannn geleni söyledlk16i, 
herkesi boş yere sinirlendird1kler:i akıl -
lanna ge 1 ir. 

- Kim bilir, derler, sivasettm bahS9-
den ne sacma ~apan şc,·ler sôylilyordu 
ki sinM~ndi ve tokatladı. 

r:Jl""~t dJuLı1.rl 

C Bunları b'liyor u 
Hastalanmarr.ak mecburiyeti 
Cenubi Afri -

kanın içeri tara -
fında y~ıyan bir 
kabilede, ölüye el 
sürmek en büyük ~ 
günah addedilir. ......_ __ _ 

Ve kabile halkından hiçbiri böyle bir 

gür.ah işlemek istemezler. Bu yüzden 

Kauçuk nallar 
Amerlikalılar. 

:iemir at nalları 
yerine kauçuk 
nallar kullanma.
ya batşlamışlar -
dır. Kauçuk na! - 0ı 

onıar öleceğini hi~ttikleri hastalan da 

pane, tank topu. bombardııııan uçağı ha ölmenen gömerler. Fena bir ldet. 
ve uçak dafii top lazımdır. Fakat bu adeti bilen kabile halkı hu -

lar, demir nallardan daha ucuz olduğu 

gibi at bu rınllarla dah~ rahat yi.irüye
bilmekt~ ve bilhassa insanlar, demir 
nalların taşlara vurmasından hasıl o

lan i~i dinlemekten lrurtulm&k~ 
Eğer Petsamoya bir müt~iltler kuv talanmamak için kendilerine çok dik

vet. seferiyesi çıkarılacak ve bu kuv - kat ederler. 
vet cennba doğru sarkacak olursa Fin 
ler şimal bölgelerinde bulunan kuvvet- * * 

lar. 

** Sabunun tarihçesi 
terinden 3 : 4 fırka tasarruf ederek Ka lngiliz tiyatrosunda milli marş Pompei harabelerinde bir sabun a _ 
reliye ~evkedebileceklerinden mak - telyesi 1ekınil teferrüatile bulunmuı _ 
sad tamamile hasıl olur. Eğer rnütte - 1 J.45 senesin -
fikler bu yardımı az zamanda yapMnaz- de, Londrada bir tur. ArAblar sabunu UAç yapmakta ve 
!arsa ı;-;nıer devam edecekleri muhak- tiyatroda bir tem 

1 

çam~ırları beyaCzlairnakta kulLamru-t-
kalt olan cebri Rus hücumlarına l<:ar~ı sil sonunda bu ka lardır. Snbun kelimesi lBtinoe sapodııı 
berzah meva-ziini adım adım müdafaa dın artist cAllah gelir ki bu da Latinlerin sabunu bil -
ederek belki de nihayet son Viborg - kralı korusun> dikledne delalet eder.• 
Kakisalmi mevziine çekilmeğe mec - şark1sını söylemiştir. O zaımandanberi Bugün kullandığımız sabuna miıfa-
bur olacaklardır. Halbuki eğer mütte-- İngiltcrede. tiyatro biter bitmez, mil- bih sabunlann cm beşinci ası..rds yapıl-
fiklerin bir kuvvei sef eriyesi Petsamo- li merş çalınması adet olmuştur. dıkları muhakkak addedilmektedir. 
ya gelirs.e Finler. Kareli berzahının -----------
bu son mevziine çekilmek şöyle :iur -
sun herzRhtaki Sovyet Rus 'k:ıt'alarına 

m11va!fa~<iyetli mukabil taarruzlar bi
le vapabileceklerd.ir. 

Gi:>rülüyor lci F inler yalnız başlıl.-ı

na k<tlmakta devam etseler bile her -
zahtı Martın sonuna kadar Rushlra 
müdafaa ve mukabelede devam edebi
lirler. Martın .c:ıonunda buı.laır cözü1dü
eü t~kdirde ise artık Sovyet Rus kıt'a· 
ları Kareli berzahında partiyi tamami· 
le 1·avbctmiş olacaklardır. 

Fa1rnt buna mukabil Ladoga gölü 
şimalindeki harekat Ruslar için lcolav
lac;acak ve Finler için bilakis yeniden 
tehlikeli olma~ ba!?lıvacaktır. Çiinkü 
büz ve· don berzahta Rusların göl~ ve 
ırmaldar üzerinden hücumlannı ko -
lavlac;tırmasına mukabil T.ado~ eölü 
şinıalindPki harek!tı fevkalade güç -
le~tirmektE>dir. Ruslar. ~malin oozlu 
ve karlı Kutub iklim ve arazisinde ha
rekete talimli ve hazırlıklı değild~r -
ler Finler ise 'bunun aksine olan.ık 
gftya bu iş için yaradılm14 gibi harika
lar !!ijstermektedirler. 

F.lhastl Finlandiyll ile alAkadar bU
tün dünya kamunu Martın sonuna k~ 
dar berzahtaki savaşlar dolayt!'lile ve 
Nisandan itibaren de Laıdoga g<Slil şi
mal bölgeJerlnde tekrar başlıyabil«ek 
harekAt ıebeb!le he~anlanacak ve 
bl:r:e övle geliyor ki. müttefiklerin 3e -

ferl bir kuvveti Petsamo'ya çıkrr.adan 
dünyat rahat bir oh çeke mi yecekttr. 

H. E. Erldlet 

Bir hatanın 
tamiri elrefında 
istanbula yakın tehirlerden birinde 

oturan bir genç kızdan fÖyle bir mek
tub a1ıdım: 

- cBen bir hata yaptım, büyük bir 
hata yaptım. Şimdi bu hatayı tamire 
kalkışsam muvaffakiyetaizlik halinde 
gazete mevruu olacafım. Mahkemeye 
düşece.ği.m. Hatayı tabii cereyanına 

bı.rakaam istikbalimi fU .-eya bu te
kilde koruyabilmek ümidini ebediyPn 
kaybedeceğim, kepaı..e olacağını. uçu
ruma dtl§eceğim ... , 

Anlıyorum... Fakat okuyucuma 
faydamın d<>kunamıyacalmı da ıörii
yonım. 

Bu me.ele mectaıl memleketlerde 
çok konUfUlmUJ, ü.zerf nde çok düşü
nülmil.f, bazı ahval ve terait altında 
kısmen hal çareleri de bulun.muştur, 

fakat bizde henüz bakir bir mevzu o
larak durmakta, allkadarlan tarafın
dan gelişi güzel hal çareleri lle karşı
lanmaktadır. 

Meselede okuyucuma faydamın do
lrunamıyacağını söylemiştim ya, bu 

daha ziyade muhiti ve vaziyeti hak
kında malı1mat vermemif ol.masındaıı 
ileri geliyor, gazete sütununda açık 
muhabere ile bir aile mn.nm tetkik 
edilmesine tabil imkln yoktur. Epr 
biraz daha itimad göstererek adresini 
gönderecek olursa bahil üarinde i• 
celerne yapabiliriz. 

* tzmirde Bayan .t. c.. ,.: 
- cKurulacak hayat tirkettne dlfn 

hi.cıaedann da ne sermaye koyacağını 
anlamak istiyen erkeği> pek haksız 
görmeyiniz. Tabit bunu anlamak için 
bazısı münasebetsiz hareket eder, ba
zısı ise kurnaz davranır, karakter, 
dilşünce, terbiye meselesidlr. Esa• 
mahkfun edemem. Esuen blıde can ... 
nin ı:ervetinh, cmilstakbel mJrua 
konma ihtinıallerlnh ara~tırmak şek
linde eötedenberi yapılmıyor da d• 
lildi. 

* Ankara Bay Hilsnüye: 

Evli kadının çalışmamasını tercih 
ederim, fakat mutlak mecburiyet ha
linde çalışmasına da cevaz veririm. 

TEYZE 
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Son Posioanın zabıta romanı : 14 n 

• e r 
• 
ırşey Ne.kJeden: İbrahim Safa 

Zi • 
CI dı r mi? • 

1 r 
( "&n Pnst ,, nın deniz işleri muharriri yazıyor) 

Son günlerin gazeteleri ve ajans ha
vadislerinde Almanyanın yeni baştnn 

deniz.altı harekMına ba§lıyacakları, ttn
gifülerin de daha kuvvetli vasıtalar ile 
ona karşı koyacağı anlaşılmaktadır. Esa
sen deniz harbinin en canlı sahnesini de 
ıbu mücadele teşkil edecektir. Henüz şid
detini hissetmediğimiz A vrupn harbinin 
914-18 !harbinden alınan derslere istina
den yapıldığı malfundur. O harbin bize 
verdiği en mühim ders Fransa ile lngil· 
terenin teşkil ettiği bir bloku, Almanya 
ancak denizlerde mağllıb edebiLir. Filva
ki 1914 harbi ba~adığı z;aman Almanhtr 
donanmalarını kullanmamışlar; Şil<~y-

··z.ı .. b. . fin'in meşhur baltasile Fransayı mağlClb 
Zaten Ustabaşının icrat vasıtası Sa- kinden aynlmıyan go ennı ır saruye etmek davasına kalkmışlar idi. O zaman-

mi idi. Onun del8.letile b~kalarma e- kap~dı. ~a: . . . . (ki kanaat Fransa mağllıb 01..duktan son-
mirlerini tebliğ ettiriyordu. Sami izah -Yanı. ~· Necıb k~~ne ve- ra İngiltere kendiliğinden serfüru ede-
etti: rilen emaneti bır ahmak gıbı parmak- cekti. 

- Sim<liye kadar her şey yolunda ları~m or~ından kaçırdı. Burada bir dakika durmak lazımdır. 
fidivordu. hiç bir şey ihmal etmemiş- Sami, yerde 'bir noktaya1 bakarak: 1914 deki öldürücü kara harekatı rnu-
tfk. Taharri memuru Ali Osman artık - Usta, dedi. ~rusu ne. olduğunu I vaffak olup Paris alınml§ ol.saydı acaba 
aTa.ştırmalardan v~z geçmiş. başka iş- anlıyamıyonım. N~ıb ne bir ahmak, İngiltere hakikaten harb harici olabiHr 
Jere bakmıya başlamıştı. Yolumuzda ne de ac-emidir. !miydi? Bu sualin cevabını biz Napolyon • 
bize engEl o1abileoek ve bizi taciz. ede- - Necib ne olursa olsun. ~tice harekMında bulabiliriz. Napolyonun e- für Alman denizaltısının bir lngiliz tima nına girme~e 
oek mevkude bulunan Atıfı dn arnd&.'11 mevdnnda .•. Bu netice onun bütün ve»- linde bugünkü Fran.c;a, İspanya, Alınan- temsili bir reıim 

çalıştığını. 

ç1karm1c;tık ... Elde ettiğimiz wsika da sıflarını hülasa etmiye kafidir. ya ve hatta Rusyanın bir kısmı olduğu için hir;bir teY esirgemeı, nitekim Bü- vt değil, 1;evkulceyş zafer kazanmak ı.. 
mütaha .. sısımız tarafından tevsik edil- Ustanın sesi adetA gürlüyor. hiddet- halde İngiltereyi mağ~üb e.?e~emiş id.i: yük Harbde ayni ordu Belçika istfükAm- terler. Çünkü tabiyevi muzafferiyetler 
mişti. Siz de bunu arzu ediyordunuz; ten <lislerini gıcırdatıyordu. Sonra bir- Na~l~on~: (~ana b~r gu~l~k. deruz !arını kırıp geçmiş idi. Şu halde Alman- harbin neticesine tesir edememekte ve 
ve ~n d~ hemen... • den susuyordu; o anda mühim bir ka- b~kımı!.e~ı verın, İngıltereyı .~stıl! ede- lıarın bir kara taarruzu. yapmamalarına sadece a~ışlanmakla kalmaktadır. ı... 

Ustrurn sesi birden. bir gürültü gı- rar ve:-nrly~ hazırlandığı belli fdl w. I yım]. sozu hatırlardad.ır. Bu c~mle :ncş- eebeb, birinci derecede olarak, harb he- kajerak muharebesinde gaJib gelen Al~ 
bi cürlPdi: - . d ld.r lirnr ımparatorun denızler hakimı olan define deni muzafferiyetlerile ulaşmak- rnan donanması harbi kazanarnamıştrr. 

- Bu savdık1a'rının ~psi ma1lırn . . . şunce~ye al .k b" k ld. B 't ! İngiltere önünde, bütün haşmeti ile, na- tır. İngı"lter: deniz yollarını kesmek yu- Çünkü İskajerak muharebesi bir sevkuJ.. 
. . . - apı aıca ır şey a ı. en gı. ıl bo wd"ği . ··sı . . . . . 

T.akrdıy1 kısa kes Samı ... ~fazıye aıd me-Hvi'n. Hem de derhal ' yun ~~ 1 nı go. erır. . kanda söylenen muzafferıyetlemı bırm- cen değil, bir tabiye m!v.:adelesidlı". Fa-
olan muvd(akiyetlf'rin birer birer tek- . . . . . İşte Parısı fethetrnış olsalar dahı, Al- ci vasıtasıdır kat Çanakkaledeki cihanşümul Türli 

• · Sami gcnıs bır nefes aldı: '-·"' -k k la ak · cü ı ı · 
rar !la ılı dökülme~indeın ne çıkar ? . ·. ma:ı IJUyu omu m . amı a~ı ~ c-1 * mukavemet ve zaferi sevkulceyş bU' ka-. 

