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irle -ik erika reni ir sulh 

Amerika Hariciye Nazır Yeni sulh ıe,ebbUSU 
m avini· Lo ra, Be · , netice verebilir mi 1 
Pa is ve Romaya gidiy 
Vaşington lıükllmeti bitaraf larl<J 
gayri resmi istişarelerde bulundu 

r 

-rFransiz-·meaısi 
don gizli iki 
toplantı yaptı 
P r· 9 "İ - eb' ı('an mec-

lllsi. harbin sevk ~e ıaaresi umumi 
siyaset hakkında görüşmek üzere, bu -

(Devamı 3 üncü sv.yfarnı.zda) 

Almanların iki 
tah e bahiri 

daha batırıldı 
Londra 9 (Hususi) - Bu akşam a

m!rall:k dairesi tarafından bildirildi -
ğine göre, iki Alınan tahtelbahiri da -

(Devamı 3 üncü sayfamızda) 
__.... ................ ·---········· ........... .._ .. 

YAZAN 

Emekli general H. Emlr Erkilet 
tıSon Posta• nm ukert muharriri 

Dfuı gece radyoda Londrayı dinli
yenler Birleşik Şimali Amerika dev
letleri cümhurreisi Bay Ruzveltin ye
.ni bir teşebbüsü.nü öğrendiler. Bu te
şebbüs hariciye nezareti müstepn 
Bay Wels'i İtalya, Fransa, İngiltere 
ve Almanya hükumet reislerile temas 
için A.\rrupaya göndermekten ibaret-

Bay Wels hiç bir mütalea, teklif 
veya telkinde bulunmaksız.ın sadece 
Ruzvelt namına soracağı suallerin ce
valblarını alıp Amerikaya dönecek ve 
raporunu yalnı:z Ba_y Ruzvelt ile ha • 
riciye nazırı Hull okuyacaktır. 

Dün gece Londradan verilen diğer 
bir haberde Amerika hariciye nezare

(Devamı 3 üncii sayfada) 

····································-·····················-································································· 
e 

Bir Sovyet fırkası müşkül vatyette 
Harbin bidayetindenberi Sovyetler 308 tayyare, 600 

tank, 203 ağır top kaybettiler 

Helsinki 9 (Hususi) - Maynerhaym nerhaym hattını yarmak projesine knt'f 
hattında bir gedik açıldığına dair verilen surette veda etmek zaruretindedirler. Kı· 
ibaberler asılsı.zdlr. zıllılar, mühim miktarda malzeme ku! -

Finltmdiyalılar, gönderileu takviye laruna1arına ve külliyetli efrad feda et -

r İstigorıız ~ kuvvetleri sayesinde, Ruslan püskürt - melerine rağmen, hat, kahramanca mu • 
mektedirler. Ve Ruslar, bir defa, l.fan - (Devamı 3 üncii sayfamızda) 

Amerika cümhur reisi Rıı.rveU 

bil~~· 9 ~ususi) - Vaşingtorıdan yitahtlarında bir turneye çrırnıasına ka-
mı' ~ıne gore Ruwelt, hariciye na • rar vermiştir. 

ınuavıni Sumnon Wells'in Avrupa pa- (Devamı 3 üncü sayfada) 

CMESELELER::J 

e· buhranı tuhaf 
hikiye odu 

Bir tarafta koca hı"r f b "k l d .. b .. 1 . a rı a muatta uruyor, o r 
t rafta _nhısarlar İdaresi fazla istihsal imkansızlığından 
bahsedıyor ve şehirde bir tek şiş~ bira bulunmuyor 

Bira fazla ağırlık istendiği için evde 1 
ka!an gelinlik kız gibi, kasalar içinde ır--~-----------
~u~teri bekler.ken, sırtından kaldırılan ~ 
ınhısarlar resmile en fazla istihlak edilen 
hafif içkilerden biri oldu. Ve bu, mem-
ba sularına rekabet eden fıatla bira adeta PL..rf...~~~ 
zaruri ihtiyaç gıdalarından biri merte -
besine yükseldi. 

Fakat eski f brika kapatılıp, ~u .i.ş ~ •' 
dcvletlCit'rilir ve yerinde bir kararla · 
f ' ' f ıat ucuzlntılırken, istihsalin, fst~ ıl ,..: ... 
Y tıp yetmiyeceği düşünülemc>dı ~i· yo' _· . l - , 

sn istihlfık hakikaten her türlü hesab ve i 
ümidin fC'vkinde mi oldu, bilmeyiz; bir~ " !· 

ucuzlar ucuzlamaz ve İ.itanbuldaki fob -
rlka da muattal bir vaziy<'te düser dils -
mcz, karşıla tığımız ilk manzara şu oldu: 

(Devamı 8 inci sayfada) 

37 senedir tamir 
görmiyen sokak 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
c37 senedir Feneryolunda Gazi -

muhtarpaşa sokağında oturuyorum. 
Sokağımız 37 sene zarfında bir kere 
olsun tamir edilmemiştir. Bu yüzden 
ne arabacı gelmek, ne esnaf geçmek 
ister. Sokak tenba mıdır? Hayır, iki 
tarafında 50 köşk var. Mevkii mi e -
hemmiyetsiz? Hayır. Feneryo!unu ve 
Kalamış iskelesini Kayışdağı asfaltı

na vaslediyor. 
Gazimuhtarpaşa sokağında oturan 

50 ailcnın 37 senedenberi verdikleri 
yol vergilerinin hesabını sormuyoru7.. 
Fakat o civarda bulunan ve ikı tara
fında yalnız beş ev mevcud olan Maz· 
harbey sokağ1nın asfalt yapılmasının 
sebebini soruyoruz? 

Bu sokakta mühim mevkı sahibi 
bir zatın oturmasından başka sebeb 
var mı? 37 senelik intizarımız, bize, 
sokağın tamirinden vazgeçtik, bu sua
lin cevabını olsun almıyn hak kazan -
dırmamış :mıdır?• 

Vaziyet tarif edildiği şekilde ise o
kuyucumuza hak vermemek mümkün 
değildir. Asfalt sokağın mukabilinde 
37 senedir tamir görmiyen yol... Bu 
ötçüsüzlük gülünç olmakla beraber 
vatandaşlar arasında iğbirar ve tees-
6ür uyandırmak gibi bir mahzur da 
tevlid eder. Belediyeden meselenm 
tahkik, takib ve intacını 

• istiyoruz 

Maarif Vekilinin kültür 
meseleleri etrafında 

mülıim beyanatı 
Vekil Üniversiteyi hergün bir evvelkinden daha iyi 

denecek vaziyette bulduğunu söyledi 

Maarif Vekili gazetecilerle bir arada 

Maarif Vekili Hasan Ali YüceL dün toplantısına riyaset etıni~ ve muhtelif 
öğleden sonra Maarif Müdürlüğiine meseleler hakkında· umumi müfet § • 

gelerek V ckalet umumi müfettişleri (Dcvanu 8 inci sayfada) 



2 Sayt. 

Hergün 
Harb harici 
Üçüncü devlet 

Ekrem Utakhgll 

N e vakit İngiltere - Japonya mü· 
nas.ebatından bahsedilse İngil -

tere Başvekilinin iki sene evvel söylemiş 
olduj'u bir nutku hatırıamamak mümkün 
olmaz. 

O zamu Japonlar imtiyazlı lngiliı 
mıntakasına tecavüz etmişlerdi. f ~ 
.elaretinin bayrağını taşıyan bir <-
lıile karşı da ateş açmış'ardı, bir diploma
tın yara]•nmMJna sebeb olmuşlardı, J.ki 
deoriet münasebeti gittikçe gerginleşiyor
du. Bu sırada İngiltere başvekfü Avam 
Kamarası kürsüsünde Japonyaya şidde~ 
1i bir ıhtar yapmaya lüzum gördü, söyle
diji en mühfm cümle JUdur: 

- ıponya bilir ki, bugün lngilterenin 
Uz.ak kta Japon kuvvetine faik b•r 
kuYvr ı yoktur, fakat Japon .kuvvetine 
~ fa k bir kuvvete buradıı maliktir ve 
bu kuvveti istediği dakiknda Uzakşarka 
yollaj bilir .• 

SON POSTA 

--Re simit JllaJra.le: Hayat ilminin amentüsü 
. --

Şubat 10 

Sözün kısası 
- ····-

Günde 264 milyon 

\, E. Ekrern Tela 

B üyük Napolyona atfedilir bir 

sö2 vardır .. Bir gün, Fransızlal' 

imparatoruna sormuşlar: 

- Harbde muvaffak olmak için ne lA· 
zımdır? 

- Üç şey! demiş. Para, gene para, ge
ne para! 

Napolyonun bizzat keşfctmeyip, lfıkin 
teyid eylediği bu hakikat, o zamandan • 
beri bütün .kuvvetini muhafaza etmekte 
ve muharib milletlerce ona riayet olup
maktadır. 

Son gelen İngiliz gazetelerinde okoo
duğuna göre Londrada, milli servetm in· 
kişafmı temin için geçen sene1er kurulan 

!
milli artırma komitcsınin faaliyeti sa • 
yesmde halkın, bıriktırıp de bankalara 
yatırmış olduğu paranın yekunı. bugünkü 
günde takriben 240 milyara baliğ olmak
ta imiş. 

İngilterenin ne kadar mektebi, fabri • 

aff ki .._._,:ğ ~ d kası, dükkanı, yazıhanesi, kliıbü ve cemi· Yeni bir muhite mi giriyorsunuz, evvela o muhithı heyeti Herhangi bir sahada bısanı muv a ye&.;5.lLJ.J e ıev.a.e <-'11 
Japonya bükemediği kolu öpmesini bi- tnecmuasınci&n ne bekliyebileceğinizi öğreniniz, sonra mu- bin sebeb varsa, sebeblerin başında evvell insanın kendi yeti varsa, hepsinde milli artırma ko • * 

fu1 fakat hiçbir zaı:nan unutmaz, kaç de- rd ld d b 1 kendisı·nı· sonra bu··ınn muhı"tini, daha sonra da mün·-bette mitesinin bir şubesi bulunmak-ta ve aıa-hili teckıb eden lbütün ferdle en ayn ayn ne e e e e ı e- ~ 
fa harb ilin etüyse muaraza haline gire- ceğinI.ıf tetkı1c edini%. bulunduğu ııdanılnrın mahiyetini 'bilmemek gelir. sının adedini gün günden çoğaltmakta -

ıızı.r de fazla ılerı gıtmemeyı munasıb re 8 ar 0 liyeüni geçen Te~inisani ayındanb<!l"l 
buldular, ~ an~ temin edildi. Bu Aşık olda Hergun bir fıkra 1 Garib bir hddis~ göstermekte bulunmuştur. Ve hali hazır. 
anlapna gıttıkçe genışleyerek eski ı.a· ! · da, İngiliz dostlarımızın her günkü ta • 
manian hatırlatan kuvvetli bir dostluğa Meşhur sine • 1 • . . . • 2 sarruflan vasati 264 milyon franga var • 
bıkı1Ab edebilir Düşmanlığa dönmesi de ma yıldızı Grda nmıy&C8i)IOI bılseydım maktadır. 
mümkündür, ild ihtimalden hangisinin Garboya bir şey- Kayınvalidesinden çok iyı lisanla Günde 264 milyon frank .. yani aşağı 
tahakkuk edeceğini bu dakikada belki ler olmuşa ben • bahseden bir damadı dinlemiş ya§lt- yukarı 7,920,000 Türk lirası. Ayda ne &-

bizzat allkadarlar da bilmezler, netice ziyor. Şimdiye ka ca kadın. kendi damadını g&rür gör- der? Yılda ne eder?. Bunu siz hesab edin, 
gelecek hldiselerin alacağı şekle bakar, dar makyaja ilti· mez: gayri. Hesab ettikten sonra da böyle bir 
bununla beraber §U veya bu ihtima1de fat etmiyen yıl • _Ah, demi§, sen de filancanın da- m.i!letin sırtı ye~ ~ip gelmiyeceğine 
Japon siyal@tinin hedefleri daima aynJ dız. Nevyorkun madı gibi olsaydın, adamcağız kayın- dair hükmünüzü kolayca verebilirsiniz. 
halde kalacaktır. en mutena güzel- validesini göklere çıkarıyor. Diğer cihetten, bu vakıadan alınaca3' 

* lik enstitüsüne git Damad dü§ÜnmÜ§; ceı:ab vermiş: pek büyük bir ibret vardır. O ne itimad-
Avrupa Uzalqarkı daima sis içinde miş. yüzüne hari- - Oradan, tekra.r yere ıtımiycce - dır, kendi kendine ne türlü güvenmek • 

g6rür. Zihniyeti kendisine yabancıdır. kulade ustal~~ bir ma~yaj yaptırm~ş- ğini bilseydim, ben de seni göklere ~ı- · Londrada 36 ya,lannda bir amele tir ki, harb olanca hu.ile devam edip du-
A.yni hldiısenln Avrupada ve Asyada ve- tır. Artlk eskısı gibi inzıvaya .. da çekil- 1 kanr.cbm amma, Jcori<anm gene . 1"'i- ksdın başve'kAlet dairesinin önUne el ruyorken, millet ortalıkta hiç bir ıey yok-
receği neticeler bir çıkmaz, zemin başka, memekte, bil~kis barlara, .klublere git i ıin geri iniverirsin. miş. etrafı kolladıktan sonra çantasın- muş gi'bi çalışıyor, kazanıyor, artırıyor 
nth bqka, 6~ başkadır. mhaerketkee,tl!Oen~yne1· tetakimbeşheuyrlelanrumektedin ·rhal Bvue \_ -··-../ dan bir süt şişesi çıkararak. binanın ve nefücedil e muazzl kamı· b!r :1m.eu~dQnaCaatutvaen ::· 

Japonya ilç yıldanberi Çin toprağında · penceresine aıtınıştır. Etraftan koşuşan sarru u e mem c e mın . --
dövüfilyor. Mançuri hududunda da Sov- değişikliğe sebeb de: Gretanın (Aşık) Şekerden imal edilen polisler, kınlarak yere düşen şişeden fer kabiliyetlerini yükseltmı; oluyvr. 
yetlerle kanh bir müsademe yaptı. Fakat oluşudur. Sevdiği erkek ise Budapeş- kauruk bir kağıd parçasile bir yumurta ve bir Meşhur mütefekkir Siegfried İn~ilizler 
her iki devletle de resmen harb halinde teli doktorlardan, Havzerdir. Havzer. " parça da domuz pastırması çıktığını için: cOnlann en büyük kuvvet~erı, ma • 
delildir. arUstc güzelliğini artırmak için havuç Amerika kıt'alarında şeker pek meb- görmüşlerdir. KAğıdda şunlar yazılnıış neviyaUanndadır!> der. M~e':1 kuvv~ • 

A"fTUP8 Uzakşarkta biraz miyoptur. suyu tedavisi yaptırfilliilır. Greta Gsr- zul olarak bulunmaktadır. Bir kimya- tı: tin mutlaka maddt kuvvete? ıstinad ettı • 
Fakat ne de olaa umumi gidişini öğren- boyu, klüblere. barlara götüren odur. ger şekerden sentetik kauçuk imaline •Gıda israf edilirken ha4k 1 ktan ğini, maddi kuvveUerin en başında da pa-
meye vakit buhnuştu. Bilir ki, bi'h:ıssa Peki bu Havzer kimdir, diyeceksiniz. muvaffak olmuştur. k 1 1940 aç 

1 
ra kuvvetinin geldiğini iddia edenler • 

H 1 d ırı ıyor. • 
Japonyanın bir tek hedefi vardır: Anlatalım. Doktor Havzer. o ivu un Sentetik kauçukun imali irin eski- -~ 1 ak . denim 

k . -dil B.. .. ld 1 '.) Kadın y-a anar ' asayışi ihlAl ve .. . ki mil Tür" k lırasına ya - Asyayı &yalılara hasretmek, cürn- rejim di tatbru r. utun y1 1z ar o- denberi Amerikada tecrübeler yapıl- . .1 ahk . Gunde se z yon -
le.tile ifade edilir. nun yazdıği reçeteleri kullanmaya mec makta idi. ~hkır suçu 1 e m e!'neye verilmış - kın para tasarruf edebilenlerin kuvvet 

Japon siyueti bugün şu veya bu şc- burdurJn'f. r. maneviyesi elbette mükemmel olur. 
Bu defa şekerden bunu imal eylemi-

kilde gelişebilir, dostlanna veya dü~ lemek iatedili fUdur. ye muvaffak olan adamın ismi doktor Ugkusuzlıla mühim bir deva Bunda bize ~.er~ olacak cihet şudun 
manlanna datıttığı madalyaları birinden J Alman t•k . t Cüınhuriyet reJımıle benber bizde uya· 
alıp al>ürüne verebilir, fakat esasta daf- h -k ~d ya ..ı_,_ y~ya anttarıdıromın erğ n Ernest Klaiberdir. Bu zat Amerikada Bugün uykusuzluklara ka~ kulla- nan artırma ve biriktirme hevesini daha 

are etm en uwayı mınne , e er b" Alın f ·· ·· d.. J..au- .,,. -"' ma ayni kalacaktır. Alm ~mm d _ _., ~ .1 . öt- bulunan ır an pro esoru ur. nılmaktn olan ilAelarm hemen ekseri- da hızlandırmalıyız. Bu davada 6n~,,-anya ~v ,, .. t U)uugunu ı erı g ure-* cek olursa Japonya bir başka istikamete isianne eyaletindeki vasi şeker tarla- sinin esaslan morfin veya buna benzer olan lş Bankasının ve onu takiben, kü • 
D&1 yıldanbeıi Çin topraklarında dö- teveccüh edebilir Iarında yapmış olduğu tecrübeler mu- başka b'r ilAcdan mürekkebdir. Bu ilac çük sermayedarlara her türlü menfaat 

YÜptn Ja~yanın hedefinin muhtelif Japon hariciye. nazırının işaret ettiği vaffak;yet ile neticelenmiştir. Bu su- lsr, . sinirleri gevs.etmek suretne uyku gösteren diğer milli mü;s~esele:rimiz.in se: 
merh&lele:rme ayni h~~e varılamıya- ikinci nokta da fUdur: retle elde edilen kauçuk hem daha ucu- teTY' n evlcın«tedırler. Bu ilAclaT vası. nelik bilançolarında, kuçuk tasarruf he 
cajuu hesab etmek basıretınden mahrum 1 - cTokyo kabinesi Çin meselesinin zu- 1 l kt h d l J'"stıikten tasile uykuya alışanlar bir daha Uacsız sabları sevinç ve kıvanç verici bir yekü· 
d ""ıdi k eli ··r . 1. h .. d t--: za ma oma a. em e ası a kt d 

1 e6" , en nu uzu ve ışga ı arıcın • hurundauberi ü 145iltereyi vaziyetin haki- d uvuvamama a ır ar. Bundan sıhhi na varmalıdır. . . 
kalan topraklardaki Çin hükfımetine Rus-' katini görmeye eevk için elinden gelen çok daha daya~ı~lı çı~akta. ır. büyült mahıurlar tevellüd etmektedir. Zaten hali hazırdaki yekCtn d.l ıstısgar 
yanın yardım ettiğini biliyordu, l!Tzak- her şeyi yapmıştır. Bugün bile muallakta A:nerikan hukumetınden lısansı ıl- Arnerikada Nevyork üniversitesi cm- edilemez. Kemali şükranla ikrar ~~e:~ : 
f&I"kta gittikçe artan Japon nüfuzunu ln- bulunan meselelerin halli için Londrada dıktan sonra bu imilat iç.in birkaç fab- ralı dahilive profesörlerinden doktor liriz ki mil't servetin milli muva a ı 
lilterenin pek hn.c: görrniyece"'ini de tak- müzakere cereyan etmektedir.• rika açacak olan doktor Ernest Klaiber c 'L... zı ~ yete 0-nemli bir rol oynadığını vatandaş-

-s s arnos uyl\uSU U5a bir ilAç buldu~nu a-
dir ediyordu, fakat arasıra şu veya bu ha- Japon hariciye nazınnm birinci cüın- icadının dünyada yeni yeni endüstrile- ArnPrikan matbuatına bildirmiştir. }arımız çoktan 1anl~ışlarfnkidU:. ~bakba~.yüg 
diselerin çıkmasına mani olamamakla be- lesini hatırlamak _,.tile bu ikinci cüm- d - . . b"ld" · t" Doktorun buld _ . nu··1 bu' .. Böyle, ngılteren gı ı u k 

r-- re mey an verecegını 1 1rmış ır. ugu na B ı t 
raber iki devletle de muaraza haline gir- lesinden de şu manayı çıkarabiliriz: . . . ç « • > vı a- - 1 .. rnekler karşısında, istiyor ki 
mekten sarih aırette ictinab etmişti. F..- - cJapon siyuetinln esası antikomin- bütün ihtimallere açık bırakan bir oyun ~tl"ıd ı~ Bdu vitamin yo~rt içinde bu- ~~z :~~kalar başaralım. 
llnde le '-·-- " k llarul k b! k k '----1 d J ç· kt d Hed f" b" a· k a·s·ni unma ta ır. Memleketimizde uyku- arlk bi &uma gore u aca r ·c o- tem olma ta ~evam ır. aponya ın- oynama a ır. e ı ır ır, en ı ı suzluğa kal"Ş'l _ . Zira dilediğimiz zaman, h anın z.. 
Driinizın aleyhtarı. cephe vardı, arasıra de bolfevik nüfuzuna karşı uğraşmakta- bu hedefe götürecek merhaleleri seçme- d be . h yogurt i!tımall seneler. ·~t f ksız olduğunu kaç defa is 
'bu eillhı göstermekle ikti!a ediyordu. Al- dır. Siz İngilizler, Moskovanm Berlln ile yi ahvalin gidişine bırakm~r. Bugün en rı . alk taTatından tatbik edilen ce bas; :; :r milletiz!. 
manya, Rusya ile anlaşıp ta komünizm anlaştılı zanıandanberi Sovyet tehlike- Avnıpa harbi karşısında bitaraf değildir, blr u~uldil. Anl~şılan Amerikalı dok- bat eye ş 

/ 
~ 

alf!'Jhtan cepheden çekilince san1lch ki, sini görmemiş insanlar değilsiniz. o bal- harb harici kalmlflır, o da İtalya gibi fır- tor bu llSU!}ti .ş1mdi keşfetmiştir. e. Ck111.m.. \_..;alu 
Japon siyaseti eeasında değişecektir. Fa- de hakild vaziyet t.zerinde bir anlqma sattan istifade etme gününün gelmesirıi Bu doktor yoğurttan maada «G• vi- ............................................................ -
kat hakikat bu tahmine mutabık çıkma- temin edebiliriL> beklemektedir. tamlnlni ihtiva eden portakall~r ne do- T A K v t M :n J= buaün katı bir karar almak- Görülüyor ki, Japonya bütün kapıları Ebem tTşaklıgil mat esten de bahsediyor. 

JllpOlı hutetye nazın Arita bilhassa 
tld noktaya tema. ebnlftlr. 

Blrtncl nokta tudur: 
iNANMA! 1 STER 1 NAN. 1 STER 

- •Atnlkcımintern mukavelenin ık Alınanyadan ,.ıen bir yolcu anlattı: 
ttndenberi Japcınya ile Alman- _ İ"-~- k .. 

J - .... wu- - Almı.nya 80!1 zamanlarda memlekette mevcud o-,. anısındaki milnasebat gittikçe daha 
~ om..,tur. Memleketimiz bu pekleri 6ç sınıfa ayırdı. 
memleketlwe Çin meselesinin zuh~ Blrincl sınıfa lirm köpekler •ife yanyan köpeklerdir>, 
daDberi Pterdikleri müzaheretten. dola- bun\an topladı. llub h.imıetlnde kullanacalı hatıra gelse 
11 mbmettarc:lır. Japonyanm antikomtn. de harb trlmnetlaln ae çefidlnde lrullanacajını bilen yoktur. 
tem siyaseti değişmemi}tir.> tktnct sınıfa ...... k~kler clşe yaramıyan klıpeklerdlrı 

Japon hariciye nazınnın bn cümleleri bunlan 6ld6rtt1l, fakat derilerini topladı. 

