
... HA L K 1 N G Ö Z Ü 

~ALKIN KULAGI 

ttALKIN DILI 

Yazı işleri telefonu : 20203 İdare ~leri t elefonu: 20203 Fiatı 5 KurU4 
• 

Tasarruf ve Yerli Mali 
Haftasi Başvekilin 

nutkile başladi 
Refik Saydam, ihracatımızın artması, 

1'-i:ai.Audi .,.a had ad auda da_hifde spekülatif fiat tereffüleri ve 
~ mıllı para mevzularına temas eden 

usra, miltareka 
teklifini reddetti 

bir baçak IDilyou çok mühim beyanatta bulundu 

Sovyet askeri var 1,. ................ Başvekilin nutkundan bir parça ................ , 

Büyük taarruz için bu kuvvet dahi kafi görülmüyor, 
Rusyada terhis edilen efrad tekrar silah altma almd1 

l <CDünyanın en daldağalı bir devrinde yaflyoruz. Türlr milleti ı 
~ vcılrar ve temkinli durutu •amimi birWc manzaratı ile bütün cihanın 
l ruud takdir nazarını celbediyona halrlrında lena dürüneesi olanları 
~ da o Iradar hayrete düfiirmektedir. Tiirk milleti do1tlaklarına uıdılr, 
~ Clfıi lt.alble kendi mUli hududları dahilinde •akin çalıımalı rJe yafa - ~ 
l md azmituleJir. Bu birliği, ba aülainu v• bu ~'fllla azınini bo-.alj 

l~::~.:: .. ~~-.:~~:~~==············-······ .. ·····-··· ......................... -..... . Flnler 5 Sovyet böiUöUnU daha imha ettiklerini bildiriyorlar 

Refik Saydcım Ankara Halkevinde nutuk söy·e-rke rı 

~ov 
12 

b Sov ye
1
t -ibeFinl4ndiya hududunda bir Fin mt ü fr_~:_~~ ................................................ -... . 

~) a (Röyter ajansı ildlr i - i e yaz R'UI.9yanın işgalinden sonra er-
'her -; İtiınacr edilen bir kaynaktan h a - hlıs edilen bir kısım Kızılordu ihtiyat ef-

Ankara 12 - Başvekil doktor Refik 1 Bu münıase'betle Halkevjnde yapılan 
Saydam bugün saat 16 da Halkevinde topla:nt!da, Vekiller, aı:ı;eb'us~~r, Veka~et -
söylediği bir nA.ttukla onımcu tasarruf ve ler erkanı, :matbuat mumessı.leri ve knla-
yerli malı haftasını açmıştır. l (Devanu 8 inci sayfada) 

a ltıdı~ırıa göre, Polonya Ukranyası (Devamı 9 uncu scyfada) 

la ·---- ..... ·--··· 
•w1oskovan1n cevabi 
Cevah, verilen mUddetln h/tamından Iki 

saat sonra Cenevrege vardı 

~e 1~ (Hususi) - Finlandiyanın 113 ler ko.m.isyonu bugün mesaisine devam 
tetkik: etmek üzere seçilm.i§ olan etmiştir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

İstanbul en yakın zamanda 
~~dliye sarayına kavuşacak 

hddeiumumi avukatlara cevab vererek mahkemeterin 
\lgiinkü dağınık vaziyelinin mücbir sebeblerden 
ı~ ileri geldiğini söylüyor 
~ Oı-...- .barosu umumJ heyetinin ge -
~~'ıa.rteai günü yaptığı senelik iç -
ı..._~~ &\"Uıkatıarm derdier i konUJu -
~ ç0/~'tlj teşkilat münasebetile aded
~ ~a:ı:: ·hukuk mahkemelerininı ta -
~ l1 ~ .... t nakli meselesi bazı tenkid -
~ ltıt ~:trniş ve içtimaın merkezi sik-

-~kaıl eylerniştir. Bu arada söz a
Cil~ltra tlar, mahkemelerin ayrı bi -
ç~ı ~tılınası keıyfiyetinin birçok a· er d ~ 

~~t ll)uı;gur.duğunu söy!emişlerdi. 
~~isi l"rı.rımiz dün İstanbul müd -
~ • lt~. liıkınet Onatı ziyaret ede -
r~! ~o~~~~n bu husustaki düşünce -

~
.. d-:·•uştur. 

eıurn • 
m~ urnı ~vaben ru beyanatta 

h,;' ıta.h~r: . 
~cı:. huı e:thelerın bir binada toplu bir 
la;..._~ıd Unınası. Vekaletin de, bizim de 
":"' . Ur. Bu ~~ l'i~. A. arzuda hiz de Baroyla 

)~tı dotun;ak. zaruretler. bugünkü 
(be :nıtıştur. ı 

"•ını 3 üncü sayt•da) 1 Hikmet OMt 

:Milli Sef 
' K-ayseri 12 (A.A.) - Reisicüm

lhur İsmet İnönü bu sabah saat 9 
da hususi trenle şehrimizden ge -
çerek Sivasa gitmişlerdir. 

Sivas 12 (A.A.) - Reisicümhur 
İsmet İnönü saat 15,30 da hususf 
trenlerile şehrimizi şereflendir -
mişler ve otomobillerle ufak bir 
gezintiden sonra Erzururna müte
veccihen y-ollarına devam etmiş -
lerdir. 

....-.....~~ 

··-·························································· 

7 ev soyan 50 yaş1nda 
bir kad1n yakalandi 

Evlere kendine mahsus bir kurnazhkla giren kadıo 
hakkında adli tahk:kata başlanıldı 

50 yaşında bir kadın, Eyüb ve civa -ımış ve hakkında adli tahkikat& beJim-
rında 7 tane ev soyduktan sonra, yakalan- m.J.§tır. (Devanu 8 inci aayfada) 

Boşanmalar niçin çoğalıyor, 
kababatli kadın mı, erkek mi? 

HUkOmetin hayat1 
ucuzJatacak 

guzel bir t9dbiri 
Avukat lhsan Mukbil : " Yuva yı erkek yıkıyor. Bana 

Ithalat ta~as primlerinde fazla söyletmeyiniz. Uzun mes~ek hayatımda tetkik 
yeniden tenzilat yapıldı ettiğim acı ~akikatlerin muhassalası bir faciadır, diyor 
Ankara 12 (A.A.) - BeyneimiJel şart- Anketi yapan: Saad DerrJit 

lar dolay.ısile, ithaUıt zorluklarını berta- Yuvayı yıkanın kadın değil, erkek ... ---........ --... -~~~~ ... 
raf etmek için teve~l ediltm tedbirler- 1 olduğu bahsinde beniml~: birleşen avu -
den maada, hayat pahalılığına müessir o- 1 katlarımızın fikirlerini neşre . de~nm 

(Devamı 9 v.rh;u sayjada) ediyorum. Avuk~t İhsan Mukbıl dıyor 

ital:va ve 
Alma nya 

ki. h r 
_ Boşanmalarda amil ve kaba at ı 

rek cüz.'i jstisnasile kocadır. 
Yanlış hatırlamıyorsam Madam Ro

mentonon. «Yuva yı yapan da, yıkan da 

diı:i kustur» demiş. 
1 1 I " n · Al ı; • ta yan ar L lZ manyanın (Devamı 9 uncu sayjada) 1 
yanında otomaf ik surette /'" ...................................................... , 

harbegirmekiçin taahhütte i Yuvayı yıkan 
bulunmadık, diyorlar ~ kadındır 

. Roma 12 .~A.:A.) --: corriere .Deııasera ~ Yazan: Nu s ret Sa fa Coşkun 
iazete6i, büyıij..k taşıst konseyı r uzna - i . ad 
mesinin, İtalyan vaziyetinin eayet sarih i y GTuılli ICIYllft Cl 

(l}evaau 3 üneü •:rfada) "--·-·········-·--····-......... _ • .) l h8an Mukbil Bm 
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2 Sayfa 

Hergün 
Pahalılık hareketinin 
Bir ucu ihtacat işine J 
Dayanır 

E. U. 

M uhtelif eşyıa fiatlarında görülen 

pahalıianma hareketi birkaç haf

ta var ki, günün meselesi haline geldi. 
Gazetelere bakıyorsıvnuz, muharebe

nin daha ilk günlerinde başlamış olan 
paı'halılanma hareketinin devam ettiği 
noktasında müttefiktirler. Bu hareketin 
bilhassa manüatura eşyası üzerinde gö
rüldüğünu söylüyarlar ve ihtikardan 
baJ-ısediyor lar. 

Hadise doğru ve hadise üzerinde gös
terilen asabiyet te tam.a:rr.en yerindedir. 

Dün şahsan te<:rübe ett\m. Alışkın ol
duğum bir manilatura maddesini alacak
bm. Paz.ari..ıkmz satış. kanunun yapıl -
ınasmd.an yarım asır evve-l tatbike ba§
lamış o1an çok eski bir mağa.zaya gittim, 
aldığım madde için benden 695 kuruş is
tediler, halbuki pek iyi hatırlıyorum, ge
çen sene sy;nıi madde için 495 kuruş ver
miştim. Yükselme nisbeti yüzde 40 dır. 

* Hadisenin sebebini arayanlar derhal 
hüküımlerini vererek: 

- İhtikar, daım.gasıru yapıştırıyorlar. 
Bu kelimeyi llerhangi bir zamanda bir 

maddenin fiatı göze görünmiyen bir se-
belble yükseldi mi mutlaka işitmişimdir, 
fakat idari tedbirlerle önüne geçilmiş 
olduğunu hiç ıhatır1amıyorum. Yalnız bu 
defa müstesna bir harekete şahirl' o·dum. 

Tioa~t Vekili Nazrrj Topçuoğlu tica
J'(>t kaidelerini sadece nazari olarak de
ğil, ameli alın-ak ta ö!h-enmic:tir, bütün 
mekanizrr-~ı bildiğini gö:.U>rdi. 

Bir müddettenberi ş hid olduğumuz 
fiat yükselişinde ihtikarın gerçelkten mü
him bir rolü vardır ve Ticaret Vekili bu 
rolü tMirsiz bir hale getirmenin nasıl 

mümkün olabileceğini derhal bu'muştur. 
ittihaz etti~ tedbirler arasında bilhassa 
iki tanesini çok mü'him buluvoruz: 

1 - İthal~t tüccaı-ımn dışardan getırt
tiği malı bnnkay terhin ederek veya bir 
müddet g,ümrüktc bırakırak piyasaya 
çıkarmadan önce fiatıann yükselmesini 

SON ·POSTA Birincikanun 

r Resimli Ba.kale: La Roche/oucauld der ki .. : 
Sözün kısa sı 

MukrıfJe!e .. Muahede •• 

'""-----E. Ekram Talu --

V mtm1i Har:bden :sonrn kulak].s.rl' 
mıza sık sık şöyle sözler akseder 

oldu: 
-Filan devlet falan devletle ar .. .f.arı."· 

daki dostluk. ademi tecavüz, ticaret ,·e
yahud diğer herhangi bir mevzua dair ,_cr 
l&n ırnul.-avelenin hü!kiim.9üzlüğün:l n~n 
etmiş! 

Bu türlü haiberleri duyan ve dünyanıil 
bu gıaoyri makul vaziyeti içinde htıln ~a; 
kul olmağa çalışan ad'am kendı kendın 
şöyle bir sual soruyor: 

1 - Madem ki muahede ve mukavelele-
rm altına konan imza ya riayet eden Y~fA 
tur, {) halde cihan diplamatlarmm b~ 
anlaşma peşinde koşmalarına ne lü7iUJ11 
var? 

Dır fıkir bır elbiseye benzer. bir yüzü cskidtkten ~onra 
da tersi de kullanılır, hatta ıztırar halinde tersı de kulla -
mıdıktan ~nra eskimiş dlan ilk yüzüne avdet etmek müm
kündür. 

Yer yüzünde yeni fikir, ::~ni teşebbüs, görülmemiş harc
ket çok azdır. İnsanın mehareti eskiyi yeni gibi gösterip 
göstereınemesinde, asırlarcaı evvel biliJıen. 'bir fikirden yeni 
bir menfaat çıkarıp çıkaramamasmdadır. 

Hakikat budur ki, bir iki devlet istiSn; 
edilecek olursa diğer!eri beşeriyetc Q

0 

çirkin ve gayri ahlaki bir l'ltisal gÖSter: 
mektcdirlcr. Hatta içlerinde bazıları dıı 
ha da ileriye giderek, ahdc vefa göst~· 
nrok dürüstlüğünde bulunan milletlcft 
·aman m icablar.ı-n ı taıkcUr · edenuyccc 
.adar geri, miskın ve zayıf telakki edı· 

yor:ar. ı 
Bir muahedenin altına imza koyırllll} 

0 
neticesiz bir merasimden ıbaret saY:ulıa· 
devlet adam1arı bizzat kendi yurddaS

1 
ı. 

rına da suiımisal olmak suretile fenB 1 

ettiklerini idrak eylemiyorlar mı? tC' 

Bomba mucidi 13 
Yaşında bir çocuk 
13 yaşlarında 

bir İngiliz talebc -
sınin yeni bir bom 
100 icad ettiğini bu 
sütunlard ı oku -
mu&runuzdur. İle
rinin yüksek alımi 
diye anılan bu ço
cuğun icad'ını, fen 
adam'nrı aliika ile 
karşılamak

tadır. Resimde 
kcr:disini bir ma -
kıne ile uğ~ırken görüyorsunuz. 

r·--................................................. ~ 
Hergun bir f1kra f 
TEhlikeli sahne J 

Tiyatronun en kıymetli aktörüne, ~ 
yeni piycste bir ro' verm~lerdi. Ak - : 
tör ıkincı perdede yüksek bır yer -
den sahneye yüzü koyun düşecekti. 
Aletörün düştüğü. zaman yardanw.cısı 
ihtimali pek fazla idi. Tiyatro müdil

rü bunu gözönünde tutarak, aktöre 
benziyen birini bulmuş, ve piycstc'ki 
rolün bıı kısmını ona yaptı,.accıktı. • .. 

Aktöre haber verdi: 

Artık mea,ud olarak 
Dolaşan eski haydud 

Amerika
lıların meşhur 

tıaydudla-

rınd-:ın Alkapone -
nin serbest bıra -
kıldiğını bu sü -

A!hde vefa sosyal hayat ve ni~ın e.Jll' 
mel taşlarmdan biri ve ~lki en ön ~i~ 
lisidir. Her ferdin gündelik hayatta re 
riştiği bütün işler o ferdi diğer ferd~e ':/' 
bağlıyan bir sürü mulrovelelerl-: ınu :atl 
yed'dir. Herkes bu mukavel~~~~n b~}tir. 
fuı.y-<kı:sını, ·bazan da zararıru gorur. L avf!' 
her ne pahasına olursa olsun o muk fti!· 
lelere sadakat göstermekle mükellc c:ı· 
Aksine hareket ettiği takdirde. sosyal dıır 
znianın dahilindeki yeri kendısine 
gelrneğe başlar. 1g· 

Dünya a tüst olmamak icin vnpur sO' 
rm, tren1erin vaktinde kalkmaları~ eS' 
ka:klarda arabaların sağdan gitmele~ı. 
nafın tam ölçü ve terazi kulla ı.ıfl 
borçlunun borcunu ödemesi, korll~~esi, 

tu.nlarda yazır.ış - komşuluk haklarma riayet eyk . ..- C" 

tık. Boş bir adada rr.ektublann sahibinin eline vaktin~~le' 
bUlunan Alkatroz rişmesi, kavinin zayıfı ezmemesi. deaY~ı 
lh 'Sh · de tin vatandaşa vatandaşın devlete 5 ,re 
~pı an:_sı·n_ :e ı ve müzahe-ret' göstermesi lfızımdır. ilC 

kız se<ne omur çu- bütün bunlar zımni birer mukavele 
:rüten Alkaponeyi kurulmuş vaziyetlerdir. rıni.i 
burada mes'ud bir Hergün imzasım inkar eden, ta~ bO" 
halde otomobille dünden nükul eyliyen, muahedelcrırH'et 

?.an devlet adıa:ınlarmı bese J3ll' 

be1ı:lemes:i mümkündür, banblar bu yo- Kanadalı leş;zlerin teberrüü 
lun takib edilernemesi için mal üzerir ,.. Kanadalı lbeşizler, muhafızları vası _ 
avans verme muamelesini tatil edecek- tasile Kanada Kızıiliaçı cemiyetme 200 
lerdir. İngiliz lirası teberrü etmişler ve: cKusu-

2 - Gümrüklerde vaktile Almanya- rn bakmasınlar, biz çocuğuz, kumbara _ 
dan getirtiJmiş, fakat t~rifenin hangi mızda bu kadar para birikmişti. Onlan 
maddesi hükmüne gire-ceği noktası üze- verdik!,. demişlerdir. 

- Hiç korkmayın, size bcnziyeoı 

biri bulundu, tehlikeli sahneele sizın 
yerinize o çıkacak. 

Aktör, tiyatro müdürüne rıc.ı eth: 
- Ne o'ur, dedi, ona söyıeyin; 

§imdi benim evime kadar gıt.sin; ka- ~ 
rıma, bu gece eve gıtmiyeccğimi de E 
haber verip buraya dönsün! ~ 

gezerken görüyor- düşmam acidetmek yanlış değildır. bı:t~ll' 
gün içi-nde çırpındığımız bubranın l'furdll 
ca scllebi. bu çirkin göıoeneğin do,. 

sun uz. 

İngi:tetede yal t:e kotra 
sahibierine askeri 

ğu ahlak bozukluğudur. lt icifl 
Bu ahl~k bozuk uğunu düzeJtrne ıtJef' 

gelecek nesiller epey zahmet ~e~ec:nıatıı 
dir. Zira, sosyal nizaır..ın iadesı, m; ıııef' 
hakkarniyet, dürıüstlük ve abde ve n "--- ____ .,~ vazifeler veri~'di 

rinde tereddüd edildiği icin çıkarılama- ================ İngiltere Kral ve Kraliçesi İngiltere bahriye nez:ıtreti neşreyle-
humlarını iadeye bağlıdır. t le 1Jif 

Bu acı düşünceyi tadil edcı?, .. eidisill 
tesellimiz, biz Türklerin, bu kotu ~ l>il' 
QOk şükür dışında- bulundugumuzı 

mış 2 milyon liralık manifatı.ıra esyası 

vardır. Bu eşya bir defaya mahsuc; olmak 
üzere as~ari tarifev·e göre gümrüklendi
rilerek r;ıkanlacaktır. 

Görülüyor ki TicaTet Vekili cok iyı 

bildiği mekanizmarm oo ca-n alacak di!;
lisini derhal görmüc; ve bu dic;1ivi ic:lr>
mekten alıkovacak tedbirmi de hemen bul 
muştur. Yalnız bu tt>dbirlerlf' vaıivetin 

muharebed('n evvelki hale gPlece~ini ü
mid edersek kendi kendimizi aldatmış 

oluruz. 
Pahalılaruna ibareketinde biri onune 

geçilebllecek, diğeri de geeHemiyecek iki 
vaziyet vardır. Önüne geçilc>bi'ecek va
riyete Ticaret Vekili en doğru tedbirler
le karşı koymuştur, bunun t('sirini mu
hakkak ki göreceğiz, fakat bir de önüne 
geçiJemiyccek vazivet vardır ki. o da 
doğrudan do~ya barbden doğmaktadır, 
tabiidir. 

nır, d~ piyasada ise gerçekten az çok harbdenberi diği bir emirname ile bütün kQtra, yat, 
yüksc!.me vardır ve bu yükselme oradan motör sahiblerini askeri vazife ile mü 

rnektir. .. .. n Jttlt· 
Neci'b Türk mi~eti verdiği soz:ı tlltııf· 

siyetini Tanrısımn kui.siyeti ile bır. ıiir~'' 
«Söz bir, Allah bir!:t darbımese 1 

çedir!. 

getirttiğimiz mallar için bızde de tesirini ilk defa t yairoya gittiler kellcf kılmıştır. Bunlar istikşaflarda 
gösterecektir ve taıbiidir. Bütün ıresele cİngiltere kral ve kr:a 1içesi harbdcnbcri, v-.zife göreceklerdir. Bilhassa tc.r.1telba 
dış piyasa ile iç piyasa arasında nıüvazc- ilk defa ~larak tiyatro!~ gıtmışıerdır.ı h~_r ~·e ~a.yn aramala~ında . bunvl~rdan 
neyi muhafaza edebi'mektedir. Bu ise ih- Miıtemadı teftışlerı yuzunden epeyce buyuk ıstifadeler ternın edılecegı mu- ..,r j,J 
racatımızın artmasına, yani hariçten mal )'Qrulmuş .buhıınan kraiıçe, seyrcttıgi ı hnkkak 2ddedilmektedir. e. Ckt!tUn r C/~~ ... 
getirtebilmekliğimiz için, istedigiıniz ka- ıneş'cli revüleri büyük •bir hazla scyret - Bu gibi bahri merakib sahibieri bab ..... _ ..... _._ .. _ ........ _ ............... -diişiiP 
dar getirtebilmekliğimiz için elımizde mıştır. riye nezaretinin bu emirnamesinden Bir arnele 7 metre yüksekten 
fazla miktarda eanebi parası bulunması- revkalade memnun olmuşlardır. Neza- yaralandı . J'll~ğı<• 
na bağlıdır. Brzce muadeleni:ı en güç Na"rılr~on hi1TJiik ret onlara cfahri zalbih rütbesini ver- Sultanhamamında' Ata Refilt ııfl'l= 
noktası da bur.adadır. ! mi.:;tir. Fakat her bir yat ve kotraya zasma aid enkaz işlerinde çalışda~ ... bi• burun/u ları st-v•tm:s. ... V • ı.l•· * bir bahriye çavuşu ikame eylemiş - lelerderı Karahisarlı Hüseyın,v 1r~0

1 

İstatistiğin gösterdiği hakikat şudur: Napolyonun buruna- pek chemmiyet tir. rinci kat mendivenleri yıktı.gı s pdtıı'l 
Türkiye üç ay evveline gelinciye kadar verdiğini bPiyor musunuz? .. Askerleri - 7 mE'tTE' yiikseklikten dUşerek bsşı 
ihracatının yüzde 70 ini Orta Av rupaya ı nin. zabit ve kumandanlarının burunla- 1 ngiliz K rab cephey e ağır surette varalanmıştır. ıc t>i!' 
yapıyordu. ithalatının bir 0 kadarını da ınnı tetkik ederek büyük burunlu olan - d k '-·aral! amcle ifade verenüyece1 .:ı 1rıl· J! .' er e n .ı. }(a c 
oradan temin ediyordu. Bugün 0 yo! ka-ılan terfi ettirdiği. zira bu gibi insanlarm halde Cerrahpaşa· hastanesine şlııt1 • 
panmıştır. Şimdi bizim için mcselc, bü- ce~r çıktıklarını tecrube ile anladığı bir İngiltere harbiye nezareti, kralın cep- mlş, kaza etrafında tahkikata ba 
yük mesele ithalfıt kanalını olduğu gibi tanhi vakı_ad_ı_r_. ------ heyc vaki olan seyahatini giz.li tutmak is- mıştır. .-ptşt• t 
ihracat kanalını da serbest memleketle- A H 1 temiş. fakat k.rıaJ bu kararı bozarak: Bir tramvay bir kamyonla ç~ ,erı ,rtı * re çevirebilmcktedir, ve anlaşılıyor ki f!a 0.'1 Uf171S nt nrıraz sat/ı - Tebaamın benim nerede bulundu - Sirkeci _ Topkapı hattına işlı) iJI1' 

Dün bir manifatura taeiri ile koınuşu- bu yol üzerinde yürütmektedir. Bunu ya- Üç d>efa Derby yar:ışlannı kazanmış o- ğu:rnu bilmesi hakıkıdır. Fransaya yapa - Hasanın idaresindeki traJ'll tB ' 
yordum. Banıa şunları söyledi: pabildiğimiz takdirde muhtelif eşya fiat- Ian meşhur Ağa Han, yanş atlarından cağım seyahatin haberini Alman kaynak- ;a:asa'h virajını dönerken, kaJ'Şlı.-ııl ' 

- Her şeyden evvel bu mağazanın larmda gördütüımüz yükselme hareketi- 33 tanesini, 45 bin İngiliz lirasına sat - I.armdan almamalıdır~ demiştir. Bunun afşt gelen soför Salahattinirı ~ılitıl'· 
· d ı b'tm· .. · d T -.l'... tl...· t b- b' ra an • rPu;j .. ...,. sermayesinin mahiyetini te.:>"hit etmek la- nin çok ha:fif kalacağına inanabiliriz.. mıştır. Satış iki saat ıçin e o up ı ış, uzerıne c J..IVIıvıa ma !Ala urosu ır ı kta olduğu kamyonla ça vıw· 

anma · ve rı· mn. Eğer bu sermaıye şu kadar bin lira- E. U. en pahalı atlan Amerikal.:ılar almışlardır. bül'ten neşreylemiştir. Bu müsademede kamyon 
9 

\J~1· 

dan ibaretse ve ben elimde mevcud malı ·~::::;:::;;;::==:=================;;:;;::;;;;;;:;;:;;;:::;=;;;;;;;;;;;;;;:==:;::==:;;;;;;;============~' vo.y eh~iyetli surette hasar _,,.,.• 
satıp şu kadar bin lirayı toplıyarak bu l l 1 S T E R 1 N A N M A l mıı::lardır ...... - • .-· 
işden çekilccekscm ortada mesel e yok- S T E R N A N • .... : ......... T ...... A·······K···--V··· 1 M 
tur, malımı dü.nkü fiatile verebilirirr., 

Bir arkadaeta ı:u fıkrayı okuduk: şündüm. Mağazanın karşısındaki bir tanırlığa ba~ vurarak, yok eğer benim sermayem şu kadar fani- ,_ :.-
c- ibtikardan, gittikçe azıtan, gemi azıya alan piyasa biraz evvel pazarlık ettiğim cam sileceğini almasını ' rica la. pljaana, kravat, kumaş vesaire şeklin-

deyse ve ben bu ticarete devam edecek son~unculuğundan konuşuyorduk. Bir arkadaş, başından ettim. 
h ğı ı .geçen şu vak'ayı 2nlattı: - Dostum gitti. 

sem 0 zaman er ~ttı m ma ın yerine - Biraz evvel ayırdı~ınız aleti veriniz. İşte 125 Jru .... u::.-derHal yenisini koyacağım için malımı - Benim arabarnın cam sileceğini, ikide birde aşırırlar. 15 • -:ır 
günün piyasasile satmak mecburiyetinde Eheır.miyetli bir şey alımadığı için, !her çalındıkça yeni~ini Demiş. "" 

.alırım. şu bır ay içinde de üç tane aldım. Araya en çok on Fakat sntıcı, üstünden beş dakika geçmeden bu kere: oldl$ım aşikArdır.:. 
gün1uk fasılalar girmiştir. . - Evet Yere-lım ama, cl25,. e olmaz 135 ku~ isterim! * Birincisiui eskisi gibi altmış kuruştan vcrdilf'r. Ikinci- Buyurmuş. Hl"'D dE' bu insafsızlığını bir faturaya geçir -

