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2 Şu1Jat o 

Almanya havadan ve denizden 
hOJOk bir taarruza geçecekmiş 
Bir M 3 car gazetesine göre Alma11lar ilkbaharda 

SON POSTA 

Japonlarla Sovyetler 
hudud meselesinde 

anlaşamadılar 

Fransız keşif kolları 
Alman hatlarının 

gerilerine sarktılar 
Paris 1 (A.A.) - Fransız karakolları, 

dün yere kadar inmiş olan sisten istifade 
ederek Alman arazisinde epey ilerlemiş
lerdir, Fr.ınsızların keşü kolları, Alman 

Moskova ı (AA.) _ Tass ajansı, Mon- ileri mevzileri hattının gerjsinde 4 kilo -

• Belgrad toplantısı 
bugün 

E 

Yazan: Selim Ragıp Eme, 

golis~an ile Mançuri arasındaki hududu metreye kadar ilerl~işlerdiı·. Bu kollar, R...JI arb vaziyetinin ve harb harici 
tahdıde memur komisyonun. aşağıdaki orada bilhassa Sarre ıle Warndt ormanı lr'1I memleketler siyasetinin hergün 

birden hücum edecekler tebliğini ~neşretmektedir: arasında ve V-OSges'lerin ormanlık ~ - bir parça daha inkişaf eden yeni yeni 
7 İlkkanun 1939 ile 27 İlkkanun 1939 taka.sınd~ kıymetli malt1mat ~lde etmiş- safhaları karşısında mühim bır hadise 

~rn 1 (A.A.) - Corriere de Tici - dolayisile ikinci bir harb kışı güçlü le • t~rihleri arasında Tchita'da ve '1 İkinci - le~dir. Bır. ~ansız kolu, k~n~ hatlarına teşkil eden Balkan Birliği konseyi top -

tasavvurun fevkinde büyük kuvvetlerle her noktada 

~onun Berlin muhabiri, Alınan harb le geçirebileceğini ilave etmektedir. k.anu~ 1940 ile 30 İkincikanun 1940 ta - esırlerle bırlikte avdet etmiştir. lantısı Belgradda bugün yapılıyor. Bir ta-
d onannıası ve hava kuvvetleri kuman- Her taraftan taarruz rihlerı arasında Harbin'de aktedilmiş o • raftan Almanyanm cenubu şarki Avrupa-
an.lannın son günlerde Hitler'in hu - Budapeşte 1 (A.A.) - Hitlerin nut.. lan 16 celsede Sovyet - Mon.gol heyeti ile An karada bı·r aşk sından iktısaden temin edegeldiği men -

:~.le bir takım içtimalar akdetmiş ol- ku hakkında tefsiratta bulunan nazi Japon - Mançu heyetinin hududun tes • faatlere dokunabilmesi noktasından bu 
uıdarını haber vermektedir. or~anı Pesti Ujsaz ga'Zetesinin bu nu - bitin~ mütea.!~ik. nokta.i nazarlarının ta- fBCl.8SI toplantı ne derece ehemmiyetli ise bu 

1. ~du muhabir, bu toplantılar ve Ber. tuktan çıkardığı mana. önümüzdeki ilk mamıle yekdigerıne muhalü olduğu anla- menfaatlerin genişletilmesı· neticesı· müt-
ın e ivi mar 1 ......... t 

fild - umat almakta olan meha- baharda her türlü tasavvurun fevkinde şı~ ır. . (Baştarah 1 ind sayfada) tefik İngiltere ve Fransaya yapabileceği 
nın ev;ıeveran eden şayialar, Almanya- kuvvetlerle bir taarruza geçileceği mer .• u sebebden dolayı komisyon, 30 !kin- merkezinde tanısan Naciye ona gönül zararlar itibarile de o derece alaka uyan-

~ .... rnda havadan ve de · d k . . cıkanunda Japon hü.kfunetin.i!ı mümes - ır- dı y · Al b ed ~ . nız en ıcra ezındedır. u· K b ' . . . . vermiş ve bu macera onu yuvasından rıyor. anı manya, u toplantı so -
~cegı. büyük bir taarruz için hazır - Almanya· mümkün olan ve hatta ol-

5

1
an1 0 oyanlsın .rıdyasetmde. aktedılmihış o- kocasından ve çocuğundan etmiştir. ' nunda Balkanlardan elde ettiği menfaat-

ya 
.... adrda bulunmakta oldug· u zannını u- h . .. son ce esın e mesaı.sıne n ayet 1 · 1 n ırmaktadır. rnıyan er noktada bırden hucum ede- v v. k lt alın Mehmed Ali Naciyeye evlenme vl - erın aza ması veya kurumasından ne de-

kt. y 1 Alın d" ] erm.egı arar a ına ıştır. ihtir d. ..b.. t f . Ayn· h ce 1r. a nız anyanın uşman an T "zl .A... edi dinde bulunmmı ve bu emeli tahakkuk rece az e ıyorsa, o ur ara ta bu ıs· 
•• .J l mu ahir, Alrnanyanın ı'aşe y:;_ d · ·ı b" f d ah' ecavu er uu.ıvanı yor -s t·f d . . 1 . . k di zun,ıe.n u~ ~ egı , ıtara evletler d ı buna hazır '"oky 1 J b' 

1 
.. b ettirebilmek için genç kadından borç o- ı a enın genış emesının en zararına 

gramakta oldu· .. k ' l " ı· o - apon me usan mec ısı u- ı ~ .... , .. ·· h ki . 
-~~~~~~~~~~~~~m=u~ş~u~a:t~la~n~m:a!lı~d~ır~l!ll~·~-~-------gun- lmt H.. Ari l~~~b~~~~~~-o~~~~w aı~r~~~ açı ış ır. arıcıye nazırı tanın . . . .. dü - or 

F 
nutkundan sonr harb. b h . tır. Meh.m.ed Alı Nacıyeye verdıği sozde şuy · • h • a ıye ve a rıye na- . . . . . . . . . 

in Cep e Sine zırları Çindeki 
1939 

. h kAt durmayıp ızını kaybettırmeğe başlayınca Toplantı, Balkan Bırltği konseymın 
, senesı are a ına d ml t takibe tad · ı· ı · · · h · · dair olan rapo ı t . 1 dir Naciye de onu eva L surete ınu ıç ıma an serısının aricındedır. r arını arze mış er . . .. . 

S 
• b • Harbiye nazırı Sc:ıvy t h d d daki girişmiş, evvela Kiliste ve bu defa da Bır taraftan Bukreş - Belgrad, dığer ta-} Jr 1 1 k d•ld • vaziyeti izah eckrelk, ı:ütar~k~ :~dine Ankarada bulınağa muvaffak ~!muştur. raftan Anka.:a - Bükreş arasınds cere _ ya l ar sev e l 1 rağmen, Japon ordusunun, hududdaki Mehmed Alinin ikmali tdahsil 1ıçın Ağunvru- ya~ ed~m mk uz:kere ve vuk:Rubulan temas 

karakol kuvvetlerini faaliyette bulundur- paya gitmek teşebbüsün e bu undu u netıcesı ta arrur etmiştir. uznamesi te-
hi (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 St kh 

1 
. duğunu, çünkü mütarekedenberi hudud- öğrenince Naciye dün genç doktorun An- ferrüat itibarile sarih olarak ilan edilmi~ 

.P l' nu.tukta, Finlandiyanın hic bir em • b"ld' ~1 . 0~ (A.A.) - Helsinldden da on iki defaya yakın tecavüz v!ki oldu- karadaki adre.5ini elde etmiş ve onu bu- değildir. Yalnız, vaziyeti hazıra dahilin-
eryalıst erneı önünde c,,ilmiy- ğ' . 1 ın ıyor. ğunu söylemış· tir !arak Vekalete şikayettıe bulunaoağını de tpolanan murahhasların cereyn eden 

şerefli bi Ih 6 ece mı ve Finlandiya cephesinde 'Ik d fa ola · ehd'd k d ·· 1 · ı· nlha e r su aktederek bu vahşi harbe . .. . . 1 .. e... . • Başvekil, yeni bir Asya vücude getir- t ı ma amın a soy emış ır. harb hakkında ve bu harb karşısında Bal-
nu /kt vertneğe daima hazır bulunduğu- ~k beyaz Kurd Sıbıryalılar gorulmuş- mek gibi azametli bir işin başarılabilmesi Mehmed Ali bu vaziyet karşısında bu- kanlı devletlerin hususi durumlarının ko-

e rarl!:ı.......... ur. " N · · turd • t 1 ·l k 1 ğı h --·~ur. için silahların ve millet maneviyatının gun acıyenm o ugu o e e gt: ere o- nuşu aca şüp esizdir. Hadisenin ehem-
As . Fin tebliği 600 kişiden mürekkeb bir Sibirya kuvvetlendirilmesi lüzumunda ısrar et • nunla odasında bir müddet oturmu7 ve miyetini tebarüz ettiren amil?er de bun • 

şut ~~~1 vaziyet hakkında ıse, bu akşam ·aburu 300 kişi ölü 50 esir vermiş - m~tir. aralarında münak~ göa:üşm.eler ol • !ardır. Kaldı ki sulhün muhafazası bah-Ft 1 ~ ne§redilmiştir: ir. muştur. Bu görüşmeler neticesinde ~eh- sinde su götürmez bir fikir beraberlıği 
d d'~relı ~ephesinde yeni bir hadise kay- Sovyet tebli!t Selanİkte şiddetli med Alinin kendisine verdi.ti evlenme arzeden dört Balkanlı devletin görüş ,.e 

e ~ ınemı.ştir. Mos1'ova 1 (A.A.) - Leningrad as- sözünü tutınıyacağını kat'iyetle nnlıyan düşünüşlerinde bir nebze fark bulunduğu 
m ado?.a gölünün şimali şarkisinde düş- '-eri mıntakası genel kurmayının teb- zelzeleler oldu, Naciye yanında taşıdığı tabancasını çe - inkar kabul etmez bir hakikattir, bir defa 
han. ın~.t~ddid hücumlara geçmışsc de ' iği: kerek genç doktoru küçük otel odasın • Alınan diplomasisinin Bükreş ve Belgrad-
~ ınuhım zayiatla püskiirtül:nüştür. 

1 
31 K~nu~usanide yalnız keşif kol • 25 eV yıkıldı daki demir karyolanın dibine sermiştir. da son derece faal olduğu gözden kaçmı _ 

Pet aponya<la Finlandiynlılar, Salla ve arı fa::ı lıyetı kaydedilmiştir. Bu cinayetten sinirleri bozulan Naciye yor. Diğer taraftan Be1gradla Peşte ara -
ruz::r~o u:~ta~.ların~a yapılan taar _ Sovyetlerin iki aylık zayiatı Selanik 1 (AA.) .-~ Sela~ikte Y~ vak'a mahalline gelen müddeiumumt sında yakınlık temini suretile Balkanları 

D"ğ P urtmuşlerdır. Helsinki 1 (A.A.) _ Finlandiya or- sarsıntılan kaydedılmiştır. Bugun yenı- muavinine yatağında perişan bir halde mutlak bir bitara!lığa sürüklemek ve 
fa 

1
.
1 

er cephelerde, keşif ko~ıan şiddetli dusu matbuat bürosu, harbin ı"kincı' ayı den daha şiddetli sarsıntılar lfaydedi1 - serili olarak ifade vermiş ve hakikt bir bağlamak istiyen bir İtalyan hareketi de 
a ıyet - rfetmi l d" · t' K k ah li 'dd tli ıı. ~ " S . ~ ş er ır. bilançosunu neşretmiştir. mı.ş ır. or an a • şı e soe;uga raes- roman olan hayatını etraflıca anlatmış, inkar edilemiyecek kadar mütebarlzdır. 

halov~ et tayyareleri Rovaniemivi borr FinJandiya ordusu matbuat bürosu, men kırlara kaçmaktadır. Resmi malu - bu cinayete saik olan sebebleri sayıp dök Bundan başka da, ortada, ihmal edllemı • 
. ~lınıslar ve ~ivil ahal;den bı·rço-k k ' . mata göre 25 ev yık.ılm.ı§ ise de hafi! blı' müştür k l b. Tü k t ·1 · F yı o dürrnü 

1 
. İ ısı- harbin ilk ayının en mühim hAdisesi • k 1 dan b k t k · yece o an ır r - ngı ız - ransı~ an-

§Ürlilınüst .. ş erdır. ki Rus tayyaresi dÜ - nin 163 üncü Sovyet fırkasının imhaL aç yara 1 aş a zayıa yo tur. Tahkint tamamlandıktan ıonra cesed laşrnruu ve tecavüze uğradıkları takdirde 

SovvNu~, . . <;t teşkil eylemiş olduğunu hatırlattık- Ankarada Şl.ddetlı· morga götürülmüş, Naciye de tevkil ka- harekete ge!ecek İngiltere ve Fransanın 
Helc;ink' il yaırelenmn taarnızlan tan sonra diyor ki: rarı verilinciye kadar zabıtl nezareti ll- verdiği bir Romanya ve Yunanistan ga-

releri <iünı f <.A.A.) .- &ıvyet tayya- Kanunusani ayının en mühim ha • b• ' 1 ld tına alınmıştır. rantllerl vardır. Belgrad toplantısına dü-
diyası üzeM aahyetıe:ıni şimal Fin lan _ disesi de 44 üncü Sovyet fırkasının f r Z8 ze 8 0 U şen vazife işte bu muhtelif cereyanları 
sa Rovcınie~~; .teksı f etmisler. bilha~- Suomhıalmi'de ihata edilmesi teşkil Ankara ı (AA.) _Bu sabah saat 7,15 Bulgar Başvekili Hariciye telif edebilecek bir formül bulup bu for-
Beheri 9 bo ı yı hedef tutmuslardır. eyl€'mistir. Bunun üzerine Sovyetler. de Ankarada şiddetlice bir zelzele hisse- Vekilini hududa kadar teşyi ett; mülle Balkanlann menfaat ve sulbünü 
müteşekkil ~ba~dıman tayyar~sinden hududun öbür tarafına çekilmek mec- dilmiştir. koruyacak bir vaziyet ihdas etmektir. 
150 infilak ç fılo bu .şehrin üzerine buriyetindedirler. Ankara 1 (AA.) - Bugün saat 13,20 (Baştarafı 1 inci sayfada) Balkanlı devletlerden bir kısmı arasında 
lardır Rk v: Yangın bombası atmış Kanunusani ayı zarfında, Filnandi • de ..... ı.rimizde hafif bir yer sarsıntısı ol- da, ezcümle demiştir ki: mevcud menfaat farkına rağmen. bu ay-

. ' serısi kad - t=• D S ·1 1 ·· 
üzere 15 ölü ve 

60 
ın ve çocuk olmak va avcı tayyareleri ve hava dafi top - muştur. o.stuın araoo!J u i e gorüş • rılığm, bilhassa lbu nazik zamanda dava -

Tav:vareler R Y~ra]ı vardır. lan 136 Sovyet tayyaresi düşürmüşler. Kastıımonu 1 (A.A.) - Kastamonuda mek fırsatını elde ettiğimden do - nın esasına tesir etmemesi başlıca şayanı 
de ~- ovanıemi h uh b .. t 7 15 d 5 · d ed layı çok memnunum. İki Balkanlı l dir B" t ft h b h · 1 1.tt3rruz ederek 

20 
... astanesine Bu suretle m Qsamatın başlanmcın - ugun ~ .. .ı , e sanıye evam en arzu o an şey . 1r ara an ar anc 

sebP.biyet vennL<?tir. kişının ölümüne danbe:-i Sovyet hava kuvvetlerinin za- orta şiddette bir zelzele hissedilmiştir. sıfatile. saminıt surette g~tük. kalırken, öbür taraftan da bazı devletle • 
yiatı 287 tayyareyi bulmuştur. Hasar yoktur. Belgrad konferansı hakkında bir - rin tahakküm ve istilalarına av olmamak 

iz~ird~itıl\yelan 
_te_hlıkeli bir hal aldı 

Felaketzedelere 
yardımlar 

Izm.r r (A.A.) . 
!An üzerin.o. v . - Sınekli deki heve- An'·tara 1 (A.A.) - Bagv daddan ve -

"'" azıyet d" 
'bir b3l alnııs · un daha tehlikeli rilen bir haberde Bağdadda mukim ba-

l • ve arazi -mey 4ttiği gibi b' aşa gıya do~u zı Türk vafandaşlarile aileleri tarafın-
tur. Dün btt rnınt:kde yarık hasıl olmı.;ş dan f('laketzedeler için teberrü edilen 
ve daha tahlı' ada 5 ev ve bir kah- esyanın ilk partisi yola çıkanlmı.c bu -

ye ednm· ı· ., 
mıntakada bul ış ır. Heyelana lunmaktadır. 
beb olduğu tahı:~n fa_zla sulann se - Yeni Zelanda hükumetinin teberriiii 
lif~ bu suları bo n edılmektedir. Bele- An!t'Rra . ı (A.A.) - Hareketiar1 fe
na akttmağa ba ırularla Meles civarı - Iaketzede1erine bir yardım olma·k üze
lhangi bir tehlik:n~:~~t~:· İleride her • re Yonj Zeland hükumeti 5000 Zelan
burada ciddi tetkik onune geçmek için da Hraqı teberrü eylemiştir. 
!at' \rerilm.iştir. at yapılmasına ka. Yugoslavyanm yeni yardımı 
B 1 Ankara 1 (A.A.) - Belgraddan b!J-

e çika Erk"' H b. diri!di_fü.ne göre Yugoslavya hükO.meti ..• anı ar ıye Re hareketiarz fel~ketredelerine yardım 
ısı ıstifa ettı• 

B 
obrnk evvelce yaptığı teberrilde1\ bı\Ş 

r6ksel 1 (A k 3 tı.ın içtim d .A.) - t-ıazırlar meclisi _ a milvon dinar değerinde 34 bin 
tebll~de 0~n an sonra neşredilen bir metre mikabı kereste teberrü eylemiş 
Ckneraı V u umumi erkanıharbiy2 reisi ve bu keresteler sevkedilrniştir. 
olduğu blldan. de_n Bergen'in istifa etmiş Yugoslavya hükumetinin felaketze-

lrıltnıştir. delere karşı göstermiş olduğu bu ya -
General r· ·ıı b k lAk 

t .. ' 11 ir kumandanlı'< deruhde m a a ·a muhitte büyük bir memnu-
e mek uzere \i' ·r · · tl k ı ri azı esınden affını kraldan nı ye e arsı anmıştır. 

ca etmiştir. Romanvahlann yardımı 
Bir cas ı k b k Bükreş 1 (A.A.) - Anadolu zelzelesi us u şe e esi meydana 

felaketzedelerine yardım komitesinin 
çıkarıldı 

BrUkscl 
1 

(AA) topladığı iane miktarı 2 milyon leyi geç-
işi t · · - Yeni bir casusluk miştir. Yüksek miktarda yardımlar ara
k41or ay~ çıkarılmı~ ve bunur izerine 4 sında. Yugoslavyanın Bilkreş büy!lk el -

tevkıf olunmuştur. çisinin de yardımı vardır. 

Amasya 1 (A.A.) - Dün saat 1,5 cia şey söylemem. Maahaza: gazeteci • bilhassa nazarı dikkatte tutulacak bir 
Amasyada oldukça şiddetli bir zelzele ler, bu konferansta tahmin ettikle- meseledir. Şu halde ortalıkta isbatı J! -
hissedilmiştir. Hasar yoktur. r~ sansasyonu bulamıyacaklardır. zım gelen mühim bir tez vardır: Balkan 

Türkiye iş Bankasının 
ikramiyesini kazananlar 

Ankara 1 (A.A.) - Türkiye İş Banka
sının kumbaralı ve kumbarasız küçük ca
ri hesabları arasında tertib ~ylediğı 1940 
ikramiye planının Şubat keşidesi bugün 
banka umumi merkezinde ve noter hu
zurunda yapılmıştır. Bu kcşidede kendi
lerine büyük ikramiyeler isabet eden ta
lihlilerin isimlerini, hesab numaralarını 

ve bulundukları şehirleri bildiriyoruz: 
1000 liralık ikramiye İstanbulda 88436 

hesab numaralı Bedrosa isabet etmiştir. 
Beşer yüz lira kazananlar: İzmirde 

Fuad 23400, Adanada Receb 2738. 
İki yüz ellişer lira kazananlar: Beyoğ

lunda Hayati 22947, Ankarada Saime 
11508, Erzurumda Sevim 2785. 

Bunlardan başka on talihliye yüzer li
ra, 20 talihliye 50 şer Jira ve 50 talihliye 
de 25 er lira isabet etmiştir. 

lsviçrede casusluk 
Bern 1 (A.A.) - Eski albay fo Nja

lle7.'in dahil bulunduğu casusluk işi bii
vük bir genişlik almaktadır. Cenevrede 
çıkan Suise gazetesine göre. albayın 
)~lu ile isimleri sonradan neşredilecek 
'>hn diğer bazı kimseler tevkif edil • 
miştir. 

Hedefi sulhün tarsini olan bütün devletleri bitaraf kalmakla kendilerini 
teşebbüsleri memnuniyetle karşı tehdid eden tehlikeyi savuştırabilecek 
larıı. ler mi! 

