
HALKIN GÖZÜ 

tiALKIN KULAGI 

!:fALKlN DiLi 

•Bene 10 - No. 3422 
-- -- ..... ~ --\,; --- --

Y uı işleri teıeron\,l: 20203 CUMA 9 ŞUBAT 1940 

Fransadan ilk Leh 
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Günlerdenberi ·devam eden . bügük 
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Çemberlaynın 
haftalık nutku 

İngiliz Başvekili dün 
Balkanlardan, 

Finlandiyadan bahsetti 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 Kur\J.l 

kardeş İrandan 
yükselen ses 

''Yakınşark milletleri, birbirlerinizin 
mukadderatile alakadar olunuz ve 

birbirlerinize daha /azla gak/aşınız,, 
lran gazetelerinin "Son Posta,, da çıkan bir makale 

münasebetile yaptıkları neşriyat 
Geçnlerde ıark milletl..-i araıttldo- ı 

ki müasebetlerden bahndtt\ bir .,.. 
kale razm&§tım. Bu maka~nin TGA • 
randa çok iyi bir tesir yapmıJ ve aWca 
uyandann.ış olduğunu wwtmnuni~il• 
gönf""'- Tahrcıııda münteJir Ettilaat 
• biziM telaffuzu.muza göre f ttil4at -
gazetui benim bu neşriyatundan bah
•ed~ bir makale neşretti. Bunu mii. • 1 
teakib, gene Tahranda .P'ransı:ı dilile 

• intişar eden J ournal de Teheran ayni 1 
makaleyi terci4me ve ne~ledi. Şark J 
mmnım arasındaki a~a ve te -
sanild duygulannı Jau.vııetlend~k 

gcıyeamc fcıydaA olur ümjdile, Tah -
nınlı Mkadaşımızın neşreffi~i bu Ma -

kalenin bir tercümesini ıütunla.nmwt 
geçirmef1i miLnasib btıldtım. M:ıkalc -1 
den aynca bamedeceğim. 1 

lttilaat gazetesinin mek:r~:i· l 

ı
. Son ~anın 18 Kanunuevvel tarihli 
nüElıasında ve (Şark milletleri ar~mda) 

ı serlevhası altında (Muhittin Birgen) im· 
1ran şehi"§ahi R\Za Pehlevi 

~~ --L • \ 
ctL11wıu1 rem Pransadn te§ekkül etmif olan biır Leh ihtiram kıt'a~ım 

Lo . te#if ediyor 1 

list ndra 8 (Hususı ) - Bu akpm Pa • Büyflk. bir bmıı Am.erikadan gelen ı 
en alınan bir İhuJere göre, Fransa da Lehlilerden ibaret olan bu gdnüııtller, bil- ) 

~ekkül etm~. ~~n~ L h ordusundan bir hama teknik barb işlerinde lıtiau sahi • I 
un asker gonullu olarak 'Fi-u-d. b'dirl 

!ıa •ll4Ul ıyaya ı w. 
reket etınlştir. Diler taraftan Leh hariciye nuın Za-

• Haregiı: :~ilın§ bkulunan. gönüllülerin leski de, başvekil Çemberlayn, Lord Ha-
yısı u u a ta-dır. (Devamı 8 inci sayfada) 

Müttefiklerin orta 
şarkta lıazırlıkları 

Çemberlayn nutuk söylerken 

Londra 6 (Hususi) - Başvekil Çem 
berlayn, Avam Kamarasının bugünkü 
toplantısında. beynelmilel vuiyetin ve 
harbin inkişafı hakkın<la haftalık mu
tad beyanatında bulunmuştur. 

Başvekil, yüksek harb şılrasının Pa 
T • b ' zartesi günil Pariste yaptığı toplantı 
aymıs İr malcal~sinde: "Orta şarka tehlikenin (D~vamı 3 ilncii scıt/fada) 
nereden geleceeinden d. t . d. en ışe e mıyoruz,, ıyor 

-

Pariste Sovyet 
mekteblerinde 

araştırmalar yaplldı 
Paris 8 (Hususi) - Dün akşam zabıt

ta tarafından Paristeld Sovyet harid ti
caret mümessilliği bürosunda yapılan a
raştırmalardan sonra, bugün de cİnturiab 
seyahat şirketinde ve Sovyet mekteble -
ı-'..nde araştırma yapılarak, muhtelif ev • 
rak müsadere edilmiştir. 

Pristeki Sovyet sefiri, bu hAdiseleri 
' protesto etmiştir. 
J ·-··-···· .. ···-.................... - ... ·-····--· .. --. 

Bugün ~ 
J 

· Hatıralar arasında 

(Devamı 8 inci sayfada) 

ltalyan yüksek müdafaa 
komisyonu Mussolininin 
riyaseti altında toplandı 

Roma 8 (Hususi) - Yüksek müdafaa 'Thplantıya, hükfunet erkanı, muvazzaf 
Jromisyonu 'bugün Mussolininin riyaseti ve mütekaid yüksek rütbeli sübaylar i1'" 
altında Venedik sarayında tc>planm.ııtır. tirak etmişlerdir. 

A.sk Wacias1. , 
Genç ve güzel bir kadının ölümü, iki gencin 

yaralanması ve bir çocuğun 
öksüz kalmasile neticelenen facianın tafsllAtl 

Hünkar gece yarısından 
sonra uyandırılmış ve 

beni kabul etmişti M Salda kata, solda 1a.raıı genç 
ısır ordusuna mensub topçular vazife b~nd.._, YAZAN ı ortada katllln eve ~lrerkeo · 

L-ondra8 (Hususi) -Suriyedeki Fransız saat süren bir~u , il runıutundaki UuaJ ~------~ çık.ardılı ayakkabıları -------• 
ordulan başkumandanı General Vey - kıt'alann geçidJ'e · , k İngi • Halid Ziya Uşaklıgil 

gand bu sabah Kahire civarında Mwr ve Uz orduları ~nd bat- Evvelki gece sabaha karşı Beya:ud. yüzilnden feci bir cinayet işlendiğini ve :ind motörlü kıt'alarının yaptığı bUyük vekili, harbiye ~zıh. tngiUz Bugün 6 ncı sayfamızda : da Tavşantaşı mahallesinin Dibeklica- adamın bir müddet evvel beraber ya-
r acid resminde ham- buluntnuitur. 2 (Devami ) '-"----------"' mi sokağında 20 sayılı evde kıskançlık (Devamı 4 ilneü sayfada) 

'· 



==2==s=arl==·==================~:s=====-===-==--=-========-ı::::::1ıı:::::11===========S•O:N===P=O===S=T=A===-=======:ı:::=====-========================================-Ş~u=ba=t==9~~, 

Hergün 
= Kör setJgi, kör düşmanlık 

Haab harici ka/a11 .. 
Uç devlet 

Ekrem Utakhgil 
16) u har.b yalnız üç devleti harb 

~ harici gördü, fakat harb harici 

tabirinde bulunabilecek müphem mana 
yalnız sadece ikisi hakkında muteber ola
bilir. 

Harb haricinde kalan üç devletten bi
risini teşkil eden Türkiyenin siyaseti ka
dar, maksadı, gayesi de vazıhtır, hariçte 
sulh, dahilde sulh istiyoruz, fakat muay
yen taahhüdlerimizin sahası dahilinde 
bir taarruz hareketi belirdiği takdirde o- 1 
na silah kuvvetile karşı koymaya da ha
zır bulunuyoruz, arzu, hedef, maksad 
herkes için aşikardır. Bunun böyle olma
sına mukabil harb harici kalmış olan di
fer iki devlet hakkında ayni şey, ayni 
kat'iyetle söylenemez. Vazıyetlerı müp
hem, ok müphem olanların birincisi İ
talya, ikincisi de Japonyadır. 

* Siyasi tarıh İtalyadruı bahsederken 
hükmu yıllardanberi cari olan bir müte
arifeyi hatırlatarak: 

- İtalya sulh zamanuıdn dalına Al
manyarun yanındadır, fakat harb :zama
nında hemen İngili:G :.afına geçer, der. 

fosan sevgjsıni vermekte mantığından ziyade hıssınin esi
ri <ılur; hiçbir ~aman bitaraf <>larak düşünme7., bitarafane bir 
karar vermez, daima muhtelif ve ekseriya geçicı hadiselerin 
tesiri altındadır. 

Bizi kendimizden büyük olanlara bağlıyan sevgi ekseriya 
dikkat etmeden yapbklan bir iltffattan dolar, onlarn karşı 
besliyebileceğimlz antipatinin kaynağı da seıa ekseriya bil
meden yaptığı sert bir harekettir. 

Bu harbin ilk haftalarında cıa bu mü
tearifenin hükmünü gene icra edeceğıni 
sanan!ar olmuştu. Alelhusus ortada izahı 

· mümkün, fakat teli!i güç yenı bir vaziyet 
vardı. Almanya bugün Rusyanın, Sovyet 
Rusyanın yoldaşıdır, iki devleti yekdiğl
rine bağlıyan bağ tam manasile bir itti
fak, askeri öi.r anlaşma olmayabilir, yal
nız hergün biraz daha sıkılaştığı, hadise

Londrn polisin i n y eni 
Elektrik lambası 

r--····· .................... ___ ' Gantllntn .1930 da 

1 Hergun ~ir fıkra SIJglt!dlğl. s1Jzl11r 

lerin sevki ile belki de tam bir anlaşma Londranın gece -
yolunda bulunduğu görülmektedir. İtı:ıly~ leri kapkaraniık Marsilyalı mübalağacı MaTiyüs 

DMl'-.I:"W'< 

ise Sovyet Ru.sya demiyelim, kom:.inizm kaldığını biliyor - bir ressama gideTek, Ajrikada aılan 

: 
i Yirmide bir cesamet . 

Harb dolayıstle 

aleyhtarı olarak gelmiştir, hatta biraz da- sunuz. Her türlü ~~~~ avı yaptığını ve b'ILntın biT hatırası o-
ha ileriye giderek komünızmin Orta Av- kazalara mani ol _ laTak aslanlaT aTasında bb· re~im is -
rupaya yerleşmesine lakayıd kalamıya- tedi~ni söylemi§ti. Re.~ıram resmi yap-

mak için, şehir 
cağını ilan etmiştir. tı. Mariyüs dBrt tane aslanın ortasın-

Vaziyete bakarak: belediyesi seyrü- lıulll'ııfı'lııı.ı.lıd...lıiiiııılı6ıııııilılliWlıllill da ayakta duruyordu. Resimde aı • 
- cBerlin - Roma mihverinin çelik ka- sefer memurlarına beyaz gamselalar da - Zanlar da, Mariyü.s de tabii büyüklük-

fdesi sarsılmaktadır~ hükmünü verenle- ğıtmış, ve piyadelerle, nakil vasıtalarını tc gösterilmi§ti. Mariyils resmi be -
rin iddialan bitim sütunlarımıza lb1le daha kolaylıkla idare edebilsinler diye ğendi. Yalnız ufak bir itave istedi: 
geçti. Fakat hem vaziyette, hem de İta~- de, resimde gördiiğünfiz gibi kırmızı ı ık- _ Resmin altına cA!lanlar yirmi-
yanın menfaatlerinde henüz değişmi~ lar nşeden elektrik lflmbaları ciağıtmış- de bir cesametinde Tesmedi1m!şlcr ~ 
bir feY yoktur. Vaziyetin ne olduğunu tır. dir> cümlesini yazınlZ, ded;. 
biliyoruz. İtalyanın menfaatlerine gelin-ı -------------- \ J 
ce, bunlann hiç değilse söylenen kısmı lloyd Gcorge'un ., -
Alman menfaatleri ve düşünceleri ile b' l .

1
. . . /ng"liz artistleri ara$ında 

~n mutabık görünmektedır, fakat bu me us ugunun e. mcı senesı iki boşanma 
balım bizzat İtalyanların dilinden dinle- Birkaç haftaya kadar Londrada Avam İngil:zler en fazla sevdikleri müzik 
mek daha muvafık olur. 

İngiliz gazeteleri buırünlerde İngiliz a
ley'hdarlığı yaptı iddia edil n Hindli li
der Gandinin 1930 senesinde Deyli Eks
prese vaki olan beyanatının bir kısmını 
ve ezcümle fU ~tırJannı neşretmektedir
ler: 

c- Şimdi yanlış da anl~lsam, İngiliz
ler pek yalan bir atide, onların hnkik"i 
doetlan oldutumu anlıyacaklardır .. 

Kamarasında Lloyd George'un meb'uslu- hol san'atkan Grc.cie Fieldsin kocası 
* ğunun ellinci yılı tes'id edilecektir. Lloyd cArchie Pitb empresar:io aleyhine aç- Balin~ balıtı ve harb 

Sinyor Muaoliniden dogwrudan doğı:u- George 27 yac:ında olduğu halde 1890 se- mıj olduğu boşanma davası geçen haf- be . bali w fi 
>'" Harb çıkalıdan n na yagının ·a-

ya v her vakit ilham almakla tanınan nesinde meb'usan mecli.s:n~ dahil olmuc- ta hitama errn~tir. San'atkarlar ayrıl. 1939 ıne.§h ı >' tı üç misli artmJ.Ştır. senesi Ağustos 
Ga ur talyan gaıeteci.sı Sınyor Virginia tu. O vakit Carnavon meb'usn idi. Yarını m~lardır. ayında 2300 :frank olan balina balığı yağı 

yd.a geçenlerde bir lngılız gazetesinde asırlık meb'usluk hayatı herhalde calibi Mahkeme ayni günde bir boşanma KAnunusani 1940 da 7000 franga çık-
~unday Dispatclı'ta bu makala neı:retti: kararı daha vermiştir, bu karar aktris 
ltalya g11zetecai b :r dikkat bir şeydir. Fakat Avam Kamarası mıştır. 

. . _ u makalesınde İtalya- Jill Esmond ile san'atkar Laurencc Bu teretfü neye atfedllebllir? 
nın vazıyeüni anlamak içm İtalyanın tarihinde keyfiyet bir rekor teşkil eyle- OHvier'e aiddir. Bu san'atkarlar da ar-
Versay ah memektedir Tahtelbahir har:bi balina avcılığına te-

mu edesinden asla memnun · tık boşanmış bulunmaktadırlar. h"'li k kalmad ğ h sir yapmaktan ° · almamaktadır. B::ıli-
-

1 ını atırlamak icab ettig·ini soy- 1835 senesinda Wolverhampton meb'us Bu çifte boşanma Londrada bir hay-
lüyoniu F.krin na avcılarının ekserbini Norveçliler teş-
A · ı e göre Vcrsay muahedesi hığuna .eçilınif olan Charles Pelhan Vil- li dedikoduyu mucib olmaktad_ır. ~A · rd b l 
vnıpa mill tı · kil t.-uıyo u n un ar da harbin başlan-

d e_ erının kaynakları arasuı-ıliers 35 sene müddetle meb'us kalmqtır. d be · b' h U ı.... 
a ınevcud nısbetsı.lliği eksilt k Bira konserceleri gıcın an n ır ay •ı.ırban vermişler-

artımuşıı. ece yerde 1 Lloyd George ,erefine yapılacak mera- dir, htılA da vermekte devam ediyorlar. 
S i .. yor Gayda İtal k sim )>ok parlak olacak, resmini ihtiva e- Amerik.ada muhtelif gldalann konser- .. __ b -. yan d' ... ~ 1 k Diğer tarau<ııı alinayağı, harb zama-

Avrupada ve du- nyada hın .cnb ısi için iden p'aketler dağıtılacaktır. ve halinde satışı günden güne çoöa ma - d cfa .. 
ususı ır menfa· tadır. Son aylar içindi? pastil halinde süt: nın a gı sanayıınde çok aranılan bir 

:~~-aclıjııu. ıbununla beraber halle- yanın elAn bir muammn halinde kaldığı bisküvi halinde mayonez; tablet halinde maddedir. Balinnyağı vaaıtasile margarin 
lund esı ıcab eden hususi meııfaatleri bu- aşikardır. Bu muammanın mnlCun olan kırmızı şarap sat~a arzedılmişti. Şimdi yağı yapılmaktadır. 

Sözün kısası 

Pulatikacı I 

E. Ekr em Telu 

H ani ya, dedelerimiz, başından 

büyük işlere karışan, daima y:.ik

sekten atan hemcinsleri hakkında: 

- Ayranı yok içmeğe, atla gider gez
meğe!. demişler .. 

Pek te cgezmeğe> dememişler, başka 
bir tabir kullanmışlar amma, burada ben 
onu şimdi tekrar edemem. Darbı meselin 
aslını bilenler, münasib görürlerse, bil
miyenlere söylesinler .. 

Herıhalde, benim verdiğim kılıkla da o 
manasını kaybetmiyor; bana da mana la
zım. Demem o deme değil. Son zamanlar
da sayısı artan knhV'chane pulatikacıla· 
rına fena halde içerileyorum. Dünya ah
valini bir tenkid, bir tenkid ki deme git
sin! Dört satırlık havadis ten ahkam çı

karma'ar, çeşid çeşid kehanet savurma
lar, etrafa bedbinlik snçmı:ıl::ır, görülen 
işleri sistematik bir suret te beğenmeme

ler, gfiya daha makul, daha ınüsbet hal 
çareleri tavsiye etmeler .. gırla!. 

Herif, ikide birde ateşi tazelenen nar
gilesinin marpucu ağzında etrafa ne hik
metler savurmaz. Dünyanın en büyilk 
diplomatları, kumandanları, maliyecile
ri, iktısadcıları, onun yanında haltetmiş. 
Ayni zamanda hem erkanıharb, hem dev
let adamı, hem ekonomist kesilir. O :rn 
ki, [yedi buçukluk] denildiği zaman bu· 
nun bir top çapı olduğunu bilmez de in
hisann yeni bir sigara çeşidinden bahse
diliyor sanır. Umumi mnlfunatı: Helsin
kiyi mayasılı iyi eden bir kök, Majinoyu 
bir otomobil markı:ısı, Göringi Abdülha
midi tedavi etmiş nnmlı bir doktor, Ce
belüttarıkı Yemende bir kabile zanııecle
cek kadar kıttır. Öyle iken boyuna atar, 
tutar, gazeteleri yalanlar, havndislcriıı 

manalarını tahrif eder, yakmdn bizim de 
muhakkak harbe gireceğimizi söyler, 
binbir kötülük, ~nbir felaket haber ve
rir, kahve müşterilerinin en saflarını ze.
hirler, ürkütür ve kemali gurur ile çıkar 
gider .. bu sefer başka yere! 

Böyle1erinin cemiyet için ne kadar 
muzır <> d k rını ö leme~ e, b'lmem ki 
hacet var mı? Bunların içyüzlcrini deşe
cek olursanız, hiç.bir kasdi mahsus ile ha
reket etmediklerini anlar, büsbütün şa
şarsınız. 

Kahvehane pulatikacısının psikoloJisi 
basitin basitidir. O, hayatta başka türlü 
nazarı dikkati çekmenin, temayüz etme
nin yolunu bulamadığı içindir ki bu yolu 
tutmuştur. Söz1 erine kulak asanlardan 
iki kişinin tasvibkarane baş sallaması o
nun gururunu o~amağa, kendi hakkın
daki hüsnü nazarı teyid ve takviye eyle-
meğe kafidir. , 

Pek güzel amma, bu adam, cemiyetin 
düzeni bakımından zararlıdır, düpedüz 
bir bozguncudan başka bir şey değildir. 

Yabancı propagandayı bir tehlike ad
deden bizler, gözlerimizi biraz da bu ta
rafa çe~eli, kahvehane pulatikacısı
nın çanına ot tıkmalıyız. 

C. Ckıuz1n ~alu .............................................................. 
Kanada uzun bir harbe 

hazırlanıyor 
m· ~ğunu catırlnttıktan sonrn §Öyle de- ltck noktası çıkabilecek her fırsattan isti- de bira konserveri ortaya çıkmıştır. Bun:ı Mühimmat sanayii de balinayağma 

işti.! fade ebneyi beklediği, ona göre hnzır- bira konservesi demek pek te doğm ol- muhtaçtır. Mevaddı infilAkiyenin başlıca Ottawa 8 - İntihabat mücadelesini a-
. :-- talyanın halli artık gcciktirilıncmc- landığıdır. iptidnt mnddesi olan gliserin şimdi ekse- ran Makenzi King rndyoda bir nutuk söy 

r. 

m. ıcab eden menfaatlerı şunlardır.· masa gerek... . b r ıır. d ll 
İtal h * Çünkü bira gene mayi hahnde kal- nya a ınaya15m an ÇJltarılınaktadır. lcm~tir. Hatib, parlamentonun feshinden 
.. ~nn alkının ınkişaf edcbilece~i Y · h b k d h rb h d'l · kon Son on~ "-inde yalnı" AtJantı'k ···k- d k d · Ur ki mumbıt topraklar, g enı ar arşısın a a arici kalan maktadır. Yalmz içi emaye e ı mı~ - "'s • '-" bahse ere , enuş : 

.İtalyan toprağında ve bir sulh hav<>.,, üçüncü devlet Japonyadır ve onun va7J- sevre kutuıanna konulmaktadır. yanusunda itllf edilen balinalann sayı31 cİlkbaharda vukuuna intizar etmemi2! 
L- d lı _,.. yeti de tıpkı İtalyanınkine benzer, bir Amerikada konsen•n bira1arı müthicı 400.000 i bu1rnuştu. irin birçok sebebler mevcud olan tanr -
-~m e ça şmaktan başka bir şey istemi- d" y 1 N s 
yen bir İtalyan halkı. muammadır. Fakat bu meseleden bahset- rağbet kazannn~tır. İngilizler de şim ı 8 ~ız c orveç, balina balığından se- ruzlardan evvel intihabat yapmak zaru -

K di · 1 meyi bir başka uunana bırakalım. askerleri için bu uı:ulü tatbıke b..ışlamış- nede hır milyar franlık bir temettü temin retintle bulunuyoruz. Binaenaleyh Ka .. 
bir enk lf eri üzerinden herhangi hane! Ekrem Uşaklıgil la d eylemektedir. nadanın uzun sürecek bir harbe hamrlan· 

ontrolun kaldırılmasını istiyen bir -:::::::::::::::::::=::::::::=::::::::!r~ır~.;:::::::::::::::::::=::::::::::=::=::::::;:::=:::::::::::::::::::::::::::=;~ 
f taıya. r :?.~.~-~~~:::: ....................................... . 
lers~::YG~~~ıednf~egörebutaıeb- 1 s T E R 1 N AN. 1 s TER 1NANMA1 TAK v 1 M 
daha m" Uw -.<U&U esının bıraktığından 
adil bir uA aUrı, daha sıhhatli, ve daha İstanbul adliye sarayı binnsının sahası yeniden ve bır de- Fakat mesele şu veya bu şekilde hnlledllıne aafha8Ula gi- UBAT 
imklns Vl'\.tp~ın yaratılması ile telUi fa daha günün mevzuu haline geleceğ~ benziyor: rince ortaya bir başka mesele lltıldı: 
min ız dettldır, İtalya böyle bir r .. - Hayır, Eahanın üzerindeki eski bina eski bır Tül'k sara- Meğer yıkılan harabenin altından bir du kmış b 

dir Vyarbatılıiuıksaa iştirak etmek azmm.~= duvarda Bizan.stan eski zamandan kalına bi;~l~ı . ' ~ 
e uma dla harbi bi•-- r . yının enkazıdır, yıkılmamalıdır, denilmişti. A . . b' ·t· ..l'i.1 ısenın escrı 

Jet de~ı. 'L..-r ihtuna· le ka ı.ura bir dev- y k ldı k ld ğ idcl' imiş. Jınız s1ze yenı ır ı ıraz tufanı: 6• •ı..ç ı 1 ve yıkılırken göriildü ki, saray en azı o u u 'a 
harici bir devlet olarak s~r::ıı~t ~~rb edilen teY adi bir han enkazıdır. Fakat meseleyı bitmiş san- - Ortaya ~ıkan c~ :::ekten kıyın.etıtdir, bütün dünya

Makalesinin başında İtalyanın k:n;ı:;1 ınıyalım. Şehir m01eıhassı61 adliye saraymm biraz daha ge- ~~ı:~;aya zı:aretç ce ecelrtir, <lzerine btr §eY yapılrna-
fçfn Avrupa içinde ve Avrupa dışında tide yapılması i~n arka taraftan biraz sahanın istimlak edil- B" bütü b h!d' l · h 
husus! menfnnt istemediğini kaydeder- ız n u ıse en atırladıktan sonra esas maksadın 
ken yazısının mcsini tavsiye etti, adliye sarnyı biraz daha geride yapılınca saraydan, kifüıeden, harabeden ve tarihten ny d dl" 

sonuna doğru mümbit toP- gerçekten daha ferah, daha hn!n'netll olacaktı: --ıı... tı k a e a ıye sa-
raktan brihseden İtalyan gazetecisi bu -r- rayını o ı;a.ııaya yap rmnma olduğu s&yierrlrge bu iddiaya 
.1~ ,_t - Hayır, denfldl. 1stiml!ke çok para mder, adliye bu pa- verilecek cevab bulunrunıyaca""na in 
.&Aı no11. ayı nasıl kabili telü görmu"ştlir, e· 6' Bllıyoruz, fakat ey o-
dah rayı veremez, vermemelidir. ku 

. a yakın znmanhırda muhtelif nüına- yucu sen: 
yışler esnasında ileriye atılan iddiaları 1 S T E R i N A N , İ S T E R 
dn nasıl unutmuştur, bilmeyiz, fakat ital- iNA NMAI 
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Çemberlaynın 
haftahk nutku 