Di1n konuştuğum manifatura taeirinin ı ü .. " .. . . . 125 , rnekten de (' k nmomı"ş. sine, 65 kuruş istedi er. çuncusu ıçın ıse Kuruş. " - " 
fikri doğru mudur, değil midir, düşün- d . 1 . d"kk. d kt Ark."dn...,m bır' elı"nde sı'lccek, un·nde faturn. ile g"'ldi. Bu utanınazlık karşısın a sınir enı.p u · an an çı ım. " "' ,uı .. ...-
miyelfm, yalnız i.şare<t <>delim ki. bu fikir b ih ik~ k . k Id ğu Ben de faturayı komisyona gönderdim. Ne cevab alsarn be-sadece tek adamıı münhasır dC'ğildir, bü- Fakat sonra memlekette ir ı t ur amısyonu ·uru u -

nu ve namuslu vatandaşların bu komieyona va.k'a ve vcsikn ğenirsiniz'? 
yük, küçük birçok ticaret müntesibinin 'k ll f bul d x-.. a·· -On bec kuruc pullu bir istida ile miiın«::aat ediniz!:t 
de 2Yflİ muhakemeyi yürütmekte olduğu hazırlıyarak yardım etmekle miı e e un u5 ... nu u - :. :. 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl muhakkaktır. Bu b~dan ş hid old ı 
ğumuz pahalılanm:a harek inin ihtika 

haricinde kalan kısmı dış piyasaya daya-l '-----------------------------------------------' 
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Birineikinun 

Almiınyanın Bolandaya 
taarrnz edeceği şayiaları __ 

tekrar meydana çıktı 
liududun hemen tamamile kapanması ve hudud 

civarındaki hazırlıklar buna delil gösteriliyar 

ti, :<tı:a 12 (A.A.) - İngiliz gazetele - raftan Holanda budıudu civarındaki Al -
ti~etit1 sahada ·bilhassa Rolandanın va- man masyonlan mühim miktarda mü -

bane alakadar olmaktadırlar. himmatla doludur. Almanya - Lüksem -
~~ttiı/ ~"Pre.ss gazetesinin askeri mu - burg bududurıda da geniş askeri harekat 
.\~ dıyor ki: vardır. 

~~~ taanya - Rolanda hududunun he -
ltolatıd l'llatnile kapanması, Almanyanın 
\~l:'ği ay~ karşı bir kı~ taarruruna ge -
dir. 'ti tıe ışaret eden delillerden birisi -
l~tin ~ıl F'inlandiyada mütecaviz, göl -
tııı ı:ıa nınası sebebile bir kı~ taarruzu -
ltaııa ~arı dikkate a1dı ise, vaziyet Rolan
'ı fa aYnidir. Burada da, müdafilerin 
hatı~tı erezanlar vücude getirecekleri su 
bi·ir. ~ '<>ğuk hava neticesinde buz tuta
t~tn sebeple Holfındad:ı da bir kı§ se

a\'antajlan mevcuddur. Diğer ta-

Alınanlc.r Polonyada 
i .. ooo kişi)i daha 

~ . Idam etmişler 
hıt:atie 12 {A..A.) - Havas ajansı bildiri-

~olon . 
~· llo/a IStihbarat merkezi, Almanla -

liııt lıa:Qııyadla, kıtale devam ettik -
~~~ h ber vermektedir. Pornan eyale-
~t ~er SUlıfa mensub beş bin kişi, te
~ir. ~ \'eya toplu bir halde idam edil
tınıtq Velrn~nlar, her tarafta, entellektüel 
~~~ti te}l'l'ühban sınıfına mensub kim -
'lllı.ıııe ıne tutmaktadırlar. Bu imha u
~,~ğınen, Polonya mukavemctı a -

1\tadır. 

ı.t;:n, tüneli 
ıı~ .. b . -

. hıter bitmez tünelin 
p~:.llşasına başlanacak 

ıı.l ıs 12 
l· ':ıtı dl' (liususi) - Fransız nafıa 
~~ara\· ~onzie mecliste beyanatta bu 
br ~~ arb biter bitmez, beynelmilel 
lı.l.. ret ""' h' . . 'k . b t . b·· \4na11 M •<~a ıyetını ı tısa e mı§ 
~~ ~di~ a~ tünelinin inşasına teşeb 

Ylell'l:~t' esınin mutasavver olduğunu 
~a ·-w ır. 
~ t~~ <len· · ı 
~ ııneı . ızı altından a·çılacak o an 
~:~e ba ~ıtnaU Fransa sahilini İngil
''ıı s011 glıyacaktır. On dokuzuncu 
ı. av'-'ll" senelerinde ortaya atılan bu 
~t ı. • za 
tıı-. ''iç b· tnan zaman tazelenmiş, fa 
~l.ıtır.ır Vakit tatbikat sahasına kon 
~ ....___ ____ _ 
stonya ordular• 

~t~libaşkumandan• 
~~Oıı~~e bir saat görüştü 
~ ()ttl111

12 {A.A.) - Sta1in, dün Es
~ ~l"i k atı lbaşkumandanı General 
~~ ~lot abuı ctmi~tir. Kabul esna -
~ 1 <le h of \'e Voroşilof ile Estonya 
~t kad azır bulı.ınmuştur. Görü§IDe, 

tah·;_____ 8\irm.üştür. 
~~(ara 1!:ede yeni iki t~yin 
~~tı~lt lt (IiUsusi) - Eski Kayseri 
bı,~ı_aqlı~Yınan Ankara vilayeti idare 
~~~ Ctra tayin edilmiştir. Varto 

~hıtun eınn Sargut da Burdur 
l ~a tayin olunmuştur. 

!)~~ ~alya ve A1manya 
),~~ h llı.sta..ar ı · · 

"QI\ iQ-lce ı ıncı savfarla) 

Almanya ve Danimarka 

Bcrne 12 (A.A.) - :U:-tsler Naclırichtcn 
gazetesinin Berlin muhaöirine göre, Al
man siyasi mahfe!lerinin hattı hareketi 
İsveç ve Norveçe karşı ne kadar taarruz
kAr ise Danimarkaya karşı da o kadar ih
tiyatkardır. 

Dönen şayialara göre, Almanya - Da
nimarka ademi tecavüz paktının karşı -
lılCiı yardım paktma tahvili için teşebbüs 
vaki olmuştur. 

Bir Alman gemisi 
Sovyet tahtel ha h iri 
tarafindan bat1r1ld1 

Helsinki 12 (A.A.) - Hamburg !i
manına mensub olup Almanyaya tah
t~ götürmektc olan Alman bandıralı 
BH tonlulç Bolheym vapuru Man • 
diluotos limanı dışındcı. bir Sovyet tah 
telbahiri tarafından top ateşi ile batı
rılm!ştır. Süvari, ikinci kaptan ve tel. 
sizci mermi isabeti ile ölmüşlerdir. Mü 
rettebattan 29 kişi kurtulmuştur. 

G rb cr phesinda 
şiddetli musademel3r 
Paris 12 ( A.A.) - 12 Kanunuevvel 

akşam tebliği: 
Gece son alınan raporlar, Sarre ile 

Varndt ormanı arasındaki romtakadet 
şi;:ldetli müsaden;ıeler olduğunu haber 
vcrmektE:dir. 

Gündüz, ayni ınıntakada yeni bir 
müsad~me ve topçu at~i olmuştur. 
Biitün mevzilerimiz wynen muhafaza 
edilmiştir. 

İngiltereele bir liman tayyare 
hiicumlarına hazırlanıyor 

Londra 12 'A.A.) - Firth of Fo!'th 
lin·anın•n Alman tayvareleri tarafın -
dan hücuma uğramgsı üzerine, bu li
man etrafında 24 saatte bir balon ba-
r&Jı tesisi için balon servislerine emir 
verilmiştir. 24 saat gibi kısa bir zaman 
da yeni bir balon barajı yapılması ka
bil olmad•ğından, İskoçvada başka· bir 
y~>rde bulunan bir baraj, olduğu gibi, 
cradan kaldırılarak mezkfır limana gc
tiriımiş ve kurulmuştur. 

~os 'OV ... nın cevrbr 
l8asfarafı 1 ind sa;\·fada} 

Dün telgrafla Moskovaya gönderilen 
ve müddeti bu akşam saat 7 de hitam bu
lan tavassud teklifine cevab ge'memişUr. 
Bu vaziyet kar§ısmda, müddet yarın sa
bah saat 10 a kadar uzatılmıştır. 

Sabah saat 10 da, asamble yeni bir 
toplantı yapacaktır. 

"-~~ <\)ll'ıan anı~ttığını söyliycrek. 1ttıl-
~ ~ har~ y~ ıle bir safta, otomatik saat sonra Cenevreye gelmiştir. 
~~tadı gırtneği taahhüd etmediği- Cenevre 12 (A.A.) - Sovyet mah~l -

Londra 12 (HusuiSi) - Moskovadan 
geç vakit alınan 'bir habere göre Sovyet 
hükumeti, Fin - Sovyet harbini durdur -
mak üzere Milletler Cemiyeti tarafından 
yapılan tavas.<rud teklifini reddetmiştir. 
Sovyet'crin bu cevabı. kendilerine veri
len 24 saatlik müddetin bitamından iki 

lk •ltaı ~ Çı~· lerinde, Sovyetler Birm~·i cevabını ancak 
..,~ ~ ~a tara an bu ga.,ete diyor ki: menfi olabile-cE'ği ihsas edilmektedir. 
~~ ~dJ fın<lan hüsnü nıyetle alı - Bu mahfcllcre göre, MilJetler Cemiveti 
~~Y~ct'kti er, ayni hüsnü nivet1e de - teşebbüsiinün Rusya hakkında hakikt 
~~e ~ir~itakat bu taııhhüdlcrin Al bir tahriktir ve 24 saatlik bir mühlet ve
~ ~~~~~ ll! icab te ot~matik surette harbe rPmesi Sovyetler Birliğinin haysiyetile 
~l!ta~t t4! bo.,1 ~ttı rm ediği aşikardır. telif edilemez. 
-., 

1 ~lira ~{'~(> bbır otrmuıtiklik hiç bir Sovyetler Birliğinin Cemiyetten çıka-
-~ bır ~ar. he~ ~~8. ohrr.az. Zira, ni - rılınası. az çok kısa bir müdd'et zarfında 

~ttı ili'la ndıS{>vt.> göre verilmek muka'belei hilmisil olarak İngilter~ ve 
a~~ r \'ern· k 

l't it'b ır ,n mesru menfa- Fransa ile dfploımatik münasebetlerin ke ı ara 1 
a ınmak icab eder.• silmesini intac edecektir 

SON POSTA 

Bremen transatlantiği 
Almanyaya döndlt 

Bir Ingiliz tahtelbahiri 
gemiyi gördü, fakat 

torpille .ııedi 

Londra 12 (Hususi) - Harb patladı~ı 
sırada Amerikadan Avrupaya hareket ct 
miş bulunan 51 bin tonluk .Alman tran -
satlantik gemisi cBremen», Sovyetlerin 
Murmansk !imanına iltica ederek İngiliz 
donanmasının takibinden kurtulmu.ıtu. 

cBremen• bu sabah Şimal denizinde, 
bir İngiliz tahtelbahiri tarafından görül
mti§tür. Gemi, tahtelbahirın torpil men
zili dahilinde bulunmakla beraber, batı -
rılmamıştır. Çünkü ni.irettebatını kır -
tarmağa imkan görülmemi~tir. 

TahtcJbahir cBremen. i tevkif de ede
memiştir. Çünkü bu geminin sürati. tah
telbahirinkinden pek daha fazladır. 

Akşam geç vakit Alman radyosunı.m 

verdiği bir habere göre, cBremen. bir 
Alman lima.nına varmağa rr.uvaffak ol • 
muştur. 

Bitleri idama 
mahkum eden 

Almanlar 
Berlin 12 (A.A.) - Royter: 
Kaçak olarak çalışmakta olan eSer -

best Alman rodyosıı. nun spikeri bu sa -
bah yapı'an bir neşriyat esnasında şöyle 
demiştir: 

cHitler, senbest Al.manya cemiyetı hak 
kınızda idam hükmünü vermiştir. Size 
Almanyayı Alman milletine teslim et -
rnek ve harbe nihayet vermek için yüz 
günlük son bir mühlet veriyoruz. Bu ta
lebim.izi yerine getirdiğiniz takdirde Al
mllnyadan sa~ sa im ayrıla.bileceksiniz. 

Aksi takdirde. bu mühletin hitamında 

öldürüleceksin iz. 
Hitler, bu ültimatomu ciddi bir suret

te nazarı itlbara almalısınız. Zira icab e
den bütün tedbirleri aldık ve hiç bir se
lamet çaresi bckliyemezsiniz. Buna bi -
naen şimdi karar vermek size aiddir.:. 

ist:ıntul en yak1n 
zamanda ad'iys 

saray1na kavuşacak 
1 Bastarafı 1 ind sayfada) 

Biz, en ehven olan şekli tercih ediyo
ruz. Tapu dairesinde bulunan mahkeme
ler yakında eski Ştırayı Devlet binasına 
nak'edilecektir. Burasını, adliyeye yakın 
oldu~ için, avukatların da işlerini ko
laylaştırmak maksadile seçtik. Esacsen, bu 
da muvakkat bir zaman içindir. Yeni ad
liye sarayının yapılmasile, bu mahzur ta
mamile ortadan kalkacaktır.» 

Müddeiı.mrumi, dün yaınında adiiye 
sarayı projesini yapan mimar Asım oldu
ğu halde, Sultanalırnede giderek arsa ü -
zerinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Rumen - Alman trc1ri 
m• zakereleri 

Bükreş 12 (A.A.) - Rador ajansı bil
diriyor: 

Bükreşte toplanan Alman ve Romanya 
heyetleri, 1938 de aktedilen Almanya -
Romanya ticaret anla§masının tatbika -
tını yeni ıalhval ve şeraite uydurmak ü -
zere müzakereye devam ebmektedirler. 

Beynelmilel vaziyetİn tevlid ettiği zor
luk'ara ve bunların Romanya piyasasın
daki akislerine rağmen, müzaker~ neti -
cesinin müsaid olacağı ümid edilrr.ekte -
dir. 

Londra 12 (A.A.) - Abluka nazırı 

Cross. Avam Karnarasında bir suale ce
vab vererek: 

cAidı~ım malumata naı:aran Bükreşte 
cereyan eden Alman - Rumen miiz::ıke
releri henüz bir neticeye var:mamıştır• 

demiştir. 

Nazır. hükQmetin Romanya ihracatını 
1ngiltereye çevirmekteki ehenur.iveti göz 
den kacırma.dığmı temin eylemi~tir. 

GUmUşhanede zelzele 
Gümüşhane 12 (A.A.) - Bu sabah 

saat 4 te burada oldukça şiddetli ve 
birbirini müteakıb üç defa zelzele ol
mt·ştur. Hasar yoktur. 

Douglas Fairbanks 
kalb saklesinden Uldu 

SIRASI GELDIKÇE: 

F oy ası meydana çıkan 
beşinci muharrir 

Faziletli, ve!akar, kıymet bilir ve zeki 
dostum Naci Sadullah. dllnkii (Tan) da 
cıkan bir yazında lx-niden hahsf'tmissin. 
İnanır mısın, aviardanberi ben de bunu 
bekli~rdum. (Tan) gazetesine geçip te 
büyük muhıarrir olmadan e\ovel •Son 
Posta~ da sen muhbirdin. b<'n de .sckre
t('rdim. Senelerce b('rab<>r çalıştık 'Ru 
kadar hukukumuz var. Niltavet bütün 
do<il~nn gibi beni de hatırlıvacai!•na 
kuvvetle kanidim. 

Nasıl kani olmavım ki: 
1 -Sen ~son Posta. da ça1rsırkPrı iki

de bir «bu delikarn lıvı fazla sımart ma, 
onıa f!Öze batan reld~m larla oldul!undan 
faıJa kıvmet izafe etıme, her şeyden ev~ 
vı>l kendisine fenalık etmiş olursun. de
cHk'eri vakit ch?ksız.çınız~ cevabını ver
dim. Meşhur sinema artisti Dugıas Fairbank3 

Bu suretle senin 
San ta - Monica 12 (A.A) - cKalifor - ettim. 

nia.: 

şöhretlni müdafaa 

Meşhur sinema artisti Douglas Fair -
banks kalb sektesinden ölmüştür. 55 ya -
şında idi. 

Son Posta - Douglas sessiz sinema -
nın en JlW!Şhur simalarındandı. Beyaz per 
dede kerrdine mahsus bir janr yarat -
mıştı. (Zorro), (Bağdad hırsızı) gibi film 
leri hala hatırlardadır. 

Tan gazetesinde 
muessif bir hadise 

Aldığımız mallımata göre Tan gaze -
tesi idarehanesi son günlerde ztbıtaya ve 
adliyeye akseden bir dövüşme hadisesine 
sahne olın~tur. Vak'anın alclkadarlann
dan biri muharrir Naci Sadullahtır. Mu
rnai'eyh hadiseyi müteakib meseleyi za
bıtaya haber vermiş ve arkadaşı olan di
ğer vak'a alakadarını şik.lyet ctıni§tir. 
Hadiseye aid tahkikat normal seyrini ta
kib etmektedir. 

Tork tutunu ve ingilizler 
Londra 12 (AA.) - Times gazetesi, 

İngilizlerin Türk tütünü içme~e kafi de
derecede alışık olmama larının Tüırkiye 
ile ticaretin arttırılınasma biraz mnni ol
duğunu bildiren bir makale neşretmişti. 

Şimdi. Times ga2etesi, bu makalenin 
neşrindenberi gazeteye birçok mektublar 
geldiğini ve bu mektub'arda Türk tütü
nünün ve hatta diğer Balkan tütünleri -
nin güzel vasıflarından bahsedildiğini 
yazıyor. 

Gazetede ·bir muhabir, şu satırları ya
zıyor: 

2 - Arada sırada adım ,ııeçip te senden 
~10 uıncu vıl mer.şına nazlre yapan ve 
Mahmud Yesariye ma'hud oyunu oynıyan 
su meshur muharrir de~il mi?. sözlerile 
bahsederek büvük edebi kabiliyetini in
kar ve icıtihfaf ettikleri vakit chaksızsı
nız. cevabını verdim. 

Bu 9Uretle senin kıymetini müdafaa 
ettim. 

3 - cSon Posta. dan ayrılıp ta eski 
Son P~a sahiblerinden ikisinin nzete
sine girdiğin ve onlann sebebi anlaşıl
maz imiallerine tercilim.anlık etmekle it
tıam olunduğun ~n lerde seni kiralık 
bir tahrik makinesi. yazı mevrulSTtna 
dostluklar borcavan bir kalem mirasye-
disi ın~l f!ÖrrliikiE'ri vakit chaksı7.Slnız• 
ceva:bmı verdim. 

Bu suret1e senin şerefini müdafaa et
tim. 

Elbette !'lC'n de sana ivilik yapmaktan 
b:ı~ka fE>nalık etmemis olan bir do.crtunun 
;...,.,ini yazılarmda sövlE> bir geçfmıek 
lfıtfunu esirgemevecektin. 

Son Postanın dostun olıın sekrPt~>rfn
den b~setmek icin huldul!un ves1le de 
,.idd<'n hoı:uma gitti. thtad Hüseyin Ca-
hid cSon Posta:. nın bir anketine cev11b 
,·erirken roonancı Bürhan Ca•hldfn bfr 
t~rizine mukabele etmiş, fııkat bfz bunu 
f'ark:~f!miveorek Bürhan Ca h i(l',. fltftat 
tPJAkki ve gazeteve dercetmfşfz. 

Mademki sen ~öylüvcm;un. üstadın 
makoorlım illiç sül>'h~ıjz ~arkehnemf~b:-
dir amma benim hatırımda kaldı~ına ı!lS
re mesele şövle oldu: Hüsı>vfn Cabidfn 
vazısı Bürhan Cshide okundu. ondan soo
ra g-azeteY(' l!irdi ve ertesi ~i.inü de ken
di~i,p mukabe'e etmesi teklif olundu. 

Fak.at ben o mman ark-ıdaslara ısrarla 
sövlemm: «Mademki okuvı.ıculardan l!fz
li olarak bövle bir jc; vapıvoruz. hlc ol
mazsa vazivf'ti Nad Sadullah:ı bildirelim. 
Bize karşı duvdui!u rlerin VP mUtemııdt 
~lakn ilC" hal ve 'harPkatımızdan haberdar 
nlmak hakkını ka7arımıstır~> dedim. De
dirn amma sözümil dinletemedim. cBütüın İngilizler Türk milletine karc:ı 

.ı Benim anlavıssıı1ığrmdan bahsedivnr-
derin bir sempati beslerlikleri için ingil- ::;ıın. Haklısın doctum. GazPte seokr('tPrti-
tercdeki tütün müesseselermin müşteri - ~inin tvi tarafı nac;ıl büvük kabilivl't 
lerine 18 Virginya sigarasının yanında 2 Vf' zr>ka sal-ıibi arkadaslırl;ı berahPr C'a

Türk sigarasını ihtiva eden paketler sat- Jı•;ırken onların bu mazharivetlPrini ic;.. 
ma'arı lazımdır. Bu suret1e İngiliz tir _ tic:mar etmek ve onlar sa-veo.!'ıinda kabri
yakisi Türk sigarasına alışnuş, hem de vetli. zeki #!ÖrünmE'kse fena tarafı da on
Türk tütünü Virginyaya failt olduğu için tar kendisinden anıldıklan vakit işte 
çok ç®uk alış.mış olacaktır. Umumiyetlc 

1 
bövle benim gibi biitün an1wıscıız,ıe-ı ve 

itiyad d~ği.ştirmenin çok zor olduğu zan- gaba~cti ile dımdızlak .. ortadrı kalmaktır. 
nedilir. Halbuki bütün ruhiyatçılar bu- Azız dostum, uzun soze ııe hacct. şavcd 

k · k ı -d ~ k ben anlav1şlı bir adam olsaydım bu Im-nun c serıya o ay 01 ugunu, anca 1\ • S 
1 b. h" .. · tl h '· t 1.1 . . b dar sen<> beraber çalıştığım .ıacı • adu-ıraz usnu myc e ar~r.e ec ı mesı ıca 

1 
h 

1 
d . . . .. . . a ı an ar ım. 

ettığını soylıyeceklerdır .• Cet•ad Fc1ımi ······························································ .............................................................. . 
1 Sa -~h tan SaLaha 

Gijzel konuşmak 
Bf'yoğlo Halkevinin yeni bir t*bbÜsünü takdir ettim. Ev halkı arasında muh • 

te if mevzular üzerine konuşma musa taka<;ı yapılıyor. Bu nıevzular bazan haber • 
ııizt'e ortaya atılıyor ve Ev halkı münakaşaya dant ediliyor. Bazan da oneeden bir 
mesele haber veriliyor n bu menu üzernıe hazırlananlar fikirlerini müdafaa i -
çin söz söylüyorlar. Halkevlerinin cemi\ et ve fikir hayatımızı terbiye etmek yo -
lundaki pro&4:amlarına böyt,e bir madde katmalara ~ok yerindedir. itiraf etmeli -
yiz ki müzakere ve münakaşa usullerini bir tarara bırakalım doğru dürüst konu1. 
makta pek la'übaliyiz. Araouzda dof'uştan natuk olanlar, esk:Jerin dedlkldrl ıibl 
(cerbezei kelim) a malik olan..ar pek aztlar. ('olumuz bir mecliste en açak fikir • 
leıimizi bile müdafaa etmekten aci:ıiz. Bu ach: daha ziyade sıkılganhktau gelir. 
Dudaklarımıza kadar ıelen fikirler orada takılap katar. Ke-ndi se!>imizi iıtitmekten 
Ürkeriz. H:ıtta bir sual teveccüh etse k17.:nır, bozarır, adeta kabahat işlemi' ıibl 
ter dökeriz. Bu ceba...etlmlzden delil bertriksizliğimn:den, daha dofrusu konuş -
maktaki idmansızlıtımızdandır. bt yazanlarm fena konusanlar olduğunu söyler _ 
lu Ekseriyet hemen hemen böyledir. l\fuhakemesl ile adale mi b~aber kullanan~ 
lar serbest kon~şmanın sarrına ererler. Bu da ancak mütemadi idmanla elde edi • 
ien hünerdlr. irticalen söz söylemek l~in önre kendi sesini işitmekten ürkmemek. 
sonra dinleyenlerin tenkid edeceklerini düşünmemek lazımdır. Bu iki tehlike ber. 
taraf edilirse dimatın hazırladılı likir!~r silsilesini bozmadan birer birer çozli. 
Jüp gelirler. Aksi halde kekeleme, bO{·al:ıma, k11.arma, bozarma ve nihayet turşu 
rlbi yerine çökme birbirını takib eder. 

Be;rot:u Halkevi çok ıüzel bir i~e girişmf tır. Bütün Halkevleri bu çıııra imth.al 
f!tmelldır. Türk geneleri arasındaki lstidadl:ır böyle bö,•le meydana cıkar. ~unu dıı 
Itiraf edelim ki bugün belli başlı (·batib) denerek kuv\'·etli elenıanlarınıız yoktur. 
Fransız meclisinde her partinin birbirimlen kuvveti, acar hatibftri vardır. nu 
günkü baıınkil Daladye lnınlardan biridir. Fransız radyosunda dinled'k'miz kon. 
leransrıların her biri konuşmayı, ,.tize-1 söoz söylemevi san'at halitıe gcti·nılı, ln-ıan
lardır. Cemiyet ve fikir havatımıozın bu tmhadAki boşluklarını kapatmata çalışma • 
lıyız. Görüyoruz ki delil kalabalık kar ısmda, hatta mikrofon ba~ında bf e bir çok 
Ulm ve san'a~ sahib,.ed yazdık.larmı bile kekelemeden okuyamıyorlar. 



