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~tal!f~nın a ue i in un ece i nu u 
lngılızlerle • 
Arası açıldı Sa~ma ızahlara, indi tahminlere, 

lngilizler kömür dolu 
12 balyan vapurunun 

hareketine mini oldular asılsız H.Yialara inanmayınız 1 
~annzma~uahha~~ı r------~=~-----------~
aklı selime datJet edigor 

Londra 29 (HUSUı&İ) - Bir :mii.ddMten
'-r; İngiltere ile İtalya ara1tnda, harb 
41evresine mahsus olmak ilzere yapılmak· 
ta olan ticaret müzakerelerinin akame • 
te uğradığı öğrenilmiştir. 

'Bu vaziyet dolayısile İngiltere hilke. -
ili.eti İtalyanın .gerek ihracat, gerek ttha
llt ticaretine karşı tatbik etmekte oldu
lu müsaadekar ablukayı şiddetlendllme
ie karar vermiştir. 

ilk tedbir olarak. Alınan kömürü. yilk- ! 
il Roterdam. limanında bulunan Ol\ iki 
kalyan gemisinin, hareket eder etmd, 
lıa.tn.ulelerine vaz'ıyed edileoeli anl&pl
maktadır. 

F.sasen 90t1 zamanlarda İtalyanın, ken· 
,di dahili normal ihtiyaçlanndan pek faz
la kömür ve mayii mahrukat stok etUJi 
nazarı dikkati ce~betm.iştir. 

(Devamı 2 bıci 1a11/ada) 

Fana gnro,ıu ve 
fena dUşUncell 
bazı insanların 

kulaCjınıza 
fıslldadıkları gibP 

I Bazı ecnebi 
ajanslarla Avrupa 

gazetelerinin 
uydurma haber ve 

tahminleri gibi 
1 

Milli korunma kanununun · ı Bizim sovyetler aleyhine bir i 

tatbikı "Hnkrımet harbe 1 ~areketimiz olacakmı,onlardanı 
karar verdi,, demek midir? ıl bOyle hareket beklenir mi? ı 

... -......... ......... .... ··---' ; ........ ·---···-· ...... ·--·· .. ~···· ....... : 

BAT ! D.&TIRI 
Bat.vekil diyor ki! BaŞ.vekil diyor ki: Amerika Hariciye 

Musteşarı bugun 
ltittertu gnroşuyor E ter h6k1l.ınet harbe karar verirse bu, gizli değil, Türk milletinin kendine mal (f:! O\'Yetlerle münasebetlerimizde altı aydan beri değişmiş bırşey yok -

ettfli ~ fstlJWnettn ICil>JAtfoa ~ olarak, B4ytık Mmet MedfsfJttn ~. Herhsln nfyetlert tç:Jnde saklı bulunduğQ -elr11iVirde yqıyu 
tanftıi ile alınacak bir kararla, yani açık olarak yapılır. Binaenaleyh, .eferberlfk ruz. İnsan bu esnad~ kendisinden başkası için !a1la teminat veremez. Fakat 

Bern 29 - Amerika Birleşik dev - ver- harb, ancak mil.il menfaatimize w Tflrk vat•nının sel.A.metine uygun olmak ben cesaretle söyliyeceğim. 
letlerinin Bern elçisi Harrison. Ztı - şartU., ü7.el'inde durulacak bir karardır. Bunu böylece tesbit ettikten tonra, ha- Bisim Sooyetler aleyhine her laan,i 6:r harelıete tula temayülümüz 
~~·e giderek Sumner Welle. ile SÖ- k<Jmetçe, milli korunma kanununa uyarak alınan ve ıırasile alınacak kararlar, yolıtar. EsaNn lıimu ele biden böyle bir hareket iatemiyor. Souyetl .. 
ruşmüştür. dünya buhranının memleketimize yaptılı akisleri önlemek, sizlerin halde ve btiJt. rin cloirrıclan doğruya bizim aleyhimiu bir laarelıetltni alacalı mı1 

Bu akşam Almanyaya hareket eden balde bug(lnlerin tabtt olmıyan prtlan içinde sıkınb çekmemeniz içindir. Böyle bir ihtimali larMttirecelı ı!mclililı hiç bir delil görünmüyor. 
Welles. Mussolini ile yaptığı glSl'Üf - !L! 

6
• L- lilı L-dd • Görüyorsunuz ki Sovyetlerle aramızda bir hadise çıkacağına dair son za·-

nıelcr hakkında herhangi bir mfttale• Milli lıonınm~ ianananun tatbuırı rr ~l';!ıR1r.. mu'"' emaı, veya manlarda hararet peyda eden şayıalar esassız ve hususi maksıidlara müsle
denneyanından imtina eylemif ve Al - bir luırb huırlıwı olmaktan ualdır. B•pnun dunya fGtllarına aymd nid mahiyettedirler. 
ınanyadan avdet ederken İsviçreden O• yarının .,,.,.iyetini ~ İpnJir. Bi?.im kanaatimiz şudur: Her ne suretle olursa olsun. yayılan ve ,fikirler 
geçereğini söylemiştir. (ı.a.) Mantıksız a&zlere, fena izahlara, glll~r ydzle telkin edilmek istenilen ve altında üzerinde tesir bırakması istenilP.n bu haberler, Türkiye politikasnia dokun-

Londra. 24 (Husust) - Amerika hu.us! menfaatler kaynaşan ve iyi yerden alındılı söylenildiji halde membaı dukları vakit çok güç re~ ve ma'kes bulurlar. Çünkü bizim siyaseUmizin 
lıar;ciye müsteşan WellY'in bugftn öğ- gölterilemiyen haberlere inanmayınız. Hilk\imet, yapacağı her ip siz.e kendi liaa- ne ivicaclı, ne de gizli ve müphem tarah vardır. Taahhüdlerimi1J sarihtir. 
le üzen Bitlerle g&ilpnesl kunıetle niJe her vakit arzediyor. Yalnız bu izahtan hatırda tutarsanıa. fena. ha1-rlere Maksad ve gayelerimiz muayyendır. Emniyet Eahamızı açık ittifak muahe-
muhtemeldir. tethil koymakta ula yanılmaz:anız. delerimizle çızınişiz, emniyetsizlik havasının bizde ne vakit doğacağını a -

Japonlan ,a19 H• 1UUf Tllrk vatandafllllll es mQlüm vazifesi, buıfinkü milli birlik ve duru- Ç'lk~a söylemiş ve göstermiş bulµnuyoruz. Harb harici vaziyetimiz, milli ma-
Tokyo 29 ( A.A.) _ Japon ga~etele- mu hedıanıl bir tarafından behemehal sanmak için ortaya atılan propaganda- suniyete dayanmakta, herhwgi tekilde kombinezonlara ilet olacak istidad 

ri, Swnner Welleıs'in seyahatini, mn • ıara kıymet vermemektedir. göstermemektedir ve göstermiyeeektir. 

llmsiz bir sulh misyonu ıeıAkkt etmek ..- Rutkun metnini 8 inci sa•fada bulacaksınız .._ 
tedider. (Devamı 2 met ıal/fada) J 

&ıediy~-;abıtası emniyet1 Malı'ye Vekı·ıı· 1 r- "Son Posta,, muharrirleri Erzincanı---, 
'---- ikinci defa olarak ziyaret ettiler ____.ı 

teşkilitından ayrılıyor bütçenin umumi Erzincan Valisile 
Yeniden 400 kişilik bir zabıtai belediye h f I 1 ff 

,..:~~:;:;::ml~:ıd• getirilecek a arm~n a 1 beraber geni şelıri tetkik 
diye çavu~!.an zabıta memuru olmuflar· Bazı vergilere yapılan 
dı. o zamandanberi yapılan teftif]er, .. zamlarla 28 milyon 
nafın kontrol işlerinin evvelkinden daha lira temin edilecek 
mwıtazam hale girmediğini iki netlcelini --
doğurmuştur. Zabıta te§kil1u kadroaınuıı Eski mütekaid tJe gelim-
darlığı yüzünden her nevi gıda veuJr 
maddelerin kontrolü vaktinde yapılama- /ere gapılacalt zammın 
maktadır. karşılıtı bütçeye konuldu 

Kontrol işlerine verilecek yeni ,ekH Ankıara 29 - 19.fO bütçesinin 
tesbit etmek üzere İstanbul vali ve be- Millet Meclisine tevdii münaaebe-
lıediye risi doktor Lıitfi Kırdar bir ko - tile Maliye Vekili Fuati Ağralı A-
misyon tefrik etmiştir. Belediye teftif (Devamı 8 inci •)'fada) 
iheyeti reisi Samih, memurin müdürü Ta· 
rık , emniyet altıncı şube müdürü Faikten 
mürekkeb olan bu komisyon kontrol it
lerinin muntazam bir hale konmaaı içın 
'bir proje meydana getirmişlerdir. Pro -
jeye göre kazalarda, belediye müdürlük
leri kaymakamların uhdesinden alına -
cak, müstakil belediye müdürlükler: ih· 
das o'unacaktır. Belediye zabıtası emnt- 1 
)et te,kı at1ndan ayrılacak, dört yüz ki- ı 

'Devamı 3 Uncü sayfada) 1 

Yedek sii.baylar 
Bir kısmı mutad aenelik 
staj için davet ediliyor 
Fatih Askerlik Şubesi bildiriyor: Şu- Kumuı evle.,. bÖJlle te meller' üzerine oturtulu11or 

bede kayıdlı 316 (dahil) 317, 318, - 4 - mem bastıiumz yere IOkak, cadde dene-
J 19, 320, 321, 322, 323, 32.f, 32S, J26 Çamuru diz kapaklarımıza çıkan bir bilir mi? Evler adetl yerlerinden llÇla-

(Dnamı 2 nd 11ı1/fa4.&) fCak .UJrler, caddeler ıeçiyoruı. Bil· i (Denma 7 DCi ..,,._) 



Herg·ün 

Ba~velti i d:nierlt.en 

~ aşvekil dun gece radyoda rncm-
1,g} leket!.e bir hasbıhal );aptı. 
Muhterem doktor R~ Saydamı din-

ledikten sonra: 

- Bu dakikada her Türk vatandaşı ge-
111§ bir nefes alınış, llWtlak bir ıcda.ıl ra-. 
hatına kavu~u~ olacaktır, demek iste -
dim. Fakat hemen görd:im kı, bu hüküm 

memlek~tte bir endi~ havasmın ycrle~

mış oldujun u lcao.ıl etmek manasına ıe
lecekti ve yanlıt olaeakt1. 

Halı:ıkatte Başvekil memleket i~mdıe 
yerleşnuş_ bır endişe havasını değH, mem
leket ufkundan m~mlekct ortasına ak -
mak i daduu göstenn ınunasebıetin 

sinsi propagandasuu karşıladı. ·ve on iki 
dakikahk ve samuni bir k.o.n~mada.n 
soııra bcdbının kara gözlüğünü nıkbinin 
pembe golzııtrü haline getirdi. Kendisin-

den lM> • ,, miz ct.e, beklemekte haklı 
olduğu aa bu idi. 

* 

== Yaşamaya hak kazanan ınsan 

f'.'0rveç muharrirlerinden Gülbansen beyne~l takdire Diinya.ıwı en cesur, en mukavim, en mütetebbi~ insanla-
hıadıar cıılan bir eeerinde iki ailenin mukayesesini yapar rını seçmek isterseniz tabiatin en sert olduğu muhitlere- ba-

Son ltafta i~inde radyo, ajans ve gazc- Ailelerdea birincfai se!'Vfl, refah, vasıta içinde biiyüma~ kınız, aradığınızı orada bulursunuz. zira inıanda kuvvet bi-
te bize dış meınlek~tte:n iç memlekette tür, tam t.h.sil yapıruftır, ikincisi ise ıokluk içinde \abiatU. bo dayette tir zerredir, fakat bu zerre karşwndıı. mukavemet 
ha)Tet ve tereddüd uhandıracak rnahi - tuşa boiuşa yükselmeye çalışmıştır. Birinci aileyi bekliyen göre göre sertleşir, sertleştikçe bükülme.ı bir kol haline ge-
wtte bır sün1 kara haber geürdi. Açık akıbet tembellik '" a6nmedi.r, muvaffakiyet ikinci aı1eye lir, insanın yaşamak hakkım kazanması için mücadeı. etme-
söyliyel;im, denildi ki~ nasib olacaktır, çü.nkil kuvvetmi mücadeleden almıştır. yi l»lerek yaşamaya liyıl: bir hale geı:m.sl llzımdır. 

gi~~~E~~;~~~~~~ ~c~= s~~~~===a::::::s==c=~~ R~~=~==~-=-===-§-~~=~:J 
Bir yalan zillciri ba.şlanu.,tı. Halka Bir buçulı ton jl'··-······ ...... _. ............ _ .............. --,, Telalz Df1 

halka eklenerek devam edip g·decekti Altını olan Ermeni ~ Hergon bir ftkra . Srgqar t~l~/0'1 
Muht rem Başvekil dün gece bu yalan 

zincirini ortasımdan kestt İki ucunu da 

tutup hudud haricine nttı. Fakat vazı~@ 

bitmiştir. 8anmıyalım, harb içindeyiz, 
fırtına uauJduyor ve propaganda elbette 

devam edecektir. Yarın gene radyo SÖY°!" 
liyebilir, ajans getirebilir, gazete yaza -
bi11r, o zaman şunu hatırlama!t lazım: 

- Sovyetlerle münasebatımızda altı 
aydanıbe-n değişm~ hiç bir şey yoktur, 

Aslen Kayseri
li ~lan fakat şiJn
di İngilterede yer 
leşm4 bulunan, 
Kalost Gül benk -
yanın bir çok 
mi.ilk ve diğer ge 
liderinden maa -
da. aynca 1, 5 ton 
ve 350 bin İngiliz 

işte buna inanırım 
Parise giden bir ecnebiyl terciir 

1 

man gezdiriyonn.u1. ~encln Eyf eli 
görü.J&Ce: 

- Bunda• birim :tı~tnleketıe yiız
lerce uar, dem~. 

Tercii.man cevab vermmei~. Ecne
bi opera binuını görünce: 

- Bundan bizım m€m1'ı>kl!tte bin-

Vugoslavyada 
bir A.n1an casus 

şe ':ekesi 
Belgrad 29 ( A.A.) - Havas aianm 

bildiriyor: 
Yugaslavyada. Liubliar.ada. harb -l 

den sonra A1manl..1r tarafından vücu• 
de getirilen büyük bir casus şebekesi 
me~ dana çıkarılmıştır. Şimdiye kadar 
28 ki~i tevlcif edilmiştir. Bunlar, Yu
goslavyadcıki Almanlarm Nazi teski -
Jatı olan Rulturbund· men.suhd· dar. 
Zabıtanın. bugün doğrudan do~ 
A1ruanyadan gelen bir Almanı te\·kif 
~Uiğ' '~ mevkufun, casus şebekesinin 
~n büyiık .şefi olduğu söylenmC?kte 
dir. 

italyanrn ingilizlerle 
arası açıldı 
(Ba-.tarafı l inci sayfada) 

Alman kömürlerinden artık istifade e
demi,J~i anhyruı İtal,Ja. şimdi de 
Birleşik Amerikaya baş vurarak üç mil
yon tonluk bir kömür siparişi verm~tır. 

Bu siparişte-.n haberdar olan mutte- -
fikler.in deni:ı: kontrolü mak.ımlan, ' aai
yeti yakından takib etmektedirle:. 

Fransız rnatlmatınıJL neşriyatı 

Paris 29 ~Hususıj - Matbuat b•.ıg6.n 
bilhassa, İtalyanın muharib devletlere 
karşı takındığı vaziyet '\."'C bu vaz.iyelm 
doturduğu iphamla meşgu~ olmakt dır. 

cOevre:o gazetesinde Bayan Taooui.s, 
cPetit Parisieıu de Keri1li'i. cPeup e... de 
Blum, İtalyanın ittihaz eUiği iki ilzlft 
siyasete temas ederek, bu siyasetin fazla 
süremiyeceğini ve Roma ile Berlin ara -
sında mevcud bağların müttefikler tara -
f mdan daima gooönilnde bulunduruldu • 
ğunu yazma'ktachrlar. 

İtalya n.e yapnwk istiyor? 
Amerika hariciye musteşarı W c lesin 

seyahati münase!befüc ha":yan mhtbua -
tında intişar eden Ahna-n ·anm taleb ve 
emellerini tasvih ycıhındali yazıla."1 ~id

detle tenkid eden :Bayan 'l"abouı.~ İtal ~ 
·anın da gizli ve aşikar emell~r p:c;'n<le 
olduğunu v&> sulh için çalı mak şö • C> dur 

bizim Sovyet1er aleyhinde asla temayü • sun, bilakis ortalığın daha fazl.a kar ma-
lirac;ı değerinde külçe altını bulun - Zerce var, demiş. sın<la menfaat aracıh~ını t barüz ettirmek-lümOz )'Qktur, esasen bizden kimse de T ·· b · ı:. 
duğu bir mahkeme safhasında anlaşıl- ef'cuman gene cevcı vemnemışp tedir. 

böyle bir ll&>Y istememiştir. Karşı tarafa '-·"'~,.,1k .... ;_ ... ı·.,,....ı- on" ~nd· · dunnu._ 
r-J mıştır. Bu mahkemeye sebeb de biri- ı.ro.:1- 0

"' " ,.._,. n • ., S' Aklıselime dnvf't • 
eelınce, Sovyetlerde de bizim aleyhiıni~ Iar. ~i· .. f'kl · A,..,, 

cik oğlu No'bar Serkis Gülbeıııkyan ba- ' • Fransız gazeteleri, mutt" l erın ~ • 
de hıç bir har~ket görülmemiştir. - .Bundan. da., demiş,, biz.im meın- : denizdeki hakim vaziyetn'i hatırlattıktan 

Yann gene bir muharririn mütaleasın- best aleyhine dav• ikame etmesi. 0 - l.ekette belki on binde~ fazal var. i ve İtalya tarafından atılacak olan rer .. 
da müstakbel muharebenin şu veya ba nun Irak petrol ffırketi:rıden almakta Tercü.man cevab vermi~: : hangi yanhş b·r adım n doğurac ~ a-
ıatikamette ;.,.ı,., .... f etmesi lazım geldiM olduğu menfaatinin yüzde beşine hak- - lşte bmuı inamrım., gördiiğii.mü.ı ~ k'bi k yel ttikt 0 Roma hükQ 

... ~ ~~ bina tımarhanedi?'. : DoktQI lıla.stini isminde bil İU.l)cın, va r a e en 5 ma, • 
müdafaası görülebilir. O zaman da şunu kı bulunduğunu iddia etmesidir. : !-le!ide bir kadın çantumdan bi:İ):ük metini aklı ~elime d'ave .. etmektt:>dirlu. 

hatırlamak l!zım: '· -··--' ohmya.c. bil' ayyaı telefon icad etmiş-
- Bütün bwı1ar indi birer tahmin J.5l) kilometre gol Lon·fı.aya bomba d~ecelc tir. ~u telefonlar. ~~imiz telefon 

hükmündedir. Bizi al5.kadar eden kendi • d- . J. ~ tellerwe merbut değildir. fakat. ayn' 
sıyasetinıizdir_ Kendi siyasetin:ı.b de mu.- hateden lccai mı,, uşmıuece1< nu . ~kilde otomatiktir. Burada iki ttalva-

ayyen~. "l~~zdır. Taahhüdlerinıiz . . . İngiliz :ıneb'uslarmda!\ biri, bir arka- h g~nç kızı bu t:I~~onlardan biri;i.oi 
herke11n gozu önünde açık olarak alın - tngıltettde Doncaster'de bır ~~ı~• daşile beş İngiliz Jirasına gıriştiği bir ba- tecrube ederken goruyorsunuz. 
mI.fbr. Açık, dürüst, vefakar bir ~oliti- papazının 9' yaşlarında çok sevdıgı bır histe, harbin ilk altı apnda Londra-ya }(, d d 
ka i:Udüyoruz. Ve bizim içın vazüenııı kedisi vardır. Bu hayvan. efendisınin tek 'bir düşman bomba3ı.oın bile düş.mi - arz sın an ayak Y .. lJ~n 
hududu bu noktada biter. aksine olarak yürü,meğe meftundur ve yeccğini iddia etmiştir. bir kocanın muhakemesi 

Başvekili dinlerken: geçenlerde efendisinin muvakkart bır Bu iddianın bir de hakiknt halıne ge - Novyorkta bundan 15 sene evvel 
cBiz aoı, tatlı çok tecrübe görnıüş bir zama için başka bir şehre seyahate Up ge1mi) eceğini önümüzdeki günlerde başbyan bir boşanma davası. 30 hakim 

nesle mc?lSubuz, cümiesı bıl'hassa kula- wn . _ .. d k bol anlıyacagu. ve altı mahkeme degıw ·ştirdikten sonra 
.:. t u... -mı . uht R çıktıgmın ertesı runu ev en ay -
6ıma çarpı . ..,.,. cu eyı m eren ~ İ . " 0 nihayete ermiş ve davaıyı açan bir Ame-
fik Saydamın dilinden kısa bir zaman muştUt". ki ay. on sekiz gu.n ve tam n Kolunu arıyan ham mal r kalı muallim. kendisi g)hi muallim 

Yedek süb~ylar 
(Bastarafı J.ı inci sayfada) 

(dahil) d<>ğumlu olup rütbeleri h len 
asteğmen olıa-n mnha}>e e ve pçu 
sınıflarından bulunan yedek süooylar 
her sene olduğu gibi 45. günlük staja taw 
bıi. olduklarından kıt'alımna sevked.ilmelt 
üz.ere rm.uhıiherelerin 8 Mart Q4 ve 
to.pçı.ılcırı.tı: 12 Mart 940 günü ~ubeye 
roüracaanan ilan olunur. ----

Amerika Haric:ye Müsteşarı 
ta"iin Hltlerle 9örlişUyer içinde iki defa ifittım. tıave edeyi'm: kilometre yol katettikten sonra. az bı:ı- . olan karısının tras macununa kum kn-

