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Başvekalete bağlı bir 
Propaganda Umum 

MndnrlOğO ih~as ediliyor 
·-·,----

Matbuat Umum MüdUrlUGU, Radyo idaresi, 
Ticaret Veklletl Turizm bürosu bu umum 

mUdUrlUOe raptolunacaklar 
OirenJiğim:u göre hiilıUm.tİmg tlnlel tqlıilôtına Jahil pro

pagantla cihazlarını felı idarede birl.,ıirmelı hrarını oermİJ ba
lanmalttatlır. Ba mahatlla Dahiliye Velıciletine bağlı bulunan 
Mathat Umum MiJiirliifil, Miinalıalôt Velıcilefine bailr RaJyo 
IJaral, Ticaret VeWlef!ne bailı Tarism bürom Bapelıalele bai
lanacalılar ve PropawanJa Umum MiiJürlüğii imai altmJa topla
nacalılartlır. 

Propaganda letlıilmına yeni telrlini onmelı malraatlile hülmme
tin yakında Biiyülı Millet Meclisine bir kanun layihası ~lıetlece

ı.....-._-..-iıMiılmııııııiiiiillıııiMiilllillİıliıllllıılıilıiİiİİİiiiiild'~~FI-:· J. ltaber ver:lnwlıtetlir. Ba ldyilaa-... "-bir mmanda letlıilı H 

rnilzaknre etlilnelı lıamm olamlıtır. 

Hüsnü Çakır, şeker ve kömUr istihsalltı için 
verilen kararlar hakkında beyanatta bulundu 
Ankara 11 (Hususi) - tktısad Ve

kili Hüsnü Çakır bu akşamki ek.tpreslP 
i5tanbula hareket etmi4tir. 

Moskova 11 (A.A.) - Tass: Vekilin beyanah 
Alman kömürlerinliı İtalyalya sevki- Anbra 11 (A.A.) _ tktısad Vekil ... , 

ne karşı İngilizler tarafından alınan ted t . uid mevzular üzerinde millf ko -
birleri mevzuubahs ede Pravda diyor /::ır.a kanununa tevfikan al~an ka • 
ki: . 1 hakkında kendisinden ızahat ri-

cİtalyaya deniz yolile kömür sevki :ar ;~iğimiz tktısad Vekili Hüsnü ~a • 
Alınan haricl ticareti için o kadar mü- ~~r Anadolu ajansı muharririne ~ be-
hiın bir şey değildir. Binaenaleyh fn - vanatta bulunmuştur: j 
~lterenin tedbiri daha ziyade İta'Jya c- tktı.ad Vek!letine taallOk eden 
aleyhine müteveccihtir. ~cararlann en mühimleri kömür hwza-

(Devamı U inci ıa11fa4a) c;ında t~ mükelleftyetinin tatbikına ve ..................... ·--········-····· .. ···-.... -- ictihsalin tanzimine aid olan kararlar-

lmll ye sarf meselesi dır. Biliyorsunuz ki bütün memleket
lerin ~ahilde her nevi istihsali iktısff -

Vataıl Halitl Ziya U,,Jılrril'in 
dlrdiiııei mahleei bagin 1 ıneı 

•7'-mlllll• 

ai ihtiyaçlannı karşılıyacak bir halde 
tutmak mecburiyetini hialettftderi fev 
kalada prtlar içinde Y8flyonu. .._, 

a 



Her gün 
işte bunan i~·,:~;, Jel 
Bir taraf tan M o~lc.ovada, 
Diler taraf tan Romada 
Konuşuluyor 

Ekrem Ut•klıall 

A iman ordusu Leh seferini bitirip 

de 1ıııiHO.n kl.nvetini garb huda

.tunda t4ıpladıiJ. zaman; ifte şöyle böyle 
IMtf buçuk &7 omyor, derin ihtiaamıa 
hürmetle inandıtun askeri muhaıririmiz 
Hüeeyin Hüsnü Emirden sormuştum: 

- Generalim. fanediniz ki, Alman or
dwrunun bqkumandanbfı size vm1di, ne 
yapardınız? 

Haritaya Mttı, muliıni mukabiıl bir 
l'Ual ıle karşıladı: 

- htedikim y~rden, isted\ğim şekilde 
serbest olarak &eçebilir miyim? 

- Hayır, bitaraflann topraklarına 

hürmet etmek prt ... 
- O halde, bemm için karşı tarafın 

tıarekete geç.nıe.sinı ibeklemokten başka 
yapıla<:ak bır pey olmazdı. 

* 

SON POSTA Mart 12 
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Be simli makale: ~ Küçük sebeb, bazan büyük netice dogurur 
Sözün kısası 

~ 
PASkAL 
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TELGRA'E, HABERLERi 
.. ., . ... . • • • ,,,, • 1 -. ' • '· • .. .• •• ·- ··• - • ........... • • ~-

Kömür ihti18fı 1 Almanya Romanyadaiı 
petrol kuyularile dolu 
arazi mi satın ahyor? 

Amerika Hariciye 
Müsteşarı Londrada 
temaslarına başladı 

e Aız:rupa har:ciyeleri 
faaliyette 

E 

Yaıan: S~Um Ra~ıp Eme, 
lngiltere ile 
mesele nasıl 

ltalga 
tatlıya 

arasındaki 
bağlandı? 

Londra, 11 (Hw;usi) - Amt-rika hari
ciye müsteşarı Welb, Avrupa merkezle
r ini ziyaretinin son merlıalesmı te~kil e
den Londrada da, bu.gün siyasi temasla
rına başlamıştır. 

Londra, 11 (A.A.) _ cDayli Herald> Wells, öğleden sonra :>aat 15.30 da, be- ~ lnlA.ndiya cephesinde devam eden 
tes . · A-- .il;' Sdvyetlerln tazyiki mlı.st.esna olmak 

gaze ının .n.uJ.':lterdam muhabirinden: raberinde Amerika büyük .-?'çisi Ken- k ı h A 
. Londra 11 (Royter ajansı. bildiri _ memnuniyeUe ""·-ıla~.~ .. a f'Ü.phem D Sch eh u.wre dJğer bu~ün cephelerde as er arek t 

~'i .....,.~ r. a t'm Almanya hesabına ıki nedy olduğu halde, hariciye nazırı Lord tevakkuftadır. Buna mukabil bi~araf i>lan 
Jror) - Bu.gün öğleden sonra Avam ka- yoktur (alkışlar). Her iki ~e~leket ara- milyon İngiliz lirası kıymetinde petrol Halifaksı ziyaret etmiştir. ,iimali Avrupa memleketleri ve Italya c!.a 

in.arasında İtalyaya Alman köm<irü ıev • sında. mütekabil menfaatımıze olarak kuyularını muhtevi bir takım arazi satın İki devlet adanu arasında cereyan c- dahJI olmak üzere butün muhasım devıeuer 
~meselesine dair olarak sorulan müte - ticari münasebetlerin inkişafı ıçin müza- almak için müzakerelerde bulunmak ü- den görüsme bir buçuk saat siırmüştür. merkez.1f'rinde hummalı bir alyasi faalıyet 
•ddid .suallere Çemberlayn fU C;evablan [kerelere yeniden ~lamak .. yo. lunun. şiın- zere bu nafta b~~1~nmcında n-·manyaya .. 'li k 1 t f d B k. g ~cıze çarpmnktadır. Bu faaliyet.in sel>cbi, 

-s --o· nu Muteakıben ra ara .m an ~c ın - Amerlk:ılı mü!tahid Mister Sumner Wells'in \renniştir: di açılıruf bulunduğunu wnıd edıyoruz gideceği söylenmektedir. k b ı d ı W 11 ~ k al • 
ham sarayında a u e ı en e ~, r ziyaretinden do~ma tabll bir hadise oldu~u 

- 9 Martta, İtalya hükfunetile, bu hu- (alkışlar). * ve kraliçe tarafından çaya alıkonulmuş- gibi bunda, Svvyetlerle Finllodlya ara.'Utlda 
WUsta. bir anlaşma yaptığımızı size L•Jdir- Gemiler hareket ettiler Berlin, 11 (A.A.) _ D. N. B. bildiri- tur. cereyan eden .sulh müzakerelerinin büyük 
inekle bahtiyarım. Londra, 11 (A.A.) - Downs kontrol yor: Ruzveltin mümessili, saraydan ayrıl- al~kaın da vard1:". ~u bakımdan vaziyet ~k 

1 Marttan itibaren İtalyaya sevk ~i - merkezinde, mevkuf 13 İtalyan vapurun- Havas ajansı ve Daily Herald gazete- d kt ba vekalet dairesinde Çem- çok cl~didir. Çunku Amerikanın teklih ~le 
,___ ı an s~nra, ş.. .. .. ce Lord muhnrıbler arasında temas için otuz güuluk 
wuek kömür ha.mulelerinin müttefikler dan yalnız üçü kalmıştır. Diğer on tane- si, Dr. Schacht'ın iki milyon İngiliz lira- ber!ayn ıle de goruşrnuş ve ge .' . 1 bir mütareke akdl meselesi gibi ce!!elkalem 
tarafından kontrola tabi tutul!lcağını i · si, kısmen gece, kısmen de bu sabah ha- sı kıymetinde petrol madenleri satın al- Halifaks tarafından şerefine venlen bır reddedilemlyecek blr fikrin tetkiki mevzuu 
lAn etmiş olmamıza rağmen, İtalyan ma- reket etmişlerdir. mak üzere bu hafta Bü.kreşe gideceğine ziyafette hazır bulunmuştur. vardır. Bu arada Sovyetler-Flnl~ndJya gulh 
lcamatının bu gemi'!ıere hareket emrini İtalya gazetelerinin neşriyatı dair dün bir haber neşretmişlerdir. Bu Muhalefet liderleri ve diğer bırçok müz&kereıeri de, bütün muhariblerl .son de. 
:trenn .. eleıi şimdi anlaşılıyar ki bir suite - n-m• 11 (A.A.) - İtalyan kömür va- ha. ber Dr. Schacht tarafından tek.zib e- zevat ta bu ziyafete iştirak etm;şlerdir. rece allik"dar eden blr mesele olmuştur. Bu 
._,_h ~ .., 1 (H i) _ Bu sabah A- meselenin ehemmiyeti şu sebeblerden ileri 
A~ı um netlcesidir. purlanrun hamulelerile birlikte serbest dılmektedir. Londra, 1 usus .. geliyor: 

Hükıirnetimiz bu suitefehhümü anla- bırakılmak hususundaki İngiHz kararını merika sefarethanesindf! matbuat mu- ı - Fin harbi devam etUği müdd~tçe 
b:ıl§ ve gerek mevkuf vapurların gerek İtalya matbuatı büyük ba§lıldarla yaz- Türkiye - Yunanistan m~illerini kabul eden Sumner Wells, Sovyet Rusyadan kli.ti derecede ham madde 
hanı.ulelerinin serbest bırakılmasını ka· maktadır. beyanatta bulunarak, Salı sabahı Lon- al~ıyan Almanya bu mücadelenin bir an 

bul etmiştir. Bu karar bütün İtalyan mehafilinin klerı·ng anlaşması dradan ayrılmak niyetinde olduğunu v.e cvv2eı aonF~nle;mdesl ini lstemdesi; i i to ··ı 
1 P . 1 ·ı tekrar Romaya gideceğı- - • ı:ı.n yaya yar ım ç n praı.. a-
. Diğer taraftan İtalyan hükumeti de başlıca konuşma mevzuunu t~ et- arıs yo u ı.e rından müttefiklerin 83ker geçlrmiye teşeb-
~evm Roterdam liınanında bulunan t- mekte ve mez.kQr mehafil bunu büyük ı·mzalandı ni söylemiştir. . büs edeblleceklerl isve9 ue Norveç böyle blr 
talyan kömür vapurlannın bos dönmele- bir memnuniyetle karşılamaktadır. Wells Romada Düçe ve Kont Cıano lht.ımalden son derece ihtiraz eLmeleri, 
tini ve badema kömür yu .. kle~ıek üzere Vakıl İtalyan efkarı umumiyesi dos- Ankara 11 (A.A.) - Türkiye - Yuna- ile gfüü~cektir. Ayın 18 veya 19 un- Zira. bu takdirde Almanyanın, bu hareke-

. İ · · · ' ...ı N l'd Nev orka hareket ede- te muhalefet etmek için harekete geçmesi oraya gönderilmemelerini temin taahhQ- tane bır karar bekliyordu. Fakat, ngıhz nıstan klering anlaşması bugün Harici- ııa, . apo 1 en Y yüzde yüz muhakkak sayılab1llr. 
dünü almıştır. Can sıkıcı bir ihtilAfa se- hülclmetinin karan her tilrlü ınhminin 1 

ye Vekaletinde hükU.metimiz adına Ha- cektır. Vaziyetin ehemmiyet ~ nezaketini fcab 
beblyet verebilecek olan bu meselenin üstünde olmuştur. riciye Vekaleti Umwni Katibi Numan WeJls : ettiren aebebler bilhassa işte bunlardır. Esa. 
her iki tarafça gösterilen idrak ve hfls- Popolo di Roma diyor ki: :Menemencioğlu ile Ticaret Vekaleti cRaporumın neşredilip ed1lmiy~~ sen F'lnllndtyaya yardım etmek için Flnlb.n-
tıünlyet sayesinde hal ve fasledllmicr ol- Bu karar bir hösnüniyet esPridır. Ştm- Müst,,.c:arı Halid Nazmi K mir Harici- ği hakkmd<4 karar vermek Ruzvelt ın diyanın kendilerinden 1.'ltlmda.d etme.sini 

ll' • • 1 · · hall k ~ .. . . eş ' ı~h· · d h·ı· ded' bekltyen İngiltere ve Fransa, boyle bir ya1·-. Jnası.n1 İngiliz milletinin samimi, blr dı prensıp mese eaını etme kalıyor. ye Vekaletı tıcaret dairesi Umum Mü- sa il ıyetı a ı m ır.• d '"t dl1'i t kdl--' d h 
1 

h k te 

Alman Hariciye Nazırı 
dün Berline döndü 

· · · · d maltl ım ..., en 6 a n•e er a are e ge-
dürü Bedri Tahir Şaman ve Yunanistan Demış ve vazıfesının sa ece ~ - çeceklerinl ve buna, İsveçle Norveçln hiç bir 
adına da Yunanistan büyük elçisi Rcp- mat tedatjkinden ibaret bulundugunu surette mümanaat edemiyeceğlnl daha şlm
haeJ. Yunan heyeti murahhasası reisi söyledikten sonra sözüne şöyle devam diden blldirmiş glbldlrler. Halbuki Alman. 
Deliatos tarafından imzalanmıştır. etrni~tir: yanın böyle bir harekete muhalefete karar 

20 Marttan itibaren b. ,. .. dd tı Muhtelif Avrupa hükfunetleri erkA- vernıl.f olması İskandinavya yarım adasını 
. ır sen - mu e e . . . k . muhakkak bir harb .sahası haline getlrecek-

mer'iyete gırecek olan yeni klering an- nı taT.'lfından bana bıldınle~ no taı tir. fsvecle Norveçin, Fin-Sovyetıer lhtııd 
laşma.sı mevcud anlaşmanın bugünkü .ııazar1arı Ruzvelt'e arzedeceğiın. tının bir an evvel nihayete ermesin! gôrmf'k 
mO.badele şeraitine intibakınt temin ey- Birleşik Amerika hükfuneti namına hu.swıunda gösterdikleri haklı tel!ş ve alaka (Bııştarafı l inci ıayfada) dar Rusya ile Finlindiyanın u~acağı ktur b b 

h !emektedir. yapılacak hiçbir teklifim yo .• sının ~ e 1 bundandır. Zaman naztk, her 
anesine kabul olunm~ ve l)rada Papa nı ümid ettiği söylenmektedir. Naziler, ·--- · -- geçen dakika harbin genişleme ihtimallerin\ 

ile görüşmüştür. Rus - Fin ihtilafının hallini rnüteakıb M• t• k d ı TU k• · ·ı s ·ıye arttırmakta bulunması bakımından son de-
.. F~n Ribentrop, bir saatten fazla süren İngilterede ve Fransada hükiımetin de- ISa lr uman an ar f ıye 1 8 Ur re~ ehemmlyetu olduğu içtn hemen bütün 

gorüşmeden sonra, Papaya, maiyeti er- ğişeceğini ve bu suretle Uç memleket • d k 1 Avrupa harlclyelerl arı kovanları gibi ı~ıe. 
kdnını. tanıtmıştır. arasında yapılacak müzakerelerin ko- şerefine zıyafel arasın a muza ere er mette Te hldlselerln gösterebileceği inkl,af-

lara ka!'fl daha şimdiden hazırlıklı bulunmı-Vatıkanın yüksek şahsiyetlerinden bi- laylaşacagıv nı umı·· ·d eylemektedirler. Ank 11 (H ") Mfldd tl · ta ç ı kt d 1 ç k d ıı.11 D h bl 
ı1 H Ankara, 11 (AA.) _ Şehrımizde bu- ara, ususı - e erı - ya a ınna a ır ar. o e~ . a a rkaç 

• avas ajansı mümessiline şu beyanat- Almanya. İtalya ile arasındaki tema - . . mamlanmak üzere bulunan bazı muahe- gün betler.sek, harb vazlyetınln göstereblle-
ta bulunınuştur· İ lunan İngiltererun Ortaşark hava ordu- . . ceti bn ehemmiyetli tahav'f'Üllt hakkınd'.\ 

_ Alın . · ·n gittikçe kalybolmasından ve tal ya- J.arı b.,.,11,,,,,....andanı n..neneral för Wiı_ de ve .muka·v· e~elen. yen.~leme.. lt ma. ksadi- sarahat& yakın bir fikir edlnebllirtz. 
f d an diplomasisi ~efinin Papa ta ın mu·•ttefiklerle 1°ktısadt mu··nasebet - ~....... "' ... 6 ~ ıı S h k- t l hük ti 

ra ın an kabulü Alın s ,. . liam G. S. Mitchell ile Fransanm Şarki e urıye .. u ume .ı e. um~ mız ara- • 
ü . ' anyanın katı ar- !erini kuvvetlendırerek Almanyaya kar Ak.d . h k tl . kum d G ıında bugun şehrımızde müzakerelere S11Lı.,,,. &aaı.K Cm• 

Eusu zerıne vaki olmııc:t B . t h ı..."L. b. fl k enız ava uvve en an anı e- ı . . Vek~l . . .. ,. 7 ,- (' 
~lm -s ur. u zıyare , şı takib ettiği c ayırıı.auane> ıtara ı ral J d f. ı... .. y; 1 başlanmıştır. Hancıye il etinôe o6 le- ........ - ......................... : ............... - ...... .. 

anyanın, katolik kilisesine karşı 0 _ d b·ta f k.., d k ne auneau şere ıne 11~gun ı: ransız 1 kt d.l b. . . lse H O . 
lan vaziyetinde ve Vatikan Alma _ y~rine sa ece 1 ra d'ırnasın an pe büyük elçisi Rene Massigli tarafından 1 d~ evve 8 ~ ı en ı;ınc; ~ ye •- iŞ tıcarel dairesi 
Uaki mezalime kar 1 ın, nya zıyade korkmaktadır. Fr bü .. k 1 Tğind b .. 11 ·ya ncıye Veklletı Umumı Katıbı Numan • • •• 
C!a herhangi bir a!~ı::l~k protestolar~n- Avni muhabire göre. iyi haber Cilan f t-:ı- ·ı ~· e çı 1 

e ır o e zı - Menemencioğlu ve Fransız büyük elçisi yenı reıs muavmı 
urnmun etmez. Fon Ribent ma~a.sı i a- Berlin mahfellerinde, gelecek iki ay i- e ~iv:~~~§ ~nel Kurmay ikinci reisi M. Massigli iştirak etmişlerdir. Öğleden Ankara, 11 (Hususi) - Ticaret Vekl-
reti yapmakla, Papalık rna~p, u ~ya- cinde ya urnuınt sulh müzakereleri baş- Orge~eral Asım Gündüz, İngiliz büyük sonra görüşmeler iki tarafın r.ala?iyetli leti dlf ticareti dairesi reia muavini Ce
bir hürmet eseri .göstermek ~~ınn. arşı lıy:?cnğı veya Almanyanın taarruza ge- elçisi Knatchbull Huge.ssen ile Milll Mü- heyetleri arasında devam eylem.ıştır. Su- mat Ziya Ardalın Paris ticareti ate§eli· 
Papa bu fırsattan bilistifade U:h€:~ı~h ve r-ecE>l!i ·"vlenmektedir. Müttefikler. şi- dafaa ve Genel Kurmay erkanı, İngiliz riye heyetine M. David reislik etmekte- ğine tayini dolayısile yerine avnı daire 
\raziyetin lcab ettirdiği muah~zei:;de ~~~ ma1<1e müdahale edecek olurlarsa Al- kara, hava ve deniz ataşeleri ile sefaret dir. Müzakere edilen mevz.ular ~unlar- müşavirlerinden Ahmed Cemil Conk ta. 
Sunmuştur. manya, Holanda ve Belçikayı istila et- erkAnı ve diğer zevat hazır bulunmuı- dır: .. . . . yin olun.muştur. 

Alman hariciye nazırı öğled ınek mecburiyetinde kalacaktır. lardır. Hudud reJimi, naklıyat ı~leTı, kaçakçı-
saat 16~0 d~ İtalya hariciye na::

1 
s~;0r:t Kopenhag 11 ( A.A.) - Berlindeki lıltla mücadele, sıhht ve baytarl işler. 

Clano ıle bır buçuk saat süren bir mil- Tideude gazetesi, Bükreşten istihbar e- Nafia Vekili Gumuşanede iki zelzele 
lftkatta bulunmuştur. eliyor: cenubda bir tetkik Gilmüşane, 11 (A.A.) - C.'umart~l g<!-

Müteakıben iki hariciye nazırı ve Al- Fon Ribentrop. Mussoltnl ve Kont Paris, 11 (A.A.) - Harb komitesi bu cesi, saat 21 buçukta iki saniye ve saat 

Fransız harb komit3si top1andı 

rnan büyük elçisi Venedik ı:ıarayına ._ f'i~no. bir sulh planı tanzim etrni~ler- seyahatine çıktı sabah Lebrun'ün riyasetindP toplanmı~- 22 de 3 ve 23 de de 5 saniye süren şid-
d ek .,., solı·nı· ile y ·d gı ı· n ıA A ·k h k t• d t det'!.i zelzeleler olmuı::tur. Hasar yoktur. 

er ı.nUS enı en görüşm .. - r ır. nU p an merı aVA nre e ın en Ankara. 11 (Hususi) - Nafıa Vekili .:::. ___ .................. ~~····················•••oo•••oo•••······················ .. ····! ...................... - .. ·-
lerdfr. Bu mümkat ta bir saat 20 duk~a 1 ·vvel Sumnn Wells'e tevdi cdile<'ek - Ali Fuad Cebesoy yanında Sular Umum 
sürmüştür. 'ir. Mfidürii SaJahattin, Hususi Kalem Mü-

Resmi teb'iğ Kopenhag 11 (A.A.) - İkindi ils - dürü 0ııduğu halde bu akşam Toros eks-
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan • Alm ' ü çıkan b-t gazetesi Budapeşteden al- presile Adanaya müteveccihen hareket 

miızakereleri neticesinde asağıdaki tc~~ ıiı~ı b:r hıbf'Te göre. Ribentrop, Muc;- etmiştir. Vekilin bu seyahati on gün ka
lig neşredilmiştir: c;olini ve Cinnonun hazırlamakta olduk dar sürecek ve bu müddet esnaruıda 

Mussolini, Alman hariciye ll!>Zırı Fon l.qrı ~ıılh planını. Ameriknı;1a dönme - Tarsus, Könya, İzmir, Aydın ve havali
Ribentropu Kont Ciano ve Alman büyük ·len evvel ikinci defa olarak Romavı sini ziyaret edecektir. 
elçisi olduğu !halde kabul etmiştir. 7.İvaret edecek olan Surnner Wells'e 

Bir buçuk saat süren mülAJrnt satnimt te\·di edece'klerini bildiriyor. 
olmuştur. Mussolini ve Alman hariciye Ga7cte. bu haberin elvevm Ciano ile 
rıaztn entcrnaryon:ıl vaziyeti tetkik et- femac;ta bulunan Ma~ar· siv~t mahfel
misler ve aralarındaki konuşma İtalva 1erinden ter~~şuh etti.ğini ilave eyle -

Başvekilin zelzele 
mıntakasına yapacağı 

seyahat tehir edildi 
lle Almanya arasında mün'akırl ittifak mektedir. 
paktı ve diğer anlaşmaların 7.ihniycti ,.e ------- Ankara, 11 (Hususi) - Bqvekil Dr. 
çerçevesi içinde cereyan etmiştir. Japonl~rı111 Cinde Refik Saydamın zelzele mıntawına ya

pacağı tetkik seyahati tehir edilm.i~tir. 
Ziyaretin maksadı nedir? Verdikleri zayiat Başvekilin, Büyük Millet Meclisi faali-

Londra 11 (AA.) - Daily SkP.tch. Şan~hny 11 (A.A.) _ Çin harh;n- yete geçtikten sonra şehrimizden bare-
gaz~tesinin Kopenhag muhabiri yazı - <le ölen Japon askerlerinin küllerini , keti kuvvetle muhtemeldir. 
.Yor: hamil 1 O bin kutu 1 Kanunusanide Ja-

Söylendiğine göre, Fon Ribentrop, ')Qnvnya· gönderilmiştir. Bu. harbin ha Şimdi de Alman tayyareleri 
Amerika haricive müsteşarı Sumncr s:~llan?eri Japonyaya yapılan 36 ncı Fransaya risaleler atmaga 
Weııs Romava dönmeden evvel Alrrıan ~onderı~tir. b 1 d 1 
Yanın geniş 

0

bir askeri taarruza ba~la - aş 8 1 ar 
madan yapacağı nihat ve mutedil sulh Batan gemiler Paris, ıı (A.A.) - Bir Alman tayya-
tekliflerint hazırlamaik üzere İtalyan Am~terdam 11 - Hol~ndanın 2365 resi, evvelki gece şarkı ve merkez! Fran-
hükO.met merkezine gitmiştir. tonluk «Amor:1 vapuru bu sabah bir sa iizerinde uçarak muhtelif yerlere ri-

Alrnan hariciye nazırı İtalyayı coğ- ın'11\7le carpara'k batmıştır. 33 ki.~ilik saleler atm~ır. Tayyare dafll toplar, 
rafi vaziyetinin icab ettirdi~i gayrimu- mür~ttebat kurtarılmıştır. tayyareye karşı ateş aç.tnlf ve tayyare 
harfbllkten uzaklaştırmak niyetif'lde cft.lekı;andras• Yunan gemfsi d~ bu- şark istikametinde gözden kaybolmuş-
4eğildir. Alın&nyarun bir iki güne ka- gün torptllenerek batırılmıştır, tur. 

