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Alm -'Rumen petrol 
•• • 

anla,ması uzerıne 

İngiltere f edbir aldı 
Romanga tarafından Almangaga 

verilecek petrol miktarı artırılıyor 
B""k d"I yeni bir kanuna göre şirketler Almanyaya verilecek petrolün 

u reşte neşre 1 en · · · t"h 1 Ati d d 1 t b" • 
101 

temin ıçın ıı ı sa a arın an eve e ır pay çıkaracaklar 
bııktannın artırılınas -·-· .. ···· _ 

Bir ana kızını Sovyetlerle Alm~nlar 
arasında yanı 

pazarhklar yapıhyor 
Londra, 24 (Hususi) - Lehistaıım ia

Ul!sını nıüteakıb Sovyetler tarafından 
itgaı edilen Galiçya petrol mıntlh11"111 

tundı Almanyaya terkedildiği ve AJınaD . . Ro-
lnütehassıslarla askeri kuvvetlerın, 
lllanyaya hemhudud olan bu ınıntabY• 
llıuvasalat ettiklerine dair muhtelit mem 
balardan verilen haberler, bugilıl flJ'8k 
Bertin, gerek Ma1kova hiikdmetleri tara· 
flııdan tekzib edilmi§tlr· 

Halen Geliçya havalisinde bir ~ 
heyeti bulunmakla beraber, bu heyetin 

. 0.Uçyadaki Almanların anavatana tıde

. lerı ~ini tanzimle meşgul olduğu tasih \ 

edilmektedir. 1 Kral Kcırol, oeliahd bir tefıif unasınd4 
(Devamı 8 inci .,fada) - Belçika bir lıücuma 

maruz kaldığı takdirde 
İngiltere ne gapacak? 
Çemberlayn dOn Avam Kamarasında sorulan 

mnhtelif suallere cevablar verdi 
Jec.ıt bık.Jnnda bqkumWian Lord Gon 

11_~ndra, 24 - Avam ıcamarasında tarafından yap11an beyanatm İngiltere 
-..ıaeraon !tewart, Belçika bir httaum• h(lkQnıetiniıı nokta! uzanın ifade edip 
'-ruı kaldığı takdirde fngiıtz - Frann (Denml a inci sayfada) 
llır'antistnfn yıldınm tU.ratile tatbik edi-

~ İdama mahkOm olan katil 
• mak üzere girdiği evin 

Ağırceza mahkemeıı, soy • • .. 1d.. 
0 

Nazım 
sahibi polis Hasan Basrıyı 0 ured. 

hakkında idam karan yer ı 
~.....---:---, 

bıçakladı 
DO.n Süleymaniyede çok prib ve e 

nisbette de müessif bir yaralama hldil• 
at olm\lftiır. 

Süleymaniyede Fetva yokufunda 31 
numaralı evde oturan Alinin l'1 yaşla~ 
daki kızı Saime, annesi Hatice ile ev hi• 
metinin görülmesi yüzünde4 kavga et
mişlerdir. Çok asabi bir kadın olan Hati
ce kızının bu hareketinden ainirlenmifı 
Saimeyi bir hayli d6vmü~ür. 

(D~amı 3 üncü sayfa.da) 

Xumaı tllccarı meğer 
eroift kaçakçısı imişi 

Ha.ralambos 
(YaZISJ 3 üncii sayfada) 

,. ........................................... _ ..... .. 
Ostad 

Halid Ziya Uşakhgil 
ı. 

" Son Posta ,, 
için hazırladığı çok mühim : 
•• çok kıymetli yazı silsileai s 

1---- --r-.--..---- --..J i 

Hatıralar 
arasında 

İ Balkan mubarebeoine ve Trab-
1 luagarb iıtiluma takaddüm 

eden yıllann tarih noktai 
nazarından pek büyük alAka 

uyandıracak hatıralan 

1 

İkiSovyet 
taarruza daha 
pftskf'lriiild'ii 

Bütün gün devam eden muharebelerde 
Sovyetler ağır zayiat verdiler, Finler 

yedi hücum arabası iğtinam ettiler 

Son haftalar zarfında Fin14ndlycıya gidtn !l'Veç gönüllülerinden m.ürekkeb lı .T 
gru.p hareketten ev veı tefti§ ediliyor 

Londra, :U (Hu.u.11) -- Sovyet kuv- Her iki taarruzda da Sovyetler aAıı 
vetleri bugün, Ladoga göUlnün ıtmalJn- zayiat vermlflerdir. 
de, M.ınerhaym hattının ıol cenahını Fin tebliji 
yarmak gayesile fiddetli bir taarruza li· Bu alqam ne§redilen Fin tebliği, aske-
rişmiflerdir. rl hareklt hakkında §U tafsilAtı vermek· 

Kuvvetli bir topçu ateşinin, tayyare ve tedir: 
tanklann himayesi altında yapılan bu Kareli berzahında iki Rus hücumu 
taarruz, diğerleri gibi püskürtillmüftilr. pilsldlrtühnüştür. 

Sovyetler, mühim bir şehir olan Vl- Ladoga gölünün doğu ıtmalinde diiD 
boırga giden ana yolu da eie geçirmek ü- biltün gün §iddetli muharebeler vuku· 
zere te.tebbilste bulunmuılarsa da, hiçbir bulmuş, Ruslar ağır zayiatla tardedil-
netice alamamışlardır. (Devamı 3 üncü sayfada.) 

Demir ve çelik ş'ahrinda neler gördük 7 

Senede 210,000 ton demir, 
150,000 ton çelik 

müdürü, 
hakkında 

Karabük f ahrikaları 
fabrikaların f aaligeti 

etraflı izahat verigor 

1 

,.._..,.artesl•e Kok fabrika.aı. [GördüOüniz kırk dön bölTMn.in beheri 14,S ton kamüt 
"......., J iatiab etmektedir] 

b&flıJ'Ol"DS · - 3 - geçirmiş olduğu ~ hWba ~ 

1 
İ BaU4 Ctftlüıol1u. demir w çelik fabrikanın umumi vaziyetini ,CSyla _. 

,,.,.,,.,. U1dM ,......... 

(abll.-.ı• ....... ) 
._ ....... --... J. .. lJ ........ _ ....... ".-.z fabrikalarmuı karardan inp.ya kadar !atıyor: (De1'cıw lJ ittcıi ..,,,._, 



SON POSTA İkincikanun 25 

Her gün 
~ ___ S ___ m_l_i._Dl--a.k--al-e-:-----:_:c:~/ h-t-ig-a-ts-ız-c-es-a-re_t_k_z_y_m_e_t -d-eg-,-./d_i_r-~- Garib bir esrar teli:esi 

meydana çıkarıldı 
Almanyaıun dördüncü 
Düşmanı 

Ekrem U'8kllgil _J 
il\\ lman devlet reisine Yahudi düş

~ manlığı hissinin evve15 küçük 

bir tohum halinde, bir gazete idareha:ıc-
aine, bir de amele cemiyeti merkezine 
yaptığı ziyaret esnasında gelmiş olduğu
nu söyletler. Gazeteyi idrae eden serma
ye Yahudidir, cemiyetin başında da Mu
aıanın uzak torunları vardır ve hadise Hl•r 
Bitlerin gençlik senelerinde Viyanada ce
reyan etmiştir. 

Yahudi düşmanlığı Her Hitlcrin kalbi
ne harbden evvel Vıyana sokaklarında 

girdi, fakat genişlemesi eski harbin mü
tareke l ıllanna tesadüf eder. Sahne bu 
defa Viyana yerine Münih sokağıdır. 

Düşmanlık artık kin şekline gelmiş, 
kin de din halini almıştır. Niçin, neden? 

~stanbul zabıtası dün çok muvaffaki
yetli bir baskın neticesinde bir ~srar 

tekkesini meydana çıkarmıştır. 

Sabıkalı esrar kaçakçılarından Kara· 
kaş Ahmedin Tophanede Boğazkesende 

Cami sokağında 13 sayılı ve üç katlı evi 
.. j hir esrar tekkesi halinde işlettiği Emni· 

yet Müdürlüğünce tesbit edilmiştir. 

Fakat, yapılan bütün takib ve taras
sudlara rağmen gece!eri bu eve gelen es
rarkeşlerin nasıl ve ne tarzda toplandık· 
ları bir türlü anlaşılamamıştır. 

Baskının muvaffakiyetle yapılabilme

si için birçok tedbirlere baş vuran zabıta, 
nihayet büyük bir itfaiye merdiveni sa· 
yesinde esrarkeşlerin toplu bir halde nar· 
gile fı'emi yaptıkları odayı tesbit dmiş· 
ür. 

Hitler ilk Yahudi düşmanhğını Avusı
turynda yüksek idarenin Yahudi elme 
geçmiş olduğunu gördüğü zaman hisset
miş olduğunu söyler, eski harbde mağlu
biyetin mühim bir funilini de Yahudi de-
fetizminde bulduğunu iddia eder. Hitle- Eski harbde Avrupa ordularından birinin kumandanı ka- Cesaret başlı başına bir haslettir, çok büyük bir kıymeti 
rin muanzlarına gör SP Ynhudi dilş - rargahında harb pliuııııı tetkik ediyordu. Telefon çaldı. cep- haizdir, fa.kat bu haslet insanlann bir çoğunda bultırıur, 

Evvelki gece geç vakit bu mcrdıvenle 
evin damına çıkan memurlar bacadan 
inmek suretile eve girmic:lf'r ve c>srarkeş· 
lerin bulunduğu odanın kapısını bir an· 
da açmışlardır. Fakat bu esnada gariti 
ve cidden esrarengiz bir hadise olmuş, 

ec:n:ırkeşlerin toplu bir halde oturup nar• 
gile içtikleri odanın döşemesi birdPnbtre 
harekete gelerek açı1mış ve esrarkeşler 
ortadan b;r anda kaybolmuşlardır. manlığı sadece halk kütlelerini yürütmek henin yarıldığını, düşmanın süratle ilerlemeye başladığını haddi zatında haiz olduğu büyük kıymeti gösterebilmc~ı, işe 

için bir vesile olarak kullanılmıştır. Ta- yarayabilmesi için diğer esaslı hasletlerle müterafı!< olarak Her türlü ihtimalleri hcsablıyan me
murlar derhal evin etrafım sarmışlar, bu 
tertibat sayesinde mahzene inmek imki· 
nını bulan kurnaz esrarkC'şleri mahz~ 

penceresinden sokağa çıkarlarken yaka· 
lamışlqrd1r. 

haber veriyorlardı, kumandan hemen ileri hatta koştu ve d .. 
rih belki her iki iddiayı da muhtelif nis- inkişaf etmiş olması şarthr. Diğer hasletlerin başında ise ü-

betlerde haklı bulacaktır. Ayni zamanda ileri hatta öldü. Fakat giderken harb planını masa üzerinde §Ünce, mantık, ihtiyat. hesab gelir, gayeyi temin etmiyen 
ve bu defa da muhakkak olarak, Alınan- unutmuştu, bu pllnı bilfilıare düşman buldu, müstakbel ha· cesaretin doğrudan doğruya ameli bir netice vermiyeceğini 
yada Yahudl unsuruna karşı kullanıE~ reketini tanzimde ondan istifade etti unutmayınız. 

:~r.;~~~ğ~2~~~~ ====-=c~= s-====~==-==-~=c======-~===-::ıı=o::z~===-====~=~=~=~==~=ı 
cSüJcymanın mührünü> taşıyan görün- Amerikanın büyük ,.-·---···--.. -·-·u----~ /nglllz aslıt!rlerinin 

Evde yapılan sıkı bir araştırma sonun• 
da bahçede gübre yığın1an arasına sak· 
lanmış mühim miktarda esrar, nargile ve 
içmeğe mahrus kabaklar bulunarak mü· 

mez bayrak düşmanların dördün- Bir siyasislnln 1 Hergon bir fıkra 1 Çizmelerini boyayan 
cüsüdür. Hiç değilse iktısad, ma- Garib ölilmil . Kadınlar 

sadere edilm~tir. 
Ahmed, İhsan, Adil ve Temel adlann· 

daki esrarkeşlerle, ovini esrar tekkesi ha· 
line getiren Ahmed, dün Asliye 5 inci ce• 
za mahkemesine teslim edilmişler<lir. 

liye, para bakımından diğer Qç i 
düşmandan zayıf değildir. Alınanyanın Geçenlerde evi· 1 Bağırmak yasak olunca 
bu hakikati görmemiş olmasına imkan ta- nin banyo daire- Pctıdi:,<:ahlardan birinin bir ıamar 
snvvur edilemez. Bununla beraber arka- ıinde ayağı kayıp o§lanı OO.TTJUf. Padi§a.h canı isteyince 
ıı bir türlü gelmiyen gaf silsilesinden yere düıerek A• 

1 

ona bir şamar indiri~. Şamar oğ-
biri olarak hareket yolunda sarsılmadan katlanan Amerika· lanı günün birinde ölmü~. Yerine b<ı§-
devam etmektedir. nın mepur siyasi· ka birini. bulm'U.§lar. Şamar o~lanına. * !erinden Borahın, vazifesini öğretmi§ler; 

Almanyadan bir dostum geldi. Din ba- bu kazadan kendl- - Pa.di§ah aJdı.."UI esince sana şa-
kımından Yahudi, fakat his ve tabiiyet sini kurtaramayıp öld'ilğiinü biliyorsu· mar vuracaktır. Fakat sakın !esini 
bakımından Türktür. Bu sayede de Al - nuz. 25 sene gibi uzun bir müddet Ame- çıkarayım deme! 
ınanyada serbestçe dolaşıp işlerini gör - rikanın tecrid siyaseti takib etmesinde Şamar oğlanına padiFt ilk şamarı 
m'Üf, birçok şeyi ic:itip dinlemic:tir. en büyük rolü oynıyan ayan azası Bora- f :.- ~ indirmiş, sesini çıkarnuımı§ .• kinci şa-

- Almanya Yahudiler için bir cehen- h'a cAmerikanın bekçi köpeği•, cfdaho e m.arda da gene dişini sıkmış, bağ1r-
ncmdir, diye başladı. Geçen sene birçok yaletinin aslanı>, cHiç kimse ile geçine- maml§. Üçüncü şamar ca.nını tok yak· 
kahvelerle ve lokantaların kapılarına: miyen adam. gibi ünvanlar verilmişti. mış, bağıracak olmuş, fakat bağınna- • 

cBuraya köpek ve Yahudi giremeZ:t Borah banyo odasında üzerine bastığı sı da ya.sak. Hemen aklına b~r kurnaz- E 

ibaresini taşıyan afişler yapıştırmışlardı. halının bir parça kayması üzerine yere lık gelmiş: ~ 
Bugün geçen seneyi anyan Yahudi çok - yuvarlanma neticesi menenjit olmuş, de- • - Padişahım çok yasfJ! : 
tur. Yahudi yiyecek ve giyecek vesikası rin bir komaya dalmış, bir daha da göz Diye aı:azı çıktığı kadar bağırmış. ~ 
alamaz, alsa kullanamaz, i~ yapıp para lerini açamamıştır. 
kazanamaz, mutlak bir sefalet içi:r.dedlr. r ====================== '"-----------·--.. _/ paganda, ikincisini hakıkat olarak kabul 
Ustelikyavaşyavaş tehcirdebaşlamıştır.ıetsek dahi binlerce kişiden mürekkeb Kontrol a:tznda 
Bugün bir §ehirde, yarın ötekinde kafile Yahudi kafile!crinin nasıl nakledildik- bu 'undurulan nzatem 
kafile topluyorlar, Leh:istanın harab bir 
kısnuna götürüyorlar, orada iskan edi- lerini ve orada nasıl yaşıyacaklarını dü - Almanyada matem elbisesi giymek key 
yorlar, fakat nasıl, neyle yaşıyacaklar? ~nmemek mümkün değildir,~ her muha- fiyeti kontrol altına alınmıştır. 
H cır s.ırtında veya .v. a_gonu. n. raun.da ancak ı Geıı·c:i gu-zel berkesin matem elbisesi 

epsini birden bekliyen mutlak bir ölüm- ~ 
dür. Yalnı:ı bir garabete işaret edeyim: 50 kilolu~ eşy~ göturebılir, cebınde ~~ - giymemesini temin için matem elbisesi 

İngiliz kızlarının 
ordudaki vazifele
rinden biri de, İn-
giliz askerlerinin Kan verme 
çizmelerini boya- • .. .. 
malctır. İjte sulh enstı tusu 
zamanında gayeı 
yüksek ve aristok- acılacak 
rat bir ailenin pekj ' . • . 

zl b - -t-lrn" Avı-upa üniversitelerınde o1dut'u gıbl na ı uyu u uş Ü . _ . 
b. k 1 b şehrimizde de niversıte Tıb Fakultesıne 
ır ızı o an u . ·· • k 
k d k 

. bağlı olarak bir kan verme enstıtusu u· 
c a ın as er> şun- . 
d

. d rulması için alakadarlarca tetkıkler ya• 
ı omuzuna vur u-

ğu bir asker çiz- pı1maktadır. . • 
mesini boyamaya Bu hususla Maarif ve Sıhhat Vekalet· 
götürmektedir. !eri arasında temaslar olmaktadır. ~an 

Umumi Harbde verme enstitüsü kurulduktan sonra luzu
bu vazifeyi ordu- munda kan verecek kimselerin kanları 

tahlil olunarak, adresleri tesbit edilecek 
ve süratle müdahalesi icnb eden tıbbi h5.· 
diselcrde kendilerinden istifad!? oluna• 
caktır. Hastalara kanını verecek kimsel~ 
re de muayyen bir ücret verilecektir. 

daki hizmetleri i

faya memur edilen bir takım askerler 
yaparlardı. Kadının harbdc de çalışkan 

bir unsur olabileceğini düşünen bugünkü 
hükt'.imeUer meyanında İngiltere de eski 
harblerde erkeklerin yaptığ_ı birçok ha
fif, fakat cadam tutucu. vazifeleri kadın
lara vermiş bu1unuyor. 

Bir film münakaşası 
neticesinde bir adam 

yaralandı 
Mühendh, teknisyen, profesör, doktor, :lundurabıleceğı paranın azami haddı ısc kullanmak .mecburiyetinde bulunanlar 

300 marktan ibarettir. Şimdiki halde yal- hu-kuAmete müracaat ederek matemzede Evvelki gece Yüksekkaldırımda bir 
bültısa klymetleri tanınmış ilim adamları Anlatacağımız vak'a tam manasile bir b k 

i 
nız Viyana Yahudileri nakledilmiştir, olduklarını vesikalarla isbat eylivecek _ hiç yüzünden bir genç arkadaşını ıça -

Beklenmigen bir servei 

umum kayıddan hariçtirlcr. Bunlara bi- " peri masalını andırmaktadır. w. ilkbnharda sıra fiankfurt, Berlirı, Ham- lnrdir. la ağır surette yaralamıştır. Beşikta~·~ 
rer rozet dağıblı'-·or, üzerinde a1 manca • Bund ,_. kaç h fta l, Y gosl k d " burg Yahudilerine gelecektir. ;;,;,=============== an ıuır a evve u av- oturan Halil adında bir genç ar a ~ 
cvatana faydalı Yahudi> ibaresinin Hk Pariste toplanan Yahudi kongresi top- Iarını bulabilecek derecede kendısine bağ yada cPojarevnts> şehrinde bir köylü kır- Yusufla evvelki gece Yüksekkaldırım si· 
harfleri yazılıdır. Bu rozeti alıp yakasına b ı · ı İngı·ıtereve o··ı., taraft d 'd lantısına nihayet verirken: lıya ı mış o an " • .. an a gı erken yolu üzerinde, donmak üzere nemasına gitmic:ler ve bir film seyretmiş. 
takan artık serbesttir, her Almanın h.,,ı·z Yah d.d b' t h · · b 1 ~ " - cAllahtan niyaz edelim ki, ırkımı - da her u 1 e rr va an aını u an bulunan yan ölü bir ihtiyar kadına rast- lerdir. 
olduğu hukuktan istifade edebilir. k kt ld ğ t bl Almanyaya bakınız, farkı görürsünüz. ikl · f'lm h kk ndaı İkinci ve d:ıha bu-yu··k garabete de ı'cıı- zın çe mc e o u u ız ıra arın sonu gelmiş, kaldırıp evine ıötürmilı, misafir Dönüşte .seyrett erı ı a ı 

r- k 1 d ·şı· y h .:ı· 1 · Fakat ne olursa olsun muhakkak ki, 'dd tl' b' ·· ret edeyim: .ya ın o sun• emı ır, a uuı mese esı- etmiş. Fakat kadın biltün ihtimamlara iki arkadaş arasında şı e ı ır muna• 
. . 1 k d 1 ·ı ht rf m Almanyanın Yahudi unsuru aleyhinde ta- · b. "dd t nrn m~mC'te çağırılan Yahudi gidiver, hem nın ınsan ı uygu arı ı e mu e ı rne - . . . rağmen ertesi gün vefat etmiş. Vefatın - kaşa b:ış göstermış ve ır mu c so 

leketlerin milli menfaatlPrine en uygun kib ettiği şiddet sıyasetı kendı hesabına d . . d · d ... ·· halini almıştır. Bıı sırada Hn-
dc memnuniyetle giderek memnunıyetle bir şekilde ve en yakın bır istikbalde büyük bir gaf olmu!=: bu unsurun büttın an evvel, gıymekte olduğu partal elbı - a ış ovuş ek y f k ğ na 
çalışıyor.> * , d -ks k ı se}eri miras olarak köylüye bırakmış. lil bıçağını çeker usu un ası ı 

halledilmesini temenni etmemek müm - dünyada yayılmış, her yer e yu e yer-
.Fransız ve Cezayir Yahudilen· meşhıır b l ı· · d Köylü elbiseleri e.virmic:, çevirmiş, ceb - saplamıştır. '1..1.. kün değildir. Bu anıda iki noktaya işa - lere yerleşmiş 11 unması ue ıcesın e . '$ Kanlar içinde "-'ere yıkılan Yusuİ, sıur 

banker cRoçild> in başkanlı<'iı lt d f d - .. .. .. 1 d b . " . . , c a m a ret edelim: dünyanın her tara ın a goze gor . .ınur ve- er en ınnde Amerikadan gelme bir ih- h·ı ım' dad otomobı·1ı·ıe Beyoğlu hastane-
Parıste bır top antı yaptılar Berı· . 1 k k kl ·· di • ıne gı- Alman devlet rcisinin Yahudi düşman- ya görünmez düşman : _ a~~a an vu • barname ~ Bu kiğıd kadının Ame- sin kaldırıl"""'' suçlu Halil hftdise nı.&' 

P gelmiş olan dostumun anlattıg·ı teh - ı hl li · d t• ·c:tir flk sorumu tekrar ede- e ~ 
clr hareketinin tafsilatını bu Yab d. lığı için bulduğu sebeb erin ta i ·ne gı- yc~m~ ge mnı'$ . • rikada vefat eden teyzezadesinin vasi - hal!ine gelen zabıta memurları tarafın• 
kongresinin zabıtl d k u ı rişmenin şimdi sırası değildir, fakat bu . - ·ıı t1 1·· yetname3l ~ Vasiyetnameyi mahke dan yakalanmıştır. 

