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Alman kömUrU yliklli 
beş ltalyan vapurunu 

Pin miidaf a.as1. 
şiddetlendi 

Viipuri şehrini müdafaa eden Fin 
kuvvetleri henüz müstahkem 

• 
lngilizler tevkif elliler 

İngiliz Nazırı, kömürlerin 1 Marttan
1 

evvel giiklenmiş olması verilen 
kararın tatbikına mllni olmaz, digor

1 

· mevzilere çekilmediler 

Boma, ihtilafı vahimle,tirmek istemiyor ı ~ 

Mare§al Manerhaym umumi karargahından çıkarken 

Loııdra 5 (Reuter) : ~anlı bir surette dalgalanmaktadır. Yi
Viipuri h~rabelerinin şayanı hayret ipuri körfezinden Vuoksen'e kadar .nu 

'11~tdafi1eri hala bu harabeler ü~erinde harebe şiddetile devam ediyor. Fınkr 
rutunmakta ve Finlandiya b::tyrağı <De,·amı 8 inci sayfada) 

, Şehrin imar işleri mi, korunma 
işleri mi daha lazım? 

Btr lngiUz har'b gemisi k&ntroıı ~ bir gemiyi çeviTirken 

yü~:ı~:r:k (~:n~oterd=:~ ~:~:ı ı ::.:!::~t:~~=~~e=~a:~~:ı ~:d~~ r·-=-ın·····u··-1~-ı·-ı·-e-·r--·e····d·····e···-·b-·-ı~-r 
etmiş olan beş İtalyan vapuru, bugün İn- (Devamı 8 inci sayfada) 

Almanların yıldırım 
harbini lngilizler 

nasll karşıhyorlar? 

Almanya üzerinde dokuz saat_ uçtu kt~n sonra lngiltereye dönen lngiliz 
tayya.recilerınden bır grup 

Londradan yazılıyor: .. . 1,-.. -... -.. -... -.. -.. -.. --=.y-:-:A-R ___ I_N ____ _ 
Londra: İngilterede hüküm suren hır • I 

kanaata göre Alman yıldırım harbi uzak ! mla. V8 Sarf 
değildir. Yıldırım harbi teorisi on~ bir ~ Ostad Halid:. 
harbin başlangıcı ile ayni olması kaıde - ! . ,,.· . 
sini vazetmemiştir. Fakat hiç şü.phe e-1: ~- ... 

(Devamı 8 inci sayfada) 1 '-. .............. ~ .............. .. 

ihracat heyeti 
kuruldu 

lngiltere bitaraflarla 
ticaretini genişletiyor 

Londra 5 (Hususi) - Deniz aşırı 
ticaret nazırı Hagdson bugün Avam 
kamarasında beyanatta bulunarak. İn
gilterenin harici ticaretini arttırmak 
ve teşkilatlandırmak üzere bir ihracat 
heyetinin kurulmuş olduğunu bildir -
mi~tir. 

Bu heyet. muhtelü endüstri şubele
(Devamı 8 inci sayfada) 

Vekiller Heyeti 
3 bucuk saa.t 

' süren bir 

Valinin ileri sürülen itirazlara karşı verdiği 
şayanı dikkat cevab 

Son zamanlarda, şehrin bir imar se - harb sar'ası içindedir. Yarın bB.iı.mıza ntt 
ferberliği. manzarası arzetmesi ü.ı:rine, geleeek, bilmiyoruz. Bunun için her şey
halk arasında ve matbuatta bazı ıtiraz - den evve1 pasif korunma tedbirlerini ta-
lan şöyle hülasa etmek mümkündür: mamlamak, sığınaklar inşa etmek rn -

- Bu kadar para sarfile, gazinolar, (Devamı 11 inci sayfada} 
stadyomlar, tiyatrolar inşa edilmeğe kel- r 
kılıyor. Meydanlar yıkılmakta, istimlak- «~?"Posta>! nın aık~r~.m_'!har; 
!ere girişilmekte, birçok ağır masraflar rırı bu bahıste ne duıunuyor · 
ihti d·ım ktedir H lbuki d"" b" 5 inci sayfada. okuyunuz! yar e ı e . a unya ır 

Bütün dünyaya cazband 
zili ihrac ediyormuşuz ! 

Bu ihracatla meşgul olanlar Türk zillerinin Türk 
tütünü kad :ır meşhur olduğunu, Paris operasında 

bile bizim zillerimizin kullanıldığını söylüyorlar 
Bilmem gazetelerde sizin de gözünüze 1 

çarptı mı? .. Meğer biz ne önemli şeyler 
ihrac edermişiz de haberimiz yok! Bütün 
dünyaya zil gönderiyormuşuz ve bu zH
lerimiz üzerine zil bulunmuyormuş .. cZH> 

toplantı yaptı deyince akla birçok şey gelir. Bunu tas-

Ankara 5 _Heyeti Vekile bugün saat rih etmeliyim. Dün~anın dört bucağın.a 
10,30 da Başvekil Refik Sayd~n rl _ gönderdiğimiz rakibsız meta, .ca~.band Z\

yasetl altında toplanmış ve saat 14 de Udir. Cazbandlarda davulun tistündı? du
kadar ruznameye dahil muhtelif mesaili ran sini şeklindeki nesne.. Fanfar ve 
müzakere eylemiştir. (a.a.) bandolarda da tencere kap~~,a~ gibi ?ir-
•••••••••••••••••••••.••••.••••• ,.............................. birine vuruJan san renklı aı.et1 musıki-

( Bugün ye ( !) .. 
Müteveffa Piftonya bizden bir zaman-H atı ral ar arasında lar ıdeve> alacaktı. Galiba on üç tane 

kadar da yola çıknuştı. Develer varma - ·-··-···-............................... . 
YAZAN 

o.ıaJ 

Halid Ziya Uşakhgil 
(Bugün 6 ncı sayfada) 

dan bu zavallı devlet cdeve• yapıldığı .............. _,. 

için akıbetıeri ne oldu haberimiz yok. Memleket mektubları 
Fakat deve ihracından sonra czilıt i ihra~ y E 
maddesi haline getirişimiz cidden ente- azan: rcUmend Ekrem 
resan... ( Bugün 7 nci sayfada ) 

(Devamı 8 inci sayfada) 



,--
1 Her gün 

Almanya ke~di kendisinin. 
Aleyhinde prpaganda 
Yaptı 

l!krem u,aklıgtl -

E ski harbde FrCderik I'\auman 

:ıdı altında şöhret bulmuş o

lan bir Alman iktısadcısı Almanya ile 
komşulaTı arasında sulhten sonra yeni 
bir iktısad nizamı kurmayı tahayyül e
diyordu. Nazariyeleri Avuıi.turyanm. 
Macaristanın. Bulgaristanm hudu:ila -
rını aşarc.·j{ blıe kadar geldi. PaT\'Üs 
irezasını kullanan bir Alman muhar -
rirınin makaleleri halinde Türk gazc -
telerinde Je yer buldu. Bir çok müna
kaşaları mucib oldu. 

Fr~'derik Naum~n bilahare. 1916, 
yahud 191 7 senesinde bir de kıtnb çı -
kardı. Mitteleuropa başlığını taşıyan 

bu kitabında daha evvel matbuatta in
ti~ar etmiş olan düşüncelerini telhis e

ri.erek: 

·PSi li Bla 

SON POST:A 

ale: Şahıs değil~ eser Bir deli soyulduğunu 
söyliyerek saatlerce 
zabltayı uğraşbrdı 

. Ev:elk~ gece Haliç Fencrincie çok ga -
/ rıb bır ha~se olmuş ve mahalli polisi 
saatlerce ışgal ettikten sonra da tuhaf 

1 bir şekilde sona ermiştir. 
f Fenerde Mollaaşkı mahallesinde Pas-
1 tır~acı s~~a~nda 7 numaralı evde otur
dugunu soylıyen Cemil adında biri ev -
velki gece geç vakit çırılçıplak ve elin
de bir mum feneri olduğu halde Fener 
po~is merkezine gelmiş ve kılık kıyafeti

/ nin gül~nçlüğ~nü bir ~n~a unutturabi -
( lecck bı~ teessur ve telaşla komisere: 

c- Bıraz evvel evime giderken, yo -
f kuşun başında önüme üç meçhul şahıs 
f 
çıktı. Bıçak ve tabancalarını çekerek ü
zerime yürüdüler. İç çamaşırlarımı ve el-

[ 
bis~le~imi aldılar ve beni soyup soğuna 
çevırdıkten sonra da kaçıp gittiler. Bu 
adamları yakalayın> dem.iştir. 

Bu müracaat karşısında derhal hare -
kete geçHmiş, Cemilin soyulduğunu id -
dia ettiği yere gidilerek tetkikata başlan
mıştır. Fakat yapılan bütün tahkikat \'C 

araştırmalara rağmen. Cemilin iddiasım 
bir nebze aydınlatabilecek bir ipucu el
de edilememiştir. Bu esnada merkez,, di-

- c:Mer~ezi A vrupamn küçük ve 
ortn hiıki'ımetlerini doğrudan doğru -
ya, yahud b:Jvasıta tek bir nakid. mü
badele. hattA küitür sistemi a1tında 
toplıyacak yeni bir iktısacli nizarr.m 
bUUln Avrupa 'konomisi için ne bü -
yük nimPt olacağım> anlatmaya çalı · 
§'yordu. 

Ccnubi Amerlkada Perou kıt'asım bundan 450 sene evvel Muvaffak olmuş bir adamın mazisinde yalnız çirkin bır ğer bir şahıs gelmiş, evlerinin yanındaki 
İspanya DaIIlllla uıpte~ olan PizaITe J&minde bir zattır. hareket, gnyrı meşru bir vasıta veya kara biı' leke bulunup arsada kuyunun başında bir erkeğe aid 
Pizarre hakikatte kardeşlerile birlikte mernleketınden ko- bulunmadığına bakabilirsimz, işe kü9{lkten başlamış, iyi bir çamaşırlarla bir takım elbise bulundu _ 
vulmuftu, bir serseriydi, fakat memleketine bJr ülke kazan- muhitten ÇJkmış olup olmaması sizi aJ.Akadar etmez. Baka- ğunu ve bu vaziyetin bir kazaya delalet 
dırdı, şahaan da b.tr hükümdar hayatı Bi.irdü. cağınız iey adamın şahsı de~l, eseridir. ettiğini söylemiştir. 

-=::::--====----=============================-========--======= Bir kısım memur1ar kuyunun bulun -
cFrcc1erik Nauman>a göre Alman -

yanm bütün cihana karşı üzerine alm1• 
cılcluğu r:ıanevi bir vazife vardı. Bu va
zife de terakki ve medenivet ad:mJar1-
n· h:zlastıracak ohm yeni iktısad sis -

· teminin bü'ön manialıırı kırıo e:eçerf'k 
test~ 'dilmeırlndeydi ve bu vazife mut
laka yapılmalıydı. 

* Almanyada c:hayat sahası> tabiri i1k 
defa olarak ou harbe tekaddüm eden 
ı.ylar içinde kullanıldı. Fakat delalet 
ett.ği mnna wn zmnanlara gelinceye 
kadar müphem kaldı. Bir cok tdsirltre 
yol açarak bütün dünyada şi.iphe ve 
er dic:e ile karşılendı. 

Saha!!n n~ydt, hududu ne olacaktı? 

Fransız A11an 
Af ccllaindrn kovulan 
Komilniat ıza 
Fransa ayanın - ..--~-~--• 

dan komilni.Bt a
zaların çıkarıldı -
ğını biliyorsunuL 
Bu arada, ayan 
meclisine seçilen 

i1k komünist a - ·J.7l:~~-=-
.zadan Marsel Ka- Oıı~~§P~~~~ 
ıen azalığını kay· 
betmiştir. Sabık a
yan azası T7 ya -
şındadır. 

Meşhur bir muJikişinas öldü 

ı ,.-................................................ -, 1 

1 Hergun bir fı ra 
illallah 

Kadıköy vapunında !Jan11ana otur
m\L§ iki kişi konuşuyorlardı: 

- Şehir tiyatrosu bu 1ıafta ne oy-
nııyor? 

1 - cO kadın>. 
• - Geçen hafta 1ıe oynuyordu? i - cO kadın>. 
i - Ya evvalki hafta., daha evvelki 
: hafta? 

- cO kadın>. 
- Gelecek hafta nı oynıyacak? 

llıağı ile dost 
Olan bir /nglllz 
Romancısı IJldll 

~~;:;~~~E:~~i~~;·~~~::~~ 
Kuyuya bir adanı indirilmiş, içi araş

tırılmış orada da bir kazava delalet ede
bilecek bir emareye tesadüf olunama -
mıştır. 

Bu va7Jyet karşısında, <'lhiseierin so -
İngllterenin ta- yulduğunu iddia edrn CPll'.le aid olmnsı 

nın.mJ§ romancı - ı..atırlanmış ve alınarak merkeze getiril
larmdan Benson m~iir. Cemil e\biseleri görünce tanımış 
Univeraiü Kaliç ve: 

hastanesinde başu- c- Bunlar benim e1biselcrimdir. Nere
wnda hem dostu, de buldunuz bunları:. diye zıplamağa, oy
hem de uıalı Tom- namağa başlamıştır. 
linin .kendi.sini Cemilin bu gayri tabii hareketleri za
beklediğini bi - bıwya bu adamın bir meczub olması ihti-
lerek, derin bir malini düsündür:mfr,,tii'r. Hakikaten cız 

lııtl.rahati kalb lla 72 y&fında olarak sonra, zabıta rı ı:aatlerce uğrac:tıran Ce-
hayata gözlerini yumm~tur. Bensona milin bir akıl hasta.c;ı olduğu nnlasılmış 
21 .venedenberi büyük bir ıefkat ve itina ve hakkınna bir müşahede zaptı tutul.a _ 

- Hep cO kadın> diJIOTSu.n. O 1ca- ile bakan uşağı: cEfendim ve dostum öl- rak, akıl hastanesine gönderilmiştir. 
dü.. Bundan aonra hayat bana zindandır!> ·- ---

- Belki gene O kadın. 

Hiç kimc:e bilmiyordu. Almanva tam -
fından izahına r!'irişen de o1muy::.rclu. 
Fakat anlaşılan Amerika haric;vP. m i.is 
teşarmın Berlini zivareti arif Pc:inde 
bu tıbir c trafında biraz vüzuha ih!i -
yac gl5rü1mUş ()]acak ki Berliner B:-ı -
ersen - ? eitung ıta7.etesinde bu mese
le mUnasebetlle birkaç gün evvel mü
him bir vazı çıktı. Makalenin muhar -
rlri tan~nmı~ bir gazeteci olan Karl 
Me~erle'dir. 

dım1' adı yok mu? •--=1 demektedir. Macaristandan umumi mag~ azalara 16 ve 17 nci asır ~ilu mwıikisini ye- ~ - Var, 1ZU1Uah! 
ni baştan dirilten "" t-....:ı:z mu.siki aris- \. ~ Bensem Viktocya devrine aid neş'eli 11id tesisat mul-ara edildi 

~.u.ı ''-------------·-""' romanlar yamuıkla şöhret bulmu§ttı. Dör . 
dü erkek ve ilriai kız olmak üzere lt ı . Ticaret Vekaleti tarnfından Istanbul, tolarına pyet kıymetli vesikalar veren 

1rv1çreli Arnold Dolmeç 82 yaşında ol -

duğu halde 8uriyedeki evinde ölmüştür. Berliner Boersen - Zeitung Alman 
hariciye nezareti ile yakından müna - Dolmeç her yıl bir musiki festivali ter -
ıeb~tli olarak tımınır, Karl MegerJe de tib eder ve kendi.ti fibi musikiye isU -
partinin fikirlnlni müdafaada ön safı dadlı ai~aile, 0 dnrln musiki Aletleri!• 
almış bir raıı:etecidir. Bu itibarla· ma -
k::ıle ne kadar d1kkati çekse yer!dir. 
Bununla bnaber Alman gazetcs~ c:ha
y&t sahası• nın deği~mez, hükmü mut

bir zamanlar kral• Elizabetin ı;arayın
da işitilen parçalan çalar, ancak Şekspi
rin bildiği fQrkılan t6ylerdi. Dünyanın 

lnk bir t~rıtıni yapmamış. e~asl• hat _ her yerinden koşup ıelQll halk musiki 
l11rını geni~ ç;z.giler kinde gö::ıtermek- münekkidleri için., lıııu festivallerde bu -
le iktifa <'•m1~tir. Bu esaslı h~t1ar ise lunmak, kolay kolay e1de edilemiyen bir 
1916 yılında :Frederik Nauman'ın mü- :fırsattı. 
dafH. etmiş olrlu<Yu na?.ariyenin nasyo
nnl - '°syalizm dHi ile anlat ı~·pı~ bir ceği kinsiz Avrupa. silahsız Avrupa, 
şeklinden lbarıı>ttir: h<'r millet için seyyanen muteber bey-

- c:Orta ve sarki Avrupa garbden nclmilel hukuk .. 
tamamen cıyrılmı~ bir camia teşkil e _ Fak<'t anlaşılıyor ki, henti.ı haklkat 
der. bu kıt'a di~er büyük devletlerin ne kar~ılaşılmamıştır. hayal devrinde 
tesirinden uzak kalmalı. ya1n·z içinde Y<'-':"iannıaktadır, yahud da öyle görün -
ya1ayan1arın malı o1ma1ı. ayni jl;:tısad mek istenilmektedir. Yalnız muhak 
sistemine t§bt tutulmalıdır. E..;asen şi- kak ki, bu devir de geçecek, Alrnan · 
mali Amerikanın Birle"ik Cümhurivet- ların her vakit gururlanarak söyledik. 
leri de ayni tarMa dtic:i.incenin mnh - leri er ealist dü~ünıne> zamanı :h gc -
sulüdilrlcro> ttfbi birkac cüm1e ile hii - lecektir. Biz ııimdilik şunu kaydede · 

Rus topraklarına 
ineli/er atılıgQr 

kardeşini kaYbedince, uşağı ve hemd:r~ rzn:ir ve ~e~sinde tesis. edile~~k umumi 
di Tomlin ile birlikte Suuexde bir ift _ magazalar ıçın bazı tesısat mubayaasına 
likte yaşamı.ya ba§lamış olan Be ç .. giden heyet dün sabahki konvansiyonel-

nson, gun l l k t· . d'" .. .. 
Finlandiyada senelerdenbcri rusça ta- düzleri gazetesini okumak, sonra gezin- e mem e e ımıze orun~~t~r. . 

bedilmekte olan İncillerin nereye sarfe- tilere çıkmak, geceleri de uşaği]e şat - ~eyet Budapeştede .. mııhım ~~tarda 
dileceği merakı son Rus - Fin harbinde ranç oynamakla vakit geçirirdi. Romancı tes3ısa00ı bv'e mli~emdve ı:ıubayaa etm~~btır. 

golfa bay1ldılh ic.in, bu oyunu bJlmı·yen .. . ın_ • ra gennde olan mu aya.at tatmin edilmiştir. Rusya üzerine akın e- 5' _ 
uşağı.na da öğre~ti. Onunla oynamak- hu.kur:ıetımıze on ayda tamamen teslım 

den Fin tayyareleri, yüksek iştialli bo~~ tan zevk alırdL" Bensonun ilk d ğ edılmış olacaktır. 
balar yerine binlerce, on binlerce İne manı Doclodur. Bu eserinde y:u~a~~~ Heyete riyaset eden umu.mi mağazalar 
atmaktadırlar. Finlerin böyle hareket et- sosyete kadınını tahlil eder. B kahra: müdürü Hakkı Mançu biı muharririmi -
mekten maksadlan da, Sovyet Ru.syada manının da pmdiki Leydi Ask~ ld ğu ze; memleketimizin ticari işlerini kolny-
daha hAU köklü bir surette ve içten içe iddia edilir. 

1 0 
u laştırmakta :mühim birer amil olan bu 

devam edegelen hıristiyanlık akidesinin mağazaların yakın bir zamanda diğer vi-

sönmediğini isbat, bu vesile ile ~e. R~s Bir A.'man/a efJ!endigi için layetlerimize de teşmil edileceğini söy 

vatandaşlarının hırisityanlık hislennı kö- tevkif edilen ln.f!il'z kadınr !emiştir. --------
rüklemektir. Liman tarife komisyonu ıon 
····································-······················ &ki Doyçebank müdürlerinden ollıp 

T A K V 1 M şimdi Londrada iş yapan Hans Markevltz toplantısını yapacak 
He evlendiğinden dolayı, Madam Etel Liman tarife komisyonu önümüzdeki 
Londrada harb esiri olarak tevkif edil - Cuma günü son toplantısını yapacak "\i e 
miştir. Kocası da ayni akıbete 'uğrr.mış- Şirketihayriye, Haliç vapur1aril~ liman
tır. Aslen Yahudi olan Hans Markiriz daki küçük vesaitin kat'i ücret tarifele -
harb ilan edilmeden evvel Nazilerin ta- rini tesbit edecektir. 

MART 
--=- ~ 

kumi •• •• 6 Ar11b! Hı.I• 

131l 15.'>9 - -Şub•t Reemi s• , 1. a3ı ı 

22 ~94) 1~0 

ÇARŞAMBA 
lac:a edileb:lfr. Bu hillasav1 drıha kı~a. lim: 

Nı.uharrem 
1\.1">A,: 

:>. .J. 

kibine uğramlf, 90 bin İngfliz lira~n :ie -
ğerindeki servetini Berllnde bırakarak 
Londraya kaçmak m~buriyetinde kal -
mış, orada İngiliz olan Madam Etel ile 
evlenmişti. 

daha açık b'r fü:ana tahvil edecek o1ur- Hayat sahası tabiri.ilk defa o!ara~ ~.ON~· ı 
sak çıkarak ıdd:s. şudur: bu harbe ~ekaddüm eden aylar içinde 

_ Şarki ve orta Avruna valıııı Al _ kullanıldı. Bu tabir kimin kafa~:ından 6 'f / 

Üfu · ~ cıkmıstır, kimin tarafından ıc8d edil - 12 22 npi/iz tavukları manyan:n rı .,una tAbi olmalı. sade - , · ı 

.( 86 
10 42 26 

İnhisar idaresi yakında açık 
şarab sahşına başlıyor 

İnhisarlar idaresinin şarab müstehlik
lerine bir kolaylık olmak üzere şarabı fı
çı içinde ve ucuz fiatla satmağa karar 
verdiğini yazm~tık. 

ce om..ın i~:tısad ve politika sıslemi da- mistir? bi1miyorm:. fak:ıdt Alman dava- O ., iıı ' Hayvan yemlerinin kA.fi derecede mev 
hillrıde yaşamalıdır. sın~ Cekoslovakva ve Lehistan tc:ıar - ::ı. u. J. IJ. cud olmamll.'!ından, daha açık bir ifade ile 

Ya " 
j, ı.), 

Al h · · b ruzlaı,ı kadar. b~lki de daha fazla za - ~ ~. ı.ı 21i ll'I fı8 kıt\ığından dolayı, İngı·ıterede Somerst man mu arrın u iddiaıım sarki 6 19 n ruı 
A d ~ d' lr' muhakka\.tır • · · · iki yüz elli bin tavuğu ke_....ek mecbu -ve orta vrupa a yaşayan biltun mil- ro.r ·ıer ı5ı ı .1\. • ~========================::::!.! ~· 

h b b Ekrem Usal·lıttı'I riyeti hasıl olmu•tur. 

19 4.8 
1 nO 

Jetler esa ına ir esaret zincirı olaca- ==-::::ıı::=-=====--:s::::==:::· =' =""=-===-ıı::::::::::ı::::::ı:====~'.::::=:~====~~=~~-~-==---=m::ıı::=-=11:11:== 
fını düşünmemiş ol~cak. Eğer tahak _ 
kuku itiraz kabul etmez. muCak b:r 
1dman zaferine bağlı. binaena1eyh in,
kansır. bir hayal p~inde koşacak yerde 
haklkate biru vakla.şmış olsavdı müs
takbel Avrupa için bir sulh ve sükun 
Jormülünü İngiliz Başvekilinin ge~en 
hafta .söylcmi1 olduğu bir nutukt:ı. bu
labilirdi: 

- Bütiin sakjnlerinin müsavat da -
kmnde yekdiğerile i.ş birliği yapabDe-

i STER i NAN, İSTER İNANMAt 
Bir mecliste muharebenin iktısad ııahasında yaptığı tesir 

etrafında konuşuluyordu. Hem ekonomi tahsıl etmiş. hem 
de dört harbin tecrlbe!erini geçirrniJ bir zat JUnU söyledi: 

c- Her harb bir pahalılık tevlid eder, fakat bu pahalııık 
sun'idlr, muharebe Be birlikte biter, o zaman d-'l pahalılı-

ğın bir reaksiyonu görülür. Fiat inıniye batın, muharebe
den evvelki seviyesinin de aşağısına düşer. Binaenaleyh dti
şünmeyi bilen bir adam için vazife bu pahalılık .z:amanınd..ı 
bütçesini asgari hadde indirerek para biriktirmek ve sulh 
zamanının ucuzluğundan azamı derecede istifade etmektir.> 

1 STER i NAN, ı STER INANMAI 

Haber aldığımıza göre idarenin bu hu· 
sustaki hazırlıkları bitmek üzeredir. Şa
rablar 100, 50 ve 25 litrelik fıçılar içinde 
satılacak ve idarenin kamyon servisi va
sıtasile gerek bayilere, gerek doğrudan 
doğruya telefonla sipariş verecek olan 
müstehlik1erin evlerine tevzi edilecek -
tir. Fıçı ile verilen şarabın fiatı bayiler 
için litresi 18 kuruş, eşhas için eve teslim 
şartile litresi 20 kuruş olacaktır. 

