
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

!:iALKJN DiLi 
-= 

Sene 10 - No. 3440 .., Y cl%l işleri telefonu: 20203 SALI 27 ŞUBAT 1940 İdare işleri telefonu: 20203 J'latı 1 Kuruş 

C ''Son Posta,, muharrirleri Erzinca,nı ikinci defa ziyaret ettiler -----------

........... Felaketten •ağ ~alabilenler orada Kızılayrn ıelkatli kucağındadırlar. Yıkıldı •• fakat yapılacaktır. lıte miiıtakbel Erzincan doğmak üzere ................ ;···················· ................ ~·;······ ............................................. ·····-·· .. ·-······-······--···--···--·-·····-· Felaketzede ve metruk es ki 
Fın mudafaosında Erzincanla onun karşısında 

mi.ihim roli.i olan bir doğan yeni Erzincan 
ada Sovyeflere gecfl• -Ertlncaaan.~l- raz~:.~!~:~n ::r~a, So~:inca~ı ; 

' 

Tren durdu. insanı ürperten ölü süktlnetine karışı) ı 

Ayaz kör bir uma halinde 1 (Devamı 7 nci sayfada) 

_.- Erzin cana gidip galen .. Son Posta,, foto muhabirinin 
Viipari şelıri "liarabe halinde, Vibord diğer resimleri 12 nci saytamızdadır. 

O Şimal Buzdenizinde görülen lngiliz filosu 

cephesinde vaz~qet çok ciddi I Sovyetler mukabil ihtilal şayiaları 
Londra 26 (Hususi) - Bu akşam Helsınliida ne§l'edtlt>n Adayı müdafaa eden Fin askerlıerinin, buz tutmuf olan • 

~rnı ~:~liğd.en e~laşıldığına göre Fin kuvvetleri, Fin körfe- körf~z s~lan üzerin~en ~r~yerek Fin.IAnd.i~a topraklarına u .. zerı·ne Murmanskta tevkıfat yapmışlar 
ndc Knın Ko3evısto müstahkem adasını terketmek mfcbu- g€çt1klPr1 tahmin edılmektedır. İstihklmd.aki ağır top ve :af 
~·etinde halmı~la.ı dır. (Devanu 8 inci sayfada) 

Alman propagandasının Türk • Sovyet 
münasebetleri hakkındaki icadları karşısında 
--- lngilizler neler düşünüyorlar? __ __. 

Londra, Sovgetlerin 
Yakınşarkta taarruza 

geçmigecekleri f ikrindel 

İngiliz filosunun gidişile bu mıntakadaki Sovyet 
Amerikanın limanlannda bulunan Alman harb gemileri 

kapana kls1lm1ş oldular 

sulh iskandili Helsinki 26 (A.A.) - Aftonbladet Murmansk civa.rmda İ~liz harb 
gazetesinin Tallin'deki muhabiri yazı- gemilerinin mevcudiyetinin bir muka -

Ruzveltin müsteşarı dün yor: (Devamı 2 ınei •al/fadtı) 

Mu:i~u;! ~e:~J~!~~~en Vekiller Heyetinin 
Vels bugün Romadan 

Berline hareket ediyor dür1kü toplantısı 
Roma 26 (Husus!) - Bu sabah saat 10 

Mütt f kl r .k. . .. da, hariciye:.:nazın Kont Ciano il~ iki .saat 
e 1 e~e ge ınce, ı ı vazıyet mustesna, onların da süren bir mülakatta bulunaıı Amerika 

bu mıntakada taarruz suretile müdahalelerinin (Devanu s inci sayfada) 

mevzuubahs olmadığı bildiriliyor 

l~ltere dom.inyonlar nazın Eden Sfüı e ' 

Polath yakınlarında 
bu yok bir ele~trik 
barajı yapılacak 

Ankara 26 (Hususi) - Polatlıya 18 
kilometre rr.esafede Çağlıyanc.ık adile 
tanınan mevkide bir elektrik barajı 
ia~ası kırrarlaştınlmıştır. Ankara şeb -
ri ve mülhakatındaki fabrikalar elek -

\ trik fötiyaçlarını buradan temin ede-
1 ceklerdir. Bu işle ~gul olmak üze-
1 re bir İsveçli mütehassıs celbolunnıak-
tadır. 

1 ........................................................... _ 

-- BUGÜN , , 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

Ostad 

Halid Ziya Uşakltgil 
(Bugün 8 ncı ıayfada) 

····················-··········-····· 
Milli Şef ve Başvekil 
evvelki gün Anlaın-. 

Halkevindeki merasim 

esnasında ........................................ 

Ankara 26 (A.A.) - icra Vekilleri Heyeti bugün •aat 16,30 ela Ba,. 
,..,, ... -- -· _ __.._... _____ _,.. Delrcilett• toplamrtıf H Nal 20 ye ltadar müuıkereJe balanmaflur. 



4 Sayfa IOK POSTA 

( Şehir Daberleri ) 
Belediye şehir yolları için 1 

600 bin liralık tahsisat koyuyor 
Aynca kanalizasyon için 30!l.COO lira kabul edildi, yof 

ve kanalizasyon işleri ayni zamanda yürütülecek 

F enaryolunda 
bir rençber metresini 
bıçaklıyarak öldürdu 

Cinayet kıskançlık 
y_zünden vukua geldi, 

Beraber şarab içtilderi adamı 
dovnp 25 lirasını almışlar!.. 
Şimdi mahkemetle: .. Biz onu bıraktık, gittik, parasını 

kaybetmiş, bize iftira ediyor 1,, diyorlar 
İ katil yakalandı 
stanbulda on senede yedi milyon ll - nalizasyon tesisatına harcanması muva - Küçükpazann tenha ve karanlık so - etrafında ademi mala.mat beyan etmiş, 

ralık kanalizasyon tesisatı yapan kana - !ık iörülmüştür. Bu arada Kadıköyünde Evvelki gün Feneryolile Gö t • kaklannda cereyan eden bir soygunculuk bazıları da davacıııın iddiasını teyid et-
lizasyon şirketi, bundan lti sene evvel Kurbağalıderenin tathirine devam olu - sında Bağdad caddesi üzerind z :e ~a- hadisesi dün adliyeye intikal etmiştir. mişlerdir. 
lağvedilmişti. O tarihten itibaren kana- nacaktır. yet ~~uş bir adam kıskan ·l~ .. ~~na_ Hadise, §Udur: Muhakeme, tahkikatın tevsii için, ta· 
lizasyon inşaatına beiediyenin devam et- Kanalizasyonun yol inşaatı ile beraber den bir ~üded evvel berab~r ~~ ~ Ahmed, Muharrem, Rüat isimlednde lik edilmiştir. 
mesi lazım geliyordu. Her ,sene belediye yürümesi Ilımı gelmektedi~. Belediy~ bu kadını biçakla vurarak üldürmü:t1: il Ü~ arkadaş evvel~~ gece Kü~:ikpazarda Satiye davasma devam edildi 
bütçesine inşaat için tahsisat konmadığı zamana kadar bu usule rıayet etmıy?r, Maktul kadın 25 yaşlarında Ara ,lı Ziyanın §arabcı dukkinıntt gıderek, şa- • 
için yeni tesisat vücude ıetirilememiş - yalnız yolu yapmakla ikllia ediyordu. ls- Tevfik kızı Fa~~ katil de Araçlı 35 y~- rab içmişl.erdir. Bilahare Muharrem ile Satiye yolsuzluıtı suçlularının duruş-
tir. j tanbul vali ve belediye reisi LUtfi Kırdar şında Mehmed oğlu Yakub adında bfr , Ahmed, Rilatı kandırarak, ~arabcıdan çı- malarına 1 inci ağ'ırceza mahbmesjnde 

İstanbul şehrinin tem.fzlili ve aıhhati r yollar ~apılırken kanalizasyon tesisatı - rençberdir. karmışlar, ıciv.~daki .. ~~ra~.lık v~ seMjz dün de devam edilmiştir. 
n ak d 1 ..... d ı s hh t v nın da ikmal olunmasını esas olarak ka- sokaklardan bırıne goturmuşlerdır Suçlulardan Yusuf zı·ya Önı·ş, geçen e Y ın an a ö.A.a ar o.an L a ~ - Yakubla Fatma üç sene evvel tanış • . · 
kaleti, kanalizasyon inşaatına devam o- 1 bu1 etmiştir. Fakat EmlAk . caddesi inşa mışlar, o sıralarda bir evde nikahsız o - . Muh .. arrem. ıle A.hmed, karanlık. yold.a celsede istinabe S'UI'etile şehadetine mü· 

. edilirken kanalizasyon borularının ta - b dd t ı 1 dikt b d bı ·· 
hınmasını, .şehrin bır an evvel ~e tııı::ıa- ı mamlanmuı için bütçede tahsisat olma- larak yaşamağa başlamış~ardır. ır :r:ıu e .. 1 .~r e .en sonra, ır en • racaat edilen Yusuf Ziya Ozenciden mü-
men kanalızasyona kavu~ası ıçin lu - d ğ . . . dilik ln 

1 1 
k"" Son günlerde kadınla erkek arasında re Rıfatın onune geçıp: dafaasına taalluku itibaril•~. yeniden ba· 

. ı ı ıçın şım ya ız yo yapı aca ur. 1 D ıı.- · · k kald ı ,.. · · B 
zumlu gayretin gösterilmesini beledıye- Caddenin kanalizasyonu doksan bin iira kJSkançlık sebebile sık, sık kavgalar çık- - ur, ve e ~rını yu an ır. em- :tı rna um.atın sorulmasını istemıştı. un• 

d ıs. t ·şıır· Esa·en beledıye ı'nc::aata makta ve bu arada da Yakub Fatmayı rini vermişlerdir. lar şuydu: en emı · :s :ı ile ikmal edilebilecektir. 
bir an evvel başlamak niyetindedir. 1940 1 Diğer taraftan a!dı~ımız bır habere b~ hayli ..dövmektedir. Bun~an ~n, b(:~ ı Bu sırada Ahmed d~ elini .c~bine ata- Önişin söylediğine nazaran o vakit 
senesi bütçesine üç yüz biıı lira'tlc tahsi- ı göre belediye, yeni sene b:itçesine ~ol gun evvel aralarında gene boyle bır ~aY· rak, bıça~ı çekmek ıster gıbı y~aprru~- Denizbank idare heyeti azası olan Y. Zi· 
sat ilavesi kararlaşmış, 'bu paranın ön ~aatına sarfedilmek fizere 600 bin li - g~. 01.~uş, erkek kadını bermutad dov - , :ır. Bu vazıyet karşısınd:ı ney~ ugradı • 1 ya Özenci hazırlanan iki raporu bilfilıare 
planda tamamlanması l!zım gelen ka - ralık bir ta.hm.sat koymaktadrr. muştur. gmı anlıyanuyan ve şaşıra~ R.ıf~t, ar~a- gÖrmÜJ ve: 

Fakat bu hadise evvelkiler gibi kapan- dasl~nna meram anlatmak ıstemı§ ıse cı.e, c- Ben de imza günü bulunsam, bu 

B~r kapıcının oğlu Holandanın Ankara mamış, Fatma artık bu hayata taham. ötekıler Rifatı yumruklamağa başlaırut- raporu imzalardım. demişti. 
mül edemiyece~ini aöy1iyerek, eşyaları - ı lardır. 

t Soyup e'çı"sı· mezunı"yetı·n·ı Dün mahkemeds Özencinin ikinci de-apar ımant • n.ı to.plı.yarak, Yakı.ıbu:a evınden çıkıp l Mütecavizler tehdid ve dayakla RHa-
fa istinabe suretile alınan ifadesi okun-

soğa na Çevirmişi bitirerek döndü gıtmiştır. ı tın yanında bulunan 25 lira parayı gas • 
muştur. Kendisi, bu üadesinde bbyle bir 

Gale.tada Büyük.yazıcı .sokalında 64 nu Bir mtiddettenberi mezunen memleke- Kadını çok seven ve 0 nlsbettede kıs- bettikten sonra firar etmişlerdir. şey viki olmadığını söylemektedir. 
maralı Bedeto apartımanınm 9 sayılı dai- tinde bulunmakta olan Holıindanın An - kanan Yakub bu ayrılış kar~ısınd:ı mü - , İki soyguncu bi'ahare yakalanarak, ad- Duruşma İkhsad Veklletinden Baş • 

resın. d• oturan Alman tebaasından "'Toti- kara elçlııi M. Vl«> ..... cter dün sabah semp- teessir olm~, birkaç defa 1''atnıanın il - liyeye verilmişler ve bu iddia ıle dün 
"' .n ~ ı· tC · d d . · vekalete gönderilen bir tezkerenln celbi 

kin emniyet müdürlüfüne müracaat e • lon ekspresile ıehrimize gelm~tir. Ho - ıca e ıgı eve ıı erek yanına onmes.LJll 2 nci afırceza mahkemesine sevkolun - için, talik edilmiştir. 
derek Pazar günleri ailesile ıezmeğe g!- landa elçisi dün kendisile görüşen ga - rica etmiştir. .. . j muşlardır. 
dip avdetinde, aalonda ve yatak odala - zetecilere fUlıl.an söylemlştır: Fatma, ~akub~ bu mutemadı ısrar 1 Suçlular, cürmü rneşhud ka:rrununa 
nnda bulunan altın saaüle buna mü - ı - Türkiye ile Fel.emenk arasmdaki ve davetlerıne daıma red cevabı vermek tevfikan yapılan duruşmaları esnasmda, 
masil kıymetli eşyalannın ·n hır miktar münasebetler büyük bir dostluk çerçeve- le mukabele et~~. bu_ vazi.yettc es~n haklarındaki iddiayı reddederek: 
parasının bir aydan~eridir her hafta ay- si içindedir. İki memleket arasında müd- l Fatm.~ya .. k.~rşı ~uyuk bır za.fı olan Yaku- ı - Filhakika o akşam Rifatla birlikte 
ni günde meçhul bir el tarafından çalı~- 1 deti biten ticaret anlaşması bugünlerde bu busbu.ıu~ çıleden çı~~~.ştır. şaı,-ab içtik. Amma, biz !Onra ayrılarak, 
makta oldu~u hayreUe iÖrdükleı ini hiç değiştirilmeden yenilenecek ve ticarl E~~ıki g~ _Fatma bır okuı: uabası • yer~rimize (ittik. Böyle bir hadise ol • t 
llÖ ı · tir. 1 mübadelelerin sekteye uğramaması te - nın ıçınde Ba~dad caddesınden geçer - madı 1Mmdan haberimiz dahi ıyok "'BJZ 
~;~dar memurlaı.-, bu a.partımana gi- min olunacaktır. Avrupadaki harbe rağ- ken, Yaku~a tes~düf et~iştir. 1 ~ittiktt-n sonra Rifat parac::mı kaybetmiş, 1 

derek Notikinin bulunduju dairede ıa - ı men Türkiye ile ticari münasebetlerimi- . Yakub bır~cnbıre arabaya all:mı~ ;e şimdi bu iftirayı ileri sürüyor. 

····-··················································· .. ··· 

MONiR NUREDDiN 
KON SER i 

~ 5 Mart Salı Akşamı 

·s '.il it AY 
Sinemasında sun gelen tetkikatı yapmıflar, hırsızlık zin gittikçe daha ziyade inkişaf edece - ı bırb~l da. ~ıçagFıntı çeke~~kt.~etye ug1radı~ı- Demi~Ierdir. 

va arının aıre sa e .> ın enen ~a ı er en ır .K.LS!nl k'al d' kinlnnın·· gezmeg·eg·ını··umuyoruz nı ıermy~ am~~u~e~p~ap m~~~-~l=~~~~·~ı=~~!~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gittikleri bir ıırada vukubulması nokta- başlamıştır. , . . --
~dm da; W~~illm~~~~W~ Ş~h~~{erl : ~ub~nçk~ınık~~~~eH~~amm•m•a•-••••••••••••••••••••~ 
len ve bu apartunanda oturanlardan bil'i ba~a serdı ktcn sonra el~ncı~ bıçagı ol • Vat. n... Bayrak... Vazife kurbanları • Harp... Şecaat... Zafer 
olduğu kanaatinde bulunmuşlardır. Gni köprüsüı~n muvakkat kabul dugu hal~e t~lalara d~gı~u koşmu~ .ve , kalıramanla.ı - Fransanın bütün askeri kuvvetlerinin 

Nitekitn bu tahmin, evvelki gün ya - kaçın. ak JStcmışse de hadıse mahallıne iıtirakile hazırluan 
muaıre1esi komisyonu t b t l t f el 

1 b . .. - h d aır•o•nda bı'r ha ye ışen za ı a memur arı ara ın an ya-p1 an ır curmu meş u ...,.. - . k • k b 1 kı.kat olarak faili zabıtaca yakalanmıştır. Gazi köprfüıümin nntvak a~ a u mua • kalanmışttr. 
~ mekslne ba.şlıyan komisyon, belediye fen y ı k d d h ı lbol ıhh~ 

Geçen Pazar gu"nü zabıta ile mutabık ara ı a ın er a ce unan s ı 
ı.~ıeri müdürü Nurlnin reisll.ğl altındadır. imdad otomobilile Nümune hastanesiııe 

kalan Notikin gene bermutad ailesile be- Heyette, Nafıa Vek~etı köprüler ,cşubesi mi.i-
raber gezmek bahanesile dairesinden çık dürü Kemal, Nafıa Vekaleti Denlzyolları bo_ ka 'dınlmış, fakat kısa bir zaman sonra 1 