Sabıhtan Sabaha 

Bahşişler! 
AjaDS haberleri dotna be A'f'TI1pa4a asıl b'llh botuı;malar bundan sonra başlı. 

yacaktır. llaber şudur: 
_ «Alınanya Rusyayı İlkandin&Yf&da, İtalyayı da Balkanlarda serbest bıraka-

ca.ld1ır.• 

Bunun ıruiııuı fU olabilir: AlmaDJa harb aahacarını ıenlşletmek ıu.retlle useri
ne yüklenen afırhtını datıtmak n.l)etindedlr. Bunun Jçin şimalde ve cenubda iki 
büyük koın.şwnmu kencll ha~nmla.rı olan inclıtere ve Fransaya ka ... ı cephe al. 
mıya se.Jı:edlyor. RusyaDUl İskıJ.n.cllna• devletlerine itatyanın Bal~anlara k.&rşt ha... 
rekete ıeçmelert tabUdk ki İnıilttte He Fransayı tahrik edecektır. 

Plan Almanyanm harbı ıenltletmek arzusunu yerine ıetireblllr. Fakat renlşll
J'ecek harbin Almanyayı tahmin eUll:t netkeye yaklaştırması imkanı var m.ıdırt 
Bu fikrin bir an için tahakkuk ettltfnl faned~llm. Ü~ milyondan ibaret Flnl!n
dl ayı hill yere ıeremlyen Rusyanın bunun dört misli olan İsveçie No"ec;l arzu.. 
ıS.:ına ramedeceJI nasıl tahmin eııllltbDfr. Bu iki milletin karakterleri Finler ka.. 

dar çetindir. 
İtaba u~ında Balk•~lara relin ce benfb lstlklillerlnin tadma doyınamq 

renç Balkan mllleUerlaln U\l milyonluk _ Finllndlyadan feri kalaca~.armı düşün-
111ek elim bir bata olur. Çetin Jstlkl.U mucadeleleri He milli asabiyetlerini f!'lbat tıt. 
mJş ıenç Ba.lkan devletleri hatta harici yardım görmeden şereflerini ve lstlkUIJe. 

rim müdafaa edecek kadar kanetlldlrler. EIJI beş, altmış milyonluk bir Balkan 
kütleslnl tstt:l etmek detD battl dya~i nüfm nııntakuı yapabilmek için Alman. 
yanın yardımı bile olsa İtalya için hakinsızdır. Nerede kaldı kJ deniz aşın müs

temJekelerini tehlikeye koyacak bir müca4eleyt İtalyanın makul polltikacılan 
lıatırta.nna bile rettnneıı:1e:r. 

Tam bir asır bütün .Syul fınatlardan btlfade ederek muhtac oldutu kolonileri 
elde edebilen İtalya böyle bir maceraya atılmıyacak kadar temkinli ıörüniyor. 
Şa halde eter hakikat ise Alm.anJanlll bu ılJad mane'fl'&lı da dlterlert gibi akim 
kalnnp mııı1ık6m demektir. 
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( Şehir llaberler· 
Ha va seferleri için 

hazırlıklara başlanıldı 

Bükreş elçimiz 
dün geldi 

Moskova elçimizin de 
bugünlerde gelmesi 

bekleniyor 

) Karmanyolacılar sokakta bir 
fırın teıJahtarını soydular 
Zabıta tezgihtann üzerine çullanarak paraıını 

alan iki azılı hırsızı yakaladı 
Evvelki gece feç vakit Ga1atada çolt l 

cür'etk8.rane .iflenen Dtr aoyıunculuk 
vak'ası olmut. iki sabıkalı bir fırın tez
gab.ta.rının 160 lir~ını ıK>ka.k orla!ında 

Seferlerin Berut, Bağdad ve Tahrana kadar temdidi 
muhtemel olduğu gibi Samsun ve Diyarbakıra 

uzatılması için de tetkikat yapılıyor 
Blikreş elçimiz Hamdullah Suphl karmanyola etm.i§lerdir. 

~evl~t Havayolları İdaresi, önümüz- , raoa.ktır. Ayrı<:a İı:mirdeki tayyare mey- Tanrıöver dün sabah konvansiyonel tre- Taksimde Dirnitrinin tlnnında teıgah-
deki Nı.ı,;an ~ında açılacak olan İstan- d nının bomk ve şehre uzak olması, tay- nile Roman yadan ~ehrimize gelmiştir. tarlık yapan Hıristo adında bir ıe.ıı.ç ev
bul, İzmir, An.kara ve Ankara ile Adan~ 1 yare yolculuğunun .sürat ve kolaylığının Hamdullah Suphi bu akşam Ankaraya velki gece, günlük fırın huılatı olan 160 
erasın<la hava seferleri için bazuLldara manasını kaybettirecek vaziyette b ulun- gidecek ve hükfunatimizle temaslarda lirayı cebine koyduktan sonra aeç vakit 
ba~lanuştır. duğundan idare bu şehirde modern bir bulunacaktır. Bükreş elçimiz birkaç gün evine gitmek üzere fırından çılmujtır. 

H~vayollan İdaresi geçen sene başlı- meydan yQptırmağa karar vermi§tir. sonra şehrimize dönecek ve vazifesi ba- Hıristo bir tramvaya binerek Ga.la~ya 
yan lstanbul - İzmir - Ankara h;,ıva yo1- Di,ğer taraftan, Devlet Derruryolları şına gidecektir. gelmiş, evinin bulunduiu Lülecihendek- Karman olacı Dursun Ali ve Sııdılc 
culuğunun daha müsaid şerait içinde in- ı 'İ§letme Umum Müdürlüğü hava yolları- Diğer taraftan rnezunen Ankarada bu- teki Hocaali sokağına sapmıştır. A y . • ... 
kişafını temin içfo bazı fedakarlıklar ya- nm mutad sefer~·erini yapamamak mec- Iunmakta olan Roma büyük elçimiz Hü- Tezgahtar tam bu sokağın dönemf'Ç . deryan~~ adında hır fırın k.atıbının 460 

pacaktır. Seferler bu sene genişliyecek lburiyetinde kalmamaları dolayısile tay- seyin Ragıb Baydur ile Sofya elçirrriz yerine geldiği sırada müthiş ve çok ani ı lirasınm uç meçhul. şahıs tarafından k nr
ve diğer hatlarl.a. takviye edilecektir. Y~. ile dönüş se!ah.at.i y~pa.mıyan gidiş- Şevki Berker dün sabah Anbradan şeh- bir çelme ile yere d~şü~1n:üş, neye u~- f :nyolacılık suretile alındığını yazmış-

Hava seferlerının Samsun ve Diyar- donuş tayyare biletını hamıl yolcuların rimize gelmişler ve mernuriyelte~ başı- tadıiını şaşıran Hırısto ıstımdad dmek ı · 
bakıra uzatılması için de tetkikat yapıl- demiryollarmdan ne w.retle istifade ede- na hareket etmişlerdir. istemişse de üzerine çullanan iki meçhul • Bunların, marufA karmanyolacılardan 
maktadır. ceklerini tesbit etmiştir. Mookova büytlk elçimiz Haydar Aktay ~ahıstan biri bağırtmamak ıçin ağzını tı- Laz Ahmed, Mevlud ve Hasan Yılmaz 

Havayolları İdaresi bu sene memleket Buna göre tayyare dönüş bileti tayya- da bugünlıerde mezunen şehrimize gele- kamıştır. 1 adla:ında. üç. sabık~lı ol~~ğu za~ıtaca 
dahilindeki tayyare seferlerinden başka re gişelerine ibraz edilecek ve bilete tay- cek ve Ankaraya gidecektir. Mütecavizler tezgahtan 'bir hayli döv- iesbıt edılmış, vak ayı muteak~b Ista°:-
yabancı memleketlere de sefer yapmağı yarenin hareket ecmiyeceğine dair bir dükten sonra cebinde bulunan ve fırına bu'dan kaçan Hasan Yılmaz Rızede. dı-
<lüştinmektedir. Bu arada hava &f'ferleri- terh verdirilecektir. Bu bilet bilahare s·ınemacılar zarar aid olan 160 lirayı alarak savuşmuılardır. ğerleri de şehrimizde saklandıkları yer-
nin Berut, Bağdad ve Tahrana kadar u- demiryolları gişelerine verilf~rek para~nz Hadisenin tahkikatına. el kC\yan Em- !erde yakalanmışlardır. 
zatılması da muhtemeldir. bilet alınacaktır. Alınacak biletle tayya~ tt"kl • • •dd• niyet Müdürlüğü memurları derhal ~a- Suçlarım itiraf eden soyguncular bu-

Devlet Havayolları İdaresi, hava se- re dönüş biletinin mer'i bulunduğu müd- e J erını 1 18 liyete geçmişler ve -0n saat gibi kııa bir gün adliyeye teslim edileceklerdir. 
ferleri ~rasmda tayyarelerin icabında det içinde demiryollarında seyahat et- ed·y ı zamanda bu çür'etkir karmanyulacılan -- -
lnebiı.ceği yerlerde rneydanlıkla.r yaptı- mek şart olacaktır. 1 ~r ar yakalamağa muvaffak olmuşla:·dır. Bun- Askl'!r /lk işleri : 

Şehrimizdeki Avrupadan :film ithal e- ~ar sabıkalı s<ıyeunculardan Dunun Ali 
Ateşe düşen ik i yaşında 

bir çocuk ö ldü 
Şeker Stokla rını den birinci sınıf sinemalar sahibleri Be- ile arkadaşı Sadıktır. Bir tashih 

Sakhyan iki f ir ma ledive ile aralarındaki tarife ihtilafı ü- Sadık dün Tophanede gizJt>ndiği bir 10 Mart Pazar günkü 3452. sayüı gazete 

So k k 
. fik 

1 
zeri~de Dahiliye Vekaleti le temaslarda evde yakalanmış, Dursun A1i de mem- f mlzin 4 üncü sayfasında askerlik işleri su 

Evvelki &iJn Kurbağa11derede iki ya- n şe er ararnamesıne tcv: an eor .. .. • .. leketi olan füzeye kaçmak üzere bındiği tununda Eminönü askerlik şubes1.r.11n if! • 

d b . ğ f . b" şek"ld 1 . d k' d k t kl kt· bulunmak uzere dun Ankaraya bır m;,ı- d d t dilen asteğmen tyarsübav > la tın a ır çocu un ecı ır ı e yan- erın e ı mevcu ~e er s o :\rını va ı I .
1 

.. d . 1 d' Dumlupınar vapurunun a.mbarında der- nın n ave e J -

ması ve az sonra da ölmesile netıcelcnen muayyeninde alakadar makamlara bil- messı g~n ~rmış e: rr. ·~· .• 
1 

. · nn do~umu 313 : 326 yaıııla.cak iken !13:336 
b ' k lm tur - ı dirmi iki .. h kk ıi b Beledıvcnın tesbıt ettıgı son tenzılat ı dest edılmıştir. olaraıc dizllm1şt1r. Herhangi blr yanlışlı~a 

lr ua o uş . 1 . .yen • muessese a ın. a a ıtaca tarife tatbik edilmekle beraber sinemacı- Hıristodan gasbettikleri para suçlular- mahııl kalmamak üzere bu ilanı tekrar aşa-
Kurbağalıde"rede Çayır sokağında otu- cmilli korunma kanununa mu....,aıefet su- darı istirdad edilerek sahibine iade olun- ır.1ye. derredl,,oruz: 

· · k lk.i · - - lar buna siddetle itiraz etmekte ve yeni r; " 
ran Bahtıyar adında bır adın evve çundan .. takıbat yapıldıgım yazmıştık. .. muştur. En.tnönü askerlik şubesinden: Şubeıniz 

- b k b tarifen in sinemalar hasılatınrfan yılda 
ıun odasında maltız yakmış ve aş a ır Zabıta bunlardan, Bal.ıkpazarıoda Ha- . . .. . Azılı karmanyolacılar bugün adliyeye kaydında 313 : 326 dahli doğumlu olup 4.5 
Jfle meçgul olmak üzere de 2 vaflarında- .&ır iskelesinde 17 numaralı tıcarethane- 3o ar bın lıra duşmesıne ~ebPb olac_ağmı teslim edileceklerdir. günlük st~ja tabi asteğmen < yanıübay ) lar-

ki 1-·-· N . . od d al b v karak so d g~ . • .. 1 . L' f ğl ileri sürmektedirler. Sinemacıfar ile Be- n· f kA t'b' • dan süvari, ölçme, istibkAm, nakllye; ı~:l • 
.-.uu evını a a y mı ıra - e ya ve pcynır ~en yapan .. -.e ero u . . . . • 1 ır ırın a 1 ını soyan üç 

f km 
•·- y . . :.Jd· t•;ı..; .b. ,_ d . d ledıye arasındak1 bu ıhtılaf buTnda ha - dak ve piyade sınıflarına mensub olanl:uın 

aya çı ışı.u. anının n.ı ıa e "l§• gı ı perar.en ecı e- . ·~. • . h 1J l .. karmanyolacı da yakalandı Yi!.<dkalıı.rile birlikte 12 Mart 940 gününe ka-
Bu sırada küçük Nevin odada gezin- ğil, toptancı olduğunu tesbit etmiştir. ledılemedıgınden meseleyı a etme r u-
- ·· zere veniden DahiJive Vekal t"'tile temasa Bir müddet evvel Kurtuluşta buna dar hi'hE'mehal şubeye müracaatleri Uan o-

mege başlamıi, az sonra da malt~zın uzc- Milli korunma kanununun 32 nci mad- • . . . . k. l . ben. zer bir soygunculuk v&k'ası olduğunu lunur. 
· d" k ·· d .. ·· ht Uf karar verılmıstır. Netıce Ve a etm vere-

rıne U§ere vucu .uı:un mu e yer- I desi toptancıların eller indeki mevcud ----~ -------
)eri yanmıştır. Nevının feryadına koşan ,ekeri bir beyanname ile 24 ~aa~ zarfın- Avrupa trenleri dün teahhürle 
annesi Bahtiyar bir aralık entarisi de tu- j da hükfunete bildirmelerini amir bulun- Padsin en 
tuşmuı olan kızını güçlükle ateş istila- duğundan, bu müessesenin ouna riayet ge)/jlf'r D parlak gü ıeşt.. Santat a~eminin sönmez yılC:ızı güu l 

smdan kurtarobilmiştir. etmemiş olması kanun hükümlerıne ay- Dün sabahki Semplon ekspresi bir bu-
1 

Wcudünün birçok yerlerinJen yanan kın görülınüştür. çuk saat ve Konvansiyone1 treni de dört 

Neviın Nüm~ne hastanesine v kaldırılmış, Hakkında tahkikat yapılan Leon Mel- saat rötarla .. Sirkeciy~ . gelmic:l r>rclir. 
fakat bir müddet sonra aldıgı yc.raların ba müessesesine gelince, bu th:arethane- İr.anı~ Bruksel elçı'"'ı Ab~ ılJah .B~h
te.iirile ölmil.§ti.ir. . . . nin de elinde 102 bin kilo şeker bu'.ıun- ramı. dun Semplon eksp:esıJP ~ı>rrımı7e 

Bahtiyar hakkında ihmal ve tedbırsız- durması ve bu miktarın mühim bir kıs- gelmış ve Toros eksprcsıle Tahrana ha-
lik suçile takibat yapılmaktadır. mını son günlerde piyasadan istica1le reket etmiştir. 
···-······················E····:··· .. ············ .. ······ toplıyarak ardiyeye iddihar etmiş olması Gümr. kler Başmüdürü 

Ç o cuk S i rgeme tetkike şayan görülmüştür. An karaya gitti 

.ELLE DARRiEU 
istanhol ufk11:ıa yaklaşıyor. 

Bu se:ıf'nin l:iricik ve eşsiz süper filmi olan 

KALB AGRISI 
Bu Perşembe akşamı L A L E Sinemasmda Kurumu B s lOSU Her iki müessese hakkında pn1isçe tan- Gümrükler Başmüdürü Methi, dün 

:Bu cumartllıli ıünü akşamı Taksim Bele- .rlrn kılınan tahkikat evrakı e~babı mu- Gümrük ve İnhisarlar VekalPrinin dave-
41ye p:ıtn<ıswu<la Çocut Esirgeme Kurı;nıu cibeli bir fezleke ile bugün müdde.amu- ti üzerine Ankaraya gitmiştir. 

Bütün İstanbulluların kalbini zevk ... Neş'e ve heyecanla ağntacak. 

tarafından Yeril~oek l:>alonun bütün ha~r - miliğe tevdi edilecektir. 
bklan tamamlanmış ve gazinonun ta.nıirat .. ................................................. ·-······•••••••• 
totrl.llLtı da ikmal edilmiştir. Balo biletleri 
İstanbul tarafında Yerli Mallar Pazarından, 
:Beyothında da Melek, İpek slnemalarile Le. 
ben paı;taneslnden tedarik edilebilir. 

TEŞEKKÜR 
Düzcede beş aenedenberidir ki ikamet 

etmekte iken vefat eden süırari emekli ı 
yarbaylanndan babamız Erzurumlu Ali 
Rıza Yalımın ölümünde ve cena:lesinde 
Düzcelilerin göstermiş olduk'an alaka 

1 ve kıymetli yardımlarından ve insani
yetlerinden dolayı kendilerine ailemiz 
namına alenen teşekkür etmeyi borç bi

lim. 
Ödemiş jandarma bölü~linde gedikli 

başçavuşu oğlu Ekrem - ---
Kon3ervatuarm UçUncU 

talebe konseri 
Konserv&.tuar, talebe orkestrasile 16 

• M11.rt Cumartesi günü ~aat 17 de Fransız 
tiyatl"oeunda bir konser verecektir. 

Halka ve talebeye tahsis edilmiş olan 
bu konser parasız 0 1.up davetiyeleri sıra 
itibari}€ alakadarlara ve bılhassa mek
teblerc dağıtıhrııştır. 

Satılık kösk 
:ı 

arıyorum 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bnhçeli bir 
kÖf}t anyorum. Yeşilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anac1olu sahilin
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla 
birHkte ta:fsil~t. fiat Son Postada 
cM'akbule:ıı adresine bi~ıdirilmelidir. 

ı•~ Beya!•tla yeni inşa 
edilen lstanbulun en muht&· 
şem, en modern sineması 

Cuma: tesi günü memleke
tin en } ü s k münevver
leri, Hükumet rical. ve en 
gf zi 'e halkımızın buzu• 
tiyle açıldı ve binada bü-
tlln teferrü: tına kadar 
gösterilen itina ve mükem
meliyet ıou derece beğe
ni12i. 

ISTANBUL HALKI 
Akın akı ı hayranlıkla yeni 

ideal si nemasuı görmeğe 
gi ·iyor. 

BugnnkU p rogrıtm: 

Brodvay Gr ın 
Mnmessıileri : 

Ahce Faye - Tyron Power 
DİKKAT: 

(M: RMARA) nın programı bundan 
l>öyle hljr haftu PERŞEMBE GON

LER' maliııelerôen itibaren 
değtşf'cektir. 

Onndnzle ri : 2 - ! · 6, Geceleri: 8 
b uçukta Cumarteai 1 den Pazar 

11 den itibaren matin~ler 

,. •• 'L2 
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Avrupada görlilen 
• A 

sıyası hareketler ve 
ihtimalleri sulh 

Y A Z A N ...... _._. ................. --.... -......... . ,............................................... . 
~Emekli general il. Emir Erkilet ~ 
i " Son Posta ,, nın as~ceri muharriri f =-············ ............................ ·-··········-···--··· .................... -.. .. -................................... : 

~. 

1 Hadiseler K -r~sm :ia 1 

Hırsız yakallyan müvezzi 
A da vapurlarına bir hırs1z Viri - - Eyvah sigara ~m.. .. 

yor yolcul:ı.rdan birinin paketi- Yanıbaşından geçen muveızıe doner: 
. ' .. il .. - - Oğlum bana bir paket bafra alaWnı alıp kaçıyor. Fakat muvezz er goru • lir .. , 

1. t 1 mısın. yorlar, hırsızı yakalıyor, po ıse es ım e- Al b . 
. - ırım eyun. dıyorlar. .. · ı . 

. . . ~ ed.ğ. Muvezzı, yo cunun. 
Denizyollan ıdaresının ~~e11~ ı ı. - Para ı alır da sigarayı getirmezse .• 

vapyurların~ sokmak istemedıgı kımse}çr Di e dK ··neceğinden çekinir.. Onun 
megcr ne ışlere de yarıyor~ar~mş. Esasen . . yara airoadan koşar. Ve parnyı siga-
Dnlar girdikleri vapurlarda gazete sat - ıçm P . •Y • al 

b . k rayı gettrdıgı zaman ır. 
makla beraber yolculara da ırço } ar - .. . iht" lcuyu elinden tutup 
dun] d bul l ki' Muvezzı ıyar yo ar a unrnaz ar mı . G"d ğ" t ~ 

vapurdan çıkarır. ı ece ı, o uraca51 ye-Logaritma cetveline benziyen tarife -
lerdcn bir şey anlamıyanlar; ilk tesadüf ri tayin edemiyen yabancıya yol göste-
ettikleri müvezzie rir. 

- Kadıköy vapuru kaçta? Ve bu arada bağırır: A merikan'ın mahrem elç!sil oyno.ması için İtalyayı ikna vazifesini Diye sorar ve ce\·abını abr'ar. - Yazıyor. 
1 · de alınış olduğu yolundaki tahminlere Gazetelerin, mecmuaların isimlerini Londraya gelmiş, gör.üc::me·e· n- H tt• b n1 r gaz"tc ı·si.mlerını· · sayar o:ı: de inanmk cfüzdir. Çünkü bu suretle a a u .ı " • - sayar. Ve nabza göre şerbet verir gibi, 

ne b:ışhımı.ştır. Bfrleşik Amerıka Cum- Almanya a yni zamanda İtalyayı R us- larken, arada ) o1cuları da ikaz ederler: insanına göre aıacağı gazetP.nin, mcc • h · 1 · · • li ı· dış ic::ler - Haydarpaşaya uğramaz, d.:ığru Ka-urıyct erının ayan mec s o:ı:,. ya ile uzl~tırınış olac~lıdır. muanın ismini söyler. 
encümeninin reisi Pittman'daı WeUs ın 

1 
dıköy. h k t d ğ. da dıc::an 

b 1 Ru~ya ile Finlandiya sulh yapar ar, Yahud da: Vapur are e e ece ı zaman -... 
:vazifosi hakkında radyoda eyanat a ve bunun arkasmdan kuvvetli ve müt- .k K l Haydarpaşa, çıkar. bulunmııc:: ve onun o:sulh vazifesi> ile . 