1908 inkılAbından bugüne kadar 32 se- çuk zayınamış. fakat demir gibi bir Londrada ha·ı b dolayısı le sokaklar- rıştırdığı, ders. notların , t t+ _ <Bnst.arafı 1 iaci sayfada) 
d dd 1 d ı . 1· b k lma ı .} ır ıp a .ıc<ı. b "- . Amex k ne zarfında tatlıdan ziyade acı birçok halde efendisiı1in bulWlduğu şehre a. ca e er e ~ce erı am a ya - elbise] rini havuza fırlatarak sırsıkla.-n Ho · Sim urn ~ttı.t:SJ~ ı ·a -

tecrQ.be göı-ıq o
1
an bu nesil ne- kadar gelmiştir. dığ·nıı bilıyorctunuz. İşte bu y~den biı:r e.ttic": yatak çarşaflannı y:ırttığl, üste- nm sulh için ça smala na Avrupa har 

fhtiyatlı davraMa, ne kadnr hazır bu - tram\:a~ kai'asına kurban . gıden bıL' lık, bır madeıt ~anla Ü:re!lıı.e yfü:ü- bi uzadtkt"a bu memleketin de h3rbe 
lunısa, hazır bulunmak için ne kadar ça- .. _ _ _ hamına! sa rnenio şiddetınden yere viin dövdüğü, uyurken de dayak attı •

1 
süriı!Hellmes· tehlikıesiı:ıin. aırtmasınn 

lıı~ feda.karlık etse memleketten göre- Aııaa.ıının ölu.sunl!t 1 ~~n.. vuva kı s. ve. ~u tam. o~tın.dan ı:;abi' clduğu için boşanma kararını aı He mektedir. 
~ği wnum1 bir tasvib hatt5 daha fazl':lsı d k d koomu •ur. Harıku1a-Oe bır bım~eye mıc::t.ır. Kokunıin Şimburn gazetesi de. suln 
içın umuml bir teşvik.olabilir. , yanın an ayıraml'ıan a ın jmal'k 0 1du· iç'n k n~i · i kavbetmi- icin yapılacak gayretlere eğer .Taoon -

Dün gece Baş:vekili dinl .miş olanlar:.n İrgilterede 84 yaşındaki anne,.·ni v~.n .. aırcle he~c_>n ava a kalkmış ... ~·: Fi'istin qahudileri /;der "a ve. Sovyetler Birliği gibi büyük bl .. 
rdttefik alqlanm kendisine isa' ede - 90k seven, ölünce de ondan ayrılm<ık buvuk hır c:: "1'tıkkanlıl:ıkla kr-nd sı.ı'i İnı:!ilterenin Filisttn politikasını cıid- tarafların da bimmetr fnzimam etmez.. 

isteml·ye:n bir İngıiliz kadını, annesini hasfan ~ e ötlırme • e ça~ şanlara: detle tenkid d€n Siyonist yahudı' liden· c;e btt eroekleıin boşa gideceğini yaz ~ 
memif olmamn '1.ziintüsüni: duymuş 01 

- _ Hele bir vQ} durucuz da· şu ko - d - 'lJ.a:kto.dı.r. 
dıAI.anndan eminim. ilk öoce bir' sandığa. sonra da b'r ç:u- ~ B k oktor Va:rzman müttefik hilkOmet - .............................. ·--··-···-·-

Ek-rem U~1ik gjl vah koyarak. yedi sene an ndan a'\l'ır--:i __ , .... ; .. -dau.bw ... ::;-~::_- ma..."'ll'~, ve Md' ede ~enlerde kadının 

pan ko umu arıvav•m.. a ayım nere- leri..,d h·zmet görmiye amade olduru- T A K V 1 M 
ve ~·mi ? demi ·ı:. nu ı:· d'.nniştir. Bir fen adamı olan dok-

y C1l -on 1111 ... y:ua; uu . . 
lolsanta açı) cak evi:rıd vapı1 n bir araş ırma net cesın-

Yeni Bunilan sonxa bavılan ham~a !. tor Vavzman 1914 harbinde İngilizlere 
tramvn • şirkPtind n 1750 İnf{ili., ]p·a- muht c oldukları aseton mahhlllerLrıi 

de me ·dana c kmış,tu. 
Limanlar umum m·· dü:rr ğü yakında ~:===~======.::;;;:;::=:;:;:;;;:;:::;;:::::;;;;;;:::;:;::;:=:=:;;:;;::=;:;;::=;;:;;:::::=========~-: 

inşaatı tamamlanacak olan Galata rıh -
i STER 

c::ı tı:ıJm·ı n• ~ lmıştır. haıı•lam !:: ı. 

tımındaki Yfti yo cu sal nunda büyük 
bir lokanta açma a k r ve~ ve bu 
hususta hazır'bklara b l t.tr. 

Lokanta salonun 
cak ve iki kısımdan 

ta arla ye-

lST ER t N AN, 
m·.ş o'nn tahta park~ znmanla 
e tı:e kaba r y r türe.

malzeme fomıl•i{ındnn ileri gel
.. asebetle dün: biıı milheodis 

mura, ~o-

iN A NMA 
ğuğa ve smı~a göre gen'şlemek, sıklJmak kabili etinde o1-
du~nun unutullnuş ve her iki tarafta 411 , ı..-d y . 

b . 7- - ar santım boş saha ırakınanı.1 ıhmal edilmi§ olnıasınctan n..__ t 
ml ' t tah UHUı~tt r. Vakıa 

me e,{et e ta parke ilk defa dlJÜJUllekted\r 4-L .. · ı k , uaaa. bu .genış eme ve sı 1sma hassası fizilha tlt lDmalannda okun 
hastt bir kafdedir. an 

i STER i NAN, IST ER INANMAI 
l'-------------------------------~---~----------_;.----~ 
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TELGRAF HABERLERi Almanlara göre bu 
sene kat'ı neUce 
senesi olacakmış E 

Finler Viborg'u adım 
adım miidaf aa ediyorlar 

Berlin 29 (A.A.) - Havas: 
Wiesbaden'de Alman gazetecilerine 

beyanatta bulunan matbuat bürosu ıefi, 
bu senenin kat'i netice senesi olacağını 
söylemiştir. 

• ls.(an dinvaya devletleri 
ve sulh meselesi/ 

Yazan: Selim RaKJp Emet 

Q erek A vrupanm garbında, gerek 

Berçl.ka topraklarına şimali .şarkisinde yani Finlandi-
.rada cereyan eden muharebenin Skan-

şehrl•n sokaklarında Sl•perler kazıldı, şehrz•n • • ·ı· 1 dinav devletleri!-e Danimarkanın vaı:iveınen ıngı iZ tayyarecı· erı· tini günden güne her bakımdan güçleş-
tirdiği muhakkaktır. Bu devletlerin ha-

e f raf znda da tahkimat vücude getiriliyor ingiltereye kaçtılar ~i~y~~;~:1~"M~~rik;"m~~;n~~;:ı~~~ 
. . . . . . . . .. . Avrupaya hareketi sıralarına tesadüf e-

Londra 29 (Hususi) - Helsinklden a-j arasında devam ettığını bıldırmektedır. I mak ıçın yaptığı teşebbasler akım kal - Londra 29 (A.A.) - İyı bir kaynaktan den bir konferans aktettiler. Gerek u-
luıan haberlere göre, Sovyetlerin Vi - , Finlandiyalılar, muhtelif nokta'ardan, 'mı.ştır. Düşman, büyük zayiatla geri çe - 1 bildirildiğine göre, Belçikada inme~e mumi vaziy_eti ve gerek bu vaziyete na
borg üzerindeki tazyiki gittikçe artmak- yeni mevzilere çekihnektedir. Düşman 1 kilmeğe devam etmiştir. 1 mecbur kalarak tevkif edilen bazı İn - zar~n .kend: hususi ~urumla~ ırıı .~ö:-den 
tadır. Fin kuvvetleri yeni mevzilerine çok ağır zayiat vermektedir. Taipale neh- 'ı Salmenkojda nehrinin şimal sahili ü- giliz tayyarecileri Anvers cıvarmdan kaç ~et~ırdıller \ e ~heçen 1 azar~esı ~unu de 

.. . . . . . .. ıç ıma arına nı ayet verdıler Bu top-
~kilmişlerdir. Sovyetle!", halen Viborg- rinde üç Sovyet hucumu tarcte.dılmıştır. zenndekı mustahkem bölgeleri işgal e - mağa ve Fransız hududunu geçerek İn - lantı ~onunda neşredilen fnbJ".'i . 
dan altı kilometre uzakta bulunmaktadır- Ladoga gölü şimalinde, düşman taarruz- den kıtaatı.rnız, Vuoksijervi gölünün giltereye gitmeğe muvaffak olmuşlardır. dikkattir. Bu tebliğ, Fin _ So~;et'1~~~ 
la.r. ları püskürtülmüştür. Kuhmo mıntaka - garb sahili üzerindeki Ritasari ve mütea- İngiliz hava kuvvetlerindeki vazifele- harbinin biran evvel ve Fin istiklalinin 

Fınler, şehrin müdafaası için hummalı sında, Finlandiyalılar, Sovyet cüzüta:n- kibcn de Marke1a, Hammarmiyevi ve rine tekrar başınmış olan bu tayyarecı - temin edilmesi suretil0 nihayet bulma
bir faaliyet sarfetmektedirler. Sokaklar- !arının kuşatılması hareketine devam e-

1 
Juroparjervi gölünün şimalınde Heşku - lerden hiç biri kaçmıyacaklarına dair sı?ı ~emenı~i ederken. üç şi mal devletinin 

d d k ··t ..ı..ı:d •• tahk k" ·ı B · · · ki . . .. . d ~· . hıçbır tazyık ve tc:ilr altında kalmaksı-
. . • . zın ı ara ı arını mu a nza azmınde 

a yeni yeni siperler hazırlamakta ve şe- er en, mu eauıw rnus em mev ı lrı a, e;nıJO ıstasyonunun 4 kılomctre soz vermış egıllerdı. b't fl kl h f . 
hir etrafında tahkimat vücude getiril • zaptetmiş!ıerdır. Petsamo cenubunoa, cenulbu şarkisinde Kamaro ve Viipurinin bulunduk'armı ve bu mevzu etraf da 
rnektedir. Nantski nehri üzerinde mil.sademeler de-, 6 kilometre cenubunda Al~mme mev- ArŞİdUk OttO muharib devletlerle yapılacak müz~ke-

Viborga karşı yapıl.an hücumlar esna· vam etmiştir. kilerini zaptetmişlerdir. Verilen muvak· relerde yekdiğerine müzaheret edecek-
Sında Sovyetler ağır zayıata düçar ol - Sovyet tebliği kat rakamlara göre kıtaatımız 4.2 müs • b·ır Avusturya le1·yonu !erini tebarüz ettirmektedir. 
muşlardır. Moskova 29 (A.A.) - Leningrad as • tahkem nokta zaptetmiştir Ayni tebliğin bir mühim nrıktası, mu-

Fl·n teblı'gı·· kerı· mıntakası gen""l kurmayının teblı'"'ı· · "~·ph · d"ğ bö"l l . d mu··h·un t k·ı k • • haribler arasında her türlü barış yolu-
-

6
• • ~. ~nın 1 er. ge.e~ın e eş 1 etme ıslıyor nun açılmasını imkansız hale getirecek 

Rclsinki 29 (AA.) - Finlandiya teb- 28 Şubatta Kareli berzahında Sovyet bır hadıse kaydedilmemıştır. kat'i muharebelere ~irişilmeden evvel 
liği, Kareli berzahındaki düşman tazyi- kıtaatının taarruzu inkişafta devam et- Havanın mühalefeti dolayısil~ tayya- daimi ve adil bir sulh müzakeresinin Nevyork 29 (A.A.) - Avusturya tah-
k.inin, dün Vihorg gölü ile Vuoki şehı·i miştir. Düşmanın taarruzumuzu durdur- reler sadece istikşafl:ır yapmışlardır. başlamasını temine matuf her türlü te-

tının talibi Arşidük Otto Von Habsburg şebbüsün büyük bir memnuniyetle kar· 

Almanya ·Belçika ve 
Almanga - Holô.nda 
hududları kapanıyor 

Brüksel 29 - Havas bildiriyor: rilınemiş ve kendilerine yakında hudud
Almanya - Belçika ve Almanya - Ho- lar kapanacağı için buna hacet olmadığı 

landa hududlan bir Marttan itibaren ka- söylenmiştir. 
panacaktır. Diğer taraftan hergüıı. için Almanya 

Achen polisine birkaç g'in evvel hu - ya gitmekte olan şark kanton!.arı amelesi 
susi yol vesikası için müracaat eden j de bu tedbirden haberdar edilmiştir. 
Eupen nuntakası halkına bu vesika ve • (a.a.) 

italyada bir infilak, 
60 kişi öldD 

Trieste 29 (A.A.) - Arsa kömür 

nıaıdeniııde bir grizu infilakı 60 kişinin 
ölme~ine ve 100 kişinin yaralanmasına 
sebeb olmuştur. 

lrlanda tethişçileri iki 
sinemaya göz )·aşı 

çıkaran bombalar attılar 

Lo:ıdra 29 (A.A.) - İrlanda tcdhiş
~leri diin ak§am Londonderry'de iki 

7 .000 tonluk bir Alman 
vapuru battı 

Stokholm 29 (A.A.) - Dokuz ay 
evvel inşa edilen Almanyahın 7000 
tonluk Arlzaba yolcu vapuru Hammer 
f est civarında kayaya çarparak bat -
mıştır. Mürettebat Finlakıdiya h:uıdı -
ralı Margareta vapuru tarafından kur
tarılmıştır. 

Fr.ansada 
Vesika usulü 

Cenubi Amerika 
sularında bir d$Jn İz 
muharebesi olmuş 

Nevyork 29 (A.A.) - Nevyork-Ti-

mes gazetesinin Montevideo muhabiri 
yazıyor: 

Ce!lubi Amerika sahilleri civaTın -

da yeni bir deniz çarpışması vukua gel 
diği hakkında kuvvetli şayialar dolaş
maktadır. İngilterenin cenubi Atla.ntik 

filosunun Rio Plfıta civctrında toplan -

dığı öğrE>nilmiştir. İngiliı.. Hr\wkins 
kruvazSrü. zikzak yollar takib ederek 
dün Montevideo'ya gelmiş ve are)e su

rette petrol aldıktan sonra derhal de-
nize açılmıştır. Hawkins kruvazörü 

müret•ebatındaın hiç kimse bu esnada 
karaya çıkmamıştır. Diğer taraftan bir 

Amerikan gemisi dün gece MontPvide

o'nun 50 mil açıklarında birlikte sey

reden 5 İngiliz harb gemisi görmüş -
tür. 

Başveki l zelzele 
mıntakasına gidecek 
Ankaı· a, 29 (Hususi) - Başvekil Dr. 

dün Nevyorka gelmiştir. şılanacağına işaret e!mcktedir. 
cDaily News .. gazetesinin bildirdiği - Üç şimal devletinin açık bir ifade ile 

ne göre, Arşidük Otto, Amerikada bu - ilan ettikleri bu kanaate rağmen vaziyet
lunduğu esnada banker Morgan ile gö • ]erinin dünden bugüne sa'fıh bulabilece
rüşmek niyetindedir. Arşidük'ün niyeti ğini zannetmek yanlıştır. Çünkü bir ta
Kanadada bir Avusturya lejyonu orga - raftan FinHindiyaya yardım etmek arzu
nize etmektir. sile diğe~ ~araftan bu yardı.m yüzünden 

Bir "Barış taarruzu,, 
mevzuubahs deği l 

!harbe sunıklenmekten çekınme isteği 
arasında hakikaten bocalar bir Yaziyette 
bulunan bu devletlerin, her şeyden eu
vel, bugünkü durumlarının Almanvaya 
müsaid olduğu beyanile müttefik dev
let 'erin itirazlarını mucib olmaktadır. 
Hatta müttefikler, Almanya ile kendi a

Vaşington 29 (A.A.) - Havas.: 
Cordell Hull'ün harbden sonra eko - ralarında harbin neticesi taayyün etme-

. . A . • den bir sulh müzakeresi açılabileceğini 
nomık teşkılat ve sılahlanma meselesi düşünmenin dahi mümkün olamıyaca~ı-
hakkında bitaraf ve muharib hükfımet- ı nı ileri sürmektedirler. İngiltere ile 
lerle temasa geçtiğini bi1diren beyanatı Fr~nsa . Almanva ve on?n dostu halinde 
bitaraf diplomatik mahfellerde ilk be -j bu unan Sovyet Rusya ıle kozlarını har-

w •• •• ben halletmeyi muvafık görüyorl:.tr. Bu 
yanatın doğurdugu butün yanlış anlayış- sebeble şimal d \'l tl · t f d 
1 · 1 ·· "d h. lAk . , e e en ara ın an 
an ıza eye musaı ma ıyett.i? te a kı e- sı>rdedilen sulh müzakeresi temennileri-

dilmektedir. ni versiz bulurken yakın bir Fin - Rus 
Her halde bir cbarış tsıarruzu. mev - "Ulhünü istemenin Alman dileklerine 

zuubahs değildir. Hariciye nazırı, dünya peskeşlik yapmak olduğ1ı rr.ütaleasile bu 
ekonomisinin devamlı barı.ş ve medeni dileği reddediyorlar. 
şart!arı altında nasıl teşkilatlandırılabi- Bu mevzu etrafında uzun bazı müla
leceğini derpiş lüzumunu ilk planda bu - hazalar serdeden fransızca cLe Temps. 
lundurmak arzusundadır. bilhas~a diyor ki: 

Cezayirde bir İtalyan casusu 
ölütne mahkum edildi 

Oran 29 (A.A.) - Oran askeri mah 
kerr,esi. casusluktan suçlu bir İtalyanı 
ölüm ct!zclsına mahkıim etmiştir. 

Be~ediye zabıtası emniyet 
teşkilAtından ayrılıyor ıinema salonuna göz yaşı çıkaran gazlı Paris 29 (Hususi) _ Bu akşam rad- Refik Saydam bugünlerde zelzele mın

)()mb&lar atmışlardır. Bu sinemalar yoda bir nutuk söyliyen maliye na'Zırı takasına hareket edecektir. Başvekil zel-
tedhişçilerin ihtarına rağmen İngiliz Reyno, Fransada bilumum gıda mad- zele nuntakalarında ve bilhassa Erzin- (Baştarafı 1 inci savfada) 

Bu işte Alman parmajtı vardır. Berlin, 
Fin - Sovyet Rusya harbinin Şıma1i Av
rupa devletlerine sirnyet ederek geniş
lemesinden ve binnetice vaziyetinin al
tıncı harb ayında arzttif:i müşkülattan 
daha müşkül bir hale gelmesinden kor
lnıyor. Berlin, hassaten, Finlandiyaya 
vardımlann tam tesirini göstermeleri 
neticesi Mareşal Manerhaymın Kızıl sü
rülerini kat'i bir hezimete uğratmac:;ın
dan evvel Rovyet Rusya i<'in zevahiri 
koruyacak bir vaziyet ihdac: etmek isti
vor . Fin buhranının süratl" tasfiyesi ne-
1icesi Kızıl ortağının bir miktar hareket 
rerbestisi kaznnmac:;ile Alman - Rus söz
hirliğ'in;n kıt'avi Avrupanı"l bac:ka bir 
noktac:ında ve va'irnacı iki devet lehine 
rlahn b::ıc:ka menfaatler temin edecek ~u
•·1Jtte miioc:rir olm:ı..c;ı arzu-undndıT. Şi,. 
mal devletler inin i stPği dahilind" bulu
narak bir sureti tesvivenin evvela Fin
landiva. sonra da İskand;nav dev1etleri
nin istiklallc>ri bakımından ne gibi neti
celer verebileceği cayı sualdir. 

~ktüalite filmlerini göstermekte ısrar delerinin vesika usulüne tabi tutula - canda alınan kararların tatbikatını göz- c:ili~ _beledi!e zabıt~sı kadrosu vücude 
getırılecektır. Beledıye zabıtası memur

cağını bildirmiş ve bu usulün Almanya den geçirecek ve aHikadarlara icab eden lan esnafın kontrol ve muayene işlerile etmekte idiler. Salonlarda panik zuhur 
~tmisse de yaralana'Il olmamıştır. 

Amerika 25 bin tonluk 
4 zırhlı yaptırıyor 

Va~ington 29 (A.A.) Bahriye 
rnüsteş:ırı Edison. matbuata verdiğı 
beyımatta hükumetin 45 bin tonluk 4 

zırhlı inşasına hazırlandığını bildinniş 
tir, 

lngilterede (300) bin kişi 
daha silah altına çağırıhyor 

(Devamı 11 inci sayfada} 

ile İngilterede daha evvel bac:lam•ş ol- j 
-ı dlrektifleri verecektir. meşgul olacak, elbiseleri polis memur -

duğunu söyliyerek. halkın hiçbir şey- H be Id v .. ze'zele mınta- ı lanndan tefrik edilebilecek biçime '° -
den mahrum bırakılmıyacağım ilave a r a ıgıımıza gore k 

1 
k 

etmlştir. kasında geniş mikyasta inşaat yapmak u aca tır. . A • 

·· ht ı · r 1 k tı d t kl"fl Yeni belediye zabıtası teşkılatı emnı-uzere mu e ı meme e er en e ı er t lt be ··a·· 1 .. v .. 

1 

ye a ıncı şu mu ur ugu emrinde ça-
ya.pılmıştır. Iıştınlacak, maaşları belediye bütçesin-

Bunlar meyanında Amerika, Belçika ~en verilecektir. 
Fransada bir komünist 
ayan azalığından iskat 

edildi 
ve Alın.an firmaları da vardır. . .................................................................................... ................................. .-

Amerikan firmaları inşaat bedelinin 1 ~-S b l l c b b 
Paris 29 (A.A.) - Ayan meclisi. 

Seine komün;st senatörü Cachinin hak 
kının iskat edildiğini iki müstenkife 
ka~ı ittifakla tasdik etmiştir. 

10 ed ··d · · tekl"f · l d 1 • L an wa • a sen e o enmesııu ı etmış er ır. - ------ --
Teklifler meyanında yapılacak inşaata 1 ı 
müteallik projeler de vardır. Bu yeni in
§aat projeleri Nafıa Vekaleti fen heye
tince tetkik edilmektedi:ı.·. 