Sayfa 1 

Müttefikl~rin orta 
şarkta hazırlıkları 

Hariciye Vekili neUcelerinin bundan evvelki toplantı-An k &rld I !ardan daha mühim olduğunu ve Lo~ • Yeis veren bir intizcu 
draya memnun olarak döndüğünii söy-

ılkışlarla karşılandı ıeı;:~diyaya yardım meaelarine le- "B IDllııd::= :: il=::.. 
.. İıllyast (~~ 1 inci •yfada) 1 gözön5nde tutarak tahadd6a edea her hA- Ankara 8 (A.A.) _ Bilkan antantı dal- mas eden başvekil bu memlekete mun- rS yetlnl miidafaa yolunda ıösterdl.ll 

4ır mumessilJert haza.r bulunm~ diseyt ~ ham bulUDUJWUZ.• mı t.onseyinin Belgrad to lant dan zam yardımlarda bulunmak~.,.;,..;,.. h 1- mukayemetln uyandırdığı hayranlık lit -· General Ve and kı P ısın ledilm . _ 1.uAU& a t.ltçe artıyor. Fakat mücadele bu teklldt 
tazanı ve taımıı'lg taatuı çok mun- Franunın Şark ordu• d6nmekte olan Hariciye Vekili Şilkrü Sa- ek üzere oldugunu beyan etmiş devam eder ve taarruzlann ardı aruı keall-

bti kuvvetler bir .vaziyette oldujunu, Paril 8 (A.A.) _ General Veypndm raooflu bu ubah Anadolu eksprmile 9,40 tir. mezteıı, bu mukavemete bakarak fula 1lml-
i§birlilintn in ~ - Fransız - MJıSll' dün nıımen Kahlreye ımwasalatı mi1na- da Ankaraya dönmOf Te garda Büyük Çemberlayn, Balkan antanb paktı _ dt tapılmak dotru detlldir. ŞimdlJe udar 
ıöyı .. kuvveW bır timsali oldulwa" lebetile iyi malam.at almakta ola Millet Meclial Reisi Abdülhalik Renda ne nın yeni bir müddetle teındidinin, re- cereyan eden mücadeleden aldığı omek ne. 

eıtıi§tır. a me • ReJ1icümb s........ n b kf A tlceal Kmlordu kumandanlıtı bu mıntakadı 
T. . . hafil, eadece Veygand ile İııgills pne • ur namına ~,,averleri, B8f • u u şa~. vru~ında emniyeti mu- barb ıattıtaaını esaslı bir surette detllUr -

Di er YIDltiD bir makalai rall arasında bir tamu temininin mev • ntll n~ huswd kalem müdürleri, halaza ıçın ellennden geleni yapmak m1f gör1lnmektedlr. Yeniden bu harb aaha. 
r:eıeJ t~raftan bugünkü Taymil p - zuubaha olduJu,nu tasrih etmektedirler. Parti must~ grupu reisi ve meb'uslar, hususu?_~a antant devletlerinin azmin1 ama 71rml altı Sovyet askeri fırtaaının sev. 
Britan Surtyedeki askeri faaliyetten 'ft Bu mehafil, f81'ktald Fransız ordum • l'ransız, İngiliz, Balkan antantı devlet • gfistersıgıni kaydeylemiş ve antantm kedllmeal bunun bir delliidir. Bu tunete 1-
Yetle .Yanın Oriaşarlrtald tedafüi vut - nun Scwyet propaganduınm tasvir et - lert, İran, Efgan büyük elçileri, Irak el - dışında kalan diğer komşu devletlerin lAveten Pln cephesine aevkolunan on lkl • 
rnak::11den bahseden dikkate pyan bir tiji gibi muau.a:m bir kuvvet olmadığını çllt ve elçilikler erkim, Hariciye Vek! - de ayni hislerle meşbu olduklannı te- =~ :Ua::: ::r:-: ta~k ~~~dm~· 

caı:ı. lllı§retnı4tlr. • llive etmektedirler. s.atılyettar oslı:ed loll um~ kltlbl ile Ankara valili, Han. borüz ettirmiştir. dUCu lıeııdillllnden anl..:U. Bu bal • ..: 
dular ınu::yede Fransız Ortaprk or- mehafil, Almanların veya Sovyetleriıı ctye. Mıııt Müdafaa 'ft diğer •eklletl• BaşvekiL Dudgeonun şarkında bir teri.yor ti, bu cephede maruz taıınan birçok 
~ danı Veygandın vazifesine Balkanlırda veya Kafkuyadı yapmalan ertln ve miıdiraru tarafından •lAmlan. fener gemisinin Almanlar tarafından muvaffatıyetaızllklerden aonra Kısılordu 
zil h olarak General Vavelin ele va - muhtemel taanuza karp koymak için Zlllfbr. İstasyonda bulunmakta olan ka • batınlmış olması hAdisesi miina:sebe • kumandanlılı, harb cephe.sini, mücadele P1n 

• alinde bul du A..... M til d .. . topraklaruıda cereyan etmek prtUe dör' 
liatiııde . un a.wU. 1111' ve Pi - toplannuf olan llııııvıvetlm!en bqb lıu or- Jahlt bir halk kütlell Harici,. Vekilini e e şunları soylemıştir: mıntatada tesbıt etmıt bulunuyor. Bundan 
kıt'aı talim görm'1f Mım ve Britanya dunun prk:ta l'rama manduı altında bu- llllnkll alkJflarla karfalamıştır. Bu kasden yapılmış vahşiyane bir mat.ııad. aded tesateWe uııtı bolmak , 1 

tanı ; tabtid ec:lilmJt oldulunu, bu lunu mutad klnvetlerl mfktaruıa teka. harekettir. Bu, bir harb değildir. Bir müteftll lhtıcumıarıa mtldafllert uaandırıp 
Kıbrıaıı ~th kuvvete Maltalı, Filistinli, bdl etmekte oldulunu beyan e~ktedir- M k J R d cinayet. bir haydudluktur. Bu gibi lla- rııı cepbmlnde matı6b ıed111 aomattar. BAi 
oıc1uı... ___ kllvvetlerin de ifUrak etmekte ler. er ez usya a reketlerln namuslu insanlarda uyan - btıuklb ~ tum~~anlıtuun taklb e)'ledlll bat 

aYUU Y&Zmaktam ,..___ dırd ğ f are- ıe.... buzlu aabılucta mltevaH 
TaYml8 • ual9 bu mlllafil, prktü:I FraDllS or- . oh• b• t 1 ı ı ne ret ve istikrah. medeniyeti bir bareteı eauıııa mtatenıcı bir ne'1 pr11ta 

l(iyor: 18ZJ8mı bitirirken fUD}an Iİ&J· dum mevcudwmn Sovyetlerfn 300,000 v• m ım ır pe ro bayle ahllksrzca hareketimi• turlar - barbl ıapmakr- Şimdiye tadar ona manf-
c- Ortapr Almanların 100,000 olarak yapmlf olduk- d k f d·ıd• mak için mücadeleye devam busuna- taklye' temin etmlf olan liatem dt bu ldl 

celinde b ~enin nereden geJe.. lan tahminin Gltu:lnda Oıldulwm llAve f amarı e~ 8 1 1 daki azmimizi artırma~. Şimdi ile, birkaç battadanbert mtlcadelt 
> endlte etmiyvrua. Her ihtimali etmektedirler. y Niyabet başvekil harb f&l'llan bU- sahumm oehresl dell§mlf bulunuror ve 

H 
Bud ft...f ı (A.A.) M ~-d d d . . J.ad<>1a s6ltıntın flmallnden Salla harb ıa • 

arb
• • ı·d d • • • • ~~~e - agyarorszag Aıı• a a emıştir ki: bamıa tadar lk:l taraf kuvvetleri tarfl}ıtıı ve 
ın ıp 1 asın anberı Dost ıngıhzlerden pl»teame ıelen haberlere göre merkezf Muhasamatın şimdiki alnıumdan mtltemadl birer hat ballne gelmlllerdir. Bıı 

b t 
Ru.yada kltn Samara yakınında ehemmi- memnun olabiliriz. İsUkl.:911 silk\bıet- aayedt cephe azamı derecede ~nlfletmek 

a an vapurların adadı• felAkelzedelera yardım 1"et ftfbarile Bakd petrol damarlan ile le. ızimle ve sarsılmaz bir jUmadJa der ı.tldadmdadır. Meseli Ladoga ıöıtl cep -G mabyese edilebilecek Gç büyük petrol J>1' ediyoruz hel1 111 tllometrellt blr 1&haJ1 lbtıva ey • 
Londra 8 ( • daman ketf.-ln-; .. ~ · lem.ektedir. Ve buradan, lk:l taraf kunetlert; 

bert nı A.A.> - Harbtn illnından- Londra a <Huwat> - Lord LoJdun ~ • F • • fell1 1'1111 taarruzıara ıntızaren .ıper1er kaz. 
1493 43dttefikıer1n 'Ye bltaraflann ceman başkanlığındald İııgilis - Türk yardım ransada komunııtler matda. mevcud menllert tahkimle m~gul 
~ !...":!': :,;:u ~u • eemi,e~ bu,ıın ~u ..ı.eıe fe1lket- Türk - /ntnliz tevkif ediliyorlar ~ı:.ı:•.:=.,ı:nak .. ,;;,':.'..: 
ruıa dair Alman 1 o ukla- zedelerıne teberrüde bulunanlara lıAr te- ~.. Brüksel 8 (A.A.) .._.__ JOl'I& da. munftattyetıe defeylemekte de 
llline batkumındanlıAının teb- tekJdlr et.ıniftir. Nakld olarak bıwuaf te- Tı•c i • - .ID&Cll '"C3Mlr- nnı t&Utler1 htlcuoılann netıceainde bun • 
C(in aallhiyettar İngilU makamatı bu- benillertn mecmuu 25 bm tngiliı Urumı l are I lera1 kom1lnilt mutıatlerinct. birçok -. dan n..ı oldutu stbı cenif nefes aıabue : 

cevat> vermektedir. geçmt§tir. Battaniye ve elbi.!ıe de 80 bin Londra 1 A.A ~t yapı~tır.1?8lıa bqb tevJdfata cet DmaD bzan&mJ10rlar. Zira temu ke_ 
Royter ajansının sallhlyettar mehaftl- felAketzedeYf tatmin edecek derececledJr 9 ( .) - Avaın Kamaraa iiıtızar edilmektedir. lllmlJW. Duran btıcumıaı;n tekrar ba4la .. 

len öğr eli •--m- Bu 
1 1 

b • dan, 1 39 Teşıinievvelde hma edilm muma ıntızaren llper harbine koyulma~ 
rfYest h:r~~~ .. 4Şubti;aretı bah- kın~;r~;;;:; !a:t::bbtı :ı:· lw'fılıklı yardım paktı dairesinde uı.. Biga öksüzler JUrdanun :~tdlJor. Bu da ıösterlyor ki yenı yenı 
n.ına .....,UAAa.u a gece ya - f o a • dil Tü k İn T klirin uka 1 i l"k k • cephe hatlannı dolduracak modern 

kadar ceman 505,998 tonili.toluk İngiliz reneralinin tetkiki en r - gı ız g m ve es ne sene 1 ongresı llllhlar temin edllmedilt ve Japılacat btl .. 
l43 vapur ve Fransız ticareti bahriyesi de eri datr takriri müzakere etmeden tasvibe.,_ . • cumlan henüz nüYe halinde ıten butınp 
~ 'il,• tonııltoluk 14 vapur ka _ Erbaa 8 (A.A.) - Dollt İngiliz tene • lmıiftlr. Bu takrire ıöre İngiltere Tür- Bıga, (Hususı) - ŞehrimiJ ökdzler durduracak taarruzt kablllyetı büyüt bir 
betıniştir. 1 rali yanında Taymls muhabiri, tercthnım ld e e 

2 
mil . . 1QJ'du geçen Perıembe günü bötün ua- ban tanetl temin olunamadığı tatdlrde 

Bitaraf memleketi rin . o!dutu halde Tokat valisi Ue birlikte dün y y yon sterllnlik bır kredi aç • larmı toplıyarak senelik kongresini yap- n~ıerta uun boylu dayanmalan stlçlete -
y8ll ~ e ticareti bahri- Tokattan şehrmılze 1mfşl mlktadır. m1f ve yeni idare heyetini aeçmlftir Btr bU:r. 
be+-;..u_ 'lB tonilltolukk 11'1 vapur kay- simle ksııl"Gıla""'-··1.ıe Gen~ ~le ::lera - Denizaşın ticaret nazın Hudson, Tür- 1f!t1m çocutun okuduju cÖksdzler :.,.,.__ oa,n tJt tahtım edllml§ mevkllere lstl -

---t•ll'. lnaenaleyh batan 
1 

- y '"AMP ır. era "'Be ye- Jel t 1 • ..., • .- nad eda 1eyyal n •nar Pin tunet.ıert 
adedi 2'14 ıve tonilltolan da vapur "arın meğini Partide yedikten 80nra maiye - ye ile nglltere arasındaki ticaret md • e açılan kongre çok hararetli OlmUf, JUi'· flmdlJe tadar bbtlt ffler IÖfmtltlerdlr. Şlm 

- 9'l5,044 dur. tindeki zevatla zelzele sahalarmıa bura- nuebetleri hakkındı mbat vererek yıl- da yeni gelir kaynaklan temin edllmlf, dl. bu tuneUer, ne mlttarca, ne de llllhçı 

Ad I
• v k• ı • . larda yapılınıt olan barakalan pmılf, lmdanberi İn,uterenln 'rorldyeye olan l aai'hfmda yurda gayri menkul maıı.r tifaJe& @demlyeeetıert genlş ıenlt menllert 
ıya 8 ı ının akşama do~ Udife gitmek üzere feb- ihracatının 'J'Qrkfyeden İngiltereye ,_ • bırakan Hersekll Hacı Ali Simalfin nema J&Jılacat olurlarsa '" yayılmak mecburi • hürmetle yldolunmUJtur Jetinde talıraa aayuıın tıJmete tefnvlllı 

t tk
•k h . rimizden hareket etmişler. pılan ihracattan fazla olduğunu bildir • • göstermHI gecltmtyecettlr. '1md1" tadar 8 1 18J8 atı Samsun 8 - İngiliz yardım komite - mit ve buna binaen Tiirkiyeye l milyon dil Gizli rey idile yapılan ~tihıbda fpb e- yapılan ba tadar tedatırııt n ıftsterDen ba 

N alnln mümessm General Deeds phrlmı. kreclt açılarak bunun büyük bir kısmının en ve es idare heyetmdeıı olan mM- derece blftlt tahramanlıta ratmen, nettce-
iğde 8 (A.A.) _Orta An d l d b den geçerek Amasyaya gttmlıtir t _ _,

11 
r.1 Hafız Mehmed F~dem ile noter Bik· nln ba tadar taranlıt rözttmest n esaslı 

tetkik leyah tine a o u a ir · .r.ug.ı.uz ihracatçılan lehine olan klirtnı met ve manifaturacı Kizıma iJJveten ~ bir lattbltala nlhaJeı bulmamuı inana cld-
kili Fethi Oa ÇÜlnlf olan Adliye Ve- baldyesinin tasfiyesine tahsis edilmesinin ta okul riyaziye muallimi mütekafd by- den ,.ı. wrlyor. 

lıuaGıı - ~:=..eki zevat Don tekrar lwarlaşbnldıJuu l1lve eylemlfllr. mıkam Salih ve müleklid lllllmilc111ıil .5.ıı- &49.,. Crnvıo 
::.:....mı:; .. =-'Vali,'!:..: zelzeleler oldu Türk gazetecilerinin =~~elıbi Onat yeclelı ... oWU Bır Aı;..;-;abii"ğ~ "'""'. 
ft B 1e. ye, Halk Partisi p • t k• • t) • Bunlardan idare heyeti reisi bulunan 1ı1r ıı!"::ru Nio"" uaJan ne lralabohk fzmır s (A.A.) _Evvelki - 1881 arıs e 1 zıyar en w 11 senedenberl fahri oıarot yurdu lılıı- Belçllıaga kaçtı 
l V 1ndan ~. Ad 2.1 S te hafif. 3.45 te biraz şiddeW ol- Parts 8 (A.A.) - Türk matbuat heye- re eden mü.M Mehmed Erdeme alenen Londra 8 (Hususi) - Brükselden bll-
ty~ eldU reımıl -1lm ita eden ihtiram mak üzere şehrimizde 2 zelzele kay • ti erkanı, meb'usan meclisi binasında tefekkür ~ ve kendtsiııln, villyette dirildiJiııe göre bir Alman sübayı bugiln 
kıt asını teftişten IODJ'a viJJret makamı. dedilmiştir. Bu sabah da saat S te bir 1 reta Herriot ile riyaset divanı ıwısı tara- toplan~~ak büyu~ kongreye Biga~ tem- Belçika hududuna kaÇDllf ve mahalll ma-

na giderek bir müddet lltirabat e _ yer sarsıntısı daha olmuştur. fından kabul edilmişlerdir. ~~.!?.~~~.1.~~~~..!!!!!' .. !~~~ştlr ..... ~~~!~.2~~:..-·-
lerdir. tmit Dün Dikilide de bir zelzele hiuedil- Heyet erkAnı, kendilerine şarab ikram 

Fethi Okyar mlltealı:fben mi,ttr edllınek suretile izaz edi1mişlerdir. Saltal.taa Sabaha 
ı •ıra ile be • · ediye, Halk Partt.i, Halkevi ve tü Amasya 8 (A.A.) - Dün şehrimiz- Türk matbuat heyeti erkanı, miltea - Casus/ 'lr.n-~A-1 ... __ ızıen __,_.~.uu aiyaret ettikten sonr de saat 6 yı 3 geçe çok fiddetli bir zel - ldben Lüksemburg sarayına gitmişler ve 
llye dairelerini teftlte ~da ad- zele olmuştur. Hasar yoktur. orada ayan reisi Jeanneny tarafından ka-

---------...:.· ___ ır. Muğla 8 (A.A.) - Bu sabah saat bul edilmişlerdir. 
Macar • Yagoalao 8,30 da Muğlada hafif bir zelzele ol - Zafer abidesine çelenk 

... nlaıma•ına Jo(J··a muştur. Hasar yoktur. ti. uı •. Paris 8 (Havas) - '!ürk heyeti bugiln 

Belgrad 8 (A.A.) _ Hav..- aj Egede son yağmurlann saat 11,30 da zafer abidesine giderek Pa-
. bUdlri .. _ ansı ris mevki kumandanı General Herbilllon 

yor: tevlid ettiği zararlar ve Çanakkalede bir kolunu kaybeden Ge-

Budapeşteaen verilen haberlere ..x_ İzmir 8 (A İ neral Gouraud tarafnMian k.aqılaıumf -
re. Yu--1-· hük,.--tt Balk 15

.,.. .A.) - klnciklnun ayı~ tır 
~v wı1': ' an antan- fında yağan şiddeW yağmurların ika et- · 

tına dahil diğer hükdmetlerle muta • tilt zarar miktan tesbit edilmiştir. Buna Bir askeri müfreze sellm resmln1 ya-
bık olarak. Macar hükfunetine. ademi ;azaran klf ekinlerinden Bergamada 500 parken Türk heyeti meçhul ölil •bide -
tecavüz ve ekalliyetlerin himayesi hak s':ada "3~· Menemende 1250, Tirede 55, sine beyaz zambak ve kırmızı lillden ya-
kında münferid bir 1 ak ydJkoyunde 180 Torbalıda 50 hektar pılm14 bir çelenk koymuştur. 

an aşma yapm vüs'atlnd ' ' 
teklifinde buluna-cakt e arazı ilzerinde bulunan mah- -----------
........... - .................. ~~ ......................... :_~1~:;;ahvolınuştur. tzmtr et - Fransaya nakledilen 

j: z B 1 R büyüktür. bahçelerinin zann da müstemleke askerleri 

C b 1 
Paris 8 (A.A.) - Müstemleldt ne-

ENTERNASYONAL FUARINA e e üttarıkta tehlike zareti propaganda tefi Rogua, fimal 
HAZIRLA İşareti Afrıka ve şarktan gelen kuvvetler he-

NINIZ. Londra 8 (A.A.) - Cebelüttarıkta dÖl'· saba dahil edilmediği takdirde Fransız 
20 AQUSTOS - 20 EYLO düncü defa olarak a'arm işareti verilınif- müstemlekelerinden gelen e!1'8'Clnn 

tir. Sabahleyin mahiyeti anlaşılamıyan 1940 Temmuzunda 600 bi~ kişiyi bu-
l 8 4: O Qç tayyare Rocher'e dolnı uçarken gö _ lacağnnı söylemektedir. Lüzumu ha -

._ ___________ J rtllmüttıUr. Ahali mlmalı:lan pmlfttr. Unde Fransız müstemlekeleri Z milyon 
Alarm ıs ctakffuı .aı-'flL ulrıer verebilecektir. 

• 

tdam enasmm sebe1e bdar mt1r oNah memleket lncDteredlr. l'ab& ..._ 
abyoru ki euutara H tedb..,_. bı1ı ted•tr almata mecbar alan t.,atelt 
nlllayet idam hikümlerbule .-S aisamahaklrlıluu terbtmltttr. a. llafta la • 
ıt.terede dmet menlaaUerlal lteDD Ud pim brfm dhll••· ~ L 
dam nsıtası olan •tana haftada bir düdne iman -.ı ~· _ .. _._, 
Franwla k1IJ11ID& cJlsllea eanllana 1a791 lııarWn bafl'•pıntdpn._. _. 11111 .. 
•llftu· . 

Vt .... 41 balter ~ ld A..om lalkblell de eumlara ....... elMI tt8lr • 
ler ahnqtır. lli1ik çapta barit_..._. w dAla taklbm 8lııblltl ola• A-ı · 
kanın Jine sealt mlQu&ül lalrrlJe&bMlea llllfde ............. bqa ikini 
açdE tatması ta•Hdlr. Bir _.. lııeaslala w ... • pa8I demlrla WJe ...ıe . 
ket midafaumda kıymet eldldılan Wr ...... .._..._.. eephane •~ elaa 
bir memleket eansl1lk lfla • •bblt _..,. •••..,., 

Ber memleketin enıalJe& .._.. .. ..ren. Jaaldedlr. Barit eden, llarlt llarlol 
kalan .,. m•a•mab bltal'allıll ...,. ed• ....._.. hepsi canıdara tarp te'1k • 
wtr. Candak ....... teltB...,... ...,_imi 'fe teknik •lr u.n'at ballııde 
~&tıanmaldadlr. Pabt ......... mldafHanlla 'fe mlD1 emnlJettn mahafa • 
asmda ......,.... *9441 allmak ft eahlllenlen korkmak lcab ettltlnl uatma. 
ma1u1ır. Bllltlan .,..,, Yrül_. 4ar tahslBerl kıt lruranıar bazan en korlnmf cıa• 
............ dalla te•..., elarlu. Ddh d8'manın cahR dosttan ret Oldalu•• 
Ndla _..... ....... lellJlenllr. 111111 fthdetl bozacak, düşmana faalb'et tmatl 
vererek " lfel'den boıreanl•ta hUll'layaeak olanlann cürmü '" tehllkesl eephe _ 
de ...,,.... 80D sistem sDlhh d6'manllan daha büfiktür. Oman lçbı derler ld barlıı. 
bir mm~ttn asıl karakterini ıasteren bastaı;lktır. Nasıl ki btinyembe ıtrea- tebll • 
llell bir mikrop sayıt noktalanmm JOklar ., bld oradan 1el'e 'f1l1'lll&la talJt 
!tart. de ahlitl bünyembl JOldaJIP ayıt taranaruu arayan bir mikroptur. o.: 
... lftlllarla rörüyoru ld mDletlmhln manm bünyesi maddi tefekküJi kadar sat· 
hmdır. Bld burünün oldata rlbl ıarınm da bidlselerlne kaJ11 emnl1eı ft sftL 
netle \aldıran da ba sallltettlr • 

~""J.O#C~ 

• 
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Genç ve güzel bir kadının ölümü, iki gencin 

SON POSTA 

üniversite sömestr 
tafiUeri başhyor Sahte sobacı muhakeme edildi 

Suçlu soba kurmak iÇin girdiği evlerde hırsızlık 
ve dolandırıcılık yaptığını itiraf etti yaralanması va bir çocuğun 

öksüz kalmasile neticelenen facianın 

Üniversite rektörünün muhtelif foküJ.... 
teler talebeleri için tertib ettiği çaylar -
dan dördüncüsü dün akşam bütün fakül-

tafsiJatı telerde pek iyi derecede sınıf geçen ta _ Asliye 8 inci ceza mahkemesinde dün yüzünden ·bir cinayet işlenmiş, Hamza ı. 
lebelere verilmiştir. enteresan bir dolandırıcılık auçlusunun minde bir genç, eski ortağı Yervantı öl 

(Baştarafı 1 inci sayfada) kayd bulunmıyan Alt de Ferlhanın bu tetlL .. . . duruşmasına •bakılmıştır. dürmüş, Kigork ve Karabet isimleriJlG 
pd.ığı kadını öldürdükten sonra Aşıkım da :rın~ kabul etmı,; Tn§anta~ındald evine gL Çayda talebeler fakültelerıne aıd muh-