Üçüncü sınıfı tcşkll eden k~ler ise cftmdiltk muha • 
fazr.sı caiz oian köpeklerdir,:. bunları evlard,e bıraktı, fakrıt 
bekçi, av, veya süs köpeği olduklanna ger. onlan d& muh
telif Jcategorllere ayırdı, hepsine mahınıs ayn ayr: gıda 
şekli tayin etti, bu gıda şekline sön de her birini vesikaya 
bağladı.> • 

Bu vaziyette Almanyanın tep:1lit kabiliyetini hatırla
mamak :nümkün olrn.ua da, btr emeıbi için Almanyada ya

Alman efkln umumtyestnl zahiren tat-
min edebfltr. Hakikatte Alınanyaya ya- 1 S T ER 1 N A N, 1 S T E.R 1 N A N M A 1 
pılmlf sarlh bir ihtardır. Zira açıkça 

11
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ıe 

Belgrad dönüşü general 
Metaksasın beyanatı 

~Sıkı hi~ ~urette müttehid olduğumuz halde harb 
rhnası ıhtımalini gözönünde buluodurmıya ve sulhe 

hizmet etmiye azmettik,, 
de Atina 9 (A.A.) - Metaksas dün öğle -ı Harbe sürüklenmenin önüne geçsek 
bü~:n~a Selani~ten buraya gelmiş ve dahi her halde i§in içinden herkesten hür 
kışı Pıre ve Atına halkı tarafından al- met ve riayet bekliyebilecek iasanlar gi-

Ma::n:r. . . bi çıkacağız. Belgraddaki mesaimlı, mu-
\rel b. a s, SelAnikten hareketınden ev- vaffakiyetle neticelenmiştir. Bu mubaf -

cÇ~~ 1%:~k .~ad ederek şöyle ~e~iştir: fakiyet, orada t-Oplanmı.ş olan bütün Bal
Hatta b uşkül zamanlar geçınyoruz. kan devletleri mümessillerine aiddir. Hiç 
ıilkl azı .anlarda harb fırtınasına sii- bir devletle mücadele etmek istemiyo -
.Y<>r. e~i:ernız tehlikesi ~~le baş gös~e~ - ruz. Hiç kimseye fenalık etmek arzusun· 
len- . kurtaran ve hızım harbe surük- da değiliz. Bi!Akis kapımızı antanta da-

•uenuze rna . 1 " ·1 tek nı o an •mı , başımızı eğe- hil olmıyan devletlerıa Tuna liavzası 
ınek ~~amaktansa başımız yllkarıda öl - devletlerine açık bulunduruyoruz. Sıkı 
nuna 1~a vermiş oldu.ğ~uz karardır. So- bir surette müttehid olduğumuz halde 
leın· a ar harbe manı olacağımızı söy - harb futınası llıtimalini gözönünde bu -
yor:ıYt>rum. Harbe mani olmağı arzu edi- lundurmağa ve sulhe müzaheret etmeğe 
Sarf::; ve. bunun için olanca gayreti.:nf azmettik. Ayni zamanda her zaman mev
dw-· eceğim, Benim söyliyebileceğim fU· cudiyetimize ve milli istiklalimize riayet 

· edilmesini istemeğe de karar verdik. 

- • 
lngiliz dostluğu 

Yeni sulh teşebbüsü 
netice verebilir mi 1 

Sayfa 3 

Sovyetler Af manyaya (Baştarafı ı inci sayfada) 
tinin diplomatik yollardan muhtelif bi -

zahire vermı· vorlar taraf memleketlerle istişarelerde bulun-

e 
e }aponyanzn muammalı 

durumu J duğunu bil<iiriyordu. 
Bern 9 (A.A.) - Sovyetler Birliği, Al- Birbirini tuttuğu farı.olunan bu ha -

Yazan: Selim Rngıp Emet manyanın umduğu zahireyi vererek yar- berlerden Avrupaya sulh ün gelmesi ih
d.ı.mda bulunmak şöyle dursun, bu zahi- timalini sezmek istiyenler yalnız bir ci
renin. Almanya tarahndan Avrupa cenu- betten haklıdırlar. Filhakih Avrupa- u zakşark işlerinde Fransa ile Ja-
bu ~ki8inde mübayaasına bile engel ol- nın bugün yuvarlandığı derin ve karan· ponya arasında mütemadi bir ih
duğu sö!lenrnektedir. Filhakika, Carrere lık girdapta bir aydınlık ve bir tutamak tilaf mevzuu vardır. Son zamanda, Ja -
del Tecıno gazetecinin Bedin muhabiri- aramak pek tabiidir. Avrupanın tered - ponyanın bazı fiili hahreketlerile bu ih -
ne g~~e, nakliye vesaitinin çok fena şe- ~~ü ve muğlak durumu kadar vuzuha tiJBf bir hayli nazik bir safhaya girmişse 
r~it ıçınde bulunması ve Finlandiya har- ihtıyac hisseden hiç bir şey yoktur. Fa - de henüz vahim olmak istidadını gös -
bı, Almanyaya vadedilen malların testi _ kat Bay Ruzveltin bu teşebbüsü Avru - termemektedir. Hadise şudur: 
°!ine im~an bırakmadı~tan başka, Sovyet paya muhtaç olduğu mesnedi, ziya ve Hindi Çini ile garbı cenubii Çin arasında 
tıcaret aJanlan da, Romanya ve Yugos _ vuzuhu yani bir kelime ile sulh ve ia - bir şimendifer hattı vardır ki Yünnan Cin 
lavyadayki zahireyi ve nakliye vasıtala _ tikrarı verebilecek midir? eyaletini kateder. Bu hattı bir Fransı z 
nnın a~ırlığınca altın mukabıli elde et _ Esas itibarile reis Ruzvelttn garbl ve şirketi işlctir. Fakat demiryolu, mahiyet 
mektedır. orta Avrupanın dört büyük devletine bu- itibarile beynelmileldir. ôtedenberi Ja

Finler botun taarruzları 
pUskorttuler 

susi lbir elçi gönderme~ile muhtemel bir pon hükumeti ve Japon askeri kumanda 
ı."Ulh teşebbüsü arasında ehemmiyetli bir heyeti bu hat vasıtasile Hindiçiniden 
fark ve bir mesafe vardır. Ruzveltin hu- milli Çin kuvvetlerine silah ve mühim· 
susi elçisi Amerikaya dönüp de getire - mat nakledildiğini iddia etmekti?, Frans:ı 
ceki rapor bir sulh teşebbüsüne müsaid hükumeti ise bu iddiaları reddederek 

(Baştarah 1 inci sayfada) götülürse Amerika ancak o zaman sulh tekzib edip durmaktadır. Son zamanda 
kavemet göırtermekteclir. lehinde bir tavassutta bulunacaktır. Bu bu vadideki Japon gazetelerinin neşriyatı 

Helsinkiden Stokholma gelen haber - halde Welsin Avrupadan Amerikaya ge- bir hayli ileriye gitmiye başlamı!l, hattA 
lere göre Ruslar dün Finlandiya müdafaa tireceği intıbaın ne o~abileceği ehemmi- silah nakli hususunda milli Çin hük\imo
h~tların.a girmeğe muvaffak olmuşlard:ır. yet kesbeder. Bu intıba sulhün lehinde ti ile Fransa arasında gizli bir muknve -
Finl!ndıya ve Sovyet askerleri bir müddet mi, aleyhinde mi? lenin mevcudiyeti dahi ileri sürülmiye 
göğüs göğUseıÇarpıştıktanoonra Kızıllar Fakat bundan evvel mevzuubahs dört başlanmıştır. Vaz:iyet bu safhada iken Ja-
pilnürtülm~Icrdir. büyük devlet reislerinin hakiki fikir ve pon havn kuvvetlerine mensub otuz ka-

Sovyetleı in zayiatı k.asdlarmı Welse açıp açamıyacakları me dar tayyare, bu hat üzerinde seyıilsefer 
Salı ve Çarşamba günü Sovyet zayia - selesi vardır. ller ne kadar Wels intıba - yapan bir katan Çin topraklarından 80 

Geliboluda ölen lngiliz askerleri namına yapılan tının 3 ila 4 bin nefer miktarıııda olduğu larını yalnız Ruzvelt i'e Hulle söyliyecek 1 kilometre kadar içerilerde bombardıman 
tahmin ediln1ektcdir. ise de baz.ı hüktlmet reislerinin ihtiyat ve etmiştir. Bu yüzden pek azı Fransız ol • 

T
.. . abide üzerine Büyük Elçimiz ~ytere Briiksclden gelen bır haberde, içtinabları kabildir. Bununla beraber nıak üzere yüz bir kişi ölm~ yüz yirmi 
urkıyeden .. d ·ı b" T .. k b ... k v. ak. tıle Mannerharm hattının inşaatına Çemberlayn, Daladye ve Hitler eğer ha- dört kiı~i de varalanmıc:tır. gon erı en ır ur ayragını re zetti ;.,.+ k -:. " :»' '"j'.ıra et.miş olan tekaüd general Bado - ki.katen derhal sulh lehinde iseler tabiati Çin meselesinin hal ve tasfiyesi içjn 

lşti1;:~dra ~ (Husu.sl) - Tii.rlciye büyü!' elçisi Dr. Rüştü Araa 1,e Gelibolu harbine uw'nun, Belçikadan Finlandiyaya hare - ile bunu saklamıyacaklardır. gnrb demokrasilerile daima teşriki me -
Harbde etm~ olan General Jan Hamiltcn bugün cHoli Trinti> kilisesinde, Umumi ket ettiği bildirilmektedir. Fakat maa1esef biz bu güzel arzularda 1 !iai etmek arzu eylediğini beyan eden ,Ta. 
hati ruhGeZ.ıboluda ö1en 29 un~ fırkamn lngiliz ue Fransız askerleri11in mira _ :41~ :ı n aj nsının haberi şimdilik yalnız tatlı bir hayal seziyoruz. ponyanın bu sözi.le b~ ha~k:tini . telif 

Dr. R ~ 1.~n yapıları '~rasımd<? ha~~r bulunmuşlardır. . ":e~ın~ı 9 (A.A.) - D. N. B. ajansı Gerçi muharibler kapışmış değillerdir. eylemek elbette ki .kabı! değıldır. Nıtekim 
ba y U§~u Aras, bu. murı.asebetlP. 'J'~ır kiye tarafından gönderilen bir Tü.rk bıldıny~r. Kara orduları da entakt duruyor. Üstelik bu tezadı nazarı dıkkate alan Fransa hü-

yrB agını olen askerlerin cibldesı üzerine rekzeylemiştir. 'ı Resrru mehafil, Kareli berzahınd~ki ı geçenlerde Nazilerin J..,ehistanla Çekô.'Y- kCımeti Japonya nezdinde hadiseyi pro .. 
ayrn;;. ·· · d 'b Mann h h · ta .,.n uzerın .~ !11' ı. ar~ yaılmış bulunu.yordu.: Bu bayrak, iki tarafın kah _ er aynı atlının yarıldığına daır Iovakyanın yeniden ihyaları, Avusturya testo etmişse de ·maalesef bu protest<>, 

tnanca harbeden olulerıne ıthaf edılmi ştir,, o~arak ecnebi memleketler radyolarile w ıçm pilebisit gibi bazı sulh maddelerini şimdiye kadar müsbet bir netice verme-
Rüştü ATas ın hitahE'si nlen haberleri tek7jb etmektedirler. propaganda ettikleri hav:ıdisi de ortada rniştir. Hatta Japon harıcıyesi, bu mü -

Türkiye büu•ik ezrt..,i l ·· b ı k M l b d 1 1:1- ır- >U. mu.nase 6t e ısa bir hitabede d~ lmlunmıı~ ve d• • u ıare e evam e ( iyor dönmüştür. Bununla beraber bugünkü va nasebet1e noktai nazarını daha vazihle ... 
mi§tir ki: ., "' r Helsinki 9 (A.A.) - Royter ajansı • ziyette sulhün değil memul, hatta müm- ı tirmek için Yünnan Fransız şimendlferl-

•- Aziz ölüler ·· ·• ı F tude olma t • .:nusteruı o arak yata bilirıiniz. Çünkil fedak.1.rlıklarınız bey _ nın inlandiyadaki hususi muhabiri. Sov- kün olmadığı itikadındayız. Çünkü ortada :tıin askeri zar uret yüzünden bombardı • 
ml.§ ır. Dun 1·ar<h k h b d ·· ti · M m ' :r• ar§ıya .:ır e enler, bugun yan yana bulunuyorlar.. ye erın annerhaym hattına yaptıklan sulbü dinliyecck ve dinletebileC'ek bir man edildiğini ve bu gib i zaruretler ta-

8 
taarruzun devam ettiğini haber vermek- 1 kimse yoktur. Muhasımlann başları de - haddüs ettikçe Japon kumandanlığuun 

!·rıeşı'k Amerı'ka yenı· b·ır sulh tedir. F!11Ia.ndi;>:alılar, hattın en zayıfnok l nizde ve havada dik iken sulh olur mu? merkeze baş vurmıya lüzum görmeden 
tac telakkı edılcn Summada bile kah _ Sulh olmak için mutlak bir tarafın ya serbestçe hareket edebileceğini bildir -

t 
ramanca mukavemet göste-rmektedirler. pek yorgun düşmesi veya yere serilme.si miştir. Bu ifadenin ihtiva eylediği nğır 

e Şeb b Un su'' • 1 h 1 " Diğer birçok cephede Sovyet tazyiki de- lazımdır. mana gözden kaçmıyacak derecede sa -ne zemın mı azır ıyor r vam etmektedir. Ancak Bay Ruzveltin hususi elçisini rihtir. Bu sebebledir ki Fransa hüku -
Bir Sovyet fırkası müşkülat içinde Moskovaya göndermeğe lüzum görme _ meti, hiç bir vesile yokken sade<:e bir nl-

İtaı <Baştarafı 1 inci sayfada) 
ya, Fransa 1 ·ıt 

ziyaret edecek ' ngı ere ve A!manyayı 
lerdek· . olan Welles. bu memleket

ı vazıyet· t . 

11 gündenberi, Kuumo civarında Suo- mesi dikkate değer değil midir? İngil - za çıkarmıya matuf gibi görünen bu ha· 
sempati ile k&rfllamakta ve kendisin.in is- ınusalminin 40 kilometre cenubu ş:U.ki • tere ve Fransa Almanya ile sulhc razı O· reketlerden ~i~ak~in e.ndışe. etmiye baş
tiyeceği her türlü izahatı vermeğe ha - sinde muharebe devam edivor. Bir Sov - lunca Sovyet Rwyanın acaba kabuğu - lamıştır. İngılızlerın Tıen-Çın mıntaka -
zır bulunmaktadırlar. " k d d 1 t dd h yet fırkasının bu noktada, müşkülat için- nun içiQe çekilir gibi kendiliğinden eski sı~a arşı evam e ege en aa l are • 

let ricali!e ı .. e.~kik edeceği gibi, dev-
br. de goruşmelerde bulunacak -

İngiliz ~çi Partisinin ıulh ıartlan de çırpındığı zannedilmektedir. yerlerine dönüp gideceği farzolunuyor k.at.ına munzam olarak .. Fransanın ~indi 
Londra 9 (A.A.) - İngiliz işçi partisi, Şimal cephesinde, Finlandiyalılar, her da, onun için mi Moskovanın fikrine mü- çını hud~d~arına teveccuh e?en. yem Ja -

Weııs, yapacağı bu t 1 harb hede!leri ve sulh ı::artlan hakkında biri takriben 100 kisiden mürekkeb bir racaata lüzum görülmerni~tir? pon tehdıdı, garb demokrasılerıni, Uzak-
da hiç b. tek . emas ar esnasın - • ~ k i t• · ·· t "k ·kle ti 

h 
ır hf ıleri sü · k h aşağıdaki beyannameyi nec:retmic:tir: çok Rus müfrezesini imha ettiklerini söy- Her ne olursa olsun bu yeni te~ebbü!t- ~~r ~az ye ının gu~ geç 

1 
çe ~1.~zı ;, • 

angi bir taahhu·· . rmıyece ve er :.- • ~ıne ıkna etmektedır Bu hal böyle de 

Wellstı·n d d.e gırıı::mı·yecektir. ış· ı-i partisi Nazi taarruzu karc::ısın..la lemektrdirler. ten büı.·ük ve kat'i bir netice beklemek 
0 

• • 
:r ·· .. • · •• "' ..ı F · " . • ·· .. k h - vam ettiği takdirde bunun aksi tesirini 

nız Ruzveit av ehtın~e. vereceği rapor yal- muttefiklere tamamile muzahirdir. Çün- ev kal beşer bır ırk ve dolayısıle sulhu yakın gorme enu-z J A .k _ " b t ü i d 
ve arıcıye H kü harbi esarete tercih eder. Londra 9 (A.A.) - Finlandiyaya gi _ mevsimsizdir. Onun için bu nevi teşeb- h~pon - k mb_erı an mtunlawe kat 

1 
Zz~r nA• 

rafından tetkik . nazırı ull ta -
1 

. . İ . . .. k 1.. 1 h ıssetme ır zarure o aca ır. ıra -n·w edılecektir şçı partısi şu kanaattedir ki, ancak Al 1 den ngilız amele parti.si heyeti reisle _ büslere ancak şımdılı uzumu ve e em- .k J k .. d-k 
bu~~e~:a.raitan haricıye ~azın Hull de, manya Çek ve Polonya ınilletlerine h:ir- ı rinden Noel Barker gazeteciler~ yaptığı miyetll yoklamalar gözile bakabiliıiz. merı .. a, a:o~yayı :e\.~ş gor: bçe t:~~~ 
Amerik şıngtonda verdiği bir beyanatta, riyetlerini iade ettiği ve Çekoslovakya beyanatta Finlandiya ordusunun büyük H. E. Erkilet la munase ba nhı mı ubmlk~nb~e .. e e '-anın b•a f d . . · ı y . · edecek ve u a, e ı ır gun, çon. va-
mi olarak dı· . .. ra . e~letlcrl~ gayri rcs ve Polonyadaki asker v~ polıs1erinı gerı kahramanlıgını tebcıl etmiş ve demiştir . . . d y kt J lunduğ .~lomatık ıstişarelerde bu - aldığı takdirde müttefikler Almanya iJ<~ ki: Garb cephas·ınde kanlı hım bır. vazıyet oguraca ır . . aponyamn 

unu soylemic:tir. Ih .. . . . . . ı . . . vaztyetı. Uzakşarkta. elAn bır muamma 
:»' su muzakerelerıne gırışmelıdır. Avus- Fınlandıyalılar fevkalbeşer ırka men- d 

Bitaraflar nezdinde turya milleti, Almanya ile b~rabe.c kalın sub bir millettir. Dört ordunun muhtelıf b·ır çarpışma oldu olmakta berdevam ır. 
Huıı ·bu isf l kaim.ak istemediğini serbestçt! beya~ dört cephedeki harb'erine bizzat şahid ol- <. ... /;.,n m aqıı-ı Cm•t; 

sulh te' .. .. ışare crın her hangi bir d b l ._},. ur. nı m·· şehbbusu mahıyctınde olmadıkları- e e ı melidir. Atman milleti de dahil ol- dum. Finlandiya askeri ma~lüb edilemez. ··········-················································-Paris 9 (Husus!) - Bu akşam neş
redilen resmi tebliğden anlaşı1dığına 
göre, bugün garb cephesinde hayli ha
raretli bir faoaliye-t kaydedilmiştir. 

Fransız meclisi dun gizli 
iki toplantı yaptı 

• un asıran b·tar fl malt üzıcre bütün milletlerin haklı men- Fakat düşmanın adetçe ezici faikiyetine 
sadi m ·· ı a ar arasında iktı- i l unasebatın ink;şafını te . aat erinin korunulacağına dair Ahnan binaen FinlAndiya yardım~ muhtaçtır. Ve 
~uefn.?ulunduklarını t.a~ih etmiş ~;~,e~:~ milletine teminat verilecektir. kendisine mutlak surette vnoılması la -

en vazücnın bu işten tamamen a Fransaya da hitab eden bu beyanname zım gelen yardım da hav~ hüeumlarına 
rı olduğunu ilave eylemıştir. Y- de deniliyor kl: , koyacak silahlardır. 

Bazı mehafiloo ise Amerika h . . Her türlü Alman tecavüzüne mukave- Tayyare ve tank .zayiab 
na. zır. ı muavininin Avrttp"' sevahaatrı·ıcıyee- met etmek ı· . .k. ill t ' . al ... .;' ayyen b. d çın ı. ı. m :e ımız y nız mu- Stokholm 9 (A.A.) - Ecnebi ve bil -
nı bır ~ulh teşebbüsü ile alakadar gö~I-

1 
ır • evre ıçın bırleşmekle k~a - hassa İngiliz tayyarelerinin Fınlandiyaya 

mektedır Vazivet Wellesı·n d ma ı, ebedı olarak kardeşıı·k t l.d. · " av etinden e me ı ır. gelmiş olması tesirini göstermiıe benzi -
sonra tavazzuh etmiş olacaktır. Amerika - Sovyet Rusya y<Yr. Filhakika Sovyet hava kuvvetleri bu 

it lyayı ziyaret V~ng:on 9 (A.A.) _ Sovyet hüktl son günle~de h~reket~erini ınilhim su -
Londra 9 (Hususi) _ Amerikn haricı- m:tı, Bırl~ik Amerikanın kendisi ile rette tahdıd etmışlcrdır. . 

ye nazır muavinı Wellsm , 17 Şubatta yenıden münasebet tesis etmiş olduğ Ruslar harbin bidayetmdenberi 308 
Nevyorktan Avr upaya müteveccihen ha- sırada girişmiş bulunduğu taahh-dl ~ tayyare. 600 tank, 3 küçük harb gemisi, 
reket edeccğı ıbil dırilmektedı·ı·. tamamile yerine getı·nn · d ğ·ıa u erı bir denizaltı, 203 ağır top, 1294 mitralyöz, w v t~ e ı ır. . .ki . 
b. ells, hıç kımseye hitab edilmiş hiç and~rbergin Sovyet Rusya ile diplo- 552 kamyon, 1560 ~ygır ve ı baraJ ba-
d~r. mesaJ ı h mi bulunmamakta ve ken- mast munasebetler inin kesilmesi talebi - lonu kaybetmişlerdır. 

d~sıne de hıç kimse r akat e tmemekte- ne cevaben ayAn m eclisi hariciye ene:' - ld ,...,, il~ ır menıne ·· d ..ı sında bulwunakta o Us .. nu ave et -
· .. gon ermiş olduğu mektubda Hull mektcdir. 

:e"Ils. ılk ol < k İt lyayı ziyaret eue- bu mutal avı serdetmektedir. Vaşington 9 (A.A.) - Dıploımasi me -
ce tır. \Ve>l n at cdcc g-ı aynı· , a- H.uı.ı, bu hale rağmen Amerika hu .. kuA. t1 l 1 d" , 

Alman hatlarına baskın yapan bir 
Fransız keşif kolile Alınan askerleri a
ras•nda kanlı bir çarpışma cereyan et
miştir. Her iki taraf da zayiata maruz 
kalmıştır. Alman ölülerinin sayısı 
Fransızlannkinden fazladır. 

Cümhurreisi Löbrön. bugün ilk de
fa olarak garb cephesindeki İngiliz as
kerlerini ziyaret etmiştir. Löbrön. be· 
raberinde İngiliz kumandam Lor<l Gort 
olduğu halde İngiliz kuvvetlerini s?z
den geçirmiş ve akşam tekrar Panse 
dönmliştilr. 

Alman larm iki tahte(b" hiri 
daha batırıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
gün ö~leden evvel ve sonra devam e
den hali bir toplantı yapmıştır. 

Sosvalist lideri Blum'un talebi üze
rine y~pılan bu hafi toplantı , Fransa -
da yinni senedenberi ilk defa olarak 
vuku bulmaktadır. Celseye yarın da 
devam edilecektfr. 

Alman ajanlarının faaliyett 
Meclis. bu sabah henüz aleni celse

sini akdettiği. sırada. başvekil Dalad
ye söz ala rak Alınan casus ve ~stapo 
ajanlarınm Fransada gizli faalivetla 
bulundul-lar nı ve İnrnliz - Fransıı" dost 
luğunu bozmak gayesile bnzı vat an -
daşlara meklublar rrönderdiklerin i söy 
lemiş, bu kabil faaliyete km1ı en şid
detli tedbirler almd•;:;.mı b'ld"rmiştir. 

purı R t S hafill, Hullün Sovye er e o a.ıı ıp oma- (Ba<ıtnrafı 1 inci sayfada) 
t i . ~· uzv n Papa nezdındn tayın et- m: ının ovyet Rusya ile oh n diplomasi si münasebetler i hakkındaki mektubun 
ği ılk mum ıl de lta1.} aya gelecektır. 1 m~na:cbctlerinin tamamen SovycUE'.rin esbabı mucibesinin aşağıdaki mülfilıa - ha batırılmıştır. Kaliforn. yada zelze e 

Lo dr nı v ziy ti B rleşık Am~ri~a tarafından üınmmasın- zalar olduğunu beyan etmektedir: . 1:1caret .?emilerinde1:.1?.'üteşekkil bir S:ın-Fransisko 9 {A.A.) _ Knliforniya 
Londra 

1 
m· mahf 

11 
• !\. • dan evvel Lıtvınof tarafından verilm~ o Amerikada komünizm aleyhındeki kafil eye hucum teşebbusunde bulunan da yeniden zelzele olmuştur. Zelzele bU.-

rici;> e nazır muavı . er\ . mnrıka ha- lan garantilere Sovyetler tarafından ria- hissiyatın mütemadiyen artan bir kuvvet bu tahtelbahirler, bir İngil.1% distroy~ - yük bir panik tevlid etmiş ise de hi~ btr 
nnun u seyahatini yet edilmesine bağlı olmadığı mil.talea - halini almam. rl tarafından bat~lardır, hasara sebeb olmamıştır. 
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( Şehir abe 
Vakıfların yeni idare şekli 1 

ynznnden ihtil f başg-s erdi 

SON POSTA 

• e 
ömür buhranı 

gitf kçe artıyor 

) 

Bir müddettenberi Zongu'dak limam
na vapurların yanaşamaması yüzünden 
limanımıza kömür gelmemektedir. 