Ş . d; Y P be 1 d w ld - Ben sızm nasıl olsa em~ti tek- Jerı tekrardan başka bır feY soyJemıv~ zanç olmuş ve harbi üç sene uzatmıştır. 
,.,ı,m :cnl n ne en çagırmış o u- rar elde edeceğinizden eminim... cekler idi. • Almanya bu yolları kesebilir mi? Biz 
,, ... nu ıı;oy e b ·· t dd.d k ı ·· k!lc::a ettik Şu halde Alınan denizaltılarının mu .. · · · Usta, her türlü medih ve sitayişten Alınanlar Pariai alamadılar. Fakat bu unu mu ee. 1 ere a- muna -ı · 

Sami. basını öniine eğdi; bir ıa~za kendisirıJ müstağni addettiği için: hakikati harbin hemen akabinde bütün Tayyarelerin çok yüksek silratle uçma- vaf!ak olup olamıyacak'arına karar! ve-
tereddt,; d etti. Sonrat. deniz tarih kitablarmda teslim ettiler. ! J.arı, denizaltıların da görünmeden su· rebilmek için on1arm tek ve tük ngilia 

f 1 d b. k kl k .. - ·· 'b" - Sus. dedi. Şu sırada ben bile ne d i 1 · d ·zı J"k d gemilerini batırmalarını dP!pl. İngilte .. - c:: "'" ·" ır a sa.ı ı ~orunur gı ı. Eğ nJ B .... k H bd 11 . d b yun altın an g tme en, eru e a" a ar 
- Ne? Bir c:.ey mi oldu? vao<ıhilcceğimi bilmiyorum. Hiç bir l er odoar u~A akart.f ele cakrmkulle u- olmıyanları pek cezbeder. Fakat hakikat reyi hakikaten deniz yollarından mah .. 

· " , .. h"ıı.. d .\oıli Maw1Ab" t• unan nanma"n ı o ar an- . . . bekl 1 1.. d S . k k d dir t t 1 k t mcw,umata sa ıu e6 • z. g u ıye ı- t ·ı d nizci olmıyanların düşünce- rum edebıleceklerını eme c ıı.1.ım ır. 
amı, or u an ı u u ara. • us a- miz;n ~e derece büyük olduğunu. ne mış olsalar idi harbin neticesine daha ca- ı amamı e e B t 1 h rh g· b"r ruret'e· mütte-

nm atı:>:: püsküren pözlerine bakamadı. b k belit. d !C l nk i sinden be~ad.ır. Nitekim altı aydan~ri u sa ır ar e an ı 1 
- • 

surz!lc v. akalandıgırn· ızı bile bilmi'-'O- u ve 1 e muza er 0 ar varır ar :. - 1 fk. · lan İngiltereye taraftar olanlııl 
Faka~ f .. hak bey, sükfulunu çabuk top- J ·di .,m.düğü"mUz bu mucadelede ne tayya- 1 ımız 0 

ı e.-· ı .+ B ·· h rhangi btr Al-lafdı. Soi?uk ve sert. fakat sakin bjr ruz · · * relerin ve ne de denizaltıların ehemmi- yazı mamıs·~~· ugun e . . 
D. ı ·nı t d 1 ..,l • • ffaki t k d ğ ·· man deniz subavına sonılsa dahı hakıka• sesle: 1'= c-n n gıcır 151 uyu uyoruu. Almanlar o harbdcn aldıkları bUyiik yetlı bır muva ye azan ı mı gor- . · 

B d gö ı · · dört .. G · h bl j tin bundan başlta olmadığı netıcesıne - Bekli orum. anlat. .. dedi. - u ara a, sen z erını aç.·· der.si bugün daha az ve daha zayıf deniz ~uyoruz. erçı esa ar.1,r:ıı21 pa.ray_a s-
- B·r telgraf aldım. On dakika son- H2staneye Ali HiJ...-meti görmiye gittin vasıtalarile vapmak istiyorlar. Ben şah- 1 tınad edersek batan tngı .ız gernılerı da- varılır. 

·? ,J h 1 d F k t t ·1 b ·ı Herhalde Alman denizcileri, Büyi1lıi ra da oJe}e telefon ettim, size... mı. · san Almanya ile Fransa arasında kuvvet- ha pa-.. a .. ı ır. a ~ . ngı .. tcre u_ ge.mı .er 
B ·· k d 1 b tıJ k t d b ı b le Harbde ele geçf".n en müsaid fıratın bir 

- T"!grafı ver bana... - Evet... ugune a ar onun yanı- li bir kara muharebesinin yapı'mamnsı- i e u n uvve ının yuz e •r nı ı daha gelemiyeceğinde müttefiktirler. Bi· 
Uc::tn telgrafı dikkatle okudu: na şiioheli hiç kimse sokulmarmşt!r. nı burada bulurum. Burada Majino hat ... kaybetmiş değildir. Buna mukabil Al-

k - d. lH d • lt f"lo- zi bu kanaate sevkederı amll'er §Unl81'1ıt cPa•rona1 haber ver fıran tamir et- - Sana tarif ettiğim adaıru görme· tının mukavemetini inkar edecek deği· manya en çp guven ı~. enıza ı 1 

sin. recib> din mi? Şu hınzır Sedadı... lim. Ancak Alman ordusu gibi inkar edil- sunun yansını kaybetmiştir. 
Muammalı. ~rarengiz çehresi büs- - Havır ustam . . . Şu cihetten emi- mez bir enerjiye malik olan bir mıllct * 

bii tin halmumul:ran usta karşısınrla- (Devamı 8 inci sayfada) yerinde böyle bir mukavemeti kırmak Denizci1er karada olduğu gibi, tabiye.o 
c: 

s~bahleyin ~lefon etti: 
- Güner hanım yaz.lhaneye g<?le

mivecek dereoed~ hastayım. Masamn 
birinci ,!?Özünde iki do •a var. Muhak
kak tetkikleri ikti7~1 ediyor. Onları 
alın e\·e geliniz! 

Dedi. 
Akl Il"'a hiç bir feoolık gelmcdn. 

E••inde elbet metreslerinden biri. uşa-

tı,. hizmetçisi bulunacaktı. 

Hk bir si\phenin tercddüd ağına 

dü~mf'den kslktım, apartımanına git
tim. Knpıyı bizzat kendisi eı~tı bana! .. 

- Germiş olsun. dedim .. fakat ma
fa1lsh hastalığınız ağır ~l ... 

- Biraz kırıklığım var ... Geçer, bu
yurun! 

Diyer~k beni çok itinalı düşenmiş, 
geniş dh·anlı bir odaya a<fd1. 

- s·ı i arrırlayamazsam kusura bak

mavm... Çünkü bugün hizmetçim 
ttlnlidir. 

İlk şi· nhevi bu söz uyandırdı. Hasta 
adaın. h" m('tçisine izin verirmi?. Gel
diğime pi man olrn üştum: 

- o· ı um uğradı mı? 

_ lf" · r, hu sabah gelmedi. Bendzn 

90nra ' e!dıseler ... 
- Bır an evvel gidemedi.. diye l'Öy

Jcn<li, :\nkaraya mı gidecek, nereye 
gidecekc:e .. sonra bana dönerek: 

- Ona pek yüz vermeyin Güner - Otur Güner. diye sert bir sesle Ellerini Heri doğru uzattı. Kucak-
hanırr.. dedi .. Biraz manasızcatlır. hitab etti. lamak istiyordu. Geri çekildim. 

- Manasız bir hareketlerine tesa- Şimdiye kadar bana hiç Güner. de- - Çok eyıb ediyorsunuz .. yakıştıra. 
düf etmedim .. esasen de gayet resmi memişti. Hem de böyle laübali hiç dav- madım size . . . 
konu~uyoruz. ramnamıştı. Endişe ile yüzüne baktım. 

- Seninle konn~aklarım var .. bi- Birdenbire delirmişti sanki: 
Babası oğlunu kıskanıyor muydu? -r-

raz beni dinle... - Gü.'ler beni çıldırtıyorsun! 
Bu tuhaf işte ... Bunun böyle olduğunu 

Hafif beyazlanmış. dalgalı saçlarını Diye haykırarak üzerime yürüdü. 
sonra anladık. 

Bir müddet tetkik ettiği dosyalaTdan elil.:: arkaya doğru taradı. Elleri robdö. Bir anda kendimi kollarının arasında 
bana bazı notlar aldırdı. Birkaç istida şaml:.rmm cebinde karşıma dikildi: buldum: 
ve vrkalet müsveddesi yaptırdı. - Güner beni anlamak istemiyor- - Bırakın beni! 

d• sun! - Bırakmam. bıralanam.. benim ola-
İ şim bitmişti. Müsaadesini iste ım. caks,n! .. 
- Öğle yemeğini beraber yiyelim1 Ne demek istediğini hakikaten an1a-
Tek1ifinde bulmıdu. Hiz!metçisi ol· mamıştım: Vahşi bir ihtirasla: genişliyen 'ağzı 

madı;;.ını söyliyerek, itizar ettfm. I..o- _ Anlamadım beyefendi... gittikçe yüzüme yaklqıyor. kollan -
kantadan getirteceğini söyledi. Git- - Bana beyefendi deme ... İsmimle nın ~ gittikçe daralıyordu. 
mekte ısrar ettim. Ayağa kalktığımı hitab et bana .. Güner senin için yanıp Çn-pınıyor, tepiniyor, kurtulmıya ça

Ç,örünce. birdenbire dıeğ~ti. Sesi tilre- bitti.~imi görüyQr8UI!ı.. bu derece z.a • hpycrdum. 
nıiye, yüzü sararmıya başladı. Gözleri lim!e!'me.. hrlm.iz birden divanın U3erine yu-
küc~ıilm~ ve kanlanmıştı.. Bu gayri A;AJ,d kalknılfbm: varla.ndrk .•• Avuım çıktığı kaliar ba-
tabiiliğin derhal .f.&rkınıa vardım. Çık· - Rica ederim ~•fımılie neler alıy4 pnyordum: 
makta acele ettlın. Jnyoauamt. _ Alçlllr b1rtf binit bent ... 

dır: 
1 - Almanların deniz tarih k;tablan-

(Devnmı 11 inci savfacta) 

Eğer kapı çalmmam~ olsay .. 
dı. her şey bitecek, mahvo .. 
lacaktım. Zira gittikçe kuvvetim ke-o 
silivordu. Kapının zili imdadıma ye ~ 
tişm~ti. Soluyarak beni bıraktı. 

- Kıpırdama .. kaçmıya teşebbils et ... 
me. gebertirim seni. .. 

Yarabbi o nazik adam ne kacmr va~ 
1eşmişti. 

Süratle üstünü başını düzeltti. Df, 
şarı çıktı. Gelen bir kadındı: 

- Yazıhaneye telefon ettim. Hasta! 
olduğunu, gelmiyeceğini söylcdilr~1 
merak ettim. geldim. Nasılsın cicını.._1 
geçmiş olsun. .. ı 

• Bu metreslerinden biri olacakta. 
Karşı odRya geçtiler. Bu. fırsattan isti" 
fa<le etmeliydim. Hemen odadan Itr~1 
yarak, kendimi d~arı attım. Merdi

venleri dörder, beşer atlıyarak soka~ 
çıktım. Bu benim kendimi ikinci soka
~a firlatışımdı. İlk girdiğim müessese
de de ayni hal başıma• gelmişti. Bu de
rece vahşet. ahlaksızlık görülmüş ~ 

değildi. Ciddi. ağırbaşlı. hakkın müda
fii olan bir adam, himaye edeceğim s&
ni, dediği zavallı bir genç kıza böyhl 
teca'vüze kalkışırsa.. ben artık kime 
güvenbilirlm? Gene işsiz kaldım. SÜJ'.. 

atle bir yere kapılanmak lazım. EğtW 
bir iş bulamazsam, on beş gün son111 
on paramız yok. Sinirlerim bozuk. H._ 
l& heyecanlvım. ( A,.kaıı ~ar) 



Çocuklarımızı 
süsl'yelim 

Yarınki .genç kızın elbiselerine bugiln

:n bir Çoeukta.n fazla itina göstermeli-
. Onun yalnız sokak ve mekteb kıya

feti değil, evde sabahlan alellcela 5ırtı
na geçireceği feylerde de genç kızlara 
has . 

ıncelik ve pklık göze çarpmalıdır. 
Kumaşların ve biçimlerin bir çoğu bu 

lllaksada yarayabilir. Fakat örgü bilha.s

IR tavsiyeye defer. Ucuzdur modelleri 

IÜnden gii~e zenginlermekt~dfr. İtina
lltt n· be · ıs tınde güzelleşir. Yani flklığı ne 
ter · · zının elinde, ne de ktınulftadır. Bu 
llklık doğrudan doğruya sizin zevkinfz
clen ve arzunudan doğacaktır. 

Ajur örgü ufacık bir ceket ev içinde 
sabahlan giymek üzere bU çağdakilere 
l>ek uygun gelir. Jurlar arasındaki açık
hk istenildiği gibi azaltılıp çoğaltılabilir. 
ltenarlara sık bir " • 
•• orgu ıeçirll.melidir. 
.ıesela · Te -. rs yuz veya u._..,_ - gü B 
tıeza ~ı.uL or . .. u 
.. _d ajurun kı:rmetint arttırır. Ayni sık 

1 ~d~n .- modelde görilldüfü gibi _ rnı
ıdınini ·bir yak& ceketin ~ tamanı
ıh7acak son SÜ.SÜ.dür. 

Kürk cekette ipek fly~a .•• lıte akla celıniyeıı bat bir yenlltk... Bu fiyon
ya dar bir eşarp halinde boTW'ldan geçirilebilir. S.de mantonun yakasına da 
eklenebrur. Kürk ceketlerinde yenilik~ Wtyen 19ıı1 lradtnlar için ka
çırılınıyacak bir fırsat ... 

1940 yılı moduının en ~ çarpan 
yeniliği: İtidaldir. Kınafü.rde, elbisede, 
fl'lpkada, ayakhblda, hlsıb kadın moda
sının en mühimminden • ahemmlyetri
ı:ine kadar her Jmmında itidal... Geçen 
sonbahara hatt.1 bu kıt bqan.a kadar d~ 
vam ed.en birçok ifratlann yeni yılla bir
den bire durgunlqtıjmı. alır bqlı, kla
sik bir ,ekil aldıbm ıörllyonız. 