Sinemacıların zam teklifi reddedildi 
Sinemacılar, belediyenin bilet ücret -

lerinde yaptığı tenzilat kabul etmemiş, 
fiatlarm eski şekline ircaını istemişlerdi. 
Belediye, sinemaaıların zam teklifini 
reddetmiştir. 
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Rom~.nya hududunda 
Bulgar komitecileri 

Sayfa 3 

Wells bu akşam l 
Parise hareket ediyor 

İngilterede ( 300) bir köyu bastılar 
·ı t ı· ı·k b• Bükr~ 5 (A.A.) - Bulgar komiteci • 

mı yon S er ın 1 ır leri Romanyanın hudud civarındaki Ki -

h b 
litadi köyünü basmışlardır. İki hudud ar istikrazı !::.çisi yaralanmı§, iki komiteci ölmü§-

E 
e Sana senden gelir gayret 

eger imdad lazımsa ... 
Yazan: Selim Ragıp Emet 

A. f d L d d fE:& ugünkü harb, taraflar için bir 
merika Hariciye Müsteşarı ha ta sonun a on ra a Londra 5 - Sir Con Simon, Avam Ka- lg) hayat memat mücadelesidir. 

b I k B . i . h kk d b. h 1 marasında, 300 milyon sterlinlik bir harb felaA k f d 1 1 u unaca ' erlın z yaretı a ın a ır rapor azır ıyor istikrazı ihrac edildiğini bildirmiştir. e ze e ere yapı an Şimdiye kadar harb gayeleri hakkında 
Bu istikrar: tahvilleri ve 10, 19 sene vl- d 4 b k .

1 
birbirini nakzeder mahiyette yazılan :>a-

Lozan S (A.A.) - Dün Lozana ge • We1Mı'1n seyahatindeki mana anr.Dk deli olup yüzde üç faizlidir. (a.a.) yar ım UÇU mı yon zılara ve yapılan beyanatlara rağmen 
l~n Sumner Wella. doğrudan doğruya Va-şi.Rgtona d6ndükten sonra anl-t.~ıla- haki.kat bundan ibarettir. Hasımların 
<>teline gitmiştir Kendüli yorgun gö - caktır. Filhakika herşey Ru7 velt'in G b liraya yaklaştı darbelerini tevcih ederken gösterdikleri 
•i.iküyordu. Wells. Çarşamba akşamı Wells tarafında'n getirilecek nıaltımat- ar cephesinde büyük dikkat, hareketlerrinı yaparken 
l>arise hareket edecektir. O zamana ka tan istifadesi tarzına bağlı bulunmak- Ankara 5 (Hususi) - Zelzele fellket.- istinad ettikleri çok ince hesablar, hep 
dar Berlini ziyareti haklondff Ameıi ~ tadır. İngilizlerle Almanlar zedelerine yardım için Martın 4 üncü gft- bunun böyle olmasından ilerı geliyor. 
kıtn harıciycsine raporlarııu ya:r.aoak - Ruzvclt, Wells'in ı&'vdetin<len sonra nü akşamına kadar Kızılay Umumi Mer- Nitekim düşman karşısında pek sıkışık 
t~r. Avrupa harbini durdurmak imk!n la - Çarpıştı 1 ~ r kezine yatırılan paranın yekunu 4 mil- vaziyete düşen bazı küçük devletlere 

Londra 5 (A.A.) _ Wells, ha~t&: 110- rınm kullanılacağını beyan edebilecek ~ yon 380 bin 572 lira 27 kuruşu bulmuı - müessir yardım yapılmaması da mevcud 
nuncta :..Ondraya gelecektir. Amarika- ve bu suretle siyasi muhasımlarına Londra 3 (Hususi) _ Fransadaki İn _ tur. kuvvetleri dağıtmamak gibi bir maksad-
nın Londra büyük elçlıi Keneddy de kar,ı vaziyeti kuvvefümebilecektlr. glliı hava kuvvetleri bugün şimali Al • dan mütevellidctir. Şu hale göre harbe 
hkmda vazifesine dönmüş bulunaoelt Berne ~ (A.A.) - Sumner Wefü bu - manya üzerinde istikşaf uçuşları yap _ NaUa Vekili tetkik giren ve girecek olanlar için her şeyden 
tır. gün apartımıı.nmdan çıkmamış ve hiç bir rnı.şlardır. Fransız tayyareleri de Alman • evvel ve her. yar~~n üsti.mde olarak 

. Çernberlayn'in hıt.!usi k!tlbi Welbin 1ahsın xfyarettnt kabul etmemiştir. Yal- hatlarının ti gerilerine kadar uçarak, seyah~trns çıkıyor !kendi kuvvetıne guvenmekten başka bir 
ltörüş~Ieri hakkl.Jlda bir program ı.a- nız dk ak~am. Blr'e~ Amerikanın mühim malılmat getirmişlerdir. a. çar: y~ktur ve kahraman Finlanciiyamn 
atrlamaktadır. We!!s Nııiııni ıtyaretler- Berne elçisi Harrison kendisini liyaret , Djğer. waftan Alınanlar, garb cepha- Ankara 5 (HUSU»i) _Nafia Vekili Ali vazı~etı bunun bariz bi~ n:ıisali~. Bu 
itlen başka ayrıca Londrada buı hlllV- etıni§tfr. sindeki Ingiliz bölgesinin ileri karakolla- Fuad Cebesoy önümüzdeki iilnlerde or- hal, .. 1~ bakışta kuv:retlı bır egoızm .te
~t ziyaretler de ,apaoelrtır. Well.8, yarın ak~aın Lozandan, btr Fran rına ani bir baskın yaparak, birkaç esir ta ve garbi Anadoluda tetkik sıtyahatlne ı zahurundcn başka bır şe~e. ~.a~edıle-

:Vaşiıı.gton J (A..A.) - Sumı\er atı hususi vagoou ile hareket edecektir. almışlardır. çıkacaktır. mez. Fakat azami kuvvetıı:ı buyük çar-
Bilahare, İngBiz ve Alman keşif kol- pışmaya saklamak mecburıyeti karşısın-

Yabancı dil imtihanları 
Daha yüksek bir dereceye alınmalarını istiyeıı 

memurların imtihanları Mayısta ba~!ıyacak 

ları arasında bir çarp~ma vukubulınUf Amer·ıkada tufanı da, b~ hodbinlik bizzarur mazur görül-
ve Almanlar tarafından işgal edilmiş o- mek ıcab eder. Bu kompleks vaziyetin 
lan ileri karakol istirdad edilmistir. d \J 1 yarattığı durum hakkında zikredilecek 

Çarpışma esnasında iki İngiıt~ ve bir Sn ıran yz.gmurıar birkaç misal fikir!eri daha iyi aydınlata-
Alınan neferi ölmüştür. Bir İngiliz ne - bilir. işte size bir tanesi: 
feri yaralanmıştır. Nevyork S (A.A.) - Tufanı andıran Birleşik Amerikanın açtığı krediden 

bir yağmurla beraber çıkan soğuk bir bilistifade Finlandiya Amerikadaa bir 

.Ankara 5 (Hu.suısl) _ Devl1tt melllur- iBtida ile buna aid bal!ll evrakı Maarif Denı·z harı.. ı·nı·n kasrrga Nevyork ve civahndaki şehir~ çok harb malzemesi satın alıyor. Bu ara-
latllil bankalar ve deYiet müesseseleri Vekaletine bildireceklerdir. .....: lerde dün büyük tahribat yapmış ve da en çok en ihtiyaç hissedilen tayyare-
bı.eınurlarının ayiıklarmın tezyid ve İmtihanlar, Ankara tanh, dil, ooğrafya 1 J k b• I" milyo.:ılarca ağaç devrilmiştir. A~aç dir. Fakat Amerikan tayyare fabrikaları 
teadülüne dair kanunlann hikümlerİM fakültesile İatanbul Üniversitesinde her a.•.tı ay ) J ançosu dalJarında kıılın bir buz tabak.fısı .ha - 1941 senesi sonuna kadar başka devlet-
f6re yapılacak. yalbanc:ı. dil imtihanlan I yıl Mayıs V: tkincite~n ayl~ında ya - Londra 5 ( Hususi) _ Harbin ilk altı sıl olmnştur. Ağaçların devrilnıe5ı bil- lere angaje olmuşlardır ve bunlardan hiç 
QQkkındaki talimatname Vekiller ıt. . pılaB Maarif Veldleünoe .eç1llp Heyeti a,,. .. d ! ite 

620 000 
t h . de hassa el')ktrik tellerinde maddi hasar biri, bir kısım siparişini Finlandiyaya 

""'t· b h h J. ıçın e ngi re on acının h 1 t· . t· H t b' k d t k . t . t' ,,~ ınce tasdik edi1rniştir. Vekileoe tasvi'b edilen lr eyet uzu - ı . k b . ı· B ' k b .. t .ki usu e ~c ırmış ır. asara ır aç evreme ıs ememış ır. 
B .. gemı ay etmiş ır. u ayı , uç e l • ' d l 1 k t h . d 'l ......._ B d b. d' ~ ri u talimatname esaslarına gore bu .. runda yapılacaktır. i b tl . .1 . . · .

1 
t 111f. rr-ı.yon o ar o ara a mm e ı 'lle~~e u a ır ıge : 

lu .. n s e e yenı gemı erın ınşası e e c.ı ı e- t Finl. d 
• ıtdukları derecelerde_n daha yuksek bir Yabancı dilden imtihan olacaklar, ya- dflmi tir. d!r. . . . sveç an iyaya komşu ve her su-
~teceye alınmalarını Hıtiyeıı memurlarla hancı dilden yuılmış en az; 250 kelime- A ~ . ..dd t f d Al 270 bl Bırçok şehırler elektrık ve telefon- retle bağlı bir mem~ekettir. Finlandiya-
d . • . li 1 'k nl-A ın- um! ynı mu e zar ın a manya il , ist'l~ R h d 
nımı ücret memur ar ı en para mLUU:l- LA um btr mevzuda bir parrayı h . d 

47 
. k b tm~ .. tı c;an m2hrum kalmı~tır Don ve volla _ nın ı 11sı, us u udunun kendi top-

'1t lrn k . t• ,____ bf ''-' . k • ton acının e gemı ay e "~ r. .. ·. · v kl d ! 
, t a a ıs ıyen yaUtt.l~l r veya 161 tür çeye ve tonrkçe yaııılmış en aı 2!SO T k . "dd t f d 11 b·n rm ustüne dü.;en ağaçlar otomobille _ ra arma ayanması demektir. sve9 
dtı b'ld'V• . 'dd' d 1 . e rar aynı mu e zar ın a, ı · b d .. h d 
8e!'!la~ ıg~ı ~ ıa e en memu~ ar şu ı - kelimelik bir IMVZUu da yabancı bir dlle, 1 müttefik ve bitaraf gemi kafile usulü ile rin gidip 11elmesine mani olmRktadır. un an mute aşi ir. Fakat buna rağmen 
.... _ daıresınde muamele görecekler - lt1gate müraceıı.t etmeden, doğnl olarak f tm• t' B .

1 
d 1n 2• Trenlerde mühim gecikmeler ~-ayde _ hem .bitaraf kalmayı tercih ediyor, hem 

~ur se er e ış ır. u gemı er en ya ız ~ · d kl d 

t
. terallme edebfl~nlerle loomiııvonca verHe- t . d.. t f d b t lını t dilmcl~tedir e topra arın an yardımcı nskcr geçir-
nıtihana tAbi olan memurlar fransıı - cek bir mevZ11N not a1mabı.;ın ın dakika anecı uşman ara ın an a ın ş tr. Şimliiye .kı-ı<lar kimsenin öidiiğ"ü ha meyi kabul etmiyor. Buna rağmen biltün 

O&, a"\manca, ingiliwe ve ita1yancadan dilffbıdakten aorıra yaban6l dilde ağızdan l I her verilmemiş i~e de seyrüsefer kaza kalbiJe de Finlandiyanın bu badireyi at-
,h.angi.nni bildiklerini ve nerede V'l hangi doğru anlatanlar muvattsk olm~ sayıla- ki ı ngili z Iarı dolayısile bir çok kimseler yara- }atması için adeta dua ediyor . 
. ~e imtihan olmak istediklerini bir caklardır. lanm·~tır. 

lillf Şef Bulgar elçisini iki Arab şeyhi arasında 
kabul buyurdular muhasemRt 

, Aııkara 5 (A.A.) - Reiskümhur 1e - Şam 6 (A.A.) - Şimali ArabiBtanda 
~t İnönü, bugün ~leden :ıonra s.at Neveitten bildiriliyor: 
!i: da, itimatnarnesini takdim edecek o - Diabai emiri Şeyih Malik ile Diabai 
Jaı:ı. yeni Bulgar elçisi EkselAns Kirofu valisi Şeyh Ruıt bin Maktub arasında 
~utat merasimle Çankayada kabul bv - bir ihtilaf çı~r .. 
'~rnıuşlardır. Şeyh Malik phrı muhasara etmiştir. 
1 • ~ülakat esnasında Hariciye Umumt V~J.i. 200 süvari ile brşı çıkmıştır. Bir 
katıbi Numan Menemenciojlu hazır bu - müsademe olmuştw·. Birçok ölü ve ya -
l "111ınuştur. ralı vardır. Her iki taraf dostlarından 

Romanyanın Ankara 
büyük elçisi propaganda 
ttıüsteşarlığına getiriliyor 

f. Bükreş 5 (A.A.) - Milli propagan
'(Ja nazırı Radiaıı'm istifası U.zerino pro 
fag~nda rıazJrlığına milli kalkınma _cep 
·\lesı. nazırı Giurescu tayin edllmı§ -
All'. 
' Romanyanın An~e. bliyük elçisi 
f~-0i{!a de milli propaganda müsteşa~ 
~~gına getirilmiştir. 
' B\l husustaki kararn.amel~r. bu sa • 

1l>9hk1 usml gazetede çıkmıftı.r. 

llumen - Japon 
Ticaret anlaıması 
~Tokyo 5 (A.A.) _ Domei aj2nsınm 

Ogrendiğ.ine göre. Japonya Romanya
:;n ~vrupamn şimdi çok ~sterliği mad 

f.}(~rı alacak ve mukabilınde Japon 
lnnlları vereceğine dair. iki hükumet 
•ı·agında bir <tnlaşma aktedilmi Jtir. 

Romanyanın nehir 
gam botları 

Paris 5 (A.A.) _ Romanyanm İngilte
reden satın aldığı 3 nehir gambotu Pari~e 
llelrniştir. Bu gambotlar Pariste Romanya 
elçisi tarafından tesellüm edilecek ve 
toııra Fransız kanalları yolile Akdenize 
intceklerdfr. 

imdad istem.iflerdir. Ve Şeyh Malike, 
Masaksat sultanından yardımcı kuvvet 
gelıniftir. Muhasemat devam etmektedir. 

Brükselde " Paris - Soir 
" gazetesinin sahte bir 

nüshası müsadere edi!di 
Brüksel S (A.A.) - cLe Soir, gazete

sinin bildirdiğine göre Brüksel müddeiu
mumiliği fransızca cParis-Soirı. gazete -
sinin saıhte bir nüshasını toplattırmıştır. 

Aslına tamam.ile benzer bir şekilde ba
sıltnIJ olan bu gazetenin hakikatte ko -
münist mahfellerinde dağıtılmak üzere 
hazırlanmış bir Alman propaganda orga
nı olduğu anlaşılmıştır. 

lngiliz Kralı Çemberlayn 
ile bir saat görüşt~ 

Londra 5 (Hususi) - Başvekil Çem -
ber!ıayn bu akşam kral tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bu kabul bir saatten fazla sürmüştür. 

Vatandaş .ıktan iskat 
' 

Ankara 5 (Hususi) - Ordumuzun E -
mekli sübaylarından İz.mir nüfus kütü
ğünde Mersinli köyü Bornova caddesinde 
kayidli 1309 doğum lıu Bağdadlı Arab ır

kından Resul Hayri oğlu Ömer Nazmi 
resmi izin almadan ~abancı devlet Uibi -
iyetine geçtiğindıen dolayı yurddaşlı!c -
tan çıkarılmıştır. 

Vapuru battı ----··-
lngiliz Nazırlannın 

Londra 5 (A.A.) - cBen Attow• is
mindeki balıkçı gemisi bir infilak ne

rutukları 

ticesinde batmıytır. Vapurun rrıürette- Londra 6 (A.A.) - İngiliz nazırlRn, 
batını teşkil eden 9 kişi hakkında haber yeni bir seri nutuk söyliyeceklerclir. Na
alınamamıştır. zırlar, şimdiye kadar nutuklarında İngi -

Londra 5 (A.A.) - 6 700 tonluk liz harb hedef\erinden bahsetmişlerdir. 

vPacific Reliane» ismindeki İngiliz va Bu defa muhtelif nezaretlerin harb faa
puru. İngiltere sahili açığında düşman liyetlerini bahis mevzuu yapa.caklardll'. 

Bunlar gibi daha birçok misalleri bu
raya sıralamak mümkündür. Bundan çı
karılacak netice şudur ki, hemen hemen 
ortadan kalkmış görünen sulh ümidinden 
sonra mücade1.e bütün ~iddetile devam 
edecek ve en fazla dayanan zümre neti
cede partiyi kazanacaktır. Dayanmak 
meselesinin hem müşterek, hem de mün
ferid manada alınması ltizumludur. Çün
kü ·bugünkü harblerde yardımın pek bü
'i.i kıymeti olmakla beraber bunun en 

taraf.ından batırılmıştır. Vapurun mil 
rettebatmı teşkil eden S 3 kişi denize in 
dirilen sandallara binerek kurtulmağa 
muvaffak olmuştur. 

Japonyada bir tren 
nehre yuv2rlandı 

Tokyo 5 (A.A.) - Cenubi Japonyada 
k8.in Yamagata eyaletintie bir ıimencU -
fer kazası olmuştur. Dağlardan yuvarla
nan bir çığın hasara uğrattığı bir köp
rüden bir yolcu treni 25 metre yüksek -
llkten bir nehi:re yıuvarlanmıştır. Kaza 
hakkında henüz tafsilat alınarnamşı ise 
de zannedildiğine g&e trende bulunan 
130 yolcu öUtıüş veya ağır surette ya -

ralanmıştır. 

Belçika Meclisinde Alman 
tayyarelerinin taarruzu 

tebarüz ettirildi 
Brtt~el 5 (A.A.) - Meb'usan meclisi 19 -

timaının başlangıcında, reis van Oanvet -
acst büt1n meb'uslar ayağa kalkmış oldıı -
ğu halde, bir Alman tayyaresinin taarruzu -
na kurban giden milli.sim Henrardın hatı -
rasını yftd ederek, Belçika bltaratlığının, 
Alman ta.yyar~Ierl tarafından mütemadiyen 
1hHU edlll~ tarzındaki lca.cıdi tebarUz ettir -
mlştlr. 

Bundan sonra başvekilB. Plerıot; memle-
ket ljerefi ve memleket hukukunun ı1yaneU.. 
namına hillcftmetin, maddl ve bilhassa 
manevi tazminat 1st6d.tğlnt izah 1tıntşt!r. 

Harbiye nazı.rı, llk ateşin, Belçlkır tayya
rclerl tnratından açılmadığını ta.srth etmiş 
ve Henrardın; sadece taarruza. mukabele et .. 
tığinl ve bu esnada. kalb nahiyesinden mtt. 
teaddid kurşwı yaruı aldıtını ııö7lemlfUr. 

B ı k büyük ve en mühim olanı, mHletlerin 
ir ra askeri heyeti bizzat kendnertnden geıeniatr. 

Yemene gidiyor 5"Lı'.m. L92 aqı.rı C """<' 
Berut 15 (A.A.) - Şama bir Irak as - ............................................................. -

keri ilıeyeti gelmiş ve Fransız hükumeti- Tunada buzlar çözülmiye 
ni temsil eden sübaylar tarafından kar - başladı 
şılanmıştır. Budapeşte 5 (A.A.) - Tuna buzlan 

Heyet üç senelik bir müddet .için v .. bugün Budapeştede saat 16 da çözillıntye 
mene gitmektedir. başlamıştır. 

-·························································································.-······················------
Sahahtau Sabaha 

Bir fidan dikelim 
Mevşiln geçiyor. Ne mekteblerde: ne Halkevlerinde, ne ziraat müdüdiiklerinde 

atao dikilnıesı hareketleri yoJc Bu hartalar geçecek, kuru mevsim başhyaak. On
dan sonra şatafatlı ağaç bayramları başhyacak. Tabii ne dik.lise tutnuyacak. 

Sırası gf.lınlşken söyllyeyim ki bl~tfe nizam ve lranuolar ekstra ekstradır. tT

zun derin düşünülmüş miikemmel prl.'jelerimlz Ye kanunlaşmış esaslı fDılrlttlml• 
vardr.r. Bu nizam ve kanunlar yerli yerinde, ıramı.anmda ve sürekli olarak ı&Lbilı: 
edilse m~mleket cennete döner. Ne ı·are ki yasaklarıınw gibi emirlerimiz de ıev

'ektlr. Ou beş yıldanberi chmhr.dekl ağaç dikme kanunlarun vaktinde kııllanı<a7-
dık vatan b'Ududları içinde blr karıt çıplak yer lcalnuyacaktı. En büyü\ •ehtrle_ 
rlmhin etrafı ormanlık olacaktı. Deyel:iulann arlcası alınacaktı, su baı:skmlarma 
sed çekHecekti. Yazın kıırak nıevslmi yailmurlu teı;~cektt. Olmadı, yapılruadı ve 

ohnuyor, yaptlmıyor. Sebeb ne? 
Ankarada belki Avrupada eşi olnuyan bir yüksek ziraat enstitümüz Yar. İçi 

profeı;ör doln. Birkaç yerde orman vı ziraat mektebıeri var. İçleri talebe q mu.. 

amın dolu. Her vilayet merkMiaıte bir 7.İraat miidiırlüğü, her büyiik kasabad~ 
bll' ziraat memuru var. Gene büyük merkezlerde sekiz on fidanlık var. Meyva 

ve orm:m fidanı yetiştiriyor. Dotrwıu hükumet te fedakarlıktan çekinmiyor. Be _ 
dava fid:ın dafıtıyor. Ucuz meyva ala.<'1 veriyor. Bütün bu iyi fikirlere, mükemmel 

cnatıtülPre, geniş kadrolu ztraal ~kiliit.ına. ağaç sevgisi propagandalartına 
ratmen ıneınleket çırçıplaktır. s~beb ne? 

Sebeb ihmaldir, atalettir, gevşeklllı.tir. Der vatanda~ yrida bir ağaç dikmiş ol

saydı on beş yılda memlekette röze batan bir tek ~ıplak yer kalmaıdı. Be

lediyeler, partiler, mektebler ve bl.itiin resmi ziraat teşkHıitı bu mevsimde seferber 
olmazlarsa bQ Yll da kaybeUık demekıtr. Ya.alk. 



4 Sayfa SON POSTA 

( Şehir Haberleri ) 
Haliç işletmesine yeni 

bir şekil verilecek 
Haliç sahillerinde oturanlar çoğaldığı halde otobüs 

seferleri yüzünden işletme zarar ediyor 

1 
Vapurlara istiab 
haddinden fazla 

yolcu ahnmıyacak 
Mıntaka liman rei.slili son günlerde 

tehir hatlarında ifliyen vapurlara istiab 
haddinden .fazla yolcu bindirilmemesi 
ifini sıkı bir surette kontrol etmektedir. 

Mart G 

11 Devlet ıllıııirzollan va limaıılan işletmesi umum idaresi ilAnları J 
Muh:ımmen bedeli 32195 lira olan 18 kalem muhtellf ampuller 18/4/1940 Peqe.ntc 

günü saat 15,SO da kapalı zarf usum lle Ankaradıı idare binasında satın alınacaktır. 
Bu 1~ pmek 1.stiyenlerln (2414,63) lirala mnvekkat teminat lle kanunun tayin et:.iği 

nslkalıın .,.. teklınerlni aynı ıün sant 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler (181) tmıı.ıa Ankara n Ha;,darpa~ veznelerinde satılmaktadır. (1613) 

•• Muhammen bedeli 14..000 lira olan 30 ton neft yatı 14/3/1940 Per§embe günü aaat 
16 de taahhtt:Ulnü ifa edemiyen müteahhidi namına açık eksiltme usulü ile Antarada 
idare blnuında satın alınacatb.r. 

Bu işe ırtrmek tstıyenlerln (1800) liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin ettığl 
TNU..aları hl.mllen ekalltme .saatine tadar komisyonda lsbatı vücud etmeleri llzımdır. 
Şartnameler paraınır olarak Antarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm 

T• Sevk Şef1111nden datıt.ııacakm. (1538) 
Dan sabah Kadıköyünden kalkan Hey- ------------------------------

Haliç i§letmesinin hali hazır vazıyetini larile lidip gelmeleriııi temin edecek im- beliada vapuru Haydarpaşa uğramış, bu 
tetkik etmek üzere teşkil edilen koınis - kinlan aramaktadır. . bo sırada vapur istiab haddinden çok faz -
yon incelemelerine aid hazırladığı ra - 1:11kadarlardan ~l~ ~ yun- la dolmuştur. Vapur kaptanı havanın faz 
poru Dahiliy Vekaletine göndermiştir. daki otobüs seferlıerinın ılgasını ıleri sür- la lodoslu olmasını da (Özönünde bulun
İ~letmeyi yeni şekle sokmak istiyen Da- mektedir. Dahiliye Vekaleti, Haliç ıahil- durarak fazla yolcu ile hareket etmemıs 

• } kA--. •• t k ~· biliye Vekaleti, raporun tetkikinden son- lerınden, fi etmenin umu goze ere o- vapurda bulunan mıntaka liman reisi Rc-
ra kararını verecektir. tobüs .. •ferlerini menede:se belediye de fik de işe müdahale ederek yo1cuların 

HaLiç vapurları her sene bir miktar ona g<>re hareket edecektır. bir kısmı memurlar vasıtasile vapurdan 
ıarar etmekte veya karla zarar ancak bir- Şehirde otobüa teferleri bir müddet çıkanlmıştır. Bu sırada bir an evvel iş-
birJni karşılıyabilmektedir. İşletmenin llOnra belediyeye ballı olan tramvay ıı- 1erine gelmek istiyen yolcular vapurdan 1 
zarar etme sebeblcrini tetkik eden aıa - ıem:esi tarafından idare ::ılunnc~ğından çıkmak istememişler ve memurlarla mü
kadarlar Haliçte bulunan halkın azalma- tetkıkata bu balamdan da ehemımyet at- naklliS etmişlerdir. Bu yolcular Ülev va
dığını, bilAku .fabrikaların faaliyeti ge - fedilmektedir. Yakında vali ve belediye purile 1stanbu1a ge1mişlerdir. 
ni~lediği için bu sahilde oturanların ~ reisi doktor Ltitfi Kırdarm reisliği a~ın- Liman reisliği her vakit sabah ve ak
falmıt oldufunu tesbit etmişlerdir. Ha1i9 da teşkil ~flecek dfj'er bir komiayon §aın vapurlannda görülen bu kalabalığın 
npurlan bir taraftan zarar ederken, di- tramvay ifletmemn• aid otobüs hatlarırun önüne geçilmek üzere icab eden tedbir
~r taraftan Eyilble Eminönü arasında t. ...... ı ~ d lırum lhım ielece _ lerin alınmasını ve fazla vapur kaldırıl -
ot~ seferleri ihdas olunmuştur. ~in= e:e ..... ~: muını Denizyolları idaresinden istiye -

Belediye, Haliç hallruun, Haliç vapur- lini "1 cektir. 

