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stina. ettiğimiz regine ku~et: 
artta ittihat, alkanlardaittibat,, 
Hariciye Vekilimiz Tngoslavyadan 
ayrıl rken so olarak banlar1. sOylecli 

Saracoğliı ile Yugoslav ve 1 

Yuna Başvekillerinin 

El 

AKmSllEI 
Peşte: "Konferansın 

seyrini Saracoğlu 
dikte etmiştir,, digor 

. Nişte yaptıkları mülakat 
Btiikan ekonomi komitesinin toplanması bekleniyor, 
Balkanlar arasında sanayi rekabetini bertaraf etmek 

için, bir plan vücude getirilecek 
İtalyan gazetelerinin neşriyab : '' Kararlarda 
ltaly anın riyaseti alhnda bir Balkan bloku tesi

sine müteallık hiçbir kelime yoktur. Esasen 
Roma böyle bir şeye talib olmamıştır! ,, 

Rumen gazetelerinin 
şayam dikkat neşriyatı 

Roma 5 (A.A.) - Stefani ajan1U1dan: 
Gazetelerin Belgrad Balkan konferan

sının netayici hakkmciaki mütalealan bil
hassa İtalyan matbuatının derpiJ etmiş ol 
duğu veçhile, bu konf eranmı sansasyonel 
bir neticeye varmamış, yalnız A vrupanın 
cenubu prkisinde sulhün muhafazası. hu-

' susundaki :menfaat ve azmini teyid etmiş 
bulunduğu merkezindedil'. 

,. Giornale d1talia, diyot ki: cBalkan an-
tantının karar suretlerinde f talyanm ri
yaseti altında bir Balkan bloku tesisine 
müteallik olarak Faris ve Londra tara -
fından derpiş edilmi§ olan proje hakkın· 
da hiç bir kelime yoktur. ,. 

Esasen Roma böyle bir fe~ talib ol
mamıştır. 

Muhariblerden şuna veya buna az çok 
müsaid bir hattı hareket ittihaz edilece
ğine delalet edecek hiç bir kelime de 
yoktur. Bütün Balkan memleketleri Av
rupa ihtilUınm haricinde kalmak husu • 
sundak:i arzularını beyan ve izhar etrniş
lerdir. Bu sulh ve bitaraflık hareketi bil- Toplantıya iştirak eden dört nazır 

(Devamı 11 inci sayfada) - Bulgar karikatürü -
B 1 d 5 (H Yııgos1a:.ı başvekili ile Hariciye Vekilimi% bi1' musahabe esnasında 

e gra usust ın h b' · . 
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= unanıstan baş - ı(Devamı 11 ıncı sayfada) 7 I_ 

fro ·ı davasını·n fı~kas~n~ d~h~_imha Universitenin derdleri 
d v A ettıklerını blldırıyorlar Talebe çayları, gençlerin Üniversiteye aid şikayet ve uyan ırdıgı alaka ~:..ı:.~n~~.ber~!'.~! ih~iyaçlarını toplu ~ir şekilde orta~a ~tara~ Üzerlerinde 

yeni ve parlak bir mfer daha kazanmıt- 1 munakaşa etmelerı bakımından ıstıfadeh olmaktadıı 
lardır. 

Ladoga gölünij.n fimaltnde tahaşşüd et
miş olan 18 inci Sovyet fırkası, bir hafta 

(Devama 3 ünca sayfada) 

/'·······································-····· .. ···-··, 
Milli Şefin i 

te,ekkii.rleri i 
Ankara 5 (A.A.) - Riyaseticüm -

• bur umumi katibliğinden· 
Reisicümhur, geçirdiği küçük a -

:ıneliyat münasebetila arkadaş ve va
tandaşlarınd'an aldıkları muhabbet : 
telgraf ve mektublarmdan pek mü - i 
teşekkirdirler. Bu tebliğin minnet i 
hissiyatının ifadesi olarak kabulünü i Dilnkil çayda buluııon talebelerden 'bir gnıp 
bütün. telgr~f ve mektub sahihlerin - 1 'O'niversite rektörü ikinci 1;ayım dün Rektör yann akşam da Edebiyat Fa · 

: den nca edıyorlar. 1 Hukuk ve İktısad Fakülteleri iOn sınıf kültesi son sınıf tale-belerine bır çay ve-

.Mahkeme salonuna bir bakı§ CYaınn ı ncD. 1&J'fada ma.hkeme rituııa.n.da) \.--··-··---·-·--.. -·/ talebelerine vermiftir recektir. (Deva.mı. 11 inci ıayfada.J 



2 Sayfa 

Her gün _ .. _ 
Balkan antantının 
Yeni/ennıesi uzun bir 
Hizmetin şerefli bir 
Neticesidir 

Ekrem Ufaklıgl1 ~ 

B alkan antantının son toplantısı 

fimdiye kadar yapmış olduğu 

toplantıların en mühimmi oldu. 
Toplantı dört devleti yckdiğerine bağ

lıyan muahedenin sonuncu yılına tesadüf 
ediyordu. Harb içind~ akted\liyordu, bir
&irine zıd. birbirine düşman menfaatler 
arasında konuşulacaktı, '5stelik siyasi ha
va da elektrikle doluydu. 

Bir inkıta olmasına ihtimal veren !az
la bedbinler bulunabilirdi, üç gün süren 
müzakerenin içinden inkıta yerine bir 
perçinleme ile çıkıldı. Bu muvaffakiyetin 
sebebini Balkanlılann her şeyden evvel 
kendi menfaatlerini düşünmelerinde, ha
riçten gelen telkinlerin de sağlam muha
keme önünde tesirsiz kalmış olmalarmda 
aramalıyız. 

* 

. _...___ __ 

SON POSTA 

Resimli Bakale : = lnıanı işi yükseltir, sözü degil =-

Şubat 6 

Sözün kısası 

Milli serveti koruma 
Çarelerinden.. · 

E. Ekrem Talu 

p ransız gazet"1 ~ri ·in bırinde, va• 
tandaşlar~ hitab eden şöyle bJ~ 

ilan gördüm: 
.Okunınws gazeteleri, l:izumsuz klğıd 

parr,alarını ve kumaş kırpıntılarını at
mayın. Onlan sizden ge?ip alacaklar.> 

Resmi ağızdan çıktığı belli olan bu il~ 
boşuna değildir. Harb halinde bulunan 
bir memleket, en ehc>mmiyetsiz görü:ten 
şeylerden istifade yolunu bulmakln ken· 
di tahammül kabiliyetini şüphesiz artın.r. 

Fazıl arkadaşım Profesör Hazım Atıl 
lKuyucak geçen gün [Ulusl gazetesinde 
I çıkan güzel bir makalesinde bu ınevzua 
temas ediyordu. 

f 
Modern harb sistemi milletlerin mu· 

kadderatını sade silahfarın taliine bırak· 
mıvor. İki devlet arasmda başlıynn müca. 

f 
dele. hasmın varlı~ını temelinden sars
mak için onu her cepheden tazyik ediyor.' 

[
Ve bazan en büyük tazyik iktısadi olu· 
vor. Düşman, karada ve denizde aldıb 

tedbirlerle karşı memleketin endüstrisini 
_.__...""""'_ • ra nihavet boyun C'ğmde mecbur etmeli 

I.ugat kitabuıda bulabileceğiniz en iyi sıfatları toplnyı -
n~z. ncpsmi uzun bir liste ha!inde yazınız ve bir nişan ~ek
linde oeğendiğini:t ad'aının göğsüne takınız, yükseltmeyı ·~· 
tediğinız adamı alçaltmak için bundan daha iyj bir çare 
bulunamaz. 

1nsaı.ı 13yı~ c,lmadığı takdirkar kelimeler değil. yaptığı 
Wrük hadi~elcrle. gördüğü mühim işler yükseltir: Tek 
l:.:r ınuva(fakiyet kıızan, tek bir iş gör, bin kişiden dinliye -
c~ğin 1ltfüıttan kuvvet itibari1e üstündür, insanın reklamı 

istihlak maddelPrini kıtlaştırmak ve bu 
suretle, o memleket halkını sıkmak, bu• 
naltmak ve böylece maneviyatını kıra kı· 
ra sihayet boyun eğmeğe mecbur etmeli 
kavgısındadır. 

Bitaraf memleketlerden birinin bitaraf 
bir gazetesinde bitaraf bir muharrir, la
ket dili ve kanı Fransız olduğu için Fran
sayı çok seven bir muharrir daha üç beş 
gün evvel Balkanlılann vaziyetlerini t~t
kik ederken şu cümleyi yazmıştı: 

kendi ı~idir. Cnğrafi vaziyeti müsaid, denizaşıq 
_c:a::::ı:::s:ıo:====--=-ı::::-r:::ıc:z==========================:oıaı:=======-:::a======= müc:tpmJckelerind't>n her türlü iptidai 

- cGeçen muharebede diplomat mü
cadelelerinin en şiddetlileri İstanbulda, 
Bükreşte, Sofya ve Atinada cereyan etti. 
Orta Avrupa imparatorlukları ile demok
rasiler Balkanlılann askeri müzaheretle-

Kıı111 l·zer:nde 
J(agaJ: sporu 
Yapan genç kızlar 

maddeleri ve havayici zaruriyeyi gemile-
rinin himayesinde gr>tirtmek imkanına 
malik devletler bi1e bu sckildeki bir taz:. 
yikten muztarib olabiliyorlar. Navlun fi. 
atlan, s]J?ortn primleri, amele ücretlerı, 

,,,_ ...... H ...................... b··:···· ··f···k·········-····" l n git iz o rd Ular ı ~~ ;~~a b!:~t~a~le~;.s::;~~i :~P~=~~ t ::~) 
ergun ır 1 ra ; BB.fllllumandanının mac:ında kuPanıldığından, azalmıştır. 

• ----- ~ ~ F.ntlüstrinin muhta" nlduğu iptidai mad·' 
:.:. Napolyonun yapamadıgı" 01:.· Oğlu da asker cfeı,,ri kısmen dahiıcl'en 1nTTitn e:vı('mekt~ 

f:n•da ve z:ıruret vardır. 1<:te bundan do-

rini temin etmek için çarpışıyorlardı. Fa
kat artık Balkanlılar dama tahtasınd'a bir 
veya iki hanenin kazanılması için feda e
clilen koz rolünü oynamaktan yoruldular, 
hiçbfr taraf için de çarpışmak hevesinde 
değildirler> demişti. 

* 
Kar yüzü gör • : b l:wıdır ki Fran<:ız makamları J?fiZPtelere,' 

miyen Knlifomi- ~. en yaptım o hıhscv1ediğim ilanı vemıislı>r<lir. ! 
yada Amerikalı • Vaterlo harbini kazaMıı Welliııg - Evlerden toplatılacak o ka~ıd ve pa,, 

Bitaraf meslektaşımızın ışaret ettiği sporcu kı.z.laı yep i i tem dükünün zamanında İngiliz asıl - cnvralardan ne istif adı:> vardır demeviniz. 
nokta, onun muhakemesinden şeklen yeni bir spor keı- ~ i zadcleri av avlarlarken t.ahçeleT, ıar· Gene bir Fran.c;-ız foylesofunun kativetls 
biraz farklı 0 1arak dünyamn bu kırasın- ietm~erdır. Eski İ lalar arasına atlannı sürerlerdi, bu ifade ev1emiş oldu~ bir hakikat vardır: 
da ol.sun sulhü korumak lüzumu halinde ağıza yeni tRam ( i yüzden tarlalardaki ekınleTin bozul _ Yeryüzünde hiçbir y~V zivan olmaz .. hi4 
Balkan murahhaslarının iizerinde itti - kabilinden olan bu 1 duğu olurdu. İ bir şey yeniden yaratılmaz! 
ha<l etmiş olduklan ilk noktadır. sporun en başta , İ Bir gün bir tarla sahibi, cwa ~ıkan : Eşva. mebdeli ve müntE>hası olmıvı:ın bb 

· k f .. k df>Vl'idaim kanununa tabidir. En ufak bir Arzu mti~tere , men ant muştere , ga- 6e1en malzeme!f asılzadelerin tarlasına doğrc dolu diz-
il ·· • cföküntü, bir zerre. herh:ın(?i hır kıvmetll 

ye birdir. Fakat mı.işterek arzu e muş- kayaklar ve plaJ· 1• gı·n ilerlediklerini gördti. Yana~nsı-
Y"- eşvanın v:ücude gelmPsindP Amil olnbilir. 

terek menfaati takib ederek müşterek ga- kumlarıdır. Ame .. 1 nı rag~ırdı.: T 1 ~ Hazım Atıfın yazdığı ~ibi: c .. üzml'lsuz 
yeye varmak için geçilecek Y0

1
da rikalı kızlar bu • - Tarlanın çit kapu.'lnı kapa, ken· ve faydasız diye atılan maddeler arasında 

htt devletin kendisine mah!'lls bir husu- b."Umlarda, ayni İ din de önünde dur, hiç bırini sokrr.a! k:!Jtıd. demir, cam. mensucat ve kimya 
lliyeti mcvcud olduğu meydandadır. sürat ve zevkle ! YanC1§1114 efendisinin söziinü dinle- sanaviimi7..e sid<!!'tle Jü711mlu olan ham 

Biz muayyen saha1arda, muayyen ah- 1 kayak kayıldığı 1 di. Tarlanın çit kapısını kapadı ue maddeler tedariki mümkündür.> ' 
ftle göre muayyen taahhüdler altında· iddiasındadırlar. ! orada kaldı. AsılzadcLe.,. geldiler. Çit Ve sayın iktı.c:;ad bilginimiz bu im'k~"' 
11%, garb devletlerine bağlı bulunuyoruz., : kapısını açmasını söylediler· dan bizce de ve sfmdid',,.n ic:tifade icin be ... 
Romanya ile Yunanistan ise garb devlet- Macaristan ile Romanya bahsinde de Yu· i _ Hayır, açamam, dedi, efendim ledive1erce veyahud ki doitnıdan dnğru-1 

terinin sadece bir taraflı garantilerinden goslavyaya uzl~ıncı birer rol verilmiş- İ bana böyle emretti. ya hükumetçe maq-afsız bir teşkilat kur~ 
müstefiddirler, YugcrSlavyaya gelince o, tir. :.· mak lüzumunu ileriye çllrüyor. - Wellington dükü de aralarında idi: 
büsbütün .serbesttir. Binaenaleyh toplan· Yeni kararla ~alkım devletlerini yek- i İngiliz kuvvetleri başkumandanı Ge _ Ben de bu hususta kendisile tamamen 
tıdan sonra nşecli1en resmi tebliğin i- diğerine batlıyan muahedenin müddeti i - Aç kapıyı gireı.:eğiz! neral Gortun oğlu ukere alın.ını...+ır. Bu hemfikirim. Milletimizin tasarruf fikri 

~ dah 1 y : Diye bağırdı. Yancşma dük11 tanı • ~· ve hareketi yalnız paraya rr.ünhasır kal· 
kinci maddesinde miişterek hedefe var- yeuı sene a \1%11.tı ıyor. eni müddet : resim delikanlının -.....lasının önünde no-~ • mıştı. Fakat gene kapıyı uçmadı. ~ - 11" 1 1 d B'lhassa b .. .:: .... 
mak için her devlet tarafından takib eni- harb içinde başlıyor, bir kısmı harb için- ! bet beklovi..; ... ı " ktedir mavrp şumu u 0 ma ı ır. 1 U)ua 

• - Dük hazretleri bir emir verildi- '-J~ gfuterme • ~c-hirlPrimirTde. milyonlıır'a yurddaşnı 
lecek hususi yolun işaret edildiğini görü- de, hiç şüphesiz .sıkı temasın muhafazası- ! fT1inlük istihlak artıklan "ene memleket 

i ed buhr lı h Ad : ği zaman o emrin harfi harfine yeri· "'u .. 
10ruz, tebliğde aynen: nı stilzam en nn a iseler ara- "J Harbı·n kurbanı olan nPfine kullanılırsa mi11i !'efah:ı vardım 

- «Dört devletin, Avrupanın bu kıs- sında geçecektir. ne getirilmesini çok isterler. Ben de eder. Fransa .ı?ibi zengin bir mem1ekette 
h bd B ık tı i ahd d b . i etendimden emir nldım. Emrini yeri- dala 11· t · d v ' mını ar en korumak için bugünkü ıh- a an antan çerçeves m u ır 1 man r harb vazivctinin tece ı e t1r igi bir ha· 

tilAf karşısındaki vaziyetlerini muhafaza gayeye göre t~ edilmişti, basit görünü- i ne getirmeliyim. kikatten bi?:im sulh wmanmrla ibret ala· 
wretile tamamen muslihane olan .sija- şüyle ikinci devresinin damgnsı da ~yle- ! Dük bu sözü beğenm4ti. Arkacl~- Harbin tevlid cyleclifi sebebl~ dolayı- rak istifade etm('miz lilzı:ndır. Huıru~ile 
setlerine devamı. edecekleri cümlesi ya- dir. Hakikatte genişleme, snğlamlaşma, j Zanna dönmek işaretini verdi, dön - sile Kanada hüktlmetl; Alberta eyaleti ki biz, sanaviim'ze lazım olan iptid'at 

lnıışt t 11 ist'd d 1 is 'kb ld if J düler. dahilinde •Wainwright milli parkınrlaı. maddelC'ri harictı;-n dö~z!e teda:ik etmelt 
z.ı ır. eme eşme ı a ı i e tı a e a e- Onlar döner dön~z yanaşma, efen· bulunnn mandaların itlAfına karar ver- mPcburivE'tindevız. Buvnk şehır beledf .. 

Demek oluyor ki, Balkan d('v?ctleri deceği rol ilk safhasındakindcn daha mü· İ rd miştir. veierimizin ne vaoacaklarını bilemPdili· 
Balkanlarda sulhü korumak bahsi üze- him olacakbr. Balkan antantına bu kıt'a- : disine bağı ı: k t d' N 1 onun B nd . llPri VP et{!k doln~u paralar verip imha 
rinde mutabık kalmışlardır, içlerinden da sulbü muhafaza etmek bakımından ! - Hele gel ba c en ı, ap?. Y • u ma alann ıtllfı geçen hafta ik- ettirni~lPr1 C'Öl"C'Öoiin arMmda işe vara-
her birisi de alınış olduğu siyasi vaziyeti bu imktmı verebilmek bile başlı başına i yapamadığını ben yaptım. Duk ters- ~ rnnl edilmiştir. Bu mandaların itlafı me- vacak <l'Xküntüler tasfivnve tal:ıi tutulur• 
muhafaza ebnekte serôest bırakmışlar-ı bir muvaffakiyettir. Bu muvnffakiyette i yüzü döndü. : selesi avcılan sevindirmiştir. Avcılar, sa eld!' Pdilec<''k h<ırine a{inün birinde şa• 
dır. Filhakika Balkanlılardnn bazıları Bulgaristanı da unutmamak şartile her ı'- ---' s:ıbahtan akşama kadar günlerce manda sılacak b;u kevfiv'-'t ve kemmivct arzcder, 
cbitaraf. tırlar, baz.ı1arı da charb hari- Balkanlının mühim bir şeref hissesi var- 246 000 Türk lirasına avlanuşlardır. A1nkadar makamlnr bu meselenin Ü• 
eh d'irler ve bu şekilde knlacak1ardır. Bu- dır. Türk hariciyesinin dün, bugün dPğll, • 

1 
Sam Purshell adında bir avcı 3B gün :zerinde ehl'mmivPtle durmalıdır!Rr. Pro-

nun içindir ki, tebliğde Balkanlılann ehi- ta Loz.an sulhünün imzalandığı. Türk • satın a.ınan at içinde 2095 manda öldürmaztür. foc:ör Hazım Atıfın 3 Subat tarihli Ulus .. 
tarafı veya charb harici> kalacakları Yunan ittifakının ~ktedildiği gündenberi 1934 senesinde yapılmış olan at yarış- taki nıakalesi çok yerinde bır irsadclır. 
kaydı kullanılmıyarak, çok mahirane, bu şerefli yolda ifa ettiqi hizmetten do- larında bliyük mükôfatı kazanan cWind- tam 216.000 Türk Urasına satın alınmış- İ!: :Sankası ves:ıir mali müessesell'rimi-
çok hesablı bir başka üade şekli ihtiyar layı kendi kendimizi teb ike müstahak 1 sor Lad11 adındaki at bir sıgortn kumpan- tır. Kumpnnya bu atı tekrar yanşa dahil zin himmetile millette uyanan tasarnrl 
edilmiştir. görüyoruz. Ekrc;m Uşaklıq;~ yosı tarafından Kanunusaninin 23 ünde ettirmek niyetindedir. fih"Ti bu mühim davayı da kolayca kavra1 

Topıantının sonunda n('şredilen tebl'- yacaktır. 

tin asıl ruhu ilk iki maddesinde toplan
m14 o1masına rağmen: 

- •Antantın hiç kimse aleyhine mü
teveccih olmadığını ve her birinin hak, 
lstl'klAl ve rnllll topraklarının korunması
na müşterek bir surette nigehban> ola
caklannı kaydeden üçüncü maddesi ile 

- cKomşu devletlerle karşılıklı anla~ 
11117 nıhu d8hllinde dostluk münasebetle
ri idame ve inkişaf ettirmek:a arzusunu 
kaydeden dördüncü maddesinin eheınıni
yeti de daha evvelkilerden az de~ildir. 

Demek oluyor ki. Bulgaristan ve Mn
carlstanla bir anlaşma temin etmek için 
açık bir yol bırakılmış. müstereken ko
runacak topraklan tavsif içfn kullamlan 
cmlllf» ke1lrnem bir tefsire göre havayı 
yumuşatın k için kasten ilave edilmiştir 
ve hususi habe-rlel't' bakılacak olursa bu 
gaye ile Bulgaristan bal s.indr> Türki:;ey,.., 

1 STER 1 NAN. 1 STER INANMAI 
Kadıköyünde oturan bir arkadaşımız anlattı: 

- Dün sabah, gene sisin azizliğine kurban olduk. Sa -
bahın .saat yedis.indcn itibaren kumluğu dolduran vcpur 
yolculannın arasına biz de karıştık. Sis hak;katen kec:ifti, 
iskeleden Haydarpaşı mendireğini bile seçmek mümkün 
olamıyordu. Sutler ilerledikçe, sisin daha kesafet peyda 
ettiğini gördük, dokuz raddelerine doğru, Adad:m bir va
pur geldi. Burnu ile Kadıköy iske1esine bir selam vedikten 
scnra HaydarpB{a lstikrunetine doğruldu. Bizim de vapu
Ta bineceğiz diye duyduğumuz sevfaç ~ursağımızda kaldı. 
Yanın saat sonra sili biraz açılır gibi oldu, ve Haydarpaşa. 
da dört vapurun beklemekte olduğunu görd~k. Kalabalık 
arttıkça nrbnJib. cMadernki ufuk göründ!i, şımdi bu Hay -
darpaşada duran vapurlardan ikisi Kadıköy iskelesine dO-

nPr, bi7.i nlır:ı. diye düşündük. Halbuki ne gezer bird H 
d d ,_1 bü' .. +....... , en ay
arpaşa a~ tün vapurların, .urıanbula doğru yol a~dık-

larını ~ayretJc seyrettik. Al!Jı:adar makamlara bJıcı ,J k 
b

. '"T vur~u , 
ızc: 

- Efendim, usul, nizam böyledir. Bu vapurlar Ada v~
purlarıdır, tarüe mucibince Haydarpaşaya uğramalan _ 
dan da köprüye gitmeleri, köprüden dıe tekrıır bu kı~~;a 
cer edilmeleri lazımdır! cevabını verdllu-. ra 

Normal zamanlarda tarife fkthasınca hareket edilmc-;i 
icab ettiğine can ve gönUlden kanifz. Fakat böyle esnaf 
tüccar, ınektebli, memur, küçQk. büyük -yüz:lerce yolcunu~ 
muztar bir halde kaldıklan anormal zamanlarda bu hare _ 
ket tarzının doğru olduğuna biz inanmadık. Fakat ey 
okuyucu sen. 
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Turk - Bulgar hududunda bir hadise 

Bulgarlar dostluklarının 
bir nişanesini gösterdiler 

Silahlanma usulunde 
yenilik : Trampa 

Almanlar Sovyetlere 
kruvazör verip denizalb 

alıyorlarmış 

Müttefiklerin Yüksek 
Harb Şiirası dün 
Pariste toplandı 

Londra 5 (Hususi) - İngiliz - Fransız l lerinde, Ronald Canpele, Cadogan, Dudl7, 
yüksek harb şılrası, bu sabah Pariste be- Paud, General İronside ve Fransa namı-
finci içtimaını akdetmiştir. na Daladye, Campinchi, Lachamere, Deri 

Ö"'lede 1 ıl ·çı il t bes, General Gamlen, Amiral Dar • 

Yanlışlıkla Bulgar topraklarına giren iki askerimiz 
silahlarile birlikte Türk makamlarına iade edildiler 

Lond,.a J (A.A.) - Deyli Meyi ve 
Deyli Telegraf gazetelerinin yazılan -
na göre. Almanya Sovyetler Birliğine 
silah ve mühimmat vermektedir. Bu 
yardım halen Berlinde tetkik edilmek
te olan daha umumt bir plana dahil bu 
lunmaktadır. 

