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ia DeMilinin beuanall 
Yol inşaallnda sürat 

rekoru ilk defa 
Trakyada k1rlld1 akır sıkıntısı başlamış 

~ondra, 3 (AA.) - İktısadi T k d 1 t .. b 1 • . eticeler "hi rıazrn Dalton burada aöyledi- ra ya a yapı an ecru e er ıyı n , 
Al nutukta ezcümle demittir ki: verdiğinden ayni usuller yurdun 

~ k~anyada bakır eksikliği hud 
~n~n d~-alrnaktadır. Eksikliği hisae- diğer mıntakalarında da tatbik edilecek 

İdare ltieri telefonu ı 20203 fjatı S kuruı 

~1-.•ger harn maddeler, be-nim Ba1vekil ve Hataydan bir görünüt 
t'illl Rnlı kadar kahat olmamasına Birkaç gün evvel Trakya yollan nı c B k ·ı· H t ll Ü • d • :ı 
liçıı.k ~ı:_ Petrol, demir halitalan, ka- teftiş ederek şehrJmize dönen N afla ~···········•••n•••ooooooUOOOIIOOUOOOOOOO .. "\ aş ve 1 1 n a a.,v 1 ara m J eSI 
~tı~ "'llrtun ve mensuco.ttır. Al- VekUi General Ali Fuad Cebesoy dün t l ~ 
tıt~r. bu maddelerin gittikçe ek- nqamki ekspresle Ankaraya hareket = Ramazan -
~~:~t~~~\f:.~· t~~d::\~d:d :~~;· ~~-=-H:~aro:..:~~:;. ı Bugfin Ramazanın Uk günMür.ı M i ll i ş et e n k 1 sa 
d, 11 lll ndan bahsederek bunun cam- Kırdar, Nafia Müdürü Bcdrl, Nafia M~ft'' lük R b d H t 
tdi)llı1

11

tnu) küçük parçatarla tecrid erkfını ve dostlan tarafından u~ur- :ak:arni~::~ıkl:ınıud~ tn~:.: 1. r zama n a a ayi 
tliııde ik olduğunu, eğer Almnrılann lanm14tır. General Ali Fund Cebesoy men iknuil etmişler, camılerın 
~ir nuçuk olsaydı böyle az mü- hareketinden evvel kendisUc görüşen bütün ihtiyaçları trunnmlanmı~ 
l~li ı:h.~ıtaya müracaat etmiyecek- bl h i im' b tta b - f 1 d • k 1 
liitle dıı bulunduğunu aöylemiş ve ıu~u~t:;~r ıze ou eyana u- tırRamazan ayı içinde muhtelif şere en 1 rece er 
~::~:-;::;~:;:;,!~l.,·; mj: • .;;; '!::~··=:..';. •,:! :,~':; =~:;:!' .:~.~er~: . .ı.';'ü,:,'!~n~ ! 
lt ıı!!:rnen ~ü~=t~ieJ~~~ g~;:e:'e~rde~ başla.dı~ımız i.Şler varsa hepsi zama- telif dinl mevzular, Hava Kuru -~ Başvekil İskenderun ve Antakya da halk 
ıı.\, rne"çuddur. Petrol fikdanı ab- nmdn ibitirllecektir. Bu sureUc Trak- mu ve di~cr mllli kurumlara yar-
ttrni "eb Alnıanyadaki nakliynt sis- ya yakın bir istikbalde her sahada dmı mevzulnrı etrafında vil.z ve-ı tarafından coşkun tezahÜratJa karşılan dı 
~tı.ıd•e ebile, Almanlar tarafından süratle teklimill etmiş olacaktır. Bu receklcrdlr. b dzl 

~'lk t R.etirilmio olan bütün bir suretle Trakyada yapılmakta o - Camll~rdeki u v ar esnasın- İskenderun, 2 (AA.) _ Başve- ler namına birçok bu ketler verilmit 
~b İşltılittı felôketli bir pana se- lan yeni yollarla İstanbullo. en iyi da dünya buhranı içinde Türki - kiJimiz Or. aefik Saydam dün saat ve geçtği yollarda hararetle alkıg-

' 'o abitir b ye nin vaziye tl ve vatandaşların 1 7 de f.,.kenderıın~ t""rı"f etnıı"şti'r. lanmıcıtır. Dr. p efi k Saydam, komu-t va'- •1 · şekilde irtfbat temin edilecekt.·.. Na!ı.a Vekili Ali Fuad Ce e~y ı in ld h ı d t " ... ....., " 
b!lq A ~~:ıa an tetkik eden Dalton bu vazife er e 0 usus ara a e- İstasyonu dolduran binlerce halkın tan Şükrü Kanadlının evinde bir "\\'... d h İlk defadır ki Türkiyede bu kadar dı~er nnfia h}er:-iz de iyi bir §C - mas edilecektir h k 
iltile '"Pa a eyeti umumiyesi iti- "6 .. ~ ..... • hararetli tezahürntı arasındn vagon- müddet istim nt etti ten sonrn oto-~tir açl& olmıyacağını slSyle- az müddet zarfında kllometrelerce kilde muntazaman ilcrlemektedir.~ Evkat İdaresi Ramazan gece - Janndan inen Başvekilimiz yolda di- mobillerle Antakyaya hareket et-
,"--.., yol yapılabllmiştir. Trakya küçük Vekil Erzincan zelzele mmtakasın- lerinde Jlavalnr milsaid oldugu zilen mektebliler ve gençlik teşkilatı mi;ılerdir. 

' 

--------- bir mmto.kn oldu~u için devamlı bir da yapılacak Inşaat hakkında da §Un takdirde büyük camllerimlzde i mensublannı tefti§ ederek ~cnçlere Antalcyndcı Spany 1 N çalışma. ile çok yol yapmo.k tecrübe- ıarı söylemiştir: mahyo. kurduracak tır. i iltifat etmişlerdir. Antakya, 2 ( A.A.) _ Başveli o aZI ri n 1 n sini evvelft bu nun ta kada. yaptık. Bu - Bu zelzcle mıntaknsmdo. ilk Bu yıl Beyazıd camisi avlusun- : Başvekilimize muhtelif teşekkül- <Devamı 3 üncü ay!ud:ı/ 
S t~übeden iyi neticeler elde ettltl - plô.nda kışa kadar yapılması karar - da geçen yıllarda old~u gibi yi- : -=:..!.:..===:....:=:.::..:..::..__...:_ __ ~-------------8yahatl beklenen mizden ayni tec.rübcyi mcmlckctln taştırılan binnların lnıjantına. baş - yecek .sergisi kurulmnsma. müsa- • l d I.NGI.LJ·z, Al AN 

dl{ter mmtnknlarındo. dtı yo.p=ıcn~. 'ıınnıı.ştır. Bll klEdan ,eY'lJ~:ı.t-::~11=~~:: u~ı.ş· ı. .Bcyn~ CD.llll Ing i tere 8 
neticeyi vermedi __ ıw!_emı_e_ke_tin_b_üt_Uı_l_m_ın_tak_aı_ar_ın_da_ma_ı __ ed_ıı_m_..,_oı_ac_a.kt=-ır_._~~ ____ ~~- ::;:ı~.:ı~~~:w~:!~~,." .... , ilim adamlarının TAYYARELERiNiN 

'"'!~~ne .. 3 (A.A.)- Romada• Suriyedeki AMERiKADA i Dlr•••• ışı.: newııı •••••"-i 
~~~an~:ıa~:~~:i~;~~~~~r:dün öğ- ı· talyan heyetı• yu·· KSELEN ı ~~:'!:~:u~:~~=uı~~a':ak4~ev~! harb gayretleri YENi AKINLARI ~iiru~~nra Mussolini ve Ciano ile sindeki projektör ile istanbul ku- ~ 

))ar "'~tür. İspanyol naz.ın bugün • v Jd lesinin yangın fenerleri, Kandil-: Londra 2 (A.A.) - BaşvekAlet Lor- Londra 2 (A.A.) - Hava nezaretl-
d s,ı:h~ e hareket edecektir. gerı çagırı ı SESLER li rasadhaneslnin ihbarile yakı -i du. B. Çemberlayn başvekllln tas - nin tebliği: ~"l·tt ıyetü mahfeller, Mihver ·ı · t kll ı· lliz h k etler·ne mcnsub "- '" tri ·ı 1 lacak ve top atılacaktır. i viblle, bir ilim istişare komı esı eş ng ::ı.va uvv ı 
d ton 1 ı e spanya araeında san- J \.. etmiştir. Bu komitenin vazJtesi Uim kuvvetli fUolar, dün gece, Beriinde 
ı~11lıa h_lcteyler hazırlanmakta ol· Fransızlar talyanların ······ .. ······-······-····-······· .. ····.J adamlarının harb gayretJerlnde tam bir mühimmat fabrlkıısına, Duis -
•n )a ltında İngiliz kaynaklann- d l 1 Xı 1 h lşblrli~ini temindir. En mümtaz İngi- berg ve Kolonyada elektrik santral-lt<firle:ılan tayiaları tekzib eunek- taleblerini red etti er "Hazar I!:JimiZ su . . llz fUim.let Lancatster düklülü §an- larma, Stcrkrnde, Holden, Ölsenkirc-

1. A.yni • • d Xı"l Uç taraflı pakt sölyesi Lord Hankein reislilinde bulu hen ve Kolonyada petrol tesısatına. ~ rn·~ahfellerde, Ispanya ile o- 500 taylarelik bir kuvvet IÇin 8yl ' nan bu komıtenin azasıdır. Ham, Söst, Westerholt, Gremberg. ~--d.i~naeebetleri aydınlatmak k d ve Kobienz vagon nyırma istasyon -
~- tı'h Beriinde batlıyarak Ro- meçhu bir semte gitti harb içindir" arşlSin a lkbsad Vekili Rizede larma, Sperkrnde ve Holden demir-~o. lll~ ayet bulan müzakerelerde R yolu iltisaklanna, Ruhr'da kanal rıh-

t ~dild·~.uniyet 'lrerici neticeler el- Londra ~ (A.A.) _ Mlhverln plô.n- Vatington, l (A.A.) - Mihver usyanin vaz1·yet1• Hopa, 2 (A.A.) - lktısad Ve- tunlarına, Roterdam'da bir tayyara 
~kaydedilmektedir. larmı yazısında bahis mevzuu eden devletlerinin Japonya ile birleşmesi, kili Hümü Çakır dün saat sekizde fabrikıısına ve bir çok düşman tayya 
"an~ h'll · d k• Times ga.ıctesinin Ka.hire muhabiri şimdiye kadar vukubulan hadisele- Murgula hareket etmiş, Borçkada re meydanına hücum etml.§lerdir. 

bat y sa 1 er ın e 1 diyor ki: rin hepsinden fazla Birleşik Ameri- Bir Sovyet - Japon ve Murgulda hükumet erkanı ve Roterdam, Flesslngue, Dönkerk, 
l aryafarm faaryeti Suriyenin teslim şart.ıarını müza - kayı harbe girrneğe ya~laştırmış gi- ademı• tecavu"'z pakb halk tarafından karşılanmıttır. Boulogne, Calais, Havre limanları f-

lıa ~ra kere etmek Uzere B. Mussolini'nin Uk bi görünmektedir. Vaşıngtonda ve Saat on birde Hopaya avdet e- le Orls-Nez burnu elvarında topça 
~ıhla,' d'~ (AA.) - Alman gönderditi beş general gözden düşe- hatta infiradcı mehafilde, ilkbahar- muhtemel den İktıad Vekilimiz derüz ticaret mevzileri de şiddetle bombardıman 
li; 1tle.r .,

1 
D un akşam fasılalı ateş rek geri ~ırılmı.Şlardır. Generaller da Birleşik Amerikanın belki de mektebinin balık vapuru ile Rizeye 

ı_ tUtrnü e .. ouvres bölgesine obü• , Romaya dönmüşlerdir. Bu general - h arbe gireceği kanaat i gittikçe daha hareket etmiştir. 
~~ •• ~r !~J:· Bazı evlerde. bir-~ ·ıerın yaptıkinn taıcblerln hepsi ya fazla vücud bulmaktadır. Hatta dün j span ya da şimdi/ik 

(Devamı 7 nci sayfada) 

llt "ey ubulmuş ve bırkaç l.:şı avutma hareketıeri veyn kat1 red Vatingtonda çıkan Staf'-Post gaze-
--~ ••• a, •• _Yar~!~~.ı!!!!!!!':.............. (Devamı 7 nci sayfada) (Devamı 7 nci sayfada) harbe girmiyecekmiŞ 

Aske~vaziyet 
Köşk ve servet 

sahibi dilenci kad1n 
ka yeni ittifak 

tşısında Amerika 
yAZAN -----., 

E:l'tle/di general 

H. Emır Erkilet 
•Son 

Po.sta, nm askeri 
lllUharrirl 

At -~letilc. Amerika cümhu
) llle.nh Yetleri (B. A. C.) 
t~~l Üçtl~ ~arıı harbe girerse 
il& llıee J tifak muahedesi mu-
lll.!c~ ttltı~o·i:~nın da ona harb 
ktı irde J ı tıza ediyor. Bu 
tı ltında "Ponya Asyanın do -
"' ltıul'lcla' Be batı Pasifik Okya
,~~ ona h;_\. C. ne aid her ne 
ı· .ttle A. u;um edecek ve bu 
~~~lerle ~erıknYl Çinden ve Fi
d "'e Al Uamdnn belki de Wa
~:ı çıka~ot adaları üslerln -
,~al 'Ir e S\ıl 'Ya çalışacaktır. Çin 
Ra t tıgiJiı .~r1ında kalmış olan 

rol r. Ua eri ') s· 
\ı~ •asif'k , ı e ıngapur ve 
ltaıllıtıhterrı~ı~~kı !ngiliz adaları 
ıı, l'a dah· J ır kı bizzat Avus

"~•~•-ı aPonların hücumu
ııı; ardır. 

Sokak ortas1nda 
öldürülen daktilo 
Faciaya katil tarafından istenen kızın 

ailesince verilmemesi sebeb oldu 
Dün ubah Bahçckapıdn h Ba~

kasının önünde bir cinayet i~lendı
ğini, Mehmed adında bi_r seyya.r sa
tıcının, Seyfi isminde bır da~~ılo.~u 
on bir yerindP.n bıçaklıyarak oldur
düğünü şehir tabı:nızda yaı..mı~~ık. 

Cinayetin sebeo ve mnhıyetı ~-
dur: 

Katil Mehmed Balcı aslen Kıbns-
lıdır ve 28 yaşlarındadır. Maktul 
Seyfi bundan yirmi eene .evvel Kıb
rısta bulunduğundan katılle oradan 
tanışmaktndır. 

Bilahnre lstanbula gelen Seyfi, 
Ahırkapıda lskeb sokağında 3.8 sa: 
yılı evde Y enıcamı 
avlusunda da 
tndır. Üç ay 
birlerine 
Seyfi eski d.t••ııı..,,ru 
temadi ettir,ı.llt'k:~3·tı~' 
be b le 

Londra, 2 (AA.) - Ingiliz 
matbuatının dikkat nazariarını üze
rinde durduran mevzulcır Mıeırdaki 
vaziyetle, Moskova ve Romanın Uç 
taraflı pakttan sonraki vaziyetle
ridir. 

Mısır hakkında yazdığı başma
kalede Times diyor ki: 

B. Hitlerin Mısıra kar§l bir hare
keti tncil için B, Mussolinıyi tazyik 
ettiği tahmin edilebilir. 

Times gazetesinde bir mesajı 
neşredilen Nevyork Times gazetesi
nin Roma muhabiri, Ronuıdaki u
mumi kanaate göre İspanynnın Mih
ver harbine tamamile iltihak ctmeği 
arzu ederniyecek kadar iktısadi va
ziyeti fenadır ve İngiltere İtalya 
harbe ııirdiği zaman Fransanın uğ
radığı hez.imet vaz.iyetine düşünce
)'e kadar harbe iştirak etmeyi tehir 
niyetind~dir. (Devamı 7 nci sayfada) 

Bir Ingiliz vapuru 
mal yüklemek için 

lzmire geldi 
lzmir, 2 (Hususi} - Bugün 

Merce adında bir IngilLe vapuru 
mal yüklemek üzere Portsaidden !i
manımıza gelmiştir. Bu 'lrapur ltııl
yanın harbe girmesindenberi Jzmi-

IJstünden 631 lira çıktı, 40 senedir 
bu işi yaptığını anlatarak yakalan
masına akıl erdiremediğini söylüyor 
Emniyet Müdürlü~ü merkc:ı teşlrl -

lMına mensub sivil memurlar, dllen
cUerle mücadelelerine büyük bir hız
la devam etmektedirler. 

Dün de Bakırköy taraflarmda va -
zife gören memurlar, İstanbul cad -
deslnde thtiynr bir kadının dileomek
te olduAımu tesbit etmişler ve ken -
di.sinl cürmümeşhud halinde yaka -
ıamışlardır. 
Müşkülft.Ua Bakırköy em.niyet f4 -

mirliğine getirilen r!Uencl kadmın Us 
til aranmış, beline sardı~ı büyük bir 
çıkın içinde 631 llra 84 kuru§ 30 para 
bulunmuştur. Hüviyetinln tesbıtı sı
rasında isminin Servet ve Türk oldu
jiunu söyllyen zengin dllencinln Türk 
olmadı~ı ve sahte bir nüfus k~gıdı 
kullıınara.k asıl hüviyetini saklndı~ı 
anlaşılmıştır. 

Bu şüpheli vaziyatten dolayı hak -
kındn.kl tahkikatın der1nl~tirllm 
Için Eı:nnlyot Mndürlııtnne sevkolu -
nan ihtiyar dilencinin Bottri kızı Ma-

iiiiiiılıııiiiiiiiiıliiiiiill-



1 Sayfa 

Hergün 
-····-

Gençligin muhtaç 
Oldulu en çok şeg : 
Bir hayat felsefesi 

Y azaa: Muhittin Birsen 

• 
ekteble«le bu aene dönen -
ler, yahud ikmale kalanlar 

az veya çok olmuf. Bence bunun o 
kadar çok ehemmiyeti yoktur. Ço
cuklara ve gençlere öğretmekte ol
duğumuz ,eylerin hemen kaffui na
zari ve bunlann bir kısmı da ha • 
rat bakımından ne o kadar lüzum -
lu, ne de o kadar faydalı teylerdir. 
Kim ne derse desin. mekteblerimi -
ı:ln genç zekalan lüzumundan faila 
tazyik eden bir öğrenme havası var
dır: bundan dolayı, benim kanaa -
timce. mektebde orta derecede öğı
renen, daha iyi söyliyeyim, mekteb 
bilgisini orta derecede temeasül eden 
bir gencin hayatta daha muvaffak 
ve memleket için de daha faydalı 
olmıuı ihtimali çok kuvvetlidir. Bun
dan dolayı, bir çocuğun kıymeti, 
ınektebden aldığı bilgi ile ölçülme
ınek lazımdır. Bilmuknbde, rnekte
bin vazifesi de çocuğu bir takım bil
cflerle techiz etmek değil, onn mu
ayyen bir hayat e.nlayıtına istinad e
C!en muayyen bir ruh vermektir. 
c~ncin bütün taze enerjilerini sıcnk 
bir aşk dalgası içinde muayyen bir 
llayat hedefine doğru harekete ge -
tirece'k olan bu ruhtur ki, onu ev -
•ela kendi kendi'li ve sonra da için
de yapdığı çemiyet için faydalı ve 
hayırlı bir unsur haline getirir. Bi -
dm mektebde öğrendiğimiz §eyler, 
8ğrenmek mecburiyelinde bulun -
duklanmıza nisbetle hiçtir. Bugünkü 
Insan da dünkü insan gibi bütün hf\
yatını öğrenmekle ııeçirmeğe mah
ltlmdur. 

Mekteb, gence bunların ~n çok 
pele. küçük kısmını ver~bilir. Üst ta
nfını, genç kendi Icendisine ve ha
yat mektebinde yapacak olduğuna 
röre biz ona temiz bir hayat felse
feıli ve böyle bir felsefeden ruh a
lan sıcak bir a~k vermekle mülc.el
lefiz. 

Eskiden cıA~k olmayınca mefk 
olmazı) derlerdi . Bu söz her :zaman 
"oğrudur. 

* Cençrikte e'ksik oldu~unu, her
I'Ün yeni bir eııefle g5rdüğümüz 1ey 
l:ıudur. Onun bugünkü dünyaya ve 
Lugünkil Türkiyeye göre müııbet, 
,.apıcı. feyiz verici ve yüksahici bir 
hayat felsefesi ve bu felsefeden ruh 
alan bir aışkı yoktur. Bundan dolıı -
Jldır ld, genç mektebde az gayTetli, 
hayatta e'kseriya gayeıılz. hevcqiz, 
•eş' esizdir. Hiç gayesi yok mu} 
Var: $ehadetname hevesi yolc mu} 
Var: Spor partizanlığL Neş" esiz mn 
Hayır: Amerikan caz tempoııu ile 
eaatlerce pekala tepinebiliyorl Genç-
lerin kafalannda felsefe hareketleri 
•örmüyorum; onların aralarında ne 
umumi, ne de husuııi tekillerd~ il
mf münakaşalara hiç tahid olduğum 
7ok. En çok lconU~~tuklan mev.zu 
tıpor, ainema, danstır. Bildikleri ye
Ili ıstılahlar hep bu mevzulnra dair-
4tir: Fransızca bilmezleT, fakat. 
.. mpiyonluk diyecek yerde crşam -
piyomın deme~in\ öğrenmi~lerdir: 
aaeton denilen kimyev1 maddenin 
bmini yalnız brnaktan boyayı çı -
larmak veııileııile öğrenmi•lerdir. 
Tuvalete dair her1 yeni teYi derhal 
8ğrenirler. Fakat, bugünldl mede
myetin cemiyet için faydalı, insan 
Için fazıl teYlerine aid henüz hli -
meler bile te~kkül etmi~ değildir. 