Dun Uç yerde yangın 
çıktı 

Fırtına şiddetle 
devam ediyor MOnakalıt Vekilinin şehrinıize 

gelm ... si beklenivoT 
Dil ·ki..ı Kadıköyünde biri de Bos - Akdeniz, Karadenis ve Ege denizinde Münakalat Vekili Ali f"etinkayanın I 

n l ~ J tmlaHP h • l tancıda olmak üzere üç yangın olm~tur. fırtına dün de fiddatle devam e~.uor--· bugünlerde Ankaradan şe rimıze ge me-

1 

tık angm Kadık~nde Acıbademde Fırtına yüz.ünden vapur seferleri bo - si beklenmektedir. 
N tp! a aokağında Ankara ziraat em.- zulmuftlır. Deniılerde se!erde bulunan Ali Çetinkava ~hrimi1d" bi:kaç giin 
ıı:O. ~üdürtl Nesibe aid 15 sayılı k~k- küçük ıemiler mahfuz limanlarda fırtı- kalacak ve Münaka1.at Vekaletme bağlı 
ten 1&at onda çıkmış. köşkün ahşab ve nan~ ~nmesini ~emektedirler. Fırtı- ı müesseselerde tetkikler yapaca:tır. • ı 
yatlı boyalı olması yüzünden süuUe te- na yuzunden deni&lerde bazı kazalar w- lngiltereden ff>la '·bedeler içın elbıse 

esSl tml..+\. kuu muhtemel gör.llmekle beraber bu hu ·ı a ıd· l 
v e ~~· . tf · 1Usta henüz liman idaresine roalfunat gel- ve 1 ac ge ı . 

HAdise yerine yetışen Kadıköy l aıye . Dün sabah limanımıza İngilız ban-

gn.ıpunun bütOn gayretlerine ra~e~ m~~ti~bah Kiiçdkçekmece ile Yeşil _ dırah Ce~re vapurile, Türk.- İngiliz 
köşkft atef llti\Asından kurtarmak mim ı..·· d d 1 .. 1 h"l tt ğ il Jyardım komıtesi tarafından felaketzede-

b. t 1 <la hına AOY aruın a a'ila ann sa ı e a ı ı m - b" il' lrlın olamıurut ve ır saa zarın . h" "kta d (G dinal Arosiye) mar _ Ier için gönderilen 80 ton e1
• ıse ve aç 

tamamen yanmı~ır. Yapılan tahkikata kıml nu L rvia k-~~- bul ....l\.,... ı gelmiştir. Kızılay İstanbul mümessillıği 
rt l ld ı... la _ a annı na wı~ unmuş, 6 ... u. - .. 

nazaran, k~n sigo . a ı .o .Ugu an rük muhafaza ve zabıta memurları tara- dün bu eşya)11 tesellume başlamıstır. 
fllmı' ve tahkikat genı~letılmıştir. . fmdan toplattınlarak muhafaza altına a- Sofya e~çimiz dü'l g~l i 

İkinei yangın da saat 16 da Yeldeğır - lınmı.ştır. Vaziyet mıntaka liman reisliJf- Sofya elçimiz Şevki Berker dün sa -
menfnde İzzettin sokağında 117 sayılı A- ne haber verilmiştir. Bu kerestelerin !ır- bahki ekspre~le şehrimize gelmıştir. 
nuta91n evinin taraçasından çıkmıştır. . d h 1 yi •••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••• 

. . . tınaya tutu".an bır vapur an amu e •- ı > Gangsterl.:: rııı vahşet.e cıolu inShll 
Derhal yangın mahallıne gelen ıtf~ıye, zal!mak mak.c;adile atılmış olmasına th- Avcılığı. . . Çinl ıerin ısrar dolu 

taraça kısmen yandıktan sonra ateşı bas timal verilmekle beraber kazaya uğnyan mncern.nrı ... Kahr. nıanlı~ın en şanlı 
tır:mağa muvaffak olmuştur. b:r v<>nııra a·d olması da düşünülmüf ve zaf~rlArrnt yaşatan enıs lsiz film 

Bu evdeki eJYalann da sigortalı ol - talı!dl :-•a rr;rici!miştir. 
duğu an 1ıaşıldığından yangmın sebebi zu
huru tahkik edilmektedir. 

t)ç(lncü yangın Bostancıda mütekaid 
Arife aid e?den çılanışsa ela kısa bir za
manda bastırılmıştır. 

Deniz işleri: 

Polisle: 
Gir çocnk tTamvaya atlaTken 

clü,üp yaralandı 

Fatihte Hırkaişerifte oturan 16 yaı -
lannda Süleyman adında bir çocuk dıln 
Fatilıten Sirkeciye gelmekte olan EdJr -

Karadenizde bir serseri nekapı - Sirkeci tramvayına atlamak i&-
mayn terken d11fmilş, V'licudünün muhtelif yer-

g~rfiloG lerinden yaralanmlfbr. 
Mıntaka liman reisliğine gelen malQ- Yaralı çocuk Cerrahpaşa hastaneeine 

mata göre Zonguldak mıntakasında Ki- kaldırıll?llflır. 
limll mevltilnde bir serseri mayn gör:ll- iki otomobil kazası 
mdft<lr. Maynin imhası için icab eden Evvel'kt gün fe}ırimizde iki otomobil 
tedbtrler alınmıştır. kazası olmuş ve iki kişi yaralanmıştır. 

Dnn üç Tapur ithalat ~şyıın g~ldi İlk kaza Eyübde toför Sa1ahattinin 

Romanya bandıralı Besarabya vapu _ idaresindeki 1648 sayılı otomo~il, Defter
rtle dün limanımıza sakız boya demir , dar caddesinden geçerken o cıvarda o -
efY&, ham deri, pamukağ 'ipliği, 

1 

kağıd, ı turan 11 yaşlarında Hüsniye adında . bir 
çay, Fransız bandıralı Baalbek vapurile kıza _çarparak ıyaralanmasına sebebıyet 
Jdmyevl ecza, kahve, kağıd çuval, ma - ver:mıştiT. 
kine ye aksamı, seramik eşya, Yunan Yaralı kız hastaneye kaldırılmış, §O -

bandıralı Arro vapuTile cam, cam eşya, för hakkında takibata başlanmıştır. İkin-
ktmyevi gübre gelmiştir. ci kaza da köprüde olmuştur. 

Şt!hlr işleri: 
KadıklSyünde Altıyol ağnnd1t 79 nu

maralı evde oturan Remziye adında bjr 
kadın k~rüden geçerken, şoför Yorgi -
nfn idaresindeki otomobilfn çarpmasile 
basından yaralanmıftır. 

Yaralı kadın tedavi altına alınmış, suç
Mecidiye k~yünün tadil edilen planı lu şoför yakalanmlfhr. 

Nafta Veklleti tarafından tetkik edilmek-

Mecidl1e köytinde istimlak 
yapılmıyacak 

TicarPI lttll'ri: tedJr. Modem hastane köyün kenarında 

inşa edilecek, evlerden hiç biri istimlak 
edilımJyecelrtir. J<6ıele fiatlan uC"uzladı 

A .., 

SAR 1 
TEHLiKE 

Baş rollerde : 

CONRAD N~ GEL - ELENOR 
HUNT - JAK la RUE 

BUGÖR 
Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 

~--~BEVAZITTA----. 

lstanbul'un imar Planına göre yeni 
inşa edilen ilk muhteşem binası 

1 

s 
ı 
N 
E 
M 
A 
s 
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F ennln en son tekemmülleri, tekemmül rzönüne 
alınarak en son üshibla inşa olunmuştur. 

2 - En son sistem filtreden geçme soğuk ve sıcak 
ha va tertibah, dtınyanıo en büyük transatlantikleri 

KUIN MARI ve NORMANDI 
ve dünyanın en bi yük 'inemalarında vardır. 

3 - Sesli makineler, dünyanın ~n meşhur WESTERN -
ELEKTRiK MIROFONIK cihazlandır. 

4 - lstanbul'un imar tarihine ilk iftihar 
olunacak eseri vermektedir. 

AÇILIŞINA 4 G N KALDI 

~--.Muhteşem bir Hafta----.. 

A 
L 
E 
m: 
D 
A. 
B 

Dehşet verici 
• 

Filme çekmek için 
öldüğü 

• 

insanların 

Afrikanın korkunç esrar dolu 
vahşi insanları ve vahşi hay

vanlar dünyası 
• 

• 
i 

L 

L 

1 
Binlerce filler ..• Yüzlerce aralan ..• Binlerce vahşi canavar ••• Afrikanın 

g6rülmemit binlerce vahşi hayvanları arasında geçen 

Tiiccar Horn 
( TRADER HORN) 

Türkçe Sözlü Filmi 

BUGÜN BAŞLADI! 
Ayrıca: 

FREDERICH MARCH ve KAROL LOMBARD'ın 

VALANCILAR ŞAHI 
.,-.ıııı .. •••~ Bugon .enenin en bDyOk şaheserine hazır olun. 

Şöhreti bOlQn dDnyayı uran 940 senesinin en bDyllk filmi: 

1- OTEL EMPERYAL 
Aşktan kuvveL.. ihtirastan heyecan ... lntrikadan esrar toplayan 

muazzam eser 

2 - Görünmiyen HagJudlar 
CHESTER MORRIS BRUCE CABOT 

Bugiin AZAK - FERAH'da Bugün 

ve en büyük -· ... -...................................................... Amerika, Mısır ve F'ilistinc sipariı e - .-.1111-••••••••.. Tlirkiyenin Ye Balkanların en muhteıem 

T EŞ E K K Ü R dilen ve kösele imalinde kullarulan ağır K d kO o p E R .a sığır derileri muntazaman gelmekte ol - a ı J 
AnkSeara~a bulu~andyeğenimed kü~kkse().lr duğundan bir aralık yükselmiş olan k~ 

nur zenın on gun evam en ~ selenin beher kiloaında ıs kuruş bir u- B U G u·· N Sineması 
ateff esnasında 73pı1an yanlı~ teşhıs1er ~ k lm tur 

h t d . . k di . cuzlu o U§ • 
den 90nra il! anın te avısı en sın• ll ğır derileri de 75-82 kUI"Uf a -
tevdf edilen doktor Neş'et Naci Arzanın Yer sı ._, __ ,_._dır Yalnız son aylar 

d ~ ı· "hl" ·ı raaında •u~ııULA.. . 
yüksek ihtısası ve eger ı ı ımamı. ı e zarfında dlf piyasalardan ve bilhassa İta1 
çocuğun bir haftada kurtu~ması temın ,e- adan fazla miktarda ldiçük baş hayvan 
dilmiş olduğundan kıyme11ı doktor Neşet ~- . çeki~ oldutundan keçi derlleri
Nadye büy-Jk mi~~~tta:rl;k1anmı alenen nin ~ifti 190-215, otJak 120-140, ve hava 
bildirmeği borç bılırım. . . kurusu koyun derisinin kilosu fl5-60 ku 

.. .. r•un cl:"·ısı: Petrol Urruled Şırketl 
nuçu.., · K P't1~1 bulınuştur 

nıennırlal'lndan Feridun ara • ~- • 

Matinelerden itibaren 
Milyonlarca dolara rual olan dtınyanın en gtııel şaheseri 

MARiE ANTOiNETTE 1 
Baş rollerde: NORMA SHEARER- TYRONE POWER 

•---• izdihama mahal kalmamak için loca ve koltuklarınızı ltltren evvtılden uldmnız. Tel: 6J8:.?1 J 



e Mart SOM POSTA 

Şehrin imarı mı, yoksa 
korunma isleri mi 

' •• on plôna alınmalı ? 
lıtanbulan lıaıJa taarruzlarına karşı karu11ma vasıta VB ttJdblrlerlnl 

deoletl• beüdlgeden belılemellle beraber on."arın yüklerini 
hafifletecek başlıa esreler de bulamaz mıyız ? 

. _...... ..-......... Y A Z A N .............. -............................... _ , ........ .-..... - -. 
~Emekli general B. Emir Erkilet i 
İ '' Son Posta ,, nın askeri muharriri i 
'::-··--•-••••-.-..••••"••---•...,....,_ ...... _ wH•-••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.-•I 

Sayla 1 

1 Hadiseler Karşınnda 1 

Tabii -gayritabii 
IB ir deli ıaJri talın bir inandır 1 - Bayan Necl& :.m, pyet kibar, çok 

değil mit g(jrgillü bir kadındır. 
Arkadaşım Orlı.an Ural bir deli kari- Mantcısu seki.ı yüa liraya aluuru§, ço-

katürü yaplruftl. DelhWl boynunda bir raplan bet liralık, iak:arpininl yirmi ı> 
zincir zincirin ucunda 'btr çal.ar aut uı- raya yaptırmıt. kendisi '6yledi de. •• 
lıydı ~e başında huni ftldı. - Hah f§te o! 

Karikatüre baktıkta tonra pencere- * 
den tarafa dönmilftüm. Sokaktan ~. - Bir maddenin üzerinde ihttklr ya-
güzel giyinmiş bir kadm ırördüm: pılsa, ve o madde üzerf nde Jhttk&r Y"" 

Yakasında bir aat vardı, ve başında- panlardan birinin tht!klr yaptıtı tesbit 
ki şapka 'biçimi itibarile aynen bir huni- edilir, muhtekirin dükkA.nı kapatılırsa 
ye benziyordu. ne olur! * - Ayni madde ft%erinde Ihtfklr ya-

- Hesabını bilmiyen. kazancım mu- p~la~ ekmeklerine yağ sfuillür, çün
rafına denk getiremiye, aylık sahibiyse kü rakiblerinden biriııJD dükklnı kapan
aylığını ayın daha haftaa olmadan biti- mıştır. 
ren bir kimse hakkında ne düşünürsü- - ! 'l ? ! ! 
nüz? 

- Fena. çok fena. 
- Bunun aksi oluna. 
- İşte tabit insan. 
- Onu bulup bana pterebiltr mlsl-

niz? 
- Bilmem yüzlerce tanıdığım aruın

da böylesini görmedim t:ff 

* 

- Ve diğer maddeler Qzerlnde de th-
tikAr yapımı.asını intac eder. 

* - Bir insan borca gi!'le, bort gni1• 
ğını aşsa ne düşünnr? 

- Ne düşünecek tabtt borcunu öde
meyi. 

- Bilemedin, yeniden borç etmeyi! 

* - Dün akşam parazitsiz bir radyo diD-

ledlk. • - Bir kimsenin bulunduğu bir mec
liste, giydiklerinin fiatlarından, ak~am 

yed~ yemeklerin nefuetinden, . apart1-
I Bir phirdc 6na caddenin alnnda ~ getirilen bıi!}ii1c bir sığınağın maktaı manının kirasından baluetmesi ne ifade 

D (ln bir .98bah gazetesinde İstan- ı bulun hava taarruzlarına karşı korun - ları kurslarından geçmişlerdir. Ondan eder?. 

- Ya siz cınn akpm radyo d!nlemedı.. 
ntz, yahud da ... 

- Yahud da? 

( bulun imar ve korunma i§!eri maın iç~ ilk elde 1ıhım olan sığınak ve sonra da fabrikanın aktif ve pasif m:i -ı _ o kimsenin görgds<1ı:lüğünü. 
jlnevzuuna dair kıymetli ve yerinde bir siperle~~ hıftr ve lııfalarına bile yetmez. dafaa teşkilatında muayyen birer vazifeye _ Haııi sizde dün akşam bir bayan 

- Dinlediğiniz radyo parazftsl! d .. 

ğildJ. 