6 n evve yap an ı una ç aaa . . 
ak amld · t· d'a "ki t ..:'-"'"tü lan. General Willenın ve Gene• ve ş ıç una 1 saa auuu"'"9 r. .. 

ral Decomp bulunmuşlardır. Şura, Fran-
Yüluek 16.ranın akşamki toplantısın- aız - İngiliz elbirliğine gitgide daha mü. 

dan evvel, İngiliz - Fransız l!rkaru har'!:>i- e.ssir bir mahiyet temin etmek üzere hali 
ye heyetleri de General Gamlenin riya - hazır vaziyetin muhtelif cephelerini tet
seti altında bir toplanu yapmI.§lar ve tek- kik etmiştir 

Sofya 5 (A.A) - Bulgar ajansı bild1 -
~r: 

İki Türk askeri, yanlıılıkla Bulgar a
razisine cirmif!er ve orada tevkif edil -
mitlerdir. Türk - Bulgar iyi komşuluk 
IDÜnasebetleri dolayısile, bu iki Türk as
keri serbest bırakılmıf ve silahlan ile 
birlikte Türk makamlarına teslim edil • 
m.l.ftir. 

istanbulun yardımı 
bir milyonu geçti 

Ankara 5 (A.A. )- Bir sürek avı e. -
nasında yanlışlıkla Bul gar topraklarına 

giren iki ukerimiz Bulgar maka.matı ta
rafından ailJıhlarile birlikte iade edilmiş
tir. 

Bu wretle Bulgar makamatı lld mem

leket arasında mevcud dostluğun biı: n1 -

pnesini göstemüftir. 

Fransız Bahriye 
Nazırının beyanatı 

Bir Baltık limanından hareket eden 
iki Alman gemisi Cuma günü öğleden 
sonra Oslonun cenubunda kara sula -
rında vapura iki Norveçli pilot almış -
!ardır. Vapurlarda Petsamo ve Mur -
mansk bölgesindeki Sovyet kuvvetle -
ıine giden top ve mühimmat bulunmak 
ta idi. 

nik meseleleri göriiJmil~erdtr. Bilhassa iaşe meselesi tetkik ed.ilmit" 
Yüksek ftlı'anın toplantılannda Büyük tir. Gö1Jden geçirilen bütün hususat üze. 

Britanya namına Çemberlayn, Halifaks, rinde tam bir mutabakat husul bulmu., 
Çörçil, Kingsley Wood, Staniey, refakat tur. 

Finler bir Sovyet fırkasım daha 
imha ettiklerini bildiriyorlar 

İstanbul 5 (AA.) - Son iki gün Paris S (Hususi) - Fransız bahriye 

Bütün seyahatleri müddetince İs -
kandinnv kara sulan içinde seyahat e
debilecek olan bu iki Alman vapuru -
nun h:ımulelerini hafta sonunda Pet -
samoya boşaltacak.lan zannedilmekte -
dir. 

(B&jtarafı t iud ayfada) 
süren kanlı ve fiddetli çarpışmalardan 
&<W"a, nihayet tamamen mağlub edilntiş
tir. 

Helsinki 5 (A.A.) - Dün Finllndiya • 
nın batı-cenubu üzerinde yapılan bom
bardımanlar esnasında düşman bilhas11 
Eckenes'i ve Abo'yu hedei tutmuştur r 

Abo'çla yangınlar çıkm1şsa da ö!en ol • 
mamıştır. 

zarlında Erzincan felaketzedeleri için nazın Kampenki bugün beyanatta bu -
fehrimizdeki Kızılay veznelerine 8.516 lunarak, harb başlanğıcında 55 taiıtel
lira teslim edilmiştir. Bu suretle istan- bahiri olan Almanyanın, şimdiye kadar 
buldaki teberrüler yekılnu 1.000.061 en az 40 tahtelbahirinin batırılmış ol -
liraya.· baliğ olmuştur. duğunu, Alınan donanmasının denizle-
f ngili7ler :r.elzele felaketzedeleri için re açılmaktan korkarak. üslerine ıığın-

İki muhabir şurasını da kaydedi -
yorlar ki. ilrl Alman bahriye dairesi 
harb qcrnisi mübadelesi için Moskova 
ile müzakereye başlamıştır. Almanya
nm 15 denizaltı mukabilinde So\ryet -
ler Birliği~ Hipper sınıfından kruva
zörler veril~ği bildirilmektedir. 

Fırkanın 15 ila 20 bin ki§iden ibaret 
olan mevcudu, kısmen imha edilmiş, ki.B· 

men de esir alınmıştır. Radyo, halkı casusluğa karşı dikkatli 
davrarunağa davet etmektedit. Bununlı 
beraber bu mesele çok mühim değildır 
Casuslar paraşütle hali yerlere inmekte 
sonradan kalabalık yerlere sokulmakta· 
dırlar. 

yeni yardımlar yapıyorlar mış bulunduğunu söylemiştir. Fin tebliği 
Helsinki 5 (Finlandiya tebliği) - Ka

rada Kareli berzahında, dlişman, 4 Şubat 
sabahı taarruza geçmiş ve püskürtülınüt-

Londra 5 (A.A.) - Zelzele felaket- Nazır. müttefikler donanmasının Al-
zedelerine ya ılacak yardım için te - man harb gemiJerile çarpışmağa daima 
şekkül eden İngiliz - Türk komitesi ta- hazır bulunduğunu, f .. at Almanların 
rafınd n Türkiyeye gönderilen Sir böyle bir çarpışmadan sakındıklarını 
Wyndh~m buf{Ün Londraya çektiği bir beyan etmiş ~ Fran.!ız donanmasına 
telgrafta 50.000 felaketzede için ayak- 45 mil sür'atle bir distroyerin illve e
kabı. battaniye. çivi. pencere camı ve dildiğini bildirmiştir. 

istanbulda kuvvetli 
iki zelzele oldu 

tür. . . . . A Bu sabah Sovyet tayyareleri §imald• 
. Ladoganın ş~ali şarkısın~e, .~ınl~ - Knjan şehrine taarruz etmişlerdir. 

d.iyalılar, keza ıkı taarruzu puskurtmu~ - Helsinki 5 (A.A.) _ Şehir dün haroin 
l~r~:. So_vy~.t istinat ~oktası tamamen bidayetindcnberi 37 ci defa oforak bom • 
supurulm~ştur. Sovyet;er 500 ne:er. za • bardunan edilmiştir. ünıversit~ binasa 
yi~t verm~ler ve 7 t~~ 4 top, k:ıllıyetli hasara uğramıştır. 

çinkoya ihtiyaç olduğunu bildirmiş -
ttr. 

Telgra<f keza ilaç ihtiyacının ... acil 
oldu - unu bildirmektedir. 

* Ankara 5 (A.A.) - Zelzele felaket-
zedelerine yardmı icin İngilterede t ... 
~l<ki"l eden Türk - İngiliz yardım he
yetinin mümessili emekli general Cde
eds Erz:incandan ayrılırken intıbalan
nı soranl:ıra: cHükumet tarafından alı
nan tedbirler çok isabetli ve yerinde -
dir• demiş, ve bunlardan hayranlıkla 
baho;etmiştir. 

ltalya, harice gitmek 
istiyen ltalyanların 

pasaportlarını ahyor 
Roma 5 (A.A..) - Reuter: İtalyan hü 

· kl'.kneti. ecnebi ınemlekeUere hareket 
etmek üzere olan bütün İtaolyanların 
pasa}.)()rtlarını ellerinden alma -a ka -
mr vermiştir . g 

Pasaport harnillen· kend"l . h' .. · ı enne ıç-
btr sebeb gosteri~ksizin pasaportla_ 
rıru alAkadar ınakarnata .ad d 

ı eye sa ece 
davet olunmuşlardır. 

Fransa Japonyayı şiddetle 
protesto etti 

Paris 5 ( A.A.) _ Resrnt ka k 
u1di 'ld·-· ·· yna tan """' rı ıgıne gore, Cuma gu·· .. F 

H . .:ıı . . . d nu ran -
sız mu çmısın eki Yunnan d 

1 +.J.. em ryo-
ıımun Japon ,,_.rYarecileri tarafından 
bombardımanı esnasında l ol k. . öl 

.. 0ern· 1 . ışı -
müitur. ıryo u bır Fransız · k 

"ddi şır e-tine aı · 
Tokvodaki Fransız_ büyü'k elçiliği 

tapon hü.kOmeti nezdınde şiddetli bir 
protestoda bulunmuştur. Tokyo hükti
metf protestoya henüz cevab vermemiş 
ttıı. 

Macaristındaki MDslDman 
cemaati reisi öldü 

Budapeşte 5 (A.A.) - Macaristan
~ Müslüman cemaati reisi Hüseyin 
ıuımi 52 yaşında olduğu halde dl.in 
p 40vtede ölmü ı·· -ı ş ur. 

Avusturya - Macaristan İmparator
luğu 1~manında da Müslüman cemaati 
reisi bulunan Hüseyin Hilmi, Gülbaba 
türbesinin de beke· · ıdı. 

Zelzele mm taka larmdakl 
icra takibatı Sarsınb Çerkeşin Ovacık 

nahiye ve köy )erinde 
tahribat yaptı 

mıktarda sılfilı ve muhmunat, fazla ola - 6 paraşütçü Viborg yakininde yere 
r~ 30 _otomobil terketmişlerd.ir. Aittoj<r inmeğe teşebbüs etmiş, fakat öldürülmüı 
kıde, bır Sovyet taarruzu hareket mev - lerdir. Bunların üzerinde bombalar bu -
ziine kad'ar püskürtülmüştür. Kuhmo iı - l .,.,. 

unm'"'i'~ur. 

Ankara 5 (Huaust) - İcra ve iflb ka
nununun 230 uncu maddesine istinaden 
zelzele mıntakalarında icra takiblerinin 
muayyen müddetle tatilı için temyiz bi
rinci hukuk dairesi reisi Fuad Demirel • 

tikametinde muharebeler devam etmek- Al 
1 

rd 
. . • . man arın ya nnı 

+-L ted.ir. Finlandıya tavyarelerl, muvaffa - B 5 (AA) H b"ld' · 
.ı.sıanbul 5 (A.A.) - Kandilli rasadha- • ern . . - avas ı ırıyor: 

kiyetli rnüteadd\d, k~şif uçuşlan ~tıpm_ış: Sovyet ordusunun Finland.iyadaki mu-nesinden: linin reisliğind9 Vekaletler mümesstlle -
rinden mörekkeb bir komisyon kurulmu§ 
tur. Bu müddet Heyeti Vekilece tayin e
dilecektir. 

lar düşman kıta arı ve hava uslerını ff k' ts' 1.w. ·· in Al R Bu gece saat 20 yi 17 dakika, 33 saniye ' . . va a ıye ız ıgı uzer e manyanın uı 
. bombardıman etmışlerdir. f ""li k • d ı · üh" geçe merkez üstü Istanbulöan 400 kilo - . d"" .. _ lm . yaya ıı as en yar ımı mese esı m ım 

metre mesafede tahmin edilen kuvvetli 1 _ ~~-uz .. S~vye~ta~a~esıl ı;:.uğru d~~ tefsirata sebeb olmaktadır. 

Milli Plyango Çarşamba 
gUnU çekiliyor 

bir zelzele kaydedilmiştir. 12 dakika son- du~rulduğü m a ·a o
5

an ~ :r or Berlin resmi mahfelleri, Almanyanm 
ra da ayni merkezden birinciye yakın tayy~e _ bul~namamıştır. ovy~ . ayya - Rus - Finlandiya harbi dışında kalmak 
ikinci bir sarsıntı daha gelmiştir. j relerı dfuı bilhassa Valamo, ~~ıv~~ta ;ın istediğini israrla teyide devam etmekle 

takalarını bombardıman etmış er ır. ın- beraber Berlinden Corriere del Ticino 
* 'Iandiyanın cenub ve şimali de keza bom- .' . • _ Ankara 5 (A.A.) - Millt piyango idl\

resinin birinci tertib planının ilk keşide~ 
önümüzdeki Çarşamba günü saat 10 da 
Ankara Halkevinde yapılacaktır. 

İnebolu 5 (A.A.) - Dün gece İnebolu- . . d . d' k d gazetesıne verılen malumata gore, mev-
jbardıman edilmışse e, şun ıye a ar . . d d B l" . M 

da 21/20 de iki sanıye süren, diğerı ce . . .. . 1 •1 h ı·d sım müsaa e e er etmez, er ımn os • 
hıç kimse olmemış, yanız sıvı a a ı en .. kA . . 1 ·· ·· d b 21,30 da üç saniye süren şiddetli ii{i zel- .. . . kova hu umetının ısrar an onun e oyun 
uç kişı yaralanmıştır. k k · l" b" vi k rl t 'ki zele olmuştur. Hasar yoktur. eğere az ço gız ı tr ne as e eşrı * Fasılasız hücumlar mesai organize etmesi mümkün bulun -

Garb cephesindeki vaziyet Kastamonu 5 (A.A.) - Dün gece Kas- Haparanda 5 (A.A.) - cİsveç - Fin maktadır. 
Y8 Alman leb '. iği tamonuda 20,20 de ve 20,32 de orta şid- hududunda•. Üstüste yapılan hücumlara Finllndiya cephesine Alman ordusuna 

Berlin 5 (A.A.) _Cephe tebliği: dette ve beşer saniye devam eden iki yer bakılırsa, Sovyet hükumeti Kızılordu mensub kıtaatı gönderecek ye_:de gönülld 
sarsıntısı hissedilmiştir. Hasar yoktur. ba}Tamını sıkıntısız tes'id' edebilmek tçin ismini taşıyacak olan kıtaat gonderilecek-

D. N. B. ajansı bildiriyor: b · * her ne pahasına olursa olsun müs et bır tir. 
Garb cephesinde. dün, iş'araı değer f M k · Al-

. . . Gümüjlıane 5 (A.A.) - Cumartesi ak- netice almak arzusundadır. Diğer tara tan os ovanın ernnne 
bır harlıse. olmaını.ştır. ~eıs~nbourg şamı iki hafif ve dün sabah da saat 7,50 Leningrada yeni takviye kıtaatı yağ - rnan zabitleri verildiği bildirilmektedir. 
şarklJlda bır Fraı:nz keşı~. müf::~esi. de orta şiddetli ve amudi bir zelzele ol- maktadır. Buna binaen cenub cephesinde Bu zabitler Finllndiya C'ephesindeld as • 
Lauter~en .. g~~~e .. teşebbus ~t~ıgı sı- muştur. Hasar yoktur. Sovyet tazyikinin artması beklenebilir. kert harek!ta doğrudan doğruya i§tirak 
rada pusk~~tülmuştur. S~hw:ıgı~ ce - * Kareli berzahında, Sovyetler yeni toı> etmiyecekler, Sovyet kıtaatının erkAnı 
nubu şar~ısınde, eh~mıy:tıı duşman ş. Karahisar 5 (A.A.) - Cumartesi ge çu kuvvetleri ve hücum arabaluile dur- harbfyelerinde fen müşaviri olarak bulu-
kuvvetıeı:le yapılan b~ m~.sadem~ es- cesl saat 21.35 de Ş. Karahi~arda hafif b.r madan hücum ediyorlar. nacaklardır: 
nasında bır Almmı keşıf mufrezesı. la- t lmuşt ....................................................................................... -----··------··--·--
ğım şeklinde yere gömülmüş düşman sarsın ı 0 ur. 
el bomba1arile ve topçu ateşile ağır su 
rette yaralanan iki nefer kaybetmiştir. 
Bunlar harb sahasında bırakılmıştır. 

vazifesini ifadan sonra, Nomansland'at 
Müfreze, maruz kaldığ'ı zayiata rağmen 
avdet etmiştir. 21 Kanunusani ile 31 
Kanunusani arasındaki müddet zar -
f ırıda, Alman tayya"I'eleri. her biri is
men gösterilmek şartile 6 bin ton gemi 

* Çankın 5 (Hususi) - Dünkfı :zelzele 
Çerkeş kazuının Ovacık nahiyesi ile köy 
}erinde oldukça mühim tahribat yapmlf -
tır. Ö1ü ve yaralı yoktur. 

Adlı teşkilat 
kanununda tadilat 

batırmıştır. Bundan başka. isimleri tes Ank S (Hususi) _ Adli V kl • 
bit edi!emiven müteaddid gemiler da- ara . ~· . e 
ha t h 'b dtl · t• Di-" b" t k leti adli te§killt kanununu dejiştıren bir a n e rnış ır. 5 er ır a ım . t . 
yolcu rl k d f 1 h proJe hazırlamaktadır. stmaf mahkeme-
ufir vapu arı, 0 a aT aza a~a-ra !erinin "ihdası mutasavver bulunduğun -
suh :tmışlardır ld, ekser ahvalde, men- dan hakimlerin vazife ve .salahiyetleri 

. olci.uklan limanlara avdet edeme- bakını d ~ilat kanununa yeni hil _ 
mı~l~rdır. İtimad edilir bir kayda na - 1-:~-' ıs ianla · zaruret hasıl olmuc:tur 
Zlfran d.. •• rf d Au.lluer AVe.iffie 'il • 

· uşman. son on gun za ın a. Ce hukuk muhakemeleri usulü ka-
Alman tav l . . . .. d 47 ·1~ 48 za ve 

. yare erı yuzun en. ı a lar na da bu tadilata uygun ve mü -
bın ton E!emi . t . t• D i h nun ı 

. . zayı e mış ır. en z ar - t azır bir -kn verilecek ve bu husus 
b ne aıd olan d.. k"" b"lA .1• en ... -. t . un u ı ancova ı ave e- bir proje ile Meclise teklif edilecektir. 
dınce, . ngıliz - Fransız ve bitaraf ti - Bu degış~· iklikler icabt olarak nüfus ka-
c;ıre fılosu zayı"atı 2 l K'" id · · · · 

Saı,abtan Sab&ba 

Bir suale ·cevab 
Belediye qlerlne dair yazdıtım fıkralarda ılk sik tekrar ettittm: 
- Radikal ı, yapmalL Radikal plan tutmab! ciimJesl muhterem bir k.arUml me. 

raklandırmq: ~Radikal ı,. nedir ıllye soruyor. 
Meraklı kariime (Raclikal) qtn ne olduiunu ~atayım. 
Türk inkılabı racllluıl bir lııJulibclır. Yani mqrutiyd inkdilu sibl 1arun Jam&

lat bir vlstihale. den ibaret detllcUr. Adeti bir (reform) dur. Ren•W-nce'dır. 
Yalnıs ••kil detişmiş detildir. Kah, düıünce. lUyadlar bir idil halinde dett.miftlr. 
Y2lnıa bldm delil deniınidn en bü:rük radikal hareketi Türk lııkt.ibldır. 

A . anunuc:an en çakçılığını men ve takıbı gıbı kanunlara 
Fransada komünist partisini ~ı,ır.Knnunusanıye katjar 200.000 ton- da yeni esaslar llavdir~ maksadile tadil -

ihyaya teş~f bus edildi ? ....................................................... _ ler teklifi mukarrer . 

Şimdi rele.lm pbircillkte (radikal) •. Bir f"hrin imarını derubde eden adam 
eter (raclikal) pnl Türk lnkdibı rlbi esaslı, temelli bir ı, yapmak lstiyona önce 
eline bir cetvel tahtası almalıdır. Meseli istanbulu misal olarak alalım. Galatadaa 
Taksime bir yClli m• açaeak. T Şehrin haritası üzerinde cetveUn bir ucunu Galata. 
ya bir ucunu Taksime ıetirmell •• kalın, kırmızı kalemle. i_kisinln arasını çis. 
melidir. işte bu dümdiis yol modem bir tehir yoludur. Çizgının hizasma yıkılma. 
aı tcab eden meseli tarihi bir mesdd, mimari kıymeti haiz bir çeşme, maddi deleri 
çolı. bir bina tesadüf ediyor, nkaf, ~~eler, asarı a~ika c_emiyeti iuyameUeri ko. 
panyor. Kula.tını tıkamalı, kaııma11 ındırm~I. Bu bı~. Şehırde bir ekmek ve fma 
meseı.esl mi var?. Bqünibı medeni tdılrlerınde bu ışler esasından balledllmittlr. 
Ekmelı. fabrikası mı yapmak lium. Derhal yapmalı. Amma birçolı: hususi men. 
faatler zarar cörecek, dedikodular ba1Jıyarakmı1. Kulatını tıkamalı •e fabrikayı 
kurmalı. Belediye zabıta makinesi iyi işlemiyor mu?. Derhal bir belediye mektebi 
açmalı, orta metteb Ye lise mezunlarını toplamalı. Bir iki yıl modenı 19blrcilill 
dersleri vermeli n sonra yük ek maaşla vazifeye başlatmalı. Ayhtın yüksek olmaa 
kadar vazifede ihmalin ceza'tl da. yuksek olmalı. Daha sonra b~edlye tallmatna. 
me1erl kayıdsız, şa.rtsıs herkes lçln, ayni zamanda bir an gevşemeden biitfüı 
•iddetne müstemirren tatbik edilmeli. Bugün verDen emirden yarın vaz geçilme. 
meli. ltl'eti, gelip geçici hareketlere ula gil'lpnemell. ! cırıs 5 (A.A.) - Polis Seine-et-Oic:c 'I Aşık Yunus 1 Yeni gUmrUkler mUfettişi 

depa ·ımaonmda gizli olarak komlinist Ya.zan: Muhittin Birgen Ankara 5 (Husus!) - GümrOkfer zatı 
perti '°)ini n ih·,•;ısına teşebbüs eden Uç ki-ı

1 

(BQiln 7 not •Jfamnda) işleri mlldilrii Safi Dumer Vekllet mü-
tiyi tevkif etmiştir. fettlfliifne naklen tayin edil.mifttr. 

iıte racJinl şehlrclllk budur. 