arın a 0 rudum. An - sebebler kısmen, yahud tamamen doğru Almanya uç mı e e çarpışmıyor, c uş- · - ........................................................... .., 
lad~m ki:kPolonyada Lüblin şehrinin cc- dahi olsa nihayet Almanyanın becerik - manlarının dördüncüsü ilk üç:jnden za - meye ibraz eden köylü, ihtiyar kadının T A K V 1 M 
nu u şar ~sinde Bug, San, Vistül nı:?hir- sizliğine veya talihsizliğine deialet eder. yıf değildir ve Yahudi siyasetmin şekli başkaca hiç bir tanıdığı, var.isi bulunma- r.:::::==========:====-z====n 
le:ıi:;ın d teş ~ e\tiği bir müselles Polon - Bm taraftan Yahudi ırkını, tarihinde bu Almanyanın en büyük hatalarından biri masına binaen binlerce lirayı almağı hak lKlNCIKANUN 
Y ar an oşa tı!mış, yalnız Almanya ırktan en mümtaz devlet ve maliye adam- olarak kalacaktır. Ekrem Uşakfıgil etmiş. 
değil, a)~i zamanda Avusturya ve Çekcs- ~===~===::::;:;;;::;:;;:::§;:;:;:::=:;;;;:;;;;;:::;;;:;;;:;;;=:===:::==:;::::::;~:;:=i::~::;:===:::========~ Rumi 1N1ne 25 
lokavya yahudileri için de bir iskan mın- 1 r , l SM 

kabl HD8 

1858 

takası olarak tahsis edilmiştir. 1 1 s T E R 1 N A N. 1 s T E R 1 N A N M A 1 1 lkiııcMnuD 
Parlste toplanan Yahudi kongresi bu 12 

mıntakayı: Sabahleyin büyfik bir mağazaya uğramıştım, sahibi doğ- işçil'l'Jzi y~şatmak iç.in bu lüks CJY•yı evveli kendimiz istih-
- cDizanteri ile hı.immanın hüküm rudan doğruya mübrem ve basit ihtiyaçlara tekabül etmi- l~k etmeh, sonra da dış memlekete aatmaya ~ alı . 

sürdüğü bataklık bir yer> cümlesile tav- Yl'D maddeler tızerinde satışın hemen tamamen durduğunu yorlardı. ışm Yll• dı-
sif ediyor, buna mukabil Fransanın Eu- söylüyor, şik~yet ediyordu. Fr~sız meslektaşlanmızın da, miifterisi?:likten fikayet 

d Y Fran~ız gazetelerinde yeni okumnc: olduğum bir fıkrayı eden bizim ""'""'aza saLn..ı · i d haki 
rope nouvells mecmuasın a, :ıhudi da- hatırladım: ~ . ~ ıuu erın n e an vardır, fakat -

Vası lehinde yazı1mıs bir yazıda ayni mın- knnın _ne gğıbi bir akıbet hazırladığı bilinmezken kuru sör;e 
- cLüks eşya bizim başlıca servet kaynağımuı teşkil eder, esenın a zım t n-'-"-taka için: aç mnanın muıu.~wı olabileceğine: 

_ cBir çöl değ;J, Po'onyanın en zen - ( 5 T E R 
• t rağı.dır•, cümlesini okuyorum. 

gın o:p ? B' . . h .. k - ~ . . inanmalı. ırıncı u mu pro- .... ._ ______________________________________________ ) 
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26 Snvfa 1 

İki Sovyet taarruzu S4~~'J--
r ·· daha püskürtüldü AL:E f ngiliz-İtalyan m ün ase ha tı ... s;;d~b;d .. ··p~kt~-, (Baştarah ı inci sayfada) ... -Ba-,k-an-,a-rı-n .. su-.h-u -

m~lerdir. Ruslardan yedi hücum arabrısı 

hakkında Çemberlayn lran :e ~fganistan pakt.ın za~~~~:~lerde mühim bir şey olına- ugrunda 
· 

1 

askerı hır muahed6 şekfıne mıştır. Yazan: Selim Rngıp Eme~ 

d •• b ana tta bulu odu sokulmasını İsitmişfer Sovyet tayyareleri mahdud faaliyet S ubıtın Uk hartası içinde Bclgr:ıc'ti, 
Un ey göstermiş, faaliyetleri bilhassa hastane- , toplanacak olan Balkan birlif;i kon 

~ . K_ru:rre, 24 (A.A.) - Stefani ajansı lere karşı olmuştur. 21 sivil ölmüş ve 22 y!nln bir rivayete gore ruzıı:ımesini Lanu 

1 

. ibnyetinden evvel bildirmiş olacak- i bılcür~yor: sivil yaralanmıştır. etmek. bir rivayete göre de ruznamesi et. 
Londra 24 (A.A.) _Avam Kama - nı n • 1 Bagdaddan El Mısri gazetesine bil- Finl8ndiya hava kuvvetleri muvaffa- fm~a fikir teati eylemek üzere Rumen ~ 

İn t l 
sındaki !ardır. dirildiğine g·· Ef · t 1 Yugoslavyn Hariciye Nazırlarının blrkac u 

rasında giltere ile ta ya ara İ · · M ore ganıs an ve ran kiyetli bombardımanlar yapmıştır. evveı ,ııkububn telAkl.si, konsey toplant 
ırnünasebat haklond:r sorulan muhtelif İta•lya doğu Afrikasıİile. ngıSoliz -

1 
~ hükıimelteri son günlerde tekerrür e-

5uallcre cevab veren Çemberlayn ez - sır Sudanı, Kenya ve ng. ıl.lı m. a is J den Sovy·e· t tehdidlerine bir mukabe- Sovyet tayyareleri halkı mitralyöz kadar ehemmiyet almıştır. Bu teliikt, iıa 
1 

t · t ttuJ yan ve Macar Hariciye Nazırlarının geç" 
cümle dem~tir ki: arasındaki hududun ~dıdine. ge ın:e. le olmak uzere Saadabad paktının as- a eşıne u ar Jerde Venedlkte vukubulan mfilfıkntlan nka 

İki hükfunet, 1938 de aktedilen İn - bu mesele yeniden tetkik edilecektır. keri bir muahede tekline sokulmasını Hel~inki, 24 (A.A.) - SUomissalmi ci- binde vukubulmak mukarrerdi. Blrknç ~u 
giliz • İtalyan anlaşması mucibin. ce i. - Zira İtalyan hükfuneti 1939 ilkbaha - I:_aka teklif e.tm. işlerdir. Bu gazeteye varındaki Hyrynsalmi hastanesinb bom- gectkme ... ı nhvalln bazı zarureUerinden ile 

~ tm1ş gore b t kl f t kik bardırnanı iki doktorun ve dokuz hasta- ge~mfştlrü.l'"k , cab eden askeri malumatı te e rında kendisine yapılan teklifleri ka - • u ~ ı ı et etmekte olan .. .. " nu m " n~ esnasında cörüşüldüğü !dd 
bulunuyorlar ve deniz ve hava kuv - . f Bağdad hüktımetf bu hususta müza- ı bakıcının olumune sebeb olınuştur. edllen oaşlıca mevzu, Rumen_Macıır yakı 
Vetlerine aid malUmatı da Kanunusa - bul edememı.ş ır. kerelerde bulunmak üzere kabul ve 1• Ruslar bundan sonra soka_k1ar ?zerin- !aşması 1mk[ınlarının tetkikidir. Bu bahis 
m T M • Tahrana murahhaalar göndermeğe de alçaktan uçarak halkı mıtralycz ate- Yugoslavyamn da söyll}"Cbllece~t bazı şey 

Ven·ı Polonya ordusu Taşan unca ve erıç hazırlanmaktadır. J şine tutmuşlardır. Rus tayyareleri 450 ler bulunduğu içindir ki bu te.mns husu.9 b J bo b t 10 b. t h "b t · 1 a· ehemmiyet almaktadır. Zira, Italyn gibi y 

1 k·ı· ran • Japon dostluk mua~edesi m. a a mış, ına a rı e mış er ır: goslRvyanm vazlyetı de bir nevi gayri muha. 

100 bl•n k"ışı" olacak SU arı çe ı ıyor Tahran, 24 (A.A.) - Şah İran - Ja- .. ı:.nıe: dok~z bombard~.m.an .. ta,!Yaresı ribliktlr. ~Her üç hükumetin vaziyeti hnzıra 
pon dostluk muahed . . 1 t . _ duşurmu~lerdır. İsveç gon:illulerı hare- dahilinde sulhün ldamesi bakımından müta_ 

Edirne 2'4 (A.A.) - Yağan sürekli yağ- tir. esını mza e mış kata geniş mikyasta iştirak etmektedir. baknt hasıl etmeleri bir zarurettir. Çilnkll 
Paris, 24 (A.A.) - Muvakkat P~lonya murların tesirile Pazartesi günü saat 4 de \ . • . • birinin mümaneatı, umumi ahenk noW.ta.. 

nıilli meclisinde yaptığı beyanatta baş.- kabaran ve normal seviyelerinden 4 met- ......................................................... .-' Amerikan t~yarecılerı Fmlandıyada sından temin olunmak istenen beraberliği 
\'ekil Si.korski Fransadaki Polonya ordu- re 

90 
santimetreye kadar yükselerek bazı G He1sinki 24 (A.A.) - İyi bir mem - gayri mfımkün kılablllr. Zira, ortada teun 

BU mevcudunun 100 bine çıkacağını bil- mahallelere bir kısım ekili araziyi basan arbi badan öğrenildiğine göre 6 Amerikan lazım q,;lcn vaziyetler oldukça naziktir. 
dirnıis ve de ........ ldfr ki: - Tunca ve l\feriç sulan yavac:ı yavaııı çe - Ana.doluda, sel tayyarecisi Finlandiyaya gitmiştir. MeselA Macnrl.stan İtalyaya bağlıdır. İtalya 

...,. ··~· _ -s r Be.:-lln mLhverlnln bir ucudur. Buna ra~men 
- Polonyanın bu kadar süratlc ~ag- kilmektedir. Feyezan esnasında Gazi:nl - Daniınarkalıl~nn ynrdnnlan Ball:anlnra doğru akabilecek herhangi bir 

löb olmasına sdbeb memleketin bırçok hal Yeniimaret, Yıldırım, Kirişane, Göl deva,m ediyor Heleinki 24 (A.A.) _ Dün Dani _ komünlst te irine muhaıırtır. Romanya ile 
Oakundan tamamile demolrratlaştırı~, a: mahalle ve mıntakalarla Karaağaç yolu markcıJJ doktor ve hastnbakıcılardan Yueosıavyanın vnzlyetıert Lse dahn başka.dır. 
..... kr-. t' vazı esı B .. . . . Bunlar, ayni zamanda Balkan blrllğlnln aza_ 
~§ olmasıdır. Yeni hü 1.ıme ın ~ ve bir kısım ekili arazi su baskınına uğ- ir kadJn kucagı"' nda m~re. kkeb hır grup Fınlandıyaya gel • sı oldukları gibi bu birllğln diğer lkt rüknQ 
kat'iyen demokrat bı'r Po!onyanın esasla- K. · d 30 G z· "h ld t İsv t 1 lki rami§ ve ırışane en , a ımı a en •

1 
mış ır. eç en ge en evve · Dan! - de Yunanistan ve Türkiyedir. Aynca Bulga_ 

1"1.nı kurmaktır. 40, evi tamamile sular ic;tila etmiştir. Yavrusu 1 e boğuldu marka seyyaT hastanesi daha evvel fa. ristanın muhteriz vnziyett de kale alınmak 
Bunlardan tehlike gösteren evlerde ca- aliye~e geçmiş bulunmaktadır. lazım gelen unsurlardan biridir. Şu hale gO. 

Al 1 • İzmir, 24 (Hususf) - Garbi Anadolu , re, birlik konı;cylnln toplantısından evveı. 

man tayuare arı milerde oturanlar su baskınından evvel ovalan hfilA suların istilasına maruzdur. Sovyetlcr tavassut teklifinde §ÖYle b'r iptidai temas, birÇ-Ok bakımlardan 
J tahliye edilmiş ve iki gün evvelinden alı- T b lı . d K bulunmuşlar faydalı sayılmıştır. Bütün bunlar, sulh ve • ,1, or a cıvann a erde çayı taşmıştu. • "it UZ0ffnu8 nan sıkı tedbirler sayesinde herhanği bir .. H . . 24 müsaıemet havasının muhnfaznsı ıçın ne bil 1 n Qf ere zayiata meydan verilmemiştir. Bu müd • ~la~lar k~yu~e gitmekte olan bir köylü . v. :l5ınkı ( A.A.) - Sovy~tıe: Bir yük gayretler yapmak ıazım geldlı;;rtnt v; 

ğ Edi aıl~in bındiklerl arabayı sular sürilk- l~gının Estonyadan Sovyet - Fm ıhti - bunun ne derece zor olduğunu gösteriyor. 
Londra 24 (A.A.) - Bugün üç Alman de.~ zarfı~da Kbar

1
aa

1
aç ·rnbc karasındaığki lemış, 19 yqında evli bir kadın olan Ay- lafında tavassutta bulunmasını ve Fin- Fakat biraz hüsnü niyet birçok müşkii.llcrl 

~" d 1 rı üzerinde uça - munakalcıt ara a ar a ve su as ınına ı - ku 1 ..J halled bU ktl B -yYaresi Şetland n a a h 
11 1 

d k rl t ba 
1 

şe cağında dört buçuk yaşındaki çocu- an-..Aiva Sovyet sulh tekliflerini bildir- 0 ece· r. u nrndn Belgrad toplan_ 
rak altı bomba atml§lardır. rıyan ma a e er e as e om zar ve ğu Nail ile birlikte boğulmuştur. Ay-- mesi~i taleb ettiği diplomatik mahfel- tısmın başlıca büyük hizmeti, mevcud havayı 

t . m balıkçı kayıklari!e temin edilmiştır. Dün . r berraklnştınnak olacaktır 
Adalarda verilen tehlike Jşare ı 1 8• rı. nin eesedı bulunmtl§tur. !erde söylenmektedir. Fakat resmi Fin .5 & · 

1 h bır akşama kadar yetmiş santimetre eksilmiş C 
saat sürmüştür. Atılan bomba ar ıç mah. fcllerindc bu haber tekzib edilmekı- alim Ca.aı.ıı. ..... ,., olan sular bu anda 120 .antimetre dil~ • -- "d m·•y 

hasar ikh etmemiştir. - müş bulunmaktadır. Almanya bu sen bütün tedtr. Berlindc hiddet .......... v·····u· .. g···o···s···,··a···v ... y ... a ... d ... a ... k .... , .. ········-
T V J 

• v k "' I t Karaağaçla Edirne fclıir istasyonu a -

Okat a l·sı 8 a e d h ·· · 1 ğ b .,ı k veı· " f d k • Kopenhag 2 4 (A.A.) - «PoJitiken• ;:r~ın a tren enuz ış eme e a~amamış- uv ını sar e ece mış gazetesinin Berıın muhabirine göre. Alman ekalliyeti de 
emr. ne ahndı Rusların hoparlörlerle Finlandiyalıla _ 

Kumaş tüccarı meğer eroin Alman Dahiliye Nazırı ra· •Almanlar geliyor• diye hitab et • faf ebf erde bulundu 
T k t Valisi k k · · 1 . .. • meleri Berlindc hiddet uyandırmakta -

Ankara, 24 (Hususi) - 0 a . aça ÇiSi lmlŞ bır nutuk soyledı dır. Belgrad 24 (A.A.) _ (Hav .. •): Yu. 
Saıtıhattin ilk zelzele günlerinde icıl .... 
't db lkA ·· .. !düğün- Emniyet Müdürlüğü memurlan evvel- Almanya. kiiçük çocuklara umacı ol goslavyadaki Alınan ekalliyeti hükil _ 
e irleri almakta ihma ar goru .. _ Welmar 24 CA.A.) - D. N. B: Almanya k · t ktecr tt uht Uf ~:..tekl 

den Vekalet emrine alınmıştır. Sürd Va- ki gün, mensucat tuccarlıgı namı altında dahlliyo nazırı Frlck bundan on sene evvel ma ıs ememe ır. me en m e ~ erde bulunmur-
lisi İzzettin Vekalet etmek i.izere Tokada bir müddettenberi eroin kaçakçılığı ya- Shurlııgen dahiliye nazırlığına tayini muna_ tur. Alınan ekalliyet! senatoda keneli -
&itmiştir. pan iki şahsı ya:kalamağa muvaffak ol- sebetlle yapılan bir toplantıda söylediği nu. Sovyet elçisi Londradan sinin temsil edilınesinl istemektedir. 

Gümüşhanede 3 
zelzele oldu 

muşlardır. tukta .~cmııttr ki: ayrılıyor 
Dun!ar Sultanhamamında Hüdaverdi Bugun, mllletimizln mukadderatı mevzuu. Milll korunma kanunu 

yarın mer'iyete girecek 
hanında 8 sayılı yazıhanede guya men- bahs olrluğu bir savaş knrşısında bulunuyo_ Londra, 24 (A.A.) _ Londranın Rus 

.. _ b 
1 

ruz. Fakat Almanya bugün Hltlerln ve hü - mahfelJerinde zannedildig~in g·· 
sucat tuccarlıgı yapan Haralam os a, ar- kfunetin etrafında olduğu kadar asla müt _ e ore, ya-
kadşı Angelostur. Bu suretle kendilerjni tehld tıulunmamıştı. Fransa ve İnglltere kında M~k~vay~ ~arek~t edecek olan 
zabıtanın kontrolundan uzak sanan kur- harbi tsUyorlnr. Buna sonuna kadar nall o_ Sovyct sefın Maiskı, ~ngıltere sefiri M~ 

Gümüşha 24 (A.A) _ Dün gece bu- ı kaçakçıların yakayı ele verişleri bir Iacaklardır. . kovaya avdet etmedıkçe Londrayn dl>n-
Ankara, 24 (Hususi) - Milli korunma 

kanunu bu Cuma günkü Resml Gazetede 
neşredilerek mer'iyete girecektir . Başve
kAlete bağlı komisyon kanunun tatbikini 
temin eyliyecek teşkilatı kurmak için fa, 
aliyete geçecektir. 

rada b. . ~e .dd u· · diğer ikisi hafif naz d .. f eticesinde olmuştur. Fafnl'r ejderi gibi, Inglltere bütün dünya. miyecektir. 
ırı ço şı e ı ve Ev tesa u n 1 . nın zenginliklerini muhafaza ediyor. Sleg • --------

0lınak üzere üç defa zelzele olmuştur. - Bir müddet evvel Balatta yı ~hmed rrıoo gibi Almnn milleti Fafnere knrşı mft _ J d• l 
\>elki zelzelelerde bazı binalarda h~u~e namında bir şahsın eroin kaçakçılıgı yap-ı ca<lele ediyor. Hiç şüphe yok ki Slegfried a pon ] p Otna tlart p eştede 
ffelen çatlaklıklar artmıştır. 28 I3irincıku-I tıgı zabıtaca tesbit edilerek Ahmedin evi Fafnerı yenecektir. bir toplantı yaptılar 
llUndanberi şehrimizde her gün yer sar- tarassud a!tına alınmış, bu torassud de- ı Bn d~nya se~vetlnln idllfıne bir tarzda ye 
Blntılar k b lın kt dır tmekte iken günün bırinae Ihsan nldcn tcvzllnl ıstemek Alman mllletlnln hıık Budapeşte, 24 (A.A.) - Muhtelif hü-

ı vu u u a a . vam e k.ıdır 

Şebinkarahisar 24 (AA.) - Son 24 sa- isminde sabıkalı bir ka~akçı~ın ~~eldin 1 on.rb demokrnsllerintn istediği ikinci bir kumet merkezlerinde bulunan birkaç Ja
at zarfında 4 hafif zelz~le olmuştur. Ha- evi civarında şüpheli bır vazıye e o ~ş-lversalllcs'dlr, 1648 deki Munster muahed~l.. pon diplomatı hafta sonunda burada top-

Dahiliye ve Münakalat 
Vekilleri Ankarada 

8ar Yoktur tığı görülerek kendisi yakal~nmıştır. l:hk- dir. lanarak elde ettikleri habMler hakkında Ankara, 24 (Hususi) - Dahiliye Veki-
. n üzeri arandığı zaman lo gram mı - ı Harbi zaferle bitirmek için Alman nuJ.le. bir mukayese yapmışlar ve beynelmilel li Faik Öztrak İstanbuldan, MünakalAt 

İngiliz - Amerikan şirketi 
Egede tütün mübayaasına 

başladı 

sanı d eroin bulunarak müsadere edil- ı tinin ınüttehld ve muıızzam kudretini orta_ vaziyet hakkında teatii efkhda bulun- Vekili Ali Çetinkaya da İzmirden bu sa-
ta~·ı~ a I ya ko)·ac:ığız. Biz bir Alman sulbü istiyoruz, muşlardır. bah şehrimize döndüler. 
mıştır. . l . katil namile marul tn~lllz sulhü değll. • ................................................................................................ ·-····· .. ·······--·-

Suçlu bu eroın erı .. . u ·rad Bi: hıırbl idare için en fena malt u.~ulftn 
Ahmedden aldığını soyle~ ve b ı c lnrıa .. yon oldu~unu ve Almanyada yeni bir 
.. ·ne de Abmedin evinde yapılan araş- lntlnsyın yapılmıyacatını söyllyen doktor 
uzerı · d · b l F i k ·· ı ı ö da mühim mıktar a eroın u un- r c soz er nı ~ yle bltlrml.ştır : İzmir. 24 (Hususi) - İngiliz - Ameri

lttn tütün şirketi mümessilleri Londra
~ İzmire gelmişler ve tütün nıübayaa
'Uıa başlamışlardır. 

tırma Alma>ıya, zaferi kazanmak için bu serle 
muştur: .. d .. 

1 
.. v •• e ce'bolunan ka- bütün kuvvetini sartedeoektir. 

Emnıyet Mu ur ugun 
. Ah d bu eroinleri Sultanhamamm-

tıl ıne , 
da Hüdaverdi hanında 8 sayılı yaz~a~e-

1 
.. Iık yapan Haralambosla aua-

de tuccar . B 
A lru.ian aldığını itiraf etmıştır. u 

dşı ~-ge ·ne yakalanan her iki suçlu cü-
ifade uzerı . 