1 dip aeım .. ~e b•uılamı•tır. teHf ihtivaçlar üzerinde rektörden di - Sıtkı ismindeki mamun, muhtelif usu - iki kişiyi de yaralamıştı. Hadisenin sebt tıehllkeU surette yaraladığını dün yazmış - • "ı; -. v J ı 
1 

d ı f 
tik. Bu kanlı facia etrafında aldığımız mü- Cinayetin vukubulduğu evvelki gece de !eklerde bulunmuşlar ve kitab yokluğµ, ere evlere ~miş 'M dokuz aileyi 0 an- bi Hamza ile Yervant ve diğerierinin e 
temmım malumata göre cinayete sebeb olan Ali bermutad müstakbel karısının evine gel- talebe birliği teşkili, talebe yurdlarının <lırmıştır. velce ortak olarak ticaret yapmaları '1 
lıAdisenln mahiyeti ve cereyan tarzı şudur: ml7; bir müddet oturduktan sonra saat 11 çoğaltılması, lisan kurları ve ecnebi pro- Suçlu, dolandıraca!J, ev sahib!erini ev- sonra da Haınzanın parasını vermeden t 

Bundan 7 ay evvel, seyyar satıcılık ve kah- de gitmek üzer~ Ferihadan müsaade iste - fesörlerle yapılan tedrisat meselelerine velden teshit etmiş ve .ıtendisini umu - ra~arından çıkarmaları idi. Bu dava} 
net çırak:lıfı yapan Hızır adında 25 ya~ların- mlştır. t t ·şı di R k .. b .. li 1 miyetle sobacı olarak tanıtarak, soba kur- ikinci ağırceza mahkemesinde dün de d 
da Malatyalı bir gene, Çengelköyunde otu_ Fakat, Feriha Alinin kalmasında ısrar et- emas e mı er r. e. tor ug-.ın se er- ff k 

1 d k · · d ·ı ü · ·1 k d mak üzere içeriye gi.rmeğe muva a o - vam edilerek birkaç müdafaa sahidi dil'ı ran ve 6 7aşlarında bir de çocuğu bulunan mlş: o da gltmett.en nzgeçerek evde kal _ en pe ıyı erece ı e nıversı eye ay o- ~ 
l'erlba ismlnde genç ve giızeı bir kadınla t,a_ mı~tır. lunan birinci sınıf talebelerine son ça - muştur. . . . . . . lenmiştir. Şahidler ifadelerinde maktıı 
~tır. Hızır: son kavgayı müteakıb ayrıldı~ı ve yını verecektir. Bu suretle bırçok kimselenn csoba ıçın Yervant ile arkadaşlarının Hamzayı döf 
Kısa blr zaman zarfında blrblrlerlle anla. fakat hlllA sevmırte olduğu metresi Ferlhn _ Üniversite sömestr tatili yarından iti- boru alacağını, para verin> dıyerek, ya - düklerini, sandalye ile kafasın3 vurdu~ 

pn Hızırla Feriha nikah.sız yaşamağa karar nın bütUn hareketlerini takib etmekten geri haren bnş'ıyacak ve 29 Şubata kadar de- hud ·buna benzer vesileler bularak para- !arını; bunun üzerine Ha.rozanın taban 
'Nrm~ler ve Tavş:mtaşındakl 20 sayılı evin durmam~tır. Bu meyanda. Hızır; Ferlhımm . Ü . . 1 b . .. !arını a.lmlt ve bir daha semtlerine uğra- casını çekip Yervanta ateş ettiğim sö~ 
btr odasını tıralıyarak burada oturmağa baş All ne evleneoo~nJ dahi duymus ve bundan vam cdccektır. nıversıte ta e elen so -

t t t · ı· d t ı bir h ld d mamıştır !emişlerdir. Muhakeme, dig~er ~ahidleıi l&mışlardır. Harab, tek katlı ve üç odadan rol{ müteessir olarak ikisini da kollamağa mes r a ı ın e op u a e yur se - · . . . ., ~ 
ibaret bulunan bu evin ayni sofa üzerinde- ba~ıamı~tır. yahat1eri yapacaklardır. Suçlu bir eıvden de kıymetli bır bt e- celbi için başka bir güne bırakılmıştır. 
k11kl odasındıı da gaz kumpanyasında çalı- N'hayet evvelki gece akrabası Alinin ~il - z.ik çalıp, Teodos isminde Dit' kuyumcu- GUmrUk ambarını soyan 
pn Mustafa Ue ailesi ikamet etmektedir _ bık met .. esinln el'ine !1:"ldl{!ln1 ve ıı;eç vakit- o cu salonunun ya satmıfbr. Teoctos da. mesrıık malı sa-
111111'. lere ka~a,. da cıkmadığını gören Hızır; Pvin tın almak IUÇUD.dan mahkemeye sevke - hırsız tevkif edildi 

Bu komşuların ifadelerine göre, Hızırla I alçak dunnndnn babçeyf' girmiş ve gürültü • k ld dilmiştir 
......... ft J!k nı ı ı ı l f .. t k t ın ~ Ç S · Bulgaristan muhacirlerinden Salih it .,.,.,....,. zama ar 1y geç nm şer, a ... at ememe ç de pabuçlarını ava5ından çı- f, ffi 1 gerf f . Sıtkı, duruşmasında. . suçun•ı tamamen 
IOZl günlerde erkekle kadın arasında hazan karmağı unutmıylll'ak sessiz adımlarla ka- minde birinin Sirkecide.ki gümrük ambSi 
•"-"ş d recesın k al ım ~ b "'' t . itiraf ederek, cbu işlen yaptın mıh sua- 1 d b. · · ek d ku t k ., uuH• e e varnn avg ar o a5a aş pıva yaııun.şmış ır. Yolcu salonunun inşaatı ilanal edildı- . arın an ınne gırer , o z op urn"' 
lamıştır. Bu a.nlaşamamazlıklara. ve kavga - Bir anda kapl}'t omuzJıyarak açan Hızır; gyi halde kü ~adı yeniden tehir edilmM ir. • )ıne: . . çaldığını yazmıştık. 
ara Hızırm akrabalarından Ali adında Ma.. sofava g'trmls 'ff akabinde de Ali ııe m"tre_ ii' . ~ <- Evet. yaptım. ~abmı vermıştır. 
latyalı bir genç sebeb olmuştur. sini~ yattıkları odanın kapısına olanca kuv. ~u teahhura s~bcb. ~lan .vazı!~t şudur: Dünkü celsede dinlenen birkaç şahid Zabıtaca yakalanan suçlu, hnkkınd 

Hızır taraflndan birkaç defalar bu eve ve~ııe ,,!1klenml•ttr Feriha ne Ali neve u" _ Istanbul •beledıyesı yenı yoıcu sa1o - d 
1 

.l-.-J sah"bl . d S tkı hak taJhkikat ikmal edilerek, müddcfumurnl 
• 3 ., • • 15 • , • ve o anuı..ı. ı l1l1 ev ı erı e ı - ~ 

davet edilen Ye Feriha 11e bu suretle tanış - radıklannı anlıımafa vakit bulmadan· Hı _ nunun önündeki binaları istimlak edıp .k d k' .dA· 
1 

t .d tmi 
1 

_.Ji !iğe teslim edilmiştir. Yapılan tahkikli 
rn..... f t bul All bi "dd t ' m a ı ı u.ıa an eyı e s en.ı r. _\ "'"" ırsa mı an • r mu e sonra ~m•n savurdu~u lnça1t darbelerine hedef yıktırmak ve burasını büyük bir otomo- . : . 

1 
• ta hırsızın ambara kapı kilidini klrmıv 

akraba.o;ının gf;nÇ ve güzel metresine göz olmu~lıtrdır. b · ı k k k d d Duruşma, gclm.ıyen şahıdlerın ce bı suretile girdiği delillerle tesbit edilmiş 
toymağa başlamış, kadın da bu temayülü Blrka<' ver!ndf"!I a~tr surette vara alan A-

1 :~r d~ yapın; ar~ a ır. b için talik edilmiştir. 
htssederek Aliye knrŞl; Hızırı kuşkulandıra- 11; can h~VUlP- odadan fırlamış .ve karştkl e. C e ıye, sa onun açı asının U par- s· • ı· 0hakemes"ıı1e tir. 
cak bir tal'2da ynkmlık göstermiştir. ve iltica etmlsttr. kın yapılmasından sonraya b1rakılmasını . lr Ctnaye in m . . Salih, dün 4 üncii sorgu nakimliğind' 

Bızır; Ali Ue Feriha arasında cereyan e - Kıc;kıınç ftc:ık bu sefer: saçlarmı eline do- taleb etmiş. bu talebi limanlar wııum mü devam edıldt sorguya çekildikten sonra, tevkif edil 
den bu hls alışverişini farketmlş, genç ak - ladı~1 Ferihayı tam 9 yerinden vurarak öl- dürlüğü muvafık görmüştür. Bir müddet evvel Kapalıçarşıda alacak miştir. 
h~mM~d~a~a~m~~ni~~dürm~~ An~k~huws~~na~le~~le~ ====~==~-~~~~===~~=============-
•~istir. . Alinin ve kadının feryadlle yataklarından nin mütaleası alınmak icab ettiğinden 
~te bu hMlse, Feriha ne Hıv.r arasında :rırlryan dl!!;ıer ktra.ctlar. zabı.tayı haberdar . . , 

flddetli bir küskünlük doğurmuş, genç adam etmlş]er; cinayet mahalllne gelen polLı; Meh keyfiyet bır defa da Vekalete sorulacak -
&1heI metr6Sil• bu yüzden kavgalara başla- me<i ve mahalle bekçL,1 Halim: katil Hmrı tır. 

~ehlr it;.erl: Milteferrlh: 

bı~tır. elinde b1ca~ı ve yarall bir halde yerde yatar Bu takdirde salonun Nisan veya Ma -
Hatta btr hafta evvel Hızır: o:metresim bulmu'Jlındır. yıstan evvel açılması mümkün olmıya -

Ekmek fabrikası için bir 
mlıracaat yapıldı 

fsta,bul Komutanının dünkü 
ziyaretleri 

l'eriha benJ zehirledi> diyerek ortaya bir ld- YarMı a/!ır olan Ali ve te1'av1slne lüzum akt 
d1a atmış ft bu arada pollse blle müraeaaı görülen Hızır imdadı sıhht Ue Cerrahpa.şa c _ır_. ____________ _ 

Bir firma, ·belediyeye müracaat et -
miş, ekmek fabrikası tesis edeceğini bil -
cfümiştir. Fırmcılan ve belediyeyi fab
rikanın tesisine i§tirak ettirmek istiyen 
firma, evvela Beyazıdda teşkUatmı kur
mak istemektedir. Bu tırmanın müracaa-

İstanbul kQtllutanı General İshak A~ 
ni dün vil!yette vali muavinlerini ziyll 
ret etmiştir. Mml§tlr. haı::tanl".!!lne kaldırı?mıslardır 

Hmrın bu lddla ve ştkAyet1 karŞ181nda btb Kanlı vek'anın ~reyan ettiği odacla .ıaş-
bt'itCn sinirlenen Feriha o aqam Hızın eve km bir Tl\rly,.•t.e feryad eden Ferihamn 15 
t&bul etmemiş: o da bu muameleye muif - va~l:ırı11ı'lakl oltlu Turgud da zabıta tara _ 
ber olmuş; e~yalnrım alarak çıkıp gıtmt§ _ tıncl::ın muhafaza altına alınmıştır. 
Ur. CınaTet h!d!~e.!lnln tahkikatı ne müddeL 

1!u suretle serbest kalan Feriha, el altın. umı;mt muav1nlerlndf"n Fethi meşgul olm<.k
dan Aliye habt-r göndererek; Hızırı savdıtı- tadır. Facia kurbanının cesec!ln! muayPnP. 
m: kendl.~le evlenmek arzusunda oldufu - eden Adliye doktona Enver gömülmesine lzin 
nu bfldlnnt.,t1r. F.sasen genç kadına kar~ ll- ve:-ml~r 

Ticaret lşl11rlı 

ltaJyaya deri ihrcah artb 
Bugün limanımızdan üç ecnebi vapur 

hareket &deceğinden dün büyük bir ih • 
r~ faaliyeti olmuştur. 

D'niz işleri: 
Karaya oturan vapur kurtu.Jdu 
Evvelki gün Şarköyde, bir kaza olmuş, 

İtalyan bandıralı büyük bir vapur kara
ya düşerek oturmuştu. 

İki gündenberi kendi vesaiti ile kul' -
tulrnağa çalışan vapur, dün denize açıl
mağa muvaffak olmuş ve yoluna devam 
etmek üzere hareket etmiştir. 

İtalyaya deri sevkiyatı bütün hara -
r.tile devam etmekte, büyük partiler ha
Uııcle koyun ve oğlak derileri sevkedil -
mektedir. Fransaya gıda maddeleri ve 
ltonrerve, Filistin ve Mısıra meyva, Bul-
ıaristan, İtalya, Romanyaya taze ve tuz- Bir kadın denize d-;ştü 
ıu balık ihraç edilmiştir. Yedikulede 72 sayılı evde oturan Kırk-

Tiftik Te Y ıtpak İb acat Birliği lare1ili .W yaşlarında Hadiye adında bir 
bugün toplam or kadın, dün Eminönünde rıhtımdan geçer-

Bugün tiftik ve yapak ihracatçılar bir- ker müvazenesini kaybederek denize düş 
lili Ticaret Odasında toplanacaktır. Bu rnüştür. Etraftan yetişenlerin yardımile 
'°Plantıda tiftik ihracatının seyri etra - denizden çıkarılan Hadiye tedavi altına 
fında görüşülecek ve yapak i!ıraç mcv - alınmıştır. 
muna da temas edilecektir. 

Et nakliyatı için münakasa açıldı 
Nokaan ve bozuk ekmekler Haıirandan itibaren şehirdeki et nak-

müsarlere edildi liyatı belediye tarafından yapılacaktır. 
Dün Boğazkesendeki fınn ve ekmek Hazırlıklar tama:mıanıncıya kadar dört 

satan bakkallar teftiş edilmış, noksan ve ay müddetle tevzi işi bir şirkete veril _ 
bozuk olduğu görülen birçok ekmek m:i- I ınek üzere belediye daimi encüment ta-
•dere olunmuştur. rafından bir münakasa açılmıştır. 

-Universitede konferans 

Fransız prof esörilniin kcnferan sı aldl-- ·ıe di . 
. ~ ' nlenırken 

Şehnmizde bulunmakta olan KoleJ· dö mühiın bır" k nf 

Tırhanın karaya 
oturma sebebi 
tahkik ediliyor 

ti tetkik edilmektedir. 
Tırhan vaptl1'u hakkındaki tahkikata f.eLdıye kooperatifinin umumi 

devam olunmaktadır. toplanbsı yann yapılacak 
Tahkikat sırasında yeni bir vaziyet Belediye kooperattf1nin umumi top1an-

meydana çıkan'mış ve keyfiyet derhal a- tısı yarın saat 12 de yapılacaktır. Koope
lakadarlara anlatılmıştır. ratifin ·belediyeye 1~ bin lira borcu var-

Her gemide olduğu gibi Ttrhanda da dır. Gençlerde kooperatif tarafından a -
geminin seyri sırasında bulunduğu mev- çılan ten:i cfükkanile gazoz imalathanesi 
kiin derinliğini ölçen iskandil aleti var- zarar ettiğinden kapanmıştır. 
dır. Kooperatifin lokantası da daimi bir za-

Yapılan tahkikat sırasında mutlak su- rar ha,inde bulundu~dan, yakında ka-
rette geminin seferi esnasında işletil - tıtemeldir 
mesi icab eden iskandil aletinin hi.ç işle· ?.~~~~!.~ ............ ;.. ......... --·-·-·-·· 
tilmediği tesbit edilmiştir. • 

biı::~rur:u:i:a~~r 0;~::dnu~u ~Ü~~ 1 ç E M. B E R L 1 T A ş 
denizciler tarafından söylenmektedir. Sınemasında 

Bu itibarla geminin kaptant mes'ul tu- Yarın Akşam 
tulmaktadır. Bu husustaki rapor bugün - Ü • N 
lerdc Devlet Denizyollan umum müdür- nlf Ureddi n 
lüğü kanalile Münakalat Vek5.letine gön K Q N SERİ 

Daima, en gllzel prc gramları 

YA 
Sinf'ması takdim etmektedir. 

BU HAFTA: 
His... Teessnr... Heyecan •.• Aşk ..• 

ve Afrıkanın bütün esran .. 

CENUB POSTASI 
GörlUmemiş yeni bir Fransız fılmi 

Baş rollerde : 

PiERRE - RiCHARD WiLM 
CHARLES VANEL ve 

JANY HOLT 
Ayrıca: Amerikan Donanmasının 

lştirttkile çevrilen büyük casusluk 
filmi. 

VATAN DEKÇILIÖI 
Baş rollerde 

CONRAD NAGEL -
ELEANOR HUNT 

deri1ecektir. 
tıaveten : FOX JURNAL en son 

Harp ve dllnya haberleri. -
Tel: 22513 Suare 8.30 da iki film birden 

Dörl kişi mangal ~=======~~========~ kömürü #' 
ile zehirlendi . 1 Tahayyül edilebilen en güzel kadın rolü... Büyük bir aşk filmi ..• 

Y 'lk" d d. t k .. 1.k Bir aktrisin hayatı .•• Bir kadının kalbi •. : Evvelki gece eşı oy e or ışı ı 

bir ailenin zehirlen.ınesile neticelenen ı• t 
müessif bir hudise olmuştur. Yeşilköyde Ş e ; ZAZA 
Baharşan sokağında 5 sayılı köşkte bah
çıvan Ahmed, karısı Naciye ve kızları Sü 
reyya i1e Mualla odalarına yatmadan ev
vel mangal almışlar, bir müddet sonra 
da uyumu.şiardır. 

Fransızcl\ sözln şaheserin mevzuu. Baş rollerdP: 

CLAUDETTE COLBERT 
ve 

HERBERT MARSHALL 
Ônfimüzdeki Pazarteıi akşamından itibaren Sabahleyin bu ailenin bu yüzden ze • 

hirlendiği komşular tarafından görülerek 
kazadan zabıta malfunattar edilmiştir. 

Dört kazazede tedavi edilmek üzere 
Guıeba hastanesine kaldırılmışlardır • 

S A R A Y Sinemasında 
BütOn fehir balkının alkışlıyacağı bir film. "" 

...oc:lii2:c:c:a~1ıilllllll· BUGÜN MATIN EL ERDEN iTiBAR EN 

1. 
Milyonlara mal olmllf, muazzam dekorlar arasında fevkalade bir figüran kütlesinin iştirakile 

korsanların hayat ve aşklarına dair çevrilmiş 

S 1 iNTiK 1 
• . . 

0 enna ~nniştir, 
Pan profesörlennden Louıs Masfilgnon Bu kon!erarı.s Üniversiıe ~rof ö d \ 

t tal b !-' es r, <1-
ctnn öğleden sonra Üniversitede (Selçuk çen ve e eler, ~ birçok tarih merak-

lıları tara!mdan alaka ile takib Mil-~n 
Türklerinin Bağdada girişleri) mevzulu tir. -~-

Deniz muharebeleri... Aşk ve kahramanlık m.aceralarile dolu emsalsiz film ba~lıyor. Ba~ rollerde: 

EBOLL FLYNN'in Avrupah rakibi CiRO VERATTI 
ilaveten harp ve dilnya havadi.sleri 
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haber verdiği harbin ikinci saf-' 
hasının başlıyacağına dair bir takım ala
metler varmış. Bu safha uçaklarla kütle 
halinde yapılacak taarruzlarl..ı baş~ıya
Cakırıış. Almanya taarruzlaruu bilhassa 
lngiltereye karşı yapacakmı~ İngiliz li
lrlanlarına karşı, harb donanmasının da 
i~tirakile hava hücumlan yapılması İn
~lterede beklenmekte imiş. Nitekim 1n
filtere sahi~lerinde, oralarda hava du
l'Umlaruu otomatik surette bHdiren mü
rettebatsız çal~an Alınan balonları bu

00"' ............ . 

~00.000·-
lanınuş im.iş. 

z 

Almanya denizaltı gemisi yapmak, 
bunlara mürettebat yetiştirmek, uçak fi
lolarını arttırmak ve nihayet askeri hi?..
ınete U·bı bütün sınıflara mensub efradın 
seferberliklerıni tamamlamak için cep-

I , 

helerdeki sükunetten istüade etmekte Almanya ve lskandi'"navyayı gö~te-rir harita 
bniş. Bir Alman taarruzi hareketi o ka- asken vaziyet pek muğlaktır ve zaten tirebilir. Çünkü küçük Finlandiyanın ko
dar Yakınlaşmış ki Alman başkumandan- muhariblerin yapacakları hareketlerle ta- ca Sovyet Rusyaya karşı yapmakta ol -
hğı izinleri kaldırdıktan başka izinlileri arruz istikametleri daima öyle gizli şey- duğu istiklal ve varlık harbi ne kadar 
de geri çağırnuş bulunuyor, ilh. ilh. !erdir ki bunları evvelden keşfetmek on- kahramanca ve fevkalilde olursa oı.Sun 

Gaıeteler yazdılar: 
cKirliler tramvaylara, otobüslere, tü

nele a~ınnuyacaklarmı.ş.• 
Evvela şu noktaya işaret edeyim: 
AlelCı.mum kirliler, ıünün mevzuu o

lalıdanberi çok şükür şunun bunun kirli 
çamaşırı ortaya döktilmliyor ve gaze -
telerde çıkan birçok yazılar daha temiz 
oluyor. 

Belediyenin kirliler meselesine faz1a 
ehemmiyet vermesi bu hakımdan iyi. 
Yalnız verilmiş kararların kabili tat -
bik olup olmadığı meçhul Hele bu son 
kararın tatbiki kim bilir ne kadar g-lç-
lük1er arzedecektir. 

* Temizi kirliyi ayırmak otobilste §O • 

förle, kondüktörün vazife!eri arasına gi
riyor. Şoför, otobüse binenleri, d:k.iz. ay
nasından dikiz ederken, biletçiyi ikaz 
için: 

- Dikkat et, otobüse son giren kirli 
bir adamdı. 

Dediği zaman ·biletçi: 
- Yahu otobüse son giren ~nim! 
Derse, otobüs yolcularma karşı garib 

bir vaziyet hasıl olmaz mı? 
Çünkü bazı otobüslerdeki bil etçiler o 

halde ki otobüse binenler arasında on
ların eşi kirli bulmak imkAnsız. 

* Tramvay kondiiktörleti otoMs bilet -
çilen ile klyas kabul etmiyecek kadar 
te:nizdirler. Fakat bir tramvay kondük
törünün de tramvaydaki kirliye: 

- İn a~ağı sen kirlisin? demiye cesa -
ret edeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü kir
li adamın tramvayda kendine arkadaş 
bulabilmesi, ve birlik olup kondüktörü 
dövmeseler bile, dayak yemişten beter 
hale getirmeleri muhtemeldir. 

* 
Bunlar şüphe yok ki gazete havadisi- lan reddetmek ve akamete uğratmak'a ilanmaye muvaffak.iyetle devam ede:mez 

dir ve bu nevi havadis ekseriyetle lsviç· birdir. Bununla beraber Almanyanın In- ve Finlandiyanın bir gün muhakkak olan 
re markasını taşır. Çünkü bilhassa coğ- giltcre hava taarruzı1e bir İskandinavya ezilmesi şimdiye kadar yapılan yard1m -
rafi durumu ve istikialini silfilı!a müda- hareketi bazı yakın veya uzak hakikatle- ları sıfıra müncer kılar. Bu scbeb!e tah- Diyeceksiniz ki: 
fa.aya azmi sayesinde bitaraflığını büti.i.n re dayalıdır. Şöyle ki: min olunabilir ki Finlandiyanın tabütu • - Temizler de kondüktör1e birlik olur, 
bü~iik komşulı:ırına tanıtan ve riayet et- Almanya zaten İngiliz 1imanlarile de- vanı kesilmeden İngiliz1erla Fransııl::ır kirlileri tramvaydan atarlar. 

ması, ekseriyeti t~ktl eden kirlilerin t~ 
mizleri tranrvaydan atmalan akla da

ha yakın geliyor. 

* Hem kondüktörün kirliyi temizi a -
yırması pek de kolay olmı~-acaktır ~ 
nihayet dıştan göriim.i.şe göre hukum ve
recek. Kirli hissini veren bırıne: 

- Sen kir!isın tramvaya gıremezsirı! 
Diyecek. Hiç kimse kırli olmayı kabul 

etmiyeceği için aralannda bir kavga baş
lıyacak, kirli görünen adam, temiz oldu
ğunu isbat için belki de ba~tan ayağa so
yunmıya kalkacak. Buna kim ne diyebı
lir? Nihayet herkesin olduğu gıbi onun 
da hakkı müdafaasını tanımak mecburi • 
yeti vardır. 

Kirliler tek tramvaya. otobüse bin • 
mek için temiılenmenin za.'ı.metine glr • 
miyeceklerdir. Böyle olunca dıı bütün b
mür1erince yaya yürümiye katlanmıya -
caklanm tabii karşılamak ıcab eder. Bu 
arada şu da akla gelebilir. Kirliler tram
vaylarını ayırmak. Fakat gene ameli bir 
faydası olmaz. En kirli adam bile kirli -
ler tramvayına binıniyeceği i~in bu tram 
vaylar bomboş bir halde sefer yapacak • 
lardır. Yahud da temiz o!dukl11rına kani 
olanlar ve kimsenin kirli diyemıyecek -
leri, boş tramvay bulduklan için se -
vinçle bu tramvaylara girecekler, onlan 
gören kirliler de kendilerini temiz sıra
sında addederek aralarına katılacaklar • 
dır. 