• 



t SaJfa SON POSTA 

( Sehir , llaberleri ) 
Karacaahmed mezarlığı 

tanzim edilecek 
Mezarlığa yeniden beş bin servi fidanı dikilerek yollar 

düzeltilecek ve muntazam bir hale ifrağ olunacak 

Sis yuzunden vapur 
seferleri intizamını 

kaybetti 
Dün sabah limanımızı gene kesif bir 

sis tabakası kap1~ bu yüzden vapur 
seferleri muvakkat bir ıaman için tama
men durmuştur. 

İs 1 di · · · · T h · · · 1 .,,. D Sis $abalı saat 5 de başlamışt gittikçe 

Şubat 6 

Afrodit davasının 
uyandırdığı alika 

Dünkü muhakeme, çok kalabalık bir dinleyici kütıesr 
tarafından takib olundu, eserin bir kere de talim ve 

terbiye heyetine tetkik ettirilmesi kararlaştı tanbul Be e yesı reıs muavını 

1 

ar ve tanzım ~ıne mezar ıgın u- k af t d ım· k"' .. d b .. d 
d .. balı hrin Kadı dib. N hku T b w t es e pey a e ış. opru e u yuz en 

U.tft Aksoy un sa .şe - var ı. u ywıu. unus agı sem - açılaınamı: t Efkan umumiyenin merakla t.akib ettiği, da gösterilen ve müstehcen olduğu bildiri .. 
kôy ve Üsküdar kısunlsrmı teftiş et - leri.nin dfüJelfilm.esine başlanaıcaktır. Kadık .. ş ır. H d d t a matbuatta. a.t:i.sler U7&ndıran..,. fiddetll mü- leı:ı cümleleri kale alınmadan umumi bil' . oy ve ay arpaşa an saa on 
miştir. Teft~leri esnasında Lutfi Ak - Bu .sahaya yeniden beş bin servi fi- kadar köprüye hiç bir vapur gelememiş- naltaşala.ra yol a~aıı dtrodit. dan.sına as_ lisanla ceser müstehcen değildir» denildiği. 
wy Kara-caahmed mezarlığında uzun dan: dikilecek. yollar düzeltilecek. ta- tir. llye 7 ncl ceza mahkemesinde dün de devam nı, bun:>. ise makamı iddianın ~tirak ede .. 

edtlrniştir. mlyeceit1n1 beyan etmiştir. 
müddet kalmıştır. rihl mezarların etrafı temizlenecek, Memur talebe ve halkla dolu olarak Mahkeme wonu daha dan uatinden İkt rapor arasında tam blr mübayenet bu. 

Belediye. tarihi kıJ?11~ti haiz me~ar- yeni mezarlar muntazam bir hale ifrağ Adalardan hareket eden ilk sabah pos - çok evvel kapıların dışına kadar lebaleb dol- lundu~unu !taret ettikten sonra, ilk rapor. 
bklarm tarh ve tanzımıne eheım;uyet olunacaktır. Belediye reisliği. Büyük- taları Moda ve Kadıköy açıklarına kadar muş, samllnln büyük kısmı da. koridoru ta. dakl cümlelerin bizat1hl müstehcen olup 
verec7ktir. Karacaa~ed mezarlıgı t~- dere fidanlığından mevcud servi fi _ gelebilmişler, fakat limana giremedikleri mamile doldurmuştu. Bu vaziyet karşu;ındıı. olmadığı, eserin mekteb talebeleri tarafın .. 
rlhl bır mezarlık oldugundan, esaslı bır d 

1 
"kta b"ldi ·ı . . . için açıkta demirlemeğe mecbur olmuş _ celsenin ullye '1 nci cezanın küçttk salonun... dan dahi okunmasında mahzur bulunup bu. 

klld t h tanzim edilecek mev· an arınm mı rının ı n mesını ıs- da açılması n 1nkıtU1z devamı ımklln dışın ıunmadığı ve. terctiınede ll6.veler yapılıp ya. 
fe ~ ar v~ ' temiştir. İlk partide. fidanlıkta mev - lardır. da idi. Bu clhetı nazan dikkate alan müd - pı!madığı cihetlerinden keyfiyetin yeniden 
oud agaçlar çogaltılacaktır. d bü .. . fid n1 d'kil kt' Boğaz iskelelerinden de ilk vapur an- deiumumllik davanın daha genif ve ferah tetkiklnl ve bu ~in de en yüksek mercii ohn 

H . b · ··d·· 1 .. v •• d cu tun servı a aırı ı ece ır. 
arıta şu esı mu ur ugun en me - . . cak saat 9,30 da köprüye gelebilmiştir. olan ı inci atırceza aaıonunda rüyet1nl lü- Maarif Vek~etı taltm ve terbiye heyet~ne 

zarlığın haritasını istiyen belediye re- ~ırka-; sene evvel vukua gelen bır Bu sebebden memurlar ve talebe va- zumlu görmft.ttür. Aynca adliye polisleri kS._ havalesini taleb etmiştir. 
lsllği, Mezarlıklaır Müdürlüğü mimar- fırtınad::ı Karacaahmed mezarlığında 2 zifelerine geç gelmişlerdir. fi gelmedi~inden, intizamı muhafaza için Müteılkıben sö-z alan Esad Mahmud Ka • 
lanndan birini bu işe memur etmiştir. bin servi mahvolmuştu. Her türlü tah- Gene sis yu·· ııünden dün sabah saat 9,50 Emniyet Mildürlüğünden blr komiserle, on rakurd müddelumuminln mütale~ına he 

yardımcı pol18 memuru 1.stenmlş ve celbe - yecanıı' bir ifade ile şiddetli cevablar ·;er : 
Mimar, dün öğleden sonra mezarlığa ribata karşı servi adedi azami hadde de Mudanyaya kalkan Marakaz vapuru dilmiştir. mlştir 
gltrrıiş, tetkikatta bulurunuştur. iblağ olunacaktır. saat 11,30 da saat 8,15 de Bandırmaya git- Nihayet dan.ya saat 1'1,30 da., ancak pek Avukat, e-ıcümle 1.şin ik.1nci bir ehllhib .. 

Bir işçi bıçakla 
arkadaşını yaraladı 

Mangal kömUrUnden 
dört kişi zehirlendi 

mesi icab eden Sus vapuru da saat 10 da mühim ve aayılı davalarda görülen büyük reye havaleslle, ilk ehlihibre raporunun na. 
hareket edebilmişlerdir. bir kalabalık huzurunda, ağırceza salonun - mevcud sayılması gerektiğini, artık o ra .. 

Karabigadan saat 6,5 da gelmesi icab e- da başlarulmıştır. porla. lkinclsl arasında mübayenet olup ol. 
Dünkü celse hara.retli safhalar arzetm~ maması ve diğer keyfiyetlerin araştırılma _ 

den Seyyar vapuru 11,30 da, Bandırma • Ye gene makamı iddla.71 bizzat işgal eden sının fuzuli olacağını söylero.4t1r. Tercüme. 
dan ayni saatt~ gelmesi beklenen thgen müddeiumum1 Hikmet Onatla, .suçlulardan deki flft.veler meselesine de temas ederek, 

Dün Aksarayda ehemmiyetsiz bir · Dün şehrimizde mangal kömüründen vapuru da ancak 8,5 da limanımıza gele- Semih Lütfinin vekili romancı ve avukat E- mahkemeye transızca bir Afrodit kitabı 
.ebebden kanlı bir hadise olmuş, bjr iki zehirlenme hadisesi olmuştur. bilmiştir. sad Mahmud Karakurd arasında münaka • ibraz et.mtş ve hülasaten: 
tşçi ayni fabrikada çalışan arkadaşım Fatihte Gaz1ıçeı.:mede Mahmud·paşa a - Boğaz dışında çok sis olduğundan İz - şalara yol açmıştır. - Nasuhi Baydar cıA!rodib 1 bu kitab. 
bı~akJa ağır rurette yaralamıştr• karetlerinde 21 sayılı evde oturan Ali, mir vapuru Boğaza girememiş, haricinde Duruşmaya ceçen celsede mahkemenin ka dan tercüme etmiştir. İlbe olduğu söyle -

kardeşi Mehmed' ve karıs! Emine odala - · rarl!e ehllvutuf .. .seçilen .~eblyat Fakültesi nen kısımlar ise, burada aynen mevcuddur. 
Aksarayda tramvay idaresine aid ta- demirliyerek beklemek mecburiyetinde ruhiyat ordina::-'us profe.soru M. Şekib Tunç: D~va açılırken, Afroditin başka bir tab'ı na~ 

mir atelyesinde tesviyecilik yapan Os- rma aldıkları yanmamış mangal kömü - kalmıştır. Edebiyat Fakfiltesi doçentlerinden Dr. Ali za a alındığından hA.dlse bu «hata dan te
man, dün bermutad işile meşgul olur - rünün çarpmasile zehirlenme aliiımi gös· Birçok vapınlar da ayni suretle Bo • Nihad Tarlan ve pedagoji profesörü Cel~ ve~lüd <'tmiştir. Müddeiumuminin :yok > de. 
ken kendisini ustası Ahmed çağırmış- termişlerdir. Üçü de tedavi edilmek üzere ğazdan dışarıya çıkamamışlardır. Antelln cAfrodltıı romanını tetkikten sonra diği fasıl. şimdi mahkemeye ibraz ettiğim 

hastaneye kaldırı.lnu.ilardır. H 1 1 d'a . . ... d saat mahkemeye tevdi ettikleri raporun okunma. ki~abd::ı mevcuddur, tar. Osman. iş arasında ustasının ses - a iç vapur an sıs yuzun en sile başlanmıştır. 

l . . d b d t .. .. Diğer zehirlenme vak'ası da Mercanda 10 k d al ~am1 c:Iardır nemıstır. 
enmesını uymamış, u ave e supur- . . a a ar Ç ı-s-··· ~ · Ebl1hib~, ıttlrakla nrdikler1 bu rapor • 

geci Hüseyin adında diğer bir işçi koş- vukuk w bduım21uştur. Me
1
rcandda NtuargıleRcı so: Köprii saat 3 te açılacak da; eserin tercüme.sinde fazla olarak görü. Ehllvukut ra;porunun tamamen isabetli 

agın a numara ı ev e o ran emzı, Liman reisliği bu sabah köprüy-l saat len ve orijinalinde bulunmıyan kısmın, Ha. olduğunu. zira bir san'at eserlnln .. kül ha • 
muştur. 

1 
... w yatmadan evvel odasına aldığı marıgal - B de tarzına göre, ayni eserin bir bqka nus... llnde mütaleıı. ed.lleblleceğini soyledlkten 

Bir müddet sonra mese eyı ogrenen d h. 1 . t" gece 3 de açmağa karar vermiştir. u su· hasından tercüme edildiği kanaatlni verdi. son:ra, müddeiumumiye şiddetli tarlzlerde 
Osman ile Hüseyin arasında bu yiiz - a~e:ziırt:~:l :dıımek üzere hastaneye retle merakibin sis olsa da girip çıkması ~ini ve edebi bir mahlyet taşıyan eserin, ter- bulunmuş. tevsii tahkikata lüzum olmadı~ı. 
d b . Ü k km şt r kolaylaşmış olacaktır. cümesinde de ayni cehtin mevcudiyetini, nı söyl,,ml.ş ve Avrupa gazetelerindeki aklıı-en ır m na aşa çı 1 ı · kaldırılmıştır. 

İki i~çi de: cUsta seni çağırdı, beni ------------- Limanda bir kaza oldu serbest görülen k~ımlann vmüstehcenı> sa leTi mevzuubahs ederek hlikime hitaben: 
İsmail kaptanın Sahpazarı önünde de- yılıımıyaeağını işaret etmişlerdir. Vukuf he: - Bay h~kiın. vereceıtlnlz karar milli hu .. 

,,.a0f11rd1> diye işi biiyütmüşler. nihayet V •• ti i d dl t Bir -~fi muıt mevzuubaM 
)1 ~pur UCr8 er mirli bulunan 16 tonluk Kırlangıç mo - yeti, raporda, ruhları bedii bir Alemde, bir u arı ~ ı. •":!" 11 

• 
birbirlerile dövüsmeg~ e başlamışlar - ~ h Al m1nd t , t 1 ini tir • törü dün bir kaza atlatmış, sis yüzünden eyecan we e ya.şa an sana eser er n · 
dıt. indirilecek okuyanı diler alA.kalardan :ııyırdıtını söyle- Demiştir. 

Bu esnada süpürgeci Hüseyin bıça~ı- Coskun motörü ile çarpışmıştır. dikLen sonra, «Afroditı. romanını ilmi teL Müddeiumumt tekrar kalkarak, vekllln 
nı çekmiş. d!ğer işçilerin müdahalele _ Vapur ücret ve tarifelerini tetkik et - Bu müsademe neticesinde her iki mo- kiklere müstenld, çok ~kl bir devri güzel hücumlarına cevablar vermiş ve demU}ti:r 

1 k mekte olan tarife koınisyoııu önümüzdeki tör hasara uğra:rmş ise de mürettebat bir üslnbla canlandıran ve okunması fay • ki: 
rine rağmen Osmanın üzerine atı ara kurtarılmıştır. dalı olan bir •eser> olarak, tamı: etmiş _ - Biz, davayı kanunı mecra dahlllnde ne. ~ 1 hafta içerisinde liman reisinin başkanlığı 
vurmaga baş amıştır. . lerdir. Ehllvulrut, neıice olarak, eserin haL ticeye ulaştıracak vazifemizi yapıyoruz. B. 

1_ b altında fevkalade bir toplantı yapacak -Tesviyeci Osman birbirini ta•ıd e - Vapur ve antrepo darlığı hissediliyor kın ar ve haya duygularına. dokunur mahi- ğer eserin bir csan'at eseri. oldu~u net1ce.'!!. 
tır. Bu toplantıda Haliç vapurlan ile li- tt .. .. teh l.m ruıı. d ı ı k d Jul 1 h1n ti den bıcak darbeleri altında kanlar i - Muhtelif memleketlere ihraç malla- ye en uza .. Ye mus cen o a 6ın a t - ne varı ara , ava suç ar e e ne ce -

....ı .. ae yere v. ıitılmış. Hüc:eyin. elinde manda işliyen diğer vapur ve nakliye va- tifak etmişlerdir. ıenirse, bundan da iftihar duyarız. 
ıruı - sıtalarının tarife ücretleri tetkik edile - rınmıJ;ın mühim satışlar yapılmailda i- Bilahare, iddia makamı s&z alıru4 ve hü _ Neticede, mahkeme iddia makamının ta. 
kanlı bıcağı olduğu halde fabrikadan cektir. se de. yabancı limanlarla limanlarımız lasaten, de.mi§tir ki: lehin! rabul ve meseleyi bir kere de <talim 
kaçmıştır. Yaralı. celbolunan imdadı B h t V kAı tt b t ar"."'•ntin ış· liyen vapurlar bu emtia-vı - Raporda. ilave olduğu tasrih edilen kı_ ve terbiye) heyetinin tetkikine haval~ye 

hht ~ . . C h h t u usus a e a.e en ayrıca azı a- '°'- " 1 if d t Uk tmi r 
111 o.omobı1ıle erra paşa as aııe- . .lmi b 1 kt d' B .. sevke kafi gelmemektedir. sım arın, a e tarzına göre, eserin diğer bir karar vererek, duruşmayı a e ş ır. 
si k ld 1 h"d' d h b d lımat verı ş u unma &. ır. u cum- tab'ından alındığı gallb kanaattir, deniyor. 
~e ;ı ırı mış. a ıse en a er ar led'en olan Boğaziçi halk mm vaki olan şı- Bi lhaı::sa şehrimizde depo ve antre- Bundan da, terctiınede lllveler olduğu ehil- İki esrar kaçakçısı yakalandı 

edılcn zabıta memurları kısa bir z<ı - k" tleri de tetkik edilecek köprüden T\()latın da azlıgwı bu vaziv, ete inzimam vukuf tarafından, kabul ediliyor. Ancak bu 
~an sonra Hüc:eyinl Fatihte gizlendiği B:~:ğe kadar 5 kuruş gibi uc~z bir ücret ;derek ihracatçılarımız sıkıntıya! düş - llhelerin neler oldutu n nasıl bir mahi Dün. bir müddettenberi zabıtaca ta-
bır eYde vcıkalamışlardır. konulması imkaruan araştırılacaktır. m~ktedirler. yet taşıdığı açık ve kat't bir lisanla yazıl : kib ve tarassud altında bulunduru1an 

Killtllr l.'lft'rl: B d b k B 1 h lk d Son haftalar zarfında yapıLm kü1li- mak, Hızını gelirdi. EhllTUkufa eserde ilhe iki esrar kaçakçısı yakalanmıştır. un an aş a eyKoz a mı a mern- . .. . . ~.. losımlar ol® olmadığı .90ruımu,tu. Kıy - k" 
nun edecek tarzda tarifelerde tadilat ya- yetH scıtışlann muhım bır _kı~mı hen~z mcm ediblerlmiz raporda bu kısmı unutmuş Bunlardan biri, Hasköyde oturan ° 

Maarif Vekili hafif bir rahatsızlık pılacaktır. Büt'.in halkı alakadar eden ka- sevkedilememiş ve bu halın 1hracat u- ıar ve ta.mıı etme~lerdlr. Eseı-de bazı kı- mürcü Kamil, diğeri de Galatalı bö -
geçiriyor rarlar verecek olan b'!.l komisyonda mın- zerinde tesirleri görülmeğe başlamış - sımların çıııtanldığı, Wtlbde tasnife rla .. rekçi Ali adında bir sabıkalıclır. 

B h f taka ticaret müdürlüi'!ünden, armatör - yet P.dilmedlR'l de iddiamız dahilinde oldu_ Her iki suçlu da· bazı kimselere c · -
ir a tadanberi şehrimiz maarif ~ tll". ~undan bu cihetin de ehli vukufa 8 1 .. •. 

lerden ve belediyeden bazı murahhaslar n·· Belçı"kaya 150 ton ay çiçeği ~ ' oru ması rar catarlarken suçustu yakalanın:~ • teşkilatında tetkik ve teftişler vanmak- u-:ı karar altına alınmıştı. " · • 
ta olan Maarif Vekili Hasan Ali Yü - hazır bulunacaklardır. Komisyonun va - ki.isbesi, İtalva. Yunanistan, Romanya Müddelummnt, sözilne devamla ehlivukuf dır. 
cel dün hafif bir SllrPtte rahabnz bu _ pur ücretlerinde esaslı bazı tadilat ya - ve Bn1ıtarist~na mühim miktarda taze raporunda bir ço~ noktaları tasrih edllmeden J Kaçakçılar> asliye beşinci ceza rr ı 
luhdueıından. tetkiklerine devam erle- pılmasına karar vereceği tahmin edil - ve tuzlu ba•l~k ihraç edilmiştir. n ilk ehllhlbre Ibrabinı Hakkının raporun_ kf'ml?sine teslim edilmişlerdir. 
mcmiı::.tir. 

t)niversite mE>ztmlarmaı diplomaları 
meTasimle veıilecek 

İstanbul Üniversitesi Tıb Fakül~esi 
talebe1Prinden bir kısmı, Yedek Sü -

mektedJ.r. 

Şehir lşferl: 

Eminönü meydanının tanzimi 
Harirana kadar tamamlanacak 

bay. 1\ffılkivc ve diğer birçok yüksek E!'Tlinönü meydanında devam eden 
mektchlerde oldui!u gibi her yıl mek - tanzim işi. Mayıs !Onuna kadar ikmal 
tebden meztın ohtrken diplomaların olun:ı~aktır. Hazirandan itibaren Tram 
yapılacak bir merasimle verilmesini is- vay İşletmesi meydanda kendine aid 
t.emiş. bunun temini için Rektörlüğe in~aata başlıyacaktır. 
müracaat etmislerdir. Tramvay geçen caddeler. Tramvay 

Rektö .. Cemil Bilsel talebenin bu ar İsletmesi tarafından asfalt olarak in~a 
ırusunu memnunivet]e kabul etmi~. va- olunaC'aktı. Sirkeci ile Şişhane arasın-
7.lyeti Vck~lete vazacal!mı vadetmi~, daki kısmın mozayik parke o1ara·k jn
f::ıkat bövle bir ~erasim yapılması i ·_ ~ası kararlaşmışt1r. 
Çin hiç olmazsa 500 talebenin birderı Gazi köprüsünden demir tekerlekli 
mezun olması lazım geldiğini müra - araba geçirilmiyeeek 
ca-at sahible"ine sövlerniı::.tir Gazi köprüsündeki şişen tahta par-

Bu ''ıl Tıh 'Fakülteı::.inln ~on sınıfm- kelerin tamiri işl on güne kadar ta -
da 750 tnleh~ bulundu{!ımdan mezun- mamlanaca•ktır. Köprünün işlet.meye 
larm bu miktarı geçeceği anlasılmak~a açıld·ktan sonraya aid tamiratı için 

dı~lbel belediyenin elinde yüzde on nisbetinde 
San'atlnr mi.idiirii şehrimize yedek tahta parke mevcuddur. Y cdek 

M . geldi tahta paııkeler bittikten sonra• belerl -
... aarıf Vf'kaleti Güzel San'a1lar mü ye, köprüye yeniden tahta parke dö -

di'lrtı Suud Kemal h · · 1 · . . şe rımıze ge m1ş ve şenııyecek, asfalt veya parke taşı dö _ 
tetkıkl~re baı::.1~mıc;;tır. Suud Kemal şiyecelınr. Ga7A Jmprüsüınden demir 
dfüı GUze1 Snn atlar Akademisinde meş tekerlekli arabanın geçirilmemesi te _ 
gul olmuştur. min edilecektir. 

Yarın akşam Sineması 

Yarın Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

en büyük Fraımz ve dehakar artist 

CHARLES BOYER'in 
llk deftt olurak beraber oynadığı HOLL YWOOD Yıldızları Kraliçesi 

IBE?f E DUN?f E 

sAnAiiSizM·uıırMAsır·nG"EcEsi 
Perestiş ettiği bütün ihtiras ve saadetleri tımıd~öı kadının izdivaç rabıtaları 

mUnasehetile ayrı k~mış bir erkeğin şaya~ı hayret Aşk Romanı 
......... Yarın akşam 1çın yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 42851 ~41-•»I'" 

ZEVKiNE ve GÜZELLİGİNE DOYULAMIYAN 
BİR MUSiKi - iLAHİ BiR SES 

BÜTÜN DÜNYANIN ALKIŞLADIGI BiR OPERf'. 
MADAM BATTERFLAY 

Puççinl'nin ölmez eıert. Baş rollerde: Milan SKALA::::ı ve Berlin Operası Başmuganniyesı 

• M AR 1 A C E BOT .AR 
l ve Roma operasının dlinyaca meşhur 120 kişilik orkestrası "1111-------• numaralı koltukların bugünden aldırılması. Telefon: 40868 ,.-------• 

1 



RON POSTA 

• An kar u 

lre 
Yeni hat ( Ha,qdarpaşa - Eskişehir J 

hattının yükünü hafifletecektir. 
Fakat asıl ehemmiyeti bunda deği dir 

Dnn öğleden sonra Devlet Demiryol -
ları 9 uncu işletme müdii:rlüğünde, işlet
me müdürü Said'in başkanlıtında bütün 
müfettişlerin iştira.kile bir toplantı ya • 
pılmıştır. 

