
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULA~I 

HALKlN DiLi -~ 
c 

8eM 10 No. 3447 Yazı işleri teımnm: 20203 SALI 6 MART l 940 

• • 
lngiliz - ltalran 
ibtilif ı biiJİİJOr ! 
llaıuan uazeıeıerı "Biz de IBdenlzde 

Bontroı tatbiB ederiz,, diuorıar 

&ına t (Huaıst) - P"fter 
Loyd:. ıazetesinin muhabiri bildi
riyor: Kahirede çıkari cAhram.t 
gazetesinin Mısır Cipl ınatik me
hafilinden 6}'rendljfıie glire;, .tn • 
,Utz harbiye nazın Ollver Stenly 
ile başvekil Çe.mberlayn veya ha • 
riciye nazın Lord Halifaks yakın -
da Mısıra gelerek, buradaki do -
minyon askerlerini teftiş edecek -
ı.rdir. 

(Devamı 8 ind sayfada) 

l'ıab 1 Kuruş 

Bravo aslan 
güreşcilerimize 1 

Takımımız altıncı defa 
Balkan şampigona olda 
Müsabakalar dün gece bitti, güreşcilerimiz beş 

J birincilik, bir ikincilik, ve bir üçüncülük ile 
1 ;ampiyonluğu muhafaza ettiler. ikinciliği Rumenler aldı 

KazcıncWclan birindli1clerle mil li takımımızı Balkan ıampiyonu 
ppan aılaa gürqçilerimi.ı 

Altıncı Balkan ~ şampiyonası rincilik. 1 ikincilik ve 1 üçüncOlÜ.k •· 
dün gece yapılan müsabakalarla sona lırrak 18 puvanla altıncı defa Balkan 
ermiştir. Milli ~ takımımız S bi - (Devamı 8 inci sayfada) 

Şekerin kilosuna 10 
kuruş zam yaplldı. 

Koordinasyon heyetinin verdiği 
karar ve bunun esbabı mucibesi 

Cumartesi günü öğleden 80IU'a ıehirde reşşüh ettiği anlaşılamıyan ve şeker fİT
ellerinde stok bulunduranların alıcı - ketinin şeker vermemekte olduğu, ,eker 

~ .. - ............ _ ......................... - ........ -.... lara ıeker olmadığını söylemelerile baş - fiatlannın yükseleceği şeklindekı pyıa-

1 • ı· Z kah• • d l ııyan şeker buhraru dün öğle~ kadar lar halkı bakkallardan fazla şeker almağa 
ngı 1 ınesın e bilfiil devam etmiştir. sevketrnif ve bu talebler karş13ında bir 

Y
eni degı"' •şikJikler Cumartesi günü nereden ve nasıl te - (Devamı 8 inci sayfada) 

irfan Alemimizin büyük derdi : 
Roterdam limanını" görüna,t yapılacakmış 1 lmlA ve sarf meseleleri 1 

Roma 4 - İngiliz deniz kontrolü hak- lan kararın gayri mefl'U mahiyeti ve va-

bndaki İtalyan proterlarunda Alman kö hameti kaydedilmekte, İtalya ya aid k~ Lon~ra '· ~~usi) - Associated Pre&S 1 N • • ( f) • ( • ) 
lllliıilne kUJt ambargo tatbikine dair o- 1 Devamı 3 ündi ••Yfoda) m:::::: ::~o:~yen bazı pyialara ' ı çın sar . ye rın e . gramına ıre ' 

Finler son günlerde ::;:ı~::: ~:::: :::::::.d:.m ( ıstılah ) yerine (terim) ? 
17 000 k 1 d

•ı ' Bu meyanda, dominyonlar nazırı Ede-• ma tu ver 1 er. ~::::~~birmevkiegetirileceğisöy-
Bu kadar ağır zayiatla neticelenen mukavemetin 
ıebebi geri hatlarda yapılan yeni istihkim~arın 

betonlarının kurumasına imkan vermektir 
İngiltere Kenyada 
tahşidat yapıyor 

Londra 4 (Hususi) - Helsinkiden bil- 1 ardcı kuvvetleri elin fehri terketme - • • . 
~or: rnişlerdir. Lon.dr~ .~ (Hususı) - Şarki ~fn -

V'i>orgdaki Fin ordusu, şehrin fimali Bu kuvvetlerle Sovyet kuvvetleri a _ katla I~gılız Kenyasında tec~mmu ~. -
llrbisinde hazırlanmış olan yeni mev - rasında kanlı çarpışmalar cereyan et _ ~e~ m.~stemleke ku~vetı:m· bugun 
illerine çeki".ınıekte olmasına rağmen, 1 mektedir. (Devamı 8 inci sayf da) Naırobı den gelen yenı kı t alarla tak -

~-------------------;.....• _ viye edilmişlerdir. 

Erzincan zelzelesi neticesinde .. :~i oı::k .. ~::y::y:~:::ııe:~~ 
bu veni kuvvetler, hiç bir arız.ava uğ -Karadenizin derinliklerinden ~~:~,i~m iki bin kilometre yoık.t•t -

Petrol fılş klrlJorm Uş f lü ~~U.:~Y;rr ~~~~a;~eh;~~i~~~i ı:;~:n: 
• ~~r~~~e~;a;:k;~~ış\~~/nüfreze -

İsviçrede çıkan cSchweizer Wochenzeitungı. gazetesi yazıyor: 
Karadenizin Besarabya sahilleri yakinindr.ki suları kesif bir petrol tabaka Bir TUrkkuşu filosu 

•ile örtülmü.ş bulunm.aiktadır. • k 
Bidayette, bu petrolun batmış olan büyük bir gemidey;•ırr. ~in edil- memleket turuna ÇI ıyor 

ıni.ş. fakat bilahare bu faraziyenin doğru olmadığı an~ılmı~iU;:• ' İzmir. 4 (Hususi) - ~ir Türkku~ 
Bazı alimlerin iddiasına göre. Anadoludaki sen uli_ele~t,. eetlçesinde, filosu Nısanda memleket fç~nde uzun b1r 

bu havalide Karadenizin suları alttnda kalan arz ,.,...\~Ja~r hAsıl tura çıkacak, bu arada tzmıre, İstanbuJa, 1 

•lmuftur Ye denizin sathını kaphyan petrol, ifte bil;~~ f.ırmak - Adana~ a uğrıyacak, havacılık tezahürle- 1 
tadır. · ~ ~-- / 

l.i yapacaktır. 

imla meselesinde yıllar süren bir zaman zıyaından 
sonra eıı büyük müşkülün halline teşebbüs 

edilirken neler düşünüyorum ? 
···········-·-······......... Y A Z A N •..•...•••••................... · . . 
ı • 

i Halid Ziya u,aklıgil ~ 
c - __... ••••••••• .: 

Vıtad, yazı odaaında ....... .. 



Nikbin ofmak iç:n çok 
Sebeb golf<, fakat bedbin 
Olmakta da acele 
Etmigelim! 

Ekrem 

t?:!!!,, özlerimizin önün<le yekdiğerıni 
~ tamamlıyan ili ttjgrai :var,, ik;si 

de Paristen gelmiş. Havas ajansı taraıın
dan teblığ edilm~tir. 

Birinc.is.mde •Öylencn ~uaur; 
c- Hitler - 'Wıel!Ji J'l1.Ü.lakatında 

j alnız Hıtler soz söylem iştir. Wells sa
dece dinlemiş, vak1t vakit not alımştır. 
Hitler .AlmaJ.!Yanın hayat sahasından 
bahsetm~, 1I\8ilterenin _şiddetle ale)"hin
de bulunmuştur, İngıltereyi hem Avru -
panın bugünkü vaziyetinden, hem harb
den mes'ul tutmuştur. Almanyanw ha -
yat saha.ına dokunulmamasını istemiş, ve 
İngilterenin deniz hakimiyetine nihayet 
verilmesi lüzumundan bahseimi§tir. ıBun
lann hülasası Alrnc.n hegemonyası ve 
Prusya militarizmıdir.> 

Gözlerimizin önünde duran elgra1Jann 
ikincisinde de şöyle deniliyor: 

.. 
SON POSTA l\Ial't 5 

Sözün kısası 

Şopen 'in ka "bi 

E. Ekr.am Talu 

S elm: yıl kadar evvel, mazlum Poiouya. 
nm payitahtmda bulunduğum .sıra.: 

farda, gelmLş geçm~ müzisyenlerin belki de ' 
en h11ssa.s1 o':ın Şopen'in Lazieı:ıki parkn:da • 
.ki beykt:JJnin dibinde .saa.tlerce vecd lı;ınde 
kalmodau haz duyardım. 

Gart unusikisile, batta alelitlak musiki ile 
iBtinasa başladığım andan itibaren, gôr.him
de bu büyük <iahi~ karşı başlıbaşına bir kö
şe ayumıştım. ı 

Onun nağmeleri, bilmem nedense, bana. : 
pek munis gelirdı. Herbirinde gizli blr hıç_ ; 
kırık, soııırnz bir hicranın clinmlyen elE:mini 
.sezerdiw 1 

Şopeııin memleketine gidip de, tıı.lr 1kl sene ı 
oturduktan sonrr. o nağmelerin hususiyetlnl ı 
daha iyi anladım. İlahi bestekar, kırkıncı 

1 yılına varmadan tükenen ömründe, "da ima; 

1 :ve da.ima, ist!kl~1nden n:ı~hrum vatarnam 
bltmiyeu eleınlerıni terennüm etm!ştı .. Onun 
muhalled <ıÖlüm marşı» bile, mazlum Leh 
milleti i~ln ibda olunmuş bir mer.siye~en baş. 
ka blr şey değildi.. : 

- Amerika haricıye nezareti müı;te -
şarının ziyareti münascbetile Bay Hıt -
ler; von fübentrop, Göbels ve Uöring v<ı
s.ıtasile Almanyanm sulh şartlarını ~ekrar 
etmi§tir. iBu _şartlar şunlaıdı.r: 

iSir gün, beni Varşovalı dostlarım, orac!aki 
mii!Jecllerc\en birine götürüp, içeride, bir 
hücrenlr- rafında duran, zamanla karatmış 
gfimiiş bir vazo gösterdiler: İçinde, biiyük 

Kabahatliye ceza vermemiş olmak insanı müteessir ede- bestekarın, gurbette hep vatan hasrctıle 
rnez, fakat kabahatsizi cezalandırmanın vereceği vicdan yanıp tı;.t.uşmu~ hassas kalbi varmış. Poion,. 

ya l31iklaline J,;arnşur kavuşmaz, o kalbi l>u-=b=er=a=e=t•e=t=tı=·rm=e=k~y=e•k•ti•r,~d ... er .. lı;;;er;ıı=.=====a:::-==ır:::s:=ICIC-===!lza=b=ını==a=n=c=a=-koc·ı=ü=m~p~acklıı==ar=.=-ı:::=1--=::ı:::1=-=--==-=:::::1== raya, bu vatan köşesine getirip koymuşlar.' 
- - Şayed cu dünyanın ötesinde başka bir alem 

İngiliz adliyesinde esaslı bir kaidedir: 
- Bir masumu mahkfun etmektense bile bile mücrimi 

1) 'Merkezi Avrupada Alman beg~ • 
mony~sının tasdiki. 

2) Çeke-Slovakya statüsünün idarnesi. 
3) AJınan kontrolünde bir Polonya 

devletinin llıdası. 
4) Danzlg koridorunun kaldırılması. 
5) !Eskı Alman mu~i~mlekeıerinin ia

desi. 
Bay Hitler de Amf;nkalı rnlisteşarla 

konuştugu zaman bu noktalar üz.erinde 
l!:Iar etmıştir.> 

Gözlerimizin önünde dtll'mı bu iki teJ
grafın muhtevıyatı hakıki ":aziyeti ifade 
eder mi, etmea mi? Düşünmeden evvel 
hafızamıza müracaat edersek, daha on 
beş gün evvel bütün dün:> a gazetelerind~ 
çıkını§ olan bir Amerika te\grafını hatır
larız. O te1.grafta 'takriben şöyle söyleni
yordu: 

c- Amerika harıciye müsteşarının va
zifesind~ mu:vaffak o1abilmesi ıçin ko -
nuştuklarının tamamen mahrE:m kalması 
şarttır. Amerika ciimhurreisi bu husu.s
ta kendısme talimat vermi~tir. 

Mistr Wells seyahati esnası.nda ıtop -
lıyab!ileceği intıbalan ve alakadar hü

kfunet reisleri tarafından kendisine mah
rem olarak yapılabılecek tevdiah .avde -
tinde yalnız Amerjka cümhucrelsine bil-

IJ.ir /ngiliz asker.i 
f'eph~yc giderken 
NPler götürlir? 

ı·---············································· ... ~ 
Hergun bir fıkra 

Ayakkabların11 dışarda 
bıraktlm 

On yedinci asırda Frıınsa edebiyat • 
aleminde çok meşhur olan Madam 
dö Rekanier bir yaz günii. salonunda 
bulunan misafirlerden birinin ayak
larının koktuğunu hissetmişti. Daki -
kadan daktkaya koku artıyordu. Oii
zeı ve gii.zel olduğu kadar da spritüel 
o1an madam, ayakları kokan nıisafi -
r.ine: 

- Ayakkabılarınızın cilası fena ko-
kuyor. 

Dedi, misafir ayağa kalktı: 

- Şimdi hallederim madam. 
Salondan çıktı. Ve biraz sonra ço-

raplariZe içeri girdi: 
: - Ayakkabılarımı dışarıda b?Tak -
~ tım. 

Ruzveltln Vatikan 
Müme•sili Rapanın 
Huzu~unda 

Rıuzvelt tarafından muharib devletler 

arasında siyu! .sondajlarda bulunmaya 

memur edilen Amerika hariciye müste

şarı Welles ile birlikte Romaya gelen, 

Ruzveltin Vatikan nezdindeki fevkalade 

mümessili, Papaya şefinin §ahst bir ffie-

direcektir.> Bir Ingili.z askeri, garb cephe -

Eğer yanı\mıyorsak bu telgraf LMistr "Sine giderken yanında neler götürür? 
~~l~i~ hareketi arifesin~e Amer~ ha-1 diye merak ederseniz, bu Tesim size kafi 
ncıyesı tarafından neşr~cli~ea resmı, ya- derecede malümat verir. Her yerde eğ-
hud yarı resnit tebliğe 1stınad edıyorclu. sk kita d 

Aradan geçen müddet zarfında seya- lencesini .arıyan a er rsız yapama ı-
hati bütün dünya tarafından merak, ala- ' fl gibi, yoldaşlik ettiği bolduğunu da 
ka, hatta endişe ile takib edilen zat yola birlikte almayı ihm1 etmiyor. 
çıktı. 7 gün süren bir yolculuk yaptı ve 
nihayet N~iye çıktığı :zaman da yüz-
lerce gazeteci tarafından :karşilandı. 

Mistr Wellsin bu rneslekdaşlara söyledi-
ği tek bir ciiml~ir. Bu cümle)i o zaman 
telgraflar getirmişti, ıbiz yazır.ıştık. Şim-
di tekrar edelim. Mistr \-ı:'ells sadece: 

i STER I NJ AN, İSTER iNANMA' 
Birkaç ~ündenberi İstanbulda az çok bir şeker sıkıntısı 

vardı. Hangi bakkala gitseniz: 
- Kalmadı, cevabı ile kar,şı'aşıyordunuz, ya1md da ta -

nıdık bir o.dama çattıysaruz yarım kilo bulduğunum Sf' -

vinerek evinize dönüyordunuz. Fakat dün şekerin kilosuna 
10 kuruş eklendiği ilan edilince, Allahm hikmetindeıı. sual 
edilmez, sıkıntı birdenbire zail oluverdi, sanırsınız ki. ht:r 
bakkal dükkanı bir şeker deposudur. 

Bir mecliste konuşuyorduk, bakkahn kuvveti ve açıl<: -
gczlü1üğü nisbetinde havadan avuç avıuç para kazanmış 
olduğunu söyliyen bir dost: 

1 

- Önüne gcçfümez miydi? diye soruyordu. Sanmıvo- 1 
r:ız, bir akşam geç vakit her bakkalın şeker mevcudt~n:ı 
tesbit rderek kilo başına kendisinden 10 kuruş fark al _ 
dıktan ..;onra ertesi gün fiatın 10 kuruş çıkanldığını ilan 1 
edcbilm<'k için, şu Almanların pek gururlandıkları teşkilat ~ 
dahi kifayet etmezdi, evet, sanmıyoruz, bakkalın hava

dan para kazanmasının önüne geçilemezdi, buna rnukab;l ı 1 

.harb zamanında. hatta harbin dışında kalmı'?, bizim gibi 
gidişi bu zaman için normal memleketlerôe bile bakkallı- 1 

ğın c;ok karlı bir i~ olduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyu-
ı cu sen: ' 

i STER i NAN, 1 STER iNANMAI : 
1 

:E{~~:~il.~~~:~~~;KE:h~ 
mulcaddes mtlbede bir düşman bombasmm 
l.sabetlni bıldirlyordu. 

Bu bomba, yalnız kiliseyi tahrib ile kalma. 
mış .. Şoperıin kalbini taşıyan mahfazayı da 
patlatmış .. ve ihtimal ki, ikinci de.fa vatan. 
sız knlan o büyült kalbin rimadını da etrafa 
savurmuş .. 

Zavallı Şopen ! Ve zavallı asil Polonya! AnJ 
lle evJad, meğer biribirin!ze ne türlü bağl 
lmiş.slnlz ki mukadderatta bile ayrılmadınız 
Birinizin musibetine diğeriniz de iştirakten 
geri !ı::alnmadınız. 

Yak1.nen blliyorum: Polonezlerln, Noktürn. 
lerln ve ... öıum marşııı nın dahi mübdll ,Yur, 
dunun ell.ın .>erımcamına llikayıd kalamaw 
Onun \'atan aşklle yuğurulmuş kalbi bu mü. 
kerrer öksüzlüğe dayanamadı. Onu parçalı. 
yan dlişman bombası değildir ... 

O, son ve 1Hi.h:. bir feryadla kendi parça. 
landı ve tapındığı şehrin harabeleri a::nsına 
karıştı 

Son ve llnhi bir feryadı 
Heyhat ki biz onu duyamadık .. klmbillr n• 

kadnr uM, ne kadar güzeldi!. 

c. Ckl!a1n rcaıu .............................................................. 
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1 ~fart SON POSTA 

İzmir 4 (Hususi) - Ödemi' hapi! - e ita/yanın bir itirazı 
hanesinde mahklımlar ara<Jında kanlı bir 
arbede olmuştur. Cinayetten on beş yıla Yazan: Selim Raııp Emet 

Amerika Hariciye 
MDsteşarı dOn Berlinden 

Parise hareket etti mahkfun Fethi adında biri arkadaşların- ~\. tıılyanın Felemenk Umanları va.sıt.asllı 
Lo dan Ali ile gardiyan Ahmedi bıçakla a • .ILAln.anyadan ithal ettiği kömürlerin ı;ev. 

ııdra 4 (A.A.) - Bahriye !lezare- ~ k ·ı t kine İugi! Lere ve Fraıl.'ia hüku' metleri tara_ 

ingilterede eski 
amiraller fiili 

hizmete alınıyor 
· b gır, ati zzeti de hafif surette yarala -

Bern ,. (Hususı") _ Ber,=-...ıe u··ç gWı .vasetinde Monroe prenıipini tatbik e- 11• u.ndan bo.'yle filo. amirallerinin kay tından ambargo konulması İtalyada kuY • 
"' UHU dıh t mıştır. Hadiseyi bastırmaya gelen jan -

....... ikametı' esnasında Nazı· şeflcrinı decektir. a) a şartıle vazıfede ı.h la<$klarını ve tlı bir 1n1iaı uyandırmışa benziyor. Çim--· 1 rıp dar.malar silA:h istimali meOburiV'i'>, tinde k . l h - k · ·-· u lemiıı olan Amerika har~iye müı - S - Almanya e8ki mü-stemlekeluini ve evve_c. e te.kaüd edilmiş olanların da Jı- u ıterek ita ya u umetuun bu m n.ısP.bet. 
'1 t kr f li h kalmışlardır. le İngtıtere)·e \'ermiş oldu~u notanın şlddetl\ 

i!Ş&rt bugün Bale gelmiş ve Parl!'!e gU- alacaktır. ~ ~r ~· 11 ızmete alınacaklarını bil - olduğu bildirilen muhtevası, gerek bazı i. 
ntek üzere Lozaına hareket etmi tir. Fahrerjn nutku ile Alman matbuatı dırmış.ır. Bu karar üzerine, amiral Balkan kros birinc·ligvi geri taiyan ga ıctelerinln bu munasebetıe neş -

1 AlWka<lar Alman :mehfellerinde n~riyatının hülbaaı olan bu program H.enry Oliver. Sir Osmond Debrock. rettiklcri miıtalealar bunu isbat edl1or. 
•\Vella'in Heı:ıs ve Ribbentrop ile tekrar da yem hiç bir ~y yoktur. S~r Rog:r Keys, Sir Frederick Fiels ve bırakı!mıyor İtalyan notasının, inglllz - Fransıt tezı-
görüşmesi muhtemel olduğu ve Ai - İkinci madde. NaziK!rin mes'uliye - Sır Regınald Tyrwitt tekrar i4 brşıruv ni reddetmek için hangi esbabı mJclbeye 
inan haricive nazırının bu ikinci mil - tini daima İngı'ltereye Y. üklemek is+e- \!eleceklerdir. İstanbul 4 (AA.) - Beden Terbi - istlnad ettlğinı bilmiyoruz. Fakat şlddetll 

yesi Genel Direktörlüğü Atletizm Fe - olduğu. beyan edilen lisanından anlaşılnbi. 
likat esna;ında Ruzvelt'in suallerine dikleri Finlandiya harbine do~ru<lan Al derasyonu tarafından tertib edilen BaJ lir ki ItP.lya, tıpkı Japonyanın miımastl ah. 
ıııuf'r tarafından verilen tahrir! ce - doğruya bir telmihtir. manya ile Belçı·ka valde yaptı~ı gibi bir hattı hareket Hıtıyar 
Vah.arı tevdi edeceği beyan edilmek - Üçüncü şart Hitlerin İngiltereyi yık kan Kros birinciliklerinin geri bırakıl- etmtk emelindedir. Nitekim Japonya, bazı 
ted ,f, ffiQğ& tızmcttiğtni göstermektedir, C rasındakı• haA dı~se dığı hakkında bazı türk Ve yabancı ga- Japon Vc'lpUl°larllllll taharrfsf netfCesl O!aralc 

'- zetelerde çıkan ve Atin4' radyosunda s1Uıh taşınıa çağında bulunan Alman roıcu-
• WE:'IIs. cliin öğle yemeğini Dr. Şaht Almanyanm do~-cenub Anupasi!e .. . ların h:ırb ~iri sayılması ve bu bakmıdan 
ıle birlikte yemiştir. orta Avrupada hakim bir nüfuz tesis Bıiiksel 4 (Hususi) - Alman senri soylencn haberlerın aslı yoktur. tevkif ohmınalarmı nasıl protesto etnılş ve 

ı A1n~terdam 4 (A.A.) _ Reuter : etmek istediğini gösteren dördi.incü şart bugün hariciye nazırı Spaakı ziyaret e _ Haber aldığımıza göre, Balkan kros kendine göre bir tez muda!aa eyleınışse, İ-
Telegraf rruzetesinin Berlindeki mu Almanysnın 19H denberi ileri sUrdil- derek Belçika toprakları üzerind Al birincilikleri 24 Mart Pazar günü Hey- talya da, harb harıci gayri muhnrlb bir 

h t-- man ve B . e • . . devlet sıfatlle '.harlcden ithal ettiği ba . .u n.aı. 
&biri şansölye Hitlerin Sumner Welt.e ğü bfr istektir. elçıka tayyareleri arasında ce- belıadada icra edılecektir. Türk milU ta ların kontrolu Jle iktifa edllmiyerek bunla_ 

1~1man harb gayeleri hakkındaki be~ Hitlerin Wellt'le yaptığı mtilA - r~.yan ed:n muharebe dolayısile Berlin kımını teşkil ~den altı atlet dünden iti- rın sevkine muhalefet edilmesini doğru bul. 
~~rt: ihtiva eden bir pı:ogram verdiği!1i katta Amerikanın Berlin bilyilk elçi • hukWnetınin teessüıiinü bildirmiştir. haren açılan kampta çalışmalarına baı- muyor. 
'Otldırmektedir. Muhabıre nazat'an Fuh sinin v.aıifesi basına dlSnmesini ısrarb Sefir, bitaraf memleketler toprakhn lam ı d Bu mOna.sebeUe gerek İtalyan ra~yosu -·· · d ış ar ır. k lA T · bı b •ı ı 
t6r Almam. 'anın bu şartlarla silahları rica ettig·i bildirilmektedir. uzerın e uçmam.alan için Alınan ta a • nun, gere mese" evere gı azı ~ayan 
ıb recilerine kat'i . . . yy • • gazetelerln\n kullandıkları llsan çok ağır -
ırakm:ığa amade olduğunu söylemiş- Ke~ Hese ile mare~l Görinıfin de sö 

1 
i ~mır venlmış olduğunu Bır Alman denızaltlsı dır. Tevereye göre İtalya böyle bir muame _ 

tir: Wells'tn dünkQ ziyareti eınasmda yu _ Yem ş ve Belçıka tarafından yapılacak • • • leyi asla kabul etmiyecektlr. İtalyan gaze _ 
1 - Berlin. Bohemya. Moravya ve karıd:ııki şartları izah ve bu şartlar olan muhtemel bir zarar, Liyan talebinin tahrıb edıldı teslnin kanaatine göre başkalarının görü -

İloloııya tizerindeki mür~abe ve taı - }izerinde Jsrar için ellerinden geleni nazarı itibara alınacağını ilave eylemiş- Londra 4 (Hususi) - Şimal denizi ft- lecek hes:ıbları varsa İtalyanın da buna 
~ikfne devam edecektir. y~tıkları bildtrlliyor. tir. zerinde devriye uçuşları yapan bir İn - benzer biri takır.1 hesabları vardır. Ve b~'.~c~ 

2 - b. gı'ltere İskandı'navya.J,.., entn' - B 1 b be R t A. Sefir, düşüıiilen Belçika tayyareleri - sabkların talya için mntıub haneler! 
u.. unun a era r. eu er Jamıının nin tng·l · t 

1 
. giliz tayyaresi, bugün Elbe nehri man - açı tır. 

