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Doktorlarımr:.ın 

Tavsiyesinden 
ayrılmaytn ız. 

Her yemeklerlrıl7.de 
mutlaka 

MAKABNASI 
bulundurunuz. 

~-----------------
Sene t o -- No. 3450 Ycu:ı i;!eri telefonu: :!0203 CUMA 8 MART 1940 

Zelzele mınlakasında ! Yüksek müdafaa 

80 b• · d•I k ı meclisi Milli Şefin 
ın ev ınşa e 1 ece 1 riyasetinde toplandı 

Çakmak, Vekıller ıştırak ettıler 

/ı k l Ad tahsı·sa t ı·sı k ~ Ankara 1- Yük•elı müdafaa meclm bugün .aat 15,JO da Reiıi· ev a a e en ece 1 ciimhu~ lnn~t lnönünü~ re~~liiinde BOfvelıalette toplanmıt ve rıa
namenndeki meıelelen mutaleaya baılamıftır. 

1 
Malüm olduğu üure yüluek müdafaa mecliıi genel kurmay 

Zelzele mıntakasında istihsal ha vatının tanzimi b'Jfkanını? da.!ltihalıi~e lc~a_ Vek~lleri h~yetinden teıekkül ."• 
• J memleketın madalaa ıılennı tetkık ve mutalea eder. Bu meclıu 

iÇİD &llDmakta, Ol&D tedbirler takviye ediliyor arza buyurdukları takdirde Rei.ic.ümhur riya•et eyler. (a.a) 

···············································-··········-
Meclise birçok kanun So!yetlerin 
layihaları veriliyor mutar~~e 

....................................... ·-················ .. ·························································-······-
Resm.i tebliğ' 
Memnu mıntaka nzerinde 
uçan bir Bulgar tayyaresi 
yere inmeğe mecbur edildi 

lEnincanda ttı§a edilmekte olan ah§ab binalar 

Ankara 7 (Hususi) - 18 Martta kış ta- kanun layihaları tevdi edecektir. Bu 11-
Uli tamamlanarak faaliyete geçecek olan yihalar alAkah dairelerde hazırlanmak-
Biıyük Millet Meclisine hükümet birçok tadır. (Devamı 3 üncü. sayfada) 

Zabıta, çocuklardan 
mürekkeb bir hırsız 

çetesini gaka/adı 

teklıfı 
Mühlet bu akşam 

• sona erıyor 
Teklifi tetkik etmek 
üzere bir Fin devlet 
adamı lsveçe gitti 

Sıkı dostluk münasebatt dolayısile tayyare ve içindeki 
iki sübay Bulgar makamlarına teslim edildi 

Londra 7 (H -.)- G,. . . Ankara 7 (A.A.) - Resmi teb1jğ: gar askeri tayyaresi olduğunu ve i~ irı 
ususı - cçen Teşrını - 6 M 9 0 .. . 6 d · · .. b b ı d - .. ·· l 

nıde Mo«kovada yapılan Fin _ Sovyet art 1 4 gunü saat 1 da meç - : ıKı su ay u un ugunu go:-muş er-
mü.zakereleri esnasında Fin heyetine rl- hul bir tayyarenin topraklarımızda ve dır. .. • . 
Yasat eden p'""""ik. · L berin:Nn ""'-~ ,__.~k .. . d t - ö Hukümet. Bulgarıstanla olan sıkı ....,., • ı, .,ı:ro ~ ~ memnu mı.ı.1ı.u ·a uzenn e uç ugu g -

1 
,_ .. bet" .J 

1 
b la 

Fin ....-._1. " · ost tW.: -munase 1 -uo y sı e u v-~""unurreısı Svıdeıı ud olduğu halde, rülcrek ateş açılması suretıle yere in - .1 .. d k' ··b 1 d h ı B ı 
b~ Stoldıolma muvasalat etmi tir. • . . . yare ı e ıçın e ı .su ay arın er .a u 

D . . § mege mC'Cbur cdılmıştir. Yere men tay gar makamlarına teslim edilmelerini 
( evaını 8 ınC"ı sayfada) . . .. · 

~renın yani:na gıden Türk hudud kıt- tasvil> etmış ve bu hususta ıc.ıb eden-
re"l 

lngiliz tayyarelerinin 
Almanya üzerinde 

yeni uçuşları 
/ngiliz Hava Nazırı 

Kamarada izahat verdi 

ası mensubları. bu tayyarenın bir Bul- lere emir verilmiştir. 

Yağmur ve fırtınadan 
bir han kısmen yıklldı 
İzmirde fırtınadan 300 ev hasara uğradı, 10 kişi 

yaralandı, limanda bir motör battı Londra 7 (Husus!) -'Hava nazın Str 
K:ln&slivud bugün Avam Kamarasında 

beyanatta bulunarak, İngiliz tayyarele -
rinin harbin başlanaıcındanberi Alınan-

Mensublan küçük yaşta çocuklar - tinde bir çok ev ve dükkan 10yan bu ya (berinde bin uÇUJ yaptıklarını, 800 ka-
ttan mi.lrekkeb yaman bir hırsız çetesi !ciiçiNder çetesinin elemanl.arı. 12 ya- fil•Y9 refakat ettiklerini ve 100 düşman 
ıabıt.Aca yakalanarak adliyeye teslim ~ında bulunan Yaşar adında bir çoctlk- tahtelbahrini müşahede ile bunlara kar-

Şehirler araıı l•lefonları bozuldu, lzaılt 
k6rf ezlnde llıl lıagılı parçalandı, 

fırtınadan DBDUrlar Karadenlze çıkamadılar 
.-dilmiştir. la. arkadaşlan 14-15 yaşlarında Agob. .şa 60 defa hücumda bulunduklarını aöy • 

Uzun müddettenberi Beyoğlu sem- (Devamı 8 inci sayfada) !emiştir. 

Mntemadiyen yokselen altın 
don 1.905 kuruşu buldu 

Bu yükseliş dış piyasa fiatlarına uymuyor ve 
tamamen sun'i olduğu anlaşılıyor 

Bir müddet evvel memleketimizde al-1 Tilrk altııun m~eakib ayı.arda devam.ı 
tın fiatlarmın mütemadiyen yükselmek- bir art~ Şub~)~inde 18115 kuruşu bul
te olduğunu ve Avrupa harbinin başJan- 1 duJunu fa~~~ .. J .. 

cı olan Eyl\1lde 1570 kuru~ olan bir (Devamı '3 ;!'ncu sa11fad4) 

Sahil müdafaa ıkuvveUeri ise altı ay
danberi ifa etmekte oldukları hava ka -

(De\amı 8 inci sayfada) .............................................................. 
Bugün 

Hatıralar arasında 
Oamad Ferid 

YAZAN 
Ü•taJ 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı •a.yf ada) 

'-----------------J 
YENi ROMANIM\Z 

WiCr<AN 
Pt:K YAK\NDA 

Ankara calldcıinde yıkılan dükkan 

Şehrimize evvelki geceden itibarPn daki bir duvar yıkılmı~ ve enkau Semih 
yağınağa başlıyan yağmur dün akşam Lıitfi kitab ambarına çarpmıştır. Bu çar 
geç vakte kadar durmadan devam etmiş- ma hanın ikinci ve üçüncü kat duvarla 
tir. Yağmur yüzünden şehrin bazı çukur rının müvazenesini hoı.txı''i...:Nl' batı \ 
semtlerini sular istila etmiş, caddeler - larda buluna•·11'. Ve ika ile a,da ,,_ 
den küçük seller akmağ~ başlamıştır. seviye - "ıu ile yerini dt-fişıntye ieşno. 

Yağmurla beraber rüzgar da şiddeti- mkındekl t 1 1 1 t h 
. . es r n a UI edenler dlv•· 

nı arttırmış ve sanıyede 6-9 metre hızla lre tophyacak ,.,, ko)lil ...,, · • 
. t' • y &4 ,. .. 

CS!lll§ lf. -< ı 

Yağmurların tesirile dün bir r -• )ııl!aılıfımts devirleri bir hayaH oenn .. 
dam hadisesi olmuştur. Ar' ·•lameU ~opu.1&• iUt&nde delil altında bulae&klut 

sinde Reşid Efendi l- '-_:jj",/..4 • CaJ..uJ 







SON POSTA Mart 8 

Mercanda işlenen bir c·nayern 
muhakemesi bitti 

Belediyeden salahiyettar bir zat ıon imar hareketleri 
ve yapılan itirazlar hakkında izahat verdi 

İstanbul zabıtası dün §ehrin muhtelif 
yerlerinde vukubulan müteaddid hırsız- Mercan yokuşunda arkadaşı Hasanı ta- de.sine göre tecziyesini; ancak, yaşından 
lık suçlannın faili olarak iki sabıka!ıyı banca ile öldüren 15 yaşında Arifin du- dolayı cezanın 54 ve 47 nci madde'erle 
yakalamıştır. ruşmasına 1 inci Ağırcezada dün devam tahfüini istemiştir. 

İstanbul belediy~siniu, . Bele~y~er' yetli bir :ı.at bu hususta da şunları söy - Bunlardan biri beş sene hapse mah _ edilmiştir. Dava, neticeye vararak, karara kal • 
Bankasından beş~ milyon. liralık bır ı~ - lemektedir: kCı.m iken bulunduğu hapishaneden firar Dii.nld celsede iddianamesini serdeden mıştır. 
tıkrazda bulundugu malümdur. Bdedıye r <- Eminönü meydanında istimlAk iş- eden ve zabıta tarafından aranmakta o- müddeiumumt Übeyd, vak' ayı şöyle, hü- H 
bu parayı ancak varıdat getirebilecek ye- lerine şimdiye kadar bir milyon altı yQz lan Altınd.iş namile maruf İbrahim di _ Iasa etmiştir: ırsızhk yapan bir hamal 
re sarfetmeğ~ mecburdlll". Son günlerdQ yetmiş yedi lira harcanmıştır. Bu para-! ğeri de Kont la.kabile anılan Rizeli Haın- Suçlu Arif ile maktul Hasan bir ak - 6 ay hapse mahkôm edifdi 
<>rtaya bazı fikırler atılmış, İstanbul şeh- nın ancak 27 bin lirası belediyeden çık- l di adlarında iki hırsızdır. ) şam Tahtakalede Satının kahvesme g't-
rine evvela lağım yapılması lazım gele- mış, üst tarafı Nafia Vekaleti tarafından 1 Altmdi.:: İbrahim bir müddet evvel b' mişler, orada arkadaş1an Salahattin, Galata rıhtımında ~oşal~~kta olan 

w • •• ı · · B h bel d" 'S ır 1 l Kadeş vapurundan Guzel lzmır amb ccgı ~OY enmıştır. u ususta c ıyede harcanmıştır. kolayını bu'•up tedavi altında bulundu _ Nuri, Refik, Emin ve Sabriye rastlamış- . . . . a -lalı" ili b' t b' uh · · · ! . rına aıd çarşaf vesa.ıre w.bı eo::.ya ralan 
6a ıye ır za ır m arrırımıze §Un- Taksim ve civarına gelince, Taksimde rulduğu hapishane hastanesinden kaç - lardır. Bır müddet oturduktan sonra, si-, . . . - ' s , 
lan söylemic:tir- , ·ı k .. h b. likt d Muharrem ısmınde bu· hamal vaka1ana-

'S • yıkılan binalar ve Taksim kışlası bd.t>di- mış ve o zamandanberi zabıtanın şiddetli nemaya gı me uzere, ep ır e ışarı k aı· ·ı . ı· ' ., 
Bel d

. ' B k ·ı 
1 

. k 1 d M d ra a ıyeye verı mış ır. 
- e ıye.ter an ası e yapını~ o du- yeye 5-0 bin lira gibi az bir paraya malol- takıb ve araştırmalarına rağmen b!r t;jr- çı mış ar ır. ercan an geçerlerken, E- S 1 S lt ahın d 1 . . 

ğum k 1 .b. b . ı·· 1 . ı . ' R f"k d bi k ba 1 f uç u, u an e ıncı sulh ~.;za uz mu ave e mucı ınce u parayı muştur. Bınalarla kışlanın yıkılma ve u e e geçmemışti. mm <e, e ı arasın a r avga ş amrş, · . d hak .. 

I d 
w • • ı · ·· t ~ . H d k 1 k için mahkemesın e mu eme ve 6 ay mud-

sar e ecegımız yer en gos erme6 e mec- tanzim masrafı isa yüz bin liradan iba _ Cür'etkar sabıkalı kaçak gezdiği bu 1 asan a avgacı an ayırma , ara- d h alık~ . . . 
b tutulm tuı.. a· tl b 1 . t . .. ~ . . ı· B d 1 A "f etle apse m um edil.mıştır. ur uş .L. ız e u yer en es- rettır. muddet zarfında boş durmamış şehrjn ya gırmış ır. u sıra a, rnese eye n . ... 

bit ettik .~e bildir~ik_- ~nalizas~on in- Taksim bahçesi mezbele halinde itli. muhtelif semtlerinde müteaddid apaı tı _ de _müdahale ederek, münazaa büyü~üş.; Terfıe la yık görülen 
§3~tı en ~uzumlu ~ır .ıhtıyaçtır .. }i akat beş 285 bin lira sarfederek burasını modem manlara girerek bir hayli eşya çalmıştır. An~ tabancasını ç:k:re~ esasen eskiden- ha.kim ve mUddeiumu ., 
mılyon lıra~ın bır ~a~ bıle ~uraya bir hale koyduğwnw: gibi İstanbula bir Nihayet emniyet müdürlüğü memur- ı berı aralarında _bır ıhtıl~f n:~~d olan . Al • • Aml er .... 
sarfe~~e~JL. Bel~yerun altı ~yon - kazanç o'!.an gazinoyu inşa ettik. lan İbrahimin izini keşfederek alınan Hasana ateş eemı~ ~e öldun_:ıuştür. Aa:ıy.e Veka:.~:ınc~ terfı~ li!ık _go::ı-
luk butçesı V8I'dır. General Cemilin şeb- G . . 

1 
tınek . . tal'b b 

1 
tertibat sonunda hapishane kaçağı hır -1 Suçlu çocuk, bılahare Agırceza mah - len hak.im ve muddeıumnmilerın bir ııs-

reminliği zamanında şehrin kanalizasyon dı w azıno'; ış ~ ıçı~t 1 
M" tu ad~~ sızı evvelki gece Şişlide Tavukçu sok'.l - kemesinde yapılan isticvab;nda: tesi hazırlanmıştır. 

ihtiyacı tetkik edilmiş seksen milyon u.1 ~ntI a aalsdııkesası ~o ur. hlu eba. . ğında 1 say111 a;artımanın üciincü ka-I ..:_ Hasan, bana bıçak çekmişti. Ben de Bu listede, İstanbuldan mahkemei tem 
• muracaa ar , gazmoyu ç ınne k . . · f · · d · azal v d =-~ _., ,. 

raya lüzum bulunduğu tesbit olunmuş - d"k. T l'bl d 4 t tında oturan terzi Scrr.sin dairesini so- orktum. Kendimı müda aa vazıyetm e yız ıgına nam.ze gu.'>~e.rnen ac:.ıye 
tur. Bilahare ilışaata başlanmış. ancak vb~l~ 1 kir atı kle:f ardasnlın adsencldvı oGuz yarken cürmü meşhud. ha1inde yakala _ kalarak, bu işi yaptım, dGnni§tir. Fakat, 

1

7 nci ceza bilimi İsmail Hakkı ile 2 nci 
. l ın ıra a e ı e e er e o u. a- ı • •. . . k ğ ı· t · · M.. · b" d t f" 

en senede yedi buçuk milyon liralı1t in- . • h" . h . -· .. mışlardır. 1 bu tarzdakı mudafaası delılsız aldı ın- ıcare reısı unır; ırer ere<:e er ıe 
şaat yapılabilmistir Yeni kanalizasyon z:'1°~ a~: .. 1zn;,~tu;~ ta sı\etm:~ d~ 1 Sabıkalı suçlarını tamamen itiraf et - dan, kabule şayan görülememiştir. layık görülen müddeiumumi muavini Re-
boru1.an Emin~ü . Sultanahmed Beya- ~n ·b. rliraluçık bı~ ı:aksmtı ıztıka Gara miş m:iteaddid apartımanlardan çaJdıgı- Müddeiumumi Übeyd, suçu sabit olan 1 şat Saka, ticaret azasından Ahmed Rem-

, • yuz on ın ır şır e yap . a - ' · · ~ · K A ili · · 1 · b ı kt d zıd ve Süleymaniye civarmd:ıdıı Altı . k .1. - .. d k kı bel d" mühim miktardaki ec:valar satıldıkları Hasanın ceza kanununun 448 ıncı mad - zı ve am n IS1m erı u unma a ır. 
· zınonun aımm yuz e ır e ıyeye .... 

m~lyon l~nıılık beled~ye bütçe~ile seksen aiddir. Ayrıca kazanç yüzde sekizi ge _ yerlerden alınarak sahiblerine iade o -
mılyon lıralık kanalızasyon ınşaatı ne çerse tamamı belediyeye verilecckt'r. lunmuştur. 
Eaman bitirilebilir?> / Bundan başka nezaretimiz al.tındaki şir-\ J?iğer. hırsız .:1ar;:>di de faili bulun -

Pasif koruma mı, yoksn imar mı? sua- kete gazinoyu senevi on bin Iıraya kiraya dugu bırcok rnikkan soygunculuklar1m lleyu peynir yiyen bir kııdın 
line cevab veren ve geçenlerde gazete - verdik. İktısad müdürü Saffeti, şirketjn gece, girdiği yerlerin tav::ınlarım de

1

mek zehirlendi 
lerde beyanatı intişar eden valinin bu kanuni muamelesini ikmal etmek üzere suretile yapmıştır. Hamdi evvelki ~ece Panoa1tıda Dere caddesinde 19l sa-

P (\ llSl t-: Ş11hir isleri: 
Kara~aahnıed mezarlığının 

hazırlandı 

proje.si 

Ka.rc:eaahm.ed mezm-lığırun tanzimi
ne a:d proj€ bazırlanml.'jtır. Mezarl:k -sözleri bazı kimseleri tatmin etmemişti. Ankaraya göndermif bulunuyoruz. 1 geç vakit Galata tarRflarında şüpheli bir vılı evde otur~n Seher adında bir ka -

Bu :ıevat Eminönü ve Taksim meydanla- Görülüyor ki belediye şehirde kat'iyen vaziyette dolac:ırken .siv~l m"murlar ~a - d>n. di.in y.ed!ği beyaz peyn;~ ~en zehir- Jar Müdürlüğü mimarları Eyüb me -
rıncı, Taksim •azinosuna belediye tara - fuzull imar harek~tinQ girışm· edigı-· gıbi, ra_~.ndan tarassud Pdıl~ış, .. a7

••• ı;:on .. ra gır - lenmL.·, tedavi edilmek üzere Sürpagob lıw ~ h 1 • d - p be · t R zar gının tanzim planını da azll' a1 
-

undan çok fazla para sar!edildiğinı id - mevcud iı.rıar hareketlerıni de gayet u - ıgı .. t>rs_;m pa.z~nnan. tu uncu ıza - , hastanesine kaldırılmıştır. 
n d kk 1 1 maktadırlar. 

dia etmektedirler. Belediyede en salahi- cuza malediyor.> ın u 3~.ın~~ ıcınc c sıgan ve pu ça- 1 Zahıta. :achirlenme vak'ası. etrafm- ............ .............................. ................ u •• 

larken sucustu yakalarımUitu·. 1 a t hl~k t ~_.. d . 
H ik

. h d b .. dl" a a 1\J a yapm.Cl'ı<.ı.a rr 

Ş k d Gıda maddelerı"nı"n er l lTSlZ a ugun a ıyeye tes-8 er mevcu unu lim edileceklerdir. Bir r;enç tramvaya atlar ken düştü 
bildirmiyenfar hakkında kontrolü hakkında H.rkai~erifte oturan İbrahim adında • h I Tfc,!>rr l ;«- 1"'ri : bir ~enç. Sirkecide Fatih - Haırbiye 

tahkikat yapılıyor nızamname azır anıyor trarr.vayma atlamak istemiş, muvaf -
Toptancı ve perakendecilerin ellerin - Sıhhat VeHleti tan.tından gıda mad- Yapak mubayaa fiat'an tesb;t ed;•di fak o~3mıyarak düşmüştür. 