1 
- I inci vapur a arnış, 

0 
bı·r tufeyıı· değil, 

·-:1 • f tehid yeni bir Rus - Alman - Ita yan 
tavzif edildiğini açıkça söylemış 1r. mihveıi kurulur ve buna• Japonya da Kadıköy birinci vapur. O bir zorba değil, Bu ?atın ı"fadesine göre Wells Avnıpa Vapurun penceresi açıktır, yaşlı yolcu 

0 
b. d"l · 

1 - • b katılabilirse Alman cephesi siyasetçe ır ı encı, as a ... 
rnillellerinden sulh müzakerelerıne a~ üşüyor .. Kamarotu kolay kolay bulamı • 

0 
ekseriyetle çocuk olduğu halde tir , ___ ,_ u··zere 30 günl' u··k bır· mu··tareke- v~ askerlikçe hayli kuvvetlenmiş olur. kt .. . .. 

1 
r· 

.LJ.ltlCU\. t B 1 yaca ır, muvezzıe soy e . aile babası olmu,:tur · şte Alrnanyanın bugün Roma - er m 
yi kabul etmelerini istemiş imış. ve Moskova müzakerelerile temin et • - Oğlum bu pencereyi kapasan... o alnının terilc ·ım bir unsurdur. 

Anadolu ajansının Vaşingtondan ver mek istediği {!aye budın. Müvezzi gazetelerini bir kenara bıra- Vapurdaki hm:ız. J akahyan o temiz 
\iiği bu haber doğru ise Almanya, ile kır, pencereyi kapar. benliğinin icabına göre hareket etmiştir. 
Rusyanın ekmeğine yağ sürülüyor de- Wells, Kont Ciano ile beraber Gcleljm müttefiklere; onlar Wells'i~ Tiryaki yolcu sigara amadan vapura /1 l ı . / A • 

. . . lh ktan ra _ . bir ay mütareke ve bu esnada sulh rut! • Jel 1net .::f-.t u.uuı ~~B~.~~~sue~. ~~~~~~~ili~~~~~~~~~~ ~~g~i;~~~~fu=·~·~C;e~p;k:r;~:e~b;~~ar~:=====~=========~====~ zıdırlar. Çünku .~ers~yın :e: e~~ini, su~h işindey Almanyaya müzaheretini edec~kler ın1dir?!. Yani bu vaziyette ı Hunları b·ııı·yor mu ı'dı~nJ"z ". ~ 1~anya artık ~rilmış.. li Ko- saglama ~aglalmaktır. . sulh istivecekl.er midir. Acele söyliye- ~ 
'.Avusturyayı. Sudetlen, Meme ' · Von fübentrop'wı bu defaki Roma ı·ım 1 . ·ı 1nu-ttefıklerin bu hal ve vazivct-·oo ı D · · · lm ş. Bohemva - J'. • 

l'1 r a :tnzıgı gen ~ 1 
• h _ seyahatinde Papayı da ziyaret etmesi te sulhü kabul etmeleri aciz ve mağlfı-

yı, Moravyayı ""Lehıstanın B~g ne t herhalde onun Führerden aldığı va1.i- bivetlerini itiraf eylem~leri demektir. Zü. afelerde boğaz hastalığı Yoz kilodan ağır köpekle· 
irine kadar olan batı yarısını ışgal e f: felerde sulh işlerinin gı"1ib olduğuna S!!lh. buııün Alman - Rus koalisvonu- Ağırlıklan yüz kiloyu tecavüz eden 
miş bulunmaktadır. Bu kadM' m~_va bir·delil teşkil edebilir. Bu sulh i!jleri- nun ne derece lehinde ise müttefiklerin Hayvanlar ara. köpeklere Sen Bernar cinsi arasında te. 

ıfakiyetlerd·e·n sonra sulh akdetmesı el- nin mühim bir ciheti de Rus - Fin har o .:ıP_rece a1c\•hı·naea1· r. Bu ~ebeb1e müt- smda boğaı; has • 
1- akt 

11 

- tal y çeken yega sadüf edilmiştir. Bunların hepsi mü -bet onun ıçın zafer ouı.c ır: . binin heme~ sona .. erdiri1mesidir. tefiklerin bugünkü h<.11 ve şartlarda tgı " 
1 Bahmms Sovyet Rusya Finlandıya- Zavallı Finler uç buçuk ay oluyor mütarekeyi ve sulh şartlarını kabul et- ne hayvan zürafe- seccel oldukları için isimleri ve yaşa-
•yı blisbütün alt edemiyerek onun t-:>p- ki mi!lei ve memleketlerinin varlık. rneleı i v~rid olamaz. dir. Bu yüzden dıklan tarihlerle kaç kilo geldikkri 
·nklsrmı tarnamile işgal etmeden sul · şeref ve istiklali için çok üstün düşman H 1 b .. 

1 
.k .. 'tef'kl . s'ya ~ Avrupa hayva - de yan!ıdır. Gene sıkleti yüz kiloyu 

. .. 1 l' kalır .. .. a oy e t en muL ı erın ı nat bahçelerinde S B k.. kl . d b. · tıün akdolması Al~anY,a içın guze _ıır kuvvetlerine karşı A am~nca dovu - setine mütemayil olduğu kuvvetle zan- bu'ruııan zürafe _ geçen en ernar ope erın en ırı 
talih c.c:;eri olur. ~unku Rusyanm Fı~- şüyor!a~. Onları b~ azım cı~~f!.~e ~ııv- noluna1' ve hatta bir çok sebeb ve fi . lerin boyunları ha namına Paristeki Asmieres köpek me -
landiyc.yı zapt ve ilhakında Almanya ı- vetlendıren ve teşvık eden bır amıı de iller dolay:ısile öyle olduğu muhakkak va snğu<lıığu za _ zarlığı kapısında bir abide mevcuddur. 
~in hiçbjr menfaat yoktur. O halde A!- belki bütün dünyanın onun yardımı- vörünen reis Ruzvelt'in müttefiklerin rnan muhafızları . Bu ab~dede şu kitabe vardır: 
manya için şu a~~a bir sulh akdinden na kosarak gibi görün~~si. ~lmuştıtrr. isine gelmiyen. fakat Alman _ Rus ko- tarafından, ka,

1111 
bezlerle sarılır. Ve böy- cKırk insanı kurtaran bu köpek, 

'daha iyi n e olabılir? .. Fakat beklenen ve ~er.~~ ı~.~zar ol:- alisyonunun menfaat ve siyasetleri- lece onların boğaz hastalığına tutul.mala- k•rk birincisi tarafından öldürülmüş 
Sovyet Rusya için de sulh şu anda nan bu yardımlar bır turlu fiılı ve mu- ne uygun <lüsen bir aylık mütarekP. ve nnın önü ahmr. Eğer muhafızlar dikkat tür.» 

ancak temenni olunur bir metadır; essir b1r surette tecelli edemedi. Onnn sulh müzakerelerine mübaşeret tekli - etmezler, vaktinde zürafelerin boyun1a
çünkü Lehistanın doğu yarısile Finlan- için FinJandiy~ın bugün, harbe şid - file Avrupaya hususi bir elçi ıtön<ler- nnı sarmazlarsa zürafelerin boğazlarında 
diya körfezinin cenub sahillerine aid detle devamla beraber. sulh müzakere- mesi acaha neye h8'1I1lolunabHir? Eğer iltihah peyda olur. Zürafenin boğaz has- * Yoz yaşını geçenlerin 
olan Estonya ve Letonyadaki talebleri- !erine yanaştığını görüyoruz. Wells Avnıoaya hakikaten böyle bir talığı çok geç ve güç tedavi edilmektedir. 
ne z~~me~ ~e telefa.tsıı: nail olmuş- Zavallı Finler ellerinden gelenin on vazife ile gönderilmişse bu. müttefik- Çünkü çok uzun boğazı iyi etmek insan 
tur. Ustelik. eger Finlandiya körfezi - mislini yaptılar. Fakat ne miittefikle- teri müşkül bir duruma sokacaktır. O- boğazı iltihabını tedavi ~tmek kadar ko

ekserisi kadınlardandır 

flin ~imalinde bazı yerler alarak Fin rin ve ne de İsveç ve Norveçin onlara nun için Pittman'ın yukarıda bahset - lay değildir. 
harbinden yakayı sıyıracak olursa 0 _ &'skerce fiili yardıma yanaşmadıklarını t;$miz bevauatının a!slı bulunmadıi!ma 
nun için bundan ala bir şey olamaz. görünce de işte kendi başlarının seıa - kani olmak istiyoruz. Zaten Ameri~a -

Son on sene zarfında tesbit edilen 691 
tane yüz yaşını mütecaviz insanların. 

Sulh onun için bir ziyan değil. bir metfai bir sulh imkanında aramağa ko da Rn'lVelte ve şu veya bu devlet ada-
·kardır. Zate~ -~~n . harbine girişirken yuldular. mma atfolunan beyanat ekseriya tek -
Sovyetler Bırlıgı Finlandiyada bir as- Bu işde Almanyanm büyük rol oy- ıib olunur. 
keri gerinti yaparak maksadına nail nadı~ muhakkaktır. Öbür taraff<-ı•n Bizce Avrupada sulh de,ğil, harb ola
olabilt'C€ğini zannetmişti. Finlandiya- miittefikj Rusyayı dipsiz ve tahribkar caktır ve bu ne kadar uzar ve SÜ!°er"P 

ida bu kadar ~iddetli bir harb onun ta- bir harbden geri çekerek daha mühim c:on müsademeler o kadaır siddetli vP 

sarlarına girmiş değildi. ve büytık harb maksadları ve hedef!.ed kat'i olacaklardır. Hakiki ve ciddi bir 
Sovyet Rusyanın Avrupada ve Orht için tas<'rruf etmek istediği gibi. Fin- ~ulh ancak bu savaş1ardan. yani bir 

A"vada .. t~~amU.e serbest kalması için landiyayı . da ko~k a.rzu~ndadır. tar&'nn .. _ta~a~i~e mağlubiyetinden 
lazım gorunen Japon - Rus iktısadi Von Rıbentrop un. Fınlen Ruslarla sonra dnşumUebılir. 
ve styasi anlaşmala<rı da neticelenmjş uzla~tmp banstmnakta mutavassıt rol R E. Erkilet 
aeğildjr. Bu itibar1a o. şimdilik bura _ 

ıarda büyük ve sürekli yeni ınuharebe Bozcaadada karaya oturan Pirede tahliye ed·:en eşya 
ve ihWaflar:ı ginneği düşünemez. varur kurtarılamadı limanımıza Q8~ecek 

Bununla beraber. eğer Aınerikfü\ın Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Amerikadan gelen Egzevctor v<ıpuru-
t.avassutile, Avrupada bir sulh akdi mü denizlerinde fırtına dün de devam et- nun memleketimize getirdiği emtiadan 
yesser olursa hiç olmaz.<;a Polonya ye- rniştir. bir kısmının kontrol heyetince Pireden 
niden lnıruJacdk ve Çeklere de istik - Fırtına yüzünden, Bozcaada civarında tahliye ettirildiğini yazmıştık. Haber al-181 vermek lazım gelecektir· bu k 

' pek karaya oturan Bulgar bandıralı Çar Fer- dığımıza göre 29 fıçı g~iserin ile tene e 
tabiirlir. Fakat ne eski ve büyük bir dinand vapuru henüz kurtarıfor.ıamıştır. ve çubuk demirden ibaret olan bu mal-
Polonyaya ve ne de e~elki şekilde bir Vapurun yüzdürülmesi için Gemi Kur- lann derhal ve ilk vasıta ıle memleketi
Çekc-Slovakyanın vucud bulmasına tarma fdare8 kaza yerine bir tahlisiye mize gönderilmesi kararlaşmıştır. 
'Alm~n • Rus koalisyonu razı olmıyacak gemisi göndermiştir. Vapurun mütebaki hamulesinin de 

tır. bugün veya yann ordino!arınm verile-
GörüJüyor ki bu vaziyette sulh 0 _ Vilayetlerin 940 bütçeleri hakkında rek tahliyesine başlanacaktır. 

Iursa bıı, Almanların ve Rusların men- tebligat yapıldı Tiftik ve yapak ihrac nizamnameleri 
faatledne mugayir değil. bilakis mu - Dahiliye Vekaleti vilayetlerin 1940 yP.kt .. da mer'iyet mevkiine giriyor 
fabıktır. Yalnız Almanyarıın müttefiki bütçelerinin hazırlanması hakkında va- HükUmctçe hazırlanan tiftik ve)·apalı:: 
olan haris bir İtalya vardır ki o. bu lİliklere bir tamim göndermiştir. standard nizamnamelerinin tatb!kına Ni-
lıarbd(), Arnavudluktan başka, daha bir . Vekalet bu tamimde bütçe proje~eri- san bidaye~inden itibaren baş1aııac~ktır. 

k . l · rne geçirerek Akdenizj nın tasdiki için yapılan tetkikler nrasın- Tiftik standard tiplerini seçmek uzere 
co 'er erı e ı d b V kAl . k tr r l""k ~ • k h r a azı formaliteye uymıyan tarafların şehrimizde Ticaret e a etı en o or u 
kendine bir havuz yapma ta ~ ~ eme 

1 bulunması tasdiki geciktirmekte olduğu- te~kiıatmdan 3, Ticaret Odasından 2, 
idi. Almanya ile Rusya or ' gu ve nu izah etmekte ve bütçelerin dikkani ha &rsadan 2 kişi olmak üzere 7 azalı bir 
şimali Avrupada birçok yerler alaraıt zırlamnası lüzumunu bildirmektedir. heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet nizam-
emellerine nail olduklarından sulh name1erde musarrah olan evsafa göre 
yapn-ak istemelerine rağmn hayalleri Romanyaya bir milyon liralık ihraç tipleri nümun~lerini ıhzar edecek-
bir türlü tah~kkuk ettiri1emiyen İtal - pamuk satıldı Ierdir. . 

· " 1 • R · · T" l hrimizde normal nıtubetlı yanın böyle bir sulhe samımı o araıt <>manyaya bir mılyon l1rahk pamuk. ıp er şe 
1 

kir 
müzahir olması güçtür. Bununla bera- A:merikaya 350 bin liralık afyon satıl- bir depoda muhaftaı:a .ediMece 1ı · S 

· · b. şt 'Bundan başka zmu·, ers n. ve am-ber ı:ulh masasında kendısıne ır şey- mı ır. mıntakalarda tişen ve 
!er cıkarma-k vadile Mussolininin sı1lh Muhtelif nıemleketlerdeıı thrac mal- ~nda d~ 00 .f ik i 

1 
. . ye_ l . 

işindP Almanyay2f yardımı temin olu- larıınız üzerine yeniden mühim miktar- ıhraç ed~le~ t P enmn numune 7n 
nabilİr.- Belki de von Ribentrop'un Ro- da tekllfier gelmiftir. ayml edile . ·. .· 

* 504 dü, yüzde hesabile de 73 ü, kadındı. 

T k akla Yol gKStare'!l rehber Geriye kalan erkekler, anc~ yüzde Z1 i 
e ay u buluyordu ki, sayılan 187 ıdi. 
Cenevrede bulunan, yol rehberlerinin 

en ustası, tek ayaklıdır. Pek gençken bir • 

yardan düşmüş ve bir ayağı kırılmıştır. Kanunla kamçı cezası 
Böyle o1duğu halde bugün de gene en 
usta rehber odur. Ve seyyahlar bütün 
rehberlerden ziyade onunla yola çıkma
yı tercih ederler. 

İngiliz kanunları. bazı mücrimlerin 
kamçı ~e tecziyesine müsaiddir. Evvel~ 
ce kullanılan kamçılar altı kayışlı idi-* ler. S!mdikiler tek kayı..şlı, yani adt 

K k Ce h · i k.aımçıİar gibidir. Kamçı cezası tatbik aya çı - m . u~~eıs edilmeden evvel mücrim bir doktor ta-
çeko-Slovakya cümhurreısı Beneş ay- tah ül 

. d ··k ı bir kayakçı idi. rafından muayene ile cezaya amm 
nı zaman a mu emme d · y • t b't ed'li Kamçı 

d b- ··k muva[fakiyetler edip e ernıyecegı es ı ı r. . • Kayak sporun a uyu . . k 
ö.st rmiş, kayakçılar onunla müsabaka lsnmak amelıyesınde doktor orada a-

;apı:.larsa, müsabakalarda Beııeş kaza • lır ve müdahale etmek. durdurmak 
nırdı. h:\kkı vardır. • .. _ .... ......................................................................................... ·-···················--· 

Bekleme ve dilşünme 
Müddeti lazım 

cBir kan koca• imzasını taşıyan. 
makine ile yazılmış bir mektubda 
şu satırları görüyorum: . 

- cTanıştık. seviştik, evlenılı_~, 
bir müddet mes'ud olduk~ sonra g~r 
dük ki. sevgimiz ölmüş. bır daha hiç 
dirilnliy€Cek. Ayrılmaya' karar ver
dik. Karanmız kat'i. mahkemeye 
müra~at edip, talak istiyeccğiz. fa
kat bir defa da size soralım dedik.• 
Cevabım kı~: 

Bu mektubu yazmı.ş olan çiftin 
vardı~ kanaate, daha doğrusu bana 
bildirdiği karara inanmıyorum. E -
ğet' söyledikleri gibi kaTar kat'i o] -
muş c]-:ay<lı bana hiç yazmazlar. 
mü~ti'ı ek bir istkla ile mahkemeye 

i ha·• Vı'urlar. Şimdiden de . ayrılmış 

gibi hareket ederlerdi .. Fa~at _ .bu 
noktayı geçelim. Tatvsıyemı soylıye 

yim· · b. b ··a - Mahkeme sıze ır arışrna mu 
deti tayin edecektir. şu kadar zaman, 
ağlcbiihtimal bir sene düşününüz di
yecektir, bu muhakkaktır. Madem ki 
öyledir, siz mahkemeye mürat:aat et
miş, kararı almış gibi hareket ediniz 
ve ayrı bir hayat sürmeye başlayınız, 
arurtan uzun bir müddet geçtikten 
sonra da bir gün iki .;ne efradının top 
!anacağı bir salonda buluşunuz. va -
ziyeti tetkik ediniz. Hoşa giden bir 
Rus adeti vardı. Böyle toplantı -
larda ve bilhassa eğlence aleminde 
rnP.clise bir reis intihal> ederler. O 
rei&in emri herkes için mutlaktır, 
dinlt?nir. Siz <le öyle bir reis seçerek 
müzakerenin idaresini ona bırakınız. 

TEYZE 
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Clmıa ve sarf meselesi .:=J 

Bir lisa;ıda en ziyada ehemmiyet verilecek olan cihet onun fasahati, telaffuzunun · Ç b . 
sıhhati, ahenginin selasetidir. Bunu muhafaza etmek sadece bir vazife değiJ, 7 0 anı k~~şu memlekete kaçarken ... telgraf tellerıni 

daha mühimmi, milli bir borçtur kestığı ve bu sırada yakalandıgı anlaşıldı 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
. Ar~bc.an~ bu iki h.::ı.rfi hakkında fi - ı diye kadar o iki ha~fin başta ve so~da ~- r rab ve Acem kelimele~ bir ~değişiklik, bir 

kırl~rımı soylemeden evvel onların ~e l~l.arın_dan b~setti~. s:~ ~ana dıyebı- 1 ~e~ v~~k~en hA_lı degil, ve bunun 
,ekline, ne mahiyetine v!kıf olmıyan ılk lırsın ki: cBu soyle<liklerımzı kolayca an- ıçındir ki bız türkçeyı Arab ve Acem ke
mekteb talebe.sinden sekiz :>n yaşlarında ladım ve zannederim kolayca tatbik ede- limelerile beraber uzun ve kısa hecalara, 
bir çocuğu hayalimde karşuna otoctuyo- bileceğim, yalnı:ı bir zorluk var. Ben o yer yer sada sektelerine riayet etmek.si
rum ve diyorum ki: kelimelerin arabca olduklarını bilmem ve zin konuşan Türkün gayri unsurları din-

e Yavrum, sen bu iki Arab harfini ta - sonlannGia bir hemze ve ayn dediğiniz \lerken eza duyarız. Vaktile Mnnakyan 
nımazsın. Onların bir garib hilkati var- harflerin bulunduğuna da vakıf dcği - san'atkarlannı din1erken bugün dükkan
dır: Şahaında iki cinsi birleştirmit olan !im, şu halde?> 4te buna cevab vert>yim: J ıarda mu.sevi satıcıları söyletirken hisse
iki mahlfık. Bunlar hem sait, hem bir de- Hakkın var, bunları bilmez.sin, faltat , dilen azab hatıra getirilsin , eğer bütlın 
receye kadar, hıçkırığa tutulmu~ sesi an- sonlarında o iki harften biri var mıdır, Türk çocukları o güzel lisanı, evet, her 
dıran bir samittir. Sana bunu anlatmak yok mudur bunu anlamak için o iki keü- türlü noksanına rağmen pek güzel olan 
için misal zikretmeden evvel söylem~- meye birer 18.hika ilave et, mesela caçık- türkçeyi böyle konuşacaklarsa ne yazık, 

liyim ki bunların ikisi de kelimenin ya tan söylemedi, fakat ima'en anlattı>, ya- ne yazık! .. Bir lisanda en ziyade ehem _ 
başında, ya sonunda, ya içinde bulunur- hud c•beni ikna'a çalışth dediğin zaımn •miyet verilecek olan cihet ı.mun fasahati, 
lar. Bafta bulunurlarsa sarahaten birer hemze ile ayn meydana çıkar. Şimdi o 1 te1atfuzunun sıhhati, ahenginin seJase -
saittir. O zaman bun lan Türk yazısile iki harf kelimenin içinde bulununca, bıı 

1 

ti<iir. Bunu muhafaza etmek sadeca bir 
yazmak gayet kolaydır: biraz daha karljlk görünürse de keHme- vazife değil, daha mühim, milli b .r borç~ 

İşte senin de bildi~in Arab kelimele - nin sonunda bulunuşlarına nazaran an - tur. 
rinden üç misal: ifa, alız, edib ve üdeba. Iattıklanma dikkat ettiysen bunu da an- 1 Bir gün Pariste Hamdullah Suphi He 
Bunlar başta bulunan hemzeye misaldir, larnakta hiç zorluk çekmiyeceksin. Sana bir yolculuk yapıyorduk. Hamdullah Sl:p 
başa gelen ayna misal olarak da gene ie- mi.sal ile izah edeyim. Daima kullamlan tıi yalnız pek yüksek kıymette bir edib, 
nin bildiğin kelimelerden ilm, ul<lm, ~- arabca kelimelerden menus, mamul, ına- bir hatib değil, ayni zamanda sesinin ha
lfm, ulema, amil, anv.-1, amele kelimele- hud, memur, mümın, kuran kelimelerini lavetile fü'anını en iyi konuşan bır Türk-
rini zikredeyim: alalım, bunlara benziyenleri de sen bu- tür. 