Mülakat iki saat sürmüştür. (Devamı 11 inci sayfada) 

-······························································ ······················································---
Sabahtan Sabaha 

/\Tutuk haftası 
Ar.upa bir belarat, fesahat ve hJta bet salonu ·haline geldi. Bizde ipUğt pazara 

çıkan edebiyat Avnıpada en kıymetli meta o.ılu. Avukatlar, genera1ler, diplomatlar, 
amiraller edebiyat peşinde. Nükteler, cinaslar, kinayeler, telmihler etek etek sav. 

ruluyor. Neşir Tasıtaları da mükemrue1 .. Radyolar, ajam:laıl' ~yesJnde batibler 
kendilerini bütün dünyaya dinletebiliyorlar. Biç bir beynelmilel edebi şöhret ba 
kadar geniş bir alaka görmüş defildlr. 

Eski çöl arabiarı arasmda yetişen falrler her yıl Sukuukkazda toplanar, hazır_ 
ladıklan kasideleri yük.sek sesle okur, alkış ıop:arlardı. Barbden evvel Londranın 
meşhur Baydparkında faşist, komünist flbl siya!li Boudist, Katolik gibi dünya 
propafandacılar mütemadiyen söyler, akılJarının erdiği, dillerinin döndüğü kadar 
fikirlerini izah edip taraftar lı:azanmıya çalı41ırlardı. Şimdi dünyanın dhıledJfl 
ne çöl kasidesi ne de katolik akidesi, buram boram tüten politika komprime!ll. 

Haşyetle cUnlediğimJs nutaldu ra zaba ıe-'miş bir yanar dağdan fışkıran Uk 

lılvlar gibi, eski Romanın Pompei, Herkulanam gibi iki büyük beldesini kül yıtına 
haline ıetiren Vezünün krateri berh alde bu~fm nutuklarını dinlediğimiz devle& 
adamlarının ağzından daha korkunç değildir. Harbe nihayet vermek için mutlak 
surette hasmın yere serilmesi lazım feldif ini söyliyenlerin her biri i' 1 , 

.. .. .. b"k· id' 1 y Jf m yon arca 
sungunun ~ ım ır er. ı ardanberl ba-zırlanmışlardır. Emirlrri altındaki barut 
yıtmıarını bır araya getirseler küreyi beı hava etmeleri mümkündü İ~ b ti 
k ti · rt k .. ğ.. -x.·· r. . e a çe n uvve enn a ı go wı ro&use gelmek için h'.17lrlandı'"'· arı ,, .. "]~ E k • • - . n... .,oru uyor. ,s t gazve. 
lrrde,kabıle harblerınde muhasımlar karşıla!'rnca eneli ık· ta f l ·ı · h ·· ~ t ., ı ra ın en kuvvetı 
sı. a şor~ o~ aya çıkar, Onlar mübarezeye ba .. lar, onlarm hızı ile arkadakiler bir 
bırlerl iizenne atılır ve cenk böyle devam edermiş. • 

Şimdi de önce devlet adam:arı kar~dıkh bir hamaset bettagat mücadelesi baş 
lıyorlar. Sinirleri gerilip, kafaları Juzdırıyorbr. Bakalı~ bu hailenin sonu :: ola!: 

-2J "-• ka,. Caki.d 
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[~~Ş~e_h_i_r_ll_a~b-:.-e---:-r_l~e~r~i~) 

k b• k ·· led• İstanbul vali ve belediye reisi Lutfi ikinci yılı Şubat içtimaını açara ır nutu soy 1 Kırdar beraberinde muhasebe müdürü 

. . . 1 A •• .. ... ibti _ Muhtar, imar ifleri müdürü Hümü Ke -İstanbul Şchır meclisi, Şubat devre- kim bugunku beledi ve medent sero~u, sular müdürü Ziya olduğu hal-
si toplantılarına dünden itibar~ baş - yaçlanmızı ka~ uzaktır. O. de dün akşamki ekspresle Ankaraya git

Torununu zebirliyen kadın 
muhakemesi neticelendi 

iddia makamı ihtiyar kadının idamı lazım geldi 
söyledi, ancak kızının metres hayab yaşaması 

sebeblerle cezanın tahfifini istedi Ianuştır. Dünkü toplantıya Istanbu1 nun içindir ki yeni bir talıma.tname ha m;..+ir. 

Vali -ve Belediye Reisi Uıtfi Kırdar re- zırlamak için senelerdenben çalışıl - Vali ve beraberindeki zevat Ankara- Bir müddet evvel Beyoğlunda Tar- görülmekte olan bu dava, dün 
islik etmiştir. makta idi. Son aylar içerisinde bu ça - da bulundukları müddet zarfında tebze labaşmda Omorfiya isminde 60 yaşm- safhaya varmıştır. 

Eski celsenin zabıtnamesi okunduk. - lışrnalara hız verilerek hazırlıklar ~ - aid .işler hakkında alAkadarlarla tem.M - da bir kadın 7 aylık torununu zehirli - Müddeiumumi muavini Übeyt. 
tan sonr:ı Vali ayağa kalkmış. şunlar1 na erdirilmiş ve talim~ meclisı - !ar yapacak, ica.b eden izahatı verecek - yerek öldürmüştü. İhtiyar kadın hak - dinnamesini okumuş ve suçu 
li>y !emiştir: 

- Sayın arkadaşlar, 

İstanbul umumi meclisi üçuncu in -
tihab deovresinin ikinci yılı Şubat içti-

nizin tetkikine arzedılmıştir. Yalnız lerdir. .kındaki iddiaya nazaran vak'a şöyle rin ifa:leleri ve diğer delillerle 
yeni talimatname içerisinde seyrisefe - Elektrik idaresi şehirde bir milyon ye- cereyan etmişti: görmü~tür. Muavin. OmorfiyanUI 
re aid olan ahkAmı ayırarak son bir de- di yüz bin, sular idaresi altıyoz bin lira- Oınorfiyanın Evdo.ksiya isminde 25 kanununun 450 nci maddesinin 
fa daha mütehassıs bir heye~.in .~etki • lık ıslahat yapacaktır. yaşlarında bir kızı vardır. Evdoksiyre ci ben1Ine göre idamını istemiş. 
kinden geçirmeyi muvafık gor~uk. Bu Vali Ankarada bu hususa aid forma - Tramvay İdaresinde çall.'?an bir gençle suçlunun kızını metres oturması 

maım açıyo~~- . . tetkikat da bitmek üzere oldu~nd~, litenin ikmalini temine çal~acak, Taksim gavri ~ru surette yaşamış. bir de ço- bazı sebebler gözönünde tutulu~ 
Sa??:n _m.~cl~sm b~ ıçtırnaı:ıda ~a?lıca gene bu devre içerisinde meclı~iruze meydanına aid hazırlanan proje, satın a- cuklan doğm~tur. zanın 1ahfifi lazım geldiğini 

mcsaısı o~umuzdekı yılın butçesmı tet takdim edilecek ve bu suretle talımat- hnacak otobüaler ve bazı maU işler hak- Omorfiya, hem gayri meşru bir ha'" etmiştir. 
kik ve muzakere d:ınek ~Iacaktı. ~u se name tamamlanmış olacaktır. kında Dahiliye VekAleti ile teınaalar yap- yatın mahsulü, hem de bir İslfunın Dava, karara kalmıştır. 
b~ble biz de. takdJrn edılınek uz"": Sayın meclisinizID bu talimatname- tıktım sonra Salı gilııtı fstanbula döne - sulbönden gelme olduğu için. henüz 7 Afyon çalan Uç hırsız 
butçeyı hazırlamış b~lunu!oruz .. !a ye olan mübrem ihtıyacımızı tamamen cektfr. aylık olan çocuğa düşmandır. Bir gün. • • 
kat hazırlanan bu butçenı~ .e~cum~n takdir etmekte olduğuna. eminim .. Bu anası evde olmadığı bir sırada süte SÜ- muhakeme edıldıler 
tarafınd~ daha .esa:l~ tetkıkm! .tem.ın itibarla mec~ ehemm.ıyet. ve ~?3 - Maarif Vekili rur mürekkebatı kanştırarak içirmiş; Toprak Mahsulleri Ofisinin İs 
ve bu inkışaflar ıçerısınde tah~ıJaf nıs-l taceliyetle muzakere ve tetkik~ennı ve tetkiklerine yavruyu bu suretle zehirliyerek öldür- bulda cereyan eden bir afyon sir 
betlerini daha iyi ölçerek malı kaynak talimatnameyi çıkarmak suretile İstan mi.lştür. nin duru.,nası. asliye 7 nci cezada 
lanrnızm bize vereceği ünkanlara t~ - bul Belediyesine çok değerli biı: hizme devam ediyor Hadiseyi müteakrb, işin meydana son safhaya ı,-'1lmlıştır. 
rnamen uygun bir mesai programı ıle ti ifa etmiş olacaktır. Biz bu devre: Şehrimizde bulunan Maarif Vekil~ Ha- çıkmasil~ yakalanartk adliyeye verilen Hadisenin suçluları ambar me 
yeni faaliyet senemize geçebilmek i - de mülhak bütçelerin idare hesablan- san Ali Yücel dün de tetkik ve teftişle - torun katili büyük anne. birinci ağır • ru Fu:ıd. müstahdeminden Şe,·ke 
çin. bütçeyi Nisan içtimaına devretme. le peyderpey meclisinize se~kedil~k rine devam etmiştir. . cezadaki duruşmasında: kapıcı Nüzhetten mürekkebdir. J{ 
1f lüzumlu ve faydalı gördük_ Bu - işlerimiz vardır ~ kıymetlı t~tkik Öğleden evvel Univeraitede muhtelil _ Ben, bu çocuğu bilerek zehirle - larındaki iddiaya göre. ambardan 
na mukabil bu devrede meclisinizin ü- ve müzakerelerle hal ve intaç edıle • fakülteleri gezen Vekil, öğleden sonra miş değilim. Bu. iftiradır. Vak'a günü telif zamanlarda f 600 küsur kilo 
zerinde bilhassa duracağı en ehemmi - cektir. M~inizin feyizli . ve muvaf - villyete v~ partiye uğr~~· müteakiben saçıma sürmek için. sürur almıştım. yon çafarak, dışarıda satmışlardır· 
yetli iş, yeni belediye zabıtası talimat- fakiyetli olmasını temennı ederi~> . tekrar U~v~teye gitmiftır. ~ç v~te Çocuk, odanın bir kenarına unuttuğum Kend!leri jse, bu iddiayı reddet 
namesinin tetkik. müzakere ve kabulü Bundan sonra ruznameye geçılmiş, kadar tl'nıversıtede kalan Vekil, Edebı - zehiri alarak. ağzına atmı.ş. zehirlen - te. böyle bir hadiseden bihaber bıJ 
olacaktır. Filhakika elimizde halen ruz.namenin kıaa müzakeresini müte - yat Fakültelinde yapılan toplantılara ri- miş. Fakat. ben masumum. Bu çocuğu duklarını söylemektedirler. 
mer't bulunan eski bir talimatname aktb meclis Salı günü toplanma:k ü - ya.set etmiştir. 7 ay ben büyüttüm. Ona bir kasdim Dünkü celsede mütaleasını s" ·d 
mevcuddur. Fakat ihtiva ettiği ah • zere dağılını.ştır. olsaydı. bu işi daha evvel yapardım.> iddia makamı, suçu sabit bul- " Zelzele mıntakasına 

demiştir. her üç suçlunun da cezaya C"' Bir olDf!J!bil kazasında! Bir çocuk av tofeğile y~:~::ı,~!!: .~:ı~?.::~~ Bir sonedenberi inci ağırcezada malorım taleb etmiştir. 
Uç kışı yaralandı arkad~şmı ~araladı ::ıe;;: ~rı::ı:::..r::::. yekU - Poliste: Mllteferrlk: esnafa 

Dün Beyıollunda. bir otomobil kazası ol Dün Kadıkoyti.nde fecı bir kaza olmuş, Dün Güneym va.purile Orduya 60 te _ Bir ahıab aparbmandan çıkan Halk &andığı yalnız 
muş, ü~ kip yarala~. bir çocuk dikkataizlik neticesinde tüfek- neke kavurma, 132 çuval ve 5 sandık gi- yangın aöndürüldtl para verece'c 

Çiçekçi .IOka.juıda 34 sa.yılı .vele otu - le arkadaşmı 'YWDIUfhır. yim eşyası, 75 balye yorgan, 10 balye bat- Dün Kadıköyünde Moda caddesinde İstanbul Halk sandığı idare m~·cliS 
raıı. §Oför Fethi, idaresindeki 1587 _sa~ı Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Taşlı - taniye, Gire.suna 35 teneke kavurma, 4 113 sayılı Kefeli Mehmede aid kısmen ah- niden verdiği bir kararla memurlara 
otomobille İngili~ayı. ar~aki TI - bayır dağında 1 numaralı evde oturan teneke helva, bir teneke yağ, bir teneke p:b apartımanın üçüncü katında oturan 1 dema para ikraz etmiyecektir. 
rajı döne~keıı, birdenbıre onune Sofy~ Süreyya adında 13 yaşlarında bir çocuk, zeytinyağ, 88 bal.ye ve 6 sandık giyim eş- İbrahimin bulunduiu dairede.'l yangın Bunun sebebi, şimdiye kadar mc 
adında bır kadın çıkmıştır. Ot~bil tanıd:ıklanndaıı Avniye aid av tüfeğini yası gönderilm~ir. çıkmuıtır. lara tevzi edilen paraların muntazarıı 
süratle Safyaya çarparak yere duşilr - . . . . Hadise mahalline gelen it!aıye tar~ - şekilde toplanmamasıdır. 
müf ve şoför kadmı ezmemek için ma - alarak Moda çocuk bahçesıne gıt~tır. Şehir /f [eri: fından yangın söndürülmüştür. Apartı - Diğer taraftan Ha

1
k sandığı 

nevra yaparken bu sefer de Hamalbaşın- Tü.felin bot oıldufunu sanan Süreyya, . • • manın sigortalı olduğu a~:~şı.lmış, yan.gı- yaptığı ikrazları zamanınd:ı toplarrı 
da Harman sokağında 6 numaralı evde~ bahçede oynarkaıı. tetiği çekmiJ, tüfek a- Beledıyede yenı taymler yapddı nın ne surtele vukua geldıgının tahkıkıne olduğundan esnafa daha geniş rrik. 
turan 13 yaşlarındaki Halisle kardeşi Ya- teş alarak çıkan saçmalar o civarda bulu- Münhal bulunan belediye müfett\şli _ başlanmıştır. ikrazat yapılmasına karar verilmiı:::tit 
pra çarpmlitır. nan Koço adında bir çocuğa isabet etmiş- ğine Balıkesir hususi muhasebe müdürü Ortaköy yaniınının sebebi İh . .. k . b .. t pi nı'1 

Muhtelif yerlerinden yaralanan Sofya. tir. Bu 8W'etle muhtelif yerlerinden yara- Raşid hal müdürlüğüne İ~tı-&ad ı:e~~~cti tahkiK ediliyor tıl~a: omıs~onu ugu~ 0 a · • 
H.Alis ve Yaşar tedavi altına. alınmışlar, """"''tr h st k Jdı 1m h.cli eski ölçüler müfettişi Bedrı, rnuavınhgıne Evvelki alr·am Ortaköyde Muallimna - İhtıkar komısyo~u .bugu. n t.oplal'l 1'e .... 1• hakkında kanunt takibata bac::laıı - lanan ~.,........... a aneye a rı ış, a se ~ - d dil bl 
_.'::.... :.- etrafında tahkikata başlanıruştır. İnhisarlar kaçakçılık servisi şeli Mazhar ci caddesinde ihracat tüccarı Emin Va _ rak ihıik.8.r yapıldıgı ı cila. e en 
&i.U"i'...u. Tekman tayin edilmişlerdir. 1 fiye ciid köşkün kalorifer dairesinden çı- zı mevzular .etra~ında te~~katına;,. 

1 d Vazife kurbanı ikinci itfaiye Memurin komisyonunca muhtelif şu - kan bir yangın neticesinde içindeki eş- vam edecektır. Bılhassa kagıd. mt 
Noksan kantar a o un be ve daireler memurları araSJ-rna yapı - yaıarıa birlikte yandığını dün yazmış - va- ve inşaat malzemesi bu meyana~ 

satan bir D8f&rİDİR C8RlZ8 merasimi lan terfi ve nakil ve tecziyeya .. ıd karar - tık. Yangın etrafında adliye ve .zabıta Satışlarda fatura verilmediği veya 
tUccar yakalandı buglı yapı~ac~k - lar da vali tarafından tasdik. ol~nmuştur. ı tahkikata baş~amış bulunmaktadır. tışlar normal fiatlarda gösterildiği 

.. - K, ... A~li d S kası Kurban bayrammın bırlncı gunü Bos - Hukuk işleri kadrosundakı munhallere, Köşkiin. 15 bin, içindeki eşyaların da çin sah~lann kontrolünden ekseriya 
Kadıkoyunde ~ n e arayar - tancıdan bir yangından dönerken vuku- açılan imtihanda en çok numara alan 3 13 bin liraya sigortalı olduğu tahakkuk et net~ce alınamamaktadır. 

sokağında 7 numarada oturan ve Kadık~ buta. bir kaza neticesinde ağır yaralana- genç tayin edilmiştir. mişt!:1". • . . . . Fakat yeni kanun hükümlerinin 9 
Jü.nde Söğüdlüçeşme caddesinde 

19 
sa - rak Nümune hutanesine kaldırılan itfai- Otobüs aervisleri hakkın-la Dü~.d~a~enın. tahkı~atıle meşgulİh o- ğırlığı ve lüzum halinde otomatikJtl 

}1lı depoda odun ticareti yapan Nasuhi- yecılerimizden Sallhattinin de evvelki roje ha.zırlandı lan mu eıumunu muav~nleri.nden san faalivf'te geçileceğinin malıim bulutı 
P .. .. .. Yarsuvat yangın mahallıne gıderek tet - · A da tl b teS nin bir mddettenberi hileli kantarla aa- gün vefat ettiğini yazmıştık. Vazife kur- Belediye eski makine şubesi muduru kikatta btilunmu.ştur. şu al:'ıkad~rla~ arasın ma u 

t:ış yaptığı zabıtaca tesbit edilmiştir. bam Sal&.hattin de arkadaş.ı Has~n gibi Nusret dün İstanbula vali ve beledıye AY1"1ca beledi .. h d' rğ· d husule getırmış bulunmaktadır. 
- . .. .. bugün merasimle tedfin edilecektir. ' . t ı ·ş vakti'e ,J·· ye mu en ısı ı e ma-

Dün bu depoda bır cıurm.u meşhud so - V--'•- kurı...--. ı·tfaı'yemı·zın· cenazesı·, reisi Lutfi Kırdan zıyare e mı • 1 hal1inde bir keşif raporu hazırlıyarak tah 
~ u.u.& obü · ıeri hakkınöa bazırlamı' ol- . . _ . . nunda Nasuhi bir müşteriye noksan te- ~ı. ot s serv.ıs . . . kıkatı ıdan eden müddeıumumıya ver-

bu.gün 11&at 10 da .Morgdan alınac-, na - duğu proje hakkında ızahat vermıştir. mi§tir. Yangının ne auretle çıktığı a -
razile kömür satarken yakalanmıştır. mazı Beyazıd oamisinde kılmchktan son- Et nakliyabna talih çıkmadı raştırılmaktadır. 
Suçlu hakkında takibata ba~anmıştır. ra Edirnekapıdaki Şehidliğe defnedile - ----·-----

cektir. Belediye tehirdeki et nakliyatını bi• 
.prkıete vermek istiyord'U. Dün yapılan Muhtelif ıemtlere yeniden 

D'-niz işleri: ihale esnasında talib çıkma.mıştır. İhale llmhalar takıldı 
Bir günlük ihra.c: faaliyeti müddeti yeniden temdid edilmi§tir. Ge - Yenidea Mecidiyeköyüne 1. Beşiktaşa 

Dış piyasaıa;dan yağlı tohumlan Fırbna Ye tipi hafifledi ne talib çıkmazsa bu i§i belediye yapa - 8, Uzunçlll'flya 27 elektrik lambası takıl -

Ticaret tılt:rl: 

TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 
5 - Şubat - Pazartesi 

Felaketzedeler için 
Büyük Müsamere 

PEM'BE SOKAK 
46 - No. 

gösterilen alaka gün geçtikçe artmak- Karadeniz, Ege n Marmarada birkaç caktır. mıştır. 
ta. ihracatçılarımıza hergün müteaddid gündür devam eden fırtına dün hafifle - ::=:_-------------------------;...-----------------.: 
teklifler yapılmaktadır. Dün İsviçreye iniştir. Bugün matinelerden itibaren 

Yazan: M. Ferid• 

74 bin kilo ayçiçeği. Belçikaya haşhaş Bunun neticesi olarak Salı günü lima- T A K Sı. M sı·nemasın -'a 
küsbesi. Romanyaya da 20 bin kilo su- nunıza gelmiyen Antalya vapuru iki gün uj 

sat;r::~;:ı;;iş~~~ kilo tiftik. 4 r Din ~;;adı:i::-:evı::~.~e!~~~;; 8 1 n u·ır Pr 1 n 1 1 K 1 c ,..., ı ıuım kilo tütün. İngiltereye 30 bin kilo tif - hafiflemektedir. 
tik 20 bin kilo iç fındık satllmıştır. Antalya vapuru dfuı Zonguldaktan li -

Bir günlük ihracat yekfınu 300 b:ıı manımıza hareket etmiştir. 

lirayı bulmuştur. Bu .meya~da muhte- Bir otobUa hendeğe dliftil p A u L M u N 1 
lif mcmleke~lere derı. keçı. kılı .. ~e~ - Taksimden Büyükdereye gitmekte 

0 
_ 

dir. b:ılık. kı tre ve Mısır ıle Fılıstıne lan şoför Mehmed Alinin idaresindeki 
eln~a ve kestane gönderilmiştir. . 3070 sayıb otobü Ziııciriikuyu mevkiin-

Belediye iktısad işleri kadroR 
takviye ediliyor 

Belediye iktısad işleri madü:.lü.~nde 
. dan itibaren üç raportoriu;c ve 

Hazır an 
.. kı'blı·k ihdas olunacaktır. iki mura 

den geçerken hendeğe dü§lllÜ§tür. 
Bu sukut neticesinde otobüste bulu -

nanlar büyük bir korku ve heyecan ıe
çirmişlerdir. 