· Y" nıu" teh" uısı Hikmet belediye yollar· V" da aldıg-ı yaraların tesir ile Ömüştür. mış, bir gün evve1<len bu daireye gız - "' ......, • -
· köorüler şubesi müdürü Galib, Elektrik İ.:ı. Ynkub cinayet htıdisesinin tahktkine 

lenen memurlar da hırsızın gelmesinı letmeslna·en mühendis Refik ve Sular İda_ 
memur Üsküdar müddeiumumi muavini 

beklemi.;lerdir. rcsı makine mühendisi bulunmaktadır. 
İntizar uzun sürmemif, bir müddet Nazif tarafından isticvab edilerek tevkif 

b 1 Belediye reis muavini ve iktısad olunmuştur. Cinayet hadisesi meşhud 
90nra dairenin kapı kilidi meçhul ir e mt:d .1 Ü Ankaraya gı·tlilcr · d' • · d 
tarafından zorlanmış ve açılmıştır. . suçlar kanunu çerçevesine gır 1.gın en 

t . , . b' d ela ya- Ist~nbul b~lediye reia muavinlerinden Rl. katilin bugün ağırceza mahkemesme ve-
çerı)e gıre_n genç ır •. ~ evv · fa.t, Iktıı:ad l§leri Müdürü Saffet, belediye- l'ilmesi muhtemeldir. 

tak odac:ma gırmiş orada ışıne yarıyacak •ye alci i~ler hn.kkında alakadar makamlara ---------
bir şeyıer buıamamış olacak ki bu sefer : ızatıat vermek üzere Ankaraya eıtmı.ş1er _ Profesör Osman Nuri 
de mcrnur'arın aaklaı.ndıklan salona gel- 1 dlr. 

miştir. 1 Yı~d1z sarayı ın bahçesi ntimune Eralp öldü 
Bu esnada garib bir h!dise olmuş, ı fic.lanlığı haline kon~luyor Sabık bakt.erio -

cür'etknr hırsız salondan içeriye girip de VIJ" t 1,. bi k ll x. 1 k lojihane müdürii ve .. ve • yen .,en rço yo arı a6 aç ama -
polislerle karşılaşınca ,aşırmış ve: tadır.· Belediyenin fidanlıkları ihtiyacı kar- .~keri Baytar mek.. 
c- Evvah .. mahvoldum!.. Beni hıra - 4ılıyo.madığından eşhasa aid fldanlıklardaü tebi bakterioloji pro 

kın• dive memurlara yalvarmağa başla- par:-. ile fidan tedarik olunacaktır. fesörü emekli yar -
· Yıldız .>arayı lle bahçesi maliye tarafın _ bay Osman Nuri ve-

mı~tır. t ıatı c 1 

k b Ü t .. dan belecf'"eye devrolunacaktu. Belediye fat e m~ r. ena -Kısa bir tahkikatı mntea i suç s u '"J 
az bir para ile binayı ff parasız olarak d:ı zesi 27.2.940 bugün. 

vakalanan bu hırsızın bu apartımanda bahrcyi alacaktır. Sarayın bahçesi nümune kü Salı rünü saat 
kapıcılık yapan Şem~ettinin oğlu Fahri fidanlığı haline ifrağ olunacaktır. 11.30 da Fatihte At. 
olduğu anlasılmıştır. d k 1 b pazarında Mıhçıl" ' 

ŞeHr Mec:isinin ün Ü top an 11 caçldeslnde 3 num 
Kurnaz delikanlı suçunu tamamen iti- n. ~ırtn 1 is İstanbuJ Şehir Meclisi dun 41 c re ralı hanmnden kal 

raf etmiş ve evvelce bu daireden ça1 dığı vekill Necib Serdengeçtinin relsl1ğl altında dırılarak namazı F a : 
eşyalar sattığı yerlerden alınarak sahib- topltrnmıştır. Belediye zabıtası tallmatna - tlh camli ıerlfin - · 
!erine iade olunmuştur. Fahri bugün ad- mes!.nt müzakere eden meclis talimatname_ de kılındıktan .son • 

liyeye teslim edilecektir. 
nin yapı 1.!jlerlle yangına karşı alınac~lt ted- ra Eyilbdek:t .an; · 

yarın tekrar toplanacaktır. · si t ... _. ~..,.,., 6rnürler dile -

RBiYELi Filmi 
Dünyayı en sıcak şarkılariyle ıaran, en derin dostluklarile bağ
lıyan, en yuk~k z. ferlerile süslenen dünün, bugünlln ve yarının 

kah amanlarına ithaf edil~n senenin bu en eşıiz filmi 

Per~mbe 
ak§'imı E Salonlarında 

görec:eksiniz. 

fi Mart Çarşamba 

SÜlVIEB 
8 Mart Cuma 

T.A.K SiDI 

SeTi•li ve dilbor lıpınyol yıldızı 

llilt+mit·Eii·C§ 1i!l 1 i#i 

T ürkçe 
İspanyolca 

şarkılı 

TÜRKÇE SÔZLO 

BOÖAZİÇİ ŞARKISI 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Pek yakında TAK Si M Sinemasında 
Dün şehrimizde d8rt yangın 

başlan~ıcı oldu 

bir;e~·e a!d maddeleri muhtelit encumcnin mıı.kberesine defne _ . 
haztrlıtd:ğı tekilde kabul etml..şt1r. Meclliı dilecektir Kendisine Cenabı Haktan mat · ı 

feret n aile e ral.lil>a -~ 
Tahlili yaptlRn ~da maddeleri ~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

193') senesi ııtrfında belediyenin kimya _ 
hanesinde 12836 muhtelit ııda maddesi nü. 
mur.e.sinin tahllll yapılmış, bunlardan 1612 ~--••ıı> 

Dttn ~ehrlm1zde dört yangın çıkmış, te - Si bo?uk çıkmıştır. Yann akşam M ELEK Sinemasmda 
vessiilerlne meydan verilmeden ltta1ye ta _ A k 
rafından söndilrlllmüştür. Perakendeciler iç'n yapılan hal 1 ın ve sadakatin zaferi ..• Gençlik ve gfizellik filmi ••• 

Kalyoncu caddesinde 49 numaralı Gavrlle bitiyor Emsalsiz derecede muazzam aahneler. 
n bodrum katından, Barıyerde T:ı- MC'yva halln\n darlt~ı dolayı.sile belediye B E T A z p B R 1.• ald fırım perakendecller için yeni bir b!l llU}IL!ına ka-

tarynkub .sok:ığında Ali kaptanın muta.sar. rar vermişti. Mezkftr balln inga.atı yakında 
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0"'vı üst katından ve Burgaz adasında Romanyadan felAket:ıedelere yeni W C 1 
., Cj . 

a.id e n ...... ~ında Halll Lfttn tarafından ""•ya gönden"ldı· B ı· ı i mil o 1 h ak s ütlüce so,....ıs -v u 1 m n Y n ar arcanar V1lcudu getirilen. gözler kamaşbran muhteşem sahneler tabit r enkli ve 
in a ettırııınekte olan üç tatlı natamam bL Dün Romımyadan Tranallvanya npurtıe g11ze1Utın bir timsalidir. Numaralı koltuklar bugOnden aldırılabilir. Tel : 4JS68 
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Kareli berzaJmıda1:i harekcitt gı'istcrir harita Ladoga gölünün şima.lindeki çaTpış-naları gösteren harita 

O iinkü yazımda Finlancliyanm 1 m~ m.~vzi~~ ıulrutunu kab et~irmez. J bu meyanda İkincikfı.nun bidayetinde 
Kareli bcrzahındak.i vaziyetıni Çunku. Sa~ala k~lı bu şe~rın .!1e- dolgışık bir yoldan Uoma üzerinden 

izaha çalışmıştım. Bunun hülasası şa- men şımalinde mukemmel .hır .~uda: Syskyjarvi'ye yürümüştü. Bu fırka bir 
dur: Sovyet Rus kıt'aları üç aydır ve faa . hattı Y.~prnakta ve şehrin duş~~sı çok tank. traktör ve nakliye arabala
hilha-ssa Şubr.lın iptidasındanberi yap- halinde muda:aa ve . muka~etının rile pek uzun ve ağır bir kol teşkil et
tıkları çok şiddetlı ve ağır zayiatlı ta- deva.~ını temın. edeb~~k.t~dir.. .. mesine rağmen tek bir kol halinde yü
arrı.ızlar neticesinde Manerhaym müs- .. Du~ ~e yazdıgınıız ?1b~ ~ınlerın bu- rümüş Vt- arızalı ve sık ormanlıklı çe
taht<cm meniinin sağ cenahını Fin - tun b~rıncl hat ~evzı~erını bırakaırak tin b!r mıntak<tda yan ve gerilerini 
lancliy:ı körfezi kı)•ılanndıan Summat- son V:ıborg - ~akısalmı hattına çekil - emniyete ahnc:ığa lüzum görmeden i -
Ya kadarki kısmını Johannes Koivisto melerı daha bırkaç hafta sürebilir ve Ierlemi~ti. 
şeh·ı· ve kasabalarile birlikte zaptetmiş bu suretle. ~artın. 50~~~ be~lenen Her vakitki gibi kayaklı keşif kol -
ler ve bumda Viborg'u ağır top - buzların çözulmesı hadisesı vakı olur. ları halinde hareket eden Finler, 18 
lar a dövecek kadar ( takriba 15 ki- Ondan ~nra son h~ttın müdafaası bfr inci Rus fırkası, 1 O İkincikanun tari-
lomctre) ilerlemişlerdir. kaç mislı kuvvetıenı:· .. hinde. tam Syskyjarvi'ye vardığı za1 -

Fınler ~aptolunan birinci hattın Bu son berzah mudafaa hattı ~up - man bu kolun önüne çıktılar ve fırka-
bu kısmını geri kırarak derhal yeni bir he:iz biıinci h~~ ~bi ve onun kadar yı yalnız durdurmağa değil. ayni za -
me\•z; tutmu~ıardı v·b , mustahkem degıldır. Fakat ne olursa manda ric'at yolunu da keserek geri • .. r. ı org un cenu - . . . 
bundan Summa'ya doğru cenub doğu- olsun hkazırhmm.ıdş bbır mevz:.dir. B~- dahi gidemez bir hale getirme -
ya uıanan bu • · , · b t • dan baş a şu an a u mevzun takvı - ~e muvaffak oldular. Nihayet ne ~cnı me\zı e onarma . F" 1 . 11 . d ki b""t·· 
tahkim<itlı ve zırhlı kuleli olınıyabi - ye3ınc ın erm e erın e u un va- ileri ve ne de geri ~idemiyen 
lir. Kazılmış d · hf · h ı sıtalarla çalıştıkları muhakkaktır. Bu Rus fırkasına yanlardan da taArruz , erın ve ma uz ma a - . . . 
leri havi hendeklerden ibaret olabilir. seb.eble bu son berzah m~vzıınde Fın- edilerek b~ altı grup halinde parçala-
Fakat bunlar bum ·· k t · ı·w· lerın Marttan sonra. d~manlarının ra a'Vrıldı ve her parca ayn ve diğer -evzıın ıyme sız ıgı- . . . ,., · · 
ni veya pek çabuk d- ~. . .. t son taarruz mevzılennı nihst surette lerlnden irtibatı kesilerek muhasara ve uşecegını gos er - . . · · 
ıneıl~r. kırabıleceklerml ummak boşuna bir ihata edildi Mahsur Ruslar muhasara 

Zaten Sovyet Rus kıt'ala'!'ı bu cihet- ümid sayılmaz. hatlarını tab;a'tile yarmağa uğraştık -
te~ mu,•affakiyetlerini genişletmek ve İşte Finlerin berzahtaki askeri duru ları gibi geriden gelen yard mcı Rus 
Y1borg istikametinde yeni Fin mevzi- rumlarım. dünkü yamnı tavzih su- kuvvetleri de mahsur parcalan kur -
ı~e hücum ve savletlerde bulunmak i- retinde tekrar ederek böylece tes- tarmağa çalıştılar ve bu yüzden be~ 
Çın bu mevzii keşfetmek, ağır ve orta bitten sonra fimdi de Ladoga hafta· sflren bircok kanlı muharebeler 
to.p rnevzilerile piyadeleri ve tankları gölü şimalindeki vaziyete geçe - oldu. Fakat hiçbir mahsur grup kurtu-
F'ınlerin ateş ve mukabil hücumları cegım ve Finlerin Syskijarvf ci- lamP.dı. 
alhrıda· hücum çıkış noktalarına kadar varında on sekizinci Sovvet fırkasını Bu muhasnra ve kurtarma rnuhare
il~ı i ~Ürmek ve hücum için lazım olan oar('al?.rnak ve ~r etmek suretile son heleri esnasında her bir Rus kıt'a gru
heı· türlü hazırlıkları ya-pmak iktıza !!Ünlerde ka~andıklan çok parlak !ls - pu bir küme h~inde toplanmış ve et
eder ki bunlar bile haddt zatında Fin- keri bir muvaffakiyeti anlatacağım. rafına <lizdiği tank ve arabalarla ken
l~r:- ehemmiyetli bir zaman kazandıra'- l'.fal 1imdur ki Ruslar 7 nci ordul;ı• - dini korumai!:a çalışmıştı. Bu esnada 
hılı.rler. Ondan sonra bilfiil hücumlar rile (binayette 12 fırka, belki şimdi zay?f. fakcit fevkalade çevik ve rnüte
geJır ki hun!arın muvaffak olup ola_ en :li'; 16 fırka) berzahta Manerhaym harrik olan Fin kollarının vazifesi .~Ç
tnı.' rıcakln rı da <rvrı bir meseledir. mevziine tMrruz ederken Lado~a gö- tü: onlar bir taraftan mahsur grupl&rw 

· ncak Sovyet Rus kıt'f\ları şimdiki lüni.in simalinden. Sortcwvale üzerin - la ui!ra~ıyor ve die-er cihetten bu ~p
h~1.4e eski Manerha\ m mevziinin ~ol dE>n. bu hattın '°l cenah gerilerine dü- }arı kurtaıracak imdad kuvvetlerinin 
ce~~<ıh ına yani Ladoga gölü sa'hilindeki "~io hu suretle berzah müstahkem mev hart-kctl<'rini meın'e çalışııyorlardı. 
T~•Pf1l.e kasabasile punun ba'hların.ia zılerini, Alrr.anvati kolaylıkla düşür - :Mahsur Rus grupları bir aralık. can 
Su\ a~ıo .göl ve ırmağı gerisindeki. Fin mek ar~u ve vehmine dü.şmüşlerdir. havlile Ladoga gölünün şimal sahilin-
me'"~ih~rıne ta"arruzlarını tekslf etmek Gr:çı bu hareket esas itibarile ve deki Salmi'ye doğru ilerliyerek kur -
te '•e Manerhayrn hattının mukavemet n~wrı ol~rak doğrudur ve mükemmel- tulmmk teşebbüsünde bulundular- fa
te dcv.am eden bu ~ısmını jskata.çalı~- ~ır. llakat icrası için iyi yetişmiş mü- kat muvaffak olamadılar. Uzun rr:üd -
tn~kta~ırlar. Göl ve ırmakların don - t'mmel kıt':ılar ve mükemmel kuman det mahsur kalan Ruslar açlıktan bil -
mali• Rusla b • ·1 ·· · J danlar la7.ımdır · rın u m[\nı er uzcrınuen , · tün atları yediler Badehu uçaklardan 
de ilerliyerck harbe~mclerini kolc:ıy - h La.cio:a. ~ölü şimali büyük çevirme bunlara baz1 yiy~cek atılıruŞtı. Ruslar 
lac:ı'l"ıvor arekeıtı ıcın So•"'et b k d 1 ... . . .. .. .. . . 

· · · . 2 k . · · ·.r aş umatı an ıgı tarafından ıJerı surulmu.ş olan hıç bır 
Rıı~unla beraber Ru:.lar. Taipale et- lan "r 3ha.1ın~c S fırkadan mürekkeb o- iaşe kolu bunlara vaırmamıştır. Bahu

het!crındeki hücumlarına devamla be- B d üncu orduyu memur etmiştir. sus gölün şimal sahili boyunca ızelen 
rab<'r Viborg istikr..'llıetinde yeni ta - '.J~ ~r f:;nun cem'~n ?2 ıığır. 32 orta ve yol Salıni önündeki adalara tabiye o-
arruzlar yapnbilirler. Bunların neti - ...ı~ ı . tanktan murekkeb biri a~ır lunan Fin topçusu tarafınd*1 geçile -
ce . d . ve uıı?en orta muharebe b 11 ;lilll e Taıpale'nin dii..c:me.<1i c:üphesiz d ttıra ası va- mez bir hale konmuştu. 
Vıoorg'un sukutu kadar eh~~i\·etli sı .a S~arkdı. Bu ordu Lado~a gölile bu- Finler birkaç gün evveline kadar 
olat\lnz. Çünkü Taipale'den Kaki~a~ _ ~U!1•. . .. tlometre şimalfndeki Pielfs - mah.ı:ur Ruslara cebrf ve kanlı taarruz
l'l'li've kadar daha bir sürü göl ve ır _ ıan1 ı J??lil ara~nda .ıreniş bir cepheden Iar yapmaığa lilzum görmemişlerdi. 
lllakJnr bulunmakla berabe~ 6S kilo _ aler:emış .. ve sımaldcki fırkalan müte- Fakat artık bitkin bir h~le gelen bu 
ıne1 re mesafe vardır. ddıcl, par lak muharebelerde Finler ta- gruplara on gün evvel Fınler taarruza 

Elhac::ıl bizzat Viborg şehrinin düs- rafınaan ... ayrı ayrı mağ111b edilerek hu- başJıyarak bunfan birer birer teslim 
tnesi berzahtaki son Vlborg _ Kakisaİ- ducia rloı:mı atılmışlardı. ilmağa başladılar. 18 inci Rus fırka -

· Bu orduva mensub 8 inci fırka da (Devamı 10 uncu sayfada.) 