~ yapmak ve nüfuzunu kul1anmaktan istihbaratına göre. Wells'in hareketi 1 ız ayyare erı zannedildiğinı d• sabında bir Alman tahtelbahiri görmüı İtalyan radyosuna gelince; 
~'-geçecektir. mür.asebetile daha sarih bir tebliğin a~~k kaydetmiştir. ve dört bomba atm~tır. i•aıyarun bugUnkü müca.delede mevk:ine 

4 -- Almanya orta Avrup.al:faki si • nesrine intizar edilmektedir. ru sel 4 (A.A.) - Le Soir gazetesine . . . . . temas eden bu n~lr vasıtası da komünizm 
göre, Belçika avcı tayyareleri dün ya - Bombalardan bın tahtelbahınn prıs • ile demok:rnsiyı ayni zararlı mahiyette iö -
hancı tayyareleri defetmişlerdir. k~~na ve tarassud kulesine ısabet et - ren blr gözlük takmışa benziyor. De.ı.ıok _ i, giliz • İtalyan ihtilafı büyüyor Belçika matb t B 1 ik ~>"ta fl ğ mıştır. rasıler, J'lyanı dıkkat bir aleyhtarlık göste • 
n ih '"!' k ua ı e ç a ı ra ı ı • Geminin ağır surette hasara uğradı~ rirlerken nizam ve süktin demek olan gene • 
~n a ı arşısında infial göstermekte- •• ral Franko idare.sine karşı yalnız ve yal _ 

dır. muhakkak sayılmaktadır. nız İtalyanın .sahabet ve alftka gösterdJğlnl 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) Matbuat, hukuku düvel kaidelerine La Gazette diyor ki: keydedlyor ·ı;e nihayet blr anlaşma zr.:ntni 
Y.a.pılan hareket hakikaten çirkindir. Belçika _ Alman hududunda bulunamadığı takdirde İtalyanın da &>vyet.. taıürttn İtalya için hayati bir icaba teka- bir tecavüz mahiyetinde tel~kki edilen 

~l ettiği bildirilmekte ve ~ngiltere ta - İngiliz tedbirlerine karşı enerjik bir lı -
tıfından verilen kararın Ingiltere ile san kullanmakta ve bu vahim tedbirlerin 
talya arasında 16 Nisan 1938 tarihli an- iki memleket arasındaki iktısadi ve si -
~a ile tnrif ve tayin edilmiş olan si- yasi münasebetleri sekteye uğratacak 

B11 kabil ahvalde sükılnetimizin mulıa- !erle anla.şablleceğl mftnasına gelen tvlcaclı 
fa1.ası her zamandan :ziyade l!zım ol - muttef:kler aleyhinde fİddetli b1r0mbdlltaleab illeri sllrüyohr. İ .. d 1 ar e nş ıyan mu arcbedenberi taıııc. 
makla beraber, böyle bir taarruz ancak propagan a ar yarımadasından hemen Uk defadır tı itaı_ 
ccinayet, kelirn~i ile ifade edilebilir. yan menfaatlerini llerl süren blr tez uğrun. 

İnde Pendance Belge yazıyor: Brüksel 4 (A.A.) - Eupen'den bil - da tehdide benzer bir ses yilkselmlş olı.;or. f'asi ve iktısadi münasebetleri bozacak mahiyette o1ıduğunu kaydeylemektedir . 
tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu Nota hakkında tefsirlerde bulunan ye-
tlAve edilınektcdir. gane gazete olan Tevere, İngiliz - İtal -

Notanıu sonunda diyor ki: yan münasebetlerinin şimdiki safhası ne 

cAlman hükıimetine, bu hareketl<?ri dirildiğine göre, bir müddetteııberi Ve bu münasebetle şu da tahakkuk edyor 
müsamaha ile karsılıyamıyacağımızı mil Alman hududu civanndaki Belçika hu- ki italyn, §ayed, cereyan eden harbin blr 
• ~ . · .. . . icabı n1arak alınan tedbirlere kendi nefsi 

cBu tedbirin ittihazını icab ettiren ae- şekilde inkişaf ederse etsin iyice bilinen 
bebler ne o:ursa olsun muharib olmıyan bir §ey varsa o da hesab defternin açık 
devletlerin haklanru azım~amayı hiç bir bulunduğu ve İtalyanın da hesabları gü
ı~nıan meşru gösteremez. Mezkur ted - nü gününe tuttuğu keyfiyeti olduğunu 
b~r, diğer taraftan yapacağı iktısadi a - yazmaktadır. 

lı şeref namına beyan ederız., dud~armda muttefıkler aleyhınde şid - neflsl bakımından dahıı fazla ftlra:z ebnekte 
detli propaganda yapılmaktadır. Poıts 1srar ederse, bu h!dlse, şimdiye kadar mü. 
kutularından Hamburg'da Falkenver - samaha Jie geçlştırllen bir vaziyetin t.ekt'ar 
Jag matb:ı~s•nda tabedilmi' beyanna _ gözden geçirilmesi gibi bir netice do~urebt. Kerenski Amerikadan 

F ransaya geliyor l . k lir. 
me er çıkma tadır. Bu beyannamE:'ler ~ İtalya, bu hnrbde, 1,veç, Norve~ Felemenk 
de İngiltereye şiddetle hücum edi]mek ribl 5tm•lf Avrupa devletlerinin geçen harb-

kısler bakımından da müs•rsna bir va - Romı>. 4 <Husn.!i) - Gazeteler, balyaya 
haınet arzetmekted!r. Zira bu tedbir.in ihrar tdile.1 Alman kömürünün mWıaderesi 
tatbiki beynelmilel mübadele ışıerınio hakkında İngillı hükfımeti tarafından Ye -

tlirüyüşüne esasından sekte vurmakta, rılen emrin, Roma lle Londra arasında cld. 
ta k di blr lhtllAfa ml1ncer olabileceğlnl açıkça 

Lizbon 4 (A.A.) - M1>c:hur Rus ih - tedtr. deki vaılyetterlnt benzer blr duruma sahih 
-ı olmustlır. Bir tarafta oluk gibi insan ltılnı 

tilllcilerinden Keremki, zevcesile bj:r- 1 akmak istidadını rıMtertrken öbllr taıatta 
likte Olipper tayyaresile Amerikadan Bir ngiliz vapuru bombalandı rahat rahat tıcaret yapıp gQnfi gün etn ele 

~e aynaklarını ortadan kaldırmakta ve 
buraya gel.mittir. Kerenski Parise gi - bug!in tçln mfişkülle§l'Jlişe benzer. Bu M:beb 

Londra 4 (A.A.) - 2 Mart sabahı ledlr tt, bu davada, İtalyanın daha uysn.İ 
deceklir. Maırş denizinde Heinkel tipi bir bom- olm~ı vı meselA o da, Japonya gibi nfoayet 

bardıman tayyaresi Hindistandan gel~n hesabı harb sonunda görillmek ilzere )imdi. 

tn yazmaktadırlar. 

Jc•Uharib olmıyı:ın dev)etlerin istihsal im- Bu muna.cıebeU. tKOriere dela sera. aa • 
Unlarını azaltmaktadır. aetes! dlyor ki: 

U Z.'a ist hükumeti a 1elhusus denizyolu _ İnglltere, her ne pahasına olursııı. ol _ 
Fransada komünist belediye 

meclisi azaları ~ Italyaya ithal edilen Almanyadan gel- sun, bilumum Alınan ihracatını menetmek 
lhe kömürü kontrol usulüne tabi tut - istiyor. Fakat İtalyanın, Alınanya ile oıan . 
~ak üzere ve Britnnya hükiımetinın itti- ticart münasebatını durdurmak veya İr.gl _ Versaılles 4 (A.A.) - Eyalet mec-
aa?; ettiği kararın kanunsuzluğunu ve va- llz k~mürü ithal ederek, kendi menfaatleri lisi Seine et Oise departrrulnı komünist 
lıarnetini kuvvetle tebarÜL ettirmek is - ;~~~~:~de hareket etmesi için hiçbir sebeb beledıye nzalarmdan 360 kişini~ ve Se 

E
r. Bununla beraber Britanya hükü _ i ine et Marne departmanı beledıyc A -

. ' ngllteıe §unı .. da nazarı dikkate alınalı- .. · A 1 k · 
etı mevzuubahs kömürün İtalyan mil- dır kl kendi ~! 1 h i 7.alarmdan 35 komunıstln ~za ı tan ıs-' • çın ayat ehemmiyette olıı=ı . . 

etının hayntı ve faaliyeti bakımından 1 koloni ve ctoıninyonlarının yolu Akdeuızden katına karar vermıştır. 
tuutıak bir ihtiyaca tekabül ettiğine de eçer. 
"'&kıftır. Bu vuzlyet kar~l3ında, İngiliz gemllerl de, lzmirde pasif korunma 

tecr~beleri 
Bu şeraıt dahilinde Britanya hükCıme- Akdenlze hfıklnı olan devletin kontrolün~ l~ 

.ti ta . . .1 1 bı 01m~ksızın bu yoldan istifade edemeıler. 
rafından ıttıhaz edı en bu tedbır tal- ElnaenaJevh inaUtz hu'"k"· ı · di-+ ,_ 

İ'Q ·ı . · • • ume ı ver 6 1 s.a _ 
1 e Büyük Britanya arasında l6 Ni - ıarda ısrar ettığı takdirde, kolonUerllt irtl İzmir 4 (A.A.} - Mart ayı içinde İzmir-

ıaan 1938 tarihli anla~malarla vücude ge- batını tcmın etmek için başka deniz ycför~ de ve Bornovada pasif korunma deneme
~h. ıniş olan iktısadi ve siyasi müna.;e- ar~mak mecburiyetinde kalacakt:t· • lcri yapilacaktır. Vilayetin bir beyan-

t 
1 ri ıbulandıracak ve bozacak mahıyc.t- iı!n tnraftan •Stampa. ı:azetA?.s l de şu namesi halkı tecrübe zamanında takib 

ed r. sa tırl~rı yazmaktadır : . . . + 
F . - Italya her meselede hfıs .. 1 • . olunacak hattı hareket ıçın tenvır e.-

l'ıı aşıst hükumeti kat'i protesto~unu .t"k termlştır. Fakat, onun göst~~m~/11 "0.~~ ~ mektedir. 
t 1 ederken hadiselerin ileridckı ınkışa- bu. tahammülü aullstlmaı etmemeli 

1 
g =-==-====c::ıı::m::mı:ı:=c:ııc=-:ıı:::=-==ı:::ı==-=ıı:::ıcııc 

11 a taalluk edecek olan mes'uliyetlerin ıt:ııva bu~ün büyük bir devletıı~. Oııun dir. Lımanda, bunlardan başka 12 npur 
ta ı ni için vaziyetin müstcnid bulun _ I ord11, dCJnanma Te hava kuvvetleri L.>e, • _ daha bulunmaktadır. Bu vapurların tahmL 
dtı eu anasır ve avamili s.imdirlen tasrih lıemmiyelten ari de~Udlrler... !ine aevam edilmektedir. 
td f Roterdam'ın tyl malı1mat alan mehaiilln. 

{ r .11 ngiltere ne diyor ? de öyle ıa~nedlliyor kl İngllia kontrolü bu 
halyan R"a:retele İ'lİn neşriyatı Lor.d~a 4 <Hususi) - Kömür me.sell'!sl hai\: vapurhrın geçmesine müsaade ede<.-ektlr. 

R kında Italyanın protesto notasını tebellüg İtalyan ajanları mezkur npurlara tuk.le -
0 rna 4 (AA.) - Büti.in gazete1er, ilk et miş olan İngiltere hükiımetı, protestoyu nen kc3ınUrlerin buradan bir müddet evvel 

İYfalarında fn giliz ablukasına karşıı buyük bir dlkkaUe tetkik ederek, en kısa ~ımanyadan satın alınmış olduğunu ve 
~~ha tarafından gönderilen protesto n.o- bir zaınıındn cevabını blldlrecektır bu:zl:ır dolayı.c;lle Roterdam'a gell~lnln ge -
~1111 tebaruz ettirmektedirler. Salfıhlyet~er mahfeller İngHte;enin, İ. clkereğlnl ve binaenaleyh bu sebebler do -
.............................. ........ .... ................... talyanın ihtlynclarını tamamen takdır ettı- layıslle teahhur eden kömürleri yükledik -

ğınl ve bu ihtiyaçları gô~önilJlde tutarak lerlnl beyan ediyorlar. 

:tzm:iR 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ. 
20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 

b r kuıır vereceğini söylemektedlrler. İngilizlerin kararı 
Ayni mahfcller, İngiltere ile İtalya ara _ Lordra 4 (A.A.) - İktı.~adl harb nezareti 

sındaki dootlugn da tem113 ederek, İngllte. bildiriyor ki, İtalyaya Alman kömllril götü. 
renin hu do.cıtıuAu muhafaza etmek arzusun ren vapurların geçmesine İngiltere hilkt'\ • 
da olduğunu, fakat Almanyaya karşı tnm metinin mü.<;aade ettiğine dair Aınst.erdam. 

I bir lktısacti &bluka tatbikinden vazgeçc~l _ dan gelen haberler esassızdır. 
yecP~hıl tebarüz ettirmektedirler. İtalyan lıükômetl de bu gemilerin .serbest-

İt J ·ı · h k .1 çe geçmesi hususunda hiçbir talebde bulun-
a yan gemı erı are- et etti er mamıştır. ı Mart tarihinde de blldlrllmlş ol. 

IAndra 4 Hiususi) - Roterdam limanın. duiu üzere ı Mart gece yansından sonra de. 1940 
1 
da bekle-m~kte olan İtalyan kömür vapur - mlr alacak olan npurlarda bulunacak Al. 

--------=-====-:=-==-=====' lanndıuı aıtı.aı, bu aabah hareket etnılJler • man ıcömlirlerl müsadere edllecektlr. 

D l · · d ki ü b b llk sadt>ce prensip itlrazı yapmakla llı:tlta 
c omo a• ısmm e vapura ç om a at- eyleme!! do~ ve muvafık olur. 
mıftır. Vapurun kaptanı ölmi1Jtür. Va - S . _ m b 
purdaki 48 İngiliz tebaasından 20 si Ye ~Lun U~aqı.fı LAn11-; ............................................................... 
Hindistandan gelen 253 İngifüden 8 f Belçikadan Uç Alman esiri 
kay'bo~r. Vapurda yangın çıkmıı • 
tır. İngiliz vapurlarile bir Holanda va- kaçh 
puru yolcu ve mürettebatın büyük bir Brüksel 4 (A.A.) - T .. a Gazette Hury 
kısmını almışlardır. Kazazedelerden bir kalesinde mevkuf tutulmakta olan ü9 
ç~ yaralıdır. Domola bir limana gö- Alman askerinin kaçmağa muvaffak ol -
türOlmüştQr. duğunu yazıyor. ..................................................................................................................... .._ 

Sabahtan Sabaha 

Hap ' • 
l.aş.ımak haktır. Bayat tatlıdır. Diinya nimetlerl lezizdir. Sa n han bentla 

ücrete tabi detudlr. Şu halde hayattan şikayet dmeye ne lüzum nr!. 
Fakat insan bir ukala mahluktur. Rahatı, lı:onfonı için ne marifetler icad eder 

ele en yoktan sebeblerle kendini i~kenceye sokar. 
Dna bfr ajans telırafmda şöyle bir hal-adls nrdı. Almanyada Ç&7 tukendlft 

lçtn halka •imdiden ıhlamor ve &'fil yapraiı toplamaları emredilmif. Çocukların 

hrslenn1esi için de kimyen bir hap icad edllmlş. Ahııan ço<'Dklan b• haplan 111... 
tar.a~ be.<ıteniyorlarmıı. 

Dillere destan olan Alman kim1ası n telmlll lkhsad ilminin meşhar ikame ka.. 
nununa şayanı hayret örnekler nrmekte terrııbelidir. Geçen harbde (Alman tor
bası) dJye i~tltfınlz arpa balltuımn acısır>1 henüz unutmuş değiliz. Kömür to. 
ırondan tereyafı, kifıd kırpıntı.sındaa postal. şeftali çekirdeğinden zehlrliga:a ya. 
pan Alman kimyası yok.,uzluk arttıkça kiın bilir nelerden neler icad etnılyeeelı; 

tir. Yebniı;, sek~en milyon nüfus11 besiemek kolay değildir. Harb denm ettik~ 
bapıarın çeşidi artacafma şüphe yok. Bugün çocu'ktara yutturulan hapların ya. 
rın biıyüklere de teşmil edllecefl tabiidir. Bir zamanlar Amerikalı bir doktor in
sanları komprime ile besliyeceğuıi iddia eıU,ordu. Doktorun fikrine göre bir in. 
sanın beııtenmesi için muhtaç oldul• cıdayı hap '>f!klinde alması mum-k- d-. • un ur. Bu 
suretle mutfaklarda ocaklar :;Öndörülecek, yemek odalarında takımlar kaldırıJl\-
oak, çatala, bıçata, tabap lüzum kalmıyar.ak Herkes abahleyhı h · apını yutacak 
ve işine bakacak. Demek bu teg•ddf sistemi renr bulmak içm· h bl b ki' · bi . ar e ı) ormllf. 
Pratık r metod amma tabiatın neli · meyvalarını, denizin leTJ:.ı: balıklarını. 

a§çıbaşıııın enfes tatlılarını yemedikien onra ı·obot cthl oturup kallı:mannı n• 
11evki olacak? 



SON POSTA 

( Şehir Haberleri ) 
·Sıhhiye Vekili şehrin sıhhi 

vaziyetini tetkik ediyor 
Dün Darülacezeyi gezen Vekil, ,2Ördüğü temizlik ve 

intizamdan dolayı memnuniyetini izhar etti 

", .............. -............. .__.. .. _..__...,._ .... \ 
1 Bir emekli asker l 

emeklilerin derdlerini i 

anlat.yor İ 
.!.ski telı:aild kanunu hllkümlertne gö- J 

ıt devletten maa.ş almakta olan müte 
kaid, dul Ye J•tJmlert.n fevkalft.de tahsı: 
.aatlannıı. yüzde 25 nilbetinde bir zam 
yapılacağını gazetenizde okudum. 

l\fart 5 

Sevdiği kızı kaçuan bir genç 
ağırceza mahkemesine verildi 

Genç kız mahkemede suçlunun kendisini saçın<lan 
sürük"iyerek kaçırmıya çalıştığını söyledi_ Bütün eÜD!ayı .saran buhranlı bir de

Tlrde bunun mlllet ve memlekete talı.-

Sıhhiye Veltili Hulftsi Ala taş şehrimiz-1 Rıza şehrin sıhht durumu hakkında bir : mll ettlğl . ıevlı::alMe muratlar OJırasında İkinci alırceza mahkemesinde, dün 1 kat, bu esnada sokakta oymyan çocukl~ 
deki tetkiklerine dün de devam etrniştır. muharririmize JU izahatı vermittir; i esltl tekııud kanunu hilkfunlert dolayı.;1- J bir kız kaçın:na hadisesinin, duruşması- tın vaziyeti görmüş olmalarından kor -
Yanında İstanbul belediyesi sıhhiye mü- - Tifo epideıniaine meydan vermemek f le mağdurJyetlerJ ~madl eden 11 bln as_· na başlannuıtır. Vak'a, §Udur: karak, Emineyi terkedip yalnız olarak 

ke: ve 35 bin mülkiye emeklisine biri B k k .. ·· .. E nler k"' - d t f " t · r 
düıii doktor Osman Said olduğu halde için birkaç senedenberi açmış olduğu - miktar zı:.m yapılmasını takdir ve ıl~L a ır. 0Y'\:111~ se . oy~ e 0 u - ırar e nuş ır. 
DariP.acezeye giden Vekil, büfün teşki - muz mücadeleye 1940 ıenesinde de de - ranlıı karşılamamak mümkün değildir ran H~lim ~de bır ıcnç, bır sen: - Suçlu Halim hakkındaki jddia, budur. 
ıatı gözden geçirmiş, görmüş <>lduğu in- vama karar verdik. Yaz aylıarı yakl~ Ancak tasanur edilen miktar emerJ!, dcnberı aynı ko~den renç~cr ~ban aga- ı Bu iddia ile adliyeye verilen maznun. 
tizamdan, temizlikten ziyadesile mem - tır. Tü~ en ziyade sıcak mevsimde aira- dtı.l ve 3 t'.'tlnllcrln ıztırabını dindirecek nın 19 y~daki kw Emıneyı sevmek - sorgu ıhak.imliği kararile tevkif edilerek, 
nun olmuş, bu memnuniyetini dün ken - yet saba&Ull gen.i§letebileceğinden, tim- bi: mahiyet arzetmekten çok uzalt oldu- tedir. Genç kız da bu alakanın farkında ı zorla kız kaçııınağa teşebbüs fiilinden 
disini ziyaret eden İstanbul vali ve be - diden her türlü tedıbirlerimizi almıı bu - tu da §U ı:ıısalle sarahaten anlnşılablllr. ve delikanlıya karşı llkayd değildir. Fa- ı 2 nci ağırceza ya sevkedilmişt' 

Ben alay kumandanlığından PmeklL kat, iki gen aralarındaki bu alaka a . . .. ır. 
tediye reisi doktor Lutfi Kırdara izhar lunuyoruz. Aşı müddeti bir seneyi geçen yiın \'e hnrb zammı ne hizmet mi:dde ğm b ' ~:-ı" b"sbü _ b" 

1 
Y Kendı ıse, dun başlanan duruşmasında 

ed k 1. · tebrik k d" · t k her af 'd ı · b klr tl 34 lr • ra en ır ~u.ı. u u tun ır ec:.eme - k' .. ere va ıyı ve ·en tsıne eşe - esn yenı en atı anacax, e o - nı S<>ned . E'lki kanuna gö:e 1680 • . . . . . ... • va ayı şoyle anlatmıştır: 
kür etmiştir. dalan, hanlar yeniden aranarak aJl.SıZ turuş:a tekr..üd edilmekliğlm lAzım ge mJ.§lerdır. Balımın, kızın aıleaı nezdın - ı B E . . - .. 