Bahar 

Londra 29 (A.A.) - İş ve milli ser- Kansere karşı aşı formülü 
\is nazırı. silah altına celbedilecek o- bulan profesör öldü Yeniden şiddetli 

zelzeleler oldu 

n ün ıhk bir ba ha r hansa vardı. Raftalardanbt'rl u m arkasından ~rişan ba -
llıı ı ı.eyretlılim bahçemi dolaştım. ıuavi rök, mavi denia arasında ıune,ten nast_ 
bıa>l almağa başlayan toprak uyan11or. Badf'ınlerle erıklerin pembe ve beyaz to. 
n'ıırcukla rı çiçeklenmek için sabusalanıyor. Mt'nekşt' tarlasmdan gıcıldayıcı ltlr 
bahar kokus u ıeliyor. Erruvanlar can:anmıOJ liasya ormanında bir ıerÇe kiiınesl 
balıar mar1'ın ı okuyor. Mart bir sürpriz yapm111.sa birkaç ıün sonra bahara ka-

lup 9 Martta kayıdları yapılacak 01~~ Paris 29 (A.A.) - Pastör enstitü -

efradrn takriben 300 bin kişiye balig sünde profesör Besredka. kısa bir h:ıs
olduğunu söy!emiştir. talığı müteakıb vefat etmi~tir. Profe-
... ..... .. ......................................... ........... sör geçenlerde kansere karşı bir ciJd 

Bayburt 29 (A.A.) - Dün sabah 
5, 10 ve 7.30 da burada iki şiddetli zel
zele olmuştur. Bunun neticesi olarak 
ilavburddg 3 duvar yıkılmış ve Kı -
~a;k ve Tahc;ini kövlerinde bir Pv. iic 
ahır çökmüştür Diğer köylerden haber 
ılınamamı1tır. İnsanca zayiat yok -
tur. 

i:z:m:i:B 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ. 
20 At'.'.iUSTOS - 20 EYLÜL 

1940 

aşısı formülü keşfetmişti. 

30 bin İtalyan ziraat 
amelesi A lrnanyaya gidiyor 

Berlin 29 (A.A.) - 1940 yılı zarfında Kıı,·ı-;eri 29 ( A.A.) - J?vev:liıfo dlin 
'iO bin İtalyan ziraat amelesinin Almanya ~ece b1ri 2 1.1 O da sıkı, dıgerı bu sa -
~a istihdamını derpiş eden İtalyan - Al- ı hah 5,35 te oldukça şiddetli olmak Ü -
man anlaşmuı dün burada imza edilmiş- 1 zere 2 zelzele olmuş ve bu zelzele Kay 
tir. seriden de hissedilmiştir 

• 

vuşacafız. 
'fabia&. pşırmıyor. Mnsimler aldanmıyo,. Guneşle toprak öyle ebedi bit paki 

ım~alamı,ıar ki içt ikleri sa ayrı gitmhor. Havadan ve karadan elele veren iki 
müttefik, aralanna giren kışa da)amyor ve nihai 7.afcri kazanıyorlar. Şimdi düş. 
ma'nlarına son darbeyi indirmeden evvel son kıvranışını seyrediyorlar. Kış bf!y _ 
b ude hir m ukavemetle takat ten kesiliyor. l.aım en yükst'k tepelere slkışan ILar 
yılıntarı d a& eriyip gldect'ktir. 

İdrak ıoniyesl henüz toprak seviyesini aşamıyan med~niyet te ayni tabiat ni
zamından uzaklaşmış delildir. Her harb meVsimini bir sulh giineşi, her sulh meY. 
sinıiui bir harb kışı takib ediyor. Gençlili ihtyarhk, n~kı ayrılık, neş'eyi bedbaht
lık. ~~~~i~ıü karanlık takib ehi~i ıibi.. F.bedi kanunun sırra meçhul kaldıkça 
et>edı sukun ve saadetten bahseden fikir le felsefe, harb ve sulh ulemasına inan. 
nıak rıe kadar güç! 
Taıe bahar geliyor. Toprak ısınıyor. Fakat arım siyasi havası o tadar taran. 

hk ki kcı;if bulutlar allında t:ıbi.dw babarmı ıörnıek bakalım kısmet olacak nuT 

'-231UJ.~ C.J.uı . 



4 Sayfa SON POSTA 

( Sehir Haberleri J !I 

Şehir Meclisi azasından biri tiyatro, 
sinema, gazino yapılmasına itiraz etti 

Şehir Meclisinin dünkü toplanhsında halk hamamlarının 
idare tarzı talimatnamesi de kabul edildi 

lokantacılar bir 
mekteb açmıya 
karar verdiler 

Lokantadllar Geini:yeti um~ heyeti 
dün esnaf cemiyetleri merkezinde sene
lik toplantısını yapmıştır. Bu toplantıya 
esnaf cemiyetleri müdürü Kazım Yor'JJ-
maz riyaset etmi§, bütün cemiyet men-

!manbul şehir meclisi toplantılarına - İstikraz edilen ~ milyon liranın sublan iştirak etmişlerdir. 

Mut 1 

Bir kat·ıin idamı 
taleb edildi 

ldd~a makamı katilin, soy~ur c.ıluk arkad!!ştnın da 
mesken masuniyetini ihlal ve ahzügJsb suçlarından 

şiddetle ceza' andırıimlaraını istedi 

dün de devam etmiştir. Halle hamamları- bir milyonu ıile oto~ getirilecekti, bila- Lokantacılar, .sık sık pkıiyet mevzuu Kerner.tııurgazın Pirinççi köyünde scıy- 1 lanan du~a dün c.le devam ederek, ne-
:nın idare tarzı hakkında hazırlanan ta- hare tramvay işletmesi belediyeye geçbı- olan yemeklerin ıslahını bu toplantıda gunculuk maksadile Mustafa ve Haiilj ticede mahkeme suçu sabit gördü \'e E
limatname okunmuş, aynen kabul edil- ce otobüslerin bu idare tarafından satın mevzuubahs etmişler, bu pkayetlere son isimlerinde iki köylünün evlerini basan tem İzzet Benice'yi matbuat kanununun 
miştir. Ha~k hamamları halkın az bir ile- alınması ehven zöıilldü. Elimizde bjr vermek için mutlak surette bfr me"kteb ve Mustafayı tabanca ile öldüren Re - 35 inci maddesine göre 25 lira para ce-. 
retle yıkanması veyahud belediye riya.se-- · yoo. lira kaldı, demektir. Yalnız, bu açılması lazım geldiğinde ittifak ederek sul iJe. soygunculuk .suçunda ~criki cürmü zasına mahkUm etti 
tinin lü.auın göstereceği zamanlarda fa - paranın tiyatro ve gazino in~asına har _ buna karar vermişlerdir. olan Mustafa, Kaya, Mehmed, Meko, Sa- İknici dava: Bazı neşriynt müna3cbetl· 
kir halkın parasız temizlenmesi için tesis canacağını görüyoruz. Biz bu parayı oto- Bu maksadla derhal .faaliyete geçile - lih ve Niyazinin duruşmalarına 1 inci a- le cDoyçe Oriant Bank~ ve Afrod.it neş.-
e~tir. Erkek ve kadınlara mahsus büslere Vel'ecektik. TiV'Atro ve gazinoya rek şehrin .münasib bir yerinde bir bina ğırcezada devam edilmiştir. 1 • tı d 1 .1 İb h' H kkı K h 
OJ.lll&A üzere · ısını tiva e ece , ica- kiralanacaktır. un u ce~e muta easını ser c en , __ ,_ iki k ih . d k ;;- 1 n·· k'" , __ .. .. l d d f rıya o aYlSl e ra ıtn a onya 

hında her iki kısım erkeklere veya har~ıya~z, d~ce esı: v~~~ğim~ lta- Aynca l<>kantacılan daha iyi yemek müddeiumumi, bi.i.tün wçluların mesken tarflarından gönderilen tekzi.b~ri neşret 
kadınlara tahsis olunacaktır. r~ d~nti :C, e. y«UE, ~e ır. knr&, yapma,ia teivik etmek üzere bir cgüzeı1masıJniyetini ilılal ve ahzügasb suçla -lmemek suçundan cTan~ sahibi ve neş -

'Ocretle yıkanacakların v&eeekleri üc- şmı ı ya ' smema, gazıno yapaca il- yemek yapnıa> müsabakası açılmasına rmdan ceza kanununun 193, 495 ve 197 riyat müdürü Halil Lutfi aleyhine açılan 
ret on kuruşu g.eçıniyecektir. Ücretli, üc- ~ız ~? Ta~im gazinosunu işletecek dünkü toplantıda karar verilmiş, bu işi nci maddelerine göre tecziyeleri talebin-, davaya da, dün devanı edidi. Muhakeme 
rem yıkanacaklar için kafi miktarda sa- m.uştenyı bir türlü bulamamışken .bir de organize etmek üzere bir komite seçil- de bulunmll§tur. hitam bularak, mahkeme suçu sabit bul· 
bmı ft peştemal, silecek ve icabında te- bunlar başımıza derd açacak .. Şehır, ka- rrıiştir. İddia makamı soymak için evine gir- du. RB'til LUtUnin her ilci suçtan mat -
mizlik malzeıiıesi de verilecektir. nalizasyonsuzdur. Paranın mühim bir dili Mustafayı ö.ldüren Re.sülün fiilini buat kanununun 45 inci maddesile 25 şer 

Parasız yll:ananların elbise ve eşyası - k'Jsınım kanalizasyon inşasına harcıya - Kırk ferjm ise,. bir ~rmü ~izl~~ için işleı:en bir lira ağır para cezasile tecziyesine, fakat 
nın haşerattan ve hastalık amilli:'rinden lırn. Müt.edavil sermayeli bir teşekkül k.u katil ~klınae gormuştür. Buna göre, ko-ı cezanın teciline karar verildi. 
temizlenmesi içln etüvden geçirilmesi racağız. Bize kar getirecektir, bir milyon komı·syonu kuruldu tilin ceza kanununun 450 lnci maddesi - "" .. .. 

•O ık 1 lb. ı d bu n• d 1. . 7 . IL.--di h"kmü f'k ·a ·uçuncu dava: Peyami Satanın cDavacı ınedburidir. ıucretle y anan arın e . ıse irayı a raya .ve e e un.> nın ncı 1JC11 u ne tev ı an ı amı-
1 

. . .. 

id ·· t '" Lise ve .,°'niver,.,; .. -..3_ terim birlig~ini te . . . Bızız» başlıklı yazısından dolayı cCum • 
ve eşyaları · are memurunun gos erece64 Hamdi Rasim Bütüne, müzakereleri a- u .nı.ew: nı Bıstemd I§tırd. k k lm t htıriyeh gazetesi neşriyat müdürü Hik-
>üzum veya sahibinin muvafakati ile e - za. arasından diriliyen İstanbul vali ve min etmek üzere Maaril Vekaletı etraflı u ava a .arara a ıs rt • 
..n,vden geçı·ril-"""ktır· . b·;r şekilde yenı·den ba·" direktı.fler vere .. · • met Münif ve Peyami Safa aleyhlerine 
~u. ~.. belediye reisi doktor Lutfi. Kırdar cevab "' . . , ...... . . . - p ki ıu t• 

Halk hamam.lan Nisan bidayetinden vermiş JUnları söylemiştir: rek bu ışın kati şektlde halli ıçın der- arma tapı ..,.na ye lnlD açılmıştır. Bu yazı madde tayinı sure • 
Tş"inievvel nihayetine kadar saat se - ' . . . . . hal faaliyete geçilmesini ernretmiJtir. muh~kemeSİ O f Celendi tile müddeiumumi Hikmet Onatın şahsı-

-Kanalızasyon ehemmıyetlı bır ı§tır. \ B .. . Ü . ·ı . bt ı·f t hk. ah · ·· kb:d4t, Teşrinisaninin iptidasından Mart A . . unun uzenne nıversı enın mu t> J Bir müddet evve} Beyoğlunda, Par _ nı a ır m iyetinde gorülmuş, mat -
k l 1r rkadaşnnız, parası varıdat getıren yere fak··ıı 1 . d .. k' ili"k 4o k · 0 nihayetine kadar saat do uzda açı aca~ h hm, d dil K ,. . ı u e enn e uçer ış omısy n makkapıda, bir kömürcıi 'tlükkanında feci buat kanununun 27 ve 30 uncu madde-

ktı arcıya e er. ana ızasyon van - ku ı..- b 1 d hal t im1 · '\ t 
akşamlan saat on yedide kapanaca r. . . ru,lluuş ve un ar er er erı c. - bir cinayet <>'lmuş. bir kişinın b1ümü, bir leri de1aletile ceza kanununun 480 ve 
H 1 bir d f d k d ku k . dat getırmez. k~r getmnek bakımından kik etmek u··zere faalı'vete geçmı'şlerd·.·r. 
anumı. ar e a a anca on o z ı- J kf.şinin de yaralanmaslle neticelenmi~tir .. 273 üncü maddelerine göre açılmıştır . 

....Ar b·ım . . . t rt•b "h bir milyon .l.irayı tiyat·r· o .v .. e ga7.in .. o inşa.- ı Teriml€rin bütün tale~ tarafındJU'ı §fnin J,,,,.ana ı esı ıçın ~ ı ve ı zcır Abdullah isminde bir k&nürcü, bir gece Suçlu veki!i İrfan Emin ceza kanu • 
ddilmiş olduğundan, yıkanma müddeti 5ına sarfı luzwnl11. gorduıe. Mutedav.l k-0laylıkla a~lmas.ını temin etmek ü- yansı misafiri bulunan Hasanı uyku <>S- nunun 488 inci maddesi dolayısile, müd-

azami bir saattir. sermayeli teşekkülün yapacağı iş gayet zere Üniversitede komi.syonlru- bir taraf- nasında ustura ile "'"'"'azını keemek S"J-
lv-. ... , f li ~ deiumumi şahsi talebde bulunmadıkça ce 

Be\ediyeler bankasından elman be~ ağır yürüyecektir. Bir milyonu """'l ... na tan faaliyete geçerken, diğer tara tan - ·\ retile öldürmüş, Hasanın k.ard~i .Afiyi 
milyon liranın sarfedileceği yerler hak- i~ifadeslı hale k<ıymuş olaca'ğız.> selerde terim ke>misyonlarmın kurulması de ağ~r suıııeıtte yaralamıştır. Alinin ya- za kanunu hükümlerine göre açılmış, bu 
kında müzakere cereyan ederken Hamdi Şehir meclisi bugün Şu hat ayı içti -J ve işe başlanması için Maarif Vek8.letın-1 ralanmasında katil Abdürrahmyanın kü· davanın ikame edilemiyeceğini iddia, 

d b "nl d ı·k d 1 t Lı· t müddeiumumi ise aksinde ısrar etti. Mü-Ra.9m Bütün ayağa kalkmı~ şunla11 söy- malannın ~uncu toıp1.antısını yapacak- en ugu er e a a a arıara c:u ıga ya- ~k kar<i.eşi Emin de, birdenbi:re y.a'rdım 
"-=..+tr·. tır p\1.lacaktır . k _._...__ . ....:- k ._;,....· nakaşalar oldu . 
.uıui'. • • etme S'Ul't: ... lJllt' su.ça \lfl/L( a eLMU.!;luır, A ' • • • • • 

~~==-~~~~~--~~~~-~~-~~--~~=~==~-ıa~~~~~~~~~ ~~ıı~a~u~~~. ~~~~~Mhl~~ru~ 

Tarı"fe komisyonu Köprünün açıhp çaıışmaıar sonunda ko.misyonıar tara - i~tikaı eıaen bu cinayet etrafında, yapı - yı taıilc eyledi. 
• ... • • 

1 

fından ha::Ulan~cak rapor ~~rif ~e ~ lan adli tahkikat ve duruşma celseİeri ' ,_ .................................................... u._ .. 
bugün toplanıyor kapanm3 Saaflsr-1 degJŞll kaletine gondenlecek, Maarıı Vekaletı h.di · k·ıa yd--~8.._..,....,r: 1 l 

1 

a !'leVl şu ife ı e a uı.ı ·~ • E k,.. .. 11 . 
Liman tariie komisyonu bugün Ciğle - Galata köprüsünün sabahlan açılıp ka- tarafından tavzif edilecek ayrı ~ir k~rn.is-j Suç~ Abdü·rra'hman hadiseden bir n SOn te amu er.e 

den sonra saat 15 de mıntaka lıman reis- paruna .saatleri bugıünden itibaren değiş- yon marifeti~ bu r~porla: tetkık edildik-1 müddet evvel 34 lira pu-asını kaybetmiş, yeni İnşa edilen 
liğinde toplanacaktır. mek~. 1 t~n 90nra terimlen tevbıd edecek tcd • bunu 0 sıralarda misafiri bulunan köy _ 

purlannın ve limanda işliyen küçük ve- açılıp 6,30 da kapanan köprü, bugünden san ile kardeşi Aliyi gazinolara götüre _ 
ıtaitin fiat tarüelerini tesbite başlıyacak itibaren 5,15 de açılaca!c ve 6,15 de b· Ticar.._")t t~·lerl: rek bir hayli de para sarfetmiş, bil~bare !I 

Komisyon Şirketihayı-ive ve Ra,iç va- Şımdiye kadar sabahlan saat 5,30 da ıbirlere baş vurulıı.caktır. 1üsü Hasanın ça,,dı,ğını zannetmiştir. H.a- ; m AR m ARA 
ve ilk olarak Şirketihayriye tariiel~rini panacaktır. Yaz me~iminde bu saatler bu para1an 'kendilerinden istemişse de, 1 , ,. 
müzakere edecektir. daha evvele alınacaktır. Roma:. ya ve MacariStana pamu'k aıanıamıştır. İşte, bundan münfeil olan, ._ ____________ _. 

Bugünkü toplantıda bilhassa fazla ol- ihrac ei:ildi Abdürra'hman, tasarhyarak hazırladııtı J Sinema.Si 
duğu iddia edilen Şirketihayriyenin Üs- Pc /Is 't!: Yabancı memleketlerle yapılan ticaret an feci cinayeti bi:r gece misafirlel"fnin uy- j· 
küdar ile Köprü ve .Beşiktaş hatlarındaki laşmala::ı tatbikatından olarak bazı memle - kuda ve kendilerinin müdafaadan aciz 'i 
fiat tarife'!.eri üzerinde durulacaktır. Bir ana k1z mangal kömüründen ketlare pamuk ihracuıa -aHı.tadadnr<:s mu - 0ı.auklcırı blr 81rada işlemiştir. 1 

zehirlendiler saade edilmektedir. Bu cümleden Olarak Dün bu davaya devam ed.il~k iddia-
ş hl 1 r I • hafta içinde R.omanyaya 350 llın lira kıy. 

f! r Ş er • Kasımpaşada Büy'iikpiyale caddesinde metinde 339 bin kiloluk b1r part.i p.:ur.ı:ık n~~esi~i ~~yan n:,uddeiumumi 'Obeyd, 1 
d 27 numarada oturan Ayşe ve kızı Zülfiye ihrac edilmiştir. hadıseyı böi1ece hullsa ettikten sonra. 

Emlak. Şirketine ai arsa ve dün odalarına alıclıklan mangal kömü - Ma.caristanla h~ olan .mutabakat datıe- Abdürrahmanın katil !iilınde taammüd I 
bınalar afoıam1yor ründen zehirlen.mi§ler, tedavi edilmek sinde bu memlekete de 9 bin balye p:ımuk mevcud old~a i aret etmiştir. 

T 'L...: • d l~k · k. ı· " d ihrnc edllecE-ği anlaşılmaktadır. ö a~ım cıvann a em a. şır e me 0 1 üzere Beyo~lu hastanesine kaldırılmış - Buna g 11e Abrlü!'rahmanın., Aliyi öl- , 
ı 6 İlk paıii CYlarak 3 bin balye Adan11aım 

arsa ve binaların az bir ücretle beledi - lardır. dürmeğe t€'-.bbüsten ce~a kantınunun • lhra; edilecektır. Dahilde pamuk fiatları il"' "" • 

yeye devrine çalışıl.makta idi. Emlak. ş~r- Genç bil' kadınrı başına klevlandlar 60 ve akalalar 60.5 kuruştur. İh- 450 ind maddesinin 9 uncu, Hasanı t.a-
keti ile bir anfaşmaya varılamadığı ıçm, kal d'".M" rac klymct1cr1 ihracatı ldare eden banlrncn ammüden öldürmekten ayni maddenin 

d 'lik f ed'l · as t '1 .. a b' "'' ' di ' bu ~kiklen şim ı sar ı nazar ı mış- tes .t e .... ıme&:te r. 4 uncli 'bendine JlÖre ceza ~ndınlrnasını 
tir Kasıımpaşada Rekimoğla sokağında 29 Ha~r almci:ğına göre Romada parafe e- ı·st""mı·ı::tt'r Bu m dd 1 a ~o L . 

• · · .. · · l t t "'· • · a " er ue ~ sene -ıapıs 
Şişhane yokuşu :ııe.,jş\.-tilecek sayılı evde oturan Medıha adında genç dbili entmTı.:k _ ltalyan

1
.t t1ıcaret ;n a~~~1 a ~k- ve idamd1ır. 

bir kadın, dün Kasımpaşa caddesinden kıl d .. n olara1t a ya.va a ııu ım n. - - . . . 
Tiyatro bina:sımn Şişhane yokuşunda k . ed.l kt 1 b. b. !tarda pamuk ilırac edilecektir. Muddemmmni suc ortab Emmın rle 

yapılacağını yazmılitık. Şişhane yokuşu geçe~. en~ ınşa 1 ı;,ıe e 0 an ır ına- Gerei!: Romanya ve gerek. Macaristan oeza kanununun 450 inci maddesinin 9 

ah . 1 .1 b 1 d' dan uzenne kalas duşerck yaralanmıştır. ve İtaly~cıa :ı pamuklarımızın ihracına mu _ un b ..ı· •• • • h" on :mıetre d a gemş etı eceıt, e e ıye . . .. " ' cu enuıne gore teczfyesını ve u -
Yaralı kadın tedavı ed11mek "JZere kabil dahilde lüzumlu olan mamul ma<lde1er kü .1 ..... _ · 

binasının karJı köşe.~nd~ bulunan bir a- . m ven u·~ ma?nunlarm kü.oült ol<ın 
Beyoğlu h!Stanesıne ka1dırı1mıı;;, kaza et- ithal erldecektir. , 

Partunan istimlak edilerek yıkılacakttr. • d b \1'9..$ armı nazarı itibara al""'"'larını ta1-b 
rafında tahkikata başlanmıştır. "l f ,ik ihracının mcn'inc air ir . . ·- it'. 