Insan ruhunu temizlemelc, onu te
miz ve yüksek şeylere kal'fl sıcak bir 
tehalükle miltemadiyen helecan jçin-

"e tutmak bakımından, havahn en 
.Uzel kuvveti olan aşlca gelince, o-
llU. ne etki ve ne de yeni manasile, 
etrafrmda hiç görmOyorum. Genç -
Ille.. kuru, eoğuk, tekilcl bir ruh 
lçmaedir. loin ac.ıklı taTafı da ~u ki, 
t,undan mea'ul olantsr onlar değil
iılir: bizleriz. Analar, babalar ve ni
lıayet hocalar ve mektebler. 

Cençliği kendiaine göre, bir iman 
klnde tutan eski hayat felsefesi yı
lıldı: yerine bir hayat felsefeti koy-
~Uf değiliz. Bundan dolayıdır ki 
aencin :ruhu kuru, kafası har~ket -
llz ve hareketleri ölçUsüzdür. Çe.re-
11 aranacak derd budur. 

cJlJ, i.tün c2Ji.ıu;~n 

Yeni bir manifatura 
aalıJ liateai 

Diın Mıntaka Ticnret Müdiirlütüne 
plen malOJnnt.ıı g5re Tlcaret VekA -
letl yakında 1ehrlmlzdekl nlA.kada.r -
lara ikincı bir manlfatura aatıt .US -
test g~nderecektlr. 

Bu listenın tabblkatne Mıntata Ti
-.ret Mtldllrltllü metgul olacak, tea
Ittı olunan .sat11 fiatlarına riayet et-

SON POSTA: 

Resimli Makale ı 

Amerlka.run po1t tanınmış spor menecerlerinden Wliam HarrJs dördün
cü sınıf küçük bir §ehrin dar aoka.kla.rmm birindım 1eçlyordu. Bir çocuk 
kavga.sile karlılll.§tı: 

- On altı, on yedi yaelarırıda 6 ık:1şillk bir grup, gene o yaşta. bir tek 
çocu~u dövmlye çalışıyordu. Hücuma u~78J1. geno arkasını duvara ver-
nıli, kendisını müdafaa. ediyordu. satın&. aoluna, llınüne miltemadiyen 
yumruk savunıyordu. 

Villiaın Harrl:, b.Tgayı on bq dakika MJrettikten .oora. müdahale etti 
ve mütaarrızları dnğıtt1ktan SODr& kendt.l.n! çok :Iyi müdafaa etml.ş olan 
çoçu~a: 

- Çocutum boltsör olmak i&ter misin? 417• sordu. Bu cualden de üç, bet 

15 Insanı, insan yapan meziyetler = 

Amerika. gazeL<.cileri Villlam Hnrrls'den genç bir çocukta müstakbel 
dünya. çn.ınpıyonu tohumu bulunabilece~lni naaıı keşfettl!;ini sormuşla.rdı, 

fU cevabı verdi: 
- Bunu her feydcn evvel bir elç hisslne. oorç.tuyum, 1a.knt tesadilfen 

tahid oldu~um blr kavgayı soyrederken mühlm bir nokta derhal gözüme 
çarptı. Altı kişinin birden hücumuna u~ıyan genç evvelft. sırtını duvanı. 
vennek suretne hticum cephelerinden birini ekslltmek lüzumunu dÜ§ün
mllştü, .sonra da üzerinde blddetten hiç eser yottu. sanılabilir ki, bir 
oyundaydı, son derece so~ukkımla. dövii§üyordu. Kendisine gelecek eu 
tehlikeli yumru~ saniyesinde görüyor, ha&ımln.rının en :zayılını da o an
da ke~!ediyordu. Yalnız cesur olmak kıymet ifade etmez, ayni zamanda. 
da so~ukkanlılık, ktı.nı.r süraU ve makine hissl~i 11\zımdır. Bu meziyet
yeUerin hepsi oncla vn.rdL .sene sonra byneömilel bob fB.IOPlyonu çıktı. -·---··· ...................................................... -···-··--·-... -·······-······················-·--------

Tarihten 
f1 ralar 

Eski aşçılara dair 
Bugün Joknatalarda, yemekler 

taba'k hcsabile verilir. Y emoklerln 
miktan ile fiat listeleri araaındaki 
adalet ahengi, tev:zi iginı itÖren ada
mın inaafına kalmı~tır. Senenin en 
azdan iki yüz elli gününde yemek 
yediğim bir yer vardır k.i usta alÇı
larının nefaisinden mÜfterilerine an
cak birkaç lokma tatbrma.k lutlun
da bulunur. 

Su anda kar§lmda hicrl 1050 yı
lına aid bir nark defteri duruyor.t 
Bu defterden öğreniyoruz ki, bizim 
edci aoçı dülckanla.rımızda, yemek
ler, porsiyon hesabile değil, okka 
ile, arşın ile ve sayı ile aatılırdı. 
105 O yılmda kasabda koyıın etinin 
okkası 9 akçeye idi. Aşçıda koyıın 
yahnisi ı 8 akçeye. kasabd n sığır eti 
4,5 akçe idi, a§çıda BJğır yahnia 9 
akçeye. ı alcçeyi vi'ıhidi kıyaal ola
rak alır isek: 

2 3 dirhem \oyun kebabı 1 ak
çeye. 

Halis 'loyun etinden ı O dirhem 
ltöfte ı akçeye. 

Pirinç pilavının 1 00 dirheml 1 
alcçeye. 

Şehriye pilvının zerdesilc bera
ber 80 dirhemi 1 akçeye. 

Limonlu pirinç çorbasırm 200 
didıemi 1 akçeye idi. 

Başçılar, kasabdan bir bat ile 
dört ayağı '2 akçeya ahrlar, pitir
dikten sonn ba1ı 2 ııkçeye ve ayale
Iann da çiftini birer akçeye aatar
lardı. 

Bazı yemekler aayı ile nblırdı. 
Mesdi: 

Lfıhana ve yaprak dolmalarmm 
yirmişer taneti birer akçeye, eiier 
kebabınm da 40 büyük lokmuı ı 
akçeye idi. Bazı yemekler do aTfln 
ile jdi: 

Yarım zürra boyıında üç tit do
lusu leebab 1 akçeye idi. 

* 
Kağıda dair 

Okuyucular, bu aylardaki Uiıd 
buhranını pek iyi bilirler. Fakat be
nim gibi. onlann da bu~ünkü Uiıd 
piyasasından haberleri olmasa ııe
rektir. Bugtin Jcitabcılık ve gazeteci
lik 'le:minde kağıdiann rakamlarla 
ifade edilen bir takım isimleri var
dır: mesela (ikinci hamur 75 an
majlı 63 X 95 kağıd) dediğimiz za
man, ilin içinde olmıyanlar bir teY 
anlıyamazlar. Halbuki, bu yedi ilce
limelik cümlede, bir kuğıdın rengi, 
eb" adı, kalınlığı, nefaseti, cinsi ifa
de edilmiştir. Eskiden de kftğıdlar 
bir takım isimlerle anılırdı, Yukan
da bahsettiğim nark ddterinden, 
1050 hicri yılında Istanbul piyasa
sında bulunan ldiğıd cinslerile fıat
lannı öğreniyoruz": 

Sultani kağıdın ulasının tanesi 
(bir tabağı) 35 akçeye, adisi 16 
akçeyc. (Devamı 1 nci sayfada) 

• -20-
Tanntoı buraeını bilmezdim, fa

kat onun bir mialli olan Srindisi-yi 
tanıı-dım. Bu Iki teh.ir arasında bü
yük btr mütabehet buldum. Bir ta -
rannda eeki, orta çal ltalyasının bir 
baldyYeal yatarken yanı ba§ında ta
mamile, yenl ırenit caddelerle, yük
selt binalarla aaı1 bir oehir vücude 
gelmi,di. Fakat ne kadar aınt olma
ğa çalıpr'Ba çalı.-ın burada bannı -
Iabilecek bir temiz otel bulmak ve 
boyalara bulanmıt yüzlerile karoı -
nızda Mntan hizmetçilerinden oda
nıza yıkanacak kadar au getirtmek 
imklns rnüyoaeer olamadL Öyle ki 
ylizUınüzü. batıımızı yıkatmak içln 
herher dükUnına uğramakdan bat
ka ç.lro kalmadı. Bunlar da yılcan
roağa o kadar muhtaç jdj ki herher
de Iilenler simsiyah bir au ile dolup 
dolup bopldı. Romadan oraya ka
dar biri getiren kata rm hediyeti. .• 

İtalyada mUtarekeden sonra bat
layan l'mlr ve harbin te' siratını izale 
fa' aliyetinin dUrlü asarını görmüo -
dille, fakat hayat • mu'tad ve tabi' i 
tekiini alamamıodı. Bunun bir mi -
aalini daha nihayet Venedikden 
muhtelif i.sitelelere uğraya uğraya 
bizi ve bizimle beraber Türkiyeye 
dönecek batka yolculan alacak olan 
vapurda bulduk. Bu, İtalyanların 
köhne bir gemiai idi ki yataklan, 
.afraa. diier hizmetleri İstirahat es
babına alışmıt olanlara memnuniyet 
bahtedecelc dereceden pek uzakdı; 
fakat her bannılabilecelt deliği yol
culerla dolu idi. Husuaile turadan 
buradan alem halinde gelip bu va
pura .-ığınarak rnemlekete dönmek 
iateyen Ermenilerle ... Bunlann aıa
aında Atinalar bulduk. Bir gece, na
sıl oldu bilmiyorum. Vedadı tanı _ 
yan biri eeml aUvariııine haber ver
mit olacak, aüvari biz baba oğul 
otururken yanımıza geldi, ve Ve
daddan piyano çalmasını Tica etdi. 
V oda d ez b er çalmazdı, notalan -
nın sandıkda, andığın da ambar
da olduğunu alSy)iyerek i'ti7.ar ede
cek oldu. savari .va beneı. .... di
yerek bizi terketdi ve biraz aonra 
avdet ederek sandığın karnararnı -
zın yanında oldu~nu söyledi. Ar -
tık Vedad için gidip eandıkdan bir 
kucak nota çıkararilk piyanonun ba
tına oturmakdan baoka çare kal -
madı. Yava1 yavaş ayaklarının ucu
na baarak ııelenlerle salon tama -
men doldu, Vedadda nasılsa bir 
coolc.unluk, belki memlekete dönü
yor olmakdan mütevellid bir ne~· e 
vardı. Böyle, epeyce uzun aürdU. 

Artıle bitmişdi. Tam bu sırada bize 
eofrada hizmet eden beyaz ceketli 
- sanki beyaz - bir genç bize yald.q
dı. Elinde bir demet n ota ile .•.• 

Kendisini tanıtdı, Milano Seatası
nın san'atkarlanndan imit: fakat 
harbden sonra terhis edilince haya
tını kazanmak için burada bulunu
yormuş. $imdi tıüvariden müııa'ade 
almıo, eğer Vedad kendisine piya
noda refakat etmeğe Tazi olursa te
ganni edecek ve belki dinleyenlerin 
müriivvetinden müstefid olacakmıt. 

Vedad bu fakir ve düskün aan'at
kann Ticasını kabul etdi. Bu auTetle 
bir de teganni consoırt>-i verilmi, ol
du. MilanOo'nun Scala11 san'atkarla
nndan olduğunu söyleyen genç ha
fif bir tenor idi, o m01hur mü' eeae -
sede ne mevki'de bulunmuşdu, bu
nu düşünmek Hizım değildi. Her hnl
de dinleyenleri memnun edecek bir 
aesi, bir üıılCıbu vardı. Bitirince par
sa toplamak üzere doln~ağa baş -
la dı. Vedad: - Aman. babarığım .• 
beni de paraada ortak zannetmt'sin
ler .•• diyordu. Böyle bir zamıa dü
oülmeaine imkan olmamakla bera -
ber çocuğun eline bir para sıkıştır -
dım ve genç ean'atkArın arkasından 
gidip herkesçe görülecek suretde 
tepsisine parayı atmasını eöyledim. 
Böylelikle Vedad korkusundan kur
tulmuş oldu. 

Bir hafta kadar süren ve her ye
re uğrayarak yava1 yavaş yol alan 
vapur nihayet bizi lstanbula çıkar -
dı. Biz geliyor olduğumuza da'ir bir 
haber vennemio i dik. Y eşitköy evine 
ansızın vaaıl olunca ii'lede na&JI bir 
aevinç feverant olduğunu tasvir ede
cek değilim, fakat herket-den ziya
de sevinen V ednodı. Nihyaet on 
dört ay aü ren bir tahassürden sonra 
annesine, karde:ılerine, evine, bah -
çesine, bütün aevdilderine kavuşu -
yordu. Onun aevinci en ziyade ka
ra gözlerinde tutu,an meserret tim
şeklerinden belli oltrrdu. 

İstanbulda kalmak için ~k az 
zamanı vardı, nnl'.alc üç dört hafta ..• 
Öyle id ııe o evine, yurduna doya -
bildi, ne a'ile onu kana lcanJ\ göre -
bildi. lsviçrede her ioi yolunda idi, 
del"!!leri, ikametgahı... Yalnız bir 
endişe vardı: para mes·elesi .•• Ona 
tahsisatmı göndermekde müşkilata 
uğranılına ne yapılacakdı} buna da 
bir tesviye ç&.resi buldum, ve bu 
dera deniz tarilc.ile gitmek isteyen 
Vedadı yola çıkardık. Bir güzel te
sadüf eseri olarak dostlanından meş 
hur Fransız muharriri Maurice Per -
not ayni vapurda idi. Vedad Napoli-

ye çıkacak ve oraya kadar onun ne
zaret ve refakatinde bulunacakdı. 

Kendiaile heraber ltalyuyı baş -
dan baııa geçerken Napoliyi bırak
mışdık. O nokaanı telafi edecek ·ve 
bir kaç gün Floranııada kalarak bu 
nefis uerlerle dolu tehirin müzel~ 
rini bir daha liyılcile ziyaret edecek
di. 

* Bu ikinci ikamet senesinde onun 
bir buhran geçirdi~ini hissediyor -
duk. Para talebleri aıklaşıyor ve 
da'ima kabule şayan ııebeblere isti
nad etmeyordu. Mektublannda öyle 
bir hava vardı ki babalık ııefkatinin 
adeta marizane keskinleşmiş olan 
tehassüsünda merakı mucib bir 4üb
he uyandınyordu. Onun ara aıra fır
satlardan istifade ederek İnterlac -
ken-e, Saint-Moritz-e kadar aeyran
lar yapdığına vakıf oluyordum. 
Yalnız mı} •. hiç bir şey'ler i' tiraf et
meyordu. Fakat ben aTtık kanaat 
hasıl etmişdim ki çocuk bir gençl:k 
buhranı geçiriyor. Bu sırada on ye
di ve on sekiz yaşlan arasında idi, 
tam aşk huhranına müııa'id bir yaf ..• 
Bir aralık ondan bir mektub aldım 
ki bınıda yan ~ne bitdikden aonra, 
bir, yahud iki yanm yıl deralcıini 
Geneve-de ta'kib etmek arzusunu 
ileri sürüyordu. Sebeb~ gösterilen 
sebebler bana muvafakat etdirecek 
kuvvetde değildi: fakat gösterilen
lerio altında saklanmak istenen bir 
sebeb de olmalı idi. Bütiln bu ~üb -
heler hayalimi kamçılıyor ve Veda
dm kendisini ta'kib eden bir rabı
tadan, ihtimal ona musaHat olan bir 
kadından kaçmak istediğini fayzet
diriyorou. 

Dünyanın l:arma karı~ı!r olduğu 
bu zamanda lsviçre ~uradan bura -
dan gelmiş çeşid çeşid mahluklarla 
dolu idi. Sn halde} .• Bunlardan bi
rile, kim bilir, ne muzir bir mahluk 
ile münasebet peyda etmlt ve ken
disini ondan kurtarmak bnkanını 
bulamayacak bir vaı:'iyete koymuş 
ise... Gençliği m de okuduğum bir 
roman bende pek fena bir te' siT u
yandırmıt idi. C'atulle Mt-nde~tn 
ııLa Premihe Maitresse)l isn.inde-
ki romanı ki genç bir çocuğun ken
disinden yaşlı bir kadının pençesin
de nasıl zilletdı-n zillete, mmıibetden 
musibete diişdijğüniin feci' bir hi
kayesi idi. Onu düşiinüyor ve me -
rakten <:ıldıracalc bir hale geliyor -
dum. Nihayet evvelce Rı'·gie müdiri 
umumisi iken Idarenin Başkatibi aı
fatile ma'iyetinde bulunduğum, o 

(Devamı 1 nci sayfada) 

1 S T ER . 1 N A N, 1 S T ER i N A NMAl 
Dey\erbeyinde blr ba~ yeri utııacak, Jcra dalresi oaulüne tevfikan bir 

flt\n hazırlıyare.k gazetelere yolla:m14: 
Vahdettin blr arolık efendlyd.i. sonra padtşnh, daha sonra da va.ta.n 

hafn1 oldu, damadı şehriyari tablrl ise .. tarihin giilünç bir tablridlr. 
Bu Ul'm<la, satılacak mtukUn aeıı:ıtl tA.rif edlllrke.n ltı cllmlelerln kulla _ 

nllmış olduıunu gördük: Kimbilir kaç sene evvel yazılmış eski bir dosyada her ikl Jsml de ayni 

- • ... bır tarafı Şevkl Şaldr beyin batı. ba.ztı.n V..ıı.dettın etendi bu _ hürmet HUızlan ile yazılmış görebiliriz. Fakat bu dosyalan bir lüzum üze-
retıcrının tarlaları. .. rine ~ye ederken ayni hürmet l.O.!ızlannı muhafaza. etmenin bir dikkat 

• ·· • Blı' Laratı da damadı şeh117ari Balt1 Rifat IM'f& hazr&Uerlnln balı...• ve meeburiyet eseri olduiun&: 

JSTE 1 AN ISTER INANMAl 

Sözün kısa sı 
Maarif Vekilinin 
Çocuk velilerine 
Hitabı 

G eçen ak1am, radyoda, 
Türkiye devletinin g~ 

dinamik Maarif Vekili, çocuk 
lerine hitab ederek. kendilerine. 
ladlannm talim ve terbiye~M' 
teailik izahat ve irşadnttn bu 

Onun bu suretle ko""'"'""....-; 
§Üphesiz ki şiddetle lüzum 
Zira bizde aile - mekteb ahenıri 
nüz, layık olduğu veçbile 
edememiıtlr. Maarif işleTimizde 
temadiyen §ikayeti mucib olan 
eaklıklann yüzde doksanı da 
dan geliyor. 

Aile ile mekteb biribirini 
edecek ııeylerdir. Çocuğun 
okuma hevesi, öğrenme isti 
hızını aile bucağından nlır. 
eevgiai, öğretmene kar~ı saygı 
güvenç ancak evde, aile 
aşılanırııa kök tutar, meyva V~ 

Bu sütunda defaatla söyleu 
Baııka meslekta,larımız da 
Mekteb çağındaki 
sipJin hususunda biraz m 
iseler, bu mübalatsızlığı:ı 
mekteb muhitinden ziyade aile 
hitinde arar ve buluruz. 

Çocuk velilerinden bir 
şefkati, maalesef şımnrtma 
sine vardırıyorlar. .Manası ta:rn 
rak idrale edilen ~efkat bil:ıkls. 
cuğu hayatın ileri k.ısımlarınd& 
hat ettirmek için aıkılığt, d 
müstelzimdir. 

Sınıfında ipka edilen çocuğa 
hib çıkacak yerde, h~ ipkıının 
nu en bitaraf v.. ferııgntkar bit 
san olan muallimin sırtına körU 
rüne yükJetecek yerde. bir 
kendi kendimizi Jmtihana 
sebebli sebebsiz tembellik ,1 
de çocuğumuza ka~ı zayıf da~ 
dığımızı düşünsek ve kabul e ~ 
her yıl bu mevsimde ayyuka ç.ı 
~ikayetlerin yansındnn ziyadesf 
tadıın kalkardL 

Muhterem Hasan Ali Yüceliıt 
hakikatleri en salahiyetli bir 
tekrar eden sözlerine eminim ~ 
lebe velilerinden çoğu hak 
mittir. tlil"~ 

Ayni zıı.mand!l. Türk mull • eV 
nin hakiki evsafını, bütün aarnirr;

1V 
ile tebarüz ettiren muhtercın \e 
o muallirnlerin - haksız: yere 
uğrayan her fcrd gibi - için içirı· 
vakittir çektikleri gizli ızt1Tilbı 
dindirmiştir. 