Hiidiıcler Karşumda J 

evyork sergisinde ellerini, kol -
)arını sallıyaralc gezdiklerini ser-

gıye .gidenlerin gözlerile göt"düklen, ro
bot adı verilen makine in.sanlardan bıri, 

Amerikada bir h.ırsızlı.r: cürmünden tev
kif edilmiş. 

Nasıl olmu~, kısaca anlatayım: 
Hırsızlar robotlardan bir tane ele ge-

çirmişler. Sırtlna bir mitraly6z yükleyıp 
bir bankaya gönderm.i.şler, robot ban -

kaya girer girmez mitralyödi işletmiye 
başlamış. Kurşunlar sağa sola savrul -
mtq, bankanın içi bir hıu-b meydanına 

dönmüş~ Vurulan vunılmUJ, kaçan kaç-

ml§, bu aralık içeri dalan hırsızlar da 
kasada ne kadar para varsa alıp götür -

müşler. Robot kaçamamıı, yakayı ele ver--
mif. 

* 

r 
casmın evdeki makine hizmetçi ile 
v.iştığini iddia etmektedir.> 

cDün Beyoğlu caddesinde gO-pe gün 
düz bir cinayet işlenmiştir. Kati1 f" 

etmiştir. Katilin bir makine adam ol 
ğu söylenmektedir.> 

cFilan işte yapılan suüstimal tahkik 
ilerlemektedir. Makine insanlardan 
grupun suiistirnalde methaldar oldukl• 
kuvvetle tahmin ediliyor.> 

cŞehrin tanı~ simalanndan Baı 
S. nin genç ve güzel kansı Bayan N. dQ 

evinden kaçırılmıştır. Feryadlar tizeri 
pencerelere üşüşen kom.şular, Bayan 
nun bir makine insan tarafından kaçın 
d1ğını görmüşlerdir.:. 

c Makine insanlardan milrekkeb bir 
roin kaçakçı şebcke"ile, zabıta memur 
ları arasında vukubulan müsademede 
zabıta memuru yaralanmıştır. Maki 

Milyonlarfa insan arasından iyisi çolt 
' insanlar firara muvaffak olm.uflardır.> 

fenası az çıkardı. Hırsızı vardı, uğursuzu 
cSaraçhanebaşı cinayeti faili ma · 

vardı, daha ne bileyim her türlü fenası . uh k · d- ~ .. .ı t·• 
ınsanın m a emesı un ....,.amış ... 

vardı. Fakat bu her türlü fena yektllm, M ht ı·f h"dl · ·r d 1 ri ü ... u e ı şa ı enn ı a e e ne m rac__, 
iyiler yekıinu yanında devede kulak ka- edilmiş ve avukatının talebi üzerin 
lırdı. Halbuki henüz birkaç tane yRratıl- makine insan, makine insanlar tıbbı ad 

mJ.f olan makine insan aruından bir hır- }isine scvkedilmiştir.> 
sız çıkıverdi. Makine insanlar aleoyh1ne 
bir not.. Ya maazallah çoğalırlarsa, her 
şehirde, her evde binlerce bulunursa.. O 
zaman neler duymıyacağlz: 

cFiJan mahallede, filanca apartıman -
da oturan falan şahsın karısı dün mah -
kemeye müracaat ederek, kocası aleyhıne 
talak davası ikame etmiştır. Kadın, ko-

* 
Dua edelim de makine insanlar çoğ 

masmlar. Çünkü onların zararları, ke 
mikli, etli insanların fenalanndan gele 
zararlardan kat kat fazla olacak. 

0ı1,,,.#l ./.Ju.LA..rl 

C Hunıarı biliyor mu idiniz? _J 
Robenson Krozoenin tüfeği 
Hali bır adada 

•enelerce ya'nız 

yaşamış olan Ro -

benson Krozoenin 

romanı bütiln dün 

ya lisanlarına çev-

Daniz fenerleri 
Deniz fenerle-

ti çok eski zaman
dan beri vard1r. 
1Jk gemicilik!~ bir 
liklle fenerler ko
nu!.masma başla
nılmıştı!'. Acayib 

Ve en rilmiştir. sebaadan addedilen İskenderiy• tene 
çok okunm~ bir romandır. Daniel dö bilihare büyük Rodos feneri, ıemfcil 

yol gösteren eski fenerlerin en mefhur Foe tarafından yazılan bu roman tama-
larındandır. Elektrikli ilk fener Fran . 

mile hayali değildir. Hakikat taranan SlZlar tarafından 1865 senesinde yapıl • 
vardır. 17().{ senesinde büyük Okyanusta mıştır. 

bir gemide gemicilenn biri kaptanla mü

nakaşa etmiş ve kaptan onu hali bir a

daya bırakmıştır. Muharrir eserim bu 

vak'adan mülhem olarak yazmıştır. Ge

mici ancak 1709 senesinde hali adadan 
lrurtanlmıştır. Bu gemisinin tüfeğı bu -

gün koleksiyon meraklw bir İngilızde -
dir. 

* 
Pariste kaybolan termometre 
F.yfel kulesindeki ı.şıklı temıomet.r 

Paris halkına her gece hava vaziyeti 
ni gösterirdi. Harb ~ladıktaıı ve Pa 
ris aydınlık Parisi olmaktan çıktıkta 
beri art:k bu termometre de görülm 
mektedir. ------...... ---------..... ______________ ....,. 

L SLER 
0Rugucalarıma 
Cevab!arım 
S. O. $. rümuzile imdad istiyen .. 

kuyucumun mektubunu aynen dercet
meyi çok isterdim. Çünkü bu mektubda 
ekseri ailelerde, kan koca anlaşmasına 

Rd çeken bir hadi3e mewuubahJ edi
liyor. Fakat okuyucum, benden mektu
bunun neşredilmemesini ıstedi4ı için, 
kısaca ona cevab vermek mecburiye
tinde kalıyorum. 

Bazı aileler çoouklarını evlendirdik
leri zaman onların yeni bir ev, yeni bir 
aile olacaklarını gözönünde bulundur
mazlar. Bu yüzden anlaşamamazlık1•r 
vukubulur. Evlenmiş bir erkek ve ka
dın yeni bir ailedir. Ana, ve babayı da
nltmarnalıdırlar,bu elıemdir.Fakat ana 
ve baba da onlara fazla müdahale et
memelidirler. Bu cihet te ana babaya 
düşen vazifedir. Çok kere ana vı baba 
yetiştirdikleri, bütün hayatlarlllı vak-
fettikleri çocuklarını onlar evlendikle
ri. yeni bir aile kurduklan halde, idare 
etmek. yol göstermek için kendi.lerınde 
hak bulurlar. İşte bu yüıden yeni ku~ 
rulmuş aile içinde bir geçimsizlik pey
da o1ıur. 

Peyda olan bu geçimsizliği hallet. 

mek, yeni kunılm~ ailenin saadet· 
muhafaza etmek mümkündür. Bu d 
yeni aileyi teşkil eden kadın ve er 
ğin, her şeyden evvel birbirlerine ba 
olduklarını, bu bağın diğ'er baf lard 
daha kuvvetli o1du~nu idrak edip, bl 
birlerinden ayrılmamalan ve difcrl 
ni de kırmamalarile mümkündtır. O 
yucum, karısına kendisile birlikte y.
pmak mecburiyetinde oldufwıu, bir 
evli kadının herkesten önce kocasına 
tAbi olması fcab ettiğini anlatmalı ft 

onu buna ikna etmelidir. 

* Fatihte M. F. ye: 
Bahsettiğiniz mesele, bir çocukluk 

rüyasından başka bir şey deAildir. Rü
yaların hakikat olmıyacağına kanaat 
etmeli, ve artık düşünmemellaini%.. İn
sanlar daima, bilhassa çok genç }~ 
eng!n hayal içinde hakikati görmezl~. 
Fakat hayalin hakikat olacağını belk• 
ınek isterlerse yanlış hareket olur. 

* Serab müstear imzalı okuyucuma: 
Nevmid o'ınayımz. Bihlssa bu scın 

mektub ümid vericidir. Mektuba, o 
mcktubda bahsedilen tefem1ah izah e
den bir cevab yaun.anızı tavsiye ede
ceğim. 

TEYZE 
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Slr3yın avizelerinde binlerce mumların, sofrada müteaddid altın kaplı yüksek 
ıamdan)ann titrek ziyaları altında, sofranın parlak sarı takım!an, misafirlerin 
sırmalara müstağrak elbiseleri, kadınlann mücevhe,leri bir şehriyin gibi pırıl 
pırıl ışıldarken hizmet kapısında siyah pantalonlarile, kır.nızı aırmalı ceketlerile, 

beyaz eldivenlerile Enderun efendileri ellerinde büyük tabaklar göründüler 

Şubat 27 

LZiRAAT=1 
Ziraı Neşriyat Meselesi 

~· ........................................... -..................................... _. ................ ·-········--·· 
I 

; Memlehdimizin en büyük davalarından biri olan «Zirai kalkınma» 
~ bahainde propamlı neıriyatın büyük rolü vardır. Ziraatini ileri götü
~ ren memleketlerde her batarı muntazam nqriyata iıtinad ettirilmiıtir. 

'-----····-...... ·-····-······ ...................... -.... ···················································--. 
Yazan : Tarımm'3.n 
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L ''Son Posla,, muharrirleri Erzinc:nı i~~inci defa ziyaret ettiler 

Felaketzede ve metruk eski 
Erzincanla onun karşısında 

doğan yeni Erzincan 
Bir tarafta karanhk ve ıssız bir harabe var, öbür tarafta ise 
ıeıklar gBrDnUyor, tren dUdUklerl, korna sesleri duyuluyor. 

Yeni f8hrl Trabzon fo~sl Uzerine yapıyorlar 

J 1'1İZAB···••oo•••oo•••••H•H••oo•••••••••••H••············••H••••••H••·········· 

Haraoöze dair 
................................. Yazan: lsmat HulOsi ................................ . 

Son g(lnlerde gene cKaragöz• gunun tıra.. • .u& nasıl bir kimse olduğunu tayin 
mevzulan arasına girdi. İsmail Hakkı etmek efiç değil, eskiyi yeniyi karmaka
Baltacıotlu Karagözün modern bir tarz- 1 nşık bir hale sokan genç ne.sil ediblerin
da lhyuı lehinde radyoda bir konferans 1 den biri: 
verdi. Gazetelerde ve mecmualarda bu-1 - Merhaba monşer, tesadüfümüze 
na dair yazılar çıktı. Bu arada ben de ı memnun oldum. ben de sizden bir şey 

ifin ehil!~rini bulup onların fikirlerini soracaktım. 
aonnayı muvafık gördüm. Bu maksadla il - Bizim nesilden nıi, Cavsileri, Dino-
matb.adan çıktını. ları, Velileri hepsini temsil hakkını ha-

- Acaba nereye gidip, nereden talı- izim. 
kik eteem! - O malfun. Karagöze dair. 

Diye sağa sola bakınıp yürürken ku- - Karagöz mü an!adım. Bu yeter. 
lağıma bir ~ geldi: - Efendim. 

- Haniya elleme kömür... - Git. 
Evde kömürllm var amma, buifinün - Gideceğim amma söyle de ... 

• mergub mataı olduğundan mıdır nedir, - Anafor. 
Enıncan vali oelıili mııharririmiu yeni 6aralıaLıra ulıdn .dilen bir llil.yi •öatenyor gene o tarafa döndüm. Fakat kömürcü- . :-- Hayır Akıntıburnuna gidecek de-

CBattarafı l ind sayfada) ıüneşe buakmaduı evveJ.. karlı dallarda bir inan bile bnl•JD.1pınız. Yeni fehri nün k&nüründen evvel devesı gözüme ğihm. .. . 
ruz. Gecenin, erteai ıün• &in çektiif sa- akisler yaparak f9hn lanflll bir ıflk 1er- Trabzon .-t berine yaptyorlar. Tren 

1

11.iJti, bana melt11 mahzun bakıyordu: 1 - Akıntı burnu mu~e~~l bır şey, 
atı~rdeyiz. Biraz sonra fU fildişi tenli piyor. yolu eMi Enincuıdan bu kımıl ortadan - Gene benim derim mevzuubahs ol- nezle hakkın.da y.a~cagım şıır de buydu. 
dagl:U-ın "~eleri arasından nurtopu gi-1 Uyuyamıyorum. On bet Din nıh pen _ ayınyor. Kızılayuı 300 yataklı hastanesi du ha! - Nezleyı, grıpı bırak. 
~ ~ır" gunduz doğacak.. baştanbaşa kar- 11 ceremin önünde llUUyorwn. Bqımı kom- ı de bu tarafta.. Dört bet demiryolu ına • Demek isti yen bir hali vardı. - Vak vak vak vak. . . . 
do~rtülü dağlar birer kundak olup yeni partim.anın soğuk camına dayadım. Dı- kas, yılın Yılın travers arasından' geçi • - Senin derin mi mevzuubahs? - 'Y.aklayacağına ~en~ dı~l-~ bırader, 

6 an 1Ün9§i sarıp aarmalıyac-L•-- j ıuarwıu .. v-..ı;._._ Ö -md ,.. b" 1 n--"-" __ , __ oda 
1 

nlar C b ktt --La. Karagoz hakkındaki filmnızı oğrenecek-Lak· . iUJJiU'. ~ ,,. ... ....,__ mı~ ~ m yoruz. ~,, ....... ._._.. ve sa o ~a verece a.nAı. ti 
k km, şu ha~. mehtab halinde silüeti 1 nwuskı koUoca bir vili.yet merkui bır , haline ifrat edilmif, Wr twm mutfak ya- - Öyle ya, Karagöz benim derimden ~ Manzum mu, mensur mu? r orkunç gorunen 15 bin cesedli şc- I tarihi §ehir cluruJW. Bir 11U1D1 lfliı bile 

1 
pılmlf, ortaya çıkan •rrar ikametgah - yapılmaz mı? _ Nasıl olursa. 

:ı aydınla~ncaya kada'I.· ne yapacağız? lıı;eçemiyorum. Çüıılıdl yok.. rüqlr in.saw. , lann önünde Kız:ılayua flfkat kucaklan.. - Sahi orasa 6Jl•- fakat kabahat be- Ge .
1 

edibi dd tt"ği k 
G saatte kım bulunur, nereye gidilir? ürperten bir hlfU1ı ile ajaçlaruı dallarını Güneşe raimeD .oluk dnam ediyor. Ö -ı nim defil, sen boyu boyun kadar olan di n~:esı emil u:;a~~ n e 1 en-

eçen sefer 38 saat saplandılımız karlı sallıyor. enkaz y1'ıJllan araamdan ıürtü- nümüze ilk çıkan çadıra dalıyoruz. Bu - , Baltacıoğluna ~ram anlat. ~ _n e a ı. 
~ıntakada bu sefer de yolun 8 saatini 1 nerek bojuk ..ı..r- ÇikarıyOl". Rüzıu ö-1 rua otalt hümayun frililinde muhtetem. Yüriidüm. Körotlu matbaa"ının ö- :Ak ;g~z~em göz. pek gö 
arcadık. Akşam üstü Erzincanda olma- lülerin istirahatı ruhu için bir devir ha-1 muazzam bir çadır- Kızalay müstahdem- nünd~ geçiyor-dum. Bilrhan Cahid Mor- Ell g·· ' vi - Z• 

ırıız la d ı ı.....-..1- ı-- H dah • oz, ma gozı ~ ı. timi mi yapıyOt"? 1 leri v&U- yatıyorJ.aC. enüı a uy - kaya camı vurdu: c013z göz bir dolab.• 
Vakıa burada tanıdığımız birkaç kişi 1 Gözümün önünde feliketi takib eden lrudalar- Yalnız Kızuaym 30 senelik e- - Ne~ye? Ben yüzüne bakıyordum. 

Yar, var amma, altı üstüne ıeimiş, bırak- 1 günlerin feci aahneleri,· birbıriniıı ardlhı- mektar idare memuru Suphi kalkınış, so- - Şey üstad, Karagöze. _ İşte bu, dedi. 
~ğımız. kı~ z~anda bir hayli istihale- ' ra tablolar halinde açılıyor. ba bafında sabah kahveaıni içiyor. B~er - Vazgeç canım, sana bir Köroğlu _ Peki amma bir şey :ınlamrıdım. 
ber geçırıruş böyle bir fehirde ve böy!e 1 Büyük bir meydan muharebesinden birer yataktan cloirulanlarda sıcak bırer vereyim. _ Bizim fikrimiz bu kadardır. 
: saatte ~Jr insan aramak ıan çi'Zllleli sonra terkedilmif Wr meydan.dayız san- 1 alika buluyonı.z. Yeni ıelmif, ~ hava- _ Tefekkür ederim üstad, malUm ya - Lebbeyk. 