deki ıeker ıtok miktarlannı bildırrnelt delerinin kontrolü hakkında hazırlanan Basl:ca ihrac maddelerimizden b;ri E1 ~ c;ukut neticesinde vücudünün 
için verilen müddetin bitmiş olduğunu tı.izamname bugünlerde Devlet Şurasına 1 olan ~e 6 bin ton kadar ihrac edilip muht~J!f yerlerinden yaraqanan İbra -
~e mevcuddan ~k az ve ehemmiyetsjıı verilecektir. j 4 milyon lira bir döviz getiren yr.pağm him tı>davi edilmek ü zere Cerrahpaşa 
mı.kt ..... la göst b ı il Vekalet bu nizamname proJ·esine son da 1·ıı"'acı bazı maddeler · h 1 • k ald nım-_..r ..... rı eren eyanname er ver - , meyanında I as a!1C's1ne ı J.:?U • 

diğini yazmııtık. Bu hususta dünden iti- tekli vermeden evvel bazı hususlar hale - menedilmişti. Dün iki yerde yangın çıkb 
l>aren yapılan tahkikat arttırılmış ve yal- kında bir defa da belediyelerin mütalea- Yerli istihlaki karşılamak bakımın t Dün Kadıköyünde Yeldeğirm.eninde 
nız Beyoğlu semtinde yedi mağazada şe- ııını almayı faydalı bulmuş, bilhassa İs -
ker stoku olduğu halde bunların ketme- tanbul, Ankara, Adana, İzmir gibi bil dan ittihaz edilen bu kara·r il.ze.rlne ih- .\femlizc:de sokağında 25 sayılı Ester 

d
"ld"Jll.; -y ·ım· ti B d b ka ik- .•• m •. RPbirler de bu kontrolün ne =kilde racatç11ar memlekette istihlak haddin- apar~1manının ikinci katından ve Be-
ı 16 , ogrenı ış r. un an aş ı ı J Y..G. :ır- r d f ı t kl b ı d w l' ş · d' dde inde 1.5 ınühfm firma hakkında da tahkikat yapılman faydalı olacağı hakkında su::ıl- . en aza s o ar u un ugunu ve yer ı siktasta aırne ım ca s O m -

nişletilıniştir. ge- ler sormuştur. Sıhhat Vekaleti be?edi - Lfa?rikaJa~ ~u_nı.a:ı ~~m~en :3rfede- vılı Mrlhmuda aid üç katlı ahşab ev -
Milll korunma kanununa rağmen hem yeler tarafından gönderilen cevabları mıyeceklennı ılen sunnuşlerdı. den yangın çıkmış ve her ikisi de it -

lhtikAr ve hem de devlet varidahm ızrar tasnif etmektedir. Proje yakında Devlet Haber aldığımızı! göre mütcv1li te- faiye tarafından söndürülmüştür. 
mahiyetind~ olan bu harekete cür'et eden Ştirasına ıevkedil.ecektir. şcbbüsleTe rağmen yapak ih1<1cına m:i- ;;··········· .. - .................................. - ... ·-· 

Jer hakkında kanunun cezai ahkamı tat- - ---- saade edilmemekle .beraber dahilde fi- T 1 VAT R Q LA R ) 
bik edilecektir. Deniz işleri: at dü~ük1üğüne ve müstahsilin muta - "-...., ___________ _ 

Askerlik işleri: 
Liman taııife komisvonu bugiin 

son toplantısım • apac:ı.k 

Şube-ye da,'ct Liman tarife komisyonu bugün Mm 
.,._ - ·· 

11 
.. ~k llk "A 

1 
d taka Liman Reisliğinde son top1anhsı-

.ı:uuincnu Jel ..., er ŞUu.::S n en: Ye _ . . . . 
dek toı:,.çu a.!lteğmen • ·an Hakkı ~lu Şetı~ nı ynpcı.cak. Şır'ketihaynye V€ Halıç va 
&erin (22823) en kıs" blr zamancla şubeye purlcırile. limandaı iş1iyen küçük deniz 
ıelmen mukteıtdlr. vesaitinin kat 'i ücret tarifelerini teJ -
MalUI sühay ve erat ile şehifl ıtilele- bit edecektir. 

zarrır olmasının önüne geçmek üzere ~ehlı t!yatrosıı Te~başında. dram. Jc.mıında 
mühim bazı kararlar veri1mektedir. &ttam saaL 20,so da. 

Buna nazaran mevcud stoklar Z-raat O Kadın 
Banf{a!cırı ta-::afmdan mubayaa edile - l.ttıkl&l eadde_,ı komedi tımıuıda 
cektir. AJakadarl::tr mubayaa fia~lar1 o- •qanı .sut 20,JQ da. 

larak sıra Anadolu mallarınaı 63, birin He.rkea kendi yerine 

Balk Opereti: Bu &qam t 4" 

Halime 

Bir buçuk seneden beri muaz· 
ıam bir se t ve iünalarla 
en k1'.lç'Ok ltferr Oatma kadar 

en son yeniliklerle inşa edilen 

s 
i 
rı 
1:-.: 

A 
s 
l 

YARIN AKŞAM 
Gala bir suvare ile 

lstanbul halkına 

AÇILIVOR 

rhıin yoklamaları yapılatak .. Dün limanı sis kapladı 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: Ş•Jtemlz • Dun sabah limanı kesif bir si~ ta b;ı ka.c;ı 

4le üyıdlı malfil sübay ve erat lh şe.h1d kı:ıplarm·~tır. Sis bilhassa Boğaziçinde 
alle!mnhı J()kJ:unııları 1aırJ.~at imre nü - çok olduğundan. Şirk€tihayriye vapur 
fus. ına:\§, ikramiye tevzı cuzdan1arı ve se- sef-t rleri güçlükle yapılmıştır Sıs sa-

ci mafüıra 6'.i. ince mallara 67, hmir 
ayarı mallara: 68, Trakya tipledne 70, 
haki'r.i T rakyalara 75 . k1zıl yapakl:ıra 
70, A;ıadolu boz renklilerine 67. İzmir 
'x>z 70, Trakva boz renklilerine 75 'ku
ı uş tesbit edildiğini bildirmektedir -

Sevimli ve dilber İspanyol yıldızı 

nedl Mbmllerile birlikte şubeye müracaa• t ı o .. ..ıL-;; ta 1 · t etmeleri. tl a vu0 I U m amen açı ffllŞ Jr. 

Karadeniz lıattı için yaz tari(esi 

Mezbaha resminin frnzHindcn nıiite- hazırlanıyor 
velli<l vaziyete çare aranıyor De!!iıyollan İdaresi. Karadeniz hat-

Mezbaha rüsumu bir müddet E·vvel tı için yaz tarifesini hazırlama~a ba'Şw 
tenzil l"dilmişti. Bu sebebJ.e me~batha _ lamıst1r. 
nı.n v~r!datmdan eksilen senevi 500 ~·;ketibayriye İdaresi de Boğaziçi 
bin lira açığl hükumet kanataca.ktı. H ü Hkba~ar tarifesini hazırlamaktadır. Bo 
kliroet. son sivas\ hadiseler yüz.ünden ğazi~i. ilkbahar tarifesi Nisandan iti -
belediyenin 500 bin liralık bütce acı _ baren tatbik edilecektir. 

ler . 

Bir Macar ticaret heyeti tetkikat 
yapıyor 

Macari.standan gelen bir ticaret he
yeti· Ankarada ve şchl'imizde temaıslar 
vaprr.ış ve burada ziraat makineleri 
.;;atışlan icin siparisler almıştır. Bu he
vet memleketimizden deri. \ütik. kuw 
"U mı?yva ve pamuk allmak işten:ekte 
ve bu maksadla tetkikat yapma..l{tadır. 
··---········-···········-····-·········-················ 

Müessif Vefat 
~ını Jnı.~tamıyM:>aktır. istanbul n .:1... Ka - 1ar hakkınd 15 r· oe .,_ zaya ugnyan vapur a o azettaci arkadaşlarımızdan .Mıan Tllfan 
diye Reisliği bun:ı bir çare aramakta - tahkikat raponı haZirlanıyor Yazman ile Selim Cavid Yazman ve Hukuk 
dır. Son birkaç ay içi nde kazaya uğrı _ Fakfütesi son sınıf talebesinden Yakub Ka.d 

----------- van Denizyolları vapurl~ı hakkında rı Yamıc.nın pederleri esti g~zetecllerden 
Koza s.atışlan amUdı tahkikat yapmak üzere Liman R eisli _ Nevzad Ekrem Y~~~ uta!Ull .. ~~dettenberi 

J rı]ann du .. ııua pivAsalanna kül ;.;n.3., t"'~··:'-ku"l ed b' .. müptelA olduğu a.s ık n "" amıya.rak 
apo .J v - 5 ' 1

.k; "L., .. :ı<. en ve ır m uddetten- evvelki gece sabaha karşı rahmeti rahmana 

lmperio Argentina 
nın en son yarathğı büıük bir aşkın romanı 

~lizle_r kamaştırıcı dekor • Lüks ve ihtişam c'olo •meler • Kugm 
çölıerın eerarlı h•yab - Dünya destan ve efsanelerine kanpn sah
ıalano korkunç aulan - 10.000 lace figüran • Emsalsiz bir temsil 
heyeti • Herkeai coşturan orijinal Arap havaları Ye nksları -

memleketimizin şarkı .ve gaz.elleri. 

BlJGÜN MAT/NELERDEN /TiBAREN 

TAKSiM SUMER 
Uyetli miktarda ipek arzetmeleri üze- ben ç~lışmakta olan komisyon d ün m e- kavuşmuştur Cenazesi dün saat 14 45 te Sinemasında 
rlne kozalarımıza ~ piyasaia-rdan ya- saisini bittm1iştir. Bu komisyon r apo- Dlva.nycılu D~. Emlnpaşa aotat 16 nıimarall Sinem.asında 
pı1an t~lebler azalmıştır. runıı hazırlcrmaita başlamıştır. Rapor evin den kaldırılarak namazı ikindi vakti 

1 

TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE SÖZLÜ 
280 kurusu bulan kuru kozalara yarın Münakalat Vekaletine gönderil e B ey3 oo camimıde lı::ılmmı., n Edlrnekapıl ve TÜRKÇE ŞARKD.J ve İSPANYOLCA ŞARKILI 

• d cektir ŞehldU!tine de!ne-Ollmi.ştr. Allah tahmet ey-
mil~rri bulunamam~ta ı~ · · ~dn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ ' . 



8 Mart SON POSTA 

Romanın muammalı 
tini tetkik • 

sıyas 
------------------------~--~~ • 

ltalga lıükiimefi, 
• 

kömür meselesi 
lJÜzünden lngiltere ve 

Fransa ile lıarhe • • ? 

Sayfa s 

1 Hadiseler Karşıaııda f 

Günün haberlerinden 
Aşağıdaki satırlan dünkü gaze - -: Çuvalları nasıl israf ediyoruz? 

telerden birinde çıkan cŞeker Pıyecekler bulunacaktır. İsraf edt • 
meselesi• başlıklı bir fıkradan alıyo - yonu ya. mezara mı s~ıyacağız diye 
rum. birçok çuval harcederiz. 

«$imdi bu satıcıların çoğu, verecek- . * . 
teri beyannamelerde ellerindeki şeker cPans operasının zıli burada yapıl-
miktarını kolaylıkla gizleyebilecek.le - mışt.tr: Gazete~er. 
rine göre. yapılmış olan on kuruş zam Sınema ~rtisti mukallidi bir genç 
devletin kesesine değil de onların ke _ !tatd.ın evinın rmıtfağına girdi. Raftaki 
sesine girebilir.» tencereye baktı: 

gırer mı • Asaö-ıdaki satı 1 d b4- . k - Senin kadar olamadım. dedi. ak-
, :, r ar a ı.r oaş a ga - b <l b' . p ri 

:··---·-··-··-... · .. -· .. --·-· Y A Z A N .............. -................ --·-·-···- zeteı::lcn alınmış havadistir. ~!.~ an ın a s operasına girmiş 
: Emekli a-e ""l H E .... ~ k. ~ cŞeker fiattarına yap~lan zam dolayı.. * f D Al • mır .... r ileti sile şeker şirketine beyannınne wren Evvelki gün bir dolandırıcı bir daı. 
~ '' Son Posta ,, nın as , .. eri muharriri s :1ıccar1·:.r ezz~nrıde çok a.ı maı bu1urıdu- kikacfa iki adamı birden do1andırm1ş. 
0:.. ........ - ........................... --......... _ ....... - .... - ................................................... İ g~n~ ~oyle~ışlerdir. Bu11urı i!zerine son Fakat talihi yaver değilmiş ki yakayı 

1935 yı1mdanberi Roma bütün Av- siyaseti iktızasıdır. Çünkü ak1l ve man [ Filvaki İtalya 193~ de asker dolu va- gun er e şırket depolarında" tüccarlara ele vermiş. 
rupanU: ve dünyanın dikkat gbzler.!ni tık f talyayL Almanya tarafında harbe p~larını Habeşistana gönderilmek üzere v~rilen mnlların miktarla.,., tetkik edil- Bir fıkra hatırlaldım: 
üzerlı.>rme ~E:!ken gürültülü bir merkez girmesjni hiç bir suretle teşvik etme -ı Siıveyş kanalına sevkettiği zaman İngil- mış, beyannamelerdeki mfktarlarla cıra- cDHPncinin biri bir elinde Mr sap • 
olınu~tur. Olçüsüz ve hududsuz kafa meğt err.reder. tereye, cbunlara ilişildiği takdirde harb da çok fark olduğtt anl~lmıştır.. ka, ö:-ür elinde bir ikinci şapka dileni-
tutmaJ~r, tehdidler ve iddialar hep or.a- BunJan şöylece tesbitten sonra son llçıkar!. Qeınişti Şimdi de, cRoterdamdan - Fıkrayı y~zan nereden mi bileli? yorn,us. 
dan saga sola savrulur. en büyük do- kömür meselesinde muammalı bir t _ muhtaç olduğum kömürle kalkan vapur- - Bilinmiyeoek şey mi, biz malı - - tki şapkayla mı dileniyorsun. 
nanma ve ordular hiçe sayılarak iste - ıaJyan siyaseti olup olmadığına baka- lanma ilişemezsinh diye İtalyanın bjr mızı biliriz. Demişler. cevab vermiş: 
Dildiği gibi hareket olunurdu. lım: Malumdur ki İtalya muhtaç oldu- nevi meydan okuması gibi bir hal var- Dünkü gazetelerde okudum. Ame _ - Ne yapayım buhran münasebeti-

Roma Avru~ya öyle korkulu anlar ~u kfmürü son zamanlarda - en ucuz dır. Fakat 1935 de asker dolu İtalyan va- ı rikaya külliyetli miktarda Amerikan ie .. · 
yaşatm.;ştır ki Italya iie İngiltere veya ve elverişli olması dolayısile - Roter- Pı:rlarını Süveyşte hukukan tevkif ede- 1 fıstığı satmışız. Bu doJ!ndıncı. da acaba buhran mü
Fransa arasında harbin çııkrnası b!r - dam Jkıanı mahrecile Almanya-dan ken mıyen İngiltere bu sefer Alman kömürü 1 Meğer tereciye de tere satıbrmış. fş nasebctile mi ayni dakikada iki kişiyi 
kaç defa muhakkak sayılmıstı. Birin- di vapurlarile celbediyirdu. Fakat Al- ~~l.u İtalyan vapurlannı, vaz ve ilan et- ı satmayı bilmekte. birden dolandırmış. . 

·clsin<le Rom:ı. İngiltere ile ~.,ransa a _ manlar İngiltere müvaredatma karşı tıgı. ambarg~ hak~n~ dayanarak, açık * * 
rasındak.i ittihadsızlık dolayısile İn _ rnıknatJSlı maynler kuUanmağa basla- d~ızde .tevkıf etmiştır. Buna rağmen İn- E lk' .. So Maarif VekAleti bir tercfune mec • 

1 gilterenin yalnız ba~ına harbe glrmi _ dıktan scnra İngilterenin • bilmisil ma :~~:r.ile İ~lya arasında harb olacak levh;:a:d;un n Posta'da şu ser - muast çıkarılmasına karar vermiş. 
Jyeceğini anladığı için Habeşistana hü- kabele olmak üzere - bütün Alınan ih- Seb bi· t . cMe:vcud çuvalları itina ile kullan _ cÇok heıcıların çıktı haçı ziribegalde• 

ı cum et:nişti. İkincisinde Fransanm raca tına ambargo koyması dolayısile. h .. e · taly-_an.ın ha_:be .. gırmek zamanı mannz lazım .. » Alın ik.. -rü kled enuz gelmemıştır Çünkü İtalyanın gi derler, bir çok telifler. şimdi de ter • 
. 'harbedece~ni muhakkak bHdiih için an ' omu na en vapurların receg~i harb nih t. k k 1 b' h b- Çuval buhranı, çuval kıtlım olma - .. 

IK 
'k S !:)• muhteviyatını ı·ayıd ve şarts t aye anca o.ey ır ar · 5

• eume mecmuasında çıkarsa ne yapa _ 
ors2 ~a. avva. Tunus ve Cibuti taleb- '· • . ~ . ız. zap ve olacaktır. Onun kolay ve harbsiz kazanç 1 ması.nı 1emin için bu elzemdir. tı.z? 

i
lerinde ileri gitmiyerek vaktinde tor- tüsader~ ~tm:sı }azı~ gelirdı. Ancak siyaseti değişmemiştir. Şimdiki harbin ı ~rn.aenaleyh çuvalları f~raıf etme - ,...--, 
nistan etmişti. Nihayet Çeko-~1 k - talya ko~ürsuz old:1$lndan ve bu başındanberi ta~aflı v ilahlı b' h b melınz. • J Jmt!~ .!f ulı1Jl 

. Lon d~~mu~~t~b~~i~~ili-h .. . es ır fil!~~======~~=====~======~~~=~~~~~ 
~n~a~b~~~~~~P~d Alnı ld-k""" ~~~t~~~~~~~=-~~~==~==~~=================~== .h"k" lt 1 t 'Y'-1' en, anyanan a ıgıı omuru Pazarı kl f ,_,ı_ ı . ı tt um a ına a ınması ona ngiltere ile • . . ı ara ve az eda.ıuı.dıkla kazanc - c 
Frar.sanm bu Eribi şeyJ . . h b h başka ~erlerden tedarik edebılme~ı i- lara en Ç<>k müsaid olan durum da budur Bun I arı b .1. . d. . " =1 

.. •·. . kl .·. e.rbıçın a.r •. e. e- çfn, onı! üç av gibi cidden uzun hJr mtlh İtalyanın İngiltereden pekala tedarik ı ıyor mu 1 ınız, ~ 
nuz gıremıyece erını ıs at ettıgı ıçln 1et veriJmisti d bil •· k'" ·· · · · , • . . · e e ecegı omur ~ının bu derece ma-
~rn~."~~:ugu ı~gal ettı. Filvaki bu mühlet esnasında 1talya ile nasız bir mesele v müşkülat çıkarması -
f G~ru1uyor ki Romanın Leh - Alman İngiltere arasında btr ticaret muahedrsi nın sebebi ise ancak sesıni istediğı kad.ır Tayyare rekabetine karşı Beyaz matem elbisesi 
h~rbı çıkmrı~ra kadarki siyaseti, 1~1 yapmak için müzakereler başlamıstı. Go"- yükselterek müttefik1erle yeni pazarlık-b- -k Amerikada, by- Çinliler arasın 

U) _u.~ de~letlerle. bilhassa İngiltere rü~lilen esas fU idi: İngiltere İtaı;aya is- l~a girişmek için olabilir. Avrupa ve yare postaları şi - da beyaz matem 
ve Fransa ıle - bahusus müttefik olduk tediği kadar kömür verecek ve İngiltere d~ny.a, !ta~yanın daha bir müddet harbe mendiferlerin en baki idi. Yalon ak-
1arı zaman - harbe kadar vardırmıya _ bu kömürün parası ne ftalyadan mal aJa- gırmıyeceğinden emin olabilir. Çünkü or- belli başlı rakible- rabasından biri ö-

ırak ölçü1ü kazançlarla iktifa etmekti. caktır. Bu esasta da mutabık kalınmış _ j tada henüz ne bir mağltlb ve ne bir yor- ridir. Şimendifer len Çinli artık u -

1
0 halde şimdiki Avrupa harbi çıkıncı- tır. Yalnız İngiltere verdiği kömüre kar- gun devlet yoktur. IT. E. Er'cı"let idareleri tayyare zun zaman beyu ,, rekabetine karşı lb 

1 
ya kadarki İtalyan siyasetinde bir mu- şılık İtalyadan ağır sanayi mahsulleri al- .............................................................. tren seyahatlerini e ise giymek mecburiyetine girerdi. Hı· 
amma yok. belki de fazla bir 8~ikarlık mak istiyor. İtalya ise İngiliz kömürüne Niksarın zelzele cazib göstermek istemiflerdJr. Kum.pan- ristiyanlardaki siyah elbise ne ise, Çin -

ı vardı. mukabil yiyeceğe ve zehaire aid şeyler yalardan biri tren katarlarına oyun va- illerdeki beyaz elbise de o idi. Fakat son 

1 Alman - Leh ve arkasından Alman- v~ek diliyordu. Kendi halkını sırf ken bJanÇOSU gonlan ilave etmiştir. Bu vagonlarda zamanlarda hükfunet beyaz elbisenin 

müttefikler harbi başladığı zaman her- di zirai ınahsullerile tamamile besliye - briç vesair oyunlar oynanmakta vago - matem işareti olamıyacağıru, matem i-

kes hakb olarak zannetmişti ki İtalya miyen İtalyanın İngiltereye yiyecek sat. • "'7" ı * • ' " '" *",.., .. _,,~ nun sahnesinde ufak bale numaraları çin siyah elbise giyilmesi icab ettiğini ı-
:Almanlann tarafında harbe girecektir. ma~ teklif ve hattA bunda ısrar etmesi J gösterilmektedir. Ayrıca da trenlerde lan etmiş, Çinliler bunu hiç benimseye • 