razı okudum. Muharrir, İstanbul halla Onun ı.çın t.tan~uıua korunması işi çok tayin Ol·unmuşlıırdır. görm~tüm. 
~~~~~d~~ u~~~act~w~w~ili~~ ~~~hl~~mili~üfil~~n~=~====~=~==~~=-~-~-~~---~-~~~~ 

1 t.ıek oehrin korunması işleri yoluna gir_ isterı hem de bu hUılUata acele edilme - 1 e~ba, ve ederi de fabrikanın müstahdem 1 Bunları bı·ıı·yor mu ı·dı'niz '· =1 
atn, diJ"Ordu. Filhakika, meydan. park, lidir. I ve amelesi meyanından seçilmişler ve 1 
•zino ve tiyatro yapman.uı 11rası mıdır, B1r şehrin hava taarruzl~~ı~a. karşı bunl~a Jazı.m olan bflgi ve tecrübeler, ---

roksa para ve kuvvetimizi sığınak ve korunm~ ~çın ı~zım o1a~ butun v.as.ıta k~zaıık kursıarıa kendilerine ınaıedil - Serb~st birakı'an 22 milyon esiri Yagvmur y~gwrnıyan yer yokturl 
lfper Jnşa.sına hasra mecbur olduğumuz ve tedb1:!~ aktü ve pasıf na:nne ı~ıye mışlerdir. , 
bir zamanda mı yaşıyoruz? diye dÜJÜD- blS!:iin~ı..lklen mal~ur. Aktıf de~len Fabrikanın ışıldak ve top takımlarile Rus Çarı ikinci Dünyada yağ-
inek iktıza eder. Fakat bizce düşünmenin faal mudafaa fehri:mizi bombalamak ıçln makinelitüfek bölüğü bir hava taarruzu Aleksandr 1861 se- mur yağmamış hiq 
2aınanı geçnu·· ve sıra karar ve icraata gelecek düşman uçaklarını karşılıyacnk vukuunda, sil!hbA~ı düdüguw .. gece veya bir yer yoktur.Hat 

' _,_ h ·· d f -s nesinde imzaladı- t• Sah k ,goktan gelmiştir. olan av uçaklarımı~ ava mu a aa top- gündüz çaldığı zaman, derhal fabrika - a rayı e -
1 Diğer şehirlerimmie bu hususta ne çumuz tarahnd3:° !fi. ol~ur· .. Pasif ko - nın neresine gidip işe ve ateşe hazır ola- ğı bir muahede birde hiç yağmur 
apıldığını bilemiyoruz; amma İstanbul- runma tedbirleri de, •bıt mudafaa ba - caklannı ve hangi hava dairesi içind~, sonunda 22,000,000 yağmadığı rivayet 

da sığmak ve siper namına bir _ 1 ya • lonlnrından tutunuz da sığınak ve si - ne gibi mesafelerle ateş açacaklaını ve edilen Ölüm vadisine bile yağmur düt-
ır- 1 _._ esir serbe$t bırak- ı- w •• b pılınadığı meydandadır. Hal böyle iken per ere ve yangın 11U12cHi.rme, zehirli gaz düşman uçaklarının taarruzunda bun • ugu, ta iiyat alimlerinin yaptıklan tet-

cadde ve sokakların inp. veya tamiri, Ye- ve ınayilerini havalandırıp yıkama, sıhhi larla nasıl ı:avasacaklarını iyice bilirler. mıştır. kikatla anlaşılmıştır. 
llloazn.i ve Taksim meydanlarının tanzimi, iında, ilh .. tedbirlere varı~cıya kadar bü- Çünkü bütün bunlar mütehassıs'ar tara- * * 
Taksim bah~esinin güzelleıtirilerek içine tün vasıta w tertib\en thtıva eder. fından evvelce ve iyice tayin ve tcsbit o- 1 arılarm u cuşu A 'trn rengi kumaşların boyası 
tnr de büyük bir fehir gazınosunwı m - Aktif, yant taaı koınmm.a vasıta ve ted- ıunarak tabrikanm müsta.hdern1ennden Kuş a .. rn ve 

bl. le es"• ı· tı"ban·ı .....ı..,..,. ·ıa' t 1 k --.1 ta ff ed•rken Bir İngiliz proiesöril. hlr sabah lllbo. şası, vali ko ..... ~ ..... n önündeki derenin r u ~ e r--u-"" veya vı ye e ibaret olan ve gece gündüz ve ihtivat ta- Fransız ar en ısa ,..,..u r "' . . -
'"'6....... d h .. kUıne 'ddirl M afih " ratuanna geldıği zaman masanın ortü-

Cloldurularak bir ~ bahçesi vücude ! ejil, u te 81 er. aam · be- kımlan halinde tertib olunan sübay, er- ~kuş uçu~u mesafe., tabirini kullanırlar. sünün bir kısmının altın renginde oldu-
getirilmesi ve ilh .. gibi bazı ehemmiyetli lediye. ve vi~~.ye.tin k~d~e m~sus ve baş ve erlere mükerrer surette öğretilip Bu, kuşların bir hattı müstakim tsldb e- ğunu görmüş. Bir akşam evvel oraya ba-
Ve lüzuml' u ım· ar 1·.ıerı· gerı· d··~"' ...... "kta- masa_ rıf vesaır_e_ sı .. k_en_ eli_ butçe

1 
ler_ınce te_- taUm edilmişlerdir. H lbukl ~ 1.1..1.ı.uam.a derek uçtuklarından kinayedir. a zı ilaçlar döktüğünü anlamış. Bunun :ı-

dır. O halde İstanbul gibi büyük ve kesif ~n .. olunan ~onullu ,bir ~çaıt. ~osu, go- Her hafta Cumartesi günil tatilin ilk bu dom değildir. Kuı:lar hattı m<Uta- zerine tecrübeler yapmı~ ve herhangi 
L· .,.,.h~~ k ·1 nüllu bir şehir ışıldak mu!reze.sı ve hat- ı· f b ·k h ··d f 1. 1 ~ ~· 
1:1.ll" 'S''"4il .... hava taarruzuna arşı pası • . . .. saa ı a rı anın ava mu a aa ta ım e - . takib etmezler bHhassa kargalann kumaşı altm rengine boyayan maddeyi 

l korunma ış· !ıerinin lüzumlu bir hız bula- ta hır şehır veya villyet hava mudafaa rine tahsis olunduğu ve her ay sehrin ve- kım ' kn<'' tmi f 
f t alik t--ı "m.k'· ·· • ik" kt d çarken sa~a sola kıv- ...,..,.e ş ır. ıınnınasrnın sebebini parasızlığa hamle • opçusuna m 0~m• ~ı .. ~~ unsuz ya bölgenin hava müdafaa !miri ge1ip bu 1 no a arasın .a ~ . 5

.. ================-
1 denlerin imar işleri durmalı ve imara ve yo~ bir teY dejildir. B~~ ~eze~- işlerin yolunda ohıt> olmadığını teftiş et- rı1dıklan, aşağı ındıklen ve yukseldfkle- çarlar. Bal yapacak çiçek usarelerin! alıp 
sarfedilecek para pasi! korunm1ya, yani gin §ehırler bu .husuıta, _Pekala, ın~~a-~l tikleri için bu top. projektör ve makineli ri fark~ilir. kovanlarına dönerlerken hiçbir zaman 
lıcr şeyden evvel aığınak ve siperlere te~~il.at ve tertıbata ahıb olmağı duşu - tüfek takım ve böl!lklerinin icabında iş- Hattı müstakim üzere yalnız arılar u- hattı müstakimden inhiraf etmezler. 
8a.l'fedilnıelidir deımt-lari l!iiphesiz hakslz nebılirler. Bu, ordumm daha serbest ol- l .. tamam go"rmemeleri mftmkün ol - _ ................................. -··········-··~·-··-·---···········--···-·----·--··-···-··-·-,,- . . 1.. uml erını 
demldır· ması ıçın uz udur da. 

o~ • maz. • 
Fakat bizce fstanhulun hava taarruz- Faal müdafaa tertibatı meyanında ou- F k t fi t f b ·~ h k 

h ·· d f . . .. . • a a a a n~a."1nın avaya arşı 
larına karşı korunma meselesi münha - lunan ava mu a aa makmeli tüieklerı- ··a f .. d ki tlf mfikellefiyet-

1 kü ·· k 1ı t lar 9. h . f b ik mu a aa ısın e va e ve 
~an belediyeye aid ve dolayısile i1:1~r e ~u çap· op ır §~ r~n a .. r a, !eri yalnız bund11n ibar~t değildir. O, 
ış'erinin durdurulmaısile hallolunahilır sma.f merkez veya heriıangı bır muesse- f b .k 1. d "d t a 1·.ıerı·n;n dt _ 

1 · · ·· ni ·d . a rı anın e ın e, mu a a Y 
basit ve mahdud bir iş değildir. Bunun ıı seaıru mu arı en veyahud ikişer iı.çcr d k 1 k büill 1 . 1 b .1 k 
!beraber harbin bu kadar yakınında ya - korumağa tehsis olunacakları için bunlar bşıin a lif a kacab~ı·· .,, nl tame eyıklalarilı ecbe. 

t · · f b 'k . rı:ı"'ına , u ;un .. e ve ms ne c? ı-
l'§adığımız günlerde stanbul beledıyesın- o a rı a, merkez veya müessesenın · 
ce yapılacak bunca sığınak, siper ve.saire 1 pekali kendi malı olabilirler ve gene o rer itfaiye, zehirli gaz, sıhhive mı .. tR-

. dd f ı... ik k kımlan da teşkil etmişti!'. Bu suretle fab~ 
~·arken tiyatro inşası, ~~ ca e .:e mey- I &-.ır a, .. mer ez veya müessesenin me -
danlar açılması gibi buyük ve Iuks te - mur, mustahdem Vlt ııçileri tarafından rikanın aktif ve pasif müdafaası ~ehfr, 
§ebbüslere büyük paralar sadedilmesi pekili kullanılabilirler. Bu suretle tefer- vf18.yet veva htikö.met on para sarfetme-
düşünülemez. rüath ve mufassal bir teşkilat planının den tamamlanmıftır. 

(Sonu yarına) 
H • .!. Erk;let 

Ne yapalım, 17-18 senedir, &§ağı yu - b.va taarruzlarına kartı şehirleri ve o 
lkarı bir atalet devrem geçirmiı olan za- §ehrin içerisinde v117a etrafındaki fab -
\'allı tstanbul·un talihi böyledir! Tam bir rtka, merkeı ve mö.e1eeseleri dalla müs
inıar göreceği ve bunu yapabilecek a - ı takil ve dolayısile daha emniyetli bir du
danıla parayı az çok bulduğu ve işe de ruma sokacakları &fikhdır. 

.......... -.................. - .......... -.............. ..... 
lngiltere ve ltalyadan 

tiftik isteniliyor 
başladığı sırada önüne hsrb çıkmıştır. Bu MeselA, Twino fehrinin dışında bulu-
sebeble ona dur diyoruz. Ve esene diy&- nan Fiat otomobil faDrikasının, bütün ma İngiltereden normal tekilde ve İtal • 
bilirim ki dur demeğc mecburu.z. iartfi kendine aid, huiuat aktif ve pasif yadan büyük partiler için tiftik •iparif 

Fakat tekrar ederim ki hem yalnız bu- hava korunma tertibatına malik oldu • teklifleri gelmektedir. 
nunıa iş bitmez, hem de İstanbulun ~a- ltmu bi~. Farua iııv fabrikanın faal Geçen seneniıı ilk yedi ayında Ahnan
sü korunma işi sadece İstanbul beledi - kocunınuı ~ lbmı oJ.an iki uçak m;l- yaya dört buçuk milyon kiloya yalnn tif
yesinin veya İstanbul vilayetinin işi ol - ~afaa topiJ~ dörder atızlı dört makineli tik ihraç edil.mi,, İagiltere, Rusya, Fran
tnakla kaınıaz. Nitekim, biz !stanbulu.n tüfek ve bir dı ıpldek (projektör) mer- sa, Romanya, Amerika ve Macaristana ya 
imar i§lerinden yalnız tiyatro, gazino in- mi, yedek parça v-*relerile birlikte, pa- pılan ihracatla bir yıllık nkohe miktarı 
§ası ve· yeni meydan ve caddeler açılması re.lan bu fer.ika taniuıdan tediye olun- ol~yedf milyon ırna tamamen sah'.mıştı. 
gibi büyük ve şimdilik geri bırakılır işle- mık üzere ~ültfun..ıt ~dan tEdarik Bu sene Alınan ptyuuı yeriM İngiltere 
rin tehirini düşünebiliriz. Yoksa ne E- edilerek fabrikaya verU.mı~ler n bu SU• kaim olmUf ve Od ay zarfında bu mem
rninönü ve ne de Taksim meydanmııa r.tle bunlv artık :ltıbrikanm n:ıslı ol • lekete bir mllyoıı kilo tiltik .ihraç edil • 
§imdiki hallerinde yüzüstü bırakılmala - muıtlar~. J'abrika lııaalan yalnu tyj .mu- miştfr. 
rım veyahud İstanbulun lclşın çamurlu, hafa.zıa U. de~ _,.. zamanda istimal Son günlerde ftaı,.. c1ı1· tlftilderim.bı-
yazın tozlu sokaklannın aylece durma - ile de mUkell.ttir. le al!kasını arttım:uştır. 
!arını tavsiye edemeyiz. Her halde tstan· Bunun içm f~ m~endtı ve TiftikleJ' lh.raq Gatlılln ola 120 kuruşla 
bulun tamir, sıhhat, temizlik. tenvir vı ~urlaruıdaa bırb91 fabrıkan:n bava 180 kuruf arasında muamele görmekte 
ilh .. hizmetleri ihmal edilemez. müdafaasıma lnmwıdanı ve silbaylan . 

Görülü or ki İstanbul belediyenin olmak ü.ıeı. evveli aten ihtiyat zabiti • ve halen memlekette ihraç edilecek 2 ~ 
va t v y. flardan olsa olsa anca«t bir clirior. İldneW bunlM' tehir ve müessese- yon kil~ya ~ aıtıoık bulwıdulu tah 
.; p ıgı masra t ka 1lorunma • m.iıl edılmektedı.r. 
kısım tasarruf edilebilir ve bu da stan- I.m hava taarruzı..a 111 

• ' ! .. )\.,.:'"•, ' ..... -__ . - . • . ,• ~~: .· ·. ... - . . .. .. .. 

Bir çocuk "'" 
Şer'!f mesel 
Bay cM. E.• y.: 

I 

- Anla ttığınu vadyet b:ma bi • 
raz müphem geldi. Karşımda gör • 
düğüm kısmi balitlaştirerek f)ylı 
diyeceğim: 

cMadcmki kan koct. mutAbıklt • 
mz. müşterek bir iatida ıle mahke • 
meye müracaat ederek bir ayrılma 
kararı alırsınız. IOl1?'& ıereflni kur • 
tarmak !stediğinlı pnç kızlt evle ~ 
nirsini::t. çocuğunu da mahkeme hu
zurunda kendi çocujtunuz olarak ka
bul ve nütwı memurluğuruı tescil 
ettirirsiniz. Esas a-19 kızın ~refinl 
ve çocuğun istikb&ltni temin etme~ 
olduğwta. g&-e bu hal tarzı en tabii 
olanıdır. Son muele re&neu brrınıı 
vaziyetin• fflrıni• olan genç kum i'9 
tikbalini tayin etmete kalır. Mek • 
tubunuzdan anlqılclılın.a gaH bil 
genç kızla yaşamak için sf xde ne 
arzu. ne de imkAa J")ktur. O hald~ 
bir mı1ddet sonra 'ba ıenç kı:a. ya • 
hud kad1nı da serbe.st bırakmak i · 
cab eder. TA ld hakfk1 bir yuva lru
rabiL<;in, bir koca bulabtısin. Onu da 
bu şekilde yapar 'ft bakild ilk karı-: 
nt ıa dönersiııh. Fakat bu mP.sele blı 
roman mavtuUDa benzemedi nri 

dersiniz? Prensibime uyarak mC'k -
tubunuzu yırtıyorum. Yani hende 
adresıniz kalmıyor. günün birinde 
hususi bir mektubla ikinci b\r mü • 
talea istcrseı iı adresi tekrar etme) 
lbımdır. 

* cBirecik• de Bay M. C. ye! 

Uzak bir memlekette, ısmi cismi 
gidi tutulac11k bir talih için İo;tan -
ouldan gazete sütunil• evH!nmey• 
razı olabilecek bir kız bulmanın 
mümkün olduğunu samruyorum. Si. 
u aradığın:zı bulmak için muhitini· 
u bakmayı tavsiye ederim. 

* 
EIA.7.lğ'dan mektub gllndermi~ o -

lan grnç kıza: 
- Bugün sııe bir tallib çıktı. va • 

sat kazançta bir memurdur. 

Şöyle diyor: 

cBu genç kı!la muhabereye g1 -
r1şmek için hiç değilse resmin! gBr-. 
meliyim, acaba gönderir mi'• 

Ccvab ve~k size dü-;er. :Bu 
mektubu yaranın memur dıduğunu 
söylemiştim. fakat adresini muha -
fa1a etmtyeceğim, sizden cevab ge .. 
li.1'1ie sütunumda bahsederim. 

TEYZE 
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Az zamanda birkaç suç işliyen 
bir genç muhakeme edildi 

Nişanlılarının para ve yüzüğünü alan, nezaret altında 
iken hırsızlık yapan ve sahte vesika taDzim eden 

ıuçlu bu işlerle hiçbir alakası olmadığını iddia etti Sarayda tevali eden merasim - Sefaret davetleri • Cuma selAmhkları -
Arabalar niçin o kadar aOır giderdi? - Hurşid Paşa - Garib bir ziyaret 

Görülmellliş bir meharetle suç üs - me bazı tetkikat icrası için. dur~ma-
Saray hayatı hakkında klfi bir fikir 1 dama yüz vermeli bir nevi zül addedi- I ayn ayrı arabalarda münferid bulunma- t!1ne suç i.şliyen Osman Nuri oğlu Ah- yı başka güne bırakmıştır. 

•ermek için kaydetınege lüzum fÖrüyo- yordu. Yemek bitince ufak bir baş e~ Lan usul mu.k:tezasındandı. med Şükrü isminde lise mezunu bir Bir mizah gazetesi sahibi 
nun. Dolmabahçen.in seaizliti, llSlZlığı mes.ile fırladı n ıefaret dostlarının ya- Aaıl can sıkıntııı gidilen yerlerde ge- genç. 2 nci ağırce:z.a mahkemesine Vt!- U t h . ti 
içinde bir tenevvü husule getirmek iti- nına selirtti. Bu küçük vak'adan bir can çirilen uzwı ;boş saatlerdi: Bunları nasıl rilmiştir. m S 8 Cin nlŞrlJI an 
kile biz.lere tevecoü.h eden merasim sıkıntısı duymadım, yalnız verilecek dolduracağunızda mütehayyir idik. Na- Ahmed Şükrü, bir müdd~t evvel mahkOm edil•i 
Yazite.t pek eğlendirecek, hotlarulacak hükmü zihnen: cNe yapalım? Şark i!e sıl düriimnezdim da yanıma bir kitab Harbiye mektebinde tahsilde bulun -"'--· Dün asliye yedinci cezaı mahkeme .. 
~er olmak lizım gelirk~n bunlar muh- garb arasında daima böyle bir açıkl1k a.l:mazdun. Zaten o yıllarda okumakla, dug·u sırada firar ederek, Adapazarına sinde bir müstehcen neşriyaL davası -
telif vesilelerle sık sık tekerrttr edince, bulunacak! .... ıeklinde icmal ettim. yazmakla bir iştigalim de kalınamıc::.tı. gitrrıic::.tir. Kendini orada kimsesı yok 

11 ~ na bakılm~tır. Dava, «Açıkgöz» isimli 
bele elbae de~ek mecburiyeti de * Bendegan hünkarın yanında, yahud ya- bı'r adam olarak tam+ ...... ,., ve ötekine be · 

...... ""'i bir mizah gazetesinde neşredilen bir 
husule &elince pek can sıkacak mahiyet En can sıkacak merasimden birı· her kınında olurlardı. Biz Lutfi Beyle yalnll rikine evlenmek istediğind" en bahset -

b Avrupa karikatürün.den dolayı mez -
11.esbetmif oldu: ne zaman u merasim- hafta muttariden ve hep aynı· tarzda te- kalırdık. Ve ealiba yalnızlıktan gelen bir m;c::.tir. • 

k k ·"'"7 kur gazete sahibj ve neşriyaıt müdürü 
den biri mhı1r atsıe onu adeta iir ere , kerrür eden Cuma ael~arı idi. Hün- ihtiyaç ile o :fıkralarına her vakitten zi- A-"'apaz ..... ında .ı~-tıuk. ~-:ft eWai ha 
ı;.......... ,_ 1,,1_,_, _,,1_ olm .dik -.. •u \,lVô") ı.o:um "'t' Salih aleyhine ikame edilmiştir. 
-l"'rere.a. te &&Al C".lef Uf 1 · kAr bunların hıç" birini kaçırmak iste- yade bolluk verirdi. Bunları birçok de- "l kiı""'•eler ...ı~, ke-..J~-ıru· · Necmiye a -

B · anınd · t · .. .u... ~ 1.IW.b Suçlu, mahkemede gazetenin haki-
u maruun mey a yenı ayın e- mezdi. Yalnız bir kere bir kızamık has- falar dinlemif olmakla beraber gene dmda bir kızla ~tırmı.şlardır. Nec- ki sahibi kendisi olmadığını ve bu ka .. 

dilen 1eftrlerin itimadnamelj!rini takdim talığı efiruLSında, caliba iki CumR selam- ze .. vk aı. dı~a kendi kendimi kandırar_ak. mı· ye ı'le mun·· asebat ~--;., -...ı-rek, nisan 
....._ 1--ı _,_ d i1 ı ind ıl ~ .... cuç .. rikatürün hasta olarak, evde bulundu ... 
V"Uııeı.crı Ja.ııu vaz e er en ayr an- lığa çıkamadı. Bizden !'Onra da mesane- jUlerdim. Mahmud Şevket Pa~anın ıor- yu"zu··gu-.. yaptırmak ;l---e, gen.o kıı.ın bir , ____ .... _ -...ı- · · ••;.. ı ı · u.ı,çı •• .,. ğu bir sırada neşredilmiş olduğunu be-
-..ı.u. ~ r-uueımıı liAI ey eme en, son- sinde yatpılan ~iyattan dolayı çıka- düğü lüzum üzerine seryaverlikten Pe- yüzüğünü almıştır. Necmiye, alyansı ,.. 
nı sık sık kJ4 mevıi.minde aefaretlerde mamıftı. Se!Amlık bitip te . herkes, ken- ter.sburg sefareti nezdine attacM mili- bekl; dursun· Şükrü bir daha orta- yan etmiştir. 
Terilfil zt .... afetlt!re sarav eırklnından ol- tair ta . dil R . B d ı .ye • • İddia makamı mütaleasını serdede .. 

.J J disi başta olarak, resmi elbiselerini de- e ym e en emzı ey en . sonra da go··ru" runeden d.nmwa + --'te kar --'- h bJl- bizi · d h bulurunak """'~-- JLIIU ,. rek. ehli vükuf raporu ve diğer delil-m-. 1l$e uor: enn e azır ğiştirince arabalara binilir, ve hafif bfr a !arak saraya gelen Hurşıd Pa S vazifesi bir ifkence hükmüne seçer ol- sery ver o . . . . • mış. fakat oorada yakal~tır. uç- lerle suçu sabit bulmuş; Salihln mat-
alay halinde •yrana çıkılırdı. Hünkar P arai'lra maıyetini teşkıl eden genç ya- lu nezaret altında bulunduğu sırada buat kanununun ı 7 ve 3 t inci mad _ 

m.Uftı&. Hele bu nyafetle'l'de yanınızda seUmlık için İstanbulun bu i•e müsaid verleri kendi hallerine bırakarak bize d""' Has ... n 15· mın· de zabıtaca y•·kalan • 
...... 1 u..:- 1 def ördü~; üz b. '$ "'' ... "" deleri de!alelile ceza kanununun. 4l6 
vu.ı.unan uuuıc a g s .... n: ır ya- olan bütün camilerini dolaftı. Ya genç- ref~kat ~d~·r' .. ekseriye~ .üzere de Istablı mış brile tanı.ş.mıştır. Şükrü. zabıta ve 427 nci maddelerine tevflkaın tec -
Hncı ile saatlerce rQ:ren yemek esnasm- lig-inden ka1an hatıraları tazelemek, ya amrre nıuduru Şeref bızımle beraber bu 
da P'Cfmek, mü.sahabe vemleai bulmak . . . ~ nezareti altında bile tek durm.tyarak. ziyesini isten:ıiştir. 
lyle mır tahammül edilen bir 1ı::ftlfet idi sel8.mlık alayı tenu19asından sehrin muh- lunurdu. O zaman vakit bıraz daha ıyı Hasanın bir kehribar tesbihini Ç&lmış- Nihayet. mahkeme d~ suçu sübut 

telif semtleri ahalisini müstefid etmek geçerdi. Hurşid Paşa pek metin ve nezih tı 
LJ n .............. bu ·-.;y•t~- buluıuam sof r. mertebesinde görerek. «Açıkgöz» ün 
&1 '"' ~ ...... " ı.. - emeli Mik olarak meseli. Su1tanselim, ahlak Ahibi, jahsan sevimli, mel9.hati . . 
radan tırlayııp kaçmamak için kendimi F tih 8 lt -ı..-~~ B f ih ah 'b· . t k .:ı:-· BılAhare tevkif ve muhakeme olu - sahibi neşriyat müdürü Salihi bir ay a , u an41u•n::"U, eyazıd, beri tara - vec s ı ı, ve canı ıs erse enw.'tıne 6 h m.ahk~ eli 
I01' uptederdim. Maama.tih baıaıı bana ta Ortaköyde Mecidiye camilerine, Bey- mahsus h~ ve biraz Çerkes çeşnisile ka- nan mazn~, ııy apse um e - müddetle hapse. 15 lira para cezasına 
boş vakit geçirte<:ek, bu ifkenc:eyi bir lerbeyi eami'int kıdar gidilt:r; fakat ek- nşık fivesile konuşurken natuk denecek lerek, hapısaneye. fakat rahatsızlı - mahkCını, fakat eski mahkftmiyeti ol -
eğlence haline getirecek tıraatı.r da zu- seriyet üzere kısa mesafelerde bulunan kadar sühuleti beyana malik bır zat idi. ğı dolayuile. buradan da hastaneye madığı ~ihetle, cezasını tecil etmiştir. 
htlr etmedi defil Bir ziyafette ti yanım- ievkolunmuştur f 1 • ı· · cami'erde bu İf çabukça görülürdi1. Se- O biu hatıralarından bahseder, meseli . eneryo U Clft8Y8 inin 
da Fransa sefareti kltiblerinden birinin IAmlığı müteakıb yapılan seyranlarda divanıharb riyasetindeki intıbalannı an- Maznun, burada da bir kolayını bu· 
ıenç r.e~ bulundu. Ufaktefak, .sarışın, Balmumcu çiftliğine, bazan Ihlamur v• latır, pek pka yapmaktan haz alan Lftt .. larak, ~lr gün ~rtında pija_ma oldu~ muh&k8m8Si08 devam edildi 
pek fıkırdak, ve henüz çocukluktan yeni Zinclrlilruyu körklerine, arasıra saltanat fi Bey lltifeye çok mütehammil olan Şe- haHe firar etmı.ş, derhal bır otomobı- F'eneryolu cinayetinin duruşmaısına 
9ıJr..mış zannedilecek yaşta olan bu güzel kflyığile Beylerbeyi .sarayına yapılırdı. refe sata§'lr, ben de söyliyecek bir ıeyler le a~lıy~rak. ~stanbulda ta~dığ'. H_a - ikinci ağ:rceza mahkemesinde dün de 
kadıncık yanında bulunul.maktan pek Bir kere de gen~liğ1nin birçok hatırala• bulamıyara.k her gidişte tekerrür eden cer ısmınde bır kadının evıne gıtm~ - devam edilmiştir. 
lezzet almacak bir şirin me.hlQktu; fakat 

nna zemin olan Ayasağa ve Kağıdhane bu mücaleseleri yeni bir ıeymif gibi din- tir. Evvelki günkü celsede. müddeiu • 
-"ril-hilmek şarti1e... Ona nelerden ş··k ·· h kk daki "ddi La aza 
• v ~u köşkl~rine kadar gidilmişti. Yalnız se- lemeğe çalışrdım. Hemen her defasında u n1 a ın ı a ra n - mumi, katil in metresi maktule Fat -
t.ahs«:ttnı; lakırdıya tutmak, onu biraz · ı d.ğ. ı b d da L't · 

lamlık merasim.inden sonra değil, ııaray- da hünkar bizleri büsbütün ihmal etmi- ran, ış e ı ı suç ar. ura a 1 mı - mamn suçludan ayrıldıktan sonra. 
töyletmek için müsahabeyi ne zeminlere D "ikanl b d f ı N da can sıkıntısı içinde gQçen hayattan yor göıi.inmek arzu.sile nezdine celbede-- yor. e( ı. u e a evve ce e<: - nerelerde kaldıg~rnın Kadıköy z.qb;tası 
te"Vketttm. Paristen, edebiyattan, tema- d ~ k t · ı 

birkaç saat uzaklanmak Jçin, hafta orta- rek ~ on dakika alıkordu. miyeye söyle igi na ara 1• yanı ev en- vasıtasile tahkik ettirilmesini, mahke-
ıalardan, seyahatlerden, musikiden, mü- me vaidlerini, Haoere de tekrar etmi~. 
zel-erden, velhasıl her hatıra gelen şey- larmda da, saray tabirince gidiş olurdu. Bir gün pek hayreti mucib bir hadise meden istemişti. Mahkeme, bu husus -

B d · 'kil b k 1...ıı. Hacerin 50 lirasını dolandırdıktan son t b' k k ü d ..,n ~ açtım; hattl İıtanbul hayatın- azan enız tan e, azan aradan... o ...... u: a ır arar verme zere. uruşmayı 
M imd h i ·d· 1 d · ra, hemen savuşmuştur. t ''k t · t" dan, bt!lki bir takım sualler irad eder de eras e ve Uiua gı ış er e en n- Thlamur köşküne gidiş olmuştu. Bu an e mış ı. 

Sıahata giriJmek mümkün olur m0.19.ha- yade tahammül kudretlni aşan hünkar kötk biri padişaha, diğeri maiyete mah- Şi.lkrü hs:kkındaki iddialar arasın - Dünkü relsede, müddeiumuminin ta 
zaııile Türk kadınhğından, daha bilir mi- arabasuıın ve bittabi ona tebaan maiyet 8Wl aralarında yüz adını kadar bir m.e- da. sahte zabit elbisesile gezmek. bir lebi kabul edilerek. bu cihetin zabıtaı 
y1ln nelerden ... 0 sadece dinliyor, nll.Zik arabalarının atır yürüyüşü idi. Bu yü- safe ile iki binadan müteşekkildir. Birin- arkadaşından aldığı vesikayı tahrif marifetile tahkik ettirilmesi ve maz -
bulunm\11 olmamak için dudaklarında rüyüşü ağır kelimesi tamamile ifade e- cli;i pek mükellef inşa edilınii, fakat o da ederek, mahkümiyeti sırasında tebdi- nunun gösterdiği birkaç müdafaa şa -
zorlukla beliren ufak oir tebessümle: demez, denebiUrd.i kf arabaları yavAf ya- diğeri kadar harab bir hale gelmi§tl. Bi.21 li hava k:Ağıdına çevirmek surettıe, sah bitlinin celbile dinlenmeleri karar 
.Ya? .. Evet? Öy'e mi? Doğru!..:. kabflin- vaş, yaya yürüyenlerden çok daha bati bahçede kalamazdık, burada hünklrın tekar1•k yapmak da vardır. altına alınmıştır. 
den tek bir kelime ile mukabele ediyor bir zorlukla ve halatlarla çekiyorlar. Ben gözü önünde bulunmak muvafık delildi. Bu kalaballk cürümlerden. dolayı a- Muayyen müddetin dolmuş olma'sı 
ve bir türlti bana dökülüp saçılmıyordu. ilk defalar<la bunu hünkarın etrah bol İkinci köşkün bir odasında kapanırdık. ğ!rcezaya verilen suçlu, sorgusunda, dolayısile, ayrıca. cürmü me~hud ka
Belllydi ki bu sofrada, fU uzun yemek bol temaşa etmek ırzuruna hamleder- Ogün birdenbire köşkün kap~ndan bir bu işlerln hiçbirile aUkaı-sı olmadığını nununa göre yapılan duruşmanın umu 
ıaattni başka birisinin yamnda geçire- dim. Sonra öğrenildi ki mesanesinde ta§ kira arabuının girdiğini ve hünklrın söylemiştir. mf ah kama tAbi tutulmasına karar ve -
mectiğine sıkılnı1'tı. Fransız asalet aile- bulunan bu hasta ihtiyar araba ıarıııldık- bulunduğu köşkün hizasına kadar y~aş- Bu da.vaya dün bablarak, mahke - rilrniştir. 
}erinden birine men.sub ve ~t. Germain ça pek ıztırab duyduğundan bu ıureti tığını gördük. Bu, kim olabilirdi? Her 
an'anelerine pek sıkı bağlarla merbut ihtiyar etmiş ~- İnsanda rAkib olduğu halde saraydan biri olsaydı Istablı Amire 
bulunan ekseriyet üzere olduğu gibi bel- §ey ne neviden olursa olsun, ondan bek- arabalarından biri olacaktı ve köşkün 

ki çoeuk!uk yıllarını rahibelerin idare- lenebilecek süratin azamisini almak ih- bahçesine Iİl'IIlİŞ bulunmayacaktı. Me
linde bir manastırda geçirrni' olan bu tiyacı olduğundan bu ağır yürüyü.şe rak ile anlamak üzere davranırken ya
güzel genç kadın kim bilir, prk ve bil- mahkılm olarak arabasının içinde tek ba- ver beylerden biri odanın kapısında ıö
hassa Türk hakkında edinilmiş kötü :fi- şına kalan, başmabeynci ile batkltibin ründü, manalı bir gülümseme ile: 

zat daima hünk!rı gelip görür ve her gö- 1 görmüş olacaktı. Acaba ne için? Onun 
rüşünde onu cemiyetin, hükfunetin aley- telkininden sonra yeni bir vak'aya inti
hinde kışk:ırtmağa çalışırdı. Artık rana zar etmek icab edecek diye düşünd:i.k, 
anlaşılını.ş idi ki saltanatın yakm bir va- tahminde yanılmamışız. Aradan çok za
risi olan bu zat muhaliflerin başında idi. man geçmeden o yeni vak'a hadis oldu 

tlrlerle, garb hayat ve fikrine ne \adar na~l S1loldıklannı tasavvur etmelidir. - Vahdeddin efendi geldi!.. dedi. 
aşina olursa olsun. mademki Türktür, şu Burada işaret edeyim ki galiba mevkib Manalı!.. Zira bizler, yaverler, kA.tib-

Bugün Dolmabahçede hünklrı aramış, ki mutlcılta bugüniln mülakatı onu ihzar 
orada bu.lanuyarak Ilılamurda olduğunu eden bir mukaddeme idi. Onu ayrıca bi
haber alınca kira arabaS'lnın içinde bil- kaye etmek lazımdır. 

yanında oturan ve muttasıl ıöyliyen a- uzunca olsun mütaleasile bu iki zatın ler, daha doğrusu herkes bilirdik lri bu r:ülerek buraya kadar gelm.efe lüzum Halid Ziya Uşaklıgil 

Han•mefendi bu hizmetçiye çoktan 1 •Son Posta .. 
yol verecek amma. te~did fenaJ Anh.t- ~~~----..~---
tıkl:~nna göre hizmetçı: 

_ Bana küçük bir fenalık yapar-
sanız, her şeyi beyefendiye anlatırım' 
demt1. . 

Hanım rekabete rağmen bu hızmet 
çiyi koruyor. Eski elbiselerini, çorap 
larını hep ona veriyor. 

Küçiik hanım efendi. bu sene say-

fiyeyfl! gidilmediği için kızgın .. beye- Küçük hanımın da bir sevgilisi varmış .. sı:ı'lık göstereceğinden. bu kadar küçü- açılm1ştı. Oda aydınlanır aydınlanmu, 
fendi i~lerinin ~kluğunu bahane ede- Yaz geceleri bile sabahlara kadar leceğinden hiç z.annetmezdim. Az da- iÖlee de ben de birer feryad kopardık: 
rek bu sene sayfiveye çıkrnıyaceğın ı ed' b.a d b f d _Tarık•. 
kat't olarak söyledi. Midesinden rahat- -:;üren pokn partileri devam ıyor. a eye en inin elile yakalanıyor-

Bl'lzan küçük hanımın arkadaşları top- du. Yükseli 9 da yataığına yatırdım. - Gün~r! 
sız olduğu için. lokantada yemek yiye- · ı 

lamyorlar. dans ediyorlar. Bütün ısrar- Bir türü uyumak iBtemiyor. söyleni- Fakat o derhal kendini topladı, par-
miyor; h~lbuki~lyfi~;'~~~ yem~- hra rağmen aralarına katılıruyorum. yordu. 1 O a kadar başucundan ayrıla- mB!ğ:nı dudaklarına götürerek 11.sus!> 
lehge emılyecd !_ ''d hal .. ....:ı~ anenın Mevkiim hizmet"llerin bir derece fev- madım. 1 O da masal anlatırken. uyu- işareti yaptı. Koştu. elektriM kapadı. be an~ o U!>uuU er Lanuna var- .,. . . . " .. 
&m 'Ban.a kansından fliphe1entyor gi- kiııdi!. . Haddimi bilmiye gayret edl- yuverdı. Bir müddet kıb.b okudum. Onu balkonda ve sonra da odamda bll-
bi ~eJiyor. yorum. ŞikAyetim yok... Yatnıam 12 yi buldu. l~uroa hiç bir mana veremiyordum. 

Bu karara küçük hanım itiraz tttti. 15 Haziran Gozlerimi balkon kıap1sından ~le.ı Balkona nereden atlamıştJ. bitişik oda 
deniz....fz yapamam deyip, sayfiy.ye gi- HAla dün geaelci hidiııenin dehşeti bir tıkırtı ile açtım. EvvelA bunun hır- hanımefendinin yatak odası idi amma. 
den arkadaşlarının iBimrerlni sayıp dôk- içindeyim.. Haımnetendind.n genç sev- nı olmuı ihtimalini di.ifünerek kork- 'fan)tın onıda bulunabile<:ıeğfni akhma 
tfi tw de. dinletemedi. Hrrgiin civar- delılarmdan biri Tank değil mt ımiş.. tum. Tül perdenin arkasından bir &öl- getirmM.iğim i~, or!ldan geçmif ola
de.kf tmfe korhma gidiyor. Zıılten evde ne.frot etttm Tanktan .. evli btr kaıdınla ge ıörünttyordu. Yataktan fır}.g,dll'n. l)il~ğini de dü,Unmemişttm. 
eturdujıı viki dej:ll .. bJznwtçilere pe, münwbette bulumnak mretil• ahltk- Ben elektrlje ik<ııptlcen ba.Iko.n kçw - Nt arıyorsun burada Tarıkf. 

- Ya sen Güner? Ne işin var bura-
da?. . 

- Buınu hangiırri~ hang\mize sor. 
mak vaziyetindeyiz. Ben bu evde bulu· 
nuyorum, bu oda da benimdir. 

- Ben seni hiç görmedim. 
- Ben seni gördüm. 
- N için gözükmedin? 
- Öyle lazımdı. 
- Benden neden kaçtın Güner?. 

- Bunl~n bırakalım, bu odada bu
lunu~unu izah et lıltfen ... 

- Benden nefret edeceksin! •. 

- Birdenbire hüküm verme .. ı5ın 
ne bı .. r ada? Balkona nereden çıklın"?. 

Utangaç bir sesle itiraf etti: 

- İçeriki odadan ... 

- Yani hanımefendinin odasmdan .. 
orada mıydın? 

C•' vaab vermedi: 

- &na yakıştıramadım Tank .. evli 
bir kadınla . . 

- Gençlik Güner .. bir tecrübesizlik 
ettim. 

< A ,.ka.tı 1'ar) 
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Son Posianın zabıta romanı: 23 KE LA TU 
&& 

• a a ersıne 

T oro_sla yolculuk N eldeclen: İbrahim Safa 

Trenden athyan kadın Suriyede memur ?l~n yol arkadaşım tepemden soruyor: "Hududa geliyor muyuz?,, 
Kendısıne oraya ancak akşam ii'Zeri varacağımızı söyleyince 

pek ıaştı.1 "Ne büyük memleketiniz var!,, deyip yorganları tekrar başına çekti 

vweı. melrtebı.!~!!"1;!1!m. Ercümend Ekrem Talu 
den istifade ederek, şöylece cenuba doğ
ru bir ~ad.olu yolculuğu yapmağa ka
rar verdiın. In.san soğuğa ne derecelerde 
idmanlı olsa, sun't tes.hin vasıtalarile ne 
kadar ısınm.ağa çalışsa, güneş.ın parlak
lığının ve hararetinin hasretini çekiyor. 

Sabah, akşam takvimlere .baktıkça 
baharın henüz epey uzakta olduğunu 
tnüşahede ediyorum. Acayib isimli sayı
lı günlerin ve cevvi h!diselerin ardı ara
sı gelmiyor. Ayandon, kukulya fırtmala
nnın, kocakan, öküz soğuklarının, Fin 
semasına sokulan Moskof tayyareleri gi
bi sapır sapır dökülen cemrelerin bu se
ne galiba iklim.de müvazene tesis ede-

J tndarnwlw hemen geriye dinerek di. Düşündüm, taşı.n<iım; bunun böylo cekleri yok. 
Pendiğ8 dolru yürüdüler. Otat00bil olabil!ctğine hükmettim. - İyisi mi, dedim, on beı günlük bir 
tekliği jstik:amette hf.r kere daha iler- - Sonuna kadar seni takib etmeli tüccar biletini cebime koyar, Mersine, 
~. idi, bırak tal~;b etsin ... O sırada. Pen- Adanaya doğru yollanınm. Oralarda 

Açıklıkta otomobilin sesiın.den baş- diğe \'arınca dahaı kolay kurtulmak paltosuz gezmenin zevkini tadar, kemik- Gil.zel Meninden btr görii.nü.§ 
ka, bir de.fa ıeçen trenin ıslığı işitil· mümkündü. Neyse! .. Olmuş bir şey ... !erimi ısıtırım. Taze portakai kürü yapıp lışarak, tatlı bir uykuya vardık. Sabaha yani tasvire, tersime değer bir manza
~i, başka &eS yoktu. İstanbuldan üçü Onu bırakalım. Necib. beni dinle. He- ta uzviyetimi yenilemem de caba. kadar rüyamda çöller, kağnılar, yıkık radır. Yüksecik bir tepeyi çevreleyen, 
teyrek iJOQe kalkan trenin imdaıd işare- men yarın sabah karanlıkta SarP.)'İ ya- Tesadüf, o aralık, Mersinli dostlarım hanlar, zaptiyeler gördüm. Trentn yek- beyaz yüzlü SU'a evler buraya bir şehir
tile durduğu noktaya yakın otomibil kalamak istiYen adamı ve bilhassa Sa- da benden bir konferans istediler. Bu, nasak sarsıntısı bana ninni yerine geç- den ziyade bir kartallar diyarı çeşnisi v~ 
durdu. renin çantas;nı takib edeceksin. Anlı- k~nd.ilerini toplu görebUmekliğinı için miş,, di~ğımı uyuşturmuş, yakın bir riyor. Arkadaşımız Niğdeyi Maltaya 

Usta. aq2dıya indi. Tanı bir sükCın ? Bu küçük bir iş değil... hır fırsattı. Minnetle kabul ederek, ha- maziye aıd Anadolu yolculuk hatıraları, benzetmekle. bütün yolculuğumuz m:id-
.,.-e· vor musun ı.ı.ı1-....... .. d" h aı· d ytin .ıı.. 'b' ...r. ... ·• ı Adi 

içinde bulwıan etrafı uzun uzun din- • Bunları ~övledikten oonra kollar! - zır 6ı..uu gor um. ay . ~ :! ~~ yae,. gı ı, 8 "' ..... un 1 - detince tek bir zek& eseri gösterdi. 
ledı; iki dakika hareketsiz kaldı. nın arasında 'sıktığı kadına dönerek: . ~are= karar verdiğim günün arife- sel;{~nlın .us~e ğımçıkınıştı. De Meşhur atalar sözünün tavsiyesi hill-

Sonra ,,.,...lb bir ıslık çaldı ve etrafa El' · d gı'den dowavı tekrar sın e, aranın istasyon büfesinde o- oz enmı açtı zaman, velikara- fına biz, -egw imizi, yani katarı.mızı N1'.!lt_ 
Y""~ - . ımı7. e:n · tu d ff · · d k hi önl · d · Tü eki' ~~ ıs 

kulak verdi. Biraz sonra müphem bir 1 · 1• !::! 1er1·ni düşünüp size 1 ruyor um. ıtışiğimdekı masa R o- sar enn en geçıyoru.z. ms 1' deden Bora sürdük. Borda pazar kurulu-
,,.~ Q'ecırme~ çnre 'ki ki . . . . ı , k · · ü · d bah .. 

ak.si sada cevab verdi. Usta ıslık işare- sövlivecefüm. Simdilik bundan bahset- nuşan 1 şmın. muhaverelerıne, . 1.~te- ç.ıırı. çı~ a arazının zerm e ~a EfJ.- mu idi, o gün? Bilmiyorum. Trenimiz, 
*"-' bı'r kere daha t.ekrar etti. . ·1. S d' 1 li . k mezken kulak mısafiri oldum. Birı ote- neşı ı.şık ve hararet denemelen yapıyor. N'ğd . tam 1 ı.. b v 
".uıı mlVe •m. en m enme sın ızım.. . k' Bir t k b' . h lid ~ ·· ım 1 ı eyı am ıyan .uu aglık, bahçelik 

Ayni sesi gene işitince otomobile at- Bn ıkücük Ford otomobili. Pendiği ıne: y Ad . w• . \ un,fakız:p ava e go~ eyen, kasabaya uğramadan geçti, gitti. 
h=-rak elile bir nokt.Avı ış· aret etti: . d . b' ku d 1m k .. - ann anaya gıdecegım .. dıyor- sorguç u u ... ~lar, yerden bırkaç san-
.,~ "' aectı· erın ır uy ya a a uzere , d Tr ..• 1 . k lk timl'k irtif d 1 Tarihl kışlasının bugün harabe len bi-
-Ş fa .. rül ..., · · . .. . .. . . u. en, og eyın a ıyormuş.. ı a a uçuşuyor ar. 

u tara yu olan köyde ~utad gurültulermı yapa · _ Yarın akşam Toros var. Onunla Yol arkadaşım, tepemden soruyor· le ortadan kaybolan Ulukışlada, bızce 
Dedi. İşaret ettiği tarafta yol yoktu. rak karanlıga daldı, kayboldu. gı'tsene! _ Hududa geliyor muyuz? llZUnluğ'u pek lüzumsuz bir vakfeden 

F akc.t şoför kendisine denize yürümek · . Adana yolcusu, birden, sesınin perde- - Hangi hudud? sonra Toros dağ si1silesinin yer yer Is-
~rı verilse gene ytirüyecekti, ve - DOKUZUNCU KISIM - ırini yükseltti: _ Suriye hududu, canım?! viçreyi andıran tarihi geçidine doğru 
« ol' ord> bu kırda sallana sallana yürü- ı ld k - Deli misin, be birader? Benim işim Oraya ancak akşam üzeri varacalımı- yo a 1 • 

ıniye koyuldu Bir iki yüz metre ileride BOSTAN KENARINDA acele. Hem oraya geç varayım, hem de zı söyleyince, pek şaştı. Toro:sların güzelliğine ikinci mektu-
tekrar durdular. BULUNAN KIZ üstelik üç lira fark mı vereyım?. - Ne büyük memleketiniz var! deyip, bumda temas edeceğim. tnşaPah, can ve 

Üçüncü defa olarak Usta ıslığını , Bu muhavere benim üzerımde hafif yorganları tekrar başına çekti. gönülden dilediliro gibi memleketimiz-
tekrar etti. ErtPsi gün sabah erkenden komiser bir .B<>ğuk duş tesiri yaptı. Ben Toros Kendisini. Niğdeyi göstermek için u- de dahnt turizm hareketi başlarsa, bura-

Civardaki ağaçlardan birinin dnUarı Sedad jandarma kumandanının oda - ekspresinde, ertesi akşam için yerimi yandırdım. Ahalisinin zeka ve yüksek: ların manzara, iklim, vesair tabii kabili
şiddetle sallandı. Karanlıkta bir hayal -ıma girdi. Jandarma kumandanı da o- tutmuştwn. Yol tarifesi mucibince, bu- kültür kabiliyeti il1:! meşhur olan bu şeh- yetlerinden istifademiz pek büyük ola-
ağacın ara!'nndan belirir gibi oldu. dasına- henüz gelmi~ti ve masasının fü;- radan saat 21,23 te hareket edecek, erte- rimizin manzarası gerçekten pittoresk ı caktır. Erciirıı.end Ekrem Talu 

Aşa~; inerek bu ağaca yaklaştıkları fönde im7alan<1cak. postaya verilecek si gün öğleye doğru Yenice istasyonuna ="', ı 

zaman karşılanndaki manzara başka evra~ :vı~ılı idi. varacak ve gündüz gözü ile kendımi lstanbul sanayı·cı· ıerı· lzmı· r fuarına 
bir vnziyett~ ve şerait altında bakika- Pendik jandarması ile icıtanbul ko - Mersinde bulacaktım. 
ten komik idi. Herkesi ka'hkahalarla misnirıin konuşması pek dostane idi. Bununla beraber, bir müddettenberi-

g{ildürebilfrdi. Evn•rn. geçenki hadiselerden bahsetti - dir, harbin her memlekett~ demiryoıtar gen ı' ş mı•kyasta ı• şt•ırak edecekl r 
İhtiyar kadının başındaki takma sn<' ler. trafiğine az çok müessır olması yüzün-

bf r taraftı kaymış. siyah elbisesi diz ka· Trenden atlıy~n kadın hala bulu _ den, Torosun hemen her seferinde mü-
...... ;;,ndan arr.·1..va kadar yırt1ln11ş \'l .. l him teehhürle geldiğini ben de biliyor-
.t""'!->• ~~ı. ' · - namamı~tı ve hala aranıvordu. Bu ha-
l'Ündeki boyalar ~nesinden ve yanak- · ~ dum. Ve bu teehhürün bazan dön, beş 
la - ber tabii komi~er Sedad1 hiç havrete 
tından akmıyı:ı başlamıştı. Usta. mer- saati bulduğu vakidi. 

düsiırmedi; eğer k<ıcırdı~ı kadın bu -
harnetli ve müşf"k bir 5eı::le: Buna rağmen kararımdan vazgeçmi-

lunsa idi o zaman ha:vrete düsecckti. 
- Vay Sara! .. Çabuk gel; bin oto- Söz arl1~'nda Sedad: yerek ekspresi tercih ettim. Meğer bu 

rnob!le... hususta kısmetim varmış. Ertesi gün 
D~t. i~te bu sözler onun şefkat ifa- - Azizim Mustafa efendi. dedi. tren Ankara garına topu üç çeyrek saat 

de eden t~lı; slSzil idi. Bu Q'enç knd•ndan &nim "-imdi öğrenmek istedi~im biri- teehhürle geldi.. bindim. 
hA.~ka hiç kimseye bu mel'anet \•e şey- ~i var: Necib bev. Bu nccib bev kim • Deniz yolculuğu kahramanlıklar sıra
tanat ~m olan adam bu kadarcık bile (lir? Sizin kövlü olacak. Belki eskiler- sına geçelidenberi. Akdenizin diğerleri-

. den de de!;ildir. Benim bildiğim bu azaran emin olmasına rağmen bu nıe,.hamet ve şefkat göstermemıştl. . ne n ' 
kadar. Yalr.:z bir iki Q'Ün evvel ı..tıra - k h ttı epeyce kalabalık oluyor Sare, itomobilde geni~ nefesler a p •ı ara a · 

larak bir müddet dinlendi ve kendi _ rlan ttl!.Yraf çektiğine pöre belki tel - İki yataklı vagonun lkisi de dolu. Yol-
arafhanede adrec:i de vardır. ı ks · · b; .. im hududun öte y stnnen dört gözle malumat beklive11 cu arın e erısı ,... a-

adama nasıl kzçtı~nı ve kimsenin bak B;r jsncfarmcı çavuc:u, hem Pendik _ nına gidiyor. Öyle sanıyorum ki beynel-
ll'laya b:le lüzum görmediği bir kesta- liler arasıncfa kahvelerd€, hem posta • milel yataklı vagonlar kumpanyası, en 
ne a~acmn nasıl tırmandığını anlattı: nede Necib bey hakkında tı.ıhkikat yap çok işi şu sıralarda, Türk güzergahında 
ilave etti: yapmaktadır. Buna rağmen, bizim hat-

.. t" d m.aea gitti ve bir saat sonra geri geldi: lara daima en ec:ki, en konforsuz vagon-
- Bütün e;eceyi s~acm us un e f1e- - Necib bey, dedi. Bizim köyde l\fa- lannı tahsis ediyor. Bu sefer, kalorifer de Istanbul valUi v e lnnir bclediı,ıe reisi dünkü toplantıda 

Çirecektirn. Sonra size bir haber gön - nastırlmın köşkünü satın alan zcıt imiş. ~emiyordu; bütün gece çivi kestik. Al- İstanbul vali ve belediye reisinin reis-/manın iştirak etmekte olduğunu ve harb 
dermek çaresini arayacaktım.·· H bo 1 !ahtan kı' memurlarımız nazik. terbiyeli.. H~nde ı· zmir bel.ediye reisi doktor BeJı- vaziyetine rağmen bu sene daha fazla ya-at yunc an içerde. deniz üstünde J.l6A 1 

- Dosya? Dosya nerede?.. her kompartimandan yükselen şikayet çet Uz, mıntaka ticaret ve sanayi şubesi hancı firmaların iştirakinin umuldulunu 
S .1 k ld"nd•· oturuyeır. KahYcve, çar~ı'.'a pek az "l- .. 1 .. ı · t" B·ı·h f are sapsarı kesı ere mırı "" ·· ... seslerini, hiç 0ıırrıazsa huşunetle karsıla- müdürleri. bel~iye iktısad işleri ı:nu . - soy eITU§. ır. ı a are uarın n~mlwet e-
- Çantamda idi; ah!. Kayboldu .. kar, onun için tanıyan pek yok. Başka mıyor ve müşteriyi oyalamasını, yatıştır- dürü. İstanbul tıcaret odası umunu ka- konomısıne yaptığı. faydalardan bııhse .. 

h-encie ka1dı!.. bir Necib bey daha var; o, miralay mü maqnıl:>ilivorlar. t ibi, İstanbul ticaret ve sanayi erba - den belediye reisi Istanbul sanayicileri .. 
- Hayır, hayır! ... Daha kaybol · tekaididir; gPçenlerde kızını gelin etti İkinci ~evkide, yammn gcyez"' bir j bının i§tirakile dün ticaret odası salo - nin de geni§ mikyasta iştiraklerinin h .. 

llladı. Anlat bakayım; nasıl oldu? idi. o olmıvacak!.. frenk düştü. Suri~·ede memurmuc;. Türk nunda bir toplantı yap:ım.ıştır. mi:\ilerc~ ~eri~ .bir al~~a ile ka~lana-
Genç kadın. gayet acı bir inhizam · Sedad. hemen sordu: t klarınclan ilk df'fa .E!Pçiyormnş. Ca-/ Toplantıyı doktor Lutfı Kırdar açmış cagını bıldırmıştır. Muteakiben İzmir 

ile neticelenen, fakat kaçmak suretile h~ra. cahil! Bana istanbulu bir h~yli ve İzmir belediye reisini hazıruua takdim fuarı işlerile iştigal etmek üzere İstanbul 
kurtulduıfu hAdiseyi başından sonuna - Evvelki s~ylediğiniz adam Ma - met:~tikten sonra. Ankarayrı sabah ~a: ı ettikten sonra sözü doktor Behçet Uza ~ıntak~ ticaret . müdürünün reısliğinlde 
kadar anlattı. . ~~<>tırlmın köşkünde mi oturuyor ~im- at kaçta varacağımııı sordu. Hnlbukı bırakmıştır. . . . . bırkomıte Se\·ı mış ve toplantıya nihayet 

Ustabaşı rordu: tren Ankaradan ka1ka1ı iki saat olmuş- Dok:or Behçet Uz ıçtımaın Izmır fua- verilmiştir. Sanayiciler fuara geniş ınik _ 
_ Vagonda seni tanıdı mı sanıyor- - Evet, ~imdi orada mukimdir. A _ tu .. zavallı adam JtinPrcri sasırm•ş . An- rını alakadar ~den mevzulara temas için yasta iştiraki arzu etmektedirler. Top _ 

IUn~ rada bir İstanbula telgraf çeker. tele - karayı Kayseridcn s~nra sanıvormuş. yapılmış oldugunu v.e bu yılki açılışile lantıdan ~onra vali milli sanayi birliğine 
_ Hayır; tanımadı sanıyorum. Çün- fon da edermiş ... Kendisile. bir ~aylı hospeşten ~onra, fua:m 10 uncu yılını ıdrak edeceğini söy- gitmiş. İstanbul sergisi mevzuu etrafın-

kü beni tanaaydı hemen t.evldf eder _ (Arkaaa. var) çifte battamyelerın altında ~sınmağa ça- ledıkten sonra her sene hariçten 13-14 fir- da konuşulmuştur. 
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A manlarm yıldmm harbini lngil ;zıer ~~'~" dunyaya cazband 
nasıl karşıllyorlar ? zıh 1~!!~0~2~!!!!~~uz! 

Alman köm1rü yü:dü b3S italyan 
vapurunu İngilizler tevkif ettiler 

Gazetelerin yazdığına bakılırsa. bu zil 
n».-.-L...-&. 1 f.Dei g-#-tfa) mızn müdafilerin O." misli olmalıdır. Bu hani gıda maddel · k d "h· +_ '.._.Ulfllll 7

"' 
11 erı a ar mu un.. ıa- (Bacıtaraô l inci sa_._da) uharibl~-'- haklarını ah müeoirdi b d M h ~ y1.a m · c.ı.UJ. · gözetmekle bere.-

dilemez ki o başlangıçta d a r. prensi in oğrulutu Fin aner aym tanbuldaki ezili fabrikasının müdürü Pa- İngills limanına sevkedilmlşlerdir. her bitaraflara en az r.arar verecek bir 
Çünkü 0 zaman hakild yıldırım fiddetile = ~~erine b yapıl~ taarruzl; !e bi~ listen avdet e~ Fransızlar zilierimizi Bu mesele hakkında Avam Kamarasm'- hal tarzının bulunması için bir konft -
birlikte baskın uım.ır:unu da ihtiva eder. I • .bJ at e 1.§tir. ra ço öyle beğe~ler, öyle me.mnwı kalınıf • da beyanatta bulunan lktısadt harb na - rana akti de derpiş olunmaktadır. 
Fa.kat ene zaman> değil. cnamh olacağı, fatk düşman kuvvetlerinin taarruzlan lar ki, derhal sipar.if vermişler. zırı Kros, dem.ittir ki: 

~rani insan ve materyelin ayni andı ezici fhndiye kadar pil.ıaırtülrnüşt1r. Rus 1A- Fransarun bu talebi çok yerinde ol • İtalyan gemilerinin tqıdıklan k~mü- İngiliz matit•atının neşriyab 
bir şekilde yayılması m~esi daha mü- biye!i Alman tabiyeet ile mukayese edi-

1 
muşmuş.. Zira eskiden zillerim.izin ye _ Londra ~ (A.A.) - Gazeteler. lngt • 

1 htındir. Bazı kimseler onun muhtemel lemee ise de Manerhaym hattı da Majino gane müşterisi Almanya imiı;ı. Ticari mü- riin Alınan kömürü olduğu tebeyyün et- llz - İtalyan fhtilAfınm dostane b!r su • 
1 • tiği takdirde hamule müsadere edilecek, 
terihini hesab etmek için fimdiden. lniyük battile mukayese edilemez. Müttefikle - ı nasebetlerimiz tavsayınca zillerimiz mü- gemiler serbest bırakılacaklardır. rette hallinin iyi karşılanacağını bildır • 
~~tler ilıtiyar ederek 21 Şubattan 21 rln kendi müstahkem mevk'lerine olan l hinı bir mahreçten mahrum kalmış. Ben- Kömürlerin. Mart 1 den ev\rel yflklen- ~ek:."e beraber, bu hususta İngiltere için 
Earta kadar ıeçecek milddet içinde vW fttmatlan Manerhaym hattınııı muvai - ce buna pek şaşmamak icab eder. Çünkü, mi§ olduğu halde fena hava şartlarından hiç bir suretl~ zif mevzuubaha olamıy .. 
[olacağını söylüyorlar • .tık tarih, 1918 da fak mil.dafauile ztyad.eeıle artmıştır. Ha- İstanbul argosunda czil. kelimesinin kar- dolayı sevkedilmedikleri, ambargo hak _ cağl~ kaydedıyorlar. 
flVerdun önlerinde Almaa taarnmmun : vada gemilerin ıbdyilk bir ekseriyetle fllığı eaç~ tır. Bugi.inkü Almanyada aşağı kında verilen kararın tatbikine mAn1 

0 
_ Times g~zet_esi yazıyor: 

Lb&flaJJiıÇ tarihidir ve 21 l4art 1918 de ! bomba hüewnlanna kartı masun oldu~, yukarl herkes ezili oldu~ göre, esasen lamaz.. Mevcudiyetimizin mevzuubahı oldu • 
leotı büyük Alman taarruzu baf1unııtJr. 

1 
n nef&i İngilterenln müdafaasının tay- zil ihraç etmeğe lüzwu kalmıyor. Halen Roterdamda k&nfir yüklemek- ğu bu harbde Alman ihracatını durdur· 

E
u ild taı1h arasında tank tcad edildi. yan dafi toplan, t.lon barajlan ve avcı Şu emsali bulunmıyaa, rakibsiz, her te olan 12 İtalyan gemiai daha vardır. maklığımız kat'iyen llzımdır. İngilte~ 
.ank ancak kuru anızı. üzerinde Deliye- tayyare'ıerile çok mö..ar. olduğu görül- yerde aranan, harcıalem zillerim.iz rıere- İtalyanııı ihtiyacı olan kömilrll vercbt -Londra 5 (A.A.) - Kontrol için Down-
ı1ir. İşte bunun içm 1918 taarruzu 1916 mftftiir. de yapılar, nastl satılır. kimler alır; ter-- sa gelen İtalyan vapurlan arasında Gra- lecek vaziyettedir. Buna mukabil İtalya 

~
aki taarruzdan bir ay toara bqlamıftır. Maamafi1t bombardıman tayyarelerinin cih edilmesinin sebebleri nelerdir? Bun- ta, Assitea, Numidin. İtalyan bandıralı lngiltereye ihtiyacı olan şeyleri vere • 
imdi tanklar tekrar huaba katılınak bftyiik kütleler- halinde akınla-..., epeyce lan bir öğrenelim, dedim. Loasso petrol gemisi de Downsda bulu- bilir. 

cab eder, hatt& fimdi tant 22 MiM ev • kısm1 muvaffaklyetler başarabilir. Fakat Bakın, .az daha unutuyordum. Zilleri • İki tarafın hüsnü niyet göstermesi k&.-
k nuyor. fidir B lwelkiııden daha fazla bir ehemmiyet a- fimdiye kadar haııbden edinilen tecrübe- miz ayni zamanda muhtelif beynelmilel • · · . u takdirde iki hük.Umet, teferrüa-

Romada ak:Wer .zanmıitır. Binaenaleyh Loodra, cYıldı • ler gösteriyor ki müt•mz bombardıman sergi ve panayırlardan da altın ve gü • tı itibarile muğ1ıil: olmakla beraber esat 
rım harbinin> 21 Marta dolru, Fransada tayyarelerinin zayiatı takriben yüzde d- müş takdirnameli im4- Roma 5 (A.A. )- Alınan kömürll y-:ik- itibarile basit olan bu meseleyi zorluk • 
tbahar yafm.urlan ıeçtlkten llOm'a batlı- lldir, (harbden evvel en yüksek zayiat I E, bu derece çok muhassenatı olan !ıü iki İtalyan vapurunun muayene edil- suz hal1edebileceklerdir. 
,.acağ nı tahmin etmektedtr. yQzde 25 olarak 11esab ediliyordu) müte- şey, zil de olsa, ondan bahsetmek icab diğine ve diğer ikisinin bir İngiliz lima- Telegraph gazetesi de şu satırlan ya • 

' 

Mtitbit bir h.arb baki yüzde t50 ise muhakkak tamire ih- etmez mi?.. nına götürüldüğüne dair olan haber, ak- zıyor: 
İngıllıler en müthif '* flddeıt n tm- tiyaç gösterecektir. Harice 1000 bombar- eZih deyip te geçmeyin!_ Kaç kişinin şanı gazeteleri tarafından büyük b~lık - Bu me.~enin, İtalya ile olan tJcare~ 

tı a harbine, cihan tarihin.de milli gör(il • dıman tayyaresi göndermek ameli ola - karnını doyuruyor. HattA Tahtaka1ede, larla neşredilmişse de bu haber hiç bir mizi takviyeye hMim olacağını ümid e• 
m<.'ıniş bir hücuma k&rfl km.dllerlni çe- Nk. 1000 bombardıman tayyaresini ıervendam bir apartımanda genif bir aksül!mel uyandırmamJftır. mek istiyoruz. Bumınla beraber düşman-
til .. J eştirm.iflerdir. onlar Majtno hattına cömen çıkarmak demektir. Belli bir şey- bürosu bile var. Vatikao g ; zetesinin mütalea.a lanmmı karşı malik olduğumuz kuvvetli 
m uazzam bir topçu atep açılara&'. atratc- dlr ki böyle taarruz dalgalan sık sık tek- Bu işi organize eden Yako Toledo ıs- Vatikan 5 (A.A.) - Observatore Ro • bir sllAhtan hiç b1r sureUe vazgeçemeyiz. 
li bakımından mühbn tahkimatın tahrlb r11r edilemez. Bundan başka bütün mü - minde bir mu.sevi vatandq.. Fakat imilJ mano gazetesi, İtalya tarafından İngiHz Fransızlar ne diyorlar] 
ieıdilmeğe ve buralarda piyade için ge • t~assıslar bilirler ki yalnız hava kuv - bir ErmenL kontrolü aleyhinde vaki olan protesto Parts 5 (A.A.) _Fransız matbuatı !tal-
ifikler açmafa çalışılacalını mtd ediyor- Yetleri, ayni kuvvet~ düşmana taarruz Organizatör: münasebetile yazdığı bir yazıda, bitara!- yaya giden Alman kömürünün müsade • 
ifar. Ayni %amanda binlerce bom.bardı • ettikleri takdirde, stratejik bir netice - Zil hakkında lizinle Qq .aat te lco- larm deniz ticaretinin Alman mukabil resi ile çok meşgul olmaktadır. 
man tayyaresinin lngilia ailth fa.brlka - hbıl edemezler, ve btr Alman deniz tn - nuşsam, bıkmam! diye seze başladı. ablukasından gördüğü zarar, müttefikler Excelsior gazetesi de §Öyle diyor: 
llanna, limanlarına, tersanelerine '" ge- aITU.zundan ic:e İngilizlerin fazla korku- Vakit öğleydi, benim kamun czfü çal- kontrolü yüzünden uğradığı zarara na - Öyle görülüyor ki dostlanmız !talyan-
lnilere taarruz edeceklerini •e aınan..nz w olamaz. dığı için pek öyle üç saat konuşamadık zaran daha fazla değilse bile ayni dere- ıar, Alman ihracatına karşı konulan ab-
fıir denizaltı harbinin et. açılacatmı u- l!:ğer A1man yıldınm harbi muv;tffak amma, üç dakikada bir hayli malfunat top cede olduğunu 19Öylemektedir. luka, A!manlan miknatisli maynler, sa -
muyorlar. olamaz.sa - ki, İngilterede hiç kfıns.e hun- !adım. Vatikan gazetesi, Alınan maynlerinin bih maynler, denizaltılar vasıtasile yal
\ Bütün h\ınlara kaılı m6tteflkw mü- dan şüphe etmiyor - onun bir daha te - Evveli, size bu .zil meselHınin hikl • bitaraf gemiler tayfasından pek çoğunun ruz müttefiklerin değil, bitarafların ti • 
dafaası ne yapabilir? Modem tecrilbe - kemlr edebileceği zannedilmiyor. O za- yesini anlat.malıyun: hayatına malolduğunu tebarüz ettirdik - caret gemilerini, yardım imkanını bırat

l!erle sabittir ki, modem bir tahkimat man 1918 de olduğu fibi, fuisiyati! müt- _ Yaa, hikayesi var bu işin . Zı!. o kadar ten sonra İn.gilterenin, İtalyaya yapıla -ı makslzm tahrib edilmelerine karşı mu • 
~emine taarruz eden kuvvetler hl9 ol - tef1k1ere geçecektir. onem kesbetmiş ki, hattA Amerikada cak Alman ihracatına ambarg~ konul • kabele bilmisil olarak 28 Teşrinisanid• 

m"dafaası iddetlendi 
mukallidi bile zıihur etmiş. İ.stanbuld;:ı bu madan evvel İtalya ya üç ay muhlet wr- kararl~tırı1mı~tır. Mütecaviz A 'manya 
zilleri K. Zilciyan isminde birisi yapar • miş olduğunu hatırlatmaktadır. bütün hukuku istediği gibi üı l~l etsin ve 
mış. Şimdi Amerikada bulunan diğer hır Nota hasrnane maHyette değildir fakat Alman taarruzlarına gidenlerin hi
Zilciyan (ki onun da ismi önünde A bu- Bem 15 (A.A.) _ eCorriere Delteci - rnayesi için harbedenlerin bu haklara her 
lunuyor) Zilciyan isminden istifade ede-. no~ nun Londradan öğrendiğine göre ne türlü tehli'telere rağmen riayet etmelerl-

(Baştarah t inei sayfada) mata göre düşman~ tayyue zayi et- rek, ayni zilleri yaptığını iddia eyliyor- İngiltere, ne de İtalya Alınan kömürü ni İtalya hükfuncti müdafaa edemez. 
.Viipurl'nin şimalinde haurlaııdıkları m:'ftir. Sovy~ ... -Llla; muş. Fakat işbu Zilciyan da vaktile asıl dolayısile çıkan futilMı vahimleştirmek Komintern ile elbirliği yaparak antı -
mlistallkem mevzilere henüz .. ...ı...nmek V\, wu ... z·ı · d 1 Çalı 

y<>a ı cıyanın yanın a çau.şD'llf. şmı.ş fikrinde değildir. komintern paktını bilıtün va.sıta1arll• 
mecburiyetinde kalma.mışlardır. Fin - Moskova S (A.A.) - Sovyet tebliği: anuna, hakiki Zilciyanın zillere ,·erd iği Siyasi İtalyan mebafilinin kanaati şu - kuvvetlendirmeğe çalışan Almanya bat-
ter. Sovyetlere mUthi.ş zayiat verdir - 4 Martta Kareli berzahıncia Sovyet ahengi bir türlü veremiyormuş. O tonu dur. İtalyanın protesto notası basmane kasına aid malların taksimini vAdedebi -
miş olmakla beraber. uzun bir isti - kıtaatı Uranssari adasile Trongsund tutturmak eK. • lı Zilcıyanın işi imiş. mahiyette değildir. #ngllte~. !talyaya lir ve Almanya Rusya ile başbaşa kalacak 
rnlıat devresi görecekleri ünıidind! şehrini ve kalesini, Viipuri körfezin - Dünyanın dört bir tarafına zil ihraç et - dostane teminat vermiştir. olan genç İtalyan imparatorluğunun hali 
değillerdir ve Sovyetler takviye ' kıta· de Tcjkariinsaari ve göllerin cenub tiğini söyliyen zil fabrikatörün!! sordum: Hatta bazılannm .söylediğine bakılırsa nice olur? 
~~~~rı~inp~~~a~M~~hll~rin~Waj~M~~~~&- -Bü~~n~~~~d~b~~~-~=============================~ 
li hücwnlara intizar etmektedirler. jinlahti mevkilerini z.aptetmişlerdir. nnın siz.in zilleri tercih etmeslııın sebe - lngiltered9 bir ihracat Mançuko im para torunun 