0~ed :gayı bulmaktan daha müşkül ki .. cTabiat. ile ckul> arumdaki çetm il diali ~ İat~bulluyu ça~~~~ g~~~ek, a- yeni kanun btr tek Köroğlundan fazlası- Şehir tiyatl'09U san'atkar,annın bu 
z mı· ı harbin sahası.. deta bır hidise oluyor. Gürul gurul ya • na mil~ade etmiyor. hu.rusa dair bilgilerinden istifade ~tmek 

lı: Tahmin ediyorum, buraya kadar bjr Bakıyorum, 1roca Erzincan dümdüz, nan ild kocaman IObanm başında, kulplu, _ Ne diyonun, halbuki ben binlerce faydalı ola~aktı. Tepebaşına yollandım. 
aç ~e:a dudaklarınız bana fU suali sor- en bodur ağaçların yan irtüaına yet.işe - çatlak sahleb fincan.ile içtiğim kahvenin but tı onun Kapıdan girince gişe memuru Daim: 

inak ıçın kıpırdadı: 1 bilen bir duvar~ kalm•m'f. lezı.eüni ömrüm oldukça unutamıyaca - p 18 
y · _ Yasak! 

b 
- Böyle karda, kışta ve bu zamanda ' Vaktile burada iUanı.ariıe evlerile, Jhm. Lokanta haline konulmu7 bir n - - Yanlış an~bahnst~dun,h sen 

ir "k" · ' 6
• K"....Mu gazetesınuen settın :ı Der gibi karşıladı· 1 ıncı defa Erzincaııa gitmekte ne ne§'esile, canlılııjı ile 8ir phri vardı. Bü- gonda kahvaltıya davet edllıyoruz. 0·~· " • · • 

eebeb var?.. tün bu dinamWıı bir dakikada yokolu • Şimdi artık Mki ve yeni Erzincanı do- - Sen de Karaıoz pzetesınden bahs - Olamaz, imkan yok. 
Haklı mısınız, haksız mısıru-ı, bunu şu 1 verdi Kefensiz ölüler mezarlıiını daha laşmafa bqlıyabillriz. etmedin mi? - İçeri giremez miyim? 

dakika?,a ~ün~k~ edemeyiz. Zira, ala- fazla ·bu korkunç sükılnetile seyre devam (Arkası var) - HayıT lbtad, benim IÖylediğim Ka- - Ne bu akşam, ne yann akşam, ne 
eaklı gormuı hır borçlu dikkatile rlzgar- edemedim. Nuret Safıı Co§kU" ragöz. ba~ka Karag6z. öbür akşam. 
dan yakamızı sıyırmak için d . -· -·--................... -... - Haydi ha)'lrlıa l5yle;r-ıe D b · a· 1 ru çırpınıp u-

1 
Hava almak Jhtiyacım hıuederek ko - I k · - ur canım, enı ın e. 

_Y~ruz. Ayazın riizgirla kol kola her ridora çıktım. o ne? Ford depoları antrepo o ara Babılli yokufllnu indim. Adliyenin ö- - Dinliyemem cO Kadın> piyesi için 
1Uzuıne detı .. · d ild" - , 

. . .~ın e, c ıme yılan dilı değ- Tren hattının bu tarafında ıııklar var. kullanılacak • nünde avukat Rami ile burun buruna lbütiln koltuklar satılmıştır. 
lllişçesıne ürperiywum. Kasketim K 1 l ld "k 
Basanın püskülsüz fesi libi kul e ~atırı.adım, yeni kurulmafa başlanan .F.r- Limanlar t7mam Müıdilrltitü uzun zamn- ge ı . .. - Benim O Kadınla işim yok, Kara-
kadar geçti. Paltonun içind k a~lanma zıncan.. danberl Umanda hJuedllen antrepo bubra- - Yenle ararken gokte buldum, de- göz için gelmiştim. 
laya döndüm. Acaba ben ~ o? .~~ba- ı Hec.4n develerine benzıyen Kızılay ça- nını 6nlemet tuıere tedbirler &lmaktadır. dim, nereden gelip nereye gidersiniz. _ Karagöz mü, acaba hangisi, Bedia 
rum? Bavull r d ç UfUyo- dırlarını seçiyorum. Ev haline getirilmiş Avrupada harb b&fladıkt.an aonra memle- - Hay hak, diye cevab verdi. BP.n ıı.tı, Şevkiye mi, Samiye mi? 
eağımızı d- ~ ı:ız yer; ne yapa.· ı eşya vagonlarının hapilhane penceresini tetımlze ltbal edilen m&llar ealtiaine naza • bendeniz ben hlkipaye, eli yüzü düzgün Kim olursa evveli rejisör. 

uşun yoruz. er saatte bır andıran 1n•...o;ı.. de"'-l--ı-~ k b ran daha as oldul\l lçln fhndlllk antrepo "sah '-- lı bir ..,, - f d 1 - • 
lklıiın bıraka k n gil ü l "k -""'lr'"" UA -un•u çı an so a b hr ... ~,_._, f--• "''--t••~ ... bir mu al1':ti tat , .. nı ve a ar o sa, Re"" •. " gözleri kara deıwı ra , uç n ç gece ı ve ~u borular d Erzin talihi k dar k u anı ... enw.UJ4 aua ......,.., ""~•· n- - Jısorun 5• • 
kadar bin kilometrelik yolculuktan so~- ra düm ın an canın a a- ztyette dcflldir. ben .CSyleeem 0 dtn'89... . . _ Hayır canım anlamadın, bu Kara-
ra sıcak bir melce, başını dayayıp hiç ol-ı anlar çıkıyar. 1 SnelC4' kullanılan Beflktq antreposu bL - ~e, fakat 16yllyece~m benım so- göz senin bildiğin kara gözden başka. 
znazsa ckestirme• yapamamak ne f P Burada hayat allmetleri. Ölen Erzin - len bot bulunmattadır. Yalnıs Saraybur - racatım eevab olsun. Senin Karagöz, ge- _ Ha kara göz kuzu. 
Oooh .cı. canla doğan E · h t ı nundakl depolar ,wıarat ,erlne feribot la. .n 0 ldu. 

·· elhamdülillih, bir müjde imdada mat rzınc~- • aya ' a eme- ke'eal yapılacatından antrepo buhranının ne 15 ... n n mevllUU 0 - Kuzu da değil, keçi de değil. Hele 
Yetişiyor: 1 m t • ~~ araaındayız. ~- IOOO küsur kilo- 1 ye~lc!en artacatı tahmin edllmettedll'. Ll - - Yaşadık desene. sen bir kenara çekiL 

- Tren Erzunıma hareket edere.iye- e .r~ ık Y_"Olu, dajlan, nehirleri, ovalan 'mantar Ummn MftdtlrJQI, bu buhranı tim- - Peki amma tlltadıın ten avukat de- Reji8ör ti atrodan ıkı ordu 
eek, yolda heyelAn var! ı bu ~ı Erzıncanı kıyametten iki ay aonra' diden önlemek bere Jl'ord tumpanJUIDln 1f1 mı.tn? .y ç Y · 

EnJU da sıze anlatmak için afDUI bulunuyo • elinde bulunan ı depoJU tıraıamaya tuar _ Avukatım. - İyi kı rasladım, dedırn, Karagöz 
l'U le ~ yol.cul~ surahnı buruştu- ruz. ' nrmlştlr. Bu buaut& l'ord tumpan,...ne _ bu meslekin JCara~zcülük değil hakkında konuşacaktım. 

r en, z geni§ bır nefes alıyor, boş bı- Gümrükler bqmftdtlrlQil w Umanlar U - JC g6z ih edillrM yaşayasın _ Tercüme mi ettiniz? 
!'aktığımız acak kompartımanı tekrar i~ * mum Müdilrllltü aruında mtıatereler oe. ki, ara a ~dl· · _ Anlamadım. 
Pl ediyoruz. Yanna Allah k~rim! Hiç Sağ kalabilen Erzincan uyandı. reyan etmettedll'. Kulllfım '"'ft• • 

•ır yer bulamauak biz de ctren feltıket- Tren düdüğü, koması. ıarib ,eliyor - Karagöz ~~l da avu~atlığmı - Bu bir piyes değil mi? 
zedesh olarak Kızılayın iE!fkatın~ .sığını- bana!.. Lilvanyada gDrDJmımiş yapıyorum ya .. a&Mlnı maıı en guç dava _ Addedilirse belkl 
rız. · Hayata, yapmata, canlılıta aid ne var ftrltna1ar da o- itte ben ele .. kazanmış olacağım. - Şekspirdense, gelecek mevsimde 

Kapalı bir yer, sıcak, rahat, sorun ba- sa he~ini yadırgıyoruz. ÖHlm, tap, top- Rip 28 (A.A) - Bqtln LJtvanyaaın - Hakkın var. ilk o!arak onu sahneye koyarız. Söz ver-
kalırn, uyuyabiliyor muyum?.. rağa, !Uya bi~ Binmif.. her tarafınct. fkldetll btr fırtına hüldlm Avukat Ramiden aynldım. dim mi tutanın, pmdilik Allaha ısmar-

Erzincan f stasyonu. şehre hlkfm bir Bir tanıdık bulmak, rehberliJinden Is- s(irmektedir. Fırtına, birçok evlerin dam - Monşer merhaba. ladık. 
tllmsek fizerlndedfr. Buradan bakınca bU- tifade etmek için Kıalay çadırlannm bu- Iannı alıp &GttlnnGt. teicnıf, telefon hat.- Acaba bana mı? RejWör tiyatrodan çıkmıştı. Biraz n-
tiın şehrt ~nünüze yayılmsf g~rilrsünüı. lunduğu tarafa ıeçtyorua. Balen uJd ~ lan "'8 demtrJQllan huara uiJ'amıf. bo- - MClllf!!' memaha dedik. vel MI ada duyulmıyaıı tiyatro, mubu-
Çapkın bulutlardan 11ynlan ay, nabetl zlncan terbdtbnif ~· Orada ~· is.na tmlf, IDODflrle merhabayı kU1fo (Denm 11 lnei ~) 
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F~n mJ İ~ [faas1~da mühim r , .. olan Zirai neşriyat meselesi Son Posianm zabıta romanı: IS 

bir e r 
<B:ıştarafı 6 ncı sayfada) 

çıkaran eserler. Sonra bu eserlerin ga -
yesıne hıunet eden gazeteler, konferans
lar vesaire. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Duna mukabil Kuhmo ceph,..c;:nde 2 - Ttirkiyenin ziraat makinesinde va 
diğer eslihanın adada bırakılmı~ olmaları vaziyet Finland:valı.lara pek müsaıd zıfe a'an elemanları, gündelik gazetele
muhtemel sayılmaktadır. gözükmektedir. Bu ceplıedf'ki Rus fır- rı hazmedecek kudretteki orta zlraatçi _ 

Manerhaym hattının garb müntehası- kalc.>rı kat'i olarak üslerinden kcs·lmiş- leri daıma besliyen ve bu yolda çalışan 
nı teşkil eden bu müstahkem adanın ter- } eh· gazeteler, fılmler, konfeı·ans)aı· vesaırP. 
ki, Fin müdafaa~ı bakımından mühim bir erH 1· . k. 26 (AA) B b h H 1 3 - Nihayet münhasıran köylüyü u . e c:ın ı . . - u sa a. ô • • -

kayıb sayılmaktadır. Buradakı bataryalar . k''d t 1011 • t 11 135 1 • ı yaracak, ona ış bılgısi ver~ek eserler 
. sın ı e saa ") en c .ı':lrtar ı b . 

Sovyet donarunasırun Fın topraklarına I .. l .
1 

. t' n· k . ve unların ıcablarma uygun gazeteler 
. . suren a ~rm verı m1 c: ır. ır aç rrPt - ı f 'l 1 - ' 
ihraç harcketı yaparak, Manerhaym hat-

1 
.. . k , · ı 1 m er, konferans'a.r, orneklcr? 

tını gerisinden çevirmek teşebbüslerine ~~t~'oz ;:.t.eşı ve uza tan t~ ·vare ~es erı Şüphes.z bu şekildeki bir ~~şriyatın , 
ffak 0 tl n . lm So fi l~ 1 m. ır. 1 k 1 • l til' . d l 

l
muva k'~rfye de m n~-~ uş ve 1 vyet - • Bundan başka Viipuri <:E.'hrinin bir b~r~hut~' ışhc ış.ı,. e: ~t idaresinde ayrı 
osunu. o ez. en u~ tutmuş ardı. . b .. .. &" . . • • . ı_r ı ısas eyetının ışı olmak gerektir. 
Tebhğde dığer cephelerde cereyan ~ ham eve dondu u hıldırılm<:ktcv:lır. Bız bu satırlarınuzla bir k ı , • y 1 l 1 b' k t .h. b.d a ı vermek de-

den askeri hareket hakkınd.ı şu maliimat '.~ı mıvan ya mz ır aç arı 1 a 1 e ğil, sadece zirai neşriyatın lüzum ve c-
verllmektedir: . .. • . j kalmıştır. !": • ·~· ı he~miyeti_~ belirteı·e~ bu yold;ı geri J;al-

Berzahın garbıne dtıjmanın vakı taar- ..,o~ ,-t teblıgı . dıgımız.ı soy~emek ıstıyoruz. Temenni _ 
ruzları ağır zayiatla püskürtülmüştür. ~1:(\c:kova 46 ( A A.) - Lenm~'"~<l ;ıs- ı miz, yakın bir Atida Türkiye ziraat nc~-

Salmenkaikada düşmanın bır taar - kcn mnıtaka~mın 25 Şubat tarıhlı fob- riyatının da programlı ve şüm 11- b. 
l
. ~. u u ır 

ruzu da tardolunmuştur. ırı: hale girdiğini görmektir. 
Ladoga gölünün şimalinde gün süku- Kareli bcrnıhında 18 Subattan~ - Tarımman 

netle geçmiştir. ri Sovyet taarruzn inkisaf efm"kte ve Bu vesile ile zirai neşriyntınm:da mem-
Kuhmo mıntakasındı, düşmanın bir fs- dü<;man ric'ate devam eylemekte - nuniyetle müşahede ettiğimiz hareketle-

tinat noktası ele geçirilmiş ve bir dü~ - dir. ri de kaydedelim: 
rnan bölüğü dağıtılmıştır. Srnrvet kıt'<:llan Maksi. Jauo. Anaan 1 - Ziraat Vekaleti ötedenberi neşret-

KOMiSER 
.. SEDAD 

Nekleden: İbrahim Safa 

Soför Mustafa meselesi 
"" 

Cephenin diğer yer1erinde Finlandiva- ve JPiranaan (!ö1leri arac:ında bulunan tiği eserleri bu yıl biraz daha arttırmıştır. 
lılann lehine devriye faaliyetleri olmut-1 ~a1menk~tia nehrine kadar ilerliverek 1 Yalnız alakalı devlet teşki!atma gönde
tur. l 1fola miist::ı nkpm nok+a<:ile k;-'-~ah::ıc;ını, rilip sat~ çıkarılmadığı için, herkes ta

Dün FinlAndiya tayyareleri düşman Vibcr~'un 1 O kilometre cenubunda sn- 1 rafından kolayca tedarik edilemiyen bu 
hatları gerilerinde "ombardıman ve ke - htl demiryolu flzerinde k~in S-Omme i~-1 eserler bana daima şu fikri ilham etmiş.- Birdenbire saklandığı yerden çıktı. rerek bu kadınla karşılaşmak. ondan 
§if uçuşları yapmışlanbr. tas ·onunu. Juhannes Sf>hrini ve sahil tir: Bu ne~Tiyatm salahiy~ttar bir heye- Hast<.'lle kapısının önünde genç kadının hüviyeti. ziyaretindeki gaye hakkında 

Müteaddid hava muharebeleri olmuı demiryolu üzerinde k~in Maksalahti tin tasnif, tetkik, tertib ve mürakabesin- kendisini bekliyen bir arabaya atlayıp mal(unat elde etmekti. Kadına kendi.si-
ve düşman tardedilmi~tir. istasvonunu j<:tTal etmic:lerdir. den geçirilmesine ihtiyaç vardtr. Çünkü uzakla~~·ğını gördü. Bir fotoğraf adese- ni bir doktor gibi tanıtmakta hiç de 
Düşmanın bombardıman ettiği şehirler 17 v! 18 Sn bat tarihlerinde Fin ları- ı bilmek başka, yazmak ve bastırmak ge- si gibi. ~rabanın numarasını bir Hlh- güçlük çekıniyecekti . 

arnsında Kusamo, Kjani ve Solkano da ds körf!?inin ~arbfnde ve Biorke ~dn- n.~ başka ~eydir. Böyle olursa ziraat kil- z<;rin zihnine tcsbit etti. Fakat o gün akşama doğru planını 
vardır. Beş düşman tayyaresi düşürul - ~mm simalinde ı;ahile kadar ilcrlh·cn tübhanernız daha kusursuL ve daha hoşa Fakat hemen o sırada bir taksi has- de~iştirmiye mecbur oldu: 
müştür. Sovyct kıt'alan dümıanın 313 ic:tih - gider eserler kazanmış o~acaktır. tanenin önünde durdu. Bir doktor için- İki saat sonra bir kadın haıstaneyt 

İsveç gazeteleri vaziyeti nasıl kamını istTal etmic:lerdir. Bunların 41 2 -: 938 ~ir:at. kongre:;i münasebetile den çıkınca hemen Sedad arabaya at- telefon etmiş; kendisinin mecruhun ni-
ı&rUyorlar'? tanes~ toplarla mücehhez beton kaleler celbedilen zıraı fılmler bu yıl muhteH! ladı. Şoföre: şanlıs! olduğunu söylemişti. Hastanenin 

S
t kh lm 

26 
(AA.) _ Nya Dag- dir. ~alk~l~nde gösterilmektedir. Büyük _ Çabuk; dedi. Şu otomobili fa•kib ziyaret saatinde geç kaldığı için nişan-

a 0 • bır alaka ile d"I b f'l 1 · b'l 1 hh t' · ••v Uchteallehanda a.._tesi-'n muhabiri- 11 den 18 Şubata kada:- Sovyet kıt - _ seyre 1 en u 1 m erın ı.- et. E\•et, köşeyi dönen otoyu... ısının S! a mı ogrenemediğini iJa,·e 
g ~ ... , 

92 
.. hassa koylere ulaştırılması lazımdır. A- .. t · Ar H.k · ı Id ~ 

ne göre Finlandiyalıların Vlborg nıın- aları M toplarla mucehhez beton ı d dl . . v 

1 
k Sonr:ı zaptettiği numarayı da şofore e mış ve ı 1 metın nası 0 ugunu 

ak d 
...;..,..A; '--..1 •• t d'kl i k , 1 k .. "75 •st·hk· . 1 e ennı qoga tma , seyyar makineler ö l ~· sormuştu. 

t asın a. ~ ... ,.....,ye &ıilU&r gos er ı er &le oma uzere ., ı ı am ışga almak bu gu··zel teşebb- .. k t; . s v e\.ı 
uk 

,._ . 
1 

rd ı • usun ıyme ,nı Kendisine Ali Hikmetin gittikçe iyi-
muzaffcrane m avemete ras ... en va- etm.1~ e lr. jkat kat arttıracaktır. j Bu hararetli takib esnasında hafna:;ı Ak.ki k · · leştiği söylenince bu haberden pek 
ıdyet fevkallde ciddt tel edilme So~et hava kuvvetler~. cephenin 

1 

3 - 932 de intişara başhyarak 936 dan- ca~1anrlı. Hast~ne kapıcısının - konuş- memnun göri.mmliş \'e hemen telefonu 
lhımdır. muhtt>hf mmtakalarında duşmaın kuv- beri çıkmayan (Dönüm) mecmuası ı...ı1 tu!!U l:admm sesi. .. tamdı; ustabaşının v ka'Paınıştı. 