Vekil, yann Bakırköy akıl hastanesi _ kimse bll'akılmıyacaktır. Bu sene !stan- Hrken yüzde 20 noksanlle yani 5360 ku - deki müteaddid izdivaç taleblert, bir ne- - en, mıneyı kaçırmaga teşebbus 
b Id ru.şa mukabil 3315 kur114 verllmekt~c!~r: ticeye bağlanamamıştır. İşte bu vaziyet etmiş değilim. Bilakis, kız kendi, bana bir 

nJ teftiş edecektir. u a filo salgını mevzuubahs olmadığı Bundan 333 kurWJ vergilere çıkarılınca üzerine Halim, iddiaya nazaran, kızı ka- mektub yazdı. Mektubunda cbabam kö -
Sıhhiye Vekili HulUsi. Alataş İstanbul gibi 1939 aenesiııde Avı:'1pa şehirleri a - 2392 kuru., kalır. çırmagya karar vermictir. Bir ..n ... Emine- ye gitti, anam da bamya tarlasında. Ben 

-'-Lı·ye müdürlu-ırı;;nde yapılan ı"çtımaa rasında. f.atanbul. eıı u tifo vak'ası kayde- B ıo 11 ·-·-. 6 
........ ıuıuı ~... u puran:n rasını ev kirası olarak nin anası ve babasının evde bulunma - çeşme başına çıkacağım. Gel, beni götür> 

. t t-n.-..· İ-"'i...... d -'h hh1 den bır fehirdir. verdlğir.ıe nazaran 1992 turuşln blr al-
rıyMe e~ .. tr. ...~ .. a a, ~rın sı Ti:füH ıelince; bitle mücadeleye ayni lenin nnsıl geçlnebllecettnı kolayca te_ dıklan bir sıra<ia, bir otomobUle sevgi - diyordu. Ben de gittim. Gittim aJJUna 
durumu Vekile anlatılmış, vermi~ olduğu hızla devam olunmaktadır. Mart ayında enı.mül kabildir. Yapılacak zammın ah- tisinin evine gitmiş ve otomobili kapıda söylendiği gibi kızı zor1ıa kaçırmak filan 
direktifler not edilmiştir. Sıhht durum t.esadü1 edilecek tiftU vak'alan sayuuun val \'e şeraiti hazıra nazan dikkate a bırakarak, kendisi aralık kapıdan lçerlye istemedim.. 
bakımından §ehirde alınmış olan tedbir- Şubat ayından daha az olacağını umu _ lınmatla beraber biz allkadnrların d; girmiştir. Genç kıza kendisile birlikte Emine de, dünkü celsede dinlenmiş ve 
terin yerinde olduğu anlaşılmıs, her :nevi uzun yıllardanberl temadl edip gitmekte J kaçmasını teklif ederek, saçlanndan ya- demiştir ki: 

yoruz. olan müsldıl vaz1yetlmlzln de gbzöniln1e 
sarf tıastahklann sirayetine meydan ver- Grip vak'alan aa1gı.n halinde değil - tutular:ık blzlerl tehvln edecek bir nlsbc. kalamış ve 9lirüklemeğe başlamıştır. Fa- (Devamı 11 inci sayfada) 

m~~~~~~~~W~~~•~G~ ~~h~~pllied~~ ~ıbı~~ınw~ar~n~adillnha~ ı~••••••••••••m•••••••~~~~~~~~~L~' 
d~tir. tedbir alınacak, helld mektebler muvak- j kı ttcelll ettlreceğl .şüpheslzdlr. f ' 

İstanbul aıh'hiye müdürü doktor Ali kat müddet için kapanacaktır.> 

1
. Bu chetl, alakalarından dolayı rıın. Büyük nkıliplar... Parlak Zaferler... Sonsuz mücadeleler 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ net~r h~unduğumuz büyü~~lmlı~ kaydeden tarihi, en parlak sayfası 

Gazi köprüsünde OtobUsçUler zam ! ~~~" •llf•tl•rln• ·::::: ":":::- " LOU:S PASTEUR 'un HAY ATI ,, dır. 
bazı noksa 1 Ö Oldu 1 • 1 d•I · Son Film müsabakasında alt n San'at Madalyası kazanan bu n ar g r yapı m8Sfnl IS 8 f ı8r '\,, ........................................................ .; eser, Amerikanın en kudretli yıldızlaı 

POL MUNI ... DONALD 
WUDS ••• ANiTA L U iZ 'in 

Drniz iş{ Pr/: Gui lroprüsilnün muvakkat tesc1lüm Otobnsçüler ibelediyeye müracaat et-
mua.melesini yapan komisyonun mesaisi rnişler, benzin fiatlanna zam yapıldığı -
yann bitmit olacaktır. Komisyonun te - nı, malzeme fiatlannın yükseldiğini ve İki vapur ith-lat eşyası gel-'i 
seılüm muamelesine aid hazırlıyacağı ra- ithalatın müşkül bir safhaya girdiğini ile- Dün Amerika bandıralı Exerment \'apu_ 
ponı fehrimlzde bulunan Nafia Vekfileti- ri sürerek bilet ücretlerinin yükseltil - rlle limanımıza mühim miktarda m akir..e 
n1n köprüler ıubesi müdürü mühendis mesini i.stemiş1erdir. aksamı, madeni yağ, radyo ve nksamı, e!el'. 
Kemal Ankaraya götürecektir. Bugün toplanacak olan otobüs komis· trik: levazımı, demir eşya. otomobll akrnmı. 

yarattığı, c.ı.ü.nya matbuabnın kusursuz diye ilan ettiği ilk filmdir. 
Tıb aJemınde en büyük inkılabı yaratan bu Dahinin hayab. 

Bu Perşembe akşamından itibaren 

Komisyon k~rünün inşasında bazı yonu ~tobüsçülerin müracaatini tetkik ~ 1 pamuk mensucat, karbon ve-demir e~ya gel_ 
noksanlar görmüştür. Bu noksanlar tes - decek, bir karar verecektir. ml.şt1r. . 

V kal ti 'b" Ayrıca Yunan b:ındıralı irini vapuru da 
bit edilmektedir. Nafia e e , ır se- Bir iki güne kadar taksi işletenlerin dizel mo~örü ve aksamı getirmiştir. 
ne sonra köprünün kabulü kat'isi yapıla- de belediyeye müracaat ederek otobüs -
cağı tarihe kadar bu noksanlan ikmal et- çüler gibi taksi ft.cretlerine zam istiye -
tiği takdirde köprünün muvakkat kabu- cekleri söylenmekted.fr. 
ınna yapacaktır. Hariçten memleketimize yeniden oto-

Belediye Gazi köprüsile Karaköy kop- mobil ve otobüs getirilmesi çok rnilşkill
rüsünün tamiratı rnütemadiyesi için 1040 dür. Son senelerde piyasaya fazla mik -
senesi bütçesine yüz bin liralık tahsisat tarda taksi çıkmış olduğundan seyr~se
koyacaktır. Gazi köprüsünün tamiratı ınü fer bakımından müşküll'ıt çekilrniyecek
temadiycsi bir sene sonra başlıyacağından tir. Yalnız, mem'leketlrnizde mevcud olo
yüz bin liranın mühim bit" kısmı Karaköy büs sayısı ihtiyacı karşılıyacak miktardan 
kl9prüsünün tamirine lıarcanacaktır. çok dundur. Bilhassa bu ihtiyaç !ı:ıtanbu1-

Karaköy k~prü~ünün dubaları kamilen da ziyades:ile yeniden hissedilmektedir 
çürümüştür. Belediye, köprü dubalarını ve şimdilik yeniden otobüs getidlmui 
tamir edecek, çürük olanları yedek du - imkansız görülmektedir. 
balarla değiştirecektir. 

Karakay köprüsünün Karaköy cihe
tindeki dubalan ile demir aksamı fazl.a 
miktarda çürümüştür. Tamirat esnasın
da bilhassa mesai bun'!ar üzerinde teksif 
o1unacaktır. 

Ticaret I !~ri: 

Killtilr işleri: 

Maarif VekAleti Valiye 
bir takdirname gönderdi 

İstanbul Vali Te Belediye Reis! Dr. Ldtfl 
Kırdar Maarlf VekAletlnden eu takdirname
yi alrn14tn: 

Dr. JJÜUI Kırdar 

Bugün lzmir fusın ıçın \'ali •e Belediye Reisi 
Lıtanbul 

bir toplantı yapılıyor V'l.\vetlnlı dah•llnde yakın alfıknnızla ye. 
Bugün vali ve belediye reisi doktoT niden ' ıki orta okul, ıtı llk okul, on iki köy 

Amerikanın en meş
hur dram artisti 

Lutfi Kırdar ve İı.mir belediye reisi dok- okul binMı inşa ettirilmiş olduğunu mcm_ L E w 
tor Behçet Uzun iştirakile şehrimizdeki nunlyetıe ö~ren~im. Memleket maaritlnın Jn 
büyUk sanayi firmalarının istirakile bir ki.şnfı yolundnkl değerli mesainizi t:ıkdlrle ı 

1 
~ karşılar, muva!faklyetınızın devamını dl -

Toplantıda mıntaka iktısad ve ticaret Maarif Yeklll R 
müdürleri ve ticaret odası erkanı ve şeh- Hasan Ali Yücel 

-A de 
en büyük zaferi yaratacakbr. 

top antı yapılacaktır. ıerim. 1 A y ES 
rimizin sanayicileri ve tüccarlar da bulu- lık mekteb BaımuaUimJerinin Yarın geceki iLK TE.MSİLL~R ıçın num--• k l&...-'- d 

1 1 k ou.,.ı o uHdar her iki sinema a bugfin sabahtan itibaren 
nacaklardır. top an tısı dün yapıldı \ı ,. satı ma tac.ır. Tel.' SARA y: 41656 • MELEK: 40868 ... _______ ,, 

T<>planbda iher )'11 beynelmilel mahi - ·Şehrimizdeki ilk mektebJerin başmu- 'JI••••••~-=-~:~~':~~~------~~;.;.-~;;;.;.~~~;..;.::::::::::~ 
yeti artan ve yurd dahilinde de topladığı allimleri dün İstanbul birinci mektebinde # y ARIN AKŞAM ' 
iş~rak ve aliıka gittikçe. g:nişliyen. tz .- aylık mutad toplantılarını yapmışlardır. saat 9 da 
mır fuarına İstanbulun ıştırak şeklı go- Toplantıda, me.kteblerdeki normal ve .- p E '11'.P s 
ıiişülecektır. çift tedrisata göre evkat cetvellerinin Jn- .ma. inemasında 