Kaza esnasmda nüfuaça bir zayiat ol
mamıştır. 

Kudretinia ea büyük harikası, on binlerce kişi hapisharı~ 
bayab, haksızlığa isyan; 

'l'iirkce Sözlü 
' ilaveten: EKLER JURNAL ve iki kısımlık Tftrkçe ıOılO 

Knltür Filmi 
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ita/yan matbuatı gözile 
Almanganın Balkan 
siyasetine bir bakış 
:------· - YAZAN -. 
~Emekli general B. Emir Erkilet i 
·----~-~!a,, nın aske~~~arr~_. __ _J 

• Rwnen petrol ıaha mıdan bir görünil.f 

a talyan basınının Alınan taraftarlığı n~ti~nin elde ecm~esı için mi idi dıye da .M.oskovanın Mlvafakatini elde ettiği 
bir emri vakidir. Harbden evvel !tal- ~nmekten ken~ alamıyor. tahmin olunabilir. Birçoklarmın fikri de, 

ya Alına Balkan harketlen ve Balkan anuntı So t ih . 
.nyanın zaten binbir çeşid tanta - konseyinin Belgradda i timaı ek b'~ ~ye tırası, tevessü ve inkişaflarını 

llalarla ılA.n olunmUJ bir yolda!jı ve bir olarak İtalyada ~:1•1_ çt· eh, P . ta 11 daırna şarka, Iraka ve Basra körfezine rn.. · . . . . • uıA.A8 ı emmıyetıe d ~ ·· u~tefıki ıdı. Bertin - Roma çelik mih _ çekmektedir. Fakat fimdiki Rom 
0~ sunnekle Almanyanm Balkanları 

'V~n Avrupaya nice te!B.ş ve korkular, seleleri kadar hiç bir mesele ha:i'~:e kendine hasrebnek istediği yolundadır. 
dunyaya da velveleler salmıştı. caristan ve y 1 ' 1 . . - Elhasıl İta 1yan basını son gu-nlerd~ 

Fak t h b b 1 · ugos avya mese elerı bıle bolşe "kl 'k 
. a ar aş ayınca Italyanın bir - İtalyayı ve İtal b b ' vı ı ten bahsetmemekle beraber 

Hdenbıre susup sindiği hayretle görüldü. meca11} etmemış· y.tı·anttalasınmbı u derec_e şimdi, Almany:anın iktısadi sahalarda ve 
atta Bay Çemb ı n ':l'b- • yan asını umu.mı- b"lh b"l . . er ayn uçeye teşekkür yetle Balkan antantınl karı h" b" ı assa petrol meselesinde Romanya ıle 

1 e et~ştı. Bunun üzerine herkes san _ ziyet al.mıyarak d b ş JÇ ~ va- anlaşabilmesinin ancak Romanyanın a • 
~ı kı, Ruslarla anlaşarak İtalyanın ha- lfunatı ne.şr tm ~ ::fa u baptaki ma- razi bütünlüğünü Sovyetlere karşı ga -
raretle dahil bulunduğu Antikomintern - e Roe ı etnıek:~e olına- ranti etmesile mümkün oldu.ıı..•Y>u apaçık 
"""kt bo • . sına ra.gmen manya meselelennde ı\.1- &"'"4 
r... mı zdugu için Italya Almanlara t . . İ ·u • yazıyorlarmış. küs - " . man ennı ngı z ve Fransızlara karşı 
v ır:uş ve ustelik, Almanya kendisine müdafaa etmekten geri durmamaktadır. Rom~d~ buna bir de şunlan ilave et -
~ıle haber vermeden ve danışmadan Bu da İtalyanın Almanya ile iş birli •. mekte .ırnışler: Almanya, Romanya an _ 

ıstana taarruz ettiği için, İtalya mih- yapmakta devam ettiğini gösterir. gı la~asile bir taşla iki kuş vurmll§tur. 
1'erden ve Almanya ile birlikte otomatik Bir İtalyan gazetesi Almanya ile İtal- Qiinkü Rıomanyaya garanti vermekle Al
=rette harbe girmek mecburiyetinden yanın Rumen petrol mahsullerinin % 60 many~ ::vem kendi~e m~alif ve karşı 
yrılmıştı; tıpkı 1914 de olduğu gibi. nı satın aldıkları halde Fransa ve İngil _ her tıürlu Balkan proJelerınl esastan tor-

!ta~eza şu ~eya .~u sebeb ve mütalealar1a tere yalnız % 10 una mü~teri olduklarım pille~ş.ti~. 
.. yan~~ bır gun müttefikler tarafına yazıyor. Diğer bir •gazete Almanyanın Ru İkıncısı Alman - Rumen an1a~saı Bal-

d~necegı bile iddia olunuyordu. Nitekim men petrollerini kendi sanayiinde kul - kanlardan bolşevik tehlikesile beraber 
bi_r çok tecrü.beli başmuharrirler Kont !anmak mecburiyetini tebarüz ettiriyor. Almanların ikbsadt mübadeleJerine mu
<:anonun ~n nutkunun İtalyanları ve Bir üçünciisü de Romanyanın Almanyaya ~r. olabilecek herhangi bir harb ihtima -
dünya efkarını buna alıştırmak için söy- petrol vermekte taallül ve taannüdünün lını de uzaklaştırmaktadır. 
lendiği yolunda tefsirlerde bulundular. müthiş bir tehlike teşkil edebileceği na- Bunları güzelce okuyup düşündükt{'TI 
~-ndan sonra, İtalya Sovyet Rusyanın zariyesini ileri sürilyor. 13u havadisi ya- sonra, İtalyanın Romanyl\yı bir holşevik 

L<;tanın taksiminde bıtı Galiçyayı iş - zısından aldığım Lukanın Roma muha _ teh 1ikesi karsLmıda farzetttrerek bu 
:al ederek Romanya ve Macaristanla hem biri bazı İtalyan gazetelerinde cDemok- memleketi endi!!e ve gürültülere boğmak
~du~ olması üzerine birdenbire Rusya ratların iddialanna karşı Bükreşin ener- taki maksadın ne olduğunu daha iyi anlı
~Y'hıne döndü. Çünh.11 Duçe Rusyanın jik davranışı. şeklinde başlıklara rastlan- yabiliyoruz: Mııksad, şimJi oldukça a~i

~anya ve Macaristan üzerinden Tuna dığını .bildirmektedir. Ayni muhabir bize kar göri.indü~ine göre, Romanyavı kor -
~:lkanlara ineceği tehlikesini keşfet- Messagero gazetesinin 27 İkindk,anun kutup Almanyanın kucağına atrn~ktı. 

İt · , nüsthasınd'a cRomanyanın Berlfn tarafın- ' H. E. Erkilet 
d alyanın, bir yangının saçakları sar • dan değil, fakat Londra ve Paris cihetle- ····-······· ................................................ . 
~~ ~manıara mahsus olan o pek telaşlı rinden tehdide manı-ı buıundu~unu~ yaz.. Fazla mal almak istiyen1er 

cartstan ve Romanya siyaset oyunları makta olduğunu bildirmektedir. 
~rasında başını iki avucu ara.sına alarak ôvıe P.öriinüyor ki İtalya feci hadisele- hakkmda tetkikat yapı!acak 
•netle düfilnıncğe dalmaması mümki.in re ve bilhassa Almanvanm Romanvaya 

d 
Yakara ve terzi levazımı satan bir-

·eğildi. Bir taraftan Almanya ile olan ıt- nf'havet siyaseten tahakküm teşebbüsün-tifak kaç d~kkan fazla tehacüm karşısında 
ına hahlel gel.medigıw ·ni söyliyen !tal- de bulunmasına mlnf olmak için bu dev-

y R d 
kaldığını Ticaret Müdürlüğüne blldir-

a, diğer taraftan Almanyanın bir müt- lettn omanya a iktı!8dt sahada tama _ 
tefiki olan Sovyet Rusya aleyhine hare _ milP. tatmin edilmesini istemekte ve bu _ miştir. 
ket ediyor ve ona karşı tedafüi tertibler nun için Alman tezini müdafaa etmek _ Bazı ktiınseler mükerrer taleblerde 
alıyordu. tedfr. Garibi şudur ki İtalyan basınının bulunmakta. lüzum.undan ve mutad -

_İşin dıştan görünüşü. hiç olmazsa bu bugü~l~rdekf ~tün müta:ealarında her- dan fazla mal almak temayülü göster· 
idı: İtalya komünizmin Tuna ve Balkan- hangı hır bolsevık tehlikesı artık ver tut- mektedirler. 
lara yaklaşmasını istemiyordu. O Tuna mamaktadır. Bu vaziyet karşısında a1Akadar bir 
'\'e Balkan devletlerinin bolşevikliğe kar- İtalyanın Romanyadaki Alınan iktısa- firma vaziyeti anlatmış ve dükkAnını 
§l bir hamisi rolünü oynuyordu. Ne Bal- di menfaatlerini müdafaa yolunda gös - kapatmıştır. 
kanlarda ve ne de Tunada bir ittifak ve terdi~ taraftarlığın sebebini araştıranlar Tic::ıret Müdürlüğü bu şekilde al•cI
i~ad istemiyen İtalya bu .sefer Maca - bunda bir parça da Almanyayı İtalyan laT hakkında da takf·bat yapmak üze -
l"istanla Romanyayı uziaşmağa sevkedi- menfaatlerinin hAkim bulunduğu Adri - re vaz!yeti tetkike başlamı.,tır. 
Yordu. yatikten uzaklaştırmak arzusu bulundu-

Sovyet Rusyanın Finl~ndiyadaki du • ğunu söv1üyorlar. 2000 ton petrol ve benzin geldi 
l"llmunun fenAlaşması ve Almanyanın Alman siyasetinin de İtalyan menfaat- Şehrimizdeki hususi şirketler hesa-
garbi Galiçya petrollerile demiryollan - lerine dokunmamak ve bilakis bu men • bına Romanyadan 2000 ton petrol. ben 
nın işletme işlerini ele a1ması üzerine faatleri kollamak hususunda ciddi itina- zin ve makine yağı gelmiştir. 
İtalyanın Tuna ve Balkanlarda hamilik lar sa.rfettiği aşikardır. Mesela İtalyanın Petrol limited şirketinin Romanyaı. 
rol ve mesaisi de sükfınet buldu. Şimdi bolşevikliğe karşı olan hassasiyeti me _ dan mübayaa ettiği petrol müştekkatı
de insan İtalyanın Balkanları tC'hdid e- selesinde Almanyanın Baltık dramından günlerde limanımıza sevkine başlana· 
den bir bolşcvik ve bir Rus tehlikesi icad da istifade ederek, Balkanlar üzerindeki nın da maha11fnde hazırlandığı ve bu. 
edip, ortalığı velveleye vermesi acaba bu bütün müddealarmı terketmek hususun - cağı haber alın.m.ıştır. 

Sayfa S 

1 Hadiseler Kar,ıs1nda J 

BÖT BAHSÖ 
B n yazı blt bab.si üzerinde yazacağım 

ilk ve son yazım ola.calt. Bitin üstüme 
bn.,ıma g_elme.sinl ne kadar lstemer.<ıem, lta.
ıemlınae.i'.ı dökülmesinden de o kadar çekl -
n!yorum. Fakat ne yapmalı ki bugünlerde 
herkesin ağzında blt (berkesin atıınd&, ta. 
hlr1ni mecazı mln.ada kullandım). 

Şehirde birkaç tifüs n.k'a.sı çıkmuı, t1 -
füsün bu gözle görünilr elle tutulur nakil 

- E.skUer alıyorum ı 
BağırışlurUe rahatsız olmıyaeağırı amma. 

eskUer ne olacak? Sokağa atsak blr türlü, ev 
de saklasak bir türlü.. Esasen b!tll ise soka. 

ğa atsak, biti sokakta kalacak. Evde sakla. 
sak evde kalacak. E.5klc1y.e satsak sa nkl da. 
ha. mı zararlı olur kil Esasen eski elbisede 
bit varsa onu seven kolay kolay cabadan e&.. 
klclye devretmez. 

vasıta.sına karşı esaslı blr mücadele ınzu - İ ~,.-ı __ m hlss ttlrd.l şln şakasından cidcıı.swe geçersek g!?Jl 
unu e esklclllk ihda.s etmektense esk1cllerln aldık. 
Okuduğum haberlen röre bit mücadele- ları elbiseleri tebhlr ettirmeden satmamalı 

sine, Bitpaza.nnın kapatılmasından başla • nnı temin etmek eskicileri kaldırmaktan 
nıyormuş. Zavallı Bitpazarı.. Lisana: daha favdalıdır 

cEsk1ye rağbet olsaydı Bltpazarına nur Bu ba
0

hse da~ dünkil gazetelerden blrın_ 
ya~ardı. • de gördüğüm bir yazı serlevhasını da çok 

Tamnda bir darbııneael bırakan bu pa - garlb buldum: 
zar, Jsmln!n narına yanıyor sanının. Çiinkö ıı:Bttuıert polise haber veriniz• 
Bitpazıınnda blt alınıp satılmadığı gibi, nL 
hayet bit tutacak eşya da pek .sık bulunmaz. Güç bir mesele .. Bir kere bltlly\ b\tstzt na. 
İki taraflı dilkklnlarda gerçi yent eşya yok- sıı ayıraerı.ğız. Yolda gördü~üm JtlıMeye: 
tur aın.'"na, eskl konak kapılarından sökül - Hele şöyle sokul, yakanı a~I 
müş halkaların. tırık döktlk 80balarm birer Diye bit muayenesi t.ekllfine mi kalka • 
bit yu•Mt olabflece~inl zannetmem. Bance, lım. Yahud da uluorta ştiphelen<llflmJ.s ttm. 
Blıpazannm bit mftcadelest için kapatılma- ser. poll!e gösterip: 
sı. Allah göstermesin amına bir çtçelt hasta_ 
Iılı aalgını pmanında Çtçekpazannm ltapa_ 
t1lınuı nn'inden bir if olur. Ve bele en fe. 
na tarafı eter fU bu, eatı püskü elbl.selerint 
Bttpazanna geth1p gelen geçenlere satıyor_ 
larsa, bit mücadelesinde bit tutacak eskile

rin muayyen bir pazarı olması, satanların. 
atın als.nlann, aa.tılanlann kontrolünü ko
laylaştıracaktır. Pazar kapanırsa pazarda 
sat.amıyan, pazarda. satın alamıyan şehrin 
muhtel!f yerlerinde b1rblrlerile buluşup ge. 
ne alışverlş yaparlar ve bu alışverişi kontrol 
imklhu olmaz. 

Gene okudutum babeTlere göre eskiciler 
de kaldırılıyormuş. Gerçi bir bakıma iyi, ra.. 
hat uykumuzda., ve bllha.ı!sa Pazar günler!: 

- Bu adamda bit varı 

mı diyelim. Ya adamda bit yok..~.. M{lfte. 

rt dlye blzi mahkemeye verirse, iftira cilr • 
mftnden mahktlln olaraat vay hal1m1zet 

Hem blt blr parça da bnana, paraya ben • 
zer. Na.'Ul ~ra ile imanın kimde bulundu _ 
ğu belli deıtlse, bitin de ld.mde bulunduğu 
belli değildlr. Mesell eski püskü elbiseli a.. 
damda bl.r tek bit bulunmaz da kürk manto. 
ıu, san ipek .saçlı şık kadının mantosunun 
ltılları :ırasında saçlarının ipek büklümle _ 
rinde musibetten yüzlercesi mevcuddur. 
Velhasıl bitli ihbarı keyfiyeti kolay kolay 

tatbik e-Ollemiyecektir. 

r:J .t1n11t ./.tuJ.,1,rl 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
100 senede bir milyar 

Bir adam, birden başlıyarak bir mil -
yara kadar hiç durmadan sayı saysa ne 
kadar zaman lazım gelebileceğini hesab~ 
lamıştır. Ve en seri sayanın hıç durma -
dan saydığı halde ancak yüz senede bir 
milyarı bulacağını tesbit etmiştir. 

• 
Müstemleke olmıyan sahibsiz 

memleket 

Eğri kuleler 
Pizaya giden ft" 

seyyahlar evvela ( /( / 
oranın en meşhur ~ 
kulesini görürler . 
Bu kule eğridir 

Fakat o tarzda h• 
sablanıp inşa edil 
miştir ki eğri oJ -
duğu halde dev • 
rilmez. Dünyada 

M~temkke yçılmaımş. ve hiç bir eğri kule yalnız 
de\•letin temlik iddiasında bulunmadı- Piza kulesi değil
ğı saha. cenub kutbunun etrafıdır. So- dir. Çesterfild şeh 
ğuk olması buna sebeb gösterilemez rindeki kilisenin 
çü~kü şimal kutbunda bu tarzda yer- çan kulesinin çatı 
ler bir çok devletler tarafından temP.1- sı da eğri yapıl - --W3~~: 
lük edHmiştir. m t ış ır . ·-·----·----,,----·-------... ------·-------,·--

"Çahulı ve igl 
Bir izdivacı nasıl 
Temin edebilirim?,, 
Bayan cS. o., vaktile sorduğu suale 

aldığı cevabı tatmin edici mahiyette 
bulmamış, tekrar: 

- Çabuk ve iyi bir izdivacı nasıl te
min edebileceğini de anlamak istiyor. 

Bayan cS. 0.> kendi üadesi ile: 
cİyi, fakat servetim kaybetmiş bir 

ailenin kızıdır, güzel midir? Bilmiyor, 
esasen bu, bir zevk meselesidir, tayin 
edilemez. Oldukça iyi bir tahsili var
dır, bir evi idare edebilecek maltlmata 
maliktir, eğlenceye düşkün değildir, 
zamana göre az ve çokla iktifa etme
sini de bilir.> 

HülBsa, bunu ben ilave ediyorum, 
ideal bir genç kızdır. Fakat, gene sözü 
kendisine bırakalım: 

cEski aile dostlan arasında genç ve 
bekar erkek yoktur, muhiti değiştir· 

mesi mümkün de~<Ur. esasen fiilen 
çalışmaktachr. Bu vaziyette çabuk ve 
iyi bir izdivacı nasıl temin edebilir?, 

işte bir sual ki, tatmin edici bir ce
vabdan gene mahrum kalacaktır. 

İyi ve çabuk bir 17.divaç temin eden 
genç kız muayyen bir kanunun muay ... 
yen bir madde5ini tatbik etmiş değil
dir, esasen muvaffak.iyetin kaidesi, 
düsturu, kanunlaşmış maddeleri de 
yoktur, arzunuzu mutlaka temin değil, 

fakat husulünü teshil edebilirsiniz, fa
kat alınacak tedbir şahsa, muhite, va
ziyete göre değişir. Yalnız bır tanesi 
vardır ki, dünyanın kalabalık veya 
tenha her muhitinde ayni kudreti hai:ı:
dir, gözden ırak olan gönülden de ırak 
olur, deriz. Hatırlanmak için görün
melisiniz, vesile icad etmelisiniz, bu 
arada da iyi şöhretinizi muhafazaya a
za.mi şekilde itina göstermelisiniz. 

Biliyorum., bu satırları okurken: 
- Beylik nasihat, diyeceksiniz. Fa .. 

kat ne yapalım ki, bu yolda hükmü 
kat't bir efsun keşfedilmiş olduğunu 

bilen yoktur, söylenen her söz beylik 
olarak kalacaktır. 

* Bir evlenme talibi 
Lüleburgazlı Hasan 25 yaşındadır, 

maddi durumu evlenmeye müsaiddir. 
Bir yuva kurmak arzusunda, yegane 
prtı kendisine eş gelecek kızın cva
bancı muhit. ten olmasıdır. İtiraf ed~ 
rim, maksadı anlamadım, tabiri aynen 
kopye etmekle iktifa ediyorum 

* Böyle aşk obnaz. 
Bay Necmi: 

- Kadın 25 inde, ben ise 21 inci vıl 
dönümümü henü z kutluladım, ka~şı
dan karşıya sevi iyoruz. diyor ben de: 

Hayırlısı, demekle iktifa ediyo-
rum. 