Artık: 

a. Ne erkek ctbtlıtrina tq cüarlan 
geniş omuzlar. 

b. Ne fazla gentıt, fazla hla etekler. 
c. Ne boyu yarua metreyi bulan ıle

lAcaib §apka tüyleri. 

d. Ne insanı yırtacalmuJ ıfbi sipsivri 
tırnak'ar. 

e. Ne parmağın birka9 ıeniJUğinde 
koskoca yQzilkler. 

f. Ne mor dudak, ne aln ren(inde 
saç. 

g. Ne santimetrelerle uzunlukta kir-
pikler. mesine mb.l otur. CJcnit Ye renkli k~ 

h. Ne yapmacık fe119 ve Af kıı hali. merJer boyu iki,. b6lerek bütiln lilüeti 
i. Ne ~tan uçuverecek ıibt duran, ufaıtır. Her t:üriil ~ ıarnttnr, çizgi, 

başın iki iriliğinde ppkalar. kup, nervür TMaire, konulduğu yerde 
j. Ne de çivi gibi topuklar... tesirini ıöetertr. Dtlf!'r taraflara pek te-

.4!~mıl~ı&i~ıl:WI, . ....._._: Hiç, hiç biri moda de411... Yıllarla m etmez. Bunlann ,,erini wcudfin kısa 
Çocuğa örgüd 1 im ,_ süren bir ltrat v. tefrit devresinden ııon-1 gösterilmek istmllen t.nfına (büst ...-eya 

en ne er yapı az ,.f.. ra k d bac kl ) ...ıı..- • 

M~IA: ~u so(ruk kıı gftnlerinde bir yii~ güze~Jj~: ~~~~h~~~;~:aşmda bir .•..• ~ ... ~~ •.• ~::.~.~--~~!~~~~·········-·· 
pf.Jarna onnek onu sıhhati bakımından Şu da Yar ki· ( Ok · ı ) 
en ku . - ı . · uyucu anmıu ceYap anınız 

rna 1 şekilde düşunınek ve korumak rı yan kadınlar; kendilerlnl daha faz-
demektir. Bu pijamanın renkleri çocu- la iri gösterecek modellerden sakınmalı- Modada B. :Karana: 

tun zevkini ve tözünü olqıyacak tı\tlı d~rlar. Bilakis boylarını kısan biçimleri cBir haftadır açılım mnaıneleri }im()n. 

renkler arasından seçilir. Pantalon düz h~ç elden .. kaçırmamalıdırlar. Volanlı el- Jlllyu .Urerek kÇ9tmak istiyorum. Hıç 
renk ceket· iki y h d n kt .. .. bıse'cr, goze çarpar renkte veya parlak bir faydası )'OL> 4.iyanunuz 
Hır ~açal ' k t~ u ç ren_ e.~ _oıu- sentiirle!'., geniş, büzgülü kemerler, bole- Sabırlı olunm. Bilh ... ,Özellik teda-

. ara ce e ın renk ve orgusunde ro h. · i k kena . . . ıssın veren orsajl.ar, i!nine gam! - vilerinde buna llOll derece lüzum vardır. 
r geçırılır. tür ve çizgilerle !Üslü biçimler ... Bu sf- Evet limon ~ cildin açılan dellk-

Düz ve ters yüz örgQyil kare tesidni lüctıe:e eı_1: iyi giden modellerdir. Uzun- lerlni kap1yabil~ 1umlfUk. Fakat 
yapacak şekilde birbirile birleştirmek luk vucudun hangi kısmında ise modelin pek hafif tekillıerde ve muntazam bir ay, 
\'e kareleri iki üç zıd renkten yapmak ı daha ~yade o kısmında kısaltıcı tesirler belki de birkaç ry denm ~ek prtile ..• 
tocuğa çok uya bir t d B aramalıdır. Me.sell etekte YOian bacak- Sizinkiler ~ ma, u mı bır ıey aöyle
lli d n ıen arz ır. u; ay- lan fazla uı.un g~rlhı~kten kurtanr. ~· Herlıaldıt daha ancak bir 

1 
zaman a pantalona da aüzel bir 5Üs Bolerolu veya boleroluya benftl' konaj- haftacık oldufu için un:mıchıu:zlınmanıu 

0 ur. lar bü.ti1n bacala na.uran v.mn '6r11D- bir..,_ de yok. 

7 

l(Her kadın bilm lidir) A tra! a u 
Baı:ı atılacak ,eylerden btilade edebi

limni.z. B~ için herhangi bir Je)i 
çöp tenekemne at:m•dan önce bir işe ya
rayıp yarayamayacatuu l>iran için dı.i-1 
fÜnmelı: boş dejildir. 

sene de mo adır 
MeMll: :Eskiyen hatt.1 param parça 

olan çuha, battaniye n bunlara benzer 
kalın yO.nlii'erin en ufak par\lRlan bile 
faydalıdır. 10 .santimetre eninde, 20 san
timetre uzunluturuf.a bayle bir yünlü 
parçaa iyi bir ayakkabı parlatma bezi o
lur. Bu bez ikiye katlarunı§tır. Üç yanı 
dildlm!ftir. Açık tarafından tıpkı bir ke
se flbi el eokWur Ye bu 5ayede el1er kir
lenmeden ayakkabılar mt\kemme1ı par
latılır. 

* &kiyen ve artık işe yaramaz sanılan 
tıpalar da böyledir. Bunlar tek başlarına 
bir it cörmeseler bile biriktirHince çıra
dan daha iyi bir .oba tutu§turucu yeri
ne geçerler. 

Esuen temiz bir bez parçasını rtmak 
dofru değildir. Ne kadar ufok, ne kadar 
eski olursa olsun. bunla.n bir to!'bada ve 
bir kenarda birlktinnelidir. Çoğaldılar 

mı yiln. pamuk nsaire yerine yastık dol
durmakta lrullanıhr. 

* Ed:i ıazeteler top halinde buru§turu-
lursa havagazı ~klannı pek güzel te
mizla'. Bunlarla haftadıı bir - pnrlatıl -
maa istenilen madem ,eyler de silinebi
lir. Bu suretle parlatl.C'l ilAç mas.rab a
zaltıl.ı:mt olur. 

* Dibi tutan yenek ten~e!ini derhal 
içi sa dolu bir lefene daldırmız. Fakat 
bu auyun tenttreye girmemesine dikkat 
ediniz. Duman geçinceye kadar tencere
yi bay1«e suda bırakınız. Sonra yemeğin 
ü.stteki yanmıym hsıınlannı başka bir 
tencereye alıp pifiriniz. Yemekte yanık 
kokun kalmaz. 

* 1 Astrakan geçen Tillarda olduğu gibi 
Balığın pullanm Jı:olayea sovat>t!mek · 

j """' birk d ..... ,..... k:a • rl br k bu sene de pek modadır. Bazı modeller-
~........ aç aAıAa ynar au a ıra mız. de kumaşla ~ 'rnkan hemr>n yan y~rıya * kanJtınlıyor. Pahalıya çıkhğı için bu 

Birke ile ıslatılnn9 ~ livabo ve ban- kadarına gitmek istemfycnler - az d::ı ol-
yolan pek güzel tem.izler. sa - ~e a.strakanla sfuılü model'eri ter-* cfh ediyorlar. Bu, biraz bütçe, biraz da 

Kaşar peynirini kurumaktan kurtar
mak için airkeye batınlmıs bir beze .sar
malıdır. 

* 

zevk meselesidir. H r iki tarzın da ken
dine mahsus güzellikleri var. Bizce pek 

körpe kızlar ve kadınlarda külfetsiz gar

nitftrltt daha hoş görünür. Maamafjh 

Kri.5tal bir kabm, sıcak bir yiyeceği zengin bir m~mto yapmak ıstivenler 'l:>ol 
boşaltırke~, k_ırılmaması için altına dört astrakanın ~ydana getirdi~ hakiki şık
kat edilmiş bır peçete koymayı unutma- lıklar bulabilirler. Mesela: Resimde ~ör
malıdır. 

* Krepdöşin vesair halli ipek beyaz ku-
ma .. 1ann yenillklertndeld parlaklığı yı

kandıktan sonra da muhafaza edebilme
leri iÇ'in son çalkalama suyuna yarım 

bardak süt katmahdır. 

v 

düğünilz mantonun belinden aşağı tek-

mil önü, yakası, korsajmın ön tarafı ve 

genif kol kapaklan baştanbaşa astrakan 

dır. Kumaş aiyah yünlüdür. Mantonun 

boyu eteği birkaç snntimctre açıkta bı

rakacak Josalıktadır. 

Orgft; yalnD kedinfs, çocuğunuz için delil n1niı ~ de pratik ve ucuz bfr 
'1(1.still'. Mese,_: Biliyonwıu:z ki artık yedek masalannda tek tek ufnk örtüler 
t>atftn örtQlere terelı edntyor. İşte bu küçücdk &tüleri ttnk.li kotonla elde öre
billnıinb:. Modelde 16rdüğün:iz (altın sansı n a.nmtn.k kahverengi) iki renk 
kotondan ,,,ı ,W 6ralmüştür. Kancalı u:run Şifle (bütün Hm.ikleri toplayıp 
IOllr& birer btNr ilk ifne gibi ~rülen örgilden) örerseniz pek güzel olur. Şiş]• 
veya kreşe ile Delki. bqka bir düz örg'1 de bulabilirainiz.. Bu örtü ile kullnna
catımz peçeteler ıan ketenden olmahdır. Ü•tlerine resimdeki gibi bireı d• 
bh~ marb ipeneniz takımı b:itün bQttı.n zenıin.Ieştirira.iniz. 
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1 • •• •• n y on 
Aziz Reisicümhurumuz, nıfın, butun llerlemek istiyen unsuruq ruilf 
Sayın dinleyıcı erim, terek malı, müşterek vasıtası olmuştur. 

(Baştarnf1 1 inci sayfada) 1 murlannın. vatandaki bütün entellektllel sı 

B Halkevlcrmln herhangi bir muvaffaklyet • 
Londra 25 - 3 günden beri ~ çüncü de- ugiın , Halkcvlerının sekizinci yıl- "lzll{;!nden do~:ıcak herhangi bir mes'ullyeı 

fa olmak üzere İngiliz R. A. F. sa men - dönümi.mü k utluyoruz. Yen iden açı - hep. inin, ht?psinin boynundadır .• 
sub tayyareler Almanya üzerinde ·mu - lan altı Halkcvı, 141 Halkodasilc ~u Az\z dlnleyicllerlm, 
vaffaklyetli uç~lar yapmışlardır. 23 Şu- anda memlekette 520 ta0;1şma, öğren- Hnlkevl(.>I'lne müzaheret ve hlzmet etnıet 

10 Şubat tarihli bilmecemi2 - ıunam l inc1 katı& Hatay ~tal, E.skfşe~r batta İngiliz tayyarecileri Avusturya ve me ve ilerleme merkezi Türk vatan- mevkUnde bulunan bütün milessesclerlınl -
de kaz:ınanlan aşağıya yazıyoruz. İJ- inkili.p okula .smıı 8 de ıı.ı ıuet. Şeber, 13- Çekoslovakya arazisi üzerinde uçmuşlar- daş'arının emrine amade bulunuyor. ze, blitün vazife ve mes'uliyet arkadaşları -

tanbul Aba.ray Hamam .a.k&k ı numarada . . . . İ H Ik 1 mıza buradan bir daha tekrar etmek ı.ste. 
tanbulda bulunan talihli okuyucuları- C1.b&d Demlrseı f.tanbııl m 1lses1 aınıı dır. Gene bunun gıbı hır sefcrı 12 lkka- a ·ev erinin ilk açılış günü olan 19 rım: 
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öl- l/A daa 811 obın. nunda muvaffakiyetle yapmışlardı. Şubatı takib eden tatil günu, her yıl bu Memleket ve rejim borcu 
leden sonra hediyelerini bizzat idare- ALOMİNYOM BARDAK 23 Şubatta İngiliz tayyareleri Aırnan- saatte Ankara Halkevinden, bu evlerin Sizlerin, muhltın1zdek:i Halkevı Ye Halle.. 
hanemizden alınalan lazımdır. Taşra <Son Posta hatıralı> yaııın fimali garbisinde ve Prag üzerin - milli hayatta gördüklerı hizmetlerin va- odas: taııl!yetınden oeref, ve durgunluğundan 
okuyuculanmızm hediyeleri. posta ile İ.st&nbul Botaziçl nseaı aınıf 4 de Cevdet de de keşif uçuşlan yapm~ardır. Cuma tandaşlara hesabını veren bır hasbıhal mes'uliyet tmscniz Yardır ve bllyüktür. Hanı 
adresll"rine gönderi.lir. Olcay, htıınbul Selçuk kıs enstitüailnden 295 ve Cumarte«i gecesi yapılan bu uçuş - yapmak ve bu arada yeni'eri a~maJc bir 

1 

nlne Ye Halltodasına maddi Ye manevt milm 
Meztyet., İ.ltanbul Kadı.köy Moda DeTI'iy• !arda Çekosl-Ovakya ve bilhassa Skocia an'ane olmu§tur. Bugün de, bu kutsal k n olan müuheret, aadece btr hamiyet i-

Birer cep projektörU llOkat' numarada ee111. mühimmat , b ·kaıan . tıs .. vaz.ifeyı· yaparken, ootu-u meml·ket mu"_ cabt " ı:ıınun., eıserı detu. btr memıe1tet " 
KOKULU SABUN a rı cıvanna . en u- . "" ' rejim borcudur BLr yerdeld irfan heyecan. 

İatanhal EmlrgA.n orta okııl anıf 1 w (Son Posta hatıralı) zerinde beyannameler atmqlardır. (a.a.) nevverlerıne bu sahada yapmakla mükel ~anüd nrlıfı~ın •n büyük delfil oradalı::t 
Buad Yılmazer. .btaııb1ll 11 1nct ilk okul nnıf ı de zıya ffaya nezaretinin tebliği lef oldukları yük~ek milli vazifelerini Hallteylnln n Halkodumın manzara.n:ıır, 

ZARiF EL t.şl MODEl..J Oökkan, tatanbul Galata.sa.nq llae..U 705 Londra 25 (A.A.) - Hav."\ nezareti hatırlatır Te bu ev1eria sıcak sinesincle ç~lışmasıdır, l'erimldlr. Bı.& mdhJm noktnyı 
(Peçetellt yapmak loln> 'Vedad, .1ııtanbul Şifl1 Hall&klrgazt caddeal teblil ediyor: topJanarıık mil'etce yükulmek ıdeall i- böylece tebarüs ettirtrt.en, bugnne kadar 

M _,_ t eıt•-b __ _. •,.. .... •t• .a.. +- b . ••'-'ll ı•-·-' . ..ğ . aldıkları nettcelcrı. bul m~ d er.nu or a m ı.ç OllLU ., " '1119 • • ca., - H8 numıra Şlllr:rti, .uıt&n ul Isw.IL.l ..,,_. İngilıtere hava ordusu tayyareleri d·'.in çın o renmeğe ve ö~etmeğe kosmu~ o- H ..... nunı e en 
ten Bllı:tn. İstanbul Be7olla • lUl01l Ut mut 4 ele ceıtı s&ıel. hı bul s adi F ~ alkeYlerl muhltlndetı lmlrlere münevver 

an u ye eY. gece gene Heligoland üzerinde ve bu sa- lan yurdaılara .sevgi ve teıekkürlerimi lere bir ctaha te.•ekkür "e takdJr' ımı hu""' _-melı:t~ l!B den lH l"atma. il& pqa oadde.t ıı numarada Hikmet. . . . ·ı • .... 