ı;ınrda t~~nbul şehrinin. ?ütü~ iktı - celenmesi, sabah kahvaltısı itiyadınm D" S 
sadı kudretının tebarüz ettırılmesıne ça- takviyesi için alınacak tedbirler serbest unya inemacılığının 
lışı1acak ": bunun için yenilikleri ihtiva çalışma zımıanının tesbiti, Çarşa~ba gün K A H K A H A K R A L L A R 1 
~~~ .. ~~.~~~-~=---~~~~~.::':~.:~:: ........ -......... __ leri öğleden sonra mekteblerdeki faali -

yet, sınıfların :istiab haddi ve yeniden L o R E 
aç•lacak fUbeler için bir esas tesbiti et - . L • 

1 HAR 'R NUREDDiN -
KONSERi 

rafında konuşulmu.ştur. Mektcblerde sı

nıf mevcudu 61 i bulduğu takdirde iki 
şube açılacaktır. En son - En yeni - En güzel ve En Müken:? mel Filmleri olan 

Bu akşam 

ABAY 
Sinemasında 

Eminön6 HalkeTinde konferanı 
Eilılnönll Halkev1nden: 7/S/940 Perşembe 

günli saat 18,30 da Ev1mlzln Cağalo~Iunda
kl sruonundn Ord. 'Prof. nr. Mazhar Uzmnn 
tnrafındar. <Sıhhat dosyası ve beledi ~bl-

,.bl•••••ma•m•••••'~ ye) mcvzuJu bir konferans veruecektır. 
"' Bu konternnc: için davetiye yoktur. 

.... z~TTfiü;jr~;:ç::e:-:s~~:iz1i;;ü~~~ahL'e:'.s:"'.~'.""r~ıe-rı:-in-d~e.:l~si;~;i ~k~.:~::::a_h:~:.ı:..:~:~a:...:~=~:ld..:::>!;~::k~t:ir:.:..lı 
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Hariciye Amerika' 
Avrupaya • • 

nıçın 

Müsteşarı 
geldi? 

, __ H_a_· d_i_se_ıe_r __ K_ ... _rşı_sı_-:ı_,r• _ __..I 

ŞEKER 
- Çivi buhranı var. ı 
Demişlerdi. Doğru veyahud yanlış 

kendimizi teselli edebilmiştik: 

BAHSÖ 
Diyorlar ki: 
- Öyleyse hiç mesele değil. 
Diyorum ki: ........ ___.__.. ..... .-.... ----- Y A Z A N . --.......................... ------·---. - Belki bu yüzden çivi kesmekten 

kurtuluruz. 
- MC!Scle değil mi? Hele olan biteni 

bir gözden geçirelim: Toptancı pera -
kenderiye şeker vermeyince, pera°i(en
deci oian şekerini de sakladı. Halk a. 
rasmd.a. ~ker bulunmıyacak. sözü a
ğızdan ağıza yayıldı. Evine bir kilo şe
ker laz·m olan aradı. taradı; yirmi ki
lo bulup aldi. İki yüz elli grama ka • 
naat edecek olan ancak yüz yirmi beş 
gram alabildi. Parasını ~ altmış ku -
ru!jtan ödedi. 

i Emeldi general R. Emir Erkilet f 
1 ''Son Posla" nın askeri muharriri i ..:.:·ç~~~i·b~ıh~·;~·~~~ ........... .. 
İ ........ .-.. nu..._-•••••••• ............................ --.--. ................. -•••••••••••••••••••••••••••••n-.J 

memekte ve bunun için veresiye mua- Demişle!'di. Doğru veyahud yanlrş 1 R els Ruzvelt, Avrupayı iskandil 1 

f 
için, Welle.si yola çıkarırken o

ıuın getireceği malıimatl kendisile Ame-
1lika hariciye nazırından başkasının bil
nıiyeceğini söylemiştL Buna rağmen ga
zeteler W ellesin temaslarına ve hatta bu 
temas!ıa.ruı neticelerine dair haber !erle 
doludur. 

1 Wellesin malftm dört büyük devlet ve 
'lıükfunetin reislerinden ve nihayet ha
riciye nazırlarından aldığı ve alacağı fi
kir ve tekliflerden pek ehemmiyetli ve 

!müstacel olanları belki - bizzat ke~d.ı~i 
tarafından - Vaşin.gtona şifrelenm.ıştır 

1 
\1'e şifrelenecektir. Fakat kabul olunur 
ki onun Roma ve Berlinde yaptığı ve 
P.arisle Londrada yapacağı temasların 
mahsulleri henüz kilidli ve mahfuz Ç&n

lasının en gizli yerinde kapalı \lulun
rnak tadır lar. 

Hal böyle iken Wellesin bu derece 
Dıahrem olan görüşmelerinin gazete sü
tun!arında bol bir yayın mevzuu teşkil 
etmelerine hayret etmemek kabil değil
d.ir. Fakat hayret yerine sırf tahmin, tel
kin ve propaganda mahsulü. olan bu :ıeş
ıiyatın muzır tesirlerinden itina ile sa
kınmak ve bwıun için de hiç birine kıy
ınet vermemek lazundır. 

Esasen Welles daha Amerikadan ay
l'lhnadan onun bu seyahatinden Avrupa 
sulhünün doğmıyacağm'l, çünkü böyle 
bir şeye henüz maddi imkan mevcud ol
Dlaclığını anla~hk. Bahusus Ruzvelt 
~e arkadaşları sırf hayal ve ideal pe!lin
de beyhude vakit ve kuvvet sarfedecek 
adamlardan değildirler. Onun için oola
rın A vrupanın şu halinde bir sulh imka
IW\a inandıklarını sanmak safdillik olur. 

Adamakıllı dövü.şülüp galib ve mağ
h1b yani hakim ve mahkılnı taraflar 
apasikir b ~lirmeden Avrupa mese!eleri
~ halline imkan yoktur. Çilnkü ne de
n.irse densin beynelmilel hayati düğüm
lerin. bilhassa toprak ihtil&.flarının, ye
fil masa etrafında görüşülerek . çözülme
leri için müessir ve kat'i bir usul~ beşe
riyet henüz keşfedememiştir. Nitekim 
Milletler Cemiyetinin ne kadar noksan 
\fe beceriksiz bfr tas~ak olduğunu. bütün 
dünya öğrenmiştir. 

1 Münferid §8hıslar gibi milletlerin de 
haklarını elde etmek veya bir zulümden 
Şikayet için müracaat edecekleri, duru· 
P,caklart ve nihayet hükümlerine boyun 
eğecekleri mahkemeler kurmak mü.ın
kün olsa idi mesele ltalmazdı. Fakat bu 
2nahkemeler ancak insanların hayalle
rinde yer tutabilirler ve ilelebed ancak 
idealist dimağlarda y~ayacaklardır. 0-
ııun için dünya ve beşeriyet baki kaldık
ça dövüşü 1ıecek, dövüşülecek, daima ga
lib ve mağlıiblar, zali.In ve mazlum!ar 
olacak ve hak yalnız galibin bir malı o-

. larak kalacaktır. Bundan kurtuıu., yok-
tur. · 

O halde Amerika ne istiyor ve her 
Yerde Amerikan sefirleri varken Avru
Panın dört büyük devletine ayrı ve fev
kalade bir murahhas göndermesi acaba 
nedendir? Şüphesiz m~rak edilir! 

Amerikanın ne istediğini ve ne dü
~ndüğünü bi'mek epey güç bir iştir! 
Zahirde dönen şayialara kulak asmama
lıdır. Çünkü bunlar insanı hakikate yak
laştıracak yerde uzaklaştırırlar. Zaten 
Propagandanın vazüesi de budur: İnsan
lal"ın .görü~ ve anlayışlarını çelerek ım
ları doğrudan uzaklaştırmak. 

Amerika Çekoslovakya ile Lehistanm 
ilhakını istemıyormuş: Amerika, Avru
l>a banş ve saadetinin bilhassa küçük 
ıru.Petlerin teşkil edecekleri tamamile 
hliistakil ve hür birlikler arasında fede
rasyonlar vücude getirmekle kabil ola-
4>ileoeğıi fikrinde im.iş; elhasıl Amerika 
'A Vrupa hakkında şöyle veya böyle dü
Ş'Ünüyıormu.ş; bütün bunlar şimdilik ya
kıştırma tevil veya tefsirler mahiyet ve 
hududunu geçemezl~r. 

Fakat bütün bunı.ar arasında hakik!tt 
olan tek bir şey vardır ki o da Ruzveltle 
arkadaşlarının bizzat Amerikadan ve 
Amerikanın hal ve istikbalinden b~ka 
bir şey düşünmedikleridir. Onun için A
ıncrikamn bir taraftan (Welles) i Avru
paya salarken diğer cihetten kara, hava 

Wellı 

mele yapmamaktadır. gene kendimizi teselli edebilmiştik. 
Birleşik Şimali Amerikanın silAhlamp - Bundan böyle kumaşçılar. bize 

hazırlannıasa görünü.şte Japonyanın lJ- kumaş yerine çuval giydiremiyecek 
zakdoğu sulanndaki Filipin vesaire A- ler. 
merikan adalanna muhtemel bir taan11-
zuna karşıdır. Japon~tan'.D Amerikanın 
Çindeki menfaat ve imtivazları zaten Ja
ponya tarafından mütemadi ba 1talan:rr.ış
tır. Onun için bu doğrudur. Fakat Birle
şik Şimali Ame:rikanın asıl ve hakiki is
teği Cenubi Amerika üzerinde tam bir 

- Boya buhranı var. 
Demişlerdi. Doğru veyahud yanhş 

~ne kendimizi teselli edebilmiştik. 

- Kolay kolay gözümüzü boyıyamı
yacaklar. 

hegemonyadır. Bu suretle Sjmali ve Ce- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ·' 
nubl Amerika yekvücud bi~ hald~ en ye- Şin~di de: 
ni ve en büyük ve kudretli cihan impa- - Şeker buhranı var. 
ratorlu~nu kurmak istidadını haiz ola- Dedller. Kendi kendjınizi teselli ça-
cakl!U'dır. relenni aradım: 

Görülüyor ki Avrupa ihtilıtf ve dö- - Ağzımıza bir parmak bll!l çala -
"" deniz sillhlanmalaıına işitilmemiş vüşlerinden yalnız Japonyanın değil, A- mıyacaklar. 
derecelerde büyük para yekUnları sarf merikanın da istifadesi azimdir. Bugiln Diyerek o!dum. fakat münasebet 
veya tahsis etmekte olduğunu görüyo- dövüşen Avrupa belki, yarınki Amerl - bulmadım. 
nız. kaya nisbetle ikinci ve üçüncü derece- _Şeker olmayınca, belki şeker has-

Evet Birleşik ŞimaH Amerika silahla- J~rde ka,.acaktır. Görülüyor ki BirJ,.şik talığı da ortadmı kalkar. 
nıyor, silahlanıyor; bir vakitler deniz- Şımalt Amerika ile onun rei<::inin şimdi- Diye"'ek oldum. Fakat bir dokror 
lerde fngiltereden sonra gelirken şimdi ye d~fr ve geleceğe ai~ dfü::ünce ve ga- dostum, şeker buhranının şeker has • 

onla birdir. Eğer isterse yarın geçebilir ye~e~;fr A~~ia suB~.hı~;_ u.~h ~c:n:akt~m talı~1nın ortadan kalkmasına sebeb o
ve dünyanın en birinci deniz devleti ola- ço kp a ~~mc:. r.. uvu"', cı angır ve llam-ıva-cağmı izah etti. 
bilir. Çünkü !ngilterenin, Fraruanın ve ye arP. hır Arnenka (Şimal ve Ceınub Vclhasıl teselli noktası bulamadım. 

Amerikaları) kurmakla tl1P<:!!!tl yükcrek 
bütün dünyanın altınlan oraya Ameri-
k km kt d 

mü'hendis,er SÜ'Phesiz bircok elemanfara 
ava a a a ır. ht t ~ A . n· C' 1 ki · mu ac 1rıar. merika teslihatı nası! Jri ıy r ar : 
Amerika, geçen Büyük Harbdc İngil- bu buvük ırayenin sevkukevc;i bir v3sı- - Şeker buhranı Arızidir. Ancak bir 

tere. Fransa, Belçika ve İtalyaya veresi- +ac:ıı ic:e \Ve'l~n Avruna s<>~alıati de J!e- gün toptancılar şeker vermemişler. 
ye ma~ ve harb malzemesi vermiş ve pa- nis ve mua:n:am büV'lik AmPrika proE!ra- Diyorum ki: 
rasını kaybetmemek için nihayet borçltt- l'Y'IJntn sarlece blr tek ciz~"İni t,..c:l:il Pıiı>r. - P.unun böyle olduğuna inanıyo -
!arının zaferini temin için Avrupaya 40 V.;:ınılm.ama'k icin Amı>ri~an mı>c:PlelF>ri- rum. 

* 

fırka sefer edip göndermeğe mecbur ol- ne J?eniş ve uzak gören bir gfr•le bakmak 

Me~ele değil mi, daha ne olsun. 

* 
Dünkü sabah gazetelerinin birinde 

okuaum: 
Bir 'ltomobil şekerci dük.kfüıına gir-

miş. 

- Nasıl girmiş? 

Dediniz.. Nasıl girdiğini 
Fakat tahayyüJ ettim. 

Şoföre kansı: 

- Seker yok. 
Demic:tir. Şoför bakkala 

Bakkr.J da: 

- Şeker yok. 

g\tn:üştir 

Dcmi~tir. Şoför bakkal bakkal do 
Jaşmıı: ayni cevabı almıştır 

- R!''ker yok. 
... Sı3ker yok. 
... Seker yok. 
Tam bu esnada. şekerci dükkanının 

camc-kanmdaki şekerler gözüne il~ 
miştir. Gözü dört açılmıştır. 

- Seker var! 
D;ye bağ:rmış ve otomobili dükk.Aı 

na gi:nni~tir. 

r:Jlrml!t JJ.u/i(,ri 

muştu. Fakat bu harbde Amerika, kanh laZ1md1r. 
müdahaleJerde bulunmağa teşne görün- H. E:. ErkH~ 

Dün bir şimen"jfer 
k zası ol 'u 

Denizlerde fırtına 
u biliyor 

Mektubla şatranç 
Jevan1 ediyor Cenubi Afri -

Dün Sarayburnu köprü.sile Gülhane Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizinde kada Johanes • 
l Bu sen2.:n g:~~t~ ı~:~=~ü. Acaba 
nedE;n böyle, neden dört senede bir 
Şubat ayı bir gün fazla olur? parkı arasındaki dem.iryolu kavsinde bir şimal fırtınası şiddetle devam etm.ketedir. burg'da bulunan 

amelenin yaralanmasile neticelenen bfr Fırtına bilhassa Karadenizde çok şid- bir zengin hiç bir 
tren kazası olmuştur. Mak;_nist ArWn detli olduğundan, bazı vapurlar dün Bo- işi olmaması yü • Sebebi şu; bir sene 36S günden Nr 
idaresindeki 17 numaralı banliyö treni ğazdan dışan çıkamamışlardır. Seferde zünden can sıkın- günün dörtte biri kadar fazladır. Bu 
Sirkeciye gelirken, marşandiz santralı bulunan gernBer de fırtına yüzilnden li- tısı içinde idi. Bir yüzden dört senede bir Şubaıt ayı b!r 
yanında ve. hat üzerinre Kahraman a • manlara sığınmak mecburiyetinde kal - eğlence arıyordu. gün fazla, yani 29 gün olur. Fakat bu-
dında bir amele ile karşılaşmıştır.~ mışlardır. Nihayet aradığı eğlenceyi buldu. A - nunla da telafi edilmez. çünkü her se-

Aradaki .mes~e .pek yakın oldugundan Yeşilköy meteoroloji istasyonundan merikada gene kendi gibi zengin ve ne 11 dakika 10 saniye daha farkeder 
makinist sliratli gıtmekte bulunan loko- aldığımız malılmata göre dün hava yur- . . 1 ki b' d t ·1 kt bl . . ~ afi k lam ışsız o an es· ır os u ı e me u aş- ki. her yüz otuz senede bir gün fark. 
motüi durdurmaga muv a o ~ dun Karadeniz kıyılarile Trakya ve doğu 
Ve Kahramana çarpmıştır d k .ı. 1 1 di' b"l 1 d tı. Ve mektubla şatranç oynamaya baş- v. apar. Bunun için de dört yu"z senede · Anadolu a ço uu ut u, ger o ge_er e 

Bu çarpma netice.sinde .katarın altında az bulutlu geçmiş: rüzgarlar Trakya V'! ladılar. Her biri hciıreket ettirdiği tıt- bir Şubat ayı bir gün fazla, yani 29 
kalan ve üzerinden o~ bı~ v~g~n geçen Ege bö,ıgelerinde garb, diğt:r yerlerde e!<- şı mektubla ötekine bildiriyor, öteki gün olur. Fakat bununla da telafi edil-
aınelenin yalnız sol eli kesilmiştır. seriyetle cenub istikametinden orta kuv- şatran.ç tahtası başına geçiyor, kendi mez, çürıkü her sene 1 1 dakika 1 O sa-

Bu suretle çok feci bir ölümden kur • . . -
tulan Kahraman tedavi edilmek ü~ere vett esmıştır. · oynıyacağı tllŞ! hesablıyordu. Bu tal'7.- niye daha fark kalır ki. her yüz otuz 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. .. ~n İstanbulda ~ava b~utlu geçmış, da mektublaşaıra:k senelerce şatranç senede bir gün fark yapar .. Bunun i · 

K tahkik .. dd . uıni ruzgar cenUıbu garbıden sanıyede 3-5 met .1 kit . . 1 . d d'. t ·· ed b' ş b t 
azanın atına mu eıure . . oynamak suretı e va geçırmı.ş er - çın e or yuz sen e ır u a ay • 

a inl . d At'lA y d k 1 1 k re hızla esmıştir. .. . d v• .klik lı mu v erm en ı a ur a u e oy - .. .. ~ .. dir. la.rının gunlennde egışı yapı r. 
muş ve makinist Arifi sorguya çekmiştir. Suhunet en yu~ek 5,4 ve .en . duşuk ...... ------·--·-"" .. -·-----·-------~ .... -
Adli tahkikat devam etmektedir. 5 in altında 7 santıgrad kaydedılnuştır. 

Kö11"r sahşlan için belediye lzmir Belediye Reisi Valiyi 
bir ıapor hazırlıyor ziyaret etti 

Bir Marttan itibaren kömür satışı E - Şehrimizde bulunan İzmir belediye 
tibanka devredilmiştir. Henüz bu husus- reisi Behçet Uz dün öğleden sonra bele
ta İstanbulda bir hazırlık yapılmadığı diyeye gelmiş, vali ve beledir reisi dok
için satışlar eski şekilde devam etmek- tor Lutfi Kırciarl-a bir müddet konuş -
tedir. Bankanın bugünlerde İstanbula bir muştur. 
mümessili gelecek, belediye ile temasa Dahiliye Vekili 
geçecektir. Belediy, Etibankm tebligatını ld 
beklemektedir. Tebligat geldikten sonra bugün şehrimize ge i 
belediye her semtin istihlak mikdarım Dahiliye Vekili Faik Öztrak Ankara 
tesbit edecek, bankaya bildirecektir. Her ekspresine bağlanan hususi vagonla bu 
semtte Eti.bank tarafından açılacak kö- sabah şehrim.ize gelmiş olacaktır. Ka -
mür satış şubesinin büyüklüğü bı~Jedi ~ 1 yınvalideleri hasta bulunan Vekil, Pen
yenin hazırlıyacağı rapora göre tesbit ~ 1 dikte trenden inecek, Kartala geçecek -
lunacaktır. tir. Dahiliye Vekilinin şehrimizde tet -

Banka, satışa başladıktan sonra köm\;r kiklerde bulunması da muhtemeldir. 
fiatlan bir miktar ucuz!ıyacaktır. Şim -
diye kadar kömürün tonu Zonguldaktan 
şehrimize 400 kuruşa getirilirken banka 
bu fiatı 225 kuruşa indirmiştir. 

Otob6s münakasasına dört 
firma iştirak etti 

Tramvay işletmesi tarafından alına -
cak ot0ıbüsler için bir münakasa açılmış
tı. Münakasa müddeti dün bitmiş, firma
ların müracaatları tetkik edilmiştir. Mü 
nakasaya iştirak eden dört firma, her o
tobüs için belediyenin tesbit ettiği ücre
tin iki misli para istemişlerdir. Belediye, 
teklifleri tetkik edecekti?'. 

Bir adam alacak yüzünden 
arkadcşını yaraladı 

Kadıköyünde Moda caddesinde 32 .sayılı 
evde oturan Hasan adında biri, alacak me
selesinden dolayı aralarında kavga çıkan 
arkadaşı SUrurtyl bıçakla. yaralamıştır. 

Ya.o:o.lı hastaneye kaldırılınış, car1h hak
ltınd!'. kanun! takibata başlanmıştır. 

İki yaşında bir çocuk kuyuya düştü 
Slllvrl kaza.sına bağlı Seymen köy\lnden 

ömerln kızı 2 yaşlarında Vasfiye, evlerlnln 
önündeki tarlada oynarken ağzı açılı: duran 
kuyu) a dfüımü:, ve boğulm~tur. Kaza et
ı·afında jandarma tahkl.lıjat yapmakta • 
dır. 

• • . • -ı ~ .· ~ 1' · · . "'; : ., • ! 

Bir genç hız 
Okuyucuma 
Tavsiyem 
29 yaşında bir genç kız okuyuc~m 

bana yazdığı mektubda şunla:'l soy
lüyor: 

Ev kadınıdır, dürüsttür. Ytizünü kı· 
zartabilecek en ufak bir ayıbı yok • 
tur. Çirkin de deği\ kanaatkar, uy • 

sal 
Fakat yaş 29, bu yaşa kadar .. ona 

birçok talihler çık:mıf, okuyucum bun· 
ıarı reddetmiş. 

Reddetmesinin sebebi bu taliblerl 
kendi ailesine uygun addetmemesi • 

dir. 
Okuyucum bir kasabada yaşıyor, ya~ 

ni küçük bir muhit, gerçi bu küçü'.t mu 

hitte de .erkek kadın bir arada toplan .. 

tılar oluyor. Fakat okuyucum, bu top

lantılara pek gitmez, çünkü her han~ 

gi lıir dedikodudan çekinir. Bu va -

ziyette tabü olarak okuyucumu tanı 
yanlar az .. Talihler de bu az tanıdı~ 
lar arasından çıkıyor. Nasıl harekaa 
etmesi icab ettiğini bana soruyor. 

Okuyucum yirmi dokuz yaşında ol• 
masaydı, ona kısaca: 

cBekJe ne olsa kısmetin çıkacaktır, 
Derdim. Fakat yaşm büyümüş ol • 

ması meseledir. Okuyucumun uzun se
neler daha bE'kleınesi doğru değildir. 
Bunun için birkaç yol: 

Okuyucumun biraz daha az müş -
külpesend olması, evlenm('k istiyenler 
arasında en iyiyi, ileride geleceği ürnid 
edilen fevkaiadeye tercih etmesL 

Muhit değiştirmek. 
İşte en iyisi budur. Okuyucumun 

başka bir şehirde her ha'de bir akra
bası vardır. Muvakkat bir zaman için 
o akraba.sının yanına gitsin, yeni bir 
muhite girecek, tanımadığı, onu tanı .. 
mıyan şahıslarla kar~ılaşaca.k. Be1kı de 
orada kendinin de beğeneceği bir t3lib 
çıkacaktır. 

rEYZ~ 



• SON POSTA B • nan:- ·= r 

1 :l:rfa.n Alemimizin büyük derdi: I ı CIKTISADİ BAHİSLER::J 
... _ ---- İmli. ve sarf me eleleri . 

N. · ( f) · · ( · ) İngiltere ve Fransa ile 

Mart 

ıçın sar yerıne grammaıre ' yaptığımız mail anlaşmalar 
(ıstılah), yerine (terim)? etrafında bir tetkik 

imla nleselesinde gıllar süren bir zaman zıgaından 
sonra en büyük müşkülün halline teşebbüs 

edilirken neler düşünüyorum ? 

İngiltere ve Fransa ile askeri ittifakı- milletin mali kudretini gösterir. Mail di
mızı takib eden malt anlaşmamız, bugü- yoruz, iktISadi ve ticari demiyoruz. Çün
.ne kadar muhtelif hükumetlerim.izin kü Almanya gibi ~altını olan bazı dev
yaptığı anl8flllaların en mükemmelidir. Jetlerin ticari ve iktısadt kudreti bü
Kııa bir ıekilde şöyle hülasa edilebilir: yüktür. 

r ....... - ... ··-···-·· .. ············ Y A Z A N ........................................ İ 
Fransa ve İngiltere Türkiyeye mec- Muhtelif memleketlerin emi.iyon ban. 

muu 48,5 milyon İngiliz lirası tutan üç ka1arındaki altın ve altına kabili tahvil 
istikrazda bulunmuşlardır. döviz mevcudu ile tedavüldeki k!ğıd pa-1 Halid Ziya Uşakhgftl ı 

. ... ............... ·--··············-······-···················································· - 1 

l - 25 milyon sterlin kıymetinde tes- ra arasında mevcud nisbet 1938 seneai 
lihat istikrazı. Türk hüktimeti İngiltere sonunda aşağıda yazılı miktarları arze
ve Fransadan bu para mukabilinde harb diyordu: 

Elli bet yıl yazıcılık Aleminde yıpran-
dıktan sonra artık kalemi bir tarafa at
mak a:cminde iken hayatın tecelliyatı be
lli aene S'i.lrükleyerek o Aleme doğru gö
ttiriiyor. Bugün de vatanımın irfanına 
pek yakından taallUk eden bir ıneseleye 
karş.1 IAkayd kalarak susmağa kadir ola
ırıadıın: İmladan w sarftan bahsedece-
finı. 

İmli kelimesi lisandan taı-dedilirse 

ka11ı isyan mı eder? j yi z, § yi s okuyan bul telaffuzu?.> deniliyor. •Hangi 1stan
kavimler gibi bizde de bir telaffuz saka-1

1 

bul? İstanbullUl hangi semU, hangi sını
h mı vardır?... fıh diye bir ikinci sual daha irad edil • 

Bütün bu mukaddemeden mak.sad jU- mek tabiidir. cİstanbulun münevver sı
nu söylemek için ki ben bu yazılarda rufı!> diye verilecek cevab kafi değjl. 
grammaire ve ıyntaxe kelimelerine be- Münevver .bir sınıfın telaffuzu pürüzler
de! gene eskisi ğibi !iarf ve nahiv diye~ den, yanlışlardan Ari olmak lhım gelir, 
ceğim, terim demiyeceğim, ıstılah diye- böyle olmak için neye istinad etmiştir? 
ceğim. Lisanın kaidelerine, yani sarfa değil 

Bundan, mevcud ıstılahların oldukları mi? ... 
gibi muhafazasına fiddetle, taasaubla ta- 1stanbulun bir sınıf halkı fa'ide yeri-

bumın yerine ne denecek bilmiyorum, af ld ,.,,_ 
r tar o Usu..ıua zahib olmamalıdır; daha ne fayda, sahife yerine sayfa, m;,idir ye-

aarf kelimesinin yerine grammaire keli- -~-~ dah ·ıı b muvöllA, a mi.ı yim, hususile ya an- rine müdür, ve buna mümasil birçok ke-
meılnin kullanıldığına tesadüf ediyorum. cı değil, türkçe mukabiü bulunursa on- limeleri aslını tahrif ederek telAffuz e
&rf arabcadır diye atılıyorsa yerine bir 

malzemesi alacaktır. % 4 faizlidir. Yir
mi senede ödenecektir. 

2 - 15 milyon iterlin kıymetinde al
tın istikrazı. Bu meblağ mukabilınde 

'l'lirkiyeye 55 ton altın verilmiştir. 
S - Ticari istikraz. 31,2 milyon İngiliz 

lirası kıymetinde. İngiltere ve Fransa 
lehine bakiyeler arzeden kliring lıe.sab
lannın tasfiyesinde kullanılacak, kalan 
kısmile ticart mübayaat yapılacaktır. % 
8 faizlidir. 

Oümhuriyet hükfunetinin lehine bü
yük bir muvaffakiyet olan bu anlaşma
ların en mühim vasfı bedellerinin .. Ttirk lan tercih etmek tabiidir. Fenne, fel!e- der. Garibdir ki taşra halkı daha ziyade 

türkçet;i kaim olamayınca ne için fran- feye aid ı.atılahlara gelince, bunlara ka- doğrusunu telaffuz eder. Her neden.se, lirası, Türk malı> olarak ödenmesjdır. 
sızcası alınıyOl', bunu idrakime sıtdırmak rlJlllam, fakat hiç ıallhiyet ıahibi olrna-ı yazı Alemine de bu kelimeler diaer em- Şimdiye kadar yapılan bütün malS an-