Maarif i~lerimizi dillerine 
yıp, uluortcl tenkid edenlere 
teblerimlzin her vakit açık 
nu, her çocuk velisinin, her 
zaman eviAdının tahsil ve 
sini kontrol edebileceğini 
le de, Vekil, en samimf, en 
bir insan ~ibi davranmıştır. 
yal Bundan daha açık, bunda.!' 
ha emniyet telkin eden hnnııi 
olabilir} 

Bugün yeni bir deu yılı 
mı~tır. Bu yılın hususiyeti, 
bu hitabesidir. Öyle bir 
insan herhangi bir suiniyet h ~ 
madıktan sonra, ondak.i vuzU .ı
hakikati inkara muktedir olaıtı 

Bundan sonra talebe 
eviadianna karşı vazifeleri 
etmiş. mektebe ve muallime 
itimadları artmı~ oluyor. V 

Bu türiii başlıyan bir ders Y' ~ 
feyiıli olmamasına hiçbir ,e 
yoktur. ~ 

Bfiyülclerimize intibah ve. t 1 
fet, küçiiklerimize muvaffakl)'e 
le riz. 

e. et,.~"' ~~ 
Hava Kurumu 

Ruınl teno 
1Brı6 -Eylul 
20 

3 
Resmf teue 

1940 
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SON POST~ Sayfa 3 

' 
le eıs· 

Romanın Amerika 
hakkında dikkate 

Dikili havalisinde zelzele ~~~~e·l Trakyanın tohumluk 
ihtiyacı karşıtanıyor yeniden şiddetle başladı şayan bir notu 

~~oma. 2 (A.A.) - Dün öil~ lnnir, 2 (Hususi) - Dikili haı-,saniye devam eden zelzeleler ol
f•n~onra çıkan gazeteler Stefani a- valisinde zelzeleler yeniden §iddetle mu,, halk buyük bir korku geçir
lıu n ın bir nohmu netretmektedir. başlamışbr. Gece saat 20 buçukta miştir. Fuçadaki zelzele daha §id ... 
•Öat ot, Amerikan resmt mehafiUnin ild defa Dikill ve Bergamada 41 detli geçmi~tir. 
ket! tnn.ekte olduğu ihtiyatlı hare- ---------------------------
Lır k Bırle~ Amerika matbuatının 
t.ltınd~ının üç taraflı pakta kar§! 
Lari.i 1ası tavır arasındaki tezadı te
Jıa\t~ ettirrnektedir. Bu matbuat 
l:u~ ~ai neticeler verecek bir kor
bıe!tt a teşebbüsü olarak tavaif et
ter i Ve Amerikanın hıırbe mün
ltinü0 ac:-alc. Yol üzerindeki yürüyU
fet •Uratlendirmekten ba,ka bir 
ledi :Yaprnıyacağını da ilave etmek-

r. 

h i~rl~ik Arnerikaya gelince, pa~ 
barebalı:yan üç devlet, ittifakın mu
~rtı e ~arici olan hiçbir devlete 
bilten bUteveccih olm.adığını aata
tın tU ey~n. etmittir. ,O.ç taraflı pa~ 
~iri rnulu ımza sahibı üç devletle 
bı~~llt. ~merika nın münasebetleri 
bb- ır,esrn~ çok a~aktadır. Başka 
hıı ~ ıle bu pakt, muharib olmı
hQ~ erikaya değil, muhan"b ola
bıtJctk, olan Arnerikaya taaiiGk et
~eıu~d:{' Birleşik Amerika Pasifik 
ae, J rı e bir harb çıkardığı takdir
~ d 8Ponlann, Amerikanın Atlan
._ enj • 
Kıırı~ .~ınde de harb halinde oldu-
tu aa Rorrnekle memnun olacaklan
~ireJ ~khaten mü§Bhede edeçektir. 
tirtn ille ;Amerika Avrupa harbine 
~e-vJ \ı ıstediği thkdirde, Mihver 
ijeıu=· drl Amerikalılann Pasifik 
tlnı ~~ e de işe kanşmış oldukla
dıl'. Mrtnekle memnun olacaklar
hı.tttü lca~m!lfih Birle~ik Amt:rikanın 
tOııc n U sıyasetinde böyle bir dü
bıek~ .ınevcud olduğunu farzet
C\ıd ~g ~ız için hiçbir ıııebeb mev--
~ir. 

Aın~r-ik-a -Ja-po-ny-aya 
a1d malzemeyi 
nınsadere ediyor v,. 

'lanaı§ıdngton, 2 (AA.) - Stefani 
D··n an: 

lıorıl'~ ayan meclisi, hükGmetc Ja
~enuı ~rafından satın alınmıt ve 
bıliaad &ıtrnemi~ har h malzemesini 
~ıırı 1.e~e salnhiyetini veren bir ka
' alt:rhıı.sını tasvib etmiştir. 
~rııanl ar, Ingiltereye satılacakhr. 
ltlern.ıetn1n işgali altında bulunan 
tı:ıı, m t er tarafından sahn alın
~tlilrıı~ ~erne için de ayni salfıhiyet • ••tır. 

·········································· 
~ 
nit şoförden ikbsad 

dersi aldım 
.\ra 

aıcıuk sıra tıcele blr iş Için ıft.zım 
•ileri ça u~adığım zaman, tak • 
tııı g~zun bir zincir hallnde di
boıı:ı~Uküzn durak yeri, bugün 

- Ar u ... Tek ta.kslnln fOförü: 
baıarııu itad~Iarm bir kısmı ara.. 
lattı: iaraJa çektiler, dlye an-

-Sebeb? 
-y 

tıırlll~k parça bulamıyoruz, 
bı~lin ötekine uydurmak 
C1er<ıı- • fakat llstık meselesi 

-.ı en bU -~u 
-k~-- YUı;; ... 
- --uuacı.ı mı? 

t.et\4e'bolu, fakat hepsi de nıah.. 
tıeaı Rb:ıı. Benlm.kllerden iki ta
btelc: ~ıot.t, nıut.ıaka de~lftir -
:etıltün · Alınap gittim. aeç ... 

Irden için önüme bet tane 
i? lira Cıkardııar. Fakat e&klden 
lıra iate~ ald.ıtun lAstik için ıoo 
~hh er .. bu yeni gelmlf, pıı-
~~· l'~l olmUf bir maı deail
~ bıı z aôyledlklerlne ba.k.ı ... 
~cıan llstikleri Anadolu depo ... 
toıııatll.ak ietırtıyorlann!f. Gidip 
:lıJ. İ4te ıçın tnasrııl ediyorlar ... 

e lc:ola.:vı:e bir buhran ld, önü ... 
........ ~e a geçilebilirdl 
.... ı., Oekllde? 
~~ e.ç t.anbuıda blr IA.stik fabrl
~l>ıyor~tı. OtomobU lft.stl~i de 

tt:ydl Onu muhafaza etmek 
~rgl:ve" t~~nt bilmem ka9 türlü 
~ ec11, Itap tutulmuş. İdare ede
ıı~ııa:vdı and.ı. BugUn yerinde 
-""'<nıet1 <l ~eıtıleket.e çok büyük 
~-- "·,'"' 

0 unacaktı •<a •v.ı,....ıakk .. 
lll kau n.k, faltat ne de olsa 
- cu~ kalın Eıtt Yede~l ıyncaktı .. 

eu~ı :Vapıı b ~UlunduruiabU!rdl. 
ı1;;ıek., bır n ilırdt Biraz dü ... 

\7 ı... az bastret.ıl olzna.k kA-

taıt e llek ı> 
~ bır ta alıalı old$ için an _ 
~ltt1ltlt ne..sl de~Lştirllebfien es-

otomobil ile yola çık ... 

ingiliz - Japon 
mUnasebat1 nazik 
bir safhaya giriyor 

Londra, 2 ( A.A.) - Royter a
jansının diplomatik muharriri ya-

zıyor:.. .. • \. .. 
Önumuzdekı on beş gun zarfında 

Birmanya yolunun tekrar açılması
na karar verildiği zaman İngiltere 
ile Japonya arasındaki mUnasebet
lerin nnzik bir safhaya girmesi muh
temeldir. Japonyanın bazı ihtimal
lerde Mihvere açıktan açığa müza
heret vadettiği bir sırada yotışhr
maya matuf olan bir tedbirin ida
mesi pek az muhtemel görilnmek
tedir. 

----------------------
Romanyada tevkif 
edilen ingiliz ve 
Amerikalılar 

Bükreş, 2 (A.A.) - Amerika 
sefareti Rumen hükGmetine bir no
ta vererek sekiz gün evvel Plestide 
Romano Arnericsno Oil kumpanya
sı memurlan arasında Amerika va
tandaşlarından Lester Ftef'manın 
tevkifini şiddetle protesto etmi~tir. 
Freeman az çok hırpalandık.tan aon
ra serbest bırakılmıştır. 

Pek yakında petrol bölge.inde 
çalışanlardan hiçbir Ingiliz tebaası~ 
nın işlerinde kalmamalan mUmkün
dür. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Astra Ro
mano Oil kumpanyasının Ingiliz di
rektörü A. Millerin dün gece yanaı 
kumpanyanın Billerete 32 kilomet
re mesafede bulunan Snagovdaki 
spor klubünd~ tevkif edildiği bu
gün ifşa edilmiştir. 

Miller Bükreşte çalışan lngili:z:ler 
arasında ilk tevkif edilendir. Diğer 
mevkuflann hepsi petrol bölzeain
de çalışıyorlardı. 

Sovyet erin 
bitaraflığı 

Moskova 2 (A.A.) - Royter bildi -
riyor: 

B. Ribbentrop'un Berlinden Mos ... 
kovaya geldiP;i hakkında haberler a ... 
lınmı.ş olmn.kla beraber Alman nazı... 

rının Moskovadıı. oldu~u hakkında 
Moskova resml mahfellerinden hiç ... 
blr maltiınat alınamamıştır. 

B. Rlbbent.rop'un !an.llyettne ve 
SOvyet.ıer Birli~inin üç taraflı ps.kt 
karşısındıı. muhtemel ak.<ıülA.meline 
dair olarak verilen haberlere gelin ... 
ce, şurası t.aydedU.mektedir ki, hü ... 
kllmet gazetesi olan Pravda ve İzves
tla, her ikisi de B. Molotofun ı A -
~ustos nutkundn söyledl~l gibl, Sov
yetler Birl~ bugünkü harbde 
bltarafl~ını ahiren blllı1ı&a kayd ve 
Lşaret eylemi4lerdlr. 

Japonyada 
vesi ka usulleri 

Londra, 2 (A.A.) - Tirnca ga
zetesinin neorettiği raporlara göre, 
Japonyada ki vaziyet, ekonomik ba
kımdan memnuniyet verici olmak
tan çok uzaktır. Bu va:ziyetin bariz 
vasıflarını, tahdidler, veaikn usulleri, 
kıtlık ve yüksek fiatlar teokil eyle
mektedir. 

Japonların esas yemeği olan pi
rinç, vesikaya tabi değildir, fakat 
Japonlann beğenmediideri yabancı 
pirinci ile kanoıktır. Mensucatm ka
litesi fenadır. Kömür, kış için '·esi
kaya tabi tutulmuştur. Ülomobil it
hali'ıtı durmuştur. Devlet makamla~ 
n, fiatların yüluıelme5ine maru ola
mamaktadır. 

Mihver devletlerinin yeni miitte
fikinin vaziyeti budur ve Mihver 
devletlerinin bu vaziyeti iyileştirf
rneğe yardım edebilmeleri imlciin
sızdır. 

Sovyet - Alman 
eşya nakliyati 
anlaşması 

Berlin, 2 (AA.) -D. N. B. bil'
diriyor: Almanya "JJlÜnakalat neza
reti ile Soryet münakalfı.t halk ko
miserliğinin delegeleri arasında, de
miryollan meselesi hakkında kafi 
anla§malar akti için, Eylul ayı zar
fmda Beriinde müzakereler yapıl
nuştır. 

Anlaşma, 30 Eylul 1940 da, Al
manya adına demiryollan umum 
müdürü B. Holtz ve Sovyctle- Bir
liği adına enternasyonal miinakalat 
dairesi direktörü B. Nisivuyev tara
fından imzalanmıştır. 

Eşya nakliyatı anlaşması, 1 T eŞ>
rinievvelden itibaren mer'iyet mev
kiine girecektir . 

Mısırda İngiliz 
kuvvetleri 
artırıldı 

Londra, 2 (A.A.) - Royter a
jansının askeri muharriri yazıyor: 

Ortadoğuda general Wavelin ku
mandası altındaki cepheden gelen 
haberler tatmin edicidir. Generalin 
motörlü süvari ve birinci sınıf piya
de kıt' alan itibarilc esasen kuvvetli 
olan Mısır cephesi şimdi bir Avus
tralya kıt' asile takviye eclilmiş bu
lunmaktadır. Kenvada cenub Afri
kası kıt' alannın Habeşistan hudu
dunun cenubunda SOO kilometrelik 
münakale hatlarını tuttukları kayde
diliyor. Uganda ve Sudanda mühim 
askeri hedeflere giden başlıca yol
lar timdi iyi müdafaa .. dilmektcdir. 

Fransızlar Pe ten 
hükümetine 

inann11yorlar 
Zurich, 2 (A.A.} - Royter: 
Bem'de çıkan Bund ~azetesi, iş

gal albnda bulunınıyan Fr:ınsadnki 
halkın hissiyatından bahsederek. 
mareşal Petene olan im:ının artık 
kırıldığını ve diktatör Lavale karşı 
duyulan infia)i yazm~ktadır. 

Makale muhurririnin intıbaına 
göre, hezimetin doğurmuş olduğu 
şaşkınlıktan sonra kendilerine ~elen 
kimseler, eskisi kadar ümidsizlik i
çinde bulunmamaktadırlar. Fakat 
vaziyeti kuvvetle ıslah etmeğe de 
imkAn olmadığı kanaatini edinmiş 
bulunmaktadırlar. 

Filistin 
Radyosunda 
Tiirkçe neşrigat 
Kudüs 2 (A.A.) - Arab matbuat.ı, 

Filistin radyosunun türkçe haberler 
neşriyatını memnuniyet.le kD.rşıla -
ma.ktadır. 

Bu münasebetıe cAddifaa. gazete ... 
si şöyle yazmaktadır: 

cTilrkler, büyük bir tnrlbe malik 
büyük bir millettirler. Büyük Britan
ya lle mfinasebetleri gayet dostane ... 
dir. Onlar, ayni zamanda bizim de 
komşularunızdır. Memleket.Ieriınlz i
yi dostluk ba~ları lle yekdl~erine ba~ 
Iıdır. Atılan bu büyük adım dolayı ... 
slle Filistin radyosunu idare edenler 
tebrlke şnyandır., 

Ukraynada Kiyef askeri 
bölge haline ifrag edilecek 

Moskova 2 (AA.) - Ukraynadaki 
K!yef, müdafaa komlserı Mnreşal Ti
moçenko'nun emrile hwmsi bir as ... 
kert bölge haline Ura~ edilecektir. 

lnhisarlar V ekili 

Yeni pakt ve 
Sovyetlerin durumu 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B erlinde üç totaliter devlet 
olan Japonya, İtalya "l!e 

Almanya arasında aktolunan yeni 
misak ortaya mühim bir mesele çı
karmaktadır: Sovyet Rusyanın va -
ziyeti. 

Gerek Alman kaynakinnndan 
gelen haberler, gerek bazı Sovyet 
gazetelerinin neşriyatı, bu muahe -
denin aktinden evvel Almanyanın 
Sovyet Rusyayı hazırlanmakta olan 
vesikanın mahiyetinden haberdar 
ettiğini bildirmektedir. Ve gene 
Sovyet membainnndan akseden 
malumata göre, bu eserin Sovyet 
Rusyaya müteveccih olmadığına 
dair ihtiva eylediği knyid bu büku
rnetçe kafi teminat addolunmakta -
dır. Fakat bu hal, Sovyet Rusya için 
ortada ciddiyetic teemmülc değer 
bir vaziyet mcvcud olduğu kanaati
ni hertaraf ettiremez. Üç devlet ara
sında imzalanan muahedeye göre 
Avrupanın müstakbel nizarnı Al -
manya ile ltalyanın, Asya kıt' asının 
nizarnı ise Japonyanın idare ve ne
zaretile temin ve tesis olunacaktır. 
Kısmen Avrupa, kısmen de büyük 
bir Asya devleti olan Sovyet Rusya 
bu arada ne olacaktır~ Asıl m<:sele 
buradadır. Ve ilk hatıra gelen nokta 
da şudur: 

Alman devletinin üç tnraflı mi
sakı aktetmeden evvel Sovyet Rus
yayı vaziyetten haberdar etmiş ol
ması Sovyet Rusya için kafi bir hüs
nüniyet delili sayılabilir mi~ 

Bu suali, ı;öyle diğer bazı sualle;. 
rin takib eylemesi de tabiidirı 

Mi~kın, iştirak etmek istiy~cek 
devletler için açık kapı bırakmış ol
duğu nazan dikkate alınacak olur
sa, Sovyet Rusya bu misaka iştirilke 
davet edilmiş de itizar mı etmi:ıtir~ 
Yoksa bazılannın iddia ettikleri gi
bi Japonyanın hatın Için böyle bir 
davet yapılmayıp sadece kendisine 
malumat verilmekle mi iktifa olun
muştur~ 

Sovyet Ru~ya matbuatında ~im
diye kp.dar göze çıupan mütaleala
nn hiç biri bu ~ıuallerin cevablannı 
ihtiva eylemedikten başka bu ihti
mallere uzakton veya yakından da 
temas eylememektedir. Demek ki 
Sovyet Rusyn, şimdilik "kendisine 
verilmiş olan te~inat ile iktifa eyle
rneyi :z:ahiren muvafık görmektc ve 
bundan ötesini hadiseleıin inkişafı
na bımkmakt3dır. Şu nokta unutut
mamak lazımdır ki yeni misak. Ja
ponya ile Almanya ara~ında kalan 
Sovyet Rusva için hususi bir durum 
varatmaktadır ve Sovyet ricalinden 
hiç biri. bu durumun ne7aketini kav
nyamıyacak kadar satıhbin değil " 
lerdir. 

Su hale göre, bugün için yapıla -
cak şey, Sovy,.tler hakımından bek
lemekten ibaret oluvor. Yani Sov
vet Rusva, bu h3rbde meşhur Ingi
liz noktai na1anru benimaemiştir. 
Beklemek ve r;örmek. 

S~lim cJ2a.gı1ı. Cnı~ç 

Japonlar Amerika 
ile anlaşmak m1 

istiyorlar? 
Nevyork, 2 (AA.) - Royter 

ajansından: 
«New-York Daily Newn gaze

tesinin Va~ington , muhabirine beya
natta bulunan Japon aefiri Hori
nouchi, şöyle demiştir: 

Amerika ile Japonya aruında 
doğrudan doğruya bir çarpı~ma vu
kuuna mani olabilecek ı<iyi njyet 
sahibi» in~anlann mevcud olduğu 
zaman henüz geçmi, değildir. 

Bir anla~maya doğru ilk adım 
To ky oda Matsuoka ile Amerika se
firi arasında mütekabilen malumat 
teatiai e~sına müstenid müzakere
ler le atılabilecektir. 

Hindistanda 
Vaziyet 

Tekirdağ 2 (A.A.) - Ziraat Ban - luk ihtiyacı karşılnnmakla beraber 
ka.sı Trakya. köyHisüne tohumluk müstahs1lin malı de~er bulmaktadır. 
teVZi..l maksadiyle Tektrda~ zahlre Teklrdalf borsasmda hergün vasaCI 
borsasından ve tüccar elinde mev - 1.200 çuvaı zahlre muamele görm~ 
cud stoklardan bu~dayın kllosunu on t.edlr. BuMayın fiatlanması üzerine 
bupuk kuruşa kadar almaktadır. Bu belediye birinci ekmeği 14 ve lkina 
suret.ıe Trakyada köylünün tohum - nevi ekıne~l 12 kuruşa çıkarmı.ştlJ\ 

Be~çi kada "ihtilal , 
sesleri duyuluyor 
Londra, 2 (AA.) - Royter: 
Times gazetesi, son zamanlaıda 

Belçikada bulunmu1 olan bir muha
birinin Belçika halkının Alman as
kerlerinin haleti ruhiy~ini göateren 
bir ynzısı~ı neşretmektedir. 

Makalenin muharririne göre, Al
man askerlerinin ekserisi harbden 
bıkmı§ bulunmaktadır. Belçikalıia
nn ekserisi, Alman i.stilfuıının yarat
tığı ba,döndürücü darbenin tesirin
den kendilerini kurtarmı§lardır. lh
tilal kelimesi, yavaş sesle pek çok 
tekrarlanmaktadır. Şimdilik ihtilal 
ruhu, yalnız eğer pratik bir fırsat 
düşerse kendisini gösterrneğe hnz.ır 
bir vaziyettedir. 