* Aklımt.. getmişken şunu aa ııave eor
yim. üstü başı kirlileri ayırd etmek, on
ları tramvaylara, otobüslere almamak. 
belki kabil olabilir. Fakat dışı ~miı., içi 
kirli olanlan da ayırd etmek. orılan ce-
miyet içine almamak da kabil olsa. üstü 
başı kirliden cemiyete ge\ecE>k zarardnn 
kat kat üstün nrrarlar önlenmiş olacak
tır. 

tfren küçük, fakat kuvvetli ve dağlık ol- niz üslerine ve harb ve ticaret gemilerine Petsamoya bir ordu çıkararak bu zavallı Zayıf bir ihtimal, çünkü işin ters ol -
~~Q~~~n~~~~~~~lı~~~~~~fu~h~rnc~~ilifi~~~~~~~~=========-==-====-=~~==~====~==~~ 

1sıiçrede hnrb hareketlerinden ziyade taarruz'an tertib etmektedir. Şimdi ba- ve siyasi akıl ve mantık böyle bir harf:- c un'arı bilı'yor mu id=nı•z '.) 
askeri ·bilgiçlik revaçtadır. hi! mevzuu olan şeyin bu taarruzları bii- ketin lüzumsuz, yersiz ve gayri r..1ümkiin l 1 1 İ 1 
su1~un~nla beraber ekserisi hayal mah- yük uçak kıütlelerile yaparak t~ksif et- olduğunu değil, ·bilaıds lüzumlu ve farz 

0 
masa da birer mubakP.me ve tah- mek olduğu zannolunabilir. bulunduğunu gösteriyor. • • 

nrln neticesi olan bu havadisle!' İsviçre- Biz bu meyanda Almanların mesela Zaten Fin,andiyaya fiili ve askeri bir Hava tazyikımn tssırı 
nin inhisarında değildir. İşte askeri siya- Londra ve.saire büyük tnrriliz şehirlerine yardım müttefiklerin basınında mevzuu- Bc?ç:J.:alı iki genç alim hava tazyikı-
set bah · ı · d "' · ıs erme e el ve kalemi uzanan uçakla bomba taarruzlan yapacaklarını bahstir. Hatta Petsamcıya, Iı:;giliz ve Fran nın azalıp çoğalmasının insanlar ve 
i:~run:ş. F~ansız muharriri Bayan. ~~- hiç beklemiyoruz. Çünka. böy'e bir ha· sız kuvvetlerile beraber, Fransada hazır- ,

1 
hayvanlar üzerinde yapacağı tesiri 

1 ' yı hll" membadan alındığı bıldm- reket Almanyanın da tahribine sebeb o-- lanmakta olan yeni Leh ordusunun gön- tetkik etmek üzere hususi surette ya
;n haberlere göre, Almanyanm, İsveçin labilecek bir mukabele bilmisle sebeb derilmesi bile söyleniyor. Işte Almanya. ~ pılmış demir bir odaya bir takım hay-
arşı:::ına rasgelen Baltıkdenlzi sahi!leri!l· olabilir. nın Baltık denizi sahillerindeki hazır • vanlarla· beraber kapanmışlar. odadaki 

de •ınühim miktarda asker ve malzemeı h k 1 kl b .. 1 b' i""t' 11· · olabilir t Bir İskandinav askeri are eti mı~se - ı arı oy e ır 'u ıma çın · hava tazvikmı azaltıp çoğaltarak am 
Ylğınakta olduğunu yazıyor. Diğer cihet- lesini de biz ihtimali bir hesab harict tut. Ancak müttefiklerin Petsamoya bir as- bi:- hafta· tetkikat yapmışlar. v~ birçok 
ten Alınanların tekzibine rağmen Bre· maktayız. Çünkü, evvelce dediğimiz gibi, keri kuvvet göndermesi halindP. Almatı- mühim neticeler elde etmişlerdir. 
:rı:en ve Hamburgda bulunan miihim cü- burada iki aydıınberl nisbetsiz v~ mana • yanın buna asken mukabelesi ne şckilcie 
:~~ar ~!el kanalını geçmişler ve Po- su; bir harb bütün hızifo devam ediyor. tecelli edecektir! Yani İsveç ü~erinden 

ya ımanlannda yerle.şmeğe baş- Sovyet Rusyanın FinlAndiya:vı hüküm ve bir mukabil hareket mi, yoksa Fın cep • 
lamışlarmış. Bundan başka bitaraf m:i- itaate almak yolunda yaptğı harb bütün helerindeki Sovyet Rus ordularını tak -
iahid~_er A

1
man hava kuvve,tlerı· kuman- j ı·ı · ı kt ? Btı mesele ay - dünv. aca takbih edilmlş ve Finlandivaya viye sure. ı e rn: o ac.a rr · -danlıgının !sveç istikam ı· d b" ha tk k d - b dur Bu hu • e ın e ır va bütün memleketlerin yardımını celbet - nca te ı e eger ır mev~ · -

~:~~~ri;~:7~~ tetkik etmekte olduğu- miştir. MilletıC'r Cemiyetince de karar al- susta şimdilik söylen:bi1e<-~iC _şey.'. v~ay~~ 
B tına alınını•. olan bu yardım gerçi şimdi - Tabouis'nin de pek guzel duşundugu .gıbı 

unun la hf>ra.ber, Pek tem1-•-u 1 " t k d 
~a~an Tabouıs Alınanyanın hA.Uak'ıki hodan ltk gönüllülerle malzemeye inhisar et • Almanyanın durup duru.rken .s. an mav 
fının s· · ·kt d ı e e- m~ktedir~ fakat vaziyet yarın müttefik - devletlerine taarruz etmıyece~ıdır .. 

* Fransada ilk boks 
Framada ilk boks .maçı 1887 sene

sinde Pariste yapılmıştır. Maçın yapıl
dığmın ertesi gün çıkan gazetelerde 

boks alt-yhinde yazılar intişar etmiş ve 
bu tarz eğlencelerin men'i lazım gel
diği· iddia edilmiştir . 

Çinli mi, lngiHz mi ? 
Meşhur Çinli 

hokkabaz Çung -

Lug. Su Çinde 
doğmadığı. hat • 

ta bir kere bile 

Çine gitmediği 

gibi ailesi ara -

sında da bir Çinli 
rnevcud değildi 

Anası, ve banası 

İngilizdi, asıl ismi 
Villam Rabenson 

dur. Fakat Çinliye Ç<>k benzer ve Çin 
adetlerini, Çinceyi Londrada Çinliler
den öğrenmiştir. Ve o kadar iyi öğren
miştir ki haldki Çinliler bile onun Çinli 
olduğuna inanırlar. . ıyası, 1 ısa i ve askeri b' t ik H E ETkılet 

sayesınde kendisine iktısad~ f dıral azy Imn fütt uke:rl bfr yardımını da icab et· · · · .... ·-········-............ ·---- ___ ...._. .............. ·-----------·-· .............. _ 
· "' ay ar te-

::ı:~k olduğu miitaıe.,._ bulun- Sarhoş bir şoförün sebeb olduğu kaza 
Bayan Tabouis, netic.e olarak Alın 

yanın Romanyayı ü.tila etrnek ist ;.n: 
gibi İsveçi de isti'a tasavvu.ru daeme ıği 
o.ı· .. k .. b n olma-

gınık asıc' çu~ b~ bu memlekete karşı yap1la-
ca erı ır areketin çok vah. 
keler arzedeceğini bilmekte 1: tehli
yazmaktadır. 0 uğunu 

Bu vahim tehlikeler acaba n 1 d 
Fil ki Al e er tr! 

va manyanın şimal işlerind S 
yetler Birliği ile uyuştuğunu ve ~u :: 
retle Estonya ve Fin'andiyada ona har 
ket s~rbestisi verdiğini biliyoruz. Bun: 
muakıbl Almanyanın Sovyetler Birliğin. 
den, İsveç ile Norveçte hareket serbestim 
alıp almadığı kat'i malUm olmamakla b~ 
raber bu, kabul olunabilir. Bahusus Sov
yet Rusyanın Finlan:iiyada fazla uğ'raşt>
ğı bu sır:ıdn Almanyanın böyle bir hare
ket serbestisini elde etmesi imkansız bir 
şey değildir. O halde Bayan Tabouis'iıı 
işaret ettiği vahim tehlike herhalde Al
nıanyanın bir İskandinavya hareketi yil
z<lnden Sovyet Rusya ile şiddetli bir ih
tilafa düşmesi ihtimali olmasa gerektir. 

Biz bilakis Almanyanın bu sıralarda 
Sovyet Rusya ile tam bir askerl ittifak 
şeklinde olmı:ısa dahi, .siya<d, askeri ve 
bi1hn.ssa iktısadi esaslı ve ebemmtyetli 
tedbirler hususunda bir anlaşma a~ife
&inde nulll'Tlduğuna kani bulunuyoruz. 

İtiraf etmelidlr ki Avrupada siyas! ve 

,,,; ..... ·.~ 

~ . .. .._.. .. .::. . . 

Otomobilin kazada• ıonra aldı~ ıekG 

Evvelki cece bir fOförün sarhoş bir hal ışırmış ve yaptıJı yanlış manfl'V!'alar ne • 
de araba lr:ullarun.ı ild kişinin yaralan- ticesinde Fatih - Hlll'biye seferini yap • 
masile ne-ticelenlıl1'tiJ', Minarecı İztte a- makta olan 940 numaralı tramvaya bin -
dındaki toför 1194 numaralı otomobille dirm'şt' Otomobil tramvaya büyG.k bjr 
Beyoğlunduı Lıtanbu.1 tarafına geçmiş ve . ı ır. ön kMmu hurdaha~ 
Şehzadeba.ş:ı karakolunun önüne geldiği şıddetle çarpı:rut ve 
btr sırada caddeden geçmekte olan Ziya olduğu gibi fOför' dıl ağu' mrette yara • 
adında bir yolcuya çarpmıştır. lanmıştır. 

Fazlaca sarhoş olan şoför bu kazaya Her iki yaralı hastllle~ laıldırılı:m§ -
sebebiyet verdikten aoııra bmbütün 18 { !ardılı 

Aıılaşılması g;iç 
Olmıgan bir nokta 
Ankarada oturan Bay cG.» bir bu

çuk seneden.beri evlidir ve hayatından 
memnundur, kendi kullandığı tabiri 
nakledeyim: 

- cO kadar ınM'uddur ki, dünyayı 
bağışlasalar gözü yokrur.~ 

Yalnız hoşuna gitmiyen bir nokta 
var. Akşamlan evıne döndüğd zaman 
gazete veya kitab okumasına, hatta 
biraz dalgın durmasına refikası kızı
yor. Bu yüzden aralarında. münakaşa 
çıkması mümkündur. seb bı ne ve ne 
yapmalı? Sebebi bulmak güç değildir, 
yüzde doksan kadın ile erkc-k arasında 
mühiın bir seviye farkı bulunmasın

dan ileri gelir. Erkek okumak ihtiya

cındadır, kadın ise okuyacak bir şey 
bulamaz, bulduğunu da anlıyamaz. 
Sonra haklı olduğu bir nokta da var
dır. Gündüı belki kimse ile konuşmak 

imkhıını bulama.nuşttr, gece kocasını 
dinlemek ihtiyacındadır. Ne yapmalı? 

Gayet ibasit: Bir defa akşamları karı
nızla günün hasbıhalini yapmayı iti
yad edininiz, siZi dlnlemek, hayatınıza 
bu noktada da iştirak etmek, sonra 
kendi intıbalannı dinletmek hakkıdır. 
Bunun haricinde aranızdaki seviye 
farkını azaltmaya bakınız, fakat ders 
vererek değil, hoşuna gidecek, hıısit 
~zılmış hikayeler okutmak, kdricen 
ameli :bilgilere geçmek şartile. 

* Bay cTuratı> a: 

Siz hekim değilsiniz, çocuk olma
masının mes'uliyeti cihetinı tayin ed~ 
mezsiniz. Kabahatin kadından ziyade 
kendinizde olması da mümkündür, ev· 
vela bu noktayı kat'iyetle tesbit t:diniz. 
İkinci noktaya gelınce: Hayır olama!.. 
evvela mahkeme huzurunda ayrılmak 
icab eder. Bahsettiğiniz kadınm vazi
yeti de öyledir, üç senedir kocasındP.n 
ayrı ya~ayabilir, fakat ayrılmış değil
dir. Doktorun cevabını ayrıcn alacak-

TEYZE 
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Hünkar gece yarısı uyandırıldı 
ve beni kabul etti 

Şubat 9 

C EDIEBÖVAT:J 

Nurullah Ataca 
geciken bir cevab 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Şu 41~ yazıyı ycu:dıktan sonra, Ben söylüyorum: - Naille tevile kalk .. 

Nurullah Ataca kar§ı ıçimde sebebsiz ma. Gürültüden hoşlanmıyorsan. ne diye 
, bir acıma hissi u11anmı§tı. Belki, de- ağzını açıp bana, Orhan Seyfiye filan so

mi§'tim, gün gelir akıllamr, tenkid de- ğuk nüktelerle ağzını bozuyorsun? Üste
nen mukaddes meslekte bir giin mes· lik şimdi de bir yazınla gençleri ikiye a
leğini1' ehli olmağa çalışır. yırmağa kalktın. Bak, bu fitne ve fesadı· 

Metin adam: Cıhz, fakat muannid - Emre itaat lazım geliyor: HUnkAr 
yatağından kaldırılacak - Odada derin bir sükut ve intizar - Hünkar 

uyandırıldı, fakat hiç şaşmadı - Hüseyin Hilmi Paşanın beklemediği netice . 

Bö11lı düşünmüş ve yazım.a bir tarı1- na genç hikayeci Said Faik bile kızmış. 
fıı bırakmı§hm. Fakat bugün aon geLen sana 18.zım ielen cevabları yetiştirmiş! 

Ulus gazetesinde gene Nurullah Atacın Hatta sana sitem yollu nasihat bile edi
benimle uğraşan uzun bir yaz~ını o- yor ve eliyor ki: c Yazılarında bayağılık
ku.dum ve şu.na kanaat getirdim ki bu tan, numaradan ve Akbaba tarz alaydan 

. Hüseyin Hilmi Paşa benden cevab bek-ımüsahib uyandırılacaktı, o mabeynle ha- lıyan bulunmuştu. Kim? .. Belki de Ah- adamcağızın edebiyat salıasmda adeta (herhalde tarzında olacak! Tcrtib hatos. 
liyordu. İtiraf etmeliyim ki verilecek ce-ı rem arasındaki uzun dehlizi geçecek, ha-

1

1 med Rıza... bir nevi kabu.su olmuşum. O halde ona belki!) çok çekinen Nurullah Ataç son 
vabı bulamıyordum. Mevkiimin, vazife- remin de.mir kapısına vuracak, haremde Dedi ki: - Hüseyin P.:ilıni Paşaya ben- tam bir kabus olmaktan ne diye çeki- darbeyi vurmak için bu Vala Nlırettin 
min haricine çıkarak onu kararından vaz-

1 

nöbet tutan müsahibe anlatacak, o da den se!fun söylersiniz. Pek ziyad~ teessüf neyim? Şunu bilsin ki, bu.ndan sonra ağzına yanaşmaz; Halid l<'ahri ve Orhan 
geçirmek teşebbüsünde bulunmalı mıy- hünkarın hizmetinde nöbet tutan hazi- ederim. Ben kendisini pek çok zaman ya- o ru.smadıkça ben susacak değilim ve Seyfiye onların tarzi!c çatmazdı. 
dı? Bu1 biraz garib olmaz mıydı? Benim 1 nedar ustayı uyandıracak, nihayet m ;;- rumda bulundurmak isterdim, fakat... bu zavallı san' attan mahrum kalemin Gördün mü, Bay Nurullah! Çatarsan 
sözlerimle karannı değıştirerek arabası- tacel ve müihim bir iş için başkuttbin hün- Aşağısını dinleıneğe lüzum yoktu. Ya- hiçliklerini icab edetsa bir yıl daha bile böyle çat adama ... Bak genç muhar .. 
na binip konağına gider miydi? kan görmek istediği arzolunacaktı. tağına bakarak sonunda: Yarın ayan ve sayıp dökeceğim. ririn zekasına! ... Hem Orhan Seyfi ile 

Büsbütün susmak ta garib olacp.ktı. Bu, hiç o!mazsa yarım saatlik bır işdi, meb'usan reislerini davet ecier~iniz. Bir Halid Fahri Ozan.soy bana çatmam ayıblıyor, hem de cbayağı• 
Hünkann kendisine olan tevcccühinden fakat çare yok, aadrazam: - Mutlaka!. kaç gün sonra da Hüseyin Hilmi Paşayı Ben bu aon edebiyat kavgasının cefa- lık, numara ve Akbaba tarzı alay, ın üs-
uzun uzun bahsettim, bu istifanın ne bil- der gibi bir sükôt ile bekliyordu. Nihayet j kabul ederim, dedi, ve ayağa kalktı. ıını çektim, şimdi saf asını süreceğim. tadları diye Valayı, beni ve Seyfiyi gös--
yük bir tesir yapacağını hatırına getir- bu iş yapılabildi. Bu bekleme zamanında Mabeyne avdet ederek odamda lıtıla Doğru.su eğlenceli temaşa! teriyor. Ben şimdi bu çocuğa kızayım mı? 
diın, hele böyle, gece yarısından sonra u- odamda ağır bir sükut vardı. Sadrazam kımıldanmadan bokliyen Hüseyin Hilmi Dünküler, bugünküler, karagöz perde- Nasıl kızayım? Kızsam bır daha beni böy• 
yandınlarak bu haber arzolununca... neticeyi bekliyor, Sabit Bey bir kenara il Paşaya bu neticeyi haber verince o da a- ai gib~ acayib bir manzara alan gazete sü- le müdafaa etmez ve korkarım, cScrveti-

Bu eon sözleri söylerken hünkarın !büzülmüş susuyordu; ben de bu müşkül yağa kalktı ve bir kelime söylc\eıeden tunlarında sıra ile boy gösteriyorlar. Ba- fünun> daki masamın üstünde duran hok· 
böyle uyandınlmasındaki garabeti ihtar 

1 
işin içinden nasıl çıkılacağında mütehay- kendisine böyle bir cevab getiren adamı zan ben ele böyle, o perdede görünüyor- kamla kalemimi bile ortadan kaldırıv~ 

etmek istiyordum. O - Hayır, hayır; de- yir, havadan sudan bile bahc:e cesaret e- kısaca selfun1 ıyarak yürüdü. a;am da uyanı yok! Tekrar acele dön1p ı rir. O zaman ben ne yaparım? Başımın 
di; siz hemen anediniz. .. demiyordum. Acaba hünkardan fazla bir cesaret seyirciler arasındaki iskemleme kurulu- tatlı belalarına büsbütün mecmuayı dev-

Bu bir emirdi, mütavaatten başka ça- Nihayet, mahud dehlizi takib ederek, hamlesine intizar edecek kadar saffet" sa- ı yorwn ya, yeter! Bu keyif o sıkıntıya de- redemem ya ... Ha!.ılı işte böyle, bu za· 
re yoktu. ağır demir kapılardan geçerek, hünkarın hibi mi idi? Ve bu mese1ede kendisine icr doğrusu! manda misafir ağırlamak biıe güç! Maa-

Hüseyin Hilmi Paşa ince cılız vücu- . . . . 
0 

başkatibin merbutiyetinden ne bek1iyebi- 1 Perdede birbiri arkasından hayli efe mafih ben bu acayib davada artık der· 
.. • k 'd 1 k . yatak odasına kadar ısal edıldım. , ar-dune ragmen pe muannı , pe metın . .. ·ı lirdi? Bu sualin üzüntüsü yüreğimde dil- ve bibcroyi gellp geçti. Hatta oyunun eli vişler gibi sabırlı oldum. Onun için içle-

bir fıtrat sahibiydi. O pek ince fakat pek kasında ınce kakum kurkı e, ayaklarında ğümlenerek ben de evimin artık soğumuş baltalısı bile uzaktan etekleri zil çalarak rinden birinin bu ... gafını da hoş görüyo
bamuru aağlam bir çelik şerit gibiydi keçe terlikleriJe ban:ı muntazırdı. Her olması lazım gelen yatağına döndüm. gelip yetişti. Ma1Unı ya, oyunun eli bal- rum. Yeter ki iddia ettikleri şu meşhur 
ki eğilir, bükülür, her inhinayı kabul e-

1 

şeyden evvel böyle bir saatte, sadrazamın Yatağa girdim, fakat uyudum diyemi- l talı.sı edebiyatın eli baltalısı demektir. eserleri yara~s~nlar da ~rtay~ dök~nl:r! 
der, fakat çatlamaz, kırılmazdı. ıc::ranna ll'ağlub olarak. tasdie cesareti yeceğim. Belliydi ki Hüseyin Hilmi Paşa Bu meşhur deve derisini aylarca evvel Fakat §UDU ıtiraf eclerım kı, senın bıJe 

İnce ve cılız, dedim. Gözlerimin önüne affettirmek istedim. O bir kelime söyle- sık sık huzura kabul edilip bol bol ilti- bir yazımda okuyucularıma takdim et- tenkid ve hücwn vadisinde bu gençler
geldi. Kup~ru bir deri bir kemik~e~ miyerek dinledi. Mürncaatin sebebini de fata mazhar oldukça ihtiyaç takdirinde ~ştim. Tekr~r hatırlatmağa bilmem ki ~:~! öğreneceğin daha pek çok incelikler 
ibaretti. Soguktan korkar, fakat ubur Dır _ 1 k d B b h'" k. h' . .. b'l •. 11uzum var nu. 

-ı d soy etti ten sonra sor u: - öyle ir un arın ımayesme guvene ı ecegıne, Mun" ekkı'd Nurullah Atartan bahset- Neyse .. anket cevabı olan mektubunda 
fişman kadar yiyip içmekten yumaz ı. 1 w 
Kl§, yaz kat kat fanilalar içinde, turlü vak'ada ne vapılır? dedi. işte şu istifa işinde fırkaya galebe çalaca- mek istiyorum! Hiç değilse, benim hak- artık başka cümlelere geçiyorum. 
kalın yeleklerle, ve geceleri kim bilir 

1 
Cevab verdim: - Şevketmeab efendi- ğına, belki de yeniden intihab yaptırara!c kunda gevelediği şikletleri kendi tarafı- Diyorsun ki: - Oktay Hifat'ın cŞehid· 

kaç hırka, kürk ve başında takkelerle so- miz iki c::'k an birini ihtiyar buvurursu- cemiyeti tarumar edeceğine zahib olmuş- na süpürmek için ... 1''akat ben, bay mü- lik> ini okuyup ta anlamamış, beğenme· 
tuğa karşı siper altına gıren bu zayıf vü- nuz. Ya i -t 'wı k::ıbul etmezsiniz, o 2a- tu. Hayatta, hususile saltanat makamına nekkidin gerek cAkşam-. daki anket ce- miş olanlara acıyorum. 
cudün midesi, inad ve sebat hasletleri man... karşı 0 kadar tecrübelere sahib olan bu vabı mektubunda, gerek Haberdeki cU- Diyorum ki: - Bana acıma. Çünkü 

k d b·tm tü'"k b' k v t seı· 1 zaktan> ,sernameli yazılarında gözlerime ben o ı:üri senden daha l!Vvel, her.üL ilk a ar, ı ez enme:ı ı:c uv e • ı B . l •. C' • t• .. d" . . ki . t ··ı- 1 1 t b- 1 y enı . ı: - t>mıve ı gucen ırrmş pış n sıyase recu ~ :ıası o up a oy e b. t k k "kl"kl . . ter· ı"ntı"şarında cSon Posta> da çıkan bir ma-mayesine malikti. Bunu tek başına ken- • . çarpan ır a un omı ı erme nış ı-
ciisın. mahsus sofrada hizmet eden en- oluruz. sakat hır muhakemeye takııarak gece mi batıracağım. Ta ki edebiyat bünyesin- kalemde methetmiş ve şiiri tamamen 
derun. efendileri hayretle görürlerdi. o- Ben devam ettim: - Yahud kabul e- yarısından sonra saraya kadar gelmekte deki bu üfunet biraz deşilsin ve biraz ol- kendi yazımın içerisinde okuyucularıma 
ıı.u böyle fazla yer, ve sekız on fanila, dersiniz, fakat yeniden kPnrlisini sadare- istical etmişti? Hele bu aceleye sebeb ne sun rahatlıyalım! 