• 

4 Sayfa 

( e 
Şehrin kok ihtiyac• 

te iryor 
Resmi dairl! ve umumi müesseselerin Karabük koku 

kullanmalan ve daha ucuz olan sömikokun da 

~ON POSTA 

• e r J 
Emniyet Muduru 

don Ankaradan geldi 
Polise aid muhtelif işler ettrafındn 

Emniyet Umum Müdürlüğü ve Da1hi
liye Vekiıletile temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya giden Emniyet Mü -
dürü Muzaffer Akalın, dün şehrimi • 
.ıe dönmüştür. halkın istihlakine karşılık tutulması temin edilecek 

Emniyet Müdürü, dün kendisile gö
İstanbula sömikok ve Karabük koku rünün perakende fiatı her yerde ayrı ay- rüşen bir mu.harririmize Ankaradakıi 

ithali yolundaki faaliyet devam etmekte- rıdır. ter.ıasları ha·kkında şu izahatta bulun-
dir. Belediye perakende kömür satışını muştur: 

Sörnikok fabri'kada teslL-n t..iccara tonu kontrol etmek için esaslı ted:birier almış - «- Ankaraya, polise aid muhtelif ış 
15 liraya, Karabük koku 18 liraya veril - tır. Resmi dairclerle umum1 mücssesele- ler etrafmda funırlel'ime lazım !,~ı.en 

mektedir. İktısad Vekaleti, kok kornürü -ı rin Karabük koku kullanması ve nisbeten izahatı vermek ve icab eden direktif. 
nün tonuna tüccar için bir lira kar esası ucuza satılan sömikokun da halkın istih-ıle:ri a·lmak üzere gittim. 
katbul etmiştir. Tuccarlar tst:ınbulda sö- lfıkatına karşılık tutulması temin edile - Görüşülen mevzular arasında bil • 
mikokun tonunu depoda teslim yirmi bir cektir. Kay:maka.ıril.ar, nuntaka'a.rındaki hassa dosya işlerinin esa.ı:.lı bir tarzda 
lira beş kuruşa, Kar<tbük kömürünün to- kömürcü dükkfınlanm. :kontrol edecek, tamdmi meselesi vardır. 
mınu ~ altı lira yiı'.IJli beş kuruşa ver 1 kanşık kömür satanları tesbit ederek ce- Bu mak<:adla yeni sene bütçesine i-
mektedir. zalandıracaktır. ca·b eden tahsisatın konulması temin 

Karabük koku sömikoktan beş buçuk 1 Sörnikok ve Karabük kokunun s.atış iş- edilmi~tir. Bu sayede en mütekamil 
lira daha p<ihalıdır. Kömür nakliyesi için lerine e~lı bir müdahale yapılmadığı bir şekilde Arşivli Kardeks sisteminin 
Karabükten Zonguldağa kadar ton ba -ı takdirde bugünkü kanşık hal devam e - tatbiki mümkün olacaktır. Bu arada 
şma J30 kuruş ma~af verilnwktedir. decektir. Çünkü, şehrimizde üç bin ton seyrüs<>fer işleri etrafında da mühim 
Zonguldakta v.agondan vapura körnürün Karabük koku stoku mevcuddur. Halk bazı kararlar a·ldım. 

Devlet Denizyollari 
Müdürlüğü 

Işletmesi 
Ilanlara 

Um um 

. ~n~ · 
ı - Idaremiz ihtiyacı için satın almacak 500C kilo ot vejltal açık eksi.ltmeye 

muştur. 

2 - Muhammen bedel 1750 llrn olup muvakkat teminat 131,25 liradır. \'\'tl 
3 - Ekslltme Tophane'de Umum Müdürlük Alım Satım Komisyonundil 28 g. )!: 

1939 tarihine müsadll Perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. .. cıı•' 
4 - Nümune ve şartnarneyi görmek için Malzeme Müdürlü~üne her gün ınüt' 

olunablllr. sc!· 
5 - İstekiller yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle komısyonn 

melerl (10285} __.-/ 

Samsun Beledi ye Riyasetindeıı=. 
Denize akan Samsun oehrt lA.ğımlı:ırının sahile müvazl blr kanalla Merd ırın;~~ 

akıtılması için yapılacak knnallzasyon projesı 8/11/939 tarihinden itibaren 4 

müddetle açık eksitıneye konulmuştur. 
ı - Proje bedell olarak 900 llrı:ı ücret verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat 67 Ura 50 kuruştur. 
8 - Şnrtnanıe bedelsiz olarak: belodlye bapıühendl.sll~lnden alınacaktır. s4 
4 - Açık ekslltme 18/12/939 Pazartesi günü saat 15 de belediye encümeninde ,-e 

sayı-ı kanunun hükümlerı dalresinde yapılacaktır. :11 
Fazla tafslllit almak lstlyenlerln belediye başmühendlsll!llne müracnatıarı 

olunur. ~ı0020.ıı ./ 
------------------------------------~ 
Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığınd~:" 
Yıldızda bulunan okulumuz talebesi için (200) ve müstahdemln için de (53) t1J. ~ 

ce:n'an (253) takım elbise ihalesi yapılmak fize~e 29/12/939 tnrJhlne rnstııyıın sılg.e.Y 
günii saat 15 de GUmüşsuyunda Yüksek Müher.dls mekt.ebi muhasebesinde ıopl 
olaı~ konıl.syonumuz huzurunda kapalı zarf usulü ne eksiltıneye konmuştur. js. 

Eıbl.s~lerin muhammen bedeli (5060) lira ve ilk teminat (379) Ura (50) kuruşt~ed 
tekiller şartname ve nümuneieri görmek ''e llk teminatı yatırmak üzere etsU ıcteb 
bir gün evveline kadar okulumuza ve ekslltme günü de Yüksek MühendiS nıe tl-.,_ 
gelmelerı 2490 sayılı arttırma ek:Biltme kanununun tarifatı ve şartname muclblnce uJil 
zim e~ilecek tcklif mektublannın eksittmeden bir saat evveline kadar komts):e ~ 
za makbuz mukabmnde verilml~ bulunması lı\zımdır. Postada vnki olacak gcel 
zeret olarak kabul edllmez. (103 ı5) 