Bu mm takada Ruslar çok mühim vetlerini ve askeri hedefleri bom bar - yakınlarda tekrar intişara ba~1amıştır. cıağ eli, ruhu canı olan Sara... Bu havadisten biraz sonra da Ali 
tahş!datta bulunmuşlardır. Finlatndi - dıman etmi~lerdir. ı Ziraat lleminin bir zamanlar ümidle ta- Vnkıi biraz evvel gördiii!ü kad1T':n Osman Sedadı telefona da\'et · · 
yalılar da bilyük takviye kuvvetleri Hava muharebeleri esnasında 21 düş kib ettiği bu mecmuayı kapattıkları için c;acı ~art idi: h<''buki öteki ko~'U renkte - Aradığımız otomobilin :~~~;~: 
g-öııdermislerdfr. man tayyaresi düşürülmüştür. I ne kadar eseflendisek şimdi de o kadar ;di. F~kat bıı tc.ferrüatm. ne ehemmi- buldum. Bu otomobil arasıra Mu.::ı<lfa 

seviniyoruz. (Dönüm) bu defa daha baş- veti v;ı~·!. Snc renm ne kadar kolay ,le- isminde bir .~oföre kiralanıyornıu~ 
ka bir .cıekle bürünmüştür. 48 sayfalık hac 'T'sı·rı U"tanın etr"f da alı"anlan mu·· M f ' Amerikanın sulh iskandili ı - ı.ı. .. " .... ın c " - uc;ta anın adresini de buldum. 
mi küçültülmüş, fakat muhteviyatı çe - kemm<'l birer m;'!lkvaj uc:taS1 oldukları- _ A.ıa Osmancığ•m: hemen bu zat 

(Baştarafı 1 had •Jfada) 1 Umum! Harbde de cümhurreisi wn - fitlendirilmiştir. ~vvelce ziraatimizin nı d'1 T'"1" İYİ fahmin ediyordu. ı hakkında tahkikat yan ve kim oldıı~u-
lıarl.ciye mu··5 .......... S w ll ··ı aıL- H • ur 11 · f .Yalnız fikir hareketlerine makes olur -_,.... wnner e fit o - IOn, ut1.J' auu, ne esın vazi esL'le B'r ı4.iP'er nokta da nnan dikkatini nu öğrenerek b<1na telefonla bıldir. 
leden sonra da Venedik sarayında Musso-lmilşabih bir vazüe ile Avrupaya gönder- ken şimdi ame'i ziraat bilgilerine dP yer cel"'>ef1i; t?kib etti1\ otomobil. ÇicPk- __ Onun 0 kadar ehemmiveti 
lini tarafından kabul e..ı:ı-:şıır· . micıti verdiği ~rülüyor. Tabına VP. meinlerle ,. , bPkl·ı ,·er"k :t ~ıfı · vok. aıuııu --., oaz::ırı.,ın r.;>rcıc:ın{'~ " f\ z t ı.•r· d 1· .J 

1ki devlet adamı aru d an e- Am ·k b"ta fl ll v ba§lıklannın tertibine az daha itina e- . ,_ be . ...a en "a ı erece ma umattarım ·.ıa ..• 
m a cerey en anın ı ra ara yo a c IJı dT . k'ld d h . d kacırC\n oto~oh•le de Pe!<.. nzıvordu. Bana simdi lazım olan bir de otomobi-

den göriışme bir saat sürmüştür. Görüş- muhtıra ı ırse yem .şc 1 e a :ı zıya e okuvucu Xenrli~inf" v;ın•lnn tarif bu otomobilı::> 'lin ha~g· cr· rı h · t rJI t• ·ı 
mede, hariciye nazın Kont Ciano ile A- v · gt 26 (A.A) s· . . bulacağı şüphesizdir. Onu çıkaran idea- 1 . ..J - ı ou · angı san ~arc ~a ge ırı -aşın on . - ıyası mehafJl~ tev ... r11k edıvor•1tı. diğidir. 
met'ikanın Roma sefiri Williarn Philips den öğrenildigvine göre ~merika h" ·c· . list gençleri tekrar harekete gelişlerin - ı .. d .. .. .. . 

'· .. rı ıye d d 1 b 'k .. .. · $ofor C', ~orunuc:"' :wnı Yalnız AJ· o · d b' h h 
de hazır bulunmuşlardır. nezareti elçilikleri vasıtasile bitaraf d _ en o ayı te rı eder, ve Donume uzun 

1

1 k . . · · · n ı smnnın sesın e ır ayret i ti-
- . . . ev ı ömürler dileriz hun da ta 51 saatı bu!unmuvordu. zaz: belirdi: 

Gere~ .~abah. ıerek oflede.n s~nra y~- letlere bir muh~ır~ tevdi etmıştır. Bu · . ~cdndın hulundu;;.u haleti ruh;ve 
pılan goruşmeler hakkında hıç bır malu- ı muhtıra harb bıttıkten sonra eııternns- 4 - Ay-ı.e mezunu gençler de bır bir- . . . b.. 1 1 •••• k f .. . .. - Canım. otomobil garaja Atıiın • . .. •rınae ov e o\tıcıı te erruatın hıc huk- k •ı ı d v 
mat sızmamıştır. Ancak Welles, Kont yonal bir ekonomi sıstemi kurulması "./e ltk k"Urmuş ve organlan olmak uzere .. , 1.t · v. . a. o un ugu gün getirilmiş! 
C

. · - · · · · · ı Jb d ·t·b b. ( . .., .. n 1 5·) ı mu ~o" u. Kadının sacı sarı d-eınlmi~. ıano ile mul~katını müteakıb harıcıye aılahsızlanma hakkındadır. Y1 a~ın an ı ı aren ır ı..ıraa. ergı. 1 t 1 . . . . .. .. Komiser Sedad cevab verdi: . G . .. o onın ''lın t:ılr<;ı •:::ı"tı vn'tnr-uc: Rutıın 
nezaretini terkederken matbuat mümes- Hariciye nazırı Hullün de bevan etti- neşrıne başlamı~ladır. cnç zırant mu - h 1 . ·:: • • - Güzel.. Ala . .. Arnmaı hepsi hu - · . . k .. 1 .. 1 . . ("W" 11 un ar her an. her dakıka degısel}ıhr 
sillerine beyanatta bulunarak, Kont Cia-

1 

ği uzere Amerika haricıye nezareti, sulh h.cn~ıslerı aY1,:ıc::ı oyu er ıçııı .. ogu' e - evlerdi. · karlar da değil ... Taksime giderken 
no ile görüştüğünden dolayı memnun teessüs eder etmez bu rnesele'erin hal - nm.lz) umumı adı altında broşurler neş- ş Itır sokağındaki Letafet pansiyonunda 
olduğunu ve mülakSltın çok samimi bir tini kolaylaştırmak üzere şi;diden on- retmek ve b~nlan. köylüv\? par.~sız ~a - O sırndt'f o?la büvük \'e kara bir oer- kimlerin oturduğunu anlıyacaksın. 
hava irinde geçtiğini ıöylemiştir. ların üzerı·ne b·ıtarafların nazarı dı'kka _ ğıtmnk emelındedırler. Tesebbuslennde rJen;n bir ucu kımıldar ~ibi oluyo~du. ~ d b Ali Osman. içini çekerek. tereddüd-

Diğer taraftan Amerika reisicümhuru tini celbetmektedir. muvaffakiyet temenni ederız. Beyninin içın e üvük bir muadeie- ]e: 
ltuzveltin şahsi mümessili Myron Taylor, WelJos S" :-hafrrıi t,. .... i ,., i•·o" 5 - Anknra radyoc:u birk:ır znman - nin sırr·nı çözecek noktalar tebellür 
bu sabah saat 11,30 da Vatikanda Papa- Londra 26 (A.A.) - Daily Express ga dır zirai konuı;malar y;ıpıyor. Fal:a~ r3d- etti. 
lık hariciye nazırı Kardınal Maglione zetesinin Roma muhabirıne göre, Romaya yo bizim kövlerimız~ hentiz pek vayı! .. I Şoföre birdenbire durmamasını. fa
tarafından kabul edilmiştir. muvasalat eden Sumner Welles Avru - mamış olduğundan konu~malnrı münha- \-at daha yavasça yürümiye devam et-

Taylorun refakaıtindıi Amerikan rahi- padaki seyahatini, barış imkanları hak- sıran köyli.iyü muha~al:> edim·rek yan -i mesini söyledi. Çiinkü takib ettikleri 
bi monsenyör Hurtl<!y bu1unmakt& ic.ıi. kındaki raporunu Nic:anın ilk haftasıncia makta acele edildiı'ti kanaatindf'yim. Sim- otomobil biivük bir bina-nın önünde 
Mülakat, yanm saat devam etmiştir. Sa- 1 Ruzvelte verebilecek şeki1de süratle ik - dilik c~ı::n;sini de~i~tirerek hiç olmazsa d.u:m~'>·l'~n~ kadın şoföre para verm~k-
lihiyettar bir membadan bildirildiği!ıe ' mal edecektir. 1 orta ziraatçilere hitab etmek daha fay - sız:n ınmı~tı. 

- T l ·· ·ı d p W 11 A d k. ·k ı· d dalı olur. T. B ıore ay or yarın og c en sonra apa ta- e es, vrupa a ·ı ı amc ı esnasın a . u ot,Jmobil birkaç metre daha ilPr-
rafından kabul edilecektir. .öyliyeceği yegane lieyin bir yerden diğP.r ledi; c:o!'lra b;r sokağın içinde manevra 

Ruzveitın Mussoliniye mesajı bir yere hareketi saati olacnğını bildır - Ank.,.ra borsası j vaparnk peri döndü ve tekrar durıiu. 
Roma 26 (Hususi) - Bugün Mussolini miştir. Açılış _ Krıpan;-~6"$ubat 940 flat.hı.n 1 Sedadın bindiği otomrıbil vururnüs. 

ile Welles arasında cereyan eden müıa- l r • ,., ~ • geçmi<;, sonra gözden kaybol~uştu • 

- Ne vakte kadar olacak bu işlt:r? 

- Bu akşama kadar ... 
Ali Osman, komiserin yanına geldiği 

zaman gece saat ondu. Fc.ıt:at Ali Os
rnar. komiseriniın karşısına onu bile te
reddi.ide düşürecek bir kıyafette çık

mıştı: !am bir Anadolulu seyyah. yol
cu. alışverişe gelmiş bir esnaf kıyafe
tinde ... 

Komiser Sedad, gülerek aırkadaş:na 
~·er gösterdi. Bir sigara ikram etti: · 

-· Ey . Bir şey öğreneqildin mi? 
p iye sordu. 

') 

kat· esnasında We!les .Ruzveltin şahsi bir ~ Jyas~t a efilJJ:de ÇEKLER Faka• Sennd, Sara olduğuna kanaat 
mesajını İtalyan başvekiline tevdi etm 1ş- (Baştarafı 3 tinC'i sayfnda) Açılış KapJ.:ı t !!etirdii?i kızın otomobilden indiği nok- - E\•vela, şoför Mustafa meselesi... : 

ttr. Alman Şansölvec:inın nutkuna qe'ince; L->r dra ı st.er:ın s.24 tayı \•t? ~irdiği binavı ivice bellemi~ti. 
Yann Berline hareket edecek olan 1 bu nutuk ta, bilhassa eşhası itham eden Jfe,.._York lOO Dolar 

130
·
19 Kendi kf:'ndine sord~gvu .ı;u suale cevab 

W 1 
100 nan 2.9551 b ı · 

elesin, Moskovayı ziyaret etmesi ihti- ı kısımlan itibarile daha az sert bir hila· Para 100 Llr•& 6 74 u amad1: 
malinden de bahsedilmekle beraber bı..ınu be sayılamaz. Fakat Almanva için harb Mllano 29.2725 Ali H"l• t• hh • ·x. h eennn ıoo 1,.,ıc; . rr. - ı ~me ın sı aıtile neden ala-
teyid eden hiç bir malumat alınamamış - ~ede!Ieri nokta~ında~ ifade. ettı.,i 'P• am Aınsterdam ıoo F\ortn 69.2521 kad~r oluyor? 
•· ile bır şeyl<'r hısc:ettınnck ıo::ter. 00 Bel 22 B. 
.. r. Hü'asa: bu nutu!<:J;m. alakadarlar ü- D~ut....ı 1 ra ·04 ır saat sonra temasa girrl: ~: Ali 

Roma radyosunun a6yledikleri zerinde Amerikan müşahidinin dosta!le Atlna ıoo Drahmi 0
·
97 , _Os'nanı müs.ahedelerinden '- .:ı."r 

Sofy& 100 Len 1.592S ,. 11
" 

Roma 26 (Hususi) - Wellesin Avı-u- bir tazyik yapmamas•nı tem.inen her- ı ~adrtd tl)Q Peçeta 13.435 etti ve taharri memuru mahud otomı;-
pa seyahati hakkında mütalea yürüten veçhi peşin icra edilmiş. bir.er .nnm:ıvis Budapeote ıoo Penıll 23.55 bilin sahibi hankındaı tahkikata kovul-

. .. ~ymıyacak olursak. vazıvctı eo;kı halınde d 
lf:oma r~dyosu~ bu sey-:11•.t~n munha~ıran ifa eder birer ihtar tetakki <'tmemiz B!Uı:rtı 100 Ley b.6175 u. · 
bır malumat a:ma mahıyetınd~ oldugunu 1 do~ru olur. Demek ki tarafla,., bu sözle- Belgrad ~: ~.., 3·0825 Komiser Sedad ise hastaneve telefon 
tasrih ettikten sonra, Wellesm vazifesi - rilc ({elen misafire mevcud durum hak- ::1cO:o~=a 100 1.v~ Ki'. ~~ ·:~5 etti. Müdilr 7-.'.lten onun tahkikatından 
ııln Avrupa vakayiinin ınkişafında her kında kon1:1şulahilec<>kle konuşu.l~mıv~- · haber .. dar .. _i·d· i. bu :;rata hastane kap•sın-

h 
. surette müessir olabileceğini dü _ cak ı::evlerın hududl;ırını tnvın ıcın hır Eaham •• tahriJAt 0 d _ 

angı . 
1 

ktad demonstrasyon vapmak istemis1erdir. Bu a gor UfTU genç kadını tarif ederek: 
f{inmeği ~ata ı sayma ~r. nutuklar o arzunun mnhsulleri olmak 1938 % 5 tkramlyeU 19.68 - EC:cr bugün, yarın. öbürgün hu 

Bu vazıfe, ancak Amerıknnın Avrupa --rcktir den<:e, belki yalan olmaz. Sıvas.En:urum V 19,25 19.30 k d AJ• H'k ,..~ 4 B k a ın C}. ı ı met beyi zivarete eelecek 
'•lcri hakkında gösterdiği alakaya de - 5 l" . m ı;; an ası nama peşin 8.80 olursa be . rl h 1 h be d ~. • "' Vt:.an.1- G1n•~ · nı ~er a a r ar edini7.. 
l 'let etmektedir. " 7 ~ r ' M k il a sadı kılığını kıyafetini <ieğişti-

- Vav. bu da bir me ele mi oldu? . -
- Tabii. herifin \'erdiği adreste hu 

namda kimseler yok ... 
Sedad, son derece büyük bir alA.ka 

ile dinle<liği için siı.?aırasım bir tarafa 
bırakmı~tı. Ali Osman devam ediyordu: 

- Garajırı sahibini adresini bilme
diği. gfü:teremediği ~oföre araba kira
ladıC'ı için merkeze cckmek güç de(ril 
amma neye yarar? Herifin bu tarakta 
bf:>1i yok. Şoför kirasını daima munta
zaman veriyor ve arabayı sürdükçe 
vermekte devam ettiği gibi arabaıyı da 
tertemiz iad~ ediyor. Garajcının ba~ka 
istedi~:; de yok 

- Doğru .. 
<:ina~·et gecesi. 
ma!Um gece? 