Beyazıttan inen Marmaraya 
lstanbulun ıinema idealine 

kavu~tuğunu ilan eden 
muhteşem bir 

ŞAHESER'dir ... 
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Ha1ka aç,lıy.or 

;: 

karar ve ilmedi etmıştır. 
Bir ka .Jın merdivenlerden Dava, karara kalmışhr. , 1W 

d. ş!jp y~ı--'a _,1 Türkiy~ Tiftik ve Yapak İhracatçılar Bir_ O 
0
.. R NUREDD 1 N Toplantılar: 

. . . . . 
li~nden: 23, 2/940 tarihli ga.zetenlzde }".rl- ·Dnünil~d"1·1eşfi~.at dava. sma bak1'd_ı ı M N·ı 1 Türk Kültür Birliğinde ko""t~rans Evvelki gece Beyazıdda Kovacılar cad- J1alı gibi tifUk .hracının aa, 'l>ır nıuddet \ç1n CI • 

desınde oturan Hayrıye adında bırı evı- 1 menedildiği yazılmıştır. Kryfıyet aş&.J!rca1lı:l 'h bak ld ~ ç ~ya.t .davasına da 1 Balat Türk 'kültür ve yardım birliği aza_ 
andan M. Ze-td Alvala Pazar günü ı:ıa:ıt 17 
de birliğin Balatta Verya sokak No. 9 daki 
blna:.ııınoa. uKlZll&Y> mevzulu bir k:oufernns 
"6tteektir. Konferans herkese açıktır. 

nin merdiveninden düşerek başından ya- şekilde tavzih olunur: a ı 1 '9'e bunlardan ikısı karan. bağ-
ralanmıştır. Yaralı Haseki hastanesinde Tiftiğin men'!ne dair b1çbir karar yok _ landı. j 

tur. Ancak, birlik meclis idare.si, gördtifü lü Birinci dava: Afrodtt davasından ba-
tedavi altına alırunı~tır. • 

züm t\zerine, tiftik ofertolarınn:, tanzlnıt ba fü Bürhan ~vad mistear adı ile gaze -· 
Bir hırsız, bakkal dikkanını. ktmından bazı kararlar almak uzere bır, ıkt tesinde bır· y.··zı S T 1 af .. h rl ... yazan • on e gr > sa-

k ak 1 d gun lçlıı azanın a ç memleketlere yeni h'b· . . +-
ıoyar en y a.~n ı teklifıer ya.pmama.sını lst&miftir. Bu; sadece ı ı ve neşnyat mudürti Etem .u:zet a -

Kartallı Abdürrahman adında bir şa- teknik bazı ihtiyaçlardan doğmuş olr ka _ leyhine aÇJlan davadır. 