tonu yüz paraya taşmmakta, 27 kuru§ li-

1 

pahalı -bulduğundan bu kömüre yanaş - Ezcümle, polisin seyrüsefer i~ lerine 
man resmi verilınekte, tahmil ve tahliye rnamakta, ve bu kömürler alıcı bekle - oid bilgisini artırmak maksadile şeh
masrafı 42 kuruş tutmakta, 30 "kuruş ~e- mc.ktedir. rimi?.de bulunan polis kurslarının 
~~~~~bh~~~~nl~ ~~~~~~~~ ~~~~~rına~ft~a~~~~ ~·-•••••••••••••••••••••••••~~ 
tı'lfuula kadar her ton kömür 250 kurll§a tükenmiştir. Glin,ük istih.sal yeltunu 1 ~0 1 rüs~fcr dersleri ilnve edilmiştir. Bu 
taşınmakta ve aynca ton başına 15 kuruş tondur. Fabrika her gün çıkarılan malı df'rs ve bilaiJerden halkımızın da İsti
sigorta parası ilave olunmaktadır. İstan- İstanbu,a göndermekle ~eş~ld~.r._FD • fadesini mllmkün kılabDrnek için. sey
bul limanındaki masraif her ton üzerinde yosa. havaların fırtınalı gı~cs~ yu zunden 1 rüscfer takrirlerini halka gazeteler va 

Yarın akşam A AY Sinemasıl1°9 

'b . germler yan:ışmnamakta, komurle!' Zon - ta .1 . t . d -. 
85 kuruştan ı arettır. ld kt 1 -kı kt d' H sı sı e neşır ve amım e eccgız. » 

. t 
Aşk sahnelerini en güzel ve en canlı bir tarzda yaratan çift e.r tiS f 

LO. ETTA YOU G - RICHARD GREENE 1 gu a a vapur ara vu enme e ır. er ----- __ _ 
Bu işte. eh~i!etle nazarı di~kate a- gün Zonguldağa geti~ilen sömikoklar, bir Atatiirlr köpriisii diin sabah açılnınadı 

lmacak cıhet, somıkok ve Karabük ko - kısım tüccarlar tarafından satın alınarak 
k d , rd 1 dık h 1 Atatürk köprüsü dün bazı arızalar 
runun. epo. a. an. a ın ctan s. on_:a. n - öteye ıberiye gönderildigı-·nden, İstanbul 

saadete doğru koşan tatilılerinin parlak yarışlarını tasvir eden 

Düşman Çocukları k I d lrnd d - f ytizündcn açılamamıştır. 
m e ıne gı mcıye ar geçır ıgı sa - için vapurlara ~iklenen kömürler pek 

hadır. Vasati olarak Karabük koku pe - a'Zdır. "- Du yüzden birçok vapurlar ve yel-
rakC'ndecilerde tonu 29,5 veya otuz li - Tüccarlar, Karabük kokuna, sömikok kenliler Haliçten dışaırıya çıkamamış-

:f k 
. lard:~ 

radır. Yapılan tetkik'ere· nazaran a ir kömürlı:'ri gibi rağbet edilmesini ternın Köprünün arızası dün geç vakit ta
Renkli ve fransızca sözlü filminde göreceksiniz. ıı· 

Hissi, mücssir, ve gayet güzel bir filmdir. Yerlerinizi evvelden aıdırı!l halk Karabük kuk"U:nun kilosunu 3.!; ku - için İktısad Vekaletine bir teklıfte bu - mir eniimiş olduğundan, bu sabah er. 

I!JıiiiZ!I~ Hergtın hi::ılerce kişinin akın ettif!i - Şöhreli dıllerde destun 

IUŞl satın almakta. bu yüzrle>n kömürün lunmuşlardır. Bu tekiifte Karabük ·ko -
~nu bilfıil 32. 33 liraya- gelmektedir. Pe- kunun da sörr.ikok fiatı :izerinden sahl- kenden açılacaktır . 

""""""""""~~~~~ r::ıkendccilerin sömikoku, Karabük ko - ması için Vekaletin her iki kömürü tüc -
)una.karıştırarak bir halita yaptıkları ve ı car1 ara avni fiatta vetilm"si i~cnmek -
bunu Karabük koku diye sattıldarı da id- ı tcdir. Beledi ve kok kömürü işini esaslı 
din olunmaktadır. İmnbulda kok körr:ü- bir ı;C'kle bağlıyacaktır. 

DahHi e V - k~l :ti Siyasal Bi'gi'er 
okulu d ı t 00 talebe oku•aca'( 

Iş yUzUnden çıkan kavg2da 
t- ir paz rcı yaralandi 

Dahiliye V.ekaleti1 merkez ve taşra Bir müddettenberi iş yüzünden a • 
~şkilatında kullanmak üzere Siyasal raları açık bulunan pazarcı Karamür
Bilgiler Okulunda ı 00 kadar trı'lebe o. ~elli Hasan ile Üsküdarda oturan pa
kutmağa karar vermiş ve bu hususta znrcı Asım dün Salınazarında kuracak 
Metarif Vekilliğile temasta bulunmuş • ları bir sergi meselesinden tekrar mü
tur. nükaı;nva tutusmuslar ve bir miiddet 

Maarif Vekaleti, Siyasa·l Bilgiler 0- sonr; da birbirleri~e küfürler savur -
kulunun vaziyeti müsaid olmadığın - m~fıa başlamışla'fdır. 
dar bu ı 00 talebenin leyli olarak oku- Bu sırada Hasan, tabancasını çekerek 
tıulamıyacağı, ancak nihan olarak de A<;ıma 3 el ate~ etmiş, fakat, çıkan kur
va~ ed~bi_Jec~kı:rini Dahiliye Vekfı - şunlar büyiik bir tesadüf eseri isabet 
letıne bıldırmıştır. <:tmiyerek boscı gitmistir. 

Dahiliye Vekaleti bu vaziyet kar~ı- · 
Oradn bulunan satıcılar, Hasanın ta-

sındn talebelere zamri 1htiyaçlarını 
baııra atmaP;a devam etmesine mfini ol 
:rak iç:n, <'1inden tabancasını almak is
temi'jlC'r ve bu yüzden Hasanla arnla
rı,.,da mücadele başlamıştır. 

Bu c<:nnda Hasanın elindeki tabanca 

karşılamak üzere avda 40 lira ücr<>t 
vermek su retile 100 talebeyi oku tma. 
ğa karar vermistir. Buna aid hazırla -
nan proje Başvekalete takdim olun -
muştur. Yeni alınacak bu 100 ta•lcbc 
dolayısile Sivasal Bilgiler Okulu kad. teluar patlamı~ ve cıkan kursun diz 
ro!;una 70 lira maaşlı 2 profesör, SO k~pa;yPıa isaLet ederek yarainnması • 
lira ma"şlı bir doçent, yi.iz lira ücretli na scheb olmuştur. 
birer frc..nsızca, ingilizce, a1manra mü- Yaralı, Haydarpaşa Nümune hasta
tercimi, bir müdür muavini ve bir i- ne<:ine kaldırılmış, hadise etrafında 
dare muavini ilave edilmiştir. tahkikata başlmımı.ştır. 

Ticaret lş 1l'rl: l;;Phlr işleri : 

Pamuk ' 'e 1if1ik fiatJan birdenbire Fırmcılar ekmek narkımn kaldırıl-
yiikseldi mnsını istediler 

Dün pamuk fiatları birdenbire yük- Fmncılar ekmek fiatlarındaki nark 
selmış ve klevlant cinsleri 67, akala pa 
mukları 72 kuruşu bulmuştur. 

usulünün ilga edilmesi için belediveye 
bir müracaat yapmıslardır. Bu müra
cn:-t te>tkik edilmektedir. Bir gün zarfında kaydedilen yük:ıek. 

lik kiloda 5 kuruşu geçmektedır. AHl. 
ı h ı. Diin 4 vapnr ithalat eşyası geldi kadar ar pamuğun i rrı.~ınm ısansa .. . 

4 
• 

tabi tutulacağı ve bu meyanda İtalyA- ?t.ın, lımanımıza ecnebı vapur ~el-
ya 2 milyon kilo pamuk ihracına müsa- nuştır. Bu~lar.?an. Salo~ea· ad!ı ~unan 
nde edileceği bakkındaki haberlerin v.apuru a.sıd ~ulfrık, ası d klorıdrık, a . • 
fiat tereffüüne sebeb olduğunu söyle _ sı:l benzık; Sovyet bandırmı Svanetıa 
mektedirler. 'a'Puru sülfat daminyim, İtalyan ban. 
Di~<'r taraftan dün tiftik fiatların - ~ıralı ~lhan? vapuru, .de~~r e.şya, ka

da da 5 : 6 kurus kadar bir yükselis ol- ır.d. kımy-evı ecza; Ingılız bandıralı 
muştur. • .. Brıktriya vapuru dq demir eşya·, pa -

Uzun müddettenberi ayni fiat sevi _ mnk mensurat, elektrik malzeme~: 
yesini muhafaza etmekte olan tiftikle- makine aksamı, kurşun, sabun, keten. 
rin yü'{sclmcsi de dün İtalyan firma _ mf:!nsucat. deri, fotoğraf kai!ıdı, değir
Jarı hec.abına 20 bin kilo mübavaa va. mentaşı getirmiştir. 
pılmıs olmasından ileri eelmiştir. Kas- A:yrıca mu~telif motörl.~r~e d: B~l
ta:nonu malları 125, Bulvarlin 120, Ge garıstandan ıı.~a.?~ıza k~ll~yetlı mı~ 
rede ı 05 kuruşa satılmıştır. tarda odun komuru gelmıştır. 

Mahkeme si...tunumuz ve ( ıger 
şehir hal:erlerimiz 10 uncu 

sayfamızdadır. 

Bugün mntinelerdcn itibaren 

f,E~AH , AÇZApk 
'l el: - 1 ... 59 ,~ Tel: 23542 

2 slnemada ayni zamandı:ı 

1 • POLO ŞAMPIYONU 
Amerikanın meşhur komlğl 

JOE BROWN 
ın emsals z 

T Ü RKÇE S ÖZ L Ü 
2 - Bugüne kadar görülen Amerikan 

fllmlerlnln §ahı 

Gangsterler Cellad1 
AZAK ·FE AB 
Gelecek Hafta Çarşambnytı 

VATAN KURTAf\AN ARSLAN 

olan - Türkiyenin en muhteşem en Vdsl, en bUyük, eıı sııııır ds 

E ER iT A ~:~m;;~a 
BUGÜN MATİNELEPDEN İTİBAREN 

Şarkın lüsünkfır ve ş11r nlut guzelllklerl arasında canlandıran 
AŞKIN ve ŞÜRİN TERENNÜMU 

1-BEYAZGüL 
S~s81~~~Iı A B D Ü l V E H A B 'In e~::!~iı _A) 

Büyük aşk, ihtlras ve hlcr:ı.nlar romımı TÜRKÇE SÖZLU - ARABCA ~B 
2- iSPANVOL SERENACl ~~~~n~~ıı 

- !I.IJll Emsal&iz müzik, dans vet melodllerle suslenmlş fnntazl bir 5 f · 
Seans 3aat1erl: Çarşamba, Perşemöe, Cuma, Cumartesi, 1.05 • 3.40 - a.1 

Pazar, Pazartesi, Sa.lı, 10.30 _ 1.05 _ 3.40 _ 6.15 - 9 

'------~--------------~~ , • Bir Aşk Senfonisi ... Bir Konser ... Fevkalnde bir tum... ~ 

1 
M~~~~~o~:~ır V ASA PRIIIOD ~1rı 

Güzel Yald ız ISA MIRANDA ile baraber yaratııkı 

·1 Yarı~ae~s~K~RIY~'nın ~af! oıac!~vr. ,, 

DlKKA T : Yarın 
İhtiraslı bir aş~un, ateşli bir hayatın romanı 

1 
40sef! " 

gece iç n loca kulma ıı ıış tır. Nuınııralı kolluklur bu sabahtan itibaren aldırıJm ıı iıdır. Te. "". 

r---=-----· B U G 'Ö' N - e _.4 
l AL DAR ve MiLLi . siNEMALAR/NP 

2 BÜYÜK ve MUAL.ZAM FILM BIRDEN 
1 - Sinemanın en meşhur ve en çok sevilen artistler 

CLARK GABLE ve MYRNA LOY 
tarafından f evkalade bir tarzda yaratılan 

HARB M "UHAB • 
1 R • 

1 
2 - Beyaz perdenin en parlak yıldızı 

ANNA BELLA Ş i MA 
... __________ • AŞ K ve 1 HT 1 R AS filminde ._ 

o 
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• 
SIJI 

• 
ltalgan gazetelerinde Türkiyenin 

Balkan ve müttefikler si_qaseti ,aleg
h · de görülen neşrigat niçin tav sa dı? 

Sayfa IS -
1 h .idiaeler Kal'ftsında 1 

Tasarrufa, ikt1sada dair 
D aınlaya damlaya göl olur.. Be·.ı·Kara .~n.d~ ~~ ~~zünü ağartan 

şer kuru.ş toplana toplana mil- kara gun ıçın bıriktırdigi ak akçesi .. 
yon olur. dir. 

* * - Den pek az para sarfederimi 
Diyenc kulak asma ... 
- Ben pek çok para sarlederim! 
Diyene de asla .. 
- Ben pa rrıyı yerine sarfederim! 
Diyene rastlarsan; tasarrufun ne ol-

duğunu bilen işte odur. 
Diriktirmck iş değil; bir yandan bi -

riktirmek, bir yandan da birikeni işle
te işlete artırmak iştir. 

* Para parayı çeker .. Paranın parayı 
c0kmec;i de cazibe kanununa göredir. 
Büyük para:, küçük parayı Ç€ker. 

* 

Yerli giyip yeriiyi beg"enm1yen ka· 
buğundan çıkıp kabuğunu beğenmi • 
yen kestaneden farksızdır. 

* Senenin 5 2 haftası da tasaTl'Uf ve 
iktısad haftasıdır. Ancak bir hafta -
sında diğer elli bir haftanın hesabı gö.. 
rül~r. 

* Yerli mala, ecnebt damga vuran öz 
evlfıdım aleme piç olarak ilan edenle 

* Sefalct, tasarruftan korkar. 

* Yerlinin fenası da olsa, onu ecnebi. Yerli malım alan, sağ cebinden çıkar 
drğı parayı sol cebine koymuş olur. 

nin iy~sine tercih eden, ecnebinin en 
iyisinden . daha iyi yerliye kavuşaca·k

kazancından * Bu~iin aldtğını yarınki 
öd!vecek, öbür gününden 
melidir. 

tır. 
ümidi kes • 

ı. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 

Karışık mazi 
Ne demektir? 
Çorludan bir mektub aldım, al • 

tında sarih bir imza var, fakat ben 
sade eS• harfi ile iktifa edeceğim. 

Mektubu yazan genç erkek diyor ki: 
- Dört aydanberi bir genç kızla 

sevişiyorduk, evlenecektik. Fakat 
maziai karışık çıktı, ayrıldık. Yalnız 
onu unutmak mümkün değil, bilA -
kis gün geçtikçe iztırabımın arttığı. 
nı duyuyorum. Halbuki maziye de 
çok ehemmiyet veren adamlarda • 
nım, bu vaziyette onunla evieniisem 
rnes'ud olabilir miyim?• 

* Genç okuyucumun yazısında müp 
hem kalmı11 olduğuna siz de dikkat 
etmişsinizdir. Kendi hesabıma ben: 

- Mazisi kaıı.şı.k çıh'iı, cümlesinin 
manasını kat'iyetle anlayamadım, 

bahiı:ı rnevzuu olar. ailesi midir, ken
disi mi? Her Hti takdirde de hayat -
larının menşei mi, tarzı mı, yoksa 
~refleri mi kasdedillyor? Burası ta
mamen bellisizdir. En yakın ihtimal 
olarak genç kızın genç ~ızlık haya -
tının üzerinde düşünüldüğü kabul 
edilse bile bu kısmın ne olduğu da 

• 

* Oç yUziO heykal 

meçhuldür. 
Kendimi 30 küsur sene evvel kü

çük ve şirin bir kasabamızda, Ay • 
dında görüyorum ve çok iyi hatırlı -
yorum ki, o zaman bir genç kızın bir 
genç erkekle konuşması tabii mev • 
zuubahs olamazdı; fakat genç erke
ğe cevab vermesi şöyle dursun, o -
nun yolladığı bir mektubu almaya 
mm·afakat etmesi dahi şerefsizliğin 

en biiyüğü sayılırdı. Bugün vaziyet 
tamamen başkadır, bir genç kız bir 
genç erkekle tabii ailesi yanında ol. 
mak §artile meselA tenis oynayabi -
lir, spor yapabilir, bir köşede aşk 

rniilat€felerine de. girişebilir. Ka·bul 
edilen vaziyetlerdir. Buna mukabil 
5 O yıl evvel bir Fransız edibini n 
Mareel Provost'un icad ettiği bir ta. 
birle, makul haddi aşarak c:yarım 

ba-kire• sınıfına layık olanlar da var. 
dır. Okuyucumun üzerinde durdu -
ğu genç kız hangi sınıftan? Söyle • 
mesi lazım. 

Ne olursa olsun ben tek noktaya 
işaret edeyim: Şüplie çabuk bUyü -
rneğe müstaid bir zehirdir, kıılbe 
düştü mü çok yakar. Yent yuvayı 
çürük temel üzerine kurmak doğru 
değıldir. 

TEYZE 
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C:ZiRAAT:=J 
Koyunların kuzularım düşürmesi 

'
_ ......... _ ....... ______________ _ ........ -....... ............................................. , 

i Gebe koyunların yüzde üçten fazla kuzu dütürmeai normal değildil"· 1 
~ Koyuncu?un aıeliri~i y~k yere. ~kailten bu kuzu dütürmesini, bakııll 1ı • ve ıdarede aıoaterılecek ılına Ue önlemek kabildir. 

r··········· ·····-···· ····················· AN L AT AN ············································ \.--·----·----··-·--··-·····································--··--··-·········) 1 j Yazan: Tanmman 

aSI 
1 c n d Ekrem Ta 1 u i . Çoktan~ri göriişmedikimi• .. koyuncu ı Araılıralı m: 

................. ·--·-··- -···-·······················.: bı~ ta~~ıg~ _vardır. Geçen gun adliye • 1 - Evvela sürülerimlzi te~kil edell 
Ku1akları çınlasın; İstanbulda bulun- a...n~~~ tt b efendt, k"rşıma dı·- da_ ıresmın onunde ansızın karşıl:u:ıver- koyunlarm y:ı.<:ında ve sa~lığın da beı-3' duğu zamanlar, hepsi itina ile yontul- ~uure i Ahmed .. - dik -r -r 6 q muşp rengarenk yarım düzüne kalemi kildi: ı : berlik yoktur. Fennen sabittir ki, çok gerı 

'"' asil clnst:n kiif•dlann• önüne koyar: - Gneteyi c<karacak mıy.•? . - Nerelerdesin a canım? dedim, hadi koyunlarla çok yaşlı koyunlar ku•uıar••' 
sıgarasını agızlığına yerleştirir, tombul - Elbette! dedim. Böyle günde çık- hızleri U!lluttun ~hrin yolunu da mı ta-' atmaya miistaiddirler. Henü; iki yıışınt 

kı ..ı.- k l maz da, ne zaman çıkar? : ıı.ırdın? '"' 1 . r p:ırma an arıasınlloCl sı ışt.ırır, yazısını • _ y k 'k • r · doldunnadan gebe ka'ıan genç ve iyı sc 
yazmağa hazırlanırdı. Bu tahrir aksesu- ~ - _ N!~r eis~y~r9U11?. -. Sorma Tarımman, dedi. Bu yıl hiç ı' pilıne.ıni§ analar, ilk fırsatta kuzulartııl 
arını tamamlaymcaya kadar da kahve- ~ keyf k' K ı b" k · · -"' ciyc: ' • ' - Evveli ba~akale.. •m yo · oyun ann •t 1smını (çi- dlişürürler. Koç katımından önce si<'" 

_ Miri muhterem bendenize bir kah- . ~e~elerin ~irin~ kı~dım .• Başmuhar- ç:k) götürdıüydü. Geri kal.~nlar da şim- 1 gözden geçirilip te bunlar ayırd edilfllcı· 
ve ilc, bir şişe de mai leziz, lutfeder mi- rırımız rahmetlı Huseyın Kazımın b:.ş- dı kuzularını atıyorlar. Bugune kadar dü~ se beyhude yere emek harcanmış oıı.ıt· 
einiz?. ~ ta yarıda. kalmış bir yazısını bul- şen~er % onu geçti! Karşıki knhveye gi- Bunların çoğu köylülerin tabirile .ıkU"'tl' 

Der, ve .. fakat yazıya başlamazdı. . Hemence<:ık alt tarafını kıvırdım delim de sa b" d d" . d'"k . 1 t ec-Zeki hatlarm büyük bir •ann makas- baş efendiye <<"attım. ' ~a """ e~. mu . o ey>m. e- yu aş<yamaz.> Ayni suretle altısın< g • 
lan şeklinde birbiri ü""rinde telôki etti- - Daha? bel bana bor şeyler soylersm?. miı olan kart koyunlar da kuı:ular<n• at. 
ili geniı; yüzünün ortasmda. bir tampon - F<kra.. Kahvenin tenha bir köşesine çekiltp mak için bahane ararlar. Sürii sahibi'~ 
gibi duran gözlüğünıün üstünden baka- - Şimdi yazarım. On dakik~ya kadıır iki çay ısmarladık ve ahbabımla bu mev- bu noktayı düşünerek ona göre bir çnP~ 
rak, süpabı açılmış 'bir aksijen rnuslul{u ge~ al! o zu etrafında uz:un uzun konuştuk ve bir yB.§ta ko:vun edinmelidirler. c~) 
gibi y·a-vaş yavaş daima şen daı·ma n "k n, on beş dakıka sonra fıkra da ha- * · . -t1• ' ~~"· ' ı - zırdı. A_m.ma, ne fıkra.' !çinde pad"ışahın . .. .. ..2- Dam. ızlık koçlarm daima avnı "' 0 

bin ve <Iaima cevval ruhundan neş'e saç- G be b k J mağa başlardı. hiya?ctınd~n, onun teşvikile bir gün ev- . ~ ır oyunun huzusunu duşurme- ruden yetışen kuzulardan ayrılması, 
Ve .. yavaş yavaş her masada işler bı- vel ~~~ edıle~ cinayetierin mes'uliveti Bl, bir kazancın yok olup gitmesidir. Sıl .. sürüde peyda olan lruzu atma huyunı.t

11 

r.ıkıhr, birer ikişer masasının önüne ge- k_endısıne ra:ı ?ldu~dan, la~i~ mille- rude düşen kuzuların sayısı artınca bu 1 ileri do~ru gitmesine bir vesilcdir. J3Ö)'ıe 
)en ar~larla, önü eytam ve cramil ~;;e:r~~il~~rrıyetim tekrar ıstıh~al c- küçük kazanç gittikçe büyüyerek, yetiş- ı hep kendi kurularından koç kullanan s{1· 
Jt?aşlarının yoklamasının yapıldıAı yere bahsedi,;ord~ cezalarını verecejtınden tiricinin gelirini ehemmiyetli surette ek- r.ülerde, kuzu atımı ve nisbeti irst oısrıılı 
donercH. tk· . . ·ıı b" k. bal""" 1 O . . ı O ıJtl Diyebilirim ki cEvliyayı Cedich müb- - ı saat 9011ra fTercüman~ Hakikatı sı en .. ır ye. una ııs o ur. nun ıçın ~~vam eder, hattA bazan Çll~alır. J"l:1l· 

dii bir hatıra ardiyesi idi. Geçmiş devir- Ostad Ercii.mend Ekrem ı İstanbul sokaklarında kapışılıyordu. kuzu d~şın.esıne her koyuncunun olanca ıçın birkaç senede bir, mutlaka iyi bil~ ..• 
lerin acı, gülünç. karakteristik bütün fda ..... Ben. ihala, bu fıkrayı yazarken duydu- ehemmıyetı vermesi, sebeblerini araştır- dı~ına, verimli olduğuna güvenilir bir sil 
vukuatını bilirdi. Bizzat kendisi de bun- r;:~ :e e~edbuıgıın matbuat alemini ğum heyec.anın derinliklerine damlış, ması, ona karşı koyacak tedbirleri bi!.ip rüden damızlık getirmelidir 
ların pek çoğunda baş rolleri almıştı. scvenm. e sonsuz. se~gimi o~- ~asamın başında ?turuy6rdum. Birden- a ası lazımdır · · •eı 

.Mat'buBt lıabralarh na başlarken ilk Ium. Muvakka~a da ..,ıayabllmıs olmak- b.re kap• ao•ld1 ve ıcerlye Iki tane kmnı- Y pm .. · . .• . • • 3- Aşllanmad<k koyun kalmaS<n d<l r 
akluna gelenlerden birisi de üstad Ercü- la cıddcn bahtıyarıın. zı fesli. pala bıyıklı ve katil yüzlU adam . ~uzunun du~sı tabıı bır hadıse dt:- mevsiminde koçları sürüdc fazla tutuYo 
mend Ekrem o!du. o bir tanesini anlat- En, acı korkunç hahra.. ~r~i:. El~nde o ~- ~üshayı tutan bi- k!.1 ~~r. __ Ba~~ı, ~~.:esi yolun~a .. gi.~e~ bl_: lar. Böyle olunca gebelik başlangıÇ13~: 
masa bile, ben bin tanesini kendi dilin- Matbuat bayatımda t k- ~ı ı_ızenme doğru yurudü. ve Arnavud surunun düşurdugu kuzular ,'{, uçu-dördu ayrıldığından doğum tarihleri de seyre}( 
d d" 1 k f k o uz usur se- şıvesıJp· B "k d h f deli en ın erne ırsatını azanmıştım. Fa- neye vardık! ellietle başımdan geç 1 H. . b"lm.em geçmez. u mı tarın a a aziaya çık- leşiyor Neticede sürünUn idaresi lçirı 
kat elbette, anlatılımş. hatır~yı n~m ve ve tatlı v.ak'alar pe:k çoktur. Bazı e::ıı!~~ brE'?r d~gıba~ d ne bu yazıyı yazdı, ması, mutlaka bir takım kusurların mev- çıkı~z bir !hal alıyor Kuzu 8unıtfl

11 

hes:ı-bına nakledemezdım Mızah ustadı- lim nib" be d tl k" d · · · ,ooe ,.ır ı. d" t· · tt• ş· d" k d · t~e• 
A 

k ktubl ba. · k · b . "' 1 n e :"lu a ıyet evrınde zap- O aTıda bana müthiş bir so~·kkanlıl k cu ıye ıne :ı.şare ır. ım ıye a ar ya- müessir olan bu uanlış tedbirden vaz~ 
na, n araya me a ~ vunna ıca tıye ku-pısında ısticvab . f' d"l aı;u ı , t tk"kl . ~.. b"zd k" - . J de etti. Gö21ilmü uzun müddet yolda bırak- d · o··tu b" u ve mısa. ır ~- ı - geldi. Kemali süki'lnla: pııan e ı erın ço5"'• ı e ı surillerin çilmelidir. Koçları ne pek genç, ne ım. z ır martta çocukça bır curet H · ? d f 1 k d"" ·· d""ğü" ·• '9b t d i tı!l

9 

mach. Güzide edibin cevabını buyurun yüzünden ölüm tehlikesi geçirdim Mü- .-: . nngı y~zı. edim. Müsaade eder az a uzu uşu~ ·~. nu ve nı e en a - pek ihtiyar olmamak şartile 30 I<oY ·ıl 
beraber okuyalım~ tarckede, meşhur Arabyan hanının. mev- mısmı~. goreyım? . . ma nonnalden ustün bulunduğunu mey- bir tane hesab edilir ve hele yalnıZ ~ıı 

atbuata naSil inı:sab et•im ? kufları arasına katıldım. İstanbuıu işgal ba~~~f T:J:tE'~~- uzattı. . E'~rc t çev;re dana çıkannıştır. sırada 30~0 tanelik bölüklere ayrılıf·t· 
• • eden ya~;ı~_cı kuvvetlerin takibatma uğ-' _ B. e ımb .. ayn\ sa n 

1 
avır ~: Geçen sene bu maksadla hazaırlanan aşılamadık koyun kalmaz. tçlfırinde tt.l 

- Matbuat hayatına, daha doğru tabi- ııarum··dımv. Bf utün bu hatıralanl'l1! ileride, om- gitti. d~~~-yazan ır saa evve geldı, bir istatistik şöyle bir netice vermi§ti: mayan da bulunmaz. En çok 4-~ hııftıı1')( 
rile. mat~at Alemine intisabım 1319 se- . e .a ederse neşredeceitım. _ NP "tt'? Tetkik edBen sahanın bir tarafında 10832 . . nesındedır. Ne eder. bakayım?. Galiba Şımdı sana, bunlardan bir tanesini hi- ~eye ızı. 1. .• •• bir koçkatımı kfıfı gelır. •• 
1903 Değerli arkad~ım c.o~rafvacı Faik ktıye edeyim Yalnız bu ı t ,. - Evıne, zAhır. gebe koyundan 1103 u ku2'Jillarını d~r- 4 B" d k ı~mel< :ı · İ ~ · an a aca~ım Ner d · · "? .• .. ct 1 . k . - ız e oyunları kışın bes p•· 
Sabri Duran o vakitler bnü1hakkı Tahir vak'aya facı] sıfatını vermek 'bilmem - . e e ıı;n~ omın evı . " muştur: , , 10, ı yo yere zıyan olmuş d t d ;ıt.ıldir """" , ... :rnediJc.ıı-6 
Beyin çıkard1ğ1 (Çocuklara mahsus ga- doğru ol ur mu? Korkuno diyelim de ha- . Kendı adresım< ve~e ~e be•~ go rm o:- demektir. Ikinci bir tarafla 7245 gebe kcr • e•: · •n er • lııarla i!ı tu! [>ll '• 
2ete) de muharrirdi. Bir gün kendisine kikate daha yaklaşmış olalım. 1 dım. EvdE' hiç kın:senın ° madıgını bı lı- yundan 785 i kuzularını atm ki bu dn yem verılmez. Halbuki kışın otlakta di 
küçücük bir nesrimi okudwr, hoşuna ı Nisan ı 909: yani meşhur 3 I Mart is- : "'"i"~: r.a~a ğ"!~~:· ben de eve dön- 'if ı O 8 Ini 'bulur tl çü n cl! bi ;-';araf ta 'se duklar< yiyecek, kmrulanna de~tl. k•~,. 
gitti; aldı götürdü gazetesine koydu. O yanının ertesi günü. Ben o vakit yinni ı mP nıve ın e eı;ı ım; r ' · 1 • hayatlarını idameye bile kM1 gelfl'l ıı tıaafta duydugu~ m gururu işte hala öde- üç yaşlarmdayım Ayan m 1 .. d .. Benim ~,..rıc ve toy sımarndan herhan- 3679 gebe koyunun 979 ,. "'ııtılarını at- K 1 d k" k 1 "k dıtll · ec ısın e mu- ... b" k""tü"]""k h "fl ld"k . 6 . . ann arın a ı uzu arı gtth çe f 
mekteyim. Otu zaltı y,ıllık matbuat ha- tercim ve Tercü.manı Hakikat gazetesin- ,.ı . ır. ? u uı:nı:ıavan erı P: f!e ı - mıştır. Yanı % 2 .6 sı. .. T ' Tlgı bır sü- kuvv tli koyı.ıııl!l ' yat:ımın, bu hadise, başlangıcı sayılır. de rmiharririm. fBugün de bul başlığı lerı ırıbı cıkıp gıttıler. Beş dakika ara rüde düşenierin vanısıra soıradan ölen~ . ~ gıdalara muhtaç olan 0wt· 

Böylece muharrirli~e ilk adunımı at- a'tında ve fEbülmuvakkarl imzasile fık- verdim; ben de arkalanndan çıktım. ler hi doğurma • kısır kalanlar da bu- bır gün k~ularını atmaya mecbUr SlrD tıktan sonra. gençlik ça~ına da girince ıralar yazıyorum. Büyüklerim •beni biraz Do~ru Haydaroasava. orarlan Maltepeye, 1 ' b·I ~· . h yıpb k t , b lar. Onun ıçin mer'a otlamasının yanı gi· İk.~~ - Ahmed _Ra_simin. A delaletile ~ şı.mart;mı.şlar... Mal~epeden ~,...bi~. sandall;ı Bü~ka.~aya ~na _ı e<:egını ~s~ _a. a. ar:sanız, u ne- yulaf, kepek, kuru ot. ve hele yorıcq 1 

mutercım olarak gırdlm. Bılahare de ts-ı - Aferin! Cesurane yazıyorsun Güzel ~ectım. Bir ıkı $.ın sonra Yesılkoydc, tıceyı almış yetıştırıcılenn pek te mem- b" · 1 . d k ı· Hıl1lv 
bulcia bul 

.z..ı. . ' . • · · • r . A d k" if . b d .d. 1 kl b .1,. ı yem erı e ararınca vermev 11• 
tan unuu.r..ça, mutlaka bır gaze- ve metın bır lfaden var!. mec ısı avan a ı vaz emın aşm a ı ım. nun o mıy~a arını ve unun mı ı ser- . . .. .. . . : ]<o)'ı.l 
t 

· ı· b d k lak k. x. d il n· di ı· . lk" k tl b" h . ı· . . . ıı... l b" t k"l d etmemelıdir. Koylu bılmclidır kı, eye ın ısa e ere IS ap;ı ve m - ıye ye cesare ıme, metanetune ve 1 8 1 Jr m" l arıyel VC ımız ıçın uatır ı ır zıya eş 1 e e- . , d ) 
rekkOb kokusun~ .i<imO. sindire ~mdire Irudretl kalemiyeme beni de inandrrm<ş- . . ' . ••. ce~ni takdir edersini•. (Devamı ll ıncı •ayfa a • çalışmak benım ıçın, dunyada eşını bu- lar. - Ra, şımdı en tatlı bır hatıramı ö~ - ş h ıd ık t (k d"" ·· ) h"d" .. ere

11 

lamadığım bir zevk oldu. İşte böyle bir haleti ruhiyeye inzımam "rcnmek istiyorsun, öyle mi? Ben onu hiç . ~ a:. ~-s ı uzu uşur~e a ı~e- <•> Ferdieri yaşlı olan !;Ürülerd_e ; ı;ıı· 
Ve bugün, benim hakkımda, (gazete-' eden derin bir hürriyet ~kile 

0 
gün mat- kimseye ifşa etmeden içimde saklamak lerının suruler arasında asgarı haclde ın- mer'adan, gerek verilen yemden istıfııd ıtill• clliğin tiryakisl) vasfını kullanan dost1a- baava gittim. Kimseler yoktu. Yalnız- ve alıp götünnck isterdim. Insan böyle mesini temin edecek tedbirle"ri almak ü- blliyeti az olur. Daha açık~ası bunlar Y~Ştır· 

nm ~sla yanılmazlar. Babıali ve civarın- mürettibler gelmişti, bir de idare memu- hatıralarını kutsi bir aşkın rnüstesna zere, buna sebeb olan noktalan bir bir ay ı 'erl yemden viiendierine çok bir ,ey sf: cııı:ı 
da b_ıten gazet: ve mecmu~~arın. hemen ~· Esa;en. 1s~n::ml halkın_ın yarısıntian 1 mcvzuu gibi kıskanır.. dınlatmak gerektir. Koyun sürülerindeki me"'-IN. Çok masnına az beslenir, dalıt1 aıerl~"' hepsınde eme~ım vardır. Mutercım, mu- ııvarlPsı korku ıçınde evlerıne sinm.işlPr- Bak, şu dakikada onu, sevdi:ıfim bir .ı... ku f 1 1 ~ d di ? B sız-kansız kalırlar. Halbuki genç rer w 
sa'hhih, muharrir, fıkracı, sekreter, baş- di. Vesaiti nak1iye de işlemlyor, yahud ' meslrktaşın hatırı için ifsaya h;zırlanır- uu zu a~ımınm az a ~g~ ne en r ·. u rıdadan alabildiline istifade edert'k ötelı ı:iı'' 
muharrir o

1
arak içinde haz ile yuvar'an-

1 
ki pek gayri muntazam işliyordu. j ken bile gözlerim ya.şarıy'>r. :fazla,ığı gıdere<:ek ne gıbı çareler goste- 1 lnden henı fazla, hem daha Iyi kalitede 

dığım ve üç defa da min gayıi haddin Benim matbaaya geldiğimi haber alan CDevamı 10 uncu sayfada) rilabilir? ,Un ve kuzu nrirler. - ,-e 
tü n sükunetimlc ona da elimi uzattıtfl el:: 
iltizami bir şekil<le sesimi yükseltC: W Kadınlar, bilhassa Bayan Sabiha, Ce

vad R<!nker gittikten sonra benden ha
dise hakkında söz beklediklerini. alaka 
ile yuzüme bakmak suretile, ihsns etti
lerse de bittabi sesimi çıkarmadım. Gi
den bir adamın arkasından söz söylemC'k 
ahlaka münafidir. 

Hnsıl o1an derin sükutu gene Bayan 

Sabiha bozdu: 
- Konferansınııda bulunamad•(ıma 

çok üzüldüm Bay Güneş; dedi, Bayan 
Necla methede, ede bıtiremiyor. 

- İltifat buyuruyorlar efendim; her
kesin bildiğini söyiemekten başka bir 
şey yapmadım. 

O günkü konuşmamız hep afaki oldu. 
Bir sruıt kaldıktan sonra müsaadelerini 
alarak avdet ettim. Sokak kapısına kadar 
teşyi zahmetini ihtiyar eden Necla: 

- Haftaya gene beklE>rim Bay Haşmet 
Güneş; bchE>mc-hal gclmelisiniz. 

Emrini vermek mürüvvetini 

medi. .• 

* 

esir ge-

Başka vi'ayetlerinkini bilmiyorum; fa
kat bizim Halkevimiz. bütün manasile, 
halkın evi halindedir. En basit vatandaş
tan en komplıke şahsiyete kadar herkes 
Halkevimizin şahibi ve müdavimidir. Bu 
itibar la ...... şehrinde evlerde dü~in a-
deti çoktan kalktı; herkes toplantısını 
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rinden bir gençle evleniyor; bu gece ge
ne Halkevinde, düğündeyiz. 

Geçen Salı günü dördüncü defa vuku
bulan ziyaret ve tavaftan avdet ederken 
Bayan Nec'a bu düğüne gelip gelmiye<:e
ğimi sordu: 

- Siz nasıl isterseniz? 
Cevabını verdim, gülerek: 
- Hiç te fena olmaz; bir akşam geçi-

rirdik. 
DE>di. Güzelliği kadar zekası da fevka

ladcd€'n olan mabudem, benim halimdcn, 
hE'r şeyi anlıyor. Ben de bana karşı bu
susi bir teve<:cüh ve alaka beslcdiğini 
zannedivorum. ki hafta evvel alelade bir 
münasebctle: 

- Sizde başkalarına benz~miyen bir 
üstünlük var Bav Gi.indeş: dostluğunuza 
o k11dar alıştım ki ibir hafta gelmeseniz 
üzüleceğim. 

Dedi ve güzel dudaklarından ihtiyat-Halkevinde yapıyor. 
Tapu müdürünün kızı uü!us katible- s.ızca çıkan bu sözleri müteakıb kıpkır-

• 

• 

- Size artık yalnız Halkevındc Jllı ıı'i' 
sadüf edeceğiz Bayun Ferhunde? 1Jd 1;;~ 
dır mekteb ve meslek arkada§Iarınııı 
aramadınız. ·11 

Dedim. Bu sözlerimlc NeclayR ö0_ l<~"rı· 
bir muallim oldUc:,Oıınu ve iki oydıı 1:d9 
disi.ni hiç gönnediğimi; yani artı~ııırı!C 
hiçbir münasebet olmadı~ını aıılB dB~ı 

Yn:zan: Zcynel Be im Sun 'istemiştim. Kültür direktıkil Ferh~ 011 
Dani.ş beye tanıtmı" olacak; bııb!l 

mızı kesildi. Onu üzmemek için bu ilti- didikliyerek uzun, uzun yere baktım. Bu ~ 
fatın delalet ettiği manayı anlamamaz- 1 samit, fakat beliğ nuikumu bir dakika Ncclaya tanıttı: cl1 •• 
lıktan gelerek vaziyeti kuru bır teşek- kadar dinledi ve sonra bahsi değiştirmek - Meslekten çekilmiş bir ö~rct~ e.,. 
kürle geçi.ştirdim. lüzumunu duyarak: Ferhunde Sevgi, gözlermin bii~urı 0ıı11' 

Halkevinde buluştuğumuz zaman his- -Haydi gelinle güveyiyi tebrike gide- gerekliğile bize bakıyor. On dal<ıi<Bıııet• 
siyatımı sarahatle izhar eden ilk sözleri lim. beri amansız bir ısrarla üzerimizde 11atd~ 
nasıl ve hangi cesaretle söylıyebildimı Dedi, 0 tarafa yürüdilk. kezleşen bu bakışlar N eelayı {enli biısef11 
hala mütehayyirim. İçimden yükselen Daniş bey, kültür direktörü,. karısı, si.nirlendiriyor. İ mkanını bu lll 50ııt5 
ani bir cüretin tesiri altında: mekteb direktörü, karsı, müfetti~ ve ö~- Ferhundeyi alenen tokatladıktan ıcııcl;t 

- Bayan Ne<:la; dedim, yalvarırım si- retmen arkadaşlar ve refikaları hep be- ayaklarırom altmda bayıltıncayıı 
ze, bu gece münhasıran benimle 'tlanse- raber oturuyorlar, kalabalık masadan ezeceğim. ıcall<9rtııt' 
diniz... muttasıl kahkahalar yükse'iyor. Biz, Nce- Gelinle güvey ilk fokstrota 

İlahi gözlerini gözlerime dikerPk mü- Hi ilc, henüz ayaktayız. ken Ne<:la babasına hitab etti: 0cotr' ı cı.anse ıı· 
tehayy:irane bir müddet haktıktan sonra Gelinle güveyiyi tebrikten avdet eder- - Ben bu akşam mutası .. ··rıU b~ 
çehresine sükunet geldi ve çok hafif bir ken, tabiatile, bizim de iltihak edeceği- ğim baba, içim öyle istiyor. c yuıu otıııe. 
ses1e: miz büyük masada oturanlara göz gez- na dönerek~ bilmem Bay Haşıne:ııı~ıc 

- Peki, dedi, arzunuzu memnuniyet-l dirdim; bir aydan fazla bir zamandan be- bana kav.alyelik za'hmeti'ne l<ll 
Je yapacağım... ri yüzünü gönnediğim Bayan Ferhunde li'ltfunda bulunurlar mı?. 'ldifl'l: 

Teşekkür edebilmek için çırpındım; Sevginin de orada olduğunu hayret ve Aya~a kalkarak lıurmetle c~ı l< sıırt' 
kendiımi o kadar ?.or lamama rağmen du- ıztırabla mii§ahcde ettim. Göz göze g~l- - Dansa davetimi kabUl cııııc edcrJ,1l1' 
daklarınun arasından iki söz çıkarama- dik. O, bir ölü glbi sararırken NeclA da t1le bana ~eref vermenizi çol< rıca ) 
dım: sol elimin pa:rnulklannı sağ elimle garib bir hisle beni tetkik ediyordu. Bü-1 (Arkası var 
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8 Sayia SON POSTA BtrlnclkAnun~ 

T .. sarru ve Malı Haftası Başvekilin nutkile baş d 
(Jlnsfarafa 1 inci sayfada) ı dırla,r. Bunu, memleket kendilerinden fs- lite itibarile, tektımül ettirilmesi ne ve' memba olmuştur. Milli sermayeye dayanan Dlter taraftan, millet işlerinin ldaresınl 

b Iık bir d.lvetli kütlesi hazır bulunmuş- temt!kte ve beklemektedir. bununla mütevaziyen sağlam satış imkan mllll sanayi ise, her yerde, nihayet mllU ellerine almış olan büyük küçük her fer ~ 
tur. Merasitm' Ankara kız \isesi talebe _ Gerek sanayi iptidat maddesi olarak larının teminine matuf olarak devamlı lkuvvet ve kudret demektir. Memlek.etlınlzde dhı, aledderecat çalı,rmak ve çalı.ştırınalt'i'• 
leri tarni. .:ı 1 so} ı n n istik :u marşı ile kulinnılan ve gerekse gıda maddesi ola- tedbirler alınımaktadır. Bu sene rekoltesi, de mllU tasarruf ve mını lttuıad methum - iş yapmak ve if Istemekte gayet ciddi , 
b.ı la m \ bunu t iben Ba vekil dok- rak ıstih~l olunan çeşidli ve yüksek va - geçen seneden mühim nisbette fazla ol - Innnın olgunla.şa.rak yerleşmesine müva:&l. mfisamahasız davranmalanndaki knt'i lUte: 
to R k s m haftayı açLc; nutkunu sıf ve hususiyctlcrile mütemayiz mah - ma.c;ına rağmen, tütünlerimiz bu sene as- olarak sanayi hareketlerinin lnld.şaf etıl~i- zuma sureti mahsusada, işaret etınek 1\ır 
:Ir r. sullerimizle, başta kömür olmak üzere gari yüzde ~ daha yük<;ek fiatlarla sa - nı görmekteyiz. Bu suretledir ki, resmi ka _ rlm, devletçe ve mllletçe ancak böyle i\11 

r ı i alkışlarla knrşılanan maderılerimiz.in dış piyasalarda iyi fiatla tıılmağa b~lanmıştır. yıdlara göre 1027 senesinde sanayi istıhsa- çalışmayA koyulmak sayesindedir ki, herı,rı 
:ı.ı utk u k kız li !:lesi talebelerinin kolayca kuvvetli müşteriler bulacağından Hubu·bat ve gıda madd'elerlmiz bu yıl lfıtımızın kıymeti 32 milyon lira iken 1938 1 genlşliycn faaliyet mevzulannda vasıfl t. 
tcm:.i leri t.:ıkib cylomiştir. h~ şüphe edilmemelidir. Görülüyor ki, geçen yıllara nazaran daha iyi evsafta ve seneslnne bu kıymet 265 mllyon liraya yük _ ve 1Btlt1ndları matıub istlkamette ınkt.şaf t~i· 

Basvekilin nutku istihsaHitmuzın art~asına çal~~ması daha çok miktarda istihsal edilmıştir. Su- selml~tlr. Tatbik edilmekte olan sanayi pl~n ml.i hakiki Lş ve vazife adamlarımiZ )e oı 
, vatandaşıann şahsi menfaatlerınm de rasını tebarüz ettirmek lazımdır kı, muh- tarının ltınamından sonra, bu kıymctln üç miş olat'~ktır. Mlllf hayat ve faaliyetin~ ~ 

Refik Saydam nutlruna söyle başlamış. icaıbıdır. te1i~ !t~bubat madd~lerimiz.in ist~.sa~n· yüz mU)on lirayı aşacatını kabul edeblll - taya çıkardığı bu mühim meseıeıere bUt ff 
t M"llf s f . araf de ikı UÇ sene evvelıne nazaran koylu - riz. vaoz:lfe sahibierinin layık olduğu allıta 

Aziz yurddaşlarım, l • 9 10 IŞ l müzün istihsal kudretinde hepimJZi b.~ - Milli sanaylin memlekette işgal ettı~ı ehem hassas!yeti göstereceklerini ümid ederinl· 
Bugün, onuncu tasarruf ve yerli mal - Yaşadığımız günlerde, Milli Şefimizin lhakkin iftihar ettirecek derecede ve yuz• mlyetıl mevkll müdrlk olan Cümhuriyet hü A7.iz yurddaşlarım, ~ 

I r haftası ba.şlıyur. Artık bugün, .miJli şu işaretleri~i tıer .an gözönünde bulun- d~ yirmiden. ~zde elli~e .. kadar d~ğişen kumetl, bu sahadaki gayelerinin bir an ev- Türk vatanının yüluielmesl için old 1 • 
lbayııam günlerimiz arasında yer almış dunn~~~a muk:llefiz: . . nısbetlerd~, ınkışafla~ gorunmektedıı:. A- vel tnh:ı.kkukunu arzu ettl~lnden, devletin kadar, kudretle ve emnlyetle müdafap,Sl rol 
bulunmaktadır. Bize verdiği sevinç ka- cB~ tü n .bu ,guç şartlarla be~~ber bı~. tı- lınan te:<i'~ırlcr sayesınde hububat f:at - bizzat tanayl kurucusu olarak harekete çin ta$arruf hareketinın nasıl büyü~ btr tl • 
dar, manası da hüvük olan bu haftaya gi- caret ışlerın~e en az .. sıkıntı goren mı ı:t- lannın ıst~krar~. devamlı . ola.rak temın. c- geçmesi icab etmiştir. Bu suretledir ki, sa _ oynadıgını e~cr, huzurunuzda te barfiZ eta • 
rcrken. ihepi-nizi hürmetle selfımlanm. lerden ~laca.gız .. tık once ş~ra;ını emnı - dilmektedır .. Düı:ıyn va.zıyetı dola~~e, mı.ylleşme hlm!keU bilyuk bir mllli dava o _ rebllalmse çok bahtıyar olaca~ım. vunY ı9 

Cüımlıuriyet devrinin geçen mes'ud sc- yetl~ soylerız kı rnemlekPtımız ve ordu- bu maddelcrın cıhan pıynsalarındakı fıat larak ele alınmış ve blldiiinlz devlet sanayi nın en dağdablı bir devrlnde ya§lY0 
• 

ne1erine baktığımız zaman. bu bayramın muz. en lünımlu iaşe maddelerinde hal 1ıan da mühiın nisbette yükseltmekte o- pUmları vücud bulmuştur. Yaııamakta bu _ Türk muıetı vakur ve temkinli duruşu, sıı 9 
manasını anlamakta güclük çckmeyiz. ve ati için hiç bir teh~i~e mar~z .dl:'ğild!r. ~u?· kabili .. ih:aç. o"a:_ı rr.iktarlarmın satısı !undu (tum uz nazik ve çetın anlar, sanayi _ mımt birilk mnnzarası lle bütün clhanın 11~9 
Milli ik-tısad meflıumunu Türk vurduna Hattil i!traç mndde!ennın tnh~ıdmdt:' bız, ıçın en mu~~ı~ ımkanlar mevc.ud. bulun- ıcşme hususundakl ısucallmlzln ne kadar sıl takd.!r nazannı celbedlyorsa, ıuı.ıcttı ı,e 
sokan. bu m('fhumu Türk varhğında yer- en genış davranabıiecek rnPrr. eketlPrden maktadır. Burun gıda maddelerımızde ay- yerinde oldugunu tir defa daha, tam bir vu fena düşüncesi olanları da o kadar ıuıYte~ 
]('ştiren, Türk cemiyetini ve Türk ff'rdini b.iriyiz .. Harb. zan;anında dahi mahsulle- ni müşahcdeyi yapmak kabildir. zuhla, göst'E!rm~ oluyor. Bu ttlbarladır kl, düşürmektedlr. Türk mıııetl dostıuttııır~,.. 
iktı.sad1 zihnivet1e çalışma.ka sevkedC'n, nmız. çoğu ihbarı1e. cihan 'Pıvasasınm a- Pamuk, tlftlk ve yapa~ı gibi sanayle ya - bu plfı.nların tatbikine hızla ve ıntızamla de sadık, :ıçık k.alble kendi milli hududları 10• 
Türk devletini her ro'hada t>lQuğu ~ibi ik- nyacağı maddelerden olacaktır.• rıyn.n lpt1dal maddelerin istıhs:ı.U de sene - , am olunmatta ve eluiiklerın bir an evvel hUinde sakin çalışmak. ve yaşamak ıı~ 
tisam sahada da iptidailikten kurtarıp Iktisadi vaz'yef "z der. se!leyc ınklşaf etmektedir. Bu mahsul- lıall!ne Qal~ılmalttadır. Sanayı ldavaanızın, dedlr. Ru blrU~ı. bu sılkunu ve bu çal • 
programla çalı~an modem bir devlet ha- 1 1m1 lerlmite de. gerek dahllde, gerek harlçt.~, ha ı .ıtt:!katında bugün vAsıl olmug bulundti~u - azmlni bozma.k istlyenlere iyi gözle "pak 
line kovıan, cümhuriyet reiimi, cümhıı - Aziz yurddaşlarun, raretli talebler vardır ve fiatları da yuksek ınuz merhalede dahi, evvelce yurdumuzun maz. o• 
riyet · resi olmuştur. CümhurlvC't· Tür- ·Memleket ikbsadi hayatının, içinde bu ırevlyelrre varmıştır. sanayi fiUbclerlnden mahrumlyetl yüzünden, Büyük Türk mllletınln hakltı bi3Siyntı 
kiveffi. her türlü dahili huzursuğluk ve lunduğwnuz sene zarfınd;ıki başlıca te - Kuru meyvalnrımıza gellnce: Son sene - bilhassa fevkalAde zamanlarda, çekllen sı_ tercüman olarak emnlyeUa söyUyebİıır; 
nif~ 1-+an tızak ve tam bir ahenkle birhi - za4ıürlcri !hakkında size nıalCunat arzet - lerdeki istrhsal!mlz rekor teşkil edecek de - kıntıların bUyük bir kısmından kendimizi ki: Mllll Şetin etrafmda tek kalb ve tu>· 
rini anlıyarak, daima ilerive dol!ru vürü- rnek isterim. reccde yUkselmlştlr. Bazı piyasaların mu - kurtulmuş addedeb111rlz. vücud çalışan milletlmlz, hallnden ve J$ 

yerek ~lışan ve temiz çiftçilerile, mem- 1938 aenesinde. harici ticaretimiz ge - vakknten çeknmış olmasına ra~en, satış_ Devlet sanayilnin en bUyük ve ehemml _ balinden em!ndlr. 
Jekctin her tarafını birbirine balılıvan çen senelere nazaran faik bir inkişaf ı:rüs- lar muntauımıın cereyan etmekte ve fiat - yeW kımtım teskU eden Karabük demir ve K 0 · 
demiryollarile. vatamn bütün köşelerine ~·olmakla beraber, harici tıcaret ların Urlı .~ev~yede kalmas.~ Için her türlü çelik fabrikaları, Cümhurlyetlmizin heybetu Azim zalpın hitabesl ~ 