TEYZE 





2 Şubat SON POSTA: 

C Deniz ve denizcilik~ 
Büyük Harbden alınması 

icab eden ders 
C"Son Posta.,, nın denizci muharriri ya.zıyor:J 
c~tler ve Alınan hariciye nazırı bey- ,. günler, aylar ve seneler dolduran çetin 

ne~lel m~nfaatlerin nasıl taksim edile- ·~ ~ ··. J hizmetimiz sona ermiştir. 18 Teşrinisani 
cegı ve gahb gelecek muzaffer bir Al - · ~ 1918 deyiz. Bir hafta evvel İngiltere sa-
man~a~m mağlub İngiltere ve Fransa ile hillerinde vazife aldığımız halde bugün 
ne •. gı.bi ~tlar dahilinde sulh yapabil~- tt Heligoland'da, demirliyiz. Yarın da de-
ceguu tetkik .. edeceklermiş! .> nizaltımızı İngiltereye teslim için hare -

. Bu, son gunlerde okuduğumuz şayanı ket edeceğiz. Bir taraftan cephane ve tor-
d~.at ga.zete havadislerinden birisidir. pillerimizi çıkartıyor, diğer taraftan ma-

Şu~esız devletler bir harbe bir mak- ruz kaldığımız şu feci akıbete tükenmek 
ıadl~ gırerler. MağlUb olacağını bile bile bilmiyen göz yaşları döküyoruz. Yanı -
harbi. arzulıyan bir devlet henüz görül - mızda ayni hazll'lığı yapan 18 denizaltı ile 
menııı:tir ·· ·· lmi k · . . ~ ' goru yece tır de .. Şu kadar ı hızı tekrar Alınanyaya getirecek olan He-
var ~· harb ve neticesi, iştirak eden dev- ligoland gemisi bulunuyor. 
letlenn arruların t'"b· d ··1d· G lib" . a a ı egı~ ır. a ı- Sabahın sekizi.. bütün gemiler demir 
Yetı garant· tt·~ .. ; d 1 - "b ol bilir 1 e 15uıı zanne en er maglu alıyorlar ... Birbiri pe§ine limandan çık -

a • hattA haritadan silinir, en ağır mağa hazırlanıyorlar. M:lnzara tamamen 
~ğlllbi~te namzed görünenler şerefli bir cenaze merasimini andırıyor. Sanki 
hır netice elde edebiµr. hepimiz ölüyüz, iki İngiliz gemisi bizi ta-

Sayfa 7_ 

•Son Posta• mn zabıta romanı: 68 

Yuan: CEVAD FEHMi 1 

Rıdvan Sadullahın plAnı 

B 
* kib ediyor. Yalnız bir tekinin bütün İn - R S k 

. e, aydır devam eden dünya harbi _ giliz donanmasını korkuttuğu 18 Alınan tdvan adııllah yerini deniftirerek m asanın bCI§ırıa geçti ve pa eti aç .. ı 
ının neticesini bugi.lJ'}den tahınin etmek denizaltısı kendisini cesur ve kahraman Pootahaneden çıktıktan sonra Rıdvan te macera arzun dahilinde cereyan etme-
elbette mümkün değildir 1 tanıyan d' ·zı d b .. .. d ah Sadullaha nereye gideceğimii sordum. di galiba. 

B 
· enı er e, aşı onun e, m • . . . 

ununla beraber, elimizde gu"zel bir 1~-'ar gı·b· il 1. S tt ki mil - Benım ufak tefek bazı ışlerım var, Serlromiser küfürler savurarak bana 
tahmin ıı..wıu ı er ıyor. • aa e se z Ce . . . uf k' 

ölçilsü, hatıraları henüz kaybol _ yapıy<lru I vad Fehmi! dedi. Sen serbestsin, Jllüın- söylediklerini biraz daha m assal şe ıl-
nııyan bir misal· Harbi Umumi vardır 20 T z'. . . hah k tl kün olsa da Kapalıçarşıya kadar bır uğ- de tekrarladı. Rıdvan Sadullah bunlan 

B 
' · ln T d eşnnısanı, sa ın er en saa e - . . . . . . . 

u,günkil harbin Büyük Harbden bıHı- gı ız onanması rinde ku ıı· kl 1 b' h·r _ rasan. Bızım antikacı eski bir halı düfür- .gayet lAkayıd bir eda ıle dinledıkten son-
k bir ~ , vve ı ışı ara ır şe ı man d"ğü· ... h . . .. . . . 

a net~ce vennesi için aşağıdaki dört troptan daha başka bir kanaat beslemek- zarası arzeden bir donanmanın bize yak- u n~ aber ver~şti.'. Bugun gıdip gö- ra: 
§artın değişmesi lAzımdır· tedir. 

1 
t • .. .. B 1 d b' . . recektım. Fakat mümkün olınıyacak. Ya- - Üzülme Osman bey! dedi. Katili ya-. . aş ıgmı goruyoruz. un ar a ızım gı- • .. .. . 

1 - Sevkulce1"• * b. 
1
. 'lt t 

1
. 

1 
- 'd Alman rın, daha dogrusu oburgün uğrarım. Ben kalıyacağız. Sana verdiğim sözde duru-

2 J "'I' ı ngı ereye es un o maga gı en .. 
- Kuvvetler nisbeti Dünya efkarı umumiyesinin kanaatin- hl kru .. uh .b t 'd b gonneden herhalde halıyı eld~ çıkar- yorum. 48 saatin ~ğı yukarı beş saati 

3 
· zır ı, vazor, m rı ve orpı o ot - 1 

dürü - Tar~fla_rdan birinin icad ettiği öl- de bulunduğum için, Almanyanın bazı as- landır. Arkamızdan yetişen bu filonun j masın. . . . geçti. Tam 40 saat sonra her iş tamam! 

4 
dl yem b.1r sllAh... keri meziyetlerini teslim etmek1e bera- bizi geçip gözden kaybolması, asabımız- Kendısıne. •.pekh .demekle beraber. bu Necdetle Necladan ne haber? 

nel - ~uhanblerden bir tarafın perso _ ber bir Alman deniz gediklisinin hatı - da büyük değişiklik husu~e getirdi, he _ h~lı mesele.sını~ lt;mı .başt~n sav_~~ ıçin Bu suale de ben cevab verdim. 
)'etiştirmekteki muvaffakiyeti.. rasını nakletmekten kendimi alam1yaca - pimiz ağlıyoruz. Az zamanda dünya ta _ bır sebeb oldugunu hıssettım. Çünkü an- Rıdvan Sadullah serkomisere sordu: 

Mevzudan uzaklaşmamak için bu dört ğım: rihine azametli sayfaları yazar~ bu do _ tikacıya evde iken pekalii telefonla malü- - Kararlaştırdığımız mali1mat yarın 
Jn~ddeyi uzun uzadıya izah edecek de - Hikayenin nakili Büyük Harbi yaşa- nanma kendi kendisini teslime gidiyor. 1 mat verilebilirdi. Beni ornya kadar gön- gazetelerde intişar ediyor, değil mi? 
filim. Yalnız Almanyanm bu dört şartta mış O. Vehner'dir. Bir denizaltısının İn- !n:giltereye yaklaştıkça, bizi teslim al- dermeye mana yoktu. Rıdvan Sadullah Osman bey: 
da Harbi Umumiden, bugün daha üstün giltereye teslimini anlatıyor: mağa gelen İngiliz gemilerinin adedı ar- herhalde bana dahi bildirmek istemediği - Edecek dedi. İstihbarata söylediği • 
olduğu iddia edilemez. Her halde dünya ı cBüyük bir fedakarlık ve hatta fe _ tıyor. Kendisinden çok kuvvetli beş !n _ bazı i§lerle uğraşacaktı. Acaba ne yapa- niz gibi bir rapor verdirdim. Ayrıca ga .. 
efklrı umumiyesi Hitler ve fon Ribben- ragatkar bir hayat mücadelesi ile birçok (Devamı 11 inci sayfada?. caktı? Çok merak etmekle beraber bunu zetelere de bu raporu almaları için tele -

[ Tarihten sa,.,. fa ı ar 1 ~C:e~v:a~d:F:e:hsm::ı.d!~d:e~dmı·d. 0s
0 

ğresn:rd •• e~deahd:aöf:aöez:ı
1

a:~gie~ç- fonN:~;~:.::~ak ınrnsı Rıdvan Sa. 
~ dul1aha gelmişti. Yerini değiştirerek ma-

• · kalma! Osman beyle müddeiumumi mu- sanın başına geçti. Sokaktan getirdiği pa-

Ib 
• B h k 

1 
avininin de o zamana kadar Bebekten ket masanın üstünde dunıyordu. Bunu ö-

t t • A • döneceklerini ümid ederim. nüne çekerek ambalajını çözmeğe baş • 

nı a u anın ı a ye erı ge!~;';\~~~~~;:;.rıa:;;:~:t.JU:'~: la~;. de masanın etrafma sırnlanmıştık. 
C "Son Posta nın tariht bahisler muharriri yazıyor ::J ~;:~;:" ·· ·;~~ı::.:öndü,:;ko~:~: ~;::.:'~~.pa;.··::::ı!;~;':~:ı~~~ b~! 

" muddeiumumi muavininin yaren paket muhteviyatı meydana çıkınca bu 
On dördüncü Milldt asır başında ya - İ det sonra da başka memleketlerden bir . kalmamıştı. Hokkabazın yamağı olan bir saat evvel geldik1erini haber al- merakımız derin bir hayrete inkılab etti. 
~ .olan Tancalı seyyah ibni Batuta, çok muhacirler getirterek Delhiye yerleş- çocuk vardı, ustası emretmiş, çocuk o sı-1 dnn. Rıdvan Sadullah ise henüz Paketin içinden balmumudan mamul bir 
ieıdiği memleketlerde görüp işittikleri tirmi§... rımın ucuna ası 1arak seyircilerin gözün-

1 

avdet etmemişti. Polis memurları gaybu- inesan kafası çıktı. Garib şey, bu ela ne 
aras~ birçok güzel fıkralar, hikayeler, * den kayboluncıya kadar tırmanmağa baş- betimiz esnasında gelen giden hiç kimse demek oluyordu? 
aergıız,eş.tıer anlatır. Bugün, okuyucu- İbni Batu tanın Delhiye uğradığı sıra - lamıştı. Ustası çocuğu üç defa çağırdığı 1 olmadığını söyledi1er. Yukarı çıktım ve Balrnumu insan kafasına dikkatle ba • 
~ı.m.a. ~bni Batuta hikayelerinden bir _ da hükümdarlık eden bu Hind padişahı-! halde cevab alamayınca, guya gazaba cinayet masası serkomiseri ile genç adli- kan serkomiser: 

b.neaiıı.i nakledeceğim: ı nın bir veziri vardı. Bu vezirin kız kar-ı gelmiş gibi eline bir bıçak alıp o da sı - yeciyi odalardan birinde asık ve d:işün- _ Hay Allah belasını versin! diye söy-
.. VaktUe haksız yere pek çok adam öl- deşi oğlu, dayısını ö!dürerek hazinesfai rıma asılarak gözden kaybolmuştu. Biraz celi bir tavırla bizi beklerlerken buldum. lendi. Bu tıpkı Necdete benziyor. 

durlllÜf olan Hind padişahlarından biri- 1 zaptetmek ve o sıralarda dağa çıkmış olan [sonra, çırağı olan çocuğun bir elini, sonra Ben içeri girince serkomiser: Rıdvan Sadullah: 
~~ pa~tahtı olan Delhi şehrinin ahalisi, ı' bir şakinin yanma kaçmak istiyordu. Et - ı bir ayağını, diğer elini ve uiğer ayağını, - Kuş çoktan uçmuş! dedi. Süreyyayı - İyi bildin Osman Bey! dedi. Deli -
ıçı Padip}ıa küfürlerle dolu birçok mek- rafına toplananlarla yakalandı. Ayak - daha sonra cesedini ve en sonunda da ba- yakalıyamadık. tubl kanlının elbiselerini temizliyen dadı be-
ler .ar .Yazarak üzerlerini mühürlemiş - ı daşları padişah tarafın~an ~at~ettiril~i, '1nı yere .a~ş, kendisi d~ t?~i ~z~, üstü - Ne diyorsunuz? nim tenbihim üzerine cüzdanından bir ve 
bu~:'gıdl~~ dışına da cAllahın aşkına kendisi de dayısına teslıın edıldı. Ve~U: başı k~n. ıçınde soluk soluga ınrruştı. Yer- - Evet. Herif dün gece cseyabate çı- sika fotoğrafı çaldı. Onun yardımı ve be-

kendisınden ı,..,. .. ..,~"ı ·'kum.asın· dı·- 1 de, kız kardeşi og·ıunun ayakdaşları gıbı de, çoıugun parça 1 anmış azalarını alarak ye YA,..,_
1
_ ~ " • 1 kıyorum> diye bir bavulla savuşup git- nim tariflerim sayesinde işte bu eser mey 

a 
---..... sarayının muhtelü yerlerı'ne idamını emretti. Bu delikanlının sevgili birbirine bitiştirmiş, ayağı ile vurunca, tınışiar S ı miş! Hoca yok mu? dana çıktı. Sıhhi müzenin mulaj 

JnühürI · . ultan bu mektubları toplatmış, bir cariyesi vardı. Cariye de kendisine çocuk doğrulup kalkmıştı. İbni Batuta Kendilerine vaziyeti ruılattım. mütehassısı eski bir tanıdıktır, ona yap-
sinıde d erıruk · sökerek içlerini ol~umuş, hep vurgundu. Son buluşmaları ve kucakla- korkusundan dehşet içinde kıilmıştı. Hal- Serkomiser: tırdırn. Demek beğendin, ha? 

hak 
e endis··· ine kar,ı en ag·ır şekilde şarak ayrılmaları pek acıklı ıılmuştu. De- kı müslüman olan bu şehrin kadısı, Tan-aret v kü - Çok şey! dedi. Halbuki sizi beraber Çok be~endim amma eğer bunun 

eh . . e fredildiğini görünce Delhi likanlı, fillerin önüne atılarak öldürüldü. , calı seyyaha: c Vallah tırmanma ve inme - o • 
i ruu mahvetmeğe karar vermiş· ve ka- Derisi yüzü1üp içine saman dolduruldu. ve kesip biçme yoktur, bunların hepsi götürmeyi bizzat 0 istemedi mi idi? ne işe yarıyacağını anlıyorsam Allah be-
r-~nı fU garib tekilde tatbik etmiş: O gece, cariye de kendisini, aşıkının öl- hokkabazlıktır> demişti. Serkomisere hasta ile genç kızı sor- ni kahretsin! 
han vveIA, bütün Delhililerin ev, dükkan, dürüldüğü yere yakın bir koyuy::ı attı, öl- * dum. Nec1a nişanlısının yanında idi ve Rıdvan Sadullah: 
a ve hamam, bütün mülklerini satın dürdü. Padişahın emrile kızın naşı da de- Horasan beylerinden biri, Hindistan - dadıdan öğrendiğine göre bb: gittik gi - - Evet artık bunu anlatmanın tam sı· 
m~ sonra, pa~taht halkını artık kendi likanlının :mezarına konulidu. Delhi halkı daki Türk imparatorunu ziyarete gider, deJi oradan ayrılmamıştı. rasıdır, dedi. Planını şu ... Şimdi bu bal-
ba~ o~an ~h.ırden kovarak Devleta _ da o mezara cAşıklar kabrh adını verdi. fakat Delhide hastalanır. Hindistan padi- Biz böyle konuşurken kapı çalındı, mumu k~fa~.a yastık. ve y~tak çarşafla. -
mi feh~e gıdip yerleşmelerini emret - * şahı, Horasan!ı beyin inmiş olduğu ko - Rıdvan Sadullah içeri girdi. Kendisini rından bir V'Ucud eklıyeceğı~. Kafanın bır 
m·ş. ~hır halkı buna karşı gelmek iste - Bir Hind şehrinde, bir tirendaz bir ar- nağa giderek hastanın hatırını sorar; ve kapıda karşıladık. Çehresi mutaddan da- kı~ını y~ral~ i~ş gibi sargılarla sara • 
~se e tellallar, üç gün içinde şehirden kada§ını öldürmüştü. ~engin olan kendisini yatağından kalkarak karşıla - ha fazla neş'eli idi elinde oldukça büyü ... cagız. Bu 1' bıttikte~ sonr:ı meyda~.a çı • 

çdırılamıya:ak olanlann şiddetle cezalan - katil, şehir halkı tarafından saklandı. 1 mak istiyen hastanın rahatsız olmaması- k bir paket taşıy' ordu. Bizimle beraber ~an he~eti bir yataga yatırarak guzelce 
ı eagını bağırdıkı~- -~- D ıh·l· . .. . . J!. ed B. "dd t ·· ·· t-kt ce orteceğiz Oynıyacağımız ovunu kavrı • . au·ıuıuan, e ı iler, Maktul defnedılmek uzere ıken valı m11- nı emr er. ır mu e goruş u en son- kapıya koşan dadıya paketi almasını söy- · . . · Çaresız kalarak dl . . . . . 1 d' h alt ·ı t · i.st B 1 yorsun de~ı mı Osman Bey? De A yuf' annı bırakmışlar ve nı oldu: .Katıl bana teslım edılmeymce ra pa ışa ın ı e erazı er. un ar ledim Rıdvan Sadullah mübalağalı bir ~· . 

Pa v~etab~.d ş~hrine muhacir olmuşlar. 'maktul defnolunamaz!,. dedi. Maktulün getirilince, hastaya, terazinin kefelerin~ eda il~ bağırdı: Serkomıser ş~şkın. şaşkın :ekeledı: 
d_ışah, uç gün sonra, kö!elenni şehri cesedi, tabutu içinde olarak sokakta kal- den birisine oturmasını rka eder. Hora - _ Sakın ha! Onu kimseye e.lllniyet e- - Kukla değil mı hocam. 

teft~ tnen:ıur etmiş, köleler, bomboş ve dı, kokmağa başladı. Nihayet katil teslim sanlı bey, imparatorun bu muhteşem ih- demem. Rıdvan Sadullah neş'e1i bir tebessüm. 

~sız §ehrin evlerini birer Lirer aramış - edildi. Hayatta bırakılmak şartile bütün sanı karşısında: Hayretle birbirimize bakıştık. le: 
a~, koca Delhide kimsesiz biri kör, biri mallarını valiye terketmek istedi. Fakat - Ey ulu padişah .. böyle yapacağını bt - Evet. bir nevi kukla amma. ben o-kötü ·· k b d ' 1 d - İçinde çok kıymetli bir feY var, ga- · ru:m i i adam bulmuşlar. kabul edilmedi ve idam olundu. leydim sırtnna çok esva giyer ım. er. nu sormadım, Osman Bev! dedi. Her ne 
Padişah, kötürüınün, Devletabad isti - * İmparator liba! dedim. k Gülerek cevab verdi: ise anlatmıya devam edelim. Şimdi bu 

.
a.metinde topla atılmasını emretmiş. Kö- İbni Batuta bir Çin şehrinde bir hok - - Yanında ne kada_r esvab. ın . v. arsa, başı sargılar içindeki sun~i adamı Nec -d d - Evet çok kıymetli bir şey! Tahmini-
~n 

1 
e, ayağından bir ata bağlanarak kabaz görmüştü: şimdi hepsini sırtına gıy.k.l ıye ı~m v~ nizden de kıymetli! detin yattığı odaya götürür, delikanlının 

v etAbada sürülmesini söylemiş, ve bi- Hokkabazı kalenin ortasında seyret - ı rir. Bey, kışlık ağır pamu u esva mı gı- yatağına yatırır ve delikanlıyı da oradan 
"a b k t · · k f · turur impara Rıdvan Sadullah paltosunu çıkardı ve 
Y re, u suretle parçalanmış, Devletaba- mişlerdi. Aıdiam, ü21erinde birçok delikle- yere erazı~ın .~ :sme .. ~. ~ • - çıkarırsak ne olur? Haricoen gelen bir 
da ancak ata bağlanmış olan bir ayaklı rinden uzun sırımlar geçı·rı·lmı'ş ve tahta- tor da, tcrazınin obur gozune agır. lıgmca ihtimamla yere bıraktığı paketi gene ay-

h ml l . 1 k kimse Necdet bu yatakta yatıyor. zan -
gitmiş. Sultan, bir gece sarayının tara - dan yapılmış bir küreyi alıp havay;ı at - altın doldurarak ihsan eder; ve nıh~y~t: ni i tima a e ıne a ara oturduğumuz netmez mi? 
çasına çıkarak payitahtı seyretmiş, şehri mış, küre 

0 
kadar havaya çıkmış idi ki _ Bu parayı al, yann başın sağhgı ıçın odaya doğru yürüdü. Biz de kendisini ta

k~ranlığa boğulmuş görünce: «İşte şitndi gözden kaybolmuştu. Hokk~azın elinde fıkaraya dağıt!. diye emrederek ç1k1p gi- kib ettik. 
yureğiın feNblıdı!_. demiş .• Bir mUd _ sırımın ufak bir ucundan başka bir §ey der. R.Ekrem - E Osman bey, anlat bakalım. Bebek-

-- Di'kkat ! Roman burada 
bitmedi. Arkası 11 inci sayfadadır. 
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lngiltere ve Fransa ile aktedilen ma 
iktısadi anlaşmalann metni 

(Jlattarafı 1 ind sa~) İngfltere bOkamett arasında 1t1 milyon tn ticaret w tllerntı tlDlaşmaauıı • ti 
sual an]apa metni berveçhiaüdır: g1llz lıralık lautru akdine ald anla.tma met sonra .&ua anlaşma. namlle zttredll 