F'inlandiyo.lıların Sovyetlerin körfez Trongsund kalesinde uzun menzil • bine? .. 
dt>ki buz üzerinde ileri hareketlerini H J batarya top ve bir çok mit ralyöz - Gayet basit .. bizim ·yaptığımız ziller- heyeti kuruldu kayın biraderi katledildi 
püskfö·ttüğü kay<ledilıiyor. Bataryalar ttifek obüs ve mermi ele geçirilnıiştir. de, ötekilerde olmıyan bı.r ahen!c. var - (Bı:ı~tarafı ı inci sayfada) Şanghay 5 ( A.A.) - Mançuko fm-
lbuzu bir noktada delıntş ve bütün bir Diğer mmtakalırd« mühim hiç bir dır. Ve bütün caıbandlar bu. ahenge 8.- rinin °fstihsalatile alakadar olmak, bun- paratorunun kaymbiraderi tMınınıt 
Rus bölüğü silah ve ağırlığile kaybol· h!dise yoktur. şıktır. ların verimini arttırmak ve lazım ge - avukatlardan Wuc'lıilum beynelnülel 
muştur. Tayyarelerimiz düşman k:ıtaatınm - Bu çorba değil ki, yağı, biberi fllZla len tedbirleri ~lmak üzere. aynca ih- mmtakadaki evinde dün meçhul bir 