yavılan ve miktan günden güne artan bılançomuz memleketin iktısadi cihaz'an- tedbirlere buyuK itina Uc muracaat olunmak bir eserı olarak sene lçlnde faaliyete geçmiş Ankara 12 - Onuncu Tasarruf ve 10e~ fabrikalan V(' c;(>rıf'dC'n seney" genis in - 1 masından mütcvPllid olarak, ithal ihtı -1 tadır " ve 10 F.ylQl 1939 tarihindenberi Türk demi- Mıtlt II~ftası münasebetlle Ulusal Elt00 e# 
ldı:: af hamleleri kaydeckn i~ ve d ıs tic :ı. _l ya emın 'büyük rnikyasta artmış olması Netlee olarak dly~~ııı:ım ki, d~~ya,?ın 1 - rtn!n lstlhsaHne başlanmı~tır. Karabük tab_ ve Art~ırma Kurumu genel başkanı BtU1~ • 

l"('f e. ic:letilrrı«"~ne her t!Ün ~aha btıvük d'olayısile, aleyhte kapanmtstı. Elimizde 1 ç!n:le bulundu~u dunku ve bugunku mU~- rlknlnnnı~ mühim aksamından olan boru meb'usu General Kazım Özalp da, bU ~ 
~avrPtlC'r sarfolunan ınade-nle-ri, milli ban bulunan 10 aylık istatistik raknmlan, 1931l kul v<:ı'7İyetlere rn~men, mUstıı.hsll kütlemiz fabrikaslle haddehane ve çelikhane kı.~ım _ şam rartyoda bir hltabede bulunmuştur. 
kalan. deniz nak1ivatı hizmetl('rini gören ~nE>si harici tioarct bilançomuzu le"ıte Için tam emnlyet'i blr huzur havasının ve tarının da biran evvel ışlebmeite açılmMı zıın özalp ezcfimle dem~tlr ki: • 
ve bü:"imesi ic;in ~lden ~e1.Ml ~ayret esir- bır bakiye ı~e ka~ı~cağınuzı şimdiden Irer h şart~arının Idamesini en ııerl bir_ ~a:~ Içl:l elden gelen gayret sarfolunmaktadır. - Biz şimdiki halde harb hnricl bir ~J
~c-rmıv'!'n dNnz tıcareti fılosu ıle hev - kabul ctmcn:ız? musaıd bulumn:ıktadır. olarak gozetmcmlzln mftn~ını ve yuks~l\. GenP b'J sene içinde, ötedenberi büyük. e _ zlyette bulunuyoruz. Hlçblr sıkıntunız 1 ıı~ 
bet~i 'bir iktısadi varlık 1evhası ~ı:-ctmek- • 19.?8 se?esının .. lO a.riık. ihr~ca~ kıyme- 1 kı\·mct!.n1 hlldiscler nçık~a goste;mış ol:.ı - he'lunt:vet verdiltimiz pamuklu dokuma sa _ tur. Fakat bütün lhtlmnllerl gözönUnd~d~' 
tedır .. İste ~_u l~.vhanın ifad,. ett1~~ :ı::ıana- tı, yuz mılvon dort yuz. bın 7ıra ık:n. b~ yor. Yuksek "ve:ın:ıı l.ı;tlhsal bugunden b:ı - 1 naytı m:ınzumestne 26 bin i~l lle Malatya bez ıundurınak, tedbirler almak mecburiyet1 eli 
d.ır .k!. bıı~~kü 'ba~mımızda ~o~iisl(' - kı~?t 1~.39 1:Iın~n aynı ayıan~da .. uç ~ıl J şarıldığını gorduinimüz işler, en sıkıntılı b!rl ve iplik fabrikası U tl hak etmiş bulunmakta- yiz. İstlhsalllt ve imalA.tımızı mütcınadi>' ,_ 
rı.mı.zı f~'h.ır ve {!u.rur ıle ~old uruyor. ~e - yon uç ~z .. bın .ıma. fazlası le yu?. uç mil- l devrt>1t' btle, boyle bir kudre~. ve emniyet te- dı- İklvcJ kMıd. selllloz, sıvas çimento !ab- çogaltmnk, sarflyatım p, istihlakatunııl 
pımıze. Htıve Plllmvct ve ımanı ve. da ıma 1 yon ye~ı YUıZ bın .ııraya cıkmıştıı:. . ds etmek bnkımmda~, muhim semereler rlkalnrının inşaat ve montaj Işleri ilerlemek zaıtmalıyız. re!l 
daha zıyade çalı '>Illa orzu ve zevkıni aşı- İt'h~latır:_ııza gelın;e: .. 193~ s~nesı~ın ~O vermiştir Bu yolda yüriır VP bu gayenin tam l tedlr. İkincı keğıd fabrikası da faaliyete He-r zamandan daha dlkkıatll ve id:rı~ 
lıvor. . .. 1 aylık .~thal~t k!yıı:etı .yuz yırmı ycdı mıl- olar k tahakku~ınu bekl:rken, fle .. ~de tees- geı:·ı~ı zaman, memleketin kMM ihtiyacının davran:nalıyız. Yalnız Jki vntnndnşın Y, tııll 

.. Bu. hareke•m puze~ vurdumuzun ~~~ 1 yon d.c~t yuz ~ın lıra ıken, b;ı kı_vm;t 19!.9 ı>Ü."llnü ümid ~ı !"':niz durıva sulhU niza - tarnanıma yakın bir kl8mı mtlli ıst1hs:ıl ne dü~Unme.<ille maksad hAsıl olmaz. :S~~ • 
~oc;C'Sıne yavtlın lx>mm<ıenmf"c;ine, mı1 ~ senesı~.ın .a~ı aylarında. yırz:...ı bır m! - mırd~ da, mlllettm ~l Uze'"lne terettUb eden karşıtanmış olar.aktır. Memleket sanaylln\n mllletln asgarl sarflyaUn iktifa etınesl rıtll 
ıktıc;ad ":P f a .. aJT?f. aneflımnunun ve vcr~ı yon ::uz ~ın .ıra .nok!?an.! ıl?:. ~~z altı m ıl- ı hflklkt vnzltes1nl lfa e tml§ bir unsur olarak lhtly:ıclnnnın t~mlni kadar, mPml,.ket mU_ zımdır. MeselA bir elektrik lambaı;ı yas!ll'· 
Il'alı ra("lx>t ':~ ıltıfatı'l yur~d~ı::ları11 ~~- Y<m. U_:Ç yuz bın lıra~a du~ştur. 1~38, ~e- gorıırüz. ds.faası bakımmchn da ehemmiyetl ma _ sant az yakılır ise o nisbette az kömür il • 
mairh~"'~ ı k:k~~ı:;mMine, buvuk küC'~ık n~sm.ın. 10. ay~ı~ mu.va.z~ne-~ı alev~ımı~de ·ııi p~ ratllfl (Uymeti tfun olnn kimya snnayllmlze dahil tabrl _ !edilir. Evlerlmlzde, husust ve resmi ~ ~ 
iı r Türkün f'oru w druıvuct; tnrzınd<t lk- vırmı -y{'()ı T"'ıh<m hralık bır bakıye gos- kaların inıınsına çalı$ılmaktadır Kastamonu e.sseseleorde dalrelerlmlzde bu ve bunU f' 
tı.q rli -bakımda'l ~aY'rlı in~ıU\blar vücud termis ike?· .avnl müvn.mnl:' 1<)39. sc,., esin- Aziz yurddnşJnrım, ke~dlr hnzırl:ıma fabrikası i~ln muhtelif ı b! lüıumıu' maddelerin lstlhl~ktnde t:ısll~ 9' 

bul.ınasrn.; .r t itprlı yardım an do~nn:uq de an<:a~ ıkı l)~~k }nılvond-ın _ıbaret a- Tasar,.uf mc zuuııda, mllli paranın kıy _ m,.mlt>ketlerd~n !stenen teklifierin cevabı riayet olunur ise stok.lanmız artar. dı:ı aSıtıl-
oJan mll1ı ık _•s~d ~e tasarruf cemıvetıne leyh!e .. b.~r bakı. e göstermE'ktedır. met! ve istlkran me.c:elesinln ehemmfyetı ve be'dı>nmektedlr. Memleketimlzde sınat te _Imanda S!kıntıya düşmeylz. Müdatan "'e11Jo 
ibu ~vram .ı:ruıı?~u:zdP huzunınuzdR fp - ~oıuıuyo~ kı, ihı:ıc~tımız ;>0~ s~ı:ıeı~r- bu hususta Cümhuriyet hükümetinin öte _ sı.~atın ço~amtı.."lle 1stıhlakt artmakta bulu_ larını tedarik etmekte müşkülll.t çckfllg6 • 
6~"U! ve tAkd'ir enmi beyan etmekten df.'~t muttarid artış ıstıka7etınc E'~~ mk~ - J denberi gösterd!gl hnssaslyet malümdur. na!' ateş tu~lalrırını imal E'decek fabrika _ İktıcınd VP. tasarruf faallyeUerlni bU0\-ııtıl• 
zev nvm~lrl~vım. şa nı muhnf~ etmekted r. Bu cı <>t hıl-1 Duny.ı siyasi vazlyetlnln geçirdi~! buhran_ nır. kurıılması irln lfizım gelen tetkik ve te_ !'e tdare etmek Te bu hususlarda birb ı;ıı 

fstihsa1At m1z1 artirmamiZ h~ memnu~ıvetle .k.a~n ry~ndı~~h- ı::ır, ~aman z ın n mıııı p:ı.ra ctrafmda hal_ şebbüc;l"re gtrı~nmıştır. zı ikaz eylı>mek vatanı vnzltemtzdlr. e~ 
1 md 

~~c~ ı;nızm 9 r;{ası 
1 
ıcı~ ıca \e en 

11 
- kunııı tereddüde dü!;ürebllecek bazı şayia- Sı>ker fabrikalarımızın bu seneltı fanllyetı harhin ne kadnr ve ne şekllde de<~aın ~r 

Azı Ir ır erı z~~nın a ~r~f v~.~ ~~ç ~· a- ların çıkmasına ves!le olmaktadır. Şurasını memnunlyetı mu~lb netloe1Pr vermiştir. 4 ce~\~1 tahmin etmek mümkün d~lldlrU!l~ 
Aziz dinleyicilerim, kınmıZJntl ~.:ı· ai~-·çı. tc v~ otv k el me ııcıkça söyllyebiUrim ki, hükflmetın ala bile- fnbriknmızın tstıhsalfıtı 93 bin tonla şlm _ klyıc, Rf'lslcUmhurum.uz iısmet tnlSrı ııı.rl~ 

"V''IW eıruır uıl't-:sını emın e me YO un-ı ··k k id 1 1 lt d 1 k tU adıfll ı Bu sene tasarruf ve verli malı hafta • d' k" . iht" 
1 

b .... k b" cei>l kararlar ve oodbtrler1 mını paranın kıY- diye kadar erlşllmem11 b!r miktara varmı!! _ yu o;e arf' er n ın a d k a ... ·wcı: 
sını, dünya sh~r:st ufuklarının ve iktısadt d~~ ~e~lVe ;;am !i ~ trvu .h ır inettnl ve isUkrnnnı sa~lamlaştırnıa~n mo. _ tır. Bu noktayı, pancar eken çlftçilerimlıJn hll.c11.c;elcrt takib edecek ve mUietln y~ raf' 
durumunun fevkalftdelikler anPtti~ bir 1 

11
8 e evabü~vükeeb~~kz. saskE>n, 1tlraç tur olacaktır. Bu yo'da alınacak .edblr ve vüzünü gülctüren bir hAdise olarak kavdet. me!'faatlerlnln lcab ettirdi!! yolda yil 

zamanda id. ak edivıonız. S imdi ve kadar ~rilmearı~!~ ~ . .:ı dır '.<mııd. ~vmct Mlt- knrarlR.rın ise, glı.ll tutulmasına tabintlle sc- ~e lı: i .. terlm. ŞPker 1stıhlA.klmtz 105 . bin cektfr. 
wı V<tAlTllJın.ıan, emın e ıı::are e - . 

gecirdiği imkanlar Türk milletine, ~rls - t·x.· ib" h li h d.. k . kw·· bcb ve 1mkft.n yoktur.. ton kar!ar nldulnı rlüşUnülfirse bu rakamın Seh · · d 
h.;lnl 1!1 ı. a R7.1r unv:ı ·onıon r - rım•z e 

tiği iktısadi sava.~ ve kalkınma hareket- 1 ri "t"h .1 b" t kt 1- 1 lıkl RaşvekU bundnn sonra tasarruf hareket_ halltıml7.,tn tagaddi seviyecılnin yükseldi _ , d.~ e ı ı .,n e ır a m ~o av ara maz - " u-ar~ 
]erine, işaret etti~m fevkalfidelikler için har bıılunanak•adır. lerının muayyen bir şeklt olan devlet dnhtli ğ!nl ~o!:termek ltibarlle hususl bir ehemmi- onuncu Yerli Mallar ve Tasarruf .ıi şell-
d'e de bu fpvkaltıde1 iklerin icablarını ve Jstıkr::ızl nndan, balkın bunlara gösterdltı Y~1 1 hıı'"- oldul!:u anlaııtlır. dün yurdun her tarafında oldujtu glb ıall • 
hPr vurdd sa ta'hanil ettiki vazife ve mü- S'lekUIAsyo11fa mUC"d"'l9 ra~ı.~ttcn bahse•mtş, neticede deml§tlr ki: B<ı.:ıvf'kll bundan sonra husııst sanavı te_ rınılzde de büyük bir alflka ne ınıuu 
kellefiyetleri müdrik olarak slikunet, a- ıt _ Mllli tnsnrrufun herkesçe malüm olan ı;ebbüsl'!rlnden bah.c;etmtş. rbunlan kolay - mıştır. t ,d!• 

rıtha'at cepbesinden de, memlE>kct u - U r zfm ,.e daha büvük bir heyecanla devam ehPmm!yctl üzerinde daha fazla durarak, lıkl"rn mazhar kılarak, teş'Yik yolundakl me_ Hafta münasebetne ""'hrln muhte 
1 

tl 
tm k k · · • • B d mumi havatının her türlü tazyikten ko - Y'-e e uvvPtırı vermıştır. u.n na asla s1zlerl yormak istemem. Şurası muhakkak- salml::e devam olunnr.aktır .• demiştir. lerine ve mekteblere musaı Etconotll .. ı. 
·· :ı, • dk runma.<n ve mi li sanavi sahasındaki faa- ıer IIY 
ŞUU t"miZ ) tur. livetl:"rimizin aksamaması ve durrrıamPn tır k! mlill t~a"rr.~f, m llletler hayatmda ı- Tonrakalti servetleri miz Arttırma Kurumu tarafindan veeize • 

Uilh"ssa tasarruf \'C verli ma'lar hafta- için hariçten alma~ mecbur oldu~umuz lerlll~ln bir olçusu, emniyet ve isUkrarın • mıştır.. ııl' of 
ları 7:Jrfında olmak iiızer('. millete hitıb eşya ve cmt"anın ehven v 1!U ~ r tl mevrud•yetlnln barlz bir dellll ve yurda ba#- Refik Baydam bunu müteakıb toprakaltı Bugün mekteblerde llk der.ııl yapııc ,tf1' 
etmir lbuluna'l büvük mes'ıı 1ivet adamla- ithalini mümkün kılmağ'a ~1 u~~ n kt 1~ a jlılıll'ın 'llr lfade'ildir. Mllli tasarruf, mllll ser servetlPrlmlze geçmlf, c kömür havzasında lan ö~etmeoler Yerll Mallar ve ~cJ ' 
runızla mütehassıslarımız, vurd istihsa1a- Memleket d hilinde, ithnl m~lla~aiiı:ri~~ mnyenın müvelUdl ve dolayıslle mllli istlh- ıstnısall bir elde toplamak gibi, daha cezri Haftası hakkında talebeye söz söyllfC 
tının arttırılmasındaki favd'a ve znrureti de her hangi bir gpeküıasyona man· 1 _ s:ılln muharrlkldir. Bir milletin bankala _ bir tedblre müstacelen başvurulması zaru _ Ierdlr. -tde ~ 
mes'uliv('t Vf' i!'ıtıs'lsm verd'yi salahivetle mak icin. gerek dıı"ili fiat polit1ka v~ !ü- rındnki tasarruf mevduatının artışı, şüphe_ ret tktlsab etmiş bulunuyrır. Kömür hnl'Za_ AyncA. bu hafta Içerls!nde mektcb:ruııı.!' 
do:ıitrl tebırü7. ettiMnc/!e calısmıslarnır. rakalıe-si ve _g'f'rek ticarf't ve t<>divf' ı:mlas- siz ki, o. m!lletın Jktısadl fttlshıln ve lktısa_ mu: devletlestlrmek hususundakl düşüneele ru meyvalarımızdan btrer sofra k ıci 
Her zaman t4'krar edilmiı.ıtir ki, istihcıala- malan bakımından icab ede t db" 1 di lstlklrulnln müemmen bulundu~una deliL rlr.ıtze blr hafta evvel havzada yaptı~ım tet talebeye ziyafet verlleoekUr. pe!S"' 
tıım1z hem mell'lE>kf't pa7..arlarında ve hPm t -1 ı kta . .:ı n] e ırkPrc ıet eder. Bu mfinada anladımm mUU tasar kikat neticeleri kuvvet vermiş bulunmakta Takslm meydanmdakt açık htıfll ~ı(}' 
dE> chı; pivı>salardn sat lab"lmek · · k"f" PVe&<:n ° ımmn uır ve (1 unaro tır - - - iıorillden • ., . . • .. ı ı ıçın a ı Hı:>r hnlde, bütün vurdrlıı;lar bihnelidirlf'; ruf hareketlerlr.!n, memleketlmizde ink!şaf dır, demiştir. dun hazırlıkları llemal edllemed & flleıct~ 
d'ei!i dır. Haneten 'TM.Ibayaa etmek mec -1 ki h .. kUm t ••t kk d . etm".!kte oldu~ onu görmekle büyük blr hAz BMvekll krom bakır demir cevherl fstıh lamaml.'ltır. Bugün açılması bekıcn 
lburivetinde btılu'lduiium1ız mallım ko - 1xfos~ ~r:~.,e~ t ıtz ır{r~fr;z ve ~r; duymakt.ay'ız Bir mütkleıt evvel Erzuruma saliitnnızdaki ırıl:lşafı 'anlatını.ş .petrol n dir. 
lavlıkla Vf' kafi miktarda alabilmemiz b" z spetl 

3.~ ıa er: ~ktrı_ne A ıç varmış olan demlryollarımız yenı yeni kuru rnmlarına petrol buluncaya kadar deva~ ___..-
1 . "dl" "st"'L.. tt • . . h tü ı- ır sure e me_, .... an verm•vect> ır n - • - • d d 
Mn ~~ ı ı ııı ... '\"~ Prnmzı er r u ça - k 10 d" 1 k ı · 1 Inn fabriknlnrımız m !lll tasamıfun milli ze etmek karnnmızdtr Türt azmi nihayet bu 7 b • k ftı 
relı:>re baş vurarak arttırmıık ]Azımdır. Bu ~hntf zut msu! zlen lüÇ(>baere dapı blD lnoMnaı k~·n "lırdumhzda Cümhuriyet ld~re.si al - ıaı de bauracaktır: • ev so an Ir a 

• · k ·-"' ._.:ı tl ·ı ı vaç an az a m vna n ıı unara c - - , ...- • 
gaveve crısmf' 'Ve vuMn.ıa ııe rı en · t vviü ı · b b" t tınc'a yarattı~ı gfızeı eserlerdir Bundan ma 
prnPTamları zaman kavbfıtmc-ksizin ta - pıvka~ f'!';P. d<:; :rınlke SI"' p dı~eb.V('rm~f- nda bankalanmızda yekfınları.günden ...nne- Demiryo;larlmiZ ve (B,."'*arafı 1 itıc:i scıyJacftJ) _,~' n kk k tt" k • • büt•• dd 1 'me HUSUSUn 3 TJ3 ım17,8 (j Jr Va:ı:ı e I!S" '"'l/• b (;>" bf b~; rı ırmP ıcın uf vu; a~,~ terettüp ettiiftni 'bu yffifle HP bir defa da- kıı'larRn tasarruf mevduatı hepimizi sevin_ ticaret fılomuz Melek adındaki bu kadın. F.yii .Af' 

r ;r er e;ııans~~asma.~~.ıısma arı.l k rt ha hatırlafirıavt favdalı göriirürn direcek bir durum arzetmektedlr. Bu sa - nnda birçok evlere girmiş ve eıtrıe ~e11 
<:nm asma arçı ır va.zı t:Uır, T'f'lıt"l'n. e e "'. ' • • . haya ald btr kaç rakam arzetmeme mr.•aa_ BUt'· ml ketl b ..ı .... b d 1 ~ .J\.-..rt .t 
k bl bo t .ı k O t 1 t t lt ...., c- un me e aY"""'' a.ga em r aıs d"ığı· e~yı ... a·ıarak, k"---ye g6:rur-'1"·-ıı·~'" 
·arşı r re ı.ır. avnı zamanun ı tısadı IŞ ·c~ rA JJO t t as1 denizi rica cderım 1 1 ö uı - ö k büyük 1m1 ·u- v- ALl~ ı• • .ı 

bir zarurPtin dP Pn kısa ifadesidir. · • " ar a r muş g rme en azın z - kaçnuığa muvaffak olahilmiştfr. 1, .rtl~ 
Arlz yurddaskmm, Dı!; ticaret politikamızd':ı, bircok SPne- 1037 enesl H2.zlra~ında, iki yuz yetmiş dir .• buyurmuş olan ınm Şefimizin öteden- eceı> f1" er 
Col:!rafi vazivet ''e hu.cmsivE>tlE>rimiz ve 1erdC'nberi devam eden bevnelmiJel ik - ye11 milyon llr:ıvn balı~ olan :asarruf mev - beri çivmlş olduRu demiryolu siyasetımızin kadın, kendisim ele verdirmiY diıti c''l , 

insantvet AlPmindeki mı:>vlkiimizin bize tısadi durumun icabı olarsk. kliring ve dustı y:_künu, 1938 senesinde uç yiiz beş mu_ tnk1b ve tatblklnde, yurd refahı ve milda _ bir de mazeret bulmuştur. Gir o ,8fı11 
lbn'hsettilti imkAnlar. burunkü sernit icin- takas u.c;uJlerinin ı,!eniş bir vpr almıs ol- yoca Yllkselmlş bulunuyordu Bankalarımız_ faası bakımından, çok kıymetli bir semereyi den !her hangi :birinde, ev bolkl tB , 
de zirai. sınat ve toprakaltı istih~11Pri- du~ :malumunuzdur. ArzPttiklPri bazı da!d mı-vduat hesaplan yuksellcı seyrlnl mu- daha elde etmiş bulunuyoruz. Türk mllhen- dan görüldüğü takdirde: _,ın 8rı 
mtzi. arttırmakta ki ~nfaat ve 7.arurPtl müşkülfıta roihnen. bu usullP .. in tAtbikm-l haf<ı:.>:a ederelt, iclnd: bulundu~umuz sene - dislf'rlnln rasııa.cın; gayreti sa.yeslrıde de - - A .. !hemşire, ben kiralık ov~ 
~ne nazaran kıt kat fazlalaştırm1c: bu- <ft:>n lll'emleket Menfaııttar olmu!:tur·. ~~>- nın ilk aylarında ~c: .. yüz yirmi beş mllvon mlryollarımız Erzuıuma varmı~ bulunmak- yordum. Kurum, burad'a var ~~?~oııı.}rııı' 
lunmaktadır. Ciftrf. sanavici, man,.nci. rait ve ill'knnlnrın mü~ııde~ nic:h,.tinde llrn ~Ibi kwçlik gorulmiyecek blr yeküna t:ı.dı:-. Gerek demiryolu ve gerek l}ose inşaat Diye sornna-kta ve sonra bit r-

tüccar ve isci. hül~ bütün rnüstahc:öl ticaret tedive anlasınalan po1itikamızı erlcımıstir. slyasetlmlze şimdiye kadar olduğu g!bl hızla 
unsurlar ve iktısadi fa.allvet sahasında normal ve basit esaslara dol{ru gbtürmek Baı;vekl! bunu müteakıb son dünya vuku- devam etmek. ve tıcaret filomuzu yakında bulup, savuşmaktadır. dııfl }~ 
resmi veya hu<rus'i "azi fP almış olan va - ~ayemizdir. atı üzrrlne tcı'Cddüde düşen bazı vatandaş_ t~.k~~r yenı gemllerle zenglnleşm!ş, başta Nihayet Eyülb zabıta& tarafın cı lif~ 
tandas,ar, lll'€'1l1leketin Ati ine !n:ınar:ık. '1'" h ll • . ' ları, bnnkulardnkl mevduatlannı kısmen kon.ür hnvzn.ın llmnnlan olmak uzere Ak - kalanan Melek, dün mevcudeıı_:ı.ıtldB". 
~·rrt bünvt>~inin mali ve iktısacH kudrf>t ı .1 ma su arimlZin çelctlklerını, fakat bllt\hare bu mevduatın deniz ve Karadeniz sabUlerlmlzdeki liman_ }ıliPJ> ,~ d b ı ı bir ı 1 1 h se. vkedilmış" tir. Suçlu kadın, ~•t Ve M~JamJ.ı~na e{ivenerek, hüki\mPtin vaziyet'eri ı>min t-ll•rde bulundU~UnU görerek ladeye lllr an aŞ ıca arını . an evve nşa, lS~ ll" 
t:n.ahS'.ılAt ve masnuntımızıa defter fi$1tı baııledıklarını hlkt\ve etmiş, tıcart krediler_ v~ takviye edilmiş gor.~k azmlnd~ylz. Bü_ ıdd!i:aları reddederek: d ~ilifll' cJ'' 
daima temin etmek icin gerekPn hPr tür- Milli mahsuP.erimizden başhcalarırun den sonra Y.lral bedller faiz nisbetinin de tun bu mevzuların Cwnhuriyct hüküme - - Ben, sabı.kalı bir kadın ~ o# 
lU tedb rl,. rnmıınında alacaıtımdan e _ bugünkü vaz.iyetleri!le kısaca tema-; et - ucuzlatıldı~ını anlatmış ve demiştir kl: tlııce ehemmlyetıe ele alınmış olduğunu l\r- işlerin hiç lbirile de alAkaın yo ' , 
ıml"l o):mı'Jr '!' hıı b~kırnOan hPr hanf't hir mek, bunların durumund'aki UmUmi te - il i sanayiimiz zetmekle bahtlyanm. tedir. }1\'lc:lıJ' ~ 
e diS('V"P n~'-ıt a~h düsmi\Pu•k. mem,ekct mayoülü göstermek bakımından, tfaydalı Başvrkll, muıı sermayenin ba~landı~ Jş_ Melek, ayroıoa kendisinin yal<~ ctJ11: 
· fhsalRf•'!'l'., 'S('Vİ'<"Minf vükc:rltmel!e ve olacak zannmdnyım. · Azlz dlnleyicllerlm, lerı ehllyetl! ellere tevdi lçln eenebl mem- t dövilldüğii ü d'e idd18 tpl 

\lavı ile ·t,r:ıc vi" it-l-ıal imk'll"'l;ırını nrt- ihracat ticaretimizin en kıymetli mad- M111i sermayenin müvell!dl olan mtlli ta _ lekctlere gönderdlilmlz gençlerin ndedini an sonra .. d~ uınilikçc 
"'DSi'!a ., .. mTTlİ P'avretlc> vP tnrilıi pii 1e- desini teşkil eden tütün ic;tihsa "ftımızın s:ı.rrı:ıf, ller! memleketlerde mını sanaylleş_ artırdıt;unun blldlrm1t, bunu müteakıb de-l bu hususta da mud eıunı 
n verdiği he}ecan VP- şevkle çalısm<ılı - seneden seneye, gerek miktar, ızerek ka- me har':'ketlerlnin kuvvet aldı~ı başlıca bir miştir ki: kata başlan~tır. 



13 B'· lt'::::::::: ırıncikanun .SON POSTA Sayfa 9 

«Son Posta. mn tarihi tefrikası: tsl Rusya, mütareke tekli1ini reddetti 
l'adı (&ştarafı ı inci sayfada) mıntıı.knsı genel kurmayının tebıııı: 

• tekrar silah altına alınnuştır. ll KAnunuevvelde, Sovyet tıt'aları, her 

Boşanmalar niçin 
çoğahyor, kabahaili 
kau1n m1, erkek mi? Ordu tebliğleri muhtasar olmakta de _ tst1kamette Ueri hareketlerine devam etmtş_ 

"aın ediyor So t ask 1 . • k hra ı lerdir. Soyyet kıt'aları, Lagoda gölünün şi lllanlık · . V:e . er ermm a - mal sah1llnde Pitknranta kasabasını, ser : (Ba§taraf~ ı ~~i ~~{ada) 

BINBiRDIREK 
lA 1 AKMANISI. 

Zet 
1 

:me~.~ıbıne aid yazılar, artık ga- dobol dcmiryoltmun müntr)ıa U;tasyonunu Bundan daha dogru bır fıkir olama-z. 
~erde goruLmez ol~tur. ve Vlborg Istikametinde ere sıproda ve Mu. Hayret ettiniz galiba ve içinizden mu-

ord OSkovadaki müşahidlere göre, Kızıl urlh köyerini Işgal etm1§lerdir. hakkak ki müdafaasında bu kadar be
~e ~· taarrurza kafi gelecek bir topçu kuv Havanın fazla bulutlu ve bulutların çok ceriksizlik gösteren aciz aıvukat ıçın 
lt ~~azırlamadan Finlandiya hatların3 :'!Pa~~da b~nması sebeblle !hava !aaliyeti merhamet hissettiniz. Acele etmeyi • 

ı ... •ıağa t bbüs' t.mi . ' mam"~~.ır. 

Yazan: Reşad Ekrem 

Kanli bir tasavvur 
n·~ eşe e ştır. F . • • niı:. Bu cümle hakikaten doğrudur. Fa. 

11 
ıger taraftan Helsinkideki umumi ka ransız gazetetennın ne~rıyah kat noksandır. Asıl metni şu olmak ge n· . 

._:~lt, Sovyetlerin, kısmen buz tutmıya Paris 12 (A.A.) - Öğle vakti çıkan ga - r{!ktir: cYuvayı yapan da yıkan da di- titri~·~~e~~rdu. Dehkanlı, korkusundan ~ası, kı~lar ağ~sı, b~r de ak hadımlar a-
~ B.nuı:: ol L d -ı- h'll · d zelPlE'Ir Sov.uet dul "" -~,"-d' d l5ası takıb etmişlerdı. ~eni ~ an a oga go u sa ı erın e _ , · ., ar a.r-,ın ,..·uuw.ı ıya a şi kuştur. Fakat ya·ptıran da, yıktıran - Şevketili hünkarım efendim .. dedi, ~ 
d bir taarnıza hazırlanmakta bu!un- mu h m zayiata u~ramış olduklarını ve bu d k kf Do~ b. k . h. d cümle erkanı devlet ve ülema ve meşa. Hamamın ccamekan:t adı verilen ve 
'Utu ın k . d . S . . k lzaylatın en mfihimmlnln Kızıordunun şöh a er e ır.» grusu, ırço ın 1 am yih k bbc It d d t if' pad.işahm soyunma yerini teşkil eden 
tına :r ezın edir. ua]ervı mınta a- retınin lt>kelenmesl. oldu~unu :yazmnktndır- larda knrı kocanın bilerek, bilmlyerek istı - d f a ın a ır, eşr ınize munta.. birinci salonun muazzam ve muhteş<?>m 
Ru.sı Yenı Sovy-et kıt'alan gr>tirilmi~ir. Nit-Ili 'Zafer bile 170 mllyon nüfusa malik bl~ yerek !stemlyerek alet oldu~u görülmüştür. zır Bır ı:J·r~kla;ırlar.. .. .. . avizesinin yüzl~rce mum ile hamamın 
CU arın en büyük gayretleri, Nurmesjön ımilletin 3 buçuk mllyon nüfus sahlb ve bil. Fikri dn~ıtmamaya çalışalım. lerln~ e ıMan 1d sarayın en.1~)U~~ ~a~ıt.. içinde, göbek taşının ortasında duran on 

demiryolu ü~erınde PieHsjacrvi ka - h::ıss" nıuharib diye tanınmamı.ş bir mlllete Evlenmeden evvel ve sonraki hayat saf - d S;l~h· t uMra lınk e~hsevdgı ığ g~dz. E> /\e:_ıl n- sekiz kollu gayet büyük bir altın ş~ 
laba,s·• · k hal., ı d~ kadın d ı a asit k k d ima en ı d ar e e rı. me a a 1 ı. ~ en d b bi · b'l k k 1 1 x..nd ıte Rusya ile İsveç arasındaki Finlan nr.şı faikiyetini gösterememi~ olması intl · r n am P • er e a Abaza id' B b T h d 1 · anın er n ı e a ın ın' akl bnl-
d!J·a ar . . . . bam ı s"mlyecektlr. - nktıftlr. Kız h!lkatınin zfıfı, rlkkat ve ince_ ı. a ~· op ane. e yer.~~~ mumlan derhal yakılmış. mermer t~lık 
lıstR-_., azısınde KıuolaJervı mıntak.asınL li~! cemiyet kanunlarının yarattığı telak - Pervane kaptan dıye anılır bır gemıcı ıdı. üzerine ipek c d 1 ·ı . 

lliQaf ~ 1 kt-.3.: R ı b t - Anası tarafından Ku b d Ev se ca e er sen mış, sırma lta ~ erne t."Uır. us ar, u mm a - kiler ve görenekle yolumuzun kenarında 1. • . . • yumcu ~ıza e - işlemeli atlas bo'hçalardan padi.şahın i pC' k 
~la Yenıden üç ordu tahşid eylemek - Hükümetin hayati ucuzlatacak boynu bükük kır ç!çeklerinlnklne benzJyen ~y~ Çe~~b!nı~ Aakhrabasd' ı olurdu. Muradın bamarn takımları, sürat fakat itina ile 

r. bir tevckkul ve intızar içinde mukadder eli d: ası 1~!n:ı . me ı-n son zamanlann..lhaZJrlanm.ıştı. 
Akliınıete uarayan bPşinci taarrt•z gUze1 bit teiJbiri bekler. Erkek ~Irliğin· yaratıcısıdır. Ancak zek~~k ~~W. ln~. yaş~~ ~a~~Y; alınl~ş~ H~ oda~ın zülüfler ağalanndan dört 
lti b" bu dogu~ tesadufe W. bl olmaktan uzak bu _ . · ' ızme. ın e. ı. ız can 1

• ı ı tam•sı. padışahı daha kapıdan karşıla\,P 
llh.:l. ga 12 (A.A. - Helsinkiden haber a- ( Baştarafı 1 ind sayfada) luıımak lAzımdır. İyi ve derin düşünmek, h~ı ıle dMuradın nazan dıkkatını celbebnış, koltuklamıştar a)'lağınd.aın çamurlu ve 
-·~;r,ına .. Finl' d' d k • ı ı t fl ~ kdi t k ı.. - ı as 0 a:"~•a alınmış oradan da yaşının 1 k ·ı ' · · 1 k ·· vh ı· b' tf e> gore an ı ya a as erı va -~ Iabilecek m h. tt k' d" V b' Y ve e rn ı "a r e me , Yı ve guze yo_ kü .. klü ;;.;; .,7rr,.' ' •• h. ıs a yemem erını a ara mu ce er ı ır 
Yet •bu dakikada nisbeten sakindir Bu-

1 
: ı y-e e 1 ı ger ır tak ur. !:urmak, Itina :le halletmek vazifesi erk e • V"~ b~u~ek r~bi, .. teJ !lk, sa:adyın eb~ _mu 1

1
m tt>rlik _$vdirmişler, ve heme.'l hiç yere 

nun ...ı • unsur arın uattu maddii fedakarlıklara ıo;.i ... K 1 c en uyu za ı enn en ırı o an b t d k~ k '\la sebebi Rus,arın büyük bir kara . 15 ndr. arısını orme edecek erkektır, ve sila:htarlık ile ef'endirilmi ti Padi ah :ı~ ırma an, ccame anıt ın, apıdan ırl-
~e iıa~a t h 

1 1 
b da katlanmak suretıle ortadan kaldırıl - bun:b dn gözetilecek esaslar şunlardır: .1 d' !!...- şer d Sb:.t_ ş rılınce tam karşısına ~elen ve boydan.. 

ltı aarru.zu azır ama an ve u m . . Jıir.kfun 8 k Id dil 1 ı e ıvanı uumayun arasın a u un res- bo lt k f .1 böl" .. b' d . 
ı.......lkead!la Rusyanın her köc:esinden mü - asık ıçın etçe gayretle:- sarfedil- k;v voe arke de emffyefcekb hiçbir kadın ml evrak silabtarın elile gidip geldi~in- ya .a ın ~b~ .~tü: d"lunmDu~rt ıdr l'akıre-
'"""rıad· :ı • me te ve kararlar alınmaktadır yo .ur. , su a ar şe a , almumu kadar den s'l"ht 1 d 1 t 'd . d ~ ye, ucunır gı ı f!O r u er. o t> ı an-
da IYen asker gelmesidir. Şimdıye l::.:ı- · yunuşak, bazan sulb halinde ne!is blr blb_ h' · ı ~I a; arb' ~v.e ı areSln c en m -lı. padişahı bir dakika icinde sovdular. 
bı-r bir buçuk milyondan fazla askerin ve Bu meyanda biMlas.:,a ithalat tnkas lo ma yi hallnde kadehten taşan köpüklü bir p~m :o e~ e~ ırını ırtynar~,~d~. rur~~· Vücudünü ipek havlularln silip kuru la. 

d<~ı topun Finlandiya hududlarına gön- prim1erinde yeniden tenzilat , .. apılması Içki, ve fakat bazan da gaz halinde zehir _ arv n.c:> 'd'apd anı~ 0 
.. utü~u Kı d' c>. a. f ır dıktan sonra. Ibe line, alt kenarında ineili 

er·ı J 11 1 i ı fil.k ı i Y va cırı ın e gorm\lŞ · en ısını ev- b' k b 1 h bi '1 b' ib · ı Iniş oldu~ f kat R k-umanda he- düşünülmüş ve tatbikata geçilmi tir. ey c VP n a ·.ed cl br varlıktır. Onu her- kalade beğenmi : _ır sa~a u unan na a çı mc>z ır r~-
~tinin ' a . ~- .. Habe ~ . '". ş . . hangi şeklinde ıstiyen erkek muhafaz3 kud. ş 1 sım peştemal sardılar; omuzuna dn. bır 
bı.ılı.ın bu kuvvetlerı l .r, rronnemPktc:> . . r .~~chğımıza gore, .dcaret Vekılı- ret ve knblliyet!ne malik olmalıdır. Bizim e- - B';l ~ocuğu has odaya alsınlar. . köşesinde altın sırma ile turaSl işlenmfş 
takv· duğıu ve binnetice daha bir takım nın reıslıgı altmda toplanan Maliye ve serimiz olarak temyı ederken dökülmt>me_ ~emıştı; sonra da huzunın;a getırte- BuMa ic;i nefis bir havlu atmı.şlnrdı. 
ltı k 1Ye kıtaatının beklendığı kaydedil - Tıcaret Vekiıleti ve Türkiye Cümhuriyet sJ lçin tf'dblrler nlmağa. cemiyet! genlşletir- rek. Ad ed' , Padisaol-ım sırtından cıkan ıslak elbise 

e- tedir. Merkez Bankasile Takas Limited şirketi ken de parlatıcı maddelerden uzak tutmı:ığa n· ın n ır· G Ab ve camasırlarla:--müceyhorli hançeri. mil-
&.._ .. . r. 1,.. 1 B tü b nı ıv~> sormuştu. enç aza: .JL. 1. ı· ,_ w •• tü' d k' , 
......... vyet kıtaatının Lnd'Ogıı gölüne yir- mumessıllerınden mürckkeb heyet bu hu a mn ıyız. u n u ar Için de ~?canın _Ahmed! Cf'Vııf'r ı saa J. Mısaınnın .us. yı e ı SJ\ n-

ll'ı.i beş :mn f de k.. T r . h' susta ıı K. 
1 1939 

d be m:ıddetfm oldu~u kadar manen de ruçha _ D . . ma elmas kakmah kemerı bırı ambE'r di-
)'e ka mesa e ·am a. ıa~ecUJOC ı . • anunuevve. an m~te ~ ntveti ş:ırttır. Koca, karısına göre adalece E>mıştı. . . • . . if,.,ri inci. iki tesbihi vesair eşyası. orada 
l\a lll yapmış oıduğu beşıncı taarnız olm~. uzere takas prım cnnde aşab-ıdakı kuvvetli. sinfree muknvim, azim ve irndece Musa Çelebının lakabını hızzat padı- bulunan hazine kethUdasma teslim edil-
tet lllete uğr~1r. Finlfındiyalılar, Sov tenzılatın yapılmasına karar vermiştir: mein, hattn klloca fnzJa, bilgi zekfı ve ser_ şah tak~ış. lT'nhter takımın.dan . vanına mi!':ti. 
thl~lerfn ıbeş bölüğünü tamamen imha et- ı _ 2/7005 sayılı kararnamenin ü ·ün- vetçe fn1k olmalıdır. Kadın kocasında idn.' al? ı~ ı!tl~ c Musa Melek» d!ve h!tab et- Dört has odalı gtlman, padisahm kol-
-~lerdir. cü ma . . '.i TP hlmnve, teselll, şefkat ve sevgi ihtiyaç - mıştı. Faka_t A'baza Alımedı.n lakabını, tu'klarma mrerek kendisini altın kafc>~lt 

'F'inı~ncU , . . . . , ddesı?e dah_il enterşan]a:bl takas - larınıı. kamil bir cevab Ifadesi bulmalıdır. has odadak_ı .arka~as!:ın ~~n;ışlar, onlar bölm('ntn önüne kadar g-ötürmUslerdi. 0-
~en so yalı ar, şıddetı~ bır ~~h:Xe larda,. ıthalat ve ıhrac:ıtta onar puvan Bunlnr, kndın le! n sonsuz bir zevk ve en da. ;A~~.Pdı ılk gorduklerı ıçın. aral&rı~- rada, di {ter tıassa tellak1crindeın iki ar-
'i saili n.ra Soumusısatmı. şe~rının. ote - tenzılat ic:rosile: İhracatta yüzde 47 Vt! kuvvetli blr('r ba~dır, membadır. Her kadın d.rıkı ob~r AhmedlE>rdt>n avırd .etme~ ı- karlası ile berabf'r ayni EÜratle soyı.ınutı 

linı tekrar ele geçırmışlerdır. ithalatta yüzde 56 nisbetind~ prim tst- kavı buldu~u erke~l bcfenlr Be~endl{;i er_ ç~n cME> ek Ahmed:t demisl~.rdı. İ~blA.l- 'lıa'71r1an.rms ve bellerine ibrisim pt>ştE>· 
En şiddetli muharebelerin biki. keğe hürmet E'der. Hiirmet ettı~ı erke~ı se_ cıler tarafından :v:ralanmqk uzet'(' ıstent- mallar lnısanrms oıan Sivayiiş bekliyGr

V('r Ve sevgi cılle hayatının cevheridlr. Bu ~f'CE'k olanlar ara .ında ME'lek AhmE>d 8.- oıı 'P,di~ahın ava1hna fildişi bir nalin 
ıı.. cereyan sahası 2 - İngı'ltc>re takaslarınd:ı: İhracat nhvaı lçlnde kadın sad·k ı k f d , pamn arlı da belkı en basa yazılacaklar-ı . d'rd'· k d'f -stü k 1 t -llltı ~lnkı 12 (A.A.) - Hıilcn mu harebe kO.r 

1 
·.. ' ça ış an, e n ·ı daın idi Me-saleleriıı ısıl!ın<la. Murad. Me- snv ı ı, a ı e \t ne mrmn na ış ı as 

11flt>a."n Qiddctıı cereynn ctW•i mıntakn, La: priminin aynen, yani yüzde yüz üzerin - b ~t'~e ;efa tKı dır. Zira hepsini~ fevklnde lc>k AhmPdin de çok ağlamış olduğunu t'l"lalanna. en azdan 'beser vüz klrat gelir 
-,. ı:. den yuzdc kırk olarak ipkası ile ithaHit ' .~ar ır. adın, bnşının üstunde koca ı t h .. ' · · t f k b' .. .. d 1 stirilmtşti 111: h gtlünün .şlmalindekl merkez cephP ,ı. sının rcllk kad~ r metl . f k t k di - farketti. ri si va goz erının e ra ı tP-ı ırer zumnı ver e . 

rttı· t\Uslar, Botnı körfezine do~ru kendlle_ tahvilen yüroc 77 o'an primin 7 puvan yumu.,:ık elini uhl 1 n l~del a a a fp r,lbl kırmm idi. Prıwc;ah. kuşarnnın içinden Poadişahın sağ kolundan Siyavüs 1.uttu, 
" Yoı ·ı· ·ı .. de 70 · d ·ı · " sse me r. Koca. karısmn · ta t~ll-: · kti sıktı M 1 k · · k 1 x.. lercı açmak için gayreti arttırmakta ise- tenzı ı ı e yuz şe ın ırı me,:;ı. •Y ıp'• dan daha kuvvetli •Y 1 ? mm n "lın e q;anı çe • : ve e c> arkadnc:lanndan lbın de sol o tuı."'na 
~~ ... takviye edilen FinUındiya hatları, duş 3 _ Be'çika takaslannda· Elyevm yu-z-1 rll'nıeo;!nl bllmrl!dlr. 0 zaman ::d~~~ç:~,.~ Ahmı>n "i'Java: ~ ·ı·kı . . led' mrdi. 1~C'üncüsü de. altın bir <?>1 şamdam. 
t.. ... • .. hücurnı k t ~ te '· · bl b ı:. - Ahmed V81!J11Ur ı ı erıme ış ı il ·· d;~....,~ p d:~nı. ·ı b 1..- h 
""'-lr. arına mu avt>me gos rmcz. de 69 olan ihracat _ d' 

67 
.. d r ardalt suyn kocasına sorar sonrn nı . d' h .. ~ 'd . . d d' ' E' one ·~·... a ~· ı e era~r ama-

. • ~ yuz e ye ~e. yuz e hay tslz bir emniyet. ve ıtmin~n içinde o- s~ ı arnama gı erım.. senı ora a ın- ma gelmiş olan sarayın bes büvük zahi· 
Fmlerin t b' . 72 olan ıthalatın yuzde 70 ~e tenzılı. nu içer. iste <'Vlenme seçiminde bütün b~ lerız.. . . tt. w•rlere kadar dilerek Muradı b;r ke-

\ıtborg 
1 

a ıyesı 4 - Holanda takaslarında: Elyevm şernıtı mukayeı:;e, tetkik ve tayin edecek ko nı:redı. _ _, 1 s· .. bod . . ır. re d<ıha seUmlad1lar. Murnd, silahtan 
1 ~ııray 2 (A.A.) -Ha vas: ''ÜZde 67 olan ı'hra~"atın yu-zde 63 e v·e cadır. Mukaddemede bunları derpls cdemn- 1 ~as (>Uadı ıyavu.ş d ubür_ s~~k ıhr a~aç- Melek AtımE.'d aR-aya dönerek: 
lıı a bir miktar Rus esiri gelmiştir. B1 n J ~ • yi "- nrı arasın ıın. saray a y-.ı amam 
t,ııo~ıınaddl vazlyetl kadar maneviyatı da ithaHitın da yüzde 70 den yüzde 66 ya in- P h:rhang! blr salkle tesadüfi bir lzdi - denilen VC' Mimar Sinan tarafından ikJn- - A~med .. gayrl ben 'bu gece hamam-

JI'ını~· dirilmesi. ~a~<ı. \mıkdn ve7ekle nl"lekser koca n1Uh ci Relh'1 için vapılmış olaın ~iden yola dan çıkmasam gerektir; tiz var mt. Se-
'eb•b lld!ya tabiyesi Ruslara ciddi zayiata . , n rt>!ı n n merd vonlerlnde. boşanmaya llk saptı. H8'S odabaşı. ha.c: oda zülüflülerJle f<'rli odasının güzide sazende ve ham•n· 
Ga ll'ı Olrrıakt.adır. Bir kaç t.aarruz esnasın. 5 -İsvıçre takas annda: İhracatın yjz ndımlannı atmıı~ olmakla Ilk hatayı irtlkrıb lx>rabfor önden koı:;tular. Arkasıl'daki d 1 . d hi' 'ft be -"~· n!Aııdı d 

4
a d .. d 40 'th l't d .. eder · si ~,., M , k e enn en ve e ı maan en ş on zu-

•<f;jelltrıı · Ya kıtaatının kısmı külllsi, Jrice e en yuz e a ve ı a a ın a yuz- ı s · bl . h',.,lbıılı'Ytan patlisahı. ıa,ıtar e e Jlüflüyü s~>çip göndersinler ve şey'hislnm 
'1 ~~ltıı~ mitralyöz grupları bırakarak ge_ de 79 dan yüızde 70 şe tenzili. tl e>~ra ı~ırllk hava~ını düşünelim:. Hassas. Ahmed ağa. bostanc1ba~ı, hazine kethil- y h Ef d' Defterdar .. Mustafa P~şa 
'4terı lş ve bunun üzerine nerllyen Rus e P>r. "' yumusa • kolayca kabıli nüfuz . 

9 
ya ~n 1

• • ~11 tnltralyözle biçilmiştlr. 6 - Fran".a ve İsveç takeslarında: Ha- ve serliUteM.ııür olan kadın büttin bunların rın hllk:.:ıt güniln birinde müvazenesini kaY- ve sen gelıp. so~p ben~1e berabr:r o-
GönüllU l k . lE>n tatbik edilen fiatların gerek itha,at ve,.dl~l zAt Içinde sevglc:!nln mıknatısmdan betmiş, burdabaş olmuş, mahvolmuş blr en- lasınız, ve tız .. benu~ serbetım hazırlasın· 

0 ma ısteyen ve gerek ihracatta aynen muhafaza
51 

yn kurtulnınazken koca, tab'an •po11ganh olma kaz hallnde görfılür. Erkek kendi baht.sız e_ lar. ilmraya gondersınler. ·• 
tolld İngiliz konsolosu ni Fransıdn ihracatın yüzde 56 ve itha nın teMsürlle yav84, yavaş yenı Alemler seıi karşısınd::. şefkat duyacağınn, ondan Dedi. Sonra, Siyavüş :ilc arkad~ının 

~. b ra 12 (AA) Reuter ajansına gö l~t .. ~ ı:n İ d 'h - ke•rine, yeni kokular duyma~a baslar. E tevahhuş eder mmaye ve sahabeUnl bUe çıplak omuzlanna iki elile vurarak biraz 
la <lPJ:ıtnı.. · : - - a ın \'U.r.ue .Joı. sveç e ı racatın yüzde ı d k d - · 1 · t tt' 'J ı k Ah ll Va. 

1 

ıddeki Inglllz konsolosu Nlgel Al- . • . . . .. v n e:ı. arısın an uzaklaşır. Halbuki ka _ ondan esirger ve kadın blr müddet sendeler. w.n-kl~a annı ışare e ı ve l' e~ -
~~et~tesınden ıstlfa ederek FinH\ndiy.ı hü_ ~O ve ıthalat prımının yuzde 53 olarak dın kendisini otorlter bir trade ııe kullanma_ Çırpınır ve nihayet düşer ... Hayır hayır .. medi vanma ça~rarak gözde silahtarının 
baııcııa den R1L"Iarla dövüşrnek uzere bir ya ipkası. sını bildlkçe crke~lnl bırakıp gitmez. u _ Bana söyletmeyiniz .. Uzun meslek haynbm- kulağuıa: . .. . . ..• 
itıq•ir l' leJyonu teşklll ıçın müsaade iste _ 7 _ Yukanda zikri geçen ihracata aid zaklaşan ve kacan daima kahlr bir eksert_ da derinden tetldk ve teşhts fırsatını bul - . - Kara Aliye ~yl~, ıki g-.ızıde yn_:n~~ 

· · f' tl h t k 
1 

'd 
1 

J'{'tle erkE'ktlr. Fakat bunları bilerek veya du~um acı hakikatıerin muhassalası bir fa_ ı1 e şehzadeler daıı ıne varsm. büvuk 
p~ım ıa .a:ım~ azır a as ara aı o up blll""lvrrek o derece sinsi yapar ki knrunnın cladır: . kapıvı içerden ;muhkem kapatıp rmrirne 

12 
Sovyet te' liği alı,:reler ıçın şırketçe yapılmakta olan e- bircek ?8man sonra sfinhecrtne, ınrıaııne nt. aBu babiste erkek, ekserlyn, kendi yavru- muntazır olsun! .. 

<A.A.) - Leningrad asker1 kar arın muhafazaSl. hayet .şlkhet ve Isyanına sebeb olur ve nn_ sunu yıyen blr yamyam oluyor.a (Arkası var) 

ve' 'l'abi r , ~ı-2'~ a ln lutuflarındnn zevktenerek ı «Son t>osta» nın vE>ni edebi romanı: 52 yin Gerçek te arkanızdan defolup gitti; 
ı- ''ıt>k v ·<llıın tadını d uyarak günü ge-' yoksa sizin bindiğiniz trende mi idi, ny-
t~ din~rken gidip te olimpiyad konfe- rıi vasıta ile mi seyahat ettiniz; farkında 
~ emeğe tahammül edemiycce.. değilim. O menhus Olimpiya geziniisin-....., Sen de herkt>s olimpiyad konferanslarını din-

bı ).yatma~.... c ~~ y lA~ N 'A V M lemek üzere toplandığı zaman Hü ,.yin ttı hattklll~el ~ıta ile olimpiyadların tari- fFI l_ Gerçeğin mahud aktris Rita ile kaybolup 
!% d~ .akı konferansın verileceği ve- ~ çıkardılP skandali hatırlarsın. Eski olim-
~ ~ haıdgıtmek için yo1a çıkmış olduğu- piyad oyunlannın yapıldıltı sahadan· o-
.~~an ge ıssız ağaç altlarına. kuş uçmaz 

1 

tele döndü€\imüz zaman onlar meydan-
~ '4..l~:~ez yerlere düsmüştük. Şa- da yoktu; yemeğin sonuna doğru kan ter 
aı~.llir Y?lu bulmağa teşebbüs etrr.e- içinde geldiler. kafile halinde gidılen 
~ ~ Ilatıkanın içinden yürüyerek ö- Ah S · .1 yerlerde bir kadınla bir erke~in kalaba. 
ıı.ı11t: lıtil:tan bir sırtı tırmanmağa baş- Yazan: Refik med evenıı lıktan gizlice ayrılıp kimsP.nin ~öremi.-
~~~Yelerfrafı adam boyunda kaktüsler, ve aşk ile sevjyorum. Çobanın sev~i ışı- 1 ten dökülen sular toprağın _göğsüne ~ir ip 1 pek kısa bir mesafede olan yukanki düz-ı yece~ tenha köşelere çekilmelerine ne 
a · llır e Çevrili bir keçi yolu mu ğından parlıynn gözleri benimkiler ka- 1 oı·ada toplandı: fevvareler şeklindl' !ışkı-, lüğe gü çElkle Qlktık. Geniş bir meydan gibi mana1ar verilebileceği ni d~sünme
ı_~ llı;tıks;ı arı~ mı? Köylülerin ı!ele dar arzulu mu idi? ı rıp yeryüzüne tekrar ~ıkmak içi ı gizli ı ve i,ğri büğrü toprak ~kaklı, bahçeleri den giriştikleri rezaletin uyandırdı~ı fe
\t~ eli e~rı bır yer mi? Matmazel Ri- Çoban ilahın gözlerinden fırlıyan sev- yollar aradı ve nihayet bu ırmak 1ücude çitle çevrili, tek katlı köy evlerinin bir- na tesir ~ni hAla. h&tırladıkça sinirlen
~t'l. hill'li 1lllde, dereden, tepeden, tabı- da okiarı ktza çarpıyor, onu sendeleR- geldi. O .şahidimdir ki sözümü t·Jtuyo- birine girmiş manzarası görülüyordu. diriyor. KE>ndimi tutamayıp, yaptıkları-
tlbiiııden ~etten, serbest yaşamanın }ez- yordu. Ritanın yanı baŞlında esatirin bu rum! Meydanm bir tarafında da mozayık cam- nın ayıb o1duftunu vüz1erine karşı sövle-
lrı,,ol~ d sederek yürüyonız. Yorulur hatıraSlnı canlandırmak ister gibi titre- .......................... .. . ... ...... .... lan gün~şte panldatan küçük bir kilise. diltim zaman Hüseyin Gerçek hayasızca 
ı_-~lıa b urup birbirimize yaslanarak diğini hisc:ediyorum. A:po1lon, s~vgilis:ini Başucumuzdaki kayaların arasmda Vakit ök1eye yakl~şt.ı; otelde bir gülmüş Rita daha ileriye vararak hare-'"'tt ~ıyonız. ~ağıdaki vadi, us- yakalamak için atıldı~ bir sırada aşıkı- muhteşem bir eda ile yükselip &ilü.eti arada yenilmekte olan yemeğe olsun ye- ketlPrinden dola:yıı kimseye hesa'b venne>-