Yeni ticaret 
anlaşmaları 

Ankara, 2 (Hususi} - Maca
ristan ve Bulgaristanla halen ara
mızda mevcud olan ticaret anlaş
malannın yeni icab ve zaruretlere 
göre tadili için tema~br yapılmak
tadır. Almanya ile yt\pılan muvak
kat anlaşmanın tatbikine geçebit
mek için hükumetimizle Almanya 
hükGmeti arasında temaslar devam 
etmektedir. 

Romanya lle yapılan ikinci tica
ret anlaşmail Vekitler Heyetine 
sevkedilmiıştlr. 

Başvekili n 
Hataylllara müjdesi 

ı (Baştara.fa 1 Inci sayfada) 
limiz Refik Snydıım, refnkatinde ]l. 
caret Vekili Nazmi Topçuoğlu, hu
susi kalem müdürü v~ yıweri o}dq. 
ğu halde şehrimizi tcşrif etm.ifle-. 
dir. Şehir ınethalindcn belcdiyeye 
kadar bütün yol meydAnlannı dot.. 
duran on binlerce Hataylının co~kua 
ve sevgi tezahüratı arasında yürtı. 
yen Başvekilim:z bcledive önünde 
Hataylılara hitab etmişl~r ve demlt
lerdir kiı 

Sayın Hataylılar, 
Ankaradan aynlacağım zaman .,. 

ziz Milli Şefimiz Büyük Reisicüm
hurumuz lnönü size muhabbet v• 
selamlannı bildirrneğe beni memUf 
buyurdular ve en kısa bir zamandi 
fırsat bulunca sizin aranızda bul .. 
nacıı.'klannı vfidettile~. Bunu sia 
sevinçle müjdeliyorum. 

Sayın Hataylılar. hakkıında gö• 
terdiğiniz sevgi tezahiirntından do
layı ~ükranlarımızı arzederim.» 

Müteakıben vilayet konağında 
bir müddet i"'trahat eden Bnşvekil ... 
miz saat 20,30 da şereflerine tertı~ 
edilen turizm otelindeki 1 00 kivillk 
ziyafette bulunmuşlardır. Bu zjy .. 
f..eti Vali konağı bahçesinde veril .. 
bir kabul resmi takib etmiştir. H .. 
tay, hükumet reisimlzi arainnnda 
gördüğü bu gece bnynım yapmaW. 
tadır. Her taraf donanmıştır. Ha~ 
memnuniyet ve heyecıın içindedl~ 
lakenderundan Antnkyayn kad_. 
yol üzerinde civardaki kazalar Ye 

yaz s aa lin e köyler taklar yapmı~lar ve yüzlerce 

Nl•Jıayef Verı•tı•yor atlı ve yaya halk Başvekilierini h• 
yecanla alkışlamışlardır. 

Ankara 2 (A.A.) - İcra Veknıerl Batvekilin telkilderi 
Heyetınce alınan karar muciblnce 5 Antakya 2 (A.A.) - Geceyi vney• 
Blrinclteşrln 1940'ı 6 Birinciteşrin kona~nda geçiren Başvekilimiz ı:... 
1940'a ba~lıyan gece saat. 24 den iti- Refik Saydam bu sabah dokuz bu -
baren yaz saatine nihayet verilecek çukta vUO.yete gelmlşlerdlr. Burada 
ve bütün memleket iç.inde saatler, bir müddet viltıyet. Işlerile m~ul o
bir saat gerl alınacaktır. Inn sayın Başvckil, Hatayın iktisada 

Bu'gar Krahnın 
tahta çrktıgı gun 

Bugün, 3 Birinr.iteşrin 1940 dır. 

vazlyetl hakkında all\kadnrlardan '
zahat almışlardır. Tüccarların dneı.. 
lerlnl dinlemlşlerdir. Toplantı iki -. 
at sünnüştür. 

Müteaklben otomoblllerle on kilo -
metre mesafedeki Defne şellılesinde 
bir gezinti yapmışlnrdtr. 

Ticaret Vekaleti 
ikinci sınıf mUfettişligi 

Komşu Bulgar hükümdarının 3 Bi
rinciteşrin 1918 tarihinde babası 
F erdinandın yerine üçüncü Boris na
mil e tahta çıktığının 22 inci yıldö
nümüdür. Bu münasebetb Bulgaris
tanda bayram yapılacağı gibi şehri
mizin Bulgar kolonisi arasında da Ankara, 2 (Hıısusi) - Ticar .. 
bir dini törenden sonra küçük bir Vekalcti ikinci sınıf müfettişliği~ 
kabul resmi tertib edilecektir. Ziraat Bankası müfetti~lerind• 

Komşu hükümdan tebrik ederiz. Pertev tayin edilmiştir. ................................................................... .,._ ........ _ .. __________ __ 
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Şehir Ilaberieri Xlinci BALKAN 
oyunları biletleri \'~m~rt~ları'!u~ Eyübdeki 

iç1n 1sv1çre 1y1 
cinayet 

bir mahrec oldu 
Son zamanlarda memleketimiz

Ilen laviçreye milhim miktarda ihra
.. t yapılmaktadır. 

Bilhaua son birkaç gün içinde 
rumurta ihracat mevsiminin ba~la
oıasile bu memlekete külliyetli mik
tarda yumurta scvkedilmektedir. 

Yumurtalanmız İsviçre piyasa
-.nda oimdiye kadar diğer lıic;;btr 
enemlekette görülmeyen bir rağbetle 
karJılanmıt ve çok iyi fiatlada satın 
alınmıştır. 

İçinde 1440 aded yumurta bu
lunan büyük sandıklar geçen sene 
•n çok Ingiltereye 45 liraya sntıl
ınakta iken timdi lavir,;Tcliler bu 
eandıklan 5 4 liraya scrbeat dövizle 
almaktadırlar. 

Büyük yumurta sandıklannın iç 
ııiyasada az.amt fiatının 2Q lira ol
duğunu ve lııviçreye çok milsaid 
tartlarla ve fnzla karlıı aatıldığını 
cözönünde bulunduran ihracatçılar 
yumurta ihracatına bilhassa ehem
ıniyet vennektedirler. 

Son bir hafta içinde }sviçreye 4-5 
büyük parti yumurta ihraç edilmiş
tir. Bu ihracata devam olunacaktır. 

Diğer taraftan dün lavjı,;reye 
1387 liralık yün halı, ipek seccade 
•e kilim, 3865 liralık iç fındık ta ih
raç cdilml,tlr. 

Rüşvet alan polis 
memuru 6 aya 
mahkOm edildi 

Calatada Konyalı 1\l~hmed adlı 
.lrinden rüşvet almak auı,;.ile bir 
tnüddcttenberi Asliye altıncı ceza 
tnahkcmea.iııde mevkufen muha
lteme edilmektc ohn Galata polis 
aaemtrrlanndan Nurinin duruşması 
,!ün bitmivtir. 

Maı:nun ;>oli! memuru Nuri dün
kU muhakeme eanasında müdafaa
eını yapmış ve riiovet almadığ.nı 
eöylemiştir. Müdde;umumt mevcud 
&telillerle Nurinin suçu sabit oldcğu
tlU ileri sürerek cezalandırılmasmı 
latemit, mahkeme 6 ay hapsine ka
rar vermiştir. __.;. ______ _ 
Göztepe ormanında 

çıkan yangın 

-------------------------------
Yarı~hlardan biri öldü, bu tilümde 
hastanece gösterilen ihmalin rolü 
olduğu şüphesite tı~hkikat yap1hyor 

Evvelki gece sabaha karşı Eyüb-ı otomobili celbederek, yaralıl~n 
de Tahsin laminde birinin bıçakla Cerrahpa,. hastanesine gönderm~
Osman ve Harndi isimlerinde iki ar- tfr. Fakat. hastanede her iki yaralı 
kada~mı yaraladığını dünkü eehir da ilk tedavileri yapıldıktan sonra, 
tabımızda haber vermiştik. Yaralı- kondileri alıkonulmadan, Eyübe ge
lardan Osman dün sabah &lmüt. ıi aönderlhnitlerdir. Sabahleyin, bu 
böylece hadise katil mahiyetini al- vaziyete muttali olan müddeiumu
mıştır. Cinayetin bir kadın meselesi ml, yaruı alu olan Osmanı tekrar 
yüzünden ve sarhoşluk saikasile ol- hastaneye Mvkctmiş ise de yaralı 
duğu kat'i şekilde anlaşılmıttır. Di- kurtanlamamıt ve ölmüştür. Osma
ğer taraftan yaralı Osmanın ölümü nm ölümünde hastanede alıkonui
etrafında ileri sürülen bir Iddia, mamasının ve fazla kan kaybetme
tahkikat! yeni bir safhaya döltmlio- sinin müeNlr olduğu zannedilmekte 
tür. Bu cihet te, şudur: va bu cihet tahkik olunmaktadır. 

Hadisenin vukuunu mUteakıb Dün cesedi muayene eden ndiiye 
tahkikatn cl koyan Eyilb mUddei- tabibi Salih Haşim morgıı kaldırıl
umumisi Refik, derhal aıhht imdad masma lüzum ırBrmüttiir. 

T ramvay~ardaki 
izdiham 

Mesele ile Dahiliye 
V ekili de meşgul oldu 

Son günlerde bozulan bir kıeım 
tramvay arabalarının depolara çe
kilmesi ve rr.ekıcblcrin açılmaın yü
zünden tramvay arabalarında fazla 
izdiham husule gelmittir. 

Bilhassa sabah ve akşam okul ve 
iş yerlerinin tatili sırasınde tramvay 
durak mahallerinde birçok kimeeler 
dakikalaren beklemekte ve çocuklar 
bu yüzden okuHanna ııeç kalmakta
dırlar. 

Eski tramvay arabalımndan bir 
kısmı bozulmuş ve hurda bir hale 
gelerek depola::ı çekilmi§tir. Bunla
rın hali hazır vaziyet dolayıaile mal
zeme bu!ıranı yüzünden gerek ta
mirlerine, ııerekse yeni araba ıeti
rilmesine imkim görülememlotir. 
BelediY.e Idaresi gerek tramvay ve 
gerekse :lektrik işlerinde mevcud 
eksikliklerin tamamlanması için bir 
şekil bulunması husuaundn Dahiliye 
Vekiileti nezdinde teşebblisler yap
mı~ evvelki akoam Ankaraya harc
ket eden Dahiliye VekHi F alk Öz
trak ta bu mcscle lle çok yakından 
alakadar olmuş ve Elektrik Idare
sinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Çi Yi i ht i kArl 
ortadan kalk1yor 
Karabük fabrikası 

imalata başladı 

P'ryasada 110n zamanlarda gliıü
len çivi lhtiklrını önlemek fizere 
Karabük demir ve çelik fabrikala
nnda külliyetli miktardc'\ çivi imali
na mahsus tel yapılmasına batlan
mlfbr. 

Bu çivi talieri yakında oehrimize 
giSnderilecek 'Ye buradaki fabrika
larda çivi baline getirilerek piyasa
ya çıkanlacalr.hr. Bu suretle maliyet 
llab kiloda '1 kurut olan ve çok 
fu:la bir farkla 120 kuru,a aatıl
mak auretile huaule getirilen c;ivi ıh
tfltlnnm &n üne geçitmiş olacaktır. 

Amerikadan gelen 
mallar Basraya vardı 

Amerikadan ilk parti malzeme
nin Eamout vapurile Bilaraya acidi
ii ISirenilmi,dr. Bu malzeme oto
mobil yedek akaamilo, kamyon ve 
otomobil llab'klerinden ibaret bu
lunmaktadır. Bu malzemenin ' der
hal tehrimize ıetlrilec~ği 8irenil
mlttfr. 

Diğer taraftan Mısır hükumeti de 
timdilik yalnız lzmiro kadar olmak 
fizere bir poeta tesisini düşilnmck
ted:ir. Bu poeta vuıtaaile Mısır ile 
deniz yoJilo ticarf temaslarda bu
lunmak mUmkUn olııcaktır. Seferl~ı 
şimdilik on boo gUnde bir kere ya-

pılacakt.;.;ır.;... -------

KörnUr meselesi 
için dün yeni 

kara-rlar verildi 
Aşağı~a yazılı yerlerde bugünden itibaren 1 S O, T 00, 15, 5 0, ı' 

kuruşa latılmaktadır. 
Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir Bahçekapı - Kadıköy 
Yataklı vagonlar ~araköy - Beyoğlu 

Şehrin kömür meselesi etrafında Zeki Rıza Sporel Bahçekapı 
yapılmakta olan tetkiklerc dün de Eğe Spor Pazan Perapa1as kaqısı 
devam olunmu~tur. Merkez Eczanesi Kadıköy Albyol ağzı 

Dün Etibank şubca.inde. Anka- Beden T erbiyea.i Bölgesi Sıraservii er - Taksi m 
radan gelen Etibank Umum Müdür Fenerbahçe Stadı Kadıköy 

Muavini Refii, Ereğli- Zonguldak ;!!~~~~~;;~~~~~~~::::::;::::::::::t kömür işletmeleri müdürü, şehrimiz-
deki kömür depolan bayileri ve Be- R A D y O 1 
lediye İktısad Müdürünün iştirakle-
rile bir toplantı yapılmıştır. • 

Bu toplantıda 1ehrin bütlin mın- PERŞEl\mE 1/10/1940 
takalarma kömür nakliyatının ko- 7.30: Program, ve memleket saat 
laylıkla yapılabilmesi için E.tibank ayarı. 7.35: Müzik: Plfiklardan hafif 
tarafından nakil vasıtaları temin e- muslk:l. 8: Ajans haberleri. 8.10: Ev 
dilmesi hususu görüşülrnüş ve nakli- kadını. 8.20 - 8.30: Müzik: IIafif mu
yalın kolay ve pratik usullerle ya- siki programının devamı 12.30: Prog
pılması kararlaştınlmışhr. ram, ve meriıleket saat ayarı. 12.33: 

Aynca halkın kolaylıkla kömür Müzik. 1.2.50: Ajan.s haberleri. 13.05: 
alabilmesini temin makandile mev-
cud depolara ilaveten muhtelif Müzik. 13·20 - 14: Müzlk: Hafif §aikı
aemtlerde yenide:t 13 kömür depo- lar ve Orkestrn ;r;arçaları. 18: Prog -
su açılması lüzumlu göıülmüştür. ram, ve memleket saat ayarı. 18.03: 
Bu kömür depolan yakında açıla- Müzik: Radyo Caz Orkesf!rası. 18.40: 
caklardır. Müzik.. 19.15: Konuşma (İstatl3tfk U-

Toplantıda mevcud nakliye nar- muın MUdUrlU~ü.) 19.30: Memleket 
bna rağmen hala halka bir tondan saat ayan, ve Ajans ihnberlerl. 19.45: 
aşağı kömür vermeyen tali MUzlk: Fnsıl Heyeti. 20.15: Radyo ga 
depolar hakkındaki şikayet- zetesf. 20.45: Müzik: Şan Solo _ Bed-
ler tetkik edilmiş ve bir riye Tüzlln tarafından. ıı: Müzik: 
tondan aşağı kömür vermek i!temi- Dinleyici ıstekleri. 21.30: Konuşma 
Yen tali depoların derhal kapatıla- (Sihhat saati.) 21.45: Radyo Orkes _ 
rak bayilik müsaac-lesinin başkasına trası 22.30: Memleket saat ayan, ll
verilmesi kararla~tırılmıştır. 

Diğer taraftan Yeşilköy ve Ada- jaruı haberleri, Ziraat, ~ham- Tab-
Iara kömür nakliye maSTaflarının vill\t, Knmblyo - Nukud Borsası (Fı
artırılmasmdan sonra lcok kömiirü- at.) 2.2~45: Müzik: Cazband. 23.25-
nün tonunun Yeşilköyde 25,5, A.- 23.30: Yannki program, ve kapanı.ş. 
dalarda 2 3, 5 lirnya satılmasına ka- •u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rar :erilmhıtir. : ( yeni neşriyat ) 

B1r muhtek1r daha çabuk PrespekW _ nenız Gcdikli 

t k·t d·rd· Erbaş okulu re.'Jim makine öğretmeni ev 1 e 1 1 Selim Rahim Suntur Türkçeye çe 
vlrdiğl eseri, Türk tipinde resimler 
çizerek ne§retmt,tır. Çabuk Pre."JpekTahtakalede muknvva ihtilcarı 

yapmak suçile adliyeye verilen Ali 
Kemal dün Asliye altıncı ceza mah
kemesinde ~orguya çekilmiş ve tev
kifine karar verilerek tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 

13 yaşında bir hırsız 
ÜaküCiarda Bulgurlu caddesinde 

7 sayıda oturan avuknt Ma7.hnr Rı
za, evvelki akşam evine gelmiş, 
masasının üstünde bulunan altın sa
atinin meçhul bir hırsız tarafından 
aşınldığını görmüştür. 

tJ!'in .sınat resimde kullanı.şını gös _ 
teren bu eser çok dc~erli bir muhte_ 
va taşımaktadır. Tavsiye ederiz. 

,.. Sinema sahibierinin 

N azarı Dikkatine: 
mç kullanılmamış yepyeni 

(500) nded sinema koltu~u eh
ven fiatla ncele satılıktır. 

isteklllerin aşa~ıdnki adrese 
Beyoğlu ALKAZAR sinema mü
düriyetıne ya bizzat veyahud 

mektubla müracaatları __ _.., 

M 
A 
R 
DI 
.a. 
R 
·A 

• 
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Yeni mevsimini 
Aç1yor 

Mevsim açılıŞI 
şerefine 

japon H ükü lll
darlarının esra
rengiz hayabDI 

gösteren 

Dlihado 
KENNY BA
KER'in biiyük 

filmi 

( Baştan başa 
RENKLI) 

Ayrıca: 

DENiZALTI 
AVCI 

GEMiSi 
GEORGE BANKROf 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki m uaycne
hanesinde ö~leden sonra hasta• 

lannı kabul eder. 

,..--------Dt K KAT: 
Avukntın vukubulan müracantı 

üzerine zabıta tahkikata başlamı~ 
ve kısa bir 7.dman sonra da işin fai
lini meydana çıknrmıııtır. Akşamlan sinema 19.35 de başlar 21.15 geçe biter. 

Tiyatro 21.20 geçe başlar. 23 te biter. Eve anahtar uydurmak auretile 
girdiği tesbit olunan hırsız o civar-
da 1 7 sayılı evde oturan 1 3 yaşla-

Sinema ve tiyatro bir bilet mukabilinde seyredilir. 
Bu Akşamdan itibaren 

Dahiliye Velcalcti Tramvay. E
lektn"k Idaresinın ihtiyaçlarını mtlm
kün olduğu kador kısa bir zamanda 
temin için icab eden tedbirleri ala
caktır. Vekô.lct yeni ticaret anlaş
malan müzakereleri ııı:-uında bu 
malzemeleı:in getirılınesi husuırunu 
da temin için Ticaret ve Harlciye 
Vekaletleri ile temaslarda buluna
caktır. 

Gümrüklerdeki kontimeoto • nnda Arşak adında bir çocuktur. 
Küçük hırsız dün Üsküdar adliyesi
ne teslim ~dilmiştir. 

TURAN SiNEMA- TiYATROSUNDA IUZ efy& 
QQmrüklerde bekleyen kon.şimen -~-------------------

RAMAZANA malısus her gece; sinema - Tıyatro. Varyete 

Evvolki aleşam geç vakit henüz 
tnahiyeti anlaşılamıyan bir sebeb
Ilen dolayı Çubuklu ile Pa,abahçe 
arasındaki Göztepe ormanında yan
cın çıkmış ve kısa bir zamanda te
•essü ederek civar çiftiikierin ım;zi
f{ne sirayet etmiştir. Hadiseden ha
berdar edilen Üsküdar itfaiye gru
Jiile civar halkının revkalade gayret 
•e mesaileri ~yesinde ateşin daha 
Jeniş bir sahaya intikal etmesine 
meydan verilmeden yangın söndü
rülmüştür. Ate!l 70 dönümlük bir 
arazideki fundalıkl rı yakmıf, mü
lıim bir zarar tevl:d etmemiştir. 
Yangının ne suretle çıktığı mahalli 
landarması tarafından nra"tmlmak
tadır. 