Bu sebeble mevcud 'llan kömür buhra-
nı gittikçe şiddetlenmiş, had bir safhaya 

, ~ ...... -r r•.-.. 

lstanbnlln iki tnccar lsviçre 
bankasını mı dolandırmışlar? 

Diplomatik 
adliyemiz 

kanalla yapılan teşebbüs üzerine 
tahkikat ve takiba ta başladı 

Tek mütevelliler le cemaatler arasındaki ihtilaf 
sebebil- vakıfların ve vakıflano geliri ile geç:nen 

mücssese!erin idareleri sekteye uğrayacak 
girmiştir. Müddeiumumilikçe tahkik cdilrr:ekte 1 mahke~esind~ ya~ı~an isticvabında: • 

Yenl vatınar kanunu, vakıfların tek mü. olanlar tarafından seçlllrdl. Httlen mütevelll Vapurlardan bir kısmı yakacak kömür olan çok mühim bir dolandırıcılık hadi - - Boyle bır hadı.se yoktur. Asıl do 
t.neıu ile idare edilmelerini lunlrdir. Kanu- heyetleri bl!.kidlr. Vakıflar idaresi he.ubına bulamadığından seferlerini tatil ctmi§, sesi, Asliye 8 inci ceza mahkemesine inti- ]andırıcı mevkiinde bulunan, Zürih~ 
omı ne~lnden it.ibaren mi.ısabak.a lle lmt.l- imtihanla seçilen tek müte elllyl mes'ul o- bir kısmının da zaruret hasıl olmadıkça kal ctmi~tir. bankanın direktörü Kenzerdir. FHbakı~ 
ban yapılm11, uzun tetklkler~n sonrn im- !arak tanıdığı. başka bir ~ekkiilü kabul et- seferlere çıkanlmamasına karar veril - Hadisenin suçluları ticaretle meşgul ol- namımıza böyle bir tahvilat gbnderilıJl:lf 
tıhandn en tatla numara alanlar vakıflara med:ği için ccmantJerln vnkınıır üzcrındekl . 

1
. 'd" . . Fak t __ ..ç t ~ a ·çerisilY 

"8k mütevelli olarak tayın cdllmeğe başlnn. tnsarruf ve idare hakkı hiçe inmektedir. Bu mi§ ır.. . . ,. . . _ duğunu söyliyen Atanaş ile Angelı ısın, tır. a , .c.u.uı aç ıgımız zam n ı 
mıttır. Şimdiye kadar mütevelli olanlar şun zıımnna kadar idareleri altındaki vakınan Deruzyollan ıdaresı .ka{1 mıktarda, ko- bir İsviçre bankasını dolandırdıkları id - den tahviller değil, istü edilmiş bir ta 
lardır: ıstedl~I P!kllde idare eden mütevelli heyet - mür stok ettiğinden şimdilik sıkıntı çek- dia edılmektedir. Suçlulardan Angelidis kını reklam kağıdlan çıktı, demiştir. 

Balıklı Rua hastanesi <İstemat), Fener lerı, tanımadıkları nokta, bir heyet huzurun memekte ise de vaziyet tehlikeli gör.il - henüz yakalanamamıştır. Atarınş Evan - Mahkeme, Zürih adliyesinden gönde' 
Rum mektebl Cavukat Dlyamandl), Billat da seçilerek gönderilen tek mütevelliyi ta - düğünden Vekalete aksettirilmiştir. Ve. gilidis ise hakkında tevkif kararı verile- rilcn büyük bir dosya mevcud olduğu~ 
muse'1 hastanesi <Dr. Varan), Gedlkpaşa nımak istememektedirler. Birçok cemaat, - kaletin bu husustaki kararı gelmeden rek, asliy~ 8 inci ceza mahkemesine görmüş ve meseleyi ancak bu dosya mııll' 
tıııseal ve mektebi CN!yar), Fener Yuvaklm. le.rlc o nkıfiarı idareye memur ve mes ul . . _ . . . . . 

1 1 
r 

fO!l tız mektebi CD!mıtrl), Kumkapı Hara- olan tek mlltevellller arasında lhtU{lf baş - hıç hır teşebbuse gmşılmıyecektır. sevkolunmU§ ve dUrUiJllasına başlanın~- tcvasının aydınlatabileceği an aşı mıştı · 
ıNıı ErmenJ tlllses1 ve mektebi (Maksud), göstermiştir. İhtllArı vakıfiar ldaresı halle- tır. Dosyanın, bir ehlivukuf tarafından teı-
Kmnkapı Meryemana klllsesi (Dr. Artın). demlyeceği ve bu hususta elde de bir kanun ehi r Meclisi İddia <llunan hadiae, mahiyeti itibarile kilti için, müddeiumumi Orhanın t:ıle~ 
Bakırköy Ermeni mezarlığı, kll1se.s1 ve mek- mevcud olmadığından ~ Vlliyete ve dola- .,, şudur: . üzerine, duruşma talik edilmiştir . 
.. b! (Hr:ınd), OOOlkpa.şa Dlvanyolu Ermeni :rısne Emniyet mftdilrlilğüne aksetml~tir.Tek Du··n f ':plandı Suçlular İsviçre ile ticaret yapmakta Vagonlardan ko··mur çalan bir protestan Jdllsesi (Rupen), Eyübde Sürb At- mütevelll "fe ccmao.tJer arasındaki ihtll~f yü \..• 

ıa Ermenı tn~eaı <Arnıanak>. zllnden vatınarın. n vakıfların gellrt ne İstanbul Şehir meclisi dünkü toplantısını ve !bazı ihraca~ eşy~ $evketmektedi.rlcr. hırsız hapse mahkQm edildi 
Tet mUtevelll tayin edilecek vakıf sayısı geçinen müesse3elerln idareleri gekteye u~- Neclb c-erdengeçt.lnln relsllğt altında yapmış Uu arada Zürih şehrinde bulunan cZu -

,ns bdnrdır. Yakında bütün vakı!lann miL nyacnktır. İhtllMla bizzat Emniyet Mttdllrtl tır. Az~dan Şerefettlnln vermiş olduğu tak- rkh's banque Co.> bankasile de muamele Sirkeci istasyonundaki mar§andiz v• 
t.eveıınerı tayin edllml§ olacaktır. Muzaffer Akalın meşgul olmaktadır. Ar~la. rlr okunmu,, tetkiki için takririn makama yapmaktadırlar. Bu bankanın direktörü gonlanndan yarım ~val maden kömilrf 
ea,uı ytızti bulan vakıfiarın şimdiye ka. rında lht1llıf başgösteren cemaatlerle mu - sevkcdllmesl kararlaşmı.ştır. Şerefettln tak. Kcnzcr isminde biridir. Atanaş ile Ange- çlan Lfıtfi isminde bir sabıkalı, yakala 

dar idareleri müteveııı heyeUerl tarfından tevellller çağırılmakta, her iki taraf din - rirlnde dljier kazalarda köy yatı okulları n. Jidis. direktör Kcnzer ile temas etm~ler narak adliyeye verilmi§tir. Suçlu, Sul 
,apılır, mütevelli heyeUer, o vakına nldknsı lenmckte, aralan bulunmaktadır. çıldığını köy yıı.tı okullarının gittikçe fay- . k h be d tnnahmed l inci sulh ceza mahkemesill 

· ' ve bazı işler teklı! edere mu a re e . . b b ..., dalı neticeler verdl~!nl yazmakta, Kartal Ş k' K "b T" t de muhakeme edilmiş ve suçu sabit alil · tren mak·ın·ıstı ır a ÇOCU unu kazasının köy yatı okuluna olan ıhtıyacını suç1u1ar namına ar ı arı ıcare .. _ h lr tebarüz ettirmekte Jdl. Kartal kazasında bulunmuşlardır. Bunun üzerine banka, rak, 4 ay 15 ıgun muddetle hapse ma 

f d ,J k • köy yatı okulunun açılması Maarif Müdür Bankası vaSltasi'e 58 bin frank kıymetin- kum edilmiştir. lo omoti ten Uştü sever en uay ·e 1 ı~ııu tarafından da muvafık bulunduğuna de tahvillt gondermiş\ir. Bu tahvllleri Eski sorayı Dev:eı binasının 
dJr d hrı Evve''-ı· gu··n Eyübde garı'b bir dx.~c gorc, kaza dahilinde bu işe en eıverLşU bina alan iki arkadaş vadlerini yerine getir - ' t m·r·I b·ıtt"ı Dlln sabah saat 9.40 ta E ne en şe - J.11. vvm olarak gene Maarif Müdürlüğünce t~tklk ve ' d 3 1 

mıse ~lmekte olan ekspres treni maklnl.!t.. ve yaralama h!disesi olmuştur. münasib görülen Ebulhüda köşkü ile müş _ miycrek, bankanın 58 bin frangım o -
11 

1 d 1-~ Adliyeye tahsis edilip, yeni bir hale so-. lertnden Ha.san o~lu Mehmed, Florya e E .. ~bde Fenerlun· escidde oturan ve temlldtının satın alınması Jçln bütçeye tah. an ııımı.ş tuuır. - ı 
kl d dıı ...... n. b .>... il.,,.. b zi t -- kulan eski Şıirayı devlet binasını taını Yefllköy ar&11nda mo. ne en ~my;ı, a - Sül . t f b lk d slsnt. konması isteniyordu Ayni aza ikinci Zürlh müddeiumum ı6ı u Ta ye u-

tmdan ve vllcudilnün milteaddld yerlerinden eymanıye merunılicadd ta rb a1sın .a
1 

~al- bir takrirle Kurddoğmuş ·köyüne su verll _ zerine diplomatik kanalla hadiseden ad- ve tadil eden müteahhid, binayı müddMı 
__ tte aı tır lı=n Münir bir m e ten er aı es1 e h ... 1 •-tı d B ... _lr ' • . "ğ t l' tm' ı· _.. .tUre yar anmış . r-· • m=ın ...,. yor u u taA..l ı de Meclis, mo. - liyemizi haberdar etmıı ve ış .mahkemeye umumilı e es ım e 1§ ır. 
Aldığunız mııltimata göre hM:lse şöyle <'l- geçimsizlik yüzünden dargın bulunmak- kama scvketmlştır. . Hukuk mahkemelerinin yem bina)'• 

mnıtur: Tren geçld mahallinden geçerken ta ve bu sebeble de kansının Eyübdeki Bu esnada Şerefettln ayağa kalkmış, tak- ak5etmıştir. . . nakline önümüzdeki hafta başlanacaktı!• 
m~~.a~~~~~~~~ ~ . ğr ~~ ~~nlnkab~il~~d~~~~-k - •=A~~=n=a~ş•Eav~a=n~g~il=~=i•~-a-ili=y=e~8·ın~c=1 Ec=e=m~~~~=~====~~~~~~ uralındakt bir pompaya bakmasını söyle - evıne u amama a r . kfir etmiştir, Ruznamenfn müzakeresi bit _ 
llllrttr. Ateşqt bu işle meşgul olmuş, fakat bir Evvelki gün Münir ailesinin nezdınde tikten sonra Şehir Meclisi Salı günü toplan 
mtlddet sonra yerlne d5ndü~ü esnada ma - bulunan iki 90CUlunu özlemiş ve keneli- mak üzere dağıjmıştır. 
tınJatln rnaktnedc olmadığını hayretle gör- !erini fön:nek üzere Eyübda oturdukları 
mCştfir. Ateşçi ~an, treni durdurmuş ve . . . 
d.ltır tren memurlarHe blrllkte makinisti a. eve gıtmi§tır. 
n.ma a koyulmuşlardır. tsakln.13t Florya ge- Münir o sırada sokakta oynrunnktn <>
Oldl clurında muhtcllf yerforlnden yaralı lan küçük kızı Münireyı okşayıp sever • 
"' baygtn blr hnlde bulunmuştur. Tren Ye. ken, bu hareketini UUlktan seyreden ka
f!lkOyck'n ıtıb ren diğer bir makinist f..ılra - rısı kayınpederf ve biraderinin bücum-
tından .!:evkedl.mlş ve yaralı makinist Gu - ' 
reba b:\Stanesine gönderilerek tedavi altına lanna maruz kalmış, üçü bir olup ken -
ahnmıotır. Kazaya uğııyan Hasan o~lu Meh- disini dövmeğe ba~lamışlardır. Bu teca
med 57 yaşında ve birinci sınıf maJdnLst - vüz karşısında bir hayli hırpalanan Ma
lerdendır. Mnkinıatln k6mtır tenterlni aç - nir tedavi altına alınmış, suçlular yaka
m.alt ı.st.erken mfivazenesinl kaybederek tren !anmışlardır. 
den dfiırtU~n tahmin edtlmektedir. ------------

Şehir f(llerl: 

Kömür yüklü bir 
motör battl 

Evvelki gece kömür hamulcsile Şile -
den İstanbula hareket eden Hasan kap
tanın idaresindeki <Ceylanı Derya> mo
töıii dün gece sabaha karşı Boğaz met -
halinde karşılaştığı kesif sis yüzünden 
yolunu şaşırarak İmrenli mevkiinde ka
raya oturmuş ve kısa bir müddet sonra 
da parçalanarak batmıştır. 

Nakil v sıtaları ve eğlence 
yerleri dezenfekte ediliyor 

Motörde bulunan kaptan ve tayfalar 
büyük zorluklar içimle sahile çıkarak 
boğulmaktan kurtulmuş1ardır. 

GümrOkler ye İnhisarlar V.ekili Kaza etrafında tahkikata devam edil-

Ankaredan geHi mekted_ir_. ---------

GümrOk ve İnhisarlar Vekih Raif Ka- 9· ket b~I k JUITIUrtaSI Şehirdeki nalı;ll vruııtalarne, stnema, ti - radeniz dün sabah Ankarndan şehrimize l r p c l 1 

7atnı ve emsıı.11 eğlence yerlerl~ln ve diğer ge~tir. Şehrim.izde batı tetkiklerde çalan bir çocuk yakalandı 
anıtımı mahallerin sarl hastalıklarla mfiC3- bulunacak <>lan Vekil, dün sabah inhi - . . 
de!e ht'yetlerl tarnfındnn dezenfektelerlruı sarlar idaresine gel.mi~, bu~da akşam İzak Kohc~ ısmın~e _ 16 y~ıı:d~ bir 
denm edilmektedir. kt k d k 1 • 'd . h genç, alış verış etme.~ uzerc gırdığı Ba -geç va· e a ar a ar3K ı arenın mu - . . . " {ı 

Belediye Taksim gazinosunun telif işleri ile meşgul olmuştur. lıkpazarında Yusufıdısın bakkal dukk -
ı.;ı t · · ti k d cck Raif Karadenizin bugün de gümr:lk - nından bir paket balık yumurtası çalmış, 
"'9 e me ıermayesıne ış ra e e lerde meşgul olacağı öğrenilmiştir. kaçarken yakalanmıştır. 
Tak.stm gazinosunun 1dare.s! tç!n 90 bln .............................................................. . Suçlu adliyeye sevkedilerek, Sultan -

l1ra ~rnıa1ell bir şlrket te~kll edileceğini ahmed 3 üncü sulh cezada yapılan du -
Jamıqtık. Şirketin sermayedarları dün BU HAFTA dd tı h · 
Belediye Relı muavini Rlfat Yenalın rel! _ nJ§ması sonunda, 1 ay mü c e apse 

S A "iDi" A. 'D ..,. A mahkum ve tevkif edilmiştir. 1\11 altında toplanmıolardır. Gazinonun U- .liBııı. ~ & 
nnın yütM aeklzJnden yukarısı ~ledlyeye 
etddtr. Belediyenin aynca sermayenin yüz.. 
te otımma ~rak suretııe ~lrkete ortak ol -
IDU\ d:ı muhtemeldir. 
-. ......................................... ·-·-··········· 

ALEMDAR 
Oııyet bnynk masraflarla 

Snpe r Film ve tnbıt renkli olarak 
~Yrilmlş olan 

SHiRLEY TEMPLE 
nln en ıon harikası 

KüÇUK 
PRENSES 

ı gornnnz. 
Aynca : Bugünkn kor\.unç Casuı 
harplerini bs~1an başa yaşatan 

CASUS 
iNTiKAMI 

Sın •mıtsında 

CENUB POSTAS I 
GörOlmemiş yenı bir Fransız tılmi 

Bat roll0 r le : 

PiERRE - RiCHARD WiLM 
CHARLES VANEL ve 

JANY HOLT 
Ayrıca : lıllyOk c .susJuk filmt. 

VATAN BEKÇILlil 
Baş ro:lerde 

CONRAD NAGEL -
ELEANOR HUNT 

ilaveten : FOX JURNAL en ıon 
Harp ve dOnya b~ berle ri. 

Bugnn ıftat t .,.~ 2,30 da tenzilatlı 
matineler. 

ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemasında 

Bu Akıam 

Vali bugfin Ankaradan gf'liyor 
İstanbul vali ve belediye reısi Lütfi 

Kırdar Ankaradaki tem~slannı 
1 
ik~l ~~

miş olduğundan, bugün Istanbu a donmuş 
bulunacaktır. 

············M···E··v··i:-cT"ö 
Tiıccardan merhum Bay MAHMU'r 

ÇEHRELİNİN ebediyete intikalinin 
kırkıncı gününe tesadüf eden 11 .2.940 
Pazar günü Teşvikiye camii şerifinde 
ikindi namazını müteakıb mevlidi şe
rif okutulacağından akraba ve aziz 
dostlarile dinlemek arzusu n da bulu -
nan zevatın teşrifleri rica olunu r. 

Çehreli 

r • 
1 

B UGÜN 

PEK 
Sinema11nda 

ES i R 

Sinemanın en gftz:el Aşığı 

c ARLES BOY 
ve E 

' mOstes ı =t filminde aşkın bOtnn zevk ve ıhtirasını yaşıyorlar. 
Bir erkek... iki Kadın .. . 3 Aşk... v~ 3 ihtiras .•• 

Bugün ~ noan M rc::=a ~ ;;;;a \YJ ~ ~ Sinemasında 
Gidip gnronnz. tıavtıten: EKLER JURNAL Son dUnya ve harp haberleri 

Bugün ıaat 1 Ye 2.30 da tenzilAtlı matineler. 1 em 
~~-~~-~~~~~-~~-~~~~~-~~-~~-~~~ 

Bugfinkn tatilinizden istifade ederek 

AY 1 EMA iNiN 
en zengin ve en cazip proğramını görünliz. 

2 biiyllk ve m iJkemmel film birden : 

Cebelüttarık Casusu GüN BATARKEN 
Orijinal Fransızca nnıbası 

Baı Rollerde : 

VIVIANE ROMANCE ve 
.ERIC VONSTROHEIM 

emsalsiz bir his ve aşk rumı 

Baş Rollerde : 

VIKTOR FRANCEN ve 
MADELEINE OZERAY 

Saat 2.30 - 6.20 . 9.40 da Saat t - 4.25 ve 8 de 

lıaveten : FOKS JURNAL en aon harp ve d ünya haberleri 
Haftanın en zengin ve gOıel filmi 

,.-~ Şarkm . en Güzel HikAyesi Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

M EM i Ş ,. 
1 

Pek yakında meşhur Komiğimiz Dümbüllü lsmailden dinleyiniz. 

TAKSiM SiNEMASINDA 

HAFTANIN EN GÜZEL FİLMİ 

AMERiKA YI ALTÜST EDEN BiR MEVZU 

T u CCARLARI 
Mnateena programın son günleri MQnir Nureddin 

KONSERi 
Baş R o B E 'D T T A ..,. L o 'D WALLACE BERRY 

Rollerde : &-.. ı& &-.. f LOR ENCE RICB 

MiLLi•-"" Telı 22S13 10 binlerce figüran - Görülmemiş derecede heyecanlı - Muazzam Te müthiş sahneler Filme il4vc olarnk 
FOKS DÜNYA HAV AD iSLERİ Bugün Hat 12.45 Te 2.30 da tenzilAtlı matine 
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Finlandiya, harb kıt' alarile 
bilfiil yardım görmezse 

bir felakete uğrayabilir! 
Y A Z A N -·---·-·······- .... . 

IEmekli general B. EmirErkilet~ 
i '' Son Posta ,, nın askeri muharriri İ 
'-·----------·--·· • 1 -·-···----· --... -· ... --··---------·--·-----

E ~ aoele ve müessir surette 
yardım edilmezse, Finlandiya 

•lır bir felakete uğrayacaktır. İki kü -
sur aydır efsc.n~vi bir ınerdlik ve kah
ramanlıkla dövüşen zavallı ınmlekel 

daha şimdiden. muhtelif seöeblerle he 
nüz tilah altına alınmamış bulunan. 
18 ila 60 yaşındaki son insan kuvvetle
l'ini sil.Ah a-ltında hizemte çağırmıştır. 
Bu son ihtiyat da bir iki güne kadar 
asken teşkilflt kadrolarına girmiş bu -
lunacaktır. 

Fransıı gazeteleri artık bağınyor -
lar ve ceğer Finlandiya- göz göre ezdi -
rilecek olursa bütün dünya utanmalı -
dır.> diyorlar. Bundan başka Lö .Tnt' 
g&zet"8i ilave ecliyor. cFinlancliyaya c; 
ki. müstamel stok silahlar değil yeni 
ve mükemmel silahlaT göncM?rilmelidir. 
Finlandiyaya muhtaç olduğu uçaklar, 
hava ve tank dafü toplar, hücum araba 
ları ve makineli tüfekler yollanmsl -
dır.> 

Nihayet dün bütün ~ •leler rı 
bastığı küçük bir havadis F nlandiya i· Elyevm lngilteretı. ..-On uh ttıY'Jrıre cı.teri Ingıttere ~a nazın tarafınium 
çin. «;arpan ve son günlerin muharebe- teftiJ ediliyor 
le.tile pek sıkılan yüreklere azacık fe- buJunan malr.emeye nisbetle pek fazla-! ridc) ve Botni körfezi sahilinde OuJu
rah Verir gibi olmuştur. Londra radyo- dır. İki tarafın uçak kuvvetleri arasın- ya giden bir şosenın başında bulunan 
sundan alınan bu malumat şöyle idi: dalri faTk da pek utmdir. Bu sebeble Kuhmoniemi köyü civaTJnda da bir 

1 Hadi.eler 1 

Beyazıd cinayeti 
D ünkü gazetelerin hemen hep - müdafaa yum olacak-

s:lnde şu serJıevha vardı: Dedi 
Komik Naşid gördü: 

cB~yazıd cinayeti> 
Muharrir Peyami Safa gördü: 
- Üniversite meselesinden bahse -

den bir ya'Zldır. 
Bitpazarı esnafından biri gördü: 
- Bizim pazann ortadan kaldın! -

ması meselesi olacak. 
Dedi. 
Merhum Valf Haydar Beyi seven 

lerdcn b!ri gördü: 
- Havuzun suyu kurumuştur, ye

niden su salıvermek de kiın.9enin ak -
lına gelmemiştir. 

Deni. 
S:ıbık Tramvay Şirketi müdürlerin

den biri gördü: 

- Sahnede karnımı doyuramamalr 
yüzünden piyango bileti satmaya mec. 
bur kalışımı yazıyorlar! 

Dedi. 
Bakırcılar arasındaki bir evde otu • 

ran gördü: • 
- Çok şükür, ded.i. gazeteler de yaı 

maya başladılar. Kurtulacağız Gece 
~ndüz tak tuk seslerinden rahat uv -
ku uyuduğumuz yok, bu yüzden öle
cektik. 

Dedi. 
O ch·arda dükkanı olan ba'ı{kal ka

sab gördüler: 
- fftira. dediler, bi?jm sattı(iıımıı.ı 

malların heoc;i taze ve iyidir, kimsenin 
ölümüne sebcb olmaz. 