1 

Çünkü Mussolini. eğer hnrb olursa İ- gerçi hayli garibdir; fakat bu oorle ol- yolcuları karşılayan şık giyinmiş kadın- memişlerdir, haklıdırlar. matem elbise • 

ıtalyanın bulunacağı tarafın aşikar ol- muştur. ı lar vardır. Bu kadınlar yolculara misafir sinin beyaz olacağı Hıristiyanlara ilan 
j duğunu bir kaç defa]ar resınen söy _ İngiltere ve 1ta1ıya lngilız kömürüne ı ağırlayan ev sahibleri gibi muamele et- edilirse onlar kolay kolay benimseyebi • 
Lf k b:1 ril k üb mektedirler. lirler mi? 
emişti. Bu a.~ikar taraf şüphesiz müt- mu a u ve ece m· adele malları me-

1 
_ ..• _. ........ , _______ .... ,---·---------

tefik Alınan tarafıdır. selesinde kendi taleblerind musır kal - , ___ _ 

Fakat Mussolini harbe girmekt~n dıldan için uyuşulamamı, ve müzakere 
<Jeğil. sadece Alınan tarafındı:\ bulun- de tabiatile kesilmişti. İşte bu esnada bil
maktı?n bahsetmi.~ti. Nitekim harb 

0 
_ mem ne kadar İtalyan vapuru Roterdam 

!unca o İtalyanın bitaraflığını değil. da han! han! Alman kömürü yüklüyor -
silahlı harb hıarici tarafkirliğini ilan lard1. Halbuki diğer cihetten İngilterece 

, etmiştir. Onun için bunda da h.?rhangi verilen üç ay mühlet bu Martın birinde 

1 
i>ir muamma yoktu; bilfilds aşikarlık bitmişti. Alınan kömilril' dolu İtalyan 

t
' vardı. gemileri Roterdamdan hareket ederlerse 

: Altı ayd.anberl İtalya ne ia.kırd:ıda bunlann İngilizler tarafından çevrilerek 

rve ne de siyasette müttefikler tarafını mu:hteviyatlanmn zaptedileceği aşikar
~utmuş değildir. O bugüne kadar cb:- dı. O~un için ilk hareket eden 4 İtalyan 
ma ve keyfime dokunm~mız' 0·· .. gemiBine Roterdama avdet mantıki emri 
r-· ··-J . oru - erUm. . 
yorsunuz ki elimde silah vardır' Ka v ışti. Fakat ne oldu ve ne olmadı 

· rış- bilinmez bunlara ft i d 1 diw 
'marn ha!• tavrile ne kadar eski ge · · ' yen ° an ger . . • rmsı sekiz on ltalyan geınUine Roterdamdan Niksar (Hususi) - Büyük zelzele -
varsa hepsını donatarak denızlere a - İtal 1 , __ ._ . de maddi bir IY\k ıa.Tara .. ~yan ka _ ya.ya yo a ÇlAuut& için yemden emir r"' ~ ...... 

• çılıntş ve para kazanmaya koyulmuş - verildi v işte İtal il t . sahamız koyu yeşillikler arasındaki t e ya e ngiltere arasın-
ur. . _ . . da yeni bir kömür meselesi bu suretle büyük konaklarım kaybetmekle kal -

Elbette muttefıklenn, İtalyanın Al- vftcud bu'ımUJ oidtL manuş Danişmendiler zamanından ka;ı. 
man1arla birlikte harbe girmemiş ol - :Biz burada hangi tarafın haklı v ma s<:>kiz asırlık Camlikebir minaresi-
duklarından memnun olarak. <ına mü - habı% oldu,.,,·nu tetk4'- - k ya le üç asırlık bir &nrü olan Keşfi mi • su. L& ve muna aşa e • 

ı ınaşat ediyor ve hatta İngilizler Cebe- decek değiliz. Çilnka ınevzuumuz sade _ naresi de bu uğurdaki :fedailer arasına 
1 lüttarıkta İtalyan gıemilerini. muaye- ce hldisenin mü~aıı.-.ı~ - miit 1 karısm1stır. ~ C'U9 .. .. a easın - J • 

1 
nF! kin, A~erikarun gemileri kadar bi- 1dmı ibarettir. o halde İtalyanın vapurla- ~asabamızda ya~an ka~'f felaket 

, le bck1etmiyorlardı. Bu hal ve duru - nna Roterdamı terk için bilerek verdiği bilançosu aşağı~ g&terilmiftir. . 
, mun ftalya<lıı bir nevi taşkınlık uyan- emir birer ainnet eseri d~lse, her halde Kasaba ve köyler dahil! 1 ~48 ölil. 
dırması pek tabii idi. İşte Alınan kö - ya bir harb çıkarmak kasdile verilmi§ ve- 9 72 yaralı. 18409 hayvan ~lüsü, 3065 
mür]eri yüzünden İtalya ile İngiltere yahud fngilterenln bu sefer de Alınan yıkılan ev; ı 9oe raporla yıkıla<:ak ev. 
arasında çıkrn meseleyi doğuran da bu k&nürü taşıyan İtalyan vapurlarına mş- Bin beş yüz hanelik Nibarda yalnız 

. taşkmlıkt,an başka bir şey değildir. meğe cesaret edemiyerek mümaşatta bu- 88 et'e sağlam raporu verilmiştir. Fo -
İngiltere ile Fransa İtalyayı fazla lunacağma hUkınedtlmif olmak dolayısi· toğraf zelzelede zarar gören üç asırl1k 1 

nazland.ırmışlardır. Bu da onlarm harb le tebliğ edtlmiı ohnak iktıza eder. Keşfi minaresini gösteımektedir. l 

Evlenmek lıtlgeıı 
Bir genç 
An tenli bir klğıda yazılmıf bir 

mektub aldım, aynen size de okuta .. 
cağım. Diyor ki: 

Teyzeciğim. 
YazılarllDI. okursanu fÜphe ve is • 

tihfafla karfıladığum mektublardan 
birisini daha almadığınıza kanaat ge -
tirirsiniz sanının. 

Teyzeciğim. ben de bekanın, hem 
de yaşını başını alımf bekarlardan. 

Bir zaman meslek w istikbal en • 
dişesile yalnız kalmayı tercih ettim. 
bir müddet if ve kazanç bırsllıt diyar 
diyar gezdim, gece gündüz çalıştım, 
hayatımın 36 yılı geçmiş bulunuyor. 

Sıhhatim yerinde, kazancım nor • 
malin üstünde, haUni ve istikbalini 
yapmış bir insanım. 

Her huswrta tecrübesiz de sayılmam. 
Böyle müsaid şartlar içinde bir be .. 
karın evlenmek için size ve stıtunu • 
nuza müracaatini garib ve şüpheli gör 
meyiniz. 

Bana tanışma ve evlenme fırsatını 
verecek bir muhitim yoktur. 

':oplantı, çay, balo müptelbı, el . 

lence ve sefahat düşkün\.: Ln genç de. 
ğilim. 

İşim, mesleğim, karakterim ma • 
lfımdur. 

Orta veya lise tahsili olan 25-~6 
yaşlarında mazisi temiz ve iyi bir ai· 
leden bir bayanla evlenmek istiyoru.n. 
Servet mevzuubahs d.eğildir. Uzunca 
boylu, kumral veya sarışın olmasını 

tercih ederim. 
Teyzeciğim, gönül işlerinin bir kö

§e.Sine bu ricamı koymak !Utfünü esir .. 
gemezseniz sevaba girmiş olursunuz. 

cA .• 
Bu rnektub üzerinde mütalea yü • 

rütmiyeceğiın, bu sütunun müdavim~ 
lerine okutmakla iktifa ediyorum. 

* Derdini söyliyemiyen genç 
Bay cZ.:t ye: 
.-:- Evet anlıyorum. Sizinle ayni 

muessesede çalışan genç kızı seviyor· 
sunuz, onunla bir aile ocağı kurmak 
istiyorsunuz, fakat aşkınızı söylemek 
cesaretini kendinizde bulamıyorsunuz 
ve benden yol göstermemi istiyor • 
sunuz. Kolay iş: Bu satırları o gen9 
kızın göreceği bir yer~ koyunuz, ya • 
hud da gazeteyi kendisine veriniz. 

TEYZt 
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Halid Ziya. v,aklıgll 

Damad Ferid ve Vahdeddin 

CEDEBÖVAii::I 
TahyaKe a, in 

son siirleri , 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Geçenlerde Beyoğ'lunda bir cildci, ba-1 böyle bozuk mısralarla çok şeyler kaybe
na, uzun tezgB.h":1~ .altında bir ~e sığm-ı diyor! Bu. manzume.yi .~ün okudumdu, 
ffili uyuklayan, ırilı ufaklı acayıb mah- bu anda ıse neşredildigı g:ızeteyi bile 
lılklar gibı zararsız bir takım cildleri 'kaybettim. Kim bilir o da nereye git· 

Damadın riyasetinde Padişahı ziyaret etmek istiyen muhaliilei' saraydan 
nasıl geri döndüler? - Padişahın memnuniyeti - Damad intikam ahyor gösterdi: nıişşşşş! Maamafih, şiirde, daha bunun 

- Bakın §Unlara! gibi hatalı, hatta vezni bozuk denebile~ 

Damad Ferid Vahdeddinin öz kaynı 
idi ve birbırine pek kaynaşmış idiler. 
Fransızlar: cBiribirine benziyenler bir
le~ler> derler; bunlar da, temayülleri 
itibarile yekdiğerine pek benzedikleri 
için Cemiyet aleyhinde birle~mişler, ve 
hünkh nezdinde muhalif fırka hesabına 
tesin.t icrasında da buluşmuşlardı. Her 
iltisi de Hürriyet ve İtilAfın başına ge
çerek ne kadar Cemiyete hasım uru.ur 
varsa yanlarına alnıı§lardı. 

Damad Feridi yalnız uzaktan gorur
düm, t! mahud sulh muahedesinden son
ra makhur bir halde memJekete avdet 
etmek üzere Lozandan ieçerken kendisi
le <X'ad.a vukua gelen mü 1!kata kadar bir 
temasa da girmemiıtim. Bu zat bahriye 
nezaretinde bir katib mevkiinden en 
münuiıb fırsatlarla atlaya atlaya niha-
1et Abdülhamidin d« kız kardeflerinden 
~iri olan Mecliha wltanın zevci olmuş, 

vezaret rütbesile beraber önünde haris 
amellere müsaid b!r ufkun parlıyacağına 
inanmıt idi. Kendiai için kim bilir neler 
umanh, fakat Abdülhamid zamanında 

bu umduklarının hiç birine vüsul mü
yesser olmadı. İfte damad olmuştu, işte 
vezir olmuıtu, ifte Baltalimanı saraycı
j'ında bU aultanın firaşını paylaşıyordu; 

bu, zamanın padişahına kifi bir nimet 
carunüyor ve böylece damacl Ferid umu
lan mannblardan hiç birine vasıl olamı
fOrdu. Bir aralık lyanlığa da tayin edi
lince onun için daha büyük bir kapınm 
açılmasına ümid kalınıyordu. Vakta ki 
h3.l'den .anra hükfunet idaresi tamamile 
lttihad ve Terakki Cemiyetinin eline 
geçmiJ oldu, cemiyete yanaşmakla daha 
başka ümidlerin de tahakkukuna yol a
çılahi\ıeceğine zr.hib oldu, fakat her ne

dense Cemiyet ona yanatmamak igtedi. 
Belki bunun için ciddi sesebler de vardı; 
ancak bu adam, kendisine pek fazla iti
madından doğan öyle bir nahvd ve aza
met iptillsile malô.l idi; ve bu sebeble 
yürüyüşünde, dllrUfllnda, konuşuiunda 

kartuında'kf..ere adeta eza veren öyle 
bir eda alırdı ki arkasına takılmaktan 

menfaat umanlardan başka kimse tara
lından sevilemezdi; Cemiyetin OM.U uzak 
bulundurmuş olmasının başlıca sebebi 
de bu noktada te3bit edilebilir. 

İfte yeni hükfunete, ve onun mesnedi 
olan brkaya hwıum.eti de, iimidlerınin 

tahakkuku imkinı münselib olunca, baş
lamış <>ldu. Bu noktada, en başta Vah
deddin olarak, birçok şa.hsıyefüırle bir-
1.eşmi' oldular; etrafta toplananlar ken· 
dilerini aeverler miydi, bu cth&t pek zi
yade ~:ı:fıe ile telAkki olunur; fakat bi
ri padişahın biraderi, diğen damadı o
lan bu iki mühim f8.hsiy~ti bqlarına ge
çirmekle Hürriyet ve İtilAf, er geç İtti.had 
ve T~akki Cemiyetini ve onun hükCıme
tini yere çarpmak ümidine kapıldı; ve 
işte bir gün damad Fer idin riyaseti al-

Kıikanmak aklıma gelmiyordu. Ta-ı 
nğa kııtr§ı en ~fak bir. his kalmamış:ı 
içimde.. yrni hıslere bır ad takmak ı
cab ~erse, l:ıuııa tiksinmek diyebili -
rim. 

Dedi. cek başka taraflar da var. Bir tanesi de 
tında on kadar muhaliften miirekkeb bir 1 kadar müahaze edebilirdi, herhalde L1lt- - Kimin bunlar? cgaib. kelimesinin, manasız yere uzatı• 
heyet huzuııa kabul edilmek için Dolına- fi Beyin hareketini tamamile tasvib et- Diye sordum. lışı. .. İmalenin bu kadar kötüsünü En-
bahçe sarayına geldi miş olmuyordu. - Ne bileyim! Sahihlerinin yüzlerini derunlu Vasıf bile yapmamıştı? Acayibt 

Ben haber almamıştım, odamda mcş- Damad Ferid kinlerine sadık bir a- bile unuttum. Leyla şairine ne oldu? Çöllere mi gitti? 
guldüm, yalnız neticesıni öğrendim. I damdı. Lutfi Beyden öç çıkarmak için Sonra, içini çekerek derdini şöyle an- Yoksa bu Gece şiirini imzalıyan başka 

Belliydi ki bu ziyaretin mukaddemesi yıllarca bekledi, fakat en sonunda fırsat 1 Jattı: bir Yahya Kemal mi? 
Vahdeddin tarafından Ihlamur köşkünde 1 bulmuş oldu. 1 - Bunların bir kısmı beş. senedir bu Maazallah .. demek bundan sonra, üs-
yapılmış olacaktı. Bu kabtlden ziyaretle-! Lutfi Bey Büyük Harbin son zaman- delikte duruyorlar. Şu köşedekiler, en tad cevaz verdi diye, qruzda da bu biçim 
ri kabul etmek ve onlara vasıta olmak 2.ıarında Berlinde idi, kendisile orada bu- yakın zamanda cildlenmeğe verilenler .. sakat mısralar moda olacak: 
başmabeynciye taalluk eden bir vazife luşmuştuk. Sultan Reşad vefat etmiş, onlar da iki senelik! Gitmişşşş, kaybolmuşuz uzakta! 
idi. Onları, cephM:e büyük salonda gö- daha evvel veliahd Yusuf İzzettin mün- Hayretle: 
ru.. h 1 b 1 d d d F ·d· t h' .. lm.. lt t ··b t· V hd d Hele şu cGittik, hah.is açmadan dönü~-nce, e e aş arın a ama erı m e ıren o uş, sa ana no e ı a e di- - Niçin, dedim, gelip almamışlar? .. 
bulunduğuna vakıf o1unca Lutfi Beyde 1 ne gelmiş idi. _ Onu da bilmem. Gelirler, uzun u- ten, mısraının cdiik. imalesine ne kulp 
hemen Thlamur vak'a.sile bir efkAr tela- ! Bir gün sabahleyin LUtfi Bey büyük zun pazarlık ederler, ekseriya bir kaparo uydurmalı? ~ 
h k l b. A h l k Her ne ise, bu şür bana şu fıkrayı ha: u u, ve onun neticesi e bir hiddet tuğ- ır telaş ve eyecan i e i anıetgahıma vermeden cildletmeğe kitab bırakırlar. 
yanı hasıl olmU§ olacak. 1 geldi, csizden bir nasihat almağa gel- Ben onların tarif ettikleri, yahud nümu- tırlattı: . . . ~ 

Lutfi Bey pek dürüst, pek metin ah- ı dim! .. > dedi. ı neye göre beğendikleri şekilde bu cild- •. Va~tıle yenıçerı ag~larından. b.iri, s~s· 
lak ile muttasıf ve her şeyin usule mu- İstanbuldan sefarete bir telgraf gel- leri hazırlarım. Tabii bir sürü masraf!.. 1 sı~ bır saa;te ul~camılerden bırme gır
tabık cereyan etmesine şiddetle münhe- miş, Lütfi Beyin yeni padi~alı nezdinde Nihayet, işte böyle, gelip almazlar. mış. Duvar.ardakı Alla.h, Muham~ed 
m1k olduğundan doiru olm.ıyan islere başmabeyncilik için intihab edildiği ve Cildci, bu sözleri söylerken, teessürün- levhalarına ~~arkı:~· b.ır. ~ral.ık, çıfte 
karşı hemen püsküren bir isyan hamle- J hemen yolıa çıkması lazım geldiği bildi- den adeta ağlıyacak gibi idi. Bense şaşı- vav~ard<ın bırı~e ~ozlerı ılışmış. Merak 
sini zaptedcmezdi. Hatta kendisinin sık- riliyormuş. cNe dersiniz?:. diye sorunca yordum. İçimden, bari bunları satsa idi! etmış, bu nedır. diy~? .. Nasıl okunur? .. 
ca tekrar ettiği bir kör kadı hikAyesi ben de ondan: cRifat Paşa ne düşünü-

1 
diyordum. Fakat 0 , sanki düşüncemi ben Hemen b?ş :a~ıde bı~ a~~m araşt~r~ış .. 

vardı. Davası bir kör kadı tarafından rü- yor?.,, diye sordum. Bizler için pek dost · söylemeden hissetmiş gibi: b~kmış ki, ta ote?e, bır sutunun dıbınde 
y~t edilen, doğ~yu söylemekten nefsi- ! olan Rifat Pa~a.: cH~men git~elh demiş:·! - Ne yazık ki, diye ilave etti, bunları bır hoca dua ediyor .. 

1 
hemen seslenmjşı 

nı a1.ıkoyamaz bır davacının mahkeme- l cBen de o fikırdeyım!. deyınce Lutfı satamam da... - Hoca, buraya gel. 
de .kad.ıya: Kör kad1! diye hitab etmesi Bey geniş bir nefes ald: v.e ilk fırsatta 1 _ Niçin, dedim,madernki sizi ziyana Ağanın gür~e~en sesini işiten hoca, 
netıcesıle davasını kaybetiğine dair bir İstanbul yolunu tuttu. Lutfi Bey benden sokmuşlar. Üstelik kitabları senelerdir korkarak gelmiş. 
hikAye... Lutfi Bey bu hikayeyi tekrar ' ne için nasihat istemişti? Belki kendisi gelip te almamışlar!... -v Buyur, ağa~! 
ettikçe kendisi iç.in cişte ben de öyle- davet edildiği halde senelerce berabe- _ Öy!e amma, bilinmez, bakarsınız Aga, duvardaki levhayı göstermiş: 
yim! .. > derdi. rinde· çalışan başkatibin de ayni vazife günün birinde içlerinden biri çıkagelir. - B.u ne? 