MUHTIRA DEFTERİ ALBÜM bah Almanyanın şimali garb13f üzerınde sunarım. runuzda tekrarlamadan geçemlyeceğlm. 
CSon Posta ha.tıralı> <Sop Poata hatıralı> uçmuştur. İngiliz tayyareleri altı defa Halkodalan Tilrk münevverlerine hitab 

Dıyarbakır oazt caddMl K.onba.r sokak ı AntaPa • ftncft orta okul sınıf 1/10 ı:ıa hafa daft topçusunun llteşil~ karşılaştık- Sayın vatandaşlarım, Türk münevverleri, 
numarada BUlend Yüce, Tekirdal İnönü llk 1152 Faruk Ça~lıyan, Buraa birinci llk okul tan sonra üslerine dönmüşlerdir. Bu yıl. halka hizmet yolunda Cümhu- Bulunduı?unuz yerlerdeki Halkevlerlnl '" 
otultt •ınıt 4.B de 297 Orha.n, İ.stanbul Ye- sınıf ı de Ul8 Saime, İstanbul « tınctı tlk Londra 25 (A.A.) - Hava nezareti He riyct Halk Partisinin yeni bır teşebbüsü Hnlk::odalannı sizlere güvenerek açmış ve 
nlkapı orta okul 58 numaralı Nejad, btan- otuı ıaJ9beıtdnde 228 Şükran, İstanbul kıs ligoland körfezi üzerinde bir İngilız tay- ile huzurunuza geldiğimden dolayı, ayrı sizlere emanet etmlş bulunuyoruz. Mes-ud, 
bul Yetllköy Halkalı cadde.sl Dörtkardef}er ll8est taıebeatnden 1060 numaralı Muza!fer. h . mllte.sanld bllyüt Türltlyeyi mfinevver halk 
sokak 1 .numarada Keıul Eni. BOYA KALEMİ yaresinfn düşürüldüğü akkındn AlmAn- bır zev~ duymaktayım. Bu, köylerımıze Ye halkçı münener b!rll#l yaşatacak ve l. 

J\fÜREKKEBLİ KALEM tanıt Kabataş mahalle&t 30 numarada lar tarafından bu sabah verilen hRberi kadar nufuz edebile<:ek bir bünye ta§ıyan lerlı.?tecektır. Bu uğurda hepimizden fera. -
ıson Poata hatıralı) fŞetkin etn.slıoğlu, Ankara btrtnct orta okul tekzib etmektedir. yeni ışık kaynaklan, Halkocialarıdır. 1 gat ve hizmet, flrJr ve emek beldenmekte _ 

İstanbul 28 ıncı Uk otul mııf 3 talebesin_ muf 1/11 da 1542 Semaı Buvall, htanbul Rejimimiz, bütün vatandaşlan duyuş- dlr. 1.-fuasır m~denlyetı yaratnn zihnıyeUe 
den Samı Yakar, İstanbıll Darudpafa orta 4f uncu nt okul mııf 5-B de 99 Nuran Kay_ TUrk -Sovyel hududuna ta, düşünüşte, inkılabı anlayışta elele yü b.~ memleketin tabiatını, bu mllletın kültü -

k 1 f -'- .,.,. .. b' . . .. . runU işlemek ve bu suretle Tllrk Yarl•"ın:!a o u u aını 7 d~ 128 Ekrem, .1.5tanbul 511 ıncı •- nır ır cemıyet halınde gormcyı en e - yeni kıymetler belirtmek h Tü. .. &6tl 
Ot Okul •ınıf 4 de K"-" Alpdat +-tanbul AYNA d • h b 1 d saslı g b"l' B 1 .b b er r .. m ne•-

.. &llU1 • ...., • aır a er er nere en aye ı ır. u tı arla, ırer kültür verinin kafasında, vicdanında yer almn-Dtvanyolu BkklyUt"du aolta.lc 11 numarada. (Son Poata hatıralı) k ğ h .._ 
bhsln, btanbul Ş'•ll Tlıraktı ,.~.. ··-·• •- ayna ı ve alk üniversitesi namzedi o- lfizı~ g<-len ve bu cihetle Halkevlertndc, 
1-A da Recai Oünt.e-:- ...-- ~ .uıtanb111 il tnct ilk okul 533 Sedad, Istan. ve nasıl çıkıyor ? lan Halkevlerile şehir ve kasaba,arımızı Hal-:odalarmd-:ı bellJ ba~ı tatbik sahası bıı-

..._ bul Kandilli kız 1be.!1 387 Jale, 1'tanbul Hay manen aydınlatır ve oldururken vasıta- lan b!r vazifedir. 
KURŞt:N DOLMA KALEM darpap Ha3t talebN!nde.n 1809 A11 Er~lirk. , 1 

· KİTAB larının azlıgw ı ve muhitlcrınin darlığı yu·· _ MtueUn düşüncelerinden ve duygulann _ (Son Post& haitralı) (Baştarafı 1 ind sa~ada) dan hl 
,... zünden Ha.lkevi açmağa müsaid bulun - • ~ ~a'.filltyan selim hissinden llham Ye 

htanbul Gazı o.mıanpqa orta okulu ._ Malltya Hae lllllf 3-B de 884. Nejad Sftner- zat bunların sansasyon yaratmak, ve .. 
1 

enerji almak için onun yığınları IQ1ne gir 
ıııt z de P'alk Tükel, 1sta.nnı :ıtilodtaruofJa Tll, Bandırma sabbe flrketinde Servet Tar_ mıya_n koy ve mahalleleri bu güze! te - m~k. o'1larla kaynaşmak, onlarla berabe; 
Kaleci 10tak 19 numarada Mtmft, İatanbul han. Qorla orta okulu .sınıf 1..B de 118 Mua- korkuluk ribi kullanmak istiyen ha • şebbusten mahrum bırakmamak. ve ytlk- yükselmek lazımdır. Böyle miltema.cil. samı-
Kal>ataı m 11.'le.'1 anıt 1 dt Mediha Otlr.oy, tafa l)enoeat, Afyon lise muf 2-A da ıowr berler olduğunu söylemiştir. sek idealini ayni zamnada oralara da u- mi t..emaslar netlcesindeı:Ur ki, san•atk!r, e-
tltanb.ı Tfic~ tiıkft ll8ul talebeainden Sll Jthun Tlcel, Upt Aybey okulu mııf ı d• Royter ajansının diplomatik mu - !aştırmak için. Halkevlerjnin kilçük bi _ dlo, ~llm, !dancı... ht!lA.sa hepimizin ba 
nmr.aralı Hüsnft, htanbal Beşlktaf orta e>- 1 numaralı Cemalettin, 1'tanbul O.lataaa. harririnin öğrendiğine nazaran Türk- rer nüvesi oİan Halkodalarile buralara mlllet.e dsha faydalı olacatımıza lnanıyo • 
tulu amıf ı de Hayri Al•· ra7 llae.lt idare lmh1 Murt km l"atma Aşan. Sovyet hududunda te'q verici hldl _ da girmeyi muvafık gördük. Geçen Bü _ ruz vt., ~lzd~m bu türHI çalı malar beltliyo • 
YUVARLAK DtlNYA KALEMTRAŞ RF.SİMLİ EL İSİ MODEIJ aeler hakkındaki Belgrad haberi, ~on .. k . . ı ruz. B n:-1enaleyh her Halkevtnln, Halkoda-

{Son Posta ........ _,_) !turaa H-dancıt İncirli cadde 5 numar• yu Kurultaydan tasvibmı alan bu ka - t aının fsl~me.oıı. gell~e~t yolunda o m hı• 
DAHSILU vı - haftalar zarfında bütün Balkanlarda bu .. '!k ı ,_ l 1 H t ... u • -

b~n~ul Be10tl• Taltsba ıı-.. ,_. de da Mahmud, 1ton7a l1se3t aınıt 4-0 de 831 rar, gun ı o ara.. 4 alkodaııile e ..... bUtiin mfiuener arkadn'ilarımızın, oa.ş_ 
152 Sam Ifın, f..ıtanbul llepsıd K'lmyabr Acın Karutat, Afyon U. muf t-A da T8 ve Yakın.şarkta hük:lm liiren Alman tatbik sahasına ıirm.if bulunmaktadır. ta devlet Ye P.ırtı nzlfe<larlnrı olmak tiz" • 
8ervlf .olı:alı: Lem'an lental. tatanbQI Tedai A.. tzmıı DemirJolu caddeli I02 harb propaıandumın mahmUl ola - Bizce, hizmet ve mahiyetleri itlbarHe re, dalına dikkatli, mfite!ff'bbL, olmalarım 
.. üncl 11k otul mut 1 .. 104 zmaı Ozctny. Dumarade feba'- euna,., tallenderun '9m - bilir. HalkeYlerile Halkodalan araaında hiç - ha~r~t Ye ıararla \antye edlyoru. 

tilt mı .. -ıtı- " d •-..1 '-·- ela . + • ._yın 7urddaışlarım ntş FIRÇASI ·-· OAIU ... meımur~ann an - &.UM Alman propagan n hır fark yoktur. ık.iai de memleketin te - YI 1 • 
IHIU- j akk' . "nla .. b . . rm senelik lstıklAI Ye tnkıllh savafl 

(Son Pa,,ta hatıralı) wranT Müttefiklerin Türkiy~ ile ittifakın- r ısı, 1 la ın benım.ıtenm-., irfan hayat.ımısda her !&hada dli t 
~ · · · '---ı n:rayı gıp a et -

*u Bedri Esen, E.stifehtr Deylet De-'-ol- S.11.rne b6lle an'at okııl• lhza.rt A ela 118 t k b ·ı · t1 · i ··' 1 i h eş.-ıe l d d b 
Ball Jan<Sanna lcomataaı )'ilzbql Saklb dan ve Yunanistanla Romanyaya veri- 1 sevgısının ~ enrnesi, ha1kımıa:ın kıy - ı tlrtr m~rhalelere n.ran mfllettmldn bu mft-

lan cer at.elyeAJ mont&J tı.munct ~;.,. (!atlı, &atiteblr .lılataıtp caddeal Mamure len garantilerden korkan ve nefret me ve a 1 ıye enn n yuKse mes u - .... e .. en e ekledJ~! hayırlı. feyizli 
Meh.med kızı Dtrlmtra •~ a mahall...t 180 numarada Tahir, Çorlu Cüm- eden Almanlar Bal.kanlarda propaı - susunda ayni ümid'erl~ ayni hf:r.metleri net!~ler1 · behemehal alaca~mn kanaatJmlı 
"" s, .una.nbal Tophane hurlyet Ut okulu mut s de 419 Da d Ar d k 'kü. ··k d 1 tl · m··t bekleyip umduğumuz mües..iselerdtr nrdır. Ş!mdl l73 H•'1kl'Y1ne IHhP-ten 8 Ratır 
"rtmealh aokalı: ı numarada l'•rlba Temts_ l1l - gan a yapara çu eve enn. u . . e•Inl \'e Hl Halkodasmı açıyorum MllletL 
IOJ. mudlu, Balıl:eair ~ atnemuı b4lfe.s1nde tefiklenn entrikalan yüzünden har - Ahna-ıı netıcder mız Ic!n kutlu olsun . 

t Mustafa Dadan, Bursa birinci ilk okul sınıf · ' · • · 
D S MACUNU &-B de 3,. Yqar, Diyarbakır postane lı:ar be sürüklenmek tehlikesine maıtuz kal Azız yurddaşlarım, . Aıtz Rf'i!lcüınhunımuz, 

An'cara Adlin aarayı brşıaı Bftnstt apar- •ıaın1a berber ltalfuı Yıldırım Yılmaz • dıkfarı korkusunu yaymak için ellerin Çalışma esasları,· dıl, tarih. edebiyat, Huzıırunuzla bizi şereflendirdiniz. Tazim. 
~~--~=----------------~~--~~-~~:·--~n~~~yçm~ta~la~A~mpro l ~~m~~~~~~~~.halk~n~~8U~m. 

R: • h l · v• kursları k't bs Heplniti hürmetle selamlarım. (a.a.) 

S d d 
pagandacıları. bu memleketler harb ane ~:ı .. "~ .. • ı a. :ı:a!ı ve ya -m1.ser e a sahnem haline geldikleri ve emperya-ıyın koyculuk, muze. sergı gıbı başlıklar Milli Şef cünkü merasi~de 
list menfaatlere hizmet ettikleri tak - . altında top'ana~ Halkevlerimizin umu - hazır bulundulnr 

<Ba4tarafı ı acı sayfada) nınt atlatınıt old$nu görerek k dl 
nim ki henüz çalınan dosyadan haber. kendine: en 

teri yoktur... - Yarm. doktor memnunı olacak 
- Ben, o cihetten. o derece emin diyordu. 

~ğilim. Bununla ~raber en mühim 
olan ~le bu telgrafta ... Şimdi doj'- AL TiNCi ICISIM 
ru Basra otclme gidelim ~her... Ali Hikmeti ziyarete giden bir kadın 
Galatasuayda tramvayda buluşuruz. Ali Hikmetin yaıttığı hastanede zi-

Bu jki dost ayni zamanda otele var- yaret saati bitmişti. Çiçekler ve şP.ker 
dı.lar ve madrım Roza onların p.kalaşa- 1rutulari)e gelmit olan ıairler bir kan:ı
rak içeri girdiğıni gtsrdü. dı kap1tn.m1ş olan kapıdan çıkıyorlardı. 