0

da sunmuştum. Maamafih bu sözüne 
&ömlek ve yelek altında barınır gördük- te tayin edersiniz. Yeni teşekkü1 edecek idi? Sahah olmadıın fırkayı bir muzaf- * memnun oldum: Demek ki bendeniz, se· 
~ yata'"nda bır' mumya gı'bi hırkalara f . k d ~ . b k k d Önce onun cEdebiyatta eskiler mi, ye- nin gibi güzel şiirden anlıyanlardan işimi 
-.- 6' heyet itimad kazanama?.Sa meclisi feshe- erıyeti arşısın a acız ıra ma ümi in-
.arınan, başına biribiri üstüne sekiz on niler mi?,. anketine cevab olarak yolladı- İşte şimdi buna canın sıkıldı ya .. ~eşki 

dersiniz, yeniden intihaba teşebbüs olu- de mi idi? t d ı 
takke ve külah giyerek uyuyan, günde ğı mektubu ele alıyorum. şte en karak- bunu duymasay ın. 

nur Eg·er bu ümid boşa çıkmıo:sa bunda İt- ı · e bl ı Orh S f' · · d" ki Şı"'rle-b1r defa fakat on defaya bedel yemek yi- · · · Y teristik cümle erı ve ona c va anın. an ey ı ıçm ıyorsun : c ı 
yen, marazlarla, sakatlarla dolu vücudü Başını salladı: Fena!.. demek istedi. tihad ve Terakkinin sarayda bir aleti, o söylüyor: - Edebiyatta tasfiyenin rinden hiç hazzetmem amma pekala bir 
her türlü yorgunluklara rağmen seksen İkinci şıkka geçtim: - Yahud istifavı padişahın zihninde müstesna bir tesir sa- ne demek olduğunu anlamadım. adamcağızdu.> 
fU kadar sene en müşkül vazifelere ta- kabul buyurursunuz. Ayan ve meb'usan bibi olan başkatibin icab eden mikyasta Ben söylüyorum: -=- Yazık Mla anla· Rica ederim, bu tasgir sıfatile Orhan 
b ammül eden Tn-hur Talleyrand'a ben- · 1 . lb d k 1 1 . d k. d~ tt b 1 1 madınsa .. Bence, her şeyden evvel senin Seyfiyi mi küçültüyorsun. yoksa kendini 

-ır reıs erim ce e ere on ar a ıstışare en es ı ~~una muavene e u unmamış o -
zetirdim. gibi münekkidlerin 8'Usması itin... mi? 

sonra yeni sadrazamı tnyin buyurursu- ması neticesini çıkarmak icab etmez miy- 0 .. 1-yor· Bu t f' f'k . d b" Sence k:ı."bar tenkı'd bu mudur?. 
Başka bir kelime söyleıniyeceğine de- soy u · - as ıye ı r:n e ır 

1•1 nuz... di? Şu halde, evet, şu halde, onun da ala- ·· ··ıru· koparmak bıı su tl dikk ı· Ya •benıın' hakkımda buyurduk1a•ına a et eden bir asık sima He bana baktı, gunı • re e a ı • 
Sabit Beyle ben de biribirimize bakıştık. Pek şaşıyordum. Hünkar da kat'iyen cağı olsun. Aklımdan geçen bu tehdidin celbetmek var. Böyle şeylerden gençli- ne diyeyim! İşte o sözlerini de nynen bu· 
Hünk~n uyandırmak lbımdı. beklenmemiş bir şeye vakıf oluyor hali altında uyumuş olacağım... ğimde bile hoşlanmadım; bu yaştan 10n· raya alıyorum: 

Her şeyden evvel nöbette bulunan yoktu. Muhakkak kendisini buna hazır- Hulid Zıya Uşaklıgil ra mı hoşlanacağım? (Devamı 10 uncu sayfada) 

Avukat alnında biriken terleri sil
mek ve bir an dinlenmek için ıusmuş
tu. 

Bu antraktan istifade sa'lonu bir ta-
kım mırıltılar dolaşıyordu. 

- Fevkalfıde güzel müdafaa ediyor. 
- Aşkolsun vallahi. .. 
- Galiba kurtaraca1< adamı!. 
- Yaman avukatmış!. 
Mmltı avukatın söze tekrar başlıya

cağını ihsas eden bir hareketile birden 
kesHiverdi. 

- Miiekkilim oğlunun ölümilnden 
mes'ul değildir. K~ının lSlümüne ge. 
lince? Buna kendi sebebiyet vermiştir. 

Avukat. bır saniye müekkiline ba
karak. heyeti hlkimeye işaret etti: 

- Biru evvel de söyledim. karşınız
da dünyanın en bedbaht bir babası bu
lunuyor. Onun çektil'fl ıztırab .. _. • ı:.• sızın ve-
rece~nız ce:adan daha hafif değildir. 

Bu ta~allUm. ~cluyu çileden çıkar
mıya kAfı gelm1şt1. Şiddetle avağa kalk· 
tı. Avukatına dönerek bağlrdro 

- Siz beni müdafaa etmiyor, merha 
met dlleniyorsunuz.. aıdaleı kapısına 
sığınanlara asla sadaka ve~z. Rica 
ederim. ya-lvannrn beni bu derece şa. 
yPm merhaml!!'t. bir hale dilşürmeyin!. 

Sonra heyeti hAkimeye hitab etti: 
- Bu saçmalan daha ne kadar dinli

yecekslniz?. Karanmzı bir an evvel ve
riniz. adalet bir an evvel tecelli etsin! 

.son Pos.ta. nın tefrikası: 26 

_,. ,~ -et ~<CENNETliK 
~ _,...~GÜNAHKiRlAR~ 

Cezamı çekmeliyim.. merhamet hisle
riniz vazifenizi unutturmasın. ben ya. 
şamak istemiyorum. yaşatmayınız be
ni.. oğlunu ö1dürmUş bir ba•bayı cemi
vet içinrle mostra gibi te.şhir mi ede
ceksiniz? Onu yaşatarak kıvrana kıvra. 
na ölmesini mi bekliyeceksiniz? 

Reis. kalemile kürsüye vurarak sö
zünü kesmiye uğraşıyordu: 

- Susunuz. size söz vermedim .. ıu-
<>unuz diyorum size .. 

O, bunları duymuyordu bile .. müba
ir ve arkas!nda bekliyen jandarmalar 
nUdahale ettiler .. avukat sükunet bul. 
rnasını rica etti. MüşkülAtla yerine o
'urttulat'. 

ı~r resmederek. saçlarını alnının orta
sına dökerek. tekrar müdafaaya giriş
mişti: 

- S·.ı dakikada huzurunuzda cere
yan eden müheyyiç hadise iddialanmın 
akabin~e vukubulmuş bir isbat vesile
sid!r. Bu baba ne yaptığını bilmez bir 
hale gelmiş ise onu ayıblamamalı, kız
mamalı, mazur görmeliyiz. Ben şahsen 
onu hiç bir suç işlememiş bir insan ka 
dar temiz ve masum addettiğim için

dir ki, beni tezyif etmesine rağmen ıey
ni şiddetle müdafaasına devam etmiye 
Kendimde kuvvet buluyorum. Onun 
bu hali evvelki iddialarıma hak verdi
riyor, müekkilimin şuuru muhteldir. 

Reis, salonda siHnineti tesis ettikten Muhterem hAkimlerim bu cinayetin bi
·onra avukala d4!vam tın . 
~tt:: e esıni işaret zim bilmediğimiz. bilernediğimiı, tah-

A vukat bu müdahalede ·kikatın çözemediği birçok esraTlı kısım-
~aybetmiş, alınınLf ~~ecanmı lan oldulu muhakkaktır. 
:ubbMinin bol kollari1-1 h .a~Y_!l~u. M11crim, bu ıözler üserine titremiş-

~ ava .... uau-e- ti .. 7ok:sa ... 

Biı:_ an avukatın her şeyi öğrenmiş 
ohca~:~ düşünerek vücudünden baş
tan aşagı terler boşandı. 

Lakiıı avukat. sözün arkasını çabuk 
getirdi: 

. - Bunları biz bilmiyoruz. Milekki
lım ıeklıyor .. saklamak işine geliyor. 
Çünkil ölümden kurtulmaktan korku
yor. Mademkt bu esrarı aydınlatam1yo
ruz. adalet aleyhine bundan feragat 
etmek 1Azım gelecektir. 

Mikri.m. derin· ve memnun bir nefes 
aldı. 

- Çok şükür bilmiyor! 
Diye mırıldandı ... 

Avukat devam ediyordu: 

- Muhterem hakimler sizden ceza
nın tah!ifini değil. müekkilimin berae
tini istiyeceğim. 

Bu söz salonda umumi bir mırıltı 
y\Uaeltnıitti. 

Hakim elile masaya bir iki asabi 
d::ırbe vurdu. 

Avul{at sözlerini tekrarlıyordu: 
- Evet, cezanın tahfifini değil. be· 

raetini istiyeceğim. Müekkilimin ye • 
rüıde her kim olsaydı böyle yapardı. 
Böyle bir vaziyet ka'rşısında da kim o· 
!ursa olsun hak kazanırdı. Müekkilim 
iki cinayet işlemiştir. Fakat daha evvel 
müekkilimin şahsına karşı işlenen el .. 
nayeti cezas1z mı bıra•kacağız? ZavallJ 
bir çocuğu iğfal ederek ona mel'un bir 
hastalık aş1layan aşifteyi mazur mu gö• 
receğiz? Babasına bıçak çekip gırtla'ğı .. 
na sarılan delikanlının suçunu bağışla· 
yacak mıyız?. Hayırsa, buıılar ceza-lan• 
nı gnrmüşlerdir. Evet ise müekkilim 
de bera~t etmelidir. Ölenler ölüme 
müstahskdırlar. Sadece müekki1im va· 
sıta olmuş, cemiyeti iki frengiliden, de• 
jenere' bir kadın1a, serseri bir delikan• 
lıdan ,kurtarm1ştır. Zinhar bu sözlerim· 
le cinayeti ne iyi olmuş da yapmış, 
şeklinde karşıladığımı iannetmeyini:ı. 

Kanun her ne sebeble olursa olsun kim• 
se~re bizzat intikam alma·k hakkını 

bah~ctmememiştir. Müekkilim elbet
te cürmünün cezasını çekecekti. Fakat 
adcılet geç kaldı. vicdan daha evvel 
davrandı. İşte kaTşınızda duruyor. Bu 
bahtsız insan cezasını çekmemiş midir. 
çekmiyor mu?. Çekmiyecek mi? 

f A1·kası var; 
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Hesabsızın hallra defteri 
Y • ismet Hulos·ı ································· ········--···················· azan. 

SON POSTA 

[ZiRAATJ --
Çeltik ziraati 

sıtma yapar mı? 
ı·-·-........................................... -.. , 

itin batı atmanın tedavisini hal- i 
lıa benimaetmelı, çeltilr ziraatini 5 
lenni icablma uydurmaktır. Pi • ,,. 
rinç ziraatini meakiin yerlerden 
azalılara atmalı uygunsuz bir • 

teıebbüı olur 1 
'--·--···········~······················-··-······ .... ) 

Yazan: Tarımman 
Sık sık tekrarlanan ve her defasında 

uzun boylu münakaşalara yol açan bir 
mesele, bugünlerde yenide11 ortaya atıl
mış bulunuyor: 

Pirinç ziraati sıtma yapar mı, yapmaz 
mı? 

işi bir taraflı düşünenler.? göre; çeltik 
ekilen köylerimizde sıtmanın alabildiğine 
yayılması gösteriyor ki, bu hastalığın o
l~unda yegane sebeb pirinç ziraatidir: 
Çünkü pirinç ekimi için suya boğulan 

tarlalar, ayni zamanda sivrisineklerin ba-

Bayta 7 
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Yuan: CEVAD FEHMi 

·Katil meydana çıkıyor 

Aym aon C(lnil: I caktım amma. çok haksızlık olacax .. an- rmabileceği birer yatak olmakta ve si- cO h4lde katı1i Raif Beyin mtıde anya.ca6ız-, 
cCeçen ayın birineı nanasını mükern- nesine her istediğini al, çocuğa bu oyun- neklerin üremesi nisbetinde de has~~lık . Rıdvan Sadullah sustu, biraz düşündü, yapılacak iş kalmadı. Yalnız yeni cin~ 

lnel leçirmiştim, fakat geriye kalan üç cak şimendiferi fazla gör. Onu da alıver- yayılıp gitmektedir. Türkiyenin nüf:ıs ve başını sallıyarak: yet sahnesi olduğu gibi muhafaza edil · 
hafta ne çektiğimi ben bilirim. Elde yok, dik. siyasetine olanca ehemmiyetile. sarıldı~-ı . _ Hayır, hayır, izahat daha sonra, de- meli. Onun için her şeyi yerli yerinde bı-
•vuçta )'Ok. Çoluk çocuk kaç gün peynir Ayın dördüncü günü: mız bir devirde neslimizi kemırecek bır di. Ondan evvel yapılacak ufak bir 1f var. rakmalıyız. 
eknıekten bqka bir şey yiyemedik. cBugünkü gazetelerden birinde 0~- afetin baş al.ma8ına cevaz ve~em~z. . j Sabırsızlığın son haddine varan ser - Serkomiser de kıs kıs gülere! muka-
Tranıvaya binecek bile para bulamadım. dum. Bir Macar revüsü İstanbula .. gelmiş. Mukabil taraf; uluorta çel~tık ~aa~~- kontlser dayanamıyarak bağır<iı: bele etti: 
Her~n i.şiıne yaya gidip geliyordum. Fevkallde numaraları :arınış .. Boyle r: nin aleyhinde bulunma~~ .d~~ru gom_ıu- _ Hay Allah belasını versin, yetişir - Öyle ya zabıta doktoru gelecek. par-

Tobeler töbesi bir daha aya öyle har vüler de pek sık gelmiyor. Gıtsek vakit yor: O yüzden sıtma çektıgı soylenmesm: artık be hocam! Söyle şu mel'unun adını mak izi mütehassısı gelecek. Hay Allah 
\'Urup harman savurmıyacağım. Aylığı- geçireceğim, eğleneceğim amma.:. s~~r~: 1 rağİnen, köylünün çeltik ~a~t~nden nı- da bit.sin dava! İnsanda ne sınir kalıyor, belasını versin, az kaldı unutacaktık . . 
IXU alayım. Paramı idareli kullandıktan dan cezasını çekmek var. Ayın dorduncu I çin vazgeçemediğini, hatta .~ı~ın daha ne de akıl! Rıdvan Sadullah öne d?şerek mcr.d~ : 
10nra, birkaç ku~ ta bir yana koyaca- gününde paralarım yarı yarıya suyun.u \fazla s~ıldığını da azıcık duşunmek la- _ Acele yok Osman Bey, ben senden venleri ironiye başladı. Bız de kendısını 
iun. Dünya hali bu, işden çıkarılsam, çekti. Ay •başına yirmi altı gün v_ar. Bır 1zımdır. Besbelli ki pirinç ziraatinin, sıt- 48 saat mühlet istemiştim, bu mühletin takiıb ettik, ·bizim kata indik. İçeri girerek 
hasta olsam dımdızlak ortada kalacağmu de Macar r~vüsüne gider~em, ~e~ı!e ka- ıma kahrını göze al~an bir tarafı ~ardı~. bitmesine daha epey var. i'akat endiş~ - salona yerleştik. ~erk.?~.i.s:r ~elefon ba • 

Ayın ilk günü: ıacak para ıle ay başını guç getınrı~. Ne. Yoksa senelerdenberı (vazgeç bu ışten.~ lenme ... Artık mesele halledilmiştir. Ka- şına geçti. Nöbetçı mudurunu buldu, ha
•Paralan aldım. Cebime indirdim. Ka- yapmalı bilmem. Fakat insan d~ d~nya- ı diyenlerin birisine olsun (peki) d~rd~. tilin ismini sana bu dakikada söyliyebi - vadisi yazdırdı ve mümkün olan si.iratle 
~ .bir şeyler istem.işti: Bir robluk, Hti ya bir kere g~lir .. adam sen de gı.de~ım <r I ~al.bu~i o, pırınç zira~tinin ~tma getırdı- lirim. Bunu i~bat da ederim ... ~~kat işm bunun ga~etey~ haber verilmesin~ ~ıkı .sı· 
tift ıpek çorap, bir fişe esans, çocuğun da lur biter .. para kalmıyacakmış, bı:az ~?rç gmı soylt?yenlere, dauna (haklısınız am- zevki kaçar. Öyle hayretle yuzume bak- kıya tenbıh etti. Bundan sonra bızun ya
lstediği bitmez kaç gündür oyuncak şi- alırım. Herkes ıborç alıyor, taksıtle ote- ma, kazanç ta getiriyor!) cevabını ver- ma! Evet işin zevki kaçar. Defalarca a - nırnıza geldi. 
lnen~ifer, diye tutturdu. Hiç birini al- beri alıyor, sanki ben herkesten başka 1 miştir. .. . . . . daletin ·burnuna gülen, seni, ben~ ve he: Rıdvan Sadullah: 
Dlaın, benim de canım neler istiyor da mıyım?> Kabul etmek lazımdır kı, ~eltık e~~ı pimizi dama taşı gibi oynatan bır canı, _ E ç.ocuklar, artık izahat sırası gel -
kendimi mahrum ediyorum. Mesela, ak- Ayın beşinci günü': köylüyü doyuruyor. Başka ~raatl~r. ıç~n bir cinayet san'aLltan adi bir yankesici di, dedi. Demin balmumu kafadaki kur-
fanı karımla beraber mükemmel bir lo- cMacar revüsünü se~ctı:nek epey .pa: verim.siz sayılan ~·erlerde bıle, .Pl.rıncın gibi tevkif edilemez. Onu merasımle ya- şun deliğini göstererek bunun katili Hşa 
~tada nefis bir yemek yesek, oradan ha1 ıya maloldu. Eve mısaf:rler g~:~ştı. iyi hasılat vermesı ve ekse_:ıya. ıyl p~r~ ı kalamalıyız. Gene şaşa kaldın . .. Hayret ettiğini söylemiştim. Şimdi bu sözlerle 
bır loca tutup tiyatro seyretsek. Tıyatr~- Onlara da buyurun demek ıca_b ettıgı, ye- ı getirmesi, ekimine ola~ ragbetı k~~dıl~- etme! Gülme sırası şimdi bizdedir. B_u ne demek istediğimi anlstayım. Pek uzun 
dan_ çıkınca da bir bara gidip biraz vakıt dik. içtik .. bir alay para verdik. Sabahle-

1 
ğinden arttırmıştır. Bınaenaleyh ı~ı ~ır yorgunluk başka türlü çıkmıyacak . . B!Z bir hikaye değil. Yalnız kısa bir mukad

geçırsek fena mı olur: Amma hepiinin yin bir de cüzdanıma bakayım, ne kal- : başında.n tutup (pirinç sıtma yap~r). dıye de ona, onun ·burnuna gülmeliyiz. Öyle deme yapmak lazım, geliyor. Mesele dün 
u~u pa~. Yok yok, kararım kat'i, ne iste- lTl.lf· Beş lira ... beş lira ay sonun~ kad&r ' kestirip atmak ve sonra, (vazg~l~n b:1 değil mi? akşam Necla Hanımla yaptığımı7. m:ila
llilen~e:,ı alının, ne de bir yere gideriz. oldu olacak, bir daha aya idarelı dnvra- \ işten!) demek, pek acemice verılmış bır Serkomiser Rıdvan Sadullahın söyledik- kattan başlıyor. Biz genç kıza ne dt·dik? 
Gerçı uç haftadanberi evden çıkmadık ekmek parasını bile karşılamaz, bu ay da hüküm olur. lerini pek iyi kavrıyarnamıştı. Fakat ka- cKatile bir kapan kurmuş bulunuyoruz. 
mnına adam sen de .. yalnız bir şey 1lklı- nırım. Bu ay biraz borç alır, ay sonunda Pirinç, Türkiye nüfusun':1n yılda 39-40 tilin her dakika yakalanabileceği temı - Onu Necdeti öldünnive 1esvik f'ttik. Deli
ma geliyor. Eve giderken bir şişe rakı al- öderim ve bir daha aya ne borç alırım, milyon kilo kadar harcadığı ehemmiy~tli natını aldığına göre biraz güimekte de kanlının apartımand~ bizi~ katta yattı .,, 
la1?ı nasıl olur acaba? Kaç paralık şey .. ne de füzuli masraf yaparım.> bir gıda maddesidir. Banu~ 930 senesın.e beis yoktu. Mademki Rıdvan S~dul11lh ğını gazeteden öğrenmiş olacak. Gelecek, 
Yanına biraz beyaz peynir. Mübarek yal- Ayın onuncu günü: kadar ancak 25 milyon kılosunu kendı- bir oyun hazırlamıştı, müsterih bır kalb delikanlının odasını bu1acak ve üstüne 
~ız beyaz peynirle de yutulmaz. Birkaç cNecatiden borç aldığım on be~ lira miz yetiştirebiliyor, geri kalan losmını ile bu oyun da seyredilebilirdi. Osman tabancasını boşaltacak. Fakat yatakta ya-
feY <laha almalı. Gümü~ balığı tavası fe- bitti, Hüsamettine baş vurdum. On lira dışardan getirtiyorduk. Bir taraft~n gü.m- Bey bu ifadeyi taşıyan bir jestle cevab tan Necdet değildir. Onu biz daha evvel 
n~ 0lınaz. Balıkpazanna uğramışken, da ondan aldım.> rük himayesile, diğe~ taraft~_n z.ıraa.tı?e verdi: taraçadaki kata taşımış, yerine de bal -
bıraz da dil, bir parça Macar salamı. Rok- Ayın on dördüncü günü: , verilen ehemmiyetle, çok şükur şımdi ıh- _ Sen ne söyledin de ben olmaz ~e- mumu kafalı bir kukla koymuş buluna -
fora da bayılırım. Fazlaya gidiyor. Ha- cDün gece sinemaya gittik, otomobille tiyacımızı tamamen kendi topraklarımız- dim, hocam! Emret, yapılacak iş nedır? cağız. Bu itibarla kurşunu yiyen, Necdet 
yır hayır .. peki amma ben de her şeyden eve döndük, fazla masraf değil amma Hii- dan karşıladığımız gibi, ihraç edecek va- Rıdvan Sadullah saatine baktı, sonra: olmıyacak, bu kukla olacak.,. genç kıza 
tnahruın mu kalacağım?. Her şeyden samettinden aldığım on liradan cebimde ziyete de gelmiş bulunuyoruz.. . . _ Saat şimdi altı buçuk, dedi. D~kuz- bunları söyledik. O bu sabah buradan çı-
ınahrum kalmak pahasına da olsa, bu ay kala kala bir lira kaldı..,. Sıtma yapıyor diye pirinç zıraatını sı- dan sonra çıkan bir akşam gazetesı var. karken taraça katında yatanın Necdet, 
tasarruflu hareket edeceğim vesselam.> Avın on beşinci gi.inü: kı bir tahdide veya külliyen men'e kal- Ona havadis yetiştirilebillr. Amma gene bizim katta yatanın da kukla olduğunu 
A~n ikinci günü: cSabahattinden beş lira borç aldmı.-, kışmak, Türkiyenin yeni baştan Hindis- ayni kanaldan, polis marifetile bu hava- biliyordu. Şimdi efendiler bir lahza için 

.. cBır kazadır oldu. En gidince bir tür- Avın on altıncı günü: tan pirinci yemeğe katlanması demek o- disi vereceğiz. bütün dikkatinizi toplamanızı rica ede -
lu dayan~admı._ Kanma: cİlkbahar yaklaşıyor. Geçen sene. yap- lur. Böyle bir vaziyete ise Türkiyenin t~- .- Havadis nedir? ceğim. Böyle bir planı bHen bizde~ ba~:ta 

- Ha~dı, dedim, kalk bir lokantada tırdığım pardesü de hiç hoşum:ı gıtme- hammülü yoktur. Düne kadar yalnız eka- _ Necdetin katli haberi... tek insan Necla idi. Başka kimsenın bıl -
yemek yıyelim.. . miştir. İlkbaharda paltoy1a da gezmek bir sofralarında görülen pirinci, bugün _ Ne diyOt"SUn hocam? mesine, tahmin etmesine imkan yoittu. 