Hakkın var. Peki .. yrı 

saat kaçta d15ntl,yor Şu 
(.1lil:ası var) 
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Bolu, Kastamonu oteli 
Tosyalı Ahmed Gülüm 

lstanbulda y · tan "'ı'r· enıpos e sırasında Bolu • Knstamonu oteli eski müo;te-
.. 1 merh z· 
Ahmecte :;nı ıya mahdumu Fua.ddaa Tosyalı tiiccar Gültiınzade Bay 

evrolunmu~. içi ve dısı tamamen tamir n her türlü ihti -Ya . 

s.yfa • 

........ _moat ..... 153 

llNIİIDlllK 
:;~ IA TAK HANESi 

-
zuan: Reşad Ekrem 

Müezzinzade Alicik 
Diye inledi. Bal llehmed ağa da bir- neı edememifti- Fakat çocuk büyüdüs-

denhire atq kesilmipi: . 1 çe, mabaJJenin haytaları ile ele uüşüp 
- Bre canı cehenneme ojlanın ..• Ah-I kalkmap bqlıyaca.ğmdan korkuyordu. 

dim ollu.n yarından tezi yoktur Hüseyjn Evi, cami ile kapı karşı idi. Ali. evJerile 
efendime bir çubuklar bulayım kı bu 1 camiden başka bir y& bilmezdi. Hoca-
Tayyarzade ayağına au dökemesin!. paşaQ oturan bir topal Mustafa efendi 

Diye bağırdı. kapa 7oldapna da: vardı. hmi ve fazileti ile herkesin hür-
- Bre kapı yoldaşım yürü .•. Vallah met ve muhabbetini kazaıunıştı, ü1eml 

ve billih ben seni tııu deni<ien kurtarı- araaıııda da büyük bir itibar ve şöhreti 
rım ... Yürü ... Yüıü •.• Yürü bre adam .•• olduğu aöylenirdi. Müezzin efendınin 

Diyerek hazinedan atına bindirdi. ahbablarından idi. Haftada ilti gün uj-
Konağa döner dönmez doğru Güm- 1 rardı. Küçük Aliye hıfzı babası talim 

rükçünün huzuruna çıktı. Tayyarzade et.mi§ti. Topal Mustafa da, hesab, kita
vak'asını olduğu gibi arilattı. Bal Mclı- ' bet, tarih okuturdu ve hemen her gell
med ağa halim, seliın bir adamdı. Çok §lllde de Ömer efendıye: cEfendi... ~ 
geç kızardı. Kızınca da ateş kesilirdi. ! f~di... Ga!" bizim Aliciği ırz sahibi 
Tayyarzade hakkında ağzına geleni sa- bır devletlu kapısına vermek çatıdır .. 
vurdu. Nilıayet Hüseyin efendinin ayak- vallah bu ateş eibi oğlancı.k birkaç yıl
larına kapanarak: dan e!e avuca sığmaz olur ..• • der idL 

_ Benim efendim ... Va'lah ve bil- Bir aralık, güzide Ulemadan ve devrın 
lih ... Yarından tezi yoktur Istanbul ~a- en zengin ve asil sunalarından meşhur 
zan, ben kepçe, sana bir nevcivıın çu- ' Karaçclebizade Aziz efendinin daires~• 
buktar oğlan arayıp bulurum ki bu nan- bir güzide. hizmetkar aradığını ~şiLcn ?
kör Tayyarzade külhanisi ayaklann:ı su mer efendi, topal Mustafa efendıden fi.k
dökemesin... rıni sornıu~. Mustafa efendi kaşlarını ça-

Dedi. Hüseyin efendi Bal Mehmed a- tarak: cOl.maz ..• Ef~ndi, lyin~i .sine 
~ b ' ·· lemedi H 2 • edar h"'k 1 ve topuk ~yrine meclubdur> demıştı; ve gaya ır ~ey soy . a ın .. - . . . . . .. 
k d k" f t tavassutunu i'-" karşı- ilave etmişti: cSen gıt el ve etek op, Alı-

m a ı şe aa ve .;· . Güm - - - · f d' · k 
ladı. Emektar hazinedarına iltifat etti. yı rükçu Huseym e en ının apısı-

F k t llıı Gumru- "k,.,1 T~yarzade na ver .•. Hüseyin efendi bir ırz ehli dev-a a , ı:ava ır-• -.; 
1 

• _ . . • 
gibi bir sevgili nedimini elden kaçırdığı- etludur. Hot fllll~ mazul ve .~~kub

- 1 anmıştı ki 0 gece uyku uyuya- dur amma... Padişahımızın ıtusnu na-
na oy e Y ' 1 .. · dedir Ö ef 
madı ve kat'i karannı verdi: Ertesi gün, zar an uzerın ·• mer endi de bu-
kimseye haber vermeden konakta her- nu Bal Mehmed ağaya açmıJ, o da, bir 
kes uyurken, erkenden ç;kacak ve doğ- yol~u Abuldu~ .. ~ efe~disi?e. arzet· • 
ruca Fazlı Paşa aarayma gidecek Gev- rnegı vadelmıştı. cZıra ki Alıyı taşra 
her~ Esma hanım sultanın ayaklarına ~vanhanede bir hizmet!.~ ~lmak olmaz, 
kapanarak Tayyarzadesini istiyecekti. ogulluk ahp haremde büyutmek gerek-

tir» demişti: 

TA YYARZADENİN P~İNDE Bal Meh.med. ağa, Gümrükçü Hüseyin 
e1endiye Müezzinzade Alinin uzun bir 

Gümrükçü Hüseyin efendi ertesi sa- methiyesini yaptı: cBenim efendim, ha
bah erkenden Bal Mehmed' ağayı odası- j remde ~ir aine bülbülü güzide oğ.ullu_k 
na çağırttı. Bu sadık bendesine Tayyar- ı yapıp büyüt.. babası onu sana verır, e
zadeyi unutmuş gibi davrandı. Kendisi- lünceyedek Hüseyin efendımizfn has oj'-
ne, akşama kadar bir güzide ve nevcivan lu obwı der, bak a benim efendim sul
çubuktar bu'\muını 11kı 11k1ya tembih 1 tanım, Allahın hikmetinden sorulmaz, 
etti. Esasen Bal Mehmed ağa da o gece sana kızdan ve oğlandan evlid verme
uyuyamamış, heıp bunu düşünmü~tü. miştir. Mı gjbi bir nevcivanı tıoJul e
Tayyarzade hakkında zincirleme savur- dinmek yedi hac sevabıdır. dedi. 
duğu hakaretin en hafif kelimeleri. .nan- Gümrükçü Hüseyin efendi: · 
kör, kopuk, medrese kaçkını, eskicizade - Mehmed ağa, var git o müezzine, 

- C3 eevab verecek tekle konulmuş ve mohilyalan yenileştlrilmiştir .• 

c: Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır • ..J 

ve köçek. idi. Daha efendisine nadide oğlunu alıp akşama bana getirsin .. çocu
bir çubuktar bulacağını vAdedcrken ha- ğa kanım kaynar ise vallah sözdür, ev
tırına Hocapaşa camisinin müezzini Ö- ladlık alınm ve hem dah;, ölüm ha!<, 
mer efendinin oğlu Ali gelmişti. Ali, on miras helaldır, malım ve mülküm dahi 
dördünü yeni ~itirmtştL tki yıl evvel bırakınm .. 

• •...•••••••••••••••••••• : •••••••. ~ ......................... _ hıfzı dinlenmiJti. Hocapaşa cam~s;:;de Dedi. Bal Mehmed ağa gittikten son-
Son Posta Matbaası hafız cemiyeti olduğu zaman S'> a ar ra Hüseyin efendi, demindenberi kılık 

Neşnyaı Müdürü: Selim Ragıp Emec 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞA.KLlCIL 

adam almamıştı. Küçilk Aliye c Yusutu ve kıyafetine ilk defa olarak can gözü 
sanh demişlerdi. ômer efendi onu gün ile dikkat ettili Bal Mehrned ağa gibi 
görmez ~hzade gibi bdyütmüştü. Mek- giyindi 
tebde kalfaya, medrelede ıoftaya ema-1 

Hayretle 80rdum: 
- Neden?. ken çiftliklerinde ağaçtan düşerek btr 
- .. Ya beni tanadllı halde eleyhimde "Son Posta,' nm tefrikası : 26 kaza ceçirmif. 

Ilı soylemeğe bqla.saych?. Ya tanımadı- I - Kaynanan kan fena fena bıze \,a-

lını fırsat bilerek •tzlDl açsaydı?. s1.· h1.· rı1.· g .. z konaşayor. kıyar; bu bahsi bırak ta neden ziyafet 
- Ainan radyocuğum; böyle feY t.~lur veriyoruz, onu 16yle!. 

lllu?. - Maryoranın isim gün{L sana bJr 
Asabileşti: yüzük retlrdim, ce-bimdedir. Sonra veri· 
- Olmaz mı?. Olmadı mı, olmuyor Yazan: Ze nal Besim Sun rim de reUnine !sim günn hediye:;i ola-

lb.u, okruyacak mı?. İnsan kıyafetinde etmiş bir nazınn bir akşam sarhoş ola-! Maryoranm annesi de, Hulki Soyerin ı riyetim var?. Ah Hulki!. Öyle bir haltet- rak takar91. 
~ alçaklar vardır ki ha:kikat rak çapraşık adımlarla caddeden geç· valid~i olduğunu billhare öğrendiğim tin ki... İlminJn dkrecUlmetli üzerine Maryora 
la afında yalan. mellnet, iftira kusmak- mek • .gibi kimaeye zaran dokunmıyım ihtiyar kadıncajlı ela bir teY anlama-J - Anne!. Gene bqlama Allah aşkı- kncuına fransı-ca tordu: 
lff zevk tatmin ederler. Bunların gıdası, f ~hsı bir hataya düfrrı.etıi onun için kafi- mıŞlardı. Bayan Nikoluko keyfiyeti, na!.. - Ne ~uz?. Annende ,... .;t ve h_ayaiyet Ieşidi!". Namuslu adam-, dır. Nazınn her teYi unutulmuştur; sa-

1 
rumence. kızından utizah ederken anne- - Evet; gene blflama Allah a§kına!. ne Çlllıre fena ... 

n dürust varlıklanna evveli riyanın, dece &~~hoşluğu konUfUlur. Hem de ne- si de Hulkiye, türkçe, IOrdu. Koca Türkiyede im mı bulamadın?- - Yot ,m.Um; bana sabahleyin bir 
IO~ra da . iftiranın baltasile hücum ede- rede bılır misiniz!! Meyhanede!... _ Ne ohıyoruz olltım?. Gene ziyafet , Kimdir, kimin nesidir, Allahtan başka py tıembQı ettiyd! de ... 
19 kendılerine yem çıkarmak peşinde. İnsanların arasında böyle düşük nıh- mi var?. l laimse-nfn bilmedifi Romanyalı kanyı _ Ne tembdl ettiydi!. 
tirler. Bu gibilerin dini imanı, ahlakı lular da bulundı.ıJunu bfldiA-im için Mar- ne div... cıa-11---akid · ' ' 5 ' - Evet anne .;- · - ..,.,;, .... ;,~ •• 

esı sadece ve ancak para ve sandal· yoranın ses çıkarmamasına adeta sev:ın- , · · • . - Anne, yanbf dl,Onüyorsun. Bır 
1adır. Para ve sandaly~ uturunda. şeref- dim. - Va lahf bu .t~ fanftnlerin~zden u-ı deta benim kanm, Romanyanın en asJJ, - Benden lizU lSyle mi? .• 
ten bihaber oldukları için, bın şerefe 1 Ben böyle Bükreşten Ankarayı, - n- s~ndmı Hulki!. Gehn fransızca bılir, ben en nedb, en Jdbar, en aristokrat, en zen- - Mümkün mü elmasım?. 
birden k~arlar. Mazilerini karıştırınız; dradan Varnayı çalarak Bulgar ~~lmem; anne!f tOrkçe b:ez.hE":ı içi gin ailesine memubdur. - O halde bilmek isterim! .. 
katımıza behemehal gayri tabit insanla-j bulgarca?!! turkçeden ba§ka her ,ey en anı ~ - Daha yok mu!. - Sana isim günün için bir heitye 
nn behimi fhtiraslannı tatmin yolların- Petko kısmetim; yandım la, hizme~flerle doldu. - Sonra g&llyoHun iri dünyanın en almamı tembih ederek bana beş yüz li-
da hayli mesafe katetmif bir fezahat Türküsünü .töyletirken H::n - Gelinden nımence 61ren anne!. sadık _...cıeafdfr. 
komprimesi çıkacaktır. kansına 10rdu: Soyer' - Ayol; ellisinden 10nr• dil mi öl- - Bnt amım, banu 1ıım. söylüyor- ra nrmişti. 320 liraya bir yüzük bularak 
. Bu kategorinin faziletsiz müntesibi· _ Her şey hazır mı Maryo ., reneceğim?. Mademki kocan Türktür; o sun. aldım; 180 ltrasuu eeriye getirdim; ona 
dost enkazından aray, ahbttb molozu~ - Her ~Y hazır sevgilim.!~~·Misafir- türkçe ötrensln.. h&ll ekmek, ıu deme- - Bırak bu tptfdailtkleri anne!. Yer- kızdı ..• 
dan .klşaııe kurar. terimizi memnun ederiz !midindeyim .•• sini bilmiyor; ayıbdır. . yüzQnden senin 'bildtlfn kocalık kalkalı - Çok mu buldu?. 

Bır de bu cinsin hubt hınk deyı'cisl - İçki ne hazırlattın" - Türk99 6~ ne mecbunyeU bir asır oldu. - Billkisl. Benim gelinime 820 Ura-• ... 
ardır. Bu tip için cbllmek, tanımak:. - Şampanya, prap, viski!. var annecilfm?. - Ayol, o Tdrk kızında iffet allme- 1ık y(lzük YÜlflr mı?. Herkese karşı ben 

tart delildir; aöylenen 16zftn aadece ca- - Rakı?. - Ya benim kendi memleketimde, tidırl. bı yüzütü nual takanın diye benimJıt 
~Yhte:. olması ona yeter. Gilnep değil - Evde Tar; ı.ttyen oluna çıkannı:. tendi evimde romanca mı, kitabe& mı, - Avrupada Wyte fe'1 yok anne ... kavp eciQw. 

kesini arat. Memlekete an ame blzmet Frmmıca .v- 1'a muhavereden ne huba,.a Olll& *8mnel• ne :mecbu- Naamatih bnm bana anlattı: Çocuk- < Arkaa Nf') 
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( e leke ~aberleri) ~ı~_n _P~_ıa~I _s~•~-O~_R_ 
Adana İsmet in önü 1 . Aydında bir gen~İ Balkan unreş mnsabakaları 

, • .. .. öldurop başını kestiler I k h I d 
Kız San at Enstıtusu ve kuyuya attılar programı tam o ara azır an ı 

Eu yıl Enstiti!d ~ 526 kızınnz çalışıyor, geçen yıl Ensti
tüden 15, Akşam Kız San'attan 80 kız mezun oldu 

İzmir (Husust) - Aydının Germen
cik nahiyesinin Balatcık köyü civarın
daki kuyuda bir kesik ba.'l bulunmu~ 
ve adliye ile zabıta derhal fatı.liyete ge
çerek bu müthi.ş cina~tin faillerini 
meydana çıkarmıştır. 

Cinayeti işliyenler, Ortaklar köyün
den Sökeli Ali Çelik, deveci Süleyman 
ve Eskidere köyü muhtarı Neş'ettir. 

Maktul de. Bedel Osman isminde 
Beyşehirli bir gençtir. 
M~tul Osman. yedi sekiz sene ka

dar muhtar Neş'et Germenin yanında 
bedel olarak kalmış, sonra da Süley -
man Akgünün yanına girmiştir. 

Silleyman Akgünün ifadesine !!Öre 
k.til Ali Çelik. cinayet günü kendisini 

Yugoslav güreşçileri Çarşamba, Yunan güreşçileri de 
Perşembe günü geliyorlar 

Altıncı Balkan güreş müsabakaları için gelecekler, Rumen güreşçilerinden heniil 
teknlk komitenin hazırladı~ı program bit • kat.1 bir cevab gelmemiştlr. 

mlştlr. 
B:ılltan güreşleri programı şu şeklide tes

bit edilmiştir: 
1 Mart - Saat 11: Taksim abidesine çe -

Galatasaray - Kolej 
basketbol maçı 

lent saa~ 3 te kongre, .saat 17 de çay ziya- Galata.sarayla, Kolej takımları arasında. 
teti, 19 d!l hakemlerin toplantısı. ki basketbol karşılaşması Çarşamba akşamı 

2 Mart - Saat 11,30 da tartı, H,30 dıı. a. 8.30 da Kolej sahasında yapılacaktır, 

çu:~kan marş~ ve mllll marşlardan sonra lskoçya - lngiltere maçı 
müsabakalar Valinin nutklle açılacak. Mu- İskoçya ile İngiltere mllll taltımları hası. 
rahhaslar nutuk söyllyecekler, teşldlfıt ncı - lıitı Kızılhaça verilmek üzere 11 Ma.yısta 
mına da bir söz söylenecek. Glasl:ov şehrinde beynelmilel bir futbol ma-

3 Mart: Saat 12 tartı. Saat a te musa - çı yıı.pacaklardır. 

baltalara devam. 
w Osmanı incir ve zeytin tasıtmak 4 Mart: saat 12 de tartı. saat 2 de gU • Oksford - Kembriç yarışları 
bahanestle Balatcık civanndaki Tahtacı 
mezarlığının arkasınd~ Kalacık mev -
kiine glStürmüştür. Ali Çelik burada 
tabancasım çekerek Osmana ateş etmiş. 
bqlndan yaralayıp derhal öldürmii~. 