Vali tütün fabrikalarında 
tetkikat yaptı 

toısuz eşyo.lann ithaline Ticaret Ve---------------
Wetınco buı ouUnr dallllinde mU- E V L E N M E San'atkar N A Ş 1 T ve arkadaşlari 

Okuyucu SUZAN iştirakile MİÇE PENÇEF 
a&&de edilmlttl. Bu gibi e§yaların Sabık İstanbul mcb'usu ve Do 

vo.ıı ve Belediye Relsl Doktor LOt- miktarı fazla oldu~ clheUe ı,imdlkJ mo. Cemiyetı reisi Y~cızade B şn~~k 
fi Kırdar dün Osküdara giderek tU- halde ciru otarak tesbitine çalışıl _ •~ b k h 1ft, · e ı . İ ""'runu ve es a ar wye nazırı ye 

Varyetesi. Cnnbaz ve nkrobnt nuronraları yenı komediler. Tel: 221'
1 

tün fo.brlkalarındn. telkıklerde bu - m.a.ktadır. thal edUecek eşyalar ara- Londra büyük elçisi Rlfat Paşamn 
ıunmuş, fabrika idare ve lfcllerlle aında Japon m&lı pamuklu mensu - ye~eni Bay Sami Şe!lk kerimesi Ba _ ~--~ 
temaslar ynpmı.ştır. ca\ lle, d~ m~ul e§Ya, madeni yan Senlha Ya~cıgU ne millga şrttayi 

TAKSi M SiNEMASI 
Üniversitede imtihanlar eva, tuma.t ,.. ıpekll ıkunıa~ bulun - askeri mühimme ve muamelli.t mü _ 

Üniversite Hukuk Fakültesinde i - Gemi inıaat malzemeai maktadır. ı:::r peyderpey piyasaya meyyizliğlndcn mütekaid de~erli e - MATINE ve SUAREDE her yer· 20 KURUSTUR· 
Bugün Halk giiniidür. 

tirıci yazılı eleme imUhanları bugün Ingiltereden getirtilecek aıwdllecekl · diplerimlzden Salih Snim Unann ol;lu ' 
papılacaktır. İmtlhanlar birinci sı - Gemi inşıı.nt yedek malzem8Sinde Haseki hastanesi dahlllye mütehassı- Programda ~ olarak 
llıtta ö~leden sonra, di~er sınıflarda büyük bir yükselme kD.ydedilmekte - Bir inh!dam sı Dr. All RKlvan Unnrın evleome ce- SAADET YUVASI FATMA R. ·şo-1 
llleden evvel yapılacak, bu yazılı e- dir. Bundan b:ı.şka bir çok yedek par- Yonfenmide Hocahayrettın .soka mlyeti geçen Pazartesi g~nü Tokatll-l - U 
lemelerde muvaffak ola'hlar ibir hafta çalarda da darlık vardır. Gemi aa _ tında belediye taralından lstiml~k yan salonlarında. !cra edilm!.ştJr. Ta- • • 

sözlü lmUhanlara girecekler _ hlblerl tamir edilecek gemileri içln edUen 24, 25 ~ 26 sayılı metrfılt ve rafeyne ebcdl saadeUcr dileriz. ,. Ayrıca: Zengın ilAveler .• 
bazı parçaların bulunmasında müt _ abp.b dükk&nlar dün birdenbire yı-
küldt çekınektcdirler. Altlka.darlıırın k..ılmı.ttır. 

Bir çöpçüyü otomobil çiğnedi bildirdi~ine g5re bütün yedek parça- İnhldam emuında nütusca zayiat 
Fatlhte Nt.,a.ncnda Bo.kkalzade SO- ların İngiltereden getJrtilmeai Için olm&ml.ftır_. ______ _ 

b~ında ll numaro.lı evde oturan Ticaret VekO.letı kanallle te,ebbüs - • 
temizlık ~lerl arnelesinden Emin dün lerde bulunulmaktadır. Bu malzeme- Atcının 150 lıraaını &§ırdılar 
J'atih cadde."Jinde çalışırken, şoför nin en kısa bir zıımıında getirtilme."Ji Totonya kJQt)(lnde a.şcılık yapan 
c:Jemalin idaresindeki 1196 sayılı oto- için Icab eden temasların yapılaca~ı Şeraeı~ adında biri dün Kuledibinde 
IIWbllln çarpmaııile b:ışından a~ır su- zanncdUmektedlr. Gemi ak.samına a.- Ra.m1dlye çepne&lnden .su doldurur -
rette yaralanmışdır. Emin, baygın id blr çok parçalar C."Jaııen İnilltere- ken, ~eblnde bulunan 150 lirosı meç-
lttr halde Cerrahpaşa hnstane."Jine den getırtUdiiti için bunların te:ını - hul bir yankMiol taratından ~ıru -
bldırılmış, şoför yakalanarak hak- nlnde güçlük çekllmiyeceııı za.n.ııedil- mı.ttır. HA.d.iaeye el koyan zabıta bu 
~da takibata bn..şla~tır. mektedlr. meçhul yıuıtestclyl aramaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

BU AKŞAM 

~PEK 
Sinemasında 

TORKÇE SOZLO EN NEFIS 
ARAB MUSIKISI ILE sOsLO 
Büyük bir atk ve macera fiJıJJi 

LEKELi KADlN 
Mizııns611 

VEHBI Baş Rollerde : 
Mısırın bakikt hııyalınddn alıntın sahneler, Muazzam 

lEYLA MURAT • YUSUF 
Ayrıca FOKS dnnya havadisleri gazetesi 

Bu Akşam S A R A Y Sinemasmda 
Amerikada 400 slnemada birden gösterilmekte oııın 

mevsimin ilk sUper filmi : Fransızca sOzln 

KARA GüNEŞ 
(STANLEY ve LiViNGSTONE) . 

Şaheserinin Ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA dOnyanın en b:ynk macera ve sergUzeşt filU11''' 

SJyah Afrika kalbinin uyanışı... Baş Rollerde; 

SPENCER TRACV - RiCHARD GREENN 



~ a Blrlndlefrbl 

Mevsimlik 
man to 

Kuma, hardal reDSi y{ln}UdUr. 
0Uirneler albn aarutdır. Biçim aa -

~e, fakat ayni zamanda deiitiktir. 
l--eplerin, yakanın kanannı çeviren 

tenio dik.iole, belden atağı kısmın 
Crj" Jınal kloo oekll dflimelerin ren -
tile birleoerek bu deiitikliği yarat -
b:ıalctadır. Mantonun bu ııklığını 
llluhafaza için e~arpla eldivenlerin 
tenginde de titiz davranmak icab 
~er. 