.. 1 ·nı· ı'krar etmişlerdır. 
rum erı - A 1 

bir kaçakçıları bugun s ıye 
Beyaz ze . k 
. . mahkemesine teslim edilece -

5 ıncı ceza 

Dük dö Vindsor'un 
yeni vazifesi 

Londra, 24 _ Dük dö Vindsora Fran
~da İngiliz yüksek kumandanlığı" nez
~de yeni bir vazife verildiği soylen
ltıektedir. Dük dö Vindsor, dün umum lerdir.'.-----------

&tkanı harbiye reisi Sir EdmonJ ironside Bir ana kız ·m bı çakladı 
Ue görüşmüştilr. 
l ---------- (Ba!ltarafı 1 inci sayfada) 

ayyare kaçakçıJığ·ı davası Hatice bu dayakla da hırsını alamam1ş, 
.h •et eline geçirdiği ekmek bıçağını 

Ankara, 24 (Hususi) - Tayyar kaçak- nı a) k kızının üzerine hücum etmiş ve 
~ğı işinden suçlu Ruhi Bozcalının me~- k~p.~ra kuvvetile Saimenin kalbinin üstil

fen muhakemesine bugün devam edıl- butun 1 mıştır 
ltıi k t ne sap a · 

§tir. İstanbuldan gelen cevabda avu a y ag~ır olan genç kız celbolunan 
l';e ·b ~ r rn orası 

. cı in öldüğü bildiriliyordu. Kcy 1~~~. ı . hl imdad otomobilile Haseki hastane-
~~fus kütüğüne kaydedilip edilmedıgını 1 s~h k Idırılmış carih ana hakkında ta-
~k·k · · 7 ş b ta tehir e- sıne a ' <t·ı ~ ıçın muhakeme u a k .b ta bac:Janmıştır. 
ı ll'ııc:t' ı a l>' 

~ ır. 

• 
lngilterede 
Casusluk 
Londra, 24 (A.A.) - Memleketin milll 

müdafaasını alakadar eden bazı resimler 
çalınmıştır. Harbin bidayetindenberi vu
kubulan resim hırsızlıklarının on üçün
cüsünü teşkil eden bu hadise Middlesex 
civarında vukubulınuştur. Tayyare ak
samı ile bu resimleri ihtiva eden bir saıı
dık esrarengiz bir surette bir otomobilin 
içinden çalın~tır. Tahkikat yapılmak-

tadır. 
-----~~------~ - . 

Nurullah Sümer 
Ankara, 24 (Hususi) - Yilksek müra

kabe heyeti azalığına tayin edilen Nurul
lah Sümer bu vazifeden affedilmesini 

hükumetten rica etmiştir. 

Sabahtan Sabaha 

Sonu gelmez dava 
Krlstof Kolomb ile Maeellama maoeralan malumdur. Eski ileme bir 7enl dünya 

kaaandırdalu. Birineı.a ba lılzmeıtn.I praqa7a vurulmakla; ikincisi de Amerika 
nhşl.erl tarafından parçalanmakla ödedi. YenJ ke•fedllen koca Ameriu11 da 
Papa şöyle taksim etU: . 

- Yeşit banm adalarından döıi 7fiı mil rarbmdakl 7erler ispanyanın, tarkm. 
dakl parçalu da Portekiz.in! 

Ba taksimin tarihi batırunda kaldıtma söre (1500) dür. Bugüne kadar "' yilıl 
7al reçti. Papanın tak.dm! Ue buiinkü nuyet arasındaki münasebeti mukayese 
etmiye ne lüzum var. O tarihten buıüne kadar çok şey detişti. Çok şeyler kqfedU. 
dl. Yaln12 detlşmiyen bir te7 n.r. D!inya7ı paylaşmak davası" Kapılarmı mede. 
nl7ete aça:ı daha bir un doldunnı7ao Nlponhdardan milli vahdetıerl rene ayni 
larib çerçnesine riren Almanlara kadar siyıı.'let sahnesine çıkan kuvvetler hayati 
saha lddias.ile hep ayni köhne da.anın l>C.'!İne düşmüşlerdir. Aradaki fark rot 5:1.. 

blblerinin defişmesinden lbareı. An Üzerinde oynanan kanh haile hiç defişme
ml~tlr. 

Dunii dü~ünüp yarına bakarken in:sana teselli veren bir ışık görünür. insanla.. 
nn fikir seviyeleri cbalıa yükselir, umumi sükun ve huzur ihtiyacı takdir edillı 

ve bu sayede cihan uzun bir ıüJı:t1net devresine girer. 
Hayal de, ümtd de lezzetudir. Likin fikirleri sevk ve idare eden de daha üstilD 

ve d:ılıa cazib flkirter oldu~na ve mesai hücresinde .. aç c:akal ağartarak kat• 
paUııtan zavallı filime baş çevirmlyenlcriıı, siyasi ihtiraslar uğruna bomba patla. 
tanlara baş eğdlklerine ıöre ba ömld de kol. Bütün fenalık zeki dediğlnılı bama.. 
katte olacak! 
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SOK POSTA 

Şehir llaberleri J 
Esnaf cemiyetleri toplantılarmda 

ekseriyet tem:n edilemiyor 
Yardım faaliyeti 
devam ediyor 

Birleıik esnaf cemiyetlerinin varidabnın mühim bir Yardım tili komiteleri 
kısmının hastaneye sarfı ve diğer esnaf işlerinin liğvolundu 

idama mabkOm olan katil 
Ağırceza mahkemesi, soymak üzere girdiği evin 

sahibi polis Hasan Basriyi öldüren Nazım 
hakkında idam karan verdi 

sekteye uğraması bu rağbetsizliğe sebeb oluyor Zelze!e felaketzedeleri için Bayram 1 ncl Aln'ceza mahkemesi nakzen gö-1 nunun ciirmünil yakalanmamak ve bin-
. . . . _ günlerinde Eminönü kazasında 2696 lira, rülen mühim bir cinayet davasını dün netice cezadan kurtulmak için işlenmiş 

Esnaf cemıyeUerııun yıllık toplantı- mesi kuvveW mürakabe heyetleri bulun- Be oğl d 9329 lir 31 kuru Be k d karar bağladı. bir katil şeklinde gören iddia makamı, 
,__ ~- 1 • .+ B ft' · et . -rülm-~-..1:- y un a a ş, y oz a 
•n wı.ım,ur. u aene esn-, ~emıy ması zarun go ICA&.CUU. 45 lira, Fatihte 733 lira 20 kuruş. Beşik- Bir müddet evvel Nazım ve bahriyeli Nazmı hakkında ölilm cezası istemişti. 
taplantılarma rağbet etme~te~. Bu Bu hususta berberlerden biri ıunlan taşta 38S Iira 42 kuruş Eyübde 212 lira 21 Salim isimlerinde ild arkadq, Dizdariye- Fa1cat, duruşma sonunda mahkeme 
Jlzden konırel~r de,ne~nyet hisıl ola- söylemektedir: kuruş, tl'sküdarda ~ lira 5 kuruş top- de polis ~ B~ ~ _ 801Dl~a suçluyu ~za ka~ununun 44.'l ve 81 inci 
macfıluıdan talik .olu m lrtadır. c- Biz muayene cüzdanı alırken 25 lanmış, Kızılay merkezine 9430 lira 50 karar ~· -~ gozcülük. etmiş, maddelerıne ~vfikan 19 sene ağır hapse 

:r.naf hastanesı 20 yataklıdır ve tah- kuruş veririz. Ayrıca alaylı berberler im- kuruş teberrü olunmuştur. Bayram gün- Nazım ıse fflll ikinci kat penceresıne ~- mah~m etmişti. . 
mat mevcud olmadıjıııdan yatak adedi tihan olurken birer lira imtihan ücretine !erinde şehrimizde top!anan yardmun manarak, içeriye girmişti. Bu ıırada gil- Temyiz mahkemesi karan bozmuş, ye
u11rılımaınaktadır .. Hastanenin masrab tabi tutulurlar. Bu paralar, berber mek- miktarı 23,064 lira 75 kuruştur. Bugüne rültüyü duyan ev sahibi Hasan Basri ye- niden yapılan duruşma sonunda katilin 
~ ol~u.ğmıdan ~ırlefik esnaf cemiyet- tebinin çaıışmaaı içindir. Halbuki bızim kadar lstanbuİda toplanan paranın milda tlşerek ~-suç ~nde yakalamıi, ta- suçu ceza kanununun 450 nci maddesi
leri vandatının müh~ bir kısmını bura- cemiyet toplanan bu paraları cemiy~tin n 935 059 lira 86 kuruşa baliğ olmuştur. bancasmı üstüne tevcih ederek, dışarıya niD 8 inci bendine uygun görülmü§tür. 
p. aarfetmek zaruretınde kalmakta, dl- ' çıkartmıştı. . 
ler taraftan esnafın ifleri aekteye uğra- kasasına mal etmekte., hast~eye - yatır- F.ransadan tıbbi ecza geldi Hasan Buri, bekçileri ve zabıta me- Mahkeme, dün bu maddeye tevfıkan 
maktadır. 'Eanafın, cemiyet toplantıları:na ~tadır. Hastane ha1_11'lı bır muesaese- Fransadan dün bir miktar eczayı tıb- murlarmı davet mabadile havaya bir el Nazımın idamına karar vermlftir. 
nlbet ~tmeyifi bu yüzden neşet etmek- dir. Fakat onun bdtçem, yardım faslı a~- biye gelmiştir. Fransa hükümetinin zel- sillh attığı sırada, fırsat bulan Nazım Vilayetin sa olaklannı çalan 
Wir. ndır. Diler tar~ ~herler mektebeiz zele fellketzedeleri için göndermiş old~: koynunda laklachlı bıçalı çettp, ev sa- h k"f d"ld" 

C.enı.iyetlerin mevcud bütçeleri esnaf kalmakta, hergun binlerce vatandaşın ğu bu eczalar felaket mıntakasmdaıa hibiııin is&ftrıe hücum etmiı ve Hasan ınız lav 1 8 1 1 
lautaneaindeki yatak adediniıı çoğalma- traş esnasında hayatı tehlikeye maruz hastanelere görıderilecektir. Basriyi boJmmdan ,aralamak smetfie Mustafa isminde biri geçen Pazar gü-
ana kil.ayet edecek miktarda değildir. kalmaktadır. Dün yenfd• 28 Bnincanh ıeldi 61dflrmüştfi. nü İstanbul vilAyet dairesinin bahçesıne 
llalbuik birleıfik esnaf cemiyetlerine ka- Şehrimizde diplomalı berber adedi ae- Dün §ehrimize yeniden 28 Erzincanlı Katil, ba arada blhasıım lcartumala girerek, binanın su oluklarını çalınış ve 
Jldlı bulunan esnafın miktan altınıı bini ldz. veya onu geçmez. tl'~ tararı cala~· aelmiftir. Bunlar viliyet tarafından ha- koşan ev halkmdan Baariııin ollunu ve kaçarken yakalaDDl1flır. 
bulmaktadır. tabır ettiğimiz kiımlelerdll". AleKasul bır zırlanan ev ve apartımanlara yerleştiril- firar ederken kendisini yakalnwk isti- Adliyeye verilen suçlu, Sultanahmed 

Birleflk esnaf cemiyetleri reisi KAzı- imtthana tlbi tutularak ellerine birer mif, ia§elerf temin edilmiftir. yen iki bekçi ve ild polia memurunu da 1 inci sulh cezada yapılan durupnası so-
m tahlıl p,reU sayesinde çalıfan ce- vesikı ftl'ilenlerdir. Tili komiteler Jiivedildi bıçağı ile yaraJamıfb. nunda, 3 ay 15 gün hapse mahldilrı ve 
mlJetler ft emaf hastanesinin bundan Avrupada ve bilh1m Balkan tehirle- İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Bilihare Ajırcezaya 11evkedilen maz- derhal tevkif edilmltfu. 
_... esaalı bir telde bağlanması iktir.a rinde berberlik bir meslek olmUftur. LQtfi Kırdar bir muharririmize şu beya- -•· ___ .__._ ___________________ _ 

.tmektedir. Hastane ve birleşik esnaf ce- Mabmmel mektıebleri ve senit tıefkilitı natta buluDDW§tur: Poll•i• : Ticaret tılerl: 
mfyetlerfnln ayrı ayrı ellerle idare edil- mevcuddur.. c- Zelze!e feliketi dolayısile viliyet, • -----------------=-=-------- kaza ve nahlyelerimlzde teşekkül eden Dlln iki yerde yangın pkb bıtiklr kolli1100 haıln taplanıyor 
Mll•/errllı: ı Şehir iflerl: milD yardım komitelerinin bupne kadar Dün şehrimizin muhtelif aemtleriıı- Bugün saat 11 de ihtikir komisyonu 

temin ettikleri teberrü yekWıu bir mil- de iki yangın olmuşsa da itfaiyenin mıntaka ticaret müdilrlülünde topla .. 
l>eeiıyallan mnum mildir ID9a.mi Caddelere bepelmilel RJ11bet• yon liraya yaklqmaktldır. Tebenil hu- vaktinde müdahalesile söndürülmüş - nacaktır. 

Aakar.daa seldi leYhalan takılacak IUIUllda bir kolaylık olmak i1zere aynca tür. Toplantıda inşaat malzemesi ve di· 
1efk11 edilen tlli komitelerin vulfeleri . 9 x.- ban ithaJA üzerinde B!r müddet enel Künabllt Vekltfti Karaköyle Taksim meydanlarmdald .. itibaren rkez kualarda Nişantaşmda Rumeli caddesinde 5'""' t eşyası yapı .. 

tarafından Ankaraya çajtrılmlf olan 9eJl'ÜSefer işleri yeniden ttnzim edile- ~yardım ko::ıeıerU: intikal e~ sayılı Mo~yaya aıid Eviti apartımanı- lan ~ikiyeUer tetkik edilecektir. • 
Devlet Denizyollan Umum Müdür Mua- cektir. Dün belediyede tıoptman oto. miftir. Vatandaflarm bu komitelere m\\- nın kalorifer dairesindeki banyo boru- Bır Macar tleset laeyeti plc:lı 
Wlal Yunf Ziya ıtaıafatollu, dün tehıi- büs komisyonu bu hususa tııcelemiş - racaatla tebenülerini yapmalannı rtea lannm iistiindeki tahtalar tutuşmuş ve Dünkü semplon ekspresile bir Me • 
Dibe ~. tir. ~ tpNtli eW levha ya - ed-im. kaplamalara sirayet edeceği btr sırao&l car ticaret heyeti şehrimize gelmiştir. 

Umum !tllctnr Muavini Ankırada ka1- kın<!a yer mne tü:itAeak. naldı vası - itfeıiye tarafından söndOrülmftştnr. t • Bugfin Ankaraya hareket edecek o • 
dJlı müddet zarfında Veldlete 1daranm talan ba işaretıeroe gösterilen tekilde Ticaret Vakili Ankaraya kinci yangın da Beşlırtaşta olmuştur. lan heyet. Macar merkez bankası mü· 
lllllatelif tflerl hMJrmda tahat w maltı- hareket edeceklerdir. itti Hayrettin İskelesinde 19 numarada dürü \'e ~ki başvekil ail~inde~ kont 
-t vennil, 'bilhassa deniz bzalarıl'm g Al" . turdu v evin bir odasından Betlen, zıraat nezareti müşavin Mud-
110 len 19Pblı temler haJdrmda VeU- IJmaalar --- mldDrl ldr tetkik Bayram tatilini geçirmek ilzere ıehrl- ıyenm 0 

gu Vakttnd habe d ra'Y, ticaret nezareti kltibi umumist 
•la lrtı mize gelen Ticaret Vekili Nazmi Topçu- yangm ~· _ e r 8"!' K.eşerin. orta Avrupa takas şirketin • 

llt1 tenvir etmiftir. ıey atine ~ otlu dün aJrpmki trenle Aııbraya git- edilen itfaiJenin müdabalesile ateş bil den D. Çild'den mürekkebdir. 
Vekllet, Yusuf Ziya Kalafatoltuna bu Devlet Limanl•n İfl-:_tme Umum lfi- miştir. yümeden bastırılmıştır. Bu heyete. bugün teJırimize gelme .. 

hlusta alınacak tedbirler etrafında bnı diirft Raufi M8J11Ul llfinakallt Vekile- Vekil 6ğJeden evvel ve .onra Tiearet Meçhul hlr otamobll hlr kısın si beklenen Macar ofisi kAtibi umumısll 
taılmat vermiftir. tin~en ~~ talimat iherine dün ~ub Veklletine ballı teşekküllerde tetkikle- koluna lmclı Batorfi de iltihak edecektir. 

Umum Müdür llunbıi dün bu mak- sahillerimizde tetJrikler ya~mak üzere rine devam etmiı ve bu Mada şehrimizin 
2 

Heyet, Ankarada iki memleket ara • 
~ aJ•bdll' tefJeri çalırarak bir top- İlbndmma.bu-e~ etmiştir. . . birçok tüccar ve iktısadlyatçılarile gö- ra:V~=ı: ::;m1~UX:~ :: sındakt fktisad! m;inuebetleri geniş 
fDta ,.....,, bu m11de etrafında VekA- Umum Mü.~ eendub sahedillerlnkdebki ril§Dlüştür. . Tü kAn dün İstikW ~ ge _ lebneğe mııtuf mühim temas ve müz 
lltin kar bl!dirmlş, k . tetkikatı 10 gun aadar evam ece , u Vekil geç vakJt zeytınyağı ve tütün r • k l<!T'de bul caktl1' 
llır aw:::ı _ _ almaca tedbır- tetkiklerinin neW:elerinl Vekllete bildir- 1hr11C&tçılarım da kabul etmiştir. Cenubi çerken meçhul bir otomobil çarpqıış ve ::e ..- _ ....:._ _ ~a- _ ....:.. _____ ,_.. 

~. mek bere febr1mi7.e gelmeden Ankara- Amerika ile iş yapan bu Bıraeatçdar bu sağ bacalmı kırmıştır. Yaralı 90CUk ~ ~/ı ~h-'-b T~ 
DealayoDan •mum mldlrl 1a uJrayacaktır. maddelerimizin bilhnsa Brezilya 'ft Ar- Şişli hastanesine kaldınlmış. hldiseyi ve ır a er e,.ımızın 

Ankaraya ıitti Umwa Müdilr bilhaua cenub Uman- jantinde geniş bir rağbet g6rdülünil ve mütNkib firar eden otomobil hakktn • defJaml 2 inci sagfatlatlır 
Devlet DenizyoDarı Umum 'Müdürll larmm Taziyetinl tnceleyecek, bunlar- bu .ebeble bu memleketler'e bir ticaret d:;a~ta~h::kfka;:::ta:.baş=:la:nmışt::::;:.:ır.;... ____ ..:..:::::::::;:~:=:==::==::::::::::::::::~::::=::= 

llınhlm x..,..ı Baybora evvelki gün AA- dan walu ilam telenlerin ihtiyaçlarım muahedesi yapılması lüzumuna ileri silr-
...,. lftmlltlr. t.edJit edecektir. mişlerdir. ihracatçılar takas prbnlerintn ..-.. Bu Hafta S A R A Y Sin~masında 
.......................................................................................... tndlrfbnesinm ~raeab güçleştirdilinf cle 

Bir otobtls dan bir çocuğu çiğnedi 
14 J811nchld çocuk 11 metre aüriiklendı1den 

feci bir .. kilde ezilerek ölclü 

lllve etmişlerdir. 
Vekil itballt llmlted1er1nln ve ihraç 

birliklerinin faallyet1erile de yakından 
sonra aJüadar olmu, ft biran evvel faaliyete 
~ 1çm talimat venntştir. 

İhraç blr1iklerlnln fhraç edecelf mad
delerin tevzii Veklletce blrUklere blra
Jnbmftır. Bu birlikler tneearlan beı sını
fa ayırmıı ve tevziatı bu 11nıflara ıire 
,.,.malt brarlaştmmşbr. 

Bina -.eı}tlle,.f11h f-.ta tahakblrlm 
indirilecek 

OOrGlmeadf btr mnaftütyet tuanant, ller ._nida ftll uıon111n1 bmoa 
bmç doldaran m8'11lmtn en btlytık ve • eG38l fllml w 

VIVIANE ROMANCE ve ERIC voa STROHEIM 
taratmdaıa llarttwade bir tarzda JU1ltılan 

CEBELITTllll CASUSU 
ORljlNAL FRANSIZCA NÜSHASI 

Vaki amuml taleb ve ıı;rar berine 

BiR HAFTA DAHA 8ÖSTERILECEKTIR. 
1-'Nten : YUI FOU JURNAL en son dOnya baYadialerl. 

Bazı yerlerde bina 'ftrpd mlbllefle
rinln gayri aft nridatı tadil talebleri 0-

zerine bina lradlarmın tadile utrama51na ~-------------------------
ratmen, veJ'lllerlnln Mkl varidatı tize- L A..... L E 
rfnden, fazla tahakkuk ettirildllf anlasıı. 6A-----. 'nin 
mıftır. Malfye VeklJetl bu Jııususta feh
riırdzdeki allkadarlara yeni bir emir 
g~ndererek bu suretle fUrulen tahakkuk 
ettirtlmif olan bina ve buhran vergllerl
m. tahakkubttan tenzil edilmesini bll
dlnniftlr. 

Dün Tockopuanda, :-=na:_,,,...,.... ~·-·;:ıvi·;:·R ö LA R 
llt!mlyJe ·~ 'bir ••1& ...._ Otolıla ÇOCalu 1111' anda .ıtma almq \, J 
oımuftm'. • n ._. ,_. llrllkleml§tlr. ıtua, tel* 'l'IJ&tnın Twpebqa dram tmmnoa 

Şoför Alinin idare ettıll Maçka _ Be- fll la JM1J &t .._ pirtlde ezDme- .._ uat .,,. da 

yazıd battı otobGIÜ Harbiyeden yolcu al- • ve -..ı • 81 Nelr ıl ottur. O Kadm 
cbktaD sonra Tepebapna kadar gelmif- .. IDllr Ali ~ lllalll .-Slll aıı ıe mamada 
tir. ()tobös Toücıpana eadclsiııdea .- rafında tahktJaıta "ı'lemınttar. vak'a et- üWam ... , IO.IO da 

çerken, Halit bahçesi hizasında önilne Diln vak'a malra"aiı nlıldel nal ~ etl8111,or 
Nikola oııu Yani mainde H 18f1Dda btr huzurunda, belediye milhendlalerı ~ 
çocuk çıkmıştır· fındaa btif ~. 

Bayramı devam ediyor. 
T1ırk lıtusildılntn en nefiı bir şaheserL •• T4rk Saıı'atlıWı en nadide 

bir lnclai... Şan ftlmlerinln biricik harikan olan 

T0RKÇE 
HURMALAR ALTINDA 
CBMiLB 

Filmln
1 

l ıormı,..ıer_. Dadaklardan kalbe akan ate,n prtııannı duymı
yan ar_. Yaba ..--.. meet ol1111fnlar tlKtll'"ytntz· Bu eplı ftll8 
bOytlk muftflabJICle •• ecltJor. BQtlıı latanbal onu ıoımet 99 

..... l•lt lınabnı IMüaoak. n.'" olarak : Ola,_• "-Nlll 8111, en tw11u kuJatı olan cPARAMUNT mRNA~ 

Realdi 1 K 1 
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E~~aber:ikle biten beks maçı / ç;nı~'!!~:~• maskeliler 
letinde, cinlerin ö- .. 
lülere muaallat ol
duklan itikadı e -
lAa mevcuddur. 
Ve HUer 116mi1 • 
liirken cinleri kor
kutmak, uzaklq-
~ tçtn 6ltl 

s&nenler ~erine korkunç maskeler ta
karlar. 