Heyetin Hürriyet ve İti1af fırkası na- ile davet edilmemiş olma.sının bir iğbi- Başım belaya mı girsin!?.. - Çıfte vav .. 
mına padişaha maruzatta bulunmak üze- rar tevlid edebileceğine zahib olmuştu, Cildcinin dükkanından çıkarken, içim, - Oku bakalım! 
re geldiğinden bahseden FPrid paşaya yahud sadece tereddüdünü izale edecek acı bir hüzünle burkuluyordu. Ve düşü- - Vav! 
nasıl bir lisan kullandı, tamamile bil.mi- bir kuvvet bulmak arzusile bana kadar nüyordum: - Ne taraftan okudun? .. 
yorum amma herhalde: cEvvelce hüku- g~lmiş ve ayni zamanda veda etmiş olu- _ Demek ki, bu asırda, cilde verilen Hoca anlamamış, sarığını hayretle al-
meti haberdar etmek lazım gelirdi> tar- yordu. O gittikten sonra iyice düşün- bir kitaba; dar gelen bir ceket, yahud a- nına bastırarak: 
zında bir mazeret beyan etmiş olacak. düm: Vahdeddinin de bizlere mütemayil yağı sıkan bir kundura kadar değer ver- Nasıl demiş? 
Mazeretin tarzı ne olursa olsun bu sade- olmadığında şüphe yoktu. Olsaydı bile miyenler de varmış. Terziye, yahud kun- - Nasıl o~acak? Sağdan mı, soldan 
ce bir istiskal idi. Kibrini, gururunu, he- I daima biribirinin hissiyatına iştirak e-- duracıya bıraktıkları mallarını unutma- mı? 
le kendisine güvenenlerin yanında inci- ı den bu kayınla eniştenin VAıtfi Bey me- yanlar, kitablarını pek.ala unutabiliyor- Bunun üzerine, hoca ne diyeceğin! 
tebilecek bir şeye tahammül edemiyen selesinde de buluşacakları ve damad Fe. !armış. Hem de sene~erce arayıp sorma- büsbütün şaşırmış. Daha doğrusu adam. 
damad Ferid hiç mübahaseye lürum gör- ridin bedihi olan kinine yeni başmabeyn- dan... cağızda şafak atmış. Öyle ya, karşısmda· 
meden, yalnız: cBen sana gösteririm!> cinin hedef olacağı aşikAr idi. Bunda hiç Vah zavallı kitablar değil mi? .. Ve za- ki okuma bilmiyor, biri sa~dan di~eri 
manasını ifade eden bir eda ile arkasın· tereddüd etmedim, fakat bu mütalea vallı cildci!.. soldan birbirine girift olmuş cV> harfle-
dakileri de sürükleyerek çıkıp gitmiş. LUtfi Bey henüz beni terketmeden batı· Ç'ft kur gibi... rini başka türlü okunur sanıyor. O halde 

Lutfi Bey ilkö:nce gelip vak'ayı bana ra varid olsaydı onu böylece söylemek İ . 1 e vavyo h K 
1 

kt· ne :vapsın? .. Yapacağı şey: sesini biraz 
anlattı, 10nra hünkara arzetti. Sultan muvafık olur muydu, bunda tereddüde nınar mısınız? ıt.- abyal dernMa. cl~e ı. değiştirir, kalınlaştmr, bir de öyle okurt 
R <l h .. .. Nih 1 bT ? 5 .. melih> le k.onuşm.a6a aşa ı. ısa ı, son Ve okumuş: 

eşak .t.:: .v1ak'~~a kguhlkunhece
1 

k tarafı ara· kapkılddı~ ve c
1 

aydıet Kn~ o ab·ıı· ırb. ... oyleıl- yazdığı GecP. şiiri. .. On mısralık ~ifrde 
ma ı 11.nlrı e gur a a a arından biri- me o6 ru o amaz . · ım ı ır u nas . k ltek u

7 
k · 

1 
- Vavv! 

· k + b t lm b · b. h. h ml 1 b'l' d' N t' 't'b tam üç tane pelte pe -Un ° uyuş... Derken agva en mu"thı's en y ld mlı nı savurara : c.ısa e o uş, cm kur- ır uıse a o una ı ır ı. e ıce ı ı a- .. d b ih 
1
. k 

1 
• , ~· ı ırı 

d B b . . . .. k 1 ... . Doğrusu usta ın u ma ıne a ı erme- . .1 gu·· 1 . tar ınız. en o ( urada galıba fena bır nle bugun boşta a an Lutfı Bey, ne ol,;fl . . . • 1 ümunelik bi . sesı ı e r em.ış: 
sıfat izafe ederek, ki böyle fena bir keli- bir büyük ziyana uğramıyacak) dedim. di gıttı. ştc n r mlSl'a. - Ne? .. Benimle alay mı ediyorsun? .. 
me onun tarafından birinci defa işitilmiş Damad Feridin kini kendisıni göster- Gitmiş, ~ay~~rn~~su~ uzakta Şimdi hoca tir tir titriyor: 
oluyordu] herifi hiç sevmem! .. > demiş mekte gecikmedi. Lutfi Bey İstanbula Amma diyebılirsı~z .ki' buradaki cgit- - Haşa, ağam .. okudum işte! 
Lutfi Bey hünklnn bu mukabelesile, ya· vardı, saraya gitti, başmabeyncilik ma- miş» in uzatı~sı, ihtimal, şair tarafın- - Hayır .. bunların sağdaki de, so!ıda-
pılan istiskal muamelesinden kendisindt kamına oturdu, orada pek az hldı, ve dan mahsus, ıstenerek yapılmış bir ki bir mi okunurmuş? .. Oku doğrusunu .. 
nasıl olsa hbıl olan üzüntüyü bastırmı~ damad Ferid kaynının sadraz.amı olur san'at! .. Öyle ya, gidişin devamını keJi- yoksa? ... 
oldu. Bana bunu anlattıktan sonra: c Şinr- olmaz en evvel yapılan işlerinden biri meyi uzatn:a~la veriyor. Hayale verdiği Ağanın yatağana sarılan eli karşısın-
di Talata telefon edeceğim.! • diye odas1- Lutfi Beyi çıkarmak olmuştu. Bu da ga- sonsuzluk gıbı. · · da hocanın dili nasıl olmuş ta tutuln'ıa-
na çekildi. yet tabii idi, onu Va.hdeddinin yanına Ben de derim ki, bütün bu iddialar mış, bilinmez! Bilakis, korkunun verdi-

Bir müddet s<ınra tekrar gelerek, biraz getiren gene İttihad ve Terakki Cemiye- boştur. Düı.cesi, Yalhya Kemal, eski im- ği bir heyecPnla, ağız dolusu haykırmışı 
canı sıkılmış, anlattı: cTalatla konuitum. ti olduğunda tüphe edilemezdi. Llı.tfl Be- sakinin zıd<hna son zamanda üstüstüne - Vavvvvv! 
O da memnun oldu amma keşki huzura ye karşı şahst 'bir k ini olmasaydı bile şiir yazmaja heve1ı etmekle belki mazi- Bu sesin arkasından da, gırtlağından 
kabul ettirseydiniz! Ne diyeceklerini an- yalnız bu sebeb kafi deği.1 miydi? nin esersiz geçen yıllarını kazanıyor, an- cZızzz:> diye boğuk bir inilti, yahud U• 

lamış olurduk ... > dedi. Talat ancak bu Halid Ziya Uşak1ıgiı cak buna mukabil san 'at ve iÖhretinden (Devamı 9 uncu sayfada) 

.s.n r .. ı.. aın tefrika11: 54 
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Toprağı derin 
sürmekle verim 
artırılabilir mi? 

----·----· Sayia 7 

Petrol mücadelesi 
Almanların ve mııttefiklerin 

mnşknlleri nelerdir ? 
Akşehirden Nihad Çakırcalı yazıyor: 
cBenim burada birkaç yüz dönüm a

razim vardır. On yıldanberı bu araziyi 
· kendim eker biçerim. Şimdiye kadar 
~ahsulün bire yediyı geçtiğini görme
dim. Bu nisbeti artırmak için tarlaları
~~ ~b:elemek istiyorum, olmuyor: 

1 Meşhur bir. Fransız mütehassısı yazıyor] 

Çünkü bızde hayvan gübresi çok mas' 
raflıdır. Yeşil gübre yapmak istedim, o 
da olmadı: Toprakların bir kısmı çorak 
olduğundan bakliye nebatlarım yetişti
remedik. Şimdi acaba diyorum., toprağı. 
mızı biraz daha derin sürsek verimini 
arttıramaz mıyız? Bizim buralarda tar
lalar en çok on santim derinlikte .sürü
lür , yıllardan beri mahsulü hep bu kıs
mından kaldırıyoruz. 'l'arlayı traktörle 
gayet derin sürsek, yahud gene kendi 
pulluklarımızla bir çiziden ikj defa gide
rek derinliği yinni santime çıkarsak na-

Aınerikadan gelen dostum c~~in~en 'ı yaklan çok b~~müş~. Ökç~li jskarpin- sı1 olur?:. 
ıki gözlük çıkardı. Masasının uzerıne 

1 
ıeri karada yuruyen hır nevı salapurya- Mühimce bir mesele ... Bizde öteden

koydu: 1 ya benziyordu. Amma gözlük altından beri toprağı derin sürmenin faydasına 
- Bu ne hal birader, dedim, Ameri- bakınca iş değişiyor, onlar da oldukları inanılır ve bu inanış, o kadar yayılmıştır 

kaya gitmeden evvel bir tekini bile kul- gibi güzel görünüyorlardı. ki, tarımman olmayanlar bile sırası gel-
lanmazdın. Amerikada gözlerine ne oldu Peşinden ayrılamıyordum. O nereye dikçe köylüye hemen bunu öğlidlerler. 
ki, ç.ifte &özlük kullanıyorsun. gitse ben de gidecektim. Fakat .sonra... Gerçekten derin yapılı toprakların Rumen petrol sa hasına bir bakış 

Birini uzattı: İyisi mi bu ~ten caymalıydım. Kolayı iyi mahsul yetiştirdiği doğrudur. Fakat Geçım h:rrbden bahsedilirken dai _ dir. Bugün piyasalardaki esansların en 
- Tak şunu gözüne. vardı. Hemen gözlükleri degviştirdim. Ka- bu rasgele her topragıv rı'm'ni artır ' ' ~ n ve 1 - ma şu etimle sarfedilıniştir: cMütte - iyileri ancak yüzde 70-80 dereceler a-
Gözüme taktun, arkadaşırruı · baktım. dın ufaldı ufaldı gözle görünmez -0ldu. mak ı'çı·n onu derı'n su··r k ]A m deın""k me CiZı ·· "' fikler zafere petrol dalgaları üzerinde rasındadır. Btiyük' silratle elde e.vle • 

Olduğundan belki -0n kat büyümüştü: Yolumu değiştirdim. değPıdir. 
- Aman birader bu ne hal, senin kar- - Kör müsün be adam? Ziraat bakımından hn tarlanın topra- ulaştılar ... • mek motörlerln hayatlarını uzatmak 

fında kendimi, devler memleketindeki Kendime geldim. Birine çarpmıştım. ğı iki kat olarak mütalea edilir: Bu defa harbi kazanmak için bir Ok için derecenin yüzde yüzü bulmaı.sı i -
Gülivere benzettim. Adama bakmadan elimi cebime soktum. 1 - Ötedenberi sürülüp işlenen ve ne- yanus kadar petrol rn.zım gelecektir. cab eylemektedir. . 

- Gözlüğü değiştir, cüceler memle- Gözlüklerden birini çıkarıp gözüme tak- hatların asıl yatağını teşkil eden tarla Muharibler bu hususta zengin değil - Harbin ilk aylarında öğrenildi ki 
ketindeki Güliver olursun. tun. Meğer küçük göstereni takmışım. yüzündeki toprak, birincı kattır. Bu kıs- dirler, İngilterede petrol yoktur. Fran sentetik karbüran'lar istimal etmiş o-

Gözlüğü değiştirince arkadaşım mini- Adam ufacıcık göründü. Sözünü tekrar- ma kara kitablarda (Nebati toprak) rle- sada Pechelbronn kuyularında sened.e lan Alman tayyare motörlerindeki a -
mini olmuştu: !adı: nir. İşlene, işlene yapısı gevşemiş; çü- a.ncak SO.OOO ton ham petrol elde edı- .~mrr.a iki üç defa dafrıa çabuk vuku 

- Bu da aksi demek. Bunları oyun- - Kör müsün be adam, şimdi suratı- rüntülerle hasıllanmtş ve hayatın hava, lır. .. . bulmaktadır. 
cak diye mi kullanıyorsun. na bir çakarsam. su, hararet, gıda gibi unsurlarını bir a- Sulh zamanında doV1z ve altın ı el- Alınan tayyareciliği yüksek dere • 

- Çok faydasını görüyorum. Ben de B f k t k kt d b ı d b"l k h 1 lmi t ' den çıknrmamak için Almanla'I' ken - . u u acı şey sura una ça aca ı. ra a · u un ura ı ece a e ge Ş ır. . .. .. . . . . celı saf esans bulamadığı takdirde müt 
bir çift daha var. Bunları sen al, sen de Güldüm ve boyun eğerek: Yag"mur oraya gelir güne.-:in ışıg" ı oraya dı komur ve lmyıtlerınden sentetik e- t f 'k t .1 .ğ. d d f d .. .. ·· ' " - ff k ld 1 e ı avyarccı ı ın en un kalacı:.·k • 
ay asını gorursun. - Affedersiniz efendim. çarpar, havanın hararetı orada tutun..ır, ~a.nslar çıkarmaga muva ~ 0 u ar. tır. .. · 

- Peki amma nasıl? Dedim. Hani Şehir tiyatrosundaki u- toprağın besleyici maddeleri orada ol- Itıraf eylemek lazımdır kı bu hususta 
- Kendin tecriibe et. facık Ferih Çoban Mehmede kafa tuta- gunlaşır ve nihayet nebatın ekmeği olan e~siz bir mall ve sınai ga".;r et sarfey -
Gözlükleri cebime indirdim. Sokağa cak, el kaldıracak olsa, Çoban onun bu azot maddesini kabili inı.tisas bir hale ge- Jediler. Fakat bütün gayretlerine rağ- Buna cidrojenasyon> ile karşı geU-

* 
çıktım. O esnada karnım da açtı. Cebim- halini nasıl gülümseme ile karşılar, tek ı tiren, yani pişirip hazırlıyan nitrobakte- .:nen bir senede üç milyon tonluk is - nec~ğ! <:anıldı. A.lıruınyada Leuşra'da 
de de para yoktu. Bir mahallebici dük- tuhaflık olsun diye korkmuş gibi bir hal 1 riler de ancak orada yaşarlar. Kısacası tihsalat yapabildiler. Harb için bu vesair büyük şehirlerde muazzam id-
kanı önündeydim. Camekanda üzerlerin- alırsa, ben de 0 hali almıştım. Adam, bir bu ilk katın toprağı nebatın (hayat sa- miktar çok az sayılır. rojenasyon fabrikaları tesis edildi. Bu 
de koskoca kaymaklar bulunan ekmek şey diyemedi ve yürüdü gitti. hası) dır. * fabrikalar tayyareler için ne güzel bi-
kadayıflan diziliydi. Cebimde yirmi beş Gözlüğü çıkardıın. Bizim evin sokağı- 2 - Yüzdeki toprağın altmda kalım İnc::om bu husu~ta tahminlerde bu - rer hedeftir. 
kuruşum vardı. Bir tanesini yiyebilirdim. na saptıın. ve henüz sapan, pulluk vesairl:! gibi va- lunma<'!a cesaret edebilir mi? Zannet- Şu neticeye varıldı ki bunların el-

- Yesem param kalmıyacak. - Bu dar sokak ta ne kötü. sıtalarla i.şlenmiyen kısım, ikinci katı mem. Yalnız şunu tebarüz ettirelim de edilmesi ancak hususi esansların ka 
- Yemesem gözüm kalacak. Büyük gösteren gözlüğü gözüme tak- teşkil eder. Yıllarca işlenmediği için ha- ki 1917 senesinde vukubulan bir mey- rıştırılmasile kabildir ... O da çok fa z • 
Gözlükler aklıma geldi. Küçük göste- mak sırasıydı, taktım. Sokak genişle- yatın şartlan burada tekevvün edeme- dan muharebesi T 2.000 ton esansa mal la maliyet fiatı sayesinde ... 

ren gözlüğü gözüme takıp baktım. Bir mişti: miştir. Buna (Ham toprak) diyoruz. Çok o]rr:u"ltnr. * 
tabak bir lokma bile olıruyacaktı. Göz- _ Ne ala şey, nihayet bizim sokak zaman kış yağmur~annı emerek üstün- Halhuki o tarihtenberi gerek tayya
lüğü değjştirdim. Cebimden yirmi beş- muazzam bir cadde oldu. deki toprağa depoluk vazifesini görür. recilikt'2, gerek motörcülükte. gerekse 
liği çıkardım. Tepsi kadardı. Yeni yapı!.mış bir apartıman gözüme Fakat bakterilerin faaliyetı için lazım makineciHkte büyük terakkiler husu -

- Bu tepsi kadar para bu bir lokma ilişti. olan şartlar, muvazenelı bir şekilde bu- le gelmiştir. 
olınıyacak kadayıfa çok fazla. _ Vay canına bir türlü böylesini yap- rada bulunmadığından ham toprak ta- * 

Alman, Rumen, Rus petrollerinin e
saslı esans vermedikleri a·nlaşılm ı~tır. 

1938 Eylulündeki harekatta Almanlar, 
Amerikalılardan 100.000 ton hususi 
tayyare esansı almışlaırdı. Dünya pet
rolilnün yüzde altmışını istihsal eden 
Amerika yalnız olarak bu esansı çı -
karmaktadır . Halbuki Amerikada'n e -
sans almak bugün Almanlar için ka -
bil değildir. Kabil olsa bile Amerika -

Yirmi beşliğim cebimde kalmış, gö- tıramadık. bakası nebatlar için ancak ikinci dere-
züın ekmek kadayıfında kalmamıştı. Yü- Rahatlamak için gözlük değiştirmek cede bir hayat sahası sayılır. 
rüdüm. Bir tramvaya bindim. Oturacak kafi idi. Büyük göstereni çıkardım, kü- Derin sürmekle toprağın verimi arttı-
yer yoktu. Arka sıranın arkasında ayak- çük göstereni taktım: rılabilir mi. arttırılamaz mı bahsine ge-
ta durdum. Ön sıranın önünde ayakta - Bu da sanki apartıman mı, tavuk lince: 
duran kadınla göz göze geldik. Aman kümesi bunun yanında saraydır. Böyle- Ham toprak tabakasının esa:. yapm 
yarabbim ne çirkin şeydi. Hemen göz- sine sahib olmaktansa apartı.numı olma- eğer işlenik toprağın esas yapısından 
lükler aklıma geldi. Küçük göstereni dan yaşamayı tercih ederim. pek farklı değil ise, tedricen derine gi-
MÖZÜme taktım. Kadın minimini oluver- Evimin kapısına gelmiştim: den bir sürmeyle bu kısmı ötekine ekle-
miiti. Güzel mi, çirkin mi farkedilemi- - Bu evde mi oturuyorum. mek ve böylece n~bati toprak tabakasını 
yordu. Gözlüğümü değiştirdim. derinleştirmek mümkündür. Lakin ham 

- Oh ne ala. - İşte böyle evde oturulur. toprağın esas yapısı, üstündekindrn çok 
- Bay bilet. Kapıyı çaldım. Karun açtı: farklı olursa, bu takdirde o kısmı üstün-
Bu da kimdi. Minimini bir şey .. ak- - Hani .benım istediğim şeyler, eli dekine eklemekle, yani bırbirine karış-

lım başıma geldi, gözlüğü çıkardım. Kon- boş mu geldin? tırmakla toprağı derinleştırme!c değıl, 
düktöre para verdim. bilet aldım. Para- B~ka zaman olsaydı: bilakis berbad etmiş 01,uruz. 

nın US .. tu··nu- aldım. Çirkin kadınla göz gö- Ne yapayıın unutt - um. Ziraat aletleri tekemmül etntiş ileri 
ıe gelmemek için tekrar gözlüğü takma- Derdim. Fakat gözümde büyük göste- memleketlerde bu maksadla hususi a
·Ya hazırlanıyorum. Bir de ne göreyim, ren gözlük bu!unduğundan onu oldu- Jetler kullanılmakta ve alt tabakayı üste 
oraya fevkalade güzel bir kadın gelmiş- ğundan beş on misli iri gördüğüm için çıkarmadan yerinde karıştırmak rnüm-
ti. Daha yakından görmek n~ zevk1i ola- ödüm patlamıştı. · kün olmaktadır. Bittabi bu şekildeki de-
caktı. Hemen öbür gözlüğü taktım. Gü- - Affedersin karıcığım, alacaktım, a-
ı:el kadın büvüdü. kocaman '.>ldu. Ben ne Iacaktım amma unuttum. Bir daha unut- rinleştirmenin faydası vardır. 