Görüyorsun ki bunları yazmak için hiç tursun. Bu kelimeleri şu yazıldıkları şe- 1 O yolculukta konuşuyorduk, tabiati1e 
bir zorluk görmüyoruz. Elde mevcud olan ~i.lde oıruı: ve öy~e ~ela~fu~a ~~lk~şırsak I türkçe olarak ... Kar~mızda pek kiba -
yazı vasıtamızla bunları reımetmek pek ıtıraf et kı pek çırkın bır ış gormil§ o - rane halde ya.şlıca bır r'ransız bizi dfn
kolay oluyor. Bwılar sona gelince if biraz luruz. Bunların içinde hep birer hemze, lliyordu, hatta saygıs ızlığa hamlolunabi -
zorlaşacak. İşte iki misal: İma, iknl, yal- yahud ayn, yani birer sada sektesi var - ı lecek bir dik.katle, bir ısrar ile dınlerli, 
nız haber vereyim ki hu ikinci misalde k dır. İçlerinden tek bir tane3ini alalım: j dinledi, nihayet dayanamtyarak b1raz e
barfini ke gibi değil k olarak tellliuz e- Memur. Bu kelimeyi biz böyle tel!ffuz ğildi ve sordu: - Afiınızı rica ederim, 
decekain. Kabul olunan a, b, c de q har- etmeyiz, a&ıl telaffuzunu bulmak için ilk demind<>nberi sizi dinHyorum. fakat an
fine yer verilmediğinden bu ihtara lüzum hecayı ayırır, uf ak bir tevak1mftan son-

1 lamıyara . . Söylediğiniz lisanı bilmediğim 
göıilyoru.m. Dikkat ediyorsun ki bu iki ra mur hecasını bağlarız ve kelimenin gibi, ne lisan olduğuna da vakıf değilim. 
kelimenin sonuna gelen anın üzerine çe- güzelliğini de bu sayede vermiş oluruz. 1 Lıitfen bana söyler misiniz? Nece konu
kilecek diye bir a işareti koyduk, fakat o halde o iki hecayı bir işaretle ayıralım: şuyorsunuz? 
bu k~fi değil. Aslında biri.linin sonunda Me'mur.> Hamdullah Suphi şakadan pek hazze
hemze, ik.inc:i.1inin .~onunda ayn vardır Muhatab olarak farzettiği.m ve haya- der. Adamcağıza bilmece hallettirmek is

ve bunlardan dolayı bu kelimelerin so - limin önüne oturttuğum bu sekiz, on ya- tercesine: - Nece zannedersiniz? diye sor
nundll A. yı müteakib ufak bir sekte, ıan- şında ilk mekteb çocuğu beni sabr ile du. O saydı : - Slavca, macarca vesaira ... 
ki küçük bir hıçkırık vardır. Bunun ga.rb dinledi diye hükmediyorum, fakat onun 1 Nihayet bunlardan hiç biri olmadığını 
lisanlarında errualine tesadüt etmek muallimi bana diyebilir ki: cNe için bu 1.söyledikten sonra: - Türkçe!.. denildi. O 
mümkün değilın, ~nun için latin harf - külfete hacet görelim? Öyle yazar, öy!e zaman hayretini k~tmedemiycrek: - A
lerile yaıılmas.ına irnk&n yoktur. Bu ea- okur, öyle söyleriz ve böylece yavaş ya- ı man ne güzel lisan! Bu bir dil değil, bir 
ela sekte.si te1affuza pek hoş bic eda verir. vaş türk~en o hemze ile aynın bütün , musiki! .. diye haykırdı. 
Haniya bazı hanım kızlara tesadüf l)lu- tesirleri ortadan kalkmış olur.> - böyle 1 Bu adamın hayretini ve takdirini mu
ııar ki kekeme değillerdir, fakat arasıra söyliyecek bir muallimin mevcudiyetine ' hik göstermek için tavsiye ederim, gü -
röyle~lerinde belli belllsb; bir tutuk - inanmamakla beraber beni coşturmak zel yazılmış bir türkçe makaleyi, yahud 
:h.ık vardır ki onların konuşmasına pek için böyle söylüyor diye farzediyonım. manZ"Umeyi bütün telaffuz icablarına gö
hoş bir tatlılık verir. Ben onlara tesadtif Mademki bu kellıneler türkçcye gir - re okuduktan sonra. onu bir de klsa ve u
ettikçe pek hazzederim. Türkçe &ayler - miştir, girmemiş olsalardı daha ;yi olur- zun hecalara dikkat etmeden, hemze ve 
ken de onun içine nasılsa karışmış o1an , du el'bette, ve mademki onları bugüne ı aynın ses sektelerini gözetmeden okuyup 
ve dışan atıı.amıyarak alakonulan ou ka- 1 kadar sokuldukları yerlerden çıkarmağa kulağın vereceği hükme müracaat et -
bilden kelimelere de asıl telaffuzlarmın im.kan yok, bundan sonra da yerlerine meli. İşte kulağın hükmü lisanın aley -
hakkını vermek ist~rim ve yazarken de başkalanrun alınması pek ümid edile - hine olmamak için yegane çare, pek mü
bunu göstermeğe lüzum göruriim. Bu - mez, hiç olmazsa onların bir lUtfü varsa kem.mel olan, fakat müşahede edilecek 
mm car~ olarak kelımenin sonuna bir . onu ziyana uğratımyalım. L1ittü var, bu· noksanları tazmin edilmek lazım gelen 
' aporlrophe işareti koY1:"1ağı. münasib muhak~ak ... Til~kçenin hep. ~ir düziye ı yeni rı:ırk yazı~ı~ın. tek!1:1ülü_ne hizmet 
buluyorum. Şu halde o ikı kelımeyi imA' akıp gıden ve böyle 01 duğu ıçm yorucu I etmektır, bu mıllı bır vecıbedr. 
ve ilrn~' şeklinde yazıyorum. Sana şim - bir eda alan telaffuzunun arasına şu A- Halid Ziya Uşaldtgil 

Silivrinin Gümüşpınar köyünde vu
kua gelen bir cinayetin muhakemesi, 
1 inci Ağırceza mahkemesinde, son saf
haya varmıştır. Hadise, şudur: 

Suçlu çoban İbrahime ayni köyden 
Hüseyin oğlu Cem müracaat ederek, 
kendi koyunlarını da sürüsüne alarak, 
otlatmasını iııtem.iştir. İbrahim de, ko
yunları hergün Celilin evine uğrıyarak, 

alamıyacağını söylemiş; bu yüzden ara
larında, şiddetli bir kavga çık.mı§, kavga 
sırasında İbrahim bıçağını Ç<lban Celile 
saplıyarak, öldürmüştür. 

Maznun bilahare hududa kaçın~ ve 
aklınca komşu memlekete kendlsinin bir 
firari olduğu bildirilme8in diye, telgraf 
tellerini kesmi,, fakat, bu sırada yakayı 
ele vermi§tir. 

İbrahim Ağırcezada yapılan duru,ma
sı esnasında: 

- Celil üstüme hücum etmişti. Ben 
de, kendimi korumak için, bıçağımı çe
kerek, onu yaraladım. 

Demiştir. 

Dünkü celsede iddianamesini .serdeden 
müddeiwnum1 Übeyd, suçu sabit olan 
İbrahimin ceza kanununun 448 inci mad
desine göre tecziyesini, ancak, b-!disede
ki tahrik sebebleri gözönünde ·ru~\'lar·ak, 
cezanın tahfifini istemiştir. 

Dava, karara kalmıştır. 

Bir cinayet mahglı:nde dun 
l' B~if yapı'dı 

Bir müddet evvel Galatada bir cina
yet olmuş, Emin Ölçücü isminde biri bir 

kahvede kendisine rorla kumar oynama
sını teklif eden arkadaşı Mehmedı bıçak

lıyarak, öldürmüştür. 

Suçlu bilAhare 2 inci AğırcMa mahke
mesine .sevkedilerek, yapılan duruşma

sında kendini müdafaa zaruretinde kala-

rak, bu S'UÇU işlediğini iddia et.mi§ti. 

Bu cihetin tesbiti maksadile ve mah

kemenin gördüğü lüzum üzerine dün 

vak'a mahallinde bir keşif yapılmış; ci

nayetin müdafaai nefis uğrunda mı, yok

sa tehevvtiren mi ~ı.ıendiği araştınlmış
h'r. 

Keşifte 2 inci Ağı!'ceza aza!lndan Atıf, 

müddeiumumi muavini Turgud, suçlu 
vekili Ali Şevket ve hadisenin §ahidleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Yeni çıkarılan Afrodit k~tabı 
topiattırıldı 

Afrodit davasının beraetle neticelen· 
diğini gören bir kitabcınm, ayni eseri 
çar90-buk tercüme ve tabettircrek piya 
saya çıkardığını ve kitabın müvezzi ço. 

cukların elinde şehrin her tarafına d~ 
ğıtıldığını yazmıştık. 

Müddeiumumilik, cA:frodih in bu y•~ 
ni tercümesi üzerindeki tetklkatını n~ 

mal etmiş ve müstehcen görülen kısım .. 
larını romanın bu yeni tabında da aynen 
bırakıldığı tesbit edilmiştir. 

Kitab, su"fil hakimi kararile dün to~ 
!attırılmıştır. Aiakadarları aleyhlno. 
müstehcen neşriyat· davası, açılacaktır. 

Poliste: 
Bir kadın çocuğu ile birlikte 

kömürle zehirlendi 
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ArabcamJsinde Sarızeybek sokağında. 
16 eayılı evde oturan Cemile \TQ iki yao
şındaki kızı Hatice Ayten kömürden zd>
hfrlenmişler, tedavi edilmek üzere 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlardır. 

Zabıta tesemmüm hadisesi etrafında 
tahkikat yapmaktadır. 

Dün iki yerde yangın çıkb 
Di.in şehrimizin muhtelif semtlerinde 

iki yangın vak'ası olmuş, itfaiye tarafını
dan büytimelerine meydan verilmeden 
.söndürülmüştür. 

Kumkapıda Tavşantaşında yeni Deni3 
sokağında 8 sayılı Suada aid apartımanın 
ikinci kat dairesinden yangın çıkınıf) 

keyfiyetten haberdar edilen itfaiye tara.. 
fından derhal bastırılmıştır. 

İkinci yangın hAdisesi de Kadıköytl~ 
de vukubulmuştur. Yeldeğirmeninde 18 
sayılı şekerci İbrahim Şükrliniin muta

sarrıf bulunduğu üç katlı kısmen ah§ab 
evin alt katından ateş çıkmış, o da de~ 
hal yangın yerine gelen it.falye tarafın
dan söndürülmüştür. Bina bir sigorta p 
ketine 4000 liraya sigortalı olduğundan 

yangının ne suretle çıktığı tahkik edil. 
mektedir. 

Bir sabıkalı eroin satarken yak alandı 

Köylü Rifat narnile maruf sabıkalı bil 
eroin kaçakçısının Unkapanında öteklnt 
berikine beyaz zehir sattığı görillmüş, w 
kendisini tara5'sud eden memurlar tar~ 
fından cürmümeşhud halinde yakalan. 
mıştır. 

Rifat asliye 5 inci ceza hAkim.11.ğin• 

teslim edilmiştir. 
----- - ·---

Türk - Yugoslav 
afyon anlaşması müddeti U%atıldı 

Yugoslavya ile hükumetimiz arasmda 
mün'akid afyon anlaşmasının müddeti 
bitmiş ve bu anfaşma yeni müzakerelere 
başlanmak üzere üç ay daha temdid <> 
lunmuştur. 

Yugoslavya ile yeni müzakerelere ya.
kında başlanacaktır. 

Son Postanın tefrikası: 2 ~eyden daha büyük. daha sükıln verici la Galatasar-'y tramvay istuyonuna saniye süren durgun ve derin bakışla:r
bir teselli olarak kabul etti. Ve bu ka- kadar hızlı hızlı yürüdü. İstasyonda dan sonra iki genç sanki birbirlerini 
r::ırla odasına dönmek üzere sendeUyen tramvay bekliyormuş gibi durarak et- çoktan tamyorlarmı.ş gibi karşılıkh 
adımlarla mağazanın koridorundan so- rafına baıktı. Oh! Tokatliyanın tül ör- hafüce gülümsediler. Hicran aralarına 
kağ-a çıktı. Bir iki adım attıktan sonra tülü pt"nce~lerinden kaldırıma kuvvet- giren bir tramvay geçip gittikten sonra 
etrafına bakındı. Hiç kimseler yoktu! li ziya büzmeleri fışkırıyordu. Bu ışık- :uir~ıdaki gencin müsaade istiyen bir 
Demek takib eden, alakadarlık göste- l::ı beraber tatlı ve neş'eli bir mu3ıki bakışı müteakib kendisine doğru hare
ren o !tölge de savusup gitmişti. Ne ça- seyyaleıi.. sonra eğlenen. mes'ud in - ket ettiğini gördüğü anda hoyratça bir 

DUnkU kısmın hu'a3ası j ~d.en bir erl~e~in maksadı ~eydanda buk.! İnsanlar ne vef~ız! Gene yapa- s::ınlarm haya11eri. .. Otelin biraz aşağı- elin bileğine yapıştığını hissederek ha.-
ıdı. Bunda. zthın yorm.ıya, malla' aramı- yalnız kalmıştı!. Dudaklarile beraber sında iki üç büyük mağazanın renkli fifce bir çıg~lık kopardı. Kalın parma~ 

Dışarıda bir sonbahar ıecesl başlarken h" · ta k lm ııı_ d · . 
ıl 1 b 

... ı.. ... am ya. ıss1va apı ıya ne 'u.L.Um var ı. kalb! de acı hır sızıyla burkuluvordu elektrik lflıkiarile kayna.şan vitrinle - larile ince ve narin bileğini tuta·n er-
~n~ kız içini dolduran ac ar a u ~""i • • ~ • • : • • , 
odasıntla yalnız kalmaktan korkuyordu. Ev Hıcran şakaklarında şıddetle atan da- Tekrar etrafına bakındı.. gıtmı.ştı! O rinde güzel ve şık kumaşlara: bilrünmüş l<eğe k0hmu silkip dudakları titreyerek 
a.h1bi Münire hanını kızı Şermin ve nl.}an. marlardan kalbine akan ve ikraha ben- gölge de onu bu gece harab edki yal- sarı~ın mankenler gülümsüyorlardı. :X>rdu: 
h'>lle sokağa çık11ocaklarını söylediği zaman zer bir bulantının gıcıklandığını dnyu- nızlığl icinde tek başına bmlkarak git- Duran tramvayların arkasında sıralan- - Benden ne istiyorsunuz? 
0 da bu akşam ben de çıkacağını dedi. 0 \·ordu. Henüı hiç bir vabancı ve müte- mişti.. Tekrar bir mağazanın önünde mış otomobillerin içindeki genç çiftler Arlam sert notlu sesile cevab 11prdl• 
kendlıı· 1lı:i aydır araınıyan ve klınblllr •im- · . h" 1. d k ~ d ~ ·· d"" d .. bu ld B"" d k · b dl bel~ı Berllnde veya vıyanada keyıt çatım cav1z _ ır e ın o unrna ıgı vucu un e uurmıya mec r o u. utün amar- birbirine yaklaışara sev1şen akı~larla - Patırdıya lüzum yok. Susu~uJI 
n\.şanlısı Servere kızıyordu ve artık yalnız tasarlanmış bir günahın ağı:r kokusunu 1annm ve kalbinin eridiğini, mecalsiz birbfrlerine sokuluyorlardı. Hicran yal- Benimle beraber geliniz! 
geçen bu gecelerden korkuyordu. hissederek ürperiyordu. Kendini bırak- ve bitkin bir hale geldiğini gözleri ka- nn.zlığını unutmuş gjl.biydli. Ruhunda - Ne münasebet? 

h 
Nekolursa olsun o da hayatın ışık, .ses ve sa mağaı..aYUn camına kederli başını rararak hissediyordu. Şimdi o gôlap yeniden yaşamak heyecanı kabarıyor- - 1\f e münasebetle olduğunu simdi 
arc nt dolu aşkına k:e dl l t ür""kli ' r.:.- . • ' cektı. n n a ıp 8 11 ye- davayıp hüngür hüngür ağlıyacaktı. tekrar karşısına çıkıverseyd1. ruhunu du. Bu gece sabaha kadaır dolaşacaktı. kar~kolda anla1rsınız! 
Hıcran llk önce aıt.,amın serin hnası için- K~:-n<listni üç aydanberi hiç arayıp tüketen bu hicran ve hasretle onun B:rden titredi!.. Karşıki mağazanın Hicran bembeyaz kesilen dudakları 

de biraz fer~hlık duyar gibi oldu. Tünele sormıyan. dünyada biricik ve ilk sev- göıfaline dayanıp kendinden geçecekti. ıwdmlık kaldırımında deminden takib ve bi,. ö~ü gibi sararan yüzünün bi.itün 
doğrnayliı rtU<lu; dalgdın ve m~na.ııız gezınttııi gilisi Server sanki vanıbaşında imiş Oturduğu apartı.rnanın kapısına yak- edeıı. !!ölge dimdik durmuş sc.ıbit bakış- i.<ıtirr.dc>dile etrafına bakındı. Gözleri 
onu il a asaraya oğru sürüklerken ka . . · · · · ~ 
tarııttRki kaldırımda Yilrüyen ln rşı ~b1 onun hımaye ve ~efkatine, yüreği- laşınca b1rdenbıre kaçıp kurtulmuş ol- lada kendisi.ne bakıyordu. Hicran hu 
rencın sezdlrmemiye çalışarak ~~d:~\:~r ne. derin bir sükun ve saadet veren aş- duğu mnh~ tekrar zorla sokula'n Sl>fer gene şakaklarında atan damarlar
tığı111 farketti. • kına dayanmak i!tedi.. Bu öyle yakıcı masum bir mahkfunun isyantle şiddet- ctan kalbine h~at v~rici bir iksir gibi 

~.an devam ediyor ~i~ istE'k, ve bu yokluk öyle tahammül le geri döndü. koşan adımlarla aparlı- ılık, tat1 ı, zevkle tirpertici bir şeyin 
. 

1
, .. t rafındaki vı·t . 

1 1 
t::dllmez bir acıydı ki.. 7.a.'Vallı Hicran manın kapısındııın uzaklaşınca durdu ve dolduğunu duytlu. Yüzünde cildini in-

Koridorun ·~ı a nn erın tekrar odasına k h tta · . d ITTıı yürüdü Alnında ~o apanıp, aya ona bu daralan ciğerlerinin ıştiyakfle gecenin re k1v1lcımlar gibi yakan pembe renk-
t! ile~sıne 0haıııl ol-m~ Kalb~d~ :n~;~~adet~erl hissettirdikten sonra serin ve nemli hav~ın.l derin derln 1i blr dalga dolaşarak hazla dolu bak1ş
ğuk bir ne~nzer bir sıkın~ı vardı.Ge- hayRlll-e Y=~ a~ tattıi~n seovgillsintn içine ~'ktt. Gölgelerden, karanhktan. larmı mık, kendisine munis bir bakı~
ça~ın~y:aatinde bir genç kadını takib mak. ıılhayet Y:.:U; ~~ı;_'klr - yalnJzhlrlan bir an önce ~ığa ve l n~a..n- la bakan gencln kibar. zarif yilzlinde 
cenın u ""'5"' a• her lara ltaVllfl1lÜ: lhtiyaclle halı ac:bmlar- dolaftlrmaktlll çekinmiyordu. Birkaç 

kaırarım~ yere yuvarlanacak gibi salla
nırken kuvvetli ve asabi bir kolun ken
disini tuttuğunu ve bir erkek sesinin 
uğukhyan kulaklarında inandırun 

.;ıhencri ni duydu. 
- Bu genç kızdan ne istiyor sunuz? 
- Sil benim işime ne hakla mii.da-

hale ediyorsunuz? 
- 'Ben bu genç kızın nişanlısıy ım! 

(Devamı 9 wıcu sayfada) 
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Son Poaianm r.abıta romanı : 29 (DENİZ J 
Denizlerdeki seyrüsefer 

işlerinde eksi K ve 
yanhşlarımız 

eki son ingiliz Elçisi e il H lllDars.a 

Nekleden: İbrahim Safa 

• 
1 G te 

( " Son Posta ,, nm denizci 
muharriri yazıyor ] 

Geçen günkü büyük fırtına esnasın
da bazı günlük gazetelerde Mar~az 
vapurunun iki defa Bandırmaya hare
ket ederek tekrar lstanbula döndüğünü 
okudum. Bu vapurda yolculuk edım 
bir a'rkadaşım da ayni hadiseden mü
licssir olarak bana derd yandı: 

Eğer iş Goringe ka mış olsaydı 
1939 harbi patlamazdı 

-4-
Bütün büyük Nazi liderlerinden bana 

en fazla sempatik, sevimli ıeleni Göring 
idi. O ihtimal ki Rayh.ştağın 1933 de yan
masından en ziyade mes'ul olan bir p.hsi
yet idi, 1934 de de Roehm tedib hldiae -
sinde, Hitlıerin en çok itimad ettiği ta -
raftan sıfatile kendi.sine Berlini temizle
me işi verilen adam da muhakkak ki o 
idi. 

Herhangi bir buhranda, Göring, sanki 
barbde imi§ gibi, epeyce merhametsizdi. 
Bir keresinde bana, hakikaten takdir et-

- Çarşamba günü yola çıktık. de
nizlerle üç saat pençel~tikten sonra 
kaptan bizi Çekmeceye getirdi. İ ~in 
bu safhcrsında her fırtınanın yolcular 
üzerinde bıraktığı tabii korkudan baş
ka anlattlacak bir şey yok. Fakat Çek
mecede idare makanizmasının müşkül 
!erile kaTşılaştık. Kaptan İstanbuldan 
emir bekledi. Ve ak ama do - fırtına tiği, bayıldığı İngiliz~erin, mesela Francis 
k ş ~ - . . Drake gibi korsan dıye tasvir ettiği İn -
alıncaya kadar burada bek1ıyeceg1.mı- 'li 

1 
ld ğ .. 

1 
. b. . . ı 

ri sövledi. Bereket versin vapurda' gıd ~,er 0 u_ unu. rotyt etnıf, vek ızı zkıy1 a-. .. k es1 e cınsanıyıe en çı mama a. Göring Nevil Henderson ile krı uşııyor 
yolcular arasında bulunan uç ar adaş taht' 

1 
.•. 

h · · t ·· 1 k fl ıe ey emJ§.ı. O d F 1 ff (1) kA b epırnıze ercuman o ara masra aırını H k'k tt k dL.: ı· .k h t- n a asta ari ir mi7 · n:lJo. 
k . . . a ı a e en ~l ıpı ve mer ame 
endıleri vermek üzere ıdareye telgraf . . 1 k d. b'l.rn h. . te zevki vardı. Bcrlinlilerin onu,. .ı.trnk .. . . . sız, ınsan ı ne ır ı eı; ır sıma 

çektıler ve nıhayet gece yarısı lımana .d. F k t bazı .. 1 a.. 1. !arına dair çıkardıkları sayısız m ı'e!i fık> 
l..1·k C gü .. de . h . ı ı. a a oy e oazrue ı 1 1 . 

Araba OOneş oteli &ıilnde durunca 1 yenin bu adamın elinden güç kurtuldu- tgekuı ' t~krna nu atynı seya atı hasletleri, vasıfları vardı ki, cidden ken- ra arı top adığı söylenirdi. Bu bakımdan 
Sa 1 - t hd.dl · d k kt w e rar et ı · d' . ...ı..d b' . d d ır... k o ne Hitlere, ne de Göbelse benzerdi. briye tıadı. Arabaeı alı.şkın bir ta- gu, onun e ı er.ın :._~ . ~r ugu, ona * ıaıne 9""' ır sevgı uy u6 ... mu açı ça Göringe dair olan bu fıkraların ekse· 
nrla, arabadaki e:ruıkı otelin arkasm- rastgelmekten çekindıgı ıdi. söylemeliyim. 

8 Ben işin dedikodu tarafını inceliye- risi hoş §eylerdi, ve umumiyetle de onun 
dai muti.ağa ta.şınken Sabriye de aşçı K numaradakiler gitti mi? cek rleğilim. Ancak bu gibi vak'alardan Frav Göringi, ihtimal ki daha iyi ahlA- n~anlara karşı beslediği iptila ve aşkın 
başıya talimat veriyordu. vcası cevab verdi: d k t k b. . f 11 ki sebeblerden dolayı, koca!ı kadar sev- etrafında dönüyordu. Şimdi okuyacagwı· 

O sı---1- otell mutfak arasındaki - Evet. dokuz vapuruna yetış' tilf'r. .~rs çı ar ara ır gazet&ı. sı at. e.. dim. Madam Göring, tamam ile yapma -
ı"lıUnt k k k 1 d kk tl nız fıkra da bunlardan biridir: ı-~ 1 "b. Am b h b h 'tt.kl · · · ld 'ıt· se. rna am arın nazarı l· a erını kt h ı kt k bü'tü' b ' f ~•ır'-"-'e bulunan koca"sı. otelin sa ıı ı m<ı sa a sa a gı ı erı ıyı o u. • lb k . . . .. cı an, oppa ı an uza , n ır fe - Hitler bir gün Tamıyı ziyarete gider . ..._ ç·· k. d bo 1 d ce etme ıstıvorurn. Bundan hır mu'.1- Ik t d ı·k . d' ı.nya Rahmi, karısını görünce: un " o a şa masay ı... • a ve sa c ı enmuzecıy ı. K d' · tl k F .. h 

B k det e\·vel (Hisar vapuru hadisesi) i.ize- I M d Gö. . . ·ık 
1937 

T a ın mıı a ·, u rere: 
- Nerede kakhn Sabriye? Geç de- -:--- pc: a.s~ mı geldi? . b "t 1 d " a am rıngı ı , emmuzun- - Adolf seni görmekten daima mem • 

.ı.ı Ih R h · "l k b 11 d rıne gene u su un ar a yaptıgımız 1 • 1 • 
6 ,1 mi? Ya yemek geç kalırsa?... vn a mı gu ere aşını sa a ı: t klifl . k b 1 d'lm. 1 b .. b da ımparator11k konferansının nıhavete nu.num. Yalnız, 0 Hermcm denilen adamııı 

n.. e erm a u e ı ı~ o ması ızı u . . . . -
Genç kadın, r.aten tel" ve heyecan - un gece geç vakit telefon etnıi~- lrl t .k d' • ermesınden soma Berlım zıyaret eden buraya çıknı.asına bir nihayet VC'rmcni 

içinde idi: lerr.E ya... \'O Fa t eşv: . eA 
1b~orh. !ld· a· N Kanada b~vekili Mister Mackenziekin- istiyorum. Zira her gelişinde, ?Jtldızlar . 