Hususi anlapne n1 pdur: adil etmek arzusunda bulunmalarına 
Fransa cüınhurıyeü, Büyük Brltan,a ParJa. 1 Dnunu.sal lMJ en. üld hükiimetler yukarıda meıtar 

ve ımali trı. . ~ Tilrtiye ctbnhur1yet.t htık6metlle İnlflte. t.e tadil edllml.1 bulunan esaa a.ruaılUI-' 
ki § anda bırleşik krallığı ve Tür- re ve fim:ıll İrlanda blrleflk :trallıtı büki yeniden aıatıda izah edlldlll veçhlle 

ye cümhunyeU hükümetıeri bufüDkü meU. ioıiltere 'N flmall trlanda blrlellk bu.s11•ndı Dl11tabık talmJll&ıdlr. 
ıarilıli muahede ile münasebattar olarak knJblJ büteınetl taralmdan TiDtdJl't bl -
Türkiyeyi alikadar eden bazı malt, iktı • JdimeU lehine yapılan 2 000.000 ingWs UrL Madde: 1 
aadl veya harb malzemeli tevziatına mü- 1ık ll&ltrum &eknit &atllibmu lam1m ey. Ttlrt Jlruı muabWerl 11 
teaDfk meseleleri halletm-L ---n . lemü amalle. •plJdatt blllalaıt& mutabık 1939 a tadar • 19 Tqrtıılenel dalıU • 

_ t:A an.~e, a talnullardır: .ı beaaba ptznlnuf oıaa B1rlel1k xranaı 
pğıdald hütümleri kararlqtırmlf!ardır: ..,..... ı eaıl bcaztlannm, sinle -'* ~ 

Madde: 1 Btrletlt XnDlt blkftmeU. lllMI an>Pf!M oluat. truder edUmeat mauadl9, 
Prmıa ft birleşik krallık hiik6met - tarlblnden lılbaNn on bel dil artıacla. ctlmhw1J8' Merm Beelıam faclUS 

len, •tideki ftincf maddede derpif edilen 2 000.000 1ncWs llrumı TDrt!Je Clmhurl • Turk tıerlDI of1a1Jı1n tontrol6rlM. 
barb malzemesi teniatmı karplamak il- Jet Merm Buanm bMahına olln.k tn. trol6rln ıaleb edecel1 samanlarda. 
zere T6rld lllteft a.nnwna pmmat areUJe. TDttL da mezttr lılttkrUm, mester tramfer 

yeye yirmi beı milyon ster - ye CDmhartJeU hlktıaetlnla emrım &made ilam 191eeek mlktarmı ı9dı,. edleettlr. 
l1nlik bir kredi açmaktadır. balundanMll ıubbtld eder. IYls • Tlrk lderlDI cııflllnba 1roa 

------~-------------------- ~~~~AW~-~- ~I ~~~~~~~~ 
K l

•nda ht hilldbnetlerinin ayni maksad!a Tür • Tlrtl)'9 ClmhllrtJet blktmeU tl&lkrasm ubımo matlW>una pç1rUecek n m 

Bfrind cfeclUcocfucu - Valcft .. c;a&ui 
• pçiyor. 
ikinci decWcoductı - ms NtlD Awe-
clell ~· baflaclasJıau -
daha b~ Wle 

ldyenin emrine lmade bulundurduklar.m rmf\lma1'D! 19 ...t Jbıle I nllbe&lnde fa. transfer lçtn istimal edlleceltUr. Muta 

evvelce beyan ettikleri 460 milyon frank llllnl. bir lılrlll --.- lnsm. Jtrua m• - = ~:vı::~~ 
bk kredi ile on milyon stertinJik kredi adDI olan w • Balın ... ıutldDde ..._ wı11 tlrtftlma tlllltlt edlleeet lılr tn"'tt.a 
dftıfldir. lamat aaretlle bs __.,.• .. ...,."il bl &uıaıw~. Ba feldlde JIPılua bir 

- Es J'lll*M Yukarıda mezlh kredf yfrmi 8e'Dede KlnawıtellDde Tim Jlna aluak ftel - dJıe IMlradlJr 1ıeca1r11 ıaralındıaD a 
ibO ....... blltıedlJıe WhF • JUi ,.... ıalml& baltD.. ftCibtlttedlye bort 

Dedi. J1lrelim em etti. Çbktl kamp- ne~., .. elacü w ,tlzde 4 faiz ge- de ~-_.. ...._, 11 Dmı • ftJ& borçlarm ıauaa1111 
nan '--- br tllecektlr. wllftl , ... • .,........... birinci temyeı.cl olarat tabu! ecl!lmJfUr. w-. ,.aldlk Jtmmpa ..... Tediıe prtlan bfWıare yapılacak bir maddetl ıbt..._ llHllba JQ1Evk tedL Bua.d .... J&PılaD ımuat 
llJDÜI, mbla p1nnıp Emm da Mr e- an'-- - o'-ca.___ .. __ ~ '-- ynta lerUI tutlııl U'UllM"9" mUdlte 11a- l'lndlB ~ .,_ ltlD ~J• ..,.....,.,.. 'IA "'"'°"• ~DA, UU mJE tan''M J'lsı' p 1 
pm llU)mııktL anlapnanm tanzimi qağıdakt ikinet mad be eden. llltlba ,....._ tın~ haab ım Klnun-m, ... Kut 

dede d-'• edil alz L.r. •·-· edllecet. ~ Jt.le 1 fllll 1111tmma ıe - ~-· .,, __ * ~ .,~ en m~ sen::ıyaıı.rna tabii edeeet Ttlrt Una 1ıılr blllm 30 Ra .._, ~- Maııa. Bulran 
Çoculmn yavqlatmıyacaktır. ziran 1940 da vactbntted!ye -:ıan tataııte~ l91' Temmm. .atutoa, KJJal 

J111an bra batta: Madtle: 2 tenzW hıısuaundı mutabık taıııım••tır. llST ~. neı. Tefrln1nanl. 
- itan 8eVd.im baıbal ... a-nanaenel 

Frama Te btr!eştt krallık hftflmetlert, • Madde: 3 1111 Xlmııauanl, -· 
Dedi. bepmı ondaa tarafa ~ Tlrkl;,eye birinci maddenin ıtmd tıtrasın. .,... .. _Mut 

da meıtar kredDerln açılmuına mequ te İ.stltraııı evvelemirde, 2 Byltll 1938 tarihli 1933 Jllan, Ma,_, llallraa 
- S-im ~ Dlsa1dm k • ti edela mılumentn teTdllni mümktln me;· Ttlrk - ingfltı ticaret ve klertng anlqması 1938 Temmm. Al1lltol, Eyltl 

il _. IBylerdinl &eM .eıı bsa bir samanda temıD ed k - mucibince Ttlrtıye Cümhurtyet Mertes Ban. 1938 Tefrlnlevvel, TetrtnJaanl. 
Dedim. Ur. ece • bamda~ olan hlllad b-ba. 19 Tet. Klnunuenel 

* 
81r1nel maddede meıtclb- krediden mlıe- :ıe= !~blltarlblDe udu - 19 Tetrlmn- !:: ~~ labat, Mart 

ba'9 mıtıan '1eta"1 edecek awl•JIM79 atd - - muJrabllJed ptırılJDll otan n-.u, ,... Ba*9n 
Gq wll piri peneerelhıl açtı. br ıx...- te*ı eımet ._ Padl .,. ton. Blrleflt Krallıt Ucart borçlarının tran.srert ım Temmuz. AlutıDI, ZJIM 

11.a* ~ yafı:rorcfu. dnııda n lala bir smnaada im it hiltt _ lçtn tuııamıacattır. Bu transfer itki hllt6.. ım ~el L19 

- Ben br haJdrmda meUıı aJlhtıe"-r mtmılllllllıerlndlm mtl 41 metıer arasında bartm Pul8lıe bma edllmlt Ma4lıılıt: 2 
- BltOn 1* kıt 1ı1r tik ılClaınla M, DecfL bir JUi JUUUD. retteb bir tomlaJon toplanacaktır. olan mtızeneı ticaret Ye tıertnı u'ap.. Tllrk ll1'UI _,......_. ...., lmlba 

Kış fıkraları 

dedi. ~u ve yazmaya bafladl. ltolrılqoD. b" Procramm aon oetnntn kıl. ahklmma tevtıbn icra ec:WecetUr. ~ 1931 dan 10Dra Blrlet1t Kral 
Mı.ak ettiler: cYerden göle dolnı limsiJah kar ta- bltlnt betıemelı:sbln mQatacelm teellml L lstılmlmı mMelııatı.ll Tlrtifı Clmhurt • llktatl ala.ratblar Jehlne 
_ N-1 olar? neleri alçalıyordu.• lllft lllen ID&lmnl11 taJ'ln edeoetUr Bu yeti hnk1\metlnln emrine arbelt olarak 'fL l8llk traıııt ticari oo:' =., 
Cevab ftl'dl: * mahadla tcmılılJon. TlrldJenln Amıpada. ledllecetttr. 11.td 4 caa Wl benbı ,olu De icra edUecet ft bG 

G t basf b tu.Jar .... 'L-- ld hududJarma tıs& bir .manda tevcih olu- ~ nun tçtn 1bmı gelecek mebaJlt 
21 

-:- aye t fr tek odun aldan, eve ne •un .... , topraklarm karla ubllecek blr taarruza mOeulr surette mu • ttt>u anlqmanm 2 net maddestnde mezttr ım tarnııt nota teatisi .ur.me ıçdan be 
getirdim. Kanının bfmna fndlrdlm. o e- örtü?dillfl, tabıatin beınbeyu .ıduja b'femet edebllecet im nztyete bllltaahhur tatsltlt'r, her tatsltln vadest gtlntlnden bir Abdan • tl bundan IOll!'a cblote henb• n 
Jlmclen aldı, benim bfmna lndlnU, bm mevllime. karaklf cfemttlar. tonmua llzumuu DaSarJ dlttate aıaeat· ııilD enet cart olan Ctımhurlyet M~ B n. aı1Je 11kredllecektir • ıramter ecmecek 
onun elinden a'dım bluma indirdim. &ynl zamınıq l"ran.sa ve blrletlt kralht hiL tıum111 •tm alma ftl1M ttBertndell .... Yabında ....... Mftılde mutabm 
lofafan fartrmdlı wı. o'mwMr. * kimletıerlnln bu anlardati lmllıılarw da Jtruının Tftrt lln.sma tlhvtıl esuma mla. tndlat yapıım11 olan boıçlann tedlJUl 

Obur muyum bitmem. faiat ben ta- hesaba btacattir. tenlden. T11rt 1lruı olarak beaab edilecek _ dele cenele gGre tesbtt edllecelr '* ten * baktald kaymalı karda Jcaymata tercih Madde: 3 tir. llta tlbl tutulacak, bu ted21at Ttlrt bo 
Müba1Atacı llanilyah anlattı: edenlerdenim. Yutandatt 1 n 2 net maddelertn bittim Bu IUl'tltle heaab edilen her tülltln ıe - luJar aarafmdan h11SUSI lmaba ptı 

le!\ 19allnkl tarlbJI ~ fena - k6n'1. vadesinin buUWlnda. lal pçen ban. tarlblerl masne lfa edlleoek ft alacaklı 
- Bir lene Manll,ada bir bf ~ * tlcesl olaıalr 9' bllr:blet mttf&wllılın .:· ada Blrı..tt Knllıt bllllm9tt nana '"1 rafındln tendlıdae ne!blttıedtye borQ ve 

tll. Naalaa 0 kit ta '* 7uam pknp. Beya bn gl5ıilnce. kara klmlrl a- bwmata lirlflllff bulundutıan tatd~ malt!adla ~lr ..,.. .._ '* 1-alml t.cWm tanwnm temJ9nl olarak ta 
~ .+nlt. JMIJM • p1rınıf1L S.. nl'IL De tezad delil mit Ttlrtl;pde llsumlu g(ırilecek m1hıemenln matlubuna ııeçlrllecet. ft ba yetftnun tedl. edilecektir: 
ltlmiardaa ~ m1ar ~ * ftr~911 lçtn anlarmda bAl11 oJablleaek an. ,_. ftrlrl19 ~ lıltlmetını ald 1939 10 TetrtDlım'll 

l&flllalar e.rtnde miieaslr olamaz. okluRa tRblte ..-...• 1- tirit lllnmet... ~ K. 
Bir batka lfanilyah tudi1r etti: K'.Jf br • baz menimld!r, fakat mnı- lladcle: 4 ten ibra edecetttr. 1940 l Klnunuanl • n Mart 1J. 39 

- J>olru 8'ylGJW, ~ 1ıl- llml• içinde ...... harf delitfldlll oJ1t. 1J"r11n1& ,,_ blrlelJllr trallık bllrtınft1 Jfadde: 1 l ..... IMO ta WJa O tlldhtıa 
ılnclen Çlbp don•.,_......._ '6- nmı tercih ederim..,_ tl1eJ8 ıs.oae• mrnnıtt bSr ~ ::' Jltrl..ık' ID'allıt hfllrtmetl meztdr bmabln 1' tG. 
ltlye y(lrilye yangın ela aw ..._. m. -ı-- menlm1nl! ıanuaklardır. 1111 meblllm altıB olarak yutanda tzah edlldll1 Teçhile matblbuna ııe- ..... S 
ıHm'IU• ft tWeytp , .... ~ * tlıtan J'rtma Ye blrl"1t traUat hü6metlu1 çtrllen Ttirt Uralarmı. Blrletit Krallık da _ t.ba mlersnm mntU meı'be• 
tim. ICara1ıll, ...,_ quk bnn aleti oJma- tarafından Tllrt htıtftmetlne Antarada tu,. hlllDde lfUblD ed'Jmet •abldlle Ttır&IJe tartblndea ltilbaren: 

.._ mak 6-
1 

nın ohnuıt"atılr. Bu lltltru yatandatl bl _,~ ttitınlln 19 1111• &1nl ••hldla. 1 - ..a. bu eetode mln'atld _. aD1at 
Jlf" ., ... _.. teftih eUildert rlnet maddede meatlb- maı.me tredla~ Ti~,. Clmhsl,.U hlkametaıe berinde manm ıt nd " ıs llncl mad4eleı1 a 

Çtncene, IOfak, brla 1* laf 11111 par- ~. üt apl madclel• içinde ~ ..._ IDlltalnt tahnacat buna mtlmull her1lan. Dl ıevfttan Blrlef!lr Krallıla ftlr9' edll 

malmı yırtık pırtık çwtıımm '* deltlfn- * eat. ,._ 1 flls .. ttı.celrtlr. :.ı ~tir mabaulthı • ...,.._ lPl J.1t1 - emtia clolaJllUe tlm1ns ._.. .. tıubU 
.. 4llpn ~ ft .... nalddet IGllft Ke llıalıa ........ tlllnrmll edfDr ft..- w Dlnllt Kn1lık llnkntaerl ba • ~ 111&111 meblllm Jllde • ı .- t& 
..... ........ ... • llmr:rama fala - amarUlman tıldtJabmn. lla6le: • il h ..... Ulıılla ed&leelt. w 
.-• fe&ld+ fakat bdmın qutuna ala. tltlm ,..,. ,anlqm• a.rtnı dller Tir' t• anl&tm& lama tılllJdncl9 m ,)J. .,. ANtla maUM 'bllllllN llCllrlltl 

- Ne IDlak tına, c1em1f, ARl6 ~ * mabR11u •-JUllnda nıı.tıJmat ile. mer'ı1ete llreod:tlr. ~ bUtfllı meballlln mtltebald JWe • il c 
• bI8ll Jmlla jURfwdll'lll ıaıdı...,. ~ atlıll fnlaı ı-br emmi ,.. • ......_ re 'l"llm IDUDe ppdmamıı ki.bal ederler. Yutandald a»Aw ._,.kul, 1lllllllm • tl11 hellıbma tahlla olanacak. 
...._ • -. -- Madde: 1 -. ~ wmraJı....._ lth aıaı Ve 1rJ 19tilcle maaddel - anllıqlıDAll!f 

nClndlt naflledtr, •tmu. ftana,,. mrıtMJlk Kralblr hlteıneUtrtndea marı imla e&mltler ft ~. - allHm - ..,_ hatm tf9de .... tir. 

* 
* Pn- bntmetl. uoo• .ternalD batrlD.. Parllte. ı K&a9nuanl 1M8 tartıılnde ta t- .a. ctt. WP Ilı•-. taı.ta a?un 

ti tllltlltl .... _ ........ ile ...n'81 olan smare ttl nllha olarak tamim edllmtft:lr. - tallıelllla 1' • ın tlnla lıılob ...... ta 
Bba: 
- K1il - .... JUi _, 
D #W;eenıl»wadlm: 

bir ldl1n'all • Blrlelllk Kra'hJr batmlti .Anlı'""' dratl mtbnklııe ne terkçeJe •- llltDe ....,_ wrtleelk w tPe ..-...ın 
J 000.000 nerunııt bir latltruı ftrtl)eDin cttme edlleeek ve terelmell llerlftde ltld tkinel macldell abtAmına w.nun J'loP 
emrine lmıde tutacatıardır. btltlmetler .., ..... mateNta& J1a111 oıa • "am plen batan tramrerter icra edil 

I* .aa pi- Tttı1r bllrtmett. bu meblll e.rtnden eUtlr. ten 10nra bloke belabda talabUeeek bUl 
1900 000 lt.erllıdll 1ııll tarlhlelıl ftllw rru &umı J'IP*e1=1 mftt.eJnh ım iki me • ,. db tin ,_.in• naldedlleeetttr. 
il maJı:abDtne n.lar olan mlttaıta bu tullL t1D im h--. &Jal dereoedl mlteber ._ .b.. •- MI J11 ma t ~ cm. 

-;- 'ltmm1• Jazm doaılım• m • 111- - ..._...._ wwws • 
pıa•nr, kip dolra ık tuz • n..- .,... mi 41a. '*' ....,... ._..._ 7Ullı J'raW t1cart lhtt edlleGelctar. , • ....,... ,. - ...,.,....,.. ı .ı. .m. 

- Bana~ w •••• ~ alvaklanDm '" t.G00.000 ateıl'8e bdar W. lleıHmtendoew dellnla e»tm• ı.Mlauoak w ba -ılcleı 
• ht.1' .... 'I -... * 

H,,,_. ,.Atı ...... H"""- ..-. .._, ,., 
Ben 6a iıf •11 •z.n.. 
"-......... -. 

bir ikramda IKıl 
4411 

m1111n• olan miktar De de bu tllrlhtUS klerlnı he • a. B. Osnphll ldJI ı Sncl parqratmuı abtlmı, blrletlt 
w t ' •bina JUdı bııms ticari atacattarmm de!t Ti f la his lhrae oluDaD Tlrt IDllr w MmJert 

- Bfr dondurma .,. mftfnt& 1* edlbwlne rlt1am ......... taallhld ıcar i l ,. laJ'lllle tlertnı Y-1nmn matl111nma 
.,..... Alllıala l (A.A.) - 1 Sfltl 1111 tarthl. u,_ rDlll ""811 .......... alaH~M • 
.. Jltlııt d ........ mıH• • Ur cara w •ıertna u>ıpnı•ı m"-• Mada: 4 

lnıUm- •Jlll fala ft ıed1ııe tanlaıma Wd nt ırtiftl,Je C6mhurlıe - 11
• ola. ohea1'1aıdır. 

111 
bOtemetl arumıd& ti bltOmetlle fnıL Yutandakl ı Te 1 ncl madcle!ertD ahlrl 

Rtı anl~a. Prana Bfrf~ Krallık n 'ftr me&nl aplldadJr: att.olamm wt'ıatmı mım ralmen. le1dne 1nmall ı..aba tıeYd 
tiye arumda buıttntt tarlhle ütıedUen llt1L Japihlut ft7a ,.pa1aııeı..k olu '* alaca 
a!mfenmnentn aynlmU etls"I ...- teJ1k. Puta, 1 lbcMınm ı.. il. • .... , 1MI tarlblDden PO olmanı 
1d fdUeeelrttr. TllrtlJI ctlmhmiJetl ldlr6metne lnstıte.. earUJe lnıWs • Tlrt tıerıq ofllbıe te 

Bin anlama&, JUbnda .Strl seçen maa • re n flmaJI lrlanda Blrlltlk ~ llüa • ed~ tabrlrl bir teblllname ile mudua 
hedename ~ ayni zamaııda w .,nı prt1ar metlnlıı, lnsnten w tlmall btenda BlrlL btrltı'1t tralbl& Ttlrt emtlaaı tthat etme 
aıtırıda mer'l,ete lfrecelrtlr. tlt Xıdık blMIMU *vlfledaa TllrtQe nretlle transfer etmet plrtmı terelh ede 

Malhda bmalan bulanan n mnıtftne 1e19_ C81lllulriJ'l&l blttmeU Jehlne )&palan l!r. 1111 ıalrdJrde, fntms • Tin lıSerlDS oft 
ftbn bol bansta ..ıthtyettllr tılnn9' otın 2 000 OOI ner11DUt lltltrum tetnlt tatblta.. llnden a1aeall Uıbamaıne tmnne. Tlrkl 
marahhular Seba mutavele...,t. mahtıo. tım tamim mıbadlle bcclntl tutlltl bir Mertel Bnbtl .ıaeatlıp atacatmm T1l 
"il aldlll9 ı.tklmllrl taed'-. tml& ft mil. anıa1111a • tt bulldan aonra datltru Ulat- ttrua auJrablll mlktarmda Tlrlr Uran te 
bir~. - !DUb namlle dbedllecekltr • lmMlım11 oL edlctt ft llacatıı bu paraJI, btrlesft tra1 

&atanda ilO nllba olarak. on dotu tur_ malannı btnaen. ve, 111* 11111. Pnk a1r ta ithal etmek bere ~ Ultıede tfıdad ed 
-.rtn bin doka Jb otu cloklll tarfblDde mataacDarla t.tld ~ l s,ıtı 1938 len Tftrt emtıumm mtlba7Um için tattın 
ppdmlftır ıutblDde Londrad• aralannda ima e4lllp. et.mette l9l'best olaeeldlr. AJacaldı leht 

R. 11
1

111111 sene Wd hbbıeUer beJDlnde n ııa111 w aaretle Tlrt Unll &emlD edlllMll. D'lU 

B. 11. KMtcıaball • B91t•r• 1938 dt tnza edllen 1ll11DIUI •nlatma 111 bl1lade tndlat yapJlmıf otan borcun ta 
Dr. a_ BaJdaN • tl tnmdan IOllJ'a cM__. nlafma• na • men U...mıı telftll edecelrtlr B1I '91rDde m 
• • •• • rlZ m9e llbedDecettlr - , ,,_ bld hftlr6meUer adMl t11.1 antamıanın ablrlmı 1n1 nm it 

....... teaU edlleD ti Alutol 1939 w 22 ballı& pmll ~ • 
• .,.. •• • .. 'llP'A' .,, u. &adbJ1 ~ tadil ed11eD (Arlıla .,., 



2 Şubat SON POSTA Sayfa • 

Saracoğlu Sofya mülakatmdan sonra beyanatta bulundu •Son Posta• :mn tarihi tefrikaa: 129 

( tarafı ı inci sayfaiia) 
cck olan Romanya hariciye nazırı Ga -
fenkonun , yarm sabah (bugün) Deigrada 
nıuvasalatı beklenmcktedi;. 