Bir saatten fazla devam eden bu top
lantıda Sirkeci garını. etrafını kuşatan 

çirkin binaların yıktınlarak meydana çı
karmak meselesi üzerinde görüşülmüş, bu 
hususta hazırlanan plan tetkik olunmuş
tur. 

6a7f• 1 
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GEÇ KALDVORUZ 

L Bunıan biliyor mu idiniz ? =ı 
Yirmi dört kral babası Oç yaşmdaki şoförler 

Şarkta birkaç 
kral babası olmuş 
hükümdarlar ge • 
lip geçmiştir. Fa
kat Hindli Hacı 

Nazını bunların en 
başında gelir .. Mü 
teaddid oğulları a
rasında yirmi dör
dü kral olmuşlar -

Bu şoförler Amerikadadırlar. Ço
cuklara mahsus oyun parkının bir kıs
mı onlara tahsis edilmiştir. Oyuncak 
otomobilleri içinde oralarda dolaşırlar. 

dır . 

Ve yol ağızlarında bekliyen kendilerin
den yaşça pek ~ büyük polislerin işa· 
retlerini almadan sağa sola sapmazlar. 

Ayni parkta gene çocuklar tarafından 
kullanılan ufak çocuk tramvaylan 
mevcuttur. 

................ ·-·-··-·-·--·-----···---------···-········· .. ---·--------
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En bügilk korlıu •• 
M. P. harflerile başhyan bir imza al

tında bir mektub aldım, bu mektubu 
yazan yüksek tahsilini bitirmekle meş
gul bir gençtir, anlattığı da bir aşk hi
kayesidir. Sorduğu llUAle vereceğim tek 
bir kelimeden ibarettir. fakat o keli • 
meyi yazmadan önce bir h.ikiye, kü.çük 
bir hikaye anlatacağım: 

- Benim bir mekteb, bit' çocukluk 
arkadaşım vardı, bütün dostlarımın a • 
rasında da en ~k konuştuğumdu, ilç 
dört sene evvel öldü. Fakat kocası, ~o
cuğuna karşı beslediğim alikanın da 
tesiri ile dostlarımın arasında kaldı, a· 
.asıra beni ziyarete gelir, karısından 
bahseder, ondan bahgederken de kısa 
bir müddet için olsun küçük bir teselli 
duyar, şimdi kananın ufulünden son• 
:ra bütün nıerakını çocuğuna, çocuğu· 
nun tahsiline verınıft"U'· Bana son geJi
şinde de bu nokta üzerinde durmuştu: 

_ Biliyor musunuz, en ziyade bana 
benzem.esindf!n korkuyorum., demişti, 

kencUsine soran gözlerle baktığımı gö
rünce de fU hikayeyi anlatmlftı: 

cTahsile geç başladım, muhtelif hu
talıklann da tesirile cid'adiı. ye geldi -
ğim .zaman ideta dijJiinmesinJ. bilen 

bir gençtim, o sırada meşrutiyet yenJ 
ilan edilmişti, her giın forma forma ro
man bir sürü resimıi mecmua çıkıyor· 
du, nasılsa dadandım, her gün mekteb
d'en evvel gazeteciye uğrar, çantanu 
doldururdum. Bir gün bu gazetecide 
bir hanım kız gördüm. o da benim gi· 
bi roman f.orması ve mecmua alıyor
du, tesadüfler tekerr.lr edince tanıştık. 
konuşur olduk. Kımdimi tatlı bir hıs98 
kaptırmıştım. Sınıfta cebir hocası mü-

him bir muadelenin izahile uğraşırken 
ben, gözlerim dalgın onu düşünürdüm, 
bütün yıl böyle d~--Unceyle roman a
r~ncfa geçti İmtihan da benim için 
çok muvaffakiyetsiz bir imtihan oldu, 

mektebi bıraktım, eğer babadan kalma 
biraz irad olmasaydı ve bu iradı idare 
için de karşıma karını gibi bir kadın 
çıkmasaydı. muhakkak şimdi sürüne .. 
cektim. 

Evet işte, şimdi oğlum düşünecek 
yaşa yaklaşırken benim en büyük kor· 
kmn budur.> 

Bay M. P. ye tek kelime ile cevab 
vereceğimi söylemiştim. fakat şu kü -
çük hikayeyi anlattıktan sonra o tek 
kelimeyi yaz.mıya da lüzum görmU. • 
yorum. 

TEYZE 



Demir ve çelik şehrinde neler gördük ? 

KarabOk fabrikaları 
kaça ve nasll yaplldı? 

Haddehanenin bir kısmı 

- t O - ilk aylarda memleket içmde çok 
Karabük demir - çelik fabrikaları mü- faydalı bir fabrika olduğunu gfu?. 

dü.r muavini, sorduğum muhtelif sualleri termiı ve Avrupa piyasasının ka -
f(lyle oevablandırıyor: panm.ası dolayı3ile memlekettd h! -

- Fabrikanın in.şaatı takriben iki sene sıl olan kok buhranını, istihsatatile kapa
IÜI'm'Üf ve bu müddet emasında günde tarak, önlemiştir. 
ı.zami olarak 3500 işçi ça~ıştır. Fabri- Gene dünya piyasasındaı1 temini im
kanın kurulması, memleketim.izde şimdi- kansız veya çok güç olan demir, çelik 
re kadar yapılmıyan bir inşaat olup, bir malzemesinin de fabrikaca temin edile
miktar meleke ve tecrübe icab ettiren ceği nazarı itibara alınırsa, memleketm 
bir iftir. İşç\lerimiz bu hususta tecrübe- bu büyük ihtiyacı da fabrika tarafından 
leri olmadığı halde, pek çabuk kendile- karşılanmak suretile, büyük faydalar el
rine verilen işleri b~ararak, bazı işlerde de edilecek demektir.> 
ııenelerdenberi çalışıyorlarmış ~ibf, bü- Müdür muavini izahatının bu noktası
J'{lk sanayi memleketlerindeki ameleler- na gelince, Ticaret Vekili Nazmi Topçu
c!en fazla sürat temin etmişlerdir. İşe oğlunun İstanbulda gazetecilere verdiği 
bağlılıkları, fedakarlıkları, işi kavrayış bir beyanatı hatırladım Hatırımda iyi 
kabiliyetleri umumiyetle, fabrikayı kur- kalmış.sa, Ticaret Vekilimiz yalnız bu iş
makta olan İngilizlerin takdir ve bazı ah- ten senede bir buçuk milyondan fazla bir 
valde de hayretlerini mucib olmuştur. tasarruf temin edeceğimizi söylemişti. 

Fabrikanın kurulmağa b~ladığı s!l'a• - Bu fabrikalar bize kaça malolmuş-
larda, Karabükte mesken namına hemen tur. Bunu rakamlandırmanız mümkün 
hemen hiçbir şey olmad\ğından işçHerüı müdür? 
bir kwnı civar köylerde bır kısmı Sat- - Evet .. devletin kabul ettiği tahsisat 
wanboluda ve bizzarure muvakkat mahi- 40 milyon 800 liradır .. 6 milyon lira işlet
yette olan barakalarda barınarak bu ağır me sıermayesindedir. 
J9leri müşkül şerait dairesinde başarmış- - Şehir için yapılan masraflar bu ra-
la.rdır kanılara dahil midir? 

Bundan başka Karabükte hayat paha- - Hayır şehir için sarfedilen para, 
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Ayın son günü: 1 
cElbisem eskiydi, kendime bir elbise 

!Azım. Karımın da mantosu yok, ona da 
manto... Çocuğa da iskarpin, çorap al
malı. Her ay para saklıyorum, bir şey al
mıyorum. Bu ay da biraz geniş davranı
nm. olur biter, kan da kaç zamandır si-' 
nema diye başımın etini yiyor. Bu ay ar
tık götürürüm. Çocuğun istediği ki tabı 
da alayım. Kaç aydır benim de burnum
da rakı kokuyor. Nereye para gitmiyor 
ki.. aybaşı olur olmaz bir şişe rakı alıp 
eve götürıür, doya doya içerim.> 

* Ayın birinci günü: 
c Yapacak çok şey var. Paralar cebim

de amma nihayet bu paralar havadan gel
miyor ki, düşünüp taşınmadan uluorta 
dağıtıvereyim. Birkaç arkadaşa elbıse 

hakkında malfunat sordum; kimi: 
- Bilmem nerede iyisi vardır. 
Dedi, kimi: 
- Bilmem neredekiler sağlamdır. 
Dedi, kimi kendi terzisini tavsiye etti. 

Hele hepsini birer birer gezip ona göre 
bir karar vermeliyim.> Karınun manto 
meselesi de bir tuhaf, ona kalsa, hemen 
gidip kumaşını alacak, ısmarlıyacak. Pa

Yazan: 

I 

ra so~akt~ t~plaıın:ıyor ki:. hele bir yol le kol~y k?l.ay an~aşılmaz ki. E°: kötü as-

1 

işi anlarsa kumaş vücude göre biçilir da 
kendi elbıse.mı temın edeyım, sıra ona tarı bile, ışın ehli olmıyan en ıyi astar- dikilir değil mi? Kadınlar için böyle oı.. 
gelsin .. hem modalar da çabuk çabuk de.- dan tefrik edemez. muy<ır. Kumaşı parça parça kesip so~ 
ğişiyor, bari olduğuna göre en son moda Kum~ alıp diktirmek te var. Kumaş- ı dan dikiyorlar. Neymiş? Onlara kep deı.- ' 
olsun da çabuk modası geçmesin. Hem çılardaki kumaşlara baktım. İngiliz malı, lermiş, modelin güzelliği onlarda i.mİj.. 
şimdi kış, neredeyse ilkbahar gelır, O za- diyorlar, Alman malı diyorlar, yerli di- laf efendim. Hem hiç dayanmıyacak en.. 
mana. bir başkasını. ~a~t~r~ız ~mma, iki 
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yorlar. K~aşç~l~m da d~ler~ne ina~ tipüften kumaşlar için avuç dolusu para 
mevsım.e gelecek gıbısını şımdıden yap- nı.l.nıaz kı .. İngıliz malı dediklerı yerlı istiyorlar. Terzilerin istedikleri de cabası. 
tırmak varken, ne diye ikinci bir masra- malın en fenası da olabilir. Hele Alman Nihayet karım anadan doğma çıplak d&
fa kapı açmalı. Çocuğun iskarpin1erine 1 malı diye çıkardıkları kim bilir ne ma- ğil ya, bir münasib ku:::naş, bir münasib 
baktım. Daha birkaç gün gider. Yenisini lıdır. Yerliler içinde çok iyi kumaşlar terzi, bir m.ünasib model buluncaya ka .. 
alsam, bu eskileri bir kenara atacak. Bir varmış, peki amma bana yerli diye gös- dar birkaç gün daha bekleyiverir.> 
kaç gün bir kaç gündür, o da fayda. terdikleri kumaşlar, yerlilerin en yatık * 

Sinemalar~n programını arkada~l&rım- nevilerinden olmadığını ben nasıl tayin Bir gün sonra: 
dan birinin gazetesinde okudum. Bu haf- edebilirim. cÇocuğu aldım. Beraber sokağa çıkt1Jr. 
ta oynanan filmler pek öyle ahım ~un Terziler de bir tuhaf, kimi bir kostü- Niyetim ona bir çift çorapla bir çift is.
cinsinden değil, gittiğimize değmeli. Ço- mü <?n on beş liraya dikiyor, kimi otuz karpin almaktı. Ben daima ucuza öne-, 
cuğun istediği kitab, ne kitabı olduğunu otuz be§ lira istiyor, hatU kırk lira isti- pahalıya sonradan bakmayı tercih ed&
bir öğrenmek arzusundayım, belki müna- yenine bile rasladım. Dikişten dikişe fark rim. Ucuzda insan ne kadar aldansa, fazla 
sebetsiz bir şeydir. Parayı .sokağ;\ atmış vardır. On on beş liraya dike<:eğin diktiği zarara girmez, fakat bir kere pahalıda 
olurum. Şu kafir rakı da hep burnumda de on on beş lirahk dikiş olur. Alacağım aldandı mı, işte o fenad!ı-. EvvelA çorap.. 
kokuyor. Gidip alacağım amma evde mü- kumaşa yaZJk. Peki amma kırk liraya d'i- çıya girdik. Çocuk için çorap istediğimi 
nasib bir yemek oL'llalı ki meze yapayım. keceğin nasıl dikeceğini bilir miyim? söyledim. Çorapçı kurnaz adamdı vess., 
Rakı içeceğim diye ayrıca bir meze mas· Hem kırk liramı alır, hem de diktiği on lam. 
rafı çıkmasın. liraya dikeceğin diktiği gibi olursa. Pa- - En iyisinden değil mi? * raya yazık değil mi? Ben parayı sokak- Demesin mi, ben de kurnazdım: 

hlığı pek bariz bir şekilde kendini gös- fabrikaya harcanan meblağa dahil değil
termiştir. Çalışan işçiler ve memurlar bu dir Şehir ayn bir tahsisattan kurulm~ş
JnÜ§k'Öl ile de uğraşmak meeburiyetinde tur. Bu da fabrikanın uzakta kurulmasile 
kalmışlardır. Fabrikanın inşa edildıği hastl olmuş bir masraftır. Ayın haftası: 
mahal, memleket pazarlarına ve esas pi- - Şehre takriben ne miktar para har- cKumaşçılardaki kumaş1ara baktım, 

tan toplamıyorum ki! - Tabii en iyisinden, fakat en fy:l.sfn--* den dedim, diye bir çift çorap için atet 
yasalarına pek uzaktır. Buna rağmen in- candı? • terzileri gezdim, fiatları öğrendim. Hazır 
19at için lüzumlu bulunan binlerce kalem - 4 milyon civarında... Fabrikanın elbisecileri de dolaştım. İnsan bu husus
arzeden eşya zamanında temin ediler~k montaj masrafı 30 milyon .. takriben 24 larda kolay kolay karar veremiyor. Dü
bu muazzam fabrikanın bu kadar kısa bir milyonu İngiltereden gelen malzeme ve şünüyorum. Hazır elbise alsam ucuz dü
zamanda meydana gelmesi mümkün kı- hizmetlerin mukabili olarak sarfedilmiş şecek amma, ya biçimi çabuk bozulursa, 
lınmı.ştır. veya edilecektir. ya içinin malzemesi fena ise. Gerçi yaka-

Bir gün sonra: parası istersen aldanırsın, ben her malın 
Karımın mantosu da gene mesele oldu, hakiki değerini bilirim. 

karım birkaç manto modeli g~rmüş. Mo- Çorapçı bir çift çorap çıkardı. Çocull 
delleri bana da gö~terdi, ilk bakışta fena yan gözle bakıy<Jrdu. Ona yavaşça: 
değil, fakat insan dikkat edince sakatlı- - Sen karışma! 
ğını anlayıveriyor. Bu model mucidleri- Dedim ve çorapçıya fikrimi söyledimt 

Fabrikanın ilk Wetmeye alınan kok - Fabrikalarda kaç amele çalışmak- dan biraz söktürür, tel§.sına bakarım am-
fa.brikası 26 Temmuz 1939 da ilk koku is- tadır. ma, kim bilir belki adam yakanm söktü-

nin bi18.istisna hepsi kumaşçılarla ortak. - Bunlar kötü çorap, daha elimi si.ip. 

Bütün akı1ları, fikirleri kumaşçıların meden &nladım. 
tllnl etmiş ve bunu müteak1b 9 Eylı'.llde - 1600 la 1700 arası. ğü tarafına telanın iyisini kullanmıştır fazla kar temin etmelerinde. Hem insan Çorapçı yüzüme baktı: 
19 almıştır. - Memur adedi? da öbür taraftaki tela fenadır. Hele astar. kadın mantosu. kadın kostümü, kadın ro.- - Aman beyim nasıl olur, bu çoraplar 

1939 da faaliyete geçen kok fabrikası (D'?vamı 10 uncıı sayfada) Asıl mesele astarda astar denilen şey öy- bu modellerine biraz dikkatle bakınca (Devamı 8 inci sayfada) 

Sabahlara kadar hep böyle haykır
m1~. çırpınmıştı. 

Daha henüz herkesin veni uyandığı 
bir !!aatte tevkifhanenin kapısına ge1-
rnic;ti. 

İçeri alındığı zaman. bô.'Şım babası
nın göğc;ünde saklıyarak. uzun uzun 
hıçkırdı. 

- Niçin baba, neden mahkemede 
böyle konuştun, niçin?. 

Babası gözleri yaşlı. saçlarını okşu

yordu: 
- Böyle lazım Güner .. ben yaşama·

malıyım .. düsün. bana ölüm cezası ver
mediklerini farzet .. ne olurum. nasıl 

yaşarım? Bu ölmekten daha feci değil 
mi? .. 

- Beni dli~nmüyorsun baba .. ya 
ben. ben ne olaca·ğım? . Sensiz nasıl ya
,arım. ziyanı yok, burada olman bile 
benim için bir tesellidir .. sen de gider
sen ben ne yaparım baba·?!. Bundan son 
ra yaşar mıyım sanıyorsun?. 

B~r mü~det s~siı. ikisi de ağla'dılar .. 
Bırdenbıre Gunerin. babasının g"· _ 

" d ki b d - og sun e aşı ogruldu: 

- Baba ben bir kusur yaptım. 
İtirafa hazırlanmadan başlamıştı .. 

hıçkırarak. babasına vakit bırakmadan 
• ilave etti: 

- Her şeyi biliyorum!. 
Baba. Günerin başını tutup hızla 
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deşi .. bir umumhane işleten karınm ko 
cası ve kızı .. cüzamlı iki hasta gibi he.r
kP.s bizden kaçacak .. yüzümüze merha
metle bakacak.. iğrenerek ba-kacaklu 
bize .. onların da günahlarım biz yük • 
leneceğiz.. Halbuki şimdi.. ben sade~ 
bir evlad ve yabancı insan katiliyimı. 
Daha ağır bir ha'Calete katlanmanın e.. 
limize getireceği kar ne?. 

yukarı kaldırmış, gözlerini 
dikmişti: 

gözlerine 

- Her şeyi biliyorum mu dedin?. 
Samı yapmamanı rica ettiğim hareketi 
yaptın, demek yakmanı söylediklerimi 
okudun?!. 

Mücrimin kolları yanına sarkmış, 
renksiz yüzü büsbütün beyazlaşmıştı: 

Güner başını tekrar babasının omu
zuna d3yamıştı: 

- Evet baba .. fakat sen söylemeden 
ev\'el.. çok, pek çok evvel.. Hani bir 
gün bJna odanı toplamamı söylemiştin .. 
iste o gün ... 

Başını önüne eğdi.. gözlerini, kızın
dan kaçırarak ağır ağır konuştu: 

- Demek biliyorsun ha!. Okudun. 
her ~eye vakıfsm!. O ha·lde yaşamak is
tememPme hak Vermen Ja~zunl n·· .. a·· .. uşun 

.. uner. baban böyle bedbaht bir adam .. 
soyle bu kadar ağır facia'lar altında 
kalan bir insanın yaşamasını istemek 

İçini çekti, başını nevmidane salllot 

bı·r u"çu··ncu" facı·ayı temenni etmek ol- 1 r<l B b yarak sözlerine devam etti: ye. ya va ı.. a an sana yalvarıyor, 
·maz mı"·. Bana bundan fazlasını çektir- - Annenle ne hülyalar kurarak ev-ayatklarına kıtpanayun ister misin ? 
mi.ye ne hakkınız var Güner?. Bir anda B . lenmi~tik .. ve kaırde.şin dcğduktan cron.. unu yapma .. 1stersen emredeyim; ba-
öle~ek bir adamı, can çekişe çekişe yıl- balık hakkımı kullanayım .. Hayır. Gü- ra. daima sizden bahsederdik. Hayalen 

sizi ev!cndir!r, çocuklannızı severdik .• 
larca işkence ettikten sonra öldürmek ner, hayır .. hayır bu sırrı ifşa etmiye-
daha feci değil mi?. Karısını, oğlunu ceğiz. Benden sonra sen yaşıyacaksın; tomntarımız sanki yanıbaşımızda rlola .. 
öldürmüş bir a<dam .. her dakika ikisini yüzünün daha berbad bir hacaletle kı- şırlardı. Her geçen sene saadetimizi b• 
karşımda buluyorum Güner.. Oğlum zarmasım istemem. Hakkın var, belki raz daha süsliyecek, yaşlandıkça, si:r.
memesinden süt emdiği kadının Aşıkı .. bunu fAşetmek beni ölümden kurtara- ler büyi.idükçe büsbütün bahtiyar alır 
oğlum benim rakibim .. karım oğlumun cak .. fakat bu z~hiri bir kurtuluş ofa- cağız, sanırdık. Anan, mademki oku,. 
me!resi.. çıldıracağım Güner. .. cak .. benim ya.~amam ölümümdür. YaL dun, her şeyi biliyorsun demektir. bana 

- Baba. bugün senden bunu yalvar- şıvsmıyaca~m Güner .. yalvarırım yap ihanet ettikten sonra kapkaranlık bi'ı 
mıya geldim .. Avukat artık her ümidin 
mah\lolduğunu söyledi .. halbuki. bana ma bunu .. beni yaşamıya rnahkfun et- odada kalmıs insan gibi el yordamil~ 
·f mesinler .. artık haıyatın yükün il kald;- dfü~memiye. ·daha büyük fernketleNJ 
ı sa etmememi emrettiğin hakikati söy-
lersek sen kurtulacaksın.. artık daya- racak omuzlarımda kuvvet yok .. bunu çarprnamıya ça•lışarak sizi yeti~tirmiye 
narmyacağı.ın baba, söyliyeceğim... itil'af edersen, .tasavvur ::· Gü.ner. söy- uğraştım. Ananıza verdiğim ceza. si:rl 

lerken bile tüylerlm urperıyor.. bu 
Elile kızının ağzını kapatmıştı. Du- diinyanın en müthiş faciası .. sen ve 

yu~up duyulma'dığıru anlamak için. göz- buradan bir müddet sonra çıkarsam 
lerıle etrafı dolaştıktan sonra boynunu ben ins ........ l i · 1 k 
büktü: • ... ~1 arın çıne nası anşınx, na-

. sıl n;.snnların yüzüne b&kar12. Frengili 
- Bunu yapmıyacaksın Gün.er. di- anasıle sevişen evli.dm babası ve kar-

göstcrmemekti. Bu suretle sizi onun kö
tü tesirlerinden uzaklaştırmış sayılır

dım. Bütün zevkim, beni yaşatan, ha.

yata bağlıyan bütün bağlar sizdiniz. 
<Ark<ı3' var) 
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ASIK YUNUS 
JJ 

Manzum yazılan var diye Ziya Gökalpa şair denemez, 
Yunusa da şair demek o kadar hatalı olur ! 