• _.,:ı, G" .. Ha h E t St kh 1 f ır 1na arızı ır cı ıse ır . .ı e zaman . f' İ .1. f 1. d .1 - Çarşıda gez.ınmcu.ım va... ,wıı- - " a... ve ; şu o o m se a- k 1 • . ·aa . gın şer ıne ngı ız se are ın e verı en dan birini alıp götürüyor .. der. 
• B. ı· .. t . . "t k .d ·? v..ı ua !fe ece~. ne şı ette olacagı ~\'- b'" .. k b' .. _1 ,,,. k .1 b. 1.k 

~rsun ki banyoya da gitmedim. ır re ı mus sarı mı ımıs; mu e aı mı. lrl k .. 1 . . ı uyu ır og e yeme6ıne ocası e ır ı - Diğer bir fıkra da, bır otomobil süri.i-. . . . t . - 8 ve r>11 est ırı emez. ancak denız ş1rket d 
saatten evvel bu işler olur bıter mı ıdı? - c:te o zat geldı. eger numara .. 1 . 1 kl A d te geldiği zaman tanı ım. cüsünün karanlık bir gecede feld mnre-

Kan. aroca içeriye cmildüriyeb od~L. bo~almÇCJEka)'.d~?.k . . ... l~~rı:u~:s~s:;;ıfı~~~: t:~ıri~~:nm~~~~ Yemeğin sonunda hamurlu peynir ye- şalin otomobiline çarpması, ve a':'abasım 
sına girdiler. Sabriye bir hasır koltııga - o ıyı, ısmctım1z varmış.. ~ım k'. ld x. k d .. t . t . meği vardı. Madam Göring, doktorunun delice sürmek suçile hakimin önüne çı _ 

ı-· , d . .. t '? I ıın o u1'u a ar az mu ee<=sır f' rnıve 
gömülerek derin bir nefes aldı. Kocası: tıı yuırnrı a mı yem muş eıı. ,ı .. 1 • B tedb. 1 .k. 

1 
b. hamurlu şeyler yemesini menettiğini söy karılma:.ına dairdir. Suçlu şoför kabaha· 

••.• .J•· 1 ca:·ıışı. aı. u ır er ı ıve avrı a ı- . 
- Çok yoruluyorstl'fl Sabriyeciğim; - Evet.· bavulunu f!OtUTuum. yer e- r . ~ lıyerek bundan almadı. Ben, bu red key- tin kendisinde değl, nişanlarını karart -

dedi. Geç kaldı"'-• söyliyerek canını şivor, k1bar. kelli felli bir zat. Pansi\'on ır. , M.. . 
1 

. db' ı fiyetinin, fevkalade güzel endamile ala- mayı unutan feld mareşalde olduğunu 
5.ıaµ • • 1 . . · - uec:sec:enın a acagn 1e ırlf>r: h 1 C h .. 

nktım mı? kompJn. dokuz l·ra ... yı mı? 2 V k . . kadar o'acağını atır attım. evabı, a-•soyler ve beraet kazanır . 
.,. .... k 1 - apur aptanların•n vazıfesı. h H . k d 1 B. k Alın 1 ·b· c·· · · d _ Tabi1 ... '7~---~ı·yorum. kı· '·-ııı·m - l\'lU emme . . . , 1.. . 1 ğ . yır.. ayır, • ermann şışman a ın ar - ırço an ar gı ı, orıngın e va-

~11~ t.A' !' nessesenm a aca ı tedbırler h ki' d ld · · · otelin ;.ı~ıert.nc karc1 l~kayıd oldul'Y11ma 'l'am bunu konusurlaı·ken vukarıdan. H" h·a · . d h 13 • dan oşlanır! .. > şe ın e o u. tandaşlarına karşı be:sledığı acıma hıssl 
""' ·r ........ . . 1.:. d 1 ısar a ısesın e ava rasc.u ıstas- k d 

1 
Is 

1 
h 

k ni · lll€rrlh·enden birisinın ınc ıgı uvu - 1 heinm' ı· d b h Teklifsiz olmıva ça 1ışmadığımı söy- ne a ar az o ursa o un marcşa ay .. 
a sm. İ 1 d • 1 yon arının e ıye ın en a setmiş- 1 kl d. . d. ö 
İriyan, sporcu bir genç gibi teşekkii du. hy~ Rahmi k~pıya fıra ı ve ge en tim. Belki memleketimizin bugünkil liyerek özür diledim, ve fikrimce kadın- van ~rı vdeğçocu arı sever Bı, v

1
7 .tten ı 

0
2 

rinde bi vü d sah zata gülerek: .. . .. . , . • ların vücudleri, endamlarile :Tıeşgul ol- ç<>cugu o madan evvel, er mden 4 
lü ve . r cu e ib olan İhya, _Bir emriniz mi var beyefendi? di- bu:ç~sı bo~ı:. genı~.ve. asrı . teşk.ılatın malarının yerinde olduğunu söy1edim, mil ötede bul11nan Karinhalldeki evinin 
karısının yanma otuntrak: d tesısıne mussıd degıldır. Fakat hıç ol- kanaatimce, dedim, gurur, kibir kadında üst katında, bu asır çocuğunun en sevdi· 

Ö I i S b ye sor u. n ~ 1 1 • • k 1 ı· - Yem samyorstl1"1 a riyeciğim? • . .. b. rnz a vapurun vası o acaıgı ıs e e ı- ne kadar hoş g-Orünürse, erkekte o df'rece ği oyuncaklarla dolu geniş bir oyun odası 
diye '",lrlfi. Aldanıyorsun. ben senı· h"'.- - Hayır, estagfırullah . · · Şöyle ır man ı eisleri oradaki fırtına vazivetini d 5 "' " 1· · k d ·~- k · t' d d " menfurdur. var ı. 
kikaten takdir ediyorum. Seninle bir P aJa a ar ~ı wııe ıs. ıyor u:n. a ;, · · telgrafla merkeze bildirmelidirler. Gidip bu oyuncaklarla oynamak kn • 
vapur te!fadüfii ~unda evleneli da'ha - Araba-) la mı gıdeceksınız .. Ta:lha Bu suretle hareket bize üç fayda Madam Göringe kocasının kibiri, ,uru- dar Görin e hi bir e bu derece b'.1-

b be •. ? .• Yavan yarım saat kadar surer.. . runa dair ttltimal böyle den!!iz bir işaret- • g ç ş. Y bir sene oldu. Ben ir sene için..:ıe h""-- • w verir: yük bi k d 
'-1 ~ te bulunmak, her ne kadar çocukça ve r zev veremez ı. 

nim vaziyetimin düzelmesine sebeb 0 _ Sabriye. yeni miişterilerile görü.şen 1 - İdare vapurun o iskeleye yana- ş b. h k.k tti· k. , oı..·uncak - zararS'lzca da oba. çirkin idi. Fakat onun ura.'lı ır a ı a r ı, mı " • 
lan sensin. senin mükenımel idarecilt- kocasınll yardım etmek üzere kapıya şamıyacağını anlar ise vapuru hiç kal- yegane rnütalea;<;ı şu oldu: ların içinde müdafaasız şehir kasaba ve 
tin. ah!verişteki maharetin, otelı·n ~-- kadar giderek: dırmaz ve beyhude kömür sarfiyatının kövlere aır.rır bombalar salıveren ta'-''-'are 

~ w - - Yn. öyle mi cidden. Ben, bir erkekte J ır; JJ miz.liğine gösterdiğin itina beni kurtar- - İhya. dedi. Belki beyefendi kum- önüne geçer. nümuneleri de vardı. Bunun için kendi -
d d ı...- h l O gurur ve kibirin bulunmasını be~enirim. ı. YQk!a 11Z aıuı. ma vo uyordum. Ge- saldaki piajı terdh ederler. zaman 2 - Vapurun hareketinden evvel ~ine çık~tığım zaman GörinRin işarette 

b t li b · Madam Göring bunu öyle sade ve ta -
Çoen mevsim. u o e n ana altı sene- yayan gidebilirler... yokularm o iskeleye civar olan yerle· bulunduğu gibi, aşırı derecede rneden! 
dir göstermediği bir rag~bM- naı'l ol- · bii bir hal ile ~öylemiş, idi ki insan onu 

ç~ Yeni kiracıları. mermer zeminli, re götürülmesi imkanları araştırılır. sevmekten, ondan hoşlanmaktan kendi _ olmak Naziliğin hayat anlayış tarzı de-
dum. Bu mevsim de... geniş v0 ka!pısı bahçeye açılan sofada, 3 - Yolcular vapurun ne suretle sini alamazdı. ve ben onu her gl'rü~mde ğildi. 

İçeriye aşçının çırağı ~irdiği için bir hpc:ır iskemley oturarak: hareket edeceğinden haberdar olurlar. daha fazla ~evdim. Çocuklar o!madığı zamanlar, kızı Ed-
İhya sözü~ devam edemedi ve &ıbr·1 ,,a _ Hiç bir fikrim yok, dedi. Hangisi İşlerini rnüsbet şekilde tanzim ederler. da do"'"ncıya kadar bir tanesi evde dai· ""' Burada şu inancımı ifade etmek iste- 5"' 
Ç'U'ağm suc!linf> cevab verdi: ~ ,Jura Herhalde Marakaz vapurunun hare- ma bulunan aslan yavrularından birile 

< /:> • • rim ki, eğer kendisine kalmış olsaydı Feld 
- Patatesi ha lama yanarak kıızu Sabrh·e cevab vermedi. keti konturat yapmıya giden bir tüc- altalte üstüste oynaşır dururdu. Sayısız 

pirzola.!'ının yanında P,Brnittir verece _ İri ırÖzleri. bu yeni müşteriye takıl- carın geç kalması, vazifesine giden bir mareşal, Hitlerin 1939 da yaptığı gibi, işlerine, faaliyetlerine r.ağmen, Göring 
ğiz .. . 1-4 numara öyle istiyor. mıs kalmıştı. memurun yetişememesi, mahkemeye harb kumarına g!nnezdi. birisini yalnız görme_ğc deği4 ayni za • 

tt · k led gı·den bir avukatın da!\Tasını kaybetme- Sıra.en geldikçe anlatılacağı VeQhile, manda onunla görünürde epeyce 11zun Glin~ ote • ıs- e en biraz uzak Tcılh:t bev; elli ya~larında kadu, cüs- · 
1 kı be b 1 k si. ve nihayet hastav. a giden bir dokto- Mareşal Göring 19311 de kat'f olarak ıulh müddet bir arada bulunmıya vakit bu • o ma a ra er çam ara ya ın, ınan7~- seli. zayıf karınlı. zarif giyinmiş bir 

rası mükemmel olduğu için servisıne adamdı . Saçları kır, sakalı ve kıvrık rnn ge~ kalması gibi hAdiseler doğur- tarafına geçti. Bu yüzden Httlerin ept'y- lurdu. 
yapıln!' itina ile hemen tanınmış; pı:ın- bıyıkJı:trı. açık sarı renkte. yüzü. uzun muştur ce gözünden düştü~ rivayet edP.di, ve O kendisile mutlak surettP açık, dobra 
siyonPr olarnk birçok mUşteri temın ::nüdd~t güneşte yanmış olduğunu gös- Vapur kaptanlarının vazifesi Ş"Urası da ihtimal dahilindedir ki, eğer konuşu'an bir adamdı. Ne !wlaylıkia kı-
etm\.'.iti. Sah;b; olan fhva. dört. beı:: c;p_ terec·ek kadar bronzlaşmıştı. Vapur du- Bu daha ziyade denizciliğe taaJhik 1938 de bu gayretleri yapmamı~ olııayciı, zan darılan, ne de tecavüze geçen hır in· 

ı... • ·ı·k d · · · d b • 1 k ·· l · · k eder. nununla beraber ı·dare denı·ze a- 9 lü k B. 68.lldı. Biri1'-inin anlatmak istecUği şeyi ne ..ıH' accmı ı evresı ıçın e abadan manı göı.lügü, par a goz erını arartı- 0 Göring 193 da ayni ro oynıyaca tı. ır -. .,. U 
k d k·1 h'. çılan bir kaptanı harekatında serbest çarçabuk kavrardı. Onunla yaptıgım m -kalma serveti hemen hemen ıc•evip b'ı- yor Ye bu adamın · arşısın a ı ere ur- defa böyle bir harekette bulur.mıya bir k 1 da onun cktat 

" bırakmalıdır. Çünkü mahallinde fırtı- teaddid uzun onuşma nr n tirm0k iizere idi. ki bir gün Adadan metle korku arasında garib bir ürper- tecrübe denebilirdi. Fakat t~kerriirü, Hit- 1 . . 1 t d'l t d·w· 1 · d nal vaziv, etini en iyı· ru<ren odur. Yoksa nazar ve fikir erını asa a ı e me ıgım 
İstaınbula mderken vapurda Sabriyey~ me vcrıyor u.: 6 " lerce bir kusur, bir günah nyılırch. ki ·· ·· - F k t d i 

n• - Sabrive hamının bövle bir his altın- İstanbuJdaki bir masadan Marmara or- söyleme· e ovunmuyorum. a a o a • 
rastgeldi. Yanyana oturuyorlardı. Genç da: oldu.ğt1 yere mıhla~mış gibi kalma- tasında denizlerle pençeleşen bir ~E'1l1i- Göring efendisinin mutlak esiri idi, ma dinlemeğe amade bulunur, ve öğren-
kadın•n cazibesi yüzünden onunla ko- s T Jh 1..- d kk . . lb yi idare etmek elbette kabil dei!ildir. ve onun Hitlere kar~ı beslediği sadakat meğe de istekli davranırdı. 
nııc;:,mak hevesı· İhyada, mukavemet ı :ı a ~yin nazarı i atını ce et- - - t 
-: miş <ılacak ki: Kapta11 denizlere göre kara?r verecek. ve taabbüdden daha büyüğünü, fazlasını Göring, mesela daima ngiltereye ve 

edilnı"'7, bı'r .,,rzu halini aJ.mıc:tı. Bir ı ·· ·· d "il . tamamı.le fak t ks · lı 1 ak 
"' .. -< G ı·b f'k d ··ı · fh~'a tedbir alacak ve istedig·i v. ere gı'decek- asa gormuş ea ım. • a e erıya yan ş var 

bahan" buldu ve konuştu. Ert~si Pazar lıe,-•? a ı a re 1 anız, . egı nu -' A .-- tir. İdare bilahare vaziyeti tetkik ve Göring ile yaptığım bütün konuşma - ma'umat edindiği, haklarında sık ı:ık fe· 
için onn öğle yemeğine ke:!i ot~line Div~ sordu ve kadını alakalandır - icab E>derse o kaptanı tecziye edebilir. lerda, mareşal bir kerecik olsun kendi - rasetli muhakemeler de yJrüttüğü İngi .. 
çağırdı. Bu suretle teessüs en. ost- mak ·i,,.tcdi. Denizlerde gezen ve her biri binJ~r- sinden, ve Nazi ihtilnıindc oynadığı rol- liz şahsiyetlerine dair sualler sorardı. O-
lukları pek çabuk izdivacla nıhayet (Arkası var) ce insanın hayatını muhc.•faza vaziff'si- den asla bahsetmedi. nu son defa olarak gördüğüm sım !<efer 
buldu. Fakat bu kadın kimdi, ailesi, ;:.:.:::.::······················································ le mi.ike1Jef oJan kaptanların inisiyatif- Her şey Hitler tarafından yapılmıştı. müstesna, Göring insanın hazan bc:~kala· 
anası, babası kimlerdi? Şimdiye kadar ( 23 Nisan • Çocuk Bayramı) !erini tAhdid etmek ve onları kara va- Bütün meziyet, faziletler Hitlere • aiddi. rından duymak mecburiyetinde .kaldığı o 
n -ıl yaşamıştı? c;ıtala!1 ~bi merkezden ida.'re etmek ar- Her kararı Hitler verirdi. Kendi:>i •lAşey. yorucu nutuklardan asla venwızdi. 

YURD YAVRULARINA: •. 
Hiç bir şey bilmiyordu. İhya Rahmi- Bayramınızın her yıldan daha üstün zusu drniz yolculuğunun emniyet ve idi. Geçen Ağustosun 31 inde, Polonya el-

nin evvel~ sevgilisi. sonra ı.evcesi olan olmast içln Çocuk Eslrıeme Kurumlart c;elamPtini tehdid edecek bir zihniyetti. (Devamı ıo uncu ı;ayfada ) 
bu a"·1·go"z, çal.ışkan. evine ocağma ba7.trlıklara başlamıııtardır. Siz de öt _ Marakaz vapuru blatmak tehlikec;ini deniz yolculuğunun selameti bakımın-

ırm f d l .. .. - . (1) Falst:ıft., Şeksplrin komik kahrnmun-
düşküo kadın hakkında bütün bildiği l'etmen·erinlze bayramınızın daha önem- hissetmiş olS<tydı geri dönmek için ge- dan ay a ı gordugiım şu mülahazalar. larınctan btridlr. İnglllz edebiyatında, Fn!s .. 
onun bir aıdam tarafından aldatıldığı. :uı~::0ı::~ hazırlanmaları için ricada ne merkezden emir mi bekliyecek Jdi? yürütm~ği Türk vatandası sıfatile lü- taff'm neş'eli sözler!, komik halleri pek meıı .. 
fena bir maceraya sürüklendiği. Sabri- Fikirlerim tamamen şahsidir. Ancak zumlu görüyorum. F. L. burdur. <Son Po.sta) 



Ca SON POSTA Mart 12 . . 1'1 :l Z A il ............................................................................. ~, 
Almanya?. ~Finlere İktısad Vekili İstanbulda 

yapJ:cak tuh yardıma ı Lisan imtihanı I! 
: ....... m··· -= Yazan: lsm.t Hulusi .................... .:.:.::.:.::;:.:. · 

"' • 1 .., • • "' • <Başta.rafı l ind sayfada) j bJblDJn mıntatasında bulunu.p da kendisi 
manı Q~acagını l.an etti istihsalin milli ve Myati ehemmiyeti taratından henüz JstWııar edllmJ~n ıwun

üzert:ıde Cümhurlyet hüklmetinln ötedenbo lardıL en iktısadl bir işletmenin lturulmua 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) r1 g&terdlğl allka mllll korunma kanunu tıe maksadı bWıdaf edilml.ştir. 

Ecbeni lisan bilen memurlnruı imti - 'giyogruğım demekle k~ dilini de bil _ heyetinin elan Moskovada bulunduğunu hususi ve istisnai bir mahiyet llttiaab etmiş Kok kömürü hakkındatl kararname, nıem 
han edileceklerini gazeteler yazdılar. diğimi isbat ediyorum. demiştir. söylemiştır. buhmmakt.&dır. Kömür ihracı Cü.mhurlyeL leketı.u kok 1.stl.hlik.ini lst1bsale ıöre tevzi 

Memur o.lmıyanlar da bir ecnebi lisana _ K~ dilinin, keçi lisanının lüzumu Diğer taraf tan İngiliz başvekili de A- sene'"rlnde mütezayid bir istihsal seyri ıa- " tanıtm esasına müsten1ddir. Bcnebl mcm 

:bihakk k.ıf dukl h k u· k f d vam Kamarasının bugu-nkü· toplantısın- k.ib etmJş olmakla ve 939 aeneslnden bir ev- leketlerden kok ~ömıirü getirmek hayli gdg 
m va · oı arını er ese an yo , ransızca a ne biliyorsunuz? Gra - d velk! seneye nazaran 100 bln tonu geçen bir olmakla beraber lstanbula bir tonu 30 ııra-

için imtihana gırmıye talıb olurlarsa im- mer .• : a, Fin - Sovyet miizakere1erine dair so- fazla ne bir milyon seltiz yüz bin tona nr- dan aşağıya mal olamıyacak derecede p.ıba-
iihan heyetlerııwı işleri oldukça gü.çleşe- - Krema, kaymak demek. , : 1 .. an bir suale cevaben şunlan söy:!.emiş- mış bulunma.sına rağmen dahlll isUhlA.ttn lıdır. Bu lUbarla dahilde Jstlhsal ettiğlmız da 
cektir. - Krema değil, gramer. daho. büyük bir nlsbette artması bu mevzu ba ucuz flatlı kok kömürlerini başlıca istlh-

~ Şimdi sizinle ~ir imtihan salonunda - Tanımıyorum, hiç tesadüf etmedim. - İngiltere ve Fransa, şimdiye kadar üzerinde esaslı blr takım tedbirlerin alın _ lfı~ m:ntakalıırında zamanında stok etmek 

t
itıazır bulWlalım. işte imtihan heyeti. İm- - Ya ne biliyorsunuz? Finlandiyaya r ~ makbule geçen malze- masını zaruri kılmıştır. ::nümk~'Joıadcaktır. Bununla perakendecUe-

d Bu tedbirler havzadaki ocakların birleş • ve wu epo 68.hlblerlnln işlerine halel 
tihan olacaklar dışarıda bekliyorlar. Ln- - Kahve isterken; ün kafe denilir, cay me yar ımm'"'.ı bulunmuşlardır ve §im- tırllerek lstıhsalln devlet elinde toplanması. gelmlyeceırttr . 
. tihan heyetinin reısi önı.i.ndeki listeden isterken de bir de jevuzem. diden sonra c..a bulunacaklardır. lavuarlar dekovil ve havai hatlar tesisatı - Şeker flatıarma yapılan zam hakkında 
bir isim okuyor: - Kafi çıkınız. Bundan başka iki müttefık hilkW:nct, tahmil v; tahliye hacmlnln arttırılması, ıı. da lzt.b:ı~ •erir misln1z? 
• - Bay Bekir Karayağız. İkinci namzed çağınill": Finlandiya tarafından yapılacak olan man rne.selesl ve nihayet bütiln bu tesısıı.tın - Son zamdan evvelki şelı:er tiatJan pnn.. 
• Odacı kapıyı açıyor, adliye müb~fr • - Bayan Belma Mabel daha fazla yardım talebini is'afa d ve kömür 1şletmelerlnln muhtaç oldukları carın 30 

para olınası esasına göre, tanzim 
~ olaukfarını ellerınd b ..... ama e büyük mlkyastald ıı:uvvet santralının vücu- edil~J!tl. Geçen sene pancara 40 para 
leri gibi bagınyor: Bayan Belma Mabel girer, yüzü mak- . • c ulunan outun me- de ~etfrllmesl şelı:Unde hiilAsa edllebllir Bu veri.dl. 650 bin ton pancar işlendiğine göre, 

- Bay Bekır Karaağğııız. yajlı, saçları boyalıdır. İmrıihan heyeti nabıı kullanarak, bu ~.us;ısta .müşt~reken tedbirlerin blr kısmına teşebbüs edllml.ş. bu- şeker ~ketinin !azla olaralı: tediye ettiği 
Kalaba~k arasından bıri: reisi sorar: çalışacaklarını Fm hukumetme bildir- lunulmaktadır. İsUhsall devlet elinde bir - para 1 buçuk milyon lirayı geçmiş bulun -
- Monşcr yanlış. Kanıağız de~il - Çabuk olalım. Onun için bi2' sorma- mişlerdır.• leşt!rmek için hazırlanan kanun 1Ay1hası Bü maktadır 
- Ben ne bileyum K.araağız. Akağız, dan siz ecnebi lisanlardan hangisini ne Başvekilin bu beyanatı üzerine bir yfik MUlet Meclisine takdim edilmiştir. Hav- ~.!!~~unuz k1 şeker §lrkett üçte iki ıııs. 

J er kimse o işte. kadar bildiğinızi söyleyin. rneb'us, böyle bir hareketin So tl zanın lstlkbaldekI en gen~ ıstıhsalAtını Jda- sesı Smner Bank ve Ziraat Bankası gibi :lol 
k · • vye ere re edecek cesamette yani altmı.ş bln kllovaı rudan doğruya devlet miles&esek!rine ve üç. 