KONSE:Ri 
5 Mart Salı Akşamı 

SARAY 
ABherllll işleri: Sinemasında 

1 

Şubeye davet hıs Ramide Cuma mahallesinde bakkal rardıuı ibaret.tir. Asliye 8 inc.i ceza mahkemesinde baş-
~~~ Jd u~rt~~b~n~n: ~~n~"inına~rip~~ı~~~~~ Bhhaft~a215hln~otfil~ ~===~==========================~ 
1 - Aşatıda 'adları yazılı yedek süb~.y'la. . 

nn muamelei askeriyelerının tesbil ve tev_ kcn yakalanmı~tır. Suçlu adlıyeye te~ - ihrac edildi 
sl.t ~dilme~ üzere buv'iyet cuzdanlarBc 'bl.- _ lirn edf!aniştir. Memleketimizden dış plya.salara tütlin ih Pek 
ilkte hemen. •ubeye gelmeler!. Bir tram-vay bir kamyonla çarpışh racııı.a devam edilmektedir. Bu hafta tçln _ 

2 - Bu silbayları bilen \le tanıyan varsa de lhraç edilen tiitünün miktarı 308 bin 
§ubeyt baberdaı etmeleri m.n olunur. Dün sabah saat 10 dıt DolmabahçPde lira kıymetinde zıs bin kilodur. 

Topçu öleme a.gteğmen Hasan o'ğlu 1-.. a'hmt rn7 numaT"ah Ortaköy tramvay arabası 1 Bunun 1!>0 bin liralığı Framaya, 1117 b1n 
Çoruh 322 (43158) bir kamyonla çarpışmıştır. Mfüademe ne- liralığı Almanyaya, 20 bin liralığı Çekya, 20 

~tıhk~r.ı asteğmen TnlAt o~lu Ahmed Av_ ticesinde kamyonun arka demiri ezilmi bin llralıl1 Mısu ve 10 bin Urahğı Macarl.s-
nl ıstanbul 318 C1775) ve tramvayın da vatman m k , ş tana satllmıstır. 

İstibltfım asteğmen :Ahmed oğlu Mehmed t Tr d ki a ası kırı.mış- Ecnebi flrmaıan fütünlerlmlzle alfı.ka 
Fahtı 318 <30a60) . ır. amvay a ~lculara bir şey 01 - dar olmakta ve mubayaa faaltyetl daha ıt 

İstH1kı\ın asteğmen Atıf oğlu Ibra:11m Ha- ~amıssa da epe!~e heyecan geçirmişler- yade Karadeniz mıntaWında yapılmak~ 
lil L<;'tantml 319 ~32270) dır. Zabıta tahkıkata başlamıştır. dır. 

Sevimli ve kıvrak ıesli 
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SON POSTA 

" So yelleri 
anallar 

eyşı 

pro amı 
-
---·---, Y A Z A N _ .. ___ .............. -...... - .... . .................. -.... ·-· . 

rEmekli general ~· Emir Erkilet ! 
~ '' Sön Posta " nın askeri muharriri · ~ 
~ ...... -.................... ..-. ................................................. -........•....... -................ -.. 

~ lman - Rus ~iş birli~nin bir ~em
~ rivaki oldugunu dun ya7Jllli ve 

bunun haTbin sevk ve idaresi ve neti
celeri üzerinde yapror.sı muhtemel o -
lan hÜ\"Jk tesirlere dikkati çekmelt is
temiştik. Bumin de. Alman - Rus 'iş 
birliğinin yeni ve çok ehemmiyetli bir 
delili olmak üzere Dnyeper - Bug ka -
nahnı gnsterebiliriz. Bu su yolu vakti
Je mevcud olup Lehistan hükU.ınetinC<? 
ihmRl edilerek harab olmuştu. Şimdi 
on binlerce siyasi esir çalışhrılan bu 
kanal yeniden ve tevsian hummalı su
rette açılmaktadır. 

""" a'Q 1Cana1ıar 

Nthi,.ICt-
t 1eo 3po .. ıı 

Bu kanal ikmal edilince - krokide 
görüle<"eği üzere - Odesa ile kınm ya
nmadası araSJnda Karadenize dökü -
len Dnyeper nehrinin. Bresilit<lvsk'ım 
doğusundaki Pinsk b<itakl.ıklanndan 
çıkan Pripet adlı ayağı ile Buğ nehri. 
Brcstlitovı;k'fa. birleşmiş olaca1.Jardır. 
Buğ nehri Varşovanın şimalinde Vis -
tül ik birleşfüiinden ve Danzigde Bal
tık denizine karısan Vistül sevrfü;e!ere 
elveri ş~i oldueu?W:-.c., bu suretle yakın
da Baltık denizi ile Karadeniz arasın -
da bir kanal volu açılmış olacakttr. 

ım11eper - Berg kanalın•'lt inşası ite Kura denizin Almanyanm kanalları ve Dat~k 
deniıil.? nasll birle şeceğini gÖ$terir harı!a 

B ıf' tJ.k deni :d-8 i - r=~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!I:!!!!!! 
mal Beyaz denız ka 
nalmm ikrnaltıden 
sonra Volga - Mos
kova kanalı inşa e ... _...., __ _. ~~.-u..1• 

dilmişti. Bu sayede 
Moskova Hazar de -
nizile ve yeni Ma -
rinsky kr.tıalı vası -
tasile de Baltık ve 
Simal Bevaz deniz
lerile do~u<lnn do~ 
nıya irtibata malik 
olmurlur. 

8a7'a 1 

1 H adiseler Karpsında 1 

Bu da bir türlüsü 
Bir dükkAnın üzerinde: pediği tanınmıı kadın prkıc1lar111m:dan 
cHer nevi damga pulu satılır., ikisinin ismi bir gazinonun kapısında ya-
Lchvasıru görseniz, dükkan sahibine: zılı ve her akşam orada şarkı söyliyc
- Bana on altı kuruşluk pul veriniz. ceklerine dair de kayıd var. Okuyucum 
Deseniz, dükkan sahibi: tek onlan din!-emek için r.1zinoya giri-
- Pulum yok! yor, gene tek onları dinliyeceğini ünıid 
Dese, hiddetlenmez misiniz! ettiği için içiyor, yiyor, saatler geçiyor. 
- Canım efendim, mademki puı sat- Bir garsona soruyor: 

mıyorsun ... Ne diye bu: cHer nevi elam- - Bayan filin şarkı söylemiyecek mi? 
ga pulu satılır. levhasım dükklnıruıın - Bu akşam söylerniyecek, hasta. 
camekanına asarsınız .•• demez mi...ıniz? - Bu akşam mı hastalandı. 

- Ne yapayım vardı, fakat bitti. - Hayır, bir haftadır hasta! 
Cevabını verse: Garson gidiyor. Meşhur şarkıcılardan 
- Mademki bitti, levhayı ne diye kal- öteki de görünmüyor. Bu sefer okuyu-

dırrnazsınız. cuın bir başka garsona öteki şarkıcıyı 
Diye çıkışmaz mısıntz? soruyor: 
Hem düşünün kaybmız nedlr? Bel.ki, - Bayan falan şarkı söylemlyecek 

karşı kaldınmdan levhayı görüp o tara- mi? 
fa geçtiniz. Belki de o da değil, dükk.3- - Bu akşam söylemiyecek, hasta. 
nın önünde bir dakika durdunuz. - Bu akşam mı hastalandı? * - Hayır, bir haftadır hasta. 

Bir de bunun kesenize zarar veren Okuyucumun onları dinlemek için o-
şeklini düşünelim: raya girmiş, gene on1ım dinlemek için 

Bir sinema kapısındasmız, ilam oku- orada yemiş, içmiştir. 
yorsunuz, filanca filin, bileı alıp sinema- Vakti kaybolmUJtur. 
ya giriyorsunuz .. bir müddet bekliyorsu- Parası gitmiştir. 
nuz, sinema başlamıyor. İlan dagıtan Bana diyor ki: • 
kadına soruyorsunuz: - Bu nasıl iş? 

- Sinema neye başlamıyor? •.. Bir haftadır hastadırlar, şartı söy-
- Filin yok. lemiyorlar da ne diye müessese kapısına 

· - Ne oldu? chcr a.Jqam .şarkı söylerler» diye bu ild 
- Bir hafta evvel yandı. bayanın ismi yazılı levha asar! .•• 
- Öyle~, ne diye gışeden bilet kes- •.. Siz söyleyin neye yapalım?, 

tiler, ne diye beni içeri a?dılar. * 
Cevab vermiyor, çünkü verecek ceva- Yukarıda anlattığım, akil almıyacalt 

bı yoktur: sinema hikayesile, çalgılı gazino hldise-
- Böyle şey olmaz. si arasında bir fark var mı? 
Diyeceksiniz. Benim anlatacalıJn vak'a Yalnız şu fark var: 

buna çok benzer. Sinema bileti en fazla elli altmış ku-
* :nıştur. Bir çalgılı gazinoda bir iki yu-

Okuyuoulanmdan Aldılsarda manf!a- duın içki içmek ise en az bir iki liradır. 
tura tüccan Fuad Öıyaka, Akhisardan /1 / ı 
1stanbula geliyor. Fıtıklarda sesini din- • J lr11Ut d--1-u/.ı(,,; 

C Bunları biliyor mu id~niz ? _ı 
Ne yerle, na yemezler? Kutublarda tenezzUh 

So\>yet Rusvada Karadeni1Je Bal -
tık denizini birlPstire.n diğer bir kanal 
yolunun deha ikmaline calışılmakta -
dır. ŞBy1e ki LeninJ?radla Ladoga ve 
OnP.t?B pöl!Pri erao;•nda ve buradan. şi
mal Bt>v:-ız den•zine kanal irtibatı oldu
ğu mali'1mrlur. KPzalik Vohrn denilen 
bizitn Ti.irk f del T" 0h'T"İmizin, mühim bir 
eyaöiJe Onerm Pölünden ~ıkara'K ev -
veıa Ka1ana dnöı-tı cenub doeuyı!. son
ra da cenuha akt•ttı ve Astrak-harı'cfa 
Hazar d r" · e öl<'i düi!ü malı"ımdur. 
Sevrü~f PT"e müc.-aid olan bu nehir bu 
suretle Hazer dPnh'ni OneC'& gölü~ 
ve dolav•s:ıe Finfandiva körfezi şimal 
bey;\Z denizim• birleştirmektedir. 

19 3 7 yılında. açı
lan Vol({a - Mosko -
va kanalı 12 7 kilo -
metre uzunluöunda' 
d r v 5,S metre de
rindir. Volgarun su- ·cı~l!~~; 
lan dah,a kavnak 
yer1erinde 9 kilo .. 
metre u1tmlo~unda 
bir bend i1e tl)plan -

Domuzlnrın do-~ Eskiden kutub seyahati en müşkül s~ 
mates yedik1eri yahatti ve bilhassa eğlenmek için kutha 

Wite.IFll~~ 1 hiç göriilınemiştir. ;H..: 'gitmek işitilmiş şey değildi. Fakat kutub 
Hatta günlerce aç seyyahları kutba aid haritalar: yaptılr'-

kalsalar gene yemezler. 'Fakat yemive- tan sonra bir vapur acentası kutub için 
cekleri zannedilen bir şeyi zevkle yerler. tenezzüh seyahatleri tertib etti. Rağbet 
Bu da çıngıraklı yılandır. Bir domuz önü- görmiyecek zannedilmişti, fakat az za
ne birkaç tane bunlardan konulsa do- manda o kadar rağbet gördü ki, başka 
muz derhal hücum eder ve bir hamlede accntalar da kutba tenezzüh seyahatleri 

Ka:randan sonra umumivetle cenub 
Istikamet:nde :ı knn 1de1in, 03trak-lı::tn
da Hcaere dt'kiilebilmek için, eski Ça
riçh1 ve yeni Stalingrad şehrinde bir
denbire cemth nrıf1uva büküldü~i.i yer
den itibaren 50 küsur kilometre öte -
den Don nehri cenub batı istikametin-
de geçerek Azak dPnizine gider. İste 

makta ve Moskova 111;';/~H~~"~~* 

civannda Mosknv.a 
denizi denilen 327 
kilome~ mik'ablık 
büvük bir gölde bi
riktirilmektedir. 

bu~in bu nf'h 'rle İdel arasındaki b-.ı Bu suretle Ey -
kuş uçuşu ı;o kiisur kilometrelik. arık- binsk civarında· ay -
Jıı.kta on binlerce si~·asi esir çalıştmla- rılıp cMoskova de -
rsıt Volga - Don analı kazılmaktadır. nizi:ıt ne gelen ve bu 
Bu kanal bittiı'ii zaman Kl'lı-~dcnir. gölü vücude getir - Sovyet Rwyadaki 1~anallan gösterir harita 
-epey dolacak olmakla beraber- Baltık dikten sonra Q ark- __ 
ve şima.l Beyaz denizlerine bağlanmış la Mosk~~a kanalına do~len Volga. tedir. Bunun için. eski fakat kafi olmı
olacaktır. · Oka ayagıle betekrar Gorki de asıl Vol yan Katarina kanalinin yeniden ve tev 

Yukandn t:ırif etlii!imiz DnyPper _ ga ile birleşir. . sian inşası icab etmektedir. Bu suret-
Bug _ Vistül kanal yolu Rusyaı:ian ziyn- B~nlarla beraber Mannsky kanal~ - le Pe~ora. Wyçegdlf ve Kanna kaynak
de Alman nef'ine ol~n Karadenizi Bal- nm ınşas·na da başlanmıştı. O vaktıle larında muazzam bir su rezerövarı ile 
tığa ba;rhv, cakt·r I'.ünkü l".ı kın lın 1 799 da. Bü~ük P~.t~ tarafı~da:1 açıl - bağlanacaklardır. 
Brestlitovsk"t:ın Danz'rr'e k<-dar ola~ mıştı. Şıındı de buyuk gcmılenn geç- Bu muazzam mesai bol Rus amele -
ve umumun üçte birinden biraz dah:ı mesine müsaid olacak surette genişle- sinin ve bol Alman mühendis ve tek
fazla olan kısmı bue-ün Almanların i- tilmektedir. nisyenlerinin yairdırnlarile ilerleyip 
da resindeki yerlerden geçer. Di ver Şiiphesiz Moskovanın beş denizin baş.ırıldıkça Alman - Sovyet iş birli -
Don _ Vole-a kannh ise hemen ~·alnız büyük iç limanı olmaSl için dahn çok ği, 'Jir nebze daha. kuvvet bulacak ve 
Rus menfa:t'i bakımından .Karadeniz- emek ve zaman lazımdır. Bugün de istihı:al olunacak bol petrol, bol de -
le Balt·k de.nizi arasında irtibat vücu- islerin hangi hadde geldiğini de bile - mir, bol maden ve bol erzak istenilen 
de ~ tirir. miyoruz. Don - Volga ka'lla1ı da her miktarlarda istenilen semtıere gönderi 

Fakat Sovvet Ruc;vada on b;nlerce ne kadar yalnız 100 kilometre kadar lebilecektir. Yukarıda söylediğimi: gi
siyllsi f'~re :4ctır,1malda veva ~Pni le~ - ise dt- bun"un insasında büyük teknik bi }Jütün bu işlerin olup bitmesi için 
tip 1c;lah ed'lmek•e ol&'n ~anaıı:rr P~' .- rri.içlilk1C'r kPndini göstermektedir. La- çok C'mek ve çok zaman lazımdır. Fa
ramı yalnız \ ukanda tarıf ettıkle?~ı- kin Sovyct Rusyada karın tokluğuna kat bir dakikr..da olup bitti mi !ngilız 
zi a,..-;n, daha birçok cahşma!an ıç ". çalışmak mecburiyetinde olan vüz bin ablukasının srtlk ne işe yarıyabilece -
almaktadır. Bu kanallru" profmımı bı- den fazla• c:iyasi esir vardır. Bundan ,v,i so~ulabilir?!. Böyle bir vaziyette İn-
tince d~n~zler~e~ uza~ ol.an M ~ ~ n baş~n müttefiklerin şimdiki ~di"'le::i E'İli"ler:n hala süren ve ihtiyat namı 
beş den zm buyuk bır lımnnı hal ne ve ı~i tutuş tarzlarile, Almanlarla Rus- verilmekte olan tereddüdlerine hayret 
gelmi"i olacaktır. lara clenil vnlnız bu k 11 etmemek mümkün olamaz. 

R Al ' ' ana ar pro'!ra -
Sov~et Rusya Ye Sovyet us ~ - mını ikmrıl i~in h<1tta daha bircok bü- ..................................... ~~:.~:.~:.~:~~ •••• 

man kanallaT profu"amının b m€m. h vük ve ·'~Ç i~leri bacarm k · · b'l 
l
.nd k • k"l • A.. .,l.,rı ı:- a ıçm ı e Üç vapur ithalat eşyası geldi 
ı e ac: en ve sev u ceyşı w' " 

daha ilk elde göze çarpar· çünkü Sov- muhtaç .oldukları zamanı bol bol ve -

t R Al k .. "k 'ha b g"m··e recekkrı muhtemel görülebilir ye u~ ve man ·ucu r ~· - · 
ıi (muhrib ve denizaltları) Şımal _ Nitekim S vyet Rusyada. hem do-

Dün ıımnnımıza Sovyet bandıralı blr v:ı
purll\ klr.wevl ecza. kend1r, sinem:ı. filmi. 
maklnc aksamı, hayvan kfirklerl, Bulga:
bandıralı Bulgarya vapurlle kara biber, rnc. 
vadc!ı gıdo.lye. ham deri, kopra, ham lftstlk, 
kakule, karanfil, Felemenk bandırruı Rhea 
vapurl!e cıım, kağıd, kimyevi ecza, p:ı.muk 
mcn.cıucat, demir eşya; ham deri, kimyevı 
ceza, elektrlk malzemesi, radyo nks:ı.mı 
flldtşt, eun'i ipek ipliği, deri eşya, boya ve 

yer bitirir. 

Müflisin karısı boş dUşUyor ! 
Avrupa devletlerinin bazılaırmda 

tertib etti1er. Kutub tenezzüh gemileri 
müsaid mevsimlerde buz denizine yakın 
yere kadar gitmektedirler. 

lst:rahat müzesi 
bir erkek iflas ettiği zaman karısı o - Amcrikada (istirahat müz.esi) isim
tomatikman ondan aynlmış addedilir. 1i bir müze mevcuddur. Bu müzede ~a 
Kadın kocasne birlikte yaşamak arzu nape. koltuk. yatak. karyol~nm bütün 
ediyors"- yeni baştan izdivaç tesçili dünyada yapılmış olanlarından nümu-
yapt•rmak mecburiyetindedir. neler bulunmaktadır. 
····································-·········-.. ----·························--·--·-............. ... 

L SLER 
Okagucularıma 

Cevablarım 
Ankarada E. M. M. F. ye: 
Dernek oluyor ki, sen yanlıı düşün

müşsün, onun ssna karşı hiçbir alaka· 
sı yokmuş. Aldığı mektubları annene 
vermekle de, senin mütenındi i.z'acla
rından kurtulmak istediği belli. Onun
la alakadar olmazsan, iyi ederıin. 

* Ankarada A. S .. K. ye: 
An'aştık kelimesinden kastettiğin 

rnnna, onunla nişanlanmak ve evlen
mekse, bunu ailes;ne bildirirsin, onlar 
da seni kızlanna muvafık bır koca bu
luyorlnrsa evlenirsiniz. 

* Okuyucularımdan O. A. H. A. ya: 
Her anne oğlunun evlendiğini gör

mek ister. Bunun için anneni kaba
hatli bulma. Uzun zaman nişanlı k3l
manıza ben de taraftar değilim, evlen
mek kararını verdinse, evlen. 

* Hallnı Kaplan yarı mensur, yan 
manzum mektubunu şöyle beyitle bi
tiriyor: 

Hayır Hallın Kaplan, b:ına ge'en 
mektublar ne olsa okurum ve cevoıb 

veririm. Senin mektubur.u da oku
dum ve dikkatle okudum. Fakat cl'vab 
verecek değilim, çünkü sen sualleri· 
nin cevabını gene kendin vcrmış:sin. 

* Adanada T. San imzasHe mektu) 
yazan okuyuca: 

Her şeyi olduğu gibi görmek clZE'm 
dir. İnsanın kendi kendini bıJdtğı ha 
kikatin zıddına iknaa çalışması garıt 

olur. Çünkü hakikat daima hakikattir 
Tahrıfıne imkan olamaz. 

* P. T. ye: 
Kızım, 

Hayal dalına hakikatten tatlıdır. 
Fakat insanların ravalleri:1de kurduk
ları her şeye eri k istem leri, ha
kikati hayal derec nd~ bulmadıklan 
zaman nevmid olmaları yanlıştır. 

Düşünecek bir YS§t3Sııı, hakikati 
hayalle mukayese etmekten vazgeç, 
başka hakikatlerle mukayese et. 

Anladığıma göre arkadaşlarına nis
beten daha çok taıihlısin, <'nlardan 
iyi bir vaziyettesin, bu senin iç;n mem
nuniyet verici bir netıci! dC'ğil midir! 
Daha ne istersin? 

BevftZ denizi. Baltık. K~adeniz, Azak :Uya \;e hem batıya akan Maniç ırma
ve w Haz.ar denizleri arasında istend ği ,gmı kanala tahvil suretile Hazar de -
gibi sevk ve bir taraftan diğer tarah nizik Karad niz arasmdaf ikinci bir su 
tahsid edHchileceklerdir. Yapılmakta• yolu rnuvasalası vücude getirile~ektfr. 
o1a~ bütün kanalların ölçüleıi buna t;ö 

1 
Nihayet Dwintı ile Peçora da yeni k:ı'

-.edir nallar sistemine bağlanmaık istenmek- vernl..k, çiçek .. ağanı gelı:ni§tir. \ 

~Kalem aldık, mektub yazdıkı. 
cÇöp sepette soluk aldık .• TEYZE 
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C::E DE: IB İ V A T:=J 
• 

(Genç - ihtiyar) meselesinde 
"Horoz öttü, dava bitti!,, 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
... Ne ıudur, ne bu, ne masaldır, ne ı Haniya eserleri? Yokın~ ki veninler. ı namadı. cServeti Filnun> iki nüshadan 

hayal, .sadece hOf bfr sadadır. Ve o sada, O halde ne idi o yaygara?.. beri gene eski Mağazin şekline ginli. Ede 
ıan'at ikliminde, aksı devam eden bir 1 Yarabbi! Neler dememi§lerdi! Gün - biyata gelince, ancak vaktile Üdebayı 
ceser> dir. lerce ( cSon Posta> daki anket cevabıan Cedide ve Fecri!ti devirierinde olduğu 

Ne yaz.ık ki bu son edebiyat ıüriiltü - meydanda) ne çirkin, ne gülünç sözlerle gibi, yalna sayfalar ayırabilecek" o aay
ründe o li.tif ahengi işitemedikdi hala 

1 
dünkülere hücum etmemişlerdı! Kimi falara da kılığı kıyafeti yerinde, manalı 

da işitemiyoruz. Kim bilir belki, edebi - tanırunış büfün edebiyatçılara bir keşkül yazılar girebilecek.. · 
yata yeni ses, yeni ruh, yeni canlı1ık ge- açıyor, başkalarını ianeye ve Kı.ıılayı Tasfiyeci gençlere, bir buçuk aydır ce
tirecefi.z diyenlerin içinden yarının bir • yardıma çağırıyor, kimi şu istihzayı, ki- ı serlerinizi bekliyorum> diye seslenmek -
kaç san'atka:,ı ç~~ab.i~c d•yorduk. Bun - mi bu küfrü savuruyordu! cServeti Fü -

1 
ten çenem yoruldu idi. Bakıyorum kı, 

lar sadece dunkülen ınkAr etmekle kal- nun> da ise ben hallerine seyirci idim. benim her eserden bahsedi~irnde karşım
rruyacaklar, herhalde bir ,eyler yarata - 1 İçimden gülüyordum da.. ne resimler, 1 daki genç kafalardan biri ortadan kaybo
caklar diye düşünüyorduit. Başka türlü ne başlıklar! Birkaç şöhretli isim, isim _ l 1uveriyordu. Her cEser> kelimesi gittik -
düşünmeğe de imkan yoktu. Çünkü id -

1 
!erin üstüne de yeter damgası! Bir ser _ I çe bunlara bir bomba tesiri yapmağa 

dialan o kadar fazla, hücumlan o kadar name: Edebiyatta anafor! güzel birkaç başlam~tı. Hepsi birer sığmak arıyorlar
yüksekten ve hattı saygısızca, hele ken- •şiire mukabil bir sürü manasızlık! Hika- 1 dı. Neden? Çünkü, birkaç ıstisna hari -
dilerine inanışları o kadar aonsuz görü - ye ise hiç yok! Fakat içlerinde benim ı cinde, eserleri yoktu. O halde ııe diye o 
nüyordu. 1 gibi gözlüklü bir edebiyat muallimi var müthiş gürültü ve iddialarla ortaya çık
• İşte bunun için, bütün bu iddialar iO- ki yaman: Aldı eline kalemi, Orhan Sey- mışlardı? Neticede, ben bile, bunlardan 
nunda neticenin bu derece hüzün verici fi ile Yusuf Ziyayı batıracağım diye uğ- karşımda kala kala üç kişi kaldığını gö
olacafını kim ke.stircbilit'dL! 1 raştı durdu. Üç asır evvelki mısralarla 1 rürsem, başkalan, hiç beğenmedikleri, 

Baıı:ıyorwn, ?~ad.~ hi.11 tek_ eser ve - Yusuf Ziyanınkileri mi karşılaştırmadı, hele okuyucuları onların mevhum eser -
renlen yok. Gürültüle~~ne ~elince, attık her iki şairin başkalarından intihalleri lerini hangi meçhul deryalarda araya -

Mart 1 

DIİZA.B ........................................................................... .. 

intizam delisi 
.................................. Yazan: ismet Hulos; 

o da kalmadL Zaten gıırültüye devam kadar kendi kendilerıni taklidlerini mi caldardı? 
e~e~er de kim dinliyecek ki? Ne ~a:ti~ isbata kalkacağım diye didinip terleme- İşte artık bu bahiste son fikrimi ıöy- D.a,ğını~ fena şe~dir. İntizampe:- ı Dön.sem söylesem nasıı olur? .. 
bır iflAs! Aı_nma ben ~nl_ara _bu tehlıkcyı di! Ben ise gene içimden gülüyor ve lüyorum: Bundan sonra başka gençler ~er:ıkse ıyı. Fakat .. mtı~amp~rv~r fazıa . Nasıl içleri rahat ediyor bilmem 
evvelce de _ışaret et~ı~t~ ıddlanızı. ~- garb edebiyatında bir mukayese ile §ÖY- gene ayni terane ile ortaya atılamıyaca.ıt- 1 ~~ııamperv~r~ gosterırse ıntı~ d,le~ kil .. . . 
cak eeerle ısbat e~e~ılırsınız, yoksa ışı - jle düşünüyordwn: lardır. Yani, dünküler bize sayfalarını li~ olur'. O ı~ mı ... fena nıı? ~umun~yı 1 ... He:nen donmelıyım, fena kaqılal'o 
niz dumandır de.ı:nıştım. Anlamadılar, ha V 

1 
. ,. ik. k d kapamışlar bize hak vermiyorlar diye eostereyım, hükmü vermek sıze kalsın. ı !arsa bagırır, çağırırım. 

• 1 er aıne m şu ı mısraı na a ar s:ı- ' t · ·· 1 Ah · ta ettilerl 

1 

d dir .. 
1 

d ' - . fiki. k d h k . bağıramıyacaklardır. Biz işte onlara o ı ntızamperver (bundan boy le bu ya- .. · , ne diye kapılarını çalıp bu ne 
e , soy e ıgı r ne a ar er esın d int' tAb· ·1 f zı · ı· al tt • d . b -* d.. ·· - . .. r -. fiki di .. J 1 hakkı fazlasile hattA kendi şahsımıza zı a ızaınperver tt ırı e a a ın ı- ı rez e ır ıye agırmadı.m. 

Bu cençler, dünün eser bırakmış ve ikuşuneceglı 
1
ve soydıyebü~~tü~ r 

1 