* 12 phria saati 

L SLER 
Bu vazlgell• 
Ne ll•P•nına ~ 
Bir genç kız bir genç erkekle Re

'Vişmiş. bir aenedm fazla blrllkte 
gezip dolaşm'fr bana temin ediyor 
Jd. müsadlan evJmmekU ve araıa. 
nnda tereli ihW edebilecek biç bir 
bAdlle geçmedi. Mektubdm bir lld 
cümle ~inn- Mtiatear adlle 
bayan Sabriye diyor Jd: 

- cNi.şanlım bir yıl evvel Erzu. 
nuna gitti. yerleştikten IODl'a &-elIP 
)>eni aiacaktı. fakat iki tane kıa 
mektub göndeıdikten sonra sesini 
kesti. Ne olduğunu btlmiyorum. 
Şimdi ne yapmalıyım?• 

* Acaba bir hastaJı.k mı. bir lnza mı? 
Bu gibi bldiseler de. pek ihtimal 
vermem amma, gene mümkündür: 

- Postrestant adres vermek ve 
bir erkek imzası kullanmak şartile 
cevabh taahhüdlü bir mektub yol • 
layımz. tasa bir zaman içinde haki • 
kati anlarsmız. Netiee benim tah -
min ettiğim gibi çıJracak olursa ar • 

tık yapacagınız fe1 onu hatırdan çı
karmak ve birlikte cgeıip tozduğu • 
nma. mmanlan muhitinize unuttur
maktır. 

Bil' genç kızla bir genç erkek a .. 
ruında f8l.ti ihW edecek malıtyet
te herhaııgl bir hAdisenfn pçmer.Uı 
oJmı11 yetifımez. tlphmrin de uyan -
m1lftll4 olmuı 1Amndır. 

* Bayan cB. C.:ıt ye: 

- •Bahsettiğiniz para küçiik bir 
yuvayı hem de bir hizmetçisi ile re. 
fah içinde yaşatmaya kafidir. Fakat 
bütçeyi yapmasını bilmeli. Parayı 
h<!rke.c; sarfeder. fakat iyi sarfetme
yi bilen pek azdır. 

Bakınız, bu satırlan yazarken dl• 
limin ucuna iki kadın ismi geldi. f,ı.. 
ikat yazmaktan. hele aralarında bir 
mubyese yapmaktan çekindim. bel' 
ikisi de gazetecilik Aleminde meş • 
burdur. muhakkak başıma it çıka • 
rırlar. Söylediğimi tekrarla iktifa .. 
deyim: Bahsettijiniz miktar 1izt ya. 
şatır. hatıl ihtiyat payım da ayJr • 
mak sartUe. nıa: 
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C: Kü·L TUR MESELELERi :J 
Mekteblerin (Vakit cetveli 

davası) devam ediyor 

ez i RAAT:=I 
Okuguculara cevablar 

r······································-............. -....... -.. -.... . ..... . ............. , 
E Şeker pancarından pekmez nasıl yapılır ? - Erikle~ 1 

l~~~M~~~-~~~~,~~~-~O~o~~:.~~~~~-~~~-~~-~~~n~~-~~~U~~O~O~~-~~-~~J 
Yazan : Tarımman 

Kazım Nami Duru'nun Doktor 
Hayri Necati Ozbana cevabı 

Şeker pancarından pekmez nasıl ya- taraftan da k.ılı:k değiştirerek ta gelecek 
pılır? - Bağı, meyvası kıt yerlerde, ieker senenin çiçek mevsiminde bir arı halinde 
pancarı ı.iraatine ba§lanmış olması, köy- dışarı çıkar. Bu arı (dişi - erkek) çiftleş
lünün gıdasını çeşidlendirmekte hayli fay tikten sonra henüz çiçek halindeki mlııi
dalı olmuştur: Üzüm pekmezini bula.mı - mini eriklere yumurtlar. Bu yumurtalar
yanlar şimdi bol bol pancar pekmezi yi - dan hep birer kurd çıkıp meyvalara gırer 

Arnavudluğun (Tiran) kasabasında na- tedrisat müdürlüğüne beni lfiyık görmüş ders, yirmişer dakika teneffüs olarak, tah yorlar. Fakat yeni yeni yayılan bu pan - ve bildiğimiz zarar yeniden başlar. 
çiz bir redifi sani mülazimi idim; 1898 de olacaklar ki bu istizah suya düşt~. clid edilmiştir. car pekmezini bazı köylülerin becereme- Türkçede bu böcüye Erile Talaş Kurdu 
günlerim serbest olduğu için, ord rüştiye- Naçiz şahsımdan bu kadarcık bahset - Sıhhiye Vekaletinin levhası, bildiğime dikleri görülüyor. derler. Fen dilindeki adı: Hoplocampa 
sinde türkçe, coğrafya, tarih gioi dersleri mek mütevazı ruhumu rencı'de ettı·. Bazı .. 1n Geçen gun" kon11 crhı4.'"Um bir tarımman Fulvioornis'tir. gore, ya ız ilk okul çocuklarını nazarı .....,.-r> 
unutmağa başladım. Taburum benı, tah- kimseler, ikide birde askerliğimi bir ayıp dikkate almıştır. Bunlar 7_12 ynşındaki diyordu ki: c- Biz köylülerin yiyeceğe Çaresi kolaydır: Mademki bu işi yapan 
sil memurluğile (Berat) a gönderdi. Bı.;- imiş gibi, yüzüme vurdukları için bu bir çocuk!ardır; dokuz saat uyumaları zaru- verecek parası daima kıt olur. isteriz ki, böcü meyvaların içinde yaşıyor. O halde 
rada işim, haftada bir muhasebecinin kar kaç satırı yazdım. Okuyucularımı rahat- ridir. Bunlar bile Sıhhiye Vekaleti lev _ ekmeğinden tanısına kadar her şeyi ken- yere düşen bütün çürük erikleri toplayıp 
§ISlna çıkarak para istemekti. Boş günle - sız ettimse kendilerinden af dilerım. hasında, 8 de mektebe gônderiliyor. Bil _ dimiz yapalım. Çok zaman şehirlilerin ı yakmalı. Sonra her sonbahard l ağaç!arJn 
r.imi oranın rüşdiyesinde ayni dersleri ~ Doktor Hayri Necati Ozban bir yerde .ınem, bu levhanın umumi çi~ilerine dik- hor gördüğü kır otlarından bile faydala- dibini belleyip toprağa karışmış olan 
k~tmakf~ geçirdim. Galiba bu işte başaıı de yanılıyor: cİfadelerinizden programı kat edildi mi? O, bir ders vakıt cetveli de- nırız. Pancarı kendimiz yetiştiririz de, şe- k~rdla~ı aç_ığa çıkarmalı~ıi". Kışın he~si 
gostermış olacağ~ ki, mektebl~ alaka la- ı sizin yaptığınızı söylüyorsunuz. diyor. ğiJdir. kerini bol bol yemeğe gücümüz yetmez. korlenır. J?ığ;~ tar~ft~n ı~kbahard~ erık-
nan mutasarrıf ile memleket ileri ge - Bir kere 0 yazımda böyle bir <:ey yoktur· 3 8 . Çünkü onu para verip almak lazımdır. Ier daha çıçegı yenı sılkmışlerken uzerlt?-
1 l · D.l b d . . :. . ' 1 -1 ya<:ları arasındad!r kı çocuk ar - y . ( h' li b 1 ) ·ım kl d b en erı c ı e en en ne, dılersın?> de - bunu nereden çıkardıgyını anlamadım. k ., . . . ' Bu sebebden pancar pekmezı hır çogu - rıne ze ır u amaç serpı e e e u 
d·ı B' k b b' . eli . tı çocuk demıyelim ılk genç saat bıre . .. . 1 d di .. .. lı b'lir y l ·· d leyı· ı er. ır me te ınası ıste m; o yıl bı- Maarif Vekaletile altıkam da dört yıl - .. ' . . ' . muzu sahıden sardı. Gel gor kı kadın a - er n onu a na ı . anız muca e 

ld Abd··ıh "d' . . b . . kadar, beş ders gorebılır. Bu dcrslerın . . .. . . .. k . d k' .ı.."tü' ğ h"ble · apma na yapı ı, u amı ın yırmı eşıncı 1 danberi çıkartmakta olduğum aylık 'Ye- . . . . w. • • nmız bu ışın hunerını henuz avrıya - o cıvar a ı ·uu n a .aç sa ı rı y -
ld" .. .. f' f . ' hepsı fıJ.ar dersı degıldır. Ders vakıt cet- 1 d k' b' b k b h d rıl uçup yı onumu şere ıne mutasarrı ın ınhası ni kültür) adındaki terbive mecmuası do- ı· . . madılar.> 1 ı ır ı, ır aş a a çe ea. a arın 

üzerine, Berat rüşdiyesi liva idadisi ol -ı Jayısiledir Sonra orada bulunan zatların ve~ yapılırken fıkre, hıı;s~, har~k~te. ta. - Mutf.ak işlerine hem eli, hem aklı eren gelmesine meydan kalmasın. Yoksa har-
d ı..- d b . . · alluk eden dersler tenavub cttırılmiştır. . kl bo ·d B k bir u, ax:n e uraya resmen muallım tayın hepsi meslek arkadaşımdır. cBu progra- . .. . . . bır tanıdığıma sordum. O, pancar pek - canan eme er şuna gı er. a ımsız 

d'Icli B ·· B.. ·· k M'll !\I r 1 Derslerın muddetı 50 dakıkayı geçmez ve . . . . . . 1 y • 00 k. b" r· ğaçları ·eni ~ı b m. ugub' n uyuk ı et ~ ~c ~ın~c ı mı yapmadan neden İstanbula kadar üs- her biri onar dakikalık teneffüslerle ke-I mt-zın.~n muvaffakiyetı ıçm bana, yapı.ı- agaç k~e;retes~T e ı ':1 un a y . .. 
a zon me usu ar adaşım Nebızade tad hekim raporu almak zahmetini jhtı - . . .. .. .. . şun şoyle anlattı: den ırı e ı ır. 

Hamdi oradan talebemdir. 1 .. ? • . • İ sılmış ve 3 uncu dersten sonra tencffu-; 20 - Pancarı dilim dilim keserek tence - Meyvasız ağaçları. nasıl bt~damalı? -
yar ettınız · > dıyor. Rapor almak ıçın s- ı dakikaya çıkarılmıştır Bunlar ölçülmüş · d ğ 1 

1903 te kader beni Selaniğe attı; 190 t te ı tan bula gitmedim; mesele, terbiye bakı- . : . .. . ·. . . 1 reye doldurursunuz. Sonra üı.erini örte- Kışı pek sert geçm.ıyen ~erler e a aç an 
Se.lfınik idadisinde .~u~ufi ~efteri) ~u~llı-j mından beni alakalandırdığından, İstan- bıçılmış, oyle tertıb edılmıştır. cek kadar su koyup kaynatı.nı~: ~~c.arın son~a:d.a b~damanın bır mahzuru yok-
mı oldum. Gene Buyuk Mıllet Mcclısmde bulda bulunduğum sırada, Avruparla bile J?ilnyanın her yu:n.de dersler, her yaş- tatlısı suya ı;•lnı .... a ateşten ınuırırsınız. 1 tur. Bılakıs böyle yerlerde erk~n bud~ -
arkadaşım o!an Ali Canib Yöntem ile Ib-ı t , 1 Ik k .. t d h k" _ takı çocuk ve genç ıçın saat 3 de baş1 ::ır. Ayrı bir yerde fındık bilyiık.üği.inde nan ağaçların sonradan daha guzel gelıı-

• T • • ra\ay ar saygı azanmış usa e ım p· 1• a·, d b'l "Yl d . .. .. .. .. cJ 
rahım Necmı Dılmen oradan talebemdir- 1 . . . .. d" f"k' 1 • • d B' ın an l} a a ı e og e en evvel be~ ders kıracağınız kömür parçalarını bir torba· tikleri gorulmuştür. Kt§ı sert geçen ve o 

1 erımızı gor um, ı ır erını sor um. ı - k B 1 • t d d h d d . b · · · 'kbah 
ler. Gene ayni yılda Scliinik sanayi mek - 1 h k lb "t h d o un ur. u garıs an a a er erece e o- t ya doldurup tenceredeki ı:ıerbeti bu tor _ nu fazla olan yerlerde ıse u ışı ıı a· . . . . . naena ey c a mu e :ıssıs1ı> nı a nere- k 1, d .. . .. . • ~ . . .. .. d 
tebınde berrdese ve fızık muallımı oldum d k d • k t' d' u ar a oyledır. Yalnız otedenberı mek-ı banın üzerine dökerek süzersınıı. Suzu _ ra bırakmak lazımdır. Yol kenarların a, · · en çı ar ıgını ·es ıreme ım. . , . . · . 
Birkaç yıl sonra da (1907) Selanikte +.. • • • tebı an anesı olan memleketlerde, "11e - len şerbetin yu··z kilosuna 3-4 kilo hesa- bahçelerde ve parklardakı ağaçları bu-

.oana Sıhhıye Vekaletınde hıfzıssıhha 1• F d d .1 .. w 1 d · belli ba 1 kt 
Fransız lisesinde gene ayni yılda son - d . . . . .. se a ransa a ers er og e cm cv\•el ve I bile kireç tozu veya suyu katarak bir darken dikkat edilecek ş ı no a-' ' aıresı rıyasetıne neden muracaat etme - .. y ., • 

radan İttihat ve Terakki mektebi adını a- . . . .. ogleden sonra verı:.ır. müddet bırakır-==ınız Bu suretle dibine lar şunlardır: 
• . mış o!duğumu soruyor. Buna ıhtıvac gor- ~ · b d lı k · 

lan (leylı ve nihari Ticaret mektebi) nde d' .. k" d kt d~ : t Çocuklarda ve gençlerde rurmenage ya bir tortu çökerek üstünde duru bir şıra 1 - Rasgele şu veya u a ~smıye · 

1 

me ım; çın u o orun yazısın a ışare . ğ bi "zd · ip 
muallimlik ettim. Meşrutiyet beni hem . y. pan şey vakit cetvelı değildir; program - ka:ır. girişmeden önce a acı r go en geçu 
müşirlik yaveri, hem de muallim olarak ettıgı '~.ast.~lıklard~~ korunma levhala - ların yüklülüğüdür. Bizim prQgramları - Bu şırayı bulandırmadan başka bir ka- hangi dalları nerelerinden kesmek lA:mX' 
buldu. 1910 da Selanik ~keri rüşdiyesine 1 rı. nı gor~um ve bılıyor~ım. Bu levha.lar mız bu nakiseyi en az havidir. Okutma u- ba aktarıp içindeki kire-; tadını kaybet - geldiğini iyice hesablamalıdır. Bu suretle, 
fransızca muallimi tayin edildim; biraz 1 a~asındakı rn.ekteb .~ocugun~n .sıhhat?e su ilerindeki bozukluğun da surmenage , rn~k için bir miktar eksi yoğıırd veya sir- yapılabilecek hatalar baştan önlenmiş °" 
sonra vilayet beni, arzuma rağmen, Se - aıd ol~n vakıt tevzıı umumı bır mahı - yaptığı malumdur. ke kanştırırsınız. Bu iş de bitti mi ye - lur. 
lanik vilayeti maarif müiettişlitine inha yettedır. y , üniversite talebesi surmenagedan bah- niden kaynatmıya baş1arsınız. T:l ki kı- 2 - Budamaya evvel! kurumuş dalla· 
etti. Nezaret de uygun buldu. Maarif mu- O lev'ha çocugu saat. altıda Kaldırıy~r,, sedemez; çünkü onlar mekteb talebesi varru gelsin! Eğer kaynarken fazla köpiı- rın ve ağacın şeklini bozan kısımların çı
fettişi olduktan sonra askerlikten çekil - t~valet y~ptırıyor, yedıd~. kah~altı ettı - gibi ders okumazlar. Profesor rnuaılim de' rürse 'bir dam~a zeytinyağı veya süt dam kanlmasile başlanmalı, sonrl\ esaslı bu • 
elim. rıyor, sekızd~ mektebe gonderıyor: Altı- ğildir. Ünivernitede talebe vakitlerinjn latmak kafidir. Hemen sinişir. Böyle ya- damaya gir~ilmelidir. Kesilen dalın a-ğa-

1898 den 1910 a kadar askerlikten baş- da .kal.kan ?ır ~cuk, n~ kadar uz~.ktan j' çoğunu seminarlarda, laboratuvarlarda pılan bir pekmez tatlı kahve rengini alır ca biçim8iz bir çatlak veya sıyrık yap .. 
ka muallimlik de eden ve daha mc"şru - gelırse g;ıs~, nihayet bır çeyrek sure - geçirirler. Üniversite öğrenme değil. a _ ve hiç de üzüm pekmezini aratmaz. Vasa- maması için dikkat etmeli ve dört tarafı 
tiyetten birkaç yıl önce Selanikte çıkan cek tuva etıle gene o kadar devam ede -1 raştırma yE>ridir. Henin mekteblikten ti hesabla 100 ki1o pancardan 20 kilo ka- kesilmedikçe dalı kamrrnamalıdır. 
(Baıhçe) mecmuasında pedagojik yazıl<ır cek kah~altısı~dan sonra saat altı buçuk- kurtulamadığı iddia ediline ona mes'ul dar pekmez alınır. 3 - Dibinden kesilmesi lAzım gelen 
yazan bir adamı maarif müfettişliğine la- ta, haydı yedıye çeyrek kala evden çı - olanlar cevab versin. Erikle'T neden kurtıarıı.r? - Hastalıklı da11.arı ağacın gövdesile bir seviyede ke&
yık görmemek doğru ise, Dr. Hayri Ne- k~r, .~ekizde m.:~tebde .bulunur .. Dem~k cSağlam akıl, sağ~am bedende bulu - ağaçlarınızın erikleri fındık kadar olun- mek doğru olmadığı gibi uzun bırakmak 
cati Ozbanın, benim askerliğimi öne sür- kı ı:nudafaa .ettıgım vakıt cedvelı _çocu~u ı nur - Mens sana in corpore sanoı, lôtince ca her halde farketmişsinizdir. Birçoğu - da doğru değildir: Derin kesilenler de, U• 

müş olmada hakkı vardır. Beni Edirneden sekız~e. dersıne başlatmakla, Sıhhıye 'e- bir meseldir. Bunu söylete.ı tecrübC' ve nun üzerindeki deliklerden zamklı ve pis zun· bırakılanlar da sonradan çürükfüli 
tanıdığını söyliyen bu zat (yüzbaşılıkt.m kiiletının levhasına aykırı hareket etme - aklı selimdir, tababet değil. Ben trıbib 1 bir su .akar. Bu eriklerden birisinin içini peyda eder, en iyisi kesilecek dalı (dal 
müstafi - müstafa değil - maarif m'.ifetti- miş oluyor. değilim; fakat beş çocuk bÜ'--Ütmüş bir deşerseniz, orta yerinde tahtakurusu gibi yastığı) denilen kab3l'tınL-ı üst tarafın • 
ii sıfatile) demekle ona liyakatsizliğimi Yalnız levhada dikkate değer bır şey baba, on binlerce talebe yetiştirmi? bir kokan beyaz esmer renkte bir kurdun bu- dan kesmektir. Yarı bellerinden kesile -
göstermek istiyor. Ben bu vazifeyi ken - var: c9-12 mekte-b, 14-15 mekteb, 16 mü- muallim surmenage denilen kafa yor _ lunduğunu görürsünii.z. Bu kurd meyva- cek olan~arı ise bir gözün üst tarafından 
dim aramadım, bana verdiler. talea•. Bu demektir ki çocuk öğleden ön- gunluğunun ne olduğunu, nP.den ileri gel- nın içini yedikçe pisliğini 0 delikten dı - ve hafif meyilli olarak kesmiye dikkat et 

192i yılında birinci Türkiye Büy.:lk ce üç. öğleden sonra da bır saat ders, bir diğini bilmelidir, elbette. şan atmaktadır. Zaman geçtikçe erik yu- melidir. Böyle itina ile kesilen daJların 
Millet MecliStndeki meb'uslardan bazıla- saat de mütalea ile meşgu! olacak. İlk o- Çocuk tabibliğinin bile hususiretleri muşar, çürür ve nihayet yere düşer. yeri süratle kapanarak ağaç daha uzun 
rı da benim eski askerliğimi öne sürerek kul çocukları için doğrudur bu. Zaten de olduğunu, her tababet ;çinrle mekteb ta- Erikle birlikte yere düşen kurd t'Jpra- ömürlü ve yakışıklı olur. 
Maarif Vekilini istizaba çektilerdi. Orta öyle yapılıyor; fakat 9-12, kırkar dakika (Devamı 11 inci sayfada) ğa kanşır. Bütün kışı orada geçfrir. Bir (Devamı 11 tnci !a.yfada) 

demez de .. bir şey oluverirse? ... 
- Neden tereddüd ediyorsunuz .• 

(Arkan var J 
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( Stanley) ile ( Livingston) un 
maceraları filme çekildi 

Bundan 70 sene eV'llel bu maceralar 
bütün dünganın alô.kasını celbeden 

belli başlı mevzulardan biri idi 

.. ,,. 7 

cSon Posta• mn zabıta romam: 60 

Yuan: CEVAD FEHM1 
• 
lsticvab devam ediyor 

- Mavi elmas hikayesine inanmış gö
ründüm ve böyle bir elmasın mevcudı • 
yetine kendi müşahedelerimi ileri süre • 
rek onu da inandırdım. c(Portekizli ınü .J 
hendis) bu elması ele geçirmeden biz ge • 
çirelim> dedim. Leyli Hanım Vafidi i ta-' 
nımıyordu. PdklA kendıisini P'ortekizlt 
mühendis sanabilirdi. Ondan mavi elma., 
sın yerini öğrenebileceğimizi ve Porte -
kizli mühendisten evvel bu meşhur mü
cevheri ele geçireceğimizi söyledim. Va
fidis kandı ve (Vasko dö Goma) rolünü 
oynadı. 

Necdet cevabını bitirince Rıdvan Sa
dullah ayağa kalkarak serkomiserin ya • 

nına gitti, eğildi ve kulağına bir şeyler 
söyledi. Serkomiser deriınl yerinden fır
ladı ve dışarı çıktı. O avdet edinciye ka
dar isticvaba da fasıla verildi. 