Lokantaya gı~tik. Lokantada hesablı olmaz, bir pardesü yaptırmak lazım. Ar- az çok her sofrada görebiliyorsak, bunu _ Öyle ya canim, katil burada kimi Bunu böylece kaydederek meselenin so • 
hareket edecektım amma nasılsa bir şev- kadaşlanmdan Bakinin terzisi fena .de- pirinç ziraatimizin memleket .içinde ge- öldürdü? nuna bakalım. Katil yalmz gazete)C yaz-
l~r 01.du. Lokantadan ~ıkıp tiyatroya git- ğil. veresiye de dikiyor. Ona seksen lıra- nişlemesine borçluyuz. İç P~Y~~mızd_a _ Balmumu kuklayı... dırdığımızı okusaydı bizim kata gclecck-
tık, tıyatro pahalı değil: Aksi gibi bizim ya bir pardesü ısmarladım. Avdan .. ava _on sayılı ticaret maddelerinden bı:~nı teşkıl _ Osman Bey çocuk musun? Balmu - ti, mademki taraçadaki kata çıktı, ŞU 
SafderlerA de .o~ada. değiller mi imiş, on- beş lira vereceğim. Hissetmeden oderım, eden pirinci, afaroz e~~~den once, ona mu kukla ölür mü? Katil böyle iş yapar halde genç kıza ·bildirdiğimiz pla~ı duy-
larm da adetidir. Tıyatrodan çıkınca mu- olur biter.> atfedilen sıtma derdim onlemek yolu~u mı? du. Yani genç kız kendi5ine bu planı an· 
hakkak bara u~arlar. Hiç niyetim yok- Avın on y~dinci günü araştırmalıyız. Asıl o zaman rnemleketm Serkomiser yan mahçup, yarı miite - lattı. Meselenin başka bir tarzı halli yok-
ken n~ıl. oldu bılmem onlara uyuverdik. cBüyük mağazalardan biri veresiye hakiki menfaatleri korunmuş olacaktlr. '----·m· tur efendiler. Katil ya Necladır, ya1ıud 
Bara gıttık Barda da ga · ·1 · .. x. d' sıhh i ~ı · k t"l ' b" ·.J: . . . 'k . ~z ı~ı mez ya .. muamele yapıvormu~. Yenı o"'ren ım. Pirinç riraatinin ate zarar ve~m.: - Anladım, anladım, dedı. Yani a ı Neclanın tanıdıklarından ırıwr. . 
v~~kı -~çtı ·:bir otomobile b~ndık. evimize Karıma, çocuğuma. kendim de bazı şev- yecek şekilde nasıl yetiştirilebileceği, o- Necdeti öldürdüm ,sanıyor. Rıdvan Sadullah sustu. Odayı derı~1 bir 
dondük. ~ır ~atadır_ oldu ışte_.. bir daha ler lazım, onları oradan alabiliriz. Dün tedenberi her memleketin tetkik mevzuu - Tamam! Şimdi biz de onun zannını ··kunet kapladı. Bizi günlerdenherı ul· 
t~ler t~besı. :;~nden itı~aren ne ge<'e karımla oturduk, eksiklC'ri dü~n- olmuştur. Uzun tecrübe ve araştırmalar- takviye edeceğiz. Vereceğin raporda be • ~tıran müthiş muammanın bır safhası 
bır yere gıtm~ ' e füzuli bır masraf.:. dük vüz virmi lira kadal' tutuyor. Şöyle dan sonra nihayet maksada eriştirecek . lA mı ilk -klinde anlatacaksın. .. .. müzde perde perde açı!ıyordu. Ser • 

Ayın üçüncü günil · ' · · k h kil· t nım P anı ...- k 000 d k k kınu ldanı d. f k b' .. vüz elli liralık bir hesab açtınrsa , er bir yol bulunmuştur. Bugün su teş a ı Yani biz katili apartımanıı davet etti ' komiser iskemlesin e sı sı • 
c~anmla aran:ıız a. ~ aı; ır munaka- eksl~miz tamam olacak demekti. Bu sa- çok iyi bir halde işliyen uza~ illerde de- Necdeti yukanya taşıdık. Bizim kata d~ yor, sabırsızlığını v~ heyecanını bu ha • 

p odu. Benden ıst.~ıği e. yayı almadığı- bah hemen gittim. muameleyi yaptırdım.11 gıV'l komşumuz Bu1garistan ıle İtalyada b lm b"r kukla koyduk. Fakat katil reketlerile izhar edıyordu. Rıdvan Sa • 
ma kızmış. Mümkun olduğu kadar az .. .. • . . . t ak _ a umu ı 1 ··ıd- _ tt" 

1 Avın yirminci gunu: bile pirinç zıraatı, sıtmayı ar ırm en hihl . anladı balmumu heyke ı o u dullah devam e ı. 
ınasraf etmek istediğimi an attım. 1',akat C. b'-.J topu t tı varım lira var. d" '. den tamamen uzak bir şekilde mu- e~ d ' karı kata çıkarak Necdeti - Fakat Necla katil olabilir mi? Ola-
ı" d' l t ed' On da hakkı var c e ıuNe op . ışesın . receği yer e yıı - v. • 

oz. ın e _em ı.m. . un b ğ Arkadaşlara baş vurdum. Hiç birinde pa- vaffakiyetle yapılabilmcktedır. ··1d·· dü Bu suretle biz de kazdığımız çu maz degıl mı? Bu sabah evden çıktı ve 
!a~ba. Dün ~ve gelirken ı~Am~ az~.nı~ ra lı-almamış. Vazivet kötıi, evvelden dü- B maksadla ·baş vurulan tedbir gayet ~ ı:; d~üş oıduk. İşte Osman Bey ga- doğruca Raif Beyin evim• gitti. Bir 

bo~unden geçıyordum. ~me.. ~ a Bsr~ze !"i.inmemenin zararı işte bir daha aya b 'tut·r· Çeltik tavalarının haftada bir 48 utr ye verilecek havadis bu. b" daha da dışarı çıkmadı. Bunıı kendi gö • 
ır eşarpla bir kravat gormuştüm. ıraz ' ası 1 • 4s ze e . d"'şu .. ndü sonra ır ~ . .. ·· ·· ·b· bT o n . . . . . N töbeler töbec;i, taksitler1, arkadaşlarım- t uyıınu kesmek. Bu suretl~ suyu Serkomiscr bıraz u .. • k b zumuzle gormuş gı ı 1 ı yoruz. sma 

pahalı ıdı amma. hoşuma da gıtmı:tt~. at- dan aldığım borçlan ödedikten sonra ne saat smüddetle tamamen çekilen tavalar- den çehresi aydınlandı, gulerek mu a e- Bey bizzat takib etti, öyle değil mi O') -
sılsa biran hesablı ha .. eekt etmek ıca 1.1 c - . saa lm 

• • • • • • 
1füı:umsuz yere masraf vaparım. ne de d sivric:inek sürfelerinin sağ ka asına le etti: . man Bey? 

tığinı unutmuş, onlan alıvermıştım. Ka- taksitle •bir şey alırım. Töbe töbe.> . a .1 dığından, sıtmanın yayıcısı - Mükemmel bir oyun... Hak1k~ı~en - ö v,e h ocam! 
rım: ı * ım~an \~aklar da kendiliğinden azalı- hayli güleceğiz! Hocam, yamansın! Şun- - O halde Necla planı hariçten birisi 

- Kendine lüzumlu lüzumsuz her ş~yi 01
an m!., tul"k kesi'k sulamaya tabi tutu- di aşa~ inince nöbetçi mü-:lürüne t~lefon 1 k t'le haber verdi. diyeceğ!z. Fakat 

1 be d" - si 1 Hesabsızın hatıra defteri burağa bit- yorlar us e ı , k"'k 1 i 5• o an a ı 
a ırsın. ni uşunmez n. mivor. Müteakıb ay da gene hatıralarını 1 .ltik tarlalarmda pirinç o en er ederim. O da süratle gazeteye haber ve - bunun da imkanı yok. Necla, peşinde Os-

Diye bağırdı ve nihayet onun istedik- • d da-~. açeı·yı· gelı'şmekte ve sonundda dBaha b~ · -- Dı"'-k•t ! Roman burada 
l i i k 1 d kaydetti. Fakat müteakıb ay4a kayde i- il'!• rır. 1( .. 
er n a1maktan başka çarem ama ı. . . mahsul alınmakta ır. u usu- Rıdvan Sadullah müstehzi bir eda ile: . • f d d 

Bugün birkaç ma~zaya u~adım. Aldım, !enler de bu bir ay içinde kaydedilenlere reketlı bır f eltik tavalannın, B .J bitmedi. Arkası 8 ıncı aay a 8 ır. 
6'" s• 1 k pya t1A-e zor tara ı Ç _ Haydı· artık inelim, dedi. ur&•ıl 

otuz lira gitti Az para değil pek müşabih olduğundan on an ° lün ye.ı:u• (»namı ıt anca sayfada) 

ÇocuRun ~ili pmendlferi almıyı- etmeyi zaid addettim.. lımet Hulilai 



IOT'Uyor: 
Ba.ş~Iannın hu

susiyetlerine karış

mak istememP.sine 
mukabil kadın mev· 
zularile alakadar o
lur. Elbise ve e§Ya· 
sını temiz ve de
vamlı kullamnag is
ter. İçyüzünü belli etmekten çekinir. 

Çabuk yılmıyan bir tip 
Çanakkcıle~& A

rif ÇokeT, karakte-
rini soruyor: 

Korkak1ık göster
miycn hallerile ce
sarete bağlı zorluk
lara karşı kovab11ir. 
Muti oldl' .u k dar 
da isyankar hal'erl 
görülebilir. Menfa
atlerini israf etmez, 
tutumlu davranır. 

\ 

Zeki bir genç ** 1 

Kendi Aleminde bir genç 
Kütahyada" Ke

Ml, karakterin! so-
1"11.yor: 

Hareketlerinde a
lırlık vardır. Men-
1.aatleri uğurunda 

yaratıcı ham'eleri 
görülmez. daha zi
yade tesadiiflere 
bağlanır. Hu~-iyet

leri hakkında kapalı 

Zeki va alaycı bir renç 
; 

fe' Ging6T, kanık
terini aonıyor: 

ZekA ve anlayışı-

na güvenilir hissini 
verebilir. Arkadaş-

larile şakacı ve a-
laycı hareketleri gö

rülür. Daha ziyade 
kafasile çalışmakta 
~vaffak olur. 

işgüzar bir tip 

80Jıf POSTA 

Bii doktorun gunf Uk 
notlarından 

Kardeş irandan yükselen ses 
(Bqtarafı 1 ind sayfada) 1 Bu milletlerin bu muhtelif JT_esa.lıi an-

zasile pyanı dik.kat bir makale intişar J cak kendilerinin ayni aile efradından ol· 
1 i/üse dair e~tir. Bu makale bir baştan btr başa duklarıru anlayıp birbirlerinin n:.ub.d ~ 

Ban Ufilı nk'alan dolaymlle t.t1ll e - Yakınprk milletleri arasında çok daha 1 deratına ali.kadar oldukları ve ayn ayrı 
den karllerimlzden telefonla veyahud fazla bir tesanüdün ve iş ortaklığının lü- sarfettikleri gayretlerin tek bir aHerun 
mektubla m:Ufiıwlı aor'Uluyor. Tekrar e - zumunu pek muhkem ve mantıki delil1er saadetine medar olduğunu anlndıklan za· 
delim ki t.am manaslle temizliğe riayet ile isbat ediyor. ı man iyi ve tam bir netice verecektir. Bi· 
eden1er için Arızi aebebler olmazsa kork- Şark milletlerinin uyanıklı~ının bir a- zim fıkrimizce, bunlardan birinin terak• 
maf;n mahal yoktur. Her uman olduğu 
g!b bugünlerde dahi herkesin kendi ah- lameti olan, onlann istiklal temellerini kisi ve saadeti sairlerininkile birlikte yü· 
s: \C ailevi temizliğine dikkat etmeleri takviye eden, kuvvet ve terakkilerini m:.i- rümezse temelsizdir, onun bekası yllktur 
vnrlfclerf icabıdır. Çünkü bitli gewıek tekeffil olan bu ruh geç.en büyük ?Luha - ve hadisatın tasallutundan masıin ola • 
lıem gezenler, hem de dlğerlerl lçin teh. rebcden sonra meydana ge'mis ve ondan mıyacaktır. 
llkel! birer şahsiyet. ~mektır. Tifüs içln oonra da günden güne teki.ıniıl etmiştir. Haddi zatında doğru olan ve §Uphe gö-
tehllkell olar. biUer vücud bltleridlr. Vü-
cnd bltlerinln renkleri kremdir, eğer kan Elbette böyle de olmalıdır. Şark mil- türı:niyen bu hakikati son birkaç a.mn 
eınmlşse or~uı koyu kırmm veya siya _ letleri birbirlerini da..lıa iyi tan:malı, biri şark tarihi açık bir surette isbat etmiş .. 
hımtırak f>.enekU görülur. Baş bitleri sl. birlerinin terakkilerinden. değişiklikle • tir. Biz, Yakınşark milleUeri arasında 
ya.ha yakın, gri renkt.edlr. Kıl Teta .ıne rinden ve düşünü.slcrinden naberdar ol - görülen bu tesanüd ve teavünün birçok 
bltleri y&nl kene denilen bltler lse kılla.- malı, bir.bfr'erinin ihtiya.clarım bilmeli, tarihi tecrübelerden sonra ilüzumu tabak· 
nn dibinde siyah birer nokta gibi görü.. birbirlerinin adetlerine, hallerine, lısan- kuk etmiş olduğuna kailiz. Lakin, Türk 
nür ve tırno.k:Ia knld!rılırsa hareket et -
tı~ı gö::ülür B!Ucrln sürfeJeri yani sır _ !arına, tarihlerine velhasıl birbirlerinin iç 'biraderimiz ve meslekdaşunız (Muhittin 
kelert vardır. Yirmi dört saat içinde .,ür_ I timai ve siyasi hayatlarının cüziyatına ı Birgen) in nazarı dikkatini celbeden ve 
felcr birçok bltler meydana getlrlr. Bil - 'vakıf olmalı, birbirlerinin mnk:ıdderatı- bizim de bütün imzamızla teyid ettiğimiz 
yüklerin hele küçüklerin başlarında bu na alakadar buluruna1ıdır. Zim geçen de- bir nokta vardır ki o da bu tesanüd ve 
sürteler yerıeşmemelldlr. Kaz.ara blrl - virlcr, tarih, U6Ul ve adabı mütekabile, taavün fikrinin muhtelif vas1talar1a tak· 
stnden kaparsa ana ve muallimler dik -
kat etmelf ve derhal onu yok etmelidir. manevi akaid ve ticari, :iktısadi rabıtalar, viye ve tenmiyesi lllzım geldiği maddesi. 
Her Ş?Yden evl'el çocuau ı:rtce sıenk .su onları 4birbirlerıne öyle bağlamıştır ki dir. 
ve: a3bunla bol bol yıtnmaıı, ondan som• cümlesi bir aile sayılabilirler. Onların iç-1 Birçok muhtelif milletlerin siyasi, ya· 
günde iki del• ailbllme n;ahlüllle dlp. timai ve siyasi vaziyetleri tedricen öy1e 

1 

hud iktısndi muahedeler le birbirlerine 
leı1ne kadar ıslatmalı.dır, veyahud ç~ bir hale gelmiş ki mukadderatı siyasiye - yaklaşmağa çalıştıkları ve en kü~.ik siya-
cu~un başını aübllmeil aabunlA yıkama- • • b" b" • tesiri olm 1 rd -' 1 hdır, Böytec~ b!rkaç defa sıkı taklb et _ lennın ır ınne · u, ve cm a an ı:;.ı, yahud iktısadt bir vesi eyi, bu 1r.ak • 

Samsundan Emm, 
karakterini soruyor: 

Fayda vermi en 
işlerle uğraşmak is
temez. İyi şeyleri 
tatbike mütemayil· 
dir. Tenkidden ça
buk müteessir olur 

mf'k ve ı;itfllf tarak tunanmat aın-etUe birinin yükselmesi ve iJerle.mesi diğeri - sadı temine hıidim kıldıktan bir diinya
uçlan sllrrderden ft bittabi f>ltıer1en nin de itila ve terakkisini mucib olmuş- da. b•rçok asır'ar yekdiğerne birleşip kay 
kurtarmak mümkün olur~ Vücud bltıen- tur. naşmış ve maneviyat ve mukaddesatları 

oğlu, kaTcıkterini ıo- nln izal~ ise daha kolaydır. Sık .sık rı- j Şüphe yok ki ,garb medentyett g-1zel birbfrlne karışmış ve milli emellerinde 
royor: knmnak ve çarnn§ırluı fıkır fıkır kay -

1 
bir şeydir. Şark milletlerinin her biri bu- bile bir ayrılık ve gayrılık g0rülmemlş 

Kendi 
, .. teri] ... o'.- natmak bu iıJ için kl\fldlr. Ane bitleri için gu-nün geniş ve feyizli yaşayışının levan- olan c:rırk milletlerinin birbirlerine daha 
~ ... ise rlicudü ustura ne veya bamam otu r-

duğu kadar başka- ı:e bütün lnllardnn tathlr etmek: ~ ~n- mre mücehhez olmak, ilmi, san'ati ve zivade yaklaşıp hiç bükülmiyecek gibi 
lannın işlerlle de a- dan ~onra cı diplerine cıva mememi ticareti onlardan öğrenmek şarttır. Hatt!, metin ve yekpare bir vücud teşkil etme
IAkadar olur. Takdir tatb'k edip bir saat nra: tekrar bol bol şark milletlerinin, siyasi ve 3eoğrafiyat leri laZlm gelmez mi? 
edildikçe yumuşar, s:cak su ve nbunla yıkanmak ve yepye_ vaziyetle.ti dolayısile, garb mem1f'ketle- İnsan güzel muaşeret ve menlifide şll'
•arluklar kar..:ısmda nt çamaşır <!et!i"?tlrmekten ibarettir. Kıl- rinin hal ve vaziyetini iyice bilmeleri ve ket tarikile ya'bancı1arla imti7.aç edebilir-ve kusurlarını tııs

hih eder. İntizam 
kayıdlarile fazla y~ 
rulmaz. 

.. ıı tar dfümezse ba bitten kurtulmak milm-
1>ecerikli halleri gö- lrlin dellldlr. onlarda vnlrubulan hAdiselere yabancı 1 se, kan, mizaç ve ruhça kf'ndiııe dalta 

1 düşkün değildir. 
ru~ıur-, rahatına pek --~~-:-~----------• kalmamalan gerektir. Lakin, şunu unut- yalnn olan kardeşi ve ailesi cfradfle naonab 1st1Yo!~ oır:uyuC"ulıırın:ın J>O.'·~ 

ruJ;.ı yonamabro~ı rtu edtrtm. Atst tat- mama ıyız ki biz şarklılar ayni mü~erek sıl olur da daha iyi .geçinemez! 

** FUi va hareketlerini tetkike 1 
tabi tutan bir tip 

1stanbuldan N. 

Usul ve kai~elere uyabilen 
bir tip 

Kanıbilkten Mu-

diret. ıatatıart mukı.belua2 kalabilir. ruha ve bir çeşfd maneviyata ve tariht Fakat, bazı vakitler insan, ihmali ve 
\,.. _____________ _,} müşterek an'anelere malikizdir. Bu müş- kayıtsızlığı yüzünden kendi yakınlann -

-· .. ··-·------·-·-····--··--·---------- tc>TC'k rah bizleri birbirimize aklaştıra- dan ülfet ve muaşcretçe uzakta kalır. İşte 

Zehirli gölge cak ve bizim kudret ve saadetimi4 vesile- Türk meslekdaşımı7.tn mak~adt bu lh -
lerini tehiye eyliyecektlr. ma1 in bundan böyle terkcdilmesi ve şark 

Sark milletleri an'anat ve müsterek his milletleri arasındaki rabıtnlnnn daha zi-
Gürscler, karakteri- hittiu, karaJ.."terini (Bnstarafı 7 nr.i savafada) stvat itiban1e tek biT aile hükmünde o • yade kuvvetlendirilmesidir. 
ni soruyor: ıoruyoT: _ man Bey bulunduğu halde Ra;f Bevitı e- lup 'bu ailenin efradından her biri kı:-n- Bu söz tnmmnilc do~rudur. Bi7. bu fikrl 

Geli.., "izel hare- Bildiğini v gor- vine gittiğine bu evin bari ,. d" n vı~na ' mizacın - bir nevi bt' tr v _ ~i ad sile takdir cd rlz. Bil -
ket etmez. Yapa- iüğünü o!.duğu gıöi muhaveresi imkanı bulurunadı:..,ı\ma eore i~le mec:gul gibidir ve het" biri kendine yük Rehberimiz, Şehinşahımızm hııki • 
caklarını önceden tatbik eder. Usul ve bövle bir mülakat da hit·ma~ dıı'l.ın!rdc maltrus bir tarzda Avrupa medenfvetini mane siyaseti sayesinde bu emeli daima 
hesnb fder ve dik- kaideler haricine değiklir. O halde ne o1dn? Ha ü.çüncü bı.r a'ma~ ve kendi milliyetinin tf"Inellerini takib ettiğimizi ve şark milletlc>rinfn saa-
katli davranır. Baş- ,ıkmaz ve mes'uli- şık kalıyor. Necla planı Raif Berin evin.- kuvvetl~r:meğe çahsmakta ve bavnt detini ve refah ve kudretini kendi sarıcJe.. 
kalar~na bağlan~a~ yeti üzerin: .al_;rrak- de bulunanlara anlattı. Evet ppabileoo- mücade1esi ~hasında kendini mm, timizden ve refa'ıımızdan farklı bilmedi· 
t~n zı!~de _ke~dı fı- tan kendıltğınden ği yegane şey bundnn iba:rP.itit'_ Bu sözle- san'nt. ticaret ve servet Jeva.,..mu ile tec- ğimizi burada kat'i bir lfc.-an ile ve açık 
kırlerının üst"Jn olr - ""1r Y ilave etmez. rime itiraz edecek var ını? lı'7: MmPktedir. dcli1ler ile Lo;bat ve tevid edebiliriz. 
masını, tehlike ve zarardan zekasmı kul-ı Muayyen gayelere bağlanmaktan ziyade H . . b. d h b 
lanaraktan sıynlms.Eını ister. tesadüflere tabi olur. dik epRıdımız 5ırdenllahe1 a:-r• ğcevad mı ver-

. van a u a6 .r u evam et- Fransadan ilk Leh gönnlln . 
\{ filesi Finlandiyaya gitti 

~-:~~~§~~.....,=r-~..-~:rc:B:iil!:a~~~~"""~~i!!li~~~~~SESE§;§i!:e!'i'filml~~~l!l!!!!llllftııı.• ti: 
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Trakya velerinar müşaviri 1 
muavini Karacabeye tayin edildi 

Biga Halkevinde bir aile Enirn~ (Hu~usi) - Geçen sene Lüle- lifnks ve diğer hükfunet erkanilc müza • edilmiştir. 
buı-gaırl::ı açılan köy e?fi men kursu bu kerelerde bulunmak. üzere, Padslcn Lon- Sovyet paraşütçüleri kamilen 1'..,in -

top'anfısı sene de :san ayı iptidalnrmda S?ene drnya gelmiştir. landiy:ı askerlerinin elbiselerini giy • 
Ed;rn~ (Hususi) - Trakya umumi 

rnüfelti ı:ği veteriner müşavir muavini 
Enver Akdoğan Karaca•bey harası at -
cılık .ubesi mütehassıslığına tayin edil
miştir. 

Biga, (Hususi) - İkincikOnunun 28 in- Lülcburv.azdn ac lacaktll'. Kurs müdrle- Sovyetlerin taarruzu şiddetini kaybetti miş bulunuyorlar ve ellerinde askeri 
ci Pazar gecesi şehrimiz Hnlkevinde çok ti yedi ay ohm burnvı b;tirenler köy Londra 8 (Hususi) _ Sovyetlerin te1efon hatlarını kesmek için hususi a-
samimi bir aile toplanıısı yapılmış, ıfjzcl e1'1i meni olarak köylerimize gönderile- Mannerhnym hattına kara te•ebbüs et _ !etler vardır. 
eğlenceler ve piyangolar tertib edilerek cek <.'rdir. -~-

TrJkynda kıymetli mesnisik kendi
sini sevdirmiş olan değerli mütehassısı
mıza y::ni va-zifesinde muvaffakiyetler 
dikr!z. 

tikleri devamlı taarruz buırlin eski şı"d Amerikalı ve Kanadalı gönüiliiler 
geç vakitlere kadar musiki kolunun çal- Lül"hUrE!a1daki köy eNitm('n. kuı:-su- . k b ' ..,w -
dığı nefıs parçalar dinlenerek şen s:ıat'er na umumi rr üf.nttisl"k mıntakas,na dn- detim ay etmiş bu,unmaktadır. Sovyet- Nevyork 8 (A.A.) - Amerika do -

Ç k·ı . nna d H . . 'ç T k. d • ?erin Vipuriden 30 kilometre uzakta bir b"tl · d Rab rt w· 
yaşanmıştır. e ı en pıy-~o an, ava hıl E:lı:rn~. . • anakk~le. e_ tr a~- ve ı noktada küçük bir gedik açtıklarına dair nanması za ı erın en e m~ -
Kurumwıa bir hayli fayda temin olun- Kırklarelı vılaycllennc bağlı kovler haberler bu akşam Helsinkıde teh."Zib e • ton. buqün Finlandiyaya ,g;1ımek üze 
muştur. re vapura binmiştir. Mumaileyh. F in-

halkmdan ve şimdiden tefrikine ba ln- dilmiştir. la d" d .. d ·ı · 1 ,. 

Adana Ziraat Bankasmm pamuk Bahkesirde deva g resl0 ri 
mUbayaası Baiıkesir (Hususi) - Balıkesirde, 

• birkaç haftadanberi civar kasai>alarda 
Adana (Hususı) - Çiftçi elinden Zi- vap:lmakta olan deve güreşlerinden iyi 

raat Bankasının pamuk mübayaası de- bir netice alınmadığından. büyük deve 
~am etmektedir. Banka son parti mü- qi.ireşleri yapılmıştır. Bu güreşlere Ya-
2 ~~~a~~~d~'\65.000. kilo kle~and ile rımdünya, Dübeş. Matımud, Lö~ Şap. 
tlr. r).. ı 0~ ~~0erl~ pamuk d~ etmiş- çılı gibi me~hın pehlivan develer isti
Ti u; V · • _kılo pamuk ıhracı için rak etmi tir. Güreslere tak;ıddüm eden 
B:~:rı· . ek_~lctın~n emir gelmiştir. birkaç gün bu pehlivan develer önlerin-

ının 1 ırncını bnnka yapacaktır. de ~al~ oldu;u halde Balıkesir cadde 

Adana b" ve sokaklannda gezdirilmek suretile 
mn ır yıllık ha1ka te~hir edilmişlerdir. 

portakal rekoltesi Bu güreşleri SeVt"etnıek için civar 
Adana (Hususi) - Adananın 939 kı:?Sa~al~rdan otobüslerle meraklılar 

940 portakal rekoltesi g~ 1 . - gelmı~ır. 
-~en yı a nıs- Gen l Ar R' 

betle bir kat fazlndır. Bu yıl Adana K _ 'h" ern ı 1kmet stndında büvük 
zan. Kadtirli, Ceyhan. Osmatıiy~ :c ~r meraklı kalabalığı önünde ynpılan 
Bahçeden 24.765.000 portakal, 1 mil. ~:~~:~r~{ nt't;cesi.nde Karaatraçlı ltU
yon 973.000 limon. 851.000 mandalin r·~c· Y ah;.ud ısmindeki d~vıssi bi-
5.486.800 tun.ınc ki cem'an 33 076 500 G~ ı, ı~rımdunva ikinci ve Dübe'1 Hr 

. - . . umç" ının PVc>leri bern'b 
adet n-ırencıye mahsulü elde <:'dilmiş-\ ücüncü,üW k <>r kalorak 
ti Ş d" k-..:l 1 37.anmışhırcl'ır w .. ı . 

r. m ıye U'\Aar ihraç edilen porta- t 00 ikincivE> 60 ve - - :. ""ıve 
ko11 ve limon 20 mılyondur mu·· ;_!':.f t .1 . ,. uçuncuye 40 lira 

• ıUt a verı mışLır. 