İlk toplantı sabah saat onda yapıla -
caktır. 

. Konsey toplantılan hanciye nezare -
tınde yapı1acaktır. Yarın aqam (bu ak
şam) mısaf ır nazırlar §erefine büyük bir 
zlyafet vcrıleccktir. Nazırla!", saltanat 
naibi Prens Pol tarafındıuı kabul edile -
ceklerdır. 

V. F. 
llelgrndda ıso gazeteci toplnndı 
Londra 1 (Hususi) - Bclgraddaı:ı bu -

raya gelen haberlere göre Yugoslavya 
~ayitahtmda Ba!kan antantı toplantısı 
ıçın faz.la bir haurlık faaliyeti göze çarp
maktadır. Şimdiye kadar şehre 15-0 den 
fnzln ecnebi gazeteci gelmiş bulunmak -
tadır. 

Saracoğlunun Türkiyeden ayrılmnd&n 
evvel Türkiyenin kat'i temiz ve açık s.i
Y8Seti hakkında gazeteolere verdiği be
yanat Londra gazeteleri tarafından çok 
~yük bir ehemmiyetle karşılanmış, bü
tün matbuat tarafından takdir görmüş -
tür. 

Taymi in bir 8%lsı 

Taymis gazetesinin Bclgrad muhabiri 
gazetesine yazdığı bir yazıda şu dikkate 
şayan izahatı vermektedir: 

•Çcko-SJovakya ile Almanya arasın -
daki gümrük an1aşmasının ilgası ve güm
rüklerin bırleştirilmiş olması dolayı!ıile 
tıaın1 olan bazı ticaret meselelerinin :mü 
zakc>resi için Almanyanın Balkan dev • 
lellcrini da\'et etmesi bcldenmcktedu·. 

ikiı di i birliği 
Belgradda çıkmakta olan Pravda gaze

tesi bugün yazdığı bir yazıda Ba1kanlar 
iktıscli iş bırliğinin devamır:da zaruret ol
duğunu, hahriciye nazırlarının da sıkı bir 
iktısadi anl smanın imkanlarını tetkik e
decekl('rini. bu anlaşmaya Bulgaristanm 
da ıştırakinin ümid cdild0ğini soylemek -
tedir. 

Yazan: Refad Ekrem 

Saraydan ayrllırken 

yanof ve polis müdürü Pantev. Sarac- kolll§Ularla dostane münasebetler -:emin 
oğ.uyu karşılamışlar ve Sofynya kadar edilmiş olduğu için, Balkan ant.antl kon
kendio;ine re.fakat etmişlerdir. Saat 14 seyinin Belgııad toplantıları esnasında 
te Sofya garına gelen Sarncoğlu, orır - Balkan milletlerinin an'anevi hattı ha -
da. kral mabeyn dairesi şefi Gruef ile reketlerini idame için her zamandan da -
başvekil ve refikaları, Bulgaristanın ha ziyade birleşmiş olarak kalmak hu 
sabık Ankara elçisi Kristof. haricive sosundaki sarsılmaz arzu ve azimlerini 
nezareti siyasi işleri şubesi direktö;ü tebarüz ettireceğine hiç şüphe yoktur. 
Altinof. demirvollan müdürü Kalçef Elefteron Vima gazetesi. Balkan dev
protokol şefi Belinef, Yugoslavya, Ro- Jetleri ~itaraflığını~ iki muharib taraf ga-
m·mya. Yunan elçileri. Türk elçisi Ber ze~e:u_ıce de tasvib ve hatta teşvik e- "ÖLÜM KADAR l\IETİNa Murad cevab vermedi. Çocuğu kolul11' 
kerin :rflhatsızlığı dolayısiff? Türkiye el ~~diğinı, bu~ binaen Belgrad içtimaının dan tutup kucağına oturttu. Altın sarısı 
çifüH haşkatibile sair :zevat ve matbu- ı~ .~rtlar ıçlnde yapılmak-ta olduğunu ikindiye doğru rüzgar dinmişti. Lapa saçlarını okşldı, bir samur kürk parçası 

blldlrıyor lapa dökülen kar, a" .. "'m losluğuna vah"'i kadar yumua"'"tı. Fısıldar gibi sordu: 
at merrublarmdan mürekkeb kalaba - · nsa • '" ~ bir gariblik veriyordu. - Oğlancık, adın nedir senin?!. 
lık bir heyet tarafından karşılanrnı~ - Balkan Antnntmın kıymeti Atmeydanmda. Hasan Halife ile azad- Çocuk, gözleri vaktinden evvel inkişd 
tır. Atina 1 (A.A.) - Estia gazetesi. Bal- lı kölesinin çıplak cesedleri etrafına top- etmiş bir zekanın ışıklan ile parlıyarakı 

Ekspresin garda 'tevakkufu esnasın- kan konferansındnn bahseden bir yazı - lanmış olan kalabalık Sultanahmed ca- - Benim adım Musadır .• 
da. iltl nazır ve hazır 'bulunan diğer ?..e- smda Avrupanm şimalinde ve garbinde misi ile Ayasofya hamamına ve civar , Dedi. 
vat garın salonlarında samimi bir has- cereyan eden hatb yüzünden muzlimle - kahvehnelerle ibekiir odalarına dağılmış- Muradın gözleri açıldı. Etrafına bakın. 
b?hAlde bulunmuşlardır. şen hali hazırdaki siyasf vaziyette, Bel - lardı. Cesedlerin sallandığı çınarın bir dı. Deli Hüseyin çocuğun bu cevabı ka,r.. 

Saat 14 Ü 45 geçe, Saracoğlu ve ma- kan antantının, kıymetli bir istikrar, s"\ - dalına da gece yakılmak üzere kocaman şısında, acı acı gülümsemi~ti. Güllü Fn1t
iveti erkanı. hususi ·va~onda yer a1m1ş kun ve müvazene unsuru olduğunu söy - bir fener asılmıştı. Çınarın tam karşısına ma, yeni bir hıçkırığı zor tutmuştu. Musa 
lard1r. :Başvekil ve refikalan. protokol lemektedir. d~en bir kahvehanedeki sipahiler de sa~ Melek ise: 
c:ef;. ~ef muavini, demiryollan müdii. Estia makalesine şöyle devam ediyor: baha kadar cesedleri gözlemeğe memur - Padişahım .. bu oğ?ancığı gördLikÇ8 
rü Kal~ef, polis müdürü P.antef te ayni ~tia gazetesi, Saracoğlu ile Metaksa- edflmi§lercli. ben kulunu hatırlarsın .. bu oğlancığı bil 
vaıtol"A binmişler ve Saraoo wluya. hu- sın, Balkanlarda sulhün muhafazası ve O .gün, çarşılar hiç nçılmamtştı. Hemen .:ıevgili oğulluğun eyle.·. 
dud istasvonu olan Dragomana kadar bütün komşularla dostane münasebet ve bütün gün devam eden kar .fırtınası al- Dedi. 
refakat etmişlerdir. saınimt clbirli,ği idamesi bususund.:ı mem- tında, İstanbul, sanki hiç uyanmamış idi. Murad kucağındaki Jdçük Musayı oıt-

Drn~cmana kadar devam eden se _ leketlerinin beslediği azmi tebarfü; et _ Sokak köpek?eri inlerine çekılmişlerdi, a- §ıyarak yere indirdikten sonra .ıyağa 
t . - l · · h ı k b b t rada bir, urun uzun, kendisi görünmiyen kalktı. Musa Melegv e doğru iki adım ttıf yahatin devamınca iki nazır görüşmü.~ ıren soz erını atır atara u eyan~ ın 

lenö:r. E'en milleti tarafından müttefikan taı: _ aç bir köpeğin uluması işitiliyordu. padişaha, birdenbire. vakur bır metune 
Haricive Vekiline refakat eden mat- vib edildiğini :söylemektedir. Deve tüyü rengindeki çuhalcırının üs- gelmişti; Musayı alnından öptü: 

tüne diz kapaklarına kadar kısa bir ser- - Benim oğlum .. var sağlık ile ve il?o 
buat heveti, Sofva istasyonunda mat-

Ba;., dad Ja mahkeme hadli kürkü gi)muş· olan Musa Melek Çe- şallah iki günden seni getirtmem muhab 
buat müdürü Ser.atinof ve Bul~ar a - r 
ianc:ı rnüdürii Kerekof tarafından se • h k J lebi, çiçekli mor çorap

1
an He siyah filar- kaktır .. 

lam lanmışlardır. 
uzuruna ÇI rı an Jarının üstüne de, gayet kıs:ı bir çift çiz- Dedi. Sonra Güllü Fatmayı da almruo 

Sl.yas"ı şahsı
0

yetler me ""t,.,....;..+i. dan öptü: 
Sofvadan Draı?oman istasvonuna r~·~· l\1 l All h Güllü Fatınn bir bostancı neferi kıya- - Benim kızım.. usam evve a a, 

kafüır. 1"ilrkive Haricive Vekili Saracogw Bağdad 1 ( A.A.) - Maliye nazırının ' ti d" h di arı sa"'"-fctinde idi. Çingene rakkasenin kıvrak sonra sana emnne m ır, ay " n i? 

lu ile Bulı:rar başvekili Köseivanof u - katli üzerine tevkif edilen siyasi şahsi - vücudüne erkek esvabı ~k ya _ lık ile, gelin sağlık ile ... 
zun ve s:ımimt bir hasbıhalde bulun - yetler bugün mahkeme önüne çıkmışlar- raşırdı. Gençliğinin büyük bir kıs- Dedi. Nih~yet _Deli Hü~eyine. döndü: 
muşlar. BaYan Saracoğlu ile Bavan dır. Mahkeme eski meb'uslardan avukat mmı köçek İbo diye erkekler ara- _ Bre Huseym var oglum ıle kızımı 
Köo;ehTllnof da kendi aralarındal gö - Niclirrana'nın tahliyesini emretmiştir. sında geçirm~ olan Fatma da erkek esva- arz odasında vezire buluştur .. vallah ~n,. 
rüc.-mu!']erdir. Eski polis müdürü Said Fehmi He Şe- bı altında daha rahat eder, rahat yürür, 18.h bunlar emanetu Allahtır, kıllarına ha• 

Uraı:romanda. iki naız.ır vedalaşmış- fik Nuri ise adliyeye verilmeden tahliye rahat otururdu. ta ilişse Receb Paşanın kaydın gördürtü.-
Ia "d•r. edilmişlerdi. Henüz mevkuf bulunan di- Padişahın emri ile İncili köşkün önüne rüm .. tiz dön buraya ... 

ic:ta-;vona gelen Dra~oman ahali _ ğer 4 kişi arasında eski müdafaa ve mali- n· il. t" 
Sofyndan geçerken üç at çekilmişti. ıye ave et ı. 

si naz1r]a bi ı· t h ·· ·· d ye nazırları da bulunmaktadır. Sof va ı (A.A. \ _ Bulgar aJ·ansı bJ"l- · ra r sempa 1 eza urun e incili köşkteki oğlancıklardan biri sa- Dördüncü Sultan Murad, iri ~.icudU,. 
' bulunmu-Inrdır. ih · ·ı d diriyor~ lstanbul futbol 8J. ant istifa etti lona girmiş, kalın ha1ımn üstünde küçü- nün bütün azamet ve tışamı 1 e im . 

Tiırl<iye Haricive Vekili Saracoğlu Yunan gatttelerinin miitalealan cük ayaklan ile sevildiğini bilen bir sa- durdu, insanların ancak imparator old~ 
ve refıkalan. kendilerine refa at eden Atina 1 {A.A.) - Proia gazetesi baş - (Baştnrafı 1 inci sayfada) mur kedi gibi cesareti ile Sultan Murada lan zaman öğünebileceklcri bir aıame 

makale.sinde Balkan antantmın hedefi va- basında yapıbp yapılmaması etrafında yakl~ara"k, efendisinin ny:ığını öpmüş; ile, sağ elini öptürtmek için, evvela Mı 
zevat '\e Türk matbuat heyeti bugün. nmadada barışın istikrarı olduğunu ha- cereyan eden müzakereler miınak:işalı ol- ezberlediği kelimeleri ağır ağır tekrarlı- Meleğe uzattı. Padişahın eli büyüktü, ko-
Bulgaristandan geçerek Belgrada git- tırlattıktan sonra diyor iki: muştur. yarak: lu bileğinin ve elinin üstü kıllı idi. Yü-
mışlerd:ir. Hududlanndan u•a"- olan bugu-n1-.u·· ö,;ı;.,. d"ğ' · ·· - k ld b kl zük" ğı d · ı· b" h Ik '" 1\. r 6 .en ı unıze gore muna aşalar neti- - Ulu padişahım .. atlnr ge i c er- parma n a. mıne ı ır a aya o " 

Plovdıv garında. Bul nar ba'f>ve"kili harb, Balkan devletlerini tensik ve kal • cesinde çıkan mtilnf üzerine tst~nbul fut- ler... turtulmuş fındık büıyüklüğündc bir eı. 
namımı protokol müdür muavini Sil • kınına faaliyeti jçindc bulmuştur. Bütün bol ajanı Abdü11ah istifa etmiştir. Dedi. mas parlıyordu. (Arkcm varı 

- 1 - "S p t f - Siz kimsiniz Allah aşkına?. Çok ho-
Bılgimden ZI)adc talakntimle .şöhret On OS a,, mn 1e rİk3SI: şuma gidiyorsunuz! .. 

Yapmış bir avukat olmama rağmen ibu - Benim kim olduğumu ne yapacaksı· 
kadının kaI'ŞlSlnda söz sövlemC'k ikhdan- 1 nız Bayan Belkis?. Bir müşteri i~te ... 
nı ka bediyorum; Ba\"an :r~dide Koçer, • - Şerefinize canım! .. 
Yeryuzünde, bana batıla hak reyi verdi- - Şerefinize Belkis! ... 
ren Yc>g:ne varlıktır. O konu~urkc>n ken- Yazan: Dördüncü şişeyi içiyoruz ... 
dinı~n gcçer('k mevzuu unutuyorum. . - Fakat ben size bir müşteri gö ılG 
S sınin ahc>ngi beni na ka bir aleme sil- - Kuzum 'bayım; Nadidenin fikırleri- bir hayat arkada.,.cnm, bir sevgilim, bir sevgihsı vefasız çıkmıştı ve işte - hiç la- bakınıyorum ... 
ruklüv-or. Ga~z .sine takı1an gözlerim, ine !ha~ikaten ~tirak ediyor m~sun~z?. yuvam olmalıydı. Yarlığımı, hala içinde yık değilken - zavallı yavrucuk cbu adi - Galiba bardayız Bayan Belkıs? .. 
artık mu ıt mı ormez oluyor. Nadıde, derm bakışlarını gozler!mde yuvarlandığun, selahet bataklığından kız1arın. içine düşmüştü. Ne demek ist.ctllğimi derhal anlıyor 

Bu akş m da ·vazıyet bu ... Hemen her tesbit ediyor; akşam çayındaki davetli- kurtarmalıydım. Onun için §araptan nefret ederdi; kolt- şampanya ısmarlıyan bu yağlı mı.iştcıiyl 
k dın gıbi r.ı rnya fala, - .... 'tana, hürafata ler, dudaklarımdan çıkacak sözlen me- Arkndaş1arım ne yapmışlardı, ben na- teyl, vıski, apsent kullanamazdı; hele bi- kaçırmak korkusu içinde, mahzun çehre.
inanan \gılim. maceralarına paravan- rakla bekliıorlar ve ben manyatize bir sıl yaşıyordum?. Bütiın hayatun sahte ra grbi yabancı içkilerden tıksinirdi \e sini büsbütün }" 7 üne boğarak, sıkiiycte 
hk vazife 1e m..ıkellef. a~ır ba<;]ı, kocası- halde cevab veriyorum: edalı, yalan sevgili, pahası biçilmii satı- tabii sırf benim hatırım sebebile, olsa ol- başlıyor: 
nın omuzuna )aslanarak cinlerin nasıl - Bayan Nadide ev &ahibidir. Bu iti- Jık et yığınlarının arasında geçiyordu. sa, şampanya içebilirdi. - Her erkek gibi siz de hodbin inls 
toplandıklnrrnı anlatırken, bütün aksi barla iddiaları hakikatc> mutabık olmaEa Ve ben, kuduz bir kurd gibi, önümde- Bu caile kızı> na şampanya ısmarla- bay; bir bar kızının da gönlü olabıleccğiıo 
kanaatlerıme w arzu1arımn rağmen, dahi kendisini alenen incitmek misafırlik ki leşin kokmU§ etlerile iktifa ederek aç- dım; konsomatris olduğunu habrhyarak, ne inanrriıyorsunuz. Hoşuma gittiğinizi 
"kendis ni tnsdıktcn ba ka bir şey yapa- nezaketine yakışmaz. Kalı:lı ki ben, sah-ıJığınu gidermeğe çalışıyordum. Doydu- yüzde yirmi hisse düşüncesile, sevindi ve söylemekle hata mı işledim?. Zannediyot 
anıyorum. san, bayanın kanaatlerine tamamile işti- ğumu hareketsızlığımden anlıyan leş, da- bu sevincini benden çok hoşlanması şek- musunuz ki ben her erkeğe bunu söyle... 

Beş senedenbcıri, harareti gittikçe ar- rak ediyorum... ha ben ccketımi giyerken sağ avucunu linde tefsire çalışırken samimiyetine i- rim?. Beni patrondan garsonlardan, ar-
tan bir aşkla scvı i ·oruz. Bunu bilmiyen, Bu sözlerim bir tı1Jnş tufanile karşıla- yüzüme u1.atarak hissiz ve manasız göz- nandırmak için başını göğsüme dayadı. kadaşlanmdan sorabilirsiniz; paraya ta-
i itnı· k 1 d K Af k ·· .. L. f' K 11 d k d pan bir kız olup olmadı~mı onlar siza ıyen a ma ı. ocasının ri a ço- şıyor; ay ut ı oçer -de, bermutad, lerini e erime i iyor u. Bc1kisin müptezel hatta belki de zehir- 6 ' 

li.ınden nişan veren havsalası biraz daral- karnı tok bir timsah edasile yeniden ha- Sevdiklerim de olmuştu. Ben onlara li bir çiçek olduğunu düşünmüyor değil- söylerler. 
nınk küstahlığını frtikfıb3 kalkıştığı gün. zım uykusuna dalıyor. ruhumun bütün bassasiyetile hitab eder- dun; muhakkak ki, dığer pek çokları gibi, Gülerek ce\'ab verdim: 
elele vererek, knÇ<tcnğız. Beş senedir hep AUnşın manasını ikimiz de anlıyoruz ken onlar benden. akşamı hangi sazın 1 bu kız da yüzündeki hicab nikabını çok- - Ben aksini iddia etmedim Ba~an • 
bu h.areketi hep bu itirazı, hep bu isyanı ve ihtiraslı arzuyu da :aşan bir lhis i;inde, karşısında kadehten meded umarak hay- tan yırtmış, yosun tutan gönlünü kim bi- Belkis! 
lbeklıyoruz. Fakat Lütfi Kocer, karnı tok j utanmış gibi gülerek, uzun uzun balaşı- siyet çirkefleştireceğimiz.i sorarlardı. Ek- lir ne zamandan beri unutmuştu. - Fakat gülüyorsunuz. Halbuki bel'\ 
bir timsah gibi muttasıl u ·uklarnağı ter- yoruz. seriya barlara gider, ı;abahlara kadar Bir bar kızı sevemezdi; çünkü paLron sizde aradığımı bulmak ümidine kapı.it 
cihte musırdır; önümüze dikenli tel at- Kimseden saklanacak bir hareketimiz maddeten ve manen boğularak yatağımı- tarafından a§ktan menedilmişti. Bar kızı mı§tun. 
:rnıyor. yoktur. Buna •Saklanacak tarahmız kal- za, her cepheden .kamil ve şamıt manasi- manken kalmnğa, tıızaklıktao ayrılma- - Ne kadar çabuk?-

Ona kaç defa artık bu hvaatı:ı bir niha- mamıştırı. da diyebilirim. le, bitkin dönerdik. m ğa mahkCı.mdu. o, müşterinin cüzdımi- - Hayatı, bizim gibi, içinden görenleı 
t vermemiz lüzumundan bahsederek: O muttasıl anlatıyor ve ben ona, be§ Bar kızlarının içyüzlerile d nıakadıır le patronun kasası arasın<la, canlı ve sah- için yarım saatlik temas çoktur bile .. · 
- A)Tıl sevgilim: dedim, ayrıl ki ev- sene evvel, Tırpanoğullnrının kökünde- olmuştum. Buna sebeb, Belkl e knrşı te vekar, bir oluk olmaktan daha öteye - Siz de benim hoşuma gidiyorsunuı. 

lenmC'k imktmını bularak aşkımızı, izdi- ki baloda nasıl rasgeldiğimi düşün~yo- duyduğum ıncclôbiyetti. cYıldııbnr> da geçemezdi; geçtiği gün bardan koğularak - Bunu biliyorum bay!. 
vncın ebedi nrbıtasıle, hi'S e vermekten rum: tesadüf ettiğim bu mahzun du~u, ı;az kaldırımlara düşmesi muhakkaktı. - Acaib!. 
kurtaralım... Mekteb arkadaşım Ziya Işığın kolun- benizli ıpara tuzağ1> m masama çağırdı- Bar kızı mide taşıya ... dı. Ak§Bmın - Niçin şaştınız?. Burada otuz beş kı2 

Karşılaştığım cevab hep ayni oldu: da bir zambak kadar afif ve zarif, dola- ğım akşam abşkın bir tavırla davetime yirmi birinden sabahın dordüne kadar var. İçlerinden beni beğendiniz ki masn• 
- Sabret şekerım; kocası tarafından şarak tebriklere inci dişlerini gostermek- ıcabettc tercddüd göstermedi. her müşterlle beraber içecek ve .. vazife nıza davet ettiniz ... 

tC>rkedilmiş bir kadın olm:ığı, kocasıpdan le mukabeleye çalışan yeni ge1 inin temiz Hayatının hikAyesini sormadım: bu başında» mümkün olduğu kadar fazla Hakikaten de öyle olmuştu. En kanc: 
kacmış tnr kadın olmnğn tercih ederim_ ve mahcub varlığında mündemiç saadeti klasik uydurma romanı zaten biliyor- konso.masyonla patrona hizmet edecekti. vaziyetlerin içinden çıkan insanlar b ıı 

Bu cevabı s·nırlerime dokunuyor; fa- tahayyüle dalmıştım. Benimle yaşıt olan dum: Her bar kızı gibi bu kız da rnuhak- Çok içen ve çok içtiği için ınü~teriye ço~ en basit hadiseler karşısında o k dar uv. 
k:lt kendimde itıraza mecal bulamıyorum. tanıdıklarım hep evlenmişler, hayatlarım kak yüksek bir ailenin ~uğuydu. Büyük para bıraktıran kız, el üstünde tutularak valhlaşırlar ki... 