Enıtitiı çcılqmalann.dan iki görü.nilf ~T'a da kafasını kesip cesedden elbt-
Aaana, (HususS) _ Meslekt tedrisat de btttilf ancak yuıapp kokladığınıl seleri çıkarmış. ve bu k~ik başı da ku-

müesseselerimizden biri olan Adana ı.. samaıı anlqılır. yuyı atmıştır. 
met İnönü K.ıı San'at F..nstitüsünA ınem- Çoklarımız çamqır yıkanmasını, ye- Bu arada de~eci Süle~ana: 
lekette modern organizasyonla i§llyen mek pipne1ini her ev kadınının kolayca - . Eğer bPnı haber venrsen:. ~e~ 
ePıi altı meslek oklunun en güzel 6rnek- ' yapacafı bir if M!lll'. Bunun ne kadar kendıni, hem de çocuklannı olduru
lerinden bir isi olarak gösterebiliriz. Ü9 büyük bir yanl14 olduğunu eörmek ıçin rüm!. 
yıldanberi f<>aliyette bulunan bu mües- ıene Enstitünün çama'11' atelyesini, Demiş. hatt~ Osmanın bac;mı kestiği 
se ede. ~ ~·uı kadın~ Çukurovalı kız, mutfağını gezmek, görmek llzım. bıçağın kanlarım ona yalatm ıştır. 
pamui tl amakta olduğu gibi ince i şler- Yirmi defa (iydflini:ı bir gömlek bu- Ali Çelik ise vak'aıyı başka tiirlü 
deki zevk ve istidachnı da gösteriyor. rada yıkanır ve ütülenirse, onu bir tu- ımlatmakta. bir namus meselesini ileri 

Enstitü, Akşam Kız San'at ve Kıı hafiyeci vitrinine, satmak üzere koy- sürerek deveci Siileymanın bu cina
Enstitüsü olarak iki devre halinde çalı~ maktan korkmayınız. Bir elbiseye, bil- veti işlemfye kendisini teşvik ettiğini 
makta. İkinci kısımda lisenin nazart dera..

1 
hassa bir kadın elbisesine ahenkli konan rovlemektedi r. Hatta maktulün basını 

leri1€, dikiş. nakı,, moda, şapkac ılık ev garnitürler naaıl ıöz alıcı bir manzara Stileyman kesmiş ve katile de iki d
0

ı>fa 
kadınlıi{ı mck, üti1, kola, çocuk bakı- verirse, bir tabak yemek te böyledir. J;- ıt'l tmışar lira para vermiştir. 
mı ta • tedrisatı vardır. Akşam Kır tah ve tadı, Iokmalan yalnız ağzımızda Eski n.uhtar, sadece maktulle ara-
S a-P'at !lda ise yalnız ameU dersler çiğnediğ:iınizde de0i11 tabakta duruşla- amdl!. vaktile geçmiş hir hadise dol;ı vı-
vcrıli\ ~ogramda muhtasar bir türk- nnda da bulmak zevk ve lezzeti vardır. sile zan altındadır. Her üçü de tevkif 
çe \'C' f z.ca da yer almıştır. İşte Adana kızlan artık evlerinde edilmi~lerdir. 

Adan İsmet İnönü enstitüsüne git - böyle yıkamağa, böylt? ütülemeğe, böyle A-d----------
memiş, oradaki faaliyet hayatını görme- ! p~irmeğe başlamışlardır. ara 1a işlenen 
miş iseniz, bu, henüz elden kaçmamış bir 1 Adanada çalışmakta olan bu çok de- • b 
fırsattır. c- Orada ne var,, sualine JÖY- ı ğerli müessesemizde bu yıl 526 kızımız esrarenQIZ ir cinayet 
le cevab verebiliriz: okuyor. Bunların 170 i Emtitü kısmında, -
Bulunduğunuz Şubat ayı içinde me- diğerleri de Akşam San'at sınıflarında

nekşeler, gü'ler, zambaklar, krizantem - dır. Geçen yıl Enstitüden on beş, Akşam 

ler görmek istiyorsanız, sakın park park, Ku San'attan 80 kızımız mezun o!du. 
bahçe bahçe dolaşarak buralarda nahe- Zevk ve görgüyü bir endüstri haline 
mevsim çiçekler aramayınız. Bunlar an- getiren bu müessesemiz., görülüyor ki üç 
cak Enstitünün vitrinlerindckı saksılar- yıl gibi kısa bir zamanda Adana evleri.
da bulunur. Bunlann hakikt zambaklar, ne 700 bilgili, görgülü, he.sabl, ev kndını 
kri7antemler kadar cazib taravet man - yeti~irdi, ve bütün bu meziyetler, Çu
zaralan vardır. Bu çiçeklerin ince sahte- , lrurova kızının başına israf fantezisin
liği, toprakta değil, Adana kızının elin- 1 den uzak bir zihniyetle yerleştirildi. 

Adana, - Evvelki gün, gece, Dilber
ler Sekisi civarında baraj inşaatını ida
re eden Hohtif Şirketinin pavyonların
dan birinde hayli esrarengiz bir cinayet 
iflenerek 54 yaşında Emma Orandi isim
li bir Alman kadın öldürülmüştür. 

Hohtü şirketi müstahdemın ve amele
sine aşçılık yapa n madam Orandiye ya
maklık eden 15-16 yaşındaki Bayan Rem
ziye sabahleyin kantine geldiği zaman 
madanu görememiştir. Bazn sabahlar 

Sivasta bir köylü 
karısını döve döve 

öldürdü 
Sivas (Hususi) - Sivasın K ayAdibi 

nahiyesinin Yanalak köyünde çok feci 

bir cinayet işlen
miştir. 

Yanalak ka 
yünden İzzet köy 
de.n Hatun ismin
de bir kadınla ~v-

li bulunmakta • 

OrgUpte bir kaza Emmanın mühendis Hekçenin evine uğ-
radığını bilen Remziye Emmayı mühcm

neti ces in de 1 kişi Öldü, disin evinden arallU§ ve mühendis Heç-

2 kişi yaralandı kenin yanında çalışan ame!e Şevketle 
ÜrgQb, (Hu.sual) _ .Kazamız~ bağlı birlikte kadının pavyonuna giderek ya

Ortahiaar nahiyesinde bir kaza olmut- tak odası kapısile methal kapısının arka-
. . . . . ama kadar açık bulunduğunu ve Emm;ı-

tur . Kaledib: demlen yerde tehlıkelı · 'd .. 1.. tt ğ h 1 -
· tte bul bü' yü'- bi k b nın ıçen e o u ya ı ını ayret e gor-

vaııye unan .. r aya a- ., 1 di K ,.,. -h d' 
tl d 

.. t 
1 

k ._. . k k muş er r . e),-ııyet mu en ıs Heçkeye 
nı a •s• ı ma ı:nenır en aya uçmUf . . 

,_,._ """"-" ltı 1 t B ve mumaıleyh tarafından da 1andarına n ame~n u._ ........ a na a mış ır. un• ··ad . ·ı· v h be 
'-~-- .__ h cirl . d y f ve mu eıumumı ıge a r verilmiş ve 
~ ..ı:ü7;urum. mu a erın en usu b tl .. dd . i b . . 
tı Sabri .. ,-n. M h ~l T 1 . u sure e mu c.umum aşmuavını o u Ouuuş, u arrem 0 6 u a ıır .. . 1 '- lf ,,_,_.._

1 
.,.. tt , Şeref Gokmen tahkikata el koymuştur. 

ve aa a u~ı.a a "-6'r sure ~ yara an- . 
. 55 yaşında ve aslen Alman o'up bıı 

mışlardır. Yaralılar tedavı altına alın- R lı .1 1 d' ıw i i R t 
dır. Lakin son lard omanya ı e ev en ııs• ç n umen a-
aylar içerisinde mış ır. biiyetini tercih eden bu kadının ölü ola-

ka'n kocanın cıra- Gerede Ziraat Bankasının rak buıunduğu vazıyet bir tecavü -
Kati lzzn ze maruz ka'.dığı hl~s!ni vermekle bera-

ları aÇılınıttır. çiftçiye J: rdımı ber böyle bir taarruzdan ölümün hwmle 
Buna- sebeb de İzzetın bu ~vre- Gerede (Hususi) - Ziraat Bankası geleceği akla müU.yim gelmemektedir. 
de bulunan Be~irli kö~ünde bir kadın- b~ sene havaların gilzel gi~sinjlen Çünkü, ölü olarak bulunan kadının hiç 
la e\:lenmek ıstemesıdi~. Ve bun~an çi(tçinin tohumluğa ihtiyacını daha bir yerinde ölüm s~bebini izah edecek 
dola~ ı da karısı Hatun ıle kavgalan fule glSz önünde tutarak köylüye aza- maddi bir eser görülememiştir. Yalnı:r., 
bü;;bütün artmıştır. Hatun kocasının mt derecede tohumluk bedeli para da- kadının göğsünden gözleri hizasına ka
bu ani ve fena hareketinden çok müte- ~tmaktadır. dar olan kısımda morumtrak renk!er teş
essir oluyor. Ve babaamın evine gitmek Gecen 939 yılında 60 bin lira mmtat-- his edilebilmiş ve sebebi mevtin tayini 
üzere köyden ayrılıyor. Bunu haber kası dahilindeki köylilye ve 8 bin Jira için cesed morga

1
. nakledilmiştir.. . • . 

ahın kocası İzzet arkasından yetişerek: k b x.ı . Ç • h' esı' Toplanan de ıllere nazaran hadısenın 

Adananm zirai vaziyeti 

,T da ban ava a~ ı yem aga na ıy . . . . 
- .... ereye gidiyorsun? Haydi dön d k rn kr d' k bır cınavet olduğu kuvvetle ıhtımal da-

e\·I'!. diyor. tanm ktt i oopera ı ne e 1 verme hillndedlr. Ölü Emmam:ı kocası halen 
Hatun: suretHe 6e bin lira ziraf saha~a para İstanbu'.da bulunmaktadtr. 

A t k · · d 
1 

. dağıtmış. azamt derecede tahsıl!t ya-
- r ı senın evm e Şlm yok. Ma- . . . 

demk i iizeri~ başkasını almak . t · parak ancak 3 bin lıra kadar bır mıktar 

reşlete devam. . Meshur Oksford, Kembriç kürek yarışları 
15 MarL: Saat 20 de belediyenin zıyafeU . önü'l\ü:.:dekl cumartesi günü Taym!ste ya -
ı Mart: Spor teşkilatı tarafından öğle :aL pılarııktı.r. 

yafeU ve mükafat tevzll. TUrk·ıye kır koşusu bı' rinc i ligvi 
Blrlncaere altın, ikincilere gilmüş, üçiin . 

cüle~ bronz madalyeler ve her birine ayrı- Bedeı~ Terbiyesi Atletizm Federasyonun.. 
ca diploma ddıtılacaktır. dan: Türkiye kır koşusu birincll1ğl 3 Mar\ 

Müsabakalarda en çok derece alan takı. Pazar g!lnil Heybelide yapılacaktır. 
ma bir de 4Ud verilecektlr. Atletlerin ve aşa~ıda isimleri yazılı ha -

Mü.sabt>.kaya iştirak edecek misafir ta - kemlerin 3 Mart Pazar günü Heybeliye 13,30 
lc.ı.mlar: da kalkan vapura yetişmeleri rica olunu:. 

Yunan eklpi: Adil Giray, Füruzan Tekil, Rıza, Cemll 
58 kilo: Dlmltri, 81 kilo: Birls, 66 kilo: Fi- Uzunoğlu, Semih Türkdo~an, Taha; Cemal 

Upa, 72 kllo: Petnazas, 79 kilo: KapULs, 87 Venç: İ. Bakır, H . Gürell, Ali Besim, Gar -
Karanios, ağır: Parikanls.sos. bis ; Sadılc, Mufahham Elmen, Turgut Öz • 

Yugoslav eklpi: tufan, Faik ör.em. Re.şad Erte, Naci Algı, Yu 
56 kilo : Paııas, 61 kilo: Vj eıoslov, 66 kilo : !sur Bozoğıu: Neriman Tekil; Fikri Çıpa, Ce• 

ivan, 72 kilo: Romes, 79 kllo: Aleksandr, 87 det Kirm:ın . 

sv:;::~~::ı~a~:::İerl: Baş hakem Ahmed Kız m "'k'ebleri VOI '" ybol maç1a rı 
Fetgerl, Yunan ekipindeİı Pankaplos, YI! - Kı~ mekteblerl voleybol lig heyetinden· 
goslav ek!pinden Volter, Türk eklplnden 28.11.!!4.'l Çarşamba günü yapılacak vo!~Y-
Vehbi. bol ma<'l:.>. rı: 

.JiirJ: Ahmed Fetgeri, Bürhan Felek. S-ıha knmL<ıeri: M. Argun 
Kror.of ör: Hikmet, Vamık, Rıza Soycrl. İnönü L . - K .M mektebi saat 15 te, B ~ğaz-
Yugoslav güreşçiler! Çarşamba sa _ içi I .. _ Erenköy L. saa t. 15,30 da, Camlıc .. L.-

bahı, Yunan güreşçileri Perşembe gUnü İst!l;l!ı l L . saat 16 da. 

Finlandiyadaki son muharebeler 
nası l csreyan etti 

Bir t9i la!< kömürden 
zehirlenerek öldü 

(Ilaştaraf ı 5 inci sayfada) Kn~ımpaşada belediyeye ald halk hama-
sının sonuncu ve en mühim parcası 18

1 

mınca çalı§!ln ve orada yatıp kalkan 50 

Ş b 
t l' l b ~ tl 18 yaşle rıııda Lc;n.ail diin sabah odasında olü 

u atta es ıı:ı o muş ve .. u 8.~re e olarak bııhınnıuştur. 
inci Sovyet ıırkasmın vucudu tama i5mailın cesedi muayene edilmiş, lhtıya • 
mile ortadan kalkmıştı. rın odasırıa aldığı kok kömüründen müte -

18 in<'i Rus fırkasının mensub o1 - esslrcn zehirlendiği anlaşılmıştır. 

dui!u kolordunun kumandanı tesadü _ Zabıta . ölum hMlse.<ıl etrafında tahkikata 
"' başla ıı,ıs bulur.maktadır. 

fen fırk~ı: ile beraber bulunduğu ~çin İsmanır, cesedi Morga kaldırılmıştır. 
o da lrnrargahile birlikte mahsur kala-
rak Pinlere esir düşmüştür. Bir et kaçal, çısı yakalandı 

Laao;p gölünden Petsamoya ka _ / Şehremininde Fehmlnln mandırasında ça_ 
darkı takriben 900 kilometrelik sahaL lışaı. Mahir adında bir çoban dün sırtıııda 
dan F'in la ndiyaYa Kanunuevvel ve Sa- biivük bir çuval oldu~u halde bazı kasablarıı 

• v kaçak inek eti satarken zabıta tarafından 
ni aylarmda taarruz hareketleri te~eb- suçfulü yakalanmıştır. 

hüsünde bulunan tatkriben 13 Rus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fırkasının her birinin ayrı ayn r.arb 
talih:. ya şiddetli ve zayiatlı mağlu -
biyet veyahud esaret olmuştur. Bunu 
da yapabilen nih<Ty.ct beş altı Fin fır -
kasıdır. Çünkü zaten 12 ila 13 fırka

dan ibaret Fin ordusunun takriben va
rısı ber7ahta Manerhaym hattın<la! -ol
mak iktıza eder. 

G.Ü.L.T.A.Ş. 
Güzellik Müstahzarah 

T. A. Şirketi 
Şirketimizin alelade heyeti umumi • 

yesi 12 Mart 1940, Salı ~nü, snat on bir-
Rus fırkalarının münferid mağlu - de Galatada Banger sokağında 7 numa • 

bivetleri. ne emnivetli bir yürüy~ yap rada kain merkezinde toplanaca~mdan, 
masını ve ne cie iyi muharebe etmesini toplantıya iştirak etmek ıstiyen ve en az 
biJmediklerinden baska d~mık vüri.i-
melc>rinrlendir. $i dd~tli kış.., da bun _ on his-=eye sahib olan hissedarların 7 

larır, gerilerden iaşe ve ekmeklerini Marta kadar hissclerıni, şirket vemesi~e 
.S-On cier,:.ce gürle~tirmi<;tir. Marttan yatırmaları lüzumu ilan olunur.: 
sonra havalr.r dii7deceğ'i için Ladoga Ruzname: 
rrölile Sim<ıl d<Pnizi arasıındaki Rus 1 - Meclisi idare ve mürakib rapor -
:ı skf'rl harekatının yeniden canlanıp larının okunması ve kabulü. 
hac;famasma jntizaır edilmek ikh7a e - 2 _ Bi1.anço, kar ve zarar ve mevcu -
der. il. F,,. Erki1Pt dat hesablarının okunması ve kabulü. ·····-······················································ 
r TiYATROLAR '"'\ 
'---------------------'J Şehit t!yat rosu Tepeba,ında dram kısmında 

akfam m•'lt :!0,30 da 

B a lk 

O Kadın 

Op~r~tt : Bu ak'lllm t d' 

Zozo Dalmasla 

Üç K uyumcu 
Yazan Yw:;uf Süruri 

3 - Heyeti idarenin ve mürnkibin ib -
raşı. 

4 - Mürakib intihabı. 

5 - Heyeti idare intih~batı. 

A - Memur. müdür ve müstahd~mforfn 
tayini ve ücret ve maaşlarının tesbitt 
icin heyeti idareye salfıhiyet verilmesi. 

7 - Heyeti idare :ızacının lüzumunda 
şirketle muamele yapmalarına .m:.isaade 
verilmesi. 

Adana, (Hususi) - Adananın zirai va- 1 1 
ziyeu ve bu yılki istihsal kudreti ~ak- İstanbul Belediyesi IIanlan 
kında tetkikler yapmak ve bu maltlmatı lıı. _____ _________ ._ _________ , ______ .. _ 

ıs ı - 940 · d trn• i 939 1 · yorsun!. diye savuşmak istiy~, İzzet . senesme evre ışt r. yıı ı ıçe-
hiddetle elinde taşıdığı sopa ile za 11 rlsmde 17 bin lire. 940 mahsulil için ik 

d " dö öld" ·· V va ı razat yaptığı gibi 940 KA.nunusanisinin 
kadını ov.~1• .. k v; u~uyor. "ki~ bun- on beşindetıberl hergün iki veya• üç 
dan sonrn o n a ını sır .~na yu ıyerek kBve para daltıtme.ktadır. Bu i Mart 
e\'ine götürüyor , hunu gorenler vak'ayı sonuna kadar devam edecekttr. ş KövlU 
zabıtaya h aber veriyorla r . Katil koca tohumluk bedelini bankamızdan temin 
ya~R!anmış hakkında adli tahkikata etmek suretile muhtekirlerin elinden 
el 1<onmuştur. kurtulmaktadır. 