Yazan: Muhittin Birgen 
Bugünle~. mi bir Türk sofisinin. ha-,1 şair denildiğini işitse, müteessir olur ve j ifadesi idi. Bu hayat felsefesi, münhası

brası yAdediliyor. ~alk arasında cı:ş~ mezarından baş~nı dışarı ~~a~ar~k cya~ , ran sevgi.ye, itaate, iş ve meslek hayatı
Yunus, ltkabı ile yadedilen bu sofının 1 zık, Türk edebıyatımn tarıhçılerı benı l nm kendı kendisini idare eden tamamen 
adı ~~e .ın.i?lı', yoksa İmre midir? Bunu 1 anlamamışsınız!> derdi. 1 demokratik kanunlarına dayanan bir in
pek ıyı bilmiyorum. ~:nim çocukluğum-ı Halbuki halk elin~e hala divan1~ı d~ j zibata bağlanmış insanlardı. Bu nevi in
da ve ~atta ilk gençliğını.de, halk arasın- !aşmasına rağmen, Aşık Yunus, bır şaır sanları bir araya toplıyan, onları birbir
~~ henuz çok canlı olarak yaşadığını peki değil, bir aşıktır; bir sofi ve bir tarikat !erile tam bir kardeş hayatı yaşamaya 
yı hatırladığım bu yedi asırlık hatıradan adamıdır. sevkeden teşkilata tekke derlerdi. Bu 

bahsederlerken sofiler ve tarıkat ehilleri Şiir yazmak yahud manzum söz söy- tekkelerde türlü türlü tarikatler bulun
~nuı:ı adını ekseriya. ~e tel~ffuz ede.~- }emek şair oJmak demek değildir. Bunu masına rağmen, bütün bu tarikatler hep 
erdi. Sonralan bu ısım, edebıyatçı mu- herkesin kolayca anlaması ıçin, Yunus/ ayni fikrin ve ayni duygunun başka bi1 
n=erler ~asınd~ Emre olarak telaffuz Emre gibi, hatırası henüz aramızda yaşı- tarz<i'a ve başka timsallerle ifade edilme:i di ve .~ay~t ,,_o;ıe kaldı. ~ca~a, ede-

1 
yan Ziya Gökalp bir hayli manzum şey 1 sinden ibaretti. Bunlar, o zamanların 

m:t tarihçilen .:~.Emre ısmıle t.anı- ı yazmış olmasına rağm.en şair değildir. O mutlakiyetçi devlet ve cemiyet rejimine 

Sayfa 7 

Yazan: CEVAD FEHMi 

Rıdvan Sadullah yanılıyor~ 

. IA.zım geldi~m ı:'bat eden Adeliller j bir {eylesoftu. Duygu ile de karışık bfr 1 şiddetle muhalif olan, müslümanlığın ı . 
~~dular! Buna ~r de ~lumatım ha!de bulunan bir takım fikirlerini halka devlet haline geldikten sonra temsil etti- Serkomiıerin köylfl kıycsfdln<f ekı muavini: cBen zaten size bir 
:m_d L!: !:dar ~ili~?~.~ Macaris-

1 
manzum şekilde anlatmak istemiş oldu- ! ği çok merkeziyetçi otoritesina ve taassu- ıaat e111>el JtabeT yollam.ıJtım. dedi 

B' ak M 
1 
Y\bır ~çuk ısım vardır. ğu içindir ki Ziya Gökalp şiir gibi şeyler buna karşı mücadele eden Türk halk küt.-1 l'Cı.dvan Sadullııh~ .pı gördükten sonra Sipahi Ocağma, bize 

ır:,'J!t,,....,,acar ar uk~ltaş.ırdlar. Bun~ara yazdı. Yazdıkları şiir değil, felsefedir. lelerini bir araya toolar ve onların mes- - Haydi, çocukla!', dedi, artık gideJJm. telefonla haber verirsin! 
eor ·""6 ........ ~ en erm en daıma k A 1 k h · b al 1 d Yapacak başka ifimiz kalmadı Taharri memuruna verilen talımat bu-bunun eski bir Macar i · 1• ğu ~ Hatta, daha doğrusunu söyleme la- e ve iş ayatlarını inzi at tına a ır ı. / · . . 
bmı al<hm. Macarlar es;u 

0 .~u b cevcı.- 1 zım gelirse diyebilirim ki Ziya Gökalp, Bu çok kuvvetli demokratik bir teşkilat Apartımandan çıktık. Rıdvan Sadt\.llıh ra~ dbıtti ;ed:fı~tı:.und~~" ay:ıldık.b' 
• !eri 'bfium .. bir dikkat! ıyhe faı t ~zlı Şdf:!·:- veni zamanların bir Yunus Emre veya içinde birleşmiş olan kütle, Anadoluda, kapıyı itina ile kapadı. Bumın il.zerine ~:k ı8';',,.,.~ı.. aoc ğı ırdrta . 1 .çagırdd~k· ıAn-

J..... e ı ze nuş er 1r. +___ • . . • . .. •. ben· u.ı • .ııt""""ı a nın a esuu ver ı . • 
Mesela Tugrul i.smindeki muha . k ı.rnresıdır. Nıtekım, Aşık Yunusu ıyi tanı- Türkün uzun asırlar arasında Osmanlı 1 · raba hareket ederken födvaı1 SadulJaha: 
ci'bi. Mümkündür ki lmre ismi !Ydet ~~ mak için, onu Ziyarım şahsiyetinde tek-

1 
ve şeyhislam istibdadına karşı büyük b;r - Peki amma dedim, kapıyı kapadığı- _ Beklediğiniz ziyaretin ne vakit 0 • 

fekli ile muhafaza etmiş olsunl:. ;a~:~: ra~ y~a~ş ol~ak tasavvur ~tmek en, m~vaffa~yetle mukavemet edebilmiştir. lmıza göre katil nasıl gelecek? lacağını zannediyorsunuz, dedim. 
ben bu ismi, bizim babalarımız ve dede- m.unasıb -~1msal~ .al~ak demek:ır. Nasıl j Işte, Aşık Yunus bunlardan biri idi. Rıdvan Sadullah gülümseyerek cevab - Belki öğleden evvel, beliti öğleden 
J.eriıniızin t ile telltfuz ettikleri devri çok Zıyaya Turk şaırı de~ek onu hı? tanıma- Anadolu o zamanlar bu nevi insanlarla verdi: sonra... Fakat her halde çok geç va kit 
tyi talllllllJ olduğum için Aşıkın İmre a-I mak ~emek olursa Aşıka d~ şaı: ~emek dolu idi. Yunus, bun1 arın en ileri gelen- _ Kapıyı açarak. değil ... 2-3 sularında ... cevabını verdi. 
dile adlandırılması. daha doğru olacak o~u hlç an1amaı:n~k olur .. ~ıy~ ~b·. o da lerinden olduğu içindir ki halk kütleleri _ Bu kapıyı açtığı gibi odanın da ka- * 
Eallllediyorum. I bır halk adamı ıdi; o da ı\ı hıs ve kafası arasında adı ve divanı uzun asırlar yaşa- Sipahi Ocagın~ a gı'ttik. Yemeg~i orada 