· Bizim kullandığımız vasıtalarla yani 
Yapsam bu gu·· zel kadını bu kadar yakın marn. Elini, ayağını öpeyim bana danl sapan, pulluk gibi aletlerle toprağı böyle 
göremezdim. ma. bi derinleştirmeye tabi tutmak imkanı 

Ne ala şeydi bu gözlük, tramvay dur- Benim bu kadar süklüm püklüm ko- yoktur. 
muştu. Güzel kadın iniyordu. Gözlerim nuşmam ona cesaret vermişti: Alüvyon dediğinıiz yığıntı teşekküHe
oııda kalmıştı, ayıramıyordum. Ayrıla- - Unuttun ha, sen zaten neyi akıl e- rinde, toprağın bünyesi ekserıya ayni 

B d d w dersin ki. d 1 mıyacaktım. en e tramvay an aşagı. evsafı gösterdiğinden tedricen er•n eşen 
o birkaç adım yürüdü, ben peşisıra yü- Lafın arkası gelmiyecekti. Gözümdeki sürmelerle işlenik toprak katı derinleş-
riiyordum. Gerçi ensesine dökülen saçla- gözlüğü çıkarıp onun gözüne koyuver- tirilebilir. Bu sayede mahsulün miktarı 
nnın her teli ince ip yahud da kalın si- dim. Onu tabii büyüklüğünde görüyor- da arttırılabilir. Fakat hazan ham top
cjm gibi görünüyorsa da. ipır>k parlaklığı dum. Onun da beni bir dev gibi gördüğü k işe varamaz bir kireç veya kil ha-ra . .. 
ile göz kamaştırıyordu. Gerçi vücudü ta- muhakkaktı. Gözlük derhal tesirini murundan, yahud çorak bir terkibdcn 
bii insan vücudünün kat kat irisi idi am- göstermişti: mütesekkl1 olabilir. O zaman buraları 
ma muntazam bir vücud iri olsa da gene - Peki kocacığım, sen darılma, başka akta~ak değil, karıştırmak bile doğru 
güzel; hatlar daha bariz oluyor, dalganışı bir gün alır getirirsin, hiç almasan da o- olmaz. Binaenaleyh dedn yapılı toprak-
daha kıvrak göriinüyor. Bacaklar da gü- lur ya! ]arın gerek bağrında sakladığı rutubet, 
ıel, yalnız haddi zatında minirninl olan a- (Devamı 9 wıcu sayfada) <D~vanu 9 ·uncu sayfada) 

Topraktan çıkalI"ılan muhtelif mad
delere toptan cpetrol> namı verilmek
ted ·r. Her bir silahın kendine has Lar
hurant'ı vardır. Bu carburant yakıcı 
marln<' belli baslı bir harb mühimma -
tı ma hivetini :flmaktadır. 

1 
·ı t ·ı l" 1ılarm Almanlııra bu esansı verecek -

., Fuf' 01 · » veva cmazo • g-emı ere a 
1 

. .. h ı·d· 

k d · G .1 t ht lb h' erı sup e ı ır. 
zım olma ta ır. c azoı » a e a. ı r - A1' R . b' 1. -· b b ı , - .. 

1 
ı'llan - us ıs ır ıgı una çare u 

lere ve aınr yag1ı motor ere. ces:rns"b 
1 

. . 1 kt d.ı p t 1.. t 
veva •benzin~ motörlil vasıtalara, hu- mat 1 ~1m tçafı.şma al r .. k e .!0 

u Ram 
. d • manac;ı e as ıye ey eme uzere o ~ 

c:usf hır hvdroc<'rbure e tayyarelere d A .k 11 .. t f d · 
1
.. 

1 
d ınanva a. mer1 a ı ar.· ara ın an 1n-

uzum n ur. d. ·1 · P 1 Bl k f b 'k şa e ı mış etro oc a rı ası v;:ır • 

Sulh uımanmd: Almanva sPnede dır. Almanlar. Galiçyada elde eyledik-
leri hcım petrolleri tasfiye eyleme.'~ i~ 

sekiz milvon tona yakm petrol sarfi -· çin bunları bu fabrikaya gönd€rmeğe 
vatı ~.·apıvordu . Tthalatı beş milvon tn- basl&mışlardır. Bu suretle tayyare e • 
nu huluvordu: Bu itha~atın p~k bii.v~ik ._8 nc;la-:-ı elde eylemeğe gayret etmek
bir kısmı d~nız vasıtası]:_ t~ın edıl: - tedirlPr. Almanya istediğini yapm::ığa 
vordu. nPnız ablukası yı~zunden bunu \'ak it bulacak mı? Bu·petrolleri sonra
~imdi eldı> edememektPdır. Hcı'rbe de- dan n:ıkletmek için vasıtalar temin e-
vam edebilmesi icin ihtiyacı bulunan debilrC'ek mi? ... 

t 11 · 'mcr Romanyad<:m Ruc;va -pe ro Prı sı 1 · · • ' Gerci müttefikler için deniz vo11arı 
d Po1onvadan alması ıcab etmek - . · ım. ve Aınerıkan menabii acık bulunmak • 
tedir. t h . t .::ı arak d' tad:r. Fakat unutmama~;;: icab eder ki 

'F'n nikbin a mına a '\.lavan - ı- . .. . . . . . · a· ·· h 1 ·1,.. riört mil- cvakıbı , bu sahada du~manları l~hıne 
yeb · lırız kı sım ı !!UC a ı 1 , · . 

· · h l d b'lecektı'r Btına ken- ça ısn:a~tadır. Onların orgamsatıon 
voıı ton ıt cı e e ı . ıı... . • • • A 1 . 
ni lc:;tihsalatını d:ılıi katc;ak askert ih - ka;uılı~·etlerın ı . sınaı kudret erim na • 

tiv:ı~l;-ır1nın anC'ak yar1smı temin ede- '.:~!'.~ .. ~ .. ~~.~:.ı: .. ~.1.r::.::!.~~: ......................... . 
hilir <"'nriiriiz. 

Sim·Hki ~t::ıl,..tini ve B::ı lbrılar c:;iya- Susam fiatları düştü 
setir.i bıı suretle iz.ah edebiliriz. Su:-Hm ihracatının durmuş olması 

. * ~·üzliHden 18 kuruşa satılan susarr. 1 7 
Bir de kemmiyet bahşinden kev - kurus? düşmüş ve buna rağmen alıcı 

fiyet bahsine geçdim: · çıkn~cımıştır. Şehrimize her n~fta Aııa-
Tay~·arecilikt.eki inkişaf, molörlerin dolunun muhtelif mıntakalarından hin 

kudret1erindeki tezayüd; yüksek de - çuvala yakın susam gelmekte ve depo
receli esanslara ihtiyaç göstermekte - lara konulmaktadır. 
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Nekledem İbrahim Safa 

Şüpheli köşk 

80N POSTA Mari 8 

Yağmur ve 
fırtınadan bir han 

Sovyetıerin mntareke teklifi 
k k ld 

. . (~tarafı 1 ind sayfada) lan tesirile bir çok noktalarda kırılıp 
ısmen yı 1 ı İki .!ın diplomatının bu ziyarett, İs - parçalanmıştır. 

veç hükfunetinin tavassutu üzerine Fin- R 1 . f B~:arafı. l i~ci sayfada.} landiya ile Sovyetler arasında bjr müta _ us arın kayakçı müfrezeleri ile 
İnhidamı müteakıb hadise yerine ga _ . . . . tırhlı k•zaklar ve tanklar sular için-

len zabıta ve belediye mühendisleri ll - reke aktedıleceğine daır dolaşan şayıala- de kaybolmuşlardır. Kütle hıı tinde yü-
!e tahkik . nn daha fazla kuvvet bulmasına yol aç- rüyii zım ge n at ve keşifleri yapını§ , Ş yapan Ruslar, Finlandiya tayya-

lardır, Çöküntünün sebeblerl idari ve ~tır. "eleri iç!n mükemmel bir hedef te~kil 
fenni bakımdan alakadarlarca araştırıl- Sovyetlerin sulh şartlan ediyordu. • 
maktadır. FinlAndiya - cParis-Soir> gazete.sinin 

Hava vaziyeti Finlandiyadaki muhabiri Kessel, Sovyet-
Dün sühunet en yüksek 8,8 ve en dil- !erin İsveç vasıtasi!.e Finlilndiyaya bir 

şük 4 santigrad kaydedilmiştir. ültlmatom vermi~ olduklarını ve bu ül -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a- timatom miihletinin yarın gece yansı in

Rusfar. Viborg koyunun garb sahi
linde i~gal etmiş olduklan bütün nok
talardan tardedilınişlerdir. , 

Btr sınıf daha silah altına çağınldı 
Hel.sinki 1 (Hususi) - Hükfunct. 

l 920 smıfına mensub efradı ( 19 il! 
20 yaşındakiler) bugün silah altına 
çağırmıştır. Bunlardan çoğu daha ev
vel gönüllü olarak orduya intisab et
mişlerdi. 

lınan malıJ.mata göre hava yurdun doğu kiza edeceğini haber vermektedir. 
bölgelerinde kapalı, mevzit yağışlı, diğer Bundan sekiz gün evvel Stokholmden 
yerlerde kapalı ve yağışlı geçmiş, rüzg~r- avdet etmiş olan Finlandiya hariciye na
lar Trakyada şimal istikametinden kuv - Z1n Tanner, nazırlar meclisini toplıya -
vetli, ~iğer bölgelerde cenubi istikamet - rak arkadaşlarına Moskovanın sulh şart
t~n dogu mıntakasında orta kuvvette, ve !arını iblağa memur edil.mi~ olan zatı 
dığer yerlerde yer yer fırtına şeklinde takdim etmiştir. Bu c:artlar hülasaten Stokholm'da diplomasi faaliyeti 
esmiştir. şunlardır: • Stokhol 7 (A.A.) - Bngün Stok _ 

Denizlerde fırtına Finlandiya> Viipuri dahil olma'ıt üzere h_~ım~a .~ek ~-ü~k diploma.>irfaaliyeti gö 
Akdeniz, Marrnar~ ve Ege denizlerin- bütün Kareli berzahını, Lado~anın şi _ 1:1lınu.~m:· Butun devletler!n elçıleri, bil

de lodos fırtınası dun de devam etmiş mali şarkisindeki bütün araziyi, Lapon _ tün gun ış başında bulunmuşlardır. Bu 
v K d · d f t k · 1 akşam ecnebi l ·1 

• •• h · b" e. . ara enız e ır ına arayele çevır - yanın şimal kısmını, Hangoe limanını ve e çı -erı mu ım ır toplan-
mıştır. ayni isimdeki yarım adayı Sovyet Rusya- ~ı yapacaklardır. Bugün hariciye mızırı, 

İki gündenberi Büyükderede bekle. - ya terkedecektir. uç defa başvekili görmüştür. Matbuata 
·• mekte olan gemiler, Karadenizdeki şid • İ . • . i hiçbir tebliğ verilmemiştir. Öğleden son-

d tli k 1 
.... d d" sveç Fınlandıyanın cevab vermes ra çıkan gaz t ı · h A e araye yu.zun en un de yollan _ . ' .. .. . . . . e e enn ususı tabılarında 

G nç kız hayret ve endişe i\e muha- pıda.k:lerl giren San. Ustasının kolunu na devam edememişlerdir. Denizyol1an içın on ~~ mühlet ıste~!1. ve _bunu ıstih- memlekete sükun tavsiye edilmektedir. 
·t ~ ırıa baktı. Tatmin edilıne:""t. inan- ....ı..erek· idaresinin Karadeniz hattı f sal etmıştı. Şu halde Finlandıyanın ve - H h ld b"'tii' b d' • , ' ... """ ~ · vapur se er- . b c ansın er a e u n u ıpLomacıi faaliye • 
. nı yormuş gibi şüphe ve istifsar kanşık - İşte, dedi. Trendeki a~aın... leri tamamile intizamını kaybetmiş, Ka- receği ceva ın yann akşam g~ 4: Y - tinin 'hedefi, Moskova ile Helsinki ar~ • 

g .. ı ,· · b" s d d b' · darın k Ev t J ..ı-- d Ke f 1 d · d Salı ·· .. dan evvel Moskovaya gelmesı ıcab et - . . o~ eıını 1r e a a ır Jan a u- - e . . . an1.1a.uı.ıa a. .. ş o un- ra enız en gunundenberi vapur . sında bır tavassut ıcrası oldnğu tahmin 
mancianma çevirdi. Dudaklan kımıldar duk. gelmemiştir. Salı günü gelmesi icab eden mektedır. edi!ımektedir. 
gibi oldu; fakat bir şey söylemedi. Sedad. köşkün büyük kapısına çıkan Tan vapuru ve dün gelmesi beklenen Mütareke akdedilecek mif f d Sonr:ı güldü; gözleri kapandı; derin m~divenin başına' geldiği zaman onu İzmir vapuru dün de fırtınadan geleme- Nevyork 7 (A.A.) - Nevyork Times İft ra JOSU mütareke teklifi 
bir uykuya daldı. ev ıabibi Necib bey karşıladı. Bu atdam mişlerdir. Bu vapurlar Karadenizdek.i gazetesinin Stokholm muhabiri yazıyor: haberini tetd ed;yor 

O sffada iç;eriye giren doktor, misa- türkçeyi bir Giridli veya evinde rumca mahfuz limanlarda fırtınanın dınmesini Sala'hiyettar membalardan öğrenildi - Lo d 7 A 

firlerHe bir iki kelime tee.ti ettikten konu.şan bir Makedonyalı şivesile ko- beklemektedirler. Fırtına İzmit körfezin- ğine göre Fin!Andiya harbine nihayet ver . n ra . (~ususı) - Bu ak~am geç 
sonra genç k:i.Zm nabzını muayene etli n~yordu. de de büyük bir şiddet peyda etmiş ve mek için Sovyet Rusyaru.n serdetmi' ol - vakit dHe~ın~ radyo~ kıs~ bir haber 
ve dedi ki: Jandarma kumandanı evinin arana:- Gölcük1e Değirmendere arasındaki se - duğu teklifler, İsveç hükfüneti vasıtaslle ner;: te~~·i· ~vyetlenn agır şartlarla 

- Kalb çok tabii... Ben bir heze- cağım kendisine tebliğ ettiği zaman ev- ferler yapılamamıştır. Hel~inki hükô.metine tevdi edilmi~ olup ~~d· e. t~ ın bulunmuş olduklarını 
yanı mürteiş krizinden korkuyorum ... velA. hayret etti; s ı.ıra hemen soğukkan- Fırtınanın tesirile bir motör hamulesin halen tetkik edilmektedir. 

1 1~~ ır.v. . .•. 
Tehlike geçti. !ılığını topladı: den 300 teneke gazı denize atmağa meo- İyi malfunat almakta olan mehafi1de Rad:o. agır tavsıf ettigı _b~ şıırtlar 

Kimse komiser Seda~ bu kıu söy- - Buyurunuz, geziniz. Amma ha~ıt- bur olmuş, sigara yfıklii bir mavnanın birkaç gün sonra bir mütareke yapılabi- ha•~kın~ malU.mat vermemıştır. 
lediği ~özlerden bir şey anlamamı~tı. kın1z var mıdır? hamulesl ıslanmış, iki kayık parçalan • leceği tahmin olunmaktadrr. Bazı kimse- Is_:reçm .ta~a~tu neticesinde b1r 
Nerderı, kimin elinden, hangi tazyikten Ev sahlbi.r...in .~özlerini keskin bir dü- mıştır. ler, Finlandiya hükUmetinin çok ağır şart sulhun a~tı ıçın .l\fo~kova .. tarafından 
ve hapisten bahsediyordu? Bilen yoktu. dük s€'s~ kesti. On ve arka kapıda birer Fırtına esnasında İzmitte hafif bir de 1 k bul t .. 1 göst. rmesi halinde bazı teklıfler yapı1dıgı bugun Stok -

· 1 1 h' ed'lm' · art a e emayu .e h 1 'd b lm t Yalnı7. jan~a:ma ~um~danı. yolda J~darma kaldı; diğer iltisi içeriye g~r- ze ze e ıss 1 ıştır. Finlandiya ordusunun mukavemette bu- 0 m a şuyu u uş. ur. 
ondan aldıgı 17ahat ıle bıraz bir •eyler diler. Jandarma kumandarıı em.rettı: Telefon h~trarı ~ozuldu lunaca~ı m.ütaleasında bulunmaktadırlar. M~.nhaza, Londra ıle StoKholm ve 
biliyordu. Sedad. jandarma kumandanı - Evi yukarıdan aşağıya kadar ara- F · ! i b" b d 1 b b 1 .. Amsterdam ile Stok.halın arasında te • 

• Tr: 

1 
b 

1 
b ırtına ve yağmurlardan şehirler arası y ır mem a an a Jnan a er ere go- 1 f ile tekrar yola çıktıgı zaman ;, yınız. ~m u ursanız urayaı getiriniz. t 1 f 1 d b .. St 1. b'"tü Kareli berzahının Sor- e on muhaveresi kesilmiş olduğundan 

• .. .. . . D . bil ilk b' e e on an a ozulmuş ya'nız dun gece re a m, u n ' d 1 lh . h . 
- Hemen. dedı. Mudunyet1 keyfi- enıze nazır y ır salonda Se- A kar .1 İs b 1 ' d . t 1 e Viborg dahil olmak üzere La • o ayı, su· şayıası akkında ıazla ma 

h b 
• 

1
. . B , __ F"kr" d d N "b b k t • b"' .. n a ı e tan u arasın a bır hat te- ava a v l" 1 t 

retten a: eroa~ etme ıyız .. ~KIL ~ ı: a ı~ ecı e~e. arşı yap ı~ı utun min edilmi§tir. doga gölünün Ru.syaya ilhakını. Han _ um.at a ınamamış ır. 
Asım kuma'? tıca'rethanesmın k!tıbesı tehdidler boşa gıttı. O ısrar ed:yordu: I . . goede bir üssü bahri ve Petsamo mmta- Bir Danimarkalı muhabire ~öre. te-
:A.yşe Lemandır ... Kızın annesi d~ bu- .. - ~~d~my0.:5:111uz. efendim; siz1n zmırde flrfma rnUhım kasında bir parça arazi ıstemektedir. lefon muhavereleri İsveç hükfuneti -
raya. gel~in.. . . - so~lf'dığin~z . ~bı kimsele: benim hasarlar a ti Fin tebliği nin emrile kesilmiştir. Çünkü hüku -

Sonra vahşl bır tebessurnle: evırnde rnısafıı olmadıla'r. bır yanlışlık Y p . met. mevsimsiz ve sansasyonel haber-
- Şimdi lier şey gözümün önünde ... var bunda ... Ne bileyim? Belki bir düş- İzmir 1 (Hususi) - İzmirde gece ya- He~sinki 7 (A.A.~ - Finla~~ya bü- lerin harice aksetmesini istememekte-

Bütün esrarın düğümleri çözüldü. Şu manlık!.. nsından sonra başhyan kar ve yağmur- yük umumi karargahının tebliği: dir. 
hadise ne olı..<rdu bir müddet evvel ol- - Dün gece jandarmaların rastladı- la karışık fırtına sabahleyin korkunç bir K.8r.eli beTzahmın garb kısrmnda 
saydı ... Kun-.andanım, şimdi bana jan- ~ ı;izin otomobilinizdi beyefendi! Oto- şe~l almış ve akşama kadar bütün fid- düsman, dün Viborg'un şima1l garbisi- ı·nrı·ııı·z tayyarelerr·nı·n 
darrr.a terfik eder misiniz? Yahud si- mobilin içindeki adam jandal'ID.l:\.'lar.a detile devam etmiştir. ne 

0

kars1 şiddetli hücumlarda bu!un -
2inle beraber gitmeme müsaade eder yanlıs malumat verdi. Hepsini biliyo- Fırtına şehirde ve limanda sayı.sız za- mu..:!ur Viborg körfezi adalarının ele A~manya üzer·ınde 
misiniz? ruz. Şimd:l bunların burada mG.nakaşa- rarlar yapmıştır. Bilhassa öğleye doğru a :r'lmesi için girişilmis olan muha _ -

- Nereye gidiyoruz? ~ında faydıi. y~k. mıüddeiumumilikte aza~ şiddeti~i bulan fırtına sokaklarda ;:~~l~re devam etmektedir. Buz üstün \len·ı uçuşları 
- Şu Necib beyi ziyaret Ptmek isti- ı?:aha~ Yerlrsınız. yürumek imkanını ortadan kal?ırmıştır. de ilerlemekte olan Ruslar. ağır zayi- J 

yorum. Bu ziyaretin ihtiyatkarane ol- Evin her tarafından yapılan araştır- 300. kadar ev hasara uğramış, bırçok ev- ata ue-ramışlardır. Otuzdan faz1a tank CBastarafı 1 inci sayfada) 
nıası Jazımdır da ... Yalnız yeter ki geç malar neticesiz kaldı. Bizzat Sedad du- l~rın duv~lar1, ça~ıla:1 _yıkılmış, asırlık tahrib , edilmiştir. rakolu vazifesi esnasında beş milyon mJ-
kalnııs olmıyalım. varlara varıncaya kadar her tarafı ara'- bınlerce agaç devrilmıştır. . k~rf .1 1 b li~ . * mış, tnramıştı. Duvarların gizli noktaı. Şimdiye kadar görülmemiş olan bu Vıbosr~ o 1 ezı e Vuoski nehri ara- e a s olan bir mesafe katetmişlerdir. 