Dediler. 
Akşamüs•ü havuz kenarın<lnki ka 

naTX'cle oturan ve oradan geçen bir er
Y<'nl otomobil almtt ııenginin kar:sı k~ı1in chımi ölcfürdün• tarzındaki har-

pördü. telefonu açh: f~ndazlıfuna hedef olan genç kadın 

- Havuzun etrafını rayla çevirip 
mevd~ru mahvetmiştim. Seneler son -
ıa mevzuubahs oluyor. 

D~di. 

- Sen misin kocacığım. bugün Be- ·· d"' . . .. gor u: 
vazıddan otomobılle geçmedın ya. oy- _Vay çapkın vay. gazeteye de J"Z· 
levsc sen de"ilsin Belki birine çarp -
mıssındır diye düşündümdü de ... 

Ded;. 
Okka ile ~atı~mda Sahaflar carşıc;ın 

daki bir kitnbcı tarafından alman nüs-
ha1 arın1n üzerine cbeş kurus• vazıh 
kat7 d ar yapı.ştınlrnış eserlerin müelli
fi gördü: 

- Denim eserlerim hakkında bir 

mıs. 

Dedi. 
Halbuki hakikat bunlann hiçbiri de 

mıni. 
Revazıdda TavşRntaş1 rnahalle~inr1e 

oturRn bir kadın, eskl Aşıkı tarafından 
öldürülmüştü 

r:-Jt,,,,,~ :/./,,/;;,,; 

C unları b:liyor mu id·n;z ? =1 
ilk sandal cFran~ada teşekkül eden Leh ordu- bin km. den fazla muazzam bir cep- mukah~l taarrura ~çtiklerini bildiri • 

8Una mensub kıt'alar Finlandiyaya yar he üzerinde bu büyük kuvvetlere kar- yorlardı. O zamandanberi bu hareket 
dım etnıek üzere bugün (8 Şubat) sev şı muhar€'be eden Finlere müessir yar- hakkınja asla vazih rnalfunat gelme • İngilteredc Hamps 
kedilmistir. Lehistan hariciye nazın dım ancak w asgaı1 üçer fırkalık iki miştir. tead mezarlığında 
Zaleski. Finlandiyaya yapılacak geniş müttefik lrolordumm acele Petsamoya Büyük Rus kuvvetlerinin Fin hatla- bir mezar taşının 

Stenografm mezar taşı 
İngiltere kralı 

sekizinci Hanri 
damla hastalığı 

YaTdım hakkında İngiliz nazırlarile çıkarılması fle mümkündür. rını aleddevam hırpalamakta devam et üzenndc~i yazılar 
gönlsmek üzere Londraya gelmiştir.~ Sovyet R~ ordU6U !'.inlerden birin- tikleri yer Kareli berzahıdır. Burada- yalnız bır klsım ~~y 

8 
Snba'ta Fransadan hareket ettik • ci ve ikincikAnun aylannda yediği şid- ki arazi üç kolordu bölgesine ayrılmış halk t~:afından o- v-· ~ 

leri b'Jdı'~ ·ı-n yen' Leh d su '-tt...la . - .. d' h k 1 d .... _. d 'k. L ka b 
1 

kumıbı ır. Bu me--.,. ı or u .ıu il - detlı darbeler uzerlne mutema ıyen ve er o or u ~P·~ın e ı ı .ur ı ı . 
nnır: _~ı~et. ~~ te ki.la tını henüz bil - takviye olunarak bidayette 16 fırka i- luıadunılara-k mütebaki iki fırka inde>l-ı zar meşhur bır ~enQgrafın mez~ndır ve 
merlı~ımız J?Ibı bunların Finlandiyanın le birkaç tank livuından ibaret iken kab ö:ıdekilerim takviye veya tebdi1 taş üzerindeki kıtabe stenoerafi ile yazıl· 
hangı muharebe cephesinde nasıl kul- yukarda tarif ettiğimiz üzere takriben ıçır.. kullnnılmak üzere geride tutul - mıştır. 
~n,lacaklanm da şimdilik öğreneme - 26 fırka ile 11 ağu w orta muharebe maktadır. 

* 

çekerdi. Ayakkabı 
giymek onun için 
buyük bir güçlük
tü. Ayakkabıcısı 

krala mahsus ol
mak üzere parçalı 
sandalı yapmıştı. 

Bu sandal çok beğenildi ve o %aman mo
da oldu. Ernn da yazın kadınların gıHf k
leri sandallar, sekizincı Hanrı sandalı 

modasının berdevamuiır. 

d .k. Hatt~ mütemmim bir habere j?Öre arabnsı livasına iblA! edilmişti. Bu kuv Bir Su bat sabeh1 bir Rus fırkası. Fin 
P nlandivavn mtmeleri mevzuubahs vet İkincikAnun wyı 80nunda şöylC'::e körfezi kıvısından takriba 25 kilo -
Leh kıt'alan Amerikadan gönüllü ola- inkisam etmişti: Dörder fırkalı üç kol· metre içerideki Summa köyünün :va -
~k ı?elen Lehlilerden mürekkeb tek • ordu (cem'an ı ı fırka) ile dört ağa· ve kinindc'1. Manerhayrn mevziinin batı - Edinburgda bir viski fabrikasmın * 
n~~ kıt'alar imiş. Bununla beraber bu ~ orta hücum arabası livasından mü- !'n.na k~rsı. taarruza kalknnşlar~ı. ~ek seyyar memuru olan Wilfrit Tamkins Güneşi öğrenmek istiyen'er 

Otuz yedi defa devriAlem 

y ~ırn. ne nlursa olsun ilk ehemmi • rekkeb 7 inci ordu (merkezi: Lenin • dıkkatlı hır topçu hazırlık ateşı 5 · 6 bir sene evvel tekaüd edilmiştir. Sey- Smitsanian rasad müessesesmin bir 
yet}ı ve fiiU yardım addedilmek iktıza grad) Ladoga göli1e l"inlandiya körle - c;aat siirmüstür. Hucum öğleden ~onra ras.:ıd kulesi Mısırda Sinai'de denı7. sat 
eder ve Finlandiya hesabına· pek ha - zi lı'JCISındald benahta Manerhaym saat 15 te vaki olmustu. Rus hücum yar memur, memuriyeti zamanında ça· hından 286 metre yükseklikte kurul -
~r~ı <'fon bu ilk vardımın hazırlanma- mü~tahkem mevziine karşı; cem'an 5 hat~ını~ ~~.ii:de bir di~~an (sis) per· lıştı~ı müessese hesabına otuz yedi de· muştu . Bu k-ulede münhasıran gün~ 

e vanılrnas1 husuc:unda büyük se - flrkadnn mürekkeb ı kolordu ile bir a- desı yurutu1uyordu. Hucum arabala - ·Aı h ı· ı~tı hakkında tetkikat yapılır. 
ref. ~ünh k ki · ' .1 . d .el 1 'b t d'kk t , fa dcvrıa em seya a ı yapm""' · 
hfir e yo necib hisler taşıyan ğır ve bir ortamuhın~be arabası liva - rı. e p~va e a:asın ~ ':'. a .. ı a 'e I --·---------------
FFran~n·~ı~ ~n~nte~kWl ~~ 13üncil o~u funaı~~n~m~ıl~sb.Hu~m Ma· --~s-=--=·=-=·-=··=-~-=-~-·==~========~~~~~~~=~ 

1 ~n!lll~ ba-sınınm a_hına bakacak o - (Merkezi: Petroyavlosk) Ladocra. gölü balaTm:l takılını veva bunlar tarafın· 
kuursa • Finland'vava müsekkel a~keıi ile Svamosalmi arasındaki bölgede i- dan itilrn kızaklardan bahsedildi. Fa-

vvetlerle rıı· '. ' "b 
hu .. u 

1 1 yardımda bulunm~k kiser fırkalı üç lrolordu ve bir orta hü kat hunlar kar temizliy~ tertı :ıt 
" sunn Fran~ ,_ h · k · d · 'ht" -..l hl verir ki bun 1 a _c.·ol\tan azırdır. El - cum arabası livasından rnütesekkiJ mı. yn c:;a pıya eyı ı ıva =ıen zır ı 

o~rı. a ngıltere de razı ve kani 9 uncu nrdu (rnerkerl: Ouchta) Svo • sandukalar mı idi anlaşılamamıştır. 
Fin R satmi - Sa11a mıntakasında: nihayet Birrok bombardıman uçaklan taar-

Mütt f'~l ~9 harbinin b~sındanberi. merkezi Mormansk'd• olan 14 Rus or· ruzu himave ettiler. Bunlar da bir sürü 
•·ı {' ' erın er 1!ec Finlandivara bil· dusuna m{'nsub 2 fırka bir orta muhaı.. av uc:-ıklı:ırile korunuyorlardı. 
.uı ve kıt'a ile vard b u • • • Elh l b t d · 1 h'k" kala kl ım ~ unvetinde rebe arabası livası Petsamo cenubunda !.. ac;ı u aarruza aır g ... en ı a-
d ca annı defaa'tle k!krar edip dur- idi veler "e anlatmalar Fran&z asken 
~~· FdranMda- teşekkül eden yeni Takriben bir fırka 151 bin muharib- muharrirlerine iyi başanlmış bir mesai 

er 1l!U kıt'abnnın henü t "b d .•. d 1 b Al 
siz ve an'ıt~E'!riz olm k z ~ e- den ve bir hUcum arebftsı livası da 150 fikri ver ıgın en on ar u i~e man 
landivada Rusl k a la beraber Fın - hi1cum ırabasından mftrekkebdir. zabitlerinin yardımını hissediyorlar. 
cek:~rine emin~~~ f~rşı iyi harb ede - Rus sefer plAnı. anlaşılan, Finllndi- Akşama doğru Ruslar Fin mevzile-
sıt 1..eh orduırunu~ Le~~stne ~e oha. a- vaya giden her demfryol. yol ve pati- rine girebildiler ve Finler bunları an· 
voldufrunu d'kkate alar 1ı:: 1~ a ~alt - ka<Jan fstifade i~ liınllndiyaya girmek cak çok çetin mukaöll taarruzlarla ge
kt'alarının Fransız ve fn . 1~ ~ent T..eh ve yürümekten ibaretti ve bu suretle ri atmai!a muvaffak oldular. Akşam 
n arasında harbe sokulm~;~ :X:~~a : ~lSriilüyor ki sevkül~yşf hiçbir husu- Ruslar geri atı1m1şlardı. · 
da daha uvırun olurdu. a sf fTkir ve karakter taşımıyordu. Bu - Ertesi gün (2 Şubat) tekerrür f'den 

Bundan başka mesela · bi nunla benıber Ruslar. şimal böl(!ele - hücumlar bir muvaffakiyet getireme-
frkasınm Finlandiya cehe~nı . : .Leh rinde, kahı.bahklanndan bilistifade hu di. Ondan sonra da Ruslar Fin mevzi -
görece~i iş nek m~hdud olac::ı ıçç~e dudda~ 80 : 100 kilometre içerilere lerini aöır topçu ile bombardımana de
kü burun Finlandiyada harbed r. Run kadar ılerl~i<:Jer ve fakat kimi yerde vamla beraber S Şuba-tta yeniden 100 
kuvvetleri tnkriben 2 6 fırka ile~ a:ı; :ırd~~rul:'1uşlar veya ıreri atılmışlar - metreden mükerrer hücumlar ettiler. 
ve 6 orta tank l'vas da .. kk b . Nıtekirn geçen haftalar Salla mm - (Devamı 8 ind sayfada) 

. ın n mure e • takas d R 
dı,.ler; yani takriben yarım milyon mu ın a u~ - Fin hududundan kuş ............................................................ _ 
lurib adamla ı 600 - uçuc;;u 125 kılometre içeride bulunan 
rebe ara . agır ~e orta muha·. <Botni körfezi sahilindeki Kemi'den 

. basından ıbarettırler. Bu kuv- Rovan:emi üzerind · ı d • · ı·. 
vet Fınlandiva için çok bü "kt'· ç·· k . en şıma ogu ıı; ı 
k" F' yu ur. un arnetmde giden <l~miryolunun son 
~ k ınJandıvanın teşkil edebileceği aza noktası' Kemijarvi'de şiddetli mu ha . 

:-ı,, ~lvvl' ~lt"' 1.2k.
14 _fırkadan ibaret olup rebe olmus ve Finler Ruslan mukabil 

J"'- ~ ı ı et ı ı yuz b'n h "b' . . " ı mu aı ı ı geçe- taarruzlarla yavaş yavaş geriletmış · 
iner. Fın huC'Um arabalan da 200.300 lerdl. 

~~azla de ·ildir. Bundan başkaı Sov- Daha birkaç gün evvel Finler. Suo· 
ye us ordu unun malik olduğu mal- mussalmi'nin takıı"ba 80 kilometre cezeme boll • Fin 

ugu, ordusunun elinde nubunda( hududdan 40 kilometre Jçe-

Türk Tiyatro Artistlerinden 
Meıbttr Bayan 

LEBiBE 
Bu akşamdan itibaren 

NOVOTNi·de 
Okuyac&kbr. 4m_., 

()J~uyucularıma 

Ceı1ablarım 
Bayan cM.M.:. e: 

- Meşru yol haricinde yaf!y&n 
hiç bir kadın sevdili. yahud sever gö
ründüğü erkeği illnıltaye alakoyabil· 
mek iddiasında bulunamaz. Erkejin 
hevesi mutlaka geçecektir. 

Sinirlerinize hakim olmayı n belc
lemeyi bilineni% talebenin sizde ka
lacağından emin olaDilirsiniz. Fakat 

fU şartla: 
_ HikAyeyi din lMHYfnJz, ehemmi • 

yet vermez ıörününtlz, llkayd davra-
nınız. 

* Sapancada cE. A fJ.• ye: 
_ Tabın tashih t.'dlnlz. Bah9e'ttift • 

ni% erkeğın karım y<*tW'. metresi var .. 
dır. ve mademki ıslahı imkansı% gö
rümnektedır. Müna9i9 olan te1 ken
disini yok farzetmüür. 

* Bayan cH. K.• a: 

- cSevdiğim adamın iftihar edl -
lecek hiç bir mezıygi yok> diyorsu • 
nuz. Kolaylıkla inanınm. Bazı kadın
Jar hep bu çeşid erkeği tercih ederler. 
Kendilerine yapılacak tavsiye bulu -

nabılir. fakat faydasız. kalacağı mu -
hakkaktır . 

* Ankarada Bay cH. Y.• ye: 
Adresinizi gönderdim. Fakat E'ğer 

yanılmıyorHm kararını vermek üzere
dir. 

* Ankarada Bay Avnfye: 
HAdisede tamamen haklısınız. Sinir

lendirici, kızdıncı bir vaziyet için'ie 
bulunduğunuzu tamamen takdir edi • 
yorum, ne yazık ki, azab m5ddetini 
eksiltmek için yapılacak hiç bir şey 
yoktur, çaresiz bekliyeceksinh Fakat 
sıkıntınızı azaltmak için keondir.i:d 
şimdiden serbest telAkkl ederek istik
balinizi hazırlıyabilirsinlz. 

* Bay cA. B. y~: 
- Bence arada göntllb:ı~ E'!:ac;t'n 

kalmamıştır. Münasebeti kesmek ya · 
pılacak en iyi harekettir. 

* Ereğlide Bay cZ. A. A., ya: 
- Hay, hay, tavsıyelerinizi dinli . 

yeceğim. 

* Bayan cA. D. > ye: 
- Size verilecek bir cevab bııln -
madun. TEYZE 
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C EKONO iK 
•• ugu 

hububat 

TETKiKLER =t 
ü arb ve 

meselesi 
Yazan: CEVAD FEHMi 

Genç k1.z1.n itiraf1. 
Yazan: Hasaa Ali Ediz 

Geçen DUnya Harbinde hububatın oy
nadıj:ı fevkalt<le mühim rol, herkesin ha
tınndadır. 1914-1918 harbinde, Alman de-

Umu.mi hayret içinde .lef komiser yarı 1 nizalıtılarının en faal oldukları 1917-18 
ta§kın, yarı ~t ifade ~den bir eda ile 1 yıllarında, başta İngiltere olmak üzere 1-
atıldı: • tilif devletlerinin - gerek ordulannı, ge-

- Doğru, çok mantıki, fa.kat Hay Al- rekse sivil halkı doyurmak bakımından -
lalı belasını versin, Raif Beym evinde bu feV'kalAde buhranlı anlar geçirdiklerini 
~leri yapabilecek kim var? birçok resmi ağızlar itiraf etmekten çe-

Rıdvan Sadullah: kinmemif!erdir. 

- Çok! dedi Mesela bir bahçıvan var Diğer taraftan geçen Dünya Harbinde 
ki, tam bu facialar .serisinin b~ladığı AJmanlann mağlObiyetinde rol oynıyan 
günlerde izinle memleketine gidiyor. en esaslı amillerden biri de gıda noksanı 
Gittiği ne malUnı? Bir aşçı kadın var ki td.1. Bilhassa geçen harbin uzun ve yıpra-
doğrusu. gö:cü.m tutmadı .. sonra... tıcı bir mahiyet alması, başta hububat ol-

Rıdvan Sadullah sözünü te.kmilliye - mak üzere gıda meselesine azami bir va-
medi. Kapının zili üstüste birkaç defa, kit verilmesini intaç etmişti. Hatta 1917 
hızla çalındı. Sinirlerim o kadar gerilmiş- yılında harbe iştirak eden Amerika, der-
ti ki yeni bir vak'a oldulıı vehmi ile ye- hal: ~Harbi kazanacak §ey zahire - er-
rimden sıçradım ve kapıyı &QDUya bizzat zaktırl> [*] şiarım atmıştı. 
koştum. 1914-1918 Dünyn Harbinden ders alan 

Gelen NeclA Hanımdı. Gent kız büyük devletler, bu yeni harbin arifesinde, hum-
bir heyecan içinde: malı bir faaliyetle başta buğday olmak 

_ Artık bekliyemedim, dedi. Kuzum tizere muazzam hububat stok1an yığma-
8Öyleyin, yeni bir felaket yok ya .. · Sa - Müvezzün tltk sesi duyuldu: cSon ha vadi.!, Maçkadaki cinayeti yazıyor~ ğa başlamışlardı. Bu hususta en ileri gi-
bahtanberi içimde bir ııkıntı, bir yürek saate baktım. Yanm saat geç.mifti. Eşik- - Pllnı ifşa etmi~im öyle mi? Yani den devletler, blı- harb vukuunda dışan
çarpınhsı ... Biliyoııım, si.z bana söz ver- ten içeri adım atarken sokaktan bir mil- Necdetin taraçaya nakledileceğini ve ye- dan hububat it'hal edem.iyeceklerini hesa
diniz, Necdeti size emanet ettim. Ona bir vezziin dik leSi. duyuldu: rine ·bal.mumu kuklanın konacağını söyle- ba katan Almanya ile İtalya olmuştur. 
şey olması mümkün deiil .•• Fakat ku - - Son havadis ... Maçkadald cinayeti mişim. Bu hal 1937 hasad senesinde o kadar i1e-
runtu bırakmıyor. Cevab versenize?... yazıyor. Polisin kapana düşürmek istedj- - Tabii lbunu .söylediniz. Bereket ver- ri gitmişti ki, birçok yerlerde hububat ve 

Rıdvan Sadullah: ği katil pol.iai kapana düşürdü. sin, biz siz gittikten sonra plaru değiştir- bilhassa buğday fiatlannda nisbctsiz bir 
- Meraklanmayın, nişanlınız içeride, N Jil bunl d ikt d d\1. ~ıı... N d t B · · d b kt k bal 

ec et, an uyunca eş e on .., .........., ec e eyı yerın e ıra ı , - artış kaydedilmişti.. 
odasında!. dedi. İsterseniz derhal gidip kaklı. Birer birer hepimizin çehrelerimi- mum~. kuklayı taraça kat~a !aşı.dık. E - Hububat fiatJarındaki bu artış tabi! 
görebilirsiniz. Tahmin ederim ki. o:nun da ze baktıktan IODl'a: ğer böyle yapma.saydık, şımdı ıuşanlınız b bsi d ... 'ldi. Çünkü değil yalnız Al-
sizi göreceği gelmiştir. Çabuk gıdip ken- - Ne oluyoc, bu ne ifl diye mırıldan- ölın~ bulunacaktı. Çünkü katil bu bulwı- se e z etgıt 

1 
f kat İn,gı'ltere ve 

O d bizim de size . . v • • • manya ve a yanın, a disini görün. n an ıonra dı. Necdet sat, halbuki ışte bakın. iazete- dugumuz kata değil, taraçadaki kata gıt- k b ... d ~ k 
soracakları.mu; var. ler öldüğünü yaz:ı.YQrlar. ti ve oradaki bahnumu kuklayı öldürdü. Franqanm da sto ug ay YJ5uıa gay-

Genç kız aitemli bir tebeuümle cevab Rıdvan Sadullah saatine baktı: Neclt Takdir edersiniz ki bıı anca].{ sizin planı retleri, bütün tasavvurları aşmış, hubu-

verdi: Hanımı duyma.r:ru.ş gibi bize dönerek: i!şa etmenizle kabil olabilir. bat ihraç eden memleketleri ihtikara bile 
- Gene mi isticvab? .. Ne çok aual so- - Ne o, ıuıete bu akşam erken çıktı, Genç kız birden sapsarı oldu. Yerinden &evketmişti.. 

ruyor~'Unu:?J. Bütün zabıta memurlan dedi. İ6abet Uıabet! fırlıyarak bağırdı; Hububatın geçen Dünya Harbinde oy-
böyle midir? Daha evvel aiı 'bana söyle- Sonra gülümsiyerek geng kıza döndü. - Aman Yarabbi... Ne diyorsunuz? nadığı rolü nazarı fübara alırsak, harbe 
yin bakalım. Plan tatbik edildi mi? Nec- ve ili~e etti: Fakat ben kimse ile konuşmadım, kimse 

d-
1

-= k tt g hazırlanmakta olan büyük devletlerin bu det 'bütün günü taraça wu. a a mı e - - Siz kime inanacaksınız;, gazeteciler• ile temas etmedim. Sorunuz, rica ederim 
çirdi? Kim bilir ne kadar canı mkılmış - mi, yoksa kendinize mi? tahkik ediniz, doğru yengemin evine git_ rhtiyat tedbirlerini pek tabii telakki et-

tır. - Tabii kendime... tim ve oradan çıkarak buraya geldim. mek 18.zımdµ-. Bahusus geçen harbe giren 
_ Plan tatbik edildi, fakat ııifanlınızı. - O halde müsterih elarak ıöyle otu- - Peki yengenizin evinde bu planı 

taraçadaki kata taşımadık, Neclt Hanım. run bakalım. Suallerimizi dikkatle din - kimseye anlatmadınız mı? 
_Nasıl olur? Şu halde katil ıelrnedi. leyin ve dikkatle cevab verin ... Bugün Genç kız önüne baktı. Sarı rengi bu 

- Geldi. büyük bir suç işlediniz, fimdi bize bunun sefer kııımızıya dönmüştü, kısık bir ie.sle 
- Sözlerinizden hiq bir t•Y a.nlamıyo- hesabını verec.ksiniz. mırıldandı: 

~ - Suç mu, ben mi suç işledim.? _Hakkınız var, orada söyledim. •. Fa-
- Anlarsınız, anlatacağım. Siz heleni- Genç kız ltti:fe edip etmediğini anla - kat ne çıkar? .. Yctbancı yoktu ki. .• 

pnlınızı gidip görün. Sağ oldufuna ka - mak üzere Rıdvan Sadullahın yiizüne dJk _ Kime söylediniz? 
naat getirin! katle baktı 'Ve illve etti: - Yengeme söyledim. 

devletlerin her birinde huJmbat istihsala

tının birçok sebebler dolayısile azaldığı

nı da hesaba katarsak, bu tedbirlerin sa

iklerini kolay kiolay anlıyabiliriz. 
1914-1918 Dünya harbinin, harbeden 

memleketlerin hububat istihsaliıtı üzerin

de yaptığı tesirleri daha iyi anlıyabilme

miz için şu rakamları göırlen geçirelim: 
Genç ktz gülerek dıpn vıitı- - Hiç zannetmiyorum. Bir yere git - - Bunları söylerken yalnız mı idinfa? 
Rıdvan Sadullah: medim, kim6e ile görüşmedim ki ... Şaka - Hayır, aşçı kadınla hizmetçi vardı. [*] cFood will w:tn ıthe Warl:t 
_ 17.ahata devam etm~k için kendisini söylüyoraunırz. Fakat sanki söyledim de ne oldu? Hiç bi-

~ devletler yeni bir harbe girerkellı 
milyoolarca iş kııvvetinin tarlalardan a1" 
rılarak cepheye gideceğini, bunun neti" 
cesinde tedricen hububat isti.hsalatınıll 

da azalacağını hesaba katmak mecburiye
tindedir ler. 