Güzel görünmekte 
renklerin tesirleri 

CUzel görünmek için giyilen elbi
~~~ Yaraoması; elbiaenin yara~ma

ıc;;ın de ou ik oey tarttır: 
t t· Üstünüzde görünecek muh -
e ıf renklerin birbirine uygunluğu. 

1 l·, Bu renklerin sizin tabii renk -
te.••ru.z ve makyajanız (saç, göz, kaş, 
: llh .. renkleriniz) le imtizaç et-

eai. 

hn Basit bir tey ııanmayını:ı:. Bunlan 
~ 1~e)t Ve yerine getirmek zevk in
I e 1Rinin son haddidir. Bir yaradı -
ı)\_kkUitür ve· görgO meael~idir. 
tü' at ederseniz az para ile tık gö-
ıtrnesini, alelade aü•lere ,ahat bir 

~ teliilc katmasını bilen k dınlarda 
bul ilti tartı eaas olarak görecek ve 

u acakııınız 
OtBhbirile . uzla,amıyan renkleri 
liy cive~le aiyah - kahve renki ile 
1tınıı.h gıbi) bir arada giyrnekten aa
te klu: .. Teninizin rengini okpmıyan 
l'lı.k erı Yokmu, gibi bir kenarA bı -
bi ınıı. Basılı. renkler O:ı:erinde 
'ttn ~ı fazlaca me gul olunuz. Onla -
ttı t •lı~ Ve birbirlerine yakı,anlan
fıladeabıt ediniz. 1-leveainze kapO -
l'rıalı:: an Yalnız yaraşan renkleri al
"tı-. 'Ve benimaernekte aebat ediniz. 
'" ~elli'" lıa t.:ınizle §ıklıihnızm bir kat da-

•rtt.!!ını g8recekainiz. 

~l-ler kadın bilmelidir 
tıı"~hı.e lelc.elerini Jimonla oğuotu

e 'Ve gene sert bir teyle ailiniz. 
tehacz~ . lekelerini benzin veya te
l'ııtıı. ını eaansla ha11edere!lt çı\a-

SON POSTA: 

(TiYATRO) 1 Hadiseler KIIJ11Slnda f 

Göz kapaklari 
şişkinliği 

nas1l giderilir? 
Bazan abahlan uykudan uya • 

ııınea göz kapaklarıman hafifçe ti~ 
kin bı.U_uruz. Bu riokinlik, göz yor -
gunluğunun b.fr neticesidir. Uyku -
auzluk, ailamak, fazla göz dikkati 
sarietmekten Ileri ~ıelir. Buna bazan 
da fena bir aydınlık sebeb olur. Faz
la lflk, lü.zumundan u ıoık ikisi de 
JlbU yorar. Bunun için oturma do
lannda doinıdan doiruya aydınla
tan lAmbalarla beraber ıoığı kırıla
rak gelen llmbalar da bulundur -
malıdır. Aydınlık bol olmalı. Fa -
kat gBz kamatb~amalıdır. Bilhassa 
oahtırken l§llın daima yukandan ve 
hafifçe arkadan Te soldan gelme -
aine çok dikkat etmelidir. 

Bu göı: ,qkinliği akoama doğru 
artar. Ve içleri dolgun bir hal alır. 
Buna yapan nedir bilir misiniz? 

CBdin içinde mayi halinde yai 
nrdır. Bu :ralıöı: kapaklannın d&
:rlafnfn altında durur. Sinir ler onu 
yerinde tutar. ClSı: alnlri yorulunca 
gevter. O zaman bu ya~ yerinden 
kayar. Ve derinin albna toplanır. 
Faı:la artmaaına fırsat bırakmadım 
ba tf~kinliğin derhal önünü almıya 
çahomalıdır. Ilk urhanlarda bu, b:ı
mt bir iştir. Fakat artanıa önü an -
cak ameliyatla alınabilir. Bunun için 
g8z kapaklannızda hafif bir oiııkinlik 
glSrilr görmze hemen fU mahlulü 
yapbnnız ve akoamlan kullanınız. 
TanDin 1 gr, 
Suliate d'Alumine potaaaique 3 gr. 
Borate de aoude l gr. 
Axonye 2 ~ır. 

Cilzel koimaaını iateıraeniz buna 
biraz da (CMence de bergamote) 
iJlve edemnb.. 

~-------

Gene kızlara 
• 

ceket modeli 

YOndenbir 
Şömizie 

Örgüye kıymet veriyoruz. ÇUn -
kil: Gerek moda ve gerek hakikt 
giyecek ihtiyacımız da günden güne 
daha fazla ehemmiyet alıyor. Onu 
artık ikinci, üçüncü derecede bir ıüa 
gibô görm.iye imkan yok. He;ı-gün 

daha çok geni~liycn rıahasmda cü -
zeliiiile tıklıiı seven kadının pra -. \ 

tik halleri ve ucuzluğile ekonomiden 
hotalanan kadının zevkini okouyor. 
Ihtiyacına cevab veriyor. lvte misal 
olarak hem şık, hem ucuz ve pra -
tik bir tömizjye rob .•• 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Saçlannız kurumaya ve istediği -
niz teldi almakta inndcılığa başlar 
başlamaz onlara elastikiyct, yumu
şaklık ve uysallık vermek için haf
tada bir lU zahmete katlanmalıaı -
nız: 

Ya bademynğı, ya hindyağı, ya
hud bildiğimiz zeytinyağile ııaç dip
lerini iyice yağlayınız. Ve bütün 
saçlarınızı tepenizde toplnyınız. Bir 
file, yahud tülbendle bağlayınız. Bü
tün gece o halde bırakınız. Ertesi 
sabah yıkayınız. Son çalkalama su
yuna bir yumurtanın sarısını kırma
yı unutmayınız. 

Yemek bahsi: 

K e yk 
6 yumurta, ı ı O gram un, J ı O 

gram un şeker, 150 gram çekirdek
siz üzüm, 150 gram badem. 

Yumurtaların beyazları kar ha -
line ~ıelinciye kadar çarpılır. Şeke • 
Tin üçte biri yumurta ile azar azar 
karıştırılır. Kalan şekere yumurta
nın sarısını, temizlenmi~ ve kıyılmış 
bademi, en sonra da temizlenip un
lanmı~ üzümü koyarak karıştırılır. 
Yağlanmış, unlanmış kalıba dökü -
lerek hafif fırındn pişirilir. 

Her kadm bilnlelidir 

Bu eeket genç kızlann pek f4lne 
yarar. Kalın bir yünlüden yapılablle_ 

celi cibi eski bir paltoyu bu hale koy_ 
m.ak da mümkündür. DUz blr pa.Jto -

nun kesilen boyundan dört cep ek _ 

!emek_ belki 'J'&k.asını basit şeldlde 

blras de~Lştlrlvennek, eteklerini ke.., 
serken ön tarafını yuvarlak vurmak... Bulanan ve artık p:ırlamıyan sn -

k i 1 ir'"il rahlleri, bardaklan §U usulle pek ko-
Bu ceketi yapma ç n i ~ ecek lay parlatabilirsiniz: Yıkama suyuna 
zahmet ibemen hemen !bundan ~a - biraz tuz, biraz da sirke katınız. Hi9 
rettir. sabun kullanmayınız. 

Şehir tiyatrosunda 
Oteli o 

Bir hafta evvel Son Postnda 
«Perde açılırken)) başlıklı bir yazı 
yazmıııtım. Bu yazıda Otello ter -
cümesinin yeni olduğuna, fakat ye
ni tercüme iyi de olsa Otellonun Şe
hir Tiyatrosunda muvaffakiyeti için 
kafi gelmiyeceğine işaret etmi;,. 
Seyredeceğimiz Otelioda temiz bir 
tercümeden ba;,ka iyi bir dekor, ye
ni bir mizansen, güzel bir temsil 
beklediğimizi ilave etmiııtim. 

Hafta geçti. Perdenin açılacağı 
saat geldi. Eski emektar Tepebaşı 
tiyatrosundayız .• Senelerdenberi ben 
tiyatroyu ilk temsilde bu kadar ka
labalık görmemiııtim. Tiyatroyu se
viyoruz demek... Bu ne m em nu -
niyet verici bir haldir. 

* Perde açıldı: 
Brebansiyonun (Hüseyin Kemal) 

evinin önünde Yagoyu (Talat) ve 
Rod-rigoyu (Mahmud) goruyoruz. 
Yago aakalile, bıyıklarının biçimile 
yeni bir makyaj. Rodrigo biraz saf 
olmaktan ziyade aptal. Dekor fena 
değil, başlangıç klasik. En kıymetli 
malı çalındığı söylenerek Brebansi
yo uykurundnn uyandınlıyor. 

Tablo değiştiği zaman ay&n azası 
kartısına çıkan Otello (Hadi) silik 
bir IJllhsiyet, yavaş konuşuyor. 

Dezdemona (Cnhidc) Otelioyu 
•evdiğini söylerken... Söyliyeceği 
sözler kendint! ezberletilmiıı bir ya
lancı şahidi l\ndırıyor. 

Birbirini takib eden tablolarda 
Yago kötülüğe başlamıştır. Otello 
sakin. Otello heyecansız. buna rağ.
men Yago birinci plana çıkamıyor. 
Doğru görünen, içten pazarlıkit bir 
dessastır. Fen alık etmeK için, fe
na lık ediyor, bir an olsun iyiliğe mü
temayil değil. Fakat nedı-n bövle 
yapıyor~ Cayzının sebebi ne? Ya
gonun monoloğlarında bu cihetin i
zahı olacak ... Fakat izah edilemiyor. 
Çünkü Yaı;to, sahneye hakim değil. 

Yago, Otelioyu De:ı:demonnnın 
Kasyo (Suavi) ile sevi~tiğine inan
dıracaktır. Yagocla Dr:zdemonanın 
ihanetini isbat edecek deliller bulun
madığına göre ikna kabiliyelile 0-
tellonun kıskançlığını derece den•ce 
arttıracak ve nihayet Otcllo da o ha
le gelecek ki, mendil hilesi onu 
Dezdemonanın ihanetine kat'i ola -
rak inandıracaktır. İşte bu olamıyor. 

Karakterleri ta:nıımile tebarüz et
tiremiyen tablolardan son sahııelere 
geçiliyor. Kendi kendine kaldığı u
man kulise bakarak konuşan ikinci 
'"llandaki Yngodan Otel1o ve Dez
demona sahne hakimiyetini kendile
rine çekiyorlar. Esi\Sen artık Y ngo
nun rolü bitmiştir. Ciirahsız De7.cle
mona. Dezdemonavıı sadık Emilia, 
(Nevi n) kıskançlık gözlerini ka -
~artmış Otello esere can verebilir -
lenıe verebilecekler ... Vurusma. ağ
lamak hiddet, cinayet aktörlerin 
rollerine yardımcı oluyor. 

Otı-llo Dezdemonayı ~ahnede 
herkesin gözii önünde öldürüyor. 
Yagonun alçaklıihnı ortava koyan 
F.milia da öldiiriildü. Sıra Otelionun 
ölümünde. Otellonun temsilindeo gÖr 
düğümüz en canlı anhne bu sıralı ci
nayetler sahnesi oluvor. 

Perde kapandı. • 

* Bul!iin Halkevlerinele temıoil e -
dilen Hissei Savia. fzmirli Kız; va
hud da şu veya bu tiyatro teııekkü
liinde mütemndiycn tekrarlanan 
Tat parçası, Baykuş Sehir Tiyatro· 
!!U ropertuvanna alınsalar, iyi de -
korlar yaptırıl5a, Sehir Tivatrosu ar
tistleri temsil el,.ı-ler, netice dir!l"r 
tiyatrodaki temsillerl" ni!lbeten daha 
<;ok ha~ka olur. Otello da bu ,..se~ler 
e-ibi su veya bu tivfltrolnrda, f,.na 
dekorlarla temsil edilivor. Sf'hir Ti
vatrosu da tem•il etti. Tabii cı;lier 
tivatrolrmla tem•il edenlerd,.n daha 
ivi bir Otello temsili sevrettik. F"'
ı,.llt h""kledi2imi'7 bıı hdıır de!!ildi 
~ehir tiy&trosu bize h,.r hAkım..Jftn 
lcusunıu:ı: bir Otello <>n!ltl"'rm .. J;vrH. 

f-~-· ı.r~·'····i 

Bir Merakli daha 
Meraklı, kapıdan b.ışını uzattı: 
- Tam zamanında geldin Me

raklı. 
Sandalyelerden birine otururken 

sordu: 
- Merak ettim, neye tam zama· 

nı nda gelmiş oluyorum) 
-Bir mektub aldım. 
- Merak ettim, tavsiye mektu-

bu mu) 
- Ben kimim ki, tavsiye mek • 

tu bu ynzsınlar ... 
- Ornsını bilmem amma, yaıı ~ 

lan mektubların yüzde dokaanı tav~ 
siye mektubudur, diyorlar da ... 

- ııııırıı 
- Merak ettim, alacaklı mektu~ 

bu mu) 
- Borcum yok ki, alac&klı mek

tubu olsun ... 
- Orası~ı bilmem amma. yazı

lan mckıuJ/ıardan tavsiye mektub • 
)arı hnriç yüzde ooksanı alacaklı 
mektubudur, diyorlar da ... 

- Merak ettirr. nereden gelly 
- Okuyucum nerede oldui 

söylemiyor ... Anadolunun bir ~ 
zası demekle Iktifa ediyor. 

- Merak ettim ver gu mektt 
-AI. 
- Merak etmiııtim, merakım 

min edildi. Dadaydan ynzılıyor} 
- Nereden bildin) 
- Pulun üzerindeki damgac 
Hele okuyayım .. bu mektubu 

zan da tıpkı bana benziyor ••• ~ 
rak] ının biri ... 

aBeo kuruşluk bir dikit mak, 
sını on beş kuruşa alıyorum. Bir 
nıdığım on iki buçuğa almı~ o 
yoT, bir başka sefer, yirmi kun 
tan alıyorum. Bize yakın viii 
merkezinden on kuruştan al~ 
görüyorum. Makartı fiatı diğer t 

fiatlannın bir örneği olabilir ... 
alacak olsam, fiatını sorduğum 
man mernkla:ııyorum. Merak 
meraklana, dostunuz Meraklıya 

- Illiilli 
- Merak ettim, aşk mektubu 

dur diyeceğim amma ... 

düm. O, buralardn olsa, merak 
- dan hasta olur, yataklara düşer 

- Neye tereddüdla konu~uyor
,un) 

- Sinema artistierinden hiç 
birine benzemiyorsun ... A§k rnek -
tublan yalnız sinema aıtistlerine, 
biııı.z da kendilerini onlam benze -
tenlere yazılır, diyorlar da .•• 

- Bilemedin Meraklı, aldığım 
mcktub, bir okuyucu mektubu. 

- Merak ettim, ne yazıyor~ 
- Merak etmiş, onu yazıyor. 
- Merak mı etmiş? 
- Evet, senin gıbi meraklı ol -

muş. 

- Mektub bana yazılmış atm 
hep senden bahsediliyor. 

- Merak ettim, gidiyorum) 
- Dadaya mı) 
- Ne münnsebet, köşebaııınc 

bakkala. 
- Ne yapacaksın) 
- Dün on beş kuruşn bir d 

makarası almıştım. ~akalım bu 
yirmi kuruş mu istiyecek, yokını 
iki buçuk kuruş mu~ 

Ha Dadny, ha burası ... Ne 
var ki> .. 

r:J ~JH.tıt :!.LuLJ.u 

C Bunları biliyor mu idiniz ? -
Dans ayak şeklini 

bozar mr? 

Amerlko.lı blr doktor, yaptığı tct
klkat neticesinde, dansın aynk biçi
mini bozdu~unu lddia etmiştir. DOrt 
b in genç kız aya~ı arasından, muntn
zam olarak yalnız iki kişinin aynk _ 
larını görmfuJ. Bunlar da dansetmi -
yor'lıımuş. 

Eski oto mobil lastikler 
neye yarar? 

Otomobil lnstikleri 
eskidiği zaman da a -
tılmamaktndır. Bugün 
Amerikanın birçok 
köylerinde öküz ve at 
arabaları kullanılır 
Bütün bu arabnlar 
Histiklidirler. Kullanılan laııtikler 

Biçlmll ayaklı kadın görmek pek ka atiann tırnaklarının kırı 
güç oldu~u bizce ~e muhakkaktır. Fn~ 
kat aya~ın şeklini bozan acaba dans sını temin .için nnlla tırnaklar 
mıdır, yoksa ayakkabı mı? sına da konulmaktadır. ·············----·----..·--·-· ..... ·-···-·······-·-································ 

Sivasta cF. 0.» ya.: Birinin şu tarafı, ötekinin ~u 
Ben, size karşı vazlfc.ml yapmıştım. hoşunuza gtdebilir. Fakat bu 

Mes'ud oldu~nuzu haber rumarn be- hoşunuza giden taraflan 
nı çok sevindirdi. Bundan .sonra her nlz mümkün olamaz. Yani siz 

an mes'ud yaşamanızı temennf ede
rim. Sandctin anahtan sizin cllniz -
dedlr, daima müşfik ve daima iyi ka
lınız. 

~ınızı bulamazsınız. 

Bulunanlar içinden be~enm 
hayat nrkadaşınw seçmiyc 
sun uz. 

Acaba yarın da bugün glbi ml o- Ba (S y). * 
lacak, düşünces_i insanı zehirler. Kayrınıza. ha. k. veriyorum. 

- Yarın bugunden daha iyl ola - şahsım ı•·b il · d kU' · " , ~ı ar e ev ıçn e ıae 

ıcak, yarın bugunden daha mes ud o.. rattar değilim. Blr insanın evi 
ne~ ız. 

n · k karısından gizli bir şeyi 
ıyere yaşayınız. kilidlesin. Elsasen ev kadınındır. * de olan biten her şeyi bllmek 

Aksarayda Bay •N.-. ya: evde ne vnr ne yoksa onl:ırm da 
Hayal ve hakikati birbirinden nyrı ler olduğunu bilmek kadının 

görmelislnlz.. Kadın içki de~ildir ki dır. Slz bu hakka tecavüz etmiş 
kokteyl olsun.. insan evlenecc~ı ka- yorsunuz. Huyunuman 
dında hnklkatte bulunabDecek va - AUe saadctinlz bu yüzden 
sınarı arnmalıdır. Birinin gözleri, tıl- oluyor. Dikkat edin, haleldnr 
rinin yüzü, bir diğerinin ahlftkı gü - saadet sonradan güç tamir 
zeldir. Blr diğerinin de tah.<till vardır. 

~Po•ta)) nın ~clebi telrika .. : 66 - lote: Basb"ayağı it. 
- Haydi oradaııl Benimle aby 

Kendisini hu defa da Şehime Ha
nım isticvaba koyuldu. 

bir kıvılcım karışmış olmalı. Evlle 
harkile meşgul, kApının aralığın -
dan eteğini bile göst~rmıyen tazeye 
dil uzatmak kimin haddine düşmüş) 

rab Abdullahın müdahalı:sile 
düşmesini bir tiirlü ne hazım, 
affedebilmişti. Bu !lebeble, içini 
miren intikam arzusunu tatmin 
relerhıi, ge..:e gündüz aramaktan 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 
Y,rın H 

tltlıaile ' afize kadını ha -
hul, Yolcu ederiz. latan -
ıı.... • Varır vann.az aenin, -YQe n ' 
~•ti en Varsa toplar, emanetc:iye 
~d:· ... Yo~labr. Sana da, intallah bu -

11 • .renı • k 'YlÜ' • ır ısmet buluruz. 
Htan irkildi 

-A .. 
h~ter l lllant Evlenmek mi> T8v -

tnı •ldı~"· bir daha 1 Ağzı m ın pa
al,rına h. Bana gelecek kıamat bat 
- Ö 8Yırlı oleun. 