· sında ov.yet er tarafın..L. 1 Nazır, müttefik hava kuvvetlerinin Al-
Mc< astırlının köskü bir tarafından la.rı. gizli dolablan olup olmadı~mı yok- şiddetli fırtına şehirde umumi hayata da · ... 1 '-'lan yaP,1 mıq 

deni1,e bakıyordu v~ denize çok '-•ak· .... lsm1ştı. Kimse yoktu... Yalnız ha!a tesir e. tmiş .• talebel.erden birçoğu mek - olan _tan-nı·z· ar. akamete uğramıştır. man hava kuvvetlerine faikiyetini kay -
- .ı .... t bl d T l dettikten sonra, demiştir ki: 

dı. Geni~ bir bahçe içinde idi. Bahçenin bahçe kapısında bekliyen bir uşakla bir e erıne gı ememışlerdir. aıpa e uzemde topçu kuvvetleri 
bir köses}nae eskiden mutfak hizmetini ~ÇI .. • Fırtına limanda da milhim hasarat yap tarafından uzun müddettenberi h~zır- Maahaza, Alman hava kuvvetlerini 
gören küçük bir daire şimdi bir garaj- (Ark.ası v~r) mış~~r. Bu arada 50 to11lu:!l Cümhuriyet l~nmış olan bir taarruz pü.skürtillmü:t - hakir görmemeliyiz. Bunlarırı, fngi1tere 
dı VP. içinde bir Ford otomobili duru- .rootorü batmıştır. tur. üzerine bir akın yaptıkları •akdirde hiç 

Z.,bıta COCUk''Clr.ı.ııın mÜ"Pkk b A bir zarar vermiyeceklerini sanmak kat'l 
yordu. '"' c l!r • . 8 ~ca şehirde bir köyl~ üzerine dü- Lado.rta'nm şimali şarkisinde dü] _ yen doğru olmaz.> 

Parmaklıklı bahçe k~pısının önüne bir hırsız çete~ini yakaladı şen bır çatı parçasından agır surette ya- man. Pıtkaranta takını adalarından ba-
gelen Sedad, kapıyı içeriden kimseye ralanmıştır. zı ufak tefek adalan işgal etrneğe mu- İngili~ tayyareleri Almanya 

'Hastarah 1 inci sayfada) Yık al da k 1 p b ff l 1 üzerinde 
haber vermeksizin açamadı ve kapıya Kemal. Yakub ve Fethiden miltesek - . . ılan _bir evin tın - a ~ ~ e va a c o muştur. İ zayıf, uzun boylu kılığı kıyafeti te- kildiı. -. ısmınde bır kadın mangal uzerme diişe- Dah::ı şimalde dün Kolla . ki'd Londra 1 (Hususi) - ngiliz tay • 
mizce olmasın ... ragm: en ııA:a~a· benziyen rek yanmış, tedavi edilmek üzere hasta- bashmıc olan muh bel dnJade e yarel~ri dün gece tekrar Almanya ü • 

.. -ı 5 Bir müddettenben· Beyog·lunda ... '11 kald 1 t Şehi d uht l"f . '-( are er e evam . d . ik b' . birisi geldi. ~ - neye ırı mış ır. r e m e ı yer etmP~ctedir. Rusların taa 1 kı _ zenn e genış m yasta ır istikşaf u • 
. . . !rubulan bir çok hırsızlık vak'aları po- !erde 10 yaralı vardır. rruz an rıl çuşu yapmıştırlar. 

- Necıh bey mı? Neeıb bey ev-de itsin nazan dikkatini celbederek, taki- Fırtına vilayetin ova köylerinde mü- rmştır. 
yo~ k bata ba~Janmış ve ustalıkla isienen bu hiın zararlar tevlid etmiştir. Denizde, Finlandiya körfezinde düş 
. ~ı en arkada ve yat.oda dun.n jan- ~irka tlerin faillerinin bu beş .çocuk ol- manın Viborg'un garb sahiline kars1 
darma1arı görerek dehşete d~to.. Se- duğu anlaşılmıştır. En bu·· yok ı·ngı·ıı·z yapını~ oldu~ bir taarruz tesebbüsü a·e 
dad sert bir sesle.· ""karne4-.. uğra t F"nl nd. Hı~ız çocuklar aralarında anlasa _ "' ... mış ır. ı a iya tayya 

- Ac kapıyı! diye emredinr~ uzun r.ak. kumpanyalarını kurmuşlar. g~ce- N k releri. Finlandiya körfezinin buzlan 
boylu adam kapıyı aÇinıya mecbur ol- teri ortadan el ayak çekildikten sonra, Vf..PUf'Un un evyor a üzerinde yakalann~ oldukları Sovyet 

du. f.aaliyete başla.rruşlardır. Duvarlara. go··nder·ımesı·nı·n sebeb• müfrezelerini bombardıman etmişler -
Sertad arkasına dönerek kumanda- penc~relere tırmanmak suretile evle- 1 1 dir. Viborg mmtakasmda tayyare :faa-

Bremen, Han<>ver. Hamburg ve 
Kukshafen üzerinde uçan bu tayya • 
reler hiçbir mukavemetle karşılaşma • 
~lardır. Yalnız Bremende hava dall 
toplan harekete geçmişlerdir. 

İngil!z tayyareleri, diğer şehirlerde 
ve bilhsssa Kuksahafende ancak pro
jektörlerin ışı~:.na maruz kalmıslar • 
drr. • 

na: re, 'kilid ve kepenkleri kırarak, bir çok . Londra 7 (A.A.) _ Deniz mehafili liyeti fazladır. 
- Vakit kaybetmiyelim! d~; sonra dük" k" J • H 1si ki 7 (AA) Takriben 1 O bin mil mesa(e kateden 

an ara girmişler, içeride bulduk- Queen Elisabeth vapurunun tesbit edil ~ e n · · - Rusların Vit- t ·1· h ku kendilerine kapıyı açan adamı bir ke- 1 ·• k ngı LZ ava vvetleri, salimen üs • 
nara iterek: • ~rıd para eder eşyayı çalarak. satın~ - miş olan tarihten iki ay evvel hareket et- purı y.le- ~;şüı. yapmakta oldukları ta - lerine dönmüşlerdir. 

r 1.r.. .. mesini şu suretle izah etmektedirler; arruzw.:ı gor len tevakkuf, salahiyettar 
- Yerinden k mıldama ... Yoksa en K k h h f ld S Bir Alman tayyaresı· düşUn'"ıld" u_ç~. ırsızlar Beyoğlu müddeiu - Bu vapurun bulunmakta oldugu· tez - me a ı e ovyet yüksek kumandan -

11 

küçük bir harektini görür-rem beynini mumıl - Londra 7 - Hava işleri nezaret~. bu-
~gıne verilerek. haklarında tah- gfilılar, Alman tayyareleri için entere • lığının kuvvetlerini yeniden Lahşid et-patla tırım ktıkat ikm 1 a·ı t gün öğleden sonra iki tngiliz avcı tay • 

Deri '. · · · .. p a A e 1 m~ ve stanbul 4 ün- san bir hedef teşkil etmektedir. Diğer ta- mek ve bu kuvvetleri vaziyetin ilcaa - yaresinin iskoçyanın şimali şarki sahi • 
A~zında bir düdiik vardı. Jandarma- ~u sorgu hakimliğine sevkolunınuşlar- raftan bu vapurun hareketi, içinde iki tına intibak ettirmek mcburiyetinde linde Heinkel tipinde bir Alman tayya

ya tdliınatını hatırlatarak köşke doğru ırHlki . zırhlı ile bir kruvazörün, bir tayyare ge- bulunmasına hamledilmektedir. resini düşürmüş olduklarını bildirmek -
ytiriiclii. 5 ço~n::~ :guları_nı :V:aptrktan sonra. misinin ve iki torpito muhribinin inşa e- Vilpuri !körfezinde şimdiye lmdar tedir. Bu suretle şimdiye kadar İngiliz sa 

O S! rada pencerenin arkuından. ka- mişt~. tevkıflerıne karar ver - dPımekte olduğu tezgahların mühim bir görülmem.iş bir lkalınlııkta bulunan hillerinde düşürülen Alman tayyarele -
kısmım serbest bırakmaktadır. buzlar, Finlandiyalıların bombardıman rinin sayısı 44 de baliğ olmuştur . 

• 
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.SOn Posta. nın tarihi tefrikası: 163 :az Ziraat: Toprağım derin sürmekle 
verim artırılabilir mi? 
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ı 0 M1Dm11111 

(Bastarafı 7 nci sayafada) J mahsul kaldırmak için acele bir tedbir 
gerek nebatın istifade.sine arzettiği bes- arıyorsa, vaktinde ve usulünde sürmeye, 
leyici maddeler bakımından daha yüklü yolunda ekmeye, her ne pahasına olursa 
olması ve bu itibarla da daha çok mah- olsun arada bir gübrelemeye ve bilhassa 
sul vermesi pek tabiidir. Fakat bir mem- iyi tohum kullanmaya eheıruniyet vere-

lek ·· d b . d 1 t1 1 t cektir. Tarımman 

' talimatnamesi 
IAIAfllNA 

- -
1 uan: Reşad Ekrem 

Tanrı misafiri ette ote en erı mevcu a e er e ~a -ı 
hi olarak islenmekte olan tarlal.ı.rı, daha * 
derin wrır:eye kalkışarak mahsulün ar- E~i:nede Bay Şevke.t, Ankarada Bay 

t ~ k ı 'Y u değı'Jdır' ı Hulusı. Bursada Bay Hıdayete: 

18 Şubatta nlhayetıenme.sl lAzun olan İs
tanbul lig maçları muhtelif Tesllelerle tehir 
edildiği için Martın 24 ünde tamamlanmış 
olacak, milli ktııM maçlarına da 31 Mart
ta başlanacaktır. 

Do''rt se d "--' Sonra, evleri he>§una gitti: İki sı- 1~ ğen ibrik ve küçük bir rafın üstünde 
ne enu.u~ muhtelit nsllelerle miL lı b' b' · d bah 1 1 .. · 

temadlyen §ekil def.1.ttiregelen .milli kfune r~ • ır ırın en . çe ere ayrılmış ku-ımısk sabunu. aca6.nı sanma c O!,.r . 
.. .. Çeltik ziraatinln ergeç memleket çift-

Böyle bir işe teşebbus etmeden once . . . f t• . .. t k k'ld ·· . . . çısınm men aa mı goze ece şe ı e yu-
ham toprak katının yapısını ıyıce tetkık .... 

1 
. 1A ld'ğ• b 1..:· ıı · rutü mcsı azım ge ı ı ve unun Ml ı-

etmck lazımdır: Eğer işlenmekle ziraate yen men'i cihetine gidilmekle sıtmanın 
yarrır bir hale ge1ecek tabiatta ise o za- ön ıenemeyeceği keyfiyeti kat'iyetle an

man ya yc>rinde karıstırma\·a, yahud da !aşılacaktır. Son Poc:ta yazılarında bunu 
yıldan yıla ancak 1-2 santim artın bfr müdafaa etmekle sadece vazifesini yap
derinleştirrneye cevaz verilebilir. Aksi mıştır. Ortada çeltik ziraatinin her cihe

halde, yani sapan ve pu1luklarla birden tini derpiş etmiş bir kanun bulunduğuna 
bire derine gitmekle toprak zenginlesti· göre, bunun harfiyen tatbikini istemek 
rilın~ değil, beliti kısırlaştırılmış olur elbet hakkımızdır. Teveccühünüze teşek-

maçlarının tarihi bu kadar yaltlaşm.Jf ol. ~ ahşa.b evi~~·. Dah.a son~a. bu evce- &mer oğlan el öptükten sonra dış 
duğu halde henüz bu hususta alakıı.da.r klüb ğızm hali ~en~. çek.iverm.ıştı: Alt kat çıkmıştı. Arası çok geçmedi. Dışarda, 
lere hl~tr tebl1R yapılın~ değildir. Teşk1 _ pencerelerınden bınnde, soluk, titrek bir yak sesleri belireli. Ev sahibi geliyord 
lat için olduğu .tadar. klübler ıçin de bir şk akseden bu evceğizde, sanki ken - Tanrı misafiri kendisini evine alan ad 
~ayll da~dağalı olan mllll ktime maçl&rının disini bekliyenler varmış sandı. Azı-cık mı karşı'amağa hazırlandı Fakat ka 

u sene yepyenı bir şekil<H ortaya çıkması teredd .. d ttikten · . ' 
ihtimali çok kuvvetlidir. u e sonra evın kapısını açılır açılmaz az kalsın bir çığlık kopa 

Beden Terblyesı Uınumt Jılüdürlüğil 1çin ~dı. Çok geçmede?•. ~~pı~ın ;.rkasından racaktı. Mumun hafif ışığında, Tayyar 
ihtiyar! bir spor olarak ele alınan. haddi .11a. bır erkek çocuk sesı ışıtildi: zadeyi derhal tanımıştı. Tayyarzade 
tında ise bütün bl.r teşk11Atm dört ene n - - Kim o?... şaşırmıştı. Delikanlı kekeledi· 
r~dığı futbol ha~ketlerlmıztn en mfttekl - - Aç oğlum.. aç ... Tanrı misafiri... - Hoş... Hoş geldin hazm'edar nğa 
mil blr §eklı olan mllll küme maçlannın 4 Hazinedar İb·"abun· Efendi, kap''"''" o-- Ded· r·b h' y • • • .. • senelik bir ·· .. .&.U..4.U ı. ra ını aganın ıse dili büsbü omre mukabil bir an'ane ha - .. d . dı k 1 tü t tulm 
lln1 alan esaslı bir programa dayanmama_ nun en ıçeri e onuşu anları olduğu gi- n u ~tu. Neden sonra: 

bi icitti·, ih++rrn .. bır· kadın·. sı, cvvelA teşkılAtı, bll~hare tıüblert ilzeu blr -r ... ,.... - Sizi de hoş buldum tayyarzadem. 

EDEBi. YAT ~-------------~, m~seledir. - MidillL oğlum .. kimmiş o?.. Diyebildi. Tayyarzade hazinedarın e 

Okuyucum Bay Nihad Çakırcalı fazla kür ederim. T. 

S PO t .. Istanbulda lhza:rl olarak yapılan. milll - Tanrı misafiri nine!. lini öptü. Delikanlı, İbrahim ağanın 

(Basta-rı 6 ncı sayfada) D s a lkume macları talimatı, alAkadar mmtata - - Nasıl Tann misafiri imiş?... 'yaretine derhal bir mana verdi: Güm 
_ • .. ar tarafından aşağı yukan tasarlanmış bir N bil · b k ? 1 .. .. .. · · 

ı..·ıtu, yahud fısıltı, hasıh böyle bir sada l======:==::==.;=1 ==:=~;;:=;lk:;::=:===.===.=r2 vazivett.e oım k1a b . - e eyım en.. apıyı 3çayım mı. ırukçu Huseyın efendı terbiyesizliğind 
5u Yevmi, Slyasl, Havad -ı ve Ha gazeten .. · a eraber, umum müdtlrlfi. M hmed .. ,........ dan . l . .' . 
çıkarmış! 1 -····- ğun tasdildnden geçerken btıyük değfştkltk- - e -e;cuıa aorma açma.·· pışman oım~. kendisını tekrar davet e 

Çifte vavın ikinci şekilde so~<lan oku- Yere batan, Çatalçe.şme sokak. 25 lere maruz kalaeatı da tahmin edilmekte - Mehmed! ... Mehmed!... mek üzere de hazinedarını göndermiş 
t S T A N B U L dir 

nuşuna aklı eren ağanın bu defa da bu' •-----------:-------1 · Tayyarzadenin cevabı hazırdı: cB 
ses garibine gitmiş olmah ki gene çıkı-1 Gazetemizde çıkan yazı ve Futbol Federasyonunun mını kütne maç_ Hazinedar lbrahim ağa, uzakta olan gayri o efendinin hizmetine varamam. 

resimlerin bütün haık.lan ları tdarestnl olduğu gibi allladar mıntaka. bu Mehmed ağanın cevabını işidememiş-
ıarak sormuş: Jara t~rkebnesl üzerine, bir ay evvel yapı _ ti. Hazinedarın, evini nasıl arayıp bul 

- Peki amma, o cZzzz• ne oluyor? mahfuz ve gazetemize aiddir. lan tallmatnamenın bugüne tadar meydana K d . duğunu düşünmüyordu bile. Hazineda 
Hoca, artık yere çökmüşt:lr. Y:ılvan- - ····- çıkmaman büyilk bir müsabakaya hazırlık 8 ı~ ~m son. y • da bir korku ~tı. Hüseyin efendi 

yor: / ABONE FIATLARI yapm!\k zarnretınde olan klüblerl hakikaten - Midilli kapıyı aç oglum .. Tanrı mı·ııruçük bu sessiz sakin evde nıiydi? Ta 
- Ne olacak, ağam, cvav:. ın püskül-

1 
1 idari ~orluklar içinde bırakmaktadır. .safırini sizin odaya al. Mehmed ağanın yarzadenin bir ' va.idiler Üsküdarda 

leri! 1 6 ~ 1 Geçen ~ene huırla.nan ta.llmatnaımenJn azıcık işi var mutfakta ... Şimdi gelir ... 
Sene Ay Ay Ay ortay9. çıkard1ğı müşkülleri gözönünde tu - Hadi oğlum ... Kapıyı aç ... Misafiri al. mütevazi küçücük evde ne işi vardı? a· 

Ve elile, levhadaki çifte vavlarm et- .Kr. Kr. Kr. Kr. tarak hazırlanmakta olduğunu tahm!n et _ zel delikanlı Şehremininden buraya 
rafını süsleyen püskülleri göstermiş! rüRKtYE İM 750 olJO ~ tiğirr.tz 11"1ll1 küme talimatnamesinin dana Kapı açıldı. Esmer ve güzel bir oğlan: diye gelmiş olabilirdi Bu, muhakkak 

Yahya Kemal de öyle .. cSaf şiir• ve fazl:ı gedkmtyecetını t\mld edertz. - Buyur· · b" t d"'f ·d· a·· · k YUNANİSTAN 234J 12W 710 270 . esrarengız ır esa u ı L umrü cün" 
ctunç mısra. nazariyesinden bıktı ga!i- ECNEBİ ~7Utı 14uv bl.IO aou Ömer Besim Dedi. Hazinedar İbrahim ağa, eşik hazinedarı ile çubukdarı bir müdd~t ş· 
ba .• artık bize pürüzsfu mısra değil, püs- Galatasaray dırrıizcilerinin atlarken besmele çekti. Kapı • tertemiz heli bakıştılar. İbrahim Ağa Tayyarza 
küllü çifte vavlar okutmak istiyor! J Abone bedeli p~'ndir. Adres bir taşlığa açılıyordu. Çocuğun elindeki deyi görünce, konaktan ne için kaçtı~ 

Neredesin, Heredia'nın ru!ıu? .. Gel ile, değiştirmek 25 kuruştur. jimn~Sfİk mflsabakaları şamdanın mumu, bu taşlığı tıtrek bir ı- ve bu eve niçin girdiğini de unutmuşt 
Yetiştirdiğin dehanın bu istihalesine bak! k il dınl tı d r·b ah. ·~ ku -····- Gahtasaray kHibü denizcileri tarafından şı e ay a yor u. r ım aöa n- Tayyarzadenin başında kırmızı keçe 

Ne oldu? .. Yoksa Nurullah Atacın G I k e en evra geri verilmez. Cumartesi günfl akşamı Jlmna.stık mllsa ~ duralannı çıkardı. Çocuk, ayaklarının ö- den bir gecelik takkasi ve föırtında ent 
medihleri mi ona da yolunu şaşırttı?.. ilanlardan meı'uliyet alınma%. bakalan. yapl,'lacaktıl'. Bu müsabakalarda nüne bir çift terlik koydu. ri vardı. Ayağına da, arkalıksız bir m 

Daha dün c Yazık oldu S:i1eyman efen- genç yürucüler Jtmnastık, bQyUk yüzOciller B d 1 diye> derken... Cevab için rnektublara 10 kuruşluk de minder. paralel ve halkalarda hııretetıer - uyur amca şura an. can terlik ta.kmıştı.Delikanlıda,zengin b 
Pul ilAve.si lazımdır. yapacaklıtrdır. Başında, kırmızı çuhadan bir külah, adamı tükenmez ve bozulmaz bir işr 

l;••··;~~;;·~~;:;:··:··;~i''i~·~b~j'"'ı JJmna.stıklerden 80nra oaıatasarayla ıı::ur sırtında, belinden al bir kuşak ile sırnsı-1 meclisinde bendetmiş bir külhani h 

f 
tuluş takımları arasında basketbol mil.. - kı sarılmış bir entari bulunan ve ayak - yoktu. Yüzünde bilakis, küçük evce"i : T<>:graf: Son Posta b k ıl kt1:r s 

aM3::"' byakp 
1
aca · lan çıplak olan çocuk öne düştü. Dört zine kapanml§, kendi halinde yaşay 

Iial'd Fahri Oza':'lsoy 
------- - - --

Mizah: Göz:uklerin kerameti 
(Bastaralı 7 nci sayafada) ~ ........................... ~ ................... ,- beş basamak bir merdiven çıktılar. bir gencin hur.ur ve sükfuıu 0kunuyor 

t Telefon : 20203 1 ~ a a ara saat 17 de b&§lanacaktn:. 1 
Ak§am yemeğe oturduk. Canım rakı .,.. .. ________________ ~...ı - Buyur amca! du. Söze ilk başlıyan hazinedar İbr::ıhi 

içmek istiyordu. Bir kadeh içsem doy- j ===========zı===== Eski bisikletler Küçük fakat tertemiz bir odaya gir _ ağa oldu. Gayet çekingen ve çok tat 
mazdım. Birkaç kadehi hem keseme za- İlk bisiklet de etene iki tekerlekli diler. İbrahim ağa sedire oturdu. Esmer bir sesle: 

kınca sarhoş olmuştum. o 
rardı, ıh.em vücudüme. Himıetçiye~ idi. Fakat tekerleklerden önd~ki gayet oğ-lan elindeki şamdam duvar içinde şam - Benim canım Tayyarzadem.. bizi 

ak - İçemem ben. - Bir kadeh r ı getir! büyük arkadaki gavet ktiçük olurdu. dan koymak için yapılmış hücreye koy- efendiden haberin var mı? .. 
Dedim. Minimini kadeh sofraya geldi. Hizmetçi: Binmek çok güçtü. Böyle olduğu hakie du ve gidip İbrahim ağanın elini öptü. Diye sordu. Delikanlı birdenbire yı1; 