r:. oyde bile hücumJ.arı 'davet edecek kadar ver - zamperveri kastedeceğim). Tam bu sırada bir ayakkabıcı vitrini· 

hAı• da akt d d en nası o uyor a n anto OJıler e ,. ı· h . ·· ·· ru· . 
tt "- eser yaratın a evam e en b 

1 
t yf . ? dik Çünkü samimiyetle gençlerin eser '.lD ızamperver, er şeyı muntazam ne gozu ~. ayakkabıcı vitrine koydu-

.. 1...-
1 

. ld k be nl . . un ar, en mu ena sa a'ara gırıyor .

1 
· ·· ek :-4-- k d. d b k 1 d ğu üt üt akkab ıo~uet erme sa ınr en n o ara ıtı - Çün. k.. .k. . yaratmasını, yaratabilmesini özlüyor - gorm ~loOa.. en ın e, aş a arın a ve Ç Ç ay lar arasından bir çift 

d 1 ta . ed 1 d . ...1:- B u musı ısı var. 1 h d k d isk inin. b. kini .. k a nıye en er arasın :ı ıu.u.u. aş .. duk. Eğer bu davadan en sonunda böyle er yer e... a ın arp ın ır te oteki te in-
kaları eibi hiç birini tehzil• de kalkma- L~ lune blancht?. elleri boş olarak çıkıyorlarsa artık kaba-

1 
İntizamperver evinden çıkarken rnun-

1 
den bir santim ileriye koymuıtur. ı 

dıın. cSon Posta• da çıkan yazılarımda Luıt dans les boıs hat bizde değildir. G:inah bizden gitti. tazam hareket eder. Şapkasını sağ elile - İntizamsızlık bu olacak ıey mi? 
onları verimli bir yoıa sevketmeğe ça - Beyaz ay Davaları ilse suya düşmüştür. Dünküler, portmantodan alır. Sol elile ba§lna giyer, Bir kere göıü takılmıştır. Yür.iyemez, 
hştım. İçlerinde -eğer varsa- hakiki Parlıyor korularda gene rahat rahat eserlerini yaratabilir- Te sağ elile kapıyı açar. Bu hep böyledir. ayakkabıcıya girer: 
değeri olanlar böyle ağabey ve baba na- M ler ve hiç değilse benim yüzümden ka _ Tesadüfen bir g.in sol eli portmantodaki - Vitrinde bir çüt kadın iskarpini 
ır.i.hatlerinden pek Al! istıiade edebilirler-

1 
ısralar~ yoksa netlen yaşasmdı ?. . . vuştuklan bu rahat Jçin bu defa olıun fapkasına uzanacak olsa ve tam şapkayı gördüm. Hani lAci'verd, kırmızı bağlı. 

di. Yazık ki edemediler. şte Y~~ .~~lin Ah_r:ı:e~ .. Ş~aybliğını, ı hakkımda hayır dua ederler! ı tutacağı zaman işin farkına varsa, elini Ayakkabıcı anlamıştır. * yahud Koprulu Fu.adlıgını ustüne alan t · · 'bi b. d b . k h ç k b 
. . b. >!r d ikı. baş mün~kkidin bilhassa anlaya.ı:nadıgıy Maamafih tekrar ediyorum, bu dava- a eşe ~li~şi gr tır ır enk ıre çe nler, le- R fl ı darkia!ımkumı ayım: 

Başlangıçda hep.sının ır a5ız an ş u- . . . . nm bir tek faydası oldu: 0 da yetişmek- men sa6 e n uza , şap ayı onu a a ır. a ar a tulara dogru yurur. 
yeti fU idi: Bize gazete sayfalarını kapı- f buıdur. San~yor .ki, fikir fıkr~'. ~ayal ha- ı te olan başka birçok gençlere' kuru gu- _ 1 Sokağa çıkar. Eldivenlerini elinde tutu- - Hayır, hayır onlar olmaz, camekan-

a] __ , ___ ,_ al k ya~, his hu;se benzemekle butün eser - d D"kk tı bak · d k. · · 1 yorlar, mecmu ara yıu.llAIUuı.ıu..ı. rna . . . . rültü. ile hiç bir şey kazanılamıyaca~mı yor ur. ı a e ar. a mı verın. 
. 

1 
K 

1 
·· ler ıntihal edilmiş olurlar? A kurum o .., E ah' A kk b t dd .. d .. ·· istemıyor ar. apı arı açın, o zaman go- .. • isbat etmesidir! İşin pedagüjik tarafı da - yv . ya a ıcının ere u unu gorunce 

receksiniz, ne ~rler ortaya çıkaraca _ zaman .. dunyada kaç eser ortada ka~ırdı? 1 budur. Şimdiki halde bu vaziyete ilAve Eldivenin bir teki, öteki tekinaen kendi elile camekanı açar. İskarpınin t&-
lhzl Hele şıır denen cevher her ~eyden zıyade .. ' biraz !azla sarkmışhr. Durur, iistüste kini e1 ıine alır bakar: 
a• · musikisi ile ölçu .. lür Bir air 0 kı ti edecek başka soz bulamıyorum. Horoz · • . 

İşte o vakit, ilk olarak ben, cServeti . . . . 1 .. . ymeA öttü dava bitti dem.ektir. koyar, dikkat eder: - Beğenmedım. 
tü yf 1 onl b akt 

. ihtımal elde ettikten sonra otesı bof la- ' . . _ Acaba muntazam tutabildim mi? Tekrar camekana kendi elile bırakır-
nun• un sa a arını llr.l ır ım. k d d z . . . Hahd Fahrı Ozansoy 

Haydi buyurun, dedim, caerlerinui gös- ırJ 1 ~· ortakkiı.kıntı~adı~:~ aramakla yo- ... _...................................................... Gene düzeltir: ken öteki tekin tam hizasında olmasına 
terin! ru aca6ına, et e gır ıgın sahada o şi- Limanlar Umum Müdüril - Ha oldu. dikkat eder. 

cServeti Fünun• dan sonra Tan gaze- irlerin estetik zlflarını ortaya koy! El - Ankaraya gitti Birk~ adım atar, bir binanin önünde- Gönlü ferahtır. Ayakkabıcıdan çıkar. 
tesi açık bir davetle heP-'iru ç-tu"dı: Ge- ~ ~~liöy~eıe;:_ bulabilirsin. Her pirde Limanlar umum müdürü Raufi Man- d'ir. Pencerelere bakar. İki pencereden Bir tramvay ge~tir. Tramvaya bine:r. 
tirin eserlerinizi, neşredeceğiz! . ~ ~ t'~ ~t yaln~ .. ,bunMunlamki~ ~e j yas dün Ankaraya gitmiştir. Limanlar u- 1 birinin perdesi daha yukarıda kalmıştır: Tramvay tenhadır. Tek kişilik koltuk.-

Fak t d 
.. kü·ıerd ki b h.. - ·yetlere yı ıs a e ş 0 urırun 1• ade bır ·· d·· - A k d 1. 1 ·d - Ne intizamatzlık! !ardan en öndekinde bir kadın, en arka-

• un e u usnunı , t . b' L.:~t:' d- ak bü' Ü m'Ulll mu uru n ara a ı.man ar ı are-. . . tıl ., san a eserı ır c·uu. un> ur anc t n I .. . .. . Bir kere daha bakar· dakinde de bir erk k dır Boo::ı. erlerın' 
mukabil bu ıddıacı gençler ne yap ar. h r d tetkiki lA.zım r 'Ak . akd. sinin yeni sene butçesı uzerınde VekA - · e var · r Y 
Son haftaya kadar tamamile ıerbest bı- I da ınd e d b' bge ır. bs~ t _ ır - , Jetle temaslarda bulunacaktır. - İnsan dikkat eder de fk!aini de hi· intizamını bozmamak için tam ortadaki 

...11- S • ti _,_ e, ava, sa ece ır atırma ır hucum . f . , .. .. g tı·rir kıolt v t K d'·kı·· ı· raktJ.lun yazılannu.a c erve ı: u.u.Un»U 

1 

d dır B d d ' ka Dığer tara tan lıman ar umum mudar- zaya e · uga o urur. on u or ge ır: 
bir takını acayib yazılar, reıımler ve ulu 

1 
avas~· · ~an ~·~e1se~,Nne ar ,_.dkaş- lüğüne bağlanan İskenderun lunam hak- Başmı iki tarafa aallar, yürür. Yürü- - Bilet! · 

orta llkırdı yığınlarile doldurdular. Tan ı arın ır §ey azana 1 ır er· asıl ... ı a- '.kında da yeni bir proje hazırlanmışt1r. dükçe zihnine yer eder: Cüzdanını çıkarır, muntazam sıralan.-
da ise yanız gülünç bir beyannameleri i-ı zana.madılar! Umum müdür bu projeyı alakadar ma - . - Ne ~Y_e ka~ı~ ~alıp perdeİerin bir mış liralardan birini kondüktöre uzatu. 
le bir karikatür neşredebildiler. Evet, nasıl ki hiç birisi bir ıey kaza - kanılara verecektir. hi.2aya getırilmeruu ıöylemedim?.. (Devamı 11 inci sayfada) 

Uzun bir mukaddeme yapmadı.. •Son Posta. IWI tefrikası: 47 - Ne yaptın İhsan? 
ke11disinin de hayatta yape.yalnız bir • Dij e bağırıp kendimden geçtim. 

insan olduğundan bahsederek, benimle E UN IE 'l"ı·W, Şakaklarım, kollarım. göğ.süm ko· 
evlenmek istediğini söyledi. Bu teklif . n · . ft.' lonya ile oğuluyordu. Göz kapaklarımı 
benim nazarımdaki hüviyeti ile tezad "' müşkülatla araladım. İhsan bana bir 

teşkil etmekle bermber, çirkin değildL Gu··· INl ... A., .H.•A .. a l ~"I ~~~ cana\•argibigözüküyordu.: 
Birdenbire red «!vahı veremedim. ft. K A ~ - Üziilrne. kendini harab etme bu 

Düşünmek için müsaa~ istedim. Ve.. kooar! Nasıl olsa evlenecek değil mı.. 
uzun uzun, düşündüm. viz? 

Artık tamamen kani olmuştum ki, • • Diye beni teselliye çalışıyordu. 
bir genç kız, bir genç kadın çalışamaz. tevlid ettiğini aöylemeliyim. İçimde mişti. Ben de gitmek mecburiyetinde omuzun~ dayalı kendimden geçiver- Evet, biraz müteselli oldum. Bu gtt.. 
Çalışmak için namusunu bir tarafla bir eziklik duyuyordum. Sevinmemiş- kaldım. Bana İhsan refakat ediyordu. mi.şim. nahı ödemek, temizlemek mümkUndO.. 
bıra-krnası icab ediyor. Bir genç kız. bi~ tim; lakin pişman da değildim. Acaba Erken dönecektik. Gözlerimi açtığım zaman... Bitkin bir vaziyette eve geldim. İ1d 
genç kadm bir erkeğin himayesine mu tam bir sevince içimde Tarıka aid si- Çok çok dansettiğimi, üstüste şarab Oh, tüylerim ürperiyor. çıldıraca- gün yattım. Üçüncü gün rengim soluk 
taçtır. Evlenirsem. vaı.dyetimh düze- linmiyen bazı hisler mi bu ezikliği ka- ve şampanya içtiğimi habrlıyorum. iJm.. hatırlarnıya bile tahammül ede. kmk bir halde bankaya koştum. İhsan,. 
linceye kadar beraber çalışırız. O kocam tıyordu? T tl b. h l k .. d ·w miyorurn. 1 b . h 11 li dik B b 
olunca herhangi bir şekilde rahatsız a ı ır sar oş u ıçın e ı m. y b a u işı a etme i . a am duyar--
edilmem rnevzuubahs olamazdı. Bu karar yalmz başımı d;inlemek, İlk defa içimi tıka basa dolduran ii- a ancı bfr odada ve bir karyola- sa yüreğine inerdi. Lakin h~yret.. İh· 

Babamın hastahğınm vahim bir saf- biraz olsun üzüntülerden. sıyrılmak züntülerden. hatıralardan sıyrılmı,, daydım. Çnçıplaktım. Silkindim. Rüya san bnna ga~•et soğuk duruyordu. 
haya girmesi. bu tasavvurumdan ha- şeklinde iyi bir netice vermışti. İhsanla hafiflemiştim. Gülüyor, mütemadiyen görüyorum zannettim. Başucumda İh- Paydosta: 
berdar etmekliğime ~Ani oldu. İhsan daima derd'leşi.yor. içi.mi dökebiliyor- gülliyordurn. Gece yarısı çık.tık. Duan san duruyordu. Gözleri vahşi parıltı- - İhsan beraber çıkalım· 
beye: dum. Hiç bir ~kilde rahatsız edilmi- beni evime bJrakac:lktı. Ayakta dunı~ larla ışıldıyordu. DPdim. Reddetti: 

- Peki! dedim .. yalnı:ı babam gene yordum. Bankadtt Dedikodular almış cak halim yoktu. Başunı müşkülatla ~Karyoladan. ~lamak i8ted.im. Ne - Bu akşam işim var. 
buhranlı devrelere girdi. Biraz düze- yürümüştü. Evlenmek tasavvurunda dik tutabiliyordum. Otomobile biner mumkün .. ~limın artası.ndan kalkan - Muhakkak konuşmamız lfizım! 
lince kendi~ine açacağım. Muha-lefet oldurumuzu söylememiştik.. benim b' b İh dü btr ağrı benı kıpırdamaktan menetti. _ Vnıkit bulursak başka zaman ko• 
etmiyecektir. Fakat ona söylemek vazi- İhsa~ın metresi olduğum şüyu bulmuş- ınm.~z Göaşınık kslanın oınğıruzuncla. 

1 
ş- Arka üstü tekrar aerildim. Her şeyi anla 

f a· mi11tü· z apa arıma a sun er muftun Simdi . nuşuruz. 
em ır. tu. Aldırmıyorduk. Her saadet gibi. . . .. .. · artık ben. her zamanki Dnnup kalciını. Bu ne alakasızlık; bu 
hı~an muvafakat etti: her i.imidim her emelim gibi bu da bir asılm~ştı sgnkı .. hır türlu açamıyordum. ben değiJdim. Her şey bitmişti, kızlı-
- Zat.en biraz vakit kazana:1ım, serabını" me~er Bundan sonrasını hatırlamıyorum. ğwr., :namusum. bunu da ban en na ne ~a:id birb muameleydi. Ertesi .. ~n 

:ı 6 • • . • a. - aynı rıcada ulundum. Beraber yurur· 
müstakbel yuvamız için lhım olan ıey- ~snkamn senei devriyesi münase- Şimdi, bu satırları yazarken hicabım- muslu, en dürü.!t görünen btt adam ken: 
leri tedarJk edelim! ~tı~e bir eğlence tertib edilmişti. Mü- dan kıpkırmızı ke~fldiğimi bissedlyo- ya~. Başım yerinden kalkmıyor- _ Benimle ne konuşacaksın? 

Dedi. duru umumt. biltün memurların bu nım. Başıma doğru alevler çıkıyor. du; aAwnın içi puh, mid«m ajırlat- Dedı 
Bu kararın bende mayhoş bir sevinç toplantıda ha:zır bulunınaaım arzu et- Öyle bjtldn4izn ti, başını İhsanın lDılıfb· ( Aır1cası var) 
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Son PosMn.ııı zabıta romanı: 18 1 "Son Posta,, muharrirleri Erzlncanı 1 
L ikinci defa olarak ziyaret ettiler _J 

Erzincan 
• 

Nekleden: İbrahim Safa yenı 

V alisile beraber 
şehri tetkik 

Vali: ''Şu görd_ü_ğ_ü_n_ü_z_y_ı_k_ık_ş_e_h_i-r,-b-i-ze ıztırab kadar 
yenisini süratle kurmak enerjisini de vermektedir. 

Burada pek yakında bir mamure yükselecektir,, diye•' 

- Dosyayı götürecek misin? 1 Takib işi kendisine havale edilen 
- Elbet götüreceğim. Sana gelince. memur karşısında dikilince, daha o 

........., · ~- kımıldama Sami Şim- ağzını bile açmadan komiser Sedad va-
_,u yennoıcn . . . . r ladı 
dilik bütün muhabereleri keseceğiz. zıye 1• ~ • : 

U t · l · 1 · · g·rme - Izını kaybettin, değil mi? s ~ sana ış enn yo una gırıp ı - . · 
diğini haber verecektir. O sana ma- Dedı. memur, pek ziyade mahcub 
lfımat vermeden sen o:ılunıa rnnhabere- ve kı?!~_uı. başm~an geçenleri anlattı! 
Y 

· · . k lkm Uzun hır tereddutten sonra Sedad, biz-e gın;rnıve a a... .d. t d 1 v •• • • •• zat gı ıp saa çı an mese eyi sormıya 
Genç kadın mwıtehzı bir tebessum- karaı· verdi. 

l.e ilave etti: Saa'tçi, karşJSma polis ol<iuğunu söv-

(flaşta.rafı 1 inci sayfada) · 
dıklan için hepsi bulundukları sokakla- r . ". 4 

• - ·~-........ ~._.,...~~ 

~ ortalarına kadar enkazlarını serp
~l~r .. :11 geniş caddede üç kişi yanyana 
~.d~ezsıniz, keçi yolu gibi arka arkaya 
yur.ıyoı:uz. Hele kerpiç, tuğla, kireç kı
nntılarile adeta gıcın fazla kaçmış .sa
kıza dönen çamura bastıkça ayakkabla
rımız. bayanların son moda tahta pabuç
lanna benziyor. Hepimızin boyu en az 
bir karış uzuyor. Birer petrol şilebini 
andıran dört ~ felaketzede mandaya 
yol vermek için bir köşeye sıkıştığımız 
aırada mühendis Ata İlalan: 

- Vali, gidiyor, dedi.. konuşmak ister 
misiniz? 

Bir V8€onda ikamet edip, sakat istas
yon binasının küçük bir odasında çalışan 
vali vekilini sabahleyin zıyaret etmek 
istemiş, fakat bulamamıştık. Elbette ken
disile görüşmek faydalı olacak.. mühen
dis arkadaşın gösterdiği istikamete ba- ' 
kıyoruz: İki sıska beygir, arkalarına bağ
lanan külüstür bir faytonu çam.urlar 
içinde yürütmeğe uğra~ıyor. 

Araba bize, biz arabaya yaklaşıyoruz. 
Erzincan vali vekili Hilmi Balcıoğuna 
takdim.. kibar ve sevimli muhatabımız: 

- Şu dakikada biri!i beni sa&t!i Jiyen. kaşları çatık tehdidkir birisinln - - Demek, diyor; yeni Erzincanı gör-
dükkanınm önünde bekliyor! dikildiğini görünce telaşla ayağa kalk- meğe geldiniz. Ben de oraya gidiyorum. 

- Bereket versin ki senin o taraf- tı. Gözlüg~ünü çıkarıp yen'ne koydu. B uyurun beraber gidelim! 
lard~ işin yok. Ellerini uğuşturarak cevab verdi: Arabaya binmemiz için işaret ediyoT. 

Genç kadın, hemen yandaki odaya - Evet. buraya gene o kadın girdi. Bizim 100 okkalık foto Cemal bindik-
ıeçti. Bura-da küçük bir çanta vardı. Fa'k:at ben bu kadını tanımam. Her za- ten sonra dingilleri gıcırdayıp, sağ tara
Duvnrda ~ki bir ayna asılı idi. Çanta- man gelir. nazik bir kadındır. Benim fa biraz daha yatan arabaya endişe ile 
da ihtiyar bir kadına lazım olacak her dükkanımdan geçip öteki yola çıkar. bakttğımı görünce, gülerek ilave ediyor: 
teY hazır duruyordu. Yalnız bu değil. Polis, hiddetle sordu: - Vilayet otomobili felaketzede oldu-
birisinin hüviyetini. şeklini değiştir- - Peki, senin dükkanın yol !5eçer ğ'undan İstanbul.a gönderdik. Araba bizi 
mek için elbi~eden başka evrak ve ve- ham mıdır? Ne münasebeti var? Bu çamurdan kurtarmağa kafi geliyor. Maa-
laltk te -nüfus tezkeresine kadar her kadını tanıyor musun sen? ımafih .sağlamdır, buyurunuz. 
~- hazır duruyordu. - Hayır. amma müşterimdir. Bir !Mühendis Ata İlalanla biz de biniy°" 

Ciddi bir tehHke bftşgösterince. usta i'lti defa saatini tamir ettim. Pek nazik nız. Na.Zbwr df.Lkkdnı ön.llnde mıli tJekili ue mühendis muharririmize damlara klıplanan 
ile çırak1an burada bütün emniyet ter- kend; halinde bir kızdır. Ne olduğunu, .Vali vekilinin i~ ~ar~ılaşmad~ üzeri- otuldu aaçl arı gösteriyorlar 
ttbatını bulabilirlerdi. kim oldu~ . .mu bilmem, amma galiba bu mızde bıraktığı musaıd ıntıbaı ı::oyleme- Saydığım dOkkAnlar mallannı yerleş- daireleri inşa ediliyor. Şimdiki hald b 

Aleksandra. yahud Sara binadan dı- taraflarda oturuyor. Beyoğlundan dö- J.i~ .. Yeni ~rzinc~~ sü~atle kuracak e- tir:mişler, müşteri bekliyorlar. Yf'ni bak- tanesinin ikmaline çalışılan bu d ~ leş 
k b Ik" " d ner:ııyı fazlasıle h3.mil bır zat le dükkAnının ~- t•_ aıre er 

~ıya çtktığı zaman kır düşmüş saç- ner en e ı ta ca ded~n dolaşıp ÇL- . . • • •• , al 4Ul .ustanbıu.ldakilerden 35 metre uzunluk ve ıo metre genişlikte 
lan, eski ve uzun siyah elbisesi ile ta- kacağım.ı'. buradan geçiveriyor. Yolu - Eliınız~en geldiği kad.ar çalışa~ağıı farkı yok hani .. kut sütünden başka her bir katlı ... 
nınmıvacak bir halde idi. kısaltmak için... Ben de ses ç1karmı- ve burada bır mamure halinde yem Er- ,ey var. hattA bira bile.. Aklımda iken vali vekil' 

J • .. k lt ğ' di ş .. d'" ı ıue sorayım 
Kapıdan sokağa çıktığı ve köseyi ;vorum. Müşterime kolaylık olsun diye. ~c~nı yu se e~e ız: yor. u gor .u- Bira bile deyişime ıaşınazaınıı tabit.. hazır yanımızda şehrin genç sıhhiye mü~ 

· S d d h'dd . . . . ğünuz yıkık şehir bıze ıztırab verdıği +-....__buld b ' bi ünak bırak d"rü d döndüifü zaman yan gözle sağına batk- e a , ı etını gızlemıye çaltsarak: . . . .. ' .. .liluuı a ır ra m aşası a- u e var: 
ı::- • 0 .. t ki ld h . · kadar yenısını sur.ııtle basarınak enerJı· k b JınioılM'lr Ekisik lmD•.,. 

tı. Saatçınm bir!z ilerisinde bir adam ~-;-- .e .. yo a'. ~gı eve girip çık- sini de katmaktadır. • ra uraya ~. .r~.ı.n.. . 0 
. ~.., - Bir takım hastalık rivayetleri duy-

hAia elindeki gıazeteyi göooen geçiri- tıgmı hıç gormedin mı? Yeni Erzincanı birbirindeTJ. ayıran de- cHa~~> ~zm ıaıyellllde bırarun duk. Tifüs fazla, diyorlardı. Doğru mu? .. 
yorifu. Bu adama 1Aka11d ve müstehzi Saatçiden hiç bir şey öğrenmedi ve miryolu üzerinden geçiyor ve yeni Er- havayıcı zarurıyeden (!) 0~~ğmı ~!) Hem vali vekili, hem sıhhiye müdürü 
son bir mtıar attrktan sonra yürüdü. Sedad bu genç k~dının fevkalade mahi- zincana dahil oluyoruz. Hilmi Balcıoğlu öğrenerek fazla endişeye (.) ~~§!Il.8Dllf- tekzi'b ediyorlar: 

· Sed dl ran t· ı li d t · tik. Burada mtfuzulen bira görunce ıay- . Komuıer a a taharri memuru e ır oyun a e n en amam1!e kur- elile inşaatı ifaret ediyor: . . . İst . - Kat'ıyyen.. ilk zamanlar bir iki 
Ali Osman~ bu ~emuru. ihtiyar ka- t~.ı~uş oldu~u~a kan~~t getirdi. Yalnız _ Bakınız barakalar süratle kurul- ~dı~tıyarl anbuldıki pmatayı hatır- vak'aya tesadüf edildi. Bu her şehirde sö 
dına ehemmıyet bıle vermiyerek gaze- butun bu hadıseler ıçınde onu teselli maktadır. Şu yol üzerinde gördüklerini- . . .. .. rUlen idi vak'adır. Esasen hastalığın ya-
tesini süzmekte devam ediyordu. eden bir nokta bazı şüph~Ierinin kuv- zi devlet daireleri işgal edeceklerdir. Tuhafiyeeı d'ükktnı, allı ıüllii buma- yılıınaması için daha evvelden tedbırler * v.~t bulı~ıUŞ ol.masm<lan ibaretti. Bazı Nafıa ile hususi muhasebeyi yerleştirdik. !arla tı~a ~ dolu: alınmıştı. Şimdi hiçbir tifüs vak'ası yok-

Komiser Sedad, hiddetlenmek husu- şuphelerı de tanıamile zail olmuş. ka- Peyderpey diğerlerini de yerleştireceğiz. - Mi.işten oluyor mi? tur. Bunu Kızılay sertabibi de tasdik e-
9Unda kendisini zeptetmesini bilen na. naat halini almıştı. Şehrin mühim bir ihtiyacı olan otel de Diye sordum. decektir. 
dir adamlardan biri idi. Fakat bu sa- Bey0ğluna doğru yürürken zihni bitmek üzere.. - Kenüz gelen giden yok, cevabım Filhakika, Erzincanda, dedikodu.su 
balı. kend'ini asabiyet.E kaptırmakta nas~l bir tuzağ~. düşürülmüş olduğunu Fakrüddem hayvanlar, arabamıza bir verdi ... inp.llah olaca.k.. . j yapıldığı şekilde, tifüs ortalığı haraca 
yerden glSğe kadar haklı idi. keşıfle meşguldu. Karşısıbda son dere- dilenci müz'i.çliğile yapışan çamurdan Yemden kurulan, yenı hayat başlıyan kesmiş değildir. Şehrin sıhhati tamamile 

Eline geçen paketin içinden gazete ce mı:ıhir ve tertfüatı yolunda casuslar bizi müşkülatla sürükleyebiliyorlar. bir şehir n~ t~~ fl!_,Y·· inianı ye~ k.onuı- 1 normaldir. Hele Erzincamn koktuğu, lo-
parçalanndıin başka bir şey çıkmayınca vardı. Bunlınla yalnız başına uğraşmak Sordum: mağa, yem yurumere başlıyan bu çocuk dos havalarda taaffünden durtılamaciıjı 
yerinden fırladı, dişlerlni gıcırdatarak ne v:~1i~t>si.. ne iktıdar~ dahinrle idi. - Yollar için ne düşünüyorsunuz ~ karşuı~ndak~ .h~yrete dtişü~yor. !rivayetleri pek saçma .. şehirde kat'iyyen 
bir aşağı bir yukıtn dolaştı. Yüzü Fakat hır r.ınayet ve bır cerh hadisesi- fendim? Bilhassa bu yeni kurulan saha- Vali vekilinın etrafını bır kalabalık k<lku filAn yok. Zaten cesedler gömü1-
kıpkırmızı olmuştu. Yumruklarım sı- nin h_ahanesinden istifade ederek par- da hiç yol y-0k! sardı: Bunlar düklrA.n açmak istiyen kim- müştür. Taaffüniln önüne geçecek tecl-

karak kendi kendin~: lak hır rnuva.ffakiy~ti kendisine ve ar- - Hava müsaade ~er etmez blokaj selerdir. Bir 90lu diğer viUyetlerden birler de alınmıştır. 
_ Bir ~~yler oldu; bir feyler oldu . .. kartaı~larına hasretmek istiyordu. olarak yollan yaptıracağız. gelmişler. Erzincan fimdi, Amerikanın Köylerin vaziyetile yakından al!ka-