1914-1918 Dünya Harbinde bir taraftan 
harbeden memleketlerin hububat istihsa" 
latı azalırken diğer taraftan da, adet& 
muhasara edilmiş bir vaziyette kalan, ve 
cdünyanın ıbuğday ambarı» telakki celi" 
len Rusya 1914 yılından itibaren buğdaY, 
mahsulatını Atvrupa piyasalarına sevke
demez olmuştur. Bu kafi gelmiyormuş gı .. 
bi, Balkanlarda da hububat istihsa!atl 
durmuş, orası da Avrupa pazarlarına ol~ 
ihracatını kesmişti. Avrupanın mutlak 
bir kıtlığa mahkUm. olduğu bir anda };, 
merika bir chızır> gibi imdada yetişmişti. 

Kendi memleketindeki buğday istihı.t
katını azaltmak pahasına milyonlarca 
ton buğdayı yüksek bir fiatla Avrupa pt.. 
yasalarına sevkeden Amerikanın bu ca.lf.. 
cenabane> hareketi mükafatsız kalına• 

mış, Avrupanın altın Hıtiyatı, oluk oluıi 

Amerika buğday müstahsillerinin kasa
larına akmağa başlamıştı. 

* Bu defa harb pat!ar patlamaz, geçen 
Dünya Harbinin tadını bir türlü unuta
rmyan büyük buğday borsaları derhal, a
zami bir hassasiyet göstermeğe başladır 
tar. Dünyanın en büyük hububat borsa, 
!arından biri olan )ikagodaki buğday 

borsası, harbi ta!tib eden 2-:3 hafta içinde 
buğday fiatlarını % 30 ni&betinde artırdı. 
Kanadadaki buğday borsası ise, daha ile

ri giderek buğday fiatlarını ~ 50 nisbe
tinde yükseltti. Buğday fiatfarmdaki bu 
artış temposu 1914-1918 yıllarındaki artlf 
temposunu bir hayli geçmişti. 

Fakat Amerika ve Kanach buğday ih-
racatçılannın bu tatlı rüyaları çok sür
medi. Harbi takib eden ilk haftalarda 

buğday fiatlanndaki bu sebebsiz yükse
lişten sonra, hububat piyasasında ani bit 
durgunluk baş gö.sterd:. Bunu, fiatlarda.
ki düşüşler takib etti. Tabii bu hal bul, 
day ihracatçılanrun, buğday muhtekirle
rinin keyfini - hiç olınazsa ilk zaman 
için - adamakıPı kaç1rd1. 

Hufbubat piyasasındaki bu durgunlı.ıı
ğun başlıca sebebi, harbe giren devletle, 
rin, harbden önce muazııa.m hububal 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

bekliyelim! dedi. Zannederim. bız.i çok Rıdvan Sadullah ciddi bir tavırla oevab risi kulak bile asmadı. Yengem çok telaş- Mahaul!tı (Milyon Kental) 
bekletmez. verdi: lı idi. Aşçı kadınla hizmetçi de onlara ka-

Serkomiser hiddetle ba~m taUadı. - Kat'iyyenr ~ık gelen planı kavrıyamadılar. 
Memleketler 19J9 - 1913 1914 1915 1916 1917 1918 

Maamafih tek kelime söylemedi. Rıdvan - Şu halde anlatın, ne yap~şım ben: _ Kavrıyamadık1arını nereden bili Fransa .... 86,4 76,9 6>,6 55,8 36,6 61,4 
ttnlya .... 49,9 46,2 46,4 48 38,1 49,8 
İngiltere .... 

Sadullahın anlamadığıınıı; bir sebehle va- - Bizim pl!nımızı ifşa ettinlz. Gerçı yorsunuz? 

kit kazanmak istediği belli oluyordu. kimseye söylemeyin di~ ~iz~ teı:'-blh et- -- Dilckat 1 Roman burada Alm11nya .... 
16,2 17,0 20,1 16,3 17,5 25,4 

Tahmin hlllfına genç kız:m _av~eti de m~ştik amma gene düşünup söyleme- bitmedi. Arkası 10 uncu sayfadadır. 41,4 39,7 38,6 30,9 22,8 25,4 
hayli uzun sürdü. Tekrar içen gırerken menız Ilzımdı. 

Muhterem hakimler, bırakınız bu se- •Son Posta» nın tefrikası: 27 
fer de merhamet adalete galebe çalsın!. .---......_ ____ "----:------

Avukat oturmuştu. Mendilile terle
rini. silerken. müdafaasının aamiin ü~ 
zerindeki tesirini görmek için ba'§ını 
geriye çevirdi. Salonda istediği havayı 
estirmiye muvaffak olmuştu. Herkes 
kendisine takdirkar nazarlarla bakıyor 
du. Yalnu: bu kadar da değil.. ayni za. 
manda tezine karşı sempati ile ... 

Muhakkak ki. bütün dinleyiciler. 
suçlunun beraetini arzu ediyorlardı. 

Celse tatil edildi. Heyeti hllime ka
rar vermek için müuıkereye çekilmiş
ti. 

kalemesine kulak misafiri olmuştu. A
vultatlar suçlunun ölüm cezasına çarp
tırılma·sınm muhakkak olduğu kanaa
tinde idiler. Venüs Mualladan başka 
ilk celsede nazarı dikkatimizi celbeden, 
genç ve güzel kadın da! gene ayni yer
de, ayni adamın koluna yaslanmış du
ruyor. Gene heyecanlıdır. 

Gene yüzü sapsarıdır. 
Gene renkleri uçan dudakları titre

mektedir. 

Halk, iki saat yerinden bile kıpırda
madı. Zaten kalabalıktan kıpırdamıya 
imkA.n olmad1ğı gibi, çıkmak ta kim
senin işine gelmezdi. Herkes kaTar üze
rind~ türlü tahminler yapııyoo:. hatta 
bazı kimseler bahs tutuşuyorlardı. Ek
seriyet avukatın çok parlak olan mü
dafaasımn heyeti h~kitne üzerinde mü- Gene arasua adamın kolunu canını 
5aid tesirler icra ettiğine kaniydi. Biz. yakarcasına sıkıyor. Yanındaki adam 
halkı knrann tahmini ve cinayetin de- mütemadiyen ona salonu terketmeleri 
dikodusu He başbaşa bırakarak salonu için ısrar ediyor: 

dolaşalım. - Asa~ın bozuk Meliha.. rica ede-
Gene köşede Tankın koluna yas1an. rirı çıkalım .. korkuyorum fena olacak

mış, bembeyaz yüzile. bitkin bir halde sın .. bayılmıya kalkacaksın! Bu kadar 
Gür_ı.eri görüyoruz. Venüs Mualla da meraka aklım ermiyor vesselam .. gene 
bütun celselerd~ ~ld~.ğ~ gi~~ ~u~ün de tekral'lıyacağım, bu cinayete karşı gös
salonda.. çnk \lzuntulu gorunuyor ... terdiğin bu Alakaya bir türlü mana ve
Biraz ı:>vvel önündeki iki avukatın mü- remiyorum. Haydi karıcığım çıkalım .. 

Genç ve güzel kadın başile bu teklifi Re,s elindeki knğuiı okumağa ba-ş -
redd~tti. ladı. Bunda cinayetin kısa bir hülasa-

Dudaklarını dişliyor .. eldivenile asa- il yapıldıktan sonra. temas ettiği mad
bi asabi oynuyor, hakikaten merakı deler sıralanıyor, hadisede müddeiu -
celb edecek kadar heyecanlı ve kendini muminin işaret ettiği gibi taammüd 
kaybetmi~ gözüküyordu. görülüyor ve iki kişinin öldürülmesin-

Bu kadımı. da ne oluyordu böyle?. den dolayı Türk ceza kanununun 450 
Kimdi bu kadın?. nci maddesinin müteaddid bendlerile 
Niçin bu cinay.etle böyle meşgul olu ölüm cezasına çarptırıldığı bildirili -

yor, bir C€lse dahi kaçırmıyo:du? yordu. 
Bunu biraz sonra anlıyacagız. Reis, başını H.ğıddan kaldırdı. O -
ik: saatlik bir müzakereyi mütea - nun da rengi uçmuş, o da heyecanlan

kib hey'eti hakime salona avdet etti. mıştı: 

Jar:ciarmalar tekrar suçluyu yerine ge- - Adnlet tecelli etti, diye hitab et
tirdilf>r. Artık salonu dolduran yüzler- ti.. mahkeme seni ölüm cezasına çarp
ce kişin:n nefes alışları bile işitilmiyor. tırdı. Bir diyeceğin var mı? .. Son söz 

Günerin nerde ise kalbi duracak! senindir. 

Rt>is işaret etti: O, son bir söz söylemeğe hazırlanı-
- K~dkınız! yordu. Galiba mahkemeye bu kaTar -
o. her zamankinden daha sakin, din dan dolayı teşekkür edecekti. Fakat 

leyic!lerden daha az heyecanlı ayağa salonda birbir peşine kopan iki çığ -
kalktı. lık konuşmasına marn oldu. Güner. i-

dam hükmünü duyar duymaz. bir fer
ya:rl kopararak bayılmıştı. Tarık onU 
kucağına almış. birkaç kişinin yardıı " 
mile, kalabalığı yararak dışarı çıkar " 
mağa uğra"Şıyordu. 

İkinci çığlığı genç ve güzel kadJJl 
koparmıştı. Onunki birden deşarje o " 
lan asabın kopardığı sinir çığlığı de • 
ğil. bir müdahale seslenişiydi: 

- D1lrunuz, Allah rızası için duru" 
nuz.. Bir dakika: beni dinleyin!. 

Yanındaki adam onu tutmağa, tef" 
kin etmeğe çalışıyor, fakat o kendisiııt 
zaptetrneğe çalışanların ellerinden ku:t 
tulmak için depreşiyordu: 

- Durunuz, söy liyeceklerim Va'!'·· 
Bırakın beni yalvarırım .. Dayanamıy&
cağım artık .. , Bırakın diyorum size .. 

Bütün halk ayağa kalkmış oraya bt 
kıyordu. Bir anda vaziyete hakim o " 
lan reis mübaşire emretti: 

- Bakınız, ne oluyor orada?. 
Mübaşir birinci sırayı yarıncaya kt 

dar, kadın, kendisini tutmağa çalışa1' 
erk€ğin kollarından sıyrılmış. halkı iti 
kake. ilerlemişti. 

- Boğuluyorum .. Bu hakikati söy " 

lemezsem boğulaca·ğım. Vicdanım br 

ni tazyik ediyor .. bildiklerim var .. söf' 

lemem icab eden bir hakikat var .. bt1 
dakika, bir saniye beni dinleyin!. 

(Arkası var) 



JO Şnhaı 

insan herşeyi bilemez 
Bir 1nı"'"'"" b" .... _ 1 -· -~-ıl' ır yum.;ııuu.ş ••• 
Diye baıflıyQrwn, ~ tıu bir masal- ~ 

iır. Bütün maiallar gibi ne olmuştur, ne l-,!:' ;<) 
o:a~aktır. Fakat gene bütün iyi masallar r:' O • ( · 

ilbi okuyanların. dinliyenlerin ibret ala- :.., ' 
caklan kısımlan vardır. 

Bir var~ bir }"Okmuş, bir köpek me
nklısı varmış. Bu adam minimini köpek
leri alır, onlara bakar, büyütürmüş. Kö
pek meraklısında köpek büyüte büyüte 
köpeklerin bütün cinslerinden anlar ol
duğu hissi peydahlanmış, küçük bir kö
pek gördüğü; zaman derhal o köpek hak
kında fikrini ıöyiermiş; 
· - Bu kü~ köpek bir sokak köpeğin-
den başka für şey olamu. · 

Yahud: 
- Bu küçtık köpek bir tazı yavrusu

dur. Büyürse tavşan avcılarının çok iş-
lerine yarar. 

Yahud da: 
- Bu küçük köpek bir çoban köpeği 

Yavrusudur. 

kapıdan içeri girmemiş mi, köpek me
raklısı: 

- Höşt, ruye bağırmış, pis sokak kö
peği yavrusu, ben seni ne yapayını, be
nim evimde en iyi cins köpekler var, seni 
-0nların yanına koysam huylarım bozar-
sın. 

Köpek yavrusu beni de al, bana acı 
demek ister gibi havlarmı.ş. Köpek me
raklısı onun mahzun mahzun havlama-
larına aldırmamış: 

- Haydi defol, hoşt pis köpek! 
Diyerek kapıyı açmış, ve elindeki bas-

tonla köpeğe vurmuş, vurur vurmaz da 
kö'pekteki değişikliğin farkına varmış. 

Köpek •biraz evvel sokakta gördüğü kö
pekten bir misli fazla büyükmüş. 

Köpek bastonla vurulunca acı acı hav
. Iıyarak köpek meraklısının gözlerinin i

çine bakmış. Köpek meraklısı da dikkatle 
ona bakmış, ve o zaman köpeğin dakika
dan dakikaya büyüdüğünü, gürbüzlediği-- ~ ni sezmiş. O zaman işi anlamış, kendin-

Aopek :rnerakıısı tahminlerınde yanıl- den çok ihtiyar, kendinden çok bilen bir 
ntazrnış. Sokak köpeği olaca_l{, dediği kö- köpek meraklısı ona seneler evvel köpek 
pek, hakikaten büyüdüğü zaman sokak cinsleri hakkında izahat verirken; bir 
köpeği olur, tazı olacak, dediği köpek ha-
~lkaten büyüdüğü zaman tazı olur, ço- cins köpek olduğunu ve bu cins köpeğin, 
ban köpeği olacak dediği köpek hakika- her nevi köpekten doğduğımu. fakat an
ten büyüdii#fi zaman çoban köpeği olur- cak bunların birkaç milyonda bir bulu
ınt:rş. nabilereğini, dakikadan dakikaya büyü-

Köpek meraklısı artık kendine çok gü- düklerini söylediğini hatırlamış. Köpe
venlr olmuş, köpek cinsleri üzerinde hiç ğe: 
aldanmıyacağ'lna kanaat getirmiş. - Aman köpek seni bildim, sakın bir * yere gitme sana iyi bakarım! 

Günün birinde köpek m~raklısı sokak- Diyerek elini uzatmış, fakat biraz ev-
ta 'Ufak bir köpek ya~u görmüş. Bak- vel bastonla vurulmuş köpek gerisin ge
lnlş: riye sıçramış ve aralık kalmış kapıdan 

- Nafile, diye dO.şünmüş, bu yavru çıkmış, karanlıkta kaybolmuş ve köpek 
ılOka:k köpeğinden başka bir şey olamaz. meraklısı ömrü oldukça bir daha o cins 

Köpek mahzun mahzun ona bakıyor- köpeğe raslamamış. 
muş. Köpek meraklısı: * 

- Boşuna bakma,. demiş, seni alınarn. Masal burada bitti çocuklar, insanlar, 

Sokak köpeklerinden hiç hoşlanmam. hiçbir şeyi her zaman tamamile öğrendim 
Yürümüş gi~ evinin kapısından i- iddiasında bulunmamalıdırlar. İnsanlar 

~.li girmiş. Bir de ne görsün, SQkakta ne kadar öğrenmiş <>lurlarsa olsunlar, ge
erdüğü yavru köpek te onunla beraber 1 ne bilmedikleri çok şeyler vardır. 

C: Yeni bi mecemiz. :=J 
Bu resmi gazete

den kesin, uygun ge
lecek renklerle boya
'Yln Ve bize gönderin. 

En iyi boyayanlar
dan iki kişiye birer 
ceb projektörü, iki 
kişiye elişi altı kişi
lik peçetelik. Diğer 
e!li kişiye de ayrı ay
rı güzel ve kıymetli ~\ 
hediyeler vereceğiz. ----.::....:......:;~~--~::::_,:::::..._;~!:::_ ........ _~~~~ 
B.il~eceye c~.vab. verm~ müddeti on beş gündür, bilmece cevabını bize gönderdi
ğinız zarfın uzerıne cBıbnece.:> kelimesini ve bı·ıın · · d kt ğ t ·n· 

ecenın gazete e ç1 ı ı arı ı 
yazınız. 

SON POSTA 

(_!!!<uyucularımızın şiirleri ) 
Erzincan koşması 

Erzlncanın dağlarında ba.ykuşlar öttü! 
Afet esti, sular coştu, bütün yer çöktü. 
Yeşil bağlar, gill bahçeler sarardı soldu. 
Şehir viran, caddeler hep cesedle do~du. 

Ey Erzincan! Erzincan! 
Yurd verecek sana can. 
Mamure olacaksın, 

Saadet dolacaksın. 
Enincanın da~arına yağıyor dolu. 
Uzanıyor Kızılayın şefkatli kolu. 

Allama yayla dilberi en sıcak kucak; 
Sana, yurdun muhabbeti, aşkı olacak. 

Ey Erzincan! Erzincan! 

Yul'd verecek sana can. 
l'tlamure olacaksın, 
Saadet dolacaksın. 

Fethi Dedeoğlu 

Çorlu orta okulu 
Arkada~Jar w3/ A- hdll' özümüz, 

Geçmiyormuş artık hurda sözümüz, 
Lüleburgaz yotannda gözümüz, 
-3/A. hyız, gidiyoruz, düüüüt!. 

Ali Rıza bey vermezse not hele, ; 
İşte artılr biz de verdik elele; 

Bundan zaten sınıftaki zelzele ... 
-3/ A. hyız, gidiyoruz, düüüüt!. 
MüzLc;ieu, şair, ressam hep biziz; 

Gürültücü derler, fakat sessiziz. 
Yalm-z gelen yabancıya «ZI-ı-ızzz!» deriz. 
.3 'A. hyız, g-idiyo:nız, düüüüt!. 

ls-rnail Okan 

Arılar • 
Vızıl nzıl arılar 

Her çiçekten ba! arar. 
Ne güzel huyları var; 
nu gürel şen arılar. 
Koi'anlarda yaşarlar 

• Sinek gibi kaçarlar, 
1'.az çalışır kışın yer; 
Bu gü-zet şen arılar. 

Cemal Arıcan 
........................ ·-···········-··············· ....... 

Çocuk portreleri 

Ergin Aygöl 

KUçUk okuyucu:arımız 
Kiiçük okuyucularımız, mekteblerinde 

sınıfta veya oyun esnasında. çektirdikleri 

fotoğtafları bize gönderirlerse, bu foto!. 
raflar gazetemizin Çocuk sayfasında 

neşredilecek tir. 

ı·otoğrafiarı gönderdiğ"iniz zarfın bir 

kımarına "Çocuk sayfasro kelimaerini 

yazmalısınız. 

. - ' 

Sayfa 7 

~· 
Antika merakhsı 

Bay Bilger antika 
meraklısı idi. Her 
Laman bedestene gi
der, antikaya aid ne 
bulursa almak heve.. 
sine kapılırdı. 

Antika eşyayı alır, 
evine götürürdü. Bir 
gün gene bedestene 
gitmişti. Eski devir
lerden kalma bir baş 
zırhı gördü. 

Bay Bilger anti
kacının dükkanına 

girru. Kısa bir pa
zarlıktan sonra an· 
laşmıştılar. Bay 
Bilger paralan 
saymış, antikacı 

da baş zırhını bir 
kağıda s~, Bay 
Bilgere vermişti. 

Bay Bilger 
evine gider 
gitmez, pija
masını giydi. 
Yeni aldığl 

antikayı da 
paketten çı-

kardı: başına 

geçirdi. Fakat 
ııh başından 

çıkmıyordu. 

Karısı koştu, yakındaki sobacıyı 

çağırdı. Sobacı uğraştı, fakat zırh çok 
sağlamdı, parçalanmıyordu. 

Bay Bilgerin 
zırh yüzünde 
kalmıştı: 

- Şimdi ben 
ne yapayım? 

Karısı odaya gel ... 
mişti. Bay Bilgcri o 
halde görünce evvela 
kahkahayla g:llmey& 
başladı. Çünkıi baş 
zırhı gayet ga · b bir 
>içimde idi. A-:ız ta., 
rafı ördek gagasına 

benziyordu. Sonradan 
zırhın yüzden çıkma
dığını öğrenince me
rak landı. 

Karısı: 

- Belki komşulann 

aklına bir çare gelir. 
Diyerek. 

Bütün komşulara baş vurdu. Hepsi geldiler, Bay Bil· 
geri gördüler. fakat hiç birisi onun derdine bir çare 

1 

Nihayet gene Ba:,, 
Bilger işi halletti. 

!bulamadı. 

Boynuna bir ip bağ- Kendisini balkondan a- Nihayet maske çıkmıg, 
ladı. şağı salıverdi. kurtulmuştu. 

-••••••••••• .. •••-•••••••••••••• .. ••••••••••••••--.......... ______ ,. _____ .....,.. ........ _.._, _____ ......... .,._., __________ ... ..,. ............................. wa•-.•-•••••••••••••••• .. •••• ... ••••••......_. .... _ ........ _ ...................................... _ 

Hasis bir zerzevatçının bir eşeğı 
ve ~ğini koştuğu bir arabası \•ardı. 
Hasis zerzevatçı bir gün arabaya la
hana doldurmuş, pazara götürüyor
du. Hiçte merhamelti değildi. Eşek 
yavaşladıkça vunı)'Wdu. 

Pazara giden yol üzerinde kahve· 
de biraz dinlenmek hevesine kapıl
mıştı. Arabayı kapıda bıraktı, kah
veye girdi. Eşek arabaya bağlı kapı
da kalmıştı. 

Eşek, fırsattan istifade etme~ .he
vesine kapıldı. Çünkü hasis sahıbı o
nu çok kere günlerce aç bırakırdı. 
Döndü, lahanaları yemeye başladı, 
yedi yedi, bitirdi. 

Hasis kahveden çıktığı zaman a
rabada yenmemiş bir tek lahana kal
mamıştı. Hasis fena halde kızdı. Da
ha fenası e.şek ç.ok lahana yemiş, yü
rüyem.iyo.rdıı. Ne yapmak lbımdı 
acapa? 

E._.o:;eği bırakamazdı ya, arabaya 
koydu ve çekmeye ·başladı. Eşek dü
şünüyordu: 

- Ah diyordu. Bir de de!;,rneğim 
olsa şu adam arabayı çekerken ya
vaşladığı zaman vursam, ondan bü
tün intikamımı alınış olurum. 



. -
Maarif Vekilinin kültür meseleleri 

etrafında mübim beyanatı 
(Baştarafı t inci sayfada) munılyettf' orta Te n.se okul ldtablan hak -

ıerdeıı mbat. almıştır. Baaaıı Alı Yücel dün tında allkalı moalllmlerln mOrettib JaD -
Maarif MüdllrHiiü.nde tencUalle ıörüşen blr lı.tlıklaruıa nnncaya kadar rördiiklert not
muharrlrlmlzio muhtelif auallertne cevab sanları vt tyi bulduklan clheUeri birer ra _ 
vererek aıatıdalrl beyanatta bulunmuştur: por halinde hazırlamalan kendilerinden rl-

- 12 rlndenberi bllhassa t&tanbul finl.er- ca edllml.ştı. Bunlar yanş yava~ Vekalete 
sitesinin muhtelif fakültelerinde ltlln.ikler, ıetme~e b:ı.ıtamıştır. Yakında tamnm ola -

SON POSTA 

SPOR 
Balkan güreşleri 

hazırlıkları 

Şehrimize gelen f ~derasyon 
re ·sinin beyanatı 

lüat 10 

Meseleler 
(Baştarafı 1 bld. AJ{ada) zannetmiyoruz. karşıladığını kabul ed,.. 

Blra buhranı.. liın. Ya istihlak tahmınd.?n fazla olursa! .. 
Şimdi bütün yükü sırtlanan Ankara Burada, elbette biıdea evvel düşün • 

!:>ira .fabrikası, istihsal ettiği biradan faz. düklerini kabul ve itiraf ederek ınhisat" 
la zsnl %1I1.l terliyerek bu işi başarmata lar idaresine acizane bir teklifte bulan .. 
çalışıyor. Aradan en az altı ay geçti. Va- mak isteriz. 
ziyet ~ynidir. Niçin Bomontiyi muattal vaziyette bt-

enstitüler ve lAboratuvarlan yakından gör- caktır. Sallhiyetll mm adamlarına bu rap:>r 2 Ma::tta başlıyacak Balkan ıüret mllsa. 
düm Ban derslerde bulundum. Umum! ola. ları •ererek müşterek olan •e olmıyan nolt- bak.alarma iştirak edecek Ankara &Uıeş ı. 
rak edindiğim kanaat şudur: tal nazarları tesblt ettirip esaslı görüşler bu Jerı F"ederasyon reisi Tayyar, antrenor i'el-
İstanbul Üniversitesi geret tedrisat, gerek ıuretıe meydana çıkarıldıktan sonra 1cab linen lle beraber şehrlmıze gelmi;jJerdır. An. 