- Karayağız monşer. - Fransızca bılırim. ~rşı ıl~nı har~ manasını ta1.ammun c- takatta olmak üzere Çatalağzında yaptırı _ te blr l:ıJssesl de ekseriyeti ParUmlzln el!no.e 
- Adın öyle mi, soyliyeyim. - Neler bilirsıruz? dip etmıyeceğını sormuştur. laca}: elektrik santrallllm ihalesi bugünler- ve tamamen milli bir müessese balınde ça _ 
( lacı başını içeri uzatır: - Ruj, dudak boyası, pudra, podra. Çemberlayn, cevaben demiştir ki: de Inglllz flrmalanna yapılmalı: üzeredir. llŞtJlakta olan İş Bankasına ald bir kurum-
- Bayım, o aaamın adt Karaa!ı~ Man- Kuva!ür, saç tuvaleti Mabiencme Bclma c- Heroz o dereceye gelmedik.:t Kozlu'tu Zonguldağa raptedecek. ha.vat hat- dur ve bu itlbarla t.am bir mllll müessese 

~uı . ~· Mabel Bu akşam başvekalet tarafından ayrı-! tın s!p~I verllın1ştir. Diğer tesisat ve teç- =~~~eti~~~· Yapabileceği k.Ar n~betl de 
i.. els , d'l b" b .• ., . hlzat işlerine de kanunun çıkmasından son e Ur. 939 senesinde tatbık edi • 

r - ~te o g in. - Anladım Ma'bienemenin türkçesi ca n_eşr: ı en ır te l.~gde, 's=emb<:::: laynın 

1 

ra girl.şUnıJ.ş bulunulacaktll'. Bununıa ~era: len bir takım tasarruf tedbirleri sayesınde 
Bay Bekır Karayağız içeri girer: Belma Mabel mi oluyor? b~~nku .beyana_tı munasebetl!e herhan- ber bütün .saydığımız tedbirlerin semere .er pancar flat farkının bir kısmını kendi bün-
- Bonjur mesyö. - Evet, nişanlım beni böyle çağırır da- gı hır suıtefehhume meydan vermemek me.sı inşaat ve tesisatın vücude gelmesin yeslndan karşılamış olmakla beraber diğer 
İmtihan heyeti reisi sorar: - Kafi için, Finland.iyanın şimdiye kadar müt- ba~lıdu. Geçecek taman hakkında bir fi~ blr ıo;ım~ açık kalmış bulunmaktadır. Kaldı 
- Siz imtihan olacaksınıı değil mit Bayan Belma Mabel çıkar. üçüncü tefiklerden yeni bir yardım talebinde vermelı: için Çatalağzı .santralının 11ınle ta. t1 önumuzdelci kampanya için pancara dL 
- Vi mon profesör. namzed çağırılır: bulunmadığı tasrih ı t .. rfhlnd~n sonra - fevka!Ade sebebler hAdl.s ter mahsulAtı aniye flatıannı takiben do.-

o :ınmuş u~. . olmadığı takdirde - 24. ay zarfında ikmal e- ha fa!.la fiat vermek. !Azını gelecek.Ur. Bl.s 
- Fransızcayı nerede öirendiniı? - Bay Bayram. L~~d:a•. 11 -~H~sı) - Moskovadan dlliıblleccğ!n! zf.tretmek J.stcrJm. Halbuki bu bunu 50 paraya kadar olmak üzere tahmin 
- Perada. Bayram içen girer: bildırıldığıne gore Fın heyeti, bugün öğ-1 tedblrler!n netlceslni bekllyen ihtıyaçlarımız edly?ruz. Dlğer taraftan ekserls1 haneden 
İmtihan :heyeti reisi etraiındakilerJne - E mori bılJah meraba. leden sonra Sovyet başvekili M,,lotof i!e blzl taıy!k etmektedir. Buna cenb vernıek ve b.r kısmı cahilden temin edilmekte olaıı 

bakar: - Siz hangı lisanı bilirsiniz? uzun bir görüşmede bulunmuştur. mecburlyetındeyiz. Bu sebeble istihsal için tşıetm. ınalıemelert pahalılaŞl'll.lŞtır. Bıitün 
- Fransada Pera denilen bir tehir var - Hangi insanı mı bllirım? Bilirim Maahaza, görüşmeler henüz hiçbir ue- e,sa.,cn kAn ve muntazam bir derecede olmı- ~:1~vı~~ke~ f{~~nıGart~ır~:k m~burtye -
? b ş ti yan iş kuvvetini temin ve ihıınr etmek ıcab . e ?1 ş · erç senes şeker 

mı .i.zım abanı, Ramazanı. ce~e varma.mıştır~ etmiştir. İş miikellefiyetlnln esbabı mucl~ istlhsa.!.ı 95 bın ton gibi büyüt bir yeküna 
Epeyce düşünürler, imtihan heyetin - - Kili, Arabi ay~ı sayma.. Fin heyetı, muzakerelerin 1nkişafı &! budur. Maamatih hemen UAve etmellyl; ballğ olm~tur ve ba ltıbarıa istihsalin çok.-

den bir bayan. - Tanımam hıç bır A.rabı. hakkında Helsinki hükumetine munta- ki, bu mükellefiyette vatandaşa hiç meluf !uğuna ııazaran sabit muratıann beher ki-
- Ben. coğrafya derı;inde böyle bir isinı - Lisan lisan. zaman maJümat vermektedir. olmndı~ı bir külfet tahmil eden bir huşunet 10 l\zeJ"lne lsabet eden miktarı azalmış ol 

!§itmiştim. - E mori anladık insan. Diğer taraftan bu akşam Paristen alı- tasavvur etmemelidir Bilakl.s bu ocaklarda mak Hizım geleceği hatıra geleblllrse de da 
İmtihan heyetinden bir bay: in d lısa · dil b' h b çall.Şll'alan esasen a~'anevl bir ~eşgale ha- hllde istihsal .. edilen şeker üzerindeki tstlh 

- san eğil n, yanı nan ır a ere göre Fransız başvekıli llnde olan ve zaten senenin muhtelif zaman llk vergisl muterakkl blr nlsbet taklb eltl • 
- Benim de işitmişliğim var amma, ik- Bayram dilini çıkarır: Daladye de, yarın meb'uran meclisinde larında kendUerlnden gelip çal~makta b ğindtn lsUhsal fazlalığından şirketin tsttra-

tısad dersınde zannederım. - İşte mori di.4 doktor.>unuz siz, dile Fin meselesi hakkında, Çernber1aynin lunan vatandaşlarımızın çalışacakları :~ desi nıevcud dcğlldlr . .Mesel! geçen sene şlr-
Heyet reisi: baloyorsunuz? bugünkü beyanatına müşabih bir beya- köylerinde kalıp tş ve güçlerlle uğraşacak _ ket 4.2 bln ton şeker istihsal etınlş ve beher 

: - Jktısad dersinde işittiğiniz ıakın - Sen buraya ifutihan olmıya gelme- natta bulunacaktır. !arı zamanları intizam altına almak ameli- kllo lç1n bir kuruş ve küsur lstlhlAk vergi.si 

palavra olmasın?. din mi, lisan imtihanı olnuyacak rrusın? Daladyenin bu beyanatında, F~nlandi- ~:S~n:~"ba.şka bir şey 1değlldlr. Bu sureUe ~~~~ ı~;~e:~~ ~~~~~: ~!k~\~r~ 
_ De!ki öyledir, ısrar etmem. İmtihan - Şimdi anladım. Ben lisan biliyorum ;ya tarafınran ta'.cb vukubulrluğu takdir- kaJ•d, .... nıau r lrocka~a!'da ı., tuvvetlnln fev - gt vermls bulunmaktadır. Pancara zaınme-

d .. tt fkl . f"fl" k . ... ~ e .. c:: ere omur ihracının durması ve 
olacak zatn sorar, ondan öğreniriz. arnavutça. e mu e erın ı ı ve as erı ~·mc.ıımda ay b~larında pek ziyade a al ibl. 11~ dllece!: her ıo paranın şeker maliyetine ı 

b 1 "' d h' ih z ması g tı..ı. kur11"a ''ak ' ika d 
- Bu Pcra dediğıniz ıehir nerededir? - Arnavutça olmaz. u unmaga a ı azır olduklarını bildi- zaların önüne ger.mek ve istihsalin birinci ..., " ın .n sı var ır. 
- Pon dö Galatanın öbür kote'ai. - Neye omıaznuş, arnavutça olmaz o- receği tahmin edilmektedir. derec<'de şartı olan istikrar ve dalmt~tı te- Blnaenaleyh, 939 senesi kampanyasına ald 
- Pon dö Galata mı dediniz? lur mu? (: t t kl.fl · l• di ? mln e~melı: tstlyo?112. .kat1 heaablara göre taayyün edecek rakam ... ovye e ı cıı ne ... r r lann ve öntlmuzdetı t.ampan,ya senesinde 
- Evet mösyö, Pon dö Galata .• Nasıl - Hayır bize lizım değil... Londra, 11 (A.A.) - Maisky'nin 22 Bkug:~:tl~sall mllll blr nzife tel!kk.i et- pancara yapılacak zammın ve diğer paha _ 

derler, Galata köprüsü. - Gelmişken bırer şira vereyim. Bir Şubat tarihinde Butler'e mülaki ()}arak ::hte~r ~~lll~u~~e~::e d= :~a: Wık unsurlarının zaruri karşılıktan oı~at 
- Beyğolu desene şuna. yüzlük bardağı. İngiltere hükümeti tarafından Finlandi- lünü kullanması tabUdir. Kaldı k1 bu mükel- üzetrle vapılinand ıo kııraş zammın baliği hu!ta 

P 
- .istemez.. b'ld" · · . . . r me n enu e ayrıca blr hesaba aldınlmat 

_ Evet era.. yaya ı ırilrnesı talebıle oır tLlam şart- lef1yet lht.yart çalışmanın ücrete ve lçtinı:ıl tadır. Bu farkların tazı d ~t _ 
- Orada hangi mektebde iclıni:d Bayram çıkar; dördüncü namzed Sa - lar tevdi etmiş olduğu bugün haber ve- muavenetıere taalltlk eden blltün hukuk ve mevzun olarak mütalea '::ek~~ ve • .,. 
- Patıscridc. hir Severer çağırılır. rilmektedir. Bu şart~r, İngiltarece ~'in-,,.ec~~l<'r!!e müterartlı: bulunmaktadır. Burada şunu da tebarüz ettırm~k ıstertm 
- Bu mekteb ne tarafa düşer? - Siz Sahir Severersiniz değil mi? liındiyayı müdafaasız bırakacak m&lıi- kara er .ar:~taın lstJhsalln tanzimine dair ki, eUmJ7:de memleketin thtlyacmıı faılaslle 
- Birçok var. banj?isinl söyliyeyım?. - Hangi lisanı bilirsiniz? yette addedilmiş ve binnel:ice İngiltere derh~a~ş~tmomür 1 1hracını tarttırmak için urı gt>lecek şeker mevcuddur. Her istlyene 

_ Heı lisanı bilirim 1 e~ a ınmll3ı aydalı görfilen istediği miktarda telı:e k ümkü 
- Peki ne derece tnuıaı.Eea Dtlaı'1.nlZi hükQ.meti. mutavassıt vazife.<ııni görmek. 

1 
damarlann ~allft.ınlınuun n ıtıetme mal • tacattu r verme m n °· 

iesbit edeceğiz. - Bravo. Fakat her lisanı nasıl ~a - ten imtina eylemiştir. Aynı zamanda zemestnın de fhttyaçlara göre temınını m'Jm öııümil7.dek! .,..ter ta nd da 
diniz' · ·· • · d" · ktln kılın kt d B ..,~ mpanya.9ı a !re-- Hay hay. ren · Rusya, Isveç huku.rneü nez mde de bır a a ır. ununla, herhanıt bir hu- niş rnlkyasta şeker istihsal edebilmek için 

ransızca konUJUyorsunuz tabii. - Güç bir şey değil ki .. İsbat edebili- teşebbüste buJunmuş ve mezkur h:ikfı- sus! imtiyaz veya imal ruhsat tezkeresi sa - lcab eden tedbirler alınmıştır. 
B il. ğum. rim. Mese!a cseviyorum. fransızcası: je- t R sulh şartı Finl" eli - ıg ıyoru mc usyanın arını an - hemmiyetli bir rol oynamaktadır. 
N ded

. f ? tem, ingilizcesi: mitsani, ruınencesi: te· b"ld. · r B · lade~ ~azetesine bildirildiğine göre, Flnl!.n-
- c ınız, o ransızca nu. yaya ı ırmış ır. u şeraıte göre, Lado- Keza Moskovadaki Finlandiya mura.'t- dlya h:ı.lk hükdmetl reisi Kuuslnen ile ou hG 
- Fransızca değil, kuş dili libedik, çincesi: mitsaı;ıi, rumE>nsesi: te- ga gölünün etraJ:ındaki bütün arazi ile haslarından olan Voianımsa 71 yaşında- k.ftmetfn diğer azası Finlandiya lle sulh mü-
- Ben size fransızca biliyor musunuz yubcsk, arabcası: ena ehubbf-.k, ru.mcası: Viborg mıntakalarının Rusyaya terki is- d V ktil Finl 4 d' h . , 1 y zate?"!lertne başlıyan SOvyet hükllmetının 

dedim? seapo, çerkescesi: bocusetlev. tcnilmektedir. Bundan başka Carelie ber- ır. a ~ "n ~ya arıcıye nazır ~gı hattı hareketini tenk1d ettlklerlndcn dot:ıyı 
- - Begcndegenigiz dege sigizege blgi- - Hepsi bu mu? zaluru..n tamamile halihazırda Rusların makamını ışgal etmış ve Cenev;-ede Fın- Sovyet. hüktlmetJ. tarafından tevkif edllınJ.J,. 

D h lsun k uft~- bildiğimi Landiya murahhası olarak bulunmuştur. tir. 
ligiyogoruL111m degemegeklege kuguş eli- - a a ne o • aç Uo':KU• işgali altında bulunan adaların da terki 
gfüginigidege bi.gildigimigi ig.isbaeat e- siz de anladınız. taleb edilmektedir. Hangoe, uz..ın bir Fin heyetine başvekil Rity riyaset et- Askeri harekat devam ediyor 
eedigiyogoruğum. - Anladık, anladık kafi müddet için Rusyaya bırakılac::ık ve bir mektedir. Sovyet heyetinin ı-eisise Molo- HeJsl.nkt 11 CA..A.> - Finlandiya tebll~I: 

Sahı·r Severer "ıkar beşın· ci namzed, toftur. Düş:.:nan Vitpurl körfezi snhillerinde t'"'ar-
- Anladımsa Arab olayım. "' ' Rus üssübahrisi olacaktır. .. _ ı~ .. - onu bilmiyorum. Ali Çeşmemeydnn çağırılır: B 't R . bak d Londra ıı lA A.> - Reuter'ln Helsinkt ruzlh anmı devam etmiş ve bnzı noktalarda 

~ ""-' u şeraı usyanın arazı ımın an dek! hususi mu.ha birinin bUdlrdJğlne g-ore·. e emmtyetsız terakkller ka.ydeyleml.ştlr. 
_ 0 dediğın· ne?. Ali Çeşmemeydan içeri girince iki ta- ti . h h · b" t . d b 1 1 

- Arabca. 
rafına kandilli selam verir: veya carı er angı ır avız e u una- Moskov:ıda müzakerelerde bulunan Finlan _ V ipurl koyu De Vuok.al arasında düşmanın 

cağını natık bulunmamaktadır. dtyn heyeti Rus teklifleri hakkında karar mevzıJ taarruzları tard ve 7 SOvyet tankı tab 
- Kafi anlaşamıyacağız. Sizin dedi • - Merhaba beyler, hani size karşı şe- Stokholm, 11 (A.A.) - Diplomasi almak saıltııyetinl ıhatz bulunmamaktadır. rib edUmlştir, 