bnkanuu bulmaktan Aci~ Arabca ol- k1 ı.._ b ö 1 k d k 1 Q laşrnalarda memleketimize altın girer, 

ma a uera e.r a y eme .ten .. e .. geri a
1 

- talile beraber, tahrif edi1,....;., -killerinde 
1Un, çlnce olsun bu kelimenin delllet et- ıır. ..... k b nl ih ..... ~ r fakat gene altın olarak, büyük miktara 

mıyacag~u ı u ar içın butün c afüa intikal etm; .. tir utanbu1un bazı semtle- . 
tali ilme mevcud ve mer'i oldufu tarihler beraber yürümek elbette pek ziyade mü- I . ~·~ . . baliğ olan faizle beraber, çıkardı. Os-
denberi hep o isimle ahJık olan bir mil- . . rınde geleceğım yerme gelecem, kalaca- manlı hükOmetlerinin yaptıkları harici 

fiddir. ğurı yerine kalacam telaffuz olunur. He- ~-tik ı rf d.ld'ltl · rı · t lete bafka yabancı bir dilden bafka bir İfte ıu ı;arf ve wıtılah noktalarını böy- . . . . . . . 1.15 raz ar, sa e ı ı en ye erm en-
ke1ime getirip tanıtmakta ne fa'ide ta- 1 t b't ttik:t 1 ks d le ıstıfham §ekıllermde gelecek m111nı:ı kidi bertaraf edilerek mütaleaya arzo-
1avvur ediliyor, aıılıyamad.ım. Kel..lım! ~c~ ~ ı e l ebn. aonrkata ası dmaha ta a yerine geleceniz mi, kalacak mı.uruz ye- 11unsa bile memlekete giren altından çok 

gırışm~en evve tr no nın a es- . k . . ı ' 
tem ,elı:linde fr&ll8ız~a da delil yazı de- b't' lü ~ ~-· rıne alacamz mı denılır. Bunlar yazı fazla altın çıkmasına sebebiyet verme-

ı ıne zum gorece5 uu. ıı1 · d bu kill d · · 'k ı ırıek olan gramma Yunan .kelimeıinden a emme e fe er e mı ıntı a et- leri bakımından malt bir faklrlepne hu-
J'raraı2 kalıbına konmuş bir kelime. Bu, * melidir? aule getirirlerdi. 
Wz Tiirklere an kelimesinden daha mı Lisanlar yazı~ fekli itibarile ba~lıca İstanbul iİVesi denilirken İstanbulda 1939 istikrazlarını ise Türk malı ile 
yakın? .. Nitekim nahiv yerine syntaxe dört n@v'e ayrılır. tertemir:. dosdoğru, ve her tarafında her ödiyeceğiz. Burada bir sual varid olabi-
denecek galiba. Nahvin ne demek oldu- 1° - Yazı~ı yani imlası tamamile sınıfında muttarid bir şive farzolunsa lir: Mal bir servet değil midir! 14 kilo 
Juna ecdaddan başlıyarak hep vAkıfız, telaUuza tAbi olanlar: Bunlara misal o- ve iml& için bu telitffu:ı tekli kabul edil- tütün 14 lira, 10 gram altın da 14 üradn. 
bu biıe pek munis gelen bir kelimedir. larak almancayı, ita1yancayı zikredelim. ıe bunu taşra halkına, taşra mektebleri 14 kilo tütün vererek elde edebtleceğimb. 

Sun - ile, ve taxis - intizam manaları- 2° - İmlası ne telaffuza, ne de kaide- QOıCuklarına nasıl öğretmek icab eder? buğdayı 10 gram altınla alabilinz. Bu, 
aa gelen !ki yunanoa kelimeden terekküb ye tabi olmıyanlar: İngilizce, belki ona Mardinde, Trabzonda, Erzurumda, her nazariyat sahasında doğrudur. Pratikte 
eden ~ syntnxe kellmesi nahiv kelime· mümasil başkaları da vardır. tarafı türkçeyi başka §ekilde telaffuz e- ise, iştira kabiliyeti bakımından altının 
ainden bize daha yakın be buna diyecek 1 3° - TelAffuzla hemen hi9hir alakası den memleketin §'Urasında, burasında daimt kıymeti ve alıcııı vardır. Harb ve 
yok. Her mevcudu kaldırıp atarak yeri-

1 

olmıyarak imlbı sarf kaidelerine tabi mekteb mualli.mliğinde bulunanları din- harb arifesi gibi gayri tabit zamanlarda 
Be ba ... "'a "'Yler getirmek belki bir terak- olan lisanlar ki bun}arın misalini garbde 1 k . t elim A b 1. b k ancak altın tediye vasıtası olabilir. Altın 

P ,.- ! eme ıs er . ca a ısanı ozu ve 
ki bir teceddüd. bir ink.ılAb eeeri sayı- fransızcada, şarkta arabcada buluruz. k b' . il k ukl t ihtiyattır ... Harb ihtiyatı. • çarpı ır şıve e onuşan çoo ara s-
Jıabiliroi eğer eskilerin yerine gelenler- Yalnız fransızcadan bah~tmiş olmak t b 1 . . .. d ak Memleketimize giren ve Merkez Ban-' . . . . . . . . . an u §Ivesıne gore yazı yaz ırm ça-
de ıiichana sebeb olacak bır mezıyet ol- ıçın kaydetmelidir ki sarf kaıdelerı b.Uın- 1 · . 1 bul b'li 1 ? Uzakl kasının son hesablannda kasadaki kıy-. • re ermı nası a ı yor ar. ara 
taydı Terim diye ace.yib bir kelime lcad meksizın fransızcayı dogru bir iml~ i;e ·ım ğ h t k ··t kk' .. metler arasında gözüken :15 ton altın na-

• A • • gı e e ace yo , en mu era ı, en mu-
ett!k, fransızcaya l!tince terminus keli- yazmak imkanı yoktur, ve onun ıçındir h 

1 
. . . t ııl bir kıymet tfade eder? Altının yerli 

mesinden alınan ve muhtelif manalara ki dünyada en ziyade imla yanlışlan ya- n~vver şe ir .e:ır;ızı~ başı~da g~en z- ve gizli ticaretteki tahavvül ede-n fiatına 
ıelen terme kelimesinin tahrife uğra- pılan lisan fransızcadır. mır ve havalisın e bıle telaffuz tanbul rağmen enternasyonal piyasalardaki kıv
B'll§ bir şekli ... Istılah demektense terim 4° - Bu son neıv'e misal olarak tiirk- şivesinden başkadır. Çocukluk arkadaş- meti pek az değişir. 1 gram altın vasatı 
denecek. Ne için doğrudan doğruya ter- çeyi zikredeceğim. Türkçe, hem teJ.affu- larıının sesleri bala kulaklarımda çınlı- 140 kuruştur. Bir ton altın da 1.400.000 
me defi!? Türk çocuğunun dili bunu te- za, hem sarfa tAbi cin.si müşterek - buna yor: geliy~m, gidiyom, anlayon mu, oku- Türle kAğıd lirası eder. 
~tfuu müsaid değil midir! .. Her yaban- eski tAbirlerden birini kullanmak caizse yon mu diye haykırışıyorlar.. Merkez Bankasının Londl'a anlasma
cı kelimeyi tahrif etmeden onun diline 

1 
zül-cinseyn demelidir - bir lisandır. İlk Netice fU oluyor ki eğer İstanbul 'i- sından evvel 26 ton altını vardı. Bugün

sokmağa cismani bir mania varmış zan- bakışta: Nasıl tellffuz ediliyorsa öyle ya- vesi diye müstekar bir ~ive varsa her kil miktar 81 tondur. Bir Devlet veya 
nını verdirecek şekiller icarl ediyoruz. zılır denebilecek olan bu lisan, haddi za- şeyden evvel bunu tesbit etmek ve on- Merke:ı: Bankasındaki altm mevcudu 0 
Meseli bütün Türk gençliği beden ter- tında yalnız söylenişinin yazı ile zapte- dan sonra memleketin her köşesine, eli
biycsi~ meşgul' Dünyamn her tarafın- di'ımesile lktifn olunabilecek bir dll de- ne kalem alacak her ferde, ve mekteb
da buna ingilizce sporttan ~lınarak spor ğildir; mutlaka bunun yanı başında lisa- lerde her çocuğa bunu, hilUma hareket 
derler, biz bunu bu şekilde telaffuza 1 nın esas kaidelerine, yani sarfına tebei-1 etmek caiz olınıyan bir düstur, bir ka
muktedir değilmi~izcesine uzun zaman yet mecburiyetinde olduğuna da hük- nun hükmünde öğretmek; mademki y1tzı 
il;por dedik, öyle yazdık. Sebeb? Garb metrnek icab eder. telaffuzun bir takım işaretlerle resmi 
lisanlarında iki, hattl üç sa.mitin bir he- Sebebi aşik!rdır: demektir es.izin yazacağınız bu telatfu-
cede içtimaına Türk çocuğunun dili mü- Yalnız telA.ffuıa tA.bi bir imlası vardır zun sadık bir şekli olacaktır!> demek 
tehammil değil midir? sta ... , spr ... ka- denilse derhal: cHangi. telaffuza?> suali I icab ediyor. 
btllnden samitlerle başhyan kelimelere varid olur. Buna cevab veriliyor. cİstan- Bunun çaresi nedir? Bu çare bütün 

dünyada bütün lisanlar için yapılan şey
dir: Sarf! ... 

İşte nihayet yıllar süren bir zaman 
zıyaından sonra bu çareye müracaat lü
zumu düşünülmüş olduğtındandır ki ben 
de bu lisanın bir ehli sıfatile mütaleala
nmı söylemek emeline kapıldım ve bu 
yazılan yazmağa başladım. 

Ha.1id Ziya 

Yüzde nisbetı 
Arjantin 83 
Belçika 69 
Fransa 61 
İtalya 18 
Japonya 18 
İngiltere 64 
Rusya 25 
Bulgaristan 31 · 
Yunanistan 23 
Macaristan 23 
Romanya 37 
Yugoslavya 27 
Norveç 43 
İsveç M 
Hoianda 81 
İsviçre 165 
Türkiye 20 (1938) 

> 38 (UMO) 
En yüksek niabet İsviçrededir. Hol~ 

dadaki hakikl niebet Lıviçreye yakın ol
duğu halde 90n aylara kadar altını çok 
eski ve düşük bir kur üzerinden kıy. 

metlendirm~leri yüzünden nisbet aıalt 
gözüküyor. İngilfzler ktjld para mevcu· 
dunu arttırmazlıar, büy11k miktarlarda 
poliçe ve çek &ibl ticarl senedlerle para 
tedavülünü temin ederler. 

Yukarıdaki rakamlar J 938 senesi son\I 
nisbetleridir. 

Bütün dünya bankalarında altın mev
cudu azalırken ve umumile§eceği zarın.o
lunan ·bir harbin batında memleketim.im 
55 ton altın girme.ti Türk lirasının kıy. 
meti ve maliyemiz-in sağlamlığı. bakımı~ 
dan fevkal.Ade mühim bir hidfsedır. 

Tediye ,·asıta ve imkanlarımız: 

HükO.rnetimiz tak.tltleri Cümhuriyat 
Merkez Bankuında in.aitiz hUkOmeti na
mına açılacak husuıt bir hesaba bir güıı 
evvelki resmi kur üzerinden Türk lira• 
olarak yatıracaktır. İn~ltere bu pan 
ile kendi istihllk edeceği tütün ve mut. 
bık kalınacak diğer mahsullerimizi m~ 
bayaa edecektir. 

Mecmuu 48,15 milyon İngiliz lJrası olan 
istikraz bugünkü resmt kurla 225 milyon 
Türk lirası eder. Fakat hariçte iştira k~ 
biliyeti daha çok yük.sektir. İngliı lır~ 
sının prim yaptığı nazarı itibara alınır
sa pratik sahada 48,5 milyon İngiliz U.. 
rasının 850 milyon Türk lirasına kadar 
satın alma k&biliyeti olduğu anlaşı lıır. 

Taksitler resmt kurla ödeneceğine gö
re bütçemize tesirti daha hafif olaca». 
tır. Harid borcumuzu ödemeğe ynraya
cak ihrac maddelerimizin 1938 de ihr~ 
cat umum kıymetleri; milyon lira h• 

(Devamı 11 inci sayfadR) 
Vehbt Bclda 

Derhal yatnğa uzandım. MualU. ba
bama merak edilecek bir şey olmadığı
nı. ıay1fhktan mütevellid baş dönmesi 
olduğunu anl~tmıya çalmyordu. 

Iztırebıma. rağmen MuallA iki gece 
evimizde neş'e havası e!tirmiye muvaf
fak oldu. 

•Son Po.ta• aın tefrikası: 51 

\
bahsetmemişti. Bundan sonra dikkat 
etm~k lazım. Tarı kla karşılaiffiağı iste
rn iyorum. H~le mürebbiyelik etti~iml 

öğrenmesi ihtlmallle titriyorum. 

Üçtlncti sabah : 
- Gitmeliyim! 
Dedi . sarıldı beni uıun uzun öotü. 

Ben de muhabbetle mukabele ettim. 
Giderken ma~anın üzerine on lira bı
rak~ıştı. 

DÖRDÜNCÜ SAFHA 
1 Haziran 

Babam hastanede; ben de me~hur 11ir 
tÜ<.'Ctırın evindeyim. Tüccarın 8 yaşın
daki kızına mürebbiyelik yapıyorum. 
İngilizce ö~retiyorum. Babam artık 
ümid kesilecek bir hale geldi. G€tire
bf1di ğim doktor, halimize a<:ıdı. 

_ Hastaneye kaldırmaktan ba~ka 

çer~ yok'. Orada bfraı bftkıhr! Dedi. 
Mshıt'lıeden faltruhal klğıdı çıkart

ı1Jt. Benim için tuteca'k ba.,)ul bir yol 
yoki-U· Babamı 1Mnd1 elimle haatıneye 

ı:oötürdüm. Bu rutubetli odada, sefalet kadın,. çocukları sevimli bir şey .. onun- bobama gidiyorum. Şikayetçi dP.ğilim .. 
içincie öleceğine, hastanede rahat ha- la rne~guliyet beni oyalıyor. Bent müş- Allahtan yeni bir hadisenin rahatımı 
vata Pözlerir.i kapıyacaktı. Doktor. hiç külı1tsız kabul ettiler. Bir de büyük kuçumamasını yalvarıyorum. 
vasıvac~.(iını ümid etmiyordu. Bakılırsa kızları var. Yirmisinde zarif fakat ken- 5 Haziran 
bir~; daha y3şar demiş. fakat bu şart- dini çok beğenmi~ bir kız. Dehşetli asri. Goo~ az daıha zalim bir tesadüf beni 
Iar içinde. bunun imkansızlığını öne Aynanın önünden kalkmıyor. Ana kn'., 

Tarıkla karşı karşıya getiriyordu. Dün 
. i.irmüs.~ü. Birkaç gün fazla ve rnhat ne Cir çay kaçırıyorlar. ne de balo .. 

Ak,am gelen miı:ıafirlu arasında Taya-şıyabilmesi için hastaneye vermiye Evdeki jki hizmetçi He ben daima 
rık ta bulunuyordu. Eğer Yüksel s~lorazı oldum. Onu hastaneye yatırdığı- vaJnızım. Araaıra poker toplantıları 

· · xnükmil na kaçtı~ı zaman, onu yatırmak için mın ertesi günü, gezetede Ingilizce bi- yapılıyor. Ben hiQ g""" yorum. 
len bir mürebbiye arandığını okudum. YU.ksel. bir hayli yaıramaz. Ukin :zeki.. selona gir~rk.en ~kat etmeseydim, 
Müracaat ettim. Sonradan görme, sok kıta ıaınanda liMna kar4ı büyük bir Terık benı görecektı. Atik devrandım. 
zengin bir aile. tüccar. Y84h ve bön bir istidad g~e:rdl. Ayde JO )iJ'Q veriyor- Gwi vekilerıek, 90Cuğu hizmetçi il& M

adam. Kll't'ıst oldukça genç ve ıtt:ıal.. lar bana .. fena değil.. yeyip içiyorum. dırltım. T&nkın burada ne 1t.i var? .. 
bilhassa ffld.. ıeytana benzi yen bir Odam ııtyn .. haftada iki defa lıastaneye Bana hiç böy ı. wu.d~ı oldujundaıo 

6 Haziran 

Hizmetçilerden mide bulandıran d&
dikodular işitiyorum. Hanımefendi. be

yin şoförile sevişiyormuş .. daha da bil' 

ç-ok münasebette bulunduğu adamlu 

varmış .. Hizmetçiler beni tam mtınasil.I 
bir kapı yoldaşı addettikleri için her 
fırss.1.ta bana evin sırlarını. merak p 
termeıncme rağmen fıslayıwriyorl~. 

Han•m efendiden ben de şüphe etnıemif 
değ!lciim. Şoförün evden çıktığı yolr. 
Hanımla derhal nazar.ı dikkati celbe • 
decek derecede lAUbali ... Ne igr4m0 
şey Kvcasmın t11...erine şoförü ~ 

kocı-tsına bir şoförle ihanet 81m.ek. N4t 
mid~izlik!. İpn g.eırlbj, Ş'Ofôr, htım* 
çilerden btrtH! «likah. HizıMt9 han~ 

haıwn bıi lmıMN-1 bılkantyorlar. , ............ , 
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SON POSTA 

r······· .. ························-···-··············9'\ 
Müvezzilerin meselesi 

halledilmemiştir 
Birkaç gün evvel seyyar müveızlle. 

rin Akay vapurlarına glrmelerinJn ya -
sa.k edildlğlnl yazmış, yanlış alındığını 

gbrdüğümÜ?. lbu ]ÜZWMUZ tedblrln, bu 
yanlı.şlık anlaşılır anlaşılmaz geri alı

nacn~ını ummuştuk. Yanılmışız. Dün 
tekrar matbaamıza gelen ve hal ve va. 
ziyetlerlnden yana yakıla şikAyet eden 
bu biçareler, herkesin ve her satıcının 

girmekte serbest bulunduğu Akay va _ 
purhmna gene sokulmuyorlarm14. Ol:en 
olursa çalyaka kapı dışarı edillyornıu.ş. 

Bu tedbirin esbabı muclbesl malünı -
du:: Yolcuların gürültü Ue rahatJıı e
dUmelerine nı~ni olmak. 

Halbuk! nynl neticeyi, gürültüyü me
rıctmek suretlle temin etmenln daha ko. 
ley olduğunu söylemeye bilmeyiz hacer 
varnıı dır? 

Bu tedbiri, belediye zabıtasının ıiirül. 

i tü ıle mücarlele nizamını yerine getir. 
mL, ~lmak içın de alınmış sayamayız. 
Çünkü belediye nizamının nice yerine 
gctı~·lhniven nıaddeleri vardır k1 ounla -
rın .~ayısın• burada sıralamakla bltlre - i 
meyız. 

Sayfa 7 

Son Posbnın zabıta romanı : 22 

KOMİSER 
SEDAD 

Nekleden: İbrahim Safa 
ı. .... -

Çahnan dosya 

Mnamafih batıl maklsünaleyh o. 
ıamıyacağı için biz bu nokto ti. 
zerlnde duramıyacağız ve sadece, her 
vatandaş gibi seyyar müvezzilerin de, 

Alnerikadan gıelen bir dostum an- - Ev sahiblerı , ...... nar mı? o yerin adah ve erk~nına uymak şartı. 
lattı: - Şimdi rneştuller, biraz sonra ge- le, her yere girebllecekleri kanaatinde. 

k b' }' 1 ylz. Bu, düşünülmek lazımdır ki ~rşey_ 
- Amerikada öyle evler var i.. ır ır er. den evvel bir ekmek meselesidir. Mua-

tek odadan ibaret. Bir düğmeye basılın- ı Benim de istediğim bu idi. Sağa scıla mızın ba.şında fU veya bu kararı vere-
'- bu oda birdenbire yatak odası olur. baktım. Duvardaki düğmeler gözüml' ı billrl?. Fakat o karan verirken bunun 
Bir baJka düpye buılınca yemek oda- ilişti: Her düğmenin yanında düğmenin tevl!d edebUeceğl akıbeti de düşllnmek 
• olur, bir bqka dfijmeye basılınca ban- ne düğmesi olduğu yazılı idi: lll#cbur.fY"tındeytz. Demokratik !dare Ko ...... : ...... r Sedad, •ekrar döndügu·.. Pendigı· ·n yerlileri idiler ve trenin ) arım 
_ olmak için onun icablarına d& ria7et et- u........ "' 
,u olur. Mutfak. mek lAzımdır. Demokrasinin ne deınek trende d<>ğnı kendi kompartimanına saat aeç kalm.ıwnnı merak etınişle.rcll. 

Merak etmiftim; sordum: Banyo. oldu~ur.u anlatabilir ümidlle bu husus. gitti. Kaçak kadının çantası henüz GI'ta- Yedi sıekiz kişilik bir grup tren şefmin 
- Ya Mi.tün dülmelere birden bası· Tuvalet. ta kıs'lca bir de fıkra anlatalım. da idi. Bu çantayı aıçtı. karıştırdı. Hüvi- ve biletçilerin etrafını alarak onlardan 

lıraa? Yatak odası. FTıırw'! orduları başkumandanı gene. ...-. varakalan yolunda... hldiseyi öğre_ ndiler: . 
.a _ _ y k od ral O amelin geçenlerde cepheyi te!tl•ten .,..... u- b k d 
~ıerikadan gelen dostum: eme ası ., B""'ar ;ııı;ne yaramazdı. Yalnız fira- Trende bir poua memuru ır a ını dönüyormuş. Küçük bir köyün küçük -.u'.J -ı-· 
- Bilmem, dedi, tecrübe etmedim. Kütübhane. bir o~lin~ misafir olmuş. otelci k&dın, rinin bu vesikalardarı mahrum kalması takib ederken kaam fabrikadan sonra. 
- İki d\ibneye birden basılırsa'! Her evde mutfak vardır, banyo vardır, her Yolcu için doldurulması icab ed~n fena '1eğildi. Bu el çantasını acele ta- yolun ı.rtir dil.mesinden ve trenin ya-
- Bilmem tuvalet vardır, yatak odası vardır, yemek defteri ıetlrmlş. Başkumandan bu liste- radıktan sonra bıraktı. Bir de yanda, vaş gitmesinden istüade ederek atlayır 
- Da1 ... -ı.ı.1a yanlıa düğmeye bası- odası vardır, kütübhane vardır. Misafir nlr. boş yerlerini doldurmuş, iade etml.f. bir küçük bir deri çanta daha var- verm~ tren durmuş, kadını aramışlar; 

'-- "'6.Ll.&&UU ..,. Az Hon:-a tadın tekrar gelmiş ve af dt-
~? gittiiimiz zaman bizi salona alırlar. Hiç llyeret demiş ki: dı; kilidli idi. Tereddüd etınek&izin çek- bulamamışlar ... 

- Bilmem. bırimiz, yerimizden kalkıp banyoya bak- - Kusura bakmayınız, generalim. Ta- ti. kiltdi kırdı. İstasyona belki birisini beklemek 
Zilhnimi kurealıyan birçok şeyler mayı, kütübhaneyi araştırmayı aklımıza b!lyetll"lzl yazrn~ unutmuesunuz. Başuetmda bir biletci, polis memu- üzere gelen yaşlıca. iri yarı bir adam 

'tardı. getirmeyiz. Herhalde Amerikadakiler d~ Di>nt'ral cnab vermiş: runa yı:trdım etmek ümidile bekliyor ve bu haberi alınca acele geriye döndü; 
k 1 - F'akat herke.s benim Fransız o.du- d d d b" t b ' l · d' Hele fUnlan da sorayım, dedim: bizim gibidirler. Onlar da misafir oldu - ğumu bilir! hayretle onun harekatını takib ediyor- mey an a uran ır o omo ı e gır ı. 

- Meseli bir evin er-keğinin karnı R- !arı evde salona girer otururlar. Amma j Kadın, sıkılarak mukabele etml4: du. Yerleşir yerleşmez sert bir sesle emret-
tıkrnlftır. Yemek yemek ister, evin ka- ben bunu yapamadım. Çünkü Amerika- i - Evrt amma belki bizim köyün Jım. Bn deri çantanın içinden bazı kadın ti: 
duu da bu sırada banyoya girecektir. E- ya gitmekten maksadım, modern evlerin İ daıman bilmez. elbiseleri çıktı ... Çamaşırlaır, mendil - - Geriye dön; Kartala d<iğru ve 
,.. de misafirler geliyor. Bu nasıl halle- otomatik odalarını tetkik etmekti. Evve- 1 Kıss&.dan aımabll~k 1htsse vaıı.h • Jer. . bir de renkli b ir önlük vardı. mümkün olduğu kadar tren hattını ta:-
~~ I~ la kütübhane düğmesine bastım. Ben ! Yanlı~ hesnb Bağdaddan döndüğünü İyice. gıkı s1k1 katlanmış olan önlüğü kib ederek çabuk yürü ... 

Aınerikadan gelen dO!tum çok bilen düğmeye basar basmaz salon birdenbire i kaouı edip bu biçarelere tekrar hakla • de di~erleri gibi aç.ıp kaparken hunun Şoför. makineyi işletmiye hazırlanır-
insan tavrile fÖyle bir yaslandı: karanlık oldu. Yarım dakika geçti geç- İ rını ve·eıım. Fakat kend11ertnt, do.ha nğırlığl ve bir noktasındaki sertlik na- ken yaşlıt>a adam bir an düşündü, son-

- Modem evin esas hususiyeti bu ya. medi, kendimi güzel bir kütübhanede 1 gürfiltfisüz Qoalı.şmaya .sevkedellm. Bun- zan dikkatini celbetti: ra : 
!afon olduğu gibi dunıT. Banyo yapmak buldum. Muntazam cildli kitabl.ar raf- ~ da '!Tllyayı umur ile tamamen mılttefl- Önlüğün ön taraflndaki ceb dikil· - Bu Sara olac~! dedi. Onu ne ya-

~yd~n. kadın banyo düğmesinek ~ats~ca lara muntazam bir şekilde dizilmi~~kı. \..~::~·-·-·······-··-·:·------·····,/ Evvmişti.1 Atçihnde s~rtce bir kci~imt .vard~ pıp yapıp bulmalıyız!. .. 
en ını banyoda, yemek yeme ıs ıyen 1 Bu modem otomatik evler mu em- A e c:ı e emmıyet v~rme ıs :m.ıyer~ Sonra ürtasyonda işittiklerini şoföre 

erkek te, yemek odası düğmesine basın- melmiş vesselam. Kütübhane duvarında lmanyada yaptırılan o an<lli çantada belkı daha muhım bır söyledi. Şoför bozuk yolda bütiln sür'a· 
ca kendini yemek odasınd:ı bulur. Fev- da salondaki gibi düğmeler vardı. :e- şeyler bulunacağım düşündü. Sonra tile giderken: 
kallde bir icad. mek odası düğmesine bastım. Bu duğ- yeni vaüurlarımız ç~ısını çıkarm-ak cebteki dikişlen ıök- - Tamir edilen yolun nerede oldu-

- Oruı 6)-le. meye basar basmaz da kütübhane karan- ı- tu. . .. .. ğunu biliyorum usta ... Saranın orada * lık oldu ve yarım dakika geçti geçmedi Aimnnynda yaptırılan vapurları teslim al- Bu genış c~~en b~~cek bir .zar_! trenden atlayınca Pendiğe gelmek is-
k b mak ii1ere 9 ay evvel Almanyaya ıiden ve çıktı. Zarfı evınp çevınrken tecrüb<:'"" tiyer.eg·i de muhakkaktır. Geçmesı' mulı-

Bu fevkalade icadı pek fazla merak yemek odasında idim. Yeme masası a- son vatlyet dolayıslle vapurları tesllnı ala • dide polis memuru garib bir heyecana .. . • 
9tlniftim. Görmek benim için bir emel şında oturan erkek bana bakıyordu, in· mıyarak evvelki gün şehrimize dönen fen · · temel olan yolların uzenne varacagım; 
olnıUftu. Dilhun Amerikadan dönen gilizce: heyeti reLcıi Necmettin Erol dün raporunu 

1 kapıldı. . . . merak etmeyiniz. 
d Denizvolları umum Müdürlüğüne vermiş - HP.lllen zarfı açtı. bır ıokı kağl~ çevi- N 'b • b kı b l bT k 

ostwnun bana tzah edemediği cihetled - Ne istiyorsunuz? tlr Bu rapor Münakal§.t VekA.letine gemde. rince arka..~na dayandı ve muzaffer&'- -h t ecı b eger t~ t zı. ut ~ ırsle 
k~dlın bizzat öirenmeyi istiyordum. Dedi. rll~ktir. ne bir kahkaha salıverdi. son a anı u sure e amı~ e nl\Ş o.~-

Tek bunun ı .. ı·n ... " ·--rikaya kadar - Ben misafirim. ör.rendlğ'mizt göre Almanyadakl vapur z f · · d Fi:k · A t' th caksın. Ancak 0 zaman senı a!fedebılı-... ı.a nımc: b • • ar ın ıçın e n- sım ıcAre a- . 