Sabri bey. dostunun mutlaka Bur- O !TTada komiser Sedad içeri girdi. 
aaya kadar gitmesi husuaunda ısrar Hastanın varlyett mhlyeejnin biraı daha 
&dfvordu: iyi oJdnfunu ·6ğremnişt1; onunla bir iki 

:_ Mutla1>a ıtit birader, Bursa kO.- kelime olrun konuşmalı idi. Hastane 
tnph<!n~sin<i~ seni al~kadar eden ldta- mftdftl"Dnden her istediği saat. hesta
bı rnutJaka bulacaksın... neye ~k mGsaadesinl altn.lf oldufu 

Nihayet. madam Roıanın yanında içtn k:\mcı ona mt~~ gittiğini sormadı 
fshak bey. dostunun tav.!lyesfnl yeri. bfle. l"'a~t o tam kap1cının yanından 
ne get"r.niye ve hemen hareket etmt- ~bn prfb Mr sevki tabtt ile yan
ye razı oldu. Fakat Bursada ~ kaJa- dakl bekleme odasırun kapıs'lnda bir 
mıyacalt , hemen geri dö™-"Cekti! lAhze g!~lenmiye lüzum gftrdü. 

İki dost bavulu hu:ırJamak: üzere Genç btr kaıdm. kiapıcımn ~nünde 
yukarıka çıktıklan zamiri. da madam telAşlı ~ hey~anlı bir halde duruyot'
Rcn.a onların arkasından bakaora'k ba- du. Sedad k~dının şu sözlerini işitti: 
filli salladı. Bir kihlb için Bursaya k• - Vıh Tah ... Bugün yarın bir daha 
dar J?ftmek delilttlne hayret ediyordu. ~lemem. Fakat hl~ olmazsa AH Hik
K:endi k«ıdine: •Bu kadar delflik te met beyin biraz daha iyice olup oJm<.· 
fmla! dedi. Amma ne Ç91"e ki dünyada dıtım öğrenemez miyim! 
her chu adam bulunurl• Kapıcı fU cevabı verdi: 

Evet; yalnız delil« de~l. hattl hay- _ Be'I\ ne bileyim?. Amma yarın 
ludlar da .. Amma madam Rozanın öğleden sonra iki ile üç arasında gelir-
alclına baydudlar gelmiyordu. seniz yanma çıkabilirsiniz. 

Avni günı aksam• doğru komiser Genç kadın bu kat't cevabı alınca 
Sedıd ve tahnrrl memunı AH Osman hemen sokağa çıktı: 
fi,araretle Mani~dan gıe~ kar_tpostalı Sedad, müth14 bir şüp~ ile birden 
münakaşa edfyorlaırdı... • sarsıldı. Bu s~si. bir yerde daha işjt-

Hastanede Ali Hikmetin bqucunda miştt. Fakat nerede acaba?. Bu ses 
bir hasta bakıcı onun derin biT uyku- Bu ses... · · · 
ya dalmrş olduğunu w hararet buhra- lArba NP) 

dirde ne vaziyete d~eceklerini korku mf s~rette ~ugune ka.dar gösterdikleri Ankara 25 (A.A.) - Halkevlerinin ku-
ve tela• verici bir şekilde anlatıyorlar. ,me~aı ve. al ıklan netıcenın memnun~ - ruluşunun 8 inci yıldönümü rnünasebe _ 
Alman propeıgMıdası bu gayretinde ba yetı mucıb old~ğ~nu bu vesile ile bütün tile bugün Halkevlcrindl! yapılan tö _ 

,.. tl B' ı·W· . t h ,...,._ vatand:ıc:lara iş.ttırnıe>k•en en biiviik haz d B ki 
ı.an t:!Ovye er ır ıgının aarruz a. ' - d k · ren e aşve · l Doktor Refik Saydıı.n 
ketlerini haber vermekte, b.ızan da1 n_ uvma t:1Y1~· Bununia beraber, he - söylediği bir nutukla hem bu güzel .,ıl _ 

· .. . .. . nuz tamamı1e ınkh:af etm · b H ı .; 
müttefiklerin küçuk devletlerın hakı- . ..,. · emış a7.ı n - dönümünü kutlu'amış, ve hem de yeni _ 

· tl 'ni 1ehdid ettigı~ 'ni iddia et - kevlerınden de bahsetmflvi, bu umumi den altı Halkevi'e 141 Halkodao::ının açı-mı ve en muhasebe ha ı.-:bıhar d · d ~ 
mekte ve Yakınşarktaki müttefik or - .. .. .. ın e yerın c T~ fay- lışını yapmıştır. Cümhurreıı:i mi7. ve .Ba-

datı goıı1rum. BugünP kail:ır acılmı' o t 
duhn Kızıl orduya karşı bir pando - 'en 373 Halk"vı·na - b ... ' "k ·k · b - yan nönü ile vekilJer, mcb'uslar, veka-

k kl 1 kl. d .1 . .. · en en uyu ısm1 ı- ı tl k. tb minanın u a arı şe - ın e ı en sur - zi memnun ed k . • e "r er ·anı, ma ııat müme>c:sillerı ve 
kt d . ece ~ek• lde çalıc;mıc:lıtr \•e kalaba'ık bir davetli kütı . . .ı 

me e ır. gelecı-k cenelerd d h b'lvük . k' f esı merasımue 
..n... • • de- .. e a . a 1 m ı c:n - hazır bulunmakta idiler. 

Reuterin diplom.a!ik mwıarnn lar gnsterecek yolu hıtmu~lardır. H~nüz . . . 
varn ediyor: kendil,.,rinden bekled i ~i:mi~ favd:lhırı ve 1 Ifalkevlenmızm ~çıJış .merasimine c;a-

İyi malô.rnat alan mahfeller bu si - rici hali alamarrıış nlan Halk.,.v,Primiz oe 1 at tam on beşde. ~:v~setıcümhur Orkes
nir harbinin Türkiye 1e taalluk eden vardır. nrıda biri bile tuhmvan bu (Jl"M trasının çaldığı. ıst!i~lal ma~ile brı~lamı' 
cih~tte tamamen neticesiz kalmış ol - kalmıs Pvlerin adlarını mi11et huzunı~da ~~ bunun akabınde Basvekil Doktor Re
masmdan dolayı memmındurlar. Türk söylem,.mck için bu senPlik m~saade is- fık Saydam nutkunu ira-i eylemiştir. 
milleti fngiltc·reye karşı dostluğuna sa terim. Başvekilimizin sık sık ~ürekli aıklf _ 
dık kalmakta ve aldanmamakta. P'aknt hu·mrunuıda bllhatt.'la t1-bnfü~ .. t _ larJa karşılanan bu nutkundan sonra Nu 
telaşa düşmemektedir. Türk milleti - tirm~k lcterlm ki. bu Hall<evıerlmllltn de, rettin Sevinin Kervan ndlı es{'ri gerek 
nin Alman propagandası karşısıooa• :rann bı~ııvıtcak olan yeni çalı11ma senesi dekor itibarile gerek \'azife alan gençle-

ııa.rfınc!:ı. d''-er arlı.:ada~ıarına -.etı......,ele-r1r.t · ·· t d·kı k gösterdiıw lab.vdlitine, zelzele mın - ..... rın gos er ı eri m•ıvaffa · ivetln rok gii-
ı..;• - f'llmc!r-kl hfitlin Yrı<:ıtalarla taklb ederl'~lm. 

taka,!;tnl gönderllrni~ olan he~·ettn re- Bu, yıı!m.,._ bır Pırtı loıl nldn-'u tein d,. ... 11, h!~ Z"l bir surette temsil edilmiş \'C törPne 
t!ri Sir Wyndham Deeds ~ahfd olmuc; - btr ıtına•:ı ec:Ira~nıe~ııtımı'I'; bu ~lerln mu. nihavet verilrni stir. 
tur. Bu hafla Ankaradan dönen Sir hıtıerın~ f:ı.ychh olmalarmın. hlı- yormıvan Ifo'kf'vi gençleri ve HalkP-vi önünde 
Wyndham Deeds. Türkl~n harbin metlldltı bf,. çaıı~m:ı tır. <fa!m1t mümkün oL toplanmış olan binlere,.. halk f.Ti1Ji t;11f 
müttefikler tarafından kazanılacağın - dutuna kanı bulundu~um içindir. fni';nüvü ge!ic:lerindc olduifo gibi Evrl"n 

dan emin olduklarını bildirmiş ve fn,. Milli Şefin söı:leri anılıc:larmcia da en candan sevgi teza -
"11tere ile Fransctnın Türklerden daha Arlı:ada~lar, hüratı göstermic:lerdör. 
tnoe ve daıha sadık doct bulamıyacak- Bu miie.~elerın muvaffaklyetınln haz ve 

. ttrefinde o muhitlerdeki her münevverin A,.,. bar1tra ,.,,,ni 
F ir f/,•pfro 

!arını illve etmıştir. ( a.ıt. )- hi&ae.cıt b•ı'undu~tı •lb1 ı ki n ili: 
• , b • n şa annın cec ·• 

tıtlnl haber verdiğim EYlerln bıt.~ında bulu
nan arkadaş.Jarım:zın da btı cen kalıştan 
blztm gibi mütee-:.c;lr oldultları.oa eminim. 
Bu Yoslle ile, Halkevlerlnde hizmet görebl -
lecek her vatandaş lçln, en açık Ye samı _ 
ınl bir ikaz olan Milli Şefimizin geç~n yıl _ 
lardcı bu kftrsüden lrad buyurdukları nut -
tun bir parçasını tekrarlıyorum: 

Ceyhan nehrinin suları 
birçok köyleri kapladı 
(Baştarafı t lnd sayfada) 

zayiatı hakkında henüz bir malumat gel
memiftlr. Yüz bin1erce dönümlük mah -
suJ. hasara uğramıştır. Karşıyaka köyle -
rint kayıkla gidilip gelinmekte ve irti -
bat ancak böyle temin edilmektedir, 

M'lli Şef diyor ki: 

Ankara 25 (Husu c:i) - Ist anbul Şehir 
tiyatrosunun eski ve muktedir eleman -
Iarınoan Ercümend Behzari Jialkevinde 
yeni bir tiyatro tecrübesi vapmağa ha -
zır1.'.lnmaktadır. Yakında sahnevc knyn -
cağı cSaklambaç. isimli komf'd iyc Ka -

cHa!kcvler1 bütün vatando.şlarıt1 mUşte _ ragöz ve orta oyunu tcl·n;;;; •.,•h;k c-dr -
ret malıdır. IIalkevlerlmlzin, tenıtz, Ieyizll rek orta oyunu sitilinde bir oyun tarzı 
?e ilerler bir halde olması bütün devlet nıe_ meydana \ıkaracaktır. 
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llNBİRDİlllK 
IA T AKHANISın • 

DUn lslanbul en canlı •azan: 8.etad Ekrem 

Yeni bir çnbuktar aranıyor! 
ir spor giinii geçirdi 

Fen rbahçe Topkapıya 14 gııl attı, Galatasaray Hilale 8 - O, 
Beşiktaş istanbulsporu 6 - O yendi 

L· • Galatasaray 8 - Hilal o 

G l ı l'ae kuvvetli bir vazivette olan 
a <ıı a l ., ' 

· aray :ı, zayıf 'bir halde olan Hi-
lialbuki kn.... _,_ . 

sah·bl . ,.~ye atunııf ırfan ve iz'an 
~n~ erı husran iç.indedirler; yokluk yü
Uın en varlıklarını verememektedirler· 
tik~~i, hayuhuy içinde yükselttikleri i; 
b 

avazeleri kaybolur· onları ic:"t 
uhınmaz. . ' ,..ı en 

l Bunlar. yüzmekle yürümek arasında 
Itri 'bir !arka malik olduklarından b ful ~ o -
~aga mahkfundurlar. Koyun, at, fa-

~· oküz, kedi, ~ek ve köpek, su hayvan
tı rı olnıadıklan halde, &uyun içinde de, 
Jkı karadaki fibi, yürüdükleri için yti-

Yor .görünürler ve bu fıtri ve tabii ha
~:et~~~ yüzQnden boğulmadan sahi1e 
ç . abı.ırJer. Halbuki suya ilk defa gir -

nı.ış~er~ir. İnsan ise suyun içinde, kara
dakı gıbi, alelAde yürüyüc:Je yfüemez, 
daha evvelden, husu& şekilde mesai sar
federek, Y'Üzm~ini, yani kollarını da a
Yaklaştırarak dört ayaklı olmasını öğ -
renmem· ··1-ışse o umden yakasını kurtara -
lllaz. İnsanın, bir çoklan arasında, bır :rn .. 
tn ustesnalığı da buradadır; hayvantaş -

adan suda boğulmaktan kurtu 'arak 
~anca yaşamanın y<'lunu bulamaz: fe -
illa çaya veya denize hiç düşmemiş ol:ı!. 

Bilnıem, maksadımı izah edebiliyor 
lllUYtım? 

...... Sözleşmişiz gibi ikimizin de ağzından 
""iekkür kelimeleri döküldü. 