İnhisarlar umum müdürfüf.inün fU rakmalı?- Gene teslim ediyoruz kı, in • 
ızahatı bize baranın hali kadar, istikbali hisarlar idaresi bu yola da baş vurmut' 
aakkında da bır fikir verebilir: tur. Türlü hadiseler, imkansızlıklar, an· 

c- Bira stokumuz çolc nzalmtşhr. Bi • laşmamazlıklar işi neticelendirmcmiştir. 
naenaleyh ıamamıle bıranı:: kalmamalc Lakin şurasını da hatırlatmaktan ken" 
ıçin idare ile kullanıyoruz. Srııı~ yerleı-ine dimfzi alamayız: Küçük pazarlık farkları. 
evvelce vcrdığimiz miktann yuruını l-i- mühim işlerde daha faz!a kazanç kay .. 
Je veremiyon.ız. (Bizim bildığ;mız bira hını mucib olursa, ayni işı daha baş!<• 
taze istihlak edıhr ve stok yapılmaz.) yollardan ve prensiplerden hal yolunu s-

ilmt ara~tırma ve çalışmalar bakımından ar- eden Ye lüzumlu görülen tadiller yapılacak- kara t:ıkınundan 66 dan Yaşar, 72 den Ce -
zu edilen mükemmelllk derecuıne varmak 1- tır. Ll.se, edebiyat ve orta okul okuma ltitab. l{ı.J, 79 dan Vahld, ve Mersinll Ahmed, 87 
çln bfiyük bir gayret sarfetmettedlr. lkr - lan daha Acil tedbiri lstilz:am ettiği lç1n bU· den Me~Allted Ali, gelmi§, 61 kilo lçın de Suad 
gün bir enelklnden daha ıyt de~cek blr dlğtnh:. l'eçhlle blr koml.syona verllmlştl. Bu vardır. 
vaıtyettedlr. HmusUe talebenin .sabah ders- koml.syon mc.sal.!lnl ancak aon haftıt içlııde İ.stanbuldan 9 güreşçinin dahil olduğu 15 
!erinden çok erken gelmet zahmetine bile bitirmiştir. Talim terbiye heyetl verilen bu kişilik kadro gureş klübü .saloounda idm:ın. 
katlanarak büyük bir lnUzamla •e al!ka ile raporlarla me guldür. Kendlm henüz gör - lar.ı1a başlamışlard1r. 

Bıra, nıcvs.mınde yapılır. Gcçerı se1,e ramak kabil olamaz mı7 •. 
fiaılların ucuzlatılma.;-ı ttınnle sarfiyat Bomonti şirketi ile İnhisarlarm bir çık 
umulduğundan pek jazl<ı olduguııdım mazda kaldıkları malümumuzdur. Fakat 
mıalat, ilıtıya.cı karşılıyıım.a1•u;tır. bu çıkmazda, küçük veya hatta büy·:ik 

vazlJelerlne ba~h oldulı:larını sevinerek gör. medljtlm için slze kat't bir fikir aöylemlyece. Federas)on rel'ıı Tayyar, Balkan ı:ilıeşle. 
müş bulunuyorum. Şabsnn talebe Ue yap - tim. ri hakkında bize şunları söylemıştlr: 
mış oldu~um temaslarda matbuata da ak - İlk okut kltabları •- Burada toplanan takım son Türkiye 
setllğl vechile Üniversitede okuyan bilyük tıt okul kitablanna cellnce, Hk okul ki - birtnclllk miısabakalnrında birincil k ve ı. 
kütlenin ana lhtlynçlan birkaç noktada top tab!arının müddeti bitmiş olanlarını müsa. k nclllk gibi derece alan güreşçUerdir. ~fıl
lanıyor: bakaya kaymuştuk. bazılannın müsabak:\ 11 tak.m kadrosu ıo gün sonra yapılaca-c çn. 

Bunun üzenne yenıckn ııa].Jılmasrna ihtilafları saplı bırakmak iş zihniyeti .. 
başlanan biraların satışıı çı1:a1Jilmcsi için ııin en son tes'im olacağı hadi.,elerden 
ıalıanımür ve olgunla.ını.a dcvT"cl.crinin birisidir. Kısaca diyoruz ki; hususi men· 
yeçirıhnesi suretıle bekleme müddetinin faatlere pay sızmıy:ıca=< bir şekil ve su .. 
hitam bulması zaruridir. Bu y~1ıi mal • ı rette münhasıran devletin ve halkın men· 
ıar ancak Martta çıkacaktır. Fakct o ?.a- faati gözetilmek şartile, Bomontinm tesi• 
man da bira ısıenildıği kadar bo!~ satına el koymak ve derhal harekete ge-

Bunlardan birisi Tıb FııkUlteslnde tahs1. neUceleri ıılınmı.,tır Elde mevcud kanun hu hşmnlar netıcf'slnde tesbit. edilnıl.ş olacak _ 
Un bitimine do~ru yapılan staj zamanlarının kftmlerlne göre teşkU edilmiş olan tetkfk he- tır. 
nzlığıdır. Allı.kadar profesörlerin mevcud ye•Ierinln verdikleri rapor manle.v:ef mil.m • Bı1lkan güre~erl için organizasyon komt
proğrnml!lrda bazı hatınetmeler yaparak baJ.:aya 1ştırak etmiş oJan tıtablann mev - tcs! hnzırlıkJnrlıı meşguldür. Altıncı Balkan 
tıb tııhs linin vertmfnl temin eden bu pra • cuddan daha ıvı olmadı ını gösterdi. B·z glireş mü abakalarını evvelkiler ı;ibl, hatta 
tik r: :-me ve alışma devresini uzatmaları mü~abalı:a s1s ~m • mlleuınerlm\zi alı$tır - daha mükemmel bir şekflde yapabUmek ıç ın 

olmıyacaktır. ~irmek lazımdır. 
Biranın bolla{tması icin fabrikanın ge- Yanılmıyorsak bu fabrika senede (12) tak .. tir etmiştir. mat, ve bu yoldan kıymcUJ müell!Ocr yetlq _ icao ed"n her~cyi )apmaktayı.z.. 

n;r;;1Pt lmesine aıd in§aatın ramamlanrr.a- milyon litre bira istihsal kabıJıvetinde .. 
n lazımdır. Fabnkamn yenı kı~mlan 11tt- dir. Gene yaptığım1z tahkikatla öğren .. 
cak Haziranda faaliyet~ geçebilecektir• miş bulunuyoruz ki, fabrika, iki ay ıçin· 

İk el mesele kıtab meselesidir. Bundan mesJne lmkdn vermek fçin bu kJtablan yeni- Takımımız her bakımdan yuzümiizü a~ar. 
bir l'ene önce Üniversite Rektörlüğüne Vekil- den mll.sabakRya koymal:la beraber mel'cud. tacak vıı •lyetted!r . Balkanlıı dosUarımıı:ın 
likçe verilmiş dlrektıner arasında Ünlversl. lan ıalah cttlr:mek surf'tlle çocuklanmızm yeı.I vazlyetler!ni katı olarak b!lmlvoruz 
tcrJn bütün fakültelerinde manuel tltablar eline bugünkünden daha 111 kltab nrmcğe- Be~lnrl Balkan mü.sabakalanndanberl boş 
bazırlattınlıp basılmadıkça travaylar hariç çal~maktayız. dunnadılnrsa bu müsabakaların çel.in ols1 • 

Bu ızahattan da anlaşılıyor kı, bıra de piyasaya bira :ırzedcbiliı. E1imizde 
Hazıran ıçın bıle şüpheli bır mehzulıyet bu imkan varken. hala bira buhranı kar
vadcdıyor. Hele Marta kadar beklemek, şısında el bağlamak, ümidleri Marta, ı:;on-

olmak üzere diğer neşriyatın tehiri mese - GrameJ' terimleri ca~ı mııhakkal:tır. 
lesi de vardL Bunun filli neticesi de hAsıl Gramer terimleri tesblt edlldl. Her,eydcn 
olmu~tur. önce bu cihet bir halle bağlamlmadıkça (h!. 

1938 - 939 ders yılında kitabı tamam olan kAyel hRl fil mazi> gibi tAbJrlerle gramer 
180 ders varkı>n bu yıl 224 dersin ldtabları öğrenme&e lmktın olmadJ#ı meydanda oldu
basılmı~tır. 36 dersin kitabı kısmen ba!lıl - tu için işe buradan ba.şladık. Mü.saba!~aya 
mıştır Tamamlanmak için Maarif matba- konup yaptırılacak ki blarda müşterek e -
ası kifayet etmediği takdirde mevcud usuller au.ların bulunmasını temin etmek için de 
dahlllnde dH!:er hususi matbaalara verilerek gramerle meşgul arkadaelanmııa bir reh'Jer 
bunların tabılarmm ikmali hakkında fini - hazırlattırdık. Zl'ıh!ren pek basit gibi göriL 
verslte P.ektörlü~üne icab eden emir .eril - nen bu UI!:: ha .. ırlıklar yapılmadıkça avnı sh
m!~Ur. 14 kltab vazılı ve hazırdır, basılacak- tem içinde okul kihbt -rlicude get!rlleınez. 
tır. KJ•:ıbı olmıynn dersler 36 dır. Bunların \Tdkl olan gPcllmle sümmettedarik iş yap -
da ayni nl-ıbe• gözönünde tutulunca hazır. mal'l".alr ve m"todlu cıılısmak ıztırarım1an 
ıanıp bastırılması ynkm bir zaman lşidir. doğmuştur Ttıhrlr va!ifelert için ynpıla'l 
Şuras~nı söyl!yeylm kl. bütün bu manueller tamim gibi bu arzettttlın ba:ı:ırhklan da b'r 
tamam da olsa tinlvcrsıtcnln kltab ı~ bit - araya ~ .. ireret gramer ışını salim sure:te 
mtş s:wılamaz . Bı:ı.ska ve ileri memleketlerde halletmek kabfl olacaktır. 
çok zenıtn mm kltablannı \hUva eden k.t\. Tf'rfm mesetest 
tübhaneler bulundu~ı halde dalma talebe Ş!mdlye kadar yapılmıf olan terlmlcr orta 
notları nt'~redrtr. MuıılUmler kendi notlarım tah.!ıU derslerini ve Jdtablarını karşılamak 
tabederlrr Çünkü Universlte mevcud ve üzere terUb ve tcsblt edllml~U. Haklı olarak 
sabit b!l"'ler VPTPn yer dt>ğlldlr. Yeni çalış.. sorduğunuz vcçhJJe bu terımlerle okumaya 
ma!:\r '\'e tetk'klcr talebeye int!kal ettfriUr. alışmış olan talebe Un1versıteye veya yük • 
Bllhnsr;a btı hrnüz ilmin her şube.sinde bil· sek t.ahsll muesseselcrlne geldikleri znınnn 
tün me!llumhrı knr~tlıyacak kll~eıerı tes - eskl şek.ildeki terimlerle ltarşılaşıyor. Ve bir 
btt e•med'f''ml.,. 1cln bu ihtiyaç daha barız- iklHk hisıl oluyor. Bu defaki zlyarctlerlm
dlr. D.ğ<>r araftan t:ı.rlh, edeb\ynt. ve P.de - de de ayni mahzuru ıorerek Ünivers!.tedc te. 
biyot tarihi a•bl hrnfiz ilmi ll.'luller~ tam rlm mP!:eleslnl tanzlnl et.mek Üzere çalışnın. 
tedvin "dilme nl olnn mevıulardan b!r el lora ba~anmasını Rektorden rica ctt;m 
kltnbmın kU\.cıtk cerrPve..,lne t.edrlsatl sı dı. Önümüzdeki sömestr b:u]ında muhtelif mm 
racak lı"llde dP •lllz. Bu itibarla blra:t önce şu!:>elerlnden aynlae11lr atlarla ınuht.ellf he
arzett'~'m ""lf'lr!P k)tr.b me.selesfnl hallttmlş yer.ler teşkil edilecek ve bir tezada düşülme. 
blle olı;~l: t'lnıver~tte tedrisat.mı bununla tk· mek için bu heyetler arasında koordlnru;y:m 
tlfn cttırme&e lmld\n yoktur. Onun tçindlr yapılabilmek llzere e.sa.slı bir ~kkül vücu
kl her Ünlv,.rcı'te talebesi bir ecnebi dlllnl, de getlrilrcektlr. 
der.s'pr\ni tn lc1b ede-ct-k .!!urett.e ö~renmPğe Takdir edersiniz ki, orta tahsll için 4-5 
meı;burdur. Hu melPlre elde edilmedikçe bir bin kellme anısında oynıyan terim işi bu _ 
veyn iki klt<ıh·n hududu dnhJllnde katarak nun fevkindeki ııım §ubelerlnde yüksek bir 
ün!"rer"ltP" tl'drlsat vapmab muktedir ola- yelcfına baUğ olacakr..u. Mesainin özliı ola
mo;ı,ıJar. ti'rr.nrfı noır+n, umumiyetle Y1!1tsek bil-nesi için fazla eme ·e v~ o n1sbette zama. 
ö r<'tlm 1'T'~""<:"CJ"l"rlm1z için ve bu ar:ıda na Jht!yaç olduğu me•dtmdadır. 
istnnbı.1 ÜnlvPrqt!'MIZ irin de eheınmivf't- fstaııbulun nkol nzlyetl 
le ı;özöl'Jfınde bnlnndunılacak noktadır. O da 
tedrlsah ve terlr•c;nta esM olan tetkikleri lm htanbulda yeni mekteb açmadan önce 
kft.r. nlc;b• .. inde mrmleket reaııtesıne çek _ mevcud mektebleri topladığı talebenın ou .: 
mettir. HAdl~P'er ve mcselD. Erzlnca.nda ve lundu~u .semte söre a)•ri mak ve çocukla
Er7Jnt"''l mıntnka<;Jnda olan bilyük zelzele rın gelip gıtmeslnı kolay! ştırmak laz.mdır. 
gibi v .. k•ııhr bize TOrk 1lminl, Tilrk MesclA Emirgfuı orta okulunda Kavaklar -
re:ı.ııte.c;! üstür.de çalışıp işlemesini tun o_ dan, ka:şı sahilln muht~ıu iskelelerinden ge 
ı. rak gö,termı:ktedir. Jeoloji En.r;tttüsünü len ehemmiye~l mlk.tarda çocuk olduğu gı
ııeıerken, bn küuüvil işgal eden profesör ar- b1 Rumeli sahıllndeıı K.andilll Kız Lisesine 
tndaşıma Türklvenln jeolojik haritasını yap . gider. çocuklarıma da vardır. Bunları yol 
ma.k !çln çalışıp çalışmııdıklarını sordum. sıkıntı.sı!ldnn turtarmat lçin Eınlrgan orta 
~nlverdtnnln 'F n Fnkültcslndekl bu şube, okulunun blr fube.si halinde renidcn alına. 
Edeb~yat Fakül e~ndekl cotrefya şubea1, An ca~ t.ıı.lebe!.erle açılm14 bir mekteb ~ahiye. 
~aradnki Maden Arama Enstittlsil. Nafta. tinde olmamak şarLile Sarıyerde L!taııbul 
VPkfıletl su lşl~ri dnlre..'11, Yüksek Zlraat Ens. Parti başkanı aTkaü:liUJl Fikret Sılayla ma
tttfısü jeoloji şubesi kendi alD.ka merkezle- hallinde tetkikler yaptık Mekteb olnbllecek 

- b da çalışma."ttadırlar Bu blnaları tesblt ettik. Maarif Müdürlüğü usu. 
rıne gore u mevzu · lü dairesinde sıhhat. .,.. dJğer bakımlardan 
kısmi çalışmal:ınn bir araya getlrllmeal ve allkadarlara JııpLıracatı teUdklerin net.lce
sentez!nln yapılması suretlle Jeolojik harita.. sini Vekilllğe bildlrd1.ltten sonra kat•· 1'a 
unzı vücude cetırmemlz mümkün olablleccit rıımnm Terece~ız. Ayni nzlyeı. Pe~dlk.l; 
tir. Bunu ilmin en yakın realite olan kendi Kari.alda da vardır. Kartal ahalisi ve çalış. 
memlekP.tlmiz üstünde işlemesi lGzumuna kan kaymakamı güzel bir orta okul binası 
ennlı blr misal olmak ü~re söyledim, diğer vücude getırmlşler. Pendilttekl çocukları 
sahalıırda da vıı.~lvet aynidir. mHcud mektebde muhafaza ederek yeni tır 

'tstıı.nbul fjnıverslte.c;inln henüz ~alışma va- talim heı•etine ihtiyaç olmaksızın bu yen! 
mtalan tnmnm olmuş bir halde değildir. binada bir orta okul şubesi açılması üzerın
Klınya eruıtıtUsünde gördüğüm vaziyet bu deyiz Bunun hakkında da kat1 karan dun 
kan~atımı takviye etmiştir. Her yıl, talebe- oray~ giden müfettiş arkadaşlarımın hazır. 
si ba~k bir n~bette artan bu mfie.Me.!emL ladıltları raporu gördlikt.en sonra vere~ -
zln du?\f' nnzaran noksan olan taranan ik· ğ1m. 
mal ed!J.se bile Jenı lhttyaçların doğacağı f c:lam anslklopedlsl 
muhakkaktır. B•z bunu tabii ve memnuruye. 

İ tıryakılcri içın müşkül, s911u şüpneli bır rn da Hazirana devretmek hize tabir ma· 
araf olacak.. zur görülsün, bir parça tuha: r:<>livor. 

C a, Bu 1zahatın baş tarafından biranın is- Ntı..-S ,.-Co. 
' tenı dıgı yerde az da ol.sa buıunabııeceği ·····F-~0·;0···d·f,a·,····İia;b-·k;İ·;aia·r·i~a· L!g m'lçlarır.ın lkJncJ devresi yarı:1 v~ re- manasına gelen bir iki cumle v:ır. Hal- a b 

ıecck harıa yapılacak maçları~ b tecuur. bı' t1• 1·ı ya"dım no·· .. mozsa ·ır 
buki bırrnk semt•er var ki, oralarda bır . t ~ ' .; Fakat \kıncı devrenin Macar maçları ve • .,~ v bT f 

Kurban B:ıyramı dolayısile yapılm yan UÇ ŞIŞC bıra bulmağa imkan yoktur. feta (0f0 ugraya fılt. 
hnfüılık tehir oyunları daha olduğu:ıd n Şu halde, bırayı gerek kemnıiyet, ge - (Bastarafı 5 inci sayfodn) 
l g Jıta"ları aııcalt 10 Martta b!Urllebılecek k k ~ t t o t mebzul bulundur 

re ey ,ıyc ı ı arı e - 6 •·e 7 Şubatta devam eden pek c:.iddet t!r. Mılll küme maçlarına 31 Mart.ta basla- L..- k tedb" 1 ak ieab e- v " 

mak ıçın UüŞ a ır eı aram ıı· hucum da1galarile beraber Ruslar 
nacaktır Be t:aftalık bir omru olan lstan- dıyor. Kemmiyet ve keyfiyet dedik. Fil -
bul lıg karşılaşmaları hemen hemen alakıı.- hakıka bu da mühimdır. Zira bazı za _ Fin cepheleri gerilerine meşhur para-
sın: kn~ l>'>tmiş bulunmaktadır Bu mud .iet b ka. şüt kıt'alarını da havadan indirmi~lcr-
zarfında azçok arnkaya değer maçl:ır Jıg manlar biranın, bıradan daha aş ncs- J h be l .. e 

d · ·· kt · Evet di. Nihayet dün ge en a r ere gnr 
lideri Bl",llı:ta~m Vefa, Beykoa ve 'Fenerbnhc~ nelere benze ığim go:nıe eyız. . . ' tr k • k da 
ne yapaca~ı karşılaşmalardır. LHanbul ıııım başka tedbirler aranmaıı •. elbette ki, m • Rus generali ~ıeres ?v un uman 
plyon!uğuna en fazla puvanla yaklaşmış o.f hısarfar idaresı, hıç bir tedbır düştinmü- ett:ği berzahtakı 7 ncı ord~ kıt'a~~ 
lan fü•q'ktaıı bu i.ıç maçı da ırnvbett\ğl tak J yor, ıcl:iiasında değ:'iz.. Ancak, tuttuğu Summ:ı m•n'akası.nd~ Ivfa~er a'\:m a 
dirde Fenerbahoe başa ge ece lr Akla ~el- h i ı ba ran devlet eli. bu işte de bır ı tını y:ırar ık kenc;iılerıne. bır . geçıd nç • 

mekle beıaber bu netice kune• l bir .htJ- an e\•vel muvaffak görmek, ancak bu işi m:ık icin 25 kilometrelık bır cephede 
mal d:ı.hıılnde değildır. Dı er ıak.mların va-

1 
ınhisarlnr idaresinin bir an e\.•vel tahak- kütle halinde hücumlarda .bulunarak 

ı!yetı aşa~ı yulrnn be.ll olmuştur. kuk ettirmesile mümkün olacaktır. İn - son perece gayret sarfedıvorlarmı~ 
Bu hn!ta yap:Iacak olan karşılaşmalar - h 1 mu· du··rıürı:; bira istihsa _ Hatta 5000 ölü ve bilmem ne kadar 

- , Ilı: ~ ısar ar umum ,.. ... 
dnn şüphe.sız kt en muhlmi. Be.~ ı.a.şın a. r d bize-şu rakamları veriyor Ra • hü~um arabası zaYiaıtına mukabil Vi-
zanmafa m cbur olduf,ru maçlardan b1ri o- ıne aı ı 

32 
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ıaıı. Bc"ik ş _ Vefa oyunudur. kamlar gerek Bomonti. gerek Ankara horiden k,lome re ~csa e ı_ • 
oalat:wı.raJ maçından evv Beşlktnşın fabrıkalannın faaliyette bulunduklan re noktada kü~lik bir ged1k açmaga da 

takım kuvvethıln eskisine nazaran bir h v!l nelere aiddir: mu\·:ıffak olrnu~lardır. 
zayıflamış olda"una ııı;aret eunişUk. Maçın Sene Litre Ancak miitPakıben ~elen h<thı:ırler 
neticesi bunu ısbat ettı. Vefa maçında d1t 1931 2,968.900 Finlerin mukabil taarruzlarla Ruc:;Jnrt 
siyah-beyazlılar kazanmak için oldukç r•ıç 

1932 2 00;) 3 .0 :· k··rttükleıini veya tevkif ettiklN ni 
luk çel:ecekierdlr. Oyun tarzları da b rblrt•·e "' · • '1 puc; ll · . . . 
benziyen bu iki takımın yapacağı maçın çot 1933 2.419,800 ve Fin h"tlarında hasıl olan ı:!ırınt11e .. 
çetın gf'çeceğl muhakkaktır. 19 2,342.933 rin tC'rlriccn düzeltilmekte olduk1annı 

Şf'ref stadındaki diğer maç ta Sille:vm nfve 1915 2.091i.li9 bildirmel.:t~ o]duklan cibi Finler 'Rus-
nıı. H lili az farkla ma~lüb etın~ mubLe. 1936 2,396.705 lar·n miistahkem hattın bir noktasına 
meJr\lr. 1937 2,66Q 700 ,ırirdil{leri haberini büsbütnn tekııb 

Tıık.otfm stadında: Bevkoz _ Topkapı ne :nr 1938 2 6• 2 ~29 dahi t 1 1 .....]· . O halde Rusl, ..... n zap 
ş1l114:ıc:ıktır. Ge~n hafta Vefn tarşı<;ınrla • ::> •• J er.nı.s e!ulr . , ... '.. _ 
lüzumsm bir serUik yapan Top!tapılıların 1939 2,i39.0U6 tettikleri no1da müstahkem mev7.11n <>-
dört. beıs oyuncusu bu yüzden cezalandınl- Fabrika'arm müşterek randıman"ları nündeki ileri mevzie aid olsa gere.k -
mı$tır. B•vkoz kar"l.!ında ıyı blr netice al- en fazla (2) milyon !13~ bın litredir. Hal- tir. 
malıırı hrklenemez. buki Türkiye bu sene belkı bu rakamı ilk Ne olursa olc:.un bütün bu mnhare .. 
FPnPrbıhre .!<tadında; Kasnnpaşa - Gala - F' ı· a· . . fl d l d r 

turırnvı:ı Fenerbahçe _ İstanbulsporla ma<; nltı ay zarfında istihlak edebilecek vazi- b11ler ın an ıya ıçın şere e o u u · 
ynpacaıtlardır yctteydi. 1940 ın sarfiyatı. istihrnl müm- Fııkat bu bir a\l'UÇ kahramandan aled

nu ır:ıclard3 s:ı.rı-laciverd Y'I! sarı-kırmm kün olabildiği takdirde, (~) milyoo lit • devam rnuho.li ifa beklenemez. Onlara 
t~kımlnrın gallb gelece~I tahmin oıunubı -ı reden hiç de aşağl dü.şrnfy~ektir, sanırız. bir an e'~el fiilen müşekkel askeri ,,e 

Ur. 1 d b tak 1 dii"tü!Hl Simrii bir mesele var. Bomonti muatta1 harb k•t'nfoıile vardım edilrn('zse Fin-
Oeçen mnc ar a azı ım ann -Y ld w •• • ,. • ..k w b"l• 

hatalardan en biiyüıtü Iüzumsu:ı yere ~t-rt ka ıgına gore Ankara, yenı teşki "tıte landiya bir fela ete ugrıva ı ır. 
ve tekrrıell rut'>ole ba' vurmaktır. Bilhassa bu istihlaki ka~ıhyabil~cıok midir! Biz H. E. 'F.rkilet 
uvıf ~va mnflftb vazlvete dftmıli teıwn
ların bu ıı:lbl hallere baş vnrm:ılarmın kt-ndl 
ıılrvhlrrtnf' netlr.e verecettl muhakkn ıctır. 
Fııtb::>:rlilerlmlz temiz bir ovtınla kaybt'dll -
mlş bir maçın. tekme ve sertlikle kazanılmış 
bir gallb''·etten dnha ""rem olduğunu ha • 
tırdan çıkarmnmalan lazımdır. 