Kadehler birbirinl takib edecekti amma _ İçrniyeceklen.is kaldırayım. gene rağbet gördü ve yarışlar yapıldı. - Hoş geldin amca. dırım ile vurulmuşa döndü. Hüseyin e 
f()zlilk imdadıma yetişti. Büyük göste- Kadınlar arasında bile 188.ıf senesinde - Sizi de boş buldum oğlwn. fendiye çok kırı1mıştı. Kızgın, kırgı 

Dedi. 
ren gözlüğü gözüme taktım. Minimini Almanyada bir yarış yapılmıştır. İbrahim ağa, odayı çabucak gözden dargındı amma, bir zamanlar kendis' · 
kadeh rakı d-Olu şefi.af bir kova gibi gö- - Kaldır kaldır. ·-·······-····-············:·······-··· .. ····-··--· geçirdi. Orta halli bir ailenin erkek mi- üstüne titremiş alicenab adamın başın 
ründü: Doktor İbrahim zatinin. doktor Fah- İstanbul İkinci iflas Memurluğun - safirleri ağırladığı bir yerdi. Duvarda herhangi en ufacık bir kötülüğün gel 

- Bunu ben mi i~ceğim. rettin Kerimin kulakları çınlasın. Ame- dan: atlas torbası içinde bir müsıhaf asılıydı. mesini de asla istemezdi. Hüseyin efe 
Karım, suali ona sormuşum ~ibi cevab Müflis İstanbulda A.şireieııtli soka~n- yanında, nefis bir sülüs ile bir levha var- diye ne olmuştu ki haberi olacaktı. Yo 

verdi: rikadan gelen dostumun gözlüğü onlann da manifaturacı M. ~anko ve S. An dı: c- göıılünde cennet, Aşıkın didarı sa ... Yoksa Hüseyin efendi ağır h 
- Tabif değil mi? bütün propagandıalanndan daha tesirli Şirketinin iflasının kaldınlınasına 1stan- ylr Bir kenarcie. toplanmış bir sec _ mıydı? Yoksa .. yoksa Hüseyin efendi 

bul Birinci Ticaret mahkemesince '1/3/ ... > ' . d Ö 
- Ben ha. olm~tu. 940 tarihinde karar verilmiş olduğa ınn cade duruyordu; yanı başında ~ır estı, bir hal mi olmuştu. lmüş müydü? 
Eir kova rakı içilebilir miydi ki, ba- t~ Huı-a.n olunur. (25111) üstünde toprak maşrapa. Bjr kaşede le- (Arkası. var) 

Nadide ile ayni ll1nanda bağırmış- Bay müddeiumumi! 
tık; radyo cevab verdi: "Son Posta,, nm tefrikası : 36 Cesedimle karşılaştığınız zaman, u 

- Amanı, zamanı yok. Beni sattılarL mum.i nizamın muhafazası ve müdafaa 

- Demek ki bu hadise pek yakın!_ s • h • ı • •• k 1 endişesile, harekete geçerek vak'ad 
- Öyle... 1. 1.r 1. goz oaasa•or. mutlaka bir fail aramağa kalkışmama 
- Çok yazık!. Bu .i§in sonunu öğren- 9 J nızı rica ederim; ben bilerek, istiyerel 

mek isterdik. intihar ediyorum. 
Radyo cevab bile vermedi ve tek, si- Yazan: Ze nal Besim Sun Bu ciheti şöylece tesbitten sonra inil 

hirli yeşil gözünü kendi kendi.sine ka- . . • harımın sebeb1erini anlatayrm ... 
payarak istirabate daldı. Dehşetli bU: . .ata ile satırları okuma- ı bile kıskanıyorum. Ne yapayım §ekerim; ı lfuna, benim o zat1a hiç temasım, mua- Bay müddeiumumi!. 

Kendimiz uğraştık, olmadı. Ertesi giln ğa ba§lanıak uzere iken Nadide birden- elimde değil ki... refem yoktur. Bilmem ki siz kadere inanır mısınızY 
· · t' d"k • dı. "'" - blre: Fak t dyo an1 tt kl eve elektrikçı ge ır ı , yapama uçun- - Bunu biliyorum canımın iÇİj fU ıa- - a ra nun a ı arı yarım Ben tesadüften başka hiçbir şeye inan 

oü günü radyoyu tamirciye yolladık. U- - Ne oldun cuum; ded.4 nnım. sa- ı:etenin yazdığını oku!.. kaldı. Gazetenin yazdığına göre Hulki marn. tnsanm talii kendi elindedir; on 
zun, uzun muayeneden sonra: rardı!. . . . ş Hulki So ' Soyer son aylarını sefalet içinde geçir~ dilerse 

1
.vi, dilerse kötü şekilde kullanır 

- Sı.zlere om" r.r· dedı', bu vefat eh-..;., - Sahi mı Nadide?. - ey.. yer. ldu b k b 1 ld 3 ~ u , ...... ~ Eıı.._ _ Ölmüş mü?. miş, acaba ne o , u a ı et nası ge ı .. f k'ld kull 
N d ek 

? - ~tte sahi iki gözüm. hayırdır tt .. y em.ez miyız· , Ben bu tahı en ena şe ı e a 
- e em o.. ı· allah . ' n.._ ku bm d -~ ı· ı ça ı; ogren . 
- Ne lambalarında, ne bataryaların- ş ; b~r şey nıi var?.. - .uu.ı o ya a oe;~ene ım... - Kolayı va.r iki gözüm; cümhuriyet bir adamım. 

da ne sair aksamında hayır kalmamış - Senınk.i ölmü4!. Gazeteyi okumağa başladım: müddeiumumisi tanıdıklarımaandır. Ken Belki siz chayır da, şer de Allahtan 
ba' - Vah, vah ... Fena adam delild' cKavaklıpınar şehrinin eski fen heye- eli.sini görüp soranın.. dır> nazariyesine inanırsınız. Kimseni 

yımT. · . edil ' ? doğrusu ..• Zavallı Llltfi!.. ti azasından mühendis, müteahhid Hulki Hakikaten de öyle yaptım. ·ı·k d k kl be b - amır emez mı.. Sinirlendim. ı ı a ına anşmama a ra er, size c 
- Fabrikasına yollarsanız belki baş~ Soyerin, bir milddettenher:i sefil ve peri- Ve ben alelade, basit malUm.at bekler- vaben, derim ki: O halde in~an, Al,ahı 

tanbaşa deği§tirlr. - Nadide!. Ben ana kimden bahsedi- şan yaşadığı malümdur. Son aylannı ay- ken, tabir caizse, bir hazine ile karşı!aş-
Ümidi kestik; zavallı radyocuğu. tek- yorum; sen neler .töylüyor&un.. yaşlıkJa geçiren Hulki Soyer nihayet ka- tun. Müddeiumu.m.l ricamı öğrendikten şuursuz oyuncağından başka bir şey de 

rar eve getirelim. Şimdi, sessiz bir süs - Seninki demedin mi ayol?. lıbını dinlendirmek lüzumunu duymuş sonra bana bir zarf uzatarak: ğildir. Hayır da, şer de Allahtan oldu 
D Ve dün eski kale bürcünden kendisini a- Al lru ded · ·· t h · · k guny .. h ek tl · halinde, odada uyuyor. PrizdP, tabiatile, - emek o seninki; ya ben kim.inld - , o ; ı, mun e ırın son me - a gore ar e erımizin akıbetinde 

1 ? "agıy ya atmak suretile intihar etmiştir.• tub d ümhur· t .. dd - umil" b' öteki radyonun fişi takılıdır... 0 uyorum · ~ u ur ve c · ıye mu eıum ı- ız ne diye mes'uliyet yüklenecegiz? 
Gazete bundan sonra Hulki Soyerin ı;..;.,.e hitaben yazılmışt * Sinirlendiğimi gören Nadide, kalka- s.u.a ır. Allah beni bir hırsız, bir katil yarattı"""a 

rak, boynuma __ ,dı·. resın1 ve husust hayatına temas etmekte Mektubu kapınca okumağa başladım. J~ 
Nadide ile beraber kahvaltı yapıyor- .-n.ı. b ik' h t n bü'tü'n levsı'yatını orta Faka yahud benim şirretim onun rnalu"matı v 

Thıı ve u ı aya 1 - t sadece benim okumam kafi degy il-
duk. Hizmetçi kız elime sabah ~etele- - na darılma iki gözüm: dedi, ö- a··km kt 'd.L muvafakatı tahtında tahakkuk ed1"vors 

A h b I · ·· d 1enler kıskanılmaz. Hem ben onun gü- ya 0 e e 1 di; Nadide hikayenin sonunu merakla J 
rini tutuşturdu. Haricı a er erı goz en 1 Nadide sordu: bekliyordu cennetin, cehennemin 

Ben adam öldürdüğüm 

- Öldür. 

geçirdikten sorıra şehir haberlerine bak: nünde de senin değil miydim?.. · 
b . l h H Ik Karıcıgyımı ı..-ı..ı.~-, ı .. -1.1.ya ""'".,-ten - Acaba kansı ne oldu?. . Bunu müddeiumumiye de anlattım ve tun; uııtaca k-0nmuş ır ser ev a: u ı ~.J• :..ua.u ".t'~u.A 

Soyer, ·'°yundu gitti!. Buna soyduktan sonra cevab verdını: Cevab verdim: müsaadesini istihsal ederek mektubu ay-
du da diyebiliriz!.. _ Affet beni Nadideı seni kendimden - Vallahi bilmiyorum Nadide; ma- nen istinsah ettim .•• 

lüzumu nedir? 

zaman o: 

(Ark03ı var) 



10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Bitlisin elektrik işi Çeltik ziraati sıtma 

h 
.. h I d. . mıntakasını genişletiyor enuz a le ılemedı Çodu (Hususi) - Trakyad• yedi 

Esbabı mücbireden dolayı malzeme ıetirilemediğinden 
Belediye bankaıından 6dünç alınan 40 bin liranın 

geri verilmeli zaruri görülüyor 

doktorluk &ıtma mücadele teşkilAtını 
teftişe çıkan ve bu ara.dal Çorluya ge -
len Edirne sıtma mücadele reisi İzzet 
Erkanı mücadele binamnda ziyaret et
tim.. Sıtma kaynaklarını sinek yataik
lan ve s1tınalılar üzerinde tetkikat ya
pa.B reis evvelce yüzde 1 O nisbetinde 
olan sıtmalıların sayısı Ergene haıva -
ı:sine çeltik ekimine ~!andıktan son
ra bu njgbet yüzde H çe yükselmiş 

bulunm~ktadır. Dairnt ve kesik sulama 
usulilP yapıl.an çeltik zfratati biraz da
ha uzaklarda yapılmadıkça yeri yapı
lan göçmen köylerinin de mücadele 
kordonll ve sıtma tehdidi altma gir -
mesi ve sıtnutlı nisbetinin daima art -
ması mümkündür. dedi. 

&>n Posta: Çeltik ziraatinin teknik 
ve muntazam sulamalarla sıtma yap -
mad1ğını ziraat mütehatasısımızm ilmi. 
~alahıyetli ve vukuflu tetkiklerine 
müstf•niden tavzih ediyonız. 

Milli Piyang 
Birinci tertibin ikinci keşidesi dün Ankarada ya 

Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulaca 

100.000 lira kazanan 
6486 

25.000 lira kazanan 
23054 

15.000 lira kazanan 
9475 

12.000 lira kazanan 
39533 

10.000 lira kazanan 
453 

5.000 lira kazananlar 
16200 5424 

3.000 lira kazananlar 
12639 12931 4217 35152 <iô132 

39093 41355 43178 43956 43980 
44708 45546 47616 48199 49241 

50 lira kazananı 
526 
915 

102()3 

10526 
11028 

907 
7824 
8494 
9317 
4342 
4821 
5288 
6076 
1927 
2671 
2215 
2612 

268 
778 

1027 

558 
10024 
10252 
10555 
11089 

7092 
7852 
8544 
9394 
4469 
4922 
5568 
6197 
1965 
2779 
2218 
2752 

321 
793 

1108 
1802 

591 
10058 
10269 
10681 
11102 

7377 
7870 
8717 
9416 
4679 
5061 
5768 
6245 
2125 
2788 
2286 
2753 

322 
875 

1273 
16477 

642 765 
10120 10129 
10359 10399 
10776 10892 
11165 11185 

7579 7677 
7904 7987 
8719 8962 
9446 9941 
4557 4576 
5067 5187 
5807 5980 
627i 1828 
2217 2425 
2842 20ll 
2252 245~ 

2927 125 

402 485 
895 826 

1295 1299 
16212 16311 Samsun nümune f:danhgı 149'2 

11192 
11534 çok faydah oluyor 2.000 lira kazananlar 

Garb ve Anadolu vilAy&t merkez - Et-r bu it ba.şerılmıyacak ve müc - Samsun (Hususi) - Vilayetce tesjs 37416 41784 42966 45172 48582 15274 
11951 Henüz elektriğe kaVUJtımı ya.n BitUsten btr görü.na, 

11277 
11585 
12075 

11404 11412 11426 
11619 11813 1919 
12104 12245 12255 

12504 12529 12575 12656 
ferile birçok kaza, hattA :nahiyelerln • bir &eb@b daıha uzayacak ise esasen edilen nümune fidanlığından son sene 19168 22781 

12
6
5
8 

d.e elektrik tesis~ ve tenviratı mev - bütçe-1i dar olan Bitlis beledi ini içinde de çok iyi neticeler alınmıştır. 1. o o o ı ı·ra kazan an 1 ~. r 12778 12796 12806 12839 12896 
cud olduğu halde 70 yıla yakın bir vi- B ladi 1e B nk do. f . le y:;dı .n Nümunc fidanlığında yetiştirilen na _ c 13115 13151 13236 13251 13323 
!Ayet merkezi olan Bitliste her bir! e . ~e r a · asın aı~ gı dide ağaçlarm fidanlan en iyi cinsler- 13432 14493 13837 13952 13979 
yüzlere<" beygir kuvvetindeki çalıştır- para ~n fazladan ve sebebsız olarak den intihab olunmaktadır. Şehirden on 13988 14359 14480 16428 28127 283~ı\ 14027 14056 14161 14194 14241 

mağa müsaid '4 büyük suyun merkez- fai% vermekten kurtulm~sı lüzumlu beş. yirmi dakika mesafede 11e Bafra 31157 34398 38805 47648 47777 48426 14556 14607 14730 15170 15187 
den geçmesine rağmen bu tesisattan görülmektedir. şosesi üzerinde bulunan fidanlıkta el- 4402 8n9 !'920 16867 17145 21535 15665 15750 15806 16075 

mahrum kalım halk çok müteessirdir. yevm on binlerce fidan yetiştirilmek _ 21760 2558R 32221 32449 35911 35793 Amorti kazananla 
Bitlis belediyesince bu husu~ 2 HM Bal!kesir köylerinde meyva tedir. Bu meyanda bilhassa elma• gibi 36202 3592 8474 8676 11590 

önce düşünülüp teşebbüs edilmiş ve meyvaların yetişmesine de çallşılmak- ) OD lı" k 1 1 
OO, 

25 
ve 

1
5 bin liralık buy· 

bu teşebbüs neticesi 1300 lira ücretle bahçeleri tesis olunuyor tadır. ra azanan ar ramiyelerin çıktığı numaraların 
bir mütehassıs keşif yapmış ve keşfin Balıkesir (Hwsusi) - Balıkeair vil~- Nü~une fida.~lı~mdan her :ıene bin- 35041 577 37030 563 792 42 rakaml&Tı olan ( 86) (54 ) ( 75) . 
yarı Ucreti mütehassısa verilmiştir. f . .. . lerce fidanın koylulere tevzii. büyük 39172 39903 40687 41317 470 !sı hayetlenen 1.500 bilet (20) şe 

Bıı 15 için 40 bin lira Belediyel@r ye .ıntll a~~ıı~J ve. m~vkti mu.:ıaıd köy - bir sevinç tevlid etmektedir. 43043 893 44366 47131 240 48167 onda bir hsabile (2) şer lira 
Bankasından istikraz edilerek işe baş • lerınde koy şahııyetı mmevıyesi na - Son !'ene içinde gladiçya ağaçları - kazanmışlardır. 
fanını~ fse de Belediye Reisinin üç de- m•na meyva bahçeleri t&i3 olunmak - nın tevzii de çok faydalı olmW?tur. l\fa- 321 378 646 81J5 18127 19063 -··································-.. -·-· 

fa bu husus hakkında müteha~sıda tadır. Bah~e yapılacak köylere ziraat lfun o1duğu üzere bu ağaçla_r, tarlalar- 480 20383 636 21425 21834 23545 Tokattan küçük haberi 
görii~mek ve lazım olan malıeme w- muallimleri gitmekte, bunların direk _ da hudud çizmek ve muzır hay\'anl~ _ 2449R · 791 2fl987 27163 26!'i 298 
ıaireyi almak üzere İstanbula gitti~ tlf ve neıar~ti altında meyvaMtların ~n gE>lmesine mani olmak tçin emin 

988 28812 2
9269 308

5
6 31660 843 Merke::; ilk okulları talebelerinden 

halde maalesef bugüne kadar bir tek 
1 

. h , kt f"d. bır duvar vazifesini görmektedir. 32515 33581 614 395 3846 4637 kişilik bir mandoUn orkestrMı teştll 
1 

yer en azırıanma a ve 1 anlan rli - B" . 1 tı y .. d bir ma:lz<'mP alınamamış veya alınmıp& _. . . . ır yandan da bır şehir ormanı te- 5168 34C) 382 559 817 6082 m ş r. a...ın a konser verece_kler 
Bitlise getirilememiştir. Bu mıılzeme _ kilme~tcdır. Bunlar ıçın lAzı.m olan sjsi için faaliyetlere devam Milmek _ 6171 208 289 7982 9983 10206 * Merkezi kazaya bağlı yirmi dört 
lerin Bitlise getirilememesinin, eeba _ aş~lı fidanlar da ziraat müdürlüğti ~ - tedir. Ormanın ağaçlarını lntihab için 10216 10882 11188 11419 431 12091 eğitmenlik okul açıldı. Gelecek yıl ou 
bı muclbeden ileri "eldiıw ihtimali kuv rafından meccanen verilmektedir. Bursa v.e İstanbula gönderilen fidan _ 12240 13494 14319 14713 14989 15864 ıerde yerıi okul binaları yapılmak iç o 5.ı. rekU tertibat alınmıştır. 

vetli ise de halk bir an evvel bu ı~n Bu sene yüzü mütecaviz köyde fah- lık .. m __ emuru Lutfi Deveci. Samsuna 26085 27361 27739 27998 28179 28273 ba "?• d d k * Zelzele felA.ketl dolayıslle 1'llly 
sarılmasını ve evlerinin elektrikle siyeti maneviye namına meyvabk tesis on. u ten sonra şehir ormanına· aid 298Pq 30000 30249 31473 32717 33574 emri'le verilen Çankırı maiyet memur 

ayd•nlanma~mı iste~ktedirler. olunaeakt.r. faalıyetlere baslanmıştır. Vi!avet bu işe 33"8!1 3387€ 34-.'H.8 34712 35582 35690 1f Yalım lle Afyon maiyet memuru 

~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~=====~~~~~~ıdına~~~w~.~-aru~ mlı 1~1 IBB ~ru 1~~~~~~~"~~~1 1 

Samsun gençlerinin güzel bir hareketi mi bir şiikran hissile karşılanmakta - 182~8 1846!' 19154 201tı!' 2J523 21634 yerlerine dönmüşlerdir. 
dır. * Şehrimiz Çocuk Es~eme K 

2206?. 2?7 84 2:ll 81> 24165 244'.i! 24784 lık toplantısını yapmış ve idare b 
Samsun, (Husu-

11) - Erbaa ve Re
ıadiye zelzele mınta
kalarında f elaketze
de yurddaşlara yar
dım hususunda bti
yü k bir ieragati ne
fisle ve fedakarlıkla 

çalışan yardımcı e
kiplerinin Samsuna 
döndüklerini yazmış.. 
tını. Gençler, fela
ketzede yurddaşlanr 
a yardım edebilnı.iş 

Lmaktan dolayı b:1. 