b T · k ·· ş · ım k pısım açmaz mı? Ne olursa olsun, Emre veya İmre, bu fikir dolu ir iır t:.ı. · aır o a omm , m1ş ve nihayet, gözlerimiz şarkı ve ken- . . _ .. . yedik. Saat biri geçip de ikiye doğru iler-
aoti çok büyük bir adam olmak ıA <1 _ hatırından bile geçmış olma~a gerektir. di milli hayatımızı bırakıp ta frenksever- - ~çabilır. Fa~at huna l~zum gormı- lemiye başlayınca müddeıumumi muavi-
liyor. Pek yakına kadar hatta İstazı:uı0e herde, Türk kültürü tarihi Ziyavı şair o- liğe başladığımız zamandanberi tedricen yecektır. Made~ pencerenın :anu kı- ni ile bende heyecan ve sabırsızlık baş • 
hallt kütleleri arasında bile yaş:ış ~~ larak saymıyaca~ ğib~ Türk ~debiyatı ta- unutulup gitmiştir. lnktır ve ~ademkı hasta yalnız uç metre ladı. Gözlerimiz kapıda bizi telefona ça-, 
ma.sı; bunun delilidir. Anadoluda hala rihi de Yunu~ b~r. şaırden .. zıyade ~uay- Bugün, sade onun ismi değil, mesela me~fededır, neye .k~pıyı. açs~n? O:ıun ğ'ıracak garsonu gözetliyorduk. Va-
7apclığı da muhakkaktır. ~e~ bir içti~~ı tıpm en ~ksek mumes- bizzat sofi kelimesi bile unutu1uyor. cSo- v~~tı ç.ok kı~~lıdır. t~ıni bıran. evvel kit süratle ilerliyordu. Fakat beklediği * sılı olarak mutalea edecektır. fi> nin ne demek olduğunu eskiden he- bıtır~ek ve gorunmeden kaçmak ısteye- miz olmuyordu. Acaba ne vardı, bir :ık-
. Bununla beraber~ Yunus bugünkü * men herkes bir dereceye kadar•olsun bi- cektır. silik mi çık~tı? Yoksa Rıdvan Sadullah 
ne.ıı tarabndan unutulup gitmeğe maJı- Aşık ve sofi deni!en insanlar, içleri lirken bunun asıl manDsını değil, kelime- - Geleceğini zannediyor musunuz? h~blarında yanılmış mı idi? Vakit geç-
kftm bir çehredir. Çünkü, yeni nesil, o- duygu dolu mahluklar oldukları için şii. sini dahi tanımıyan bir nesil, genç ve ka- - Şüphesiz. tikçe onda da belli belirsiz sabırsızlık a-
nun ne dilini anlar, ne de kim olduğunu ri sevmişler, türküyü ve melodiyi ruhla- labalık bir kütle halinde, hayatı baştan- - Peki amma hurava nasıl gelecek? l lametleri görülıniye başlandı. İkide bir 
derin manasile anlıyabillr. Hatırası zik- rında titretmişler, fakat hiçbir zaman şa- başa istila ediyor. Gazetelerde <'ıkan habere göre Necdetin 1 saatine bakıyor, maamafih sabırsızlandı-
redilirken, dikkat ettim, Aşıka cbüyiik irlik id,ıi.iasına ve lrntta sevdasına kapıl- Tarih ve hayat böyle yürürler: Yeni bizim katta bultfnması la7.1m. ğını bize hissettirmek istemiyordu. 
,ai:~ <:liyorlar. Hayır, bu adam bir şair mamışlardır. Sofilik, Türk halk k:itleleri nesil küt1eleri gelir ve eskileri, ismile de,! Rıdvan Sadullah alaycı bir tebessüm- Saat iki, üç, dört. derken beş oldu. Be-
değildir; hattl, zannedersem., kendisine arasında muayyen bir hayat fe!sefesinin kelimesile de çiğner, ezer ve geçer! le yüzüme baktı: şi çeyrek geçti, beş buçuğa beş kaldı. Ni-

~~~-w- - - - - ..-. ..-. ..-. ..-. - - - - - - - - - - - ..-. - ..-. ..-. - - ..-. - - - - - - ,,.. """ G .. ·· k. ...... t kt h li hahyet Rıdvan Sadullah dayanamıyarak - -'--~..w~~~.......--..-~~-.x.wr~ ..-... - oruyorum ı t:sı!n a a ay mc- .... 
baret kesbetmişsin Cevad Fehmi! dedi. ayaga fırladı: 
Serkom·ser m'"dd ın1 t . - Haydi gidelim, dedi. Bu işin şimdi· 

ı e ve u eıumu muav nı • 
ye kadar olmaması imkanı yok! oldu, fa-" o VATRO T beye taş çıkartıyorsun. Artık suallerinin k t b" · · h b ed.l ? a ıze mçm a er verm ter. 

arkasını kes bakalım. Beni söyletemez.. s· ah' O ~ ·· ·· d b' d. wi · t 
( •• Son Posta ,, nm tiyatro münekkidi yazıyor ) · S b 

1 1
, · ıp ı cagı onun e m ıg mız o o -

sın.·· a ır 1 0 · mobil bizi beş dakikada 1façkaya bırak-

Haftanın tiyatro hareketleri 
Bizim kata indik, paltolarımızı giydik. tı. Apartımandan 15-20 adım mesefede in, 

Rıdvan Sadullah biraz Necdetin yanına mi§tik. Rıdvan Sadullah yürümüyor, ade· 
uğradı, sonra hep birlikt~ evrlen çıktık. ta koşuyordu. Kendisine yetişmekte ba

Şehir ti atr _ . .. .. . .. . . . . w Apartı.man kapısında filhakika Rıdvan 
M b >'

8 
~ıa dram k~mında: 

1 
gu hakkında kendı duşuncelerırnı soylı- kot, ı temsıl etmekle yenı b'r çıgır aç-

1 
Sadul1ahın söylediği gibi köylü kıyafetli 

d 
~ n:1.: QıniO kK.orayın. A. Bissondan yecek değilim, yalnız bir noktaya işaret mı.ş oldu. Şarkılı oyun çerçevesinden ha- bir adam kapıcının odası önüne bir ıs-

a ap e e ~ c adub ikı haitadı t ed -· · km ·· ·k1· 1 il dil" p . r em- ecegım: rıce çı ıyan az muzı ı operet er, tem- kemle atmı.ş dalgın bir eda ile tesbih çe-
1 e teı~~ .. atza.rı· -,.;tesı akşamı M. Feridu- ı Bugün Fransı·z trajedisinin babası ad-, .sili kolay olsa da muvaffak olamıyor. k. d\ı Bizi'. .. .. _ kalkt nun r ... ........_ e ı64 cPembe 8 kak . ıyor . gorunce nyaga ı. 

46> zelzel f lak . 0 numa- dedilen Korney, on yedincı asırda eser- Maskot tarzı operetler Halk opereti sah- . 
ra . . e e etzedelerı menfaatine lerini verdiği zaman hayatının en çetin 1 nesi için daha muvafıktır. M:iziği kuv- Rıdvan Sadullah sordu. 
temsil edildikten sonra Salı k . t · · 1 c-0 kadın> temsil edil ' . a ş~ ~e.ne <ievrelerini yaşamıştı ve nihayet unutul- vetlendirmek, baleye ve seslere ehemmi- - sınınız· 
~al bir hafta dah ~ektır ~e agle.bı ıfı. nıuş bir halde öldü. Onun ölüm haberi yet vermek, biraz da dekor ve .ribise gıbi Sabri, efendim. 

Mevzuun sürük! a .. eğışmıyecektır. sadece: operet temsillerinde göz zevkini tatmine- Sabri efendi oğlum, Osman bey sa-
. oluşu temiz bire~cı ~e hey:.can v~~i- c.İhtiyar Korney ö~dü.:. decek cihetleri ihmal etmemek şartile na talimat vermi~tir amma bir kere de 

ıeı ıyı' t•""'""lli h.alksan a tercume edıl- Denilerek ilan ~dildi. Halk operetinin, yerli ve ecnebi; kıymeti beni dinle! Girmesi ve çıkması için kim-
111esı, .... ..._ ın esere kar~ı ğ · 
betini artırm~ır. :ı ra - . . * . olan oper~tlen ~Y?ama~arı muvafık olur, seye' muhalefet etmiyeceksin. Kapıcı a-

cO kadın, hakkınd Şehır tıyatrosu homedı kumında: rnuvaffakıyetlerını temın eder. * * * partrmanda oturan kir~cıları tabit bilir. 
a gazetelerd~ çıkan Ş h' t· t k d. k d b 1 ...................................... ._ ........................ . 

te kidler münekkidle d . e ır ıya rosu ome ı ısının a u T k · ı • Bunlar ve bir de bızim kattaki yaralıV1 
n 1 r arasın ahır fikir · · ·· ı a Si erın muayyen J· .oı..t"}afına sebebiyet v rdi S 1 A . ! mevsım yem eser çıkmıyor. Bu yuzden tedavi eden doktor haricinde apartıma-

LlJ ı e · e.amı ZZt!t h k. 1 ·1 ..ıT E k" ti d d 1 1 
Sedes Bisoon'ı vodvil uh . . ep es ı eser er temsı elllı ıyor. s ı e- Saa er 8 0 musa YO CU na girecek bir yabancının bütün eşkalini 

' m arrın olarak serle d af! k 1 ' tkA 1 

tanıyordu. Fransrz vodvillerini mevzuu- ha re, muv a ~muş sana ar. arın taşımaları istenildi hafızanda tutacaksın. Ha başka bir şey 
bahs etti, bu arada on yedinci asırdakı· sta ol~alan. ~ebebile ~aşkalar~. ta.~afın: daha var, zannetmiyorum ya, şayed bi-

d.an te""r 1 ed 1 Eskıden gorduklerı İstanbul şoförler cemiyeti reisi ve u -
Fr t . tro6UI1U anlat k . •uDl ı ıyor. zim kattan kapıcının ziline basılacak <> 

ansız ıya ır en. rağb t• ·· ·· ı mumi katibi dün belediy""" müracaat et-
cOn yedinci astrda Fransada tiyatro A e ıakgormb. uyor a:::. • ed"l A l lursa d~rhal tabancanı çıkararak yukarı 

d k bol kahkah d kf T b' ne ır ıgece temsil ı en « mca ar mi.ş, bazı taleblerde bulunmuştur. Şoför- k k 
eme ~. eme ı. am l.r a- eğlen~yor, vodvili yetiştirilememişti. Ar- lerden B. kursu şehadetnamesi istenmek- oşaca sın. .. 

eır hal~·etımek ıçın salaşlarm önı.ine tistler ro1lerini benimsememişlerdi. İçle- tedir. Halbuki kurslar mevcud değildir. 
1 

Osman ~~ koyf.i kıyafeti.ne girmiş 
lroştu:. . · . rinde !hasta olan, sesi çıkmıyan vardı, sa- Şoförlere B. kursu '.1€hadetnamesi alma - 0 an rnuavını: . 

cTenJtide tenkıd:. serlevhalı bir y~zı kat bir temsil eser hakkında fikir ver- lan için kurs açıJması istenmektedir. Be- - Pek iyi efendim, dedı. Yalnız bir 
ile Selami İzzete c~ab veren muharrır: nıekten uzak k ld lediye zabıtası talimatnamesinde buna nokta var, apartı.manın kiracılarına da ha 
Bu mütaleayı doğru bulmuyordu, Fran- Onun yerine ~e~·rar cSözün kısası> oy- aid maddeler mevcud olduğundan, bele- riçten misafir gelebilir. Bu takdirde •par
sada _on yedinci a&ll" tıyatrosunun kahka- nandı ve şimdi Bedia Stazer'in Andre diye bu hususta şimdilik bir §ey yapmı - tımana girecek yabancılar birden fazl.l.l 
ha tıyatroBU olmadığını iddia ederek Birabo'dan tercüme ettiği ve geçen mev- yacaktır. olabilir. 
Korn~y'in, RaMn'in, Bualo'nun bu asırda simden kalmış cOğlumuz, temsil edili· Şoförler, dolmuşa adam usulünün yal- _ Haklısın oğlum. Zararı yok. Sen 
yetiştıklerine işaret etti. yor. Oğlumuz'un ilk temsili iyi olmuştu. nız sabah saat sekizle dokuz arasında yalnız hepsinin simalarını hafızanda 

Selamı İn.et Sedea kı.sa bir yazile mu- Yeni temsil de iyidir. Bu eserde muvaf- Beyoğlu ile Eminönü arasınd:ı, Atikalipa- nakşet. Öyle ki yaiın sana capartunana 
kabelede bulundu: fak olmuş san'atk~rlar, ayni muvaffaki- şa ile Beyazıd arasında, akşamları saaat geie_n bu m~ ~~ ?> diye birini gösterdikleri 

cl7 nci asır, yani KCYrney'in Rasin'in yeti idame ettiriyorlar. altı buçukla sekiz al'1ismda Eminönünden vakıt kendısmı tanımamazlık etmiy~in. 
yetiştiği on dördüncü Lui asrı Fransamn Halk operetinde: Beyoğluna, Beyazıddan Atikalipaşaya iş.- - Başüstüne efendim. 
panayır asrı, panayırlarda salaş. asrı, sa· Halk operetinde •La Maskob temsn Ietilınesini, diğer saatlerde taksilerin ser- - Biz Sipahi Ocağm<layız. Buraya 
laşlarda vodvil ve fars aısl'l.dır.> ediliyor. Sene başmdanberi hafif operet- best kalmasını istemektedir. Belediye, bu gelmek için senin bize telefon etmeni 

İddialann do~ veyahud yanllf oldu- ]er temsil eden Halk opereti cLa Mas- talebi tetkik edecektir. bekliyeceğiz. Bu yabancınm girip çıktığı-

yağı güçlük çekiyorduk. 
Apartunana varınca serkomiserin mu

avinini gene yerinde bulduk. Kapıcı ile 
yan yana oturmuşlar, çene çalıyorlardı, 

ad'am bizi görün<:e sual sormamıza ma -
hal bırakmadan raporunu verdi: 

- Apartımana doktordan ve kiracı -
lardan başka hiç bir kimse gelmedi efen
dim. 

Rıdvan Sadullah ad'3.mıo gözlerinin 
içine bakarak hayretle durakladı. Şaşa -
ladığı anlaşılıyordu. 

- Sahi mi, muhakkak mı? diye sordu. 
- Muhakkak efendim. İşte kapıcıya 

da sorunuz. Zaten size ben bir saat "'v
vel de haber yollamıştım. 

- Haber mi, kiminle haber yolladın? 
- Sandığı getiren hamallarla! 
- Hangi sandığı getiren hamallarla? .. 
Şaşalama SJrası serkomiserin muavl 

nine gelmişti. Adamcağız derin bır hay
ret içinde kekeledi: 

_ Siz buraya tek atlı bir araba içinde 
dört hamalla bir sand'ık yol1amadınız 

mı? Hattli sandığı yanm saa~ soma gerl 
aldırdınız! 

( A-rka;<n vnr) 
-········----·-·········································· 
Tırhan hakkında tahkikat yapılıyor 
Tırhan vapurunun karaya oturması 

hadis:esi hakkında tahkikata devam e
dilm€ktedir. 

Eı;ki Denizyolları İşletme Mücli.irü 
Bürhanettin, Tırhanın tahkikatile meş 
gul olmak üzere Münakaltıt Vekaleti 
tara.f1ndan şehrimize gönderilmiştir. 

Di.ir. Bilrhanettin, Derıi1yolları U -
mum Müdürü ile görü~müş. bu busu 
sa aid bazı malfunat almıştır. 



M:zGh: Hesabi'nin hat~ra defteri 

Balk Opereti: Bu akfam 1 da 

La Maakot 

manto... Çocuğa da iskarpin, çorap aı
ma 11. Her ay para saklıyorwn, bir şey al

mıyorum. Bu ay biraz geniş davranınm 

olur biter, karı da sinema diye başımın 

etini yiyor. Bu ay artık götürürüm. Ço

cuğun isted'iği kitabı da alayım. Kaç ay

dır benim de bumumd:ı rakı kokuyor. 

Nereye para gitmiyor ki aybaşı olur cJ

maz bir şişe rakı alıp eve götürJr, doya 
doya icerim.:ıt 

ismet Hıı.ltııi 

Deniz işleri: 

Geçen hafta zarfında tüccar hesa t 
na şehrimize gelen buğday mikta 
1675 tondur ve evvelce normal zamaı 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
C Hakkı Katran Pastilleri de vardır • ..J 
_ lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 

Bftyftkçekmece P.T.T. merkez blnaa tamiratı ac;ık ek.slltmeye tonulmuttur. Ek&l.ltml 
21/2/HO Çartamba ıaa~ 14,30 da B. Poatahane bloası birinci tatta P.T.T, .Müd1irID.tll cı 
daaınd:ı topla.nacak Alım Batım Komisyonunda yapıl:ıcaktır. 

Y.e§if bedeli 1350 Ura. 27 kuruş, muvakkat teminat 102 llradtr, 
Talihlerin olbaptak.1 kefil ve şartnamelerini görmek ve muvakkat temJnatlannı yatır ... 

mak üzere çalışma i\inlerlnde mezlı:ftr Müdürlük: idari kalem levazım kısmına, eblltmı 
KÜn ve saatinde de en u blr taahhad.de 1000 liralık bu işe benZer .lıf yapbğma dair 1d&.ı 

relerinden altnl.I oldutu "YMlkaıara lstina'den İstanbul Vlllyetlne müracaaUa eksU~ 
me tarlhlnden a gün enel aJınmıt ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret. Oda.sı vealka.u v 
munkkat temlnU maköatle komiQoQ& müracaaıaıı. cB3b 
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_ Avukat Dnval'in katili = 
~IHI IU Çeviren : Nimet Mustafa ...ııııı•~ 
. Nobetçi müstantik odasında bir aşağı içinde idiler. Müfettiş kendi kendine ko

bır yukarı dolaşıyordu. Halinden canının nuşuyordu: 

ft& --
f ransız millf takımı 

Portekiz rnilll takımını 
yendi 

llNIİllDm11111 
IA 1 AK~A ISii 

51
.k. ıldığ.ı belli idi. Onu:n için boı: geçen bı"r K be :t - atilin burada olduğuna eminim. Yazan: Reşad Ekrem 

neo ~l gecesi kadar tahammülfersa bir Kapıyı açan muhakkak o idi. Şimdiye 
~.Y. amazdı. Sabaha kadar bekler .. hiç kadar evden çıktığım hiç zannetmem, 
h ~r ~ ıolmasın. Halbuki bazan öyle mü- kaçabileceğine de ihtimal veremem. Çün- Parlste yapılan Fransa - Portekiz mllll 

b 1m .1§·~~ çık~dı ki .. kapı vuruldu. Nö- kü adamlar neredeyse evi .kuşatacaklar- takımları ara.sındak1 futbol maçı 3.2 Fran.. 
Tanrı emaneti 

etçı m.u.stan. tık sevinmişti. Belki bir ic::: dır. sa takımının gallbiyetUe bitmiştir. 
G :t 0 Dedi. Beriki ancak paşanın işitebilece-

p 1
. ırınız. Polis müfettişi kapının zilini çaldı. Kı- yun Portekizlilerin üstüste yaptıklan hü ği bir sesle fısıldadı: 

<>ıs müfettişi Ja M d · · · d" cu.mlarla başlamış, bu arada Fransa talrımı A . . . 
Poli ~ . n e ar ıçerı gır ı. sa bir zam.an sonra kapı açtldı, kapıyı a- h'eri 1 Hide in b .. - Devletlu efendun .. Hasan Haüfeyı 

a 6 ~~fettışleri~ arası~d~ en göze çar- ça.n madam Düvaldi. Siyahlar giymişti, rülmU~tır. n üyuk muvaffaklyetıerl gö- tutup paraladılar .. Cesedini ayağından 
j ~~.1~1• ~aşla~ıgı her ışı muvaffakiyet- polis müfettişini karşısında görünce: 17 net dakikada Frans h i:mJ. • Atmeydarunda çınar dalına astılar ... 
e ıtırırdi. Pans apaşları arasında ismi - Ne haber, dedi, ko<:amın katilini a mu ac eri, kar_ R b p b ··h· ·· h 

çok meşhurdu. Birbirlerile başa çıkama- muhakkak bulmuşsunuzdur. şı taraftan hasımlarını yararak birtnct gol- k ece aşa umu ını ve mut iş haber 
dı~~rı zaman: cSenin hakkından Medar - Evet madam. le!'ini yapmışlardır. :X-şuı1:11d~ ken~sini zor tuttu. Yalnız 
ge1snb derler.r-. 23 ilncfı d kikad Fr gozlerı bırdenbire parıl parıl cilalanmış 

w B ld d k t kif a a ansızlar aynı oyuıı "di Hi b" ·· ı · M · Medar D""''eli idi. - u unuz eme . ev ettiniz mi? cunun kuvvetli bir şüt!l ikin - ı . ç ır şey soy emedi. aıyetinden 
-:s- Nöbetçi müstantik - Onun gi.bi bir şey madam, yalnız zanını lard e el .sayılannı ka_ iki ağanın yardımı ile koçuya bindi. Ar-

ona bakıyordu: sizinle biraz görü emek istiyorduk. Bı"l- ş ır. Devrenin .sonlarına dolt'u Por kasından · h ·· t dikk tl B' ";t'"·· t k. lll , aynı urme ve a e ara-
- ır vak'a mı var? mem rahatsız mı ettim. Yemek odanızdan e. ız er .sıkı hücumlar yapmış.sa da devre baya Musa Melek Çelebi bindirildi. Deli-
- Zannederim., fakat şimdilik iki ta- ~ık geliyordu. Herhalde, dedim, bu saat- 2-~ Fransızların gallbiyetile bitmiştir. kanlının arkasından da arabanın kapısı-

ne tevkif müzekkeresine ihtiyacım var. te uyumuyorlardır. !kinci devre Portekizlilerin netıce.m: hü. na Güllü Fatma atıldı. Fakat sadrazam 
Nöbetçi müstantik Medarın bunu şa- - Buyurunuz içeri. cumlarlle geçmiştir. Hiden gene çok güzel ağaları kendisini önlediler: 

ka olarak söylediğini sanmıştı·. y k . d .. f 1 ah " kurtarış!ar yapmıştır. Fransızlar üçüncft gol Bre yı·g~ı·t dur - eme yıyor unuz. sızı az a r a~ 1 1 . d - .. · 
- Evet ;1

.:-:_ ı·çın· d ~·ı '? ı· Y• y • er nı e 32 nci dakikada yapmu•lardır ..... an 
.LIUllli.Z • egı mı. şsiz ge- sız edecegım. Yemege devam edebilirsi- .. .., · ·"' - Bre sana yaraşmaz koçuya binmek. 

çen bir .. ge_ced_e_ m_ e .. vkuftan farkımız yok. . B" da d "f . . .. b"l" . ı sızların uç sayısını da Macar Karauıı yap B d kil _ mz. ız ora a vazı emızı gore ı ırız. mıştır. · - re a am. çe ... 
. - Düşundugunuz gibi değil, ben ha- - Evet iyi bildiniz, yemek yiyordum. Oyuna biraz Mklm lm """- b 

1 
Güllü Fatınanın gözlerj, bu adamların 

kı.katen. tevkü müzekkeresi istemiye gel- y k d d y 1 1 k k o ag.. aş ıya.n Por- .. .. .. b" bı ak .b. k 
d em. e od.am ay mı. a nız.ı , ocam. ö.. tekiz takımı 38 inci dakikada HidenJn bir yuzunu ır ç gı ı sıyırara etrafında ıın. Bffi. a. vukat Düvalin katili için. 1 lid b h k d 1 t 

K ı b e en en ep geç yeme yıyorum. hata.sından istifade ederek blrln <> aş ı: 

Sofada, 1ll€rdivenin tam karşısında da sa
rayın harem dairesine geçilen bir kapı 
vardı. 

Receb Paşa, Mu.sa Çelebiye bir iltifat 
olarak, bir müddet bu odada, padişahın 
kendisine Tanrı emaneti olarak verdiği 
sevgili gözdesinin yanında kaldı. Paşanın 
içoğlanları §erbet ve kahve ikram ettiler. 

· İki u.şak, odanın kim b11ir ne zaman
danberi sönük duran ocağını yaktılar. 
Paşanın emri ile, kara ağalar dairesinden 
kocaman ve tepeleme doldurulmuş bir 
mangal getirildi. 

Receb Paşa, ikide bir, hissettirmeden 
gözucu ile Güllü Fatmayı süzüyordu. Bu 
genç ve esmer bostancı neferi, kapının 
dibinde diz çökmüştü. J:t"'akat, iri kara 
gözleri et.rafında fıldır fJldır dönüyor, 
Musa Çelebiye el uzatacak adamın üze
rine ok gibi fırlıyacağı pek aydın görü.
lüyordu. s· ~ a~ıA 1 

uldunuz ha .. bravo müfettiş. Kadın mütereddiddi. Fakat onıarı ye- dakika 
80 

d ...,..
1 

cı ,.. 1k1 - Padişahımız emridi.L', Musa Çelebi 
ızm ze anızın hayranıyım. İsmi ne?. k d aldı M.. · af ·· nra. il a,, ..... oyuncu lkincl ıoıü ·1 bil ·d · ı Receb Paşa bir hayli zorluk çektikten H - me o asma . ufettış etr ına goz yapmıştır. ı e e gı enm .... 
- enuz ismini bilmiyorum. dird" M D" k ik ·· d k sonra Musa Çelebi ile bir sohbet mevzuu 

Tevkil müzekkeresi istiyorsunuz. gez . ı. . a~aya baktı. Tabakta yarıs1 Portekizliler 3.0 mağlüb vaziyette iken . ıyere , incec vucu ile se ız on tane bulabilmişti: 
Çü yenmış bır bütek parçası vardı. Çatal 2 gol yapmağ f! k mı elin arasından sıynlarak koçuya atladı. 

.. . n~ .ihtiyacım olacak. Katilin bıçak ta-bağın kenarına bırakılmıştı. Mü- a muva • a 0 uşlardır. Mu.sa Çelebi de içer<l.en: - Musa Çelebi oğlum, ulu padi~ahımı-
benuz l.Smını bilmiyorunı. :?.akat · Kız mı:ıkteblerı 1 b 1 ı· h buldum. ızini fettiş, müstantiğe döndü: g VO ey O ıg - Bre adamlar el çekin, bu yiğit be- zın size üsnü nazarı aşırıdır, Mısır eya-

- Ya öteki nıüzekkere. - Bir sigara verir misiniz? he,,eUnden nim ile gider, padişahımız emridir... letini ihsan etmek ister ... 
A uk Müstantik müfettişin sigara içtiğini hiç J Deyince, sadrazamın adamları geri çe- Diye söze başladı. 

- .v at Düvalin karısı için. görmemişti. Acaba neden sigara istiyor- 7 III/ 940 Çar~mba güntı 1apılaca't Toley. kilmeğe mecbur oldular. Saraydanbcri, sadrazamın her hareke-
- Sız çıldırdınız mı?. Katı"lle be b bol macları ş nı dı ktur k ra er du. Tabakasını uzattı müfettiş bir sigara .. u ar . r: Sadrazamın arabası Alayköşkü kapı- tini dikkatle takib eden zeki çocuk, bu . ;;ksa :n ar~ın~ da tevkif ediyorsunuz. aldı, ağzına götürdü: Cümhurlyet L. - Inönü L. saat 15 te, Kan- sından çıktı Ayasofya önünden Sultan- adamda vahşi bir mel'anet bulmuştu. 

.. .. üzavdadıd. adını da katilde şeri.ki - Ateşim de yok. Kibriti de ev sahi- dilli L. - Ş~li Terakki L. saat ı 5 ,3o da, Eren- ahmed ·d' k ·· "' t el Kendisinden her çeşid cinayetler ve şe-
curum m a e ıvorsunuz köy L. - İstiklfil L. saat 16 da. e gı en yo uşu sur~ a ırman ı. 

•• .J • binden rica edeceğim. Ayasofya civarındaki kahvehanelere naatler beklenebilirdi. Musa Çelebi, ga~ - Henuz bunu bilmiyorum F k b ' 
madam Düvalin a k Dü ·. a at .. e~: Madam Düval masanın üzerindeki kib- kalın, madama nezaret ·edin. dolmuş olan binlerce sipahi, yeniçeri ve yet soğuk: 
sakladığına .. vu at . v~lın ~atılini rit kutusunu aldı, bir kibrit çıkardı. Mü- Müstantiğe döndü: baldırı çıplaklar, külhaniler, kahvehane- - Efendimin aşırı şefkat ve muhab-
dam Düvalin ~~ ve şımdi katil ma- fetti.şin sigarasını yaktı. Müfettiş onun - Siz de hatırlarsınız, katil &0lakt.ı. lerin önüne çıkarak, sadrazama selama betine mazhar olmuş Tanrımıı sevgili 

B imke:W e.k hiç-bir hareketini gözünden kaçırmıyor- Morgun raporunda tabancanın sol elle durdular. At!as örtün:.in içinde yüzünü kuluyum ... Mısı.r eyaleti ile çıragy buyu-- una an yo 
B . . · du. Sigarası yandığı zaman pencerenin atıldığı tes'bit edilmişti. Bu akşam bahçe bile görmedikleri bu adam, onların 15ö- rurlama evvel Allah yü<zü.nü ak ederim .• 

. ~ en de ihtımal veremezdim. Fakat önüne ·gitti. Perdeyi araladı. Sigaradan kapısını açarak içeri giren adamı gör- zünde, devletin diTeği idi. Kendilerini Diye cevab verdi. 