Amma ne oldu? Matmazel Aleksandranın odasında Halk barakalarının önün.deyiz. Vali ilk senelerine benziyor. Para kazanınaja, dar olan Hilmi Bakıoğlu: 
Di e söv lendi Bir satı.iye düşündü: vapı!an araşhrmalar hiç bir netice ver- vekili izahat veriyor: i§ bulm~a gelenlerle dolu .... m~aın~fih - Yarından itibaren de köylerde ba-

y ~ · b" k mP.d:. Hilekar kız, hareıketı'nderı evvel - Elyevm halk için 14 baraka kur- ta. yed elınde marangozluk gıbı bır b.le- :rakslar inşasına başlıyacağız! diyor. 
Telefonda gıeçen muhavereyi ır .ere 1m "' ku h 
daha zihn;nden geçirdi. Bu muhavere- odasında şüpheli ne va•rsa hepsini im- muş bu'ıunuywuz. Bunlar Kızılayındıq j zık varsa. a a6 a teşne ~mc~ ~zıı:·· Ah bir köyleri görebilsek .. ilk geHşi· 
nin her kf'limesini birer birer hatırlı _ ha etmi~ti. yakında 100 e iblAğ edeceğiz. Dükkanlar Halk_ barakaları fOseye muvazı ımıı- mizde buna imkan yoktu. Fakat bu sef-er. 

Punsi?<ma mc:ıtmazel Aleksandra da süratle artıyıor. Şimdiki halde bir ı dad edıyor. _Kı~J}aydan ,başka arz.u eden- Allahtan başka şey isteye imi ... iz ola-
yo~l~·hat1rlamadan sonra acı acı ~iildü: hakk.nda bazı emirler verdi. $a:ved ge- bakkal, bir tuhafiye, bir nalbur, 2 de- ler de kendılerıne bu tıp baraka yaptu- cakmı.ş .. sanki aklımızdan geçenl vail 

1 B' lec€'k olursa kendisini hemen hab~rdar mirci dükkanı, 2 fırın, bir de matbaa a- makta serbest! vekili gözlerimizde okudu. 
- Çok gtizel; dedi. Mükemrne · · · ır çılmıştır. Barakalardan birinde ihtiyar bfr ka- 1,..._ . . . kö 

1 
• • 

IVV"tık ~bi tuza~a du"'ştüm etmeleri için ... Fakat komiser onun . . ·ı b b t - "'ııcr mısmız Yen •ormeg~i? 
3'~~~ ıt;ı · !'< • • • b' k ' Arabadan indik. Halk barakalarını dın, ge1ını ve torunu 1 e era er o uru- 1 ıt t k ~- .. .. 0 

• 

A k k d t k .be ur ı:>dı'len ır He daha buraya ayak atacarr.na :ı.s eme IA:: soz mu? Can t rlı , <t ını a ı mem - .~ geziyoruz. İki oda, btr hel8.dan mürek- yor. Oğlu İstanbula ielakett.~ sakatlanan B . ... a ıyoruz. 
h b · b kl asla ihtimal vermiyordu. ' l uraya kadar geld kt arkada~hmndo.n l!elecek a erı e e- keb, derli toplu evcikler.. otomobilini yaptırmağa gitmiş. ı en sonra .. 

meli idi. Yapılacak başka bir şey kal- Soma pansiyondan Ali Osmana te- _ Kurulan evlerin muvakkat olduğu- - Nasıl valide, dedim .. rahat mısm! - O halde öğleden sonra müh,.,ndis 
mamıı:;tı. Bir tek ümid kalıyordu. IH:ı s- lefon etti. Acele onu görmek istivordu nu söylüyorsunuz. Şehrin yeri de mu- - Çok şükür, dedi .. çadırdan kurtul- arkadaşla beraber köylere gidebilirsiu 
yayı Alek<: .. ndra ile konuşan adamm Fakat taharri memurunu yerind~ bula~ vakkat mi? .. Başka yere nakli düşünülü- duk. Şimdi bir dam altın.dayız. Sobıı.mız ! niz. Emrinize vesait vereceğim. 
elinde tutmak .. . Yakalamak... mayınca canı sıkıldı. yor mu? da var, her şeyimiz de .. Allah devlete Teşekkür ediyoruz. Saat 14 de bir 

Evet, mademki bu adam dosyayı Pansiyon sahibinin elini s1karak - Hayır, artık şehrin Trabzon ŞOl5esi millete zeval vennesin! ' kamyon bizi (Yainızbağ) ve (Sarıgöl) 
gönderme-miş, onun yerine gazete ka- merdivenlerden indi. Talın kapıdan çı- istikametinde inkişafı tamamen takar- Şosenin bir tarafına devlet daireleri, köylerine götürecek. 
kJdl~rı görıderm~i. demek hala dosya! karağı sırada yukarıdan bir zil sesi i~it- rür etmiştir. gerisine halk barakaları yapılı:yoor, de-
onda idi. U. (Aı·kası var) Şimdi yeni Erzincanın çarpıındayız. miştim. Mukabil tarafına da jandaıma 

( Ar1cası var) 

Nusret Safa Coşkun 

• 
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(Memleket llaberleri] Gemliğin çok güzel bir 
köyü :" Engürücük Gemlikte milli teşekküllerin 

bir yıllık çalışmaları 

Uzunköprü de 
Yol faaliyeti 
Edirne (Hususi) - Geçen sene elek

triğini bitiren ve bütün dairelerini içi

Köyün ikişer üçer katlı olan 100 evi de önümüzdeki 
yıl baştanbaşa beyaza boyanacak 

Parti, Halkevi Kızılay,Çocuk Esirgeme Kurumları 
ve Ziraat Bankası halka daha faydalı hale getirildi 

ne alan mükemmel bir hükfunet kona'ğı ~mlik (Hususi) - ~lik..Bursa rarlarına nazaran ve bu seneden itiba
ve in~isarlara. aid büyük .?ir .. tütün de- şosesinin Ge.ınlikten başlıyan befinc:i ren. köylüye aid arazi işletilecek. zey. 
posu mşa ettıren Uzunkopru bu sene Km.sinde bu yolun cenubu şarkisi yö- tinler yeniden timar edilerek faydalı 
de yeni bir Halkevi ile orta mekteb in- nünde kuruJmuş bulunan Engürücük- bir hale getirilecek salma- kaldırılacak
şas1m üzerine alını.ş ve hazırlık hare- kövü altı yüz yıllık bir tarihe maliktir. tır. 
ketine geçmiştir. u;.urbey köyünün müessisi olan U- Bu köyün başlıca geçim vasıtası zey-

Bu işde Uzunköprülüler de tıpkı Lü- murbey muhitte hakimiyetini tesis et- tin, her nevi hububat. kümes ve ah•r 
leburgazJıların yaptığı gibi orta okulu mek. bilhassa 0 zamanki Gemlik sa- hayvanlan yetiştirmek bu yüzlerden 
kurma ve koruma cemiyetini kanunu- kinlerine karşı durabilmek: maksadile husule gelecek istihsallerini Gemlik, 
yarınca toplamış, şimdiden gerekli yar- kövün mek~eb binası bugün temelleri Yalova ve Bursa pa'Zarlarında satmak. 
dımlar yapılmıya başlanmış ve parafarı üstüne konan büyük kışlayı yaptı.muş, Köylünün elbirliğile bir yılda yaptı
dahi bankaya yatırılmıştır. Zengin bir burası 0 zamanlar bir hattı faftıl ve ğı i~lcr şunlardır: 
taş ocağı ya-kınında bulunan Uzunköp- bir mevkii müstahkem olarak bulundu. Beş Km.lik Engürücük- ~nçali ~o-
rü Halkevi ile ~rta ~kul için ayırdığı rulmuştur. sesinin iki kilometresini tesviye ve ta. 
arsalar tam yerındedlr. Bunların her İste kısaca kuruluş tarih.ini anlattı- mamen tefr iş. umumi bir hela, köy içın
i'kisine de ~wr_:i mec~s. belediyeler ğım~z Engürücük. hergün biraz daha de 500 metre murabbaı kal.dırım. köy 
ve Halk~vlerı butçelennden yardını genişliyerek. halihazırda.ki vaziyetini hamamını esaslı şekilde tamir. altı 
ediJecektır. iktisap etmiştir. Köyde: 100 ev. 2 kah- Km.lik mesafeden demir borularla iyi 

Bunlardan başka bu ay içinde Nafıa vehıme, ı bakkal, ı kunduracı, mazot- su isalesi. müteferrik olarak ta ecza 
Vekaletınce eksiltmiye konacak o1an la müteharrik civrnndaki köylerin de dolalbı. köy konağının ta.mir ve tefrişiJ 

Gemli~in güzel caddelerinden biri " Uzunköprü-~a:-sa şosesinin Uzunköp- ihtiyacını gideren büyük bir değirmen köyün para ve klymetli evrakını mu-
Gemlik (Hususi) - Gemlikteki bir yıl içinde yaptıkllln. kredi miktarı rü kasabasl ıçınden hastaneye kadar 1 ya~hane, cami; mekteb. köy odası, ha- hafa7a etmek üzere bir kasa mübaya-a

milli teşekküllerin bir yıllık mesaısı 14 7 .85 7 liraya baliğ olmaktadır. Gem- ohm kı:rnı. ~a Vekalet bütçesinden yap- marn. 5 pınar, köyün şahsiyeti manevi- sı. 
oldukça• verimlidir. Cümhuriyet Halk likte milli teşekküllere aid faaliyetin tırılacagı ı~ın kasabanın bayındırlık yesine aid 1000 ağaç zeytin. tarla var. Yerli ve yabancının hiç durmadan 
Partisi, Halkevi. Kızılay. Çocuk Esir - şu bir yıllık verimi oldukça ehem.mi - talihi gcnişliyeceği gibi istasyondan dır. geçtiği ehemmiyetli bir yol üzerinde 
g.eme Kurumu ve Ziraat Bankasının yetli bir yekdna varın.akta bulundu - ~~şhya~k olan bu güzel. Y?l ~as.abanın Köy mektebi bu yıl beş yıl üzerinden kurulmuş ol:rn Engürücüğün köy hey. 
burada 1939 yılı içindeki mesaisini a- ğundan ben burad~ çalışmaları ra • ıçmcie b;r:ok. yapıların ıstımlakıne se- tedrisata başlamış dördüncü sınıf açıl- etinin en son ittihaz ettiği bir karaTa 
şağıdaki rakamlar sa'rahaten göster - kamlarla tesbiti faydalı buldum. beb olacagı cıhetle kasabanın manzar~ mıştır. nazaran hemen belki de bu yıl zarfın-
mektedir:: : Gemlik ovasındaki ıu baskını sı hu sene esaslı surette değişnllii ')la. İşgalde k1smen yanan evler eskisin- da ikmal edilmek üzere civarda bir ki-

Cürnhuriyet Halk Partisinin. 2329 caktır. den d:ıha esaslı imı!r edilmiş. köy kal-
Bu yıl Gemlik ovasım Ilıca ayağmın TTzunko'"p u·· b"' ı likl Ha d ... k reç ncağı açılacak, bu suretle pek ucu-

olan aza adedi 2 725 e ibiagv edilmiştir. r · oy e e vsa a şo- dırımları düşetilmiş. köy odası küçu 
aktığı dere ile İznik deresinin taşması seyı· a b vl ı ...... kt za mal ectilecek olan kireçle yapılışları Partimizin tesebbüsile burada 7000 li- e ag amış 0 ~a ır. bir daire tipinde tefriş edilmiş, kövün 

· neticesinde su basmış, bu yüzden. bu · çok muntazam, ikişer. üçer katlı bütiin 
ra sarf edilerek modern bir H~lkevi bi- 1 fzm'ı rde yenı· sı'vı'J hava birisi köyE> aid olan her iki kahvesıne nası kurulmustur. Orta okul için 2772 geniş sahada iş yapan zürraın iş eri a- de radyo alınmıştır. köy evleri elbirliğile beyaz sıvana'Cak-

za.rnt bir suretle müteessir olmuştur. ·ıstasyo U • b 1 d t B d h k .. · d ~ liralık bir teberrü temin edilmiştir. R nun lnŞa~I08 aş an 1 Köv bütcesi senelere nazaran: ır. un an aş a şose uzerın eve tam 
1 - Yağmurların fazla düşmesi. t ~ 7 0 39 d 8Q8 k" ·· th ı· d b"' ··k b' · 1938 yılında teşekkül eden Halke - zmir (Hususi) - Burnovarun Ha- 19 3 7 de 2. 122, 38 de 1 4 , a . oyun me a ın e uyu ır gazmo 

vimizin, dil, tarih. edebiyat. ar. gös • 2 - Dere kıyılarındıı.1 işleyen ve iki- cılarkırmda yeni bir sivil hava ista'>- lira olarak tesbit edilmiştir. Son ka- inşa edilecektir. 
~~s~v~sozy~~~m~~rm;nde~~~n~rt~~~~m~~~nu~~M~~~~~fa~~~~=========~====~=~=====~~=~~=~~ 

ıarmın ayıklanmaması neticesı dere - ·ı . Tamburi Osman Pehlivan Tokat ceza hakiminin yeni faaliyetini r.ışağıda tesbit ediyoruz: geçı mıştir. Bu meydan en kısa bir za-
Gcisterit kolu 35 temsil vermiştir, nin muhtelif yerlerinde enkaz yı~m - manda modern ihtiyaçlatra oevab vere- SögUdde vazifesi 

sosyal yardım kolu 140 asker ailesine lannm husulü. cek şekilde inşa edilecektir. Nisanda Söğüd, (Husu-
l 000 1ira nakdi muavenette bulun - 3 - Bahçe sahihlerinin her ytl te- başlıyacak olan İzmir-İstanbul direkt si) _ Eski halk 
muştur ve muhtacinin parasız muaye- mizbmekte bulundukları kendi bahçe- hava seferleri Ağustosta İzmir-Ankara ıarkılarını topla
ne ve tedavilerini temin etmiştir. Köy- leri civarındaki su barklarını olduğu ve İzmir-İstanbul şeklinde devam ede. rnak üzere seya
oülük kolu geçen sene 17 köy gezmiş. !7ibi teressübatile dolmuş bir ,ekilde cektir. Bu suretle fuar ayında hava hate çıkan tanburt 
gezilere iştirak eden doktor, ziraat me b kın 1 hattından da istifade edilmesi mümkün Osman Pehlivan 

·"'- kn' 1 . ıra a arı. 1 kt muru vesair hükwuet te ısyen erı o aca ır. Söğüde gelerek i~ 
tarafından köylüye konferanslar veril- 4 - Her sene belediyenin deniz& i- ki gün kalıp bura-
miştir. nen kısımlarda yaptığı temizlik ame- lslAhiyede iki Eti eseri bulundu nın eski zeybek 

Kızılayın 93 azası 182 ye iblağ e - liyesini bu sene her nedense ihmal et- Adana, (Hususi) - Adana müze mü- ve halle şarkılarını 
dilmi~ ve muhtelif kaynaklardan 8104 mesi gibi dört muhtelif sebeble izah et dürü Yalman Yalgın Jslahiyede yaptığı toplamıştır. Peh
lira wı ridd't temin olunmuştur. Fuka - mektedirler. Gene bu işle ilgili maka- son tetkiklerde, Kazdafı. denen 800 ra- livan bu şarkıların 
rava 2 78 liralık un ve buğday tevzi e- mın verdiği malOmata göre gerek de- kımlı tepede Kazıbe.ba - Kanıbaba adlı s;ok kıymetli oplduhğunli u ı~!2~ştir. ~ 
·dlİmi~. 2783 lira merkeze gönderil - iki güzel Eti eseri bulmuştur. Bu iki bü- şimde Osman e van go .. \Uoluektedir. 
miştf ~ . Kırşehir feJaketzedelerine 912 ğinnen sahibleri ve gerekse hendek - yük taş kabartma mahallinde ambalaj-
lira. Erzincan fctaketıedelerine 4400 lerini temizlemiyenlere ve belediyeye lanın~ ve Islahiyeye getirilmiştir. Bu- Konyada bereketli 
lira vıırdımda bulunulmuştur. Erzin - bu işlerin yapılması sureti kat'lycde günlerde Adana müzesine nakledilecek- yağmurlar yağdı 
can fdaketzedeleri için ayrıca 7 balya emredilmiş bulunmaktadır. tir. Konya (Hususi) - Son günlerde Kon-
da e<:\•a ~önderilmiştir. Keza Erzincan ( I ) yamızda hava çok değişik olarak geçmek· 
feı~ketzeaeıerine ynrdım maksaane ya . zmirde Halkevleri Bayramı . tedir. şubatın 2() •nci günü evveıt ti. 
n~nmü~mNede'O çocuk~nn~e- ~---------------------------~ m~~n~~re~~~~u b~~~ 
dilmi~tir. bunu lodos takib etmiştir. Bu arada 

Çocuk Esirpeme kurumunda aza a! - kuvvetlice bir yağmur yağmıştır. İki bu-
'dedi. 4~ dan 100 e çıkarılmış, muhtelif çuk günlük bir fasıladan sonra lodos 

Tokat (Husu 
.st) - Şebrimi2 • 
.:eza hakimi Na -
ci Öztin İstanbul 
Beyoğlu hakimli
ğine tayin edil • 
miştir. 

İki buçuk sen' . 
zarfında muhi -
te kendini çok 
sevdiren bu kıy -
metli adliyecinin Naciôztift 

buradan ayrılması halk tarafından te
essürle karşılanmıştır. Değerli adllye
cimize yeni vazifesinde muvaHaki -
yet!er dileriz. 
·-·································-····-···-·--······-
( l(UçUk memleket haberleri ) 
Gümüşhacıköy ilk okul kitablanıwı bir 

kısmı henüz reldi 
İlk okul dördüncü sınıf ldte.blanndan blr 

kısmi Şubat sonlarına doğru gelmiftır. Dera 
yılı sonun:ı üç ay kalmıştır. Maarif Vekilli· 
ğlnln nazarı dikkatini celbedertz. kaynaıdardan 1140 lira temin e<lilmi~- tekrar yağmur getirmiş haylice yağış 01 ... 

tir. 330 liralık Türk Maarif Cemtyeti m~ştur. Yağ~urla ber;ber kar da düt - Ticaret ~:~~~~:ı;:;;:~as::~:~t. oduı-
piyango bileti satllm1ştır. Ziraat odaısı mu~e de şehır ve civarındaki dağlarda na gelen bir emre göre, bundan böyle panıuk 
pamsız olarak 1 0,000 dut fidanı, 5 bin yenı kar tabakası bembeyaz görülmek - tohumu satışlarını münhasıran Ada.na pa. 
kl:Skli.i Amerikan asma çubuğu da~ıt - tedir. Yağmur1ar çiftçiyi sevindirmiştir. muk ihracat birliği yapacaktır. 
mışt:r. Baharın yaklaşmasile belediye şehir Adan:ı öiretnıe~erine gaz maskesi 

'T'ürk Hav;:ı Kurumuna• muhtelif ortasındaki yolların aralarında bulunan Adana tık okul oğretmenlerlne verilmeli: 
membalardan 51.622 lira varidat temin çam vesair ağaçların fidanlarını diktir • üzere iki sandık gaz maskesi gelmltt1r. 
edil mis. 20. 316 liralık piyango bileti mektedir. Çukurova köy enstitüsü 
ss.t,Imısttr. Çukuro..anın Haruniye nahiyeırtnde açıla. 

d 'kk t z· t B Muşda hao·ıshaneden kaçan cak köy enstiltlsü için eski Alman mektebi Btırrla en 1 a e sayan 1faa an- satın alınmış ve binada tadlllt b~tır. 
ka~ının fanlivt>tidir: Ziraat Bankat';ının bir m: hkQm yakalandı Bu enstitü leyli olacaktır. 
mecmuu 16.720 lira tutan 836 Sivas - Adana memleket hastanesi tamir edlliyor 
Erzurum istikraz senedi satılmıştır. D1n bu sütunlarda İzmir<ield Halkevleri bayramına aid bir yazı ile bir Muş (Hususi) - Naile adın1aki Adana memleket hastane.stnın tamirle lyt 
'Ayr•ca Banka merkez. Armu<llu, Kü - resim çıkmıştı. Fakat bir yanlışlık eseri olarak Mersin Halkevlilerinin köy genç bir kad.nı muhtelif yerlerden ya- bir şekle sokulması içln VekAlet tarafından 

gezilerine aid iki resim konm"'' ... "r. Özür dilerken şarkı söyliyen İzmir kız ralıyarak öldürdüğünü ve ilkbahar - yedi bin llra tahsisat ver~ımı~tn:,· _ qükkumla. Umurbey ve Adliye köyün- ""i~.... da ha . ,. d . . k Adana kız enstltüsu mudii.ıtüli 
·de olm:'tk üzere beş kredi kooperatifi lisesi ve Kıı Enstitüsü çocuklarını ve bir nutuk irad eden Parti başkanı · pısane) ı elmek suretile hır aç Adana kız enstıtüsü müdürü Haver Oskay 
açmıstır. Bu kooperatiflerin köylüye Atıf İnanın resmini koyuyoruz. mahkumla beraber firar eylediğini yaz Elilzıit ıtız enstitiisü mfidürlüfOne ta.yt.n 
~~;.;,;.:.;..;;,;;..;,;;;,;;.;;,;;;;;;;;,;;;,;....,;;;;a:.;.~;.;.---------;...;... ___________ -=-=------- dığım Muşun Sohkom köylü Haso oğ- edUınJştır. 

- Hasan Bey taksit mo
clesı gittikçe dal budak sa· 
J.ıyor .•• 

Ola Hasan Bey Diyor ki lu Abdullah gedikli başçavuş Behçet Adana pamuk ıslah 1staı1on• 
Sakaryanm müfrez-esi tarafından va - Adana pamuk isJlUl çdftU~i tesıaatı b11 

Pazar 

, ... Tak~itle elbise ve a -
yakkabt gibi ... 

. . . Bundaa sonra tak -
sitle ev de alınacakmı~, 

faştım doğrusu ... 

Hasan Bey - Ne şaşı_ 
yorsun? İnsan ,ev, li 0 _ 

lunca taksitten tabii bır 
şey mi bulunur? 

pılan şiddetli takibat neticesinde ~tu _ yıl da.ha mükemmel bir hale konacaktır. Btı 
tu1muş ve Cezaevine götürülmüştür. iş tçlu Ziraat Vekaleti ıuzumıu tab.sisatı 
H vernı!.ştlr. 

enüz tutulamıyanlar dahi şiddetle Kızdc:ıbamam bahçecilerine m.eyya 
takib edilmektedir. fidanlan tevzüne başlandı 

KızılçuUu köy enstitusU 
İzmir (Hususi) - Kızılçulluda aç•

lan köy enstitüsünün mevcud 400 ta
lebesi Nisan ayında 650 ye iblağ edile
cek ve bu 250 talebe garbt Anadolunun 
altı vilayetindeki köylerden seçilecek
tir. Eğitmenler kursuna da Nisanın ilk 
günü 100 eğitmen nalmzedi kabul edi
lecektir. 

Kasabamız ba.ll~cilerine , tevzi edilmek 
üzere Ankara Ziraat müdüriyetince gönde.. 
rilen iki bin be~ yüz aded akasya, 'fi4ne, dut, 
kiraz fidanları gelmiş ve bunların kaza bah.. 
çeler memurluğunca derhal ten11ne bqlan. 
mıştır. 

Sıv;,ıs Akşam Kız San'at okula ierıisl 
Şehrimizde olgun çalışmalarile günden gtı.. 

ne büyük lnklşafiarile muhitte büyölr. bır 

alAka toplıyan Aqam Kız San'at okulu btl.. 
yük bir sergi açmak üzere flmclldm ha&U· 
lıkla"a başlamııtır. 
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Mizah: İntizam delisi 1 Son Posta 1 SPOR ,.. 

Ankara borsası 
Açılış • Kapanış 29/2/948 FiaUarı 

<Baştarafı 6 ncı sayfada) ! rür .. ev karmakarışıktır, sandalyalar bir-
~ondüktör liranın üsti!ıe bileti verir. İn- biri üstüne atılmış, levhalar 5arpuk asıl- 1-------Ç_EKLEB ________ -t 
tızaınperver bileti eline alır almaz sinir- mış yemek masası baş aşagı, karısının Açıtı.tıapa.nıt 
lenir, ~"Ünkil. muntazam yırtılmamıştır. 1 saç; başı karmakarışık. Hele kendinin, Lorıdra 1 eterıııı 5,2.Jı 

Yunan güreş takımı da dün geldi 
Ucundan bir parça daha yırtmak sureiile ceketi ters iliklenmiş, boyunbağı çarpul- Hew-Yorlr 100 Dolu 130.28 130.19 

intizama koyar. Rahat nefes alacaktır. 1 muş. pantalonunun bir paçası uzun: Parla 100 l"ra.n. 2.9551 Balkan güre§ müsabakalarına ıotırak e .,Beyo~lu ~alltevı ·salonunda: Pertevnl;r~ı ıı. 
Fakat tam rahat nefes alacağı zaman ka· J _ Aman Allah! Mllano 100 L1ret 6.'lf decek Yunan takımı da dün gelml.§Ur. Bu- se.9i - Darünafaka 11.se.'ll sııat 14, Vefa lı.sesi .. 
Plnın üzerine asılı bir pankartı görür. Diye bağırarak uyanır, karısı kork- C.nenı ıoo :tnıo. rr. 29.0317 gün de Rumenler gelecek; böylece uç ekip Hayd:upa~:ı lisesi saat 14,30, San'at mek • 
Ç Amsterdam 100 Florin 99.2521 tamamlanmıı olacaktır. tebl _ İ.ııLanbul lisesi aaat 15. 

arpuk asılnu§tır. Yerinden kalkar, onu muştur: Br\lbtl ıoo Belıa 22.04 · ğüm 'l'. k 8 h k 1 
düzeltir, tekrar oturur. - Ne oluyorsun yahu? Atina 100 Drahmi 097 Diin ltendilertnl ayrı ayrı gördti ur - 8 ar Up8SI maç iri 

· Yugoslav ve Yunan ekiplerinin başında bu-
Traır say durmu~, yeni yolcu

1
ar bin- - Fena fena, çok fena! SofJa 100 Len 1.5925 lunanların her üçü de güreşlerde muhtelif Pazar günü sabahı yapılacak bahar~ kupa. 

ll'ı.işlerdır. Tam önünde oturan kadımn _ Ne oldun, evde hırsız mı var'? Yok- -"adr14 100 Peçeta 13.435 sıkletlel"l kazanacaklarını ııerl sürdüler. sı ma~lar;ndan Fenerbahçe _ Beyogluıpor 
ensesmi görüyordu!'. Muntazam kıvrıl- sa bir yerin mi ağnyor. . Budapefte 100 Pen~ 23·55 Yugoslav kafile.si reisi Valter; 61 ve 72 ki. maçını Şazl!. Gala~asaray - Beşiktaş maçını 
lrıış rnçları arasından iki üç tel ensesine - Keşki evde hırsız olsa, keşkı her :~ı!~ı !: ~~ 0.8175 lo lçin çok ümldll olduğunu söylerke.a, 66 da Al.med Adem ıdare edeceklerdir. 
sarkmıştıı. Bu ıki tlç tel saçların bütün yerim ağrısa. daha fena. Yotoh .. ma 100 Yen 3~~~

5 87 kilolarda da ayni dereceye yakın ümtd ÜçünCU lngiltere · Fransa 
· 1 ı .. ı beslı:!d1!';ln1 iddia etti. I . , intizamını bozuyordur. ntizamperverin - Ne var çabuk soy e. Bt<ıkholm 100 ineç Kr. 31.005 Yunan federasyonu reisi Kaçidlmô.i: karşıl8SffiaStnl da ftQllıZl8r 
canı sıkılmıştır. Ne yapsa söylese mi? - Korkulu bir riiya gördüm. Esham ve tabvilAt _ Takımımız yenidir, bununla beraber • 
Yoksa ltendı clilc mi düzeltse .. acaba üf· - Ne gördün, aslanlar mı parçaıadı, 1 eski senelere nazaran daha iyi hazırl.ı.r.mıg kazandı Sivas _ Erzurum 5 19.36 