Sovyetler en ziyade Polanjoki'de a~kert hedeflerini bombardıman et - olsun da daha leziı bir hali! gelsin! racat gruplan vücude getirecektir. şah!s tarafından kurşunla öldürülmüt-
zaytat vermişlerdir. Burada.Ki zayiat- miştit. - Hakiki sebebini size söyliyemem, Nazır, harbi kazanmak için İngil - tür. 
la rı 12De kişidir. Düsrnan hava kuvvetleri gözükme - bu bir meslek sırrıdır. tereni'l paraya ve muhtelif eşyalara Cinayet derin bir heyecan uyandıl'-

Fin tebliği ml§tir. • - Zillerinizi neden yaplyorsunuz? ihtiyacı olduğunu söylemiş. bu ihtiva- mıştır. Avukatın bir çok düsmanl:m 
lI 1..4 k. 5 (AA) F' l dt t b 200 b'n ·· fillil - Bakır ve kalaydan~ içine bazı mad· t · t k . . d b . f ti ~ t . . . A . : _. ~ ;,ın -ı · · - ın an yı e 1 gon k .. .. 

1 
ade- c• emırı e me ıçın e. alrıc1 care e vardı. Cınayetm sıyası degıl, şahaı 

lilri: Kopenhng 5 (A.A) - Finlandiy:t deler daha . oyarız. Butun mese e m ve eşya mübadelesine kuvvet veril:ne sebeblerden ileri geldiği zannedilmek.-
- Düşmtm dün bütün gtin. Vlipuri kör için göniillU kaydine bütün Skandinav ne su verebilmekte.. . .. , . si lüzumunda ısrar eylemiştir: tedir. 

fezi adaların~ ve bu körfezin şirnaH yada faaliyetle devam edilmektedir. - Nereler14, ne mıktar 7.U gonuerıyor- Hat ib, bu gayenin tahakkuku için 

garbisin<leki y rım adaya mütemıull Simdiye kadar 150 bin İsveçli, 50 bin sunuz? fngiliz milletınin bazı mahrumiyetlere Alman • Sovyet hududu 
ttıaı-ruzlar yanmış ise &!!. birçok nok - Nol"7eçli ve 4 bin Danimarkalı ı:önüllil . -.Nasıl Türk tütünleri, Küta~!a çi - katlanmflk mecburiyetiınde olcluq:unu. 
ta1rrda püskürtülmüştür. Di~er n'Jk • kaydedilmiştir. :l~r~m~şhursa, ~er taraf:: da D~~a:~ dahiJde her aradıihnı belki de bulamı _ kat'İ surette tahdid edildi 
ta:larda muharebeler devam etmt:?kte· Taymisin bir makalesi rı Y e nam azanmış · yacağını kaydettikten sonra, sBzl€rini Moskova 5 (A.A.) - Sovyet - Al -
dir. Lo~dra 5 ( A.A.) - Reuter : en meşhur orkestralarında,.llcazb~dkla ı- bitaraf memleketlere hitab ederek, man merkezi hukuk komisyonu aşağı-

E ki T t i . w nnda fanfarlarında bizim zı erunıı; u -
VHpurl körfezile vuo neht'i crra- ayrrı s gaz.etes neşrethği fevka13- ·1 lrnakt dır M r Paris operasl or • bunları İngiltere ile olan ticaretlerini dald tebliği neşretmiştir; 

smda da bütün gün müsademeler da - ~e heye~~i bir makalede ezcümle şöy =~asını:. zili d~t bizim mamulilttan· arttırmaQ:a davet etmiş, biz siıin mal· Takriben 1500 kilometre uzunluğun 
vam etmiştir. Finlandiyalılar mevrl - !) deme := .. dır. lanmzı alacağız. fakat sfz de, sızın ~ Alman _ Sovyet hududu boyunca 
Ierine sahih bul~nm~ktadır: Sovyet - P'!.Jl harbin~n maı:asmı an - _ Ne kadar sattığınızı söylemediniz! ihti~arJnız olan malları başkasından a- hudud işaret direkleri tesisi işi, 27 Şut 

Taipa1l" nehri ü:rerınde düşman. top ~Mn~mak :nnettfr. ~landırı. kendi - Bu da meslek sırrı .. işin fenası çok lacamnı1,a bizden alınız. demiştir. bat 940 tarihinde bitmiştir. 2820 i~ 
çu yıpratma: ateşlle Jktifa etmekte • Ukml yettn ~nd dfaha ııyade !ngıllz top satllrnaz. Çünkü zil çok dayanıklıdır. En Harbin devamı müddetince harid ret diregwi dikilmiş ve yeni he.dudun 
.a· ra arını mu a aıt. etmektedır. Fınlan- . B .. d f ticare4 • l · d t b'k edil , ı b w • • 
uır. k .. . az on, on beş sene gıder. u yuz en az.. • ış erın e at ı eceK o an u heyeti umumiyesinin tapografı harıta-

Ku-:hmo rr:lJntakasında muh11.rebe1er diya zuJ;ne &rşı yaptığı mudafa_.a 1le la satış olmaz tabii .. Harb kara büsbütün usulfin teferrüah. bu akşam bir Beyaz sı çıkarılmıştır. 
ö.e"am etme1dedir. FinlandiyalLlar Sov bizznt bızlm d~vamızı kurt~aga ça- kesad kattı. Mesela Almanya müşterimiz Kitabla neşredilmiştir. ----------
y-etlerin mukabil taarruzlarinı püs - fo~maktadır. Fınler Sovye~lerı zayı: - olmaktan çıktı. Lakin ben birçolt mem - Söz derleme dergisi 
:ıtürtmüşler ve müteaddid mukavemet latmakfa ve AJmanyaya gıder"'k bı ze leketleri d<>laştım. Hepsi zifü:re hayran Komedi Fransez artl•stleri 

karııı kullanılacak ()}tfn. muazzam mik· oldular. Bı'lhas.sa Amerika, Japonva müa. Ankara 5 (A.A.) - Türk Dil Kurumu noktala'rını işgal etmişlerdir. " ~ · ... r } Genel Sekreterliğinden bildirilmiştir. 
Dün. bu mıntakada, düşman zayiatı tarda petrolü kendi taraflarına çevir - terimizdir. ge ıyor ar l _ 1933 denberi bütün Türkiyede 

500 neferi tecavüz etmiştir. Dı,(,er böl- mektcdirler. Kendilerine minnettar - Amerika elbette müşterimiz olacak.. Paris 5 (A.A.) - Komedi Fransız ar-
"' yapılmış olan söz derleme seferberliği -

gelerde iş•ara değer birşey yoktur, hğım!Zl bildirerek mükafatım vermek Cazın orada tevellüd ettiği düşünülür, tistleri, Balkanlara ve şarki Avrupaya 
nin verimi olarak kurumumuz merke • Denizde, Finlandiya körfez.inde için bu tek sebeb bile kafidir. Fakat boş Amerika musikisinin gürültüsü gözönil- gitmek üzere öbür gün akşam Paristen . 

1 
• 

1 
. d d k 

11 düsrnamn bir çok taarruzları püskür - milnaks.salarlıt kaybedecek vaktimiz ne getirilirse, ne kadar ezili e ihtiyaç ol- hareket edecektir. zıne geımış 0 ~ v.e yur um~ a ku. a • 
d . · · · Tu . nıldığı halde şundiye kadar lugat ıtap-ttilmüştür. Fm1ı:1n ıya tayyareleri Fin- yoktur. Eski harblerin tanhmı okuya- duğu ko!.ayca anlaşılır. rne esnasında, komedi Fransız Zag· . . . 

landiya göliinün buzlarına giren Sov - hm: Kuvvetleri dağıtmak korkusunun Ben bunları zihnimden geçirinciye ka- rebde, Budapeştede, Bükreşte, Atinacla, lar~dua ve. ya~ dı~e ~e.rnış kelune • 
yet kollfirmı mitralyöz ve bomba ate- ne bilyük imkanlar kaybettirmiş oldu _ dar zilci muhatabım da 'izahatını kesmi§ Bellgradda, Sofyada, İstanbulda, Anka- len gost~1:1° fışleı:. uzerınde ışlener~k vil-
şine tutmuştur. ğunu. taü derecede tehlikeleri ctöze al· değildi: • rada, Şamda, Berutta oyun verı~cektir. c~~a ?e:ın~en eSoz derleme dergish nin 

Srıvyet tayyarelerinin faaliyeti Kı- manm hiç ehemmiyeti olmaclığını hay _ Amcrikada bir rnukallidimiz zuhur ·~ · . bınncı cildı bastırılmıştır. 
reli berza'hmda ve Lııdoga götünün retle görürüz. etti: Fakat ben vaktinde müdahale et - sektedar ettıgınden şıkAyetile bitirdi. Bu birinci ciltte ca. b. c. ç. ve d.,. harf-
rnı ntak:asmda birkaç UÇUŞ3 inhisar et- Menfaatimizin. maddi ve mnnevt tim. İmkanı yok A. Zilciyan, K. Zilciyıın Bence bu netice gayet tabiidir. Cümle lerile başlıyan kelimeler to9lanmıştır. 
nıistir. menfaatimizin nerede olduğu aşikar _ kadar mükenunel zil yapamaz. alenrin zaten etekleri zil çalıyor. Söz derleme dergisinin ikinci ve · ondan 

i~ıhhati tebeyyün eden bazı rr.alfı • dır. Zil taciri sözlerini harbin zil ticaretini Nusret Safa. Coşku.n sonraki ciltleri de aynca ba.stm.lacaktır. 



6 Mart 
= 

,-r "Son Posta,, nın Hikayesi """~ 

1 Çocuğum ve Kocam 1 
MlllllJIHla.. Çeviren: Nim~t Mustafa ~D .. ltHFE 

- Anne babam bizi niçin bırakıpıkoram gözlerinin yaşını artık tutam• -
gidiyor. )Ordu. 
~enüz dört yaşını bitirmemiş ço - Mubak~m.enin .onunda ayrılmamıza 

cugurn, kocamın gelmediği akşamlar karar verıldı. 
bana hep bu suali sorardı. * - İşi var çocuğum. Gençtim, evlenebilirdim. Beni iste-

Susardı. Faka'1. bir müddet sonra yenkr arasından en muvafık gördü -
ger.e tekrarlardı: ğiim birile evlendim. İkinci kocam içki 

- Anne babam bizi niçin bırakıp içmiyordu, her akşam eve vaktinde ge 
gidiyor. lirdi. Ve b;r daha dışarı çıkmazdı. Ge-

Niçin bırakıp giderdi. Ben de kr.ndi ce bir yere r..ncak beraber giüiyorduk. 
kendime daha rok eskiden evlendiği - Çocuğuma kar~ı da çok ro~fikti. Fa -
rnizin senu;nde" sormaya başlamıştım. kat çocuaum bir türlü ona ıSJnamıyc.ır
Henüz o zaman çocuğumuz doğma- du. Ne yapsa kendini sevdiremiyor -
nı1~tı. Gidiyordu, \'e eve çok ~eç geli- du. Herkesle dost olan çocuğumun ko
Yndu. Ban::ı neş'eli gelirdi. Fakat .'llt- cama karşı soauk durmasının seb~bi -
z• muhakkak isp:rto kokardı. AT~da sı- ni anla?amıvordum: Kocam evde iken 
rada pek fazla s~rhoş oldu~u da vci - mümkün olduğu kadar yanın:ızdan ka
k" di. Kap dan '\" k Jır gibi girer. anla - çıyordu. 
şı1maz b:rkaç kel'rne sövler. ve güc; - Bir eün akc:am geç vakit kocamın 
H.ikle rnyunup yatardı. En fazla sar - eve dönGşünü bekliyordum. Çocu:fom 
hoş o1rluğu giinler<le bile beni kırına - res;n.li bir mecmuırnm resimlerine ba
nıı~tı. Fena- hır söz sÖ) lediğini hatır - kıy'")rdu. Bir ar.alık mecmuayı b!raktı: 
l&nııyarum. Fakat böyle y~anıak ta - - Anne! 
harnrnül edilir sey değildi ki.. kocam Dedi. 
meyhanede .. hem de her gece. - Bir şey ml s~yliyeceks!n? 

Tahammül ettim. Çocuğumuz oldu. - ·· Hayır. 
Aramıza karı~an ya'nunun onu bu fe- Gene mecmuaya baktı. Bir rn~iddet 
na itiyad<lan vazgeçireceğini ü~id et· sonra 1::ıir k~m~ daha. 
~i~tim. Yanılmışım .. kocam gene ayni - Anne! 
ır.sand!. Gene her akşam (feç ve sarhoş Dedi. 
olarr.ik eve ediyordu. Yalvarchır~ kcn- - B"r ~ey &oyliyeceksen sövle. 
disinden [ıyrılacağımı söyledim. Ağla- - Anne bu babam bizi bıraktp g.:r -

SON POST.& 

Bir doktorun ganluk 
notlarından 

Saçkıran/ar 
Başlıca Jkl nevi nrdır. 

Bir:!Jine •Peladea derler. Bunda u.o _ 
lnrıı1 dökillduAü yerlu bembe1az ve çok 
d.~zdür. Yaıu saı.üx .kökünden d~m~
tur. Başta ve yiı.zd.e yani bıyık, sakal ye 
kaşlarda ~·er yer beyaz levhalar h.ı.llnde 
görülür. Digc.rı Tr1kof1s denilen l!ltHdiI. 
O da saçları aöku fak.at bu ne.,'lilde 
saçların :!ok.iıldütü yerlerde yara çıban 
ve ~ıyrını.ı "·ardır. Her saçın dll>iud~ ce
raha LU kabuklar görülür. 

Bu ne'fi saı;loranlar çok slrldır. Bl _ 
rincl nevinde sirayet meselesi ç::k mü _ 
nakaşa edilebilir. Hatta hiç sru-ı olma 
dığını iddia edenler de çoktur. Son 8f' : 

nelerde Pelade in yani birinci ,;ıevi aaç
kıranın haı · cı detti dahili tesirlerle meı-
dana ı;ı.:lcllği sabit olmuş glbtdlr. Bazı -
la ··ı, r.en-elerdek, dişlerin bozukluğundan. 
bazıları da ifrazatı dahiliye gudde.erinin 
vazifeıuine mıitealllk: bozukluklar, bazı_ 
lan da asabi tesirlerle meydan:ı geldi _ 
ğ!n. lddıa cc"erler. Belki hepsi doğrudur. 
Pellıde'ln vc.;.i ve münteşir şekiller ay _ 
l:ırla devam edeı. Blr lk.1 sene Jevam e
den şeltillerı Yardır. Fakat sonunda he
mr~ en münt~ fekilleri bile Jylleşmet.. 
te~. Tedavisi uzun, muannld ve miU _ 
içtır. Net1cesi dalma 4l!a olduğunda.o 
b.ı.kmamatı 'i'e ilmidJ kesmemeliJtr. Kü.. 
çuk ve basit ve mahdud Pelade'lP.ıin t.e_ 
d:ıvisl ıncvıildir. Elektrlk tedavls~ ba _ 
zan daha sert ve yakıcı maddelerin tah
rlşl saye.sinde kılların yeniden meydana 
geWğt görülür ve hastalık da bÖyıett 
.:yile<>lr. 

Cevab istlyen okuyucıılanmın posta 
ı>ul•1 yo!lamalannı rica ederim. Aksi ıı.ır._ 
dirde i<;tekleri mukabelesiz kalabilir. 