hı~ z~cu bana bu hakikati Öğretti. Şimdi arka arkaya üç dört nefes çektikten ionra müştüm. Bahçe kapısını sol elle açmıştı gözleyip koruyan, bu fitneyi hazırlıyan, - Allah gölgesini başınıız.dan eksik =· ıy~tten .en iyi memurlardan on t 2- perdeyi kapadı, geri döndü: ve biraz evvel burada yemek yiyen de padişahı ayak divanına çıkaran, kendile- etmesin, amma, sizin gibı bir nevcivan 

H istedim. Bıraz sonra burada olacaklar. - Affedersiniz madam, hareketimiz ayni adamdı. Bun'ar tabak kenarında rine pabuç ve don ve çağşır ve yağlık ve yigı~·t çelebinin Mısır gı"bi eyalet ile rır'"' 
ep ·beraber hareket d · -~ aa 

e erız. biraz kaıba olacak amma fil anda sizi ko- bırakılmış çatal bıçaktan belli, çatal sağ- külah ve tülbend ve akçe ve dirlik ihsan edilmes hoş görülmez ... 
-Size itimadım M .. - M ' d b k d d dı 

kat gene k" . var osyo edar, fa- canızın katilini saklamış olmakla itham a ıça solda. Halbuki mıcbım. solıt.k de- e en a am . _ Devletlu vezir, bu devlet Ali Osman 
çe ınıyorum. Ya yanıldınızsa. edebilirim. ğildir. Sigaramı sağ elile yaktL Eğer .so- Arabayı yüz kadar atlı takib ediyordu. Sultan Murad Hanındır, dilediğin beykr-

in - ~ılmak insanlar içindir. Fakat Merdivenlerde ayak sesleri duyulu- lak bir akraba, bir dost evde olsaydı, ma- En geridekiler, kahvehanelerin önünde- beyi eder, dilediğin vezir eder .•. 
san vvetli bir kanaate 9ahı"b olursa, d d b" d kl k lü hl ki ihtil. 1cil yük" k 1 acab 1 _ yor u: am onu ız en sa ama zumunu ·s- a . ere, se ses e· _ Musa Çelebi og-lum, tevarihı· Alı· Os-

d .. a yanı ıyor muyum? diye tereddu··de d'ı~ k f kın t di Es k tlin b B ~"b 1 B ·-·n K u~emelidir. Ben şimdi madam n·· ll - Sizin kapa .5'nız apıyı siz ar a s~. mez d aı;:n ı.... ad vuku ulduğ:.ı - re ~· az ar ... Ç reb yıgı e~.. o- manda kulun tuğyanı ile hal'ler, cüllısl<ıR 
evıne gidi uva n varmadan ben aralık bırakhm. Po!isler gun ma amrn a fJura a bu1unduju .hal- çunwı için<ieki Musa ele idir. .. re ko- olagelmiştir .. bunlar hep fesada madde 

B Yonun. şu anda evinizin bütün odalarım arıyor- de katle aid bir şey bilmediğini söyle - rnan vezirden isteyin . .. 
en de sizinle geleceğim. Jar. Belki katili bulmuşlardır. rnesi ve adliyeyi, polisi şaşırtacak tarzda Diye bağırıyorlardı. olur ... 

- .. Hayhay memnun olurum. Kadın ®"'~'.....,: ifadeler vermesi, btuıi çok fiiphel~dir- Vezir koçusunun Receb Paşa sarayının - .B.er:~ paşa babam... Bu bend, en 
Nobetçi müstantikle · .. . . r-:t .... ~... tevarihı Alı ~an okumu<:ınndur k un 

k<>ridora çıkt kl ' polıs mufeth§ı - Ben mi sakladım. Belki katil evime mişti. araba kapısından içeriye girmesinden az ~ :t~A• • U 1 

gelen memur; arı zam~n. müdiriyetten girnıiştir. Kim bilir kocamdan sonra da Madam Düval titriyordu.. sonra, Sultanahmed camisinde toplanmış ~~anı hep vezirlerin fitne ve fosadı 
fettişi onJara ~r orada ıdJ!e!". Polis mü- beni mi öldürecekti. - Bir şey ilave edecek misiniz madam. olan ihtilaI rüesası Musa Çelebınin sadra- ışıdir .. · 
mü.~tantikle ber~~a:: ~mirle~ Verdi ve - Hayır madam sizi öldürıniyecekti, Madam DUval bayılmıştı. Müfettiş, zam sarayına gönderilmiş olduğunu ha- Musa Çelebinin bu cevabı karşısında-, 
'bindiler. bır taksı otomobiline çünkü sizin ikram ettiğiniz bifteğin ya • madam Düvalin yanındaki memura: ber almış bulunuyorlardı. Receb Paşa şaşırd'ı, birkaç kere yutkun-

Mada.m Düvaı şehrin old rısını yiyen katil sizi öldürmek niyetne - Bir hastabakıcı ile tevkifhane ot~ Musa Melek Çelebi, Receb Paşa sarayı- du: 
bir semtinde bahçe İÇJ.nd b~kça tenha buraya gelmiş değildir. mobilinin gönderilmesi için telefon edin! nın iç ağalan dairesinde alelade döşen- ~ Ben~ oğlum ..• V~_lah bu fitnede 

• d T . e ır evde otu- Kapı açılmış bir adam go-rünmüştü: Dedi, ve müstanti"e döndü: katili de mış' bir odaya kondurulmuştu; bu odaya benım dahlım yoktur .. Husrev Paşa az.ll rll) or u. aksı bah~e ka 5 

zaman müfett~ te nıüst pı~~knda durduğu - Yakaladık mfifettif. görmek istiYQrswıuz değil mi? Haber ve- büyük bir taşlıktan geniş bir ahşab mer- ve katli müstakil sebebdir ... 
' an 1 te heyecan Onunla eh. konuşuruz. Siz burada relim de onu da buraya getirsinler. divenle çıkılan bir sofadan giriliyordu. (Arkası vcırJ 

Kurdlar €vve?a kuvru.kl .. . arını s:ın ·· 1 t· 
rerek beynime sapladılar. ~. eş ı-
1 · · · • sonra vucud 
ennı genye kaykıttıiar· ve ih -

l , n ayet bo-
yun arını enselerine dayayıp ark d .. 
ne doğru bir münhani çizdirdikt a an o
başlanru gö - ·· 1 · . en sonra 

• gus erı hizasına indirdil 
Melünla.rın hep.si de §U şekli aln: 

1 
er. 

V · ı~ ardı· 
azıyet tamam olunca bir "nd · 

• b. h k ., a umu
mı ır are et başladı. Mi!yonla.rla kurd 

"Son Posta,, nm tefrikası: 5 

f Sihirli g··z konaşayor! 
Yazan : Ze nel Besim Sun 

- Haltetmiş.5in. Ya senin baban na 
icil?. Saıbahlıını saplı kepçeyle kazmay.ı 
omuzladı mı, mahalle mahalle .•• 

- Lağımcı!. Haydi gerizci! .. 
Diye bağırarak dolaşan ipsiz İsmail de~ 

ğil mi?. Haşa; benim babama bugüne bu
gq.n cf~kılann kınacı Hafız> derler ... 

' - Hangi Hafız?. Halis fışkı be, hal• 
fışkı! ... burgulaşara.k beyniınde fırıl fırıl d.. .. runa saplamamla feryadı basmam bir ı var; bu mühim flllalıktan niçin memnun ı lan için başkalarından daha müreffeh 

yorlardı. Bir taraftan onların' yaı·att;~~~ oldu... olmuyorsun?. yaşıyan insanların akıl erdiremedikleri - Fışkı sensin lağımcının oğlu!. 
ıztırabla kıvranıyor, diğer taraftan d"·- Hele şükür; delİTinemişi.m~ zaten de- 1 Radyo hakikaten doğru söylüyordu.. bir mesele vardır: Hizmetçi meselesi! . .. - Sensin izmaritçinin kızıl .. 

·· • al u - Tüccardan Bay Mustafa Ceyhunı §Unınege ç ışıyordum: lirsem bun1arı düşünebilir miyim?. Ne- Evvela delirmedi.ğime. saniyen radyo- Evlerine kabul ettikleri hizmetçilere, 
Acaba delır. dını· mı"? 1 · d d bu · tl · indim gu .. leyım· bari!.. · en üşünebil.mek? Akıllı adam urup mun munzam mezıye erme sev şoförlere uşaklara birer ekmek bıçağı . 

1 
. 

G l'b d ı· · ı· l d · · l b dim• ' ' Bütün bu necıbanc muhavere er h1z .. a ı a e ırmış ını. {endimi yokla- ururken kendı bacağına ığne saplar mı? ve ceva ver . birer tahta parçası, birer taban çivisi gö- akl .. .. . . .. d 
d ·· uh k Ali · · Bend elki" ah"bin d ı ""- ,metçilerin ~ arın gozu onun e cere. ım.; muvazenem, m .a emem yerinde ah kahretsm senı radyo!. Çıldıraca- - en evv s ı e e an auı zile bakarak bunların da birer insan ol- .y.'. . t 

1 1 
ilan h 

1 idi. Fakat deliler de müvazenesizlik, mu- ğım! .. Beynimdeki kurdlar muttasıl fırıl m,ıydın?. duklarını dü.şünemiyen sayın bayanlar yakn ettıgb~ ıç":.dgdazet ~er eı·· ad· aBce 
h k · 1 k dd. tm• 1 d fı ı d .. ·· s h"bl · d , yo tur; ır mu e sonra uccar an a~ a emesız i i ıa e 1yor.ar ı ki.. on- n onuyorlar. Son kararımı verdim: - a ı erme e. ve baylar, bir gün gelip te aile esrarının M taf Ce hunl k B G ... d 
l d b A ·· 1 · · ? . us a Y a arısı ayan uzı ~ ara a kendi halleri el ette tabii geli- Şayed delirdisem yaş~~ mana - y, sen mu.stame mısın.. :'.b~nlar ~~ri~etile mahalle 0 kahvelerıne_ Ceyhunun ne asaletmeab nesneler olduk .. 
yordu. Kendi.mi muayeneye karar ver- kalmamış demektir- korkudan olur kur- - Hulki Soyer kim bilir ka ;ıncı sa- du.şeccğını hiç hesablama:zlar. Bayan kı 

1 
h " d ... . k lm 

d . A ' · ' hı·ı...~-dir. . . . ·ad tl . annı şe ır e ogrenm1yen a az. un. ynanın karşısına geçerek güldiim; tulunun· yok hfila akıllı sam irademi eli .uıw.ı zınca hayın mahiyetıru; bay hı e enın- . . 
deli gülüşüne benzem€di. Peki; deli g'..i.- ' ' · y - İlk sahiıbin . değil mi? ce beyanın içyu··zünü bunların önünde, Istanbulda Edırnekapıdan Nişantaşma, 

me alır söylen ö 1 · 1-~ 1 ~ d. 1 ·m· h d ı· · d G lüşü nasıl olurdu sanki?. Deliler de akıl- . ' en s z erı peAi:UA ın erı • - İlk sahibim bir Romanyalı idi... b""tün t fsilatile haykıra haykıra anlatır: ya u zmır e erenlik mahallesinden 
Iadyoyu açacağımı u a ' K ak K .. , 

lılar gibi gülmüyorlar mıydı?. ··· - Fak.at .Bay Hulki &ani yeni aldığını _Neyine kuruluyorsun a kör olasıca?. arşıy a ordonuna taşman ne yuksel\ 
Haydi canını; insan kendisini anlamaz .. Açt~! · · · O Yeşil, sihirli tek gözünü söylemişti.. Daha düne kadar pantalonu yamalı bjr aileler vardır ki yaldızlarımn altındaki 

mı?. Ben pekala akılltyım. Güzel.. fakat gozlerıme djker dikmez, kutusunu takır- - İddiası yalan değildir. serseri idin. Gümrükten iki parti keres- ciyfe rengi, işte bu hizmetçilerin bir 1ı ı-.. 
radyo konuşur mu?. Öyle ya .. konuşma- datarak, güldükten sonra: - Sen nasıl konuşuyorsun Allah aş- tede bir alay gümrük rüsumu çalmakla n<Jk darbesile meydana çıkıverm işt • • 
ması lazım; halbuki konuştu. Hayır: bana - Korkma; dedi, sen bana ne diye pa- kına?. Hem yeni değilim diyorsun, hem ... başımıza tüccar kesildin; şimdi bizi be- Bayanın konuşmasına dikkat eder.sinjzı 
öyl~ ~eldi. .Bana mı öyle geldi?. o halde ra verdin, konuşmak için değil mi?. - Bırak ta anlatayım efendim; bana ğenmiYQrsun öyle mi?.. enfesünneffilsten teneffüs etmiştir: 
deliyım ... Yok a canım-. Deli acı hisset- - Hayır!. Başkalannm sözlerini, §ar- neredeyse sıkıntıdan parazit yaptıracak- - Sus adi sokak karısı!. Babanın düne - Bizim bilader pek titizdır; geçen 
mez. Zavallıların bir kısmı bağlandıkları kılarım, müziklerini dinlemek için... sın. Korkudan sustum. O da anlatmağa kadar caddelerden izmarit toplıyarak .gün bana bir gamilya çiçeği getirmiş; ur-
tplere yüklene yüklene bileklerini yara - Tuhaf şeyi. Bende bütün bu mezi- başladı... sattığını unuttun da hanım mı oldun?. ,ban kirlenmesin diye tembih etti .. ya ba .. 
içinde bırakırlar; acısa yaparlar mı?·. yetlerd'en başka duyduklarımı zaptet-- * Sana herkes benim sayem_de sel8.:rn veri- yın malumatfüruşluğu?! 

Muayene lazım... Toplu iğneyi balch- mek, zaptettiklerimi anlatmak hassası da Akıllı geçinen ve galiba akıllı olduk- yor .•• (Arkası ıw, 
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(Memleket llaberleri) 
Yunus Emre Aksarayın izmitte bir genç 

b. k ·· · .. d . df ? tren altında kalarak 
1r oyun e mı me un • hurdahaş oldu 

Bir rivayete göre Yunus Emrenin mezan kasabaya 
50 kilometre mesafede Sarıkaraman köyündedir 

Aksaray ( Husu • 
.. ) - Aksaray ıa. 
fthl eserlerle dolu 
Wr şehrimizdir. Bu· 
ıada mevcud kıy • 
metli eserler üze • 
.rkıde tariht kıymet-
leri bakımından il • 
mi bir tetkik yapıl· 
mamıştır. Aksaray 
Balkevi bu mühim 
ite el koyank yap. • 

İzmit (Hususi) - Evvelki akşam 
Ankar~dan gelmekte olan ekspres, şe
hir hududlarına girmek üzere iken bir 
kaza'Ya sebeb olmuştur. 

Kağıd fa brikasmda ça)aşan 18 yaş
lannda Halid Sert isminde bir genç 
ekcıpresin altında kalmış ve 1 SOO metre 
sürüklenen zavallı. parçaı parça olmuş. 
barsaklan dışan fırlamış. beyni patla
mış. etleri yer yer dökülmlf. hurdehaş 
olarak feci bir şe~de ölmtştür. İhtiyar 
bir anne ve babası olan ba gencin. yil
rekler acısı akıbeti şehirde büyük bir 
teessür husule getirmiştir. 

Hadiseye c. müddeiumumi Halil 
Hamdi Doğu el koyarak tahkikata baş
lamış. ekspres S dakika teahhurdan 
sonra yoluna devam etmf4tir. Mütea
kib tahkikatı Üsküdar C. M. Umumiliği 
idare edecektir. 

lalı yeni arqt~ 
lar neticesinde Ak. 
arayın tarihi eser • 
leri ve tarihte yer 
a1nıJ4 kıymetli ph-

=~!~ydınlatıl • lzmittı 6 yaşındı bir çocuk 
Bulunan vesika • JIRlrlk 111dG 

lan ve mahalll tet· fzmit (Husus!) - Evvelki akşam 
tiklere nazaran Eti burada: yürekler acısı bir facia oldu. 
l&rin ilk merkez! Yukan Pazar mahallesinde Karakol 
medeniyet'k!ri olan karşısında oturan demirci Abdullah is-
(K~~are) şehrinin · minde bir adamın 5 yaşmdaki kızı 
kasabaya 20 kilo • 1 Nutten. annesi evde yokken. yanar bir 
metre mesafede ki· halde bırakılmış olan sobayı kanştır-
in eski ismi Acem m1ş ve çocuk entarisinden tutuşarak 
,. e veni ismi Yeşil· fed bir surette diridiri. yanarak öl -
ova olan klSy civa • müştür. Bu sırada ev de tutuşmuş. et-
nndaki harabe üze- raftan yetişenler dahar büyük bir facia 
rinde kurulduğu va meydan \'ermeden ateşi s&ıdürmüş-
anlaşılmaktadır. Akıanıyı~ tarihi aerieritMIM Odn Kmk "KIZll mitacT'elet' lerdir. 

Tarih~e ismi bilindiği halde bunca yünde medfun ft merbdi hlll mamur ':aci~ ye~e .. giden ~6ddetumum! 
tetkikata rağmen Anadolunun hangi ve mevcuttur. Halıl Hamdı Dogu, tahkikata el k~t 
1emtinde oldugu· aydınlandırılmıvan "'--ı.... ı.. zind muştur. Sobayı yanarak bırakan küçuk • ~"" merAe • para lcesilen N ttf · ı f cl da ı x ··1 
bu tarihi •ehrin harabesinden zaman da h . ure nm annes ' a a suç u guN • .., rp ane ve timarhanelenn mevcud mektedir 
za~ı~n Etilere aid kıym~t~ san'at es~r- enkazlan o zamanın · mevcudiyeti ta"' -·-------
lerının bul~ubı ve gızli eııerı~. orta- rihty.ml tapat etmektedir. Abara Bitliı • Diyarbakır postaları 
dan ka!dırıldıgı muhitte ısrarla sov~en- y 
mcktectir. Zaten harabe. şekli hazırile her nuılsa da Oemanlı tilrklerinin 1<>n gecikiyor 
mederu' bir mevcurliyet ve mamuriye- ~anlann ilunal ve mamureleri Bitlis (Hususi) - Bitlis-Diyarbakır 
.. _ tı·ms...ı: la k -rn ·· B d ıonmü" viranelere dönmn..+n. un «u o ra ıo ~uyor. un an .-ı•wu.• postası haftada 3 defa gidip gelmekte-
INlşka gene kazaya baglı Kalebalta. . Cthnhuriyet hilldllnetimiz bu mü- dir. Havalann güzel geçmesine rağmen 
Helvadere. Yaprakhisar. Marmasun 1 hım ip el koyana Aksar'&'ym tarihi posta·lar muayyen günlerde gelmemek
töyleri civanndat ve ekseriyetle kaya· ı ehemmiyeti ve tarihteki kıymeti pek te ve hazan 3 posta bir g(inde gelmek 
lar üzerinde mevcud resim ve şekiller çabuk tnahilr edecek ft birçok kıy- suretile yakın ve uzak akraba ve arka
medent ve tarihsel hayatın kıymet bi· 1 metli eeerler meydana çıkarılmak IU- daılanndan mektub ve dOnya havadisi 
filmez öme'klerdir. rettle tarih artyfalan aydınlatılmıf ola· için ga:zete 18 günde ancak alınabil-

Selçuk tilrkleri zamanında dahi ma- caktır. mektedir. 

Demir ve çelik şehrinde 
neler gördük? 

Detnit' boru /flb rikaa1nın kalıplan 

mu iyetlni muhafaza eden AksaTay ( ) bsabasınm Anac1o1unun merkezi ilim ~ Gerede Halkevl çalışmaları _ 
•e irfan halinde yi1kseldiği görülüyor ÇeUJc 1~ bcıfka bir görintlf 
Kasaba içinde mevcud olup balen ha- (8qlanfl • neı ..,wa> kısım kü~ fabrikalar da ric:udıe tetl. 
pisane olanırk iual edilmekte bulunan _ şimdiki halde tam kadro ile çabf- rebllirler. • 
Eenclriye medresesinde; Cemalettin! IDIJ'Ol'\lZ 18'1 memunımuz var. Daha ar· Al1kadarlarla da, fırlat buldukça ke>o 
~rayiler. Hacıbayramı veliler. So- taıcattır. nUfhık; meseJA, küçük bir phsl ~ 
muncu babalar, Baba Yusufu Hakiki· - l"abriblarda kat; İngilis buluna- burada çivi, tel kafesi veaalre tma1 eden 
let', SaiJ Emreler gibi meşabiri ülema- yort ufak bir fabrika kurabilir. Çt1nkil ba fab-
aumm tedrisi ulum ve filnun ettikleri - 80 miltehasım. • • rikalar ana sanayidir ve her zamuı una· 
•aıen sabit ve mütebariz keyfiyetler- - Amele ücretleri haklmıda bir fikir yiin irili ufaldı her pbe.sine gebedir. Ge-
dtr. Husualle Anadoluda ilk Türk oca- 88hibl olmak isteriz. ne meselA, saç levhalardau arta kalan. 
pm banisi bulunan Hacı Bektaşı Ve- ( - Amele bet sımfa ayrılmlfbr. parçalar toplanarak tekrar fırına llQd• 
tiye muasır Said ve Taptık Emrelerin f A - En usta amele aagad yevmiye rtliyor. Müteşebbis bir vatandq bunlarla 
lftezkfır Zenciri ye medresesinde türkçe 400, azami 500. bu f abrlka ctvannda, küçilmenclt bir 
tedrisat ve tellfaıt ile uğraştıkları ve r B - Uata amele aagart yemıiye 320, pres kurarak kürek imal edebilir. Buna 
Osmanlı saltanatının ilk devrelerinde azami 380. .göre fabrikanın artıklanndan. harice 
bozulmuş Tllrk lehçesinin tashih w C - Yardımcı uta uprl 1evmiye muhıaç olmıyacak, her türHl demir etJ& 
llyası için ça1ıştıklan an1qılmaktad!r. .._ _ -* 240, azami 300. yapmak mümkündür. Ben ~ bl,.ıık 
Bir rivayete göre kuablrya elli kilomet- D - İyl amele asgari yevmiye 120, sermayeli, yeni bir teşebbOse girmek I• 
ıe mesafede bulunan Sankaraman k&- GeNde (Hmml) - Kazamız Halklnen muayene edilmit- köyiln her hu- azamJ ?.OO. tiyen vatandaşlara Karabüldl hatırlat-: 
rGnde de Yunus Emrenin medfun bu· evi kayclllik tubell geçen Pazar kay· susta dilekleri dinlenmiştir· Bu gezin- E - Adi amele ugart yemıly• eo malda, biraz da milll bir ndfe Japblım 
lunduğu sanıbyor. Bu hususta elde e- makam İhsan Kayanın iftiralrlle yeni tiye spor şubesinden bul ark'adqlar azami 120. ' kanaatindeyim. (At"kan .-) 
kelim kat, maltimatı yaıkında Son Çap nahiyesine bir k&y gezintt.ı yap- da iftirak ederek g61 Jlıenannda llV ya- BaşlanllÇ yevmiyeleri 80-120-240-320... Nusret Safa Cı ;' • 
P.eta brllerine sumnağa çalışacağım. mış~r. Gezintiden köylülerh!°~~ ~ır. Resim ıeziy• iştirak eden on Artık cenç müdllr muavinine soracak -·-..................... - .......... - .__.__. 
Taptlkemre kasabaya 20 kilometre me- etmışlerdir· Bu pzintiye U•wuet ua- --. ldfilik kafileyi g&rtermekte- bqka bir sualim blınamqb. BCltb bu Eminönü llalkninde diba Wr ...,....tı 
laf.ede kendi tsmile aınılan Taptık k&- kimi de iştirak ederek hastalar mecca- dtr. • tafsilitla Karabük fabrikaları ha"mda yapddı 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : gllrdllklertm1zı ıaınaıntıyan taydah 1ı1r oı!'11:: =:::" == • 901' mali)mab elde etmif oluyorduk. T.. 100 tınctı aa111mm lntlfaft mt•ntıeuıe, 

•• • Mevcwl npurlan • 
anman 31 ,......_ ola • 

••• 
Hasan Bey - Peki am

ru ticaret ve nakliye it -
Jıictmlw ,..teaek kadar 
111·• .--ı 

§8kkür ederek müsaadesini lltedik. dttn at.tam BaltmnlD cataıollundül mer-
Şimdi size Kara'bnk tehrinl, Karabük- tez aaınnunda bir folklor ıeceal Japlllmltr. 

te lf dıfı hayatm naml geçtilint anlatma- Kalabalık ve g1lzlde bir halt t1l\1tlbdll h'
la çalışacafım. zır bulundutu bu toplantıyı, Dil. Tadb " 

Bundan evvel gene fabrikalara aid btr Edebiyat tomlteai reill Ball4 B&1ft 1ı1r mL 
kaç noktaya temas etmek isteri ababe ile açmıt, Ttb'ti)'ede halt bll&tll ça. 

m. lı.tmalan haktmda lzaba.t ftnll1tılr. Bl1l • 
Bu üç muazzam fabrika Türk güclin6n, hare Cemil TtirkarmaDID td&rellndett Balk· 

Türk istidad ve kabiliyetinin, nihayet evi ortest.ruı muhtelif halt ttırttllerl caı • 
Türkiyenin ağır .sanayie adım atıpnan mlf, bunu Bayan Sevim Leftnd'iD aıene ar. 
birer sembolil olarak çalışıyorlar. l"akat monlze edllm1t halt prtııanndall mink • 
devletin yapıcı elile kurdulu bu fabrika- Ub çok takdir edllen blr tan toDISl ad 

· b .... ,,.~ etmlftlr. Sevim Levendin~ IDDft 
1ara rmtefe bis ,... ... &yetler lftirak ede- l&Zla halt prtııan çalınlllJf " llDfleDDillı 
rek, KaraıbWtün daha gelişmesini temin muıttellf cenoıer halt bllllllJldeıı DtmaDI • 
.utlderi cUM. memleket içinde faJdah ldr ıer otumQllaNlr. 
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itafya da Romanyadan Meseleler: Oniversitenin derdleri 
petrol alacak (BQ.§tarafı 1 im:i saufada) mesini istemişler, Üniversite kuruluşu Q... 

Roma 5 (A.A.) - İtalyaya· Roman- Rektör Cumartesi günü 1'1b Fakültesi zerinden 6 sene geçtiği ha~de pek az Türl« 
ya petrolü verilmesi jçin Roma ile Bük son smıf talebelerine verdiği çayda ol - elaman yetiştirildiğini tebarüz ettir .. 

" istin~d ettig· miz. yegane kuvvet: 
Yurtta itt'hat, Balkanlarda ittiha1 
(Baştarah 1 inci sayfada) ı lfilıare başvekil Tsvetkoviç tarafından reş arasında müzakereler cereyan et- duğu gibi, dün de Hukuk ve İktısad ta - mişler ve yabancı profesörlerin yaptık • 

li T.sevetkoviç ile birlikte bu sabah saat şerefinine verilen öğle ziyafetinde Jıa- mektedir. lebclerine kısa bir hitabede bu~unmuş, bu ları tedrisatta ka~1laşt1klar1 gü~ıüklerf 
ll,.20 de Nışe vasıl olmuşla.rdu·. 1 zır bulunmuşlardır. İtalya, daha iyi kambiyo şartlaırı el- der.s yılı sonunda hayata atılacak genç - saymışlardır. 

Nazırlar, Yunan, Tür;c ve Yugosfav Zipfeti müteakıb üç devlet adamı de etmeğe çalışmaktadır. Zira. Roman- lere muvaffakiyet dilemiştir. Üniversite rektörü talebelerin dilekle-.. 
bay:ra.k.'anle donatılmış olan garda Va:r - hususi surette uzun boylu görüşmii~ yJ. mılE bankasının son ittıhaz ettiği Talebe çaylarında gençler, rektörden rini tesbit e~ ve bunları tetkik ede
dar valısile mülk.i ve a:;.keri erkan ve ka- ve fik?r teatisinde bulun.muşlardır. nakid tedbirleri Romanya dövizi kam- Üniversite ve fakültelerine aid birçok di- ceğini, mümkün olan dileklerinin yerine 
labalık t>ır halk kütlesi tarafından .se -ı Aksam geç vakit, Saraıcoğlu Sofya- biyo haddini yüz~ otüz. beşe yükselt_ }eklerde bulunmaktadırlar. getirileceğini söylemiştir. 1 
lanuanmışlardır. ya ve. Metaksas da Atinaya mütevec _ m~ş olduğundan bu nisbet. İtalyanın Bilha.s.sa Tıb Fakültesi son sınıf ta - Talebe çaylan, gençlerin Üniversiteye! 

.Nış _belediye reisi, çok hararetli bir nu chen Nişden hareket etmişlerdir. Rcmanya · piyasasaından mübayaatta 1ebe1eri müfredat programınm iyi olma- aid bütün iyi veya yanlış buldukları me-
1?k rnyliyerek mumtaz misafirlerı se - 'Rumen hariciye nazırının yeni beyanatı bulunmasına son derece engel olmak- d»ğından bahs(..,derek, Tıb Fakülı.es,jnde seleleri toplu bir şekilde ortaya atar~ , 
l.inılamış ve nutkunu .yaşasın Yunan Blikre<: 5 ( A.A) _ Balkan antantı tad•r. doktorluğa aid esa&lı malıimat elde et • Üzerlerinde münakaşa etmeleri bakumn-