luse cluıelır mi? Beni etmeden hafifçe vücudünü kılıç,ıarla doğradılar mı? » fı 6 19.30 tır, dedi. İngllte~e _ Fransa ordu takımları arasın. 
Üflc·r. düzdc.cektır. Biraz daha hızlı, hir~z - Daha frna, daha fena. 1 .. .. Türk federa.!lyonu ikinci reisi Tayyar ise: dakl üçüncü ve son karşıla.şma Lille §ehrin. 
d B 1 f l ki' - Çoban, Mustafa, Mersinli ve ceI§.l iıttn de yapılmıştır. İlk maçta berabere kalan, L 

aha hızlı ü flcr, karlın hıssetmiştir. a- - Da .. ha ena ne_ o ur . .............................................................. mutı."k surette altın ma.dalye bizimdir!~ de-
h k k k Im " kinci.sinde 1.0 gibi az bir farkla futbol üs .. 

Şını Çl \'irir. ııılizampervere sert sert a- - Ruyamda evı arma arışı 0 uş h' ı• '[fiı" • <' · / • m'a, ger1 kalan sıkletlere de bel bağllyabile- t ~ · · ü .k .. • r l y. l'! r • "'i adlarına ma.,lub olan Fransızlar üçtinc 
ar. gördum. • . ceıımizl m.ve etmiştir. maçı da 1-2 kaybetmişlerdir. Fransızlar bu 
- Şey hanımefondi, na;;ıl söyliyeyjm, İsmet Hıılusı B ~ . k Rumenler bugün gelecekleri lçln bu husus- maQt?. güzel bir futbol oynamışlar ve İngi-

u d r, ı n1ı·? eyoglu mıntakasındakı orta o ul ta onların ne düşünmekte oldukla.Iını bll_ ıızıerln takdirini kazanmışlardır. Fransız - tanmıyorsuıı enı . d k , , . 
Tramvaydakiler baş1arını onlardan Bu.-c:- ' una maç arı dırektörlerı toplandılar mlyoruz. matbuatı bu neticeleri takımları hesabına 

h b B ğl Yalnız göndermiş oldukları listeye naza_ biıyi ıı: blr muvaffak!yet olarak kaydetmek.. 
tarafa çevirirler. 1ntizamperver ma cu Bursa, (Hususi) - Geçen Pazar g-l- eyo u mıntakasındaki orta okulla - ran 5ö. 61, 66 ve 72 kilodaki gür~çlleri Bcr- tedir. Bu sonuncu karşılaşmayı 18 bln :t:ıfl 
Vaziyete düş.müş+ür. Yerinden kalkar, nünden itibaren böl~e spor klüpleri ara- rın direktörleri dün öğleden sonra Bey- Un Ollmplyadında Romanyayı temsil etmlş seyretmiş ve 126 bin frank hasılat elde e .. 
tramvaydan at\ar. sında kupa maçları başlamıştır. İlk maç- 1 oğlu orta okulunda bir toplantı yap1mş- .sporcuıardır. Kabataslak bir ölçü yapscak dil~tştır. Sahayı kaplayan 25 santim kalın· 

- Az kalsın kadına tecavüz suçundan lar Akınsporla Acaridman, Merinos ile lardU'. Bu toplantıya Taksim, Beyoğlu, olursak Romanyalılar bu kilolar için üm1dli ıığıadaki kar tabakasını Fransızlar ıso a...ı 
cunnumcc:.,md mahkemesini boylıya~ak- Çelikspor arasında yapılmıştır. Acar - Kasım.paşa ku: ve erkek, Nişantaşı kız ve ol.salar gerektir. mele çalıştırarak ortadan kaldumışlard1 
t.nı. Akın maçı 0-0. Merinos - Çelikspor maçı erkek, Eyüb orta okullarının direktörleri Altıncı Balkan güreşlerinin şimdiye hdar Maçm blrlncl devresinde Fransızların ~ 

· k yapılanlara nazaran çok heyecanlı ve e.i~kR cenahtan yaptıkları bücumla~la b~larunış 
Ölçülü ncıımlarla ilerle:-. ise 8-1 Merinosluların ga'ebesile nihayet ıştira etmişlerdir. Toplantıda bu okul - uyandıracak bir şekilde cereyan edeceği ınu ve on üçüncü dakikada sağ açık sıkı bir şilt 
- Bari eve döneyim. bulmuştur. lara aid muhtelif idari iş1er ve okullar hakkak sayılmaktadır. ıe İngilizlere bir gol atmıştır. Fakat İngl _ 
Evinin kapısına gelm~ir. Kapıyı ça- j ·· ............................................................ arasındaki iş birliği üzerinde konuşulmuş TU k' k k b' · 'f 'ki · Jlıler Frı:m~ız müdafaasının bir hatasından 

lar. hi7..melçi kapıyı nçmıştır. Şapkasını B A N K A ve yakında bütün orta tedrisat müessese- r ya ır oşusu ırıncı 1 erı Jstifade eden Stephenron'un şütUe beraber-
} · .. d ·· l rinin · t· akil 1 ak 3 Mart Pazar günü .saat 3 te yapılacak ı' Jlği temin etmişlerdir. Devam İngiliz haki.. 

çıkarır, .. pal.~os~~u çık~rıı·. S~lo~a girer. K Q M ER ç ·,YALA en mu ur e lŞ ır e yapı ac u- Türk.iye kır koşusu blrinclliğine girecek mm mlyetı kar~ı.sında. 33 üncü dakikaya kadar 
Salon supı ulmuş, temı:.deıınuştır. Her- mum! heyet toplantısında göriişi.i1.mesi 11 
k 1

• ""--L• -..ı· icab eden hususlar tesbit olunm~tur. takalPrJnn Ankara, Eskişehir, ve Kocae I dayanabilen Fransızlar blr gol daha ~e _ 
ese muntazam görünece,; i .·. ~.-·uı~.' 1 y A N A takımları ~hr1m1ze gelmişlerdir. mt.şlerdlr. Bu golü, yaptığı üç maçta. da rn • 

Fakat intiz.amperverin rengi atar, çunlrn T A l Üniversitede i~ inci sömeatr Bu takımlara mensub atletler Heybella- glllz takımının en iyi oyuncusu olduğunu 
ona göıe pek ga)ri muntazamdır. ('e"!:ıin- T:ı-nıımen tediye edilmiş sermayesi: tedrisah hrşladı daya giderek hafif bir idman yapmı~lar - gösteren sol haf Mercer yapmıştır. 
d b .. k k ' kl d b" dır. İk!ncl devrede Fransızlar daha iyi oyna • en ir rnezure çı arır, otu ar an ı- 700.000.000 ltalyan Lı'ret'ı Yırın" ı· gu··ndenben· so··mstr tatı'lı" mı·ı·na . k d b d - Di~er takımlar da iki giıne a ar ura 6 makla bP.raber sailaın İngiliz müdafaasını 
l'ile tiu' am1 arasını ölçer. Seksen san· ____ sebetile kapalı bulunan tJnıversite dün toplanmış olacaklardır. ve bUhassa parlak bir oyun gösteren kaleel 
Linı. diğer bu koltukla gene duvarın a- açılmış ve ikinci sörnstr tedrisatına baş- Galatasaray • Mülkiye Allen'I .mL>ğlı1b edemem.lşlerdir. 
rasını ölçer, yetmiş beş antim. Merkezi: MiLANO l t ı ..... ,1 ı ı 

amış ır. r s, I Mac n:;u zer n 1-2 galebeslle nihayet bul 
- Bir türlü muntazam yerleştiremez- Bütü ı İtaly~da, İstanbul, İzmir, Londra Bir yıldanberi hasta olduğu için ders- VO eye O m3ÇI muştur. Maçta İngilizlerden Allen ve bek 

ler. ve New-Yorlı:'ta şubelerı vardır. lere gelemiyen idare hukuku ordinaryüs Şehrimizde bulunan Mülkiye mektebi vo- Spr:ırton ile santrhaf Cullis ve bilhassa sol 
Yetmiş beş santim ar:ılıklı olanı beş ---- profesörü Sıddık Sami tamamen iyileşe- leybol takımı bugün saat 17 de Galatasaray hal Merccr har1kul3.de bir oyun oynamış • 

.santim ilerletir. Sehpalardaki tabla
1
.arla, Hariçteki bankalarımız: rek dün huıkuk ve iktısad fakültelerinin 1 klübü salonunda bu sene şampiyon çıkarı lardır. 

d k . f · İTALİA t İngiliz ıdareci1eri Fransa Milli takımını sehpaların kenarlnrı arasın a ı me.sa C· BANCA COMMERCIALE NA mu"şterek ı"da"""' hukuku dersine girmiş, !Galatasaray takımUe bir maç •. yapacak. ır. . 
Ni .... gelecj>k sene Ingiltereye davet etmişlerdir. len de ölçer. Tablalar sehpaların tam <F! a ncc Pa rls, Marsellle, Toulouse, ce, b G 1 \ K ı d 

J talebenin coşkun tezahüratını müteak.i a a asaray OıEJI yen 1 .......................................... 09 ................ _ 

orta yerlerinde oldu~una kanaat kesbe- Menton. Monaco, Montecarlo, Cann~. ilan. 

1 

r 
5 ı P1ttS vmerranche sur Mer casab ilk dersini vermi~1ir. oaıatnsarııyla Robert Kolej arasında yapı ' ı·yaset "'J • d 

dince oturur. Fakat oturmasile kalkması ı:~ı;a <M~roc>. • - - , - Ayni suretle hukuk felsefe.si profesörii lan rasketbol maçını 35.15 Galatasaray ta_ .._ a { ffi)ll e 
bir olur. Çünkü radyonun ibresi kadra- BANCA co:rvIMERCİALE İTALİANA E RO- Honigin yerine tayin edllmiş olan Ede - kmıı kazanmııtır. (Baştarafı 3 ıinc•i sayfada) 
nın bir kenarındadır. Halbuki O radyo MENA: Bucare~t. Arad, Bralla, Brasoy, Cluj biyat fakülte...cı;i profcsör:.i Aster de dün ilk ft.e!<tebfer araSI futbOf V8 Orada olduğu gibi her yerde Alman .. 
işlemediği zaman ibrenin kadranın tam Costıı.n:.ıa, Cal.u, Siblu, Timichoara. hukuk felsefesi dersini vermiştir. yanın bütün düşüncesi diğerlerini kendi 
ortasında bırakılmasını kaç kere tembih 1 BANCA COMMERCİALE İTALİANA E Sömestr tatili milnasebetile Bulgaris- VOieyboi maçları menfaatlerine ve kendi emellerine elir 
etmiştir. BULGARA. Sofia. Bur.gas P~ovı1.i~, Varna. tana gitmiş olan Üniversite rektörü Ce- İstanbul mekteblerl voleybol ve ~uLbol llg edip bağlamaktan ibarettir.» 

Kano:ı salona gelir. BANCA COMMERCIALE ITALIANA PER mil Bi1ıselin ora<la biitün kült:ir müesse- heyetinden: 2/3/194° Cumartesi gunu ya - Müttefiklerin yarı resmi fikırlerlni 
S- k k öyledim L'F.Gİ'l'TO. Alexandrie d'Egypte, Elkahlre. d ği B 1 Ü . 't . d pılacak futbol maQları. . . 

-K ana aç ere s • Po;t - Said. selerini gez i ve u gar nıvers::sm ·ıe Taksim stadı: Şişli Terakki - Ticaret Lse. ı~ade. ~den yu~ar~ . satırlardan sonra 
adm ~aşırır: ? BANCA COMMERCİALE İTALİANA E çok mühim tetkikatta bulunduğu ogrem - 1 t 14 t 0 1 t aray İstıklal ll.3e..1 8 , at şımdılık sulh umıdınrn zayıf olmaktan 

- Gene ne oldu. GRECA, Atına, Pire, Sellnik. miştir. Rektörün bugün ıehrimize dön - ~5.~~a dr.. e, a a as - .. i.I. hafif olduğun~ kaydetmeye bilmem ltı-
- Ben sana salona girerken daima BANCA COMMERCİALE İTALİANA mesi muhtemeldir. Şeref stadı: Taksim • Yüce Ulkü lisesi sa- zum var mıdır· 

kapıyı sağ elle aç. sol ay~kla içeri gir di- TRtJS'f COMPANY, Pihiladelphla. 1 ·ı b" k" 
1 
.... at 14 te, Kabatnı Işık lisesi saat 15,10 d~. ..)e/i1n &an, L/t El1t~ç 

Ye tembih etmedım mi? intizam, intizam BANCA COMMERCİALE İTALİANA Yalovada domuz zannı e ır oy uyu 2/3/1940 ta yapılacak voleybol maçlaıı: '' 
~~- ı~~~~-~~ ~~ ~~===~~~===~=======~===~========-

Akşam olur, yemeğe otururlar. İnti- j Müşterek Bankal8l' Yalovanın Güney köyünde Ali oğlu 
ıamperver masanın üzerine konulrr Jş Banqııe Françatse et İtalienne pour rame Tac€ttin isminde bir köylü köyün c; - HER AV ı N y E D 1 S 1 N" D E 
takımtarı hır kere de kendi munt:ıza."ll riq!'e d:ı sud, Parls. varındaki ormanda kaybettiği hayvan- J-1\ J 
hır şekilde yerleştirir: Arjantlnde: Bueno.ıı - Aire&, Rosario de larmı aramakta iken orman korucuları 

- Bir tiırlü muntazam bir sofra hazır- santR fc. çalıkr arnsmda yaban domuzu z;mni -
lamayı öğretemedik. Tuzlukla biberlik BRESİLYA'da: Sao..Paulo ve başlıca ıe - le 'J'acettine ateş etmişler. ağır surette 
arasında on santim mesafe olacak. Hal- hlrlerlnde şubeler. yaralamışlardır. Hadiseniaı bir kaza 
buki hazan yirmi, hazan beş. CHİLİ'de:. Santiago, Valparalso. eserı· oldug~u anlas.ılmış. yaralı İstan -

• COLOMBIA'da: Bogota, Barranqu!lla, Me 
İntizampcrver çocuguna karı~ır: del!'n. bu!a getirilerek Cerrahpaşa hastanesi-
- Ekmeği muntazam kopar. URUOUAY'da: Montevideo ne yatırılmıştır. 
Karısına karışır: B'\NCA DELLA SVİZZERA İTALİANA: ...... ----------------1111ııı..., 
- Ç-atalı muntazam tut. Lugano. Bellln:ıona, Chiasso, Locarno. 
Hi?..ınetçıyı karısır: Zurıch, Mendrlslo. 

- Tabağı masaya koyarken dikkat et. BANCA UNGARO - İTALİANA s. A. 
Tam mac:anın orta:suın konulacak. Peşte ve ba;ılıca §ehlrlerde ııubeler: 

Vakit gece yarısı olmuştur. İntizam- HHVATSKA BANK D. o. 
Perver soyunur. Yntnğma yatar. Yatak- Zagret.. Susak. 

BANCA İTALİANO • LİMA tan aşağı bakar. Terllklerinın sağ ayağı 
sol tarafa geçrrııştir. Hemen yataktan fır· 
lar. Soldan sağa geçirir. Gene yatar, ge
ne aklına gelir, bakar. Bin ötekinden i
lerde, kalkar düzcllir. Gözünü kapamak 
Üzere iken abajuru görür, bir yana biraz 

çarpılmıştır. Kal') olanın demirine çılrnr. 
Bu sefer de öbiir yanı çarpuk olur. Bir 
kere daha düzeltir: 

- Yeter artık bu intizam. 
kulak asmaz, kendi 

L!ma lPerou> da başlıca fehlrlerde fube. 
!er: 

BANCA iTALİANO • GlJAYAQUİL. 

ouayRqull. 
hıanbul merkezi: 
Gala~a. Vcıyvoda 

Telefon 44845. 

tstan bul bürosu: 

cadde.si, Jta.rat3ypalas 

Alalemclan han. Telefon 22'900 /S/11/12/15 
Bt'yoğlu bürosu: 
İ.stilclll caddesi No. 247. Teleton: 41048. Karısının sözü11e 

kendine söylenir: 
- İntızam lazım intizam. 
Yatar, gözlerıni kapar. Bir 

Kasalar icarı: İtalya ve Macaristan için 
ve Tour!stique çekleri ve B. C. t TRAVEL.. 

rüya gö- LER'S çekleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komhyonundan: 

1 _ Bir adedl 475 kuruş muhammen bedelle ıoo aded 90 kuru.,luk anut bataryası. 
2 _ 220 ı.rn muhammf'n bedelle 30 aded mı.ıhtcll! nevi ve ça.pW. tllb&Ae& farjörü ile 

330 ·uied ~nrJÖr kılıfı, 

Son Posta 
Yevmi, Slya.st, Havadi:J ve Halle pzetesi 

Te.rebatan, Çatalçeşme sakat, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerın bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
j 6 3 1 

$ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. --,_ 

TÜRKİYE l 4ı.ı0 'i :>I) 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ :!7UU l4uv 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 .kuru§tur. 

Kr. 

lbll 
270 
auv 

Gelen •oralı geri verilmez. 
llanlaraon me•'ııliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuru~uk 
Pul ilAvesi liiundır. 

;·········································-·, 
: Po8ta kutusu : 741 İstanbul l 

I 

MI LL 1 
PiYANGO 3 _ Yııkarıdn yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla ahnacaktn'. 

4 _ Pazaı-bt: lll.n tarihinden itibaren 10 gün içinde Oalatada Mumhane caddesin
de İbrahim Rtfa' hanında satına.lına komisyonunda yapılacaııtu. 

5 _ hteklile:r hergün komisyondan evs!IJ ve şeraitini öğreneblllrler. 

1 Telgraf: Son Poata : 

l Telefon : 
20203 

) Biletler her ayın dördüncü gi.inü akşamına kadar değiştirilmelidir. Du ta-... ................................... .--............. , 
6 _ Pa:aarlJ~a ~tırak edecekler <Jr, .,,5 tom1nat vermeleri Uizımdır. d603• 

,_ ... 
1111

.i..J ____________ ,, 
11 

rihtcn sonra m~terinin o numarnyJ tebdil hakkı sakit olur. 
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..... .-\: GENERAL ELECTRIC MA~AZASI HYOClU, ISTllll.AL CADDESi .... 29TEL: 43848 

N A 

1 T s R • 
1 

BAŞ, D~Ş, NEZLE, GRİP, 

ROMATİZMA, soGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün ağrılarını derhal keser. 

1 
Lüzumunda günde 3 kaşa alınabilir. 

' Tosyalı h 
İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski milste· 

ciri merhum Ziya mahdumu Fuul dan 'fos yalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmcde devrolunmuştur. İçi ve dı~ı tamamen tamir ve her türlü ihti -
.,. yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenileştirilmiştir. 

All ............ 1111!1111 ...... 

Mantarlı muşamba!ar, istorlar, per
de için tüller, duvar klğıdları, yatak 
çarşaflan, yünlü ve pike yatak ör
tüleri, el ve yüz havluları, velhasıl 
tefrişata aid bilcüm.ıe malzemeyi 

1 
BAK.ER MAGAZALARINDA her 
yerden müsaid şart1ar ve ucuz fiat
larla bulabilirsiniz. 

" , l~~~~~ı_s_ta_n_h_uı~B-e_ı_ed_i_ye_s_i~lı_in_I_M_ı,~~~~I ( TiYAT~OLA . ~ ) 
İstanbul Belediye5İne müsabaka İmtihanı ile dört Şehlı t:yatrosu Tepebaşında dram kısmında 

aqam saat 20,30 da 

müfettiş muavını alınacaktır. O Kadırı 
Imtlhill1a glıcbllmek için: 
ı - Türkiye Cümhuriyet1 tebaasından olmak, 
2 -- Sinnen 35 den yukarı olmamalı:, 
3 -- Her türlü sıhhi ve bedeni arızalardan salim bulunmıt, (Belediye tarafından ta

yin edilecek l'Jlan sıhhi hey'etten rapor alınıı.caktır.) 

~ -- Hüsnühal esbabından olup fena bır şöhreti haiz bulunmadıtuu pol13 tahlı:lta. 
tile tevsik etmek, 

t.Uklll caddul komedl tıamında 
aqam 4a&~ 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

Balk Opereti: Bu akşam 1 d• 

Üç Kuyumcu 

5 - Askerlik vazifesini fillen ifa et.mi~ olmak:, • 
G _ A.<ıkerlık vesikası ile nüfus teıicere.ünin ve hüsnühal varakasının a3tllannı ve_ fi• Akba kilabSVI ~ 

yahud belediyece tasdikli suretlerini ve 6/0 eb'adında üç aô.ed fotoiraf vermek, Her di.dAn kitnb, g ızete, ınecınuıı 
7 - Yük.sek bir mekteb mezunu olmak, salar. SON POSTA'.ıın Ankara bıı· 
Yukr.ırıda zikredilen vası~arı haiz olu.ı) imtihana ırtrmek arzusunda bulunanlar 2/3.'940 ~ ıid ır. }:<;n ıy i kulası /3 nınlzeme-

tarihlne kadar lsllda lle Ist.anbul Belediye Rels!l~ine miıracaat etmelidirler. • ~ ai mevcuudur. ~---" 
İmtihan 1\ ve 7/3/940 Çarşamba n ı•erşembe ıunleri saat 14 de İstanbul lTmumt 

~ıecllii Ealonunda yapılacaktır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·························· 
İmtihan programı: 
1 - Hukuki ve iktisadi malumat, 
2 - Devlet ve Belediyelere dair malt mevzuat, 
3 - Belediyelerin şahslyeU hükümled ve hakkı kazaları, 

4 - Şehlrcilıkten nıak.sad ve gaye, belediyeci gözlle 4ehlr işleri hakkındaki düşiln. 
cele··-

(3 sual ta hrlrl, dördüncüsü sözlüdür.> 
İmtihanda muvaffak olanlar arasınd~ musant vukua geldiği takdirde garb 11&.ı.n\a. 

rınP. vukufu olan tercih edilecektir_ 
Mütettl~ munYlnllğine tayin edilecek olanlardan ikisine maaş Te diğer lkl&ine de 

ücrel verilecektir. Maaş ve ücret mlk•arlırı devleL memurları aylıklarının teTbid ve 
tea:iülune dair olnn 2656 numaralı kınun büktimlerine göre tesblt edilecektir. (1625) 

Devl9t demiryolları ve limanları işletmesi umum idarasi ilA nları 
Muhammen bedell 24 000 Ura olan 30 ton neft yıığı 14/3/ 1940 Per§embe günü saat 

15 de t.ıahhü:lunü ifa edemiyen müteahhidi namına açık eksiltme u.sulü ile A.nkarada. 
ldue binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ~tlyenlerln 0800> liralık. muvnkkat teminat lle kanunun tayin ettiği 
vesikaları hft.milen eksııtme saatine kadıı.r komisyonda lsbatı vücud etmeleri 1Az1mdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Mnlzeme Daire.,lnden, Haydarpa,,ada Te.:.ellü.nı 

ve Sevk Şeniğınden dağıtılacaktır. (1538> 

Mnhnmmen bedeli 1700 llra olan bir aded Hidrolik karopl"e$1 11.S.1940 Pazarte.sı iÜ
nü saat (10,30> on buçukta Haydarpıı..,ada Gar blnası dahilindeki koml.syon tar t 
dan aç:k eksiltme usullle sa.tın alınacaktır. a ın -

Bıt ~e girmek l.stlyenlerin 127 llra 50 kuru,lJlc muvakkat teminat ve kanunun ta . 
ettı~l ve.saikle birlikte eksiltme gilnü .saatine kadar koml.syona mUracaat.ıan lAı•rodJın 

Bu ~e ald ~artnameler komJayondan parn.sıa olarak dalıtıl:ınaktadu. ussu · 

ilan T ari'emiz 
Tek .siltun aantımı 
·························· 

Birinci cah!le 400 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü ıahil• 10{) )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir mtiddet zarfında faz
laca miktarda UAn yaptıracaltJar 
ayrıca tenzilatlı tanfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa llAnlar için ayn bir tarife deıpi§ 
edilmiştir. 

Son Posta.'nın tlcarl llAnlarına atd 
işler için ıu adrue müracaat edi;.. 
melidir. 

itlncılı.lı: KoHektlf Şirketi 
Kabramıı.ıızude Han 

Ankara caddesi 

_ ................ _. ......... -.............. ._ ....... .._ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

SAB1PLERI: S. Ragıp EMEÇ 
A. ftt-na UŞ-UCLIClL 

Hakiki bir tiryaki için, ahşhğı sigara ne ise, 
ağzının tadını bilenler için de: 

HACI BEKiR ŞEKERi ODUR. 
li Mu i i H ir 
Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, KadıldS7 

TOPTAN SiPARiŞ iÇiN TENZiLAT YAPILIR. 
Bahçekapı l.tanbul Hacı Bekir Ticarethanesinin Merkezine 

müraacat edilmesi rica olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve •lanı adedi : 265 

Zirttl ve tıcart her nni banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirasL bulunanlan senede 4 deh. çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll • 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

" • 
" • .. 

1.000 Lira 'ık 4,0JO 
~00 .. 2,0)) 
250 " 1, lOO 
100 " 4,00·) 

50 " 5,000 
40 • 4,800 

Lira 
,, 

" 
,, 
" 

" 20 ,, 3,2vJ ,, 
DiKKAT: Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan a~afı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde· % 20 {azlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 'Eylul, 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Ha.ıL 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletmeJeri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli ft muvakkat teminat mlktal'ları aşağıda yazılı 4 &te muh. 
teviy:l.tı muhtelif kırtasiye ma.lzemul kapalı zınf usulile eksiltmeye konmll§tW'. 

ı - Eksiltme 12/ 3/ 940 Salı günü, sut l!> de Metro han binasının 5 inci ;ı:atında 
toplanncalı.: olan arttırma ve eksiltme lı.:oınl9yonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ald şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden pal'a.sız tedarik edl _ 
leblllr. 

4 - Teklif mektublarının tartnamedek\ tarifat dairesinde hazırlanarak saat ıı de 
kadar 4 üncü kattaki kom1.syon kAtı:,ııtıne imza mukabilinde verllm~ bulunma.at lL 
zımdır. 

Liste No. Kalem Malzementıı Muhammen Muvakkat t.e 

Cinsi 

1 53 Tel raptiye, maka.a 
Mürekkeb vesaire 

2 63 Muhtelif Uğ1d 
3 8 c kurşun kalen 

• '1 • karbon k~ 

bedeli mlnat 
Lira 

910.39 

2497.68 

408.53 
M3.03 

Lira 

68.28 

187.33 

87.39 
48.30 

dt74• 

H -H 

H 