•tıt ernrn~le d~me. yavrum. Helal 
le! - Saı·ş ?e erke-kler bulunur .. 

i) •rnın emdiği aüt haram mı 

- Hepsi de benden uzak. olaun
lar ı istemiyorum. 

Onlar böyle konuşuyorlarken, o
dadan içeriye Hafize kadın girdi. 

- Ne o> Ana, luz oturmuş, ne
ler 1öyle~iyordunuz? 
Şehime hanım, kocakanya 1udan 

bir cevab verrneğe hazırlanıyor -
ken, MüjgAn atıldı: 

- Haberin var mı, Hafize ha -
nım) Saim efendi beni boşamıol 
Ihrahim efendiye yolladığı mektub 
benim boş k&ğıdımmıol 

Kadıncağız neye uğradığını bile· 
medi. elindeki havluyu yere düoür
dü: kendi de clö,eğin Itenanna diz 

ediyorsunuz. Yelakin bu türlü şaka 
olmaz. Allah gerçei{e çeviriverir 
sonra. 

- Daha n esine -;evi recek) Olan 
olmuş, biten bitmiş gdyri. 

Hafize kadın hala inanmak is -
temiyordu. Bir Şchime hımımın, bir 
de Müjganın yüzüne bakarak: 

- Sahi mi söylüyoısunuz) diye 
sordu. 

- Valiahi de, biJiahi del Niçin 
yalan aöyliyeyim) Sor, iote anne -
me. 

Şehime hanım da teyid edince, 
artık inandı. 

- E.h, dedi, hcrif delirmi~. ya -
hud ki kudurmu,. Ikiden biri. 

Müjgan aordu: 
- Sana, biz gelirken, yahud da 

ond&n önce hiç bir oey söylemedi 
mi idi) 

- Kim? Saim Efendi mi? Sela
rnet evime kavuşmayım ki hayır. 

Samimiyet. kadının yüzünden a-

- Acaba niçin bunu böyle yap
tı, dersin, Hafize n ine~ 

- Ne bilirim, kadınım? Erkek 
kısmının iç yü:zü belli olmaz ki. En 
akıllı, uslusu bilen içinden pazaı lık
lıdır. Müjganım, cvladcığ:m gibi bir 
kadınınp durup dururkr.n, ayağının 
b&ğı çözülür mü~ Besi me Hanım -
cığım, rahmetli, hasta iken de, öl -
düğü sıralarda da bu kızcağızın ne 
türlü hizmet ettiğini Allah bilir. Ya
rın benim de iki elim yanıma gele -
cek. Münkir Nekir huzurunda da, 
bildiğimi söylerim: Kızın şukndana 
suçu yoktur. 

-O halde? 
-Kim bilir? HeriF başkasına mı 

göz koydu~ Zengin Lir dul mu bul
du} Bir Tunus gediği mi ele geçir
di) Kendi de, barim, ahım ı,ahım 
bir şey ol sn 1 1 I elvacı kı lı k h herif. 
Kendisini ne sanıyor, ncaba "). 

- Yoksa bir dedikodu mu yap
tılar) 

. Bu sözler üzerine Miijganın ak -
lına birdenbire. komşudaki erkekle 
teıı.ti eylemi' olduğu sel:lm ve söz
ler geldi. Acaba Saimin kulağına 
bunlar mı gitmiştn O zaman, 1-.en
disini ne diye tatlılıkla almış ve bir 
tebdili h&va bahaneaile niçin uzak -
laştırmağa lüzum görmüştü~ O da
kikada, kendisini omcıkta boşamak 
mümkündü. Bu türlü mahirane do -
Iab çevirm,..i!e ha~et nedendi> 

Şehime Hanım kalktı. Eviadlığı
na gene !!Ükun ve itidal tavsiye ed.e
ederek, kocasile konuşmnğa gitti. 

Müjganla Hafize kadın da, ba~ 
başa, bir müddet daha. bu vak'ada 
amil olahilecek ihtimaller Ü7.erine 
hasbıhalde devam ettiler. 

-22-
Işin, onların bilemf"di~. tahmin 

ed('mediği iç yüzü ııu idi: 
Bakkal Hüsnü dede, Se-hime Ha

id bir kin 

li kalmıyordu. • 
Kendi sevgilisi ve asıl hedefi 

hime Hanım uzakta oldu 
nu Müjgan dolnyısile vurmayı 
şündü. Bunun için de aklınca 
plan hazırladı, o planı tatbik 
kiine koymak için de bir 
aradı. Bu müttefik, tabiatile, 
Ebülhayır Efendiden başkası 
mazdı. O da bağrı yanıklardan 
idi. O da Şehime Hanım uğuruna 
iki defa kepaze olmuş, im 
elden kaçırmak tehlikesini bile 
çirmişti. 

Ebülhayır Efendinin, Hüsnü 
e, huyunu, tıynetini çok iyi 

du. Onun sinsiliği, para, m 
gözlülüğü, bütün acizler gibi 
fakat bükemediği eli öper de 
na koyar olduğu, ve bununla 
her fırsat bulur bulmaz h 

da. 



G SayFa SON POSTA: 

( 
Resimli 

haberler ıy eniköy enstitüsü ve1 
ŞikAyetler 

eğitmen okullan 
Çankırıda 40 eğitmen okulunun lntaab 

- bitti, Arifiyede de 58 binadan 
ibaret köy enstitüleri yapılacak 

Dahlllye V ekili Malkarada 

Dahiliye Vekili Faik Öz trak 
"rak.yadr&l tctldk. aeynhatinden 
6nmUo bulunmaktadır. Resim V e
nı Malkarada Teklrdıı.~ meb'wu 
A:nil ve Nazmi ilc ve 1\lalknmlılar
l bir arada göstermektedir. 

Cemlikte spor faallyeti 

Cemlikte apor faaliyeti artmıt 
ulunmaktadır. Sun'l ipek fabrika
JU1l futbol, voleybol, tenis, deniz
lik. daAcılık. kolları çok canlı biT 
)OT hnyab yarntmıo bulunmakta -
ı.r. Re1im Camlik teniscilerinden 
e§lni bir arada glSsteriyor. 

:Jmurbey köy meldebinin 70 inci 
yıldönümU 

Geçen hafta Umurbey köy rnek
binin 70 inci yılı kutlulanmı§, yeni 
ektebln temeli merMimle atılmış
·• Merasirnde yüzlerce GemlikU 
ızır bulunmuo, nutuklar •öylen -
(ş, hatıralar anlatılmıvtır • ................................................. 
rokat valisinin fetkikieri 

;on Poıtanın macera romanıt 18 

Şef, müşkUlAt ve muvaffakiyet 
idinin ne kadar az olduğunu ta
men müdrik olduğu halde müs -
ziyan e: 
- Sahl mn dedi. Halbuki ben 
:Ien bu aözlerin tamamilc aksi -
lşiteceğim aanırdım. Mııamafih 
kadar mütevazl olduğunuz dn 
1\ımdur, 
- Doğrusu ben de pek tevazu -
rı ~er yoktur. Bununla beraber 
yapacağımı ve benden ne bek -
diğinf de açıktan açığa söyleme
Iz. Yalnız ou hAdisenin tavazzu -

nakleden: Bebçet Sala 
teriyorsunuz. Anlatayım ı Evvell 
Trnverain ne olduğunu, ne yaptıiını 
ve başına gelen kazayı öğrenme -
miz lazrm. Sonra bizimle hiç all ~ 
ka ın mınıyan bu Basse"' hadiseye na
sıl karı~mı~tır~ Bunu öğrenelim. 
Şüphe yok ki birisi Basaeti ortadan 
kaldırmak lstemit, bildiklerini ldm -
seye söylemesine vakit bırakmadan 
bu işi yapmıştır. Hiç oüphe yok ki 
bu işin anahtarı Almanyadadrr. Bel
ki de muammayı çözmek Için oraya 
kadar gideceksiniz. 

u) Y n ni yalnız po m hizmet( 
bekleniyor benden~ 

Keene oüphe ve tereddüdleı 
- Muammn mı} Evvell\ hakika

ten karanlık bir muammn ile karııı -
laştığımızı teabit etmell ki ondan 11.-.&.-------... - Canım .efendim, bunu aize 

di)-enunu.. ,.11.. Blru arattıralım 
bakalım. Bir aıuadele brmak için 
mah.ıne e1uikdr, bunu tamamla -
malı. Mesel& blzim eliıruddeld ma
J(lınata aöre BuMtin aleilde bir hır
aız:m kurbanı olması mamknn deiil 
midh ~ Belld mn e arirmJt olan bir 
lurazı bUJUII Te onua kurbanı ol
m1qtur. 

Kat't bir lı.uıla Şefı 
- Hayır, dedl. Zannetmem. Böy 

le olaaydı Bu.et daha eVYel öldU -
rülmOt olurd.. Bence kadi. Bauet 
taaı Jmdad polillne telefon ederken 
~.,. etmek bere iken a•lmiıtlr. Po
Ila aıemurlaJ'UUl eve eftmek için on 
dakJka ka9ar aaman llı:un olmut -
tur, Şjmdi fl1 da muhakkakhr ki po
lisler kapıya dayandıklan raman 
s-t aon nefesini teailm ediyordu. 

- O halde hiç bir rq s!Syliye -
m em lt mi} BJr kelimedk) 

- Hayır. Maalesef hJt; bir eey. 
Onun Için bu on, on bct dalu"ka Için
de bu Iki adaaı arasında neler cere
yan ettiğini ~ bilmiyoruz. Yalnız 
muhakkak olarak bildiğfınb: bir 

• 
Ihtiyaclar 

Keene bir taniye düeilndü ve der
hal ayağa kalktı ı 

- Hakilcaten bir bilmece verdi -
niz bana ... Haydi bakalım; tU ka -
ranlıia bir aöz atalım. Bu zavallı -
cık nerede oturuyordu. Adre~ini ve
rir miaini~~ 

* Olivier Keene bu bombo, apartı-
manda kısa bir tetkik. yapınca bu 
i~ hndislne hata hiç bir Umid 
ouleai "göstermediğine kail oldu. 

F acianın 1ahneııini ba~tan bata 
aözden aeçirdiği halde yüzünde en 
küçük bir memnuniyet çizgisi alS
rülmedi Masa hala duvarın önUnde 
idi. Odada dağıtılmış olan evrnk top 
!anmış, bir araya getirilmiş; Ho -
merfn meşhur Odise e~eri de bun -
ların arasına karışmı~tı. 

Keenc'in yanında Uk tahkikatı 
yapmıt olan polis memurlanndan bi 
rlsi vardı. Keene bu evraka hiç elini 
•U rm eden polise •;,rdu ı 

- Bu evrak nerede ldl} 
Bu polis, Bassetin telefonu fize -

rine npo.rtmann gelmiş ve c~edi 

Birincltqriıı 3 

Edirnede gençlik 
klübleri çalişıg r 

.. 

Edi~e <!:!.u~urıt.) .-... ~ehrlmizde ı Izah edersık gençlerimizin bu mill 
te?.ekkul ett.iaı.nı bıldırd~gım eençlik. ~a.z.ifeye canla batla •arılmalaruıt 
klubleri lSnlerındc müzıka oldu~ tavaiye etmlştfr. 
halde blr y:irüy{lş yapmı~lardır. Sa-t Salı a "ert em be günlert h.r 
hada mevki al~n genç~ikA klüplerl~mnt klübU mensublan öğrctmenlr 
men~ublan 8nündc İstıklal mar§ını ri marifetile •aat yediden dokuJS 
müteakib bölge aabatkaıu Ekrem kadar Ilikert talirnleıle atletaı
~emfray bu tetekküli!n aayeleıinJ yapmaktadırlo.'f. 

- Kimisi maaanın üstünde, ki -
rnisi yerde, kimili kanapelerde idi. 
Hep.ini dikkatle toplayıp ınaaanm 
üstüne yerleotirdlk ••• 

- Parmak ixf aramak llzeu bwı
lan tetkik ettinb mi) 

Memur batile tasdik lpred yap
makla beraberı 

- Tapil yaphk. amma maktulUn 
parmalının izinden batka hiç blr 
işaret bulamadık. 

- o halde bir kere de ben alS• 
den aeçireyim. 

Kitabı bir tarafa koyduktan son
ra Kecne kağıdları k.arıetırmaya bat
ladı. İlk bakı~ta hiç birinde tüphe ve 
dikkat uyandıracak bir i,aret ve ya
zı yoktu. Bu kl~ıdlar daha ziyade 
bir bloknottan koparılmıta benzJ -
yordu. Eline yapraklardan birini a
lan Keene eefe dönerekı 

- Size ounu 1ormayı unuttum. 
Bu Buset denilen zntın me~leii ne 
idi) 

- Baaset ml) Pek bir teY yap
tığı yokmut. Araaıra makale, fıkra 
falan Amma bu iş kendi

KU-

Tokadda yeni 
Halkevi binası 

eeye muhtaç olmadan bu apartunııJl"' 
da aörüldüifi aibi mütevazı bir b_. 
yat yaoıyormuf. 

Keene çene•ini katıyarakf• 
- Yazı ya:ı;.armıt ha... tte ~ 

enakın .. bebi vücudü timdi aoı--
fl.lıyor, • 

Yalnız bazı kağıdiann diğeri• <~ 
rine ve bir takım yazıların baokalaJ" 
na kanwbnlmıı olma1ı nazan dik <~ 
katini eelbeden Keeneı 

- Bunlar, dedi. Böyle mi bd <~ 
lun du) Y ok.a birbirJoe mi karıttı ; 
nldı~ 
• Şef, &&zlcrini polis memurU!)~ 

dikerek hatasını yUzilne vurmak lır' 
tedi. Polia aözlerini ba,ka tarafa ~ 
Tirince tef Keenee aorduı r 

- Bu clhetin ehemmlyeti var rııd 
Hem zaten aslında da sırada ol 
olmadıklannı nereden bileceğiz? 

Keene ititmemit gibi yaparak ~; 
vab vermedi. Zaten kımseyi tııh -
etmek niyetinde değildi. Onu burı, 
kabahatli çıkarmaktan ne çıko;,:,.. 
Hakikntte bu kağıdiarın belki • _. 
aet - Travera mcaele<ıi jJ,. hiç bır 



• Askeri 
vaziyat 

üç tarafh pakt 
karşısinda 

Rusyanin vaziyeti 
(Bqta.ra.fı ı Inci sayfada) 

.SON POSTA 

ingiliz, Alman 
tayyarelerinin SPOR -yeni akınları Balkan oyunlarında 

CBa.ttarafı ı incl sayfadal 
h Japonyanın bütün bu işleri yapıp 
11• Parnıyacağı bir taraftan B. A. C. 
)' ırı Ve diğer ci h etten Sovyet Rıu -
lll~ırı onu menedebiJip edemiyecek-
1~e bağlıdır. Sovyet Rusya Çin, 
fıç ~oğoüstan ve Mançukuda J a
l' 

0j ışgal ve idaresi altında bulunan 
ler ere ancak kara ve havadan ta
ııı.uz ederek ,Japonl.ua en&el olaAt' Fakat hu takdirde, Avrupada, 
lığ lllan ordularının taarruzlanna 
Ja 11Yacağı için, Sovyet Rusyanın 
lU P.?'JYaya h ücum etmesi asla dü
~ lldenıez. Bahusus, kendisi seyirci 
~:~ak §artile, Japonyanın Ameri
•ı.ı ıle1 rnuharebeyc tutuşması ve bu 

Üç taraflı paktta Arnerikaya tev
cih edilen nmni tehdidin Amerika
yı ürküteceğine, aksine olarak A
merikada Ingiltereye yardım arzu .. 
sunu arttırdığını Roma anlı.mak
tadır. 

(.Battanfı ı Inci sayfada) tl tl edilmiştir. Tayyarelerimizden üç ta- a e erimizin 
nesi ü.slerine dönmemişUr. 

Alman tebliii vaz· ı· 
Berlin 2 <A.A.> - Alman ordulan 1 ye 1 

başkumandanlı~nın tebliği: Y a.zan: lJmer B e•im 
1 Birinciteşrln günü ve 112 Birin- On birinci Balkan oyunlarına iş-

cit~şrln gecesi Alman hava kuvvet • · k 
tıra edecek olan Yunan ve Yugos

Ieri Londradtlkf tıSkert noktal nazar- lav atletleri bugün tehrimize gele
dan mühlm olan hcdefierle merkezi ceklerdir. 

ret e J .. k •. 
lı aponyanın mum un merte-
tne Yıpranması onun aramakin bula
~Yacağı bir nimettir. Bu ııebeble 
Ja \'}ret Rusyanın dış siyasetinden 
ol Ponya - Amerika harbine maru 
fı 1~k değil, böyle bir silôhlı ihtila
l~ ıtarnf durumile, bilakis kolay -

Alman - İtalyan • Japon kaqı
lıklı yardım paktı karşısında Sov
yetlerin vaziyeline gelince bu vazi
yet henüz esrarla doludur. Paktm 
imzasından evvel Sovyetlerin ha
berdar edildiğini zannetrnek için gü
zel sebebler vardır ve Sovyetlerle 
Japonlar arasında bir ademi teca
vüz pakrının imzası ihtimali fikri 
takviye etmektedir. Böyle bir pakt 
imza edilirse Japonyaııın Çinin §i
maline doğru genişlernek niyetinde 
olmadığını ve faaliyetini cenuba 
doğru Filipin, Hindi-Çiııiye tevcih 
etmek ve Mançuko ile lç Moğolis
tan hududlarmdaki 1\le"·zilerini is
tikrar altına almak istediği teyid 
edilmi§ olacaktır. 

ve cenubl İngiltere üzerine hficunı - Sirkeci istasyonunda merasimle 
larını t~kra.r etmişlerdir Şiddetli yan kal'§Jlanacak olan misafir atletler 
gınlar ve 1ntilCı.k.lar mlişahcde edile- doğruca Suadiyeye gotürüll'cekler-
bilmiştir. dir. 

R0ttnak bekl•nir. 
\>e e.ınek oluyor ki Japonya Mih -
Sor devletleri ile ittifak akdetmekle 
Ro \'}ret Rusya cihetinde arkasını si
de ~a. etmiş ve bu suretle Çinde, Çin 
Olcrııı.ınde ve gnrb ve cenub Pasifik 
ıe:~nuslannda Arnerikaya karşı 
~~ıne büyük bir serbesti teınln etı
h} r. Şimdi, B. A. C. nin Japon -B lle Yapabileceği düşünülebilir. 
'-rif • A. C., Japonyanın yukarıda 
t~~ttiğimiz harb ve hareket ser
ll A ıne mani olabilir mi mf" .. elesi, 
"'~J ·. C. donanma ve uçak kuv -
tıı.h"n11~in. şimali Amerikanın batı 
Ja~1 erınden 14,000 Km. Ött'lerde 
r~kn harb hareketlerini susturabi
l'lıid· derecede bir üEtünlüğe malik 
dır 1B aue.ıne pek yakından atakalı • A elki, her iki sorgu birJir 
•ifik ltıenkanın tfi Çinde ve batı Pa
to} de Üstün, hatta pek kuvvetli bir 
lle ~Y~ıyabilecek bir ucak kuvveti
lild· alık olmadığı bugiin bir sır de
Buy~~k B. A. C., tıpkı Ingiltere gibi, 
~tti u •. Harbden sonra kara kuv -
flel e~nı büsbütün, uçak filolarını 
letin· b~la ve nihayet deniz kuvvet
'tlıeb] ıle oldukça ihmal etmişti. Bu 
l-ra e bu harbin bidavetinde onun 
C, h ordusu yok gibiydi; bir B. A 
lıaıı~va kuvveti var denemezdi, do
l,dll asına gelince, bu da, her ne 
ııı,aı: 19 39 da Japon donan
httil ". kuvvet, sayı ve ton ci
~r,t Üstün idiyse de bugün her iki 
bir ~b deniz kuvvetlerinin hakiki 
f;Qrık~· elini kurmRk pek müşküldür. 
l'eııi d h~r şeyden evvel, Jnponya 
b 911 enız in..-atını gizlem~itir. 
tııurınunla beraber, B. A. C. nin 