Bitifik odadan akseden gürültü ve se9-
lerden cinayet masası şefini!l bir yere te
lef on ettiğ1ni anladım. Fakat burasının 
neresi olduğunu ve ne konuştuğunu öl
renmek mümkün olamadı. Yalnız telefon 
kapanacajuıa yakın serkomiaeıin cnıilm
kün o'an süratle ptiriniz!> emrini ver • 
dilfni duyabildim. 

Bet dakika aonra Osman Bey tekrar 
içeri girdi ve Rıdvan Sadullah suallerine 
devam etti: 

- Peı. Necdet Bey hem Vafidisin li
ze bu i§de cürüm ,erikllği ettiğin . söy • 
lüyorsunuz, hem de kehribar ağızhkl!l ay. 
ni günün ayni saatinde onu katil diye 
ortaya sürmiye kalkışıyorsunuz. Yoksa 
kehribar ağızlığı bizim bulduğumu? ye • 
re siz koymadınız mı? 

- Ben koydum. 

- Bu işi niçin yaptınız? 
- Meseleyi büsbütün karıştırmak için. 
- Peki Vafidisin sizi ele vereceğin-

den, ona (Vasko dö Goma) rolünü oynat• 
tığınızı söyliyeceğinden korkmadınıı 
mı? Hem bu size iyilik yapan adamı ı» 
lise teslim etmek, kahpeliğe tenezzül et-

llr' Dikkati Roman baraa 
bitmedl. Arkam 11 lncl .. ,ı.c11ıc1u 1 
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Alman - Rumen petrol anlaşması 
üz r"ne i giltere ted ir aldı 

.. 

(~tarafı ı inci sayfada) Balkanları Alman hayat sahasının bır 
Romanyayı Galiçyaya bağlıyan hat ciizü addediyor ve şimdiki halde Balkan-
Maahaza Moskova radyQSU, Dedin hü- Ia:ra karşı arazi emelleri beslemiyor Al 

kfımetinin Sovyetler nezdinde teşebb5- manyanın hakiki h~fi muhtelif Balkan 
satta bulunarak, Romanyayı Galıçyaya devletlerile aktettiği itilafların kendisine 
bağlıyan Cernauti - Lwow demiryolunun temin ettiği iktısadi menfaatleri tarsin 
aynen muhafaza edilmesi ricasında bu- etmek ve mümkünse inkişaf ettirmektir. 
lunduğunu bildirmiştir. Balkanlarda harb çıkacak olursa, Al-

ıHabrlardadır ki Sovyetler, işgal etük- manyaya yapılan petrol, hububat, hay
leri Leh topraklarındaki demiryolu hat- van vesaire nakliyatı duracaktır. Bir ab
lannı Sovyet hntıanna uydurmak üzere, luka diğerine inzimam edecektir. Hitle-
bu hatlan tadile başlam~lardı. rin karşılaşhğı yegane müşkül Besarab-

Petrol nakliyatı yayı yutmak istiyen Staline karşı giriş-
Halbuki bu demiryolu hattının t adili, tiği taahhüdleri yerine getirmek, fakat 

Romanyadan Alrnanyaya yapılan muhte- bunu yaparken de harbe meydan verme
li! eşya ve emtianın nakliyatını ciddi su- mektir. 
rette .güç'eştirecek mahiyettedir. 

Petrol ihtiyacını ancak Romanyadan 
tedarik etmekte olan Almanya için ise, 
nakliyat h\.lSUsunda çıkacak herhangi bir 
müşkül hayati bir mesele şeklinde telak
ki edilmektedir. 

Yeni pnzarlıklar 
Bu husustaki Alman talebinin Sovyct

ler tarafından is'afı. iki devlet arasında 
yeni bir pazarlık mevzuunun mevcudiye
tine de1il sayılmaktadır. 

Roman:vndn neı;;rodi)cn buıun 

Rumen pet olleri 
Galiçyanın Sovyetlerin elinde bulunan 

kısmına Alman kıt'alan ve teknikcileıi 
gönıderilınesintlen maksad Romnnynya 
karşı silAhlı bir tecavüz hazırlamak de
ğil, Ga!içya şimendiferlcrile muslihane 
bir şekilde Rumen petrolunun transitini 
tem!n etmekten ibarettir. 

İngiliz gazeteleri Romanyanın bütün 
petroı ve çelik istihsalatını hükı1rnetin 
kontrolu altına koyan yeni Rumen ka
rarnamelerinden bahsettiler. Btı karan-
nameler Rumen devletine pctrolu tama
mile müsadere ederek imtiy-az1ı kumpan
yalann itirazlarma ve bu knmpanyalar
Ja aktedilen mukavelelere rağmen kime 

f 

SON POSTA 

Bir doktorun gUnlDk 
notlarından 

Vücudda teşekkül 
Eden taılar 

-Z-

' 

Dlhıkü yaznnızda viieudda fbtfralm\ın 
nasıl vukua geldiğini ve lhtlrakat tam 
olarak Tflk1 olmazsa meydana gelen bir 
çeı.ı: iğtlclat hastalıklar meyanında taşla

rın da teşekkül ettiğini izah etmıştlk. 
o halde blr vücudda ~ teşekkül etme_ 
rr.esl için ilk büyük ve esas şart yenilen 
;emı:klerin tam olarak ihtirakını temin 
etmf'k.tlr. Bunun için fazla yemek yeme_ 
mcll. Hakikaten birçok o turak hizmet • 
lerde bulunanlar, açık havada yürüye_ 
miyenlerin yedilt:Jert yemekler JAylklle 
ynnmıyor ve vücudün öte.sinde berisinde 
ta".'2.ZZWlta se'beb olur. İrat ve k.!sbl sebeb 
lerle yağlı ve ~lşman olanların fazla yağ, 
ağlr etler, .sucuk, pastırma, beyin, hav_ 
y:ı.r, kaşar, ıeytln, baklan; börek Te.Saire 
g!b! ağır yemekler yemeleri a.sla caiz de_ 
ğildlr. Yc~U sebzeler, meyvalar, sütlü şey_ 
lel' bu gfbller l~ln en güzel gıdadır. Ban. 
knl:ı.rda. dairelerde çalışan memurların 

sabah ve akşa.m hiç olmazsa ynrım~nr 

BaaL açık b:ıvada yürümeleri ve hemen 
herkesin tramvaylara, otobüslere hücum 
etmt-mesı ve yaya olarak evine dönmeler! 
~k ş:ı:yaru tavsiyedir. Bu gibi fınzalara 
dfıçar olanların münka.bız olmamalan; 
içki içmemeleri de aynca tavsiye olunur. 
Kalı-vl maden suları d a son derece hüs. 
nü tesir hruııl eder. Fakat bir defa kum 
Vı! taş tnhassul ettikten .sonra bütün bu 
peı bizlere riayet ile beraber artık tıbbi 
~ helkl cerrahi tedaTller de mevzua 
bahsttr_ Bu da tabii nl!e doktorlarına ald 
işlerdir. 

İkincikhun 25 

Belçika bir hücuma maruz kaldığt takdird 
(Baştan& t inci sa,ta.ia) ı İngjlterenin icabında taahhüdlerini 

etmediğini Çemberlayndaıı. sorm~. · suretle yerine getirebileceğini mütnl 
Başvekil lnı saale, 192S de akid: ve etmekte olduğa cevabını ver.miştir. 

1936 da Londrada teyid edileA. Locama Bunun üzerine StewaTt, aşağıda 
muahede.sile İngil.U - Fransız deklar~s- suali sorınuştlEI': 
yomınu ve Brütseldeki İngiliz büyük el- Taaı-ruz ııasıl tesbit edilecektir. T 
çisinin n Ağustos 1.!l}9 tarihlııde Belçika didi ta1Hb eden taarruzlar mı lazın 
balına verdiği izahatı zikretmek sureti~e İC!lbın~ hakikaten bir taarruz mevc• 
cevab vermiştir. • . 

Stewart, Belçı1raya verilen garantinin olup olmadıgı hakkında• kım karar v 
tatbikini temin edecek askeri pliinlarm reeek'l 
şimdiden hazırlanmış olup ohnachğ1m Ç'emberla.yn bu suale. hükfunetin 
sorması üzerine, Çemberlayn hükumerin rar vermek hakkını muhafaza edeC€ 
bu mes~leyi büyük bir itina ile tetkik ve cevabını vernı~tir- (.A.A.) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi : 2G5 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Diğer ~tan Ro~an ra büklımeti dl", 
Roımı.nyadaki petrol kuyularını devlet 
kontroluna tabi tutan blı kanun neşret
miştir. Bu kanun mucibince, Rumen pet
rol kuyularına mt'h"b bulumın bilumum 
ecnebi sirketler. bükfunet tar.ıfından Al
manyaya verilecek petrolun miktsnn1 
artırmak fü.ıere. istihsalıltlanndan devl;?

cam isterse ona sntmak imkanını ver- ıı----------------ll 
mektedir. Bu kararnameler Rumen d<!V-

te de bir pay çıkaracaklardır. 
Romanya n ~:ımnnın TAJndnida 

neşrettiği teb i w 

Romaııy?' ajanc;ı. petrol kuyuhın -
nın tensiki hakkında bugün Londrada 
aşaihdaki tebli~ neşretmiştir: 

Petrol ve müc:takları Rornanva ihra
catının vüzde 62 sini teskil etti~ ci -
hetle. Romanvadö• kuyuların işletilme
si. petM1ün dabilde istihlaki ve d1ğe.r 
memlPketlere ihracı isini telif ve tan -
tim il~ mestTUl olmak üzere merkezi. 
b ir tC':;kqfit ihdaı;:ma lüzum hasıl ol -
mu"tur. Bu makı;:adla 15 Kanunu!':ani 
1940 ~rihinde kahul edilen hususi hir 
kanun mucibince bir ofis teşkil edil -
miştir. 

Yeni petrol efisi 

Kaımn. mezkur ofise. evvelce şir -
ketlere verilen hntivaz esası dairesin • 
de kuvularm irıkişafmı kontrol saWıi
yetini vermektedir-

Petrol meselE'"i; ve yeni bir netrol o
fishı"n ihdası. Romanva hükiımetinin 
milli ic:tihsalfıtın arttınhnasım ve telif 
ve fan:.7;mi temin maksadile hazırlarlığı 
umum\ plana dahtl hulunmaktadlr. 

Hiılen maden ('Fl'rlficrtrileri için de bu 
na b en7er bir ofis iiıdas edilmek üze -
redir. 

lefüıe Fransız, İngı1iz, Belçika ve Ame
rikan sermı:t~en1e işletilen ve petro1 u 
Almonyaya satmak istemiyen ynhud da 
evvelce petrollerini İngiltere ve F:-ansa
ya satmış olan kumpanyaların mukave
metini kırmak imkanını verecektir. Bun-ı 
dan sonra Rumc.r devleti petrol kumpan
yaJarmı Almnnyaya mal satmağa icbar 
edebilecektir. 

Alm n fazvil;feri 
Binaenaleyh, Almanya Rumen devle

tini bu şekilde hareket etmesi için taz.yik 
edebilecektir. Bu tedbirlerin ancak Al
man tazyiki altında ittihaz edildiğini ila
veye lüzum yoktur. 

Kral Karo!, bu tazyike şüphesiz ki 
memnuniyetle boyun eğmemiştir. Fakat 
memleketinin kara hududları üzerinde 
her tarafından tehdid a 'tında bulundu
ğunu hissettiği için tehlikeyi bertaraf 
etmeğe çalışmıştır. Bununla beraber mu
vakkat bir zaman için yaptığım bu tah
minin hilafına olarak Romanya Alman
yanın veya müştereken Almanya ile Rus
yanın bir taarruzuna uğrayacak olursa 
kimden yardım istiye<:ektir? İtalya Ro
manyaya bir Rus taarruzuna karşı yar
dım edecektir, fakat bir Alman taarruzu 
karşısında Roma11ya ne yapacaktır? 

Hakikatte Romanya ancak Fransanın, 
Rusyanın ve belld de Türkiyenin yardı
mına güvenebilir.. Ancak müttefıklerin 

zaferi kendisine emin bir istiklül temin 
B ütiin bu tt>dbirler miinhasırtın Ro- cde.bi'!ir. 

many;ımn dah;li ihlivaıcları s f:>cllllc Berlin, Romayı iknan çalışıyormuş 
alınrn •c:tır ve dıc:arrda bac:lrn iirlü tet - Pnrls 24 (A.A.) - Balkanlar ve Yalnnşark 
sir el ""'lnec:i ;c;n Jıicbir seheb yoktur. üaerlndckl ~hllke İtalyayı endişeye diişlır -

f . • t• müştUr. Berlin, Rusyanın bu mıntakalara 
n!!ilterenın vnzıy~ 1 tnarruz ihtimali hususundnki İtalyan endi_ 

Lon~ra 24 ( A.A.) - Rcuter ajansı - şelerlnf teskine çalışmaktadır. Bu sabah bft_ 
nın di'l"lomatik muharriri yazıyor: ltün Fransız gazetelerinden. çıknn mann tşt.e 

Ru..~en oetro_l cnd~strisinin Alman • mı;~~~ Pnrlsien gazct.esı. Berlinden nldığı 
ya tarafmdan ıdaresı husasunda Ro - bazı DY.llümata istinaden diyor ki: 
manya ile Almanya arasında hasıl ofan 16 Kinunusıınlde, von Rlbbentrop ve Hess 
yeni 2nlaşma1ann Armanyaya mühim Mussortnlye gönderflmek iizere bir muhtıra 
miktarda Rumen petrolü mübayaasına projesini Hltlere tevdl e~erdlr. 
iınk" · haıva Aiıruınyadan .hJçblr !.avzlh isteme_ 

ar; v~np ve~:diği~i anlamak Ü - mi oim'atln, Alman .bükilmetl harb hedef -
zere. lng:ı~tere ~ukiimetı bazı tedbirle- ı.c~ ve bsrbln ortaya. çıkardığı muhtellf en
re te\•('sc;ul etrnıs~ir. t.eı:nasyonaı meseleler hakkındaki vazlyetl 

Bu hususta Bukreş nezdinde henüz ni 11nh lüzumunu hfssetmektedfr. Berlfn, Al 
hiçbir tec:ebbüste bulunulmamış ise de manyanm sadık bir müttefik kaldığına İtal 
bu m~ksadla icnb eden vesaik Londra- yayı ikna etmeğc çalışmaktadır. 
da topl<ınılmaktadır. Btı l:luhtırada, eğer harb ic.ab:ı.tı olarak 

Blumun bir makalesi emniyet tt umumi tahaffuz bakımından Bal 
. Ji:anlarcm baaı ha.rekctıet yapılsa bile Al • 

Parı.;, 24 (A.A.) - Popu1air~ gazete- man - Sovyet siyasetinin İtalyan m enfaat _ 

cBu t azyikin mahiyetine ve manasma ya Alınan. mnkavem1?t.ıne maruı. kaımaltsı _ 

I 

Anka ra borsası 
Açllış • kapanış !4/11940 Flatlan 

ÇEKLER 

Lordra 
Ne"'·-York 
Pnrls 
MH:ıno 

1 Ster.Un 
Açılış_Kap.ın ı' 

!>.al 

Cen.e\7e 
lıı\msterdnm 

l:lerlln 
Drübel 
Attna 
Sofya 
Prf.d 
.Madrtcl 
\"arşon 

Budape4te 
Bükr~~ 
Belgrad 
Yokohnma 
Stokbolm 
Moııkon. 

100 Dolar 
100 Fran 
100 Lire~ 
100 İs'Yiç. P'r. 
100 Florin 
100 Raylfm. 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
I OO Çelı: Kr 
100 ~ 
100 Zloti 
100 P engö 
100 LeJ 
100 Din ar 
100 Yen 
100 isv~ Kr. 
100 Ruble 

130.19 
2.9282 
6 .G575 

29.0317 
50.3144 

21.8225 
o 965 
1.5925 

13.3& 

23.3525 
Q.96& 
3.065 

S0.915 
30.8275 

Ergani 
Esham ve tahvilat 

19.85 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sivas • Erzurum I 

• 1' v 

19.67 
19.05 
19.15 

80,000. 
L l R A 

PARA B~RiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRA iYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en :ız 
50 1irası bulunanlar.ı senede .f defa çekilcC'-'3-k kura ile ~ağıda.ki pla -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ace t 1,000 Liralık 4,000 
4 
4 

il 

" 
" 
• 
" 

500 • 2,000 
250 • 1,000 
100 • 4,000 

50 n 5,000 
40 • 4,800 

Lira 

" 
,, 
" 

40 
100 
120 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT~ Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan apğı 
diişmiyenlcre iknuniye Ç'lkt1ğı t akdirde % 20 fadasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyi~ 1 Birincika.mm. 1 Mart ve l Hazf. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

-

sinde Almanya tarafından hali hazırda lertnt gliz önünde tutacağını g&termeyi is' _ 
Balkanlıır üzerine yapılan tnzyiki mev-ıtlhdaf eden rn&talenlar ileri sürillmektedir:. 
zuubahs ed<>n Blum şöyle yazmaktadrr: Bu muhhra kat'iyen t~in ediym: ki, Rus .. 

.. . ıun asl:ı Ib.lynn..Macar mcıınfünl 1hlfıle te 

gelince, oylc zanncdıyorum ki Hitler şebbüs edemez - .t!P~~~~;;;;;;;;.mmms:ı::.rı;;;;;;;:mı:a:mllllmı:ııll!!::mallCZ::=t::tiZ::;;;ıımm~=~::'.~:'.:::::::~~:;ı.;:;;:z:wAll~ 
İnhisarlar Müfettiş Muavinliği rdüsabaka İmtihanı 
inlu arl3.1' İdar~de münhlll 100 Ura ücretll mUtett.iş muavtnHklerl lçtn lS/Mnrt./940 C ırn günü saat. onda Slrkecldekl tefti:} tubesı biJ\Mında huk\&k, ıu.ülklye., yüksek t l 
~et \ e lktls:ı t mekteblerlnden mezun tnllbler arıı.cında bir müsabaka imtihanı yapı : 
lJl ak ve muvaffak ola.nlardnn lüzumu kndnn dcreoo sır.asile mı.inhallere tayin edile 
ce~tir. Tallblcrln iki Mart/940 Cuma.ı:tesl saat 1.3 e kadar bir Lstlda ue umum Mü : 
dür?ül!'c mfirac:ıat etmeleri lftzımdır. 

Al anılar. §ru'tlnr, ve müracnaı tstldasınn bıı~lo.narak vesikalarla tmtıhan programı 
t.af.,UAU mürn~st ~üddet.ı. zarfında. Umum Mildürlfıkten şifahen ve ııosıa ne tnhrlren 
JstenebDir. c5CO• 

Grip, Nezle, Nevralji, Baş, Diş, K rı bk," S o w u 
a'gınlıkları ve ağrıları teskin eder. 
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,,_111,. "Son Posta,, nın Hikayesi ,_n~ Felaketzedelere 
1 Kı metli köpek 1 Londralıların yardımları 

•Son Posta• nm tarihi tefrİ.kaSI: 121 

BINIİRDllEll 
IA T AKINANISi iiııırnıııııı.. ?viren: Hasan Ali Ediz ·••• 

yınız!. Köpeğimi sıze zorla vermıyo -
.. Dubov ile Knap.s, karşılıklı oturmuş rum ya!. Lüzumu yok!. Ben size iyilik 

" 

ıçıyorlardı. .. mak bir lutüfte bulunmak ıstedim. 
D bo k .. - · Milk Knapsa goste - yap ' 

Yazan: Reşad Ekrem 

Musa Çelebi ve taht u v, opegı ayı Hey Vaıhrameyer, konyak getir!.. 
rerek: • . .. Emirber Vahrameyer biraz daha kon -

- Enfes bir köpek, harikulade bır ko- ak tirdi İki a!hbab birer kadeh daha 
· t ıbir bakı • Y ge 

pek, dıyordu. Şunun sur.a ;na . a de . konyak doldurdular, ve düşünceye dal-
nız!. Ya1nız şu surat, ~~ agız duny su _ dılar .. Sessizlik içinde yarun Faat kadar Gibi tuhaf, biraz laübali ccvablar al -

mıştı. Öyle ki, bir aralık, saraya ge~diği -
ne bile pişman olmuştu, hatta, kendisine: 

Deyip durdu. Muradın arkası dönüktü. 
ğer! Bir merakllSlna duşse, yalnız şu bir vakit geçti. 
ratı için iki yüz ruble verır!.. Inanmıyor Dubov önündeki şişeye kederli keder-
rnusunuz?. Şu halde siz hiç bir şey anla - li bakarak: 

- Devletlıi vezir buyurun, padişahı -
mız sizi bekler .. dedikleri zaman, her ta
raiından buz gibi bir ter boşanmış, boğa
zına cellad kemeri geçmiş gibi boğuk bir 
sesle Canpuladoğluna: 

Sadrazam ise, onun :yüzünü görmek isti • 
yordu. Paşanın sözünü kesmesi üzerine. 
Murad döndü: 

mıyorsunuz!.. _ Peki, Milka dişi olsa ne lazım gelir? 
- Ben anlıyorum, fakat .. · . . . dedi. Sizin içi daha iyi değil mi?. Köpek 

-Söyle! 
Dedi. 

Z ~ HaHs Ingıliz za-
- F.akatı ne?.. agar.. dı'şı· olursa yavrular. Bunun yavruları pa-

ğ • b' f' ası var Ya has-
arı. Harikulade ır ırm T t'. 1 Aman .ra gibidir. Kim olsa seve seve satın alır. 

- Paşa karındaş, hakkın helal eyle, 
Murad han huzuruna çıkanın ... 

- Şevketlıi nadişahun ... l\Iusa Mele it 
~elebiyi bu kulunuzun sarayına ,gönde -
rın .. ben de varayım kullarınıza nasiha' 
edeyim.. iste padisahımız.ın sizlerrlen e
sir,gcdifü yoktur. Bu kadar makbu1ii va 
mer.ırubu oJan Musa Celebivi rrö:r.derdi .. 
ler. benim s:ıravı.mdadır. Dcfter·dar ve 
Ha~an HaHfı> saravda n1avdı onlnrı da: 
verırlPrdi. Size de Iavık olan budur k1 
l"~dic:ahımızın habrına riayet edin Musa 
C~lı>b;dPn vazl!ecin divevim. İnsallah ü .. 
middir ki Musa Çelebiyi ellerindı'n hal5s 
0 dPriz ... 

sasiyeti, ya koku alma kabı ıye ı.. Bilmem neden erkek köpekleri bu kadar 
Yarabbi, ben bu köpekteki kC1.ku _alma ~a- seviyorsunuz?. Dişi köpekler bin defa da
biliyetini hiç bir yerde görmedım. ~l - ha iyidir. Köpeklerin dişisi hem ci:ıha mak 
kayi daha yavru iken k~a satın aldıgımı bul, hem de insana daha ba~lıdırlar .. Fa-. 