Bir.müddet sustu. Yeşil gözünü bize 
dikerek karımı da, beni de uzun uzun sOz 
dQ. Sonra bir, iki defa parazit yapar ii· 

( A1"kası var) 

Hayat değişti; hele Türl~iyede baştan-

s
" SiOO Posta,, nın fefrikası : 1 başa, büsbütün değişti. Çocuklannız ba-

balarına: 9 - Baba. fes ne demektir. 'a'Or.] Diye soruyor; kadınlarınız büyük an-

i 9 J nelerine: 

1 ; ::-ı - Kuzum haminneciğlm, §11 çarşafl 
~---------------------~hzaJ: ~eynel Besim Su~ ~a~~e~~ 

bi ökcürdü ve nihayet şu suali sordu: Depeleri aştı ıh ı diye MI~ üç .azın cılız sesine cvazi!• Ricasında bulunuyor. Şer•iye mahk~ 
- Beni ne diye satın aldınız? Türküsünü çalmağa başlamışım. A:ra- icabı. ü'.gün, ülgün olruvan bır kadın melerini hatır11yanlar, pilavın ilstünde-
Cevab verdim: da, aırada bel kalınlığmda bir sesle: veya erkek feryadı katar~k, diinya istas- j ki karabiber kadar azal~ıc:lar~ır. H~ 
- Hulki Soyerin hikayesini din1emek A.::şadan gtVlr anam yonlannın yanında hasta bir Yahudi ka- ı böyle iken musiki eserJerı balhsil nde, 

için . . d k ? • • veya üç milstemasile, en nz e ı sene ~ 
. . . Demesini bile unutmuyordum Hoş· rısı vazıyetın e alıyor.. Memleketımz- b" d be . gcçem ·yer-

- Eski sahibim anlatmadı mı'. . , d b" .k. . • veJlsinden ır a ım rıyc ı 
tomboktoyu da hatırlasavdım gene bir e ır musı ı hareketı olmıyacak mı!. '-'- t f . "450 seneye 

- Eşref Şener mi! Anlattı, fakat ya - • • sunu:r:· ma ... :Juuum ara ı ıse 
rım kaldı . zımbırtı ile bir dümbelek çalarak kesik EslMtan kalma beş. on eserini.: olmac:3 kadar' yükseliyor. Geçenlerde klrk bet 

ve monoton S<'slerle: çalaC'ak, okuyacak 2ey bulamıyacaksınız. ""'ne evvel cNaztr olmaz sana alemdt 
- Nereye kadar biliyorsunm:? t f · f · ı ""' 

Galavira sagora şin en ccı tara ı, gazıno.. ı::az arınızın teksin• şarkısını besteleyc'l İzmir'.i. bir 
h 

- ~faryoranın Türkiyeye gPlişine·, da ·· d k b · · · t z nıza d - - · Nagavani badora yuz e se ~en eşının 15 asyon sa 1 zatı cyeni bestekArlar> arasında radyt: n: k~~~:~:~!nk~d::~.~irerek Maryora Dum, dum, dum miitcfevvik olmasıdır. Tanınmış sazenıle ile ilan garabetini bile gösterdiniz. B~ 
. Zım, zım, nm ve hancndelerinize karşı istasyon boyko- nun sonu ne olacak?. 

- Şımdi ne istiyorsunuz; oradan a~a- Divecek de.ı..;1 miydim?. Al'ah razı ol- taj mı yapıyor; yoksa obstroksiyon mu? 
ğısını mı anlatayım? J ı;• ı · · · ed t · da • · d ···•· · ··· 

1 • sun, radyo istasyonunuz bazı, bazı beni - Gahı ki er urreaı manım çıy e - Susuyorsunuz; yani cevab veremi-
- Evet.··· uzaklardan ses almak zahmetindt>n kur- Bestesinden, yahud: yorsun uz. o halde sizi ü zmemek için 
- PekaJa ... Sihirli, yeşil, tek gözüm:! tarıyor. Fakat bu himmetine mukabil 1 - Yine zevraki derunum. bahsi değiştirmeliyim. 

a?,ı~ da M_aryora ile annesıni karşımda 
1 
yüklettiği yüke ne demeli?. Besteleri Ba- Güfte.sinden yeni nesil nasıl mana çı- Evet; Maryora ile annesim karşımda 

gorunce, ~ır makine olmama rağmen, çok tutaya sığmaz St'.slerle okunan b!r kısım karsın?. Dede efendi, Hacı Ari! Bey, be.s- görünce ,aşırdım. Demek ki şu Türkle 
~aşırdım. O kadar ki müş'irem Bükreşte I şarkıların kulak yırtıcı avazel~rini pla~- tekir Lem'i, tamburi Cemil: anladık evlenerek buraya gelmışt.i. Mnryora da 
ıken Ankara istasyonunun bütün mede- lardaR naklederken neler çekiyoruz, bır amma bu muhterem ıevata vakti!e veri- beni görünce alAkalandı anuna yeni le"" 
niyet dünyasına karşı ba~ırttıeı havalar- bilseniz halimize acırsınız. len güfte malzemesi bugün antika olmuş- hamdaki yeni tarihle karş1ıaşınca sesini 
dan, Anlamıyorum; Mısır istasyonu bile tur. Artık resmi, hatta hususi ziyafetle- çıkarmadı. 
Garnıma gaçtı ılı cincesaz• ı piyanolu, düdüklü, borulu, rin menülerine ctarhana çorbası, irmik Aşk olaunı f5yle böyle amma gene i)'f 
Goynüme ıaştı ~ cazlı, irili vfakh viyolonlu bır orkestra helvası, patlıcan musakkası, tatar böre- kızmıt 
Hayda.au kıyafetine 80kmuşken aizin hitasyon ne ği, yoğurtlu pideli kebab, girmiyor. 



to Savfa SON POSTA 'ubat 28 

mle et rler •) ( Halkevlt:rimizin. çalışmaları: 1) 

~Ç--k--.. -b-.. - .. -k-_..~ı-A-d~-iye_V_e-ki-:in___,in Adana HalkeYı 8 yılda çok 
an ırı uç uyu ve Kütahyadaki fay dalı işler gOrdO 

güzel esere kavuşuyor tetkikleri 
Hastane ve Halkevi tamamlandıktan sonra elektrik tesi- KüW.ya - Şehrimizde bulun-

hir • b• h k k makta olan Adliye Vekili Fethi Okyar 
ıab da kurulacak, te yepyenı ır çe re ta ınaca b~ ötieden evvel viliyet datresine aelmlf _ 

ler, mahkemeleri, cezaevini te.ftif ve be
lediyeyi. Partiyi, Halkevini ve asker! ko
mutanlılı ziyaret eyleınişlerdır. . 

Ercumend Ekrerwin Adanadaki 
konferansı 

Adana, (Hususi) - Profesör ve mu
harrir Ercümend Ekrem Talu A
dana Halkevind& cŞehirlerin iman> 
mevaıunda bir konferanı vermi4tir. Er
cümend Ekremin bu konferansı allka u
yandırmlf ve kalabalıJl bir dinleyici top
lamıftır. Ercümend Ekrem birkaç gün 
fehrimizde kalarak tetkiklerde buluna
caktır. 

Aynca Selim Sırn Tarcan da Ankara
dan fe}ırimize gelerek cSpor. mevzuun
da çok enteresan bir konlerana venni~ 
tir. 

Bsrgamada fırt1na mUhim 
tahribat yaptı 

İzmir - Evvel.ki gece aaat 21 
de baıhyan karada ve denizde hay
li zararlın görülen fırtınanın Berga -
mada oldukça tahribat yaptığı mılaşıl

mı.yt:r. 

Çankında yeni yqılmakW olan HallceTn " 1ıutaM . . B'.1 meyanda bazı binalann k.iremit-
Çankın (HUıSUBi) - Çankırmm yıllar-1 baf\anacaktır. Bainna kadar bıtmesme leri ve çatıların kurşunları uçmuş, ye- Bir törende Halkevi buketıni tcLJıyaTtl ar ve bir köy gezbin<k htirahat e&onler 

cianberi çektiği sıkıntı elektriiinin fena. çalıfıı.cutır. . ni yapılan elektrik santralının ve bazı Adana (Hususi) - Sekiz senedenberi nan müsbet neticeler kayda bilhassa şa-
lılından, bazı gece yamp bazı ıece JUl - HaJkeıri blDalile beraber çok gen.it bır evlerin bacalan yıkılmıştır. Bir havli faaliyette bulunan Adana Halkevi bu yandır. Binlerce vatanaaşın okur yazar 
mamasından, kandil siW •ilk JUlPll- tabada~ bir ~k ortasında kurul • cam Jnrılmı.ş, elektrik ve telefon b~t - müddet r.arfında cidden pek faydalı İf - hale getirilmesi, genç kız'ar ve kadınlar 
dan ve daha sokakların tamamile aydın- ~ olacaktır. Bu binanın etrafı bu şe - lan ehemmiyetli hasarlara uğramıştır. ler görmüş ve istihdaf eyledıği gayeler 1 arasında biçki, dikiı ve nakışm yayılma
lık olmamasından ileri ıeliyordu. kilde tamim edilecek ve pek çok binalar Bazı zeytin ağılçlannda da zarar var- uğrunda en yübek muvaffakiyetle!'e er- 11, uyısız denecek kadar çok vatandaşın 

Bu derd uzun zamandır ele alındılı istimlA edilerek Jdcılacakhr. clr. miştir. ı muhtelif &anlar, umumi ve faydalı bil -
ba\cle maalesef gene yıllardanberi sl1ri1n- 'Omicl ederis ki Halkc!'Vinin bu yeni • Dil ve tarih üzerindeki çalıpna'ard.an filer öğrenmeleri bu komitenin faaliyeU 
cemede kaldı, bir türlü yeni telilat ku - bin~sında "°COnkt faall,.etsizUk yerine Geredede hır hırsız 4 ay öz dil, folklor ve milli tarihimiz ncktala- Nyesinde mümkün olmuştur. 
ruıamadı. ~~ ... ~ •• ~~~ .. ~!~~--~~~~~~!!'.:._ h~pse m· h',Om o'du nndan büyük istifadeıer temi• ediımış, Sosyaı yardım sahasında harcanan e -

Nihayet Çankın muradın• yüında Çorlunun gllzel bir Gerede. (Husual) G'e- muhitte derin bir musiki zevla yaratıl - mek ve ıayretler. binlerce vatandasın 
ermiş oJacaktır. Gilzel btr lokomobil w •• • • • 

1 
- Geçen .P~zar llllf ve eirçok vatandaş·ara muJatelıf saz muayene ve tedavilerini, fakir'erın y3r • 

. . 1 ~ .. __. tı '---·1 koyu • Mısınlı rede Ça?JISında ka abahktan ıstıfade e- Al tl . ·· r. t "] b d d .. ı . . k" . dmamo ıle yeni e ea.l.l'ıA ..c.ısa aunu - • . .. _ . ve caz a e en oare ı mtŞ, an &, saı, c&z ım gorme erını, ımsesız mekteblile~ın 
• ,_ ___ .. A ___ 1 .... _ • ._ elen Elvıran koyunden Mustafa Şekercı k k ,

1 
d ·· kk ı.. ı.. · . . 

maktadır. Makıne a-.-uu .-u~.-.-- •-m.. ki . ve or estra o arın an mure e., .ır ı yemek, elbıse, kıta9 ve harçlık bulma -
Y ln şeh• be'-__. enı..a- -pı- gawıten t lo ağırlığında bır teneke "k" bek . t .. t . k k t 

tır. a ız ır te' - Y WDI J- h 1 '--kk . . . musı ı §C esı ee .suı e mış, sı Sl em larıru sağlamııı son zelzele felaketi dola-
ba U ----aa e va, ve al Bakiden bır eldıven, attar · · ı ı h Jk .,., 

lacaktır. Fakat bu if y uzun 9\U_..... Se . . s:ıl olunan pıyes ere a ın temaşa sev- yısile seferber hale gelen komite aza'an 
için birkaç aya kadar yeni mot6rl• ~ ttar Sevımden bır kasket çalıp çarşı- gisi ve bu temsillerden ıüdülea ıaye te- .. .. 

k eski -"'ir b tt _ 1111 dan çıkarken yakalanmış, hemen cürmü- . ed"lm' h ,. 1 A buyuk değerde başarılara varmıştır. Ieti'.ece ve ~· a ına -WJ- . • mm ı ış, sporun er nev ıne lususı . . . 
verilecektir. mefhud mahke~esıne verilerek mahke- bir mevki verilmek suretile ıençlw ara- Zenıın tur kıtıbsaray ve okuma oda -

Bu ıüzel esere tavupcaklanndaa • meee 4 •Y ~ gun ceıaya çarptın~§ ve sında geniş bir spor muhiti yaratılmıı, lan marifetile millette okuma zevki u -
tayı Çankırı halkı fimdiden .-.tDg " u.. · ti" bi I d köylerin ve köylülerin ka1kınnıac:ı ye - yandırılmış, neşriy.:ata bilhas~a önem ve-
m"mnuniyet duymaktadırlar. ™mıye ' r va pn ·~ lunda maddi. manevi az!m ıayret ve fc.- rilmiş, muhit için ltüyük faydalar doğu-

Çankında hutane lflerıne bllhaaa Giresun. -::. Uzun yıllar Tıcaret I daklrlıklar sarf Pdilmfştir. ran muhtelif ve müteaddid sergiler ve 
arilmkü 1 eh mmi et vertlmektecbr Odas! ~ıslıgınde bulunmuş olan Halk dershaneleri ve kurslardan alı - müze açılmıftır. 

n ° ~ 9 'I • Huan Feridun dört mavnasınm yıllık g,._ • • • ., • 
Bu . da muhıtin dotimadktorlarad kard.!...~dır- lfrt olan iki bin lirayı her yıl için ıehri- Gereoede hir köylü k"za 1 Erkek mı, dışı mı o.dugu b~h 
dili rağbet ve i an ~---- • ,_ · K be rü 

- • . 1ıutan ...... _ • ._ mtz <;ocu .. Esirgeme unımun:ı .te 1 kurşunu He 'a .. a andı olmıyan ltir in'k yavrusu 
K•) ve şehır daima qe • ..,... etmlfttr. Hasan Feridunun ~ngınlert - J 1 
nunla beraber civar kazalardan ela aeJ.en min güzel bir nOmune teşkıl eden bu . Gere~e .. <Hususi) - Kazamızıa Çayır- Bit'~ ~uaui) - Hadi adında bır 
hastalar vardır. pttat duyıusu muhitimlzde takdirle lu\r vıran koyunden Durmuf av yapmak ü - fA}ısa aıd mek ıeçenleı:de ıarib bir yav-