~~~talt Pek büyük bir tahsisatı göze 
~~s· • alabildiğine bir hızla harb 
ir ı;~} InŞasına koyulduğuna ve ayni 

"etletj 
1
!f0a ile hava ve kara kuv -

~ak1J 1 rıı genişletmiye gayret ettiğine 
~)!ll ::~w~enizde teft'vvuku muha
:'llıd11 h!.gı.~e ".e edebileceğine. ya -
1~ ol lıYuk bır hava kuvvetine ma
~~ ac .. 
"\ ep 8Rına ve birkaç sene sonra 
~~~~~ 1<\~·c: büyük bir kara ordusu -
bılir. ıbı bulunacnğına hükmedile-

lll e. A.. c · d · h k ~et) • · nın cnız, ava ve ara 
~tlıilirJerı onun müdafaas:nı temin 
\! r~e jr· Ancak bunlann bir 
l 'nın 4.000 Km. ötelerde .Japon 
~ l.ı~etJ· "~.ının ve uçak fibiarının 
~r ~ 1 

llslerinin yakınlarında ''e 
ıL te tn~~ suyu Japon de11izcilerine 
'""tl~tıır: u~ olan denizlerde Japon 
~t-k bıle ve uçak filolarile uğ
l:he)j ~ jşa çıkabilecdti daima 
~ . .-Ooo ıt ır. Bu itibarta B. A. C'.nin 
bılitllııı m. uzaklardaki Japonyaya 
~ !!tj~llnebne:ıi gibi, buralardaki A-

"ti de ada ve üslerini koruyabil-
11. totiiı·ı:n~kGktür. 

Japonlann anusu 
Tokyo, ı (A.A.) -D. N. B. 
.Japon gazeteleri, iiç taraflı pakta 

ve bunun muhtemel ak•ülam,..lleri
ne hususi ehemmiyet atfetmekte de
vam eylemektedir. Japonyanın Sov
yetler Birliği ile münaa~betlc:ri, ön 
safta bugilnkn vaziyete hakim bu
lunmaktadır. Umumiyetle bu müna
aebetlerin iyil~irilmesi arzusu Ifade 
edilmektedir. 

İspanyanın vaziyeti 
Londra. 2 (A.A.) - İngiliz ga

zeteleri, B. Sunerin Romn zivareti
n! dikkatle takib etmektedir. Rirçok 
muharrirler, Romadan verilen ha
berlerin ve bilhassa Cavdonın Cior
nale d'İtaliadaki makalesinin İspan
ya tarafından mühim yeni kararlar 
alınmıyacağını gösterdiği fikrinde
dirl,.r. 

İspanya nazırile görütmeler 
Roma, 2 (A.A.) - Stefani bil

dirivor: 
Jspanya dahiliye nazın B. Serra

no Suner, bugfm öğleden evvel Vii
la Madamada kalmış ve öğle üzeri, 
parti aekreteri tarafından Fo nı m 
Mu"olinide terdine verilen bir zi
yafette haz.ır bulunmu~tur. B. Suner, 
bilahare. Chigi sarayında Kont Cia
no tarAfından kabul edilmiqtir. 

Akdenizde ingiliz 
deniz ticaret 

filosunun faaliyeti 
Londra, ı (AA.) -- Londranın 

salihiyetti mahfelleri, Yakın!JS.rkta 
mühim İtalyan kuvvetleri bulunma
sının donanma ve hava filolanmızı 
Yakın~arkla $np denizini ticareti
mize açık bulundurmaktan menede
mediği kaydedilmektedir. 

Su son iki ay zarfında doğu Ak
denizden bazı mühim maddeleri I
talya harbe girmeden önce ithal et
tiğimizden daha ziyade ithal ettik. 

Temmuzdemberi Yunanistan In
giltereye mühimmat imalinde ehem
rniyeti olan manyezit maddesinden 
on binlerce ton ihraç etmiş ve tica
ret korporasyonumuz Yunanistan
dan muazzam miktarda kuru yemiş 
satın almıştır. Yaz.ın Romanyadan 
kereste celbettik. Türkiye bize de
bag itleri için palamut ve mühim 
miktarda kuru yemi§ veaaire gön· 
denne1ttedir. 

Halen deniz ticareti için tatbik 
edilmekte olan tedbirler ise Ingil ... 
tereye doğu Akdenizinden ihtiyacı 
olan her şeyin tedarikine ve Yakın
..-rkla Balkaniara her türlü ihracatı 
yapmasına imkan bnh~etmektedir. 

Suriyedeki halyan heyeti 

DJ~er muharcbe tnyyare filotilla.la- B 1 R u gar ve ,umcn atletleri 1 1 inci 
rı Liverpool limanının tcsisatiyle, Balkan oyunlarına iştirak etmiye-
Manchester'ln llmnn tesısatı ve .sınat ceklerinden Ba!kan oyunbn ilk dc
müesseselerini bombardıman etm~ - fa hakiki şeklini Vt: cnzibe~ini kay
lerdlr. Şiddetli yangm ve infilCı.klnr betmiş bulunmaktadır. 
husule gelmiştir. Evvelce; seçm-:.- miisabnkaları do-

Dünkü gün zarfmda İngBiz tn:ı.-ya.- J ·ı · d ayısı e üç gün evam eden Balkan 
releri ne Alman toprakları ve ne de oyunları bu sene iki ~iine sıkıştırıl-
işgal altında. bulunan arazı üzerinde dığı için atietierin kazanma oansları 
uçuşlar yapmı§lardır.. Gece z:ırfmda doğrudan doğruya yapacakları bir 
müteaddid düıpnnn tnyyareleri Al - müsabakaya bhisar etmektedir. 
manyanın garbında bulunan şehir - Bugünkü zaruret karşısında atlet
tera hücumlnr yapmışlardır. Çıkan lerimizin bütün dikkatlerini topfıya
.şiddelli yangınlar maddi hasarat hu raic müsab.lka yapmainn icab ede
sule getirmiştir. Birkaç İngiliz bom- c:ektir. 
bardıman tayyaresi Berlin istl1tanıe- Balkan oyunlarında isimlerine 
tinde olmak üzere şimali Almanyanın pek çok defa tesadüf ettiğimiz Yu
üzerinde uçmu.şlardır. Faknt müda. - nan ve Yugoslnv atletlerinin eski 
laa bataryalannm sıhhatli endaht - şöhretleri, bizi şaşırtmayecak olur
ları bunları istlkamet.ıerlndcn sar!ı • aa beklediğimiz normal dereecleri 
nazar etme~e mecbur kılmıştır. elde etmemiz mümkiindür. 

Beriinin §ark kısmı üzerine İngi- Büyük, kliçük bütiin atletleıimi-
liz tayyareleri müteaddid bombalar zin burada gözönünde tutacakları 
atmışlardır. Atılan infilak ve yangın tek ve mühim rıokta §Udur: 
bombaları bir tuğla oeağına isabet cıŞampiyonl.u namağlub de~il
etmişlerdir. Ba~ka binalarda hasarat dir. Onların da fen~t bir günlerir."'de 
olmadığı gibi ins~ca da za:ı.'iiat mağlüb olmaları daima rniimkün-
yoktur. dür ve çok defa dcı bu böyle ol-

Düşman zayiah 17 tayyare ol- muştur.» 
muştur. İki Alman tayyaresi üssüne Yunan ve Yugoslav atletlerinin 
avdet etmemiştir. elimize geçen dereceleri, - bir kaçı 

Amerikan tayyareleri müstesna - bizim atletTerin dununda 
Va~ington, 2 (A.A.) - Tnyyare olduklannı göstermektedir. 

imalat nazın Lord Beaverbrook, Mevsim başındanberi büyük bir 
İngiliz mübayaa komis:ronuna ve itina ile hazırlanan etletlerimiz, pek 
Vaşington halkına hitaben gönder- şerefli derccelerle Balkan oyunlaıı
diği bir mesajda tunlan y~zmakta- na girmiş l..ıulunmaktadırlar. Yugos
dır: lav ve bilhassa Yunnn alletleri Bal-

Birleşik Amerikadan gelmekte o- kanlardaki yiiksek varlıkiatını yük
lan tayyare akını, ha,·alarda yap- seltmek şöyle dursun, muhafaza bile 
makta olduğumuz uzun muharebe- edecek vaziyette değillerdir. 
nin kat'i muzafferiyeti hakkında Balkanlı komııulanmız, krono
bize daha ziyade itimad vermekte- metre ve celik ölçiinün ortaya koy
dir. Faaliyette bulunan Brewııter ti- duğu kıymetleri knrııısında sukut e
pindeki bir filotilla, en kıymetli pi- derken, atletlcrimizin hiasedilir de
lotlanmız.ın takdirlerini kaznnmıt- tecede yükselişleri, 1 f inci Balkan 
tır. Douglas ı 7 tipindeki tayyare- oyunlannda bizi zafer.: ula§htmış 
lerle yeni Curtiss'ler de faaliyete olacaktır. 
geçmiş bulunmaktadır. Bu iiç tip ll inci Balkan oyunları Türkiye 
tayyare en iyi tayyarelerimizin &ya- atletizrninin bir dönüm noktası od-
rındadır. dolunmalıdır. Yılmadan, korkma-

Ingiltere üzerinde dan mücadele .artile ... 
Londra, ı (AA.) - Hava ve 

emniyet n ezaretlerinin tebliği: 
Bu sabah erken münferid düş

man tayyarderi cenub dt>ğıı sahil
lerine muhtelif kısa taarruzlftr yap
mı~lardır. Bu taarruzlar esnasında 
Ingilterenin ve Calai5' nin cenubun
da ve F...asex kontluğunda münferid 
noktalara birkaç bomba bırnkılmış
tır. Az hasar ve birkaç yaralı kay
dedilmektedir. 

Londra üzerine ııaat 9 da ba~lı
yarak bütün gün devam eden bir 
sıra taarruzlar vukubulmuştur. Bü
tün düşman filolan avcıl:ınmız ta
rafından yaralanmış ve dağıtıl:nış
tır. Londra bölgesine az nıiktarda 
düşman ta~arqsi hiicum edebil
mi~tir. 

$imdiye kadar alınan raporlara 
göre dokuz düşman tavvaresi düşü
rülmüştür. Avtılarımızdan biri ka
vıbdır. 

------------------
Köşk ve servet 

Bir acr hikaye 
(Baştarafı 2 nci sa:v:fllda) 

sıralarda da ~ eelisi İdare ~' za sı -
fatile arkada, ve pek yakın dost ol
duğum Mr. Ranberl-in oğlu Cene
ve-de da'va vekaletile ve muharri~ 
likle meşgul pek ciddi bir zat idi. 
Ona müraca'nt eelerek Vedad hak
kında ihtiyat t,.,db:rlerile muhat bir 
tahkikat yapmasını rica ctdim. Bu 
dost Beme-e kadar gidip V ed adı 
buldu, dürlü ilıtiyatlarla, hatta aciz 
kalmca sarih su·allerJe yaptığı tah
kikat neticesini bana yazdı. Bu mek
tub, gayet emniyet ve isıirahat tcv
lid edecek mahiyetdc idi. Fakat ben 
Id Vedadm ne kadıır mahir oldu -
iuna vakıfdım, bununla büsbütün 
mü~t~rih olamadım, ta yüreğimin 
İçinde bir kana'at vardı ki Vedad 
bir a~k buhranı içindedir. Netekim 
vuku'at isbat etdi. 

Halid Z:va U,akhgil 

Sahibi dilenci kadin Amerikada yUkse'en ses'er 
geri Ç8Qlrlldl (Baştararı 1 Inci sayfada) 
(Başta.ra.fı ı Inci sayfada) rika adında. biri oldu~u tesbit edU -

miştir. 
cevablarlle karfl}~mışlardır. 500 tay- Gene zabıtanın tahkUmtma nnza·-
yn.rellk bir Fransız hava kuvvetinin K •~ı•~ d bir d . ran ar .... ı.cpe e muazzam e 
tesilmini Istedıkleri :zaman bu tay - k- k.. ld"ıı. ··r. u ,...arikanın kta bul bir oş u o uoU Oören en ~n 

~~ l'llrıı~~or ki B. A. C., fngiltere
•~t ~ir de a !'esmen har be girdiği 
t'ııılı lıiç tirnanyaya kar.,ı ehemmi
~- de "e ır ~y yapamıyacağı gibi 
r_~edekl~arbi Pasifikte her feyi 
L.""' ~~ı ır. Bu aebeble onun itti
~ile h duyacağı bir tehe~ ür 
~~~~'lle~ .;,men harbe girmesi bek
dııd lrıgilt aten o harb ilan etmeden 
~tb da oı::eye oimdilik pek mah
~· l"rıalz ~ile bir miktar uçak, 
~t. liar~~ı vesaire verebilmek
~~~{- ile b' gırdiği takdirde ise Ja
lfııtı ll:ıi] In ı.r harbi davet etmesine 
fitt,ddll 1:, ~ıltert~ye fazla bir yar -
~-i· 1 "er;knarnıyacak, belki de 
Ot h Relec~k l~rini bi! e veremez bir 
tilt 'tt 'be • tır. Nitekim J nponva 

yareler Orta.şar mcç sem - yalnız bW}ına burada oturdu~u ve 
te hareket etmi.ş, sair tayyareler de b'r hayli serveti bulundu~u tahmin 
Lübna.n bükftmctine sıı.tıımış bulu - ı 
nuyorlardı olunmaktadır. 

(Ba.Ştara.fı ı inci sayfada) 
teai Nisan 'lyını bile zikretmiıtir. Bu 
gazete ayni zamanda Ingiltere har
bi kaybettiği takdird~ Birle1ik A
merikanın kalacağı münferid vazi
yeti işaret P.derek, Japonyanın Mih
ver devletlerine iltihak etmiş olma
sının şimdiye kadar mu,·affakiyetle 
tatbik edilmekte olan totaliter ve 
tehdidci politikanın inkişaf ettiğini 
göstermekte olduğunu da ilave ey
lemektedir. ~r Rırrrı. b' B A C . 1 'l'tı\ l!}'e lll ~~ ır . • .nın n-

t lll dG~tin~jela uçak göndermesi 
te~ rı dı.ıru erne?. Onun i(\i:ı B. A. 
bı~k~llabild~ ... dururken ve lngilt('re
'dd: lk~~~ kadar yardım edebil
!lı,. ı "e ı t'onun şimdilik !iili, 
~~'~"ll ıı:a • h' ~ ta~ v 1 ıç bir rol oynıya -
~-: l~tı ~Yalnız k('ndisine ve bil
qt ~ etin e ee.nub Pasifikteki ma
tir ~11lta) e, tt>lafileri müskül belki 
ıı... Illi ı . ~r 1 
"'lll~lıl tı:ıe girı:r ~r verebilecek olan 

O lı "e ltın e.~ı ve bulaşması asla 
bı~i • ~lde n llh:ti olmaz. 
~ltıdeıı:ın ev· -~· C. nin harbe gir -ltt \> "e ha~e ~ Japonyanın ona 

Ha.vn üsİcrlne gelince, Suriye Fran KendisUc görüşen bir muharriri -
sız fevkal&.de komlseri B. Puaux, bun mize dilenci Marika, üstünün b~ınm 
larm Lübnan arazisinde bulunduk _ pejmürdeliğine ra~en mağrur bir 
lannı ve manda hükümleri muclbin- eda ne şunları söylemiştir: 
ce bunlara el at.ııamıy.a.ca#ını bildir - «- 40 senedir İstnnbulda. bulunu -
mişUr. • yor ve bu işi yapıyor d um. Fena. mı? .. 

Bunun üzerine ıtalyan generalleri Kimseye muhtaç olmndan şimdiye 
ordunun harbden evvelki mevcuduna kadar bey gibi yW}adun. Beni ne diye 
yani 40 bin k:i~iye ircnı hususunda. yakalıyorlar bir türlü nk.lım ennlyor? 
ısrar etmişlerse de Frn.nsızla.r u ..... ıı,u-ı 

zorla para almıyoruro ya... Herkes 
zı.r vaziyette ordu mevcudunun Ind 
rilmesinin suriyeyi müdafaasız bıra- gönlünden ne koparsa avucuma sı _ 
kneağmı iddia etmişlerdir. kıştırıyor işte .. Halbuki beni bir hır-

Bu beş gencralin yerine İtalyanlar sız gibi yakaladılar.» 
yeni mura.hhasla.r tnyin etmişlerdir. Mnrika üstünde çıkan paralarm 
Bunlar nrıı.sında da.hn cilrayetle mü- memurlar taratmdan tadadı sıra.sm
zakereleri idare eden muhtellf sivil- da büyük bir buhran geçirmiş.: 
ler vardır. Son İtrı.ıyan talebleri «- Bana. ncımıyorsunuz, hıç ol _ 

Gazete yazısın~ §Öyle devam e
diyor: 

Fakat bugünkü vaziyette bu pla
nın tahakkuk etmesine müsaade e
demeyiz. Vnl!ayi karşısında gözle
rimizi kırpıştırmaktan hiçbir fayda 
elde edilemez. Hazırlığımız sulh i
çin değil, harb içindir. 

Diğer bir infiradcı gnıpu yabancı 
gazetecilere şu beyanatta bulun
muştur: 

«Birleşik Amerika hıube girecek
tir. Halk bunu arnı eder gibi gö
rünmektedir.» 

ti~ e l"rıtitteC'kl a~ifrkte can alacak 
'lrn~'k. 1 e.rıne hücum f'tm('si 
~edir. Bu da timdilik Fransız ordusunu içinden bozmak ve 

<:aiına RÖre, üçlü itti- Mihverin Akdenız siyaseti p11'mları -

mazsa. paralarıma kıymayın» dlye bir 
hayli gürültü ve patırdı yapmıştır. 
:uarikanın. servet adlı nüfus kA.ğı-

Vaşingtonun diplomatik vesair 
mehafilinCle tahmin edildiğine göre, 
Almanya Japonyayı paktı imza et
rneğe ikna etmek için Hindistanın 

helki hiç bir nm inkiOal edebilmesi Icin vatU ta. prkmda eline geçireceği 

Sayfa 7 

Sokak ortasında 
öldürülen daktilo 

(Baştaratı 1 tncl sayfada) 1 koymuş, suçlu Mehmed dün 2 Jlof 
Ha~ta Seyfi, esk~ arkadatını mü- sorgu hakimliğine verilerek. :iatic:vaJi 

t~ad~ıd defalar evıne davet etmiş, edilmiştir. Katil, cinayetint itiraf q .. 
aılesı efradına onu en yakın bir dost mekte ve vak'ayı §Öyle anlatmat-
olarak tanıtmışbr. tadır: 

B~ .suretle Seyfinin evine •~rbes!- _ Ben, Bakırköy menauc:at faO. 
çe .. gırıp çıkmağ~ başlı~an katıl, bır rikasında çalı~an Ali ağa isminde bl
~uddet &onra l\1aktulun kız karde- rinin kızile evlenecektim. Bu sırada 
§ı 16 yaşlanndaki .Servete göz koy- Seyfi kaıvıma çıkarak beni fihinı· 
mu! v~. b~ hareketi de Scyf!~in a~- den caydırdı. Kendi 'kız k&Tde§ile 
nesı Husnıye tarafından sezılınc:e ıs . ] k . d' B d b lı:lif 
d w. • M h d' . . 'b~ nışan ama ıste ı. en e u te 
egışmış, e nıe ın eve e.akı8l gı ı kab 1 tti 90 ı· f 

gelip gitmesine mürnanaat edilmiş- s f .e km. k dıra. msasra ]yap.ara 
tir. ey ının ız ar eııı ervet e nıpn• 

Bir mijddet ortalardan kaybolan landım. Fakat aradan bir müddal 
katil bundan dört gün c.:vve] bir ba- geçince eve Yusuf isminde bir b..,. 
hane ile tekrar eve gelmi~. hislerini kası devam etmeğc ve Serveti ai.• 
açı~a. vu~r~k Hüsniyeden kızı Ser- rak şurada hurnd:ı gezdinne~e ba;. 
vetı ıstemıştır. ladı. Kızı da bana vermiyorlardt. 

Hüsniye, Servetin herıiiz lcüçük Bugün Seyfiye rasladım, 90 lira pa• 
yaşta ve tl\lebe olduğunu ileriye aü- ramı istedim Onu dn reddedineo 
rerek'Mehmedin bu teklifini reddet- · 
miş, 0 da büyük bir asabiyetle ev- namurumu kurtarmak için bıçağıını 
den çıkıp gitmiştir. Evvelki gün A- çektim ve Seyfiyi vurdum.» 
lurkapı dvanndn tellişla dolaııan ka- Suçlu sorgusunu nıüteakıb tevkif 
til, maktul Seyfinin annesi Hüsniye edilm_i_st_ir_. ________ _ 
ile karşılaşmış: 

«- O~lu!1 evde mi)» 
Diye daktilo Seyfiyi sormuştur. 
Bu sorgudan şüpheJenen Hüsni-

ye: 
cı- Seyfiyi ne yapacakBln.» 
Demiş, katil de: 
«- Onunla görülecek mühim bir 

hesahım var .. >) 
Cevabını vererek belinden çıkar

dığı büyü kbir kamayı Hüsniycye 
göstermiştir. 

Bu vaziyct karşısında büyük bir 
korku ve heyecnna kapılan kadın 
feryada başlamı,, Mehll'ed de bu 
şaşkınlıktan istifade ederek oradan 
uzak laşmıştır. 

Dün sabah Yenicamideki işinin 
başına gelen Seyfi, henüz daktilo
sunu masasına yerleştirmek üzere 
iken, katilin ani hiicumunft maruz 
kalmış ve feci bir şekilde öldürül
müştür. 

Hadisenin tahkikatına müddei-
umumi muavinlerinden Turgnd el 

Tarihtan fıkralar 
(Baştarafı ı nci sayfada) 

Abadi kağıdın iri boyunun tane
ai 16 akçe, küçük boyunun tanesi 
10 akçeye. 

J•tanbul tabağı denilen Jcağıdıa 
büyük boyunun destesı 43 akçeye, 
orta boyunun destesi :~00 akçeye. 

Ay damga ve alem damga kağıd· 
larının desteleri 1 5 şe"t akçeye. 

Çerçeve ka~ıdının destesi 5 ali-
çe ye. 

Helvacı kağıdının dcstesi 2,5 ak• 
çeye idi. 

* Yukandaki kayıdlara göre: 
( 1 OSO) yılında, bir tabak Sultanf 
kağıdın parası ile: 

İki okka koyun yahni~i. yahud, 
dört okka sığır yahnisi, yahud da-. 
kuz okka pilav, yahud 52,5 zürra 
uzunluğunda şiş kebabı, yahud, 
1400 lokma ciğer kehabı yenilebi-
lirdi. R. Ekrem Koçu 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi Müdürlüğünden: 

Bartm deresi bo~azmda Bo~azköy yakınmda müessesece imtiyazı alın
mış olan mıntnkada.n ıı5000» beş bin ton dolomıt tWJı ihra.cı ve Kara -
bükte müessesemiz saha.sma. nakli iŞI bir müteahhide ihale edilecektir. 
Şartna.ınelerle yapılacak mukavelename sureti İstanbulda Sümer Bank 
İstanbul şubesinden Ankara Sümer Bank Umumi Müdürlü~ü tıcaret şu
beslnden ve Ka.ra.bükte müessese miidürlüğünden bedelsiz olarak alına -
bilir. Talib olanların en geç 20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar mUesse-
se müdürlü~üne tckllfierlnl vermelerı n~n olunur. c9285• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
li:uruıu~ tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirasi 
{;lube ve aJans adedi: 265 

Ziraı ve ticart her nevi banka. muameleleri 

PARA BiRiKTiRE.NLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat. Bankasında kwnbn.ralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
en n.z 50 lirası bultmanlara enede 4 defa çekilecek kur'a ile W}a{P -
daki plAna göre ikramlyf! dağıtıla.caktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 n 
4 " 

250 " 1,000 
" 40 " 

100 
" 

4,000 , 
100 " 

50 
" 

5,000 
" 120 " 

40 
" 

4,800 
" 160 " 

20 " 3,200 n 
Dikkat: Hcsnl:ılanndakl p3rala.r bir sene içinde 50 liradan a.şa~ı 

dUşmiyenlere ikraınlye çıktı~ı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 
senede 4 defa, ı .EyUU, ı Birinc1kAnun, ı Mart ve ı HazJ.. 
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Istanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı Ilanları (TIYATROLAR) 
Aşağıda yazılı mevaddm pe.zarlıkla eksUtmcleri hizala.rında yazılı gün, saat ve mevk.i.leroeki askerl aatmalma. 

tomisj'Qnln.nndo. yapılacnktır. Tallblertn belli .w.atte ald oldu~ komJByona gelmeleri. Şartnameleri komisyoı:ı • ılın l ll Tepebaşı dram kısmında 

~
ımı~ "lll Şehir tıratrosu bu ak~am 

lll OTELLO 1annda görülür. (1179) (9396) 
mı İ3tiklll caddesi komedi 
ı kısmında. 

Cinsi İhalenin yapılacatı yer Miktan Tutarı Teminatı ihaıe güna ve ısaatı 
Lira Lira 

Er fotinJ İzmir Lv. Amirli~ 16,467 Çift 115,ı9~ '1'510 
S:ı..bun • • • 60,000 lcilo 21,ı5o 1581 
Sabun • • • 150,000 • 52,875 3~ 

Sa.bun • • • 875,000 • 132,188 7860 
Sabun • • • 60,000 ' ~1.1~0 ~-68'7 
Yo.stık kılıtı. M . M. V. Ankara. ~5,000 beheri 4ı kW'Uf 3997,110 

** 

8/10/ 940 
e • • 

' • • • • • • • • • • • • 

u 
ı o ,so 
15 
16 
11 
11 

YALI UŞAÖI 

RAŞİD RİZA TİYATROSU 
IIALİDE PİŞKİN BERABER 

Bu a.ttam Kadıköy Süreyyada 
•TO KA» 

Afn#lda. yazılı mevad hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdetl uterl l!latmaJma Ko:m!&yonlannda pazar
llkla eksUtmeleri yıı.pıla.caktır. Tallblerin belll aao.tte ald oldulu tomilyonda bulıınmaıan. Şartnameleri komil
fOnlarmda ııôı1lltı.r. 

Beyotlu Ralk Sinemasi 
1 - Çölde bir Tiirk reneli 
1 - 1\leksJka Gülü. 
3 - 1\likl.. 

Cinsi Ekslltmenln yıı.pılaca~ mahal Mlldan 

1: Eskl.§ehir. 400 ton 
et bez!.) 75) ade<! 
~ bczi.) Edirne eski mQ.oiriyet D. 7S) • 
fl'ımar rırçan. Kayaeri. 17,144 • 
~a4t Kayseri. us,m • 

(1185) 

** Yer altı sulannın akıtılmıı.sı Için çeqme ve hangariann zeminine beton 
döşeme ~ paza.rhkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 10,147 lira, kat1 tem.l
ınatı 1523 llradır. ihalesi 9/ı0/940 Çarşamba rünü saat ll de Ankarada 
a.L M. V. Hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif evratı &ı 

~ toınJsyondo.n alınır. Ekslltmeye glreceklerin hava müste§arlı~ı 
8. Ş. den veslta alımılan oarttır. Ta liblerln ko.nunt veslkalarlle belli 
saatte komtsyona gelmeleri. (1171) (9394) 

** Ke:şlf bedeli 94,979 lira 69 kuru.ş olan E<ıkitehlrde üç inşaat tapalı zarf-
la ekBDtmeye lronmu.ştur. :hıaıesı 18/10/ 940 Cuma günü .sıııı.t 11 de An
lta.rado. M. M. V. Satınalma. komisyonunda yapılacaktır. Tallblerln Ihale 
83.atl.nden blr sao.t evvel kanuni veslkalarile teklif mektublnrını komia -
rona vermeleri. (1175) (9392) 

** ~atıda yazılı mcvaddm p:ı.zarlıkla eksiltıneleri 7/ 10/ 940 Pazarte,.,i gü.. 
nü hizaln.rmda yazılı saatlerde Çorluda askerl satınalma. koinlsyonunda 
rapıl1lcaktır. Taliblerin muıı.yycn vo.kltte komisyona gelmeleri. 

(1173) (9390) 
Cinsi Miktarı ihale saati 

Makarna. 
Nohud. 
Mercimek. 
Bulgur. 
Pirlnç. 
Kuru incir. 

S:ı.de ya~. 
Gaz. 

Kuru fo.aulye. 
Şeker. 

ZCytiny~. 

Beyaz peynir, 
Kuru üzüm. 
Pa to. tes. 
Kuru erlk. 

; 

3000 kUo 
5000 • 
4000 • 
6000 • 
8000 • 

800 • 

S500 • 
5000 • 

5000 • 
2500 • 
ı5oo • 
2500 • 
2000 • 
2000 • 
1000 • 

•• 

ıs 

ı5,30 

1& 

~ıda yazılı erzo.kın pa.zarlıkla cksUtmesl Geliboluda Bolaylr ukert 
&tınalma Komisyonunda hlzalarındo. yazılı an.aUerde yapılacaktır. Ta _ 
llblerin lhale aaatı.nde Koml.syonda bulunmaları. 

Cin&!. Miktarı İhale günü aaat.l 

Odun. 
Odun. 
Odun. 
Odun. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 

1200 ton) 
ı200 • ) 
1200 • , 
1800 • , 

GOO • 
4()0 • 

'T/ı0/940 lf 

'T!ı0/~0 lt 
(1169-9314) 

AN HAliLARI ~:::.r:~;;:d~ü~:;::::: Kmeç 

Tutan Tem.tna.tı 
Lira Lira 

~8,800 4ıı90 

ı,800 170 

ı6,W,80 :M4ı3,02 
11,~68,50 ı734_60 

(9320) 

thaıe gün ve Oatad Muhll.s Sahahaddin 
Rlya.setinde aaatı 

6/ı0/940 

'l/10/ 940 

14/10/940 
14/10/940 

11,30 
ta 

1'1 
17 

TÜRK OPERETİ 
Bu a~am 

EJe.oikta.ş ~ım Bey Tiyatrosunda 
Kerem, Aslı - Muhasebeci MutedU 

KERE:\1, ASLI - ~WBASEBECİ 
MUTEDİL EFENDi 

KER 
Traş 81çaklar1 dUnyanm 

-~en iyi traş bıçaklarıdır. 

J 
yerde 

bulunur, markasına dikkat ediniz. 
Deposu: Jak Dekalo ve Şiir. l.stanbul Tahtakale No. 51 

stikli Lisesi 
Kız ve Erkek- Leyli ve Nehari 

Talehe kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzadebatı polia karakolu ar.ka11nda, Telefon 22534 

E~i!e~ Yen· Kol e Ne bari 
Kız 

ILK - ORTA - I.JsE Tabirnde Sıruelviler 86 
Jrlüdiiri - EskJ Şqll Terakki Direktörü. ~ı. All Bqme& Kırca 

Bu.sustyetım: YABANCI DİLLER ööıRETtMi:Nıı: ehemm.lyet vermek, 
taıebe,inin .ıbhat n tnzlıbatı Ue allkadar olmaktll'. 

~ lyi Cinsden ~~Son Po.ta ~latba.ası: 

ır. Müracaat: P. K. 261 A. Ekrem 'OŞAKLIQb. "-------~ 'l'!ELEFON; 41159 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28/9/1940 vaziyeti 
AKTIF. 

Kasa: 
Altın: Safi kllogram ıı.aa.538 

Banknot • • 
Ufaklık • • • • 

DııhUdekl muhabtrlerı ..;..._...;;;;.;;.;;;.:.:;:;ıı 
Türk Lim.oıı • • • 

HtLrlçteld mubablrle.r: 
Altın : aan kilogram 5.349.992 Lira 

Altına. tahvW tabii aerbe.st dö -
~er •• 
D1~er dövizler ve borçlu Kllrinıı 
batıyeleri 

Badııe tah'f'iUerh 
Deruhte edUen evrakl na.tc:Uye 
kar41lı~ 
Kanunun 8-8 lnet maddelerine 
~vflkan Hazlne tarafından vlld 
tediyat • • • • • . • 

l!lene4at Cihd&nı: 
T1cart Senetlet' 

Eshnm n tah'rillt cüzdanıı 
( Deruhte edilen evrnln nakdi. 

a ( yenln karşılıRı e.sham ve 
• ( tahvllA.t UUbarl t.ıymetle) .. 
8 Serbest Esham n TahvUAt: 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans 
TahvllAt üzerine ava.M • • • • 
Hazineye Jcsa vtıdell avnns 
Huineye !850 No. lu tanuna göre 
açılan alt m tareılıklı a vo.m 
HJs.sedarlar: • • • • • • 
Muhtell!: • • • • • • • 

• 
• 

Llra 
e 

Lira 

• 
• 

PASIF. 

~~ 
İhttyat U\ıedı 

Ad! ve f8'Vb.IA.de • 
Bu.suat • • • 

Ted& 'rillc!ekJ .Banlaıotlart 
Deruhte edilen evn.kı nakdlya 
kanunun ll _ 8 inci maddelerine 
teTflkan B.uine tarafindan -,atı 

tedirat • 
Deruhte ec1Jlen e'fl'&kı natdtya 
ba.t.ıye,l . • 
karşılı~ı tamamen altm olaraJıı 
Ulveten tedafllle vazedilen • • 
Reeakont mukabUl UlTeten te • 
davüle vazedUen • 
H.ulneye )'apılan altın tar~ılıt.. 

h avan., muka.bill 3902 No. lu kL 
nun muclblnıee UA.nten tedavll.. 
le "f&zedllen • • • 

MEVDUATı 
Tllrk Llra..<n 
Altın : Saft ıtng. 

• • • 

18.915.84' 
1860 No. ıu kanuna ıöre haz· ~ .. ve 
açılan avarw mukabW tevdl "u.. 
nan altınlar: 
ean Kllıı. 36.715.458 

Dö'f'i:ıı Taahhü4Jı.tu 

Altına tahnıt kabU dönzler . 
D1ter dövizler ve alacaklı KJ.1 
rtng bakJ:yelert 
Muhtelif: • 

Lira 

• 

Lira 1S9.438.367 

• 2ı2.000 llllll---

Y~kiln 

Lira 
15.000.000.-

12.188.666.15 

368.438.367.-

G4.794.092.7ı 

51.643.228.22 

28.828.683.27 
112.227.158.55 

683 120.ı95 90 

Üç6ncü tertib planının üçünca ve aon çekiliti 7 llktet· 
rinde Adanada yapılacak 

Pamuk memleketi Adana sizin de taliinizl ağartır 
İkram.iye İkram.iye miktan İkra.miye tutarı 

Med Lira Lira 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 6.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 8 100.000 
20.000 4 80.000 

44.498 YekQn 480.000 

ÜçUncü Tertibin bundan evvelki ~lerinin her bi.t.inde 
(240.000) lira da,ğıtılmı,tı. 7 Birinci Teşrin keşidesinde (480.000) 
lira, yani evvelki çekilişlerin i1d mislJ ikram!ye tevzi edilecektir. 

Büyük İleramiye ( 40.000) den (60.000) liraya çıkanlrnı~ ayrı· 
ca (20.000) Uralık ikinci büyük bir i.kra.miye ilAve edil.miştit· 
(10.000) liralık ikramiye bir tane fa.zlalaşt.ırılmı.ş, iki tane (4.000) 
lira yerine dört tane (t5.000) lira korı.ınu.ş, (2.000) liralar üçteJl 
ona. (1.000) liralar kırktan sebene, (100) liralar da (200) dell 
( 400) ze çı.ka.rılmı.ştır. 

Dört liralık tam biletle Pllnda yazılı !kram.iyelerin ta.maını· 
nı. iki liralık yanm biletle de bu ik:ram.iyelerin yarısını kazanıı· 
bilirsiniz. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAniart 
170 ton sadeya.l llinı 

ı - Tahmin edilen bedeli c212.245• Ura olan c170.ooo. kilo sadeyaP 
26/EylOl/ 9-W tarihindeki kapalı zarna ek:slltmesıne tallb çıkmndı~ınd,.tl 
9/I.Te~rin/940 tarihine rutlayan Çarşamba günt1 saat 15 so da pazarlıJ' 
la ebUtme.s1 yapılacaktır. :l 

2 - İlk ternınatı cıı.w. lira c25• kuruş olup şartnam.e.osl her glln ~o. 
misyondan .ı002. kuru.o bedel mut.ablllnde almabllir. 

3 - İstekillerin 24.90 sayılı kanund1a yazılı ve.slkalarile birlikte belli scP 
ve .ua.tte Ka.sı.mpaşada bulunan koml&yona müra.caatıan. c9ı94• 

•• 130.000 Jdlo aabunun pazaıiıt. Cim ~ 
1 - 25/ EylOl/ 940 tarihindeki tapalı zn.rf et.sıltmesine talip çııon tıP 

oldu~undan, ta.bınin edilen bedeli ~2,5111 llra olan c130.000t ldlo sabııP 
8/I.Tetrin/ 940 tarihine rutJayan B&lı günü aaat ıı de pa.zarlıkla etsll~ 
me.al yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 3875 lira 35 kllrUI olup ta.rtn.ame.sl her gün 263 ıtufl" 
bedel mukabillnde almabillr. ~ 

3 - isteldUerin 2490 sayılı kanunda yazılı "feslkalarile birlikte belli or'' 
ve aatte Ka.ump~da bulunan komilyO.nda buır bulıınmalan. ,91 

•• 300 Ton Plrlnci.D pazarlık llinı , 
ı - 28/EylQl/940 ta.rl.hin.dekl tapalı za.rfla mUnakUMı.na ta.lip çıJ ı" 

mayan 300.000 kUo pirlncin 10/I.Teflin/940 te.rihlne rastlaya.n Perşeıtl 
günll .saat ıs da pazarlıklıa ebflt.ı:nest yapılaca.ktır. 

2 - Tahmin ed1len azam! fl.atı c111.001h Ura olup Ut teminatı ,6~ 
liradır. Şartnameal her glln tomtayondan eliM• kuııJ4 bedel mukabUill 
almabilir. 

3 - İ.stekltlerin 2400 sayılı kanuniSa yazılı -,eaıtala.rile birllkte belli~ 
ve .su.tte Ka.sıınp&fQda bulunan tomı.,-onda huı.r bulunmalan ,gr 

KENDiN 

T. iŞ. B NKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIVE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 lKRAMIYELf:~ıt' 
ı aded 2000 Uralık - zooo....... , 
s • 1000 • - 3000·...... 1 

o • 500 • - sooo..... , 
12 • 250 • - sooo....... , 
40 • ıoo • - 4000..... , 
75 • 60 • - 3750·...... , 
ııo • ~ • - 6250 ....... 

ı-1~ 
Keşt4eler: 1 Şubal, 1 ~ııV" 

1 Ağustos, 1 İklncıteşriıl t 
rinde yapılır. 