Nadıde anlat r; ağır başlı paravan mazbut bir yaşayışın çerçevesi içinde babası ya vali, yn meb'us veyn fazla yevmiyeye müstahak sayılıyordu. - Size inanıyorum Bayan B lkıs; a 
lrnca.-ı, kan mm sözlerini müstehzi b:r tanzimi imbal ve ihmal etmemişlerdi. pa§a olmalıydı. Dayısının oğlu kendi- Onun için Belkis te bana para sarf ettir- halde içelim ... 
tavırla dınliyor Bu istihza, onun sözle- Dostlarımın arasında bunu düşünmiyen, sine bidayeten zararsız şekilde kur ya- meliydi. Garsonu çağırmak ıçin yüzümü solıı 
rınd n zıv de 1b nim tasdik1erime aiddir. istemiycn, yapm1yan yalnız bendim. parken bir gün babasının çiftliğinde kır - İçelim canım!... döndürmek istedım; n ki.., elıl ba ımı 

Niha et Bay Lütfi Koçer dayanaınıya- Fakat işte Ziya Işığı hazin bir gıpta çiçeklerinin kokusu ikisi~in de başlarını - İçelim Belkis!. kendisine çevirerek: 
rak bnna hıtab edı) or: ile göz hapsine almıştım. Benim de böyle dondurmuşto. Sonra babası duymuştu; Üçlinc:ii şişeyi içiyoruz. (Arkası ı-ar) 
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(Me~leket&aberlertj ~l&~n~Pos~ta~l~S~P~~O~~R~ 
Erzincan felaketzedeleri Hatayda 1 izmirdeki h~yeian Bu hafta Ankarada 
b .. "k b" fk I k I devam edıyor uyu lf şe ate arşı amyor de!~~y:ı~ı::::!-:!::!~~~:,; yapılan spor hareketleri 

kilometre murabbalık bir sahada de -
vam eden heyelanın 24 saa<tlik seyri 
sekiz santimetredir ki, bu nisbet dün -
yada şimdiye kadar tesadüf edilen he
yelanlar arasında en çabuk seyri teş -
kil etmektedir. 

Hataya giden bin beş yüzü mütecaviz nüfustan ibaret 
400 aile müstakillen iskan edildi 

Antakya, (Husu.
c) - tsa doğumun· 
dan yüz yıllarca ev
\'el Şimali Çinden 
ayrılıp urun bir mild· 
det sonra kavuştuk
ları bu zümrü.d diya
rı kendilerine yurd 
edinen ilk HataylıJa .. 
ntt ruhu, hafitlerinin 
taşıdıkları üstün me. 
ziyet~er sebebile ne 
kadar şad olsa yerı. 

dir. 
Son zelzele felake. 

ti de halkın yurdları 
ve yurddaşları hak· 
kında besledikleri de. 
rin sevginin en asila
ne şekilde tezahürü
ne vesile olmuştur. 

Civanmer:i Hatay

~! q ., < 

lıların bugüne kadar Sağ kalan Erzincanlı bir dede ile iki torunu göç ede1'1erken 

nakden yaptıkları yardım yekunu lmk tecaviz nüfustan ibaret dört yüz aileyi 
bin lirayı buJmak üzeredir. Ayrıca ldllı- mü.stakillen iskan etmiş bulunuyoruz. 
yetli miktarda eşya ve erzak teberrüü 400 kifi de halen Hataylılar nezdinde mi
yapılrnış ve bu yardunlar her iki şekilde sa.firdir. Bunlan ve gelecekleri ayni şe
de hararetle devam eylemekte bulun- kilde müstakillen iskan ve refahlarını te
muştur. Irk ve mezheb tefriki y<r.Qmadan min için icab eden bütün tedbirleri ald1k. 
sadece Hataylılar diyoruz. Çünkiı, girişi
len bu müsabakada esasen Türk olan A
levi kardeşlerimizle Rum ve Ermeni va
ta:ndaşlarunız da ayni safta yer almış 

ve uımurnt mateme aynen iştırak ettikle
ri gibi fült yardım hususunda da ellerin
den geleni yapmışlardır. 

Bursada buJunrn su 
hayvanlannm mahiyeti anlaşıldı 

Bur~a (Hususi) - Eczacı Kazım 
Yazgan elile liseye, etüd için verildi -
ğini bildirdiğim hayvanlar lisede tet -
kik edilmiştir. Bunların su sem€nderi 
olduğu ve kayalık ve sulak yerlerde. 
dere kenarlarında yaşayan hayvanlar
dan olduğu tesbit edilmiştir. 

I ,isede bu hayvanlar talebenin isti -
fadesine arzolunmuştur. 

Heyelan mıntakası da-hilindeki bir -
çok evler tahliye ettirilmiştir. Bu ev • 
!erden bir kısmı yıktırılacaktır. Dahi -
liye Vekaletince buna muvafakat edil
miştir. 

Ebedi Şefin Borsaya 
son gi1işi 

Burs9. (Hususi) - Ebedi Şef Atarur
kün Bursaya son gelişinin ikinci yıldö
nürr,ü olan bugün burada törenle anıl
dı. Cümhuriyet meydanındaki noktaya 
ayak nastığı dakika olan saat 16 da hü. 
zünle sükut edildi. 

Lig maçları - Eskrim teşvik müsabakaları - Yüksek 
mektebler voleybol karşılaşmaları 

Ankara (Hu.su.sl) - Mllll tftme maçları bu klübll sollçl Fethi hayata ebediyen rmterlnl 
sene de İstanbul, Ankara ve İzmir bölgeleri. yummuştur. Genç bir zevce ve ilci ,anu bı. 
nln sekiz klübii arasında yapılacaktır. Mfilt raknr: l"e nezih, kibar hareketlerlle tendi.sini 
kllır.eye Ankaradan üç takım i.§tlrll.k. ettiril. sevdiren Fethinin cenazesi Pazartesi günU 
mesl hakkında Ankara bölgesinin yaptığı arkadaşlarının elleri üzerinde ebedi t&tlra_ 
teklif, İ7.mirde ayni miktarda klüble m1ll1 hatg!rına tevdi edHmlştlr. Kederli allealne 
kiin"eye gırmek talebi dolayıslle kabul edil. sporcu arkadaşlarına ve Deml.rspor kHibüne 
memlştlr. Maçların çabuk bitirilme.si için ye tıı.~lyeUerimlzi sunarız. 
n1 talimatnameye deplasman müsabakalan Sellıa Tmean 

Kros koşuları hakkında yeni hükti.mler konacaktır. 

Lig maçlan 
Bu hatta lig maçlarının ikinci hafta mft. Bedeu terbiyesi İstanbul bölge.at aUetfzm 

sabaknhrı ile B takımlarının kupa maçları ajanlJ~ından: Beden terbiyesi genel dlreıt.. 
vardı. Gençlerbirllği, Harbiye B takımları törlüğiı Kros koşuları 7500 ve 3500 metrellll 
oyununu Harbiye takımı Cll.1) lı:azandL oa. mesafelı:r üzerinde 4 Şubat Paı.ar sabalu 
latas:ıray, Güneş A takımları maçı, Güne~n Topkap1da yapılacaktır. Her lki kategoride 
iahaya gelmemesi yüzünden yapılamadı. en çok atletle müsabakayı bltlren takıma ı 

Pazar gününün ilk oyunu As. Fa. GücQ _ kişilik tak.unla birinci gelen ~kküle 'Ye bL 
Demlrspor arasında yapıldı. Bu maçı Deınlr- rincldcn üçüncüye kadar derece alanları 

Bigada bir çoban, sporlular C3.1> kazandı. mükt\fat verilecektir. 
Oünürı müh1m karşılaşması GençlerbirlllL Bölge voleybol b·ırı'ncı·ıı·k anaSlnl öldürdü Harbiye arasında idi. Maç 15 lncl dakikaya 

Bi!!a (Hususi) - Şehrimize bağlı kadar daha ziyade Gençlerln Mkimlyetlle müsabakaları 
geçti. Mu.stara Gençlerin birlm~i golüntl yap. . 

Asmalı köyünde amcasının koyunları- tı, biraz sonra Harbiyeliler beraberlik .sayı_ Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Voley • 
nı güden çoban Osman Koyuncu ismin- larını çıkardılar. Mustafa Gençlerin ıtınci bol - Basketbol Ajanlığından: Yakında baş.. 
de bir delikanlı, geçen kurban bayra _ goHlnü yaptığı zaman blrlncı devre bltmlştl. la.nacak olan bölbe voleybol b1rtncll1t mao.. 
mmda koyun ag~ı1ından eve gelmiş. a _ İkinci devrede iki gol daha yapan Gençler ları hakkında görüşmek üzere bu mftsaba • 

maçı bu suretle (4.1) kazandılar. kalarıı. t.ştlrak edecek klüblerin aal!hlyetll 
nas• Ali kızı Tayyibeyi, sabaha ktı.rşı E'skrim tesvik müsabakaları birer rourııhhaslarını 5/2/1940 tarihine mü • 
amcasının koyun beklerken kullanmak Bölge eskrim ajanlığı tarafından tertib sadif Pıız:ırtesi ~nü akşamı saat 18 de böl-
üzere verdiği tabanca ile öldürmüı?tür. e<lHen eskrim teşvik miisabakalan Ankara ge merkezine gondermelerl rica. olunur. 

Katil evlad derhal yakalanıp hapse Ha~kı:_vı salonunda mümtaz. bir seytrct tlltle. Lise'er araSI futbol Y8 
atılmı~tır. Had;senin sebebi meçhul - si onunde yapıldı. Flore müsabakasının tek. 
dür. Tnhkikata devam edilmektedir. n1k netıcelert şunlardır:. VOieyboi maçl21"1 

ı - ~it. 2 - Fevzi. 3 - Orhan. İs 

Geredenin çahskan 
bir nahi.ve müdürü 

Gerede (Husu -
sn - Kazamıza 

bağlı Mengen na· 
hiyesine iki ay e\' 
vel tayin edilen 
nahiye müdürü 
Necati Altın na· • 

~üsabA.kalar güzel bir han. içinde b1.4ta. tanbul mektebleri futbol ve "o.1eybol ıı.ı 
ger.e! dlrektör general Cemll Taner olmak heyetinden: 312/1940 Cumartesi. güntl 7& -
üzere, genel direktörlük bölge erkAnı ve bir pılıcak maçlar: 
çok spor sever zevat huzurunda heyecan ve Taksim stadında: Şişli Terakki L. _ f.,tq,ıı,, 
atakn ne taklbedlldt. bul L. raat 13.30, Boğaziçi L. - Sa.n'a.t lıl. sa. 

Sesc:lz sadasız mütevazı bir surette 9al14an at 14.40. 
eskrlmcllerimlze muvatfaklyetıer dllertı. Şeref .stadında: Taksim L. _ Vefa L. se.d 

Yliksek mektehler voleybol 13.30, Işık L. _ Pertevnlyal L . saat 14.4'1. 
müsabakalan 3/2/1940 Cumartesi günü yapılacak vo • 

Yhksek mektebler salon müsabakalarına leybol maçları: 
.,.\kiye salonunda devam edildi. Oazl terbiye Beyo~lu Halkevl salonu: Erkek il. mele.. 

Hataylıların yurd ve yurddaşları hak
kında duydukları ha~asiyet ve bunlara 
olan sarsılmaz bağlılıklarının en yüksek 
miıSalini binlerce fe1aketze<leyi bağırları
na bir kardeş sıcaklığı ile basmış olmala
rındu görüyoruz. Filvaki bugüne kadar 
Hataya gelmiş olan iki binden. fazJa va
tandaş burada !her ku<:ağın kendilerine 
şefkatle, muhabbetle açılmış olduğunu 

gördü ve bu tdhalükten fevkalade müte
hassis oldu. Yurdsever Hataylılar bu aziz 
misafirlerine yalnız sofralan başında yer 
vermekle kal.mıyor, ayni zaroand:ı ikti
darları da' ilinde giydiriyor, kendi odala
rında bulunmadığı ıh:alde onlar için soba 
tedarik ediyor. 

Dil Tarih fakültesi voleybol takımlarUe teb! • tstıklal L. sa.at 13.30, Haydarpqa L. 
Kozanda bir orta oku1 yapılıyor hiye ve köylerin :ırşılaşnn Mülkiye voleybol takımı kıymetli Ticaret L. saat 14, Hayriye L. - Dariffafaka. 

kalkınması için raklp1er\n1 mağlub etti. Gazi terbiye, DU Ta L. saat 14.30. 

Bu hususta kendisile görlştüğümüz 

· Valimiz Şükrü Sök.mensüer bana şunları 
söyledi: 

- Misafirlerimiz.in üçte ilcisi geldi de
mektir. Şimdiye kadar bin beş yüzü mü-

Adana (Hususi) - Aldığım malu- büyük bir fanli • rlh ve Mülkiye atletleri aruında yapılan 9· h k · ,. • 1 d 
mata göre bu sene .Kozanda bir orta yet sarfına baş · 20Xl0 b:ıyrnk yarışını Gazl terblyelller ta. lr 3 8mfn 1$8051 geri 8 in 1 
okul açılmasına Vekalet karar vermi~ lamıştır. zandı D!l, Tarih ve Konsenatuar 'Voleybol tcıtanbul bölgesi hakemlerinden ~f Mul. 

t k ı takıml::ı.rı arasındaki voleybol maçını Kon- lu bir spor gazeteslnde bağlı oldutu teşkl 
ve bu kar~rı bildir~iştir. Koz~~lılar Bu arada. nahiyedeki ya 1. 0 u una servatu't'arlılar kazandı. El topu mü.sabata. lA.t aleyhinde neşriyat yaptı~ından, hake~ 
orta okul bınasının ınşaatına bugunler. çok eh~mmıyet vermektedır. Okula! sınıfa nazı terbiyeliler birlnct oldular. komlteı:t kararlle ıtsans1 alınmıştır. 
de ba~lıyacaklardır. Bina için şimdiden intizam vermiş. kültür işlerini hızlan- Deınh·soorlu bir oyuncu vefat etti Keyfiyet yüksek hakem komltemne de blL 
10.000 lira kadar para toplanmıştır. dırmı~tır. Vilayet Necati Altının faa - İki hnftadanberı hasta olan Demlrspor dirUmi~tır. 

liyeti dolayısile maarif müdürlüğü va
Adanada halk tUrkUleri recesi sıtasilc k€ndisini takdir etmiştir. 

Adana (Hususi) - Adana Halkevin .. 
de bir cHalk türküleri gecesi» verilmiş
tir. GP.r.c pek parlak geçmiştir. 

TUrkkuşu umum mUdUrU 
Adana da 

Gönende sellerin 
yapttğı son tahribat 

Biga (Hususi) - Ge~nde yağan 
fazla yağmurlardan hasıl olan seller 

Bigada bir koyun 
dört kuzu doğurdu 

(, _______ v_e_n_i_T_o_k_a_t __ V_al_is_i __ Z_ile_d_e ______ --J) 
Adana, (Hususi) - Türkkuşu Umum zaten harab olan ve üzerinden yaya in

Müdürü Osman Nuri ~rimize gelmiştir. sanların geçmesi bile müşkülleşen Gö
Şehrimiz Türk Hava Kurumu şubesi ye- nen köprüsünü tamamen verinden sö
ni faaliyet devresine girerken birkaç ta- kerek alıp götürmüştür. şimdi. Gönen 
nınmış planörcümüzü de celbetmiş bu- çayınm karşı yakasında kalan bütün 

Biga (Hususi) - Şehrimizin Kala -
faıt köyünden Çiftlikli Mehmed ismin -
de bir köylünün koyunu. geçen kur 
ban bayramında bir batında dört kuzu 
doğurmuştur. Hepsi erkek olıın kuzu • 
lar. şimdi çayırda oynamaktadır. 

lunmaktadır. köyHiJer şehre gelememektedir. p • · K arti mU~ethşı ozan va 
Türkkuşu Umwn Müdürü bir haftaya Havalar ya"llayıp ta sular inmeyin • 

kadar çalışmaya başlıyacak olan gençlere ce çayın gcçid v€rmiyeceği anlaşıl _ Kadirlide 
her husust~. yardım edec~ktir. .. maktadır. Bundan başka Misakça çayı- Adana, (Hususi) - Birkaç gündenbe-

Adana Türkkuşu şubesıne yapılan mu- nın tasmasi]e o civardaki Avvadere ri Kozan ve Kadirlide bulunan Seyhan 
rac~atla~, gen~leri1:1izin bu. sahada.ki t.e- köprüsii dahi yıkılarak denize ·sürük - Parti müfettişi Profesör Hasan Reşid 
haluklerı~e bır ~ısaı .. teşkıl etmektedır. lenmiş. Ckbeçınar köyü yanmdaki su Tankut buralardaki Parti kaza kongrele
Bu seneki .~e:sıerı muteak1b gelecek ~e- değirmeni de sellere kapılarak olduğu rini yaparak şehrimize dönmüştür. 
ne de motorlu tayyare uçuşlarına baş.a- gibi yuyarlanıp gitmiştir. 
ala~aktır. . . 

Bu arada ~ısaıkça köylü Ömer ıığa-

Ziraat Bankası Adana pamuğunu 
yüksek fiatla ahyor 

nın e>rken dogan ve beheri dokuzar ki
loluk olan kuzularından 142 tanesi de 

Si'Ah atmak yUzUnden 
Bigada iki kişi yaralandı 

Adana, {Husust) - Adana Ziraat Ban
Zi'e, (Hususi) - Yeni Tokad VaHsi malUınat aldıktan sonra kaymakamla bir- kası çifçi elindeki pamukları yüksek 

istasyonumuzdan geçerken karşılanm14 likte yollarına devam etmiştir. Resim ye- fi.atla mübayaaya devam etmektedir. Ft
ve kazamı~ ~a~akamı~dan z~lzele feJl- ~i Tokad valliini istasyonda karfllayıcı- atlar 55-60 dır. Banb. ikinci parti olarak 
ketzedelerının ıskAn ve ıaşelen hakkında lan arasında göstermektedir. 120.000 kilo kadar milbayaa yapmıştır. 

suların cereyanına kapılarak boğul _ Big~ (Hususi) - Şehrimize bağlı 
muş ve denize dökülmüştür. Kovunlaır Karahamzalar köyiinden Ali oğlu Haı
kPndilerini kurtarabilmiştir. İnsanca lil İbrahim. g€Çen kurban bayramın • 
te1efat yoktur. Malca 2000 lira kadar da. eğlence ve şenlik olsun diye k<5y t
zarar tahmin edilmektedir. Tuzakçı c- çinde bayram yapmakta olan halkın 
vası da haftalarca adeta bir deniz ha • yanında silah atmağa başlamış, lAkin 
linde sular altında kalmıştır. Avukat çıkan kurşun iki kişiyi birden ağır su
tsmall Hakkının çiftliğindeki koyunlar rette yarafamıştır. 