.. bleye' Ha -
biliyor musun?. Tam )",ız ru .. , kat mademki dişi köpeklerden bu kadar 

Demişti. Canpuladoğlu Mustafa Paşa 
sadrazamın korkusunu görerek teselliye 
çalışmıştı: 

- Devletlfı sultanım .. var git, sıhhat 
ve devlet ile dönersin padişah huzurun
dan ... 

rikulade bir köpek! Kerata Milka .. E - nefret ediyorsunuz, o takdirde Milkayı 
debsı'z Mı'1ka!. Gel buraya!. Gel bakayım ı ı 

Dost memleketlerde zelzele felaketze

delerine yardımlar devam etmektedir. 
Bu meyanda Londrada teşekkül eden 
yardım komitesine hergün mühim mik

tarda eşya teberrü edilmektedir. Yuka-

Receb Paşa, kubbe altından arz odası
na kadar, mutad merasim ile ~ötürüldii. 
Fakat, Babüssaadeden girip de. dilsizler 
arz odasının ceviz üzerine .sedef kakma 
nakışlı kapısını açar a~maz, bir kere dur
du ve gözleri karardı, düşecek ~ibi oldu. 
Yanında bulunan bir kapıcı. sadrazamın 
bir fenalık geçirdiğini anlıycırak koluna 
girdi. Receb Paşa . i~11den: cCellad Ali ... > 

diye mırıldandı. Ta karşıda. bir kanadı 
aralık duran diğer kapının ağzmda cellad 
Kara A 1 i duruyordu. Sadrazam arz oda -

yirmi beş rubleye a ınız .. 
buraya!. Benim güzel köpeğim!. u _ Hayır yavrum, hayır; bir tek kapik 

Dubov Milkayı yanına çağırdı ve 
0

!.'1 bile vermem!. Evvela: Bana köpeğin hiç 
iki kulağı arasından öptü. Dubovun goz- bir lüzumu yok; saniyen benim param 

Dördüncü Muradın vii?ii bemhpvaz o! .. 
du. n: .. ~Pnbire Mirler ıtibi bağırdı: 

lerinden yaşlar boşanarak: . . . 
- Benim sevgili köpeğim, senı hıç kını yok!. Bunu önceden söyleseydin ya!. Mil-

d. söy'enmeğc b.ışladı. 
rıdaki resim, Londra1ılann teberrü et

tikleri e§yalar büyük elçimiz Rüşt'l Aras 

önünde çuvallara konulurken alınmıştır. 

- Musavı ec::kiva istemez ... necPb Pa-
c;a. o m'>c:um Ml"uğu sen ;stersin ... 

seye vermem. ıye ' . ? ka. defol şuradan!. 
Beni seviyorsun değil mi M~a.. k Vahrameyer, tavanın içinde yağda piş-

Dubov birdenbire kaşlarını çatara miş yumurta getirdi. İki arkadaş yumur -

DPoi. VP c:;onra. DPli 'Hiisevine rföndfü 
- Devletliı veziri dısarı çıkar ... 

njvp ilavf" Ptti. Deli Hüseyin, dPV vii .. 
cudü ile, Rı>cı>b Pas:mın v:-ınına ~ı>lirke?J) 
"~rır~1?am. Ü?n .. ine. bir ,:ı.,ödan 1.-rırkunq 
bir kava dt>vrilivormuc:: P'ibi irkildi Al ve 
rnor c-irı>kli viin corablı>rı ile. DPli Hü!'e
trin. •mc.c:iz iJPr'nrnis ve :Receb Pasanın salı 
"knltıı~11ııa ~rmisti: 

Lord Loyd Türkiyeye hitab ediyor 
haykırdı: d 1 tayı yemeğ. e koyu1dular ve tavyaı temiz-

H d . bakalım defol yanım an ... Londra. 24 (Hususi) _ Türk _ İngiliz sına SÜ1'üklenir gibi girmişti. Murad. pa
- ay 1 

' • · üs lediler. şanın bu hali karşısmda ~liimsedi ve 
içinden: Kirli ayaklarınla doğru apu!etlerımmik - Dubov dudaklarını silerek 

K daha yavru en 
tüne bastın!. Evet naps, . . _ Knaps, dedi, siz çok iyi ve namuslu 

.. ble vermıştım. 
ben bunun için yuz ru b' bir çocuksunuz!. Sizi böyle eli hoş gön-

zelzele felaketzedelerine yardım cemiye

ti reisi Lord Loyd yarın akşam (bu ak-

şam) saat 6.55 te Britanya imparatorluğu 
- İnşallah senin o .ı;tününü de görmek 

müves"'er olur koca zorba bası ... 

Fakat her balde bu köpek bu kada~ ır dermeg~ e acıyorum. Siz şu köpeği beda-
. B' d f olsun ava gıtme 

paraya değerdı. ır e a z va alınız!. Ben onu size hediye ediyorum. 
halkı namına 'Iürlöyeye bir hitabede bu-

Dedi. Gözlerini Rt>eeb Pasanın saps3rı 
olm~ yüzüne dikerek, sahte bir iltifat 
ile: 

- 'Rııvurun dPvlı>tlı'l ve7ir .. ~rli~h! .. 
Tl'l•? """'.,..n~ .. r Sİ?i nıc::ırıva çıkarırız ... 

p,..,.ı>b Pasa. l!ÖZ]eri kararmış, sesi tit • 
lunacak, felaketzede'ere karşı İngiltere-

;.;. 1 t bulamadığıma yanıyorum. a - k k 
tse ırsa . t aktan Knaps içini çe ere : de gösterilen samimi hissiyattan bahsede-
vallı köpeğim hareketsız o ~ - - - Kardeşim, dedi, ben onu nereye gö- cektır· . 

- Bre Jal:ı hoş geldin ... dPdi .. Havırlı 
haberdir İMallah ... rek: ' 

Bütün kabiliyet!erı sonup . 
mahvoluyor. . . ·n se _ türeyim?. Ona kim bakacak?. 
gidiyor. işte onu satmak istey:aıısanı _ _ Lüzumu yok, lüzumu yok efdldim, Lord Loyd vaktile Türkiyede bulun-

bebi de budur. Knaps, onbu sa 'nnettar almayın!. Mademki istemiyorsunuz lüzu- muş, Türk samimi dostu olmuş bir adam-

Receb P:.ıc;a. arz odasının inci1f al ı>thıs 
sediri üzerinde ba~das kurup oturmuc: o
]an Muradın eteklerini öptü. elpençe du
rarak: 

- C::nvknHı"ı nı:ırli.,ı:ılınıı benim ıılu pa .. 
.:l;.,"ı.,,..., , .. ır .. 11.,lı l'vfı•c:" rolebiv"' hir kag.. 
ilim ,.,\lchır . TTn.nııın~ hı>nim gibi hin )ru. 
lıın fn'l;:ı nJ.,,,l"I .. V;ı11ıılı """Oi"lal-ıım bu E>e
ı,..;,,., .,r;ı.<;1rır1.ı:ı J.ıat ve riil 1"ıc; lafı ıterPr. Şe
ı,;n k"rııırfoc:m17 mpr'hıım ~ultan ()cman: 

ı B"tön hayatınızca ana m, ., O d 
~:İ-~a~ınız!. Şayed paranız kafi. ~el _ mu yok!. Fakat nereye gidiyorsunuz. - ır. ------------- - ~evketlti mıdic:ı:ı'hım ... dive k"'Kf' -

lPdi.. İnc:a1Jahı Tq<>la bıı fitnevi dahi hu 
kulun vahstınr .. Ve padis'.:ihımın bir kı -
lıM hata ilisrnez .. 

r t bırakırım. Eılı rub turunuz!. 
mezse onu yarı ıa ına Knaps gerinerek ayağa kalkmış ve ş.ap 
le veriniz, onu size satayım!. kasım eline a1mıştı. Esniyerek: lstanbul Valis; VB doktorfar1 

Bursada 

"'::ın;:ı rıbn ic1nri tPkr'>T' ntrne1PriT'~"'1 kor~ 
k,,.r,...., nıırli..:ı'l,ım... 'Rıııııı ı:::rnrmnktense 
'hn,., lr11l11n bin oııre ecFlme{!e hazınm p~ 
ni"''l h1TY1 .. . 

Knaps içini çekerek: · _ Artık vak.it geldi, dedi, Allaha u; -
- Hayır yavrum, dedi, şayed Mılka er-

Muradın yüzünde arı bir teb<-ssüm en 
kuvvetli cimrileri ilP bf.lir<li: 

kek olsaydı. eh o zaman bellu de satın a- marladıkJ. Bursa (Hususi) - İstanbul vali ve 
- Biraz bekleyin. sizi teşyi edeyim!. ~led1ve reisi Lı1tfi Kırdar ile İstanb'..1-
Dubov'a Knaps beraberce sokağa çık- lun ta~ınmış profesörlerinden on kadar 

- 'ı:JPrhüibır ol Recı>b P:>c::-:ı ... YPni<'tin 
ekmeı7im lı,:.~§1 nlc:ım .. dedi. Sa<lra:ı:;ım hir 
an tPrNfrfüd ettiktPn c:mı .. ıı nıific::.,'hın 

v{hi\nci" haS'll olıı,.nk ifr•lnc::i~1 rlı·lP'ri dik -

"O.,,l;".,,Jı 'J.r,.,,.lrıınc ,, ... 1.ıır v'>c::1vorchı: 
'T'<>'htı c:<>ltanııtı ııl'urunı:ı Musa M,.l,.~j f~ 
,.:ı., nfTV'l,:.k ••• lırdun. Fakat... . t! . 

Mül· . Dubov büyük hır hayre e .. 
azım · · dedı 

- Milka erkek değil mı ımı~ ' · kııfü• takib ederek zivarPt maksadını ar - "Rıı inılc-An"'17dı. F'~ksıt, bu ihtila\ 
zetti: lTonrıicinin hlıtfan inrı:,.;ımesi ile neti -

tılar Hiç konuşmadan yüz adım kadar I d kt hr' . · · t t · 1 d' · .. 'lk başl Dub 1 o or se ımız.ı zıyare e m1ş er ır. 
vürüdüler .. Soze t ıyan ov o - . • 

A·Jrols d ~.en!. Peki si1.ce Mılka er -
"MJ un 05• ,_,_ • . . • ' Ha ha 
kek değil de nedir? Dışı mı yanı·· 

du: Istanbul. v:a·~i .. şe~fine ~ar klübde 
_ Acaba şu köpeği kime ver.sem der- bayramın ıkınCT gunu belediyemiz ta-

- °RPnim ~vlcetli'i n-.ırlic::ılıım .. pc:ldvıı l"P'"""'"Plr ,,ı., .. .,q. Sf"'',.,.;ı; c:~kisini r>c:kiva
lM anlamaz. RıılımPtH hııb:nı•'7 ~11lt:ırı '"''" "1 iTınpn knrtı:ırm::ık miimkün mü idi? 
AtımPrl ,,,..,, rqmf~dP nlan fihıPr.HPrin Thtilılln ı-<ır<:J c::aravnn '"'1:lh1a kı:ırc::ı koy. 
b.qotbn jctpıiflclerlmiz has bahrPd.,.dir. pı:ı- m::ık hiııl.>rrp m:ı!;'nm ~ıhrnın kamrıt ~ 
df.qahınıı7. bf7P rnılıın VPrsin n<>rlPr.. nl VPTf' nnlmıpk ilnmpl<"ti cıanrazam Rf'ce9 
astlacıık1ıırm arnnrl:ı Allan (l'ÖSfPrmivr> ki P;ıc<ı. Mı>c:ıı jvfplpk <"'lf'lebi hakkınria SÖV"' 

taht l~n dola~ak ihtf.mali \'ardır... 1 "ıiilc1Prirını> c:ıımimi isP vözdc<:ini nııun e

H .. daha er har. Bravo sana doğrusu!. enuz 
kek köpekle dişi köpeği birbirinden ayırd 
edemi yorsun!. 

sin ?. Sizin tanıdığınız falan yok mu?. Gö raf•ndan bir çay ziyafeti verilm:iş. zi
rüyorsunuz ya, köpek iyi ve cins bir kö- yafete İstanbul metbuat takımı ile di-
pektir. Fakat bana hiç lüzumu yok!. ğer misafirler davet edilmiştir. 

Knaps gücenerek: • 
- Siz beni kör ''eyahud çocuk zanne~ S::ıdrazam su~u<ıttı. 1\.fnrı>"•rı kııc::l"n H"'rl"'ıı hic J<:nıc::e alam:ı7<lı. J\forıı<l Delt 

yüzücülere göndereceğim!. Varsın deri - catı1nmı. ı:renieo :ılnnına rl"rin 'hfr ci711i h-ı- ·ı::Fic:ı>••iııp c::rı..:ır:ı7.a-r,.,ı hır,,.kmasım isarel 
sini yüzsünler!. Murdar köpek!. Pis kö- c;ıl olmustu. VPı-incfpıı :ı&ır biT' lııırPkntlp nt+i l?n,.,,.b Pac;a. Mıır-ı!iın ayağına ka • 
pek!. Odanın dört bir tarafına pislediği kıtlkan p~dJc:ı:ılı ocak bııc:ınn kPdar l!it - n:mnı· 

_Bilmiyorum kardeşim; hcnim bura- ================:ıı:::::= 
da nereden tanıdığım olacak?. 

Jl! dedi Tabii o dişi köpek!. wyorBUnuz, . ed 'se 
- ~kolsun doğrusu!. Siz ne~. ~ ı 

benim de bir kadın olduğumu soyliye -
ce'--· . ı Ah Kna:ps!. Bir de f!(ıya fen 
·~ımz. m bu 

ınektebini bitirmişsin! Havır yavru d · 
katışıksız bir erkek zağcrrdır. Hem e a-

. Za -
lelade bir zağar olsa gene ne u;,e. · · 

ğarların şahı!. · beni 
Aff d . . Dubov amma, sız - e ersımz 1 Bu 

Adeta budala yerine koyuyorsunuz.· 
halinize doğrusu güceniyorum. 

- Lüzumu yok efendim, satın alma • 

Knapsın evine gelinciye kadar iki ah
bab tek bir kelime bile konuşmadılar .. 
Fakat Knaps arkadaşının e'ini sıkarak 

kendi evi.ne girmeğe davrandığı sırada 
Dubov, öksürerek mütereddid bir eda 

ile~ Aacaba buranın deri yüzüciikri kö
pek kabul ediyorlar mı?. diye sordu. 

- Her halde kabul ederler .. Maamafih 

kat'i olarak bilmiyorum!. . . 
- Yarın onu Vahrameyet'P. ve:!\,.:.~erı 

26 
.son Po!laı nın eaebi tefrikası: 

Sisli Akşam 
Nakleden: Neyy'-T Kemal 

ı ı ayrılık acısını arttırmaktan baska 

ı 
arını d d'' Bütün sözü şu oldu: . eve ya~ıyamaz. Kara_;.ım an ~memem. 

- Ya ..• Dernek doğru iını~ an tahid Bevle evlenecegım. Leyla Hanı -
Korkarak yüzüne baktı1!1. Etrafı ~ _ ma söz verdim. . . • 

8i.s içinde bir toprak re~ı almıştı. _ Bütün maze.retın bu ıse. nene la-
rei{im parçelandı. İstem~en_: _ .zını, sen Leyla Hanımı bana bırak. O 

- Oh Hah'.ik. dedim. lstıyorurn z~ nim sözüme itiraz etmez. 
rıetme ... Ben ... Ben de ... Belki se~~ be_ Sade bu değil, Vahid Beyi uyalamak 
Viyorum. Fakat buna mecburum. jstemivorum. d -·

1 
· 

çare yok. . ., _ EJbf-tte oyalıyacak . egı sı~ ... 
O toprak ren,ıinde bir canh~tk ~~~~i Gözlerinde övle hoş bır tahak~u~ var 
_ Ba~ı. rare mi vok? Bcnı sev ıg . . tt nefret eden ben; ııı.uti hır.c?"' 

h ~a " . ller" bı - kt ıtaa en . .. t k ,..," 
ir kere duyduktan sonra senı e - 1 'k 'b. bas e. ğdi~mı sıos ermeme ı~-
k , cu gı ı H m rrenç kız bu :ra ır mıyım sanıyorsun. .. _ klara bakıyorum. an.-.. ,.. " . 
Ne iyi ki ortaıarda ki1'11:5e yoktu. ~~- ~~iku':lde dudakların ~k terc~n:.ım;erı-

kü ... Başımı kendine çektı. Ve ... Du . dinler de. bu ba'kıs1ara ~aş e,E!TJ1c.>Z. 
larımı Öptü. . A nı _ Hir ... Hic: ... Bir \•altıt ... Oyalıya -

N r· . k. öamesı:ı. Halu - ~. . 
,__ a ıle, cennetı ımse r. · 1 cenne- cak degılsın. . .... "k kec:iyor) Er-
"'un buse.sinin yanında muhavye (Her sözünü bır opucu · · eçti_ kü 
tin binbir zevki ı:ıönük kalır. 1 k"kleri o\·alamak zamanı çoktan J! . k" -

B. • .. ·ne tutu - ' d c:onra ''av benım u-trkaç saniye b.-ıs donmesı .. u- cük hanım. Bun an ~. ı 
dum. Sonra tıpkl rü\·adan uyı:ınır :.ı~~·ol cücük karıma ttöz ucıle ~akm~ .... k' 
Yandım. Hayır ... Bu; sonu _gelmez ıı .. _ _ Ben seninle evlen.~t!ecegım !··· 
kendime hakim olmalı ve buradan don Sözlerim acL fakat ,gonhını bu eşs1z dda-

d til arhoştu O vamm a 
Jl'ıeliyim kikaların saa e e s ·d aeını Bir 

"Tor • • d · - k lsa umurum a F,. • 
.ı"\,olun~ be~ıme dola !· . nlat başın _ ya ... Dun va yı 1 sis 'beni boğucu bir 

d - Benımsın artık. Şımdı a saat evvel şu koyuşt ş·mdi bu yerlerin 
an sonuna kadar. hava ~bi ~u~altmıd ı. m~nnet duYuyor -
- J:Iayır, hayır! m. t _ tenhalıgı gıbı ~!1a ~ . en kh 

yetişmiyormuş gibi dün mutfağa girerek mi~. or:!cla. P'()z,Prhıi alı:.vlPrP rlikrırrık - P:ırHc:;ahım .. Musa r'elebinin kılın!I 

.A dUTJYlU<rlıl °Bir miinnPt. ::ırz oıfacıın~A . ''"'- hafa l!'!?Jir,!':P .. L.-n ku]urıu bı'n nar,.a ettı'r._ bütün etleri yeyip bitirmiş.. di mah - V'"' ,... .. 
nan l'ldunlann c1tırtısmchrı Vı> alı>-u harıl- Df'>rli. Murad. ı.srar etti: 

'fık! .. Cins bir şey olsa gene iyi: Alelade tı~nnan bao:kıı M>s i•itilmp,li. NihavPt. 
sokak. köpegı~·ı. Neyse, geceniz hayır ol - Sultan Mn~rlm. sPm. hırkırır ıtibi emret- - Rre la'a h~n Musa C<'lebiyi P"ÖZÜm-

1 K tt: den s<ıkınırım. O bir nazlı ve nazik celeı-
sun.. naJl6: - Söyle bakalım Receb Paşa ... Ben- bidir. Yakında Mısır eyaleti ile cırağ et-

- A'laha ısmarladık!. den ne istersin?! meği düşünürüm ... Musayı bugün Mısıra. 
Diyerek evinden içeri girdi. Sokak ka- &ceb Paşa: gönderelim ... 

pısı kapandı. Dubov yalnız kaldı!. - Şevketltı padişahım... (Arkası var) 

- EvJeneL-eksin. H~m de on beş gnne Esa8 sebebi nasıl sByliyeC'ektim. beni bu tarafa çekti. Pansiyonuna gele • 
kadar. Aı1ik seni ibu pansiyonda yalnız İnclgülüm, söyle bana, ikimizi de cek değildim. yalnız, yaşadığın yerleri hiQ 
bırakamam. Ahp Nazire halama götüre- bedbaht etmiyeceksin değil mi? olmazsa uzaktan görüp ;{eçmek istiyor .. 
ceğim. Bunlar işin teferrüatı. .. Sen asıl - Ellinde mi? .. Ağabeyin benim gibi dum. Görüvorsun ya, bu saadeti bize ge
sövle beni seviyor musun? Bana çektir - kimsesiz, fakir bir kızla evlenmene razı ne onun eli hazırladı. 
dik1erine pişman mısın? olur mu? Beni kendi çocuğu gibi sever. Babanı 

- Seni seviyorum Halfık. Bunu belki Bir .saniye sustu. Sonra: sevdi_ği için seninle de avrıc:ı al:ikııdar. 
de ben de şimdi anlıyorum. - A~abeyim son derece iy5 bir insan- Kendin gözünle görmü~sii?ı. Mademki at-

tık defa uzaktan bir gö~e belirdi. Ve dır. Belki fazla bedbin .. Bunu da hasta- leni eskiden tanıyor. Ağabeyimi de ikna 
volun öbür başında 'kayboldu. Ha1Uk ir - lığına vermek lAzırn. Eminim senı bir ke- ede<>ı>ktir. 
kildijr;mi ~örünce: re görürse QOk sevecektir. Görüvorsun ya, korkulacak hiç bir şey 

- Benim cici İncigülüm, derli, ne ka - - DUn g3rdil. yok. 
dar da cekingensin. Kalk, biraz dolaşa - Şaşırdı: - Var. HaJUk. Levla Hanım aııl<ıftı: /!. .. 
hm. Kwıdaki ~azino bu havada bomboş- - Nerede? i!abcvin ailenize söhr<'t ve mevki sa.Jıibf 
tur R:ıhat rahat konuşuruz. - Halanlarda ... Hanımefendi hPni ve- o'mrvan aileden kız "<'km::ımıya ve>minlt 

Kalktık. Koluma gireli. Çantamı bir e- me~ ça~ı.ştı. O da orada idi. Halan imiş. Rr>nim AilPmfn ~<ınret:I şöyle> dur ~ 
lin". elimi kuvvetli avucunun arasına al- ~k hoş insan Halılk. Bana son derece sun. bir de kınk tarnfı \'ar. Anneın meş.. 
rh. Bu çantayı ~eçen sene bavramda Şa- yak~nlık .~öster~. Yabancı dc~ilmlş. Al- ru bir izdivacın çocuğu de~l. Babasila 
zive Hanım hediye etmişti. Kim derdi ki lemı eskıdenberı tanıyor. Hattll bir va - annesi birbirlerin' d r •d'kl . h ld 
böy'e mes'ud bir ıl!iln görerek, dünyada kitler babamla. nişanl~nm1şlar. Ben{ nasıl ı e ıce ı:;eı,; 1 erı a 8 
Pn ~evdiğ"imin. biricik sevdiğirr in elle - oksıvacağmı bı1emedı. nedC'nse evlenememisler. Annem i:ı.i ve·~ 
rinde tasınacak? Fakat ağabeyinin sinirlendi~ vüzün - ti~tirilmlş, fak:-ıt ne olsa babasile :ınnesi-

Gazinova kadar ona, Vahidle evlen - den akıyordu. nin hatası Jıayatında bir lc>ke j!ibi kal ... 
meZSf'Tl'l LevJa Hanımefendinin sözüm - - Şeker 1ı.a1acığım. Seninle tanışmayı m1ş. Bu leke zaman zaman benim bile yü. 
den dnndiilfüme hükmedeceğini ısrarla öyle istiyordu ki. .. Kestane korusundan züme çarpıldı. 