),ı bir tab ın elinden çıkmış ~an'atkfı- nın elinden kaçan Dafne kızın can acısı boş:~a fevkalltde san'atk!rane bir man- tŞJleliydik. Rita, çobana kestirme yolu ı ğe mecbur olmadııtını söylemiş ve bana 
~dı~ ağa lo halinde yayılıp geni.şliyor. ile attıw bir c;ığlılP yerlerin allahı Kca zara ile akseden çal!k bir keçi bizi seyre- sordu, ~kuştan aşa~ inmeğe ba~-1 adetıi hakaret etmişti. Olimpiya kasnba
~i~ "Y'a.btı~~ın'!l yapraklarını fistüm:ize ana duymuş, kızı korumak için toprak- diyordu. Yür:i:rnekten, günetten ve aok- dık. eında bu sah~ ile ba.ş1ıyan dargmlı~ı-
8~ t~bır noktada inlenmek için tan göğsünü aQID.lŞ. Dafne oraya dalıp tan bitab 'bir halde olan Ritaya onu gtss- İ1Jk1erime kadar sevgi ile doymuş ha- mızdan sonra Atinaya nasıl so~k ''<' ii-
~;ı, ~Yle j.r.aklaruı üstüne oturduk. kayiboln:uştu. Taze koyu yeşil dalları ha- terdiAim zanum: fifiemi.ş, boş.alını.ş ve rahatlamış bir' hal- ZÜil'ltıUlfi bir hava içinde döndü,itümürii hi-
S~ Jt!;bıyor ki yeşil otların arasın- raretli gönüllere serinlik veren defne :fi- - Bu, tabint QOCUklannı takd.i.t eden deyJm. Garfb duygu: Maddeleri arasın- Iivorınm. Atina istasyonunda ıbizi b<'kli
tliı-ı~ .. a~acının i .. se~gi il~ çarpmaktadır! d~ı o~dan çıktı; fakat ey AJ>?llon, ey tehvant ilAh Pan ohnalıdır, yahud onun daki benzerlikten dolayı nu, nedir, T...iza- yen kocama, Rita ile Hüseyin GE'rceinn 
~ltt i !ıÔylü Ustunde oten lnışlar, scvgı gokte guneş, yıerde çoban olan ılah, ben ruhu! ya karşı olan biBlerim de tatmin edilmiş rezaletlerini anlataraK ikisinin de bir 
lah~~. Rii/o:ıar; mitolojinin bütfin l6enin gibi D.afne kızı kaçnma:yao.:IJt)m. Dedi. Garib bir tesadüfle biraz sonra valliyette... daha evimize avak basmaSlna asla müsa-
~~}> l't b~~kten, şiirQC'n nnlıyan al- Karşımdaki vadide ~Şık ça~layanı içinde bir kaval sesi işitilrne~e başladı; tepentn lK l N Cl ade elm<'mesi lfızım ı:.reldiğini söyledim. 
~ı:-lar. A. uza gelerek bizi takdis bir yılan sırtı gibi panldayıp kıvrılarak üstündeki düzlükte bir çqban koyunları- K 1 S 1 M Ertesi gün siz Selaniğe hareket t>ltil'iz; 
~ ~ö ~~a sÜ~ll~n: QOban kılığına girip uzanan mukaddes A1fa ne.l-ıri şahidim ol- nı otlatmakla mıeşguldü. ÜstilmüzU batı· Büsevin Gerçeği istasvonda kal<>bılıl'!m 
l>'o,.."ü_ll Jtönı .. erını otlatırkt"11 Dafne k,-, sun; Alfa nehri ki fırtınanın yüksek ve m.ızı toplayıp kalkbk ve aşakı.daki ctO.z.. Lizadan Ayşeye mcktub icin<le uzaktan (fÖri.ir ııibi oldum. Rita Pe 
~aki di~b ~ _!lasıl aktı ist> ben bu kuts1 babası Zevsin kızıdır, gökten yere lükten bayii uzakta olan 'bulundu~mwı Sevgili Ayşe, bir daha karşılaşmadık. 