ğinizi dosdoğru söylesenize. yim olmasa, ne derler hani hürmeti mah- mahfellerinde söylendiğine c.:töre Sovyet- Nihai tekllnerln meb'usan meclisine arze _ Ftnl:ındtya topçusu, düşmanın Maakala. 
_ Dosdoğrusu- bendeniz de siz.• bigiH- (Devamı 9 uncu ;ayfada) :!.er Birliği tarafından Finlandiyaya tek- dilmesi ı~ım gelmektedlr. Pallnkale ve Tafoale lstlkameıtndekl tnarnıs 
~~~~~~~~~~b~~=A~~=~-~k====.~ı~·~===~ı~~.t~t.~?~nı~n~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ıd~~~ 
"Kralı· r.e E1 ı"za et,, mera aya gız ıce nası gı ı Lad,_,,nm "4maıı •artıstnde d~-an ..... 

y 1 nenlerden biraz farklı gibi görünmekte- Londra 11 (Hususi) - Alınan radyosu bu .,.,_ 'jj• " ~... • 
9 

....... 

b
'ld' · t.k l lik -ıeh 1 h tte bırakımc:- k 1 t d ··t•ftflkl detı! btr topçu hazırlığından sonra Pltkaıao 

Telgraf haberi olarak ı mnı~ 1 : mu assıs anm ayTe ~ dir. Moskovada halen müza ere cd•lmek- geceki neşr ya ın a, mu ""' erln Flnlandl. ta adalanndıın birini işgal etmiştir. nu,ma. 
Dünyanın en büyük transatlantiği o- tır. Norm.al zamanlarda bir geminin açık te olan muhtelif meseleler arasında, Fin- yaya muhtemel bir askeri ve nuı yardımını nın Pitkaranta ve Uoma tsU.t.ametindeki blt 

lllll 85 bin tonluk (Kraliçe Elizabet) ge· denizlerde seyredip edemiyeceğini tet- lAndiya devlet demiryol'anna tna11iık e- mevzuubahs ederek, bu yardım İsveç le Nor taarruzu tardolunmuştur. 
,.,..,,..,.., kik . .. 

1 
.. 1 .. t "bel lm k veç topraklarından l.1tltade edilmek sureti- K 0 .... ı ki'd h b bütü gü d 

misi yolcu a'.madan ilk seferine ~ .. IJ 1 içın tür Ü turu ecru er yapı a - denler de bulunmaktadır. Fakat bu ci- o ~o e mu are e n n evaııs 
El b ) bu k 

ıe yapıldığı takdirde, Almanyanın bu 1ld etml Ut'. Dü man 2000 den razı yi t .. 
ve gızlice Nevyorka varmıştır. tndır. Halbuki (Kraliçe iza et a- het henüz teeyyüd etmemişti • devıe:.e lı:artı ll!nı ba.rb edeceğlni bildlrmJJ. 1 t~ ş a zıı a ver 

1938 de kızaktan inme merasimi yapı-ı idenm ilk istisnasını teşkil ~tmiş, tecrü- Şu günlerde Finlnndiyada t~lefon mu- tir. m ~u~~a ve Salla i!tlkametınde dt.lşman ta-
lan ve 6 milyon İngiliz lirasıııa çıkan belet vapıbna~an doğru?a~ do~ya en havereler1 sıkı bir sansüre U'tbi bulunu- Berlln 11 CA.A.) - Alman matbuatı Fin- arrazları püskQrtülmfiştilr, 
(Kralıçe Eliza:bet). lharb ba~ladığından- heyt'.'canlı, o nısbette tanhı sefenne çık- yor. Sovyetıer Birliği tarafmdan teklif lnndlyı. hlidiselerlnt uzun uzadıya mevzuu- Flnlnndlya tayyareleri ke.şlf uçuşlarına dt 
beri havuzda bulunmakta ıdi. Daha on · ım tır. edilen sulh şartla'hna dair en ufak riva- bahs etmektedir. vam etmiş ve düşmanın tecemmü nokta .. 
gün evvel ismi konulmuş bir tıansatlan- Gc:mf, yol esnasında, Almnnlara gö· yetin harice işaası kat'iyen yasa!ctır. Moskovııda cereyan etmekte olan sulh !arını, iaşe kollannı ve topçu trenlerini boIJS 
tik olmnsına ragm~ en kurşuniye boyan- nımnemek için ivicaclı bir rnta iJe gide- müzakerelerine doğrudan doğruya temas et. bardıman etmiştir. 

Konuş11nlar kimler ? memekl~ beraber bir Alman guete.si Franss. ····-························-··················· .. -· .. -
mış, oradan gizlice Clyde'e getirllmi• ve ceğmden, külliyetli miktarda yerlek mah- . bal T . ·ı udu IUk( . 

v Stokholm 11 - Burava g<>l cn haber- ve Ingilterenln Sovyet - Fin lht.IH'ı.fının - apu SiCi m r erı 
nihayet bir gece karan'ıkta s~izce At- rukat ve ayni zamanda su almıştır. ' w llne mfınl olmak ve harbi İskandinavya 
1as Okyanusuna açılmış ve bütün sefer Şimdi gemi Nevyork limanuıda de- lerc göre, Kızılordu ba~kumandanı Ma- memleketlerine de teşmil etmek yolundaki arasında değişmeler 
eso,D.s.ında bir kerecik bile tehlike işareti mirlcrniştir. Bunun için ayda ô bin tn- reşal Voroşilof, Moskovadn cereyan eden gösterrtikleri alll.kayı, Fransız ve İngtllJ mat • n· b k 
ver.meksizin Amerlkaya varmıştır. giliz liralık bakım · parası sarfedi1ecek, Sovyet - Finlandiya müzakerelerine iş- buatının mtıtteflk neşriyatına 1'tinaden. te. ~a, ~l _<H.~~sı) - ıyar a _ır.,ta· 

İki binden :fazla amele, (Kraliçe EH- senede 25 bin İngiliz lirası kira verile - tirak etmektedir. Siyası mahfoller, mare- barüz ett.ırmekte ve FlnlandJyaya bol bol pu sı~ıl mudurhığüne Kony~. _ m~~~ril 
zabet) in harek<.'fni temin ı<;in aylnrca cektir. alin müzakerelere iştiraki, Finlandiya vadedilen ve bu memleket tarafından da bek İbrahı.m Hakkı, Konya ı:-udurlugun• 

ıeı· l § . • k' ukabele lenllen yardımın ancak hlç mesabesinde Samsundan Fuad 1$kdemJr, Samsun 
çalışl'T'ı şlardır. G mi~. a ade boş bir ç: Kraliçe E1ıizabetin, hi91:>ir haber sız- gen~rall ~aldenm t.ştira .ıne rnG 1 kaldığını ve SOvyetJerle harbe gtrerk~n bll- müdürlüğüne ikinci sınıf müfettişlerden 
lik tr lme olarak rkgıl, bastanbaşa tdnş madan, Almanlann ruhu bile cluymllksı- teşkil ettiği knn~atinc:.edırler. enera. hassa Fransız _ İngiliz yardımına güvenmiş Talat Acar ikinci sınıf müfottişliğe ü• 
edilır ' -: ve mürr' !.ıcz bir ~-ı.ı .. ,. te denizeızın Atlas Okvanusunu aşarak Amerika· Walden, Flniandıya hukfunetile asken olan Ftnlandlyanın bu yüzden derin blr gu_ •• _ f .. 1 tt' R f'k H l'd t . 

1 t . Gemi Tl gün içinrl" Amuika- yn varması 1939 harbinin en muazzam zimamdarlar arasında irtibat vazifesi kutu hayale uğradığını kaydeylemektedlr. çuncu smı mu e ış e ı a 
1 

ayi.Jl 
açı ın~~.,~~, ve bu hadise bütün dr.nizci- hadiselerinden biri olarak sayılmaktadır. görmek itibarile, Finlandiya harbinde e- Stokholm 11 (A..A.) - Kaunas'dan Aftonb edilmiştir. 



Mız h • Lisan imtihanı 
(JWtatafı 8 btei ~yfada) de öğr~elisiniz. Tşsrife iptiqar eyle -

~sam; al.W,l~llah o odacı mıdır, sofacı mı dikte. .. 
dır, ~e hetii~ir, suratına şap!ağ! indire - ~asarıı., y;w.s~u. nasran, n;ıansurun, 
cc.k~i,ı:Q. roansurun, fomyamın-, lemma ya~qr, li-

Iıntihahn heyetindeki bayanı göstere- yansw, qnsµr, tı.mS\.U'. 

r~: - KW, anla~lch. 
- Ha!M ha.nım ablcını, ıibi diş ehli Kurban Okı.ırer ç*ar, se.kizinct n~~ .,. 

ke<iıw yanu:uzda bulunmaşasro, kahla üa- :zed Bayan Esma Dillihatun çağırılır. 
ha s.O;yliyecektim. aexü ~ulM.tmıı;ı. dibin- Ba~ Esn:ı<l D.il,Wıa.tun daha kapıdan 

soııı PQSTA 

• 
ıcran 

(Ba,tanfı G Mı sayfada) 

Doğru değil bu! Çünkü demin -
denLP.ri bl.l hmıırn istasyonda yapayal
;ı-ıız c1nruyordu. 

- Yanılzyor.mnuz .. Ben karş\ tarafta 
sigar$l aldını. Beraber Şi~liye kadar çı
kacak bir ge:f;inti yapacaktık. Rica &de
rim halk etrafımıza toplanmadan çe
kilinix. 

Sayfa 9 

.S.11 Pesf•• nm tarihJ fefrikan: 167 

.~··-·" ~ .·· ...•.• .ı.• ~ . • ... • 

s asan: Reşad Ekrerııı 

Göz kamaştlran ihfşam 
Memur- olduğu anlaşılan adam yan

larından çekilmemekle beraber H!era
nın b!le~ni bıraktı. Na.tiz bakışhrilf' 
gene kızı süzerek: 

de bır yaygara k,Qp;ardL Kulağı™n Zıtr:\. girmedm konu~mıY,a baş),am\Ştır: 

paUıy0r zannettiuil. Biz de vaktile tuttıın- - İlahi çocuklu, üstüme iyilik saglı.k, 
ba. kaldunnca nara atardık a.'Ylm.a ağa - dilden imti.ban ~c~k'ermiı. Ayol be
be)'Ciğ;m, ~v içinde atmazdık:. Ev fçlnd~ nim gibi diline pek insan bulsunlar da 
nara atı~maz, atıl a atılsa b"r iki tek a-1 öpüp başlarına koysunlar. Alimallah bir - 1favır -dedi- sizi büsbütün hmı-
tılll'. 'ağz.ı.mı açtım mı. herkese divletirim .. ha- kıp Çf"k;ıcmeın. Lemam hanım! 

İmtihan heyeti re~i sözü kısa- kesmek niya, bizim merhum sağ olsayı:iı da söy- Müdafaa eden genç adam birden '8-

Dedi. Tayyarzade kapıdan girer gir -ı Hüseyin Efendinin bu batakhanede na .. 
mez pehlivan yapılı, birbirinden güzel, sıl soyulmakta olduğunu da düşündü.. 
kimisi ter, kimisi kaytan bıyıklı, hepsi de Sahba kalfa jse, bu tereddüdü, delikanlı
al çuhalar giyinm:i§ yirmı kadar Boşnak nın yanında belki de para bulunmadığına 
ve Arnavud köleleri iki yanıııcı dizilmiş- hamletti. Belinden hemen bir küçük gü
lerdi; ve hepsi bir ağızdan: müş kese çıkardı. Macar köleye uzatarak: 

ister: ı~eydi. İkide bir bana, hatun senin gibi ~alı"'.ara1<: durdu. 

- Sen onun kusuruna bakma Bay Ali. dil ebes_i ~adın b~ ana kada~ dü~~a~a I, • Hicrı:ının birden aklı başına geldi ve 
Buı aya ıımtihana geldin değil mi? gelmernıştır, derdı. Ben ne dıller billrım r ~i<id "'tl~ itiraz ~tti: 

- Tabii ağabeyciğim. ne diLer. Hele bir dilim açılmıya görsün. n . ~- L ..._ ~ı Hi . h . . . - oenım auuıı em-ı ...-.=-e;ı cran-
- sen hnngi lisanı. b.hliırsin? imtihan eyetı r~ı~: d:r. 
- Bizim lisanı, hem de alctikasını, - Bayan E~ma Dillıhatun siz misiniz? • . 

mangiz uçlanacaksanız, aça) ını kutuyu, - Be:rıim ya evlad, kim t1lacaltı da Hal~ Hıcranı arka!ındM tutan ~nç 
söy lj.yeyim kötüyü çekeı:im sonradan dil imtiharu yaptığınızı işittim, bulaşığı~ adam derhal atıldı~ 
cızlamı clur biter. mı teknede, dolmamı tenc~rt:de bırakıp 1 - Siz belki Leman adlı bir sabıkalı 

- N<l dedin anlamadık? buraya geldim .. Söyleyin bakayım.. bu rk'.qdmı aorıyorsunuz. Nişanlımın adi 
- Gözünü !:'eveyim, m.ay•ab etme .. li- nasıl imtihan .. dilim döners~ iÜzi dinli - fHicran~ır. 

san imtihanı yapan lisandan l"akmaz c • yeceğim amma, hani benim dilim kolay t _ Hicran. Leman, Sadsn. Si.izan 
hır mu? kolay durmaz da, ne diller bilirim ne dil- lrıunlaT iSvle isimler ki .. biz böyle on 

- Kıyak; a!toı piye$ ilıri tıwuk b.il" ho· . ler. o ge1·inim olacak şıllık lmkarnr da isimli kadınlar biliriz. 
roz. ikide bir bana etili kopasıca der, köpeğin 

Tawk h<>ro:& mu? duası kabul edilse gökten kemik yağar-
- He~ pHiee bayılırım, lıani şıpın i~i mış benim ~linin de dua~ kabul edil-

- G21 liba polis mernurusunuı? 
- Evet polis memuruyum! 

en.."E'silli*yimdir. Ense.ye bayı Lmro am.4 miş olsaydı, bugüne bugün dut yemi~ - 1"::\kat aldaınıyorsunu:ıı; m~mur bey! 
ma ense-l~ece.tiJxıi anlayın.en p:ı.,rr. Oldu bülbül 8jbi kala.-caktım. - Nagıl olur efendim? Bu k~dar mü-
mtı: bey ağabey,:ı ı:.ıa..<:ıl lisana. agah mı imi- İmtihan heyeti azasından olan bayan: ~abehet! Siz gene lfıtfen benimle b~rıl-
~im~ . - Bayancığım, hep sen s~ylüyorcun, 1 1rıor kal·ı:ı1·ola kadar teşrif ediniz de ora-

- Bir teYl~rmi~sin, fakat biz pek an- hır pal'ça sus da biz de sana !loralım. f r1 1 c:; 1 
1 d k A 

.. . a aıı a a 1m ... 
ıyama ı . - a ustü.me iyilik sağlık. hanım. ha- . . . .. . 

- Nıı: arayı verdiniz ya:? nım sen bana bak, sen bu llflım benim d B·r. sanıye dilşundükten sonra genç 

- Hoş geldin Tayyarzade efendimiz ... 
Hoş geldin Tayyarzade ~fendimiz!.. 

Diye bağnştılar. Tayyarzade gülüm -
siyerek Sahba kalfanın taratma dönd'.i: 

- Sahba kalfacığım tütün bahşişi is
ter mi? 

Diye sordu. Kalfa da gülümsiyerek: 
- Ben.im canını Tayyarza<le mürüv -

vete endaze olınaz! 
Dl'di. Daha henüz bir iki adım atmış

lardı, delikanlılar gene hep bir ağızdan: 
- Hoş ge'din Tayyarzade efendimiz ... 

Bize tütiin bahtifi... 
Dediler. Tayyarzade keaesinden dört 

altın alıp odaba§ıları 01du.~ görülen de
likanlının avucuna sık~ırdı: 

- Haydi hak berekat ... Tayyarzade -
mizt! yol verin ... 

- Al bakalım Feridun ... Tayyarza • 
dem tütün bahşiş verir ... 

Dedi. Macar köle Sahba kalfanın ete-
ğini öptü, Tayyarzadenin ayaklarını öp
tü: 

- Hak bereket versin Tayyarzademi
ze .. : İnşallah hergün daha nice nice tn.-
tün ve hamam bahşişleri alırız ... 

Dedi. 

Feridun oğlan işaret etti, kölelerdl!l'l 
biri, altın çemberli ve elmaslı bir kchrlr 
bar çubuk getirdi. Biri de akik fıncan ile 

kahve sundu. Delikanlı kahve ve ç:.ıbult 
içerken divanhaneye bir cariye girdi .• 

Tayyarzadeyi yerlere kadar eğilerek se

lAınladı, sonra Sahba kalfaya döndü: 

- Buyurun Sahba kalfa.. sizi ha1lllll 
sultan ister .. 

Dedi. Sab.ba da Tayyarzadeye hayrau 
hayran bakarak: 

- Verdik. gelifiim olacak k.arıdan öğrendinse ben a arn. 
- Öyley!e eyval'ah. insanı pişman ederım. Ne 0 kar,ımda sü-1 - Pekj! -dedi- ve bir cesed 
Ali Çeş.memeydan çıkar. Altmcı nam- 1 züm fÜZÜm si.izülüyorsun, bana bak, ba- o-elen fücramn koluna gir€rek 

Yirmi delikanlı geri geri çekildiler. Bu
rası, büyük bir divanhane id:.. Kalın :tt
las kış perdeleri daha kaldmlmam;.,ştı. 

Tavanından muazzam billUr bit avize 
sallanan divanhane, gayet kıymetli halı 
seccadelerle döşenmişti. Ortada ateşsiz, 

boş büyük bir pirinç mangal vardı. Di -
ha 1ine. vanhanenin etrafı, çapeçevı e sedir idi. 

- Tayyarzade efendim çubuk safası 

eder, ben hanım sultanımız. huzuruna 
varırım.. dedi. Sahba kalfa ile beraber 
cariyeler de çıktılar. 

Tay.rarzade yalnız kalınca düflnmeğe 
b~Iadı: Sahba kalfa, insan mı idi? Me
lek mi idi? Burası ne idi? Bir batakhane 

zed Kurban Okurer çağırılır: na bak. Beni mahallede herkes tarıır, a- mn ark:ısmdan yürüttü. Arka 
mernu- Üzerlerine halı .seccadeler ::;erilmiş.ti. Bir 
soka~a köşede de, yirmiden fazla çubuk dizil -

- Kwrba.n Okurl"r sız iniz de~il mi7 dile sanil~ Esma Bifühn:tunum:. ,c>dnü 
- Min gayri haddin adzl€r1 baısttda iiyi a~ da öyle bak. 

müracaat edip bade'imtihan }ic;anı araba ı İmtihan 'heyeti reisi: 

S301nca: Hicranın kulaihna ttğilerek fı
~~Idadı: 

mişti. Divanhaneyi boydan boya geçtiler. 
Sahba kalfa, Tayyarzadeyi. girdikleri 
birinci kapıdan daha kıymt'tli ve zarif bir 
kapının önüne götürdü. Daha uzaktan 
bakanlar, bu kapı açılınca, :ıiynet ve ih
tişamı göz kamaştıracak bir yere girile

ise, böyle bir meleğin i~i ne idi? 
Sahba, batak!ıkta açmış bir nilüfer mi 

clerecei vukufumun tc.-sbiti hususunda he- - Bayan sen bura~·a konuşmıya mı 
yeti aliyenizin delfılctini rica eder, bu geldin. yoksa imtihana mı! 

K;ıt'iy~ hevecanlamnayuur!. 
Ben her ~vi halledeceğim. 

(Arkı.m ~nr) hw:usia vukubulan ve v.uk.ulıul:ıcak olan - Ayol kaç kere söyliyecefiz, tevek -
bilcümle kusuratınım. affmt i<:t:rhııro He tkeli deği1: an.lıyana sivrisinek saz, arı1ıa-

- Neye susacakmışım.. beni nasıl sus-
R ~e.tı tt:is" Kuıtbalil;lnı sözünü ~er. mıyana da.v.ul zurna az dememişler. Söy- t bT . . . 1 H.. . . 
- Siz hangi li~andan imtihan olacak-ı' lem.ekten çenemde kuvvet kalmadı. Hala ura 1 ırmışsınız. m·n!~' adalet, mü-

sınız? bıraktığım yerde.!lin .. ah bizim rahmetli savat, uhuvvet var .. Eski paraların ken.a-
- 'Bendeniz de heyeti aliy-eniz buzu - ısa~ olsaydı dcı anlayışlı adam nasıl olur 1 rıııa da y~zmı~~r~ı. S~am .işt~ .. .sus_m~

nında arzetmek isterim ki, lisanı araba sana gösterseydim. Ben şöyle bir höt der yacaaım ışte, soyliyecegı.m, ta ki hepınız 
vukufum mine~zel üstadlarırnca mal{lın demez, arkadan gelecek•ıen anlardı da benden dini insan olmadıjmı anlayınız. 
olduğu iibi, heyeti aliyenizce de malfım soluğu maha1le kahvesind~ alırdı. İlahi 1 

Pardon Dillihat\ln deyiniz. 
olmak bir vecibei ilim ohır. Bendeniz efendi. yattığı yerler nur olsua, merhum Bayan Esma Dillihatun konuff11akta 
medresei Kuddatı badcliknıal, lısam a11a- Topkapı<ia medfundur, bilmem tanır mı- devam eder. Bu sırada da imtihan heyeti 
M tetebbüatı zatiyemle.. sıı:ı:ız? Çok okum.Uf adamdı. yavaşça aalondan çıkarlar. Ve o ,Unkü 

- Peki :Ae bHıyorsunuz? İmtihan heyeti reisi: imtihan da böylece bi'1nif olur. 
- N~ mi 'biliyorn.m. N~ 'hildiğimi siz - Aman hanım bir sa.ni;ye as... Jnnet HM14-i 

( Ankaradak! Kızılay balosunda 

ceğini tahınin edebilirdi. 

İki adım kala, bu kapının kansdları da 
ardına kadar açıldı. Tayyarzade. renkli 
billürdan muhtqem bir avizenin şa~aas1 
karşı!:ınrla bir an durakladı. Gayet zen
gin döşenmiş bir salon l{arşısmdn iai: 

idi? Bu güzel kız, kendisine vurgundur 
birkaç dakikadanberi de, Sahbanın kar -

şısmda, kendi kalbi niçin parçalanır gibi 
çarpmağa başlamıştı? Tayyarzade de Sah 

ba kalfaya vurulmuştu. Bir an geldi ki, 
Tayyarzade, her şeyi unutur gibi oldu. 
Bu :sarayda, Sahbanm bir kölesi olarak 
yerleşip kalmağı bile düşündü. Gözleri, 
Sahbanm çıktığı kapı.dan ayrılamıyordu. 
Çok beklemedi, Gü.roü kızı koşu- gibi 
hır.a dönmüştü: 

- Buyurun TayyarLadem... Buyuruı.ı 

Duvar1arı boyunca fırdolayı dört sedir 
vardı; biri al kadife, biri mot atlas, biri 
ipek İran halıları, dördüncüsü de san 
Şam ipeklisi ile döşenmişti., Arka yastık-

güzelim sizi devletlu hanım sultan efen
larının üzerine, gayet kıymetli sırma jş- dimiz ister .. aman benim Tayyarzadem ..• 
lemeli ö:rtülM konulmuştu. Sedirlerin ö- Sakın olmıya ki huzurunda bana bak _ 

nünde, srrmah -.e inci işlemeli kadife, mri olasm ve bana lif etmiş olasın .. Zira 
atlas ve ipekli ayak yastık.Lan ai1lmış1l:r. ki gayet kı.skanç hanım su.ltandu .. 
Salonun dört kljşesinde dört kapı ~r. Dedi. Tayyarzade, gözlerini S<ihbanın 
Xapıların üstüne altın ka!esler oturtul - gözlerine c:iikerek gülümsedi. Bu bakı ln 
ınuştu; içlerinde, lsimler1ni en meşh~ eben seni seviyorum> demişti. Sahba, 
kuşbazların bile bilemiyeceği Hind W" bunu anlamıştı.. Kızt. delikanJının kolfu.. 
Afrika ormanlarından getirt:ilmi.Ş nadid'e ğt'.na gbdi. Tayyarıadeyi dışarı çıkardı. 
kuşlar vardı. Biri al! çuhap biri de mor çuha aöşen. 

Kapıdan girer girmez. Tayyauadeyi içiçe iki küçük odadan geçerek iki:noi 
on beş, on altı yaşlarında bir Maear kQ.. bir salona girdiler. 
lesi karş11am.ıştı. Tatlı bir İstan.bnl! Jive- (Arkası var} 
.sile: 

- Buyıuun .ultruıım... Buyurun Tay
yar~ademiz ... Gevl'ledı Esma Harum sul
tan eariyenizin. fakirbanesin~ ~eref ~ -
tirdiniz ..• Buyurun efendim ... Buyu.ru.n 
Tayyarzademiz. . . 

Sahba kalfa Tayyarzadeyi aJ. kadife 
sedire oturttu, Macar köle, delikanlının 
ayaklan altına ipekli bir yastık çekti. 
;ıtölıtnin b~uıda bir sam1ır kal'pak varda:.., 
Sırtında beyaz Bursa ipeklisinden bfr I 
kattan vardı. Kaftanın eteğ'. iki yanın -
da.tı, yerden tA beline kadar yırtmaçh idi. 
Yırtmaçların kenarına elmas duğmeler 

dikilmiş, sırma ilikler işlenmişth Alttan 1 
dört beş düğme çözüktii. Kaftanın altın
da ç~ y:oktu. Yalına~a.'k ve kolları sı- 1 valı olan Macar kölesi. hizmet iç_in gidip 
~fuken. çıp!&k bacaklarının. etrdında 
dalgalanan etekleri, bütün vücudünün 
}iareketlerİnl!' bir hafiflik: latif bir u~a -
rıhk veriyordu. Eiile 'li'ay;yarzadenin a -
yağının altına yastık .koyduktan sonra el 
çırptL İçeriye ayni boy;da. beliti de ayni 
yaşta. ayni byafett~ yirmi Macar kölesi 
dalla. girdi. Birer bire:ıı g.etip Tanarzade
nin ayaAını öptüler ve karşısında elpenı;e 
durdular. İlk: hizmet eden köl'e ilerledi, 
delikanlının ayağını ikinci defa öptük

._ ........ _________ ................ -...... --
Kadık ... y halkından itizar 
H~.!"ı:!~ Lisesini Bıtirenler Cemi;y• • 

tind.cı~ Ce~.izee 1% Mart Salı ~ı 
Şehl~ tiyatrOSUı saıı'atk!rlannm da iş~inkt
le Kadıkoyü.ndt Qı:ıera smema binasında ter 
tibine: tarar Yt.rdjği milsamere bazı santııL 
Urtı.ırtr! n tsızl.ıklarınd'a.n. dolayı 26 Mart 
sa.ıı aqamma. tehhı ~ir. ÖW.r dlleriııı. 
_..., .......... ..._ __ ........ _. ---~----...... ____ ...... 

Ankara borsası 
.&;.ııışı _ Kapanıı lı1 1\-larl ~o fia.tıan 

ÇISK.l.E& 

.&oılıf,.K.aıı~ 

[Ar dr a 1 Bterlln. i.21 
Jtewr_ Y1Jrll lOQ 'Dolu 130.19 
i'a:rl.a 100 Fran 2.9726 
Mll&no ıoo Llnt 6.855 

tOO im.q. l'r: %9.105 
100 Florin 69.1611 
100 Beli& 2"l.09456 
100 DrahmJ 0.965 
100 l.Aft. 1.5925 
100 Peçeta. 13.38 

Blld&pett• 100 Pena6 2S.4e 
Bd1trP1 100 ı.e,: o 61'25 

Beiırtad. 100 I!)1nar 3.10 
Yom>zıma 100 Y.m. 31.045 
StNkholm 100 bveç ıtr. 30.8275 

ten sonra: 
Edıam 'ft tahYillt 

Jltııvelkt alılılaaı Alll~ILU<is ,.cıan S'~ ~ Jtiikft n eDbW. 1-fJI. mlsaflıimtz. hını~ " Fra.D.!lS tum.andaala.rlla 
fleaebi .ııettster u 88fuetane1er erUnı da ltazır buhuunuşlat-dlr. YııkatUla ı. n14Xlaralı :realmde Ingillz (61lerııJ1 Miçel'i Adliye Veki. 
ıtroız ırethi OkiJar.la. 2 JtUmaralı resiınde Ba§veldlltnJzi Al.maD. sefm von Papea. ile görüyorsunuz. Altta S numaralı resimde Sovyet 
v~ Rumen a&flrierl bir müsahabe esnasında, 4 numaMlı resimd~ <fe l"hılss sefbı1 MasslgU göri)melttedir. 

- Ta.yyarzade efendimiz... ciğerkllşe 
Macar köleleriniz tütün bahşjşi bekleşir-

Ergani . 
Sı va.s...Erzurum 
Sıvas_Erzurum 

TI 
6 

1.9.97 
19.44 
19.35 ler... J 

Dedi. Tayyarzade, bir an gümrükçü "'-------------.... ..... .,,,, 
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(Memleket llaberleri) Hitlerle iki sene 
Elizığ Halkevi faaliyeti 1 Bursada bir katil ::nu;:&~!;:~~r~=~ 

d d
• mahkOm oldu den birkaç saat ve tayyarecilerinin oa _ 

mesi takdirinde tayyarecilerinin k:a 
rette askeri hedeflerden maada hi 
şey bombardıman etmiyecekleri h 
sunda bana en kestirme teminatı ve 

evam e ıyor fak vakti Polonya hava meydanını bom-
. Bursa (Husust) - Orhangazinin Nar- bardıman etmek üzere seğirtmelerinden 

lıca köyünden Ahmed Şirin cHırkalı E- evvel, Göring ile iki saat bir arada bu
mineıt adında bir kadını sevmektedir. Bu lundum. 

ti. 
Bugünkü tayyarelerinin yükse 

sür'at kabiliyetleri do!ayısile bu te 
natın askeri bir hedefe tevcih e · Yeni bir binaya kavuşmuş olan Elazığblar her şubede 

canla başla çalışıyor, köy gezilerinden çok büyük 
istifadeler temin ediliyor 

kadınla ayni zamanda, ayni köyden Sağır O Slrada taarruz emri, kat'f ve nihaf 
Ahmedin de alAkalı olduğunu Ahmed Şi- olarak Hitler tarafından imzalanmq de
rin haber almıştır. Bundan dolayı Sağır ğildi, ve her şeyin Lipski ile Ribentrop 