littitn: Desem, haklı olarak kızacak: larınıızın gt'tlrllememeslnin sebebletl ara - . d 1 dosya voo-dı· Tayya- rım .. 

'· sında denlzlerdekl emniyetmzllkten batlca nesın. e~ ça ınan : · . . - Ötekini de bulacag-ız Usta... Siz 
- Sen ne vakit Amerikaya gittin. - M.isafirsen yemek odamda ne -,in Almanya llt' klering muamelelerinlıı k~U _ reler.n Jrtifa aletten hakkındaki kesıf-
Diyecekler olur, Amerikaya gittiğimi var? mesi ve Aluıanların peşin döviz htemelerl }erine dair Amerikalı V. D . E. ~irketi hiç merak etmeyiniz. Henüz ortada 

b.rkese il.An edecek değildim ya .. gittim Diye bağıracaktı. Esasen ben misafir de -:nevcuddur. Döviz meseleai iki hiıkfuııet nin do~yasl... kaybedilmiş bir şey yoktur. Biliyorsu
'tte. Gittim modem evleri gördüm. Mo- de değildim. Modern evi öğrenmek isti- arasmd:ı müzakere edilerek hallolunacak - Bu dC\c;yanm tekrar ele geçirilmer nuz ya, ben bugün istihbarata gitm~-
dern evlerin iflemesi tarzını aklıma gel- yen bir meraklıydım. Fazla söze ne ha- tır. si kendisine ne mühim bir itibar ve tim. Orada. · 
4ıfi gU:ri tecrübe ettim ve geldim. Şimdi cet. Duvardaki dülmelerden laalettayin Bir dokumacıyı karanlıkta mevki vereceğini bildiQi için birçok - Sus artık .. beni boş yere yoruyor-
llıe, doatuma .orduğum ve cevab alama- birine bastım, oda karardı, yarım daki- bıçakladılar zahrr.etlPri ~öze alınıştı. Fakat büti.in sun. ·· 
fıiıın ctheu.rt teker teker anlatabilirim. ka nertı,' bir kadın sesı· duydum·. h tl · bo a c kt kta so · te Necib bu emre itaatten ba~ka rare • ~ Vefada Darülhatiis sokağında numa- za me erı ~ ı 1 n nra. ış ' .., ~ * - Eti getirdinse oraya bırak. rasız kulübede oturan ve dokumacılık ya hiç ümid etmediği bir sırada dosya eli- olmadığını derhal takdir ederek d irek-

Mutfakta idim. Yemek pi§ıren hiz- pan yirmi yaşlarında İsmail oğlu Hasan ne geciyordu. siyona eğildi . Sür'atle ağaçların, tepe-Aınerikada bu modem evlerden biri
ilin kapısını çaldun. Kapı açıldı, ben ka
PlYI açacak himıetçiye vermek üzere 
kart dövizitimi elimde tutuyordum; u
lattun. 

- Buyurun Bay lmıet. 
'rürkÇi! konUfUluyordu. Acab~ b~ .ev 

hangi vatandapmın eviydi. Sevınç ıçın
de, bana rutab edeni görmek ıçin iki ta-

rafa baktım. Kimseler yoktu. Ayni ses 
•Yni aözü tekrarladı : 

- Buyurun Bay İsmet. 
Kapıdan i~ri girdim. Bir salonda i-

diıtı, bir koltuğa oturdum: 
- Çay mı, kahve mi emredersinız. is· 

terseniz bir likör. 
Gene ortalıkta kimseler voktu. Sesin 

llereden geldiği de belli değildi: 
- Şaşırmayınız Bay İsmet, burası 

lnflyoner bir Amerikalının evidir. Misa
firlere kendi liaanlarile hitat> eden oto
b'ıatik aletlerden biri size soruyor, ce
.. b veriniz. 

- Bir abftdudu liköril içerdim. Kah· 
~ de oh• fena olmaz. 

- Hay hay. Emredersiniz. 

metçi beni kasab çırağı zannetmişti: karanlıkta Kantarcılardan g~erken ta - Artık o zaman bu sahte ihtiyar ka- ciklerin arasından gitmiye başladı. Bir 
- Bıraktım. nımadığı bir şahıs tarafından bıçakla dının hakiki hüviyetini tayinde zerre tarafta Pendiğin. uzakta Kartalın sö-
Dedim ve mutfağın duvarmdaki düğ- kalbinden ağır surette yaralanmıştır. Ya- kadar tereddüd etmedi!: nük ziyaları görünüyor; deniz düz bir 

melerden birine bastıın, yeminle, ka- rah Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış - - Sara! diye dii.şündü. duvar gibi farkediliyordu. 
semle söylüyorum. Düğmenin yanındaki tır. Fail aranmaktadır. Peki· acaba şimdi gene Pendiğe mi .. Ç~~lığı g~çtikte~ 7'nr~k!.:11balarJ 
yazıyı okumamıştım. Ne düğmesine bas- 06rt yerde yancnn "lkb {!idccekti? Hele. onu Pendikten iste- sondure:ek bdır hay ı ti er h tt nd sonrb.a 

•· .,. · · 1 h be 1 1 B t 1 başka bır yol an ve ren a ın an ı-
tığımı ancak yarım dakika sonra anlıya- Evvelki gün Aksarayda Horhor i!addesln. diklermı naşı a r a mıştı u e @- k · d" d " l So . .. ı·az daha uza tan gen on u er. • nra 
bilmiştim. de ı:n Eayılı bakkal Halile ald dükkAndan fon rnuhabe::-esı daha o gun yapılmış k .1 . .d kl . ft..:ı 1 ' • . . 1 te rar ı erıye gı ece erı sır~a :arşı-

B od d Beyoğlunda F:ruzağada Gullavi sokağınd:ı ve panc;lVon .-ahıbı te efonu yapan a- .... . .. 
any a i im. Çok şükür ki modern ı ı mınıarolı Anastasa aid evin alt katından, dama Alekşandranın bir daha gelmive- ı~:ına 1."'ı Ja~darma çıktı. Şofor mev-

apartımanlarda insanı otomatik olarak · Tak!lmde Hiıseyinağa mahallMlnde 15 nu- • . . d .. 1 . t' 0 halde bu karı kıındekı Necı b, Ustasına: 
k ·d t· kt d be regını "soy ernemış ı . 

soyma a e ı yo u a n elbisemle maralı Vltallnln evinden ve Ayvansarayda h . t .1 kendisinin Pendikten - Kaçalım mı? diye sordu. 
duruyordum. Banyoda yıkanan kadın·. Sulu solı'.akta Mthmedin mutasarrıf C1lduğu angı vası a ı e H BTk' 1 1 

5 sayılı ahşab e\in balkonundan yangın çık- ic;ter.diğini ötrenmişti? - ayır. · 1 a ıs yavaşa .. 
- May Bebi buraya mı geldin. rnıştır. Bu muammayı daha sonra halletmek ·ve otomobil yavaşça bu iki neferin 
Demesin mi: İtfaiye bunların dördünü de genı,ıeme - iizere diicıiinmemiye karar verdi. yanından geçerken içlerinden bıri 
- Şey affedersiniz, vallah bilmiyerek. lerine meydan bırakmadan aöndürmü§tür. Tren Penı:li~e vardıi!ı 1am.a~ St>dct- «dur!• işareti verdi. Jandarma. araba-
fngi1izce cevab verdi: Bir sabıkalı eroin Atarken yakalaoc'ı dın ilk i~i jarıdarmava müracaat edf>rek dan ba.şını ç karan Ustaya~ 
- Sen hangi lisanda konuşuyorsun.. zaı-ıta dün de bir beyaz zehir kaçakçısını keyfiy~ti haber vermek oldu. Jandarma - Yolda bir kadına rastladın ız mı? 

gene benimle şaka mı ediyorsun yeme- auçü.ı.-tü yakalamata muvaffak 0.ımuştur. zaten. Sedadın 1=?eleceğinden daha evvel $ö.vlc \. a lıca, sivah elbı'selı' bı'r k acl·n ... Bu adam eroin ka~kçılıtından mütead~id . . . J 

ğini ne çabuk bitirmişsin. sabıkuı bulunan ve son mahlı:ömtyettni de ha be: dar edılrnıştı. K endisine «Usta » denilen ya ,Lca 
Kadın beni kocası zannediyordu. Düğ- 20 ciın evvel it.mal eden Ramazan adınc!a Sedctdın haber verdiği yola jandar- adam hemen cevab verdi: 

meleri bulmak için duvarlara bakarken blr aabıkalJdır. Cür'ettlr kaçakçı dün, me. rnah•r ~ıkarıld ı ve bunlar tarif erl iJen _ Evet. h iraz ileride. Pendiğe doğ-
kadına go"z göze geldı'k Ç I 1 kt d mut'lar ta.rafından taklb edildiğinden blha. kıvaf Pttf> bir kadın aTamı,,a ko,•tıld . 'd k 

· ırı çıp a ı a. ber Süleymaniyede Batırcılarda bazı klm. ,, - u ru gı er en gördük. üst ü başı perişan 
- Ay! aelere eroin aatarken yakalanmıştır. Raıııa- ]ar. bir kad n ... Amma acaba sizin sordu-
Diye bağırdı: ben de: san buınn aaıtye ı Jnci ceza mahteme.sıne Tre'l Pendikte durduğu zaman istas- ğunuz mu? Bilmem 

(Devamı 11 inci ıa11fa4a) '8111.m Müect).Ur ~·onda epeyce kalabalık vardı. Bunlar ... (Arkcuı ııcır) 



8 SaJfa 

Bravo aslan 
güreşcilerimize ! 

Takımımız altıncı defa 
Balkan şampil}ona oldu 
Müsabakalar dün gece bitti, güreşcilerimiz beş 

birincilik, bir ikincilik, ve bir üçüncülük ile 
ııampiyonluğu muhafaza ettiler. fkjnciliii Rumenler aldı 
\ 

Dün gecekl mer Mimden bir intıbca 

SON POSTA 

İngiliz Başvekili 
Mısıra geliyor 
(Bafstarafı t inci sayfada) 

Ayni gazete, İngiliz nazırlarının, mil
teakiben bazı Yakın.şark merkezlerini zj. 

Mart • 

Finler son günlerde 
17.000 maktul verdiler 

yaret etmeleri ihtimalinden balısolun - (Ba_,taraf ı 1 inci savfada l J surette kırmış olduklan içın Sovyet 
duğunu da yazmaktadır. Viborg körfezinin buz hıtmuş olan su- kıt'aları geçilmesi imkansız bir su miınıa-

Bütün bunlar gösteriyor ki, İngiltere lan üzerinden şehre girmek teşebbüsün-! aı karşısında kalmışlardır. 
Ya~ktak.i vaziyet ve bu vaziyetin de bulunan bir Sovyet kıt'ası, büyük za- Ecnebi müşahidlerin bildirdiğine göte 
muhtemel i.nki.şaflan hakkında büyük. bir yiatla püskürtülmüştür. Manerhaym hattının son derecede ku11-
alika beslemektedir. Finliler, Taipale, Ladoya ve Fetsamo vetli daha bazı kısım".arı bulunması Fin-

Petrol harbi faraziyeleri cephelerinde de Sovyırt taarruz!arını lilere ümld vermektedir. 
Parla 4 (Hususi) - cEksçenc Tele • tardetmiş ve düşmana ağır zayiat ver - Stokholm 4 (A.A.) - Sovyetlerin bcr-

graf:. ajansının askeri muhabiri, Yak:n - dirmişlerdir. zahın garbinde çabuk ilerlememeleri bU-
şıuictaki vaziyet ve burada cereyanı mulı Diğer taraftan Finlindiyaya yapılan rada hayret uyandırmıştır. Bunun bir sc
temel askeri harekat hakkında, Fransız yardımlar devam etmektedir. bebi hiç şüphesiz Finlilerin geride inşa e-
erkfını harbiyesine mensub salahiyettar Kanadadan alman bir habere göre 700 dilen betonların kurumasını tem.in içlll 
bir sübayla görüşmüştür. Kanadalı gönüllü ve Kanadada saki~ 200 Manerhaym hattının bazı bölgelerinde 

Fransız :sübayı demiştir ki: FinllindiyaliJe Birleşik Amerikada ya _ her ne pahaslna olursa o!.sun müdafaaya 
r - Bu havalide {Yakınşark havali.si) a 250 Finla diyalı yakında Belsin - karar Yererek fazla zayiat vern ış oıma-
cereyan edecek o\an ıharb, bir petrol har- kişıy nh k t dn kle d·r landır. Öyle vak'alar kaydediliyor ki F 1n ye are e e ece r ı . . 
bi mahiyetinde olacak ve iki muhasım . . liler. yeni betonların çekmesinı teın.ın 
taraf, biııbirlerini kendi petrol rnernbala- Stokholm 4 (A.A.) - Helsmktde bu - maksadile tahrib edilen mevziler üzerin• 
nndnn mahrwn lıırakmağa çalışacaklar • lunan İsveç gazete muhabirleri Rusların de açıkta 

1

rnuharebe etmişlerdir. Fin za· 
dır. Viborgun dış mahalJelerine kadar iıer - yiatmın bu suretle şimd!ye kadar kay -

Binnenaleyh, muhasamat başlar baş • lcdık1erini bildirmektedirler. dedilmedik şekilde ağır olduğll bi1diril-
lamaz. Sovyetlerin İran ve Iraka karşı Muhabirler, Viborg körfezinin üstün- mektedir. Stokholmda bu uıyint 17 hin 
harekete geçerek, petrol kuyularını hn- deki buzlarda geniş mikyasta taarruz olarak hesab edilmektedir. Çok taze olan 
vadan bombardıman etmeleri beklenir. imkanı bulunamaması dolayısi'e Sovyet- yeni betonların ne derece mukavim ola-

Diier taraftan müttefiklerın ise, Ba - teri ileri hareketinin muvakkaten durdu- caklan· da merak edilmektedir. Viipuri 
tum ve Bakfıya karşı ayni harekette bu- ğunu ilave eylernektedirler. faciasının iki başlıca sebebi şudur: A -
lunacak1an şiiphesizdir. Fin tayyarecileri buzlan müessir bir dam eksikliği, top eksikliği. 

Böy\e bir ihtimal karşısında, Suriye -
deki Fransız: ve Filistindeki İngiliz kara 
kuvvetleri de kendilerine düşen v:u:ifeyi 
ifa edeceklerdir.• 

Şekerin kilosuna 10 kuruş zam yapıldı 
· t'l wı•b 1d Bu (Başta~f1 ı incı' sav. fada) tin muhtelif mıntakalarına şeker scvke-leıin ekserıye ı e mag u sayı \. • .. 

makltibiyete rağmen Yugoslav Balkan müddet sonra birçok semtlerde bakkal- derek ihtiyacı karşılıyacaktır. 
~p:yonluğunu muhafaza etm~tit'. lar şeker kalmadığını söylemişlerdir. Esasen 938 kampanyasında Alpullu, U-

79 kilo Cumartesi günü öğleden sonra resmt şak, E~ir, Turhal fabdkalarmın 
• dairelerin ve toptancıların kapalı bulunw 42,526 ton istihsaline mukabil, 939 da ıs-

~~stnll ~med ::--.Rmnen .. C~cos ması scbebile perakendeciler şeker almak tihsal arttırılarak 71,946 ton şeker istih· 
Bızım ıçın mühim m~oaka • iınkfiruru bulamamışlardır. Şeker ~rketi sal edilmiş'Ve hariçten yapılan ithalatla 

!ardan bıri de budur. Kazanan w • • b 100 b" to t ·· t · Id ğu d .. n . İktısad Vekaletınden a!.dıgı emre ıstı - u ın nu ecavuz e mı~ o u n • 
Balkan - ~~ıyonu olacak. . Ru -ı naden Cumartesi günü saat 14 den dün ı bir şeker buhranı mevzuubahs değildir. 
men muthış bır kafa kolla Ahrnedi ye- 1 · ·u k · "h 

ld M · r b k t hlik r . ti saat 12 30 a kadar toptancıya şeker ver- Bu sene fabrıkalar dahı şe er ıstı -
re_ ak·~·l k~rsı_nl ı l u ç~l .. c Ae ı_ vazkıyl~ ı m,,.1Tlic: 've ayni emir üzerıne elındeki stok lakini karşılıyacak ve hariçten şeker it-
muş u opru ere ~"" aHı. yaga a İ{• ---y h r ı- k 1 k b' 'kt da 
tılar. Rumen tehlikeli bir güreşçi. Devre miktarını bildirmiştir. . a. ıne uzum a mıyaca ır mı ar 

• •· ·· 1 d v k"l t• d h- ıstıhsal yapacaklardır. Rurnenin yaptığı kafa koldan kazandıgı Nihayet dun ktısa e a e m en şe . ~ .. . . . 
puvanla Ahmed.in aleyhıne neticelendi. rimizdeki alakadar resmi maknmlara ve Dıger taraftan dun şcke~ şırketının de-

Ru kt - · k b ı ıı· Ah ~ker J::irketine ~kerin beher kilosuna poları geç vakte kadar açut bulunduru -men aya a gureşmeyı ·a u e ı. • ,.-- r- r- .. . . 
1 · · ·· · · . . larak her istiyen tuccara yem fıatla,. a med kazanmak ıçın şıddetle hucum edi - 10 kuruş z.am yapıldığı tcbhğ edılmış ve . . . , . . 

yor. Ahmed fevkalnde enerji gösterıyor. firketin bu esas dahilinde satışlar yap - şck~r. v~ ıı:ııştir. İktısad Vekaletının 
Rwneni salto He yere vurdu. Arkasından ması bildirilmiştir. teblığı e llerınde stok bulunduranların tes 
bel kündelerile havaya kaldırıp mindere Bu tebliğe istinaden şirket dün top _ bitini ~ir olduğundan, toptancı ve p~ 
vunnağa t>apadı. Heyecan son haddini tancılara toz şekerin kilosunu 35 ve kes- rakendecıler beyanname venncğe dnve 
buldu. Rumen sersem oldu. Rumeni tek· ıme §Ckeri de 38 kuruştan ıevzic baş!.a- edilmişlerdir. Bu maksadla dün villyette 
1'1lr havalandıran Afrmed fevkalade bir mıştır. mıntaka ticaret ve ikhsad müdürlerile 

61 1'e 7Z kiloda birinci ot:m Rumen ve Yugosla11 güreşçileri künde ile ıu, yaptı. Halkın yaş:>., varol . ılan ticaret odası umumi katibi ve belediye 
Şeker fıaUanna yap zam Anadolu 'k d . 1 . -d- - ·· · ı· ak"l bir (Baştarafı 1 inci sayfada) li müdafaa yaıftığından netice alanu. - Avazeleri arasında ve 13 dakika 7 sa - . d d- .,.,.lr'ld ı tısa ış erı mu urunun ış ır ı e 

. . a)ansı tarafın an un gece şu .,.-ı e 1 h 1 b karr it-
§ampiyonu olmuştur. Romanya 14 pu yor. Hüseyin altta. Rumen sıkıştırı - niycde bu çok kıynıeth galebeyı kazanan . • . ah edilmiştir- top an yapı mış ve azı mu erat 
vanla ikinci. Yugoslavya• 9 puvanla Ü· yor. Hüseyin de iyi kapandığından Ru Mersinli siltlcünde Balkan şampiyonu iliAn vke ız 

4 
(A.A.) _: B _ k:ı k tihaz olunmuştur. 

- y . 4 van1 d .. rd. . . bo y - b' ld n cıra ugan w. ıe eT l ki . çünC'u. unamstan pu a o un- menın gayretı şuna. aptığı ır o - o u. f tlan pancarın azami 30 vara olmas e- zmirde · vazıyet 
cüdür. Müsabakalardan sonra merasim yunda Rumen ıız kalsın kendi, keneli - 87 kilo ıa ı İzmir 4 (Hususi) _ Peker fiatına zarn 

ı sa.sına müstenid idi. Halbuki 1939 senesi •ı yapılarak, birincilik kazanan mi let - ne tu.ş oluyordu. Dört dakika ayakta Rtımen Slagi - Yagostav Svetozar ka:mıpanyasında pancara azami 
40 

pa'Ta yapılacağı haberi üzerine İzmir pıyasa • 
!erin milli marşları çalınmıştır. Kıy - eticcsiz geçti ve 20 dakika sonunda mü Bu sikletin şampi}onluğunu ev- sındaki şeker1ıer saklanmı~ır. lstiyenlere 
metli güreşçilerimiz İstiklal marşını sabakada daha fazla puvan toplamış o- velki gün büyük Mustafa ka _ verilmi§tir. Önümüzdeki kampany;.da yarını kilodan fazla satılrnamnktadır. Vi-
beş defa dinleterek çok alkışl&tım~lar- lan Küçük Hüseyin ekseriyetle ve sa- Rıımenle, Yugoslav ikin· bu miktan yeniden arttırmak lazım ge • !ayet milli korunma kanunu mucibince 
dır. Gü.,.,.qlerde alınan dereceleri va - yı hesabile galib geldi ve Balkan c~anı- zanmıştı. lecektir. Diğer taraftan. ecnebi memte - takibata başlamıctır . ..... -ı J .., cilik ıçın çarpışıyorlar. Müsa - ıt 

:piyonu oldu. 'baka 20 dakika sürdü ve daha hakim gii· ketlcrden temin edilen :ifletme malze -21yoruz: 
56 kilo 

l - Hilseyln (Türk) 
2 - Horvat <Rumen) 
3 - Hopek (Yugoslav) 

61 kilo 
1 - Tojnr CRumen) 
2 - Mogolyak <YugoslaT) 
8 -- Suad <Turkl 

66 kilc-
1 - Yaşar <Türk) 
ı - P'lllps (Yunan) 
3 - Horvat lRumen> 

72 kilo 
1 - Delulsa (Yugoslav) 
2 - Celi! CTürk) 
3 - Petmezas (Yunan) 

79 kilo 
1 -- Mersinl! /ı hmed <Türtt 
2 -- Cocos (Rumen> 
3 - Kapafll.s (Yunan> 

87 kilo 
ı - Mustafa <Türk) 
2 - Slagl ıRumen) 
S -- Çuk (Yugoslav) 

Ağır sık1et 
1 - Coban <Türk) 
2 - oto <Yugoslav) 
1 - Şuşaba <Rumen) 

Gnreşlerin tafsi~4b 
S6 lu1o 

Kfiçiilt Hiiseyin - Rumen Rorvat 
1 • müsabcı.ka 56 kilonun birincis!ni 

tayin edecek. İkisi de kuvvetli ve bir
birlPrini ihtiyatla deniyorlar. Birinci 
devrPnin sonuna doğru Hüseyin Ru _ 
meni minder kenarında yere indirdı. 
Biraz sonrö" da Hk on dakika bitti. Dev
re berabere. 

Kur"ada Rumen alta düştü. Hüseyin 
güzel calışıy<>r. Fakat Ramen 'lu•vvel-

61 kilo r""'=en Rumen ekseriyetle galib gelerek melerinin fi4tlan da yükselmi§ bulun : 
- maktadır. Suad Savas - Ytı:"oslav Mogolyak Balknn ikincisi oldu. 

Zehirli gaz kursları 
Dünkü mUrabak3da kolu sakatlan -

mıs olan Suad mindere çıkamadığın -
dan Yugoslav hükmen galib ilan edil
di. M CY,!olyak bu suretle Balkan ikin -
cisi oldu. 

66 kilo 
Yasar Doğu - Yunan Filips 

Bu giireş de bu sıkletin birincisini 
t .. \•fa edeceği kin mühimdi. Ya~ar ilk 
r1akiknlardan itibaren acı kuv,·etini 
Yunan1wa tattırıyor. Bir oyunda a1u 
'lü<>rn Yaşar d~rhal .şimşek gibi a'yai!'a 
fırladı ve Yunanlıyı mindere indirdi. 
Altta Yunan] Yasann burwlarile e -
zilivor. Ve muhakkak tuşlardan min -
der dısına kacarak kurtuluyor. Yunnn 
1ı ikt kuvvetli köprü ile kurtuldu. Yaw 
şar fevKalade. Burgular birbirim ko • 
valıvor. :r-rihavet sırtını yere veren 
Yunanlı bu ezici tazvikten ancak tuc;la 
kurtulabildi. Halk Ya~ı-ın bu fevkaw 
Hide galebes·n; çılgınca alk1 !?1adı. Bü • 
•ün miisabakalarını hep tusla kazanan 
Yasar 66 kilo Balkan sampiyonu ol -. . 
du. 

72 kilo 
YunnJı Petmazcs - Yu.,.oslav J>eluı<a 

Puvnn vPzivetinde birinci olan kuv
vetli Yunoc;lavın karsısında genç Yu -
nan ürec:cisi cesaretle #!Üresiyor Yu 
~oslav mükemmel bir salto cekti. Yu
nanlı minder dıc:mda tuş. Ayakh:far. 
Devr<' bera:ı,ere Yugoslav teknik gur:
sivor. Yunanlı 8tak. Neticede d:ıha ha
kim giircşmiş olan Yugoslav hakem -

B Antalya (Hususi) - Halkevi tnrafln-
inaena?eyh, bütün farkları karfilll -

Ağır sıklet 

Çoban l\ichmed - Rumen Şuşaha 
~- dan zehirli gazler hnk"lrında malumat sa· 

mak için. feker fiatını arttırmak zarureti 
h ~ bibi vatandaş yetiştirmek maksadile 

C18tl olmuştur. Esasen hariçten gt?tirile-
RWl1en müsabakaya çıkmad1ğınaan Ço 

ban hükmen gali.b sa:7 ıldı. 
Bu suretle altıncı Balkan güreşleri so-

kurslar açılmıştır. Bu dersler üç kısım o-
cek fekeTler de bizim §im.diki fiat sevi • rup haftada birer sa:ıttir. Harb cerrahisi 
yesınden fazlaya malolmaktadır. Bu se-
beblc eke . . dersleri için .muallim olarıık memleket 

d. V h·dı Cela"l Atik arac:ın.da se-na er ı. a ı e - .. 
yircilere bir serbest güreş gösterışı yapıl 

§ re .tatış f:atın.a kılodtı 10 kurnı hastanesi başhekim ve operatör\1 doktor 
zam yapıl-~sı k d' 1 yet' e -' .. -. na oor masycm ıe ınc Nuri Akan muharebe gazleri dersleo 
karar veril · ı· M ,. - ·· p ' 

dı. 
Tank ôzerengi" 

Ba'kan gureş kongresi 

mt§ ır. artın ., tm~ı aıar· . . 11. 1 ı b ı d' d kt E teti " .. ıçın mua ım o arat e e ıye o oru -
. gununden itibaren bu yeni /ia~ üze- min Meriçlioğlu, sari ha.stalıklıırln m!ica-
~nden ~eker satılması için §eker §irk.e - dele dersleri için muallim olarak memle
tıne emır verilmiştir. 

ket hastanesi dahi!iye mütehassısı doktor 
Balkan güreş kongresi son top)antısını Toptancı şeker tüccarları yeni fi.-ı:la Nevzad İlhan seçilmişlerdir. Derslere de-

ıştır. Kongre Balkan güre, birliği- sat~şa b<l§ladıkları anda eski fiattan el- vam edecek talebe iki çeşiddir. Birinciler 
~:p;:is olarak Burhan Feleği. u_:numi ka- ~e~nde bulunan stoklan en çok 24 scat esas talebedir. İkinciler yardımcı talebe 
tib olarak Seyfi Cenahı seçmiştır. Balkan ıçınde bir beyanname ile şeker satın al- olup her iki tale~ birlikte derslere de-
·reş birliğinin merkezi İstanbul olacak- dıkları fabrikalara veya teşkHd!ın.ı bi! - vam. edeceklerdir. 

tgu Serbest güreşlerin Balkan şampıyo - direcckler ve kendilerine aid ohnıyıı·ı bu ır. . 
nasına kabulü için bazı tetkıklel' yapı - fiat farkının hesabını mezkur teşkilatla 
lacaktır. Bu münasebetle dün akşam ser- görece1clerdir. 

bcst güreş tecrübeleri, Türk güreşçileri Şeker kıt fiği meVZUUbahS 
arasında yapılmıştır. Serbest gureşleri 
bilen güreşçilerimizden kongre azaları deg"ldir 
antrenör istemişlerdir. Önümüzdeki Bal- Memleketimizde senede 105 bin ton şe-
kan güreş şampiyonasının Bükreşt~ ya- ker istihlak edilmekte olduğuna göre, bu 
pılması için Rumenler teklifte bu1ot.ın • zamdan on buçuk milyon lira temin e -
muşlardır. Mısırhlann Balkan güreşle dilebilecektir. 
rlne kabulü aynca tetkik edilecektir. Halen şehrimizdeki depolarda 1200 ton 

Kız liseleri voleybol maç'arı şeker mcvcud olup Samsun yolile Tur -
hal şeker fabrikasından 1000 ton ve Eski

K1ı mekteb!erl voll'ybol llk beyetın1en· 
6/311940 Çar.şamba günil yapılacak voiey_ şehir fabrikasından da 300 ton şeker ge-

bol maçları: tirilmektedir. Bu miktar şehrin bir aylık 
İnönü 1.se.;1 - Şl.şll Terakkl llses! ss.at 15 ihtiyacına tekabül etmekte olup şirket 

Bo~nziçl fü;esl - İstanbul Kız llsesl ~nat 1:; 3Ô Trakya ve Anadolunun muhtcHf fabrı -
Kandfill kız lisesi - İstiklal kız lisesi saat.16. kalannda mevcud stoklardan memleke-