' erı oyle şiddetli bir haz akan eemai sulardan hlsıl oldu; gölü~ yere kolayca gelm:iş oldufumu.z halde. Siz Atinadan ayİ-ıldıktan sonra Hüse- (Arkası var) 



lO Sayfa SON POSTA Birincikimm U 

( ID e ket Ila leri) Manifatnra fiatla ı ncnzlatıldı 
~A-S_a_r-ay_b_a-ta_k_J_tk_J_a_r_ID_l_D __ K_a-ys-er-i ç-,-rşı-sl-nd-Ja Toptancı/ar yeniden Yüzde on 

işlenen cinay3t bir tenzilat kabul ettiler 
k rntnlm as ı d eva ediyor Kayseriden yazı:ıyor: Evvell=i gan bu- Büktırnet geniş bir müstehlik kütlesi - 1 fiat yükseltmelerine mahal kalmamak Ü" 

rada çarşı ortasında bir cinavet iş!enmiş-l ni aHikadar etanesi ve diğer eşya fiatla - 1 zere büyük toptancıların nisbeten kÜ ~ • 
tir. Felahiye nahiyesinin Alabaş köyün-I rına .da tesirl.eri ~kımı~d~n mühim olan çük talebleri de karşılamalan takarrüt 
den Mehmed oğlu Seyfi adındn bir de- ı manıfatura fıat yukseklığıle çok yakm - e~tir. 

Sıtma ile şiddetle mücadele ediHyor, evvelce sıtmalı· 
ların mevcudu yüzde 80 olduğu halde bugün 

bu miktar yüzde 14 e düşmüştür 

Aksarayda kuruttalan batııklıklardan biri: Amarat kanalın<Uzn bir görii.nii.ş 

Aksaray (Hususi) - Aksaray sıtma tının faaliyet~ geçtiği 929 senesinde 
rtıücadele teşkilatı hastaları tedavi ile sıtınnlı nisbcti yüzde 80 iken teşkila -
uğraş.makla kalmıyarak sı tma savaşın- tm 1 O senelik mücadelesi, arazi islaha
da ön planda olan arazi ıslahatma da tı ve sıtma kaynağı Karasaz bataklığı
ehcmmiyet vererek büyük eserler vü - mn kurutulması gibi büyük işlerle son 
cude getirmiş ve son günlerde (Ama - kış muayenesinde sıtmalı nisbcti yüz
rat) kanalını başarınakla muvaffaki - de 14 e indiği görülmüştür. 
yctlerine bir yenisini ilave etmiştir. Bu '3ıtma mücadele teşkilatı iyi bir şe -
sayede yedi köyün hayatlarını tehdid kilde çalışmakta ve müca-d.ole reisi Rıd
eden sıtma beliyesi önlenmiştir. van Önol sık ~ık Aksaraya gelerek teş-

Amarat kanalının uzunluğu 19 kilo- kilttı sıkı bir mürakabe altında tut -
metre olup 4 Ağustosda ilk kazma vu. malrta, mesaiyi tanzim etmektedir. 
rulmu.ş ve .şimdiye kadar 15 kilomet - Mücadele te~kilatının evvelce açtır-
resi jkJnal edilmiş, dört kilometrelık dığı ka~allar maksada uygun bir şe -ı 

kıc;mın ise toprak iŞierine başlanmış - kilJe muhafaza edilmekte ve kanalla • 
.. tir. Ha,·aların müsaadesinde bir iki haf rın tahripten vikavesini teminen dai -

ta içinde> ikmaline çalı~ılarak bu saye- mi bekciler istihdam olunmaktadır.~ 
de bir çok bataklıklaT kurutulmuş o - Yıllnrd~nberı· rnünhal ı ·· d ı 
lacak, binlerce hektar arazi mevdana · 0 ~n muca e e 
çıkacak ve bu mıntakadaki halk wsıtma tatbabetine bir doktor tayin edilirse 

tehlikPsinden sıyrılacaktır. Bu kana - teskilatm sıhhi savaşı yeni bir devreye 
bt süratle başanlmasında sıtma· müca- girecektir. 
rlele reisi Rıdvan Önol mües~ir olmuş ---------
VP esc:-in başarılmasında kaymakam Ceyhanda modarn çarşı ve han 
Namık KaTayelin hizmetleri görül - Adana (Hususi) - Ceyhan vakıflar 
mi.:ştür. Mücadele idare' memuru İb - idaresinin yaptınnıya kararlaştırdığı 
ral:im Arat ta gece gündüz çalışarak modern çarşı v~ hana aid projelerin 
kısa bir zamanda eserin vücud bulma - tanzimi işi ikma] edilmek üzereU.:r. Bu 
sını temin eylemiştir. projeler bu hafta içinde Vekalete gön-

Aksarayda sıtma mücadele teşkila - derilecektir. 

Sivas Çocuk Esirgeme Kurumunun faa~iyeti 

Sıvas. (Husus!) - Şehrimizde yıldan' bise ve ayakkabı vermek wretile kendi
yı'a artan çalışmaları ile büyük bir ala-ılerinı sevindirmiş bulunmaktadır. 
ka toplıyan teşekküllerden l>irisi de Ço- ÇoC'Uk Esirgeme Kurumunun başında 
C'Uk Esirgeme Kurumudur. Kurum prog- devamlı ve yoruhna.k bilmez bir say He 

likanh Urgamcılar çarşısmdan geçerken dan a1a~adar olmakta ve ~irkaç gün ev- Geniş mikyasta istihlak edilen a.şağıdı 
cebinden tabancasını çekmiş, o sırada o- vel verılen kararların tatbıkına başlan - ki maddeler hizalarında gösterilen fiat • 
radan geç.mekte olan Mustafa oğlu Cela- mış bulunmaktadır. larla toptan satılacak ve buna perakenı' 
lin üzerine ateş etmiş ve "<endisini ağır Yerli fabrika'arın mamuüitının yük - deciler küçük bir kar iHi.ve edeceklerdir· 
yaralı olarak yere senmiştir. Fakat çıkan selmemesi ve İtalyadan geniş nisbette it- Beher metre.si l{r. 

kurşunlardan ikisi yolcu'anlan Erkiletli halat yapılması, g:imrüklerde mevcud ve Divitin ekstra 77 
Hüseyinin koluna ve lise talebesindt>n miktarı 4 milyon liralık kadar tahmin c- Divitin orta 50 
Kadir oğlu Fidanın ayağına, s-.ıplannııştır. dilen malların ihracına kadar, müstehli- Divitin ehven 43 

Cinayete sebeb Celalin bir buçuk sene kin ~ara~ görmemesi için icab eden acil Alman pazeni 60 3antim 4IJ 
kadar evvel Seyfimin kardesini öldürmiiş tcdbırlerın alınma6ına başlanmıştır. Bu 

70 37 • 1 Alman pazeni ~ 
o'anasıdır. Seyfi bu cinayeti ayııi k_öyden ı cüm·.eden. olar.~k dün ~ehri~izd~ki .ban - İtalyan pazeni 60 , . 30 
ve akrabasindan Must.aıfanın ve Kamilın kalann dırektor ve mumessıllerı Tıcaret İta'yan pazeni 70 » M 
teşvikile yaptığını söylemi ·tir. odasında bir toplantıya davet edilmişler İtalyan 

80 40 -------~-- 1 ve tüccar'ara emtia mukalıili verilmekte pazeni • •. 1 
Saten 120 ~ 'tJ Divrigi içm~ olan avansın fiatıarı yüksletme temayül- Saten 130 , 66 

S 
lerıne yardımı dokunduğu mevzuu etra- 55 

lll/llnR ka11UŞfU !ında görüşmeler yapılmıştır. Poplin orta kalite 
45 Poplin ehven 

Bundan başka nnanifaturacılar da Oda Kutil 56 Divrigi - Kasabamıza 20 kilometre 
mesafeden getirren içme suyu tesisatı 
dün merasimle açılmıştır. Nacı De.mirağ 
tarafındmı 200 bin lira sarff'dilmek su-

da bir top'antıya çağırılarak manifatura 1
12

1
0
5 ~~~·lm18 7~ Panta 'on luk ;x.~u 

fiatlarının uauzlatılmaS'I lü~mu ken - Pantatlorıluk 
140 

9() 

retile getirtilen ve Divriginin hayati bir 
ihtiyacını karşılayan bu gü:r.c! eserin a
çılış merasiminde burada oulunmakla o
lan meb'uslarl.a Sıvastan gelen bir heyet 
ve Naci Demirağ l::mlunmuştur. 

dilerine anlatılmıştır. Pantalonluk 140 , 120 
Bu top'antı esnasında şeıhrimizdeki bii- 2ft 

Hareli Rus malı yük firmaların mümess.illeri fiatlardaı , a2 
Fistanlık Rus malı oJ yapılması kararlaşan yüzd'e yirmi tenzi-

lattan başka yeniden yüzde ona kadar Alakadarlar dıiğer tedbirlerin alın~~ 
·ı ·r f" tl d k" -kseklıgtıı muhtelif cinslerde ucuz1uk temin ctmcği sı e manıı.atura ıa arın a ı yu 

kabul etmişlerdir. tekrar normal seviyeye düşeceği .mütı:ı • Belediye adına söylenen nutka karşı
lık veren Demirağ. mcm1ekete yapılacak 
hizmetlerin henüz -bitmediğini işaret cy
lemiş ve bu töreni takiben de mumailcyh 
şerefine belediye adına bir .ıiya!et ve ak
şam da Halkevi genç'eri tarafından bir 
müsaanere verilmiştir. 

Bu arada küçük ve yarı toplancıların 'easındadırlar. 

Akçekoca Halkevi 
temsilleri 

(_M_a_hk_em_el_erd_e ___,] 
Bozuk yemek satan 

bir lokantacı 
cezalandırıldı 

Sirkecide belediye 7)3.bUası tarafın
dan y::ıi)ılan bir tefti~te Hızır ismin -
de birinin lokantasında bozuk bulu -
nan biı: porsiyon ct. ga-rib bir davaya 
.-;ebeb olmuştur. 

·ı Eti muayene eden dört belediye dok 
torundan ikisi tefessüh etmediği mü
taleasında, dığer ikisi ise aksi mütale
ada bu!unmuşlardır. ' 

Hadise, Sultanahmed 1 inci sulh ce 
zn mahkemesine intika·l ederek, yapı -
laıı duruşmayı müteakıb, h~kim lokan 
tar.·va verilen belediye cezasını ye -
ri:nde görmüş V€ tasdikine karar ver
mi'}tir. 

Akçakoca, (Hususi) - Halkevi temsil 
kolu tnr.a.fından Dikili felaketzedelcri 

6 ev soyan bir hırsız 
tevk:f edildi menfaatine oynanan cHissei Şayiaı. piye

si kalab'alık bir halk kütlesi tarafından Fatih ve civarında 6 ev soyan İbra -
seyredi'erek alkış':anmıştır. Resim pi- him oğlu İsmail isminde bir sabıkalı 
yeste rol alanları göstennektedir. yııkalanmış ve dün adliyeye teslim e -

dilmiştir. 

Maznun, Sultanahmed 1 inci sulh Dinarda Parti kongre1eri 
Dinar - Nahiyelerden ve merkezler- ceza mahkemesinde y~pılan sorgusu 

den seçilen deleglerin .i~tir~kile dün top- sırasında, işlediği suçlardan yalnız bi 
!anmış olan C. H. Partısı Dıııar kaza kon- r·n· kabul etmis, diğerlerini inkar et • 
gresLnde Parti müfettişile alhkadar me- ı. 1t. " 

mış ır. 
murlar hazır ibu'unmuşlardır. Kongrede • . . . . 
k "ht" ı "d d"! kl .. Hak:m, suçluyu tevkıf etmıştır. 
azamızın ı ıyaç arına aı ı e er u zc-

rindc geÇt-n görüşmelerden sonra yeni Ad,i tebligat kursuna 180 
idare heyeti seçilmiş ve .;alışmalara ni- d' 
hayet verilirken büyüklerimıze karşı memur devam e tyor 
ba~lılık ve sevgi hisleri izhar olunmuş- Adli tebli!!at işlerinde çalıştınlacak 
tur. posta müvezzileri için, açılan kurs de

Aksaray kaymakamı deg'şti 
vam etmektedir. 

KiJ/tiJr işleri: 

:Mekteblerde birinci kanaat 
yoklamasa neticeteneli 

Li~e \'C orta okullarda birinci kanaat 
voklaması müddeti bitmiş ve öğret • 
;nf!nler kanaat notlarını okul tdarele .. 
rine verrneğe başlamışlardır. Bu kil .. 
naat notları veni imtihan taı.ımatııll• 
nıP.sine göre t;lebelerin müzakere. yıı· 
zılı yoklama \'e vazifeler kar.ştlığı olıt: 
rak verilen notları gözönünde bu1UI1 
::Iurularak te.c;bit olunmuştur. 

Ta·lebelerin karneleri bu ayın on be 
~inden sonra velilerine gönderllecek 
tir. 

• .,.--ı,;-at Ilk okul öğretmenlerinin &&--y ... ~ 

bedelleri 

Vali ,.e Belt?dive Reisi Lfıtfi J{ırdart' 
V e$ 

mektcbden çıktıkları sırada verlım 
laznn gelen teçhizat bedellerini alaJTl" 
yan ilk oktl öğretmenlerine bu parB ~ 
lc:-:-ın verilmesi hakkında· tetkiktere b9 
la mıştır. 

Tcçhi1at benelleri için ewelce b~~ 
çeve konulan 800 lira kafi görUlrned 
ğinden, bu tahsisat arttırılnca1chr· 

Sekiz yerde işaret kuleleri yapıtacıı" 
ııar.ı.o 

Nakil vasıtalarının kol.atyca Y0 rd., 
ncı de\•am edebilmeleri için 8 yel r• 
i~arct kuleleri yapılacaktır. p,urı; p 
Oömanbey, GalatasaTay; KaraklSy; f{~t 
hane ve Sirkecide inşa edllecektit· ·ıe
kulenin zemini elektrikle tenvir edı k' 
eel:, kuleler yerden 60 santim yiikSeve 
likte olacak, üzerlerine ya~r ıııı· 
güneşe karşı işaret memurunu 111~ııte 
faza aliında bulundurmak için t 
ka planacakhr. .; 
···-···-······-····-··--· ....................... ·' 

Matbuat hatıraları 
(Baştarafı 6 ncı saytaıftı) 

ramlı bir çalışma ile her yıl ilk okullar- çalışan emekli tuğbay Etem Tanrıverdi- Aksaray, (Hususi) - Aksaray kayma
da okuyan kimsesiz ve yoksul yavrulara yi takdirle karşılamak ve Çocuk Esirge-ı karnı Narmk Karayel Babaeski k ayma
yardımını hiçbir suretle esirgememekte- me Kurumu idare heyetini de bu yılki kamlığına tayin edilerek vazifesinden 
dir. Bu yıl da Çocuk Esirgeme Kurumu faaliyetli çalı~ları.ndaın d'olayı şükranla ı ayrılmış ve yeni vazifesine müteveccihen 
llk okullara devam eden 230 çocuğa el- anmak bir memleket borcudur. Aksaraydan hareket etmiştir. 