~1rn, kavga et1im Bafrırdım. Hepsi na- ~m olmaz mı? 
fj]e 1-:cni sükı·ınet]e dinlerdi: - Niye çocuğum. bize ne fenalık f.- ı "---------------J 

- Senin ıstediğin gibi olsam ne 3,·i. divor~ ............................. - ................... -.._. •. 
olur. · v - Ô!~ki babam her gece giderdi. Bu 

Derdi. Fa.'.ı:at istediğim gibi o~amı 
Yordu. ÇocuP'umun ikide bir: 

- Anne babam bizi niçın blrakıp 

d:ı rj'c;:n. 
Göz1eri yasarm.ı.ştL Kucağıma 

ok~adım. · 

aldım 
Ankara borsası 

-····-Aç\1ş _ KRpanış ti Mart MO fıaUan 

Sayfa 9 

.SOb Posta. mn tarihi tefrikası: 161 

BINBİllDIRIK 
BATAKHANESi 
'·+ ,. , · - • . !"':"<r-.. .. ..... ~ ·. , .. • •• 

:ı azan: Reşad Ekrem 

Esrarengiz misafirlik 
Kimse ile de konU§IDAdı. Yalnız, her- rek hazinedar ile göz göze gelmedi. Ha

gün ancak bir defa, hazmedara uğrayıp zinedar kağıdı açmadan sordu: 
İbrahim ağanın kahvesini ve şerbetini ' - Hay devletlıi ağa, Hüseyin efendi
içti. Söz arasında, Gümrükçünün cömerd- miz devlethanesine ne zaman gelir? .. 
liğinden, filicena.blığından, büyüklüğün- Yandım Alinin Kasını ağa dediği be· 
den bahsetti; öyle ki, bun!arı söylerken riki ada!l4 gayet lakay1d görünerek: 
kendisine Hüseyin efendinin eski, sadık - Bre hazinedar ağa Hüseyin efendi· 
ve mahrem bir dostu edası veriyordu. miz bir dünya cennettedir, huri ,,e gil;. 
İbrahim ağa, efendi hazretlerinin bulun- man ile gül ve gülistan saiası edip bül· 
du~ yere kendisini de götürmesini bir bül dinler... Bre ağa fırsat elde iken 
kaç defa tekili ve rica ettiği ha.lde. Yan- meclis bozulmaz .. körpe kuzucuklar vo 
dım Ali, ya işitmemezlikten geldi, yahud, vahşi ahfilar her zaman sine tuzağına 

cBir kere kendisine sorayım da... Bre düşmez ... Bre o efendi altı aydan eksiğe 
ağa eteneli J:rirkaç günden beliti gelir .•• j gelmez; sen hemen Perşembe gfu\lcri 
Bre ağa efendinin meclisi halvettir, sıire Hüseyin efendimize keselri hazır et ... 
bülbüllerinden gayri kimse yoktur ... > Hazinedar İbrahlın ağa adamm getir
gibi cevablar aldL j d~ği kağıdı açıp o_!nı~_u._ Hüseyin efendi-

Gfunrü.kçü H~yin efendinin esra- mn el yazısını, mührunu ve parmak izi· 
rengiz misafirliğinin ilk Perşembesi idi, ni derhal tanıdı. Bu, birinciden bemen 
konak balkı, gene kulakları kirişte, göz- farJ{sız bir mektubdu: 
leri sokakta bekleşiyorlardı. İkindi ile cBenim canım hazinedar ağa. Kağıdı· 
akşam arası, örıü sıra al kaputlu ve al mı ve nişanımı getiren ağaya iki yüz al• 
keçekülahlı iki Macar kölesi yürüyen tın veresin ve bir çift gül yüzük ve oo 
ala bir ata ıbiruniş ak sakallı bir ağa ko- çift gül küpe ve o ağanın kendisine mü· 
nak kapısının önünde durdu. Köle1er atı nasib hedaya veresin ve dahi bizim ta. 
binek taşına çekip ağayı attan aldılar, rafımızdan bir sual etmiyesin. Baki selA· 
ağa kapıdan girerek ilk rasladığı bir u- met bad. 
.şağa: cİmza: Hüseyin Abdullah:o 

- Bre oğlan tiz beni hazinedara bu- Hazinedar İbrahim ağa bu mektubu 
lu.ştur... da Gümrükçünün birinci tezkeresinin 

Diye emretti. yanına, sağ\am bir demir sandık ıçme 

gidiyor? 
Demesi de 'ıireğimi sızlaıtıvordu. 
AYnlmak kar.arını verdim. · 

* Çocu~um artlk ikide bir tekrar edi
yordu: 

Konağın içi karışıvermişti. Gümrük- koydu, kilidledi. Sonra, konağın, yer al• 
çü.nün hemen bütün kapısı kulu balkı, tında taş bir mahzenden ibaret olan ha· 
konak kapısından hazinedar dairesine zine odasına giderek efendisinin istediği 

t-------ç_EKL __ m ______ _. kadar uzanan yol ve geçidlere birikmişti. kese ile yüzük ve küpeleri hazırlayıp 
Meçhul adam, kendisine şüphe, merak ' getirdi. Paraları Kasım ağanın gözü ~ 
ve hatta korliu ile bakan Hüseyin efen- nünde de bir kere saydıktan sonra kc-. 
dililere birkaç adımda bir gayet mağru- seyi kapayıp mühürledi Ağa kese il& 
rane selam veriyordu. Bu ağa geldiğj mücevherleri kuşağının içine indirince 
zaman serseri Yandım Ali de hazineda- kalktı. Kendisini merak ile bekliyen ko· 
nn yanında bumnuyord.u. Hemen ayağa nak halkının arasından, geldiği gibi, et. 
kalkıp misafirin eteğini öptü. Beriki de, rafına mağrurane selamlar vererek i 1er
mağ.rur tavnnı bozmadan: ledi. Al kaputlu ve al keçekülahlı M.acaı 

Bir sabah o e\·den çıktıktan biraz 
sonra. Ji.izumlu ec:vamı bir varze ~ny
dum. Çoruıiumu aldım. Ve bir daha 
cfönmemek ~1ze··e ben de ev<len çıktım, 
annemin evine giWm. 

* 

Lt>rdra 
- Ar.ne bu babam bizi bırakıp gi.t - Nl'~·-Yorlt 

sin olmaz mı? Para 

Günden güne sayıflıyordu. İştiha - M!lano 
S!?d-. Doktora götürdüm. llAc vedim. 
Heı.ısi mıfik.. ne yaıpsam fayda etmi -
yoı·du. Ahlakı da bozuluyordu. Sokak-

Cennrt 
:Amsterdam 
Brllbel 

AÇ'llı4_Kapıu:uf 

I l!lterıın 5.24 
100 Dolar 130 19 
100 l'ran 2 8837 
100 Lint 6 805 
100 lrnç. l'r. 29.2725 
JOO Florin 69.~ôU 
ıoe s..ısa 22!04 

1\fohake:m.ınıi7 görüJUyordu. ta çocuklardan öğrendiği fena sözleri 
AUna 
Botya 
Madr1d Kocam mahkemede idi. Ba . .: ö•ıüne hep kocam.ı söylüyordu. 

eğik otunn·ordu. Hakim baı;a sord·1. * Buda~ote 

100 Drahmi () 97 
ıoo ı..n ı 6075 
100 Peçıta 13.35 
ıoo Pense ı:ı. 55 

- Berhurdir ol oğul .. el etek öpenle- ~fileleri, kendisini fevkalade bir hürme• 
rin 90k olsun, sana Hüseyın efendimizin ıle karşıladılar. Atına koltuklayarak bin. 
sellm.ım getirdim dedi. j dirdiler. Hüseyin efendi konağının y. 

_ Sağ ol K un .r. f d. . ·.l: naşmalanndan iki genç, belli etmiyere1' 
as a6 a, e en ım ıyıuır k dil . . t kib k . . infallah... en .erını.. a etme ıstedıler. Fakat. 

C Bültrtf 
evab verdi;n. Koc<ımı anlattı n Ko - - Anne bu babam bizi bırakıp git - fl•1gn.d 

ıoo LtrJ 0.61 '1'5 
100 Dinar 3.0825 

. . _ j daha ılk koşe başında Macar köleleri yo. 
- Vallah efendımız İrem bagında sa- lu kapadılar: 

caın b:ifün sciv~ediklerimi suküne11e sin olmaz m1? 'J'oi:oh•m• 

dinledi. Haki~ ona hitab ettiğı zam~n İçimde ukde oluyordu. Çocuğum ne sıc..":tıoım 
100 Yen il.3SS 
ıoo ineç Kr. 3l.\lSS 

Yalnız haldme baktı. Ve bana döndi.i. olcıcakt:. Ya ölürse ... 
Gözleri buğulcmmı~h. Belki de gör - Artık ben de çocuğum gibi i:züntü 
'" ·~vordu. Ve su,.tu. Hakim birkaç de- içinde idim. Sinirli olmustum. Hiç 
fa: ~ı @Jtl! yoktan kocamla kavga edi;orduk. Bır 

Esham .,.. tahriJAt 
Erg ant 19.95 

19.75 
71.-

faHaür~r .. d. ....__ah. _ w 1 - Bre yiğitler alarga ... Bre yiğitlS"t 
azme ar ı.or ım aga ne yapacagım . 

şt Y dıın Ali k d 
gerı... Bre bu sokakta saman arabaSJ 

1938 % ı tkramJ~i 

1938 3 5 ha.z1ne tahvili 
Ş8J1n1ll ı. an ye uyara o a e- d .1 . .

1 
t 

,_ Jı... •• 0_~ı.: d 

1 
evrı mış geçı mez ... 

. --:-- . Ce,·~b \·ermiyecek misiniz, ken - ak:am gene kavga ettik. Kocam kapıyı 
dmızı mudafaa etmiyecek misiniz? çekip gitti. Cocu~un o andaki se -

e.a. vytü . .ot:.1·.uu ona a: n· ba- d 1 Ell · k _ . . ıye gır ı ar. erı ıhçlannda idi • 
- El etek openlerın çok olsun .. sızlere Afü olan ag-ava gelince kösey· do·· ·· 

H 
· f . . . • . . . , :ı: ı nmuJ. 

Dediği hal~e cenb vermedi. . vinci hiç gözl€rimi.n önünden g.itn-:.iyor: cuğum şimdi altı yaşında. Kocam eve 
füıeyın e. endimızın selamını getırdım, gözden kaybolm~; ve muhakkak ki. kö. 

efendimiz Irem bağında safa sürer··· şeyi döner dönmez de hayvanını dörtna. 
Avukatım .ırnnuş.rnaya•başlsmıştı. Iş -- Anne bu babam gitti. Bir daha Jdi w. l-s ban ha 

te 0 zaman kocanım baışı harekete gel- gelmesin' geç ge gı a~amlar a kıyor: 
<H. Avukata ve bana sert sert baktJ. Diyerek kucağıma atıldı. - Zarar yok anne. babam ne olsa 
Fakat hepsi bu kadar. Avukat. evde * 'gelecek ben beklerim. 
Unutulmuş bir cocuktan bahc;eclerken İlk koc::ımla tekrar evlendim.. C'o _ Diyor. 

Dedi ve koynundan bir kağıd çıkarıp la kaldırarak izini kaybetmişti. Hfü:eyin 
hazinedara uzattı. İbrahim ağa kağıd1 efendililer, kö1e1erin bu ihtarı üzerine 
içine fÜphe ile kar~ık bir korku düşerek geri dönmeği en uygun bir hareket bul
aldı. Yandım Aliye baktı. Serseri deli-! muşlardı. 
~ ise, başmı başka bir tarafa çevire- (Arkası vur> 

Hulki Soyer bu işi behemehal alınalı 
\le karlı bir şekilde bitirmeliydi. 
Akşam eve yelince işi anlattı ve ka

Ynıpederine hitaben: 
- Öbürgün beraber gider, münaka

saya gireriz. 
Dedi. Kadınlar, alakadar bile olmu· 

Ye>rlar, yahud öyle görünüyor1ard1. 
Filhakika bir gün sonra erkenden ev

den çıktılar. • 
Husu.si otomobile atl:yarak komşu vi

layetin yolunu tuttular. Fakat tali bir 
defa tersine dönmüştü. Üç saat yol al
dıktan sonra yolda, Jastiği patlamış bir 
otomobilin tamir edildiğini gördüler. O
tomobilin önünde gittikJeri vilayetin 
başmühendisi duruyordu. 
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1
Sihirli gOz konuşuyor! 

. f Yazan: Zeynel Besim Sun i-
tik tamirini beklemekten ........ , __ ı.....,,,.,.,.,- l K ed · · b . 

1 
hendis te . . . lll&.LMl.11 "";'"u: a~ınp erının u ~yhası Hulki verdiler; kapı içeriden sürgülü idi. 

otomobile jlnnce m.akineyı Soyerın aklını bqına getimUfti. O da Hulki Soyer, ağzını kapıya yaklaştıra-
döndürdü ve geldiji istikamette ilerle- koşarak içeriye fi.rdi ve aşçıbaşı ile b~ rak hafif bir sesle: 
meğe bqladı. likte yatakta yatan kaynanasının U-'--ı-e Bu bekl · ınun - Hasibe aç; dedi, 90nra fena yapa-

enrnıyen inkisar, Hulki Soyer- bir kaplF.cı yırtıcılile atılınala miUıeyya 
de, çalışmak kabiliyetini gidermişti. Süleyman Dogrw an tutarak: nml .. 
Baş.müh di · b -~ Seıt yoktu. O zaman bakkal çırağına 

. .~n s~ ha.1Hı.ktan sonra do~ru - Dur; dedi, ıöreceğimm görd6k. bttab etti: 
evme yoneldı ve ııa.bahleyin Baat sekizde Hiç gürü!tü etme. Yukarıya Mkalı.mL İ 
ayrıldığı kapıya saat 14,30 da tekrar av- _ Fakat?. :s· - Bu kapıda bekliyeceksin. çeridcn 
det etti. kimse çıkarsa seni polise verırim. Gayet Hulki Soyer derhal, otomobilini dur

durarak, yere atladı. Başmühendis ken-
disini tanımakta gecikmemişti: Bay Süleyman Dojrar da, damadının 

- Günaydın Hulki Soyer, münakasa- l!Pi.ikutuna uyarak, ses çıkarmıyordu. 

- Hesabı sonra görürüz. Bunlan ol- iyi 'tanıdığım için kaçmanda faydıt yok-
du.ğu gibi bırak, .beraber gel... tur. Dediğimi yaparsan seni serbest hı-

Sabı1t &fÇlb8.f1 upsan benzile sabık rakacağım ... 
Ya mı?. Bahçe kapısından airerek Ilttlediler. 

- Evet efendim.. Bay Süleyman Dofrar, eski itiyadın sev-
- Geri bıraktık. kile, nuıtfak yolunu tuttu. Hulki Soyer 
- Anlamadım efendim. de derin bir da\gınlık içinde kendisini 
- İnşaat ,geri kaldı Bay Soyer; Ve- bilmiyerek takib etti. 

.-Alet öyJe tensib etti. Yürü.diller. 
- Fakat gazetelerle... Süleyman Doğrar, anlaşılmaz bir işti-
- Evet; yeniden ilan yolladık, geç yakla, sabık odrunnın penceresine, milte-

kalıruş, bugün çıkamadı. Yarınki gaze- bessim bir çehre Jle, yanaştı ve anSlZUl 
telerde çıkar. . . ağzından bir sayha fırlatarak bir ok gibi 

Bay Hulki Soyerin içinde bir cehen- kendisini mutfaktan içeri)'9 attı. A§Ç'I
nem tutuştu, fakat belli etmiyerek ser- başının odasına mutlaktaki ara kapıdan 
rnühendisi otomobiline davet etti. Las- girilirdi. 

efenjisinin emrine itaat etmişti. Yavaş. Ve elile kayınpederine cgeh işareti 
yavaş orta kata çıktıklan zaman bakkıııl yaparak üst kata seğirtti. 
çırağının kapıdan kaçmak üzere oldutu- ~ğı.daki kon~malan az çok işiten 
nu görerek yakaladılar: Maryora yatak odasının kapısma çıkmış, 

- Kimin ocfasmdan çıktuı, çabuk tlÖy- elleriJıe iki meye tutunarak kapıyı vü-
le!. cu dile k.a paIIllftı. 

Korkudan tir, tir titriyen delikanlı Hulki Soyer birdenbire kansının sol 
kendiJrlnde inkAra mecal bulamadı, açık- kolunu aşağıya çekerek odaya girdi ve 
ça itiraf etti: muharrir Şevket Toprakla karşılaştı. 

- Hizmetçi Eleninin odum.dan!. Kaympederle damad tekrar orta kata 
o. sırada bir kapı gıcırtısı olur .. gibi bir i~dil:r ve bakkal çırağını savmak için 

ses ışitildi. HuUd. Soyerle Suleym.an dil doken hizmetçi Hasibe ile uşak Öme
Doğrar soldaki kapının tokmağını çe-1 ri yanyana yakaladılar. 

Mesele tavazzuh etmişti: Evin seke
nesi cElkasibi habibullah> emrine cLeb
beyk zeni icabet> olarak e1birliğile çalı

şıyorlar ve Hulki Soyerle Süleyman Doğ
rara zürriyet teminine uğraşıyorlardı. 

Hulki Soyer bakkal çırağına izin ver
dikten sonra Eleniye, Hac:ibeye ve Öme
re çıkışmağa başladı; ağzına geleni söyı
lüyor, mütemadiyen tehdid1 er savuru
yordu. Nihayet: 

- Bir daha görür veya işitirsem hepi
nizi mahvederim. 

Dedikten sonra kaympederini yukarı
ya göndererek kendisi aşağtya, mutfağa 
gitti. Aşcıbaşıya: 

- Şimdi defol. 
Emrini vermeğe lüzum kalmamıştı. 

!:şyasım toplıvan adam. nten hart'kete 
mühE>vva bir halde idi. 

O gittikten sonra kayınvalidesini ala

rak ;rnkarıva çıkardı. 1ı.foharrir Şevket 

Toprağa kin dolu bir nazar iırlattı. Bu 

bakı~a görmemezlikten gelen Şevket 

Toprak sessiz, sadasız merdivenlerden 

kaydı. Hulki Soyerin istediği ôe zaten 
bu idi. 

Kaynanasını, karısını ve zangır zan,. 

gır titriyen kayınpedeı·ini uzun, uzun 

süzdükten sonra söze basladı: 

- Sana söylüyorum Bay Süleyman 
Doğrar!. 

( A rkır..ı oa:') 
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(Memleket Baberleri) Maraşın yirminciknrtuluş yılı 
G ı.b ı d · ka ı ı· ı· ("" .................... ___ .. ........... -....... " coşkun tezahnratla kntlulandı e } O U a IS Il ıaa ıye } I Memlekette mevcud i 

: çuvalları itina ile İ i kullanmamız lazımdır : Şehrin nüfusu gittikçe arbyor, birçok yeni köyler 
yapıldı, birçokları da genişletildi İskenderunda.n a.ldıRmuz bir nıektub, İ 

bugün pty~a.aa mevcud bir çu~al !ık- 1 
danı ve çuval flatıanrun gittikçe yük- : 
selmesine tenuuı etmektedir. Deniliyor 
ki: 

c- Bu -vazıyet kar11.&1nda biro.>ıı: güm. 
rük ve i~kelelerde mevcud çuvall.um kuL 
lanıhşları suilstimale utramaktadır. çu_ 
valların içine konulan mallar 50 lll 120 
kllo arasındadır. Elli kiloluk bir çuvalı 
hammallar kıüdırırlten ellerinde bulu -
nan sıvrl demL.· çeııgellerıe delerek o -
muzluyorlar. 

Böylece herhangi bir çuval t..aam1 üç 
defa hamma.Jın omusııııktan ıı~çtikten ! 
sonra ıskartaya çıkıyor ve bk daha kul- 1 
ıaıulmıyor. Vapurlarda, trenlerdo, ma • 
ğazalarda banımallar hep_ bu 1tancalar1 
kullanıyorlar. Kanca tak1lınca bazı çu_ 
valların tamamen parçalandıtı v!kldir. 
Şu halde: 

_ Hasan Bey benım bir 
küçük çocuğum var ... 

. . . O kadar hastalıklı 
bü yüyor ki. •. 

. . . Hergün yeni bir der-
41 çıkıyor .. . 

Hasan Bey - Kinayeli 
konuşma, çocuğundan mı, 

yoksa yeni köprüden mi 
bahsediyorsun? 

Zelzele ferAketzedeleri için 
çift ökUzU toplanıyor 

sir vilayeti dahilinde mühim miktar 
da çift öküzü ınübayamsına ba.şlenmıt 
tır. :g:ayvanlar veteriner müdilrHlğO 

marifetile sat•n alınmaktadır. Satın a· 
lman haY':anlar tevziat mıntakasırı.a 
parti parti gönderilecektir. İlk parti o 
larak 50 hayvan sevkedilmiftir. 
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Şelırin i ar · ş.eri mi, korunma S P O R 
İŞieri mi daha lazım? Mekt8bler arası kır 

(llıoıtarafl t hıd --) ketir.den ziyade blı ı.sJah işidir. Em bina koşuları şampiyonası 
d k mevcuddur. :Mısırçarşı.sL İçtndeki dükkiın Mek!ebler arasında .seri halindeki kil' t"-

lundı.r. Böyle havatl zaruretler urur en iml"k dil ır: iı:aldı·ılaca~ v ı1 denilen enkaz ıst· "' • ere · şnllln::ıın şamplyonaaı Pazar aabahı gaa.t 
fehri (Üullettirmeğe, imar etmeğe ça - heyeti wnumiyes1n1n esa.ıı ııtill muhafaza e. 10.30 ds Kadıköydc yapılacaktır. On yedi 
Dımanm lll1W mı!> dilerek harici bir tamlr ve dalrlll modern te- mektebin yarış sahMına ıönderdili 171> aı.. 

Vu.ifeye baıladığı günden itibaren stsatl3. halkın ve piyasanın en arurl bir ih- letJn büyük bir zevk ve heyecan içinde ya_ 
auıtbuatı kendi.sine en faydalı bir yar - tiyacı karşılanacaktır. pacakları yanş ender seyredllir olı mllsa _ 
fırncı olarak seçen doktor Lfrtli Kırda!', Açılan meydanlar meyanında ınaliim oı. baka clacat:tır. 
4'lin bu mesele hakkında matbuat mü - duğu iızere Emlnöntl ııaha.sı harbden çok 4-0DO metrem· yol üzerinde mekteblerlnln 
lrıessillerile uzun bir konuşma yapt1. Ra- önce başlamıştır. Bugün blzim yRptığımı:z renkleri tçin yarışacak: atletlerin punnla 

1 
b:ışl~an bir işi yürütmekten ibarettir. derece almaları maUub olduğundan olddl 

dikal bir şekilde pasif korunma tedbire- Barbaros türbesinin etrafında t.ııtlmlAk. et- bir seheb olmadıkça hiçbirinin yar14ı wrk 
l'ini maddeten kari!1'amağa imkan olma- tığımız binaları yıkarak şimdilik meydanı etmemesi ~l11m gelmektedir. Şu he.saba gö
dığına göre, imar ismi verilemiyecek kü- açmaktayııs. Bittabi bunsı tanzlın edilecek.. re hareket hıı.ttından verllecek i.şarttie ya. 
~k inşaata devam edilmesinde bir mah- Ur. Keza Koska caddMini de bugünkü haline rışa ba~lıyacak 170 ıı.tıet, h19 dökülmeden 
ıu k ? b:.rakamazdık.Niteklm Beyazıd meydanın - muvasalat hattına kadar ka.biliyet!ertnin 

r var mı, yo mu... tt·~· k d 
Belediye reisimizin bu husustaki ~ü-. dald küçült adanın kalkması da mukarrer - ye ıgı a ıır ıııutıaka bir derece içın t~ -

L~ tf dir. muş olars.t:lardır. 
fÜncelerini asagvıya aynen alıyoru:ı:. U 

1
• y • Taksim meydar.ının tevsi.ine geUnce: HÜ- arıs Fener stadının arka tarafından baş. 

kırdar bu itirazlar karşısındaki noktaı künıetim!zin İstanbul şehrine yaptı~ı bü - lryarak. Kızııtopralt, Kayışda~ı caddest, Kı. 
?\azarını şöyle ifade etmektedir: . yük bir fedakftrlı.ltle. kışla ve mii~temilatı 1 zııtopra~, Fen'"rbahçe stadına ta.dar devam 

,, . İr, "c bu!undu~umuz dunyıı vazıyeti s:ı bin lirıı. gibi pek küçük bir bedel muka. edecektır. At:etı<:r atadda bir tur yapara.ıt 
ll'lüna'lebet le yupılan neşriyat meyauınd;ı, bilind~ .şehre bırakılmıştır. Burl..!1 sade 40 • yarışı b!tlrmiş olaeıı.klardır. 
tehr ı " ,_.ı'!' in•ar hamlesi buluııduğu. fa- J.rı>ktebler §!Unpıyona.sımn ın kuv ıetli at-.., · d 50 bin liralık bir murana açılma.j[tııdır. Kıs 
kat k ru ma teabirlerine lüzumu ka. ıır men enkazdan alınan bedel de ilave edl - lctlerl Kaba+aı;, Haydarpa~ Boğaziçi ve 
thcmm yet ve!llmed ği işaret edilerek Is: lertk asgari bir tiilfetle bu .saha tanzim edi- San'at mektf'blnde toplanmış bulunmak -
tanbulun hr.rici alemle ve muhtemel tehlı. tadır. . 
keleılc alakasızl·ğı tenkid edilmektedir. !t:cektir. F.sıı.scn p&$1f korunma. hareketle Ferd n takim blrtnclllği 'bu musabakllya 

İstnnb'1lda filnaldka bir ımar bareketl rinde sehlrlerde büyük meydanlar açılmnsı hususi blr mahiyet nrmekttdfr. 
isi blt ha zaruri görülmekt-edlr. Bunları n daha bir 

aııevcud mudur? Belediye Re ·ıe - Balk& Ü • ı · I' i 
reketlerin dirlianı sıfatlle hemen 'Ura! et- kısım ufak tefek işleri, imar hamle:eri ola. n g reşçı e rma va in n 
h1cllyıın ki h~mJe olarak tavsif edllcb:Jecek rak kabul etmekte ~la isabet yoiıı:tur. YJ. - . ziyaf aU 
nıaalesef bir ıms.r hareketimiz yoktur. pılan şeyler ye.pılmuı elzem olan ve sene?. Vali 
İstanbul "'bi tarihi eserler ve abidelcr_le ık blitçeJerin derp~ ettiği ı.,ıerdlr. Ağleb1 .ıst:mbul .,. :Belediye Reisi doktor 