balı, yaşasın Re.ısicümhur ismet Inönü, konsevjn~ rivaset ettikten sonra Bel- tikleri staj müddetinin çok kısa olduğu- dan çok istifadeli olmaktadır. 
Y~ş~ Bakan antantb sözl~ile bitu: - gra<ld~n Ro~anyaya avdet eden Ro - Holanda Başkumandanı nu söylemişler, tedrisatın daha ilk sınıf- Noter kanunu hDkUm1eri 
mışt.ir. manya hariciye nazın Gafenko, Stefa • İStif a etti lardan başlı yarak nazariden ziyade aıne- • 

Nazırlar gardan çıaarken halk tarafın- ni a. ~nsınm muhabirine beyanatta bu- li olmasını istemişlerdi!'. Talebeler bun- ruznamesi 
dan çok harareth bır ~ıırette alkışlarumş-

1 
) k d . ı· ki Lahey 5 (A.A.) - General Reynders. dan başka mevcud kütübhaneden istifa- Ankara 5 (Hususi) _ Noter kanunu 

1 unarn. emı!': 1r : H . . . 
ardır. 118 "' d t _..;ı~ B 1 olanda kara ve demz kuvvet~en başku- de edemedik1erini, buradaki eserlerin hükümlerinin tatbik ('.eklini gösteren ruz .. - ıvıemnunen av e euıyorum. a - . . :r 
Saracoğlu halka hitab ederek, demiş - . . . . mandanlığından ıstıfa etmiş ve yerine çok eski olduğunu, 1910 dan sonra neş - name Adliye Vekaletince hazırlanmıştır. 

tir ki.· knn antantı konseyı ıçtımaının netlce- . di k d Ut hts ö t b h k. ı . c··nkü 'f .. şun ye a ar rec s er erg mm- redilen kitablardan emen pek azının iı 'Bugun·· ıerde Devlet Şurasına gönderile 
Y sınden memnunum. u vazı emızı t k h ku tl . k d 1 -bh b d v -tı · • k .. - ugoslav milleti Türk mil1etirun ~ . · a ası ava vve en ruman anı o an tü anede ulun ug•ımı, vnıversıte a- cektir. 

muh bb vaptıı::nrrıızı zannedıyorum. BalkanJar- G 1 w· k lm t . d·ı . tir ··b:ı.. . d . d h . d k' k .. -b a etınden emin olabilir. Memieket- ...,, .. . • . . enera ın e an ayın e ı mış . tu •uanesın en Zl\"a e arıc e \ utü · ······-·········· .. •·•·••• .. - .............. - ..... -
ler dahilinde ve bu memleketle~in kendi da sulhu, nızamı. ve emnı~tı. ta•kviye Öğrenildiğine göre, geçen Ağustostan hanelerden istifade ettiklerini anlatmış- Adapazarı :cra kl\lcm;rl~ğundan:5_, 1 II 
aralanndaki ittihad Balkan "·ntanı-. .. 

1
·ya- etmekJ_e _yalr.ız dört me.ml. eketı.n men - beri ı,,,.., kumandanlık mevkiinde bulu - lar ve mevcud kütübhanenin ıslah edil - Mehmed z ya ızı azıye ve u eyma 

.... u ., k d ği' ""'"'i eylftctları Asaf, Atıf ve Zekiyenln tasarrufla.. 
setindenberi tatbik edilen bir kuvvett:r.> faatİC''"ım orumuş e .1.; aynı wman- nan General Reynders'ln istifası en .zi - mesini rica etmişlerdir. rı allınd.ı olup ölü İbrahim veresesinden oj. 

Metaksas, ayni mealde bir hltabede bu da Balkanlarda menfaatleri olan Jıer yade hüktimetle ordu uuındalrl görüş Gerek tıb talebelerm\n ve gerek hu- ıu Bekir ve kızları Rabia ve Ayşe ve Hatice 
lunmuştur. devietin tasvib edeceği bir siyaset kul- ihtilafından doğmaktadır. Bununla be • lruk ve iktısad talebelerinin çaylarında ve karısı Zebraya olan borçlarına muta.bil 

Misafir nazırlar istasyondan çıktıktan lar.mış olduğumu:rn da kani bulunu - raber, Royter ajaDSlnm kanaatine göre, is gençler Ta1ebe Birliği meselesi üzerinde haciz olunup satılmasına sıra gelen Adapa.' 
N tku d İt J hakkı d } zarının Mehmed efendi mahallesinde ve yaz. 

ronra, Niş.deki modEll'Il tütün fabrikasını 1 vo-ruz. .u m a a ya n a va - tifanın ne hi1k0.metin harict siyasetile, ehemmiyetle durarak. geçen seneden beri lık mevkiinde Mart/S36 tarih 39 sayılı ve 
ziyaret etmiş ve bur:ıda bir saatten fazla mz kendı naım.ma değil, mesai arkadaş- ne de Belçika Ol'dusu bqkumandanmın yapılan müracaatlara ve toplanan komis- 1378 metre 35 desimetre kayıtlı malfımülhu. 
kalarak, muhtelif tesisat ve imalat tarzı larımm namına da kullan.mı~ olduğum geçenlerde vuk:ubulan istifasile hiq bir yonlara rağmen birliğin kurulmaması - dud ve her bir 919 metre murabbaı 25 lira kıy 
hakkında kendilerine verılen izahatı a _ sitayiş~Arane lisanın kalbimden gelen alakası yoktur. nm S€bebini rektörden sormuşlardır. metli tarla lle Adapazarının Pabuççuıa.ıı 
laka ile dinlemişlerdir. bir ses .olduğunu size temin etmek is - Laht!'Y 5 (A.A.) _ Royter: Gençler bunlardan başka Üniversite mahallesinin Şafak sokağında Mart/936 ta. 

N 1 t--=1 terim. Salihiyettar mahfeller, ordu ve donan- Fakü' ltelenn· d"' okuyan ve Anadolunun rih ve •o sayılı şarkan Diba garben Mehmed aZD' arın gaze ~ere beyanatıan '" bahçe.si, ştmalen yol, cenuben Mehmed tarla:.. 
Biliıhare, Nişdeki ::natbuat nıümessille· Ekonomi komitesinin toplantısı ma başkumandanlığınm istifasının, baş - muhtelif yerlerinden ge1en nehari tale - sile mahdud tapuda evvelce bahçe şimdi de,. 

rini kabul eden misafir nazırlar, ayn ay- bekleniyor kutmından tarafından alman bazı 8.!keri benin çok müşkül şartlar altında İstan - ğirmeni müştemil bir bab hane kayıdlı ve 
rı beyanatta bulunmuşlardır. Belprad 5 ( A.A.) _ Belgrad görüş- te<ibirlerin hiikftmetçe ıasvib edilmeme- bulda tahsillerine devam mecburiyetin· değirmen motörle mütaharrik üç t34}ı de. 
Şükrü Saracoğlu demiştir ki: me!F>rine müteallik olan resmt tebliğ _ sinden ileri geldiğini blldlrrn.ektedirler. de bulunduklannı ileri sürerek, Üni _ ğlrmen ve değirmenin bulunduğu mahal ve 

c- Ba'kan milletlerinin, kendi mılli de. Balkan antantı hariciye nazırlan _ General Reynders tarafından bu sabah versite idaresinin talebe yurd.lan ve pan- ~:r~~d:i~e~~ü~~~klve~~:v:~:b ~~ ~ 
menfaatlerinin tesiri altında henüz biraz nın. a·nü;nt dahninde ticari mübade _ alınan tedbirler hükt'.bnet tarafından ya Biyonlan meselesini bir an evvel ha~let- beş yüz Ura kıymette 396 metre 4ı4 desimetre 
d'aha mütesanid olacakl~n kanaatile Yu- leleri c;ureti mahsusada organize ede- tadil veya iptal edilmiFlr. mesini istem4lerdir. Talebeler geçen yıl- üzerlnck! mebni bu gayri menkuller bugün. 
g~lavyadan ayrılıyorum. rek, Palkan devletleri arasındaki iktı- Prens Bernhard bugün milll müdafaa Iarda Üniversitede yapılmasına karar ve- den itibaren açık arttırma lle satışa çıkarıl. 

Istinad ettiğimiz yegane kuvvet: Mem- sa<li b<: (flann ve irtibatların sıklaştı _ nazırını ziya.ret etmiştir. rilen işlerden birçoğunun henüz yapıl _ mış ve arttırma şartnamesi herkes tarafın. 
,_k · h d ·-·····-············ ······-~-·······-~·······- · dan görülmek üzere 10/1/940 tar1hlfiden itl ... 
x:_ ette ıtti a ve Balkanlarda ittihacı· • ı nlm::ısı ve mu.·kemm. ell.""pfiri. ]rnesi za- - ma .. dığından bah_ isle Ü. ru_ ·versitcn_ in en ~· baren icra divanhanesine talik edilmiş ola,, 
dır.> nır~1ini tebarilz ettırdıklen kaydolun- Ankara borsası ınühım derdlerındcn bır1 olan kitab ve caktır. 

Gt>neral Metaksas ise şunlaırı söyle- maktadır Bu itibarla ekonomi komi - _,. .. _ neşriyat işi üzerinde ısrarla durmuşlar • B•ı gayri menkullerin birinci arttırma ue 
miştir: tesinin, y<lkında toplanması pek muh- Açılış _ Kapanış !;/2/H<l fi&tlan dır. Gençrer profesörlerin yeni kitab yaz- satışı 14/3/g40 tarihine müsadit Perşembe 

- Yug~lavyadan ayrıldığım sıra • terrıel eörülmektedir. madıklarından şikayet ederek bu yüz _ günü saat 10 dan 15 e kadar icra dairesinde 

d Balk 1 ÇEKLER den çok m•;<'tr;;lat çektiklerini, mevcud yapılacaktır. Bu arttırmada arttırma bede... 
a. ·an mi letleri arasındaki dost - Yug"slav iktısadçılanna göre, Bal - Açıllı V'·pan ...,,.... linin gayri menkullere tahmll olunan kıy., 

l uk ı.:nöla d h f ı k tl ...n. .kitablardan ekserisinin anlıyamıyacak - dir · 
u rının <<' a az a uvve en - kanların sanayileştirilmesi için müş - Lol'dr• 1 eterlln 5_24 metin ~ 76 şini bulduğu tak de gayrı men.. 

miş <ılduğu intıbaını beraber götür _ terı>k 'hir plan vücude getirilmesi 1ü _ New.York 100 Dolal' 130_19 ları bir dille yazıldığını ve tercümelerjn kuller en çok arttıran üstünde ihale oluna.. 
mek~ey·m zurr.u kendisini hissettirm~ktedir. Bu Parts 100 Fran. 2_9180 de asıllarile kabili mukayese olarnıyacak ca~~ ve böyle bir bedel elde edilmediği tak .. 

n·g· B lk d ..... 1 .... 0 100 w '-""t •. 67.. kadar fena oldug·unu, profesörlerden ek - d1rde arttırma daha 15 gün uzatılarak 1 c-r a an evletlerinin de hı· - laA B 11•a 1 ı.eıı · ... da -.. .... uuv " " P n, a " n mem e~ en c.ıl asın 29/3/ 940 tarihine müsad1f Cuma günft ya .. 
rlm f!mpa ilt.h k ~.:ı k cen•n• 100 İavlç. Fi 29.2725 .serisinin istedikleri gibi terımler kul -
ederim.• 

1 
a =ıece lerini ürnid her türfü sanayi rekabetini bertaraf c- MJW!terd.&m 100 1'lor1n 69•185 land:ıkla.ruu, bir profesorün kullandığı pıl:ıcak 1klnci arttırmada da gayri menkul 

dec~ktir. Antant ekonomi komitesinin Berlln 100 Ra..ı..... en çok arttıranın üstüne ihale olunacaktır, 
Husu " b" ;,~ ayni manadaki terimin, diğer proies<:ınin Al kl 1 t d k dl o1m 1 k.. sı ır görüsme bu sahada rnE'sai sarfedeceği tahmin o· Btübel ıoo Belg• 22.0Mitl aca 1 nr apu a ayı 1 ıyan a aca 

Miı,afir nazırlar ve ma.iyetle~. b"ı _ Atın.a 100 Drahmi 0_97 kullan<i'.ığı terime benzemediğini ileri siir lılarla dl~er irtifa hakkı sahlblerinin bu 
~=======~~~~~:·~·~~=l~u~n~t!ıv:o~r~·=====~---~--~ ~ ~~ ~ ~"~~~k~~~~~~~~~~~~h~ff~~~ 

A k 
• 1 Praı 100 Çelı: Kr. leri tebarüz ettirmişlerdir. lddialannı ilA.n tarihinden itibaren 20 gün 

1. S e r Madrfd 100 Peçet& lS.435 Talebeler aynca Üniversite lisan kur _ lçlnde icraya müracaaUa kaydettirmeleri ak,. 
'\'a.rfon ıoo zıotı si takdirde alacakları tapuda kayıdlı olmı .. 
Bude.pefte 100 Penga 23.425 lanndan hiç bir istifade temin edemedik- yanların sat11Ş tutarının paylaşmasından 

t (Baştarafı 1 ind sayfada) 
:~, talya tarafından müzaheret gör -
~""")"·-r. 

İtalya bitaraf olmamakla b b 
h "bl"kt . era er mu. 

an ı en ımtina etınekt h . . e ve arbın Ba1 
kanlara sırayet et.masin • 
temektcdir. e manı olmak is-

Ayni gazete ilave ediyor: 
Kat'i ve :resmi anla.,....,~1 lın 

B ık . . :1••'4Uar o aksızın 
a an devletlerının siya~ t• . se ı şayanı dik 

kat bır cepheden İtalyan siyaset· . . . -
L---t' - lnin İStl -
Adlı= ıne muşabehet arzetmekt dir t 
ya tarafından hiç bir tazyik . e ·. tal-

. . ıcra edılme-
nuştır. Fakat Balkanlardaki nüi 
di . . "~;-'-~- uzu ken-

sının .........,,uı~ctrane hattı hareket· 
l 

.
1 

_ ı ve ya-
p~cı. e.s_~r erı e goze çarpacak surette ken
dmı gostcrmektedir.> 

İngilterede akisler 

. ~ncira 5 (A.A.) - Royter ajansı bil -
dırıyor: 

Balkan antantı konseyin-in toplantısı 
hakkında Londraya henliz tafsilat gel _ 
miş olmamakla beraber, kosferans neti
celerinin Londrada memnuniyetle ka:rŞl
lnndığı anlaşılmaktadır. 

Yl.u.goslavya \'e Romanya hariciye nanr 
Jarının irad ettikleri nutuklard3, komşu
ların<l'an çok dostane bir surette bahset _ 
miş olına1an da memnuniyetle karşılan_ 
mıştır. Londrada, Be1.:,arad toplantısının 
cenubu şarki Avrupa~mcia barışın mu -
hafaza.'ilna hadim olacağı kanaati mev -
cuddur. 

Macar gazetelerinin neşriyatı 

Budape.şte 5 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: İyi .nıalfunat alan mahfeller, 
Balkan antantı içtimaları neticeleri ho.lı::
kında cernilekarane bir ihtiyattan ayrıl -
mamaktadırlar. 

Sağ cenah partisinin haftalık gazetesi 
olan cNemzetor:ıı a göre, Be1grad toplan
tısında en mühim rolü Türkiye oynamış
tır. 

Gazete diyor ki: 
Türkiyenin hattı hareketi fimaJden ge

len her tü:rlü tehdide kaqı bir mayn sed
dine muadildir. Konferansın ıeyrini baş
tan nihayete kadar Saraeo(lu dikte et • 
miştir. 

Budapeşte .5 (A.A.) - Balkan an -
tantı konseyinin tebliği Macar siynsi 
mehafilinde nınikane bir ihtirazla kar 
şılanmıştır. 

Salahiyettar mehafilinı mütaleasına 
göre, konsey toplantısı Macaristanm 
alakadar bulunduğu cenubu şarki Av
nıpası meselelerinde · hiçbir terakki 
kayded]memiştir. 

Dört devletin tesanüdü ve istiklal -
lerini ve milli tamamlılıklannın temi
ni husnsundaki azimlerinin teyidi ta -
dile! Macar mehafi1inin nazarı dikka -
tini c~lbetmistir. Maamatfih mezkur 
mehafil Ma·car - Yugoslav dostluk mü
nac;ebctlerinin .cenubu şarki Avrupa 
münasE:·betlednde bir iyilik husule ge
tirmek volunda kurucu bir unsur teş
kil etti<lini i1ave eylemektedir. 

Rumen gazetelerinin neşriyatı 
Bükre~ 5 (A.A.) - cRomania> ga

zetesi Belgr~a giden direktöründen 
a!dığ1 hu~usi bir makaleyi neşretmiş -
tır. Son tebliğ her türlü hayali ve san
sasyonE'l şayialan bertaraf etmistir. 

Bal~{an antantı memleketlerinin si
yaı:;eti bir tesadüften değil, uzun ve 
ac.ı te~rübeler-den doğmuştur. Bölge -
mız mılJetlerinin şuurunda tedricen ~u 
i~~~. ~~~.~aldı: Tam istikJal ve toprak 
butun.ugu haklarımızı ancak samim1 
bir tesanüd ~ müşterek barış cephe
sinde te~riki mesai ile müdafaa edebi
liriz. Belgradda. bütün vilzlerde bir 
tatmin edilmiş o1mak kti'vvetine inan
mış bulunmak hissi okunuyordu. 

Zira, •kendi kendine yardım et, Al-

Bliltreı 100 Ley 0_933 !erini, her yıl bu kurlar için sarfeclilen mahrum kalacax.lardır. 
Belgrad 100 Dl.nar 3.0825 binlerce liraya yazık olduğunu ve Üni • "{, 2 buçuk telH\.llye ve fera!? ve teslim 
Yolı:obama ıoo Yen S0.94 versite kurlarına dev~m ederek lisan öğ _ ma.srafian müşterisine aid ve müşteri ihale 
Stokholm 100 t.ııveç Kr. il.DOi renmiş kimse olmadığını çok kalabalık bedrllni ihaleyi irtakiib edeni yedi gün 1ç1nde 
Mo.üova 100 Rubl• defaten icra da es ne ted yest meşrut olup 

olan kurların talebenin boş yere vakit • mezkftr ~ayrlme.nkuller alacaklı üstünde 
Esham 'Ye talı-rillt lerini öld:ürmekten başka bir işe yarama- kaldığı takdirde alacaklı da ayni merıuılmt 

Türk borcu II peşin 18.1715 11.25 dığını ileri sürmüşlerdir. Talebelerin li - yııparak işbu müddet içinde alacağının utıf 
san kurlarısdan şikayetlerinin başlıca se- tutarından mııhsubUe rüsumu Hizimelerinl 

lah da sana yaırdım edecektir• darbı

meseli herkesin malfunu idi. Aranw. -
da, coğrafi ve siyast şartlardan doğan 

mi.iştere-k menfaatler, müşterek acılaT 
ve müşterek zorluklar var. Ve biz bu 
zorlukl.:ıra bir tarzı hal bulacak kuv -
vet ve basirete malik bulunuyoruz.• 

~ l li~ b ~b 

80,000 
L 1 R A 

k .. y vermesi aksi takdirde icra ına.s kanununun 
bebi çok dikkatle taldb edilere ogre - 133 üncü maddesine tevfikan ihale fesih, nıa 
nilmesi icab eden lisan derslerinde her lede kazanılan mfilldyet nezedilecektir. 
kurda 80-100 talebe bulunması yüzünden MUştf'rinin arttırmaya iştirakleri icin kı1. 
hocaların talebe ile meşgul olamadıkları meti tnuhamm~ne.sinin % 7 buçuk pey akça.. 
keyfiyeti te~kil etmekte ve lisan tedrisat sini depo etmesi ve arttırma mahallinde sa.. 
işinin daha mükemmel bir surette orga- tı., günlerinde hazır, bizzat veya bilvektue 

. . . . hıızı~ balunmamalan lfi.zımdır. Gayrimen .. 
nıze edı1rnesı istenm_ek~edır'. .. lrullerin sat1 gününe kadar işlemiş vergt.. 

Talebeler ayrıca Ümversıteye Turk e-
1 
lerin tutarından ödenece~i lli\.n olunur. 

lemanlar alınması ve bunların terfih edil- (938/1235>; 

iiii 
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ANI TESiR 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP 

ROMA TIZMA, SOGUK 
ALGINLIGı, KIRIKLIK 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaı• alınabilir. 

Sabah, öğ e ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazım 

ÇOnkO unut
mayınız ki: 

• ANAPIYOJEN ~ 
Dr. IHSAN SAMI 1 

treptokolc, İıtalilolco.lc, pnömolcolı:, lcoli, 1 
yoıiyauılclarin yaptığl çtbaa, yara, aJcıntı 

cild h.tatalılcl1<n1ta lcarfı çok t .. irli tan 

' 411dır. 1 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -
dan: ·ı 

ı Yavrunuz, Saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi ai
nesinde yetiıtirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. P..er anne 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri 
bırakmamalıdır. 

AR 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin ba -

demcik, kızaffiık, en.floenza, ve hattA za
türrieye yol açtıkları, iltihab yapan dit 
etlerile köklerinde mide humması, apan
disit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşı\mıştır. Temiz ağız 
ve sağlam dişler umumi vücud sağlığının 
en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
dişlerinizi her gün - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati -
nizi garanti edebilirsiniz. Bu suretle mik
robları imha ederek diş~erinizi trnrumu1 

Kadıköyünde Bahariye caddesinde Şe
kercibakkal sokağında 51 No. lu evde otu-
ran ve manifaturacılık ticaretile iştjgal 1 Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuddur. 
eden Koço Kozadinosun iflAsı açılıp tas· I Beşikta~ ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalnyınız. 

a HM W• Türk· ye 

Şe er Fa rikaları 
Anonim Şirketinden : 

$irk~timiz Merkez ve fabrikalarında münhal bulunan 75 ila 100 lira ay -
lıklı yerlere müsabaka ile memur alınacaktır. 

1 - Müsabaka imtihanına dahil olabilmek için talib!erin :tşağıdaki vasıföm 
haiz bulunmaları lazımdır: 

a) .t:sgari lise veya lise derece.sinde mekteb mezunu olmak, (yüksek tahsil 
gnrenler ve hunlar meyanında ecnebi lisıuu binlerle tercih edilır.) 

b) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan yukarı olmamak; 
c) Askerliğini yapmış o1m:ık veya bu hizmetle usulen alakası kalmamıış bu

lunmak; 

y 2 :-1:aliblerin, "n geç R Subat 1940 tarihine kadar Şirketimizin Ankaraiia, 
e~kışe1hırde, Karanfil sokağında kaın merkezine göndermeleri lazım gelen 

vesı a ar şunlardır: 

ah)) El. yazısı ile yazı1mıs mufassal hal tercümesi. 
Bır aded veı:ika fotoğrafı. 

c) Mekteb vesikası veya musaddak sureti 
d) Nüfus hüviyet cüzdanı musaddak su ~· 
c) Evv~~ki hizm:tı~re aid bonservisler ~ee~a musaddak suretlerı. 
3 - Musabaka ımtıhanı 1Q Şubat 1940 tarihi' c t · ·· .. t 10 da 

Ankarada Şirket merkezinde icra edilecektir. ı umar esı gunu saa 

4 - Müsabaka imtihanında muvaffak olanlar e A • .. • • 

müddetle muvakkat memur oıarak çalıştınlacakl vvela ber~yı te.cru~ i.ld ay 
mesaileri itibarile de iyi not alanların k d ~rdır .. Bu m~ddetın hıtamında 
yapılacaktır. a roya ıthal ıle tayınleri kat'! şekilde 

Harb Okulu Komutanlığından 
1 - Bu yıl a.şatıda yazıh şartları h \ 
A - Ankarada bulunanlar doğr d a z okurlar harb okulıına alınacaktır. 

nanlar bulundukları yerin 
11 
a:ı:r~~tı'uya Harb ok~una Ankara haricinde 'oulu. 

B -- Kayıd ve kaoul muamelesi 1/Şubat11!ubel~rlne müracaat edeceklerdlr. 
vam edecektir. 4.0 dan l/Hazlran/940 tarihine kadar de. 

2 -- Giriş şartları bcrveçht atldlr. 
A - Türk ırkından olmak. 

B -- Sivil liseden meıun olacak ve olgunıulı: ı.m•ıhanını 
' vermiş bulunacaktır c - Tnm teşekkiıllü a.skcri heyeti sıhhiyeıerden (Ha • 

rb okuluna ıı:irer) kararlı ıahh .. .. raporu almış olacaktır. .. . 
D - Azami yaşı 23 olacaktır. 

E - Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 

F Ankarada olanlar <E> maddeslndelı.1 ıaruarı Harb okul ü una m racaatla ötrene. 
bilirler. (767) • 

fivenin adi surette yapılmasına karar ve---. ______________________________ .,,, 

rilmiş olduğundan: 

1 - Müflisde alacai{ı ohnhrrın ve is -
tihkak iddiasında bulıınan'nrın alacakla
rını ve istihkaklarını ilandan bir ay için· 
de İstanbul İkinci İflas :Jaircsine gelerek 
kavdettirmeleri ve delillerini (Sened ve 
defter hülasaları vesaire) asıl veya mu
sad'dak suretlerini tevdi P.ylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzim olmak üzere milfüsin borçlula-
rının avni mü<l'det i,..ind~ kendilerini ve 
borclarmı bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne s1 fa Ha 
olursa olsun cl1erinde bul1rnchıranlarm o 
mallar Ü7erindeki hakları mahfuz kalmak 
şartile bunları avni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri Vt! etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkça cenıi 
mes'ulivete u~rayacaklan ve rüçhan hak
larından mı\hrum ka1acakları. 

4 - 9/2/940 Cuma günü saat JO da a1a
caklı1arm ilk ictimaa gelmeleri ve müflis 
ill" müşterek borçlu oJan19.r ve kefilleri • 
nin ve borcunu tekeffül eden sair ki"!lse
lerin toplanmada hazır bulunrnağa hak-
ları olduğu ilan olunur. (24122) 

ZAYİ - İzmir Kız lisesinden 1937 de al. 
dığım t.:ısdikmımem! kaybettim. Yenisini ıı._ 
lacağımöan eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Servet Tarhan 

İlan Tarifemiz 
Tek ailtun aantımı ···················· ..... . 

Birinci r;ah:le 400 kur uf 
ikinci sahife 250 )) 

Üçüncü sahile 200 )) 

DöTaüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında. faz
laca ıniktarcfa llAn yaptıracaklar 
aynca. tenzilatll taFıfemizden istifade 
edeceklerdlr. Tam, yarım Te çeyrek 
sayfa ilanlar lçin ayrı bir tarife deıplş 
edilmiştir. 

Son · Po.sta'n~n ticari ilAnlarına a1d 
işler için şu adrese müracaat edil
meUdlr. 

il3.ncılık Kollektif Şirketi 
Kab~amt-.nzude Ha.n J 

Ankara cad<lesi ... ~~~ ....... ······················································-······ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekr~ UŞAKLIOIL 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedı : 265 

Zir11I ve tıcart her nevi banka muamelelari 

PARA. BiRiKT!RENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirasL bulunanlara senede 4 d•fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
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DtKKAT: Hesablanndaki paralar bir s~ne içinde .so Ii~dan ~şağı 

d .. · enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle venlecektir. 
uşmıy · · i.k3ıı l Mart l Bazi Kuealar s~nede 4 defa, l 'EyltJL 1 Bınnc un, ve • 
ran tarihlerinde çekileeektir. 