]attım. Tabii pazarlığın ic yüzünü, asıl dönünce ona seni sevdiğimi itiraf etmiş - t · 
cın . (Ç ) N · · · 1 b'l - nc1Kiilüm sevgilim ... mevzuun kendisi olduğunu söylemedim tım. . : . . ~ azmının . yenne ge e ı -
amma 0 sezdi galiba... Miitemadiyen mem ıçın elınden gelenı vap~. Fakat Cevabı buse oluyor ve bu cevab dünya .. 
re ... , de. Maçkada. o ~ece locada gas - ~~:va11eri boşa etkh. Or_ada b~a etmedi- da hiç bir sözün veremiyeceği ~bir. he~~ 
terrliITTm Yahancıhbn ~bebirıf söyletmi - ~!1 ~almadı. Senden fimid.~ı keser.P}< canla, bulutları daltıtan bir ruzgcır gılıf 
vı> r;ılı~ıvorıhı. dondüm. Ne ıztırablar cektlgımi bildıği başımdan kara ve bahtsız düşünceler! 

Fer "eve rnlhnen me~<r'uddum. Çılgınca lçJn halacıJtım da. htr daha bu bıı.'hııf aç - uzaklaştırıyor. 
""'""'uddum. Ve onu _ belki ne - eşi dün- madı. Demek senı LeylA HanımefencU1er- D 1. .bi , d C'han nözüm~ıda · .,.., - d •. .. k d t k . t e ı gı mes u uz. ı ,., 
vava peJnıemis ~ir ask la sevivordum. e >?Orunce ya ın an anısma ıs emiş, k 

Gazinoda kimseler yoktu. K5şeye yer- davet etmts. Buı~n ben orada idim. Da - yo · . . . . İnsanın ti 
· vetten hiç bahsetmedi. Yalnız s3z arasın- Buse, mus1kıye 'benzıyor. . 

leşmce· · · .. c gıbl ya-
Gnrüvorsun va mazeretlerinin hep- da .Levl~ Hanıme.fcndinin (R ... ) den ıı:e- iliklerıne kadar tatlı bir urperm k dah• 

. --:: :k nn · bes ·!?Üne kadar f'Vlenme - len misafirinin> 'Moda 1araflarında bir yılıyor. Fakat kudreti ondan ~o 
:i~~rt;k biT m~ni ı;?ÖStE'remezsin. pansivoııa yerleşti~rıf söv1Pdi. Oracları büyük .•• 
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(Memleket llaber eri] 
Sivas Kızılayının Tokat ve h~valisi 

felaketzedelere yardımları "~i::ıa~kv~~ir~0 
Zaraya, Hafiğe ve köylerine şimdiye kadar binlerce 

lira, birçok yiyecek, içecek ve giyecek gönderildi 

Tokat (Hususi) - Burada 20 santimi 
bulan kar yağışı durdu. Evlerde, odalar
da bulunan sular donuyor. Hararet sıfı -
rın altında 17-20 arasındadır. Felfıketze

delerin bir kısmı çadırlarl terketmektl!, 
baraka ve sağlam kalmış evlere naklediJ
mektedirler. Kardan yollar kapandı, yal
nız Niksar kazasına müşkülatla ve kam -
yonlarla sevkiyat temin edilebilmekte, 
Reşadiye kazasile merkeze bağlı Almus 
ve Gökdere nahiye1erinc deve, at ve 
katırlarla yiyecek, giyecek, yakacak ve 
çivi gönderilmektedir. Merkez Kızılay 

komitesi günde on sekiz saat mesai sar -
fetmek surctile her tarafa yetişmek için 
bütün vasıtalara ve tedbirlere baş vuru
yor. Meb'uslarımızdan Sıtkı Atanç, Ce -
mal Kovalı ve Hasib Ahmed Aytuna bu
raya gelerek felaket mınt~kalanna git -
mişler, mahallen tetkiklerde bulunarak 
Erbaa kazasına gerek Niksar Üstü ve 
gerek Samsunun Ladik üsEi yolunun ka
palı olmasından Erbaaya gitlemiycrek 

Za:rdda zelzeleden yıkıla:n Cii.m.1ıutiyet mektebi ve belediye bizzarure geri dönmüşler ve buraya av-

ı 
det etmişlerdir. On kişiden müteşekkil 

Sivas (Hususi) - Son zelzele felfı- muhtelifede gelenleri ia·şe ve ibate et- marangoz ustası parasız ve gönüllü ola _ 
keti Sivasın Hafik, ZaTa. Suşehri ve mc~tedir. Diğer kol da hergün Erzin- rak çalışmak üzere Diyarb:ıkırdan bu _ 
Koyluhiror kazalarında ve köylerinde car.dan gelen felaketzedelere istasyon- raya gelmişler ve derhal zelzele mınta
oldukça büyük tahribata ve insanca da yiyecek. elbise tevziatına devam et- kalarına sevkedilmişlerdir. R<'şadiye ka-
zayiata maıl olmuştur. mektedir. zasile Almus nahiyesine sıhhi imdad e-

Kızılay cem'iyetinin Sivas şube~. Zarada 1.ayiat kipleri gitmişler, şurasını da zikretmeden 
çalışmalarını çok arttırmıştır. Son zelzele felaketi Zarada oldukça geçemiyeceğim. Bu ekiplerden birinde o-

.. Doktor Eth:m Yetkine.~ ile görüş- büyük hasara·ta sebeb olmuştur. Kasa- lan ve Ankaradan ge1en Nümune has -
tum Ban~ şuAızahatı verdı·: . . . baJa Cümhuriyet mektebi. askerlik tanesi dahiliye mütehassısı İzzet en hüc-

- 27 llkka~un sabah~ bırıncı ımd~~ dairesi tamamen yıkılmış, belediye \'e ra köylere kadar sokularak büyük bir fe-
olaTak saat sekızde 300 lıra Zaraya. 2 posta telgraf binaları kısmen hasnTa ragatla çalışmakta ve fcltıketzcdclerin 
lira da Hafike gönderdik: Bilahare Kı- w K b 1 . d b" k yardımına koşmaktadır. 
ıl k 

· d 
1 3000 1

. .
1 

u~ramıştır. asa a ev enn en ırço -
z ay mer ·ezın en ge en ıra ı e k ld w .b. h - 1 d Bugüne kadar toplanan nakdi teber -
~ ı·k t t k 1 . . b"lh . ları yı_ ı ıgı gı ı asara ugrn-yan ar a -.ı.e a e mın a a arı ıçın ı assa gıyc- kl rüat miktarı 2667 lira 79 kuruş olup ay-
cek. yiyecek ve malzemei sıhhiye le- ço • ur. niyat suretile verilen de binleri aşmak 
min edilerek hemen mahallerine sevke- Kasaba içerisinde insan zayiatı yok- tadır. Teberrüatın toplanmasına devam 
dilıniş~ir. Bunlarla beraber Sivastan iki tur. Köy ve nahiyelerinde oldukça arı olunmaktadır. Reşadiyede bulunan vali -
sıhhiye ekipi tertib edilerek Hafık ve veren insan zayiatı kaydedilmiştir. Zel- miz Salahattin Üner ile jandarma komu
Zaraya gönderilmiştir. Fakat yollar zek hala fasılalarla hafif. hafif devam tanı binbaşı t. Hakkı Göktürk şehrimize 
.fazla karlı olması dolayısile S~ehri ve etmektedir. Halk bu yüzden çadır ve dönmüşlerdir. Vali ile Reşadiye ve Nik
Koyluhisarcı: gönderilememiştir. barakalarda oturmaktadır. Köylerdeki sar kazalarındaki felaketzedeler hakkın-

İkincika::ıun ıs 

1 Son Posta j SPOR 
t 

Kız ve erkek mektebleri 
arasında voleybol maçları 

2 fl:il 
.ı 

Iforgün üç kamyon ile erzak. eşya felaketzedelere çadır yiyecek. elbise da görüştüm. Felaketzedelerin bir kısmı-
Zaraya ve Şerefiye nahiyesine depo sevkiyatı ilerlemektedir. nın barakalara ve diğer kısmının da sı- . 
ettirilmiştir. Başvekaletten vilayet na- Son tesbit edilen rakamlara göre· ğınaklara yerleştirildiğini, bütün yiye - Dün karşılQ.§an kız mektebleri voleybol takımlarından altısı: üstte Kız Mualli111-
nuna gönderi~en 20.000 liradan hergün merkezde 6 ölü. dört yaralı. 410 kıs~ cek, giyecek, yakacak vesairelerinin İstiklal, ortada Çamhc:ı. - 1stanbtı.l, altta Cümhu:riyet _ Şişli Terakki 
1 500 ? 000 ı 1 k k b'lh muntazaman tevzi edilmekte olduğunu ve " . --· ıra ı erza ve ı assa . • . Kıı; mekteblerı arasındaki voleybol maç ., uğrayan mektebler arası musabakaların& 
yolJan açmak üzere dört kamyonla 1 on ~~n yıkılan e~, .~ 3 tamamen yıkılan ev. vazıyetin tedrıcen normal şekle gır- ları dün Kız Muallim mektebinde yapılmlf- Cumartesi günü tekrar başlanacaktır. Tak • 
amele gönderilmiştir. Bunlar Zaravı koylerde 333 olu. 183 Y.aTalı. l 078 k :s- mekte olduğunu söyledi. Yer sarsıntısı tır. sim stadında yapılacak futbol maçlan tun _ 
g~erek Şerefiyede kalmıştır. Ayn~a men yıkılan ev, 191 O yıkılan ev tesbit her gün iki üç defa olmak suretile zarar Müsabakalarda İstanbul Maarif Müdürü lardır: 
;nafia fen memurlanndan birisi elli edilmi1tir. tevlid etmeden devam ediyor. Tevfik Kut, muavini Vehbi Oktay ve mek • Saat 13,30 da İstıkl~l _ Erkek Muallim ne 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~hlerlnmu~llm n t~~clerl b~unmu~~. k~tlq~akb~ İklncl~arak~p~k~ 
amele> ile tekrar yola çıkanlmış, biJaha- Şimdiye kadar hiç yenilmemiş olan Çam. eder. I~ık _ Darilşşafaka maçı stadyomda.k:l 
re otomobillerin gidemiyeceği anla~ı- Tarsusta büyük endüstri hareketleri lıca Us~sı takımı ile büyük bir kab1llyet gös. Hungarya - Pera. mfü;abakası dolayıslle Şe • 
larak havvan ve kızaklarla• sevkivata teren, tstanbul kız lisesi takımlarının karşı. ref stadına alınacaktır. Şeref stadında bu 
başlanm;ş, ve ilk günde 45 kızak ve.120 Tarsus (Hususi) - !aşmaları çok heyecanlı olmuştur. maçla beraber Haydarpaşa, Ticaret llaeslle: 
hayvan sevkedilm~tir. Kızılay transit Çukurovada Nafia Müsabakalarda: Kız Mu~lim, İ.stlltltıll, San'at mektebi, İstanbul erkek ltsesile tar _ 
&posu faaliyete ba-şlayınca her tarafan Vekaleti tarafın - Cümhurlyet, Şl§ll Terakkiyi, Çamlıca da is. şılaşacaklardır. 

dan açtırılan kan""- tanbul kız llseslnl mağlflb etmişlerdir. Mektcbler voleybol maçlarına Cumart.est 
gelen erzak. eşya ve levazım her~ün "l' ü ·· t 3 d ı O. k lar Tarsus endüstri- Erk~k mektcbleri arası futbol ve g nu s:ı.a 13• o an it baren Beyoğlu Bal -
, Ç aMyon ile Zaraya gönderilmekte- kevı salonunda devam edilecektir. Sıraslleı 
für. V~ şimdiye kadar 17. 700 liralık eş- si üzerinde büyük rol voleybol maç lan Hayriye - Kabataş, Taksim - Yüce Ülkü. Bo. 
ya VE' erzak gönderilmiş bulunmakf.rt•. oynıyacaktır. Bu rol Kurbrın bayramı tatili dolayıslle tnkıtaa ğaziçl _ Vefa 11seler1 karştlaşacaltlardır. 

dır. Vali Akif İyi doğanın kapanan Su- en ziyade pamuk is- - ---- - -· - • __....__ ... şeb . uhsalatının teza'.fii - Atlet ve güreşçilerimiz Mısır Güneş klübU yeni idare 
rı ve Koyluhisar volunu bizzat ne- dünde kaydedilecek 

eareti nıtmda açtını~ası ne jc:Jer da:ha ve Filistine gidecek heyeti seçecek 
n ı "" tir. Halen mcvcud iki 

orma seyıı·ne girmiştir. Şerefiye'de Türklyenln en ileri gelen atletlerinden bir Gün~ Klübünden: Reisimizin vefatı dola. 
ÖePo edilen eşy ··t muazzam iplik ve 

• A a. mu emadiyen şimdı grup Nisan veya Mayısta bazı müsabakalar yısllc yeni idare heyetini seçmek üzere 
kızak ve mekkarelerle su~hrl ve v

0
,.,_ dokuma fabrikası re- ö d 11 2a 

11; 940 p ·· · ... ~ ~ , yapmak üzere Filistin ve Mısıra g n er e - azar gunü saat 10.30 da kongre _ 
luhlsarı-a sevkedilmekt d' A · koltenin dörtte üçü - .. .. . . .. cektlr. m!ı toplanacaktır. Sayın azanın meztür gün 
2.200 lira da Kızılaydan 

0
e
0 
.• nıdr.en·ı ~tı~a nü sarfetmektedir. Çukurova ve Rasim- Buyuk masraflar ıhtıyarile vucude ge- Atl ti Fed d blr aJıh ve saatte İstinyede İstinye caddesinde 27 aa 

A 
'k hh. .-. mış ır. be dl b 'k" d .. k 11 al uk 1 ğ e zm erasyonun an mur as -men a sı 

1 
ekipi 

150 
yatakl ya arını taşıyan u 1 1 mo em mues- tirilen su ana arı y nız pam çu u u bu 1, ıçln Mısıra gitml.ştlr. Kuvvetli blr üg. yılı klüo merkezine. ~rlfleri rica olunur. 

yar hastane çadırı ile Suşehrind 1 se
1
y- sese Tarsus pamuk istihsalAtının tama- ihya etmekle kalmıyacak, her nevi tarla reş takımımızın da atletlerle blrllkte kafile. Ruzname: Yeni Idare Heyeti lntıhabı. 

1 b l 
e ça ış- mını ic:lı" b 'l" k d tted" D J t L zeriyatını mahsus derecede inkiı:ıafa gö - ye refakat etme.si ve müsabakalar yapması ···c·· ....................................................... _ 

ma arına aş amışlardır. Ayr T'" ~ ye ı ır u re ır. ev e e ·uer 'il y . . ) doktorları da bu mıntakacla ı~a urk yıl yüz binlerce lira vergi ödiyen ve bin- türecektir. Bu meyanda hububat rekolte- kuvvetle muhtemeldir. eni neşrıya~ 
faaliyetlerine hız vermekted" 1 ev:~ıı lerce ailenin refahını temin eyliyen bu 1ki !erinde mühim terakkiler kaydedilece - Romanyada milli kayak Bilançolar - Yeni neşriyat arasında «BI. 

d1 K J f 
. ır er. ulm- fabrik f r . . . . ızı ay a·alıyeti dört şub • amız aa ıyetını gıttıkçe arttırmak- ~ı"nden ve binnetice kazamızda ticaret ve kampı açılacak liinçolarıı namı altında çok faydalı bJr eser 

t B
. . . eye ayrıl- tadır 6 ı t ttı~ı i nı d '-·~ tnış ır. ınncı şube Sivastan z · n ışar c a n geçe er e ...... aca haber ver. 

~araya T sanayi hareketlerinin azami derecede can mlştık Bugün bun d ır bir daha •-n 
otom?bHlerle erzak sevkine devam edı" _ arsus merkezinde ayrıca müteaddid Finlandiya _ Rusya harbinde kayakçıların . · • a a az ewıa ı 

Ik
. · b çırrır un fabr'k ı ·ı b. lanacag~ında şüphe yoktur. Resim Çukuro- oynadı~ı milhlm rolü gözönu"nde tutan Ro _ malUm:\t vermek lmktınını buluyorus. 

yor. ın<:ı şu e Halkevinde b"ır revı·r '.I ' 
1 a an e ır elektrik fab- ı;; rikası ve "t dd"d f b "k b" ··k k" 1 . d hlik"-etl illi bir k k k • Esaslı bir mütalea ve tetltlk neUcest viicu. 

açmış, hastaneden çıkan veya• sureti mu ea ı ve muhteJif imalat- va a rı asının uyu ma ıne erın en manya um m aya ampı te - de getirildiği anlaştlan Müderris Anar'm bll 
•------=----,~;;:;;~h~a~n~el~e;r~v~a~rd~ı~r~. ~---.... ----J~b:ir~i~n~i ~g~ös~t~e;:rı~·y~o~r~. --------- sis etmeğe karar vermi•tlr. Bütün mekteb eserı muha.cıebe ilmindeki büyük noksanlıtı Pazar Ola H talebeleri ve bir kısım ordu men.suplan bu telafi edecek mahiyettedir. Muhasebede bl. 

asan Bey Diyor ki : kampta kurs görmeğe mecbur tutulacaklar - lanço V{' muhasebenin Umt karakt.ert ne En.. 

. { . : 1 

-»j)Y ' 
C) 

~====~~=========~~~~~~~~~! 
Hasan Bey harbin do- ... Avrupada kedileri top-

ğt.ı~uğu zaruretlerden midir, layıp .• 

nedir ... 

· • · terbiye ettikten sonra 
kadınlar omuzlarında canl~ 
kürk diye gezdiriyorlarmış .• 
bu if bizde de olaa ... 

Hasan Bey - Çok iyi olur 
a~a, çöplerimizi ortadan 
kım kaldıracak!. 

dlr. Rumen skl federasyonu ve bütün kıt vanter ve bilançonun aktif ve pasıt telmllt 
sporları antrenörleri kampta vazife alacak _ tarifi, bllimçolann nevileri, laymeUerin tas. 
ıardır. Bu teşebbfuı Rumen matbuatında ve nl!i, bilfınçonun tanzim zamanlan, kıymet 
spor muhitlerinde büyük bir alika ile kar4ı,. takdirlerinde sıhhat ve samimiyet meselesi. 
lanmıştır. bll1nçonun tahlil ve mukayesesi, bUAnço kar 

Macar takımı antrenörUnUn ve zarar hesabıarının tevlııdı, anorum ıır _ 
ketler ve iktısndt devlet te:]ekküllert bllAn _ 

konferansı çolarındaki müşterek hatlar; mürakabe ve 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Futbol bankalar kanununa göre blltınçolar gibi ı1 • 

Ajanlığından: 26/1/940 Cuma günü akşamı mı meb:ıhlsl ihtiva eden bu eser; bukukl; 
saat 18,30 dan 20 ye kadar Beyoğlunda Ga. mali lktısadi malümatı havi bir kıymeL ol 
latasarıı.y Klübli Merkezinde Hungarya takı. • 
mı antrenörli tarafından (İstanbuldakl maç_ mnk. ~vsafını ta§ımnktadır. 
lar dola'YlSlle Türle: futbolll hakkında edin «Bılançolar• ı ticaret ve lktısad mtllıte -
dltlm intıbalar} mewulu bir konferan.a ve. slblı;>rlne, muhasebe ve lktl.sad hakkında bir 
r1lecekt1r. • tlklr edinmeli: lııtlyenlere çok tayda.l.ı4ır. llil-

Arzu edenl«rln tetrlflerl rica olunur. ha&'!a tankactlara tavsiye ederiz. 
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Deıair ve çelik 
sehrinde neler görtlfik? 
!I (Baştarafı 1 inci sayfada ~ 1 
c- Memleketimizde modern bır de-

mir ve ÇElik fabrikalan ~~~~ı 
Cüınhuriyet reji.minin ilk ~ün}erın ~ 
di.ı~ünuJmuş ve üzerinde tetkikata baş 
lanmış bir meseledir. dd .. 

Fabrıkmun kurulmasına taka um 
eden ilk 10 sene zarfında muhtelif ve 
muteaddid mütehassıslar gerek ~emlde-

. · t"daı ma -kette li.izumu olan ham ve ıp ı . 
· - 'atta bır fab-deler ~ e gerekse hangı vus d 

• WO h"~kın a 
rik n.11 kurulması icab ettıgı " .... k 
tetkıkkr yapmı.şlar. bir. aralık .s.u~~n 
M Jlet Meclisınde fabrıkanın tesısı ıçı 
hır ta~ at ta kabul edilmişti. b' 

Bu E:tu<llerın tıekamülü epeyce ır 
zaman :ılmış, nihc:qet 1936 yılı sonun
da h kumet kat'i kararını vererek. 

lm. ve 
muh .f f rmalarla temasa ge ış. . 

KarabUkte bir kömür vagonu nasll boşahr? 

f<ıtı .kanın t€sısini. 1/12/9 36 tar1ıhlı b w ı lahika ar-e a mukavele ve buna ag ı . . A _ Burada kömür tozu yüklü bir vagonu bo§Cltma hmıgannda göriyonunuz 
la İn !terenin Londrada müessısı !f · 

f . ma vermış-A Bra sert Co. Ltd. ırmas 

tir. A fi 
Du mukavele mucibince mezkur ~ 

ına, giinde beheri 300 ton ~am dellllr 
ist·h ı k b"l" tın· de iki yuksek fırın ~a a ı ıye .. d 600 
ve izane için lüzumlu olan gun e .. 
ton izabe koku istihsal edecek kabıli
Yette VP bunun tevabii olan tili m~dde. 
ler fa':ırikasile yılda 21.000 ton dokıne 
font (o"kbol) boru ve takriben yılda. 
1 so.000 ton çelik blok ve 150 ~in ~on· 
haddelenmiş. yani pazara anedilebıle-

. istihsal ecek vasıflarda şekilli demır 
decek kabiliyette bir tesis vücuda ge-
tirnıe!n üzerine almıştır. 

Bu "stihsaıatm muntazaman yapıla
bilmesi ;çın lüzumlu olan yardımcı 
t<?s·satta. mesela: Su alma ve tevzi te
sisatı, tulumba dairesi. kuvvet sant~alı. 
gaz temizleme tesisa'tı. istihsal edilen z - Ameıleln bo§Gltacak değildir. Bi~ düğmeye bamaak k4fi. Vagon raylor 

gazleri tevzi tertibatı. Sinter tesisatı. ü.ıerinds kalkıycw ve .. 
Dolomit tesisatı. bu meyandadır. Bun
lara tamirhane, lokomotif hangarı. gaz 
dePolarını da ilave etmek icab eder. 