Birinci kısım talebe er. Eczacılar, diş 
tabi.blerl, küçük sıhhat.memurları, ebeler, 
yardımcı talebeler ise merkezi vilayet 
devairinin hepsinden ve belediyeden iki
şer üçer memurdan ve itfaiyeden ıki kişi. 
ilk mekteblerin başmuallimleri., liseduı 

üç mual!imden ibarettir. 

"Bu kurs iki a.y devam edecek ve netice 

de yeniden talebe kaydedilerek ikinci 
devreye başlanılacaktır. 

Bir amele elini makineye kaphrdı 
BatırkByünde OSmanlyede AkSlı cr..cldestn

de o:uron Te Zeytinbuma :fabrika.sındıı. ç:\.o 

Iışan Ahmed, dün !.şile meşgul olurlcen ~!lnl 
maklııeyc kaptırm11 ve parmntı kesllmlşttr. 

Yııra!ı işçi tedavi edilmek üzere Cercalı • 
pa§'1 hııstabs.nı:sne kaldıl'ılmıştır 
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Ç•rln•: -
Ki fa k ..u .. ıra"""'· r:ı-ı - O. maşallah, bu senin tanareci, ı - Aman rica ederim Adelaid hala, 

r.ose r na varmcllUan ,_..,...... r- . hala., "ki .. ·· b 1 · h-' de · d 
yı yavaş yavaş bir aile meclisine ta- hakikaten pek geı~ . _. _. m!e~ gu re enn ""~ .a~ c--
h ·· ı tti (;!,_.. • y . -·v" amca ..._ Canım genç olan tayyarecı degıl. gıldır kı .. mesela bunlam zehırli olan-avvu e . .,,.. .. ve ŞUJmaD ....- • ı 

·1. ·ı du· kom.c:um .. gene Y*ılış söyledim ... Ne arı vaor ... 
GOmrDlcçDniin akıbeti 

a Aa ı e sor . • ..,.;u..,; - 1 Am N:ı- ı d h • · 
_ Demindenberi soratağım. fakat ise adamcağ;zı bastan:ye &.., ..... mıuş ~;·· - a~ ıl\o ay, set .e.. ep ısın Dedi, ronra gühim.sİyerek ilave etti~ 'Ali serserisinin ~ine takılmaktan bat-

fır bulam yorum. Kuzum sizin Na- yalmz kulagım on d~~. yerinden dlA.- alavmdasm. Kuzum Klovdıya. sen kı- - Sen bir akıllı ve işgüzar adamsın ka çare yoktu. 
t _..:ı_., Gö' .• lerde vok? mişler .. ışte tayyatteıl gın sonu budur. zında şu veya bu megleğe karşı her- hazinedar ağa.. vallah Hü.ieyın efendi- İkinci gecenin sabahı, konak halkı, a ner~. runur J b' d"' .. d 'kten h · b. •~· - 1 ·· ·· ' 

E ın sah besi. Kladaya Vasilyevna, Leva amca ıraz uşun u son- al'\gı 1~. ~maYl,1 gormuyor~ musun·· miz Tayyarzade ile beraber safadadı:L .. akşamı ip _ile ~ekti. Herkesn: ~ağı ta-
el'n · all yarak: ra: Mesela guzel san atlara katrşı · · meclis kuruludur, köçek ve çengi gece pılarda, gozlerı de, fırsat duştukçe, so-

Hi ded. derdımiz bü- _ Peki. dedi. şu halde Nataşayı - Natasada mı? Bilmem ki ne diye- ve aıindüz 8 ... ı. üzuedır Hüseyın .-fen-ı kakta idi. At ve ahır oğlanları. aşçılar ve - soımav n. , w l"' . ? M la n ·ı ha k 1 a-· J- . 
yük ~ 11 bugünlerde mektebini bi- han17i mesle e ve~e. 1 :·. YJID •• ~~e ~ erı e re et er yapa- dimiz Hüseyin Baykara !asıllan e:ler... yamaklar, bahçıvanlar, yanaşmalar, ifl 
tirji.. Na tasanın a~ ıçıru ~k~rek: rak 1yı .~nr .. okur. . . Dedi. gücü bırakmışlar, kap cı odalarında MI>' 

- B"Jmem lti. diye söylaıdı, acaba - Gordun mü ~te .. onu artısı yapa- Yandım Alinin konağa gelip gıtmesi !anmışlardı. İkindi ile akşam arası, Yan-
- Littyi ~i?. . . w iktisadcı yapsak nasıl olur? Tehlikesiz rız .. hem de tam kaıdın ~i ... Artistllğin ve bu arada yalnız hazinedar ile görilf- dun Ali, geldi. Gene yalnızdı. Atını, un. 
- Evet. lıseyı.. şımd~ kızcagızın bir iş... içinde esasen kadınlık mündemiçtir. mem, yeni bir merak ve dedikodu u~ d sine hizmete kopnıyaıı bir ahır otla• 

derdi büyük .. mesele şu kı: Ne ben, n~ __ Fakat iktisa:icılık kadın işi değil Nikolay gene kendini tutamadı: dmm.§tı. Gümrilkçü Hüseyin ef.endinin nına zor ile verdi: 
• bııbası. 'ımdi kızı nereye:. hangı ki. - Bana sorarsanız yegAne Jt:ıymetli kapısı tun.mm içindeki itibarlı atalU - Bre oğlan t!z al JU hayvanı afura 
me1Uebe ver«e~mizf bir türlu karar- Nikoiav atıldı: artist sirk artistidir. Meseli benim ta- huinedan. cırtaianna ahp sıkıştırdılar. çek! .• 
laştıram,yoruz. Aksi giöf .kız da buı se- - Neden kadın bi değilm~?. Ku- nrdığım bir sirk artisti var ki ulan:Iarı Fakat, İbnıhim ağa, efendisinin mektu- Diye bağırdı. 
~ birincıhkle mektebdf!l'l çıktı. Btna- tubda veyahud bir denizaltı gemisinde yıldırtmakla ş~t kazanmıştır. Diş bunu hatırhyarak, hiç birisine cevab Fakat bu sefer hamıedann dairesin• 
enafeyh imt hana fallltl lüz~~ :-S.klkma- ekonorr.istlik yaparsa. o başka... macunile herg{ln asJanJann di.ylerini vermedi Sadece: değil,· d.J-.·ca kendi adaşına m++i ffiile. 
~ •st d' ;.c eıMt be '""rm~ ua ınt . ""!§&... .... ... 
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w . eli Serafima Spiridovna 1rulaldannı tı- fırçalar. - Vallalı ft billlh efendimiz sıhhat- yin efendi tanıfından Yandım AliJ:fn 
llııhz ... Yani sizin arrTryacagınız. şım kayarak: - Yalan aöyleme Nikolay! Balmı tem ve ze'9k ve safadadır, yarim ile hizmetine tahsis edilen uşak ta, ark.amn-

1'atıısa i~n bü~': kap1:
1
:,. ~k tİ~· - Aman rica ederim Nikolay bağır- ben size bir artistin hikAyesint mla- Hmeyin Baylrarl fasılları eder.. dan, sadakat ve hürmet hiSBile değil, aıd 

Leva am4!a düsunce ı 8 
· d d' B · k · t b' hb b •-.... m d Dedi k d k 1 · t• - • ..ı:: d- ~~"-ı·katen ma. e ı. emm e -On<JnUS ır a a ım ı.a. .. ı a . . . ı mera ın an, oşup ge mış ı. Evet diye Sôy.ıen ı. na~ d' · ·~~· ikinci 

- ' Ieri _ ·~ de fıeP kapı a _ var .. a<lamc3'~za bilmem ne hakkında - Ahbabınız değil :mJ. Senf!ma Konağın efen ısız geçın.uısı. ge- Yandım Ali, uşağın yardımı ile soyun. 
~ünün genç onun b'r p 1an tertib etmesini emretmi1ler. .. halı?. ~çok. hazia olmt!itu. Herkesın odasuıa du. Taş v~ toprak istürıde aç ve çı .... 
~tır. . . . h r . adamca~z uzan uğraşmalardan sonra _ Ne? Hayır benim ahbabım d~l .. çekilip yattığı saatt~. hiç kimse- yatmanı.! yatmaja abşmıy olan bu. pırpırı. geaıcıl 

Klovdıva WVatsıl!e.vn~. bır d~ a e ını bir pL1n tertib etmiş .. fakat gelgelelim fdkat ahbablanmm Mlbabı.. ~te ah- Kethüda ajaı lıaı-eme: cEfendimiz yan smyınaktan ziıy.ade, ~ alıpıadıjı genlill 
salladı ve aghtr gıbı bır sesle.. . hf>sabda iki milyon rublelik bir yanlış- hahlarımın ahbabı olan bu artist bir kadimi kayıkçı Ali Paşanın Kartal ~ esvablanm giydirmek mr ve külfetli '* 

- Jste fel~ket. b~r~da va. dedi .. ya lık yı:ı'Pmı~ .. şimdi bu ild milv-on ruble- ~iin ahbablanrnın evinde bir oda kira- t.epeei çjft'ijiııde ziyafete varmışt.!.r ... di-1 iştt. Yan.hm A,~ genç a,ağL ile pyeıl 
Tnz"aır.z kendine ıy1 bır kapı seçemez- vi he,.if'n maasmdan kesme~inle-r mi? fanus .. bu artist sessiz. sadasıZ', hndi ye haber gönderdi. Diğer tar.~fta~ da, laübal4 arada fusat dÜjtükçe külhall 
ae? .. Orada hazır bulunanlar gülümse~i- halinde b ir adamcağızmış.. gelıniş 0 _ birkaç odada başbaşa .veren Hu.~yın e- şakaları )1aparak konuşuyordu. 

Ailesini korkutmak ve havrete du- ler VP incınrnamazlıkla birbirlerine ba-k- dasına yerleşmiş .. hiç gftrültü. patırdı f.eııdililer, hemen hepsı, ~zu~ m~naka~- Yandım Ali, Hüseyın efendinin aWnı 
~m:k n~usunda fewvk~lad~ usta o~aın tılar. y3ınız Nikolay büyült bir heye- yanmazmış. yalnız aramra flüt c;alar- lar~an -eo.nra hemen aynı h~kmu verdı-

1 
hiç anmadL Bil: aralık ~a.: 

aılenın muşterek yegenı Nıkolay goz- canla: mıs· bir gece saat 3 raddelerinde ah- ler. - Bre oğlan kahve ocagma vaı: .. AH 
krini açarak: - 0'. H-erif yaşadı desenize, dive oablanmm odalannı çalarak: •Affe- •'l'ayyaruıde d~~ külhani H&ey~ ağam kahve ister, çubuk ister, diye ha-

-· Benre, dedi .. Nataşa tayyareci ol- c::öv1enrl; . Pn aşa,iı üç yüz sene borç ~rsiniz, demiş. sakın sizin odaya bir efendiyi bendetmiştll'. aklın. almıştır. B.ır her ver ... Vallah Ifüseyin efendiye sa,.. 
mal dır. Vakıa biraz tehlikeli bir mes- ödevecek. Tabif bercunu 5devPbilmesi. vdan gfrmiş <llmasın?. Çünkü ben.im takını ~dırıçtpJ~ kopuklar'. feleğın ?erim. btr asılacaklan kapısındıtn attmr-
lekt;r amma fevkalade cazibdir. için iic , üz senr ll'luntazamen ona maaş yılanlanmdan bir tanesi kayıb da.. ., .çemberinden yetmış defa geçmış ve '!~t:r nm. 

Yaşlı olmasına rağmen kendini be- vl!rcc1<Jer Adamcağızın ayda 500 ruble Ev sahiblen bOyük bir ~hşet tçlnde : miş renge girmiş. uğurs_uzlar, efend•nm Diyıe bağırdıı. Alqam lıemeli, kahve 
ğıendirmek illetinden bir türlü kurtu- aJdıe:ını farzedelim .. kendisinden vüz- •Ne yılanı. nasıl yılan?• dive !Drmu~- etrafını alıp çengı ve köç.ek ve saz ve ve çubuk gj,bl, iktara ve- tehdide :mcya. 
lamıvan .Adelaid hala. ufak aynasına de 50 den fa"lla- k~lemiy~ne göre .. lar Sizde yıl~n işi ne~ Bir de ne raks v~ şerbet fasıll~rı dı~e k:se ç~k: bırakılmadan geldL Yemekten sonra d•

1 
bir P.Ö2 attıktan sonra: Leva amca i5'ftkeli bir sesle: bak~m]ar; karyolalann altında koca- cetlerdir. Yandım Ah denı en ~erserrnın Yandım Ali. uşağının serdiği yatağa uı-

- Uçmak. dıerli. k<tlın i i de~ildir. - Bırak şu mana51z hesablan. dedi .. man bir yılan durmuvor mu? Hem de hazinedan görüp gitmesi buna alam~t- zandı, ve birkaç dakika içind-e, 'kaygım 
Adelaid nalanın her hadiseyi büyüt- Acaba Nat~ayı kimyager yapsak ncısıl alelade yılan olsa bir~ değil.. bir bo- tir.> adamlara vergi hornlttr1u bir uy'kuya 

nıek ve fecaatini arttırmak hastat1~ına olur? ita yılan, .. h8'ttA boft yılan1 da de~l.. Giimri.liçimiiır sadık IMlrftleri efendi- daldı. ~nt!le~ hdM' lef wece ı.... 
nriibtela olan ablası Serajima Spiridov- -Kimya falan da kadın iti değil ki. bir engerek yılanı .. hatta engerek yıla- lerilli kw:tw• k içjı:r çareler düşündülex.: ~ efınıdida. ~ habs çı.,._. 
na: Spiridovna: nı da dellJ1.. Gidip ye~ ataana yahwl ~ 'Yand1m Ali de, Petıembf7e ıwlar. ır.. 

- Daha g11renlerde. dedi, ta.mdt"tm M" de ~ vn ..... ı- ..1..-.a.: k. _ - Hala. riea ederim. bırakın m1 ,.ı- sübaşısına şikAyet etmek, haber vennek ııaktan. d.ışarIJJa çılmı.adı. (Ar7ccl.n var.) 
-:y l5 - usaa ev. .. _,,, ııı.:ıaı. ım r- J H"-- · f d. d· .... ı;. lnr tayyareci düştü de parça parça ol- gedilt dıeıyip g~ Benim tanı Tan hfktyesint .. biz şimcll yrlanclan de- llzımdL uec:yın e en 1 11a 1~·m gıaza- - ....... _ ...... _ ...................................... _ 

cfu ~:i?ım bir iuzcağn var... Yavrucak he- ğil, fakat :'atalladan bahsedtyanız .. = u!~"'~e ı:.,~:=fıl ~ ( Yeni rqriyat ) 
AI k w ıır. •• 49 d - 1--- _._~ acaba onu ~en yapsak nastl olur?' 0 ut" · • - -avcı Nikolay. admcagını:z.m su- nuz yaşın a.. geçeıu.c.1.,._. ~••n~ Az... • ntn Ç ime giderhrt S'ulıan Mu?.._ .MMilrllh -sin ~ Uıluıııt ,-. 

zü.nu keserek: ıinden birini beyatmak üure kimyevi . - vgı-emnmlik t.e 'iradın işi değil 
1 

k e 
1 
t~ '!....:r- ......_ mk.- J:Qr.dt Şefut aenelerce yawm.ıtını Pl't 

harı . •- b. k' kı a arşı aş ııs&Moat 111UCU ,..._. .. .._ _ft .. , -n-• ~ı.· ,._ - Hala dedi bu hangj taırudık. tay- bir boya eye girm14.. ~na ır ım- · · . mı. efendiyi .JDJ4 olaıı ..... .-..il - uaıı -vad AbliıU 
yarecl" , , yevi kokudan mıdır. nediı:, kızcağızı - Ne? ~ef!rııenliıt kadın lşt mi de- Tayy8?pcWnn ym. . . ne- Gürer omroıa l'~hdtl'! mııhteltf aenet~ &14 

· . .. .. .. . ~1" Rica ederim!. r~e glStürdöll dılr llel1i ~ Deli- ha&Jnlanrıt ilk Jdtab tctodiıt toplıyarak llDI. 
- Canım Nikolay, sozumu kesme. hır hıçk1:Jk tu~uş .. hıçkır~ hıçkır ... s• . w. . kanh, Şehıeıııiııiııdeld evinde Hiiseym retem!ştlr. hı Jis •1fa,-. JalDa M dol • 

~·areci baş)ta. benim tarudığrm baş- Kocası bJr.az su ıç g~ demiş... - Hayır. degıl ... VakıA eskı~en m~- fendi i . ~ meelisi kuramazdı. Diı- gunluk'~ ve birçok tarihi reslmlerle swılea,. 
ka. Beıı bwıları birbirine kanştırdım. Leva amca eTierini kakh.rarak: afömlik ladın fŞi ıdi. Pmuft şımdi bu e çuı .. mq olan bu ner. bittm T'lirkJertn aeTUe .. 
Yani şunu demek istiyorum ki. bana - Bütün bunları anladık anım~ Se- kanş ~kların her §eyi bildt'klıeri ŞU le gelir, ımıballeli ~an~r •. subaşmua tuyacatlan bir leymft Ye ~benrmlJet ıa • 
bunu anla an bir taıudığımdır. Onlar.ın rafima Spiridovna. fakat fU Nataşayı devirde öğretmenlik kadm işi ~ldlr. adamlan =::; e'Y~= :;:_~~ :U A~ = 
aa.yfiycleri cıv.ar.mda bir tayyare mey- nereye yerleştirsek'!. Aile efradı hararetlt hara_retll kon'.ı~ ~ . ..~ ve taki tı.~ bbil17etl mlaller, ftk'alar ~ 
daıu varmış da. bir tayyarenin düştü- -· Aca-ba omı ziraatçt y&!)sak nasıl ~arken kap! açıJdl. ~n~ l&taşa riikçu ıçm, ~ ei • bal btdyc.Je!'le nakJedllmettedJ. l'latı ı• -. 
ğünit örmüŞ .. zavallı tayyareei de he- ohrt'!' ~rdi. Odadalriierin ~pd hemen ~ ~çelerden 1*inde bir !ş v~ ~ -;: ruttv. 
nilz pek gençmiş! Aneak ~). yaşında - Oh rica ainim. kimyevi gübre- men hep bir ağızdan: lisi ~ obnalıydı. Ef~ancbm lllil=ı• teeü - Bil ~ mecm•.....,. 
iJn•s . :le uğraşmak lladın itl mi ya? (~mı 11 iftd NYfotM} hlnduiu yeri keşfetmek ~ 3 lnet •JW lntltar etmlttir. 

Hulki Soyen· san•:-- muh~ ~- .... _ .... O, anu-.. ne ........ n ımadeti --.ıı.&1-. itmem;• WUJ1C -ır uu- .IMllll9 

~aklıktanır;;;ndiliğe yru;:e; baş dö-;;.: ''S.. Pasl~, 118 tatrikası: 33 ~ Filhakika keşif rap. 
düren zevki içinde belinden peştemalı • 

1 
larında, vahid esası lizerinden, 140,oaa 

atınca setre-pantaıonıu kayınpeder oı- s • bi li go .. z W'-onnş .... ıyor lira oıarai :münakasaya konan bir 111 tn~ta tercddtlde düş,memişti. Geçkin de lı rı ~ ... • 9Z500 liraya indirdiği zaman dıger Jl6. 
olsa güzer bir kan, karyola, konal:, parar bendis müteahhidler hayret ediyorlaıdl. 
llep. bar~ gelince,,, tepilemezdi. Bahu- Yazan : Ay aydın. hesab aşikardı. Bu fiat oı-. 
su. ortada kendi sulbünden gelme Oir de olsa 128,000 liraya indirileb~r, o ~ 

Ç<>«uk vardı. BU rahatı nerede ~lacakt~? ltir ı. • .,ıı ineeMıti. 1ık pnlude :14Kyora-Jpnlanarak delikanlıyı Pli. gizli içeriyttldfkkat edeceksiniz. Size böyle iflerde ~ de ancak sermayeye yüzde beş 1111 
Aradan kısa bir zaman geçtı. Vaftiz .. _.. _ ''L . 1...1- d . . faiz bırakırdı. 

edilen kü .. k: .. ~ 1e kuIRlma ._ • nııı anasına· almaia bati--.- muna~~ vıc fPY. e vm.nm. Hulki Soyer, şimdiye kadar hep ba 
çu minimi f -1'ildhh.. • • • m patledmn. Vilziyet tamamdt; ffuDd Soyertn m - Yaptım gfttı... siat irinde har ket etnı.i V• ne yapıp ltunı.-ıak suretiie adı ioılan ~ Knd•ne <1r. dört taraftan duman tilten bir fabrika Ftlhallika Bay Silleyman Doğrar it- .;:..~-.-r ~ ~ çık•~ 

•İlr.ahinb. iki ~ e ';"8J& ıı- - Bqone 'balllD lethwıı a,ılur· halini alınıştı. si%'!flrten de brkml~. Çahşmağa alışmt1 ::kat IQIJıt:......ı_rda kontrolun sistemi 
~ bır n6 ya dm :111 başladL mıa, gemiiklerilli pa:ıa. Bir aJqam Hulki Soyer. kaympederi- bir adamdı. Bu suretle hem can sık~ değipifÜ. B:tlaiatima her ıaahhildündıl 
.-.ıı '8: IlBdili,. a8pm ~ ~...,. MJieıymmı Dair•, arhk ne ,a teıklifte bulundu: sını gidermff, hem ~ •alnmm terıle:. JM1ksan1ar bu'unuyor n bu noksanl• 

bu da Ierin m~, Jlicabnı- _.oayat1b ye ;pH J8DlJDlf ptinlyordu. - Aramızda ayrı, pyri katmadı bay para kazanmıf of~. . «'h tav'an, ph kerhen; daha dogru. 
le ka ınvalide di. ~.Soy.er. T"lr..;tw Bu sebıef>l_.e ipın. ueumı lltvji!tmelae ge· d ı Bu karar ~rtesı gunden itıbaren tat- ekserjya teminat akçe:>ine müracaat su-dan 1 ritm SuJeymm .a.ıu~- cikmedi pe er. ik hmdu 

ver ere ve eve llndiizleri de- erkek mi- Öyle oldu' bi 0 • da H lk' retile, yetmezse mahkeme tehdidile iJı6. 
ll'liaafir sev.tmm:: .-tir gelmesini atılt ,adırgamn oldu. - .... . Artık Süleyman J>otntr ' u 1 mal etüriJıyordu 

- ZitıAUn.. eyim.in Ba,an'r Bir müddet 9DIJft cfaha n-ı- -... tı - Bu .sebebltt işlerlmizı de bera~er Soyer gibi, sabahlan işine gidiyor,,, ak- . . · . , • 
,,._,. &:.'!•·-- 11e- . ..-u~w ıp•-. P- t3im etme11Jiz. Birçok taahhildlerı:m _ 1 i dönerd 9"'m l'canamı• Hulkl Soyerın sarfıya~ına daglar da-- Z n hastanım uc. • ~AW&& in sabık efenctiai, lllıill djnnach gibi ka- -L. ,.... .. an ev ne o- M . . 

k . v . Yabancı 6rde, ntt de olsa. az çua L.. w nda vücudünü dinlendiriyordu. yanmazdı. aryora bır prenses gıbı, k1t-
lll18 nm dınlan mısafirlerle bagbap blrakmakta -· --- .... ~ J\ucagı l .d . b. k 

-sterirdi. . zarara ujnıypnmı. .rnç. "™'azsa -rım· Hulki 80 eri bu .1metle harekete YJDVa ~ esı ır ontes ayarında pare 
Şeklinde k nuşkanl ~ar ftegpbilekl" ıbır mahzur gör.memeğe başladı. dan bir kısım kayboluyor. Bazı i§ler var L..-J a!.n son zamanda sırtı sıra sarfedıyordu. Bu azim masrafı kar ılıy.,. Bazı bazı • J"tlı beldı çı b :M da, . d -~-birer ben bahmenll bf şey çalın se\7ACUen ' 

107 k ah al' bavanlara bı- aryora annesı e a~oUj' ne· ki b8flllda r • maruz kaJdılı zararlardı. Fen heyetle- bılmck için normalin fevkinde kazang 
k mezb 

8 
md ı, H 1 . fes almışlardı. Kızı, ansızın gönlünü kap- mamasına ctiJdnıt etmeliyim. O.u yap- rince ~teri ehemmiyetle not edı,cn lazımdı. Halbuki son taahhüdlerd yut-

Yl buktu :u de oluyor u. ğe e. tırdığı muharrir Şevket Toprağı eve ça· mağa :uıtarsam beri ı.afta daha ağır ailevi maeerası da dillere destan ola~ turma hesablarının ters çıkması ~ilJloo 
- B n de d ns oynıyaca ım. .. _ ğırırken annesi de yeni atÇıbaşıc:laR tilrk· ziyanJarla karplqahilir.im. Bittabi yapa- bu müteahhidin işlerine azami dikkat den, kazan öyle dursu11, tekmil serms-
Dıyerek ort va atıldıktan son:ıı! gob~: çe öğrenmek üz.ere mutfağa inmekte te- mıyonun. MeselA zatı llinb: böyle müw 18rlediliy<>r ve meydana çıkarılan her ye de tehlıke) e gıriyordu. 

ne kestird ş şma bayanlara oy e ır. . .r.---· · ,...__. -, d-..1.. . 
be d . k reddüd göstermemişti. him nmaret i§lerini ~ınızc a~uz.. noksan cnıal ikmal ett rilmek suretile Buhran i 'nde bocalıyan milteahhi~ - H le galk b ra r epıne · -. w.t-4' - ,~ • 

D dl ı · ı da anmazdı Evdelti hizmetçiler de 1abit boş dura· - Golay - .,.. ....- •• ımın"asa zamanmdakı hesabları b<ışa e\·de zerre kadar renk vermemeğe çalı• eyışı var ı ı can ar Y • Amel . çalı k A 

stanm da cak değillerdi. KızfardBn !Jıirisi upkJa - ltolay efendim. enın şma- çı anlıyordu. şarak didinirken civar vılayetlerin birl-
ta Zamaı • sah k Sul ~~"1 . u t"rpu··ı ye i~i piqirmiq c:H:a-t bakWm f1rlliffw ni· sına, levazımın çalınmamasına filan Vaziyet ağırdı. Üstündeki taahhüdler 

1 
sinde yeni bir iş çıktı. (.ı\r7cası var) a sub damarlarını torpu ıye, o ı , ~ ~· 15..-u 
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(Memleket 11aberıe·rı) AHDEDiZin iRCiSi: DIERSil 
Samsun imar işlerile bir 1 

l zmir fuarı 
k t d b .. JJ t• •1 k Hazırlıkları 

Son on yıldır sarfedilen gayretlerle cenubi 
Anadolunun en güzel ve mamur bir şehri haline geldi 

a a a guze eş JrJ ece İzmir (Hususi) - 1940 onuncu İz-
mir enternasyonal fuan için çalışmala'

Şehrin halihazır haritası tamamlanmış olduğundan 
hemen imar planının yapılmasına karar verildi 

ra büyük bir faaliyetle devam edil
mektedir. Avrupadaki harb hali fuar 
hazırlıkları üzerinde hiç bir tesir yAp

mıyacak şekilde tanzim edilmUitir. 
Harb haline raığınen başlıca iştirAk. 
!erden İngiltere, Fransa. YUı11ani.stan, 
İtalya, İran. Belçika ve Mısır şimdiden 
pavyonlarını inşa edecektir. Polonya 
da fuarımıza iştirA.k suretilıe temsil 
edilecektir. 

İzmir Enternasyonal fuarının ku
ruluşu günündenberi d~ma artan bir 
vüs'at~e fuarımıza iştirak suretile dost
luğunu gösteren komşumuz Sovyetler 
Birliği hükumetinin de bu seneki fuara 
iştirak etmesi ümid ediliyor. 

Antalyada halk dershaneleri 
açıldı 

Meninden güzel bir görünüı 

Mersin (Husust) - Akdenizin inci- bine yakın fidan dikilmiştir. Mersin. 
si sayılımya hakkile Iayik olan güzel bütün Türkiyeye ilk turfanda sebze 
Mersin, 1923 den evvel basit ve küçük gönderen bir mıntakadır. 
bir şark kasabasını andırırken 16 Cüm- Fakat, ticareti ziraatten ~ da:hıı 
huriyd )'1lında saırfedilen gayretlerle önemli bir mevki işgal eder. Üç buçuk 
modPrn ve medeni bir çehre iktisab milyon insanın yaşadığı on iki şark ve 

Antalya (Husust) - Halkevi ile eylemiştir .. Filhakika, Cümhuriyetten cenub vilayetinin yegane ihrac ve ithal 
Maarü Müdüriyetinin müşterek te - evvel:kl Mersinle bugünkü Mersin ara- iskelesi olan Mersinin senelik ticarl 
sabbüslcri neticesinde şehrin muhtelif smda ölçülemiyecek kadar büyük fark- muamelesi 320 bin tona baliğ olmakta-

,.- yerlerinde beş tane halk dershanesi Iar husule geJmiştir. dır. Demfryol şebekemizin tevessüü. 
Samsu.nda gü zeı clmıak caddesi> .ı<- açılmıştır. Erkekler için üç, kadmlar Bu ~rada nüfus artışı batşta gelir. memleketin iktisadi bünyesinde husule 

Samsun (Hususi) - Memleketimi - rü müdürü Doğanay. belediye fen hey- için de iki «A> dershanesi aynlmt~ ve 1923 de on üç bin raddesinde olan nü- gelen ınkişaf. Ergani bakır tesisatının 
z1n cidden çok güzel ve modern bir eti müdürü Kemal VuraL Ahali gaze- bunların kalem defter gibi ihtiyaçla • fus bu~ün yirmi sekiz bine ulaşmıştır. ikmali ve krom istihsalatının tezayüda 
:şehri olan Samsunun imar işleri tize- tesi müdürü umuml meclis azasından rmı. ~alkevi temin etmeyi deruhde Ticari hinterlandınm genişliği dolayı- hu miktarı gittikçe arttıran arn.illerden-
rindE> ehemmiyetle durulmaktadır. İsmaıl C€nani Ural ile gümrük müdü- etm,ştır. sile bu mikfar mütemadi bir tezayüd dir. !\.fersin bu bakımdan haiz olduğu 
Şehirde çok büyük inşaat son sene için- ründen müteşekkil bulunan komisyon M H I arz ve knydetmektedir. ehemmiyeti takdir eyliyen İktisad Ve-