Vek~lete bildirmek üzere ziraat umum Yoll :ır ~ubesi için lüzumu olan 500 metre mik'abı Boğazt.aşı açık eksiltmeye konul _ 
muştur Tahmin bedeli 1500 lira ve ilk tcml.natı 112 lira 50 kuruştur. Şartname zııbı\ 
ve muamelat müdürlüğü kaleminde görfüecektir. İhale 513/ 940 Salı günü saat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına t icaret odası veslkalarlle ihale güuu muayyen saatte daimi encümende bulun
mahrı. (1294) 

müfettiş1ıerinden Selim Herkmcn şehri

mize gelmiştir. Selim H<>rkmPn bu me
yanda ziraat müesseselerıni tetkik ve 
teftif etmiştir. 
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Mizah: Karagöze dair Bir 11oktorun gllnlllk 
(Battarafı 7 Deİ aayafaa) - Vire ben kara töz, yok kara JÖZ, notlarından 

• d1fan çlkımı sınıfa bememiıtt. Bir var kara göz, ben kara göz, Bedia kara 1===========:::::::11-=1 
vtunu yübe)m. göz, Samiye :tara P. ötekflv hep llÇlk- Kamburlulı 
)(Ben sahne kapısına dojru Derlerken, ıöz. Kambarlutun muhıeııt 81behlm1 ftl'-
;y uaınmer hoplaya zıplaya koşuyordu. i Sesin geldiği tarafa battım. ŞeVkl,._ n. da bqlıca esuı ıtı maıum hutabla 
anıından .geçerken koluma çarpb. yi gördiim. ıatınad eder. BlNl rqtttsm ;,anı gocat.. 

- Affedersiniz, dedim, siz artistsiıür. - Şimdi Karac6lil .ormaya P1mit- ıut.ta rörülen kemik hutalıtıdır. l>lle-
- E.et evet artistim. tim. Biliyorsan. r1 de amudu rıtart Terem!, yanı (mal 

- Karagözü de bilirsiniz. _ Söyledim iM pedimA dti poıt't.ur. Rq1ttmı bir Dn1 kemik bu-

- BıliriJrı söyliyeyim mi? - Karagöz b•kkında .ıt;ıtiyeeekleriıı taııtıdır t1 burada tem1kler1Jı aerWllD1 
Ben "3mbı eden foafat "fe t.alsyom glbl ma-

- _ de bunu istiyordum. hepsi bu mu? deul emllhnı kifayetszlllt mevzuubaba,. 
-söylemeye başladı: - Yok baska. Ur. 
•Kara gözlüm, .kareler giymiş onun - Anlaşıldı. Huun bu lftım anlar. O- Çocuklara 'Yerilen gıdanm ki.fi mlkt&r. 

için ağlarım.a nu da bir bulsak. da ftrilınemeli, nyahud nktlndeıı eneı 
Bu değil. _ Bıılazaksın ıt-de· atır lldala.r wrDerek hazun borun bo-

- Repertuanmda başka yok. Hazımın gişesine sittim. zuklutunu muclb vazı,et.ıer tahadclOa 
- Ne etmest binnetloe rqlzlın1 tınlld etmKıe. 

yapalım başkasından öjrenıriz. - Do.!tum, senden bafka :timse kal- dtr. Hakikaten rqit.ık çocuklann 
11111

a. 
Şazıyeyle lliıseyin Kemal sahne kapı- madL Karagözü ihya edecekler .. Bu hu- mlyetlc barsat.ı&n bu~ .. w ıen•ılemlt 

mnın i>nund eli :s ,_ 
ey ler. susta fikirlerini .&yle. tir. Umyete dahU olan ııda maddeleri -

; Sız Karagoz hakkında ne dersiniz? _ Yandık desene. nın içinde bu madeni emllhm me~ bu 

emaı yüzunü burU§turdu: _ Neye yandın, hem kim yaktı, ne- lunmaylfı Te bilhassa Ti\amlıılerlll llıot. 
- Bcnım komedilerde rol almadıjı- den yaktı, nasıl -lr+ı, ne vakit yaktı. sanı dolasıatıe temesdl den.ilen lıııMIM 

ını bflı) orsunuz. 3 -• nln :nıtoa ıeıememeai bmitleı1D bir 
Şa . - Hepsine mi cevab vereyim? türJü sertıeşmem--'-e, ""'"''"•ak .. _,_a.aı-zıyeye döndüm· ~· ,,_..,.. .. _... 
- Ya · ? • - Zahmet olmaza. na aebebiyet Tertr. Bltt&bl bunun net.lce-

sız. -at. s1 k _.,_, ~ 
- Karagöz makyajla elde edllebilir. - :~, çünki1 ~ize it blmıya..-, euıu.ıer eeu bttğril bft;yibn1ye bqlar. 
Bu da olmamı t Şeb" ti tr Kar~zu ihya etmek 11tıyen yaktı, bent Çilnkl aeı\ deltldtr. "1k:adtln mahtellf 

dram lcsnunda Kş ı. .. ır d~a b~un kıskandı da yaktı. Bir vakit ya'ktı amma t..,ı:tıertne Wd olarak muhteıu ~tbnlb 
aragoze aır ır te1 . . 1 vakti mi d tetlller al,Duya bafı,ar. Bat bmlk:lerl btL 

6frenemiyecektim. Komedi losmı artist- sabah vakti mı d.eım, öğ • e- J'6r. R&§ltltıertn hafı l>~tir. Sadırda 
l~nden Ö(renınek belki mümkün ola- sem, ikiııdi vakti mi desem. taburplU lremlk!erde etı1Jıhfyt Mflar. 
bilirdi, - Vakitleri birbuine kUlftl.rdın. önden TW ar'.tadaıı bl5ylece nmbm ott. 

Oraya gıttim: - Olabilir, vakitler birbirine kant- mıya batlar •""ne bacakların J&T&I 
- Provadalar. tıysa, git Behzada myle ayının. ,..,... münbanl bir hal alarak 'ba,Jlece 

boy da cayet bu kalır. 
Cevabını aldım. Az bekledim uz belr· - O vakitleri birbirinden ayırmakta (Deftlll ecleeella> 

lediın. Prova bitmişti ki Vasfi ~öründü: usta mıdır? 
- Bele dur dostum. - Yok acemidir de onun ~ s6yle-
- Durd m dostum, ne var ki! dirn. 
- Karagoz ihya ediliyormuş. Hazmun tfşe-'ncWı çıkarken Bedia 
- Bayılınm. H le yeni doğmuş ola- ile karşılaştık: 

lllna. - Efem söyleyhm. 
- Ben de onu soracaktım. Gördün - Ben mi aöyliyeyim. A.araiOZ hak-

tabit. kında. 
- c··rmez olur muyum, - Bende malOmat var. 
cÇa r1.arda bayırlarda. Çok şükür bir malllınatlıya tesadüf 
cBir yaz gunu gun batarken. etmiştim. 
cA kla sevgılim derken.. _ Karagöz ~ür. 
- Aman Vasfictğim, Karagözün ça- _ Bu mu mammat. 

Yn'larla, hayırlarla ne münasebeti var. _ Evf!t. 

- Karagöz çayırda otlar ya. Gene olmaınıştı. 

- Karagöz otlamaz canım. Beyoğlu caddesine ~ıktım; Xaragezü 
- Otlar otlar, sen benim kadar bile- .. ~ b"lm k · in dd rtuı da du-cek mı , ogrene ı e ıç ca e o n n. 
- Belki bn işi sentn kadar ı-~tmem rup: 

amma, otlıyacağını da hiç zann~tmem. --: YAr bana bir etıence meded' 
Baltacıoğ1ıu. Dıye bağırmaktan bqka çare kalma-

- Oğlunu tanımam amma ötekini bi- aı:ştı. Bağırdım: 
llyorum. - Ylr bana btr etıence meded. 

- öteki hangisi? İyi ki bajırnııflm. Sesimi duyup top-
...... Hani Kat · Balta Ianaııiar arasında o kadar çok Haelvad 

ennanın cısı. ı1d Kar - halli, Beberu1d vücudHl 
- Katerinayı da nereden getirdin. kıl 1

• agoz ' 
- Ben tirmedim Jt.yl Tarçinzade Karanftl Jolıkh tnsan vardı 

g~ canım, V'3 e, . - - :aııoı ih edil bllece-
hanıinnem yaşta kadın §imdi, kendi gel- ~· Karago~n ·~ .. tim.ya e 
Jbiş, Baltacının çadınna girmif. ğine hemen ınanıverm-y 

Can Kar - d bahsed km tıma Hulun 
X~rinayı~eye =~n. er -~·;i·:·;·:;;;.-;;-~f;;;i 

- Öyle ya neye karıştırdık. Şey Ka- Otllhane ba.stanelbıden aldılım terlda ın.. 
l'agöz kuzulann çayırda otladıklanm.. 

- Benim söylediğim başka ıt.ragöz- terP"!!l kaybettim. Yeulllnl aJacaltmdan ea.. 
dii, karagöz kum delfidl ldslnln hatmil ,ottm. 

Bir ince ses duyuldu: Çelebi el'• .AWMI An. ..... 811m1 

Elma1

1 Elektrik Türk Anonim Şir
ketinden: 

Elmalı 'l!lektrik '?Irk llnonhn Şirketi !leye.ti tıımımt,esi RMlik ıMliyen iç
ltm~ı 20/Mart/940 <;arşamba günii saat ı; t~ Hellt&vt salo .unda macaktır. 
Müe isl r hisse senedatlarını veya eınıaıt'l 1:ıf'tlst:tn1!1M1ırl bt? "iı'lfta mıce 
muhasibe ~ duhuliye kartı almaları. 

(RtJZNAID) 

1 - ~~l si ı~re ve mürakıp raporunun okunn aı. 
2 - Bı anço lir ve zarar hesablannm okunması. 
3 - Müddeti munkazi iki azaruın Yerlerine başkalarmın veya kend1lerl -

.nin mtihabı. 

4 - Muraldıb ücretinin 'tay1ınl. 
5 - 939 temettüatm tevzii. 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN 
Hareket eden tıç .motorin c Deutscbe 
UU'tllftnaa • tısyy&re1ed, Almanya Ye 
beJDelmlleı han batı n ile munta-

zam irt bab temin etmektedirler. 
Her ttırın zah t n bil Uer çm 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tayyare b etl rl sabşı Umumt acentasıu mnracau 0 unmalıdır. 
,. Telgraf adresi: HANSAFLUG, Galata Rıbbmı '5 Telefon: 41178 .-... 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare 1hUyacı için taııbl ÇlkmlJ&D akktı bataryaaının eblltme m6ddeU ıo rDn 

uzatılnı tır. 

2 - MuhamJHn bedel c4IOlb muftklııat 1iemlnat c137,5• Ura olap etanım.m 4 1ı1an HO 
Pazarteaı ııönö aat db Ankara P. T. T. lhnum mldtlrllt :wn..,.,,,,~ •Wı alma 
komtsyon uncta yapılacatt&'. 

3 - İa&etıııer muftktM tmnınat matbu 'ftJ& buıta ıemtnaı meöalılle blmBI "
lltalarınm hlmllm 1Dftt6r r1m 'R aa\te o tomlQona mtnwaı edeee1ıleıdır. 

4 - IJartnameler, Ant.arada P. T. T. lnuım İ.atanblllda P. T. T. JeYUDll ~at 
lllbtel mtldtlrltWerlnden bedeW• olarak Teril1e1ttlr • .ı-. ••• 

~ .... ~ ... 
,... ra1e·•'•""' ncıa .-.... ~ .._ 
dlrdl "'mtıe• maD.llelatl .,,.,. 

------··------ ----

1 - GENÇLiK. 
2 - GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
İJte ,;!bek btr kremde aranan 

- ~tlerill hepl)nl .. 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

J - KREM PERTEV: Bir tuva 
let müstahzarıdır. İn~ bir 
itina ve yaınblındaki lıu 

~ıyeij itıbarile yjb.clelrl 

çızgı v.e buruşulduklum 

teşekkillünJ! mlni olur. De 
riyı genç ve gergin tut..r. 

2 - KREM P.ERl'EV: Bir ıtızeı 
lik vasıtasıdır. Geniflemif 
mesamatı sıkıftırarak d1d -
deki purtük ve kabarak -
lan giderir. Çil Te lekeleri 
izale eder~ Teni uıat ve ,.ı • 
taf bir lıale getirir. 

3 - ltREM PERT.KV: Bir dld 
devuıdır Deri ~dclelerinbı 
ifrazatını düzeltir. Sivilce -.e 
ayah noldalarm tezalrilrbe 
mini olur Cild adalesini beıdi
Y rek kuvvetlendirir. Kuru 
dldler için y-ih. 'ft :Jalınz 
cildler için yajmz hWAllll tllp 

" vuoJan vardır. 

Aft - İılparta VUlJeUniD Yalofto tua 
aındatl orta ona. 1tind mııhDdaıı 1139 
lentılılnde almJI okhltUm iki .uıellt IA&te 
bldı 1te1geldnl •Jl ettim.. Yenlllnl alaca
tımdaıı estıslnln htılı:mft yoktur. 
t..k a.a KIJttlr liseel orta kıaUR ikinci 
IUUfta '192 Ne. b Mutafa ATDI Sakarya 

ilan Tarifemiz 
Tek liltun antbnl 
·························· 

Birinci Mhile 400 ;.,.., 
llıinci aahile 250 -. 
Vp;ncii Waile zoo » 
Dörtlineii aalrilc 100 • 
lr eahileler so >• 
Son «ılüle 40 ,, 

llaanen ilk mtddet sarfında tu
lu& mltarda Jlln yaptıracatıar 

Ql'IC& temlllUı tanfeınbden ı.t.Uadl 
edeceklerdir. Tam. Ja?1ID 'ft ~ 
~ ilinl&r iPn ayn btr tarJte derJ1ll 
edllmlftlr. 

llOın Poaıa 'Dm tlcart lllnlarına ald 
ı.m Jçln f1I adrue mtlracaat edl. 
IDIUdir. 

ŞiFA 
BULMUŞ 

v 

AGRI 
ftaJ J. O. G. YU11W: 

EberfJa otuyona. Tedavi gören llAçlar 
"1llfDUI fa1ııat, AJ.1.()()CK :rU:umdan ı.ah

_.Dhıce, 1at.'l:Jen Jll~Qla detficUr. Bir 
at ... &&&bit eUll1 btr ALLCOCI[ J&t1. 
.sı, bir pce sarfında teaırlnl ıöstererü T• 
dnamh waklıt t.eTUd ederet ağrıyan ma
hallt tfst1D etmlftlr. 

AllCOCK, romatizma, lam
bago, aiyatik, delildi ALLCOCK 
yalnlarile fifayab olmupardır. 

---·· --- ALLVOCK Jatllarmın teTlld ettııı llhbl 
UTt - 930 Jl}ında Hopa lcazasmın Vlçe ıncakbt, OTOMATiK BiR 'MASAJ gtbl he -

nah1Jes1 merkez 1lk okulwıdao aldıtım l/ merı atnyan yerin etrafını kaplar. ALL-
10/930 tarih Te 125 numaralı şehadetname- COCK )'akılarmdatt ktrmızı daire ve tar. 
mi a,ı ettim. Yenbini al cağımdan eski • tal reai:nıt markasına dikkat ediniz. Bcza. 
8ln1D hükmft yoktur. ne erde 27 buçuk 'turuftur. 

KaYMri Sahra otelinde Şaban Baber 

100,000 LiRA 
~HACI BEKiR 
~Dl 11 HACIBEKiR LOKUMUNUN TADI.. 

Dlarama tıtrmm bir zafer U1e1i ıiW çnirmİftir ••• 

ALi MUHiDDiN HACIBEKiR 
Meık•I: Babçek pi, şubeleri: Beyoğlu, KadıkOy, KarakOy. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazim Amirliği Sabnalma Komisyonundan 

ı - Tetklılt 1~Q 1aptu cak '000 takım 1u1Jt elb13enln 29/Şubat/MO Peq '• 
g ntl uat 15 de tapalı .za.rna alımı 1apılacaktır. 

ı - Mahammen bedeli 28,000 Ye llt teminatı 1950 liradır. 
s - Şartname ~ ntimunm tomı&yondadır. OörülebWr. 
t - İstekmerln 2490 aayılı kanunun bütömlertne göre hamlı,.aeat!an bpall tlMlt 

mektublarını muayyen zamandan bir saat eneltne tada: Galata Mumhane caddell tıır .. 
b1m Rıfa\ unmdaa kıomlaJQaa tevil et.me!ert • (WJG 
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"Son Posta,, muharrirleri Erzincanı iBinci defa ziuareı ettiler 

lfte güul V I! tarilıi Erzincan bugün bu haldedir. 

Yeni Erzincanda kurma evler •Üratle inıa ediliyor 

300 yataklı Kızıl ay haatanui 

Kızday hadaneıi kadınlar kumından bir ıöriinüı 
_.....,-.--~----

• 

ı 
1 

l 

Bir kuım re•mi dair eler hala çadudadırlar 

Kızılay kendi elrmajini lıendi yapıyor./ 

il 

Maliye, b:.ı bara kaya aığuunıftu. 

~ 

yeni ile edi Euincan .ar taında bir tiitiincii Jiilılıanı Burada hartırelle devam eden inta laaliyeti 6Öriiyorsunuz. 