-·tm edl · · frltk tf · . . n ıya or usuna gon erı mış o an -~-
mm, egı . en namz en ış 1 e ın- .Fınlıler, Mnnnerhaym hattının garb merike tavvarelerinin tecriibelerini i. 
lcc:e.derdır. munt:hasında bazı ileri rnevzilerinı ter - dare edeceğini söyle~tir. 1'forveç bay 

ketmış olmakla beraber, So,ryet taarru- rağmı }1amil olan ayni vanura Fin lan -
zunu durdurmağa ve mevzilnlni tahki - diyaya gitmek üzere 50 Amerikalı ve Saoayi Bi liği umumi heyeti 

toplandı me muvaffak olmuşlardır K · d ı ·· ··ıı·· b" · ti · &na :ı ı gonu u ınmış r. 
Dün Sanayi Birliği umumi hPyeti Ti • Bu Yeni taamıma Sovvetler azim mik- k 8 ö• ·ıd··· 

caret Odası salonunda toplanmıştır. Kon- \arda harb levazımı ku1l~nmı~lardır. Şim .. Nevyor . (A.A.) -h r grem ıkgıne 
gre ri·vasetine Manisa meb'u.su Hüsn~ di 24 kilometre i tid d d b" h " - gore. A:menkanın mu te ıf mmta a -

J m a ın a ır cep e u I d 1 2 b" d f 1 " -11u 
Yaman seçilmiş müt<'nkibt'n r.ıznameyc zerinde hücum edi ı arın fl!J ge en ın en aza gonu • 

· yor ar. t h" F' 1 d" a ~d'lm k 
geçilerek faaliyet ve bütçe raporları o - Küçük Summa köyü devamlı br.:ffibal'- -~ ız ve ın an ıya~ . sev w ı e 

d 
. uzere Nevyorka gelmıştır. 

kunmuştur. ımanlar nctıcc.sinde tamamlle harab o1-
Bundan sonra sanayici'cr dilcklerfn{ mu<;tur_ 6000 Danimarkalı gönüllil 

bildirmişler, bu meyanda kaı ç_uk, iplik Helsinkidetalnnin edildiğin" göre, Sum Kopenhag 8 (A . .A:.) - Finlandiya i-
ve makara ithali için b r<'r limıted kurul- ma cephesinde Finlandiyalıların zayiatı çin gönüllü ame e kaydı bürosu kayıd 
ması için teşebbüsata geçilmesi teklif e- dii.t:;JTtCin zayiatının ancak }"..izde onu .ois muamı:>!l'><l ·r.,.. haslıyalı daha· 2 gün ol -
dilmiştir. betindedir. duğu halde 6000 amele müracaat etmJf" 

Bu arada faturalara hakiki mtış fiat- Sovyet parasütçülert til". 

* larııun yazılmamak ta olduğW1a ve bu - Stokholm 8 (A.A.) - Finlandiya 
nun mahzurlanna temas cdil:n'-?· bunun devriye kolları bu sabahtanberi Botnia 
devlet varidatına da. mücssır ~ld:uğu zile- körfc:ille Rovaniemi araSlndaki mm -
r.edi1miştir. akada do~~-tadır_ Bu kollar tay

Yeni idare heyeti seçilerek kongienin yarele!"den paraşütlerle nlhynn Sov -
devlet erkanına tatiı:nlcrini iblfığ için tel- y...?t askrrlerini araştınyorlar. Bu mın
graflar çekilmesi karar altına al~ ve t:ıT-Dya· 60 lm~ar Sovyet askert indi~i 
toplantıya nihayet v i}Y"f"I•«+- le'- • •• 

er ~· tahmin ediliyor. Bunlardan mü.him bir 

Moc;kova 8 (A.A.) - Dört tuğge'neral 
ve t 2 tümgeneral. Finlandiya da kaza~ 
rul;ın parlak muva.{fakiyetlerden do -
lay1 niş::ın almışlardır. Bu harbdc, baş
kumandanlığın general Stem taraf•n • 
dan ifa edilmediği ve general Sternin 
Uz.'lkşarkta kaldığı anlaşı~tır. 
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Genç aşık rollerine çıkan Ferval için 
fazla müstaid değil, fakat vücudü rol
leriııe çok uygon, denilirdi. Her piyes. 
te sev.şilen genç kız rolünü yapan Kla
t'a, Fervalin birlikte oynadıkları iik 
piyesin birinci perdesile ikinci perdesi 
arasındaki antrakta kulis arasında baş
ladığ. ilanı aşk sözlerine, aldım kabul 
ettim; manas!na olarak. sahnede rol 
icabı b1l bol öptürdüğü yanağJ.nı vere
medise de. gene ona yakın bir şey Yer
miş. parmaklarının ucunu öptürmüştü. 
V f: o günden sonra Klara Fervali. koca 
adam: diye çağırmıştı Ferval hiç de ko
ca adam değildi. Yirmi iki yaşmda idi. 
Uzun boylu idi. zayıftı. Kadınlar sev -
dikler ni tavuğum. civch'im, kuzum. 
maymnnum d'ye de çaı!ırırlar. Onların 
da hiç biri 1avuğa-. civcive. kuzuya. 
maymuna benzemezler. 

Fervalle Klara tam iki sene beraber 
oynadılar. Bu arada beraber de ya'.?a
mışlardı, fakat Ferval hayatından pek 
memnun görünmüvordu. Gün geçtikçe 
cnıun için tehlike bac:göstermişti. Te.h
likrlerden biri sahneden a~:rılmak mec
buriyet;ydi. Çünkü Ferval gün geçtik-
9e şismanlıyordu. İk"nci tehlikevi bir 
•yn! doğuracaktı. Sahneden ayrıhr ay
rılmaz Klaradan <la ayrılmak çok tabii 
olurdu. Klara, Fervalin yerine gelecek 
gene aktörün olacaktı. 

Ferval tehlikelerden korunmak 1cin 
h~r tedbfre müracaat etti. Yemedi, iç
Jnedi, jimnastik vaptı. uzun yürüyüş
lere ÇL1<tı. korse taktı. velhasıl. şisman
larrıamak icin ne vapmak Iazımse. hiç 
birini ihmal etmedi. faı-at nane ar'"•k 
~şmanlıfü korseyle de ffi'tülmiyecek 
hale gelmisti. Tivatro müdürü bir ni
Yesin son temsilini müteakıb onu oda
llna çağırdı; Fervalin tiyatroda}d me
ıtaisine n!havet verilmisti. 

Tiyatrodar. çıkınca Klara ile birlikte 
YltŞ?.dıkları evE> gitti. Kapıcı kapıyı aç
tığı zaman bakışlarında bir tuhaflk 
vardı. İkinci tehlikenin vukuunu da o 
lıt.aber verdi: 

" - .Mıdam bir valizle evden çıktı. 
donmıyeceğini haber verdi. 

* Ferval artık k~ndini tarnamile bırak-
tn1cıt J' .k . ı. ımnastı vapmıyordu. yiyecek 
te ı~ccekte rejimden vaz geçmemişti. 

Şı!'manlığa müsta1d vücudü az za
Jna~da onu kocaman bir adam haline 
=etirrniş~i. Ehemmiyet vermiyordu. 

ahneyle, KI<ıravı bir daha göremi"e-
aeği · · .ı 

1 . ıçın ne kadar şismanlansa onun 
ç~n ehemn:.iyet~ yoktu. Mademki za

'1 l::tmak mumkun olamıvordu 
Bir akı::am üstü bir ~azinoda otur

ırıucıtu. Eski b' ti 
tan 'a ır yatro arkadaşı onu 

ı ı, vanına g:eldi: = ~~rva1 bu nE hal? 
....,ış:r?'anlık değil mi? T b' t b" rl 

yapıyo ti r • a ıa °' e 
al r. \ atroda cah"P'kPn. önünü 
mıya cok · . 

m g'<:ıvret ett1mdi. Fakat mi.im-

Bu .kanaatinde sa:rnimi ı·sen - . b' k 
tını egn ır a-

L 
6 Y_aşamak ~a .yaıtışır nu?.. · 

_._ ~tfi .Koçer hır sılkindi; elindeki yüz-
11re Yırmı k~ h · 

"""i' ısseye sımsıkı sarılarak 
lrıerharnet dilenen bir hiddetle Nadideye 
çtk~tı: 

. -, Sen de latife nedir bilmezsin ki Na
~e'. Vali.ahi baylar burada olmasalardı 
finıdi senı Yalnız bırakıp od ka dnn. ama çar-

--
--• kün olamadı. Tiyatrodan ayrılınca da 

artık rej]mi. sporu bıraktım. 
- Fakat bu sana çok yaloşnı§; ben 

şimdi bir tiyatro müdürüyüm. 
- Tebrik ederim. 
- Sana sahnemde yer verebilirim. 

- Göbek1i jönprömiye görülmüş 

şey deği,dir. 

- Jönprömiye olmak şart değil ya .. 
komik rollerde muvaffak olacağına 
eminim. 

- Ben mi hiç tecrübe etmedim. 
- :\foluıkkak muvaffak olursun. Hem 

tiya'lro1arda. j0nprömiyeler göze çar
parh r cıınma, büyük lokmaları yutan
lar komiklerdir, buna da emjn ol. 

Ferval tekrar sahneye çıktı. Yafoız 
isrrini değiştirmişti. Dik olmuştu. 

K.ımik olarak çıktığı sahne, aş·k 
rollerine çıktılh sahneden daha zengin
di. Ve halkla karşı karşıya geldiği za
man, sevircilerinin. fünk rolünde iken 
kendilerini seyredenlerden daha· kala
balık, ve daha paralı insanlar o1ducru. 
nu hic;setmis+i. Ona baktılar, güldüler. 
konııştu güldüler. oturdu güldü!er. 
Sahneve cıkan 1lacı başı ddrnık ~<ı-rlın 
artiste, c-eni seviyorum; demesine gül
dülPr. ::1.foden hen gülüvorlardı. Ve per
dP krnandı"1: zaman alkıştan tiyatroyu 
inl0 ı tiler. 

Dik sahnenin arka'Smdaki ufak artıst 
ocb-:ına <'l"ird'fü zaman odada bir kadın 
vardı. Sık b'r kürk manto giymiş kadın 
onu aörünce bovnuna atıldı.: 

- M;nimini adam. ne iyi gene birbi
rimi7.e kavuştuk. 

Bovn~ın::ı atılan kad n K.lara idi. Es
kirien oidui7u kadar aüzel. e~kide11 nl. 
ciuüund-:ın çnk ııösteri~li ve şıktı. Ec:k:
den oldufi-unclnn daha büvük bir sevgi 
iJ.n hrıvnıma a1ılmıstı. Ve eskiden yani 
F"'n~lken koca· adam derken, ~imdi 
minimini adam i~rnile çağın1rnası iç~n 

bir 711ahrnr ofamazdı. 
Zavifkcn koca adam olan. şişmanlrı.

yınca niçin minimini a·dam olmasın?. 

* Ferval. yani yeni isınile Diki !{]ara 
çok seviyor. Dik komik rollerde Mk 
muvaffak oluyor. Yalnız eski tehlikP.
den k.)d:u.vor. Birinci tehlike zavı!Ja
ma-;ı, bu vüzden sahneden bir kere da. 
ha ayrılmak mecburiyetinde kalması -
dır. gahnedPn ayrılması da K.laTacian 
a vrılması demektir. ............................................................... 

Bir vapur ithaJAt "fY •ıı geldi 

Bu hafta yapılacaf< 
lig maçları 

İstanbul Futbol Ajanlığından: 11-1.HO 
tarihinde yapılacak maçlar funlardır: 

Taksim stadı: Karagümrük _ Y. Dnudpa
şa saat 11.SO hakem Tarık özerengln, Bey _ 
oğluspor - Galatagençle:r saat 13,30 hakem 
Bahaettın Olubz, Beykoz - Topb.pı saa\ 115,30 

Çına a 

·ısi 
Yazan: Reşad Ekrem 

slla ce ed 
hakem Halid E'zgil. Güllü Fatma çıldırmıştı, sol kolu, el- Yerde yarı ölü yatan kadın bir deliydi. 

Şeref stadı: Feneryılmaz _ Galataspor aa_ sizdi, oluk gibi kan boşanarak, çırpınır Gözlerindeki o vahşi parıltı, yavaş yavaş 
at 10 haktm Necdet Gezen, Anadolu _ A.Hi- gibi sallanıyordu. Sağ elindeki hançere sönmeğe başladı. Receb Paşa, k.'adına son 
sar saat ll.45 hak~m Basri Bütün; Süleyma- gelince, birbiri arkasından tam beş kişi- bir hançer darbesi indirmek istiyen içoğ. 
nlyı: · - mııı saa\ 13,30 hakem Şazi Tezcan, yi, cansız olarak yere sermişti. Fakat ni- !anlarını bu hareketlerinden menetti. 
Beşlktaı - Vefa aaat lS,30 hakem Ahmed ı hayet, biri küreğine, biri kalçasına, biri Fatma, kendi kendine ölmek üzere idi. 
Adem. sağ memesine gömülüp kalan üç hançe:r Gözleri açıktı, boyalı bir taş parçası gibi 

Fener stadı: Galatasaray - Altıntul saat ile, kendisi de yuvarlanmıştı. olmuştu. Dudakları kımıldadı. Sadraza· 
~3.30 haktm Sami Açıköney; Feneri>ahçe - Aşağıda da Musa Melek Çelebiye han- mm içoğlanlarından biri yere yatarak, 
IstanbuJspor saat 15,30 hakem Refik Top. çer üşürülımilş, güzel çocuk, yürekler pa- kulağım adeta onun dudaklanna dayaya• 

Mekt 3 bler arası futbol ralıyan bir iki Çlğlı.k kopardıktan sonra, rak dinledi Güllü Fatmanın ağzından ev-
vo. ey bol ' vücudü delik d~. yere ı-erilınişti. 1 vela bir hırıltı, sonra, kesik kesik dört 

maç arı Bu kanlar, iki dakika içinde dökülü.- beş kelime döküldü: 
İcıtan'bnl mektebleri futbol n voleybol ıır vermişti. Receb Paşa her iş bittikten son- - Yüzüne ... dokunmayın ... yüzüne ... 

heyetindf>n: 10-11-1940 Cumarteeı günü ya - ra haremden çıkmış, merdiven başına ka- yüzüne .. vu ... vurmayın ... 
pıl~r.ak. maçlar aşağıdadır: dar çorapça koşarak sahte bir te!Uş ve Güllü Fatma gözleri açık, güzel Musa 

'l aksım stadı: Tak.sim L. Haydarpaf L. hiddet ile: Meleğin hayalini seyrederek öldü. 
saat 14 hakem T. Özerengln, Hayriye L. - _ B l'niii ki Musa Çelebi be- Receb Paşa sahnenin fecaati karşısın-
Işı"k L. ~aat lS.16 hakem ş Tezcan. re e ı çe n. · · _ . . 

Şer ı t d . B ğ z1 1 L · Yü ın" kü L nim kefa1etim ile gelmiştir ... Bre bu ne da sarsılmıştı. Çorapça ta§lıga ındı. Ora .. 
e ıı a ı. o a ç . - ce . Ba- ı ld M M 1 W• •• t•· d kik tr b' 

at 14, Darüşşafaka L. _ Kabataf L, saaı 15,10 olmaz iştir ... Bre tiz dağılın.... a, usa e egın us un : ıyme ı .a: 
hakem A. Adem. Diye bağırmağa başlamıştı. kaç parça eşyayı alan oglanlardan birl 

10-11-194-0 Cumartesi güna yapılacak '" _ Sadrazamı merdiven başında gören si- p~asının eteğini öperek: 
leybol ma!,'ları: pahi zorba başıları Musa Çe1ebiyi yerde - Ramak bakidir!. .. 

ReyoJ:ın naıke't'l•salomı: Erkek M. mekte. kan içinde bıraktılar. En ileri gelenleri Dedi. Receb Pa:şa bir ba§ka oğlana işa-
b! - Galata~aray L. saat 14 hakem T. Oker d lbt · d' 1 ti 
S:uı'at mektebi - Ticaret L. saat 14,30 Yüc~ e: ret etti; Musa Meleğin ka ru met f 
Ü1kii L. - ş ~H Terakki L. saat 15. - Bre şehbazlar dağılın.. bu madde oğlan bir dakika sonra: 

bitmiştir .. Musa Çelebi parolanmıştır.. - Musa Çelebi hayattadır ... 
devletlu vezirin ırzım gözetelinl .. · Çıka- Dedi. Receb Paşa, dördüncü Muradın 
lım!.. dilber gözdesinin derin hançer yaralan 

Diye bağırarak arkadaşlarını taşlıktan ile parçalanmış yüzünü bir müddet sey
tııtanhul hakemleri son hafta maçlann _ saray bahçesine sürmüşlerdi. Biraz sonra retti sonra· 

::~ın h!ldrl.steolperı dtolayıslle 
1
dlln akb'lam uzı1ın da saraydan tamamen çekilip gitmiş1er- _' Duv~dan dışarı atm' cemiyet da .. 

Hakemlerin dun yapttkları 
top'antı 

L. an ı yapmış ar ve u maç ar -'-
üzerlnd"k1 fik~rlerini söylemlşler, bazı ha _ CÜ. Fakat, Sultanahmed meydanı ffid.lışe- ğılsın ... 
rekrtleı·ı tenkld etmMerdir. Bu toplantıdan re dönm~tü. Musa Çelebinin Rcceb Paşa Dedi. İki tuvana oğlan, biri ayakların· 
sonra birinci ı;ını! hakPm!erle hakem heyeti sarayına getirildiğini işiten sipahiler, dan, biri koltuklarından tutarak Musa 
arasında lk:lnc! bir göriisme yRp1 lmıştır. Bu yeniçeriler ve İstanbul kopukları, binbir Çelebinin henüz hayatta olan vücudünü 
toplantıda Galatasaray B•...ıkta.. ma,.ının 1 k b' k ·· .,;; ·d d ı'""' ştu ' · 

,. • - '"'?• ., v aya ır aya us .... ne mey ana o ... ~u · bahçeye çıkardılar duvara iki merdiven 
ten .. 1di yapılmı, ~ bundan aonra oynana-j M ç 1 b' · d ı d - h b · ' 
cıık oyıınlarda hakemlerin ayni yldelere usa e ~ ının . e para an ıgı . a er~, dayayarak, Musa Çelebiyi, duvarın üs-
göre ha:!'eket etmeleri temenni<ılnde bulu _,koca meyaana, hır baştan başa bır dakı- tünden Atmeydanına attılar. Bırkaç dıı
mı'nıucıtur. Ha!<em heyf'tl her Pazrırtest o.t_ ka i'Çinde yayılıvermişti. Fakat ka1abalık kika sonra, Hasan Hali.fe gibi ana doğma· 
.,an'ı hakemler! toplıyacak ve 1dare ettitle- dağılmıyordu. Bütün ağızlarda bir tek 1 M M 

1 
k c ı b" d 

8 
,_ 

1 1 dini sı soyu an usa e e e e ı e yaıs.-r maç arın t.enkl yapacaktır. söz dolaşıyordu.: cElbet cesedini alır, çı- ' 

Maarif Vekili dün de tetkiklerine 
devam etti 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 
öğleden evvel Üniversitede bir müddet 
mec:gul olmuş ve müteakiben kimya ens
titüsüne giderek tedri"atı takib etmi~, pro 
fesör ve talebelerle konuşmuştur. 

lanndan, Hasan Halifenin yanı başındaı nara asarız!.> 
Receb Paşa sarayında ise, iacia bitmiş çınar dalına asılmıştı. 

değildi. Güllü Fatma da, Mu.sa Melek Çe- Hasan Halife ile Musa Melek ÇE>lebt-
lebi de ölmemişlerdi. nin hazin ve feci ölümlerini saravda 

Receb Paşanın içoğlanları. ccsedlerin ilkönce, ~re saldığı ca9uslan vasıtasile 
üst1erini, başlarını araştırırlarken, biri Melek Ahmed ağa haber almıştı. Sultan 
de Güllünün koynuna ellerini sokmuş, 

fakat bir hayret çığlığı kopararak geri 
çekilmişti: 

- Bre yold&§lar bu bostancı avrattır! .. 
Receb Paşa da Güllünün yanına gel

Muradı pek yakından tanıynn bu genç 
Abaza gece yarısına doğru İncili köşke 
gitti. Padişahın henüz yatmamış olduğu• 
nu öğrendi. Murad sarhoştu. O gece, ilk 

Hasan A1 i Yücel öğleden sonra Parti 
vilayet idare heyeti reisi revfik Fikret 
Sılav ve maarif tnüdürü Tevfik Kut ile 
birlikte Sarıyere gitmiş ve Sarıyerdeki 

m"kteb vaziyeti etrafında tetkiklerde bu-
Dün limanımıza Briyoni adını taşıyan lunmuştu. 

İtalyan vapuru ile bakır levha, elektrik -·-·········-.. ··-------.. -

miş, gözleri kapanmış, burnunda ve du- defa olarak sazsız ve yaransız rakı iç-
daklarında kanlar pıhtılaşmış olan bu es- mişti. Yanında Deli Hüseyin, küçük Mu
mer yüze dikkatle ·baktıktan sonra: . sa ve masal söylemekte fevkalade hüneri 

- Bre bu avrattır, bu. Rakkase Güllü 

Evlad istiyenlere malzemesi, makine ve aksam1, kimyevi 
ecza, emaye eşya, boya, tıbbi aletler, rad-
yo ve aksamı resimli kağıd tuğla man- Bir buçuk ay evvel vefat eden bir ai-

. ' . ' ' lenin kimsesiz bıraktığı bir buçuk aylık 
tar. a1omınyom eşya, kendır eşya, krozor b' k v •• 1.. raJetten k. ur 

.. _ • • A ır ız çocugunu o um ve se -
dugmc, zımpara k!ğıdı vesaır ıthalat eş -ı taracak hayır sever bir aile varsa mat -
yası gelmiştir. baaıruza cÇocuk> adresi ile müracaatları. 

11 Son Posta,, nm tefrikası: 8 

olan bir cariye vardı. Deli m.iseyine de 
Fatmadır! ... 

Diye mırıldandı. bir hayli içir~ti. Pehlivanın sarhoşluğu 

Güllü Fatm.anın vücudü, müthiş bir çok tatlı oluyordu. Bu merd ve yiğit de. 
sinir gerginliği ile, bir kere, boydan boya likanlıya can sıkmıyan zarif bir geveze. 
şiddetle sarsıldı. Kadın, güzel gözlerini lik geliyordu . 
açtı. Bu gözlerde v~ bir parıltı vardı. ! (~'\rkası var) 

kine benzer yüz binlerle vak'ayla dolu
dur. 

irli g··z • şu.yor! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~! Ya~n: Zeyn~ Be~m Sun~ 

Petridisin bu hasbıhalinden bir hafta, 
on gün sonra odada bermutad üç kip 
idik: Afrodı!i, doktor ve ben ... 

Bir aralık doktor Petridis; 
- Afroditi; dedi, aynlmam1z lAzım ge

lirse ne yaparız . 
Afroditi dişi bir kaplan çevikliğile ye-

- Anladım; teşekkür ederim... ı duydum; ne çare ki radyo haklıydı, sus- I bitiyordu; Afroditi de Petridisin uğurun- cinden fırladı: 
- Zaten Bay Şener anlatırken sen u- - Anlamadın mirim; bo§\1 boşuna tum ... O devam etti: da canını fedaya hazırdı. Petridisin: _ Ayrılmak mı?. Fakat niçin?. 

~;orsun. ~n baylardan rica edeyim de canladım> deme .. ııaten .siz insanların za-1 - Nikolesko, alelade bir adamdı. U- - Agapitikimu (sevgilim)! hitabına _ Telaş etme sevgilim; bu bayatımıa 
,..., yat ban.·· yıf taraflarından biri de budur; anlama- fak, tefek ticaretle müştagil görünürdü. cevaben inci diş1erini göstererek öyle bir: elbette ölünceye kadar devam edecek de.o 

- Amma yaptın ha!.. dığınıza anladım ders.iniz. İstibdad dev- Asıl işi ise sahtekArlık, kalpazanlık, do- - Yatremu (doktorum) deyişi vardı ğildir. 
Eşref te.' ben de yüklendik. Zaten ağır rinin bir artığı çıkar, ccümhuriyeti an'a- landırıcılıktı. Bu uğurda katii bile ol- ki, Allah seni inandırsın sahibim; toprak _ Ne diyorsun Petridis?. Ben bütün 

başlı zevcın de hazır tamfı idi; Lutfi dun,. der; bunu da kafı görmez; Halke- I muştu. telime varıncaya kadar ben bile tirtir tit- varlığımı sana verdim ... 
Koçer «geceniz hayrolsunı> temennisile vinde cCüm.huriyet ne demektir• mevzu- An1atacağlm Atinalı zat ise bir doktor- riyordum. _ Hakkın var; fakat düşünelim Afro.. 
yatmağa gitti. 11:1 konferans vermeğe kalkar. Gazetenin dur: dahili hastalıklar müteha~sısı dok- Bir gün muayenehanede Afroditi yok- diti· bunun sonu ne olacak?. Seninle ev-

Üç kişi ka1ıruştık... birinde yeni bir imza görürsünüz: A. as- tor Petridis!.. hı. Doktor Petridis yanıma ge1di. Benim- lcn~eme inlkan yok .. 
Kahvelerimizi içtikten sonra Eşref fonları kesip biçen er! .. Bu yaman mu- Beni K.ifisyadaki ~vine götürmeyip A- le bir müddet oyalandıktan sonra dalgın, - Niçin yok Petrid.is; niçin yok?. 