tte manzarasmı büsbütün güzelleştirdi- imaı raporunu hazırlamıştır. anisada a keV18rİ bayramı Mergin, ormcı'l'llanndan ve zengin kaleti ilk umumi mağazayı altı yüz bin 
ği ~ibi birçok mühim binalar daha İmar plamrun yapılmasını deruhde ovalarından mühim istifadeler temin lira sarfile burada inşa ettimi.ştir. 
yüksPlmektedir . 160.000 liraya maJ etmek. üzere şehrimize gelen maruf ey1iven bir ziraat memleketi olduğu C~nub ve şark vilayetlerimizin bu 
olacnk Halkevi binası da bu meyanda- ~ehircilik mütehassısı profesör Lambert gibi içerisine ondan fazla vilayet ala- derece mühim bir ihrac ve ithal iskele-

dır. Cümhuriyet meydıllrunın çizilen 

plan mucibince muhteşem bir eser ol
ması için birçok binalar istimlak edilerek 

yıkılm•ş \'e meydanın bir kısmı daha. 
bu suretle açılabilmiştir. Yeni büyük 
i.c:;tasyon binası da inşa edilmektedir. 

Şehrin halihazır haritrusı tamamlan-

alakaıdar makamlarla temesa girişmi.ı:- cak genişlikte bir hinterlandın ihracaıt si olan Mersin henüz bir limandan mah~ 
tir. Mutabakat hasil olduğu takdirde ve ithalatını yapan işlek bir iskelesidir. rumdur. Bu yüzden görüle gelen zara-
Lanıbert, Çarşamba. Bafra kH alarile Son zamanlarda narenciyecillk ve tur- rın nihıJyet bulması için liman in~asma 
Alaçam. nahiyesi gibi büyük bir istik- fanrla sebzecilik çok ilerlemistir. O şiddetle lüzum ve ihtiyaç vardır. Deniz 
bal~ namzed bir mahallin imar plAnım derecede ki. bmtiin Mersinde yetişmiş nakliyatını, belediyenin de ortak oldu-
da ha11rlıyacaktır. Profesör Uırnbert. ve y<?tişmekte 350 bin naırenciye ağrıc ğu 400 bin lira sermayeli liman şirketi 
buralarda birer tetkik seyahatti yapmış ve fi.danı mevcud olup bu yıl da kırk yapa.r. 

ve şehircilik bakımından bir fikir edin- Cizrede Kızılay heyetinin Samsun sıtma mücadele 
mış olduğundan imar planının hemen mi.ştir. 1 

t lm k ·ım· 1· 1m"'r pl~nı yapıldıgıw v- bu pl .. n da1'- top antlsı reisinin ölümü ~rap ırı asına · arar ven ış ve va ı n tt .... a. 

.Fuad Tuksalın riyasetinde çalışmakta resinde hareket edildiği takdirde Sam- Cizre, (Hususi) - Kaymakam Baki Samsun ( Hu -
Başaranın reisliğinde Halkevinde topla- susi ) - Samsun 

.olan \'e belediye reisi doktor Necmettin sunun bir kat daha güzelleşeceği ve nan Kızılay heyeti geçen yıla aid faali- sıtma mücadele 
Divitçioğlu, C. H. P. vilayet idare hey- bambaoşka bir fekll alacağı izaha muh- yetleri hakkında tetkikte lbu1ıumnu.ştur. ı reisi doktor Şerif 
.eti reisi Mustafa Aldıkaçtı. husust mu- tac değildir. Bu toplantıya halkımız da iştiırak etmiı, j Özkayanın nezft 
hasebe müdi.irü Ahmed Eymir, nafia Samsun liman projesi de kat'iyet kendilerine Kızılayın yüksek makadla- dimağiden vefa•ı 
müdürü Salahattin Onat, ticttret oda- keebettigı· · takdirde ı::ehrin iktisadi ba- rı başkan tarafından veciz bir hitabe ile muhitte derin bir 

"t izah edilmiştir. 
s.ı umumi katibi Cu'di Gürsoy. VilAyet kımdan ne büyük şeyler kazanacağı 

-gazetesi b~~muharriri Vedad Ürfi, maa- şimdiden tahrnin edilebilir. 

( Manisada yeni bir park yapıldıl ) 

Bundan sonra Kızılay idare heyetinin 
seçhnine geç~. eski azalar ittüakla 
yerlerinde bn-akılmıştır. 

teessür uyandır -
mıştır. Balkan 
harbinde. Büyük 
Harbde ve İs . 

Manisa (Hususi) - Halkevimizin a -
çılışmın 8 inci yıldönümü. büyük bir tö
renle kutlulamnıştır. 

Ev ağzına kadar dolu idi. Valimiz ve 

tiklal savaşın -
Harekede oyuncular1n da orduda değerli hizmetıer gördük-

A boguşmasi le yarıda kalan ten sonra muhtelif memuriyetlerde ve Manisada bulunmakta olan Bayan fet ı 
• bu meyanda Ankara hastanesi başlıe-

evimizi şereflendirmi§lerclir. bır futbol ID8ÇI kimliğinde bulunan doktor Şerif. Sam· 
Radyo ile Başvekilim.izin nutku din • +-:t h k 

lenmiş, onu müteakib ev başkanı Azmi .ıuuı (Hususi) - Akyeşll spor klübU sunda er esin sevgisini kazanmıştı.. 
Ö t bir maç yanmak üzere Herekeye gı· tmi~ Merhum vazifesine bütün varlığile nakm evin faaliyeti etrafında izaha il::"· -s 

k f bağlı idi. 
vermiştir. tir. Ço ena bir sahada db boyu çamur ---------

Önümüzdeki ça~ programı da bu içinde yapılan bu maçta kavga olmuş, 
meyanda um.uma okunmuş ve pr~~a • . oyun oynamak imkanı kalm 
mın çok verimli oıdutu görülmüştür. l ıer sille ..,,,....,.,_ .,_ t k t b. bi~' v~ genkç cereyanına kapılarak öldD 

R · başk Az · ö kı evin fa - ' " ""4•.u. W\, o a ır nne gtrel't" 
esım an mı na. nı .. b<>ğuşnı \ardır " . . . . . . İzmit (Hususi) - Burada feci bir ö.. 

aliyeti etrafında izahat verırken goster- ~ · Hadisenm böyle çırkin 1.. hıı.a· ·"" 1m tur K h 'lik 
. bir netice alm . . . . w. um ı:ı ıse;:,ı o ~ . a vecı ya -

mektedir. ·-····- . asına hakemın ıdaresızligı pan Mehmed isimli bir adamın 7 yaşın -
-··········- ·-··· .. ·-··············-··- ve seyırcilerin taşkınlığı sebeb olnıUf - daki oğlu İsmail elektrik cereyanına ka-

KUçUk mem,eket haberleri tur. pılmJ.§, ve ölmüştür. 

lzmitte bir çocuk elektrik 

Kınlcabamam Çocuk Bslrrerne Kurumu 
Samsun Halkevinde " Edebiyat geceleri ,, Kızılcahamam Çocuk E.slrgeme Kurumu 

başkanının bir müddettenberi rahatsız ve 
tedavi altında bulurunaaı dolayısile başkan
uta Mehmed TürkJnen ıntihab edilerek ye. l 

Manisa· (Hususi) - Belediyemiz büt linde olan Veliefendi sahası, park ha- nı b1r heyet teşkil eclllm!f ve derhal faalfye_ 

vesinin darlığına rağmen şehrimizin Ih~ getirilmif. buraya ağaçlar dikil - te ieçmlştl~endekte bir miisaınere 
imar ve umranına çalışmaktadır. miştir. E'tvelk.i aqarn Hendek ilk okulu aa.ıonun. 

Yeni yapılan parklar ve yollar bu Yukarıda gördüğünüz resim bu ye- da aençlerblrlll'l men faatine parlak bir 
ofunledendir. Eskiden bir mezarlık ha'- ni parkı göstermektedir. müsamere verıımtştır. 

_ Hasan Bey bol kar ya
tınca dehşetli sevinirim. .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. . . Çünkü bt>yazlık bü -
tüny ollarımızın yüzünü 
ağartır, şehir bütün kirll· 
liğini örter. 

Ha.san Bey - Ben ise 
hiç memnun olmam azi • 
zi.rn.,, 

•.. Güneş açtı mı, 80 .. 

kaklarım.ızı daha kirli bfr 
if!kilde meydana çıkarır!.. 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevinin tertib ettiği edebiyat gecelerinin 
birinrisi, geçen Perşembe günü akşamı verilmiş ve büyük ş,air cFuzuli>ye 
tahsis olunmuştur. Halkevi konferans salonunu bu vesile ile yüzlerce yurd..
daş doldurmuş bulunuyordu. Başta vali. komutan olmak üzere büyük bir din
leyici. kütlesi, FuzuU hakkında verilen söyJevleri dinlemek üzere Hal.kevi 
konferans salonuna gelm~ bulunuyordu. Rtısmimiz, Hal.kevi konferans salo
nundan bir köşeyi göstermektedir. 



1 Mart· Sayfa . 

Mizah: Modern evler Mahkemeler: Sevdiği kızı kaçıran bir 
genç ağırceza mahkemesine verildi 

Bir arabacı beygir çif'es ; ıa 
br ş ı ı''a 11 yara~andı 

Şehremfnınde Emineye aid arabanın sü -
rücü.~ti Zekt>riya, dün ahırda hayvan!:udın 
birini tımar ecierken beygir ürkmüş ve çlfte 
lle ZtkP.rly:a:)o"l bqından tehlikeli surette ya
raıanıl.Jtır. 

Ya•alı ifade veremlyecek bir halde Cer -
rahpa•a l'ıll.$tnhanesine kaldırllm.ıştır. 

( TiYATROLAR '"'\ 
) 

eehlı t!yatrQSU Te-peb.a~ında dram kısm1nda 
at.tam saat :?0,30 da 

O Kaô:ı ........................................................... --

iktı~adi bahisler 

Müzmin 
Romatizmaların 
Tedavisi . 

(Baştarafı 4 Ü.Dıcü sayfada) ı Dünkü celsede, iddia makamı mak tule 
- Komşuinuz Munise eve gelmişti. O- Fatmanın :akubu terk~ttikten sonra ne

na kapıyı açtım. Bu sırada, Hallın de rede kaldıgının, Kadıkoy zabıtası vası -
M~izmin romatizmalarda tedavi, ae .. içeri girdi. Beni saçundan tutarak, sü - tasilıe tahkikini istemi§tir. Mahkeme, hu 

bebJerine göre değişir. Dünkü yazımız. rükledi. Kaçırmak istedi. hu.susta bir karar vermek üzere, durıı~ -
da birincl kl.smının tedavisinden bab _ .,. 
settik. Eski frengi neticesi tahas.ml e _ Eminenin babası Şaban da mahkeme- mayı bugün saat 11 e bırakmıştır. 
den müzmin romatizmalarda tedavi IÜP- de: B:r yankesici tevkif edildi 
hesiz frengi tedavisidir. Burada da dl - Beş altı defa, Allahın emrile kızı 
ğer frengi llaçlarile beraber lyod çok benden istemişlerdi. Fakat, bir karar ve
müessfr bir rol oynar. Muhtelif ltıkU _ rem.edik, demiştir. 
ler rukuu.nda iyod veya.hud lyodürlcr ~ 
mutlak şayanı tavsiyediJ'. Veremden Diğer taraftan mahkemece dinlenen 
mütevellid müzm.ln romatizmalarda b!ı-'" bir kısım §ahidler, Halimin Emineyi ka
hassa aıt.ı1 tedavisi çok iyi neticeler ve- çırmak üzere getirdiği söy1enilen oto -
riyor. Blrliok kötürüm olacak derecr.ıye mobilin, köye Ramiden Şahend.a isminde 
kadar llerlemiş bulunan müzmin verem bir kadın yolcu getirdiğini bildirrnişler
romalizmalarında muntazam bir altın dir. 
tedavü:Ue fevkalade parlak neticeler al-
dık. Şüphes'lz bu tedaviye diğer gıcıayı Duruşma, diğer şahidlerin celbi için 
ve sıhhi tedablr de ilave olunacak ve başka bir güne bırakılmıştır. 

Tahtakalede Hüseyin isminde .birinin 
para çantasını çarpan Ahmed adında bjr 
yankesici yakalanarak, adliyeye veril • 
miştir. 

Sulçu, Sultanahmed 1 ]nci sulh ceza ha 
kimi tarafından sorguya çekildikten son
ra, tevkif edilmiştir. 

Hukuk mahkemeleri eski 
Şurayı Dev:et binasmda 

umıımı hıtzıs.sıhha şartıanna .son dm:- Metresini ö.duren r d1m 
ce rfayet olunacaktır. Mesela günPş Adliyeye tahsis edilen Ba bıalldeki eski 
banyoııu, kum banyosu, bol gıda ve açık muha~eme edi:di 

faaliyete başladılar 

h~.v:1da bıtlrahat bu meyanda saytlacak Şura>yi Devlet binasındaki tamirat ve ha-
nıurıavat1 sıhhlyedendir. Entani tabiat.. Evvelki Pazar günü Fener yolunda zırlıklann bitirildiğlıfı yazmıştık. Aısli-
teki roınatıı.nıalarda da gene romatiı _ , metresi Fatmayı, kendisini terketmesi ye hukuk mahkeme ve kalemlıeri geçen 
mayı tevllcl eden entanın wmlü ..nahsu- yüzünden, bıçakbyarak öldüren Mehrned Cumartesi günü bu binaya nakledilmiş -
s~.sile dtf'i ve ret•ı lA.zımdır. Bu arada di.1 oğlu Yakubun duru~asına 2 nci ağırce- lcrdir. Mahkemeler dünden itibaren bu 
koklPrlndeki nıümıin iltlbabların d.l.f} et zada, dUn de, devam edilmiştir. binada faaliyete başlamışlardır. 
~rtM~~ ha~a~an~ ç~~·d~e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vaziyetı dalma nazan dikkatte tutul • 
malıdır. Bunların süratıe todav:!si veya
hud Çı.irük dişlerin çıkartılması husu.s . 
lan asla ihmal edilmt>mell<ilI. Nibayet 
bütıin romatizmalarda lyod ile beraber 
sal!Elat nıürekkebatı tattıW de unutul
maın!llııJır. Rütubetll Ye ıttne~lz ika 
rn :!tg§JıJarı terketmelldlr. Fena mesken: 
lerln de h~talığın inkişafı tizıerlne çok 
tesiri Tardır. Denilebilir k1 fena gün~~lz 
gayri -'lbht me.ııit.enıer romatizmanın en 
esaslı Amillerinden sayılır. 

Cevab istiyea okuyucularımın posta 
pulu Jollamalaruu rica ederim. Aksi bok_ 
dirde istekleri DIO.kabeJesb kalabilir "' . .......................... -............................ ._.._ 

Hikaye: Kadın 
işi değil 1 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 

- Ha. jşte Nataşa geldi, diye hay-
kırd•l<tr. Biz iki saalttir onun hakkmdu 
çene çahyoruz ... 

- Na taşa gel seni öpeyim ... 
- Nat8.§a. çabuk söyle, ne olmak is-

HER AYIN YEDiSiNDE 

cısastarafı 8 ncı sayfada) tiyorsun? Hangi mektebe girmiye ni-

sabile, tütün 3'9. üzüm 14, fındık 12, pıı.- yetin var? 
muk 10, incir 5, krom 5 tir. 

- O Leva amca, siz suaılinizcm geç 
tngilterenin yalnız tütün ithalatı 115 

m;Jyon Türk lirasıdır. Şimdiye kadar bu kaldımz!. Ben :mektebe girdim bile ... 
miktarın dörtte üçünü Amerikadan alır- - NaSJl girdin? 
dı. Fransanın sene1.ik tütün ithalatı beş - Ne zaman? 
buçuk milyon Türk iliras•dır. Bu rakam- - Nereye? 
!arla anla ılıvor ki Türk tütünü !ngilte- - Hangi mektebe? 
rede pekalA ve tamamile satılabilir. - Bugün girdim İdro-Aviya mü-

1939 senesi A/tust06 ayına kadar de- hendis mektebine giı di:m. 
vam e.den ve harici ticaretimizin dörtte - Bu da ne demek? 

,. 

MILL 1 

PiYANGO 
' ıü~nü ~kil eden kliring anla§malarile -- Yani deniz tayyareciliği rnühen-8 OD p O 8 ta memleketimize bir ton aH:ının girmesi dis mektebine ... 100.000 LiRA l=~~=--==-=-=:=::~=:ı!=::ı~~~::"'.:::=!':=1 irnkan"ızdı. İngiltere ile yeni ticari: an- - Adalaid hala, bu kadın işi mi? 

YeTJDJ, m1ut. Havadis ve Halk caıete.ıd. laşmamız ise takas esasına müsteniddfr - Şeytan bilir .. el'k:iden böyle bir 
Yereb&tu, ça·t~-çıe-§me aokak. 21 Türk!!e İngiliz ını,>aratorluğuna ihraç e- mesl~k · yoktu ki ... 

1 s T A N B U L dece~ malın kıymetinin yijıde seksem - Fakat eskiden böyle kızlar da 
J-___ _:..;:....;:._:_.....-...-------t il~ f ngiliz imparatorJu~ından mal aJabi- yoı;:~u. 

Gazetemizde çık.an yazı ve lecek. geri kalan yilzde yirmi serbest ........... ·-·············· .. ··········-········ .. ·····--··· te.simlerın bütün haklan dövizle ödenecektir. 
mahfuz :ve gazetemize aiddir. ZAYİ - Kfı~ıdhane ilk mett.eblnden 933 

ABONE···FİATLARI 
1 " 3 

Sene Ay Ay 
Kı. Kr. Kr. 

rüRKİY!! - 75ü ~ 14W 
YUNANİSTAN 2340 1220 711) 

ECNEBİ 270v t4VV 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-·-

1 
A.1 
Kr. 

ll>o 
270 
;jOJ 

Gelen evr.alt geri verilrher.. 
llanlaTtlan. meı'uliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. , ..... _ ..................................... ~ 

f Post.a kııtu.sıı : 7•1 İstanbul } 
S T~lgraf: Son Pa&ta : 
i Telefon : 20203 1: ~._ d 

ırtıı....._ ............................................... J 

İhracatımız 1938 senesinden dsha yilk- senes'nde aldığım şehadetnamemi ı-Ayl et-
sek olduğu takdirde hu anlaşmalar çok tim. Yenü.lni aJaca~ımdan hükmü yoktur. 
faydalı neticeler verebilir. Bu kaydı ko- İbrahim oğlu Drabim Sudi 
YlIYoruz, çünkü lıracatımızın mühim ......................................................... ·-·-· 

bir kısmı 23() milyon lira tutan harici is- ........ --------------mıııı .. ~ 
tikrazların ve faizlerinin tediyesine tah
sis edilecektir. Ankara borsası 

~ncak geri kalan kısmile hariçten it- Açıl~ - Kapanlf • Mart HO tlatıe.n 
halat yapılabi]ecektfr. 1938 de 145 mil- s----~--ÇEKLER-

yon lirava baliğ olan ihracatımızın 1939 ._----------------11 
da 125 milyona düştüğ!l tahmin ediliyor 

1940 da harb ve ihracata konan bazı ma
niler do1avısile daha düştü~ takdirde 
ıstikraz taksitlerinin tediyesi ihracatımı
zın rok bü 1ük bir lnsmını t~__,kn edecek
tir. Muka·bil ithallt için serbest dbviz _ 
altın verildi~i takdirde, istihaz ~yesin
dc elde ettiğimiz altın mevcudu azala
caktır. Bizim için bugünün en mühim 
ıktısadi meselesi budur ve meselenin a
nahtarı ihracatımızı çoğaltmaktır. 

Vehbi Belda 

li>r dr• ı Sterlin 5.21 
Kew. YorJı ıoo Dolar ıao.111 

Parı.ı ıoe rru. 2.»561 
M.Uaoe 108 Ltret 6.7225 
Qm•nt 180 tmc. ..... 29..105 
Amsteraam ıoo J'lortn 89J611 
Drlibll 100 Belea 21,915 
Atına 100 D"ahmi 0.966 
Soty• ıoo Len 1.59'15 
Madrl4 lOI Plıeçeta 13.275 
Buda~ l'8 Pen.. 23.415 
Blikreı 100 IA7 C.6125 
BelpU 181 Dln&l' 1.06!5 
Yokohama 100 Yen 31.1775 

M. M. V. Hava Müşteşarlığından: stokholm 100 1tveç ICr. 30.8275 

Esham ye tah...u&t M . .M. v. Hava müsteşarlığı tç1n üç yüz ile dört yll.z beygir aııwnda ıtır dl3el prupu 
alınacaktır. 

Bu gurubunun ana hatları ile endı hakkında ma!Umat &lmat Ye teklif nnnek üze
re t.a.ilple.rlıı 15/MarVllKO t&r1hine kadar K. M. V. Bava müteıtarlıtı.n• m&reeaatıarı 
llAn ohmu. da5• dOlb 

Erganı 19.95U 
81vl'\s_Erzurum I 19.25 
Sıvas-Er.:ıınmı 6 19.32 

... 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağ - Malkara yolunun 3+100-51+500 kilometre

leri arasında c4ı480• metre tulünde şose esaslı tamiratıdır. Keşif bedeli «13346.o lira u7b 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 12/ 3 940 tarihinde Salı günü saat «15• de Tekirdağ Nafia Müdürlüğtl 
J:kslltme Koml.!yonu odasında kapalı zar! usul:le yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 4artnamesl ve buna müteterri diğer evraklar her gün Nafia Müdürlfl.. 
fünde görülür. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin «lOOb liralık muvakkat teminat vermesi ve 
lhale gününden en az sekiz gün evvel Tekirdağ Vallliiine müracaaua alacakları .eh
liyet vesika• aile beraber ~ yılına aid Ticaret Odası vesilrasını ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin tek.lif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ka -
dar kom1syon Re13liğine makbuz mukabllinde vermeleri şarttır. Postada olacak gecJ& 
melıır kabul ed11.mez. dS73.o 

Istanbul Levazım Amirliğinden: 
Memleket dışından 1000 llA 1500 baş top beygiri 8/Martı940 Cuma günü saat B de 

Ankarada M. M. v. satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Alakadar 
firmalar dsha evvel komisyona müracaatla şeraiti öğrenebilirler. Pazarlığa iştirak ede. 
cekler tekilf edecekler! son tlat üzerinden kati terr.ınalları ve diğer kanuni vesikalarlle 
birll~te pazarlık. gün ve aaatte komisyonda. hazır bulunmaları. (1676) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
ı _ İdaremtı için kapalı zart usullle 15.000 kilo yc.ğ (llın:ı.caktır 
2 - E1'slltıne 16/ 3/ 940 Cumartesi günü saat 10 da Devlet H~vayolları meydanında 

kA.1.n ıımum müdürlük binasında toplan:ıcak komisyonda lcra edilecektir. 
S - Muhammen bedeli 7.200 Ura olup muvakkat teminatı 540 liradır. Bu parayı 

nakicJ olarak vermek Lstiyenlerın Ziraat B'.nkasmdaki 3667 ~<;ayılı hesabı carimlıe 
yatırmaları Uı.zundır. 

f - Talıblerln idari ve fenni şartnamelerle mulrn.vele suretlerin! idareden alabılirleı. 
5 - Talib olanların muayyen gün ve saatte toplanacak komLsyonda hazır !:ıı.ılun. 

maları ve ihale $llatlnden bir .saat e-;vel teklif mC'ktliblannı komisyon rlyasetıne ver-
meleıi lazımdır. Postada vukubulaca'k. gecıkmeler kabul edilmez. e:974~ d687 ~ 
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MEŞHUR 
RADYOLARI 

POAKENDE satış »•Pi: Bqollu l•tllıllıl cadcf,sf No. 48·J ODEON ltfağazası 
ronAN SArlS rEJli: lstanbul Sultanllamani· Bamdllle31 g~dJ No. 48·5' 

er 
Her türlü yanıklan, 
Kan çıbanJarını, 
Koltuk altı çıbanlarım, 

Dolama akneler, 
Er genliklcr, 
Tıraf yaralarını, 
Meme iltihaplarmı ve 
Çatlakları. 

Çocua..ıarın ve büyüklerin her turJü deri iltihaplarını EN ERKEN VE EN EMİN TEDA Vl EDER 

V 1 ROZA PAT 1, rnikraplar.ın yaşamasına ma:ai o'ur. 

olu, Kastamonu oteli 
Tosyalı Ahmed Gülüm 

tstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski mii-çte· 
cirl merhıun Ziya mahdumu Fua.ddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolurunuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihtl • 

.. yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenileştirilmiştir. J 

C, Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 4' . 

... Hakkı Katran Pastilleri de vardır • ..J 

Devlet demir olhtrı ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Ankara İstnsyonunda yerleri planında gös~.rllen 23 210 m3 toprak ha!rt ve nakil 1ş1 

kapalt zart usullle eksiltmeye konmu4tur. 
ı - Bu işin muhammen bedeli, beher m3 90 kuruştan olmalı:. üzere cem'an •20889• 

liradır. 

2 - Eksiltme 15/3/940 tarihinde Cuma günü aaat lli d A k 

ilan Tarifemiz 
Tek antun ıantınıs .......................... 

Birinci sahile 
/kinci ıahile 
Oçüncü ıahile 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileler 
Son •ahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir mO.ddet zarfında faı
ıaca m.litarda Uln yaptıracaklar 
aynca. ten.ıllatıı ıanıemızden tatıtade 
edeeeklerdlr. Tam. yarım Ye çeyrek 
sayf& lllnlar tçin &1t1 bir tarl!e deıpif 
edllmiftır. 

Son Posta'nm Ucarl illnlarına aıd 
işler 1çln fU adreM mO.raca.a\ e~ 
melidir. 

itlncıhk JtollektJf Şutetl 
Kahranıanzade Ban 

An.tara caddesi 

İşle~me binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. e n arada D. D. yollan 1k1nc1 ••••• ••••• .. ......-• .. ••w_... ... ••••w.s ..... __. .. -. 
3 _ Bu işe girmek lstıyenlerln 3 7,5 nisbetlndekl muvakkat temina 

banl~a mektublarlle kanun ve şartnamenin tayin ettıtı ve.saik! h 1 t matbu. veya 
av tekll:nerinl aynı 

gün saat 14 e kadar kom.l.syon Re!Bliflno makbuz ınukabllinde 1 . verme ert Jlzundır 
4 _ Istekliler bu işe aid şartname ve mukavele proJeslle aalr evrakı Ank • 

;yolları ildncl, Haydarpaşada 1. ci ve .Ka1"1ride t. cü İfl•tnı• komı.u~= D.rn. 
sız alablliı'ler .888a d409a P& a.. 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü.: Setim Ragıp Emet 

SABlPLD.lı 8. Ragıp EMEÇ 
A. fttona VŞAK.UQl&. 

. -ı·~r ' .... 
!'"' ..... ~. • : • 

AN A 

1 

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

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
giinde 3 kaşe alınabilir . 

iyi trat bıçaklandır. 

traş bıça .da:-ı ge&aL her yerde bu
lunur. Markasın-ı dikkat ediniz. 

Deposu . lak DJKalo ve Şur. Tahtc.~ale No. 5 ı lstanbul 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hes lplar 
İKRAMiYE PLANI 

1 aded 2000 liralık """ 2000.- llra 
s • 1000 • - 3000.- • 
6 • 500 • 

12 • 250 • 
to • ıoo • 
'15 • 50 • 

210 • 25 • 

- 3000.- • 
- 3000.- • 
- fOOO.- • 
- 3750.- • 
""' 5250.- • 

Keşldelerı . ı w Şubat, ı l\fa,ıs. 
l Aiustos, l lkincitf.lllria tuUı.. 
lerinde 1'8Pılır. 