O' Lutfı Kırdar, altıncı Balk.an ıtıreşlerlne tş. 
dolu büyük ~ir şehı1n imarı milyonlara mu- lhtımal uzun senelerin ihmalleri Te hare - tırak eden mısaflr takımlar şerefine dün 
tevakkıftır. Milli Şefimizin L5tanbul hakkın. ketsizlıklerl bugimkft kımıldamalara fevka- k a ş.:ı.m Tokatlıyanda bir z1yafe\ vermlıttr. 
dak1 yüksek cii.l§i.ınce ve kararlarmdan 11 - ıflde bir mıı.hlyet dfına. sebebiyet Termek - Ztyafet ıeç vakte kadar dnt.m etmtş ve 
ham ve direktif alan hükümeti.miz, bu azim. tedlr Yoksa imar 'lt&knnındaıı. yapılan iş - pek neş'elt bir ,ekllde ııeçmlşUr. 
le 1~e oaşlamış, lıer sene kendi bütç".i.ınden Jer bizzat beni vt 19el&d1yeyi ula tatmin et.. Bugün Mat ı buçukta Beden Ter~ıye.ıl u_ 
beş Uıi on milyon tefrik etmek suretli~ ıstan. mlyen şeylerdir. Baym hem...~rllerlmin de hA_ mumi Müdt\rlü~fı tarafından da T.>katıı _ 
buı imarını başarmağı düşi:inmüş, faka~ har diseleri ayni gözle görmelerini diler ve pa _ yanda bir tiyafrt vsrilecektJr. 
b.n zuhuru buna imkfm vermemiş~ir. B k . sif korunmanın lcab ettırdl~i 'büyük teşeb- '.\l an güreşlerinde derece alanların mü-

Dk olnrak Belediyeler Bankasında .ı Y.l - bii!:ler ve muazzam mMraflarl& bllgünklt kü. k~fatları da bu ziyafette meruimle dağıtı-
J>ıl.ın beş milyonluk istikrazı bir ·oa:jlang;ç lacaktır. 
olarak telakki edcblllrdik. Fakat bıı pam çük h:ıreketlerı karfılaştırmakta ı.sabet ol 

madı~ına kani olmalannı rie& ederim. 
nın bıle henüz tek bır santimine dokunul -
ın nııştır. i~· anbulda. büyük masraflıı.rla büyük ta-

Yen!d~n dört futbolcu 
c3zalandırıldı Boyle olduğu halde görenlere yelmaıarJ-ı. haffuz i,ıerine filhakika fiilen henü~ başlan 

bir lmnr hamle.·! hissini veren şeyl~r !'leler _ nıamıştlr. Fakat büyiik. imar hamleleri dt' Bt>den TerbJyı-aı İstanbul Bölgesi BafJı:an. 
dir? Knr~ılıkları adi bütçeden muht~llt ta • yoktur. Mümkün. ola pasif tonınına tedbl. hğmdan: 
s::ı.rruılarla lemin edilerek asfalt, )>!.rke, kal. rl olarak İst.a&hulda ttk yapılacak ıo, ahşab Aşa~ıda ad an, soy adları, l&:lüpleri n böl. 
t!ınnı vesaire gibi yollar içinde sarfe~tlğ!ın1z mahalleleri ortadan Wdınna.Jttu-. Esasen ge sicil sayıları yazılı bulunan ldnıo.ncılara 
bi: nıilvon !ıra ı.ıe, beş on roekteb; b!: ga - hi;_!{Cunetlmiı; bugünkü vaziyetin ınb ettir. iştirak ettitıerl mftabakala.rde.tl SJihart -
tıno: !>'.:kaç bahçe ve nihayet ~lanlan ve eliği bütün tedbirleri almakt:ıdı.r. kellerinden dola:rı hlKlannda yazılı müd -
11k hazırlıkları =!!:mal edilerek kısmen mü _ İ.stanbulda y;ı;pılan btttün bu saydı~ımı:ıı detler için Genel Dlrektörll\ğftmttz tarafın
~akasaya çıkardığımız ve kısmen ç:ırnrnıak i<ıler, yukarıda da söy~diğl.m nçhlle, sene- dan mfut.baka. boykotu cesaları Ye:Uı:r.1ıtir. 
üzere oldıııYumul bir büyük hastane· bir 'lk d" b'·tç 

1 
d Bu tarihten ıtibare klt1plerin -n hni.emle-

çehi . ' • n ı u e er en warruf edilen küçüle , 
h ~ tı·ı:atrosu; bır stadyom; bir n;:ırakende meblağlarla clcidl ıaJ11ret.ledn mahsultidllr rln bu futbolcu an en& mtlddetl lçlnde mtt. 

ali, Thks1m meydnnmın genişletllmes; Kos q· di k d · sabakalara i~Urak ettirmemeleri ltızumu 
kn Cndde~inin ve Beyazıd meydanının tev - ~ım . ve a ar ayni btttçe içerisinde calı - tebliğ olunur. 
aU; Beşlktaştaki Barbaros türbesi e~rafının ; an. üta~bul brledlyesl bugilnkft mikyasta Anadol11 klübünd&n 1129 Mahmud Hilmi 
açılması; heH11arın kaldmlıırak ye11ilerinln ;:ılr nareket yapmamış olmakla. paalf korun- Ogoş ı ay, B'fikt&ş tıttbünc:t.n T4 !"eni U • 
trışası, refüjlerin t~nzimi vesaire g.bi !şll~r- masun Rrttırmı~ delildi. Panmızı daha man ııı ay, J:yüt. tıtıbttnden 1045 Sı::yfe\tln 
den ibare;, kalmııor mu? mil.smlr bir şe~lda aarfettltı.mıs 1Q1u mu - .Pavlr 2 ay, 'I. Yanı Yıldız kıttbllrıden !004 

"' .................... . Bir 

A.RLON 
SAA TiNiN KfYMET;NDEN 

FAZLA DEGERİ VARDlR. 
Ayni fiata bil' A R L O N 

sat.ti ttlmak kııbil iken 
bHşka saat aram:tğa 

hııcet yoktur. 

Güzel bir hediye 
sunııınk isterseniz 

A~tJn - Pilli ı ve elmaslı 

.A.RLOR 
S .aUcrini takd .ın ediniz. 

S .. lış deposu: lalJ.nbuI, Sultanhamıtm Cıı.mcıb11şı han 1 inci kat. 

100.0 o LiRA 
I.ı;lanbullıı1arın~ mühmel bak.ım.s:z cadde aheze ı;dlldiğinınıl ıörerek ıniıtel\ııyytr olu. Dikran K'1119yan ı a7• 

Ve sokaklardan ne kadar şikayetçi o!dukla. yoruz. ----------------------.:__-----------------------------
rına hergiin aldığım sayısız mektub!ar en Yek.sa paslt korunmanın ehemmiyeti Te 
büyü:ı: bir delildir. Meydana getiril<ın b!rkaç herşeye tekaddüm etmesi Mk\uu:ıdan kfrn. 
Yolu 1.anıansız görecek bir İstanbullu tasav. se ile ihtilAfımız yoktur. 
vur etmıyorum. Büyük imar hliLmlelert tabla.illa hcub so-

Mekteb klfayer.~lzHğinin ıztırabml ç-eken nuna kalmaktadır. o saman da harbin bii
rnen!lekeUmfz lçln beş on mektebin hakik) tün tecrübelerini ııe9lnnlş olarak mü.stak • 
lhtıyacınnzt karşılamaktan ne kad::ı.r uzak bel İstanbulunıuzu yenı ihtiyaQlarıı. göre 
<ılduğunu maarifle ilgili olanlar elbette peJr tanzim ve inşa etmek bnkimı undilitln~n 
iyi bkdlr ederler. lıC.Sıl olacaktır.11 

Muhtelif- mıntakalardı 
tutun ~iyasaları açıldı 

İstanbulun Tabim gibi en muteıu hl:' 
Yerinde yegane küçük bir t.eneffü.s salla.u 
0I:ın b'lhçenin bir miktar genişletll"lle3l ve 
nihayet boyaları dökülerek bir ahşıi:> enk:ıa 
haUne gelen blr bahçe gazinomnun kaldırı
larak yerine; İstanbul hemşerilerinm gelıp 
Ot•~rablleceği modern blr gazino ınşası fs -
tanouı tçln ı:erha!de miihim bir nareket sa. İn.11isarlar idare.sine gelen malOmata 
Yllrno.z kanaatindeyim. 

E.->asf·n tazinor>un ihalesi de harbdeıı ev. göre, muhtelif nmıtalı:alarda tüWn piya-
veı y~p1hrııştı. Bunun gibi şehrin mut.tem sası açılmıştır. Bu arada Aydın tütün 
Yerlerinde birer harabe halinde '.:!aran saha_ 
lnrın küçük masraf ve 1htimnmlarl:ı. halkı_ piyasası da açılınıftır. Fiatlar geçen ı.a-
ınıza ve ı:orukla:rımıza sıhhat ve neş'e vere- neye nisbetle yüksektir. Satışların ha -

Cek blrer bahçe hallne getirilmesi de bitta - raretli .olacağı anlaşılmaktadır. Kocaelin-
bı hlr im:ı.r hamle.si addedilemez. d d '"t f k 

Bin yıuak olar::ık düşiinrtüğümüa ve bü e e mu e erri sat~lar b~lamıştır. 0-
tün baı.rlıkl:ırmı bitirdiğimiz Mecidiyeki:ı - rada da piyasa birkaç güne kadar açı _ 
Yti has&anesı fılhaklka 1 milyon lirayı ırr • lacaktır. 
C:ccek olan iııertnde çok çalı.ştığunlz bir e_ 
serdır. Fakat ı:m ihtiyaç şehir için m\\brem
dir. Y~ rın blr harb vukuunda. böyle b'.ı; has, 
tanenin memleket dalhlllnde me7cudiyett, 
hiç şiipb·.li' avuı zamanda barb ihtiyaç 
larırnızı !tar,ılı~:ıcak bir büyük sıhhi mü. 
essese r larak kabul edilmelidir. 
Şehir tiyatrosuna gellnce: imar hareket 

lerı arrunnci.a J er alacak olan beledly ~ sara_ 
Jı ve hüyük. tıy::..tro binası bütün nıüştenü-
lAtlle ~tiye bırakılmıştır. . 

Bugün !çın düşündüğümüz. ıstanbul hal
kını Tepebaşı salaşından ve Fransız tl:,atr0-
au denen harabeden kurtaracak s:ü.;.i'.t: bit 
binadır. Kar:jılığı gene belediyenin keneli ad: 
bütçesinden temin edilecek temiz, modern 
bir tiyatrodan ibarettir. 

Stadyom da aşağı yukarı ayni mahiyette. 
dir . Balkan memleketlerinde bile e1ıi se'.4 • 
evvel mcydan!'l getirilmiş olan bn s.ıha!ar 
artık bugün be~enilrnemekte, yenileri ya -
Pılmaktndır. İstanbul gibi bir şehri daha 
fazla stad.s1z bı.rakm1ya kim razı olab!Ht. E
~asen stad için ayrılan parn hus'.lsi bir k~
nunla nyrılm:.sı emredilen ve Beden Terbi. 
Ye.~i Um::ım Müdürlüğü emrine veril,"'n pa. • 
ractan temin edildiği için belediye ile il • 
l:lli addedl!memelldir. · 

Perakende hlU teşebbüsü bir imaı· hare • 

Alkollü içkilere zam yapılacak 
Ankaradan şehrimizdeki alakadarlara 

gelen malfunata göre, hükumet alkollü 

içkP.ere zam yapmak hususunda tetkikle

re başlamıştır. Gümrük ve İnhi!arlar Ve

kaleti bu husu~ta şehrimizdeki alakadar

lardan bazı malU.ınat Utemi~tir. 

Yapılacak zam miktarı bir kanun pı·o

jesile tesbit edilecek ve MecliSin açılı _ 

şından sonra Büyük Millet Meclisinde mü 

zakere olunacaktır. Yeni projenin bir Ni

sandan itibaren mer'iyet mevkiine konu
lacağı anlaşılmaktadır. 

Otob-scü'e,.in ı:-m talebi 
tetkik e~il ·yor 

Belediye otobüs komisyonu dün 

muavinlerinden Lutfi Aksoyun reisliği 

altında toplanmı~ dtobü...~lerin bilet 

1 
ücretlerine zam yapılması yolundak~ 

tekliflerini tetkik etmiştir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
8'ra. MükellcfiA 
No. ~ 

ı Komisyoncu 

2 İhraoatqı 

3 Şapka ve ııyak
kabı tıcareıt 

4 Tuhatiyeol. 

5 Kahveci 

6 Mukriz 
7 Komisyo.1e11 
8 Şekerci 

9 Berber 
10 Komisyoncu 

11 Mukriz 
12 Berber 
13 Zahirec1 

14 Kahveci 

Adı n soy adı 

Alber Kapuano 

Ali Hildt 
Karabet Boyacıya• 

Şamlı Nihad 

Mustafa 

Nubar Kaprilyan 
i Cemlll ve Vllhelm 
Sararım Keçecloğlu 

Receb 
İ. Cemal Bedeı;tani 
ve Ş. 
Nubar Kaprilyan 
Receb 
Vefik ve Nibad 

Ebu zer 

15 Halı komisyon- Rahmetullah 
cusu 

16 Vapur acentıı.s.ı 

17 Doktor 
ıs Nakliyatç~ 

19 Vapurcu 

20 Komi.syoneu 
21 Komisyoncu 
22 Borsa acenta.sı 

23 K.om.i.s~·oncu 

24 Ş6ı.rra! 
25 ıfa11 ko<:1is-

yoncusıı 

26 Borsa acenta.sı 
21 Komisyoncu 
28 Koııüsy.:ıııcu 

Ağa ye! 
Abmed Vefi;c 

Muhtar Fuad 
Sadık Şakir 

Dilllzade biraderler 

R. Künigfest 
i Cemal V'e Vı.lhelm 

Zare Pekmeıyan 
cemal Bedestanl 
ve Vilhelm 
saıamon Şa bJ 
Simon Papazoğla 

Aram Hurdacı 
Nesim Kohen 
Hatı:ı A~azado 
Kemalettin 

Mahalle 

Ş.O. 

l.G. 

• 
A.Ç. 

Ş.G. 

• 
• , 
, 

Jı 

• 
• 
Jı 

Jı 

Jı 

• 
• 
• 

Jı 

Jı 

• 

Jı 

• 
Jı 

> 
Jı 

29 Komisyoncu Leandros Karakaş 

30 i:thalM ve ilL İ.<.mall Cemal Bedes- A.Q. 
raca~ ko:nls • -tanı ve vuuelm 

Sokak 

Mahmudiye han 
:No. 1/31 
U.tit ban 5-6 
Bahçek.apı 32/ 1 

Bahçekapı 32/2 

Zindankapı 25 

Selamet han 2 No. 

4 üne{! Vakıf han 14 
Hamidl.ve cad. 26 
V6zlrisk.elw No. 27 
4 Vakıt han 14 

Selamet han 2 
'\ieziriskelesi 2'1 
Taşçılarfmnı SO. 8 

Helvacı So. No. 18 

Matrahı 

L. Kr. 

11938 Oll 

2614 30 

7M 00 

3000!1 ()0 
1152 (i() 

11S2 00 
As!!ari 

7.;9 46 
12,CQ 00 
soo 00 
74 :n 

200 00 
lf)li 00 
:ı~ 1 90 
IWO 00 
100 ı;o 

7C·O ua 
Halı antreposu No. 34 1523 25 

Rıhtım han No. 12 

Eminönü han No. 11 
Mlzanoğlu han No. 2 
Rıhtım han i 

Anadolu han 7 
Osman H. No. 3 
4 Vakıf han 4 
4 Vakı1 han 14 

Balıkpazar 47 
Hah antreposu 
kat 4 No. 16 
4 iıncü Vakıf h:ı.n 40 
Hava han 9 
SeH'lmet han 
No. 4 - 5 
YenJ han 11 
Osmane!endi han 1/ 3 

1185 85 

80\l 00 
1133 80 
9173 64 

14$37 17 
141l7 17 

Asgaı-i 

1200 00 
A.sgari 

./\sgarl 

197 00 
67 41 

300 00 
373l 61 

2\10 
1200 

Asgad 
243 39 

Kaza ne; 
L. K. 

1737 1:2 

E 93 

89 00 

29i0 00 
138 24 
138 24 
34 29 

113 D2 
144 co 

36 <!O 
11 22 

24 00 
20 16 
25 79 

50 cı5 

82 l9 
52 71 

32i> 66 

'!'erkin 

96 00 
50 7ıl 

12 Dl 
171! 46 
178 4G 
240 ~8 
144 00 
111 60 
87 61 

23 64 
6 89 

';6 (10 

447 79 
24 

144 

219 OQ 
29 21 

Buhran 
L. K. 

3 56 

5;) 30 
55 30 
6 86 

22 78 
2.8 80 
7 20 
2 2'ı 

9 60 
R OG 

1'2 32 

65 93 

96 00 

48 20 
57 60 
22 15 

17 52 

2 76 

14 40 

4~~ 80 
5 84 

Zammı 

L. K. 

347 50 

8 93 

138 24 
138 24 

136 70 
172 80 

43 20 
13 46 

24 00 
20 16 
25 79 

384 00 
13 60 
24 00 
35 69 
35 69 

144 00 

23 64 
6 89 

36 00 

4 80 

Senesi 

931 

935 

929 

933 

934 
ıt35 

937 

937 
!l?7 
9J7' 
937 

937 
937 
935 
931 
932 
933 
935 

929 
936 
927 
E/30 

931 
932 
933 
93:ı 

93!3 

931 

933 
93('1 

931 
930 
930 
930 

936 
9SIJ 

yoncu.su Rudolf 
:n Komisyoncu otto P. Andrlyadls Ş.G. Arnapulo han No. 5.15 3000 00 31i0 00 144 oo MO oo 934 

Enıinönü Maliye ş~-besi mükelteflerlnrlen yukarıfüt a{ı, işi ve ticaretgah a'.lresl yazılı şahıslar terki ticaretle yeni o :lreslertoi 
bil:iirmemlş H! tebellüğe sal§.hly2'll bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırma~n c!a bu!unamamış oldutlarmdnn hizalarında goo • 
terilen yıllara aid kazanç ve buhran vergilerini ve zamıarını havi ihbarnamelerin bizzat k 0 ndilerine tebli~ mümkün oıamanı:ştır. 
Keyiıye~ 3692 sayılı ıtanunumuı ıo ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ılfm olıınur. (1719) 



SON POSTA Mari G 

.. ,.•..-\: GENERAL ELECTRIC MA0AZASI aavo<ıLu, iSTiKLAL CAOOES1 Ne. 2eT&'.L. : 43&49 

M inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı 
Tembel l:ğinde, ~1ide Ekşi lik ve 

ve Eozu:duğunda, Barsak 
Yanmalarında em11iyetle kullımılabiUr. 

MlDE ve BARSAKLARI tem ;zıer alı~tırm•ız ve yormuz. ~ıAZON ısiın ve HOHOS markası:ı:ı dikkat. 

EZ LE siz, G R i P s~z, ö K S ü R ü K süz bir kış V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKİKi PASTiL YALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Y31nız toptan sabi için MAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Po3tane arkası No. 51 

r...,~ii~jiiifjiijji;1iij~jiiii~--ı(~--ı -iY_A __ T_R_O_L_A __ K__,) 
Şehiı t!yatrosu Tepebafında dram kısmında 

aqam ııaaı 20,10 da 

Hl4 J elınash ve pırlantalı Siııg~r suat modeli 

SİNGER 

İç ve dış B A S U R M E M E L E R i N O E, Rasur 
memelerinin her türlü iltihapları 1da, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur meme:erinin tedavisinde!' 

..__:,.. RE K TA p AT 1 ş:FA~ıl~:MlN ----!' 
"' Cümhur:yeti 

ZiRAAT BA KASI 
Kurulu j te rihi : 1888 

Sermayesi : 100.00 ) .000 Türk Lirası 
Şube ve ajııns aded,: W:> 

Zirai ve Lcarl ner nevi bıınk:ı muJmelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en a.ı 
S O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki pll • 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira!ık 4,000 lira 
4 ,, 500 ,. 2,0JO ,, 
4 • 250 ,. 1,000 0 

40 " 100 u 4,000 ,, 
100 • 50 • 5,000 ,, 
120 • 40 • 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndald paralar bir ıene içinde &O liradan •f•lı 
düşmiyenlere ilmuniye çıkbp takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyhiL ı Birinci.kin~ 1 Mart ve 1 Hazi. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Istanbul Levazım Amirliğinden ı 
Memleket dışından 1000 llA. 1500 bat top beyglri B!Mart./ 940 Cuma aiinü saat 14 de 

Ank.arada M. M. V. satın alma kom18}'onunda. pazarlılı::1a satın alınacaktır. Altı.tadar 
firmalar daha evvel komisyona mtlraoaaUa veralt1 liğreneblllrler. Pazarlıb ittlrlk ede 
~kler teklif edecekleri son f la\ üzerinden ıro.u. teır.1.natıan ~ diller t.anunı vullcalarU; 
birlikte pazarlık gün ve saa t.ta kom.l.s7onda ham bwunmaları. u876> 

O Kadın 
ı,,ıltlAI cadde.si tomıdt tımıı.nda 

Gündüz saat 1 4 te 
Çocuk Oyunu 
alı:pm ..aa\ 20,30 da 

Herkeı kendi yerine 

Balk Opereti : Bu aıı:,am t d• 
Zozo Dalmasla 

Halime 

SELANİI( BANKASI 
Tes:s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar se{visi 

• ANAPIYOJEN ~;ı 
Dr . IHSAN SAMI 

l.treptokol<-. latafılokolc, pnömokolc, koli, 
pıyosiy nllclerin yaptıQ-ı çıban, yara, akıab 
n cild h .. ııalıidısrıoa karı• çol. tu irli tıııe 

~mmm:z::ı11> aııdır. , 

ilan Tarif em iz 
Tek ailtun a.ntımı .......................... 

Birinci ıahi/e 
ikinci aahil• 
Üçüncü aelhile 
Dördüncü aahil• 
iç ıahileler 
Son aahile 

4()() 

250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir mQddet zarfında taa. 
laca miktuda Uln 7apUracaklar 
ayTıca tenzllltlı t&rıtemizden utilade 
edeceklerdir. Tam, yarım 'ft çeyrek 
sayfa Ulnla.r i9ln &7" bir tarife deıpıı 
edilmiştir. 

Son Poata'nm tlcart lllnlarına aid 
ı.,ıer !.Çin fU adreae müracaaı edli
melldtr. 

llan.cılta ıtollekUf 'lrkeU 
Kahramanzude lfAD 

Aı:ık&ra caddeaJ 

Son Posta Matbauı 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı 

SAHİPLERİ· S. Rcıgıp EMEÇ 
• A. EkTem VŞAKLIOlL 

FevkalAde gl\zel, zarif ve göz kamaştıran bir harika olan bu saatter en 
mllş : nlpesent :1:ır i dahl tatmin edeb ilir. Gayet mnkhul ve ayni zamanda 

faydalı olmnsı itibarile en iyi hediyedir. 
No. 27/ A 108 Elma slı ve 8 Pırlanta 230 lira 
N o. 27 / B 12ti • • 8 • 255 • 

- Emsa:ıeri gibi on beş sene garantilidir . -
Artres: Singer saat mağRzası - l ıtRnbuı Eminönü Cad. 8 

[ lstanbul belediyesi hanları 1 
1 - Eminönü • Unkapanı ticareL &abası. 
2 - Tak.':lim meydanı. 
3 - Taksim meydanından Pangal~ı·ya ve Dolmabahçeyıı :kadar uzanan y~il saha. 
4 - Pangaltıda EmlAk Bankasın::. ald arazı. 
5 - Taksim Eahçe arkasında ~si3 edilecek park. 
Hnklnrında musaddnk plı\n esasına tevfikan tanzim kılınan taf.silat.ıı plA.nlanu bu 

ke.c Nafıa Vek;;.;etı Yüksek Maka:nınca tasdik edilerek mt-rlyet mevkilne ,ırdiğl _ 
ni ve bunlardan Eminonu • Unkapı:.nı Ucaret sahasının Em!nonü ve diğerlerln1n de 
B!ıyo hı Bele:llye dairelerinde ve ::umleslnlıı Merkez Belediye dairesinde muhterem 
halkımızın ı! tılaına arzed1ld!ğl Yapı ve Yollar kanununun 3 üncü maddesine tcvfü:an 
ilan olunur. 11743) 

Toprak Mahsulleri O fisi 
İs~ a ·~bul Şube~ i r.den: 

933 ve daha evvelki seneler mahsulil :ı.tyon bedelleri ödeniyor. 
c93R ve daha evvelki seneler mahsulü olup sahlbler! tarafından Ofisimiz depolıırına 

ıtesllm edilmiş bulunan afyonlar multab!!lnde sahlblerine verilen senetlerin be1ellet1 
ıafyon sahiblerl tarafından lı:abul ed:l, n şartı.un tevfikan ve Oflslmizç.e tayin edilen 
cesn ... lar dn.hlllnde Ofisimiz İst.anbul Şutemizce tamamen tediyeye başlanmıotır. 
cEllfmnde senedleri bulunanlar biı:u·. H.ya no!erUkçe tayin edecekleri vekili.erinin 
cmüracas.tmda lstihkııkları derhal ödene::.-:ktir. Alakadarlar bu senedleri mahalli b n-
ckahr va.cııtasikı ibraz ettirmek .:.ureWd d~ tahsil ettireblllrler.. d681h 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Stalii/eri ve Türki~ Cumhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralt 10/6//933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazele ) 

Sermayesi: 

i htiyat akçesi: 

t0.000.000 i ngillz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

TOrldyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ye MANÇESTER'de 

m MISIR, MIBRIS... :~:~!~5~::.f !.~·!~AK, PlllSTIN 

1 YUGOSLAVYA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
~-.. , 

rilyallert ve bClUln DOnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı carl ve m~uat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
Türki~ ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esha"!,ve tahvillt. athn w emlaa üzerine avans. 
SenedaJ tahsil!b ye saire. 

En y(lksek emniyet şartlarını haiz kirabk 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mOsa1t ıartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açıltr. 