Ahm.edle, Ahmed Şirinin arası açıktır. arasındaki mülakatın mahiyetine bağlı 

farzolunan bombaların, ahali ile ır. 

Lomiraya düşmesine mani i>lmıyaca 
ve Hermann Göringin gönderdiği li 
bir hediye ile başımdan vurulınamııı 
yadesile muhtemel olduğuna işarette 
lunduğum zaman, Göring derhal 

Bir gün Sağır Ahmed, Durmuş adın- kalmıştı. 

da bir arkadaşile zeytin toplamakla meş- Görlng, her ne kadar düğmeyi basmıya 
gullren, Ahmed Şirin e!ıinde tabanca ol- mutlak surette hazır o'\ınamakla beraber, 
duğ'u halde bunlann yanına geliyor ve: bu mülakattan sulhÇ'll bir netice çıkaca -

bir şey olursa, cenazeme bir çe1e 
ma.k üzere, muhakkak surettt- Lond 
hususi bir tayyare göndereceği cev - Söyle bakalım Sağır, Hırkalının ko- ğından, hiç olmazsa, yarı O.midli bulu -

cası ıren misin, ben miyim? nuyordu; istftraden söyliyeyim ki, Al - verdi. 
Diyor ve tabancayı Sağır Ahmedin ü- manyanm İngiltere ile bir harbe giriş -

zerine ateş etmiye 1baş1tyor. Sağır Ah -
med zeytin ağacını siper aımıya <'alışı - lzmitin Karasu l'öyUnde Çıragmm karısm'\ taarru 

eden bakkal ! yorsa da birkaç kurşun tsabetile ölüyor. bı"r gencı" öldUrdUler 
Bundan sonra Ahmed Şirin tabancayı 
Durmuşa nişan alarak iki el de ona ateş İzmit (Hususi) - Karasu kazası - İzmit (Hususi) - Akmeşe nah 
ediyıor ve kaçıyor. Fakat D~U§a bir nın Mekncuına köyünde Çolak Meh- sinde şöyle bir vak'a olmuştur: 
şey olmuyor. medin evinde ibeş altı genç rakı içer - Bu köyde bakkal Şevketin yanı 

Ahmed Şirin; Sağır Ahmedi öldürdü- çırak oJan Mehmed, ustası tarafı 
!erken, Kocaali köyüden Mehmed is - M ·· d il ı M h ğiinden, Durmuşu da ö~ürmek ka~dinde apazarına gon er m ş. e rn 

bulunduğundan 22 sene ağır hat>i! ceza - minde birisi, Hayri adındaki gend. ta- 27 ya1Şındaki karısı Firdevs gece 
sına ve 500 lira tazminat vernıiye mah - bancıı ile öldürmüştür. Mehmed ile gürültü ile uyanmış. evin kapısının 

Eldzığ Ha!kevi bin<m ; k1im ediliyor. içki aleminde bulunan diğer gençl~r landığını görmtiştlir. 
--------- Hemen baltayı alarak koşan Fir 

Elazığ (Husust) - Şehrimiz Halkevi kimsesiz mekteblilere her türlü yardım- d k k adliyeye t.eslim edilmişlerdir. 
bıııası, memleketimizin en güze1, en mo- ıar yapılarak, muhtaç vatandaşıara veı- Biga şosesin e i muvak at ______ __ _ _ bu esnada açılan kapıda bir gl>Ige 

f 
. müş. genç kadın baltayı kaldırarak 

dern yapılarından biridir. Halem Muş kat eli uzatılmıştır. köprUlerde seyrUse er temm Yeni Kandıra belediye reisi len adamın kafasına indirmiştir. A 
valisi buJ.unan Tevfik Gür planını bizzat 1 Muhtelif kurslar tesia edilerek halka, d'I . 
çizdiği bu mükemmel eserin, inşaatında okuyup yazma, ecnebi diller, genç kadın 8 1 emıyor İzrrJt (Hususi muhabirimiroen) _ baltayı yeyince ortadan kaybolmuş 

1 
Yapılan tahkikatta, bu atlamın ba 

bir ~i gibi çalışmış ve viUyetimize ka- ve kızlarımıza biçki, dikiş, nakış ve bu- Biga (Hususi) - Kauınuzla Kara- Kandıra belediye reisligıv ·ne Reşad Gü-
d !'"·- Sevket olduğu meydana çıkm.ı.t .. Ve 

und.ırdı.ğı diğer birçok kıymetli asar a- na mümasil ev idaresine ai ma wuat ve bı".ga so, sesi üzerinde'ksi büyu""k ahşab nır:>c: seçilerek vazifesın· e bsıc:laıruştır. 
E ki · h Ik '""( -. -ıdam tevkif edilmiştir. 

~~bu~~~a~~b~~~. ~~~reill~& s w~nı a ~~nı~~~nw ~n~~~~========~==~=-~=======~=~=~~~ 
Halkevim.izin ön kısmını Ebedi Şefi - türküleri bir eser vücude getirilerek bu- .. z-ere nıüteahhid tm-afından tamamen 

miz Atatürkün heykel'erinin dikili bu- rada canlandırılmış, mwıiki kurslannda ~lup yıkılmış ve bir müddettenberl Devlet demiryolları ve limanları islstmesi umum idaresi ilanla 
ıund.uğu Cümhuriyet meydanı, sağ kıs - bulunan hevesk§rlar bundan faydalan - de in!':aat.a nedense baslanrnamıştır. 
rrunı aile ve çocuk bahçelerile açık ve dırılmıştır. • . b . kö rUl üteahh"di 
k&palı stadyomlar, arka cihetinde kıı Halkevi gösterit ko1u halka y11zlerce Ger? u ye~ı .P :r m k~ t 
ıan'at enstitüsü ittihaz edilen muhteşem temsil vermiş, ve bu arada köylümilze pa- herkesm ~e~ılmes1 içın muva a 
bir bina süslemektedir. rasız sinema seyrettirilmi§tir. Gençleri- bir tı:ıht[t -koprü yaptırmıştır. _Fak.alt bu 

kö Ü .. f · 1 · · t t ı etmek 933 yılı Şubatın<la açılmış olan Halk- miz bu meyanda spora da fevkallde e - pr reyruse er ış e~ a m n -
&vinıiz bu mükemmel binaya kavu~tuk- hemmiyet ve al-Aka göstermiş bulunmak- ten çok ~zaktı~. Netekim .geçenlerde 
tan sonra faaliyetlerine daha faydalı bir tadırlar. burada bır h~~ıse olmu~. ~~men Ka
istikamet ve hız vermiştir. Halkevimirln genç mensublan sporla rabigalı Ömenn yulaf ~~kl.~ . aı:~~ 

Etazığ ve muhiti için .~sterilen bu bedenen inkişaf etmekle beraber fikri te- su1* ı:l ltında kalan b~ ~;;~yü go -
mesai cidden takdire şayandır. Mahalli kamüllerini de ihmal eylem.emektedirler. verek. hayvanlarile hırlı e ereye yu

tarth ve coğrafya esaslan tamamen ha - Kita'bsaraydaki mevcud muhtelif mev • varle.nmuştır. 
tırlanmı~. vilayetimiz ve Tunceline tA.bi Bu kabil kazaların önüne geçmek 

zudaki eserlerin sa~sı dört binden faz -
binlerce köyün türkçe adlan derlenerek için bu köı>ek'erin bir an evvel •.nşa ve 
nep-edilmiştir. Yüzlerce köy gezilerek ladır. Okuma odalarında yüzlerce va - iknuıJi lAzımdır. 
halkla temas edilmiş, bu seyahatler her tandaş her gün bu kıymetli eserlerden - - ------
bakımdan köylümüz için istitadeu <>l - istifade etmektedirler. Karamand~ seker ihtiklrı . 
mU§tur. Bir tek cümle ile ifade etmek isterim "k" 

Buralarda ve şehirde genff bir içtlmat ki, Elazı~ Halkevi viUyetimize ve mu • yapan 1 1 t0CC8r 
yardım teışekkitıü vücukle ge.tirllmiŞ. bitine her sahada müfid olmaktadır. Karaman (Hususi) - Şeker fiatları-

nın yüksel.mesile mevcud şekerlerim am
barlarına ve evlerine saklıya.n ve lhtikAra 
seıbeıbiyet veren şehrimiz tü-ccarlanndan 
ikisi hakkında milli korunma Y.Pnunu mu 
cibince takibat yapıl.m.ış, mü.~adere edi -
len şeker'erle birlikte müddeıumumiliğe 
teslim edilmişlerdir. 

( Niksarda Kızılayın giydirdiği felAketzede çocuklar ) 

Geredede iki gUndUr kar 
" yagıyor 

Gerede (HuS'USi )- İki gi1ndür kar ti
pisi devam etmektedir. Y ollann kapan
masından korkuluyor. 

Cizrede yol faaliyeti 
Cizre (Hususi) - Cizrenin imar ve 

uınranından başk~ köy kalkınması i~

lerine de başfarunıştır. Ezcümle Silopi. 
Dide nahiyelerinin köy yollarının ya
pılmasına başlanılmıştır. Yerlerin daha 
yumuşak olmasından istüade maksa -

Nlksar (Hususi) - Kızılay idare Zelzele f ela.keti esnasında anne ve dile şimdiden başlanan yol in.,aatt ve 
lieyetl faaliyetlerine devam etmektedir. babalarını kaybeden on beş kimse.ilz tesviyei türabiye ehemmiyetle baışarı
Bilhas.c;a son felaket günleri içinde yo- yavruyu giydirip kuşatara!k Ank.araya lacakt1r. Bu hususta kaymakam Balki 
rulm.adan bıkmadan çalışmış, halkın göndermiştir. Başaran bizzat alakadar olmuş. Silopi, 
ihfAyaclarına her hususta cevab vermi· Resimde bu küçükleri Kızılay idare ve Dicle nahiyeleri müdürlüklerıne 
>;: muvAffak olmuştur. heyeti anlarile bir arada görüyorsunuz. kat'1 direktifler vermiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Tabiat şaşırmış mı ne

li&' Hasan Bey? .. 

A vrupanın birçok yer
lerin da jiddetli ~i varken,_ 

. . . Akdenizi.n cenubunda 
tam bir ya:ı hllvaaı hüküm 
sü.rüy«mut. 

Hasan Bey - Ne şaşıyor
wn, Finlindiyada kan göv
deyi götürürken, Moskovad.a 

Hemşire aranıyor 

İdaremizin Esldşehir hMtane.slnde 11t1hdam edilmek Uz.ere Kızılay hasta bakıcı m 
tebtndE'n mezun bir hemşireye fhtlyac vardır. Tallplerin Devlet Demlcyolları ut qıe 
müdürlüğüne müracaatları llln olunur. (1108) (1884) 

ı - Merkez ve l~letmelerde 14tthdam edil nek lizere dört, ressam almaoakttt. 
2 - İstenilen evsafı haiz tallblerin realm işlerindeki bllgllerl denenmek ti.zere 

lerir.e tebligat yapılarak imtihan gönti 'H yeri ayrıca b1ld1rllecekttr. 
3 - İmt1handa muvaffak: olanlardan orta mck:teb mezunlarına 60 ilse ve mua 

mekteb mezunlarına 74 lira ücret verlleeekttr. • 

4 - . isteklilerin tayin edilen ıünde imtihana girebilmeleri için : 
a - İdare tabiblerl tarafından yapılacak muayenelerinde aıhhl ahnllnin her ,e 

vazf.fe gönn.eğe müsaid oldutu anlaşılm14 ve a.s!cerllğ1nl yapmış olmak. 
b - Tallblerin tah.sll, aakerUk nfttwıı ctlzdanı, evvelki vazifelerine a1d bonaervtalt 

rlle Ankarada Zat ~leri MüdllılUğüne milraca.atlan 110.n olunur. dOSb •1788• 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
ı -· Talibi çıkmıyan Akkü bataryuı pazarlıkla milbe.yaa olunacaktır. 
2 - Muhammen bedel c4.5oo. muvakkat teminat •S77,!h Ura olup pazarlılı t 

940 Per~be günü saat (18) da Ankal'ada P. 11. T. umum müdürlük blnasındalı:1 sa 
alına kom!syonunda yapılae&ktır. 

3 - İsteklllerin muvakkat teminat makbuz veyıı banka teminat mektubu ııe itan 

ve,,ıt:a!arını hamilen mezkör gün ve aa.tte o komisyona ve şart.nameleri görmek 
mesai saatleri dahilinde Ankarada P. T. T. Levazım, istanbukia P. T. T. Levumı 
yat şubesi mUdürlüğüne mlira.caatlan lll.n oıunıır. c1118• d88!b 

Toprak mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden 
ŞubPmiz depolarında me'f'cud bot afyon sandıklan münakasa suretlle satıl.&ca.ktu, 
Talip olanların 17 Mart Pazartesi gl1ntl saat US de Sirkecide Llma.n hanındaki 

bemlze müracaatları. d819• 

Rekabet kabul etmez, erişilmez kuv"1et 

Dünya milletleri arasında Endiistri Ueminin Devletimiz vasıtasile ç 
PA'ya resmen verdiği (Rekabet kabul etmez erişiJmez kuvvet) unvan ve te 
cihini sayın vatandaşlanmım anedcrken hakikaten cihanşümul şöhnıCl 
iz firmalar müstahmratile lfitfen mukayese etmelerini rica ederim. 

250 gramlık kuMar içerisinde buhman ÇAPAMARKA PİRİNÇ UNLAR 
ve HUBUBAT UNLARI derecesin.ı-, hiçbir mfistahzann ınevcud ohnecki 
görülecektir. 

Memleketimizin her köşe ve bucaimda en müaaid fiatlarla ÇAPA mtl• 
tahnrabnı bulabilirsiniz ... 

------------~-------------~---------------~------__:_~------.....:;IJU.lh==~mO.zakereleri==~~22!~aw.:OK:-._....;.L.~_.gı=,ıu.1Lı.11...,,.,_~u::JtulllL.lUILA..._ _____ ~---------------ıa... :b.-4..-~--~-
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Aktif Türkiye m ar a~ı 31 B·rinci Kanun 1939 Pilançosu Pasif Camileri soyan üç 
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Lırs K. 

Kasa: 

Bank on ot 
Gümüş 

Ufaklık 

Dahili muhabir Bankalar : 
Tevdiat için munzam karşılık : 

Hazine Bonosu 
Tahvil 

Senedat cüzdanı : 
Vadesine :; ay kalan 

• 3 aydan fazla kalan 

İştiri'ıklerimiz: 
Eshnm ve tahvilat cüzdanı : 

Borsada kotc -0lan 
• • <>lmayan 

Avansfar: 
Esham ve h1hvilat mukabili 
A- Bor ada kotc olanlar 
B- • • olmayanlar 

21,018. 63 
4,411. 71 

Lira K. 

32,3G2. 
:.!,390. 

21. 54 - ~ -
3J,7!).J 51 

s 1.ı12. 54 
'f.410 43 

9~.582. 99 

7~,200. 91 
4 755. - 80,955. 9·1 

185.392. 95 

-ıen,892. 95 
= --

25,430. 34 

- -
Temınat ve vesaik üzerine 
Senedat fııerine 

25,430. 34 

Sair mütenevvi teminat üzer ine 

Borçlu cari hesııplar : 

Açık kz:edi 
Kefa1ıet mukabili kredi 

Sııir muhtelif borçlular : 
Merikuller : 

Kasalar 
Mefruşat 

Gayri menkuller ~ 
Banka binası 
Diğer gayri menkuller 

İlk tesisat mnsraflan . 
Kefaletten borçlular: 
Nıızım hesaplar: 

6!,587. 52 
25,130. 81 
5S,506. 47 - -168,655. 14 

127,085. 36 
633,442. 59 

165,527. 95 

2,657. 
14,958. 55 

17,-015. 55 
ıs====-

55,823. 83 
1,925. 

51,748. 83 

YekWı ••• 

34,794 --r;;ı 

366,672 98 
94,jö2 99 

80,9vS g., 

130,001) 2fi 
18:>,8~2 93 

16 ,6:>5 14 

765,627 95 

169,SOO 23 

17,615 55 

l)'{, 748 83 

~541 29 
t,.fl0,264 77 

G27,567 48 

9ı 

Sermaye: 
İhtiyatlar : 

Fcvka1.adc ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

Muhabir bankalar: 
İlerıde VıUkuu muhtemel zarar karşılığı : 
Mevduat: 

Cari hesaplar 
Vadeli tevdiat 

Ta rruf tevdiatı: 
\"'adesiz 
Vadeli : bir aydan bir seneye kadar 

Snir muh telif alacaklnzrı-:
i tıa tahsı .... atı: 
Talc>p olunmamış temettüler: 
Kefaletten alacak 1 ılar : 
Nazım hesapl&r : 
Kar: 

Lira K. 

45,758. '52 
45,487. 30 

91;245. B2 

23,051 
l) ,647 

:551,657. ()2 

~90. 

:550,647. 02 

214,621 
50,966. 86 

163,654. 69 

214,621. 55 

75,693 
Hl,352 

133 
1,410.264 

627,J67 
86,239 

82 

30 
02 

55 

35 
36 
97 
77 
48 
2~ 

:tarafı 1 inci sayfada ) 
dikler.ini yazmı§tık. 

Polis yeniden camilere dadanan üç kü

çük hırsızı yakalamı~ -ve :miidJ~ıumumi

l\ğe teslim etm~ir. Bunlar, henüz ilcisi 

de on yaşında bulıman Sener ve Scrkis 

isminde iki çocukla,, 16 yaşında İsmet is

minde ibir ukadaşlarıdır. İki küçükle 

ismet arasında oldukça yaş farkı rlmak
ta beraber, iiç çocuk bir hırsızlık şirketi 
ikurma !hususunda, kri'ayca anlaşabil

:miş'lerdir. 

!tık iş olarak, birkaç gün evvel bir gece 

Beyazıdda bir caminin dış ~apısındaki 

büyük perdeyi ruzun bir mesaiden sonrn 

yerinden 'Çlkartarak, götürüp giYJice sat
mışlardır. Suçlu çocuklar ıhir b::ışkn gece 
de, Süleymaniye camisinin avlusundan 
içeri atlıynrak, caminin kurşunlarını sö
küp aşırmışlardır. 

Zabıta, tahkikat neticesinde küçük 
hırsızlan birer birer tesbit ederek, yaka
lamış ve adliyeye vermiştir. 10 y:ışında· 
ki Serkisle Servet henüz farıkı mümey
yiz o1.amıyacak kadar küçük yaşta olduk .. 
}arından, rnüddeiwnumilik, b'ınlar hak
kında takibat yapmamış. elebaşıları İs
met sorguya çekilmek .üzere sulh ceza ha· 
kiminin huzuruna çıkar.ı1mıştır. Suçlu 
çocuk, yapılan sorgusunda: 

- Babam yok, anam .da bana bakmak· 

tan fıciz. Karnımı doyurmak için, bu iş
leri yaptım. 

Demiştir. 
Hakim, suçlu çocuğu te~kif et" ic:lir. 

Sovyetlere göre lta l yanın 
vaziyeti 

( B~tar Cı l ~nci sayfada) 

Şimdiki harbde İtalyanın vaziyeti 
biraz tuhaftır. lBir t raftan Fransız .. 

İngiliz bloku ile. ~er taraftan da Al
man~·.a ile m.üzak€relerdc bulunuyor. İ-
talyan ziman darları. Almanyayı Sov
yctlerl{' barhe sevketmek yolundaki 
tnrıili z - Fransız planının akim ka•lmış 
olmasından dolayı memnun gözükmü

ıı-----1- vorlaT. Bütün bunlar. geçen harbde 
Yekfuı . •• I 4, · 08,81ü 1:1v · • d hangi tarafın Italyan bitaraflıgını a-

ha pahalıya satın alac&'ğmı araştıran 

1talvan hükumetinin vaziyetilc bir mü 

Türkiye imar Bankası 1939 • Karuzarar tablosu senesı Matlub c;abe"h"t tesisine imkan vermektedir. 
l;Ial};>ııki harb İtalyaya bekledlği istifa
dele-i temin etmek şöy1c dursun onu 
birçok müsküllerle karşı1aştırmıştır. 

Zimmet 

Masraflar ı 

Maaş ve ücreUer 
İdare masrafları 

Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

verilen faiz. 
Verilen komisyon 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar : 

Kar : 

Tahmin İlk 
bedeli teminat 

27.00 

235,00 

Is tan bul 

L rn 
aı,ı;, J 

L ira K. 

31,302. 26 
5,518. 63 

909. 72 

-
37,730. 61 

30,44 
• 8,148 

7,tJ91 
~.309 

~6,239 

YP.kfuı ••• 1ı1,1)60 

E elediyesi llanları 

Kapah za.rfla. münakasa ilanı 

}\. 
1 

ti 1 

7$ 

25 
42 
95 
28 

w 

1 

Belediye S:ı ar ldaresınden: 
Id 4 

,. ,ft~ ••• r•-~•"e malzemesi kap3.lı zarf ile rnunakasaya i:onulmuştur 
nt'MTl.~e ıuımmu Ouua .__...., • 

l - Bu i§ tanzim edilen ~ar!name :dar~~niz levazım servı:;inden parasız ol, r"'°k alma-
blltr. ve numune:er :ayni rvistıe garulebi r~ 

2 ·- T:ıllpler ş:ırtnnmeye gö-re ha'Z\t'l1ya-('t!.klan ~arıalı zarfların ihale günü oları 25/ 
Mart ~ Pa&.,r:t & nü at e:l5• e ~!tı.r Ilak.olnıdt>ld id:ıre merkeziruie m:i.idürlüğe1 

vermelidirler. Bu .sua •• e ı sonr:ı geıtirtleC"eK zar &r tıbul edllinez. c1915• 

il 
Alınan faiz ve komisyon: 
Muhtelif klrla.r : 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan 

ücret ve komisyonlar 

C• iYATHOLA ( ) 
Şehir ıttyntrosu Tepebaşmda dram 1os:mı da 

:A'k)am .saaı ~o.so da 

O Kadın 

................................... -..................... -.. 
Son :Posta !atbaasa 

Neşrıycı.t Müdürü: .Selim :Ragıp ETMÇ 

P ı S. ~· EMEÇ 

SAHİP.~ERI: ~ Eklem UŞ.4KLI01L 

Kömür 
Kon tal 

Yekftn , •• 

Lı 

16.1,~~7 

5,SöO 

1,812 

ıK. 

hı 

30 

80 
Diğ'-'r taraftan İngilizlerin ve Fran 

sızların Balkanlar<laki icro.\ltı İtalya -
nm v::ı.ziyetini zayıflatmaktadır. Nasıl 

ı:d Yakınşar.kta büyük Fr.amız - İngiliz 
kuvvetleri İtalyanın ~lınali Afrikada
ki vaziyeiini te:ilı"keye koyuyor. 

Şimdiki harb1n neticesi her ne olur
sa oJsun, ibütün bu tedbirler İngiltere· 
nin 'İtalya .üzerindelô. tazyikini arttır

mak istediğini .gösterir. İtalyn. iki 

l71.ı9fö 29 sandalye üzerinde oturmanın ne ka'-
lJ:ıı::====l==='ll dar rabatsız bir şey olduğunu anlıya .. 

bilir. 

Kadıtdiy a 'ıflar Dirfktörlü§D llanlar~ 

Odun KcTCıı°te a"'yrl ilk tc-
Kental mamul m ııat 

MB il.. K. Mcvlr.I 

()() Tl OD 

DO i90 :t.{O§e 293 CD 

ec 00 105 00 

IOODO 200 MabHit 293 00 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
Belediye Sular idaresinden: 

İdarcm17' lüzumu olan matbu evrak ve defıerlEr kapal! zarfla münakasaya ko • 
nulmuştur . 

1 - Bu hu.sus 1c;!.n tanzim edilen §artname lda,.emlı levazım şefliğinden parasız 1>la
rak lll.mal:ılllr. Ve nümuneler aym serviste :görülebUh'. 

2 -:-- Talipler ıartnameye _göre hazul1y:ıca.kları kapalı .zarflarını ihale günü olan :ıs 
Maı't 1~ft Fifttte.91 ~ti ın.nt 18 ya ıkncbr ıra.ksimdeJd i dare merkezinde müdüril'I~ 
errnelidlıter. Bu aat.tıen ~nra .getirilecek ..zarflar Abul edil.mlyecektir. d91fü 
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E 
OLA 1 

PUAllENDB ••• J'•rl ı 8Qoll• lat1•l1tl cadd,sl No. 41·1 ODEON Kafazaa 
ronAlf SA rış rEJCJ: itıanllul •ıdıanllfllnam BaındlbeJ1 ~idi No. •• • S' 

POKER Traş bıçakları 
Dfinyanın ea. iyi trllf bıçaklandar. 

tr~ bıça..:ları ııeicu. ht:r yerde bu
lun11r. Markuına dikkat ediniz. 

1 LiRA 
idrar tam talılll 

Beyoğmnda Ağacamıi kar ısında 
yeni açılan Kimya Laboratuarında 
balıca kolt\ylık olmak Ozere ylllnız 
(PAZARTESİ) günleri BlR LiRA O.c· 
retle idrar tam t hl. ı yapılmaktadır. 

............................................................... 

ilan Tarifemiz 
Tek ailtun aaotımı 
·························· 

Birinci •tth!.le 400 iazrflf 
I kinci ıahile 250 » 
Üçüncü sahile 200 ., 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç aahileler 60 ., 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir mGddet zarfında ta.a
laca ınlktardQ Uln faPbracaltlar 
aynca. te.uUath tanternizden 1-litadı 
edeceklerdir. Tam, JUUD •• çeyrek 
ıayfa llinlar lçln ayn bir tarlte deıpif 
edllmiıtlr. 

Son Poat&'nın tloarl UlnJaruıa aJcl 
ıtler lç.ln tu aru-.. mliracaat ecU..
m•lldir. 

illaeılı& kollektff firk.U 
~braınanzade Ban 

Aabra caclcte.J 
, Deposu: lak Dakalo ve ŞUr. Tahtatala No. 61 lstanbul 

f ....,._--======--~~-:-~~~~--------~----

ROMATİZMA, BAŞ, Dlş, SiNiR ağrılan ve 

GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kqelerile derhal geçer, icabında pode 1 .. 3 kqe ahıur. 

A 

ı 

.,. • .. ··t ~· ;,.... . .. .,, 

i T E S=---=i--=-R-=--------. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, Soğuk algınlığı 

rJe bütün ağrılarını derhal lleaer. Ltlzumunda 
gllnne !l kaşı- alınahlllr. 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuru1111 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedı : 265 

Zira[ ve llcart b.er neyi banka muamelelsrl 

~R]-~~~>· 
. PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zıraat Bankasında kumbara·lı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en :ıı 

SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p1l • 
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı .ooo Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 .. 2,0JO ,, 
4 ,. 2sa .. . t,floo " 

-tO " 100 ,, 4,000 ,, 
100 tt 50 • 5,000 ,, 
120 • ıo • 4,soo ,, 
160 " 20 " 3,2JO ,, 

DIKKA T: Besablarmdald paralar bir ıene içinde SO llradua aplJ 
dü'1Uiyenlere iknuniye çıkhiı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylt)L l Birineikinun, 1 Mal't ve 1 Hm. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Türk Hava Kurumunun 
açhğı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
ı _ 1939 senesinde orta okuldan mtaun talebeler, 
2 - Bu .sene orta. okullardan meııun olaca.k talebelerle, 
s - HA.len liseye denm eden talehelerden. 

Hava gedlkll."ıl olmall: iatlyenlerln T. H. K. nun caııaıotıundald Men:u 
.IJtıbesinde kayıdlanna başla.nmıttır. Yl4 haddl en az 16 ve en çıok 18 dJr. ıa.. 
der. 20 yaşına kadar olAnlar ihtiyat lcaydedlllr. 
18 .. 18 ya§mdakller arasında kArı m1ktar tallb çı.kmadıfı takdirde ba nok -
san, ihtiyatlardan ıtmal edilecektir. d81lb 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
Leyll Tıb Ta.lebe Yurdu na senNI. mezunlarından olup gerek Yurd müdürlüğünce 

v• ger&be VeıcAle~ aranmuı melhus yerlerde aranmış !se de bulunamamıt olan Alı· 
med RB81"ı ollu 242 fakülte ve 366 Yurd No.Iu Dr. Münir Derman•ın derhal 1a htan-
bul Sıhhat ve içtimaı Muannet Mü.dürlli~üne veyahud da doğrudan dotruya Sıhhat 
vekllttl..M müraeaa.tı; aksi takdirde h&lr:landa 2000 sayılı kanuna göre muamele yapı. 
lacağı ilA.n ımretlle teblilt olunur. cl892• 

( 
.... Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
-.. Hakkı Katran Pastilleri de vardır. ~ 