Memleket hastanesi ldlçOk 6l~de da- plamnıftır. zere arkadaşlarile birlikte ormana &it - nı doğurmuştur. Bu hilkat ucubesinin 
bt olc:a bugüne 'kadar memlekete .,t fay- Çorlu (HUSUlll) _ Çorlunun büyük mif, gezerken yere aüşen ltir arka4aşımn erkek mi, dip mi ol4uju ıimdıye kadar 
dalı olmuştur. HMtanenia rontc- ciha- üfıuu kalabalık köylerinden biri Ad~nı farım s'lltıc; knonAratifi çiftesinden çıkan saçma i\e sırtından ya- tefrik edilememiştir. 
11 .s?~ sistemdir. Geçen yıl ftO yataklı bir :: ~isinlidtr. Halt çiftçi " toprak sa- Adana, (Hususi) _ Adana tarım sa- ralanmı~ır. Hadise hemen ?ere•eye ha- Ayni zamanda H ya~ mutad llra
dfhıhye pavyonunun IDfUIU bqla1l - hibidir C&nerd toprak makineli ve tlf ~tifi Jrurulm ve faaliyete ber verılerek C. M. U. Samı Erkan, hü - zatını da uzuvsuzluk yüzunden yapıma
nuş ve resimde p;ıldQtl weJd1de ta - çefidll • llnfat yapan k&y ballmun yü • pçmlf .=:ınuyor. Bu;Jnıerde koopera- kdm~ ~ekimi, jandarma ~•mutanı .ki - makta, fakat Jtuna ratmen yqamaktalJır. 
mamlanmaktadır. ~ 1mmının noa.nıan dinil daima ıtlldtırmektec:lir. tlfin idare he ti ilecekttr. y.e gıtmışler, yapılın tahk1kat netıce -
baharda tamamlanacak ve açılacaktır. B1I k . ye seç ıınde Durmuşun kaza neticeıiıule yara - Adana y llyat umıml 
p$\'yon sıcak ve quk ıı.va tertlbab ne K6yde mevcu4 talebeyi anca ısti- k t 1 b landığı ınlaşılm~ır Yaralı hemen .. - ,. • • t 1 h 
bütün asrl ve fenni konforu bavtdtr. ab edebilen d6rt 11nıflı ve tek m~al - Baybartun U'" U UŞ yramı lu memJeket hasta~ne ~ön4erilmişür. lr9<' l"''R'R op an Si 

Bu pavyonun açılmulle ÇuaJmı 19 ltnali bir melrt~h meveud iae de bına - a.yhurt _ Şehrimizin kurtuluş Adana, (Hu91nc:O - Adana villyet u-
ıüzel bir sağlık evine daha UVUfllWI .. nın kifayetlizlııt ve muallim kadro • günü 'llan 21 Şubat, büyük bir M - A va ık ta 24 Sili ~arın mumi mecliai an son toplantısından 
lacaktır. Yalnız burada fUnu itiraf ecS. sundald .noksanlık yi,\zQnden tahsil yecan içinde kutlulanmıftır. Merasım • d" . f ~nra kıt meaaıaıpe nihayet vermlftir. 
Uırı ki, hastanede kıymetli operet&- .,. çalındalti bir 90k .yatvrular ilk tahsil aaatinden evvel bütün lrilkfunet erkim, ŞI Af 1 bir l"hna U.mumt meclis varidat ve masraf bütçe-
t.şhekim Ruhi tek baflnadır. Bir tek mecburiyeti harieınde kalmaktadırlar. tefekküller, okullar, binlerce halk COm- Ayvalı~, <.Hu~usi) - Evvelki ıece ~a- lerini 851.119 lira •larak ıeDtt ve bbul 
aktorla koca hastane f6pht!9iz çevrile - Resim ~6yün .. Ciım~uriyet meyd~nını huriyet bulvannda toplanmı, ve saat 10 .. 10 sabada. yırmı dort ~aat 4e~am eden §ltl- etmi§tfr. 948 içinde maarif ve yel inpa-
mez. Dektor bekliyoruz. ve Atatürk bustilnii giSstermektedır. da Halkevi bandosu lstiklll marşını ça- d4:1li bır fırtına pazar yerınie 1 seltzeci tına ehenunfyet verilecektir. * larken bükü.met ve kaley.? bayraklar çe- 1 dükkanını tamamen yıkmış, liman4a bu· j 

Ckrenla 11 lellellk Mr mahtan iNi kllmiftir lunan 60 tonluk 9ir Yunan metirü de .., • • b 'd 
Çankın bu yaz çok büyük ~ pıel bfr cıvecte ıı aene ıııraıt mahallesi muhtar. Gece ·beledi tarafından bır ziyafet karaya çarparak muhtelif yerlerinden Sögt•ddı kar 40 SPntımı U 1 

ltalkmne ~vıqacaktır. di 
1 

•
1 

da ::ı;::n ~an :~~n: "::u:n~:.ı:; veri'miı ve H~e'Yi tarafından da mü - delinmiştir. Bu arada ıtir iki sandal kay- Söğüd, (Hususi) - İlkbahar gibi P-
b~tnanı~ ~~~. :_:;:ı e ı::ta utta. samereler ~rtib olunmu~ur. j bolmuş, bazı binaların kiremidleri uç- den havalardan tont'a ıtirdenbfre kar 

mıttıT 7 ._.._.,, muşwr. İnsanca zayiat yektur. 1 yatmala llqlamııtır. Yatan kann top-

- Hasan Bey gazetenl
sütunun -zin cEkonomb 

da okudum.. 

Pezar Ola Hasan eey Diyor ki : - rat üzerinde kaıınıııı 40 santimdir. Tipt 
Geredede bir ih1 yar kalb telırat teııennt kopardığından muha~ 

• . . Hance arpa lıra

catı baf1amıı... tık olarak 
20 bin ton~ ••• 

... Bu rakam ilerde da
ha fazlalapcaknut ••• 

Huan Be1 - Desene, 
bir müddet daha bira yü
zü a&'emfyeceliz. 

sektes"nden ö!dO re telefonla yapılmaktadır. Posta otomo-
Gerede (Hususi) - Kazamızın Düzköy bili de yo\una devam edemiyerek aeri 

köyünden yetmiş yaşlarında Jlamazan 1 ..a.ı: •• ı-
Gereded k .. .. . k "k K uvnmuş ur. en oyune ııtme te ı en aşan -----
mevkiind: üzerine fenaı~k ıeııni,, yere Adanada sürekli ya~murlar 
düşerek olmü~r. Cesedı yelcw'ar tara - 9 
fından görülerek Geredeve hal>er veril -ı Adana, (Huswd) - Bir haftadanberl 
miş, mahalli hldiaeye c: M. U Sami Er- Çukurovada sağnak" halinde yağmw:ıar 
kan, jandarma komutanı Asım Kanbur düşmektedir. Bu yuzden pamuk ekıınl 
oğlu, hükumet doktoru Bahri Cansu &i - gecikmiş bukınuyor. ~Jhan~ kabarma
derek yapılan tahkikat ve muayene ne - undan dolayı bazı koyler, bılhassa ce
ticeainde kalb sektesinden öldüğü anla - nub köyleri arazisi sular altında k»-
•lmıftır. DUftlr. 



26 Şaı..t 
SON POS'TA 

Dün İstanbul canlı bir spor günü yaşadı 1 Bir doktorun glln111k 
notlarından (Bqfarafı 9 1IBıCU ~) olmuş ve her hareket ayrı ayn alkış - .l===============ı Yapılan bUtıün g--4_yretıere ağmen lanmıştır. 

n~t:ce değişmemiş ve maç 2-1 Bey:~ Galatasaray voleybol Yarım baş ağrıtan 
zun l"b d Ynr.IJD b~ winlanncta, ktılıı.k l.stlkame-

ga 
1 

İJ'Etile tıi~r. şampironu ol ıı ........ ...,. bmlld-.. -.. ... v~r. s - Siileymaaiye o . . iertlb et'iği lbllthn "'""',,. ""1latilarda her -en 
Taksim ..tadının ye,gfine i:ıirlnci kil- Beyoğlu Halkevınuı · la .,,..., ..,.,_ __ , 4fiıönmet "°" 

ıne müsabakası Vefa ile Süleyınaniye ı.~'leybol rnaçlan llinali Ga~~7' Rzım:m. Sebebl ıtayln n tablt edllemı_ 
aras•nda Şazi Tezcanın hakemiiğile Mühendis takıntı l.1"8stndlı "'J~~İ 

2
• yen ıbu ılihl lbaı .ıatr.ılannda zabJren d!J-

oynandı. Bittaç Sülevmani~·e mücu - Ço"k sıkı olan maçtan eonr.a . !erde lblr ~ ıcö~ ralmen 
mundan SC>Ju'.a 11:1....c_ ::ı~-ıihal ovuna ha- l 6-l .f, ı 5-H Galııtasaray galib gelmiş mutlaka Cll§'lmn n ~ne ıtemlklerttün 

" 'ÇLQ "W:: " rontcen muny,eneaı. ,yaptırilmalıdlr. :Esa. kim oldu ve Bakin birinci, Sulhi ikin· ve şampiyon olmuıtur- ...,. .ıı, nıl!Yolraııı.rı ....,, dotıJdlr. 
ci ve üçüncü sayıları kolaylıkla ya'ptl- Befiklaş sokak tcoıusu Bundan maada ;al) fakfiltem dişel mek-
lar .. na.•re sonuna aoğru bir Süley - Be"ı'kt"" klu"'bü tarafından tertib e- tebJ bu glbJ cna~neıerı meccanen de 
ma ı ka ha ' ~ yapmaktadır . .Bcb'lece esaaıı ;yapılan .tet... noye 

1 

ar datJamıa 'kızarak sa • d"I ·'lıninci sokıık ttoşusu 4200 met • klkle.ı. blrç0t dela ._ dlpleıtnde Yı lerkettiğinden Süleyma;niye maç 
1 

en ' '-·•"• miDonın 11tlhabl11< •e <m<ıertnae "tl8Uer deva --1-- r.e .olar.ak yapı .... ~- . mınca on ki§i oynamağa ml!ı;uuı • R • 1 "4 56 ıda'kikeda bı - mt'.vc.ud ıcld'Qfu t.ezahCr etmektedlr. kaJıd': ~"'Te 3-0 Vefa lehine bitli. . N_et~~ ik":. T~dori üçüncü ol - Bundan maada oebebl ta:rın edlleml,..n k:ncı devre çok durgun oynandı. nncı, Y ve her .ak§am ~len ıkiiç.ilk ıharuet ı6e-
H-- ı"k· t k b"' ··k muc:tur. . :re!füler.tndc de ıdJ41erln i!lberiye.tle llibeb ~ ı a un ovuncularında uvu • "ldı 
hır ısteksızlik gÖze çarpıyordu. sü1~y Milll ııureş lakımımız saçı :,::.,;:.•=:o!:~'"":.;:~ 
nıaniye bu devrede daha iyi oynamac Dün Be)'-Oğlu Halkevinde yapılan muay""eaue derbAI n.zı;-eı .,. ,.beb 
sına raümeu Hakkının attığı iki gole son seçmelerden !Onrı:! milli .~reş ta - mııydana çıknıalı::tadır Te hMtalar dn lnfıt'j olamadı ve ınaç Vefanın 5-0 ga- !Gmı ~u ekilde te.bit edibrJ§tir: silr'atıle !iylleJmektedlrler. AD1 takdirde 
libivetiJe neticelendi. '6 I 1öıo: Suad (Ankara). 66 kilo: menşl"1nt oral&rda.n alan btrçolı: ent.anlar 1 ~l"l ve iltlhablara maruz k&lmacağı dalmn kinci kuma grup birinc"Jeri Ya'i"r Doğu (Ankııra), 12 ~= ~ .,....,, ., ..... a1mmoJJ;m. Bu ..ıhı..,,_ 

b IJ' ld (Ankara). 19 kilo: Mersinlı Afıme ' tan " Ut.ıhabı.nn ıt>azan myatı -tetınke-
. . .. 8 

1 
,() U .. 61 k.Uo: Büyük Mustafa, Ağı?'.: Çoban ye soktutu -da ~r1llm~. ~n~ı kı:me maçlarından en mu - Mehrned. 1--------------:1 hını •kısı dun Tmksim stadında ~'."P~ : 56 kôlo için Kenaiı ;Je Hii>eyln ara- ...::.:::,.;!;:~..:::::':..,~ mışt:ır. Bu maçlarla A ve B namıle ild d b ..n-şam bir müsabaka yapıla- 41l'de Sıfteötll'I muabeluaa .blabWı. ~- lm . . . k"" sın a u d.K. 

o·-.t'n ayrı ış 'bulunan dkıncı ~e cak ve kazanan mmt tıı]nma girecek -taknnıarının grup birinci1crlıü tayın . • 
etmiştir. Taksim stadında ilk maçı tlir-

Beyoğlııspor ile Galatagençler yapmış Ankarada 
lardır. 'Çok sıkı g~.,en maçın lbirmci 

devresi o..o beraberHkle bitımişlir- Dünkü niaçlar (Bqtanfı 6 DCI aayfada) Beyoğluspor ikinci devrede kornerden 2 - Hail hazırda glln!fillllmilz doniz 

-·-·------·-..... -··-------
Deniz ve denizcilik 

Sayfa ı 

HER AYIN YEDiSiNDE 

MiLLİ 
PiYANGO 

bir gol kazanarak oyunu 1-0 galib1 - Ankara 25 (H~) - .B~~. 19 mücadelelerI. 
Yelle bitinni, !ir. Bevoğluspor bu su - Mayıs sto<dında S bın 80>:"" önünde Alman deniz tarih kitablar. der ki: 

-A-u~~c -~=~~~~-~-~~~~~-~~~::~~~~------------•••••••••' İklnci nıüsabaka Bcylerbe)i ile Güne; ile Harbıye arasında idi. R~r - büyük donaıuııaıamn tefriki m..ı.i ;ıe ..o 
Kurtu1u, arasında oldu. Gruplannm en biY"liler Güneiin bütim p,yrefl.erıne ımnl!!Ob edeblliril!. Yoksa snaece ae -ı 
iyi iki •.akımı olan bu klüb1cr1n maçı rağınen maçı 4-2 kazan.~ıl~- .. nlzalh lıare'klh 1bizı ınabad.uruza g~tfi-
çok Çetin o1du. Birinci devre 1-1 bera- Bundan sonra ınra gunun en mu - remezdi. Deniznltılan irnllandık, Mat 

100,000 LiRA 

berlik!e lıit!i. ikinci devrenin sonlan- him maçı Gençlerbirl!ği • Muha:fızgü- donanmamızı denize çıkarmak mOmkün 1 
na doğru büyük bir gayret sarfeden eli maçına gelm~. Gcnçlerbirl!ği o - olamadı.] lşte buaün Almanya, harekAtı 
lleyJorbeyl sn~ açıklannın attığı gol - yuPa baılar başlamaz Muhafız kale - yalnız denizalhlar He yap>yor. Çtinkü e
le ımııçı 2-1 kawnmış ve B grupu bl· alııl taeytke başladı. .. . linde Bllyük Hııriıdeki donanması yok . .• 
l'incisi olmuştur. İkinci OCfune maçlaı::ı Fe.kat lbu 'tazyik çok sür-medi, 'Muha- Bu mUhim sebeb lngııtere lebine olan 
diğer taknn!arm' y.apaaaklar.ı ıınnçlar la fız§iiçlüler Gcnçlerbirliği hleıtl;ti şü 1 kanan ti erimiz! kuvvetlendiren ve Al-J 
blri<aç hafta sonra J:iltmek. A ve B ı'agmuruna tu k çok telıllkelı va - manyanın denizde galib ııel~i 
grupJarıı lbir.indleri ili-defaıkarşılaşmak .ziy.etler ihdas ettHeme de Gençler.birli- kuvvetle gösteren bir Amildü-. 