Kursa dahi! olan 180 kişi, tebligat
ta çalışmak üzere ay başından itiba -
re:n, Posta Telgraf İdaresi İstanbul 
k:ı-drosuna dahil edileceklerdir. 

·······················································•······ 

. . b~ 
Hayatın binbir kahrı altında e%lle~di:V 

adamım. Beni tutan, bana - yAda ~tt ol' 
çe - kuvvet veren böyle hatıral•:•ır;uıt' 
masa, ben, elt-mlerimln a~ır yUlcÜ • 
dan kalkınamam. t" 

- Hasan Bey, Taksim 
reeydanınm sıUınıru gör -
d um. .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

... Çok i\iı.el. ve yerin
de ..• 

. . . Ortada bir de yeıil 

aıaha yapılacakmıi ..• 
Hasan Bey - Bu fena 

ifte.. Taksim meydanında 
da sık Sik keçi, koyun sü
rü.lerine ra.sgeleceiiz, de -
sene .•• 

Nöbetci r,czaneler 
Bu ıece nebetçi olan eczanefer tDD -

]a·rdır: 

htanbul cihetindekiler: 
AJemdarda: <E.sad), ' Aksarayda: CZ1ya 

Nuri), Emlnönünde: (Hikmet), Şehsade. 
başında: (İ. Ha!U>, Beyazıdda: C.A.sador), 
Fatlhte: <Hüsametlln), Bakırköyünde: 
Olilft.l), Eyübde: <Arlf Beşir). 

Beyollu cibetindekiler: 
İstlkli\1 caddesinde: COalatasaray, Oa. 

rıh), Kurtuluş ta: CKurtuluf), Maçkada: 
(Maçka>, Galatada: (İklyol), Beşlktatta: 
(Nail Halid). 
Bopılçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: <Halk, HulQal Osman), 

Üslr.Udarda: < Ahmediye >, Sarıyerde: (Os. 

man), Adalarda: <Halk). 

Milli mücahede sene1erinde idi. v;ıt11t 
nı.mı, varlığımı. l>iivivetimf.. her .... ~tilr~' 
borçlu bul'llnduğum Ebedt Şef tllrtltt' 
beni bir gün Ankarada yüksek tıu 
kabul buyurdular, ve dedilPr ]d: . erı 

" rıltl 
- Başkumm1danlık muhnr~b_e51 i1ot" 

çetin bir anında, bir aralık dınl~ cc
ken, kim. bilmem, senin rEvli~1.. bit 
did] i eline" _geçirmiş. b~n~ get~ ozil~' 
iki sayfasını okudum; ı:rönlurr.d~ar ' 
tü birden zail oluverdl. Kah re )111'1" 
gii}dÜ·m .. ıneş'e]endim ve birAZ son 5s111 

be daha taze bir şevk ile ~tıldıın~ .. 
bun<ian dolavı te.şekkür bo:çlU~Ilf sel 

Evliyayı Cedid adlı ese:!m k taJcdlt' 
muhterem fnönüniln de yukse 
lerine lutfen mai"har olmuştur. bit .(111)" 

Bu iki katlı mazha.riyet kadar ır'ucf' 
harrlrin hayatında ebed! tttihart 
ne olabilirT , f CoJ1'1S" 

Nusret ~a 4 



ıa n· . -=·-~-........ U'lno.;~un S O N P O 8 T A Sayfa l ı 
-q~--~~;;~;;======================================================~~~~~~;;~~===-==~====================================================~~~~ = 

Ziraat: Koyunlarm kuzularını düşürmesi 
Ni TESiR (Baştarajı 6 r.cı sayfacla ) ıleyebilir. Ve bir zarara sebeb olmadan 

lannın yemine vereceği on parayı, son- savuşturabilir. Bir çok ilaçları hükCımet 
radan yüz para olarak geri alacaktır. meccanen tevzi ettiği gibi, aşılarını da 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROMA TİZMA, SOGUK 
AlGINLIGI, KlRlKLIK 

ve bütün ağr1lar1n1 derhal keser 
Lilıumunda günde 3 La~e alınabilir. 

5 - Bazı tarımmanlar yemlem.eııin e- v eterinerlerine az ibir ücretle yaptır -
hemmiyetini ta kdir ebniyor değiller. Fa- maktadır. 
kat yemiernenin liizumu kadar yemlerin 9 - Koyunları koşturmnk, lüzumsuz 
de iyi seçilmesini ve muhafazasını bilmek yere bendekten atlatmak, yıllığı ucuz o
lazımdır: Kıüilü ve nem almış otlar, ta- lur diye beceriksiz çobanlar kullanmak 

' neler, kıüspeler derhal kuzuyuı düşürür, akıl karı değildir. Bocerikli bir toban iyi 
anayı da u zun zaman rahats1z eder. otlatmak, vaktinde sulamak, yağıştan, 

6 - Ağıllaruruz % 90 fenadır. Sazdan esintiden korumak gibi akıllıca tedbirle
yapılan, rutubet ve çamuru içinden hiç rile -olacağı varsa bile-- kuzuların düş
eksik olmıyan bu ağıllar, koyunların b·l- mesini önler, sürünün verimini artırır. 
hassa gebelikleri esnasında sıhhatlerine 1 10 - HüUısa, vakit vakit yapılan tet
çok muzırdır. Böyle ağı,Jarda layıkı vee kik ve müşahedeler sürülerimizdeJ...'i sı -

sliiiDUIIIII lll 11111 hile barınmak değil, girip çıkarken bJle kıt Mıdic:eJerinin çokluğunu bunun da 
~ llllll llllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllntDnllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliiiiiiii!IIUIIllllllllllllll 11111 mb::_ sıkıt vak'asına uğramamak şansa bağıı - tarımma~ıarın ınmal ve dikkatsizliği yü-
~ = dır. Ağı l yapmak bir para meselt>si olsa zündcn ileri geldiğinin meydana çıkarı -

5 bile, yıldan yıla tedrici tadiUıth mev - yor. Koyuncu\11ktan kazanç bekliyenle -
S cudları daha sıhhi !bir hale .sokmak la - rin bu söylenenleri ya'bana atmamaları 
:: zım ve kahildıir. Hükfunet de ağıl yapa- herhalde kendi menfaatleri iktizasıdır. 

• • 

•• 
1 

E§ caklara azami kolaylıklar gösteriyor. Tarımman 

;;;;; 7 - Ağıllann gayri sıhhi oluşu. ica - ••••••••· · -· · · ·········· ················-...... ·•••••••••• 
5 bında h;r hastalığı gidermek için ted - halya nin Ba lka n 
SE birler alınmasına manidir. Bilhassa ku - • t" d. ? 
:.=: zusunu hastalJk sebebile düsüren koyun- sryase 1 ne rr . biletidir -~ ların di~crlerile bir arada bu'.ı.ınması çok (Baştaraf"'ı 5 incı sayfada) 
::1 ma'hzurludur. Kuzu düc;-öjrmenin bir sPk- kan siyaseti !hiç bir zaman hakiki ve: 
~ıli de sari bir hastalıktı;. ·• kuvvetli 'bir Balkan birliğine teveccüh 
~ 8 -- Çiçek, Dalak, Agalak.;i, Kelebek. etmemiştir ve edemez. O Balkanlarda 
=ı gibi hastalıklar ~ü rıülerimizi her yıl teh- daima chülonetmek için taksim etme li -
~ 1 di d r-tmPktedir. Bu hastalıklara tutul -

1 
dir• siyasetini takib etmiş ve edecektir • 

~- muş siirülerde kuzu atımı dainıa çok o - Ancak Balkanlarda .harici bir tehlike hall 
'ro r. Tedbirli bir koyuncu vaktinde ko - İtalya için tamamen başka bir zemin ve 
··n.,..ı., ... ·ı~lamakl::ı. ilfu:lannı hazır bu - va~yet yaratır. 

- lundunnakla bütün bu hastalık'an ön ----Yılbaşı b"letlerinizi her tarafta z ·raat Bankası şube ve ajanslarile = 
==' .... ,., posta g:şeleri:ıden '\e p~yango bay i 'erin ..:en is tey niz. 5§ 

§ = 
~ı ~ 
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Tahmin 
bedell ---
300,00 
2~.00 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 

Taksim Panarama geçldl 8 numaralı mağazanın kiraya verilmesi 
Taksim Panarama :;eçıdl sol tarufta ı No. lu ahşab barakanın kl
raya verilmesi. 

60,00 'l'akslm Mete Cad. Kışlaaıtmdakl 8 2 No. lu deponun kiraya verilmesi 
420,00 Taksim Cumhuriyet Cad. Kış: Içinde 14 2 No. lu 3 buytık 2 klıçllk 

odanın kiraya verllmeSJ. 
240,00 Taksim Mete Cad. Kı..,Ia altınd::ı zemin katta ı8 No. lu ma~nzanm 

kiraya verilmesi. 
600,00 Taksim Mete Cad. Kışi nın üst katında 12 No. lu odanın kiraya 

verilmesi. 
300,00 Tnkslm Cümhurlyet Cad. Kışla Içinde ıvı No. lu 3 odanın kiraya 

180,00 
800.00 
36,00 

696,00 

verilmesi. 
Taksim Panarama ge ldı 2 No lu mağazanın kiraya verllmesi. 
Taksim Mete Cad. 10 No. h, ma~aza ve blr odanın Idraya verilmesi. 
Taksim Mete Cad. Kışla nltınc!a 8/3 No. lu odanın kiraya verilmesi. 
Taksim Cümhuriyet C ddesl Kı.şla içinde koridorlarin beraber 20 

' numaralı buyük bir salon 3 ufak odanın kiraya verilmesi. 
180 00 Taksim Cümhurlyet Cad. Kapı ı yanmda 18 No. lu bir odanın kirn

ya verilmesı. 
180,00 T k!lm Cumhuriyet Cad. 16'41 No lu ı büyük ı ufak odanın kiraya 

3~ Oo verilmesi. 
t lık le 480,00 • Taksim fete Cad. Kışl:ı aJt•nd" u No. lu garaJın kiraya verllmesı. 
1~.al'tı lllinat miktarlarlle tahmin bedelleri yuknrıdo yazılı emlft.k ktruya verllmek üze_ 
"':.ll ~ci'rı açık arttırmaya konulmuştur. Ihale 14/121930 Perşembe günü saat 14 de Da
~·~l:.lir nıende yapılacaktır Şartnameler Zabıt ve Muamei{ıt Müdürlüğü kaleminde gö_ 
~lıtıı ~lı:,aliblerın Hk teminat makbuz veya mektublarlle ihale günü muayyen saatte 
~ünıende bulunmalan. (9871) 

ı.~· T:- . U. .. --.-.--iı-._ğ_ü_n_d_e_n __ : _____ _ 
t'rt ernııe 
ın a~ı ınr.- •250a lira aylık ücretle blr yüksek mimar alınacaktır. Tallblerln t.st.lda ve 
~ tıu:;~ıerll{) birlikte 2/l/940 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umumt Müdür -
~~lat Mudürlii~ne müracnntıarı. ca33b cl024Sıı 

Deı - · 
,,~:~~emir o).!~rı ve 'irnanl:ırı isietmesi umumidaresi ilAnları J 
~ Otı ~en bedeli 3660 llrn olan 50 000 Kg Pls gaz ~1.12.1939 Perşembe günü .saat 

Ue ~at Şte linydnrp:ışada Gar binası dahl.lindcki komisyon tarafından kapalı zarf 
tt~u lie l'l nhnncaktır. 
tıı~l "V~ı~lrrnek isteyenlerin 274 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat. kanununun tayin 
ll ~ltı re~larla tekliflerını muht.evi zarflarını aynı gün saat. (14) on dörde kadar ko_ 
~ ~e aı lğine vermeleri l!izımdır. 

s 
d ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmalı:tadır. (10052) 

tıi?:.._ anısun Belediye Reislig"' inde n: 
'<!!~n eı 
1 CeJttır eırtrık santralı Için 300 beygir kuvvetinde bir adet yenı lokomobll m übayaa 
~ı' İhaıe 
~ ~tt ~ 

1
411/940 Perşembe günü saat 15 te belediye dııfml encfimeni huzurunda ta_ 

3 ' Atnb, u Uc Y&pılacaktır. 
i ' lo.iuv~ınen bedel 17200 liradır. 
s ' bıa.ıc kkat teminat ı290 liradır. 

tı ~ llalıa i 2490 sayılı kanun hükümleri dalrestnde yapılacaktır. 
~tı-Ut ~ azıa nıalümat almak ve gereltll ~vrakı görmclt L'!tlyenler Samsun belediye_ 

ı etıne mucturluğılne müracaat ctmelldlrler. U02ıO> 

sta h 
~~~-~"~rı ul P. T. T. M·· dürr· ğünden : 
tr ~· ndıve fh 

t e ket t tlyacı için 25()0 aded har cl kıymetli etiket tahtası, 20.000 aded ha-
tıı~ t Q ıte ll h tası, 200 000 ad ed d hlli di etll!:,.t tahtası, 12.000 ade d dahut kıy _ 
ı . ..,. 50 000 aded buyük tah :ı kapsül alımı açık ekstltmey{) tonuı _ 
'OQ ltnı 

~ rı e 20 
ltın ~ Ocl~ 12 • 939 Çarşamba s:ıat 15,30 da B. Postar.e binası birincı katta P. T. T. 

'l'ıtubı llıen b ında toplanac:ık Alım Satım Kom..syonunda yapılacaktır 
lh ll ertn Olb deU •3140 lira, muvakkat temlnnt e235,5a liradır. 
~~tını Yntı:ak! §artn:une.slle milefirlu numunerertnı görmek ve muvakkat te -
• ~~ iraııt.rne ak Uıel'() çalışma gunl rinde mczkOr Müdürlük tdıırt Kalem Levazırn 

t ttrnınatiun ve saa tınde de 939 ı;enesl için muteber Ticaret Odası vesikası, 
lltak.buzUe birllkte tomfsyona müraeaatllı.rı c9925• 

BA N K A 

KO ÇiVALA 
I T A LVANA 

Tamamen te11ye edilmiş sennaye31: 

7GO.GGO.OOO lla.yan Lrati 

Merkezi : MİLANO 
Biıtün İlı.;:; a.d:. istanbul, İzmır, Londra 

ve New-Yort•ta Şubelerı vardır. 

Jlariçtdu Baukalanmız: 

BANCJ\ COMMERCİALE İTALİANA 
CF'r:mce> Paris, Marsellle, Toulou.se, Nice, 
Menton. Monaco. Montecarlo, Cannes, Juan
le8 - Fir.s. Vlllelranche - sur - Mer, Casab
lanca CMarocl. 
Bı\Nt;A C'OMMERCİA!..E 1TAL1ANA E RO

MEN~: BUCL\re.Je;, Artd, Bralla, Brasov, Cluj, 
Co.;tanzr . Galu. Slbiu, Tlmlchoara. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA B 
B:J!.GARA, Sofia. Burgas, PloYdlv, VarnL 
B.~NCA COMMERCİALE ITALİANA PER 

L'EGITro, /Jexandrte d'Egnte, Elk.ahlre, 
Port - Satd. 

EANCA COMMERCİALE İT.\LİANA ıı: 
GREr.A, At na, Plre, SelAnik. 

B ANCA COMMERCİALE İTALt~A 
TRUST COMPANY, Plhlladelphla. 

BANCA COMMERCİALE hALİANA 
TnUST COMPANY - New-Yort. 

Müşterek Bankalu 
Banque Françaıse et İtallenne pour l'ame
rtque de sud, Para. 

Af!ant.lnde: Buenm-AirM, R~o d.ıı 
Banta. f~. 

RRESILYL,da.: Sao-Paulo Te ba,.lıca teblr· 
Jertnde f uMler. 
cHİLtde: Sant1aso, Valpa.rabo. 
OOLOMBİA'da.: Boıota, Barranqutlla, Me · 

deJUn. 

URUGUAY'da.: Mont.evldeo. 
8\NC o\ E-ELLA SVIZZERA İTALİANA: 
Lugt.nrı, Belllnzona, Chia.&so, Loca.rno. 
7.urich, M•ndrlslo. 
IBNCA IDlGARO - fTAWNA ll. A. 
J·t>~te n başlıca Şehirlerde Şubeler: 
URVATSKA BANK D. D. 

ZaiTeb, Su.~alı:. 

IS.-.NCA trALİANO - LIMA 
L.ma <Peroul da ba-şlıca Şehlrlerd& Şube

ler: 
~\NCA İTALIANO - GUAYAQUIL 

ouayaquU. 
ı:ıtanbul Merkezi: 
oa.latıı. Voyvoda Caddesi, Karaköy Pala.s. 

Teı~ton 4-4845. 
1 tanbul Rürosn~ 
A.aıemchı ... Han. Telefon 22900 /1/11/12/15 
B .. yoflu Bü7 : 
:ıs~JklM Csddesl No. 247. Telefon: 4104.8. 
Ka8alar 1carı: İtalya ve Macar.13tan ıçın 

~e Toıırlstlque çekleri Te B. C. t TRA VEL
L.ER'B çeltlert. 

oktor Haf1z Cemal 
(l..okmıtn Hekim) 

Divanyolunda 104 nurnarada '.ler,giln 
hasta kabul eder. Telefon 21044-283 

İlk dolu tumbarayı bankaya götürürken duyduğunuz sevinç lllt mahsulü ta -
!Irken duydu~unuz .sevinçten çok daha tatlıdır. 

Türkiye Cümhurlyetl Ziraat Bankası para blrlktirenlere her yıl kur'tı ile 
28.800 lira Ilcramiye veriyor. 

Para bıriktlrirken zengin olabillrslıliz. 

Keşldeler ı Eylül, ı BlrlnclkAnun, ı Mart, ı Haziran tarlhlerindedir. 

İkramiyelerin listesi: 
4 tane 1,000 Lira 
4 » soo ~ 

4 :t 250 » 

40 » 
100 )) 
120 » 

160 D 

100 » 
50 , 
40 , 
20 » 

Kur'ıı.yn ancak fiO Ura blrlktlnnlş olnnl.ır gireblUr. He.sablarmd:ıkl paralar bir 
sene içinde 50 liradan a.şağı d~lyenle" lkl'8miyelerlni % 20 !azla lle alırlar. 

Türkiye Cümhuryeti 

Belediye Su ar İda 
On!erı ve yoliarında yapılması gereken zaruri b:ızı tamirlerden dolayı Beyoırlu cihe _ 

tlne ve BC>tnzlçine giden Tnkslm sularının 14112 939 Perşembe günü sabahından 18/ 
ı2/939 Pazartesi günü sabahına kadar ke-Slleceft sayın halka blldlrlllr. d0S14• 



12 Sa' fa SON POSTA 

GO R iCEs· 

Bu ay tlshl 5 IIügUiı il rı?miye birden verdi. 

1 

ll820 No. lu biletle isim ve adresinin 
teşhirini arzu etmiyen bir zata. 

32331 numaralı bilefle Bay Cemil, Köpeği 
namıma aldı ve kazandı. 

Bırinci 15.000 liRAYI 
Ikinci 15.000 LiRAYI 

12.000 Li AYI 

lOJ.OOO Lirayı kazanan biletin resmidir 
bu ~il !'in aalı gişemde asılıdır. 

18177 numaralı biletle Telefon 
Santralında Bayan Ayşe 
18177 numaralı biletle Be,ikta,ta namvay cadde

sinde 26 No. da Baylar Şevket ve Sabri 

1516! numaralı biletle Aksarayda Muratpnşa Se:çuk Cami 
s okaıtında kAtı p B!iy Rızıının Kızı KUçnk Baynn Nerlmıın. 
( 4u YH•rucak oçuncu detıı olarak 12.000 lira kazandı.) 
ve p!lrasıııı n:ırken se vinçten Yaşa NlMEl' ABLA diye 
ha~kııdı. 

ÇOK ZENGi OLA 
En büyük ikramiyesi 

1940 Yil AŞI BilETLERi GEL iŞTi . 

600.000 -LIRADlR. 
Son gUnl~re kalmadan ve biletler tUkenmeden NIMET ASLANIN uğurlu elinden ahmz. 

Taşra sı parişleri seri ve muntazam gönderilir. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

s 
-3 

·nönü, Tramvay 
efon: 2 2 

Sahibi 

Her Çeşit 

T 
Toptan ve Perakende 

Satı~ Yeri: 

Yeni Postane Karş1s1 KIZilA YHAN 

• 
1 e 

Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ve 
butun · agrılardan ve kırıkilkiardan koruyacak ilaçtır. 

HA LlL SEZER 
Karyola ve Madeni E~ ya Fabrikası 

Muhtelif ciııs karyola ve divanlada madeni möb1eler tabrikıtnın salonll\· 
nnda teşhir edilmekte olup evvelce oldu~u glbl biçbir yerde satış yeri 

yoktur. Sirkecl SalkımsöttlH, Demirkapı cadrtesi No. 7. '!"el: ~1632 

n ara borsası 
- ····-AçılıJ - Kapanıt fiatıarı 12 • 12 • 939 

ç }t; K l. E R 

Açı lı~ Kapa nı, 

L'>ndra fi 2!l7:) ~ ?. '711 

Nn - York 110 81 129.6S 
Pa rı. ~ jl0.76 2 967S 

Mutmo 6 j l) · ~ 6 .7fi7S 

Cenn re 21J Ofı"O 29 0560 
Am.. terdam ı..9 • .!u l9 .:'.S 

Berlln .- .-
Bct1bel 21.G76 21 rm; 
Atlna 0 .97 0 .97 

Botya 1.6126 l .lil26 

Prar .- .-
Madrld 13.&03 18.~0.) 

Varışova .-
BudapeJt. 2 3.8[17} 23.b07G 
BUitret o.'n 0 .97 

Bclgrad 8.175 8 176 

Yokoham 81 .~126 ııı 47:;ıs 

~ okholm IU.LS~S aı .os~ö 

tCJskova . -

Akba k Ha h avi .. 
He r dildım kitnb, guzete, mecmua 
satar. SON POSTA•nın Ankara ba· 
yıidir. En iyi kırtasiye malzeme-
__ ,.. si mevcuddur. ~--~ 

ilan T arifemiz 
Tek sütun aanttmı .......................... 

•ah:fa 400 huruf 
aahil• 250 )) 
~ahil• 200 ,, 

Dördüncü .ahil• 100 >> 
Iç sahileler 60 )> 

Son •ahil.ı 40 u 
ı.tuanen bir müddet zarfında tu.

ıaea m.lk~rda UAn yaptıracaklu 
ayrıca tenz\lı\t!ı tarlfemlzden istifade 
edeceklerdir Tam, yarım Ye çeyrek 
aayfa Ulnlar Için ayn bir tarl!e derplf 
edUiniştir. 

Son Po.sttl'nın tıcart Udnlarına aid 
Işler Için 1'1 adrese müracaat edU .. 
mel1dlr. 

n:ıucıl.. Kolleldlf ŞirkeU 
Kahramanzade BaD 

Allkara eaddf'lll 

~- - -- --

Birincik~~ 

~DDEC~~D------~~~~a.--~------~ı, 
Memleket Yavrularının 1 tifakına, Anne ve Babaların bihakkın 

teveccühlerine mazhar olan 

ÇAP A K MU TAHZ ATI 
İkincikanun 1940 da t· m çeyrek asrı ıdrak etmek 

balı · iva.-lığıua nail ol .:- c-ı br. 

t 
l ~ 

~ 

i. 
Pirinç ve tekmil hububat unlarını, kendi üstün teknik eseriyle 

Avrupai bir tarzda ve nefis bir surette imal ve ihzar eder. 

Beşiktaş- Kılıcali Kuruluş tarihi: 1915 

BAŞ, DİŞ, NEZLE GR IP, ROMA TİZI\~A 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabi:ir 

ESKI ve YENI ROMATİZMA, LUW.BAGO, sl
y A TlK, OMUZ, ARKA, BEL, DIZ. KALÇA ve 
soğuk algınlıklanndan ileri gelen şiddetli ağrıları 

teskin ve iz ale eder. 

İstanbul Üniverşitesi A. E. P. Komisyonundan: 111,ı.ı 
Behcr takımın Muvakkat ıeıJ\ 
Muhammen bedeli 

Lira Lira 

230 takım erkek elbisesi ve kasket 22 : 
71 t:ıkım kadın müstnhdemler 1çln etek 465 

ceket 16 : :ret ' 
ı - İstanbul Üniversitesi müstahdemlP.rl lçln yaptırılacak elbiseler 28/ 12/9

39 

şembe günü saat 15 oo kapalı zarfla ek.slllmeye konulmuştur. _ ıı:te g6 ' 
2 - Kumaş ve kullanılacak harç nUmunelerile §artnamesl her gün RektörlO 

rillü~ ~ ~ 
. tkasırıı ı , 

3 - Istekliler muvakkat teminat makbuzunu ve 939 Ticaret Odası ves ıJI~ " tl 
gibi Işler yaptı~ına dair rMmi da lrelerln birindP.n son iki sene zarfında aıııı oııııgl' 
stkalarını h a vi teklif mektublarını ihaleden bir saat evvel Rektörlü~e vermiŞ 
lazımdır. «1029h 

ŞiRK i HA"( iYEDE~:~ 
Het akş :ım 23.25 de Kabataştan Üsküdar'a kcılkan Araba cıı"tıt· 

ru, Bu Cumartesi Ak,amından itibaren seferini 23.40 da yapa 

"~o:o~k!~o:r:~~=!ş~~:;:fü~t?=h~:!:~~Ba:!ş!t:uğ~~:ıı::v~~~~r~~~~!~~ı-~~~~. ~(l\~,o~~~~~~~i~~~ii}.i~s:; 
Hergün haı;talarını Cataıoilunda Son zile ! stanbul 176 posta 

Posta idaresi karşLcımdaki New'e yazılması. _ _......-•••••• ~ 
apartımanında kabul eder. • .................. .. 

·································· 
Zıtyi- 1938 _ 1939 ders yılında Beykoz Or_ 

ta okulundan aldı~ım dlplomamı kaybet -
tim. Yenlslnl çıkaracağımdan eskl.cılnln bük. 
mü yoktur. 

Beyko<ı Karacaburun cad. 
No. 28 Bedia Sezeo 

Son Posta Matbaa51 t~ 
. ııagıP 

Netriyat Müdürü: Seıim 
S Ragıp EMBÇ p;alll 

sAHiPLERi: A. Ekretn uşt. 