M.T.Ö. 

Gafatasara ym spor musameres 
Galat.a!aray klübünlin salon sporları mfi. 

sabaka!arı bugün klüb lokalinde .saat 4 teİ 
yapıl:ıcalttrr. 

Mekteb'er arası mnçfarı 
Buefın mekh•bler arası futbol maçlarına 

Taksim ve Şe,..~f sah 1 rında, Yoleybol maç-, 
!arına ela Beyo ·lu Halkevi salonunda dı:?ve.m 
edilecektir. 

Hariciye Ve~<ilimizin Belgrad önüşU 

ti muclb görmekteyiz. Cllmhurlyet hültüme. hıA.m ansiklopedisinin blrincl clldl bit -
ti son yıllarda yalnız ın~aat için 2 mUyon lı- mlşUr. Kontrol yapılnl ktadır. Tercümeler T. k b } • 
radar !nzln tahsl at vermiştir. Bugünkü Ih kontrol heyeUr.ln birer birer ve satır satır ·lir mat u:ıt ıeyetı 
tıyaçınn karşılamak için 3 milyon ura dah; göıQnden geçmekte, gerek tercüme bakımın Paris 9 (A.A.) _Türk ea&teleri mO-
lAzımdır. İmkAnlnnn azamlslnd •'l i!tlfade dan, ge:-ek ifade bakımından hatalar veya 

' lh dürleri heyeti bu c:abah Ordular mınta-ede~k bu paralan da vermek suretlle tılev maller varsa tesblt olunmaktadır. Bu ve-
cud noksanları ceste ceste tamamlamak yo - sile ııe muhtelif maddeler ıçerlsJnde bazı yan kasına hareket etmiştir. Pazar akşsmı 
lundayı~. Kısaca ve Üniversiteye dair söz ~ lışhkla:- da meydana çıkarılıyor k.l, bunıar Parise döneceklerdir. 
lerlmlzt bitirmek 1çln dlyeblllrlz ki, lıtan _ zeyl olarak eserin neşri bltUkten sonra ki- ========:::::========= 
bul Üniversıtesı tekftmfü yolundadır. Eksik tabın sonuna konacaktır. Bu ameliye de bL cektlr .. l\nslklopedidc ecnebi kelimelerin ya. 1 Balkan antantı konseyı t plantısından dönen Hariciye Vekilimizin An karada 
lerini tamamlıyncak kudrettedir - u.~ce redaksiyon heyeti bunları birer birer zılış tarzları tesblt olunmuştur. » h ti k 

1 
d - . . . 

LI elerle ort.'L okullann kftablan g?ı.den srçlrecek ve kat•ı .şekli alarak fası- Maarı! Veklli bu akşam Anka.raya dö~ -ı arare ~. ~rşı an ıgını yazmıştık. Yuırn rıdakı re.simde Vekil Ankara ıstasyonurY 
Orta okul ve lise kitabiarma. gelince; u _ kiU b.allnde ne3redllmek üzere tab'a verlle. cekUr, da kendısını karş.ılıyanlar ara.çında görül mektedir. • 



--==-· -···--- -- ....=:::.. ~---· ~- ~'""-~--- ~ 

ıo Şuhat SON POSTA 

-----
------- RADYO 

Bir Haftahk 

PROG~AMD 
PAZAR 111211940 Ankara kadyosu eylt?yen.l 4 - civan Ağa - Hicazkar şarkı: 

12.30: Program, ve memleket saat ayarı, (Ri yasız çeşmt ahuyu severdim.> 5 - en -
12 35· Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: DALGA UZUNLUliU det Çağla _ Keman takslml. 6 - Osman 
Türk müz.tğl : Karışık program. Köy türkü. Nihad - HlcazkAr ıarkı: CEllere uzaktan bak 
ler! ve oyun h.ıvaları. Kadın okuyucular, Sa- 1648 11\. 182 Kes. ıııı ltw. ban~ yakın gel.) 7 - Nlkogos - H1cazk1r 
rı Rcceb, ve S:ldi Yaver Ataman. 13.30.14.30: T.A.Q. 19,74 ıa. 11.l!tS Koa. H Kw. şarkı: tA.kş:ı.m olur güneş gider.) 8 - ...... -
M:lizJk: Küc;fik Orkesb'a (Şef: Necib Aşkın.) T.A..P. ll,7t m. HU K:ea. il 11.w. Hk:ızkAr ttirkfi: CBlr yar .sevdim Kuşadalı.) 
1 - Wlnkler: Donna Çikitn (İs}lanyol uver- 13.30 - 14: Müzik Karışık hatif müılk (Pi.) 

Bayta 9 

.SOn Posta• nm tarihl tefrikas&: 136 

IİNIİllDIREK 
IAIAKHA ESi 

Yazan: Repd Ekrem 

Kara haber türü.> 2 - Thomann: Viyana hülyaları . Hrı.snn Gür, Hamdi Tokay, Zühtü Bardak - 18: Program, ve memleket saat ayan. 18.05: 
(Vals.) 3 - Malvezzl: Eııdulüs çiçekleri (İs- oğlu. Okuyanlar: Tah.sin Karakuş, Safiye Müzik· Radyo Caz orkestrası. 18.40: Konu~ 
panyol dansı.) 4 _ Hunemeyer: Hiç hayır Tokay. 13.30 - 14: Milzik: Ne,ell müzik <Pl.l ma. 18.55: Serbest .saat. 19.10: Memleket aa_ 
demem; 5 _ MlcheU: Şen serenad. 6 - Joh. ıs · Program, ve memleket aaa\ lyan, 18.05: at aya:-1, Ajans Te meteoroloji haberleri. Davudi resi ile :fevkallide güzel ile Melek Ahmed, ayaklarının ucuna ba
Strauss· Yaras'l operetinden potpuri. 7 - Müzik: Oda müziği <Pl.) 18.~: Konuşma 19.30: Türk müziği: Fasıl Heyeti. 20.15: Ko- Anadolu türküleri söylüyordu. Si- sarak dışarıya çıktılar. Fakat onlar da 
Vollı;rat: Kalbim aşkla doludur. 18: Prog - CÇ!!tc;in!n saatl.> 111.55: Berbes\ aaat. lO.lO : nu,ma CBI'bllyoğrafya.) 20.30: Türk müziği. lfilıtarın kendisini vakitsıL ziyareti, dör- yatmadılar. Deli Hüseyin okuyup yazma 
ram. ve memleket .saat ayan. 18.05: Müzik: Mı-mleket saat ayarı, Ajans n meteoroloji Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cevdet Ça~la, düncü Muradın kalbine sanki kızgın bir bilmezdi. Melek Ahmed aaarun ise, tatlı 
Radyo raz orkestrası. 18 30: Çocuk saati. haberleri. 19.3ıı: Türk mfiılği: Hacı Faik ba. FahrJ Kopuz, izzettin ö~. l - Okuyan: demir sa la . Deli Huse 'ne: bir sesi vardı. İhtilalin ba;ladığı sıralnı-
18 55: Se:best saat 19 ıo : Memleket saat yln hatırasını ,aziz için merhumun eserle - Semahat ÖZdenae.s. ı _ Osman Bey _ Yegllh .. P ~ . yı • . ilk 
lyan, Ajans ve m;teorolojl haberleri. 19.30: rlnden mürekkeb progra~. Ankara Rady?'5n peşrevi. 2 _ Blmen Şen _ YegA.h §arkı: (Ne . - Huseyın .. dedı.. bu Melek Ahmed 

1 
da hıfz~ çalışı) ordu, ya~ım kalınşıtı. Y : 

Türk müziği. Çalanlar : Ruşen Kam, Cevdet Küme .-es ve saz heyeti. Id~re eden: Me~ ud giilün rengini sevdlm.l 3 _ DellA.l zade _ bıze kara haber getirdi... 1 sekçe bır sesle o da Kur an okumağa ~~· 
Kozan, İzzettin Ökte, Reşad Erer. 1 - Oku- ceırJl. 20.15: Ko_nuşma (Iktısad ve huıcuk Yer.!ih ıarkı : <A benim gözümün nuru.) -4 - Deli Hüseyin de silahtar Melek Ahmed lamıştı. Pehlivan Deli Hüseyin, kcndi!f
Jan: Radife Erten. ı - Sel. Pınar - Bayatı saati.) 20.30: Türk müziği: Fasıl 1!eyetl. Arlt Bey - Muhayyer şarkı: (Niçin mahzun ağanın bu vakitte huzura çıkmak için 1- lni, Kur'anıkerimin ilfilıi ahengine kaptır• 
§arkı: <Artık yetişir çektiğim.) 2 - ......... - 21.15: ~onser takdimi: Halll Bedl! :onet - bakarsın öyle.) S - Şerif İçli - Muhayyer zin isteyişine mana verememişti: mış idi. Ve koca delikanlı, padişahın içlr-
BayaU şarkı: (Kalbim yine üzgün.) 3 - Sel. ken. Mnzlk: Radyo Orkestrası cŞef. Hasan şarkı : <Dilde ra.~eldl ) 2 - Okuyan: Nec- - Ulu padişahım hayra yor İnşallah diği rakının da tesiri ile sessiz sessiz ağ-
Pınar - Bayatı sarkı : (Delisin deli gönllim) Ferid Al:ıar.) 1 - Mozart: Don Juan opera. mi Rlza Ahlskan. 1 - Lemi _ Nihnend far_ . .. .. . . ··· . . ' 
2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. l _ İzzettin sının uvertürü. 2 - "!o~art:. 8en!onl, sol mL kı : <Bln gül çıkarırdım sana.) 2 _ ArtaJı:l _ bır ~otu manada değildır... lıy~rak uyuyuvermıştı:. ~ıe.~ek Ahmed a-
Ökte: Yaylı tanbdr taksimi. 2 _ Fahrl Ko- nör. 3 - Debussy: Kuçük süit. 22.15: Mem - Nihavend şarkı: {Koklasam saçlarını.) 3 _ Dıyebildi. ğa ıse, sabaha kadar gozunu kırpmamıştı. 
puz - ıncaz şarkı: (Bahar olsa çemcnzar ol- leket saat nya:ı AJaru haberleri; Ziraat, Es- ....... . _ NlhnTend şarkı: (Çözülme zültilne Her biri bilek kalınlığında mumlarla Sabah namazını kıldıktan sonra, Deli Hil-
sa.) 3 - Rahmi Bey - Hlcnz şarkı: (Akşam ham - Te.hvllat, Kambiyo - Nukut Borsası ey dllrüba.) 4- - Rahmi Bey - Nihuend şar donatılm,s beşer kollu üç altın şamdanın seyini uyandırmadan dışarı ~ıktı. Ayak• 
trdl yine sılar karardı.) 4 - ı ........ - Türkü: <Fiat.) 22 35: Miizlk: Cazband <Pl.) kı: <Saçlarına ba~lanalı ey ı>erU l5 - Faiz yadmlattlğı salonda daha içeriye girer lannın ucuna basarak salon kapısından 
<S:ırı kordelA.l 3 - Okuyan: Azize Tözem 23 !?5 - 23.30: Yarınk:! program, Te kapanış. Kapancı - Nlhnend ş:ırkı: CGel gtızellm girmez Murad Meİek Ahmedin gözleri- içerisini dinledi. Ses ;oktu. Kapıyı usul-
1 - Neyzen Rıza _ Ferahnflk şarkı: (Geçen ÇARŞAMBA 14 :?/ lHO Çamlıca.ya.) 6 - Nihavend saz semaisi . ' ' y _ • 

flmdl b'l yerden.) 2 _ şükrfi şenozan _ su- 12.30: Program, ve memleket saat ~yarı. 21.15: Mü:zlk: Saksofon .soloları. Nlhad E _ mn a~laınaktan kızarmış oldugunu c~ aç.~ı ... Mumla: ~ala yamyor~u, ocak 
zlni\k ş"irkı: CMiiptelılyl derd olan.) 3 - Ney 12 35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: sengin. 21.35: Müzik: Küçük Orkestra (Şef: farketti. Padişah: sonmuştü. Oda sogumuştu. Padişah sırtı-
ten Riza • Snzinft.k şarkı: <Çaldırıp çalgıyı Türk mfizlroi <PU 13.30 - a: Mtiztk: Küçtık Necib A km) ı - J. StraUM: Blz'de. ı - - Melek Ahmed ... Kara haber mi gc- na kürkünü çelaniş, başını yastığa daya
rtıkka..c.elert oynatalım.> 20.15: Konuşma (Ta orkestra <Şef: Neclb Aşkın.) 1 - İtalo Nuc_ C:ı.rlo Thomsen: Dua 3 - WUhelm Wacek: tirirsin?! mış, galiba yeni uykuya dalmıştı. Çünkih 
rlhten sahifeler) 20.30: Türk müziği: Vedia el: İlkbahar çiçekleri <Entermezzo-Marş.) Marş. 4 - Peni Mflller: LR Paloma çarmı fi_ Diye sordu Silahtar koştu padişahın Önündeki rahlede Karahisari hattı ile 
Rlz'l konseri. Çalanlar: veclhe, Ruşen Kam, 2 - Hans Schnelder: Tlrol dağlarının halk zerine fantezi. 22.15: Memleket saat a.}'an, . _ • . ' _ • '. , k . Suret 
Reşad Erer Cevdet Kozan. 21.15: Müılk: şarkt ve danslarından potpuri. 3 - Drigo: Ajaruı haberleri, Ziraat; Esham _ Tnhvll!\t, ayağını öptü, gayet hafıf: muzehheb, nefıs bır Kur anı en.ı:1' 
Walter Gerhardt ve Cemal Reşid tarafından Arlöken'in milyonları <Bale sutti.) 18: Prog. Kambiyo _ Nukut Borsası CF'iat ı 22.30: Mn- - AJlah size ömür versin .. sizi bizim Yusufta açık duruyordu. Rahlenm kena .. 
sonat ve muhtelif Keman ve Piano parça - ram, ve memleket ısaat Aran. 18.05: Türk zile· Ca2'band (Pl.) 23 2~ _ !3.30: Yarınki il başımızdan eksik etmesin ... · Uğuru htl- rında bir divit; bir de adi bir kamış ka
ları. 22· Muzik: Melodiler (Pl.) 22.15: Mem_ mll?.11!"1. Çalanlar: l"ahire Fer~an, Vecihe, Re prog"am, ve krıoan~. mayununda yüz Melex Ahmed, yüz Musa ıern vardı. Kw'anıkerirnin arasında da, 
lek'!t saat ayan, Ajans haberleri. Ziraat. Es- tık Fers:m . . 1 - Okuyan: MU:ııe11en sunar. Radyo h"'ber'er"mizin devamını .Melek feda olsun! bir kağıd vardı. Kağıdda üstilne yazı ol-
ham - Tahvlll'ıt Kambiyo - Nukut borsası l - Rahmi Bey - Milstear farla: (Gel ey l Dedi. mı an Sultan Muradın güzel nesih hattı 
(Flat.) 22 30: Ajans spor servls1. 22.40 : Mü- s::ı.k1 arnbı tazelendtr.) 2 - Zeki Arif - ML yarm d8rC8d8CP. vQİZ . y .. _ l dı 
ltk· c ı ye şa·ın· <Açıldı bahçede güller) 3 Salonu korkunç bir sessizlik kaplariı. bır turkü yazı ıy . 

· azband CPl ) 23.25 _ 23 30: Yarınk •· · - ...... - ········--····························· .. ·····--- k Ah d bu k t' kud 
8 Program, ve kapan~. Mahur sarkı: CHAIA kanayan kalbimi aşk a- A ~ / lı ! f Ocakta kütüklerin ç.atırtısından başka Mele 1?e • ı ayı o u v 

PAZARTESİ 121211940 teş! daltlar) 4 - Refik Fersan - Mahur şar- ~ l' 1.$ er : bir şey işıtilmiyordu. Murad şaşkın şaş- koynundan bır kağı.d parçası çıkararak 
12.30: Program, ve memleket saat nyarı, kı: <Kirpiğine stirme çek.) 2 - Okuyan: Sa 336 d km Melek Afımedin yüzüne baktı. Sonra, bir kopyasını çıkarmaktan kendisini aı.. 

12 35: Ajaruı ve meteoroloji haberleri. 12.50: dl Hnıj.~es. I - Refik Fersan: Tanbur tat - oğum_.lul~r yokla mı ya geniş göğsü kabardı, kabardı ve yüreğin• madı: 
Türk müzl~l IPI.) 13 30 _ 14.: Müzik: Karı- slml. 2 - ....... - SabakA.r: (Dağıtma ev çagın.ıyor .. l k' D 1' ff" . 
tık müzik <Pl l 18: Program. ve memleket saba.l S - Şerit İçli - Saba 'arkı : mu, ben Bakırköy Aoıkerllk Şubesinden: Şubemlı.. den bir «Of!.> çıktı, o! e ı, e ı useym, 
la.at ayan 18 05· Müzik: Radyo caz orkes_ gib! bir Mka sadakat ne imiş gör.) 4 - ... - de kayıdh yerli ve yabancı ssıı doğumlula _ Melek Ahmed ve carıyc, Sultan Muradın, 
trası. 18.40: Konuşma cumumt terbiye ve Saba türkü: (Bir esmere göntıı verdim.' nn ilk yoklamalarına 9 Şubat 940 günü baş_ Kerem gibi, ağzından alevler ~ıkarak tu• 
hedt>n t~rb!yesU 18 55: Serbest saat. 1910: 3 - Okuyan: Melek Tokgöz. l - Ahmed Ra- lanarnk 23 Şubat 940 gunü nihayet verilecek- tuşmasını beklediler. Padişah nyağa kalk
Memleket saat ayarı, Ajans ve meteoroloji m.s1 - Rrıst şarkı: <Bir gönlfime bir haJJ.pe- tir. AlAltadnr eratın nufus cüzdanları Te 4 tı. Salonun yanındaki çeşm·eli sofaya geç-
llnberl<'!'l. 19 30· Türk müziği. Çalanlar: ve- rLş'l.nıma. l 2 -- Mahmud CelAlettın Pş. - kıt'a foto~rnflarUe muracaat etmeleri. ti. Ağzını çalkadı. Abdest aldı . Salonun 
elhe, Fahire Fersan, Refik Fers:m, Okuyan: Rast E<arkı: <Fıtneler gMemt.ş lhO gözüne.) * duvarında atlas kese içinde asılı duran 
Muzafl•r İlkaı. ı _ Rast peşrevi. 2 - De. 3 - Oc:man Nihad - Nihavend şarkı: <Yine Bakırköy A.skerllt Şube.sinden: 
de - Rast kft.r~ Natık (24 makam.) 3 _ SU- bu yıl Ada sensız l~me stnmedt.l 4 - Fal _ 1 _ S?e doğumluların ilk yoklama baflan. bir Kur'anıkerimi kendi elile uzanıp aldı. 
reyya Bey _ Nihavend şarkı: (Suzişi aşkın- ze - Nlh~Vfmd !larl:ı: CKız ı;en geldin Çer - gıcı 15131940 Perşembe günüdür. Cariye ile küçük Musayı gönderdi. Son· 
la naJAn n·en l 4 - Muzaffer İlkar _ Niha - kecıt-en . l 18 55: SerlM'st saat. 1910: Memlf' 2 _ Şube mınta.kuı dahllindeld mahallA- ra, Melek Ahmedden, Hasan Halife He 
i.:::ıd şa•kı: <DUnyaya deA"işmem senl.) 5 - ket t:aat ayan. AJaru Te meteoroloji habt'r- ta mahsus ootveller aid bulundukları ma - Musa Melek Çelebinin şehadetlerini taf
bl et "~a - Nihavend şarkı: (Seni tenhada lerl. 19.30: Türk m\lztLtf: Ftwl Heyeti. 20.15: halle mümessllluine gönderilmiş ve müra- silatı ile dinledi. SiHihtarm sözleri, yer 

r bnl :ım .) 8 - Reşad EreT - Nihavend K'onııcımıt <Dnı polttıka hAdl~lerl.l 20 30: cant günleri de tesblt edllmiştır. h .. .. .. d k . • b 
farkı: 1Aııkınla ben ey nev ... van.) 7 _ Ni _ Tem~ıı· B'r ta~ıa ftç kuş. Yazan: Murırtı İh. S H hail i 1 tef 1.. dil - yer, er uçunun e va ur ve samımı ıç· 
hn ,,. - er ma e ç n r .. e en gun - k . k .1. d N 'h d .. d-vend saz .semaı.,ı. 20: Türk müziği: Halk san Bo:a. 21: Serbe~ saat. 21 ıo· Konuşma ıerde sözü geÇ('n bu doğumlu erler mahalle kın lnrı ıle ·esı ıyor u. ı. ayet or un-

Yola d~mp giden dilber 
Musam eğlendi gelmedi. 
Yok.!a yolda !JOl mu şaştı 
Musam eğlendi gelmedi. 

BİR YÜZÜK ııiKA YESİ 

Mayısın ilk günlerinden birinde idi, 
karşırlan dolmu~a bir akreye adam t:ıp
van kavıklardan birile Kasımpnşaya çı

kan Ynndım Ali. iş.ğz güçsi.iz, gE-lip ge
çenlere bakınarak, dere bovıına di1Jlm~ 

olan dükkanlann, ~alaşlann önünde oya
lanarak yüri.ivordu. 

tilrkfilerl. İnebolulu Sarı Receb. 2015: Ko -1 IR'a ft'.ılılt poı;t'l kutusu .ı 21 30: Mfizlk: Riya- mümessJllerlle son nümuneslne muvafık nü- CÜ Murad: 
rıu~l"'la fFen ve tabtat bllgllerl.) 20.30: Türk set'cümhur B<ındosu <Şet: İhsan Küneer.l fus cüzdan ve 1nee kl\ğıdlı ftçer aded fotoft - - Sabaha çok kalmadı... Hüseyin .. sımpa~:ıya geçmc;i. debağhnneye u~nya-
nıh fiziği: Vedia R!za koruıerl. Çalanlar: Vecl_ 1 - Blan\oenllı·.r~: Marş. 2 - Olivler Metrn: raflarını hamllen tubeye müracaat edecek - Ahmed .. siz vann karşıkı odada bir -..•atak 

Serseri delikanlı ne zamandanberi Ka-

e R <J ı ısı) 3 A be J rak fstanbulun azılı şerlrlcrinden biri o-. uşen Kam, R<'şad Erer, Cevdet Kozan. La Sert'nnde spanyo vn · - u r: lerdlr. vardır, beraber yatın ... Musa ile Fatma-
!ı.ı~: Mtızlk: Kfiçtık OrkestTa <Şef: Necib Le Domino Nolr ul'ertftrü 4 - J. Offenb:ı.ch: 11 _ Mliracae.t mahalll aıtorllk §Ube bina. d kTdl . a n kurşun al\ııtı lan ayaktaşı TPsb!hciyi görmek Mlvor-
d şkın.) 1 - ~har: Qocuk Prens operetin - Offentnchlana CBelet.syon) l5 - C. Chnnı - sıdır. nın ° ası ı ı erme Y n - du. Nisanın başında ~kitsiz ve görülme-
8 en ''als. 2 - Komzak: Viyana hayatı. 3 - nade: zıııer. 22.15: Memleket saat ft.yarı, A.. Şubeye davet rım, ben yaşadıkça kapalı kalır ... Bana miş soğuklar olmuş. kar !ırtına1nrı kop-

chrader: Ak~am üzeri <Hazin parça.ı 4 - jans haberleri. Ziraat; Esham - TahvilM: gayri bu gece uyku haramdır. muştu. Fakat havalar açıverince İstanbul 
J Br .., EmlnönO Yerli Askerlik Şubesinden: Şu - . k 

1 
k •1• n ms: Mocar dansı, No. 20. 5 - Gabri- Kambivo _ Nukut Borsası <Fiat). 22.35: Mü- Dedi. Sonra, iki elıni a dırara . 