EUro!lle ikinci küme ,şampi~onu mey- ğl kalecisinin ve nıtldafH- gbel Şimdiye kadar ,araüğllmllz a.nı, ..,;;. 
dana çıkacaktır. ve fedakir oyıntlan netı.~ •hnmn· cadelelerl ı.e, yukanaa da tebuilz ottır-Şeref stadında yapılan ikinci küme sına im'kan vermedi .. Binncı de~e .da- diğirn flbi harbin netlcMine iem ede-
tnaçla:rınaa. Davudpaşa. Feneryılmaı - ha ziyade Muhafızgüclinön .hA~ye- cek bir muzafferiyet kaydetmeıriiJtir. Bh 
za 'hük'llen galib ıgelmisti!r:. ii rıltmda 0-0 ıber&!ber~ Mtti. . . • . gerek gazetelerde ve ger?be ajans ha-:Şişli takımı da 1-0 Eyübü yenmiş - İkinci devrede ae Gençlerbırhgı vadislttrinde daha çok bıreler Mınanla-
tir. tehlikev.i sezerek .oyunu mkı akınlarla nn .ım.ıazzam dentza1tı harek!tı hazırla-
f at"h H lk . k ı. k Muhafı~gücü kalelfne int!l:al ettirdi . .dıklanm .göreceğiz, fakat ortada ı.acına-

1 1 OV! SO a" OŞUSU Fakat bütün gayretlere rağmen gol cak bir ... k'a nr ise o da bu 'beabaht 
. Fatih Halkevi tarııf:ındnn ~b e - çı'kmıyor. Devrenin 33 üncll dakikasın gemiler ne gidon Alman denizcileri•• ni ~~kn sokak koşusu Topk1'pı. Edırne - da Muhnfızgücü kalesinin karışmasın- hayet kur'ban olan A'lınaıı ml1leti&r. 
"1 "olu arasında yapıldı. dan istifade eden Gençler!ılrllği oyu - F. L. 

"• ~Ü"."b•kava 21 atlet lşlira'k ehni• nun yel(ftne ve gııllblyet SRJ'l..<ml yap- - .. ·-·----· .. --··-·--·-- -
d k" eiıcede: Kalespordan Takfor 26.01 ma~a mm.'affak .oldu. Muhafızgücll hiç ANAPIYOJEN 

a 
1

kat.'la birinci, Bftyükadasoordan o1mJ.ZSa berı:.berliği temin etmek Jçin r; ~ Lerı.r 26.38 2 lldncı. gene Bilyükada - 1 da muvaffak olamamış ve Dr. IHSAN SAMI 
Sllordan Yasar 16.5 '1 üçfuıcii olmuş - ça 

1~~~Gençler.blrJ!M,..tt. ıaa1ebesile latro~tokolc, .ı.tafilokolc, opnöınolcM, -~ larrıır maç allliı~ eı pİJaa&J&alJdor.iıa .,apbQl ttban • .,..,., ..awo 

· ne lcelennı"ıd:ir. n ••• ''""""'""'-"-" ""'...ı.ıı .... M Balkan bisiklet mDsabakaları :Bııııifn .Ankarail• bu :maçlardan bas ' .,,a ...... --•-• 
se~melerj ke Askeri Fabrlka1argüdi ısa.hasında 

Y baıtlnmn me'kie}jler 11~ maçları yapıl -
letlRornanya.da yanılacak BaTuan bisik- m;c:, w San'at olru1u Maa.rlf Cemiyetini 

rnüsab~ala:rma haz.ırlik olmak ü - '3-;0 'Erkek lisesi İnşaat o1rulunu 3-1 
tere tertib edilen :Oisik1et müsabaka - ' : 

1 
d1 

lcır: biri cl tlfi vıenmıc: er r. :ının n si n Hacıosman bayı - p ~· k leJ"ile Ticaret ll~eii O-O be -rı - Mecidiye köyü yolu arasında 42 ° ıs 0 

kilometre olarak 'vapıldı. 18 bisiklet - nıbere kalmışlardn·. 2 
çinin isfuoak etti v: bu .müsabakada: Jı.1:ekteb1er .arannda ~anılan kilo -

gı. . . metreHk kır kosusunda Gazi llseSin -Baret (Kele) bT-.nncı 1.30 saat O - de Ahm d 
7 6 213 11 

birinci gelmiş -
hannes (Kale-) ikinci. Halid (Topka - tfrn e · e 
Pı) nçünc:ü, Niyazi (Feneryı1maz) di'\r . 
dil.neti ~elmiş1erdir. 

Beyeğta Ha'kevintle spor 
Bir yangın başlangıcı 

musameresi 
Dün ~ece Tahtakale civarında dev -

riye vaz1fesi yapan zabıta memurları, 
Tomrnk so"kağında .. sayılı Meh:rnt:<ie 

1folkcvlerinin yıldönümü şenlikle - a'id 'kömürcü dü'k'kanından duman çık-
ı; mtinasebetile dün Beyoğlu Halke - t1 ğ.mı glSrerek dükkandan içeriye gir -
Vinde büyük bir spor müsameııesi ıve- ~lerdir. 
ıilrnı11tir. .Memurlar. güJ?dilzden dükkana hı-

ilan Tarif em iz 
-· . ·-··--·--

Birinci sahil• f(}O laınıt 
/kinci aahilı! ZSO 1t 

Oçüncü ca'hile 200 ., 
Dörtlii.noiı •alıil~ '10() » 
1 ç ıaltilder 60 • 
Son ımhile 40 :» 

Mu1.17en bit m11daet nt1ınaa ıu
ıaca '?11llrt.&röa Uln ;Jlg>b:racatıar 
aynca tenzıı&tlı tarıJemlsden fatttade 
edeceklerdir. 'I'am, yanın Yt oenet 
sayfa UAnlar için ayn bir ta.rife da.pjj 
etl.UmLttır. 

Bon Po,ı,4;a 'nm ticari ll!nlanna ala 
işler !Çl.ı:ı ıu adre,,e mGraca.at ~ 
melidir. 

i.lwdı& KoJle.ktfJ .BJrke&I .Birçok drılvetlilerin bulunduğu bu ralnlan manualın döşemeleri tutuştur 
spor şenliklerinde kızlann filetli ve dui!ı.ınu görmüşler ve ateşi söndürm~1ş r...-~~..-ıııııd"lllı.---~~"""~~ıvıı..,...., 
aletsiz yaptıklan jimnastik ıPek güzel }erdir. 

ROMA TIZMA BAŞ, DIŞ, SiNiR ağn1arı ve ' ... 

GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman ka§elerile derhal a-eçer, ~c.rbında g'6Mle 1- S kate alımr. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık= 2000.. 

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

12 :: 250 ,, = 3000. 
40 ,, 1-00 1' = 4000. 
'15 ,,, 50 " = 3750. 

21.0 25 = 5250. 

Türki.ı1e 1 ş Ban1casm~ ~ara ijatırmakla yalnız pa1".ı biriktirmif 

olmaz, ayni zamanda tııliinizi de denemiJ ohırıurıwı. 
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IERDiRiZDE ueua COCUILIRIRIZDA 60ROUGUnUz: 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun makad 
kaşınması, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, 

gece korkuları, görmede işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 

HiÇ KORKMA YINIZI 
Bunlar yiyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsaklarda yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucanların tesiridir. 

Bunlardan kurtulmak için Eczaneden bir kutu 8 alınız. ve içindeki 

tarife mucibince kullanınız. O., derhal kurtulursunuz. 

Her Eczanede kutusu 20 Kuruştur. SAN TA ismine dikkat 

1 

BAŞ 

DIŞ 
NEZLE 
ROMATiZMA 

Nevralji 

Kırık ilk 

Emekli, Dul Ve Y etimleria Nazan Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

1 

Maaflarını Bankamıza temlik ettlrmft -eme alan emekli, dlll w ~ 
Jlazlran-Aluatos lMO tıc a1lıtlannm ~ 1/MArt/940 \&rlb1nden ltıbann bafl.a
aacutır. 

1 - Maq aahlplertnln temllk muamelM lçla enertnde bulunan blr deTI'e enel Ban
bmıT.Ca ver1lmlf heaab pu.alalarının al& lalmında JUılı li1n Ye saatlerde, fotıotraru 
niifuıs ctlzdanlarlle blrllkte Banhmısa mttncaauarı. 

2 - Herhangi blr aebeble mezkdr heab panlalarına tediye gün Ye aaatt 7azılınamış 
olanlar varaa, bunlara ald maq aahiplerlnln ı Martıan enel bankamıza mtıracaat ede. 
rek etin ve saııuerını ötrenmelerl, • 

3 - A3ter1 malQllertn mtıracaat.ı Mania ilk Ud stntl zarfında tabul edllecetlnden bun 
can sonra vatı olacak mtıracaatıarm d1ltr mut abiplert rtb1 muameıe,e tlbl tutu.ı. 
catı ve malfillerin ntıfua telkerelertıe lU'lmiJW tnıdl cüzdanlannı birlltte retlnntlerl 
1lln olunur. (1347) 

• 
Ekze1Mn111 lllcıdır. 

Yua ve çıtianlarda kullanılır. H• Ecz~ede kutuıu ~ kuruştur. 

ve botun 
ağrllarını-
zı derhal 

keser. 
Lüzumunda 

günde 3 ka· 
şe alınabilir. 

"SLAVONYA,. 
MEŞE Parkesi 

Blrincl kalite meıcud slok vardır. 
Sipariş kabul edilir 

NIKOLA DAVRANOF 
Kontr pl&ke ve parke Jaluzi tJoa
retban .. ı, Mabmudpaşa Bnytıt Yıl-

dıı han No. t ı-ı• Tel: 22870 
Telgraf: Dftnano IAtanbul 

-'~~~~b_t_an_b_u_l __ B_e_led...;.~_es.i ...... h_an_ı_a_n ______ _.f ( 
Üattldar ıtfa!Je blnuı bahçe Jatlnad d11Yanntn ~el JtJ.smının tahklm1 ltl 2490 

numaralı kanunun te ncı maddeslnln B f\kraaına tevfikan ııazarııta lı:cp'lUlmUftur. 
Keş\! bedeli 904 Ura 13 kurut: teminat& 111 Ur 82 ıc t Şa tname za.bıt ve muame
lAt mildürlilitil kaleminde görülecektir. tbaıe .;/l/HO ur::ı1ur~nür aaat H de daim1 encü-

TIYATf<OLAtC ) 
lehlr tl7&troıa 

l.IUklll caddul komedl kıamında 
aQ&m •aa' 20,SO da 

Herkea kendi yerine 

mende yapılacaktır. Tallplerin teınlnat. --- ..... bl nAo ... hnıa ald tacaret Balk Opereti: Bu aqam • 4• 
t '•lerl müd"- -us nya me .. tu an, ...,. ,~ il O K 

odası ve en "'l udütUnden alacalQan fenni ehlıyet. vealtalarlle !:hale 1tin Ç uyumcu 
muayyen saatte daimi encUmende bulunmalan.(lS29> ............................................... --......... . 

-:::==::--:-::---:--=--::::-::----_:_:=--------==::- Son Posta Matbauı 

[ IAğıDz, bo2'az iltibaplari),. 'şe diı seti kuanamya&Jndau 
Nep'iyat Müdürü: SıEim Ragıp l:tnet 

ram _ .. _ lltlh... ..-. •-M• SAlllftal: ~ ::. mç .. nun ı:ı·, olarak garga .. ., - ~,..._ peaı W ...... - -. f114S!sft& 

, Kast m oteli 
To lı hmed Gül·· m 

fstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste
ciri merhum Ziya mahdwnu Fuaddan Tosyalı tüccar Gültiımade e.,. 
Ahmede devrolunmuttur. İçi ve dip tamamen tamir ve her türlü lhtl -
~ yaC3 cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenileştirilmiştir •• 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedı : 265 

Zirar ve tıcart her neyi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat ~ankuında Jrumbarttlı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 lirası bulunanlara ıenede 4 dıta çekilecek kur'a ile aşajidaki pll • 
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ac!el 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 .. 2,000 ,. 
4 " 250 " 1,000 " 

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

.DİKKAT: HesablanndaJd panlar bir ıene içinde 50 liradan .ıı 
düpniyenlere iknuni7e çıktılı takdirde % 20 fazlaıile verilecektir. 

Kar'alu 11aede 4 ..... 1 EJIAL 1 BhiDeikAnma. 1 Mart ft 1 ...._ 
............... pld'8cz'•• • 