·· k bir zevk duy-

uklarıru söylemek-
:tedırler. Resmımiz 
u f edakAr gençleri 
kip reisi Osman Cu
i Gürs.oy ile bir a-
ada Son Posta ob-
ektüi karşısında - -
östermektedir. Bu fedakA.r gençlerin ad 1~ şwtlardır: Recai tlçııytoy Behif A· 
abek, Şer_ef Özdurmuş, Rahmi Dramaı>, Mehmed Güler, Hüseyiıt Nurşan, Sa
~l1attin Özçetin, Kazım Kaptanoğlu, Si ret, Hüieyin Alp, Bekir Cotkun, o. 
ır Kozan. 

Denizli vila.yet butç..,si 25290 25fl8 2f\766 25818 1456 2190 riyasete Valimiz İzrettin Çağpar qt 
531~ 5345 5479 6625 fl70fl 8022 Çağparı, azalıklara da Zerrin Boyu, 

Denizli (Hususi) - Vilayet gelir - Bfill2 8999 94M 10389 10482 11588 Gönen, Bayan Zeliha Tevflll se~e 
leri mecmuu ancak c5 30.000,. lira tah- 11816 J1818 12708 1305 13714 · bedi Şefin hatırası tazizlne n M1ll1 
min ediJıniştir. Bütçede dahil dairele-

37887 
'
5 17621 

büyüklere sa}'gı ve bağlılık telgratıan 
.. ~=-=~3R=0=48=:==38=1=79===38=5=25=-ı=38=6=23==3=8=826~=m~e~~=ne;:::::k~ar~a~r~v~er;ilm~lş~t;u~.=-----...J rin 1940 yılı masraf bütçeleri teklif 

layihal2rı mecmuu da yedi yüz küsur 
bin lira raddesindedir. Bu gelir ile ye
ni tekliflerden sarfınazar mevcud kad
ro ve hidematın muhafazası imkanmı 
asaştırmakta olan umumi meclis bü -
yük müşkülat içindedir. 

Memur ve muc:rllim maaşat ve üc -
retile kanunen v€rilmesi zaruri o1an 
hisselerin utarı «342.26~,. liradır. 

Yol parasnnın yüzde ellisinin yol 
ve Nafia işlerine tahsisi zaruri olduğu
na göre ve beş yıllık çalışma pro~ra -
mma tevfikcın mekteb vesair inşaat ve 
tesisatı cedide için ayrılması luzım 
tahsisatlar hesaba alındığı ve hastane. 
mektebler ile devair masarifi daimele
ri hesaba katıldığı takdirde bütçenin 
tanzim ve tevzini bu masraflardan bir 
çoğunun tay edilmesi 7..arureti hasıl 
ola~ağ1 mecli11 mahfelinde söylenmek -
tedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, gazete • 
lerde okudun mu, bi.Imem.. 

.• . Sinema yıldızı Greta 
Garbo \ir kikmet &avur • 
mut--

• · · Az yemek yiyen in -
ıanlar, halim, selim olur, 
cttr'etkh lm z 

Hasan Bey - Meşhur 
yıldız, A1manlarl tanımı _ 

Dünya milletleri arasuıda endüstri aleminin devletimiz vasıtasile 

PA'ya resmen verdiği (rekabet kabul etme1 erişilmez kuvvet) Unvan 

tevcihini sayın vatandaşlarıma arzcderken hakikaten cihanşümul fin 
nıüs~aJızaratile lutfen mukayese etmelerini rica ederim . 

... 250 gramlık kutular içerisinde bulunan ÇAPAMARKA PİRİNÇ 

RI l'C HUBUBAT UNLARI derecesinde hit.;bir müstahzarın mevcud o 
dığı görülecektir . 

l\femlektimizin her köşe ve bucağında en müsaid fiatlarla ÇAPA mfü 

tahzaratmı bulabilirsiniz ... 



•• 

8 Mart 

1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 
Bele iye Turizm Şubesinden: 

1e Mar t 1940 tarihinden itibaren otellere tercüman tevzH içln it oetvell yapılaca 
eından bu listeye dahil olmnk .uıtiyen tercümanların acele möracaatları. (18li) 

İ!tanbul Belediyesi hududu dahlllndekl 11 kaıın il!' Kartal, Çatalca kanlarında 7•P
tl:ılacak siper sığınak ve .siper bendekleı; in.Şaatı llcık eltslltmeye konulmuştur. Keşl.t 
beden 3729 lira llk t~mlnatı 279 llr~~kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt n Muame
lat Miidürltiğü Kaleminde gci.'iifecektlr. İhale 11/3/9-40 Pazarteat günü saat 14 de Dal
ını Encümende 1ap1lacaKtır. Tııllb!erin ilk teminat makbuz veya mektubları n thıı.le
den 8 gün evvel Fen t.şıerl Müdürlıi~üne müracaaUa alacaklan fenol ehliyet •e 940 yı. 
lına aid Tlcar t Odası veslkalarlle ihale gilnll muayyen saat~ Daimt Eneilmende bu -
lunnıaıar:. ll472) 

Kurumunun 
?.Çtığı 

Hava Gedik1i Hazı·~I "'ma Yuvası 
1 - 1930 scncslnde orta ~kuldan mezun talebeler, 
2 - Bu orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - HAien liseye devam eden taletelerden. 

ll.ava codlkllst olmak istl)7enlorin T. H. ıc. nun cafalotlundakl Merkez 
'iu e knyıdl rına ba§laıunııt.ır. Ye.t haddi en az 11 n en çok 18 ulr. 18-
dor. 20 yaşına ta.dar olanlar 1hUyat kayded1llr. 
l6~Ill y~uıdakller arasında kafi :m.lktar talih çıkmadıtı takdirde lHı noıı: -
aan, 1ht1yatlardan ikmal edilecektir. d8lS11 

C' ~ · atasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme Komis
Yonu Reisliğinden: 
b Galo.tl8 ray Llsoslnln odun ve kömür deposunun çatı tamiri 2804 Jlra 82 kuruş keşif 
~ 15/3/9'0 Cuma gl1nll aaat 15 de Beyoğlu İstikl~l cadde& No. 349 ela Liseler Mu-

cill~e toplanan okul komisyonunca açık eksiltmesi 7apılacaktır. 
teminatı ıııı liradır. 

l llJcrln ncar t Odasının 7enl yıl vesikası Uk teminat makbuzu Ye en az 2000 lira_ 
:: buna benzer 1f yaptıklarına dair İst1nbuı Nafıa Mudürluğunden tasdikli ve. ek -
~e göntınden 8 gün evvel alınnu.ş ehliyet vesikaslle blrllkte belll gün n saatte sozu 

geçin ko.m!ayonda bulunmaları. 
ı., liu işe nld şart.name, keşU vesalr evrakları görmek öğrenmek. n ilk teminat yatırmak 

Uyenlerlr. Galatasaray Liaes1 İdaresine müracnatı~rı. (1583) 1_4 

RADYO MERAKLILARINA MÜJDEJ!l 
BntOn cibnnrtn t:ılıtr n temiz sesı 116 tanınmış 

OLA 
ECiB ERSES: 

.. 
1 ge 

Gt·lata - Zlllfurlls 

Teıefon: 41453 
han 

Devlet Hava Y ol!arı Un1um MüdürlüğünC:en: 
1 - İdaremiz için kapalı zarf usuıue l5.000 kllo yıı.t alınacat"1'. 
1 - ksll\me 16/ S/ 5140 Cumartıesı gunü saat 10 da Devlet Hava.yolları meydanında 

kliu ıımum mftdilrll\k binasında topla.nacak komisyonda icra edilecektir. 

1 - Muhammen bedeli 7.200 llra o!up muvakkat tf.Jmlnııtı 540 11radlıl". Bu parayı 
natid olarak wrmek ıstıyenlerln Ziraat B·.nkasmdnki 3687 uyılı he.salH carimhe 
Yatımıaıarı lCız·mdır. 

' - TaJiblerin idari ve fenni şartnamelerle mııı:n vele sureı.lerlnl idare<ka alabıllrler. 
i - Talib olanların muayyen gün ve .saatte t:>planacak koml.ayonda lu.zır !:ı·ııun. 

lnal&n n lhaJe E~atlnden bir saat e1vel teklif mPkhıblarını tomiayon rlyueLlne ver. 
.tneloeıt lAzımdır. l'ostad:ı vukubulacak gecikmeler kabul <.-dilmez. c97b c1687.1 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

ICUPONLU·VADELi•MEVDUAT 

. ~ . 
•GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

'SON 

Bir doktorun unlok 
notlarından 

Boğaz apseleri 
Anjlnlerden eonra boğazda görülen 11.. 

tiha blar ve apııeler .. 

Or1p Ye anjin aalgınları esna ında ba. 
demciklerln lçlnde sık sık apseler yap _ 
tı~ı nkidlr. Meseırı. bir anJln ateşi ile 
yutkunmaktaki 1ztırabı ile üç bet rü~ 
devam ettikten 8onra hasta iyileşir. Fa_ 
kat bazan günler geçtm-ı halde ıztırab 

ho~1lzın bir ta.rafında devam eder ba -
dı-mclk şlşer yutkunmak daha gÜçıe~ır. 
Hasta çenelerini açamaz. Hararet yük
selir. İ§te boyle l>lr vaziyette bademcigln 
lçi!'de cerahat toplam11t.ır. Bu bfiyıık 
apse ya ltıpalarla ve sıcak gargaralarla 
kendi kendine patlar atızdan ceranat 
ile kan gelir n o saatte hasta dn rahat 

' l!ışır. Veyahud lı:endl kendine ııçılama~ 
ve mutchası:ısı tarafından yarılır, böy _ 
le<>e .,ıra temin edillr. Nadir olmakla be
raber b:ızan bademcik lçinde toplayan 
bu ~rahat kesesi harice akamaz n 1.a_ 
na karışır. Cerahatin kana kar ~masın
dan mute'<ellld kan zehlrlenmcsı hrıd!.s 
olur. Vaziyet birdenbire ağır ve tehlikeJi 
olur. Bu gibi hastaların lylleştlkten son
ra bademciklerini tedavi ettirmeleri hat
ttı lcab ederse amellyatıa bademcikleri 
çı1'artmalan ta•siye edilir. Bu .sayede 
bu büyük apselerln tekerrürune mini 
olunur. 

Cevab istlyen okuyucularımın pocta 
pulu 7ollamalannı ric:ı. ederim. Aks\ talı:. 
dirde istrkleri mukabdeiiz kalabilir. 

.J ······························································ 
Elmalı E ek }rik 
Türk Anonim Şirketinden : 

Motör Satı acak 
MazoUa iştial eder 16 bernır kuvve • 

tir.de deposu 50 kilo mazot alır soğutu
cu devri daim su Ue 150 amudi irtifa 45 
kasnak 450 devirli 5979 numar:ıh AJman 
mamulatı demir şase ile rekzedlllr ısıtıcı 
liimbn anahtarlle ve yedek ka!a ve plıı
ton ve sekman CKrada motörJ satıla _ 
c:ı.ktır. Tallblerln şirketimize müracaat 
eyıe meler!. 

l\lıış İcra l\lı•murluğunı1an : 
Muş Evkaf Idarcslne 249 lira 34 kUruşa 

borçlıı Muşun Muradiye mnhallesl Halil oğlu 
Bnhaettln!n mahalli lkametgflhı meçhul bu_ 
Junmr .sındıın Hanen tebl gat lcra~ma karar 
ver1ım!ş olmakla borçlunun ilan tar1blnden 
itibaren 30 gün içinde Muş icra t'lnlrcs1ne 
müracaat ederek ıtırazı varsa bildirmesi ve 
bu müddet içinde borcu kabul eUl~i takdir
de mnl beyanında bulunması aksi takdirde 
takibe gıyaben devam olunacağı ödeme em
ri makamına kııim olmak üzere mm olu -
nur. ı 

,_ .. Doktor ÇIPRUT ~ 

1 Cildiye ve ZOhreviye M tehassısı 
Beyoğlu Yer.ı t.ı ııJrlr P. z rı kRr
şısında Posla sokağı köş sinde 

p Mevnıenet np1rlımırnı. 'I e.: 43353 1 

Mantarlı muşamba1ar, istorlar, per
de için tüller, duvar kağıdları, yatak 
çarşaflan, yünlü ve pike yatak ör
tüleri, el ve yüz havluları, velhasıl 
tefrişata aid bilcüm1e malzemeyi 

1 
BAKER MAGAZALARlNDA heı· 
yerden müsaid şart1nr ve ucuz fiat
larla bulabilirsiniz. ,. , 

İl An Tarif em iz 
Tek ıtltun aantımı 

·························· 
ıahife 

ıahile 

ıahUe 

*"nt 
H 

)) 

Dördüncü ıahil• 
iç ıahileler 

400 
250 
200 
10{) 

60 
40 

,. 
)) 

Son ıahile )) 

Muayyen blı müddet sarfında fu
ıaca mlkt.arda UAn 1apt.ıracatıa:r 
a ... ca ten.zlli.tlı tarıfemlzden ~tllade 

edeceklerdir. Tam, yarım n çeyrek 
sayfa Ufmlar l~ ayrı blı tarlte deıplf 
edllmtıtır. 

eon po.;tA'allı UcarJ 11Anlarına &ld 
işler içln ou adrese müracaat ecf1.... 

melidir. 
iline ılık .JtoJlektU Şirlı:eU 

Jtabraım:.ıızude Han 
Ankara caddeai 

Son p 06ta Matbaası 

Neiriyat Müdürii: SeZ:m R ıp meç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Bkrnn V~.(KLJOIL 

Sayfa 1, 

o 
SUNA - Günlerce hasretıne 
Ah o bakışlar 

zeyy n e ar 
270347 N Dağı şarkı - Urfanın çerçevesı 

O. Kürdili şarkı - Dertli yarim 

Tür: iye Cümhuriyeti 

ZiR A B NK SJ 
l\utulıı) tarıhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı: 265 

Zirai ve Lc.ul her novı bank muameleleri 

PARA BiR.KTiRE LERE 28.800 Lira 
iKRA iYE VE iVO • 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesab1arında en az 
50 lırası bulunan1ara senede 4 defa çekfü:cek kur'a ile aşağıdaki pla -

na göre ikramiye dağ·tılacaktır. 

.( A-·e. ı.ooo Lira 'ık 4,0JO Lira 
4 

" 
500 •• 2,0J) ,, 

4 ,. 2sa ,. 1,')~0 ,, 
40 

" 
100 .. 4,UOıl ., 

100 • su 
" 

5,000 ,, 
120 " 

40 .. 4,800 ,, 
lt>J 

" 
20 

" 
3,2vO ,, 

DiKKAT: Hcı-ablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı ,. 
diisıniyenlere ikntnıiye ~ıkhiı tnkdirde % 20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defe, 1 EyUH, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haı.i. 
ran tarihlerinde çcltilecektir. 

evle uemirJOılttrı ve limanları it-letmesi umum idaresi ilAnl rı 

Ankara istasyonunda yerleri plfınında gösterl\en 23.210 m3 toprak hafri ve nakil lşl 
k pah zarf u.sullle eksiltmeye konmuştur. 

al _ _ Bn işin muhammen bedeli, beher ın3 90 kuruştan olmak üzere cem'an 12038~ 

liradır. 

2 
_ Eksiltme 15/3 940 tarihinde Cuma günii snat 15 de Ankarada D. D. yolları ikınci 

:işıe~n.e binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

3 
nu işe 1ırmek istl1enlerln % 7,5 nlsbetlndekl muvakkat teminat makbuz veye 

banka mektublarile kanun ve şartnamenin tayin ett!ıll vesaik! havı tekliflerini nynı 

gün snat 14 e kadar komisyon Relsllğlnc makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır, 
4 _ istekliler bu lşe aid şartname ve mukav .. le proj~sUe sair evrakı, Ankarada D. D 

,oııarı ikıncl, Baydarpaşada ı. ci ve Kayserlde 4. cü Işletme komisyonlarından para. 

m alnbUirler. c888• d499• 

Muhammen bedeli 32195 lira olan 18 k.alc.m muhteU! ampuller 18/4 1940 Perşt;.nbc 
l I ·"ü ile Ankar da idare binasında satın alınacııtıır . 

günü .saat 15 30 da kapa ı zar us'" tayi et~ğl 
' isti ı i (2414 63) uralılt mnvt kkat teminat Ue kanunun n 

Bu i~ girmek yen er n .; t 14 30 n kndar komisyon reisliğine vernıcılerl 
vesikaları ve tekllflerlnl aynı gun sıı.a, , 

lAzımdJJ'. k e Ha"darpacın veznelerinde .satılmaktadır. 0613) 
Şartnameler (l6ll kuruşa An ara v ~ , 

Jıf Jıf 
eli 1700 lira olan bir adcd H!Clrollk knropresl 11,3.1940 Pazartesi gU-

Mubammen bed b kta Hnydarp!lfada oar binası dahlllndeki komisyon tııra!ın _ 
nU aaat (10,30J on uçu 

n a •k eksiltme usullle aa.tın aıınacakttr. 
da ı;. 

1 
k utıyenlerln 127 Ura so lmr uflJk muvakkat teminat ve kanunun Lnyln 

Bıt tşe glk.Jrmeblrl1kte ek.slıtmc günu sanlılne ıro~ar komisyona müracaatları 16.zımdır 
etUli vesa e 1 k d ~ tılın kt d · Bu ~e aid iartnıımeler komisyondan paınsız o.ara aeı a a ır. (1331) 

** 
1 _ Merkez n ı !etmelerde istihdam ed 1J ek tizerc dört r m alınncııktır. 

2 _ istenilen evsafı haiz tnliblerın resım 1 l rındeki bilgilen denenmek üzer<! ndres. 
krlr.e tebligat yapılarak imtihan günü ' erı ayrıca blldlrlle ktir. 

3 _ ımt.ıhanda muvaffak olanlardan o~ mckteb mezunl nna 60 lise ve rnuadlll 
mektcb mezunlanna 74 lira ücret verllcr Ur. ' 

• - İsteklilerin tayin edilen günde im ihann glrebllmelcri için: 
a - İdare tablblerl tarafından yapılacak muayenelerinde sıhhi ahvalinin her yerde 

nzl!e görmeğe m\isald olduğu anlaşılmış ve askerliğini yapmış olmak. 
b - Tallblerln tahsil askerlik nüfus cüzdanı, evvelkl vazifelerine nld bonservısle 

rlle Ankarada Zat İşleri MüdürlUğüne müracaatları il n olunur. cl03h ul768o 



SON POSTA Mart 

· El Elden üstün olduğu gibi Uğur da Uğurdan üstündür. 
Milli Piyangonun kurulduğu gUndenberi bu kadar btiyttk bir talih dağıtma rekoru 

'den 

başka hiçbir piyango bayiine nasib olmadı .. 

Dilnktt keşidede ayni numaralı biletle lld mttşterlslne YOzer bin liradan tam 

Birinci 100.000 Lira kazanan Bayan Afife Tek 
Kollu Cemal'in Uğurlu elinden paraJannı alıyor. 

i ı z noın ı 
1 - Mahmudpaşada Tarakçılarda fanila mağaza· 
sında tezgahtar Çakır ve üç arkadaşının TEK 
KOLLU CEMAL'den aldıkları 6486 No. lu biletle 

en büyük lkrt..ıniye olan 

1 • 
1 

isabet etti. 
2 - TEK KOLLU CEMAL ikinci 

o . ' 1 
Bomontide Ebekız sokağında Vagonli Şirketi Mu
hasebecisi Bay Halidun'un Eşi Bayan Afife'ye 

kazandırarak kendisini büyük bir servete 
kavuşturdu. · 

ikinci 100.000 Liralık ikramiyeyi kazanan Bay 
Çakır'a paralannı Tek Kollu Cemal, Uğuru 

denenmiı elile veriyor. 

·nu işitilmemiş ve misli görülmemiş çifte muvaffaki3Tet, gösteriyor ki TEK KOLLU 
CEMAL Glşestıiden bilet alan ve ısrarla sonuna kadar takib eden her vatandaş gii
ntln birinde kendisi11in de zenginler arasına karışabileceğini ümid etmekte haklıdır. 

TEK KOLLU CEMAL, ayrıca 25.000 liralık ikinci büyük ikramiyeyi de 
23054 No. lu bilet hamili Kısıklı'da Malul gazilerden emekli binbaşı Bay Faruk~a 

12.000 liralık ikramiyeyi de: 39533 numaralı bilet hamili Çiçekpazarında Çiçekçi 
Ali Dayıya verdi 

TEK KOLLU CEMAL, Talihli müşterilerinin dün bizzat evlerinde ziyaret ederek kendil~ 
rini müjdel~di ve uğurlu eliyle ikramiyelerini birer birer tevzi etti. 

Bir kolunu vatan hizmetirrde kaybederek tek kolu ile çal.ışan TEK KOLLU CEMAL müşte
rilerinin yüzünü gü1dürmek hususunda da daima Ön safta ve daima tektir. 

· E L l· L 
ADRESE DİKKAT: Hmin6ntl Tramvay caddesi 27 numara 

TEK KOLLU CEMAL GİŞESi 
Sahibi TEK KOLLU CEMAL GÜVEN Hiçbir yerde şubesi yoktur. 