Buna göre, Karabük demir • çelik 
fabr;kaJarı şu kısımlardan teşekkül et· 
tni"Stır. 

1 - Kok fabrikaları (42 kamaralı). 
Gündn 600 ton iza•be koku. 20 ton ceviz 
koku. 20 ton kok tozu ve tali istihsalrtt 
dairec:ıinde, günde 40 ton ham katran. 
'!·5 ton amonyaklı ~übre. 11 ton .~o
lör be!lzol. 1 ton tolüyol. 1 ton n~m 
haf talin, istihsal ka b 'liyetindedir. Ham 
katran. p .. vasa ihtiya~ına göre kreozot 
Ya -ı, ~ol katranı, zift gibi mahsuller de 
tefrik { d"lebilir. 

Kok fabrikalar•nın istihsal ettiği ha
\ra a2i dığer tPc;ic;afa se' k edilerek. bu

ra1 rd::ı kuJl· nılır. Yani fabrikanın ha-

Sayfa ı . 

Zehirli gölge 
(Baştarafı 7 nci sayafadaJ 

mediğini söylediğiniz karakterinizle 
bili telif midir? Cevab veriniz. 

1 
ağızlığı nerede yaptırdınız? 

ka- - Fincancılar yokuşunda bir yerde ••• 

Delikanlı tekrar sustu. Mukabele et
mekte müşkülat çektiği anlaplıyordu. 
Bakışlarında köşeye sıkıştırıla.1 zayıf bir 
hayvanın nevmidi ve sıkıntısı okunuyor
du. 
Rıdvan Sadullah gülerek devam etti: 
- Sizin yeriniı.e ben cevab vereyim. 

Düşünemedtniz . .Bilmelisiniz ki zabıta ta
rihinde (mükemmel cinayet) yoktur. Her 
cani, ne kadar zeki olursa olsun mutlaka 
bir noktada sürçer. Öyle değil mi Necdet 
bey! 
- ........... . 
- Bu noktayı da geÇE-lim. Bize kati'in 

Vafidis olduğu şüphesini veren kehribar 

Ziraat: okuyuculara 
cevab.ar 

- Siz bütün mübayaatınızı bu yokuf
tan yapıyorsunuz, galiba .. . Hatırlıyoravr 
nuz ya Raif beyin katledildiği geceye ta
kaddüm eden saatlerde de bu yokuştan 
bir perde tülü almıştınız. E peki bu Fin
cancılar yokuşundaki ağızlıkçının ismfni 
bize söyliyebilir misiniz? 

- İsmini bilmiyorum. 
- Dükkanını tarif edin. 
- Hatırımda ka1madı. 
- Fincancılar yokuşundaki bütün a· 

ğızlıkçıları yarım saat 1;onra getırip kSl\ 
şınıza dikersem ne dersiniz? Bunlaruı 

içinde size kehribar bir ağızlık yapan a 
damı tanımamazlık edemezsiniz ya! 

(Arkası var) 

Kültür 
mesele~eri 

(Ba,tarafı 6 na sayfada) 1 (Baştarafı 6 ncı sayfada) 
4 - Kesik yerleri aşı macunu ile sı - babetinin ayrı bir yer tuttuğunu Dr. 

vamaık, hiç olmazsa buralara biraz kat- Hayrı Necati Ozban bılmiyor mu? O hal· 
ran sürmek çok iyi bir tedbirdir. Bir kı· de Kadri Raşid, İhsan Hilmi, Ali Şükrll, 
sım ağaçlann sonradan yer yer kuruluk v.s. bızim en meşhur pu&ıculture m:i .. 
getirmesi hep bu yaralara dikkat etme - tehaa ıslarım.ızdır. Her tabibim dıycn 
mektendir. puericulture mütehassısı mıdır? Bununla 

1 

. . , beraber, şu adlarını saydığım üstadiar 
5 - Muhtelıf cıns ağaç arın budama - b'l kt b t t'bl'ği · b" b ı . . .. ı e rne e a ı ı nın ayrı ır ranş o • 

sında kendılerıne gore ufak tefek ayrı - d ğ b d 1 .. d .. · .. . u unu, unun pe o OJı ve pe agoJı ııe a-
lıklar olması pek ta~•ıdı.r. Fa~~t yukarı- lakalı bulunduğunu söylemekten geri 
ki esaslan belllyen bır kımse ıçın bu fark durmazlar. Binaenaleyh, her tabib çocuJıt 
lan öğrenmek birkaç defa'ık görgü me- 1ve mekteb hıfzıssıhhalan hakkında fikD 
selesidir. 1 yürütmeğe salihiyetli olamaz. 

Meyva afaçI.annın budaması şüphe.siz Maarif Veka'etinin vakit cetveli, Maaı-
bu bahisten ayndır. Onlarda esas buda- rif Şurasında konuşulmuş ve kararlaştı• 
ma bilgisinden başka hangi dalları niçin ı rılmıştır. (Bu şıirada ben aza dejildim ve 
kesmek Ilımı ıeldiğini de bilmiye lüzum reyim yoktu.) Orada Akil Muhtar, Neş'et 
vardır. Çünkü birincilı>rde muntazam şe- 1 Ömer, Saim Ali, operatör Kemal v.s. gibi 

. b" ··ı .. 1,.k' t ... h 1 j Tıb Fakültesinde yıllarca ders okutmuı. 
klllı ır go ge ve gu'Ze ı emını, a - b. l t b"b ı· t" . t b .. dl ın erce a ı ye ış ırmış ı usta an • 
l:dti ikincilerde tekilden ziyade iyi ve çvk mız vardı. Onlar da vakit cetvelini tasvib 
mahsul almak gayedir. ettiler. Buna karp Hayri Necati Ozban ıı. 

Tanmmn buyurur? 
~~~~~~~~~~~~ 

Çürük bir davada ısrar etmek haklld 
Sinema : ( Stanley) ile ilim adamına yakışmaz; onu gazetecilllt 

( Livingston) un maceraları mes
1
ek edinmiş, bilsin bilmesin, her bah· 

se burnunu sokmağa alı~mı~ bazı yazıcı· 
filme çeki'di larımıza bırakabiliriz. 

(Bqtarafı 7 nt:i sayafacht) Mektebierde muallimlerin fazla fazlı 
Nihayet Stanley de öldü. vazife vermeleri, çocuk hıfzıssıhhası bilı 
t-....:1t d s d ki lığ bil memelerinden, fazla gayret (trop de zele) 
~" ere e urrey e mezar a - .. k ist 1 · d ·1 · l 

yük ·mı def d"ld" M t gosterme eme erın en ı erı ge se ge-
merası e ne ı ı. ezar aşı o- k • 

larak yekpare bir pembe granit vazedildi. ı re · 
t..... b riht h kul"d A ı Sonra ders konferans değildir. Bugün 
...,.e u ta ve an a e macera - ped .. 11 . d 1 · b · k f 

.merikan sinemacıları tarafından filme agoJı usu. en, ~rs erın ~ a a ~ 
. . . . gunluğu tevlıd etmıyecek şekilde veril • 

çekildi. Bu film ~en~ada, İngılter~de, mesini Amirdir. Dersi takrirlerle geçW. 
1'ramada pek büyük bır muvaffakıyet mek, çok vazife vermek eski mekteblerm 
kazandı. işiydi; bugünün pedagojisi böyle şey yap. 

Bu filmde Henry Stanley rolü meşhur maz. 
san'atkar Spencer Tracy tarafından ve Vakit cetveli üzerine söz söylemek için 
Livingııtone rolü de Cedric Hardwick ta-

1 
yalnız tabıb olmak yetmez, pedagog da 

rafından yapılmıştır. Filmdeki kadın ro-1 olmak lazımdır. 
lünü yapan Nancy Kellydir. Kdzım Nami Duru raret bılancosu kapalıdır. Kok fabl'i~a- 3 _Kendi kendiline hamuluini depoya bo§Gltıyor 

sn ~ril~k~ü~nka~~.~~~z l ~~ızm~~a~~M~~~~ ob~~ M~l m ~-------~-~-----=--~-=-=====-~-• 
\re di~r mahsuller önünde tekrar elde ~r ~-n çalışmıya ~lamaınıştı. Bu mes- hesablardan. en titiz dikkatler - Vazife kurbanı ilf aiy3Cİ dun gömUldu 
tdil'r ve işt"fadc olunur. . ~~z adüfe memnun olmamak kabil den sonra kendini kazanlaıdan. 

Rok fab ikası, elyevm faaliyet~edır. ~i? es • fırınlardan borula-rın içine bıralu-
Çık rdığ kokun bir kısmını fabrıkada .. h d. C atl Taray fabrika zj. yor. Kendi kendine yanıyor, ken -
sarfedcr. a·-er kısmı memleket pivac;a. Mu e_n. ıs r:kramını y;pıyor: di kendine yuğuruluyor, kendi kendi-
sına- ı:<'vl olunur. Tali istihc;alattan he- yaretforının A p k f b .ka dan başlı- ne doluyor. kendi kendine boşalıyor. 
?tıı:>n h n · 0 ·va<:ava arzoiunmaktadır. - Evvela kof 

1
.
8 trıb sın ayı takib ker.di kendine soğuyor. kendi kendine 

A . azi 1 m Esasen aa ıye u sır tlAb ah 11- 'd" + __ _ ne, k memleketimizin p•vasa v - ya ı ... A mir ve lik fabrika- ma ·' m Et~ gı ıyor. ınsan eli bu-
Yer kreoz t k tran z"ft rtibi mahı::ul- eder. bılahare de . .. ~ .. rada yalnız voklama yapıvor. denebilir 
J • • ,.. · h ddehaneyı goruruz. - " J • €r: hf'!1Üz dah'"· tamamen iı::fhlake ha- lanıı ve a . k· 1 _ Adrm oğlu, fenni. tekniği dolu dizg.:.n 
tır nmıs de w ildir. Yakın zamanda da- Şimdi. demır~o~la~ı~ınb. vbe' ?1a kas a sürerken kendisine yaman bir rakib 
hil 1 bu b" çurtma ıpı gıbı ır ınne arı- h l İ .. .. .. . ve hcıricte bunhrın da p:ızar arı - rın ır u . . .. . d azır amış. nsan gucunu ıstihzava 
lu .. w .. lendi iii bır arazı uzerm e 1 <l ..ı k b"'k .. · racdwJ c:ünhec:'zdir. c:ıo du um w .. k"ll f- ı an., u-..ıa u en. luzum göstenniyen 

2 - Yüksek ve) a izabe fırını ( 2 gök) üzüne baskaldırmagıl muş u a:l~~ b'r r:tkib ki. teknisyen ~lsin de kendi 
aaE>d). ren uzun bacalar. kazan;·. ~ t ' varatt:ğı rakibi bir noktada -venmive. 

1 
Y llıl{ ham d<'mir istihsali miktı:ı.r: : bevlıetli makinele.~ a~ası~ ;~ı~. m:~d:· vahud ayni işi yapmıya kalksın .. ilk 

80 ila 21 O 000 ton İlerde kıymetlen- raf•mız vagon. komur'·11ıp ı haı l ' darbedf" hezimet ... 
d" ·ı •t' v ları dekovı er. angaT ar. B .. d.. d 

rı ?ll(' ... düsünülen. vani ç'mento 1 ı- d~mir yıgın • u gece gun uz urmıyan faaliyete 
halile tahs"s ed"lecek olan ciruf fanele- havai borularla kapalı.·· . mühendis. amele, yalnız birkaç nokta-
?tıe te'>ıc;atı bu ~evandadır.> Size fabrikalann aza~etı hakkında da birkaç düğmeye lütfen dokunmak 

Müdür, bu kıs~· ve mücmel izahatı f"kir yermek için bi~ mısal a-r_ıyorum. sur~tile iştirak ediy<>rlar. Heı şey oto- C t6f' ine! bi i tıba 
Verdikte .... w .. nü ıkararak: 'bi diyemıyorum kı .. neye matık .. enaze en en r n 

_ s· ~ ~.onra, ıtozlu u. iJ i etmemP.- Şunun ~ , Burada teknik bir impa- Kok fabrikasıııdayızı.· Bayramın ilk günü vazife sırasında, İhsan, Şehir Meclisi azaları iştirak et-
liyirn zı sozle pek fazla ıs..,~"las .·7.e benzeteyımk · uş insan zekasının na- Z ld ktan 1 t köm.. vukubulan müessif bir kaza neticesinde mi§lerdir. 
hır f • divor ... Ş"md"lik bu u ~ : · ratorJuk urn:ı ~ .. teren ve sonra da 

1
onguk .. a .. k b' gehen oz .. ur vBaw yaralanarak Haydarpaşa hastanesinde Cenaze, önde itfaiye bandosu Vilayet 

kir b'l" A edersenız ııe- -t hiliğinı ~os gon arı uçu ır angara gınyor u . İ ' ll'ı vere ı ır. rıu .. "d mu ena d b'hut b·nr J OO'""""" i .1 . d . tedavi altına alınan ıtfaiye neferlerinden ve tfaiye Müdürlüğü tarafından gönde-
en l'l'nnive bas1avınız. Musaı za- insanı zekasile karşısın a me · . vagon a~n ~ .. u .. ası. çen enn eki 221 sayılı Huanm vefat ettiğini dün te- rilen çelenkler bir askeri kı 

hllıanlarcfa izahata devam ederiz. Esasen be . dinam<>lannı durduran bır hamuleyı yere dokmeleri lbım. Nasıl essürle bildi-ı..+H.. ..f . 1 ' t'a ve poli8 u w · · kıo vnın di k~ 1 f! tah · ede · · ., 4""'9~· mu rezesı o duğu halde Ankara caddeııi-
~ '"tda dinliyecek d€ğil. görecegınız manzaTa .. İnsan burada ~~n . ze h sı- o af~ ın~·· ;:;ınl rs~ız: k b. Henüz jtfaiye kursunda bulunan Ha- ni takiben Beyazıda getirHmiş naman 

ver var... . ~· na kendi kudret ve kabilıyetıne ay- çıne ure ere arrı.,e e gırece ve ır sanın ölümlle İstanbul itfaiyesi, vazife .Beyazıd camisinde kılındıktan' sonra E
lli l<'?brikanın dii!er idarecisi Gıvase~~~- ra~ oluyor. sonra da karşısında acze saattcb~ki~l~acak Vmı. Hahyır.. ortada uğrunda beşinci kurbanını vermiş ol- dirnekapı Şehidliğinde fedakir itfaiyele-

n ıdare etrV• k"" .. k b·r otobüse bım- .. _ zaten ır şı var. agon angann altı. maktadır. . . . . 
)oru ırrı uçu ı 

1 
duşuvnr. . d. . d'" - b k kAfi V rımıze tahsıs edılen makberi mahsusuna 

hı z. Kendisi otobüsten daha iri o an B"~ evvel müdürün 8'ğzından ra- na ttır ı n:ı1· u~eye asma a ı. s- Fedakar gencin ölümü dün Jfıyık oldu- defnolunmuştur. 'ti: m eski meslektas. kollarının yarısı- k ~:~ verdim size ... Bu harikulade gon kendı. kendine·ı ha';:ya .. k;Ik~cak. ğu büyük alAka ile kaldırılmıştır. Genç itfaiyecinin geride bıraktığı aı1 .. 
...:

1 
kad1r uzanan silahşör tipi eldivenle- a. t irinde binlerce ton kömür. binw ~:·r~ !.ersı~e çevn ec~ ıçın ek~ toz Saat onda Haydarpaşa hastanesinden sine ilk yardım olmak üzere itfaiye d-

., e d" k . tesısa 3· • • to l"k · _ kcrnuru iki dakika süırmedEll'l sılkip h ld l Ü ·· ıre ıvonu kavrarken: ton demır. bmlerce n çe ı ıs a ın an cenaze skudara, oradan da gortasından 1000 lira verilmiştir. 
it - Talihiniz var. divor. Çelik fabrl- I~rcel ediliyor. Bu üç kocaman faaliyet atacaktır. . bir motörle Sirkeciye getirilmiştir. Bundan başka Belediyede ayrıca ken-
g. a:ı~ ~ faaliyete ı;!ectiği bir zamanda tihs? size anlatıverdiğim üç kelime- · (Arbsı var) Bu~~a cenaze alayına Vali ve Beledi- dilerine lazım gelen terfih imkAniarını te-
~ ::n•z. Bir taşla iki kuş vuracaksınız· ~nı~rinden diğerine geçmesi kadar Nusret Sala Coşkun ye Reısı Lutfi Kırdar, İtfaiye Müdürü min edecektir. 

·lhakika biz Karabükü ziyarete ha nın 
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1940 
MODELLERi 

caddesi No. 48/1 ODEON Mağazası PERAKENDE satış yeri: B0yoğlu İstik ·aı 
TOPTAN SATIŞ YERİ: İstanbul Sultan Hamam Hamdi b ~ ·g geçidi No. 48/ 56 

~ ... A NELER. • 
Et ve sebzelerin iyice p~eme.;;inden. meyvaların güzelce yıkanmamasından. içilen suların temiz ve saf ol

mamasından hasıl olan solucan dediğim.iz barsa·k kurtları en muzir hayvan!Mdır. Bunlar; ince barsağın iç zarına 
yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halıizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, karın ağrıları, kano ş~meleri, burun, makad kaşınması, ishalr 
oburluk, bat dönmesi, aalya akması, aar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede ve işitmede 
bozulduk... Hep bu kurtların te.iridir. 

8ant,z 
o 

Bir Kutu 

Bu kurtların en birinci devuıdır. Bfiytik ve küçüklere emniyet Ye itimadla verilir. Her çocuk 
ıeve seve yer. 

DİKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sthhat 
Vekaletinin resmi müsaadesiru haiııdir. 'farzı istima~i kutuların içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kuruş -

tur. (SANTA) ismine dikkat. ._ __ ıı,ma:m __________ ,.,. 

·' •, 
:....... .. . )._ KAŞELERi __ ... __ _ 
.. ' .. . '· 

... 1 • ,1 
""~ • '"~ 'I~ • .~, BAŞ, DiŞ 

Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, 
Sinir ağrı ve sızılarını 

Derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 11000 lira olan blr aded dlzeı m tö 4 •• 

o r ,eneratör 11/3/1940 Pazartesi 
...r.nü saat 15,30 da kapalı zarf usultl :lle Anltarada idar b•---ö.... 8 ........ ındt. satın alınacaktır. 

Bil tşe girmek lsttyenlerln 825 liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin etttğl Ye 

-4)[aları ve tekllfierlnl aynı gtın saat 14.30 a bda.r koın'-on -·-u~ı • 
ı>• ..,;, •..,. r. ne Yerm.eleri 
ıazımdır. 

şartnameler paraAız olarak Anlta.rad& Malzem• dalreslnden, lia7darpa.oada t.e.seı. 
ıtırn ve '" teOlilndon dafıt.ılacaktır. (tM) 

o 

r:
~ Doktor. 1. Zati Oget < 
eledlye karoısındakl muayeneha· 
esinrie öğleden ıonra hastabrını 

--•· kabul eder. ...... _ .... - ................ ____ .. ..._ ....... ......... 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü; Seıim Ragıp Emeg 

BAllİPLERt: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAK.LIGIJ. 

Türkiyenin en güzel Salon Mecmuası 

NKARA MAGAZiN 
En t.ıUı hikayeler, en gllzel resi ıl'lnr, sinema sahifeleri ve 

şen yazılarla sllsienmiş olarak 

1 SUB.A.TT.A. CIKIYOB 
' ' 

Devlet 

Posta kutusu 488 Ankara 

Denizyolları 

Mü~ürlüöü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

1 - İ.st.inye Dok fabrika.aı sahuı dahilinde idareyf' ald dalyan voli mahalli ! Şub3'· 
tan 31 Mayu 194-0 tarihine kadar açık uttırma suretlle kiraya verilecektir. 
ı - Muhammen kirası aylığı 8 lira 34 kuru§ ittbulle dört a7 içln 33 lira 118 tuıııf o • 

lup muvakkat teminatı iki Ura elli lturuııur. 

3 - Arttırma ı Şubat lll40 tarihine mfuııı.dit Perşembe günü saat 10.30 da Umum 

Mt\di.:rliik Alım Satım Komlayonunda yapılacaktır. 
4 - İ.steklllerln şartları ötrenmelt üzere hergün ve arttırma tçln yazılı gün n aaatte 

Komisyona gelmeleri. «476• 

t\adıköy Vaklflar Direktörıuau il nl arı 

1 - Kandilli Surp Araltelos Ermeni k.lllsesi ve mektebi ve mezarlıtı nktı. 
4 - Burgaz ada.sı Ayayorgi manutırı vakf:i.. 
5 - Büyukada Ayayorgi man.ut.ın vakfı. 

6, 7 - Büyukada erkek ve Heybellada lw Rum )'etimhanelerl vakfı. 
11 -- Kuzguncuk Burp Lusavortç Ermeni klllsesı vakfı. 
12 - Kartal Surp Nişan Ermeni 1dlJJıesl ve mf'ktebl ve mezarlılı vakfı. 
H - Kınalı~a Panaiya Rum klllae81 ve mezaıhtı vakfı. 
rn - Beykoz Burp Nigaıoa Ermeni k.llıae.,ı ve mektebi ve mezarlıtı vakfl. 
16 - Haydarpaşa • Kadıköy ve hanll.sl Musevi sinagonu ve mektebi ve meıartılt 

vakfı. 

24 - Beykoz Ayapara.sken Rum kll~l ve ırıezarlıRı vakfı. 
25 - P&.f9,bahçe Ayalto.stantln Rum ·klllae81 ve ayazması ve mezarııtı vakfı. 
26 - Heybellada Rum rühban mektebi vakfı . 

28 - Heybellada Panalya namı dlhr Çam ml\na.stırı vnltfı. 
29 - Burga.znduı Hir~toa manaetın ve.ltfı . 
30 - Kınalıada Hlristos manastın nkfı. 
31 - Hcybellada Aya.tlryada namı dl~er Tepe manastırı vakfı. 
32 - Büyükada Hlrlat-Oa manutın Taktı. 
3S - Büyllkada. Ayanikola manutın vakfı. 

Heyetlerce lda~ olunan Ta.kıflardan semtleri vo isimleri yukarıda yazılı n.tınarı 

(27621 No. lı vakıfiar kanunu lle n1.zamname.5lnc ve olbabdakl talimatname bllkC11l· 
1~ 1.e'vflkan tek mü~velll tayln edlleceğlnden 1stek1Uerln 31/l/ll40 ta.rihlne tadat 
Kadıköy vıı.lutlar mUdürlııtüne aıeı~uı mü.racaatıan llA.n olwıur. (384) 