Şener yeniden anlatmağa başladı... ?~i.: «Yirminci asırda l~yiklik> başlıklı tinadaki muayenehanesinde bırakmıştı. dalgın söylenmcğe başladı.. Ve ağ1 amağa b~lıyarak sözlerine de-* ıkı .stıtunluk bir .makale yazmıştır: biraz Daha doğrusu, muayenehanede hizmet - Ne yapacağıı:n yarabbi?. Evet; r:.ıat- vam etti: 
- Şimdi; aziz sabibim, Maryora hah- derme kaçtınız mı; bu mütebahhir alla- eden matmazel Afroditiye hediye edil- mazel Eleni Kastınapu~o 0 k~dar guzel - Benimle evleneceğini söyliyen sen 

line tekrar dönmek üzere sana biraz da menin cvaktile talebei ülO.mdan olup rniştim Hakikaten AfrocHti de bir değil, bir kız değil amma çoK zengın; onunla 1 değil miydin Petridis'?. Sana ben fakir 
Y · .. · · · · · beh h 1 evlenmeliyim. Fakat Afroditi . _ . unanıstanda şahidi olduğum bir fada- cumhunyetın onuncu yıldönümünden bin radyo hediyesıne değecek gilzellıkte eme a . . . bır kız oldugumu, drahoma veremıyece-
dan bahsed · . ne olacak?. Afrodıtı o kadar kıskanç kı, ~· . b'ld' . . . . eyun. · • sonra hasbelkadeor ve hasbezzaman des- idı. aldı- .. b k . . . gımı ı ırmemış mıydım ve sen benım İtJra tt• bunu haber gı gun oz.ma ıçm elın- b .. . z e ım: tarı endaht eylPT'l'li .. m kuled ld .ıh. M~eri olmadığı zamanlar muayene-

1
. k u sozlerıroe karşı: cDrahoma mı?. Bana 

- Aman rad ~ d d" h'k. --. a en, o ua ... - od d h 1 fırın haline den ne ge ırsıe yapaca tır. 1. Afr d·t·ı d . . d' 1 yocugum; e ım, ı aye nu hayret ·v h tl .. . . i hanenin arka ası er a . sen azımsın o ı ı.:. ememış mıy ın • 
içinde hikaye çıkararak bana meşhur . ' ·~· e aşye e oğrenıraıniz. L - getiriliyor ve Mlratle hazırlanan merci- Hay.ır, hayır!. istikbalim i~in, saade- Benden bıktın Petridis; başından atmak 
cBinbir gece masalJannı. dinletme .. Ro- yıkligı bu da anlımıamıştu.- amma anla- mek yemeği fakır, fakır Jı:aynatılıyordu. tim içın, hayatını için Afroditi mutlaka istiyorsun!. 
manyadaki macerayı bitirelim, sonra Yu- dım diyerek yırtık yelekten gömlek ucu Hasta mu.ayene8ina mahsus kana.peye ııh aradan çekilmelidir. _ Hıristos hakkı için değil Afroditil. 
nan!stana geçeriz... çıkar gibi ortaya tırlamıştır. hatli ve neş'eli ibtr bayanın uzanışını ben Ya vicdan? .. Adam sen de .. ben, bir k1- Fakat düşün sevgilim; seninle nnsıl eV>-

. - .. Ha~r!. Ben sana insanların içyüzü- İki paralık bir radyo makineainin Jı:ar- orada gördüm. zı aldatıp metres edinenlerin ne birind- lenebiliriz?. 
nü gosterıyorurn. fLSında bejerl iz:zeti nebimin kırıldıiım Doktor Petridia, matmazel Afroditiye siyim, ne de sonuncusu! .. Yeryüzü benim-

<Arkası var> 
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Bu binlerce çocuğu okutmak için de 600 muallime 
ve 400 eğitmene ıiddetle ihtiyac duyuluyor 

. 
Çukurovadaki kö1J mt'kteb lmndcn birinin talebeleri 

Adana (Hususi) - Adana maarifi 
bugün nasıldır? Ve nasıl bir şekil al-

masına çalışılmaktadır? 

Adana maarif müdürlüğü birkaç 
gün evvel umumi mecliste bu hususta 
mufassal bir rapor vermiştir. Bu nok. 

ta üstünde yaptığım tetkikatı rakam-

üzere 129 okul vardılr. Şu hale göre 
bugün Seyhan vill~tinin 700 köyü 
mektebsizdir. Ve bu köylerde okuma 
çağında kaç çocuk vardır? Bunu tah
mininiz güçtiir. Söyliyelinl: 32.806. 

Maarif davasının yurdun en zengin 
ve verimli bir pa-rçası olan Çukurova 
da kısa bir zamanda tahakkuk ettiril-

- Hasan Bey, Fin har -
bine dair gazetede 'bir yazı 
sördüm. 

... Finl• tayyare ban. 
garlannın, cepanellklerl ., 
niı\ tı.tımm 6yle renklerle 
HJU)O ...... ld. ••• 

• •• Yaıım saat içinde bu· 
ralan deilflp, t.anmmıyacak 
ba:le ~ 
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9 Suhaı BOM POSTA 

lstanbul Valiliğinden ı 
Semti Sokağı Kapı No. Cinsi Parsel No. Bahuı 8ahlbJ 

At.saray Teceddüd 30 Yanık ev arsası 50 aıı 142 Ahmed cemal 
• lıl.Jtemalpafa 14/1 Ana 55 111 il. Rıfat, -.ıeı. Tallı Renk, Sabaha~ JtecDm. R...,. 
• • • M 148 il. Rlfat, Bp'ef, TaW Reftt. Sabahat.. lledtm. NMl;re 
• • H • 5G 143 Baaan, Emir, H1lml 

Yukarıda aemtı. sokağı, parsel ve kapı numaraları, aahalan, nhlbler1n1n adlan yazılı Ye llt okula tablla edilmek mre lJH U... 
:hll kararnameye tevfikan istimlak edilmekte olan aralann beher metres!ııe takdir olunan c9• dokuz Ura Mdelln &rtanlmuı hat-

nda mal aahlbleri La.rafından yapılan 1Urazla.r ~bir MeclJaine niyabet.le dalnıl encümen tarafından teWk ed1lmlf ye bida71t
ten takdir olunan kı)met civar alım satımına göre Jı::lft görWdQtlnden tıe.,sdlne mahal .>Imad•lı IO/UIMO tarihli toplantıda tarar 
'Yerilmiş olduğu mal sahlblmne tatrtr nrerek 1stthkaklamu alıaalan abl ıakdlrcle cebrt TU'l,.ı muamelesl tatbik olunacalı b.. 
rarnaınenın 13 üncü maddesine tevfikan Uln olımur. • • UOll) 

lstanbul Valiliğin.den : 
Semti Sokağı Kapı No. Cinsi Parsel No. Babası 

Abaray Sultancamll 18 Arsa H8 M2 

Sahibi 

Mehmed Zühtü km 
AtJke 

Takdlr olunan Mdel 

M2 ına • Ura 

Yuıtar:da se'lltl, sokağı, parsel ve kapı numarası, aahası, aahtblnln adı " takdir olunan bedeli ıö.sterUen arsa 11.k okula 1ahmll 
edllmek uzere 1295 tarihli kararnameye tevfikan 1stlm1Ak edilmektedir. Uaulen talik muamelesi de yapılm14 olan bu &rsaya \&tdlr 
olunan bedel hakkında maı aahlbl.nln blr diyeceği varsa 8 gön zarfında l'altllk ft beledi~ rWUl!ne dilek~ ile blldirmw l"I abl 
takdirde cebri lstlmltlk muamelesi tatbik olunııcağı kararnameııllı 8 ıncl madde.sine tevfikan llln olunur. UDlf) -

Orman Umum Müdürlüğünden: Ankara borsası 
On muhasebeci Alınacak Açılış _ Kapanış 812/1940 flatlan 

Ormın Umum Mudürlüğüne ballı Devlet Orman işletmelerinde {kaza ...,. 111A~t ÇEKLER 
merkeıterlnde) çalıştırılmak üzere lmtıhanla on muhasebeci alınacaktır. ,~-----_;;_--------il 

1 - Tallblerln memurin kanununun i üncü maddeai eft&fmı Da.is olmalan. Açılı,...K&p&IUI 
2 - Askerliğin! bltınniş bulunmaları, Lordra 1 Sterlin S.H 
• Jfew-YorJı:: 100 Dolar 130.- llO.l 
: - Asgari llae mezunu olmaları, Parta 100 l'ran 2.94M 
~ - Mwıabaka imtihanına muhasebe bilenler lfUraJı:: edecekttr. Mllano ıoo LlMt 
6 - Müaavt derecede not alanlar arasında Yüksek İktısad Ti tıoa.ret meswm " Uca- C•nı-e •~ 6

·
811 

... •• ıoo MJTIÇ . rr. 29.2721 
ret llse.sl mezunları tercih edilecektir. Mnuterdam 100 P'lortn 69.2886 

1 - Muvaffak olanlar işletmelerde bir müddet ıt&J ıördiilDten 80nl'a mubaaebecl ola.. Drüluıel 100 Belga 21 .9636 

, tm
rak gönderileceklerdir. Atına 100 Drahmi 0.97 

- Uhanda muvaffak olanlara 3656 sayılı barem kanuna ldlJı::tımlerl clairealnde 170 SofJa 100 Lt"a 1.5871 
liraya kadar ücret verilecektir. Madrld 100 Peçet.a 13.W 

1 - İınUhan 20/Şubat/940 Salı günü ıaat 14 te Ankara.da Orman Umum Müdilrlii - BudaPett• 100 Penırö 23.426 
t1Dıde l"I İatanbul Orman Çevlrge müd1\rliiltlnde ~an it Şubat 940 Bükreı 100 LeJ 0.97 
Paarteai at.tamına kadar taliblerin &Jatıdakl veaalklıt Orman. Ommn Müdilrlü.. Belırrad 100 Dlnat 3.0826 

l1lne "' İstanbul Orman Çevlrge Müdilrliltüne müraou& etmeleri llmndır. Yokohama 100 Yen 30 94 
•> Ntıfua ctlzdam .,.. aaterlllt terhla ve&kaaı Teya auretlerL Btokholm ıoo 1neç Kr. 31.oot 
b) Bilanühal masbatası, 
e> lletteb diplomam veya auretl, Esham ve talnf.IAt 
d) Varsa flmdlye kadar çallfbtı yerlerden .:ldıtı ht\.snft hizmet l"8ıldba. 

.... ı8S3• 

[ İstanbul E elediyesi lıiıılan 1 
Baaeki ve Cerrahpqa ha.stanelerlnde yeniden yaptınlacat mtanaJı::lann ın.aatı kapa

lı zarfla ekaUtmeye Jı::onulmuştUl'. Keşif bedeli 14154 lira 89 Jı::UTU4 Te llJı:: teminatı 1061 
l1ra 82 kuruttW'. Şartname ve enakı kefllye 71 turU§ mukabWnde Fen lflıtr1 Müdür -
l1l211nden alınacaktır. İhale 12/'2.ll40 Pazarteet gtnft saat 15 de Dalnıl 'Snclmende Y'f.-
Pllacaktır. Taliblerln llk teminat makbuz ve meıttublan ne ihaleden a s1ln ınel Fen 
ltlert MüdürlftlOne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve HO Jl}ına aid Tlcaret Od&-
11 ves!talarlle 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı u.rflarmı ihale 
lihın aast 14 de lı:adar Daim1 Encümene vermeleri (676) 

Devlet demiryellırı ve lilnanları i$1ehnesi 1111111 id1resi ilanları 
lfuham.men bedeli 8500 l1ra olan 25 aded küçük ve 25 a~ büyük dem.lnleD bilet do

:,bı 27/2/1940 Salı rtıntı aaat (15) on bette Haydarpap.da Gar binaaı dahlllndekl 
tnlayon tararından kapalı urf usuın ne satın alınacaktır. 

eıı1:;, işe glrmet bteY'!nlerln 487 lira 50 turwsluk muvakkat teminat, Jcanwıun taJln 
~,_: Ve.!llı:alarla ~Jı::llflerinl muhten sarnannı ayni snn na' (16> on d6rdt bdar ko. 

;:.,-un relsl1ğ1ne vermeleri lA.zımdır au •• . 
_ 49c ald fartnameler komlSJondan parasıs olarak dağıtılmaktadır. (11M) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
ın~lar !çir. be§ aded işaret dire~ yaptırılması açık ekalltmeyı konmuıtur. Tah. 

'Eb!lt eıt 1800 Un.dır. ~ '1,5 teminatı muvakkatesı (135> llradır. 
iste tıne 10121940 Cumartesi güntı saat ıı dedir 

klUertn teminat makbuz "Yeya banka mektubbn ve dller mail ft ticar1 Ve!aiti 
lllUleberelertıe blrll btıJ. mınt.ata kte 711kanda yamlı gün Ye saatte Oalatada Rıhtım hlrtnde i.stan-
Sdare f1lbelln lhnan re!s.llll satınalma komL!Jonuna n ıartn&DM71 almak ıateyenlerln 

_ • müracaatıan 11An olunur. (Hl) 

İstanbul İkind lnas Memurluğun -
ilan: 

KENDiR VE KETEN 
SANAYii 

Türk Müflls GÖHm llı*enazi Kepin Llnı1ted 
Anonim Şirketi Mediai Şirketi tarafından alacaklılara tankurdato 

idare.sinden: teklif edllmtştır. Tekllftn mbabreal ıc;ın 
ıd alacaltlıbnn 15/1/940 Perşembe ıünü saat 

are mecr · · ına d . ısının ~/11940 tarihli içti· , 11 de da'.rede hamı bulunmalan llln l)]u -
ın a ~rketiıniz ortaklann , "k nur. (24230> 

11!llunı. h • . ın St-ne ı 1 • .. • •• ••••••• •••••••••••• ••••••••••• ...................... ... 1 eyetının sureti adiyede içtlmaa 
davt>ti kara!' altına ahnm1$bl' s p t 

Ticaret kanununun 361 inci Vi! dahm OD O S a 
nizamnamenin 49 uncu maddesine tevfi - I===========-=-==~ 
kan 8 Mart 1940 tarihin,., mü~adif Cuma Yevmt, Slyut, Ha~~.~~"' llalJı:: ıazetul 
Klinil sMt 14 te Galat.ada Manhaym ha • Yerebatan. Çataıcepu IObt. 21 
nmın 3 "n<"il katındalci ı;irket m~kezinde t S TA N B -U L 
ao:al!ıdaki nı,.namevi müzakere etmek ü- ı----------------1 
- - • ı.- h Gazetemizde çıkq •azı ve ~ .. , , .:;u az ·~- ~ ı-e __ ,:L. ht-- . J 

--=I UWUJft, o-.: resimlerin bü.t:Gn hMlan 
darlann fctfma !!Ününden bir hafta 
vel!ne kadar sirket merkezine veva ~llt mahfuz _:,~teıni.M ai<idir. 
bankalardan bir·ne h isselerini tevd:: _ 
dere'k: mukabiHnde duhuliye varakalan 
a~maları ve toplantıda bulunamıvacak 
hıssedarlann da nizamnarnemizin 59 un
cu maddesine ~re <li~0r ortaklaT'dan ki
mi vekil edecekler.;;e bildirmeleri illn 
olıunur. 

ABONE FIATLARI 

Ruznamei müzakerat 

1 
Sene 
Kr. 

TORKtn ı"'° 
YUNANİSTAN 2340 
ECNEBİ i70U 

CI 3 
Ay AJ 
Kr. Kr. 

760 '°° 
1220 710 
1400 800 

1 

At. 
löo 
270 
800 

1 - Meclisi idare ve mürakib rapor - Abone bedeli pefind.ir. Adres 
lannın <>kunarak 1939 senesi bilanço ve de~ !5 kuruftur. 
hesablarmm tetkik.ile idare meclisi ve --
lll(lrakıbin ibTası. Gelen eoreA •eri oailma. 

2 - Temettüatın sureti tevzii. ilanlardan .... 'aU791 alınınas. 
3 - Ni?.amnamenin 27 nci madde6i Cevab için mektublara 10 kurufluk 

mucibince vazifesi hitam bulan tiç idaTe Pul illw.l ltmnclır. 
meclisi azasının yerlerine yeniden aza r, .. ;;;. a.... : ;41 ı.tenbul) 
intihabile idare meclisi azalarına verile -
cek huzur hakkının tayini. 1 Telgraf: Son Pa.ta 

4 - ?940 senesi için mürakib intihablle \. Teı.toa .: I02m . ·----·.. .... .... verilecek ücretin tayini. ":_; ;!' 

19311 " 5 ikramiyeli 19.GD 
Ergani 
Sıva3-Frzurum V 19.81 
Müttehid Ermia Kartal 19 21 
lı:.onaene fabrltuı 4 80 

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

30SENE 
denberi meşhur 

·r Güzel ik 
Reçetesi 

KUSURSU! 
BİR TENE 
lılallt ol-
ma k Jofn 
SEMERESi
Ni VERMl.ş 
BiR GOzEU..IK REÇETESL · 

Sert ve esmer bir cdldi yumupup 
bf'y.Jatmak iç.in tesiri isbat ec:li1mif 
bir tarzı tedavi: Meflıur bir aktri1 
ıiyah benlerinden ve 8Clk m ........ 

rinden kurtulmak ve ıençlik halial 
idame etmek için bu :reçeteyi blla
nırdı. Bu NJWCie TO yqlarmda Mle 
gt-nç kadın rollerini oynamıya mu
vdf ak oluyardu. (P&ncrtatine De 
taittye edi.lmif) aaf btru dt U-..
sını ıene tuflye ec:Ulmit biraz a.y.. 
tinyal ile bnftU'UUL &nra bumı 
i\d 1uaun w knma ile tela-ar bn,
tınms. ECfMl•u bu halitayı Buar 
edebilir. Fakat u mfktarda o1v1'1 
için pahalıya mal olur. Halbuki N
sıs beyaz rakteki Tüalon knml
n1n ıerkibln4e musaffa -~ 
iltl)ısar edl1mlt bu bwmadan ftl' -

dır. Clldinb:I beller, l»Julat. ft 

pnçleftirlr· Yukarıda nanJııt p 
dCIQDl.a ~ kadm bize ~ 
cToblon m.-•nln lf tlnJGk ilö
ınallndmı ..... .Udim ~ tue .. 
fil-1 oldu•· Tabı ao-1Hlf igla 

a.11D Tokaloa knminf teerdbe .._ !.. BQ8D1ı ailyonı... kedmJar 
danyuun hs tarafında her abah 
ınuntuaman Tokalan kremini bl
ıamrıar. ıe_. net:loeleri ıaran -
tidir. 

SAHiBiNiN SESi 

-

Kıymetli Anadolu gene Batek&rlanmızdan Malatyalı 
F ahri'nin besteleyip biuat okuduğu, güzel Erzincanı

mızıu unutulmaz feüketini taavir eden 

A X 2214 Milli Sef felaket sahasında 
Zavalfı Erzincan 

PIA;uıı muhterem halkımızın dinlemeleri laTaiye ohmar. 

HANS 
Tayyare bi:.etlerl ıatı<a Umumt acentasına mnracaat olunmalıdır. 

---· Telgraf adresi : HANSAFLUG, Galsla Rıhbmı 45 Telefon : 41178 .... _,. 

Belediye Sular idaresinden : 
idaremizin Aboneman aervblne müsabaka imtihanı ile iic; memur alınacaktır. 
ı - imtihan 22/2/ffO Perıembe ıünil sabah .saat .ıo. da Taksimdek.1 idare merke. 

llnde 7apılacaktır. 
ı - tmWwta ıirebllmek lç1n Türk tabUyet!nde olmak. en az orta tahsil ıörmliş ,.. 

uterlltlnl rapmış bulunmak, Y&fl kırktan yukan olmamak, llzıındır. 
a - ticretler barem kanunu hlikiimlerint ıöre ,.. asgart altını§ Ura olmak üzere tes

bU edllecellUr. 
-t - İmtihana girmek 1atlyenler1n müdürlüle btw.beD yazılmlf bir btlda 11e beraber 

dtplomalannı, aakerllk "Yeallcalarmı '" b&fka ~rlerde çalıfmıf ile bonaenislerlnl 
19/21940 Çartamba ıünfl aat d7• J8 tadar idare merkeslnde sicil ve yazı iflerl fef -
Ultne tndl etmeleri. cl007:1 

T. iS BANKASI 
cari hesaplar 1940 Küçük 

iKRAMİYE PLANI 
Keıtdeler: ı Şubat, 1 Mayıa, 1 Atustos, 1 İkinciteşrin 

tarlhlerindlt yapılacakm. 

K~ı " bımlıa,.ııııı haclplarında n c.ı eW li7'Clft buiunatalar 
tunıya dahil edilecelkerclit'. 

1840 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 liralık - 2000. 
3 1000 " === 3000. 

" 6 " 500 ,, = 3000. " 
" 12 " 250 " - 3000. " 40 " 100 " - 4000. - " 75 " 50 " == 3750. " 210 25 " === 5250. 

ftrkiwe lı &ıtıkcuınm pa1'CI ~ 11alnız par.ı biriktırmı, 

oı.a, avu zam4ACl4 ıııutnizi de denemif olurıwuu. 
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• TUITGSRAM KRiPTO ampulla•ı 

ha asri fabrikada 
• 

imal edilmekleclir. 

TUNGSAAM ICRIPJON lambalarını 

tema11az ettiren oarlalc ve be11az ısılı 

burada vazedilen 11a1ısell randımanlı 

hususi makineler ve aıaıı dakllce ile 
lstlllsall kabil olmustur. 

fJDU-R L-R iJififlDffl LEff iST AN BUL - ANKARA - iZMiR 

ZİRA AkT BmAıNİK AS 1 ~il 
Kurulu11 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şuha ve aJanı ıded. : 265 

Zirat ve ticarl ber nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira'ık 4,000 Lira 
4 " 500 .. 2,000 " 
4 .. 250 " 1,000 " 

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

" 20 ,. . 3,200 ,, 
.~lKKAT: Hesablanndaki paralar bir aene içind 50 lirada 

duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazl:sile n "'8iı 
Kur'alar senede 4 defa, 1 'Eyl6L 1 Birinclkln 1 verilecektir. 
ran tarihlerinde çekilecekth. un.. Mart ve 1 Hazl. 

~ 

Grip, Nezle, Nevralji, Baş, Diş, Kırıkhk, Soğuk 
a·gınhkları ve ağrıları teskin eder. 

( TiYATROLAff ) 
Şehlı tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında 

&kfam Hat 20,30 da 

O Kadın 
lltlklll caddeal tom•dl tımunda 

1.qam 11u.' :ı!0,30 d& 

Oğlumuz 

Balk Opereti: Bu akşam t da 

La Maskot 

ilan Tarifemiz 
Tek ıiitun santlınl 
·························· 

Birinci sahile 400 
ikinci t.ahife 25() )) 

Üçüncü sa.hile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 • 
)} 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktardı~ lllln yaptıracaklar 

ayrıca tenz1latı1 tarıfem1zde1:1 Istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa llA.nlar lçln ayrı bir tarife derpiş 
edllmlştir. 

Son Post.'nın tica.rt llAnlarına aid 
tşler için şu adrese müracaat edll
melldlr. 

İlancdık Kollektlf Şirketi 
Kııh•amımzado Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeo 

SABİPLEBI: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞ.tKLlOlL 

270335 No. 
270332 No. 
270331 No. 
270337 No. 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

BiRSEN ALAN 
BtR AN - Tango Mnzik · Necip Cel41 
GÜNLER - Tango Müzik: Necip Celal. 

KÜÇÜK MELAHAT 
YüzO GÜZEL BENLi - Gazelli beste 
USANDIM AR flK DOSTLAR - Hasan Gtller 

NEDİME BİRSEN 
FATOŞ EVLBR YAPTIRMIŞ - Hicazkar tOrkn 
HÜRÜNÜ - Kııstamonu oyun havası 

REFiK BAŞARAN 
KARŞI DAÖDA SIRA BADE~:LER - Halk şarkısı 
KARADIR KAŞLARIN - Hıtlk şarkısı. 

'bı ............. , ... !!ml ............................ W/I' 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblanm 
kökünden teİnizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını. e$k1 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık id!ar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. B')l 1drar temin eder. İdrarda kumla-

rın, mesanede taşlann ~şekkülüne maru olur. 
DİKKAT: HE L M O B L ö idrarınızı tcmizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Mö
dtlrlilğünden : 

Okulumuz dökümhanesinde foni ve bro:i!!a ald her nevi döküm i§lerl h&m. temi& hem 
ehven olarak dökülür. (998) 