_ Yabancı memleket -
!erden deri gelmediğini id· 
dia ederek .•• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. . . 12 liralık ayakkabl -
yı. ••• • · · 25 liraya satıyorlar • 

m.ı,a ••• 
Hasan Bey - İhtikAr 

çabuk tepelenmesi için iki 
&yağımm bir pabuca sok
nuya çahflyor duene .•• 

da boğulma tehlikesi atlatmışlardır. Di Birisi kasığından diğeri sağ baca -
ğer çiftlikteki koyun sahibleri, iki çift- ğından yarala~an k~ylüler tedavi al -
li.k arasında göl halini alan sularda ka- tma alınmış. dıkkaıtsız suçlu da yaka -
yıkla gezerek mallarını korunıağa ça _ lanarak hapse atılm~tır. 
lışmışlardır. -------- Samsunda daktilo kursları 
lzmirde bir ÇOCUk yanarak öldü Samsun (Hususi) - Halkevinin zel-

İzmir (Hususi) - Bucada. Poyraz zele felaketi üzerine muvakkat bir za
sokağında 5 sayılı dükkan önünde ya _ man için tatil edilmiş bulunan daktilo 
kılan mangalın yanından geç€n üç ya- kursları. tekrar tedrisata başlamıştır. 
şında Hikmetin etekleri tutuşarak VÜ • Kursları, Tecim okulu direktörü ve 
cudünün muht~lif. Y:.rlerinden yanmış Halkcvi d€rshaneler şubesi başkanı 
ve ha!:'tanede ölmüştür. Tahkikat ya - bay Saffet Irtenk bizzat idare etmekte-
pılmaktadır. dir. 



1 .. erkibinde: TANEN ve GLiSERO FOSFAT vardır. 
SIZ 1 .. A ve VER EME istidadı oıanıar• ve SiNiR bastabldarına karşı ku'lanılır. 

DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvay 
do ·ağı kaJ'flsında 

Zehirli Gö!ga 
<aa.tanm 7 nd ayafada) (Bqtarafı 7 nci ayafada) 

liliz zırhlıaile bir Alman gemisi müca - unayet masam tefi d'aJcin dalgın ce -
de'e ederken pmdl Alma:ı donanması vab verdi: 
d6rt İncilla ıemisine esir bir hald'J yü - - Evet, zanneder. 
rilJOr. - Tamam- Şimdi biz pzete,.e Judı -

21 Tepinisani sabahı birinci denizaltı ğunız yazı ile .katili yarın niçin buraya, 
filosunu teaUm eden arkadaşların dön - bizim apartımana davet etmiş olduk. O 
mette oldutunu görüyoruz. yazının başka manası n bafka mabadı 

Bitmtyen ıztırabımızla onlan 8elim - yoktur. Katil için bir tuzak kurduk. Ya -
hyoruz. Muhakkak ki tarihin ve haya - rın sabah gazeteleri ob)cmea tehlikeyi 
tnnızm en acı gününü yqıyoruz. anhyacak, maarNfih her ..,m malnol -

H'ıhayet biz de üç gün sonra gemile - madığını görecek ve Necdetln yeni ifpat
limizi İngiltereye tes1lm etmiş olarak, a- ta bulunmasının 6nilne ıeçmek için te -
na vatana dönüyoruz. §ebbüse geçecek ..• 
Yakın zamana kadar kahraman gemi- Serkomiser bağırdı: 

lerimizle tıb bua dolu olan harb liman- - Anladım, anladım, milbmmel bir 
lanmızc1a bir sandal bile yok. plin! Buraya gelecek, kapıJl aralıyacak 
Mabmızıa yapıp canımızla muvaffak ve tabancasını çıkarıp bu sun'i adamm, 

0bnaia çalıftıfmuz bu donanma bir (iın bu kuklanın 6zerine lrurfUnlannı boşal -
içinde elimizden çıkmlfb.• tacak, değil mi? 

'Muharririn yazıauu banda bitirirken • • 

~ .::=-== ~: Sıyaset Alemında 
tacla b&,)e bir Jllfal YIUDD PJI ~ • 
den papım 11.-k.....,. -

,._._..,.s._...,,, ... , 
Ba ....._ .. w,a bu noktat nazara 

P. L. elle Ubatı ~ ma1wJb devletlerin elle-

MiiLLI Pil 

80,000 
LiR A 

-------·-·--.. ·-·-·· ·- rlDden &e'enf )Ş r eıklan fllphesl7.cftr ve ---------------------------------------
Gai b aranıyor bunun neticesinde de •llebl Dıtimal, Bal- ~-----------... 

Tu 11Hifta 19- bııJm- için W9al '* ....._ ~ llir 1aL,,;..iiı... Dnfllk 
nıi bWwwı çocuk; d&ıilm devri fptfdar etmif olacaktır. UA Ut 1111 g 
2onguldakta t)ztn. 5.li.m & °""" e~,, ollanndan mez mevldbade .,. 
il Ömer G6n&6rftn 
etıu, 13 )aflmnda Kitablar arasan~a 
..._ bemzU, •I Ollwmn6 • na lnfadal 
.. bq pariuimm 
--~ ke- ....... -- ,.,,,,,,,, ..... mellfUrUD-
6 lal bal-- Da dm ..,acll)ııi- OnJar 0 bdar enJJ 
111 Giıı ... 6;: ft o Ular reeldlrl•. 

4lanbert byıpbr. Girenlertn ve,a nere- * 
de 01dtıiana bilenlerin fnwıbk namına Şuna luvwıt1e lmımJ'Ol'UID 1d (El1l 
JUkandaki adreaime bildirmelertnl istir- Türk BilyQa) DO okumak ve kütilpba-
'-a eder• nede bulunduımat her okuyucu için 

Ba1111a zevklerin en güzeli ve en bedii.sidir. 

a.. Gbsk lbndıim HotJI ----·-·---··---·-··· ............ . --:::--------------~ 
( yeni neıriyat ) Son batmlan Alman 
.... denizalbsının mürettebab 

- Tuunnut lllOr mllharrtrlert tara- 20 d kü "k '-dan her bana ~ oıan n apor yq1n an çu =-:au: ba bartWan !Ubaren eb'admı bL Londra ı (A.A.) - Sah pü batnuf 
_, ....._~ w ufak harflerle muhteıa _ olan Almalı Wıtelbahtrl llliretteMtm _ 

_ .. __ edenle "' lcarut ftat!a tntL 
:'~· JJaJa 111tn. ttaı. ı1u1 o1arat dan •I blelu, buıün karaya Çlkarıl -
'terlerin .,._ eden 8&acl bütln IPOl' .. • Dllflardır. EkleriliJıiıı a> J9l1Ddan küçOk 
•klert 19 lllGrnlanu •w aew tatlb ede- olduldan görilll)Ol'du, llbl bırakımf -
edetls. en ölc1ID IPOf meamuaaıdır, taYSl19 Jardı, Bunlar, llWı1ı askerin himayesi 

- ·-- altında iki kamyonla limanı terketmif)er 
dir. 

BIJltJI calı 
BWAI o•lıNl•ti oonkluda aılrila 

pJrl tabHUJder ebnlıpln. mvD..,._ 
ı1D w mtrebl:IOerln man dabtllll 
..ıı.tmeıldlr. J'Mla W'ben'llc ı.Jl .... 
rtıler. 81ntle _.,.,......_ ..... ....._ 
*'9 ~. 1laaD da 91'!!wkn 
&elWı • .... ·ıa.ıerlDla alta .... bir 
bale Jle oentlmif. renll .uı111 9klllr· 
BöJI• samanlarda mekteb w dera ~ 
yeU de ani olarak clellflr. o ana tadar 
aırutın, mettetım - .,. tüüell addedL 
len putta pr1b bir &embelllt w 1llQ 
ll bqlar. Yarpn llrQlGr. B6J1e sa -
maııJania JDUlltmlerln, mllmıbllerln 

" allt nla1er1nlD Pala aıtı bir tat1b 
altında bulundarmalan, bDlr bllmes 00-
cuta bafln, .n 'N Jer11s muanwltlude 
bulunmamaJan. TUtua pllD tabanlWbl 
•btbJertnl aruulan .....-. --.ı: 
b6y~ atll&nt ,. mOtntane d.OflacallerJııl.I 
dlr ti put ,.... ,.... tetrar normal 

~ M"8dDelılJlr. - ta!lamDID 
bir Mllelıl Wl'dlr. Dal1lp Cima~ ... . 
bel ... b)>h • -- .er ..... .... 
bu "9tk .. ... ,.,...,,.. amebMla 
hal1llt selln bl7lt IMlllnn1ln Wlı:lk 

etmet M1tlklln tewcelJa ..... - ... 
bir ftSlfedlr ... ftllfe ............... . 
~ w mlDI ba)nndan IOD elence 
balat ~- Dllrbtll 1ıAr ..... 

Ankara borsası 
Allbl - ltaPMUf 1NMO ııat.ıarı 

A JOhl?lll tallftDAk ... olan lllr llDel 
tmanyada kıymetli taı tunarmat ....._ llD.Jlt 1ı1r m1111 a. 
Sahibleri b!:• ..... ~-ete l&DfW. 

U&UDI 0111 •• t t1bar ... __... 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremizin Adalar Mlfetu.ıtll blnuı ,azıbanealne bir ille ,aptmıacatbr. 
Bunun JolD 7/J/HO Qulamba iki aat 11 dl ppılacat •oık ebtltmeJ'f lfnnet S.. 

tqenlertn eartname .,. namlnl almak bere Taksim 8ıruenl1er cMdealnde !due 111r. 
t•ndl ~ eent11ne lalraeut ... ıhıL 
~_...._.idin 1 r _.ne -Mlto ilam •• T. L. Jatmnlf w makbll • 

suna almJt balanacatıardır. .-. 

latanbal Gümrükleri Baımiiclürlüfünclen: 
istanbaldald Oe.rtıll ı.n... fttldll lıltm ...... •.ea« - hlefıılde 119 1111 

il tarQf mahammen Jı:ıJmetlndetl harda dlmlrbq eva 1212/NO l'alutıell stnt-. 
at ıo da IOO aa7J)ı taııan htltlmJerl clalNllDde atık ebUtne ....me •*"•• 
lmdall 1*W1ar ma!ee!Unde llJlllul &ılll•ek 61 llltlll itin.,. mtte • f.I pq aır. 
tlltrlll 'lılıBtl BqlllNiıtb .......,..., ......._ plweJm illa Glmıar. CMt> 

Harb Okulu Komutanbfından 
ı - a. Jll ..,.,... ıamJı tutlul ıaat. obdar un oblm lhn••ldlr. 
A - Allbnda t 7 ınJar ....... 6*Qa Barb olmlm ADbra .bad*3dl .... 

DMlllr Ww lpMen Jll'ID uDrllt tabllnSDe alracaa' ecleceklıldlr. 
B - Dıpl w b"'1 .... dıll 1/labatllltl 4all ~ tar1Mae bdV ... .. ···-·· 1 - -- .-uaa .............. 
A - 'l'lıılt .-.... oJmü. 
8 _.,. lıilda - oıacat .,. cı1111J111a mıowmw wrmtt a.ıanve"'r • 
o-'l'UI tıırllillll 11111111..-~ (9aıtt etut-• Clnr> lrararh ldllldt 

.......... e!e'iıftr.. 
D-A..a J8ll D ~. 

• - IXltr llr'1ar MMrllt fllbl1ertnde mncuttar. 
r - Anbnda o1aalar <m mtddtllDdett fll*lan aa. okal1ID& mlraaatla 11r2111e 

bUlrllr. (117). 

çaoa 
41P"ı Kıpuı 
l.M 1.21 

ıao.ıt ıso.ıt 
2.1171 U5 
e.111 ı.eıs 

11.2'121 11.lOI 

beyanname verecekler •1111 •ta.> Kuh•....., W.U 11'11 Ura o1a11 .. w. tmılflr tııııtn adi IOda 11111• Pli•• 
flnll aut (11) on birde ~ su lıılMll ll&lllllndeti tomıQon wafmdan ... 

Berlin 1 (A.A.) - Bir emirname, bü _ onü .,_ ........,_. .... eUIUme 1IRlllt atm ahnrüılr. 
.... ,....._ .. "_........... .... .... ----~ ·-~ .. 1.0 lira il Jnır........ ftkbt teminat tan tiln vatandqlarm mepıı ahibl olduldan ..,.. .. ,p-w .... bılı!llı ,..., •ı Bu 1tt ------- -- ma .,. aun • ta • 

kıymetli laflarla inciler hakkında beyan- ._ ___________ .,, JID •Ull •11t9rıe blrDte eUBıme sini ....._ bdar ~ mlraeaatlert a • 
" mmdır. ~ vermele mecbur olduklarını ve iki V..- ltllallt ..,_ .... 11a tlt üt ~er kom!Qonclan param oluak dalıtıımMtadır. 

bundan böyle m tibl taflarla incilerin Bir milddettenbert Jtmnınn•• ,.ı . -------------------------..... 
atılmam için ..wıt,.,uar makamattan miyen Bollnda vapmtan JhnMum1p ( T 1 YAT R O L a. R 
ruhat a1mmw lbm olcluiunu natık gelmefe M11em'11anhr. 1111 
bulun.maktlıdır. Din Dk olank ıra... adlı Bollnda , ___________ ,,, 

• • vapuru it,,,.,.,_ ...._ mlhtm teblr tlJ&trola Tepebtpnda dram kwm•nda Müflls Mehmed Evrim masaaına ._ 
Danımarka denız ve hava miktarda eteri ..,.. ldNg ur·IL pa. .._ aaa ... a alacaklı doktor Kilaidfsl fatedtll ZJ'18l 
kuvvet'erini takviwe ediyor muk mmmcat. Mmyftf ... ~ de- o Kama 939 ayhluıdan itibaren hl~ tahliye,. ... 

KıDpeahaı 1 (A.A.) - UDU mDdı&a rl. boJa. wndk. smı, ipek lpQI, kur. r.ukW eaddtll tamedl tllmmda dar ayda "1z Yirmi Ura ltfbarile "'-"' 
nazın, hilkbıetin erchı, daaamna mua - f1IJl kablo aetirmiftir. ve ltliyecek klralann m6mtazeıı -
rlftnf arttmnU lll)9ttnde eldulUJıu ve Llmıaımıu ,.- İtalyan bandınlı Ulam aa& IUt da masrafı meyanında verilmesine ve AleJd. 
bunun için bU.vamta ver,nerl tezyld et- çıta dl Bari npcmı da. çelik efYw. Oğlumuz sandır Desipris ve Aleksandır Manda& 

r , - - ... .._... met uauHlne mBracaat edeceltnl bflcfjr- Jlatit ..,.. 1dniyevt ecza. boya. maki- lhı lstedili '15 liranın 8 ncı mraya bJd -
..... -•...-. mektedlr. HOkOmet, fki lllQD iemilL ild ne abamı, elektrik malzemesi, rayon Balk o,entl: Ba aqam t da kabuHlne mAa idareaiııce bnr verdm 

ft Bantuı nama PtllD e.- torpito ve iki 1r6c6k vapur utm 81wk .. iplii'o fot jraf mal?JPD>at vesaire ıe- olup manm bu suretle d6zeltildJli ... ,... _________ ..J tir. Hava kuvvetleri de ~ ttrmi~ Kediye Peynir olunur. (24008) 

•.ss11 •.H 

22.0875 21.H 
0.97 O.Na 
1.l'l'lı 1.17 



· .. - .. · Türkiye Cümhurjyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlh1: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıJaoı adedi : 266 

Zirat ve ticart ber ne'ri banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlaTa senede '4 dıtfa çekilecek kur'a ile ~ağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Lira 'ık 4,0)0 Lira 
4 " 500 " 2,0)0 
4 .. 250 " 1,000 

40 " 100 " 4,000 
100 .. 50 " 5,000 
120 tt 40 • 4,800 

,, 
,, 

" 
" ,, 

160 •• 20 " 3,200 ,, 
OIKKA T: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

diişmiyeıılere ikranıiye çıkhğı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikaııun, 1 Mart ve ı Hau. 
ran tarilıleriode çekilecektir. 

ilan 
Bandırma hUktlmet caddesinde kö
şebaşında kain iskele meydanında 
ve denize nazır ayda 25 lira icnr 
getirir ve halen bir kısmı Bandır-
ma Ticaret Odasının tahtı işgalin· 
de bulunan beton ve modern bir 
bina 11ahibl yedinden acele ıatılık
br. Talib olanların lstan bul Oııhı· 
ta Posta kutusu 1188, Telefon: 

~--• 44944 e mnracaut 41 __ ,. 

Zayi veraset ilamı 
Derununda veraset lllmı ve şa.hst evrakım 

bulunan cüzdanımı zayi ettim. Bulanların 

a.talıdaki adreaime göndenneler1nl tn.sanlyet 
namına rica ederim. 

Kumkapı Saraçisbak mahallesi 
14 numarada Makbule Günay 

lstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Müflis l\Iehmed Evrim ma::;ası!1a g~1~n 
alacaklı Kazım Tülbentçi vekili Kalodmm 
kira olmak üzere istediği 765 üranıı:. el -
tıneı sıraya kayd ve kabulüne ve mufli -
sin emtiası mezkur dükkanda bulun~ıı .. -
dığından imtiyaz taleb~n~n. :eddıne ıflas 
idaresince karar verildıği ılan olunu

8
r). 

(2400 

İIAn Tarifemiz 
Telr. ıUtun santim! .......................... 

Birinci sah:le 400 kuruı 
ikinci sahif• 250 » 
O çüncü sahil• 200 » 
Dördüncü. ıahif• 100 » 
/ç sahifeler 60 >> 

Son •ahil~ 40 » 
Muayyen blr müddet zarfında tu

Jaca m!ktard.ı !lln yaptıracaklu 
ayrıca ten.zuA• .. ı tarıtem!zden lstlfade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrelı: 
sayfa iIAnlar için ayn bir tarife derp~ 
edllınlştlr. 

Son Posta'nın t!cart 11Anlanna afd 
işler 1çln ~u ıı.drese müracaat edil
melidir. 

Uanc1lık Kollf'lrtlt Slrketl 
Ka hramaıı.zade Ban 

Ankara caddeaJ 
--~-..-----....-..---.-.ıı-~~f:-:::':;~:~~-.... ·-······· 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLiotz. 

1 
ESKi ve YENi ROMATiZMA, LUMBAGO, Si
y ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DİZ. KALÇA ve 
soğuk algınlıklanndan ileri gelen şiddetli ağrıları 

tesk1n ve izale eder. 

Eczacı Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Küçük Yozgat Barut fabrikasında LsUhdam edilmek -Uzere bir eczacı alınacaktır. 3868 
sa.yılı kanun hükünılerlne göre ücret nrllecektir. Askerliğini yapm1" olanlardan talib 
olanlıırın blr lstlda Ue en geç ıo Şubat 1940 tarlhlne kadar Umum Müdiirlü!e maraca. 
atları. c893e 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Köprllrlen lfoğaziçine 8- 60 n 162 ve Boğaziçinde~ . Köprtıre 81 n 99 
numımılı seferler; yapım vapurı.uımız 6.2.940 ttırıbınden ıtlbaren KO· 

~--••••~ çuksu PlAj iskelesine uğramıyllcaktır. ••••••••" 

Yük~ek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz parazitoloji enstitü-

süne bir asistan alınacak 
!mtihan 21/Mart/ 940 Perşembe ıü.nil 10 dadır. 
Imtl~ana aşağıdaki şartları hais olanlar glrebll.ll 
1 - An tahsıu en az iyt derece ııe bitl.rmi4 olmak 
2 - Asgari ecnebi bir dlle vlkıt bulunmat. 
3 - 30 yaşını geçmemi§ olmak. 
4 

- Ziraat Vek~etlnln teşlı:illtında en u blr s~ne çalıoarak namzetııRlnt btttrmlt 
ve asil memur olmut bulunmak. 

5 - Askerliğini bltlrmiş olmak. 

6 - Memurin kanununun beşinci maddesindeki tstenllen prtla.rı hais omıat. Taltb 
olanların lmtlhan günflne kadar rektörlüğe müracaatları, (824) -----

İst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Büyükçeknı.ece P.T.T. merkez blnaaı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. EksUtme 

21/2/ 940 Çarşamba saat 14,30 da B. Po,,tahane binası bir1ncl katta P.T.T, Mftdtırl~ o. 
da.smd:l toplanacak Alım Satım Koml.syonunda yapıl::ı.caktır. 

Keşif bedeli 1350 lira 27 kuruş, muvakkat teminat 102 liradır, 
Tal~?lerin olbaptakl keşlf 'Ye P.Ttnamelerlnl görmek ve muvakkat teminatlarını yatır_ 

mak uzere çalışma günlerinde mezkQr Müdürlük idari kalem levazım kı.mun&. elı:.slltme 
gün ve saatinde de en az blr taahbüdde 1000 liralık bll 148 benzer 1f yaptığına dair 1da. 
reıerlnden almış oldulu "feslkalara 1.sUnaderı İstanbul Vlllyetlne müracaat.la eltsll"' 
me tarthtnden a alin evveı alınınıt ebllyet ve 939 yılına ald Ticaret Oduı "YUlk&ll "' 
muvakkat temlnat ma~ tom~ona mü.racııatıa.n. c83b 