"' VaJ 6 bede kayıdlı yedek veteriner ast~en OS. bir gün içinde, belki de pek kısa sürf'cek "'. ~. - Schlrder: Dinle, keman ne söy zilı:: Cıı.?band CPU !3.25 - 23.30: Yarınki - Yarabbi .. dedi, bu mazlumlara kıyan 
•uvor <T , man Cemal oğlu Ahmed Hamdinln CZ0772l olan bahara kavusuvermişti. Yandım AH, A • ango 2215: Meml<'ket sant avıırı. program, ve kapnnış. zalimlerin hakkından gelmeğc sen bana 
R

18113 haberler:. Ziraat. Esham _ Tahvlll'ıt, PERŞEMBE 1512/1940 kısa bir müddet zarfında fubeye mtıracaa. deniz kenarındaki meyhanelerden birine 
zı a~blyll - Nukut Borsası <Flat) 22.30: MiL 12.~n: Program. n memleket ıaat ayarı, U. iktıdar ver! .•. • k oturmak, tek başına, şarab mı olur, rakı 

k Ca2'b:ınd IPl) 23.25 - 23 30: Yarınki 12 35: Afans ve mfl't~rolojl haberleri. 12 50: k ki Muradın işareti üzerine silılhtar Mele 
Jll"nnram k Ba., bo• kedi ve Öpe er ed di ah - - · - · al mı olur, saatlerce içmek, aylardnnberl -vö • ve ap::ınış. Türk miizı,;ı. Calanlar: Cevdet Çni'Ua. Ke _ 7 • " Ahm pa ş ın onune cevız uzerıne -

12 30 . .. SAIJ l3'2IJ'l40 ma: N. sevhun Fahri Kopuz, İzzettin Ökte. öldllrfilüyor tın varnk kaplı ve elmas kakmalı bir rah- içinde sürüklenip yuvarlandığı macera-
12 3.,. Pro ram, Vt' memleket .saat ıtvRn. Okuyan: MustMa Çaflar. ı - Hlcazkllr peş- Geçen Kfı.nunusanl ayı zarfında şehrimiz- le koydu. Padişah, üç sadık ve sevgili göz- lan şöyle bir hatırlamak, onları bırbirine 
'I'ürk. ~~~~s .ve meteoroloji haberleri. 12.50: revı. 2 - İbrahim A~n _ HtcazU.r şarkı: de 308 kedi, 1400 köpek öldürülmüştür. desinin ruhlarına hediye etmek için ekleyip bağlamak, bağlıyabilmek istiyor. 
Cevdet ltl. Karı~ık Proıtram. Çalanlar: <Yok hllll.tım hem mfidnrn btr yana.) 3 - Belediye, başı bot hnyvanlann itlfı.fuıa de. D 

1
. H.. i d (A kası ) 

- Çağla, Fahri Kopuz. İzzettin Ökte, Nlkogos _ Hlcnkll.r şarkı: (Bana hem dem vam etmektedir. Kur'an okumağa başladı. e ı usey n u. r vaT 

- Benim öteki kadınlardan neyim ek- - Allah seni kahretsin vicdansız; na-
lik Petridis?. Çırkin miyim, seni sevmi- "Son Posta,, nın tefrikası: 9 mussuz, alçak herif! .. 
Yor muyum send ' k k · Ondan sonrası malılm: .. • en oaş cı. er ·ek yüzü mtl 

eordüm? s • h • ı • •• 1 Afroditi Atina süt damlasına müracaat 
Ve ben bu hnlde ne yaparım Ai'ahım 1. 1.r 1. g z EOD as, u. vor. ederek yavrusunun kabulünü istiyor. Süt 

ne !aparım? Yalvarırım sana Petridis' '3 damlası başhekımi; 
benı bırakma!.. ' - Anasız, babasız yavruları bile kabul 

Zavallı Afrocliti k:ınapeye kapanarak Yazan: Ze nel Besim Sun edecek vaziyette değiliz. Elli çocukluk 
omuzlan sarsıla sarsıla, ağlıyordu. Ka~ . . .. . yerde 97 çocuk var. 
n_:ıpe yüksekçe olduğu için, Afroditi, üs- ne demektir?. Meslek haysiyetini, şahsi I berbadı, daha alçakça~ yok. mudur?. Ben, 1 vel~ doktor Petrıdıse !11urac~at gelecekti Cevabını veriyor. Afroditi ağlıyor: 
tüne k~panamamış; yığıldığı sandalya- şerefimi nasıl feda etmeliydim?. doktor Petridisi chafif canılerden• bulu- ve muayenehan~de şoyle bır muhavere _Benim yavrwnu da alınız; 97 ÇOCU• 

~n eğı~erek_ ona yaslanmıştı, sağ kolu 1 Yapmadım, yapamadım, yapamazdım. 1 yorum. cereyan ~ecekti: ğun artığile 98 incisi de geçinir; merh .. 
Cözlerlnı örtüyor, fakat alnını açıkta bı- Benden kat'iyen red cevabı alınca en ni- - Bunun daha ağırı ne olabilir radyo? - Petrıdis! Bana acıma; fakat yavru- met buyurun doktor!_ 
rakryordu. nayet canına kıydı. İşin buralara kadar - Ne mi olabilir?. Doktor Petridis na merhamet et!. Diyor: doktor da şunları söylüyor: 
~k~or Petridis yak1aştı; sol elile Af- dayanacağını bilseydim bir hayatı kur- böyıe yapmasaydı da et"keklerin klasik - Sen neler söylüyorsun be kadın?. _ Kızım! Bu merhamet meseJcsi de-

rodıtının saçlarını okşarken sağ eline al- tarmak için, bir ölüme mani olmak için sistemler-ine müracaat et.eydi daha mı Kim 'bilir kimden peydahladığın piçe ba- ğil, bütçe meselesidir. Bize hergün senin 
clığı küçük bir tabancayı kızın başına iyi- nefsimi feda eder, onun1a evlenirdım. Ah doğru yürüyecekti?. ha arıyorsan ne diye bana gPii~orsun?.. gibi on bef kadın gelir; maalesef redde-c: !akJaştırdı; namlu, nercdcyı;e, Afrodi- Afrocl'iti!... _ Ne gibi?. - İnsanlığına müracaat edenm Petrı- deriz. Yapılacak bir şey yok tvladım· bo-
tının alnın d v kt• k • ·· ·· g··r ' 

. n egece 1
• Atinanın içi çalkalandı. Gazeetler sil- _ Afroditiyi gebe bırakacaktı; doğur- dis!. Ben senden başka er Ci< yuzu 0 

• şu boşuna hem kendini, hem de bizi ürr 
. ~ırdenbire bir silah patladı ve Afro- tun, sütun tafsilat verdiler. Polis, adliye, masına üç ay kala başından atacaktı. Af- düm mü?. Allah aşkına şu yavruyu kur- me!. .. 

dıtı olduğu yere cansız yığılırken df)ktor hakim, mahkeme hareket geldi. Doktor- roditi 0 halile babasının evinde kalamı- tar!. Afroditi süt damlasının kapısından bfr 
Petrictisin feryadı, muayenehaneyi çın- lar intihar raporuau imzalamakta tered- yacaktı; ya evden kaçacak veya ko~ula- - Şuradan defol diyorum sana .. hay sairifilmenam gibi, bir ca.rıaze gibi uzat. 
Iattı: düde düşmediler. caktı. Evvela etini satarak geçinmek ci- utanmaz kan hay!. Bir duyan, işiten olsa laşıyor. Artık kendisine malik değildir • 
. SılUh yere düsmüş, Afro<lit: kanlar i- Doktor Petridis, ha.c::a sümme h~şa, ci- betini, kendi vicdanına karşı, fiddetle çocuğunu sahiden benden <;anacak. Karnı açtır: fakat buna rağmen 1apyon 

"ınde u.. t " ı...ı.· k bol tarı - Böyle ~yleme Petridis!. SE>nden ac:- iL.. h · b ~ .... anmış ı. nayet tasavvurlarından dahi münezzeh reddedecekti. Ş~ın arnını en - :r ua çesınin ir kenarına sinerek içı bot 
Muay h dd kl ~ l k btr e Jnrnıza ve kendime merhamet clilenmiyo-ene aneve koşm:anlar hıçkıra a e~ild'i ve muayenehane, genç ve gü- Jerin altında sa amana ça ıpra ev memelerini yavrusunun ağzına vernııştir. 

hıçkıra ağlıyan doktor Petridisle karsılaş- zel bır kızın, uğurunda intihar etti.r..: bu hizmetçi girecekti. Günlük sancıları tu- rum; senin sulbünden gelen bu çocuğu Masum yavrucuk bu boş mcmelen stı.-
tı'nr O d · b '" k 61 belk" d ·yetini sak kurtarmam :istiyorum. · • erın ir azab içinde kıvranır ya ısıklı doktoru :merak eden csphte has- tuncaya kadar, 1 e, vazı - mürmeğe uğraşırken bir horofilaka (po-
gibi yaparak, toplanan halka hikaye an- ta> kadınlarla dolup boşalma~a başladı. lamağa muva!fak olacaktı. - Çocuk benden değil... lis), Afroditinin yanına yaklaşarak çıb-
latru~-d !i ka ak k .lh - Ya kimden? . 

.JV... u: - Ne acıklı şey?. Sonra i§ meydana çı c • ızcaer;Azın şıyor: 
- Kaç defa bana aşkını söyledi. Fakat _ Olabilir; fakat bu acıklı ıey en •- bohçuı derhal koltuğuna verilecekti. - Başkalarile düşüp kalkarken bana _Utanmıyor musun be kadın?. Bura· 

~ca. eder.im; onunla nasıl al.fıkadar olabi- cıklı şelyerden değildir. Afroditi bir hastanede doğurarak ~ on sicil mi tutturdun kadın?. Defol diyorum sı çocuk yuvası mı?. Git, ~ocuğunu evin-
~r<l·ı~?. hBir doktonrn kendi muayencha- _ Acayib?.. gün istirahatten 90tlra kucağında bir yav- sana; aksi halde şimdi polis çağıraca- 1 de emı.ir!. Evinde? Fakat hangi e\·de? .• 
esın e iz:metçisini metres ittihaz edişi _ Evet!. Bunun daha acıklısı, daha ru ile kaldı.rıınlara düşecekti. Aklına ev- ğıml... • (Arkası var) 



• 

10 Sayfa 

( le e a 

iz ·r cocuh hası n si 
ua ında ihmal edil c h 

Viluyet ve belediye bütçelerinde yapılacak tasarruf
ların umumi faaliyete tesir etmemesi için tedbirler 
alındı; 640 fuarının tehir edileceği tekzib ediliyor 

Yakında ikmal edilecek olan hastanenin g~ Şubat içind"''°i vaziyetift.dan 
bir intıba 

İzmir, . (Hususi) - Vilayet ve Şehir Riyasetine bu huswtta iceb eden direk
Meclıs1en Şubat devresi toplantılarına 1 tifleri vermiştir. 
lbaş~aIIU§ludır. Haro vaziyetinin muht. Geçen senelerd• oldu~ gibi bütün 5a
lif lŞ ve çalışma sahalarındaki tesirlenn- nayi müesseseleri onuncu İzmir fuarına 
den m~ _olduğu kadar uzak kalına- iştim edeceklerdir. tktı.cıad Vekaleti 
rak gerek vıl.a!et, gerek şehir işlerinin 'bu hu«usta Ticaret Odalanna di· 
aksamaması ıçın her iki meclis işbirliği rektitler verdiği gibi, Ticaret Veklleti 
yap~tır. Geçen seneye nazaran villyet ae harlcl iştiraklerle meşgul olmaktadır. 
bütçesınde 240,000 lira, şehir bütçesinde Bu t 
de 150 b. lir 

1 
k ri b. eene ngntere vtt Fransa hü.kftmet-

ın a ı zaru ır tasarruf yapı-
lacaktır. Bu tasarrufların umumi faali- leri fuarımıza .geniş bir pavyonla iftirak 
yete tesir etmemesi için de lazım gelen edeceklerdir. Amerikanın da iştiraki te

tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bunun- min edilecektir. 
la beraber şehirlerimizde hayatın gittikçe Bu meyanda, Romanya, Yunani!rtan, 
p<rlıalıl~akta olduğu görülmektedir. Sovyetler Birlilf, 1talya, Yugoslavya, Fi-

Aile1erin yaşama ve barınma tarzla- listin ve Polonya daha fimdidea hazır. 
.ruıda bir seviye yükselişi vardır. 

Bu vaziyet hayat pahalılığına amil o- lıklan baışlamıtlardır. 
lan en tabii bir müessirdir. AI!kadar bir Kardeş İran ve Mısrrm da fuara dahil 
dairenin hazırladığı geçim endeksine g<>- ol~alı:lan öğrenilıniştir. 
re hay.at pahalılıgı son altı ay içinde yü~ 940 fuarının tehir edlleceği haberleri 
de on sekizdir. kat't surette tekzib edilmektedir. 

İzmir Belediyesi vesaiti nakliye ücret. Hükfunetimiz, ~lh davası takib edP.r-
lıerlne yirmi para zam yapılmasını teklif 
ederde bu pahalılığa uyulması için ilk ken böyle enternasyonal bir hldi8e ve 

t-kkıülün tehirine imkln vermlv.cek-
işareti resmi bir kanalla göstermiş oldu. -'S- " -

Belediye Reisimiz Dr. Behçet Uz, p- tir. 
bir faaliyetinin aksamaması için her tür- ----------
fü tedbirleri almıştır. lnegöl -Bursa maçı 
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Bigadiçte bir köylü 
tabanca ile 

arkadaşını yaraladı 
Bigadiç (Hususi) - Nahiyemizin 

Çekirdekli köyünde bir yaralama ha -
<lisesi olmuştur. 

Bu köy sakinlerinden Ahmed oğlu 
Mustafa Yılciırırn1a Şaban oğlu Mus -
ta'fa Kılıç bir çam ağacının kesilmesi 
yüzünden kavga etmişler. Mustafa Kı
lıç tabancasını çekerek arkadaşı Mus
tafa Yıldırımı bacağından ağır suret -
te yare>lamıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, carih 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Bigadiç kooperatifin:n senelik 
toplantısı yap ı ldı 

Bigadiç. (Hususi) - 287 sayılı Bi -
gad:ç ~arım kredi kooperatifi bu defa 
Ziraat Bankasının mümessili Şükrü 
Özgörün huzurile senelik toplantısını 
yapmı~tır. 

Bu toplantıda yeni önetim ve kontrol 
kurulları seçilmiş ve reisliğe Mahir 
Ölçüm. azalık1ara da Mehmt-d Sılav ve 
Cemil Seren intihab edilmişlerdir. Ko
operatifin mesai raporu umumi heyet
"~ takdirle karşılanarak kabul olun -
muştur. 

Bu yıl ortaklara -40 bin lira ikrazat 
yapmış. 36300 lirası tahsil edi1miştir. 

Zirata bankası muvaffakiyetli me -
saisinden dolt.ıyı Bigadiç tarım kredi 
kooperatifi kuruluna bir takdirname 
göndermiştir. -·-·...._··--···-------· .. ···· ....... -....... -
( lzmitten kUçUk haberle±=) 

Vıı.kıfiar Müdürlüğü 

İzmit Vakıflar Müdürü Ahmed ter.nan Kü~ 
tal.ya vakıflar müdürlüğüne, Siva& vakıflar 
müdilrü Tah.sln Seyhan da İzmit vakıflar 
mildUrlü~üne tayin edllm1şlerdi1. 

Emniyet l\IAdiirlüfü 
Emniyet Müdürü Falll: Abrak, İ&tanbul Em 

niyet Müdürlu~ü 6 ıncı şube müdürlüğüne, 
yerine de İstanbul Emniyet 4 üncü 11ube mü. 
dürü Tacettin tayin edilmiştir. 
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Ekonomik 
(~aştarafı 6 ncı sayfada) ı lerindeki buğdaylan yok pahasına aat 

stokları yıgmış bulunmaları ve şimdilik, maktan vazgeçmişlerdır. Bunun tabii biı 
h~~~bat alımı. ~ususur.da pek te iştahlı neticesi olarak 1938-1939 buğday piyasa· 
gorunmemelerıdır. smda hissedilen bir canlılık ka d dH • 

Şimdiki harbe takaddüm eden hazu- miştir. y e 
lık ~enelerinde A.merika pazarlarından Fakat buğday ihraç eden memleket· 
g.emılerl~, muhtelıf Avrupa. memleketle- lerin bütün gayretlerine rağmen buğ • 
rıne vaki olan hububat sevkıyatının arlış day piyasası şimdilik yükselmek tema _ 
temposunu şu rakamlardan çok iyi anlı- yül!erini göstermemektedir Buğda bT . . y ve 
ya 1 ırı~: hububat piyasasının yükselişine mini o-
Muhtelif memleketler 1935/1936 1936/1937 lan amillerin en mühimlerinden biri de 

. . ·- Milyon kental - İngilterenin, buğdayı da bir çok diğer 
Meçhul lfitikamete maddeler gibi harb kaçağı bir madde o-
~evkedilen 13,4 31,7 lara.k addetmesidir. Bu hadise, Alman • 
~ngiltereye sevkedilen 31,9 27,6 yaya buğday satan birçok mutavassıt bi-
Italyaya > 2,7 8,'1 taraf devletlerin buğday alamamalarını 

Almanyaya > 0,-i 1,8 intaç etmi§, ve ibuğday ihracatçılarının 
Fransaya • 2,G l,O elinde muazzam buğday stoklan kalma· 
Be!çikaya > 6,7 '1,-4 sına sebebiyet vermiştir. Mesell 1939 
~olandaya > 2,3 2,8 yılında dünya buğday ihracatı 19Ja yı • 
Iskandinavyaya > 2,!l 3,1 lına nazaran yüzde 25 nisbetinde bir aza 
Yunanistana > 2,1) 3,0 11.§ kaydetmektedir. 
Avusturyaya > 2,6 8,2 :İşte, buğday piyasasını itidale sevke· 

67,~ 111,3 

Tabii bu rakamlar, ismi geçen meJT1Je
ketlcrin bütün hububa! idhali.tını göster· 
mekten çok uzaktır. Çünkü ayni yıllar i -
çinde İtalya gerek Tuna kıyısı memle -
ketlerinden, gerekse Avustralya ve lu • 
jantinden külliyetli miktarda hububat it
hal etmişti. Mesela İtalyanın 1937 sene -
&indeki buğday ithalB.tı rn milyon kentale 
baliğ olınuştu. İtalya bu 16 milyonun 6 
milyonunu Arjantinden; 2 milyonunu Ka 
nadadan, 1 milyonunu da Avustralyadan 
ithal etmişti. İngilizce cTaymis> gazete • 
sinin Roma muhabiri, ltalyarun 1938 se

nesinde yıllık buğday ithalatının 2~ mil
yon kentale baliğ olduğunu kaydetmek -
tedir. 

den sebebler bunlardır. Şimdi buğday ih· 
racatçılarını korkutan bir c:Uler nokta 
da, buğday mahsulünün bu sene de iyi 
olması ihtimalidir. 

Bugün için dünya mikya.,mdalci ÖUğ
day vaziyeti budur. Ve yakın bir iltlk • 
balde buğdayın pahalılaşmasına ihti • 
mal de verilememektedir. 

IIasan Ali Ediz 

·-···········zehırw···g öige ........... _ 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

- Çehrelerindeki ifadeden! 
- Peki yengeniz niçin telAşh idi? 
Genç kız bu suale mütehayyir bir eda 

ile mukabele etti: 
- Haberiniz yok mu? Yengem bu ak

şam Avrupaya gidiyor. 
Ayni şeyi Almanya için de söylemek - Öyle mi, sebeb? 

kabildir. Almanya son yıllarda Roman- - Doktor kendisini tazyik ediyor. Zs-
ya, Yugoslavya, Macaristan, Türkiye, vallı harab ibir halde... Adeta deli gibi 
hatta !randan hububat ithal etmiştir. bir şey oldu. Çok korkuyor. 
Almanların hububat ithalatı, bilhassa - Neden korkuyor? 
1937 ·yılı Şubatından itibaren küt!evi bir - Kendisinin de öldürüleceğinden! 
hal almıştır. Rıdvan Sadullah bir müddet sustu, 

İşte bugün dünya buğday piyasuı.nın şonra lakayd bir eda ile suallerine de -
nazımı telakki edilen Amerika ve Ka - ~ vam etti: 
nada buğday piyasalarındaki bu durgun - Nereye gidiyor? 
luk, bir taraftan muhtelif memleketler - - Parise . 

Hükumet d~ttorluğa 
İzmltln yetı,tirdlği gençlerden doktor zı,_ deki buğday stokunun mevcudiyetinden - Ekspresle mi? 

ya Oölpazar hiikümet dokt:.orluğuca, dok _ diğer taraftan da İngıltcrenir., kend.Ui - - Evet. Zaten birazdan kendf!f de bu 
tor Lüt!l Çötuk da Ç<ırum sıtma mücadele- ne lfız:ım olan buğdayları, Amerikadan 
si tablbllğine ~ayin edllmlşlerdlr. alacak yerde Arjantindm1 alınış olma -

Yafmu.rta.r k a· İzmlt1.e birkaç gündür iyi ve güneşli giden sından ileri gelme te w. 
havalar tekrar bozm~tur. İki gündür yağ _ Bilhassa 1938 yılı buğday mahsulünün 
mur ya~maktadır. fevkalade iyi gitm~si, dünya buğday pi-

raya gelecek. Necdeti görmeden giderni 
yeceğini söyledi.. Saatiniz sekiz buçuğı 
geliyor, değil mi? Tren onda kalkıyOI', • 
halde nerede ise gelir! 

(Ar~ OOT} 

İzmitln elelrtriklerl yasası üzerinde fevkalade? bir tesir yap-
KAF;ıd fabrikasından ~hre vertımekte 

0 
• mış, ve Amerika, Kanada, Arjantin hu • Beyazıd cinayetinde yaralanan 

lan elektrik cereyanı, makineye a.rız olan sa bubat fiatlannı bir lıayli kırmıştır. İngi- gencin sıhhi vaziyeti tehlikeli 
katlık dolaYlSlle 18 saat yanmam~ ve şehir. lizce cKorn trca Niyiiz> mecmuası, buğ- bir hal aldı 
deki sınai hayat akamete uğramıştır. Arıza daydaki bu fazla istihsali, birazda hal • JY.in tafsilatını yazdıjtlmız Beyazıt' 

Şehirde resmi ve hususi inşaat devam 
etmektedir. 100 bin lira sarfile meydana 
getirilmekte olan çocuklar hastanesi en 
kısa bir zaman zarfında ikmal edilecek 
w bu suretle büyük bir ihtiyaç karşılan
mıf olacaktır. Garaj santrali inşaatı da 

bllAhare, tamir ediler~k, şehir karanlıktan kın satın alma kabiliyetinin azalmuı ne- cinayetinin tahkikatile müddeiumuni 
Buna (Husum) - Geçen Pazar gü- kurtarılmıştır. F h. nü İnegöl spor klübile şehrimisln A _ F~liketzedelere yardım işi ticesi buğday istihlakinin azlığında ara- muavinlerinden et ı me~ olmtıkta 

bir hayli ilerlemiştir. 
İzmir Belediyesinin üzerinde ehemmi

yetle durduğu mühim davalardan biri de 
şehir yollarıdır. Yukarı mahallelerde, 1-
kiçeşmelikten Kadifekaleye kadar uza
yan bir asfalt yol inşa edilmektedir. Bu 
yol vası tasi?e yukarı mahalleler otobüs 
attına dahil olın~lardır. 
Şimdilik Eşrefpaşaya kadar otobüa if

emektedir. Y<>l ilanal ediUnce otobüs 
attı Kadifekaleye kadar uzayacaktır. 

Vilayet ve Şehir Meclislerinin üzerin
de tevakkuf ettikleri büyük bir İzmir da
ası da 940 İzmir enternasyonal fuarıdır. 

Her iki meclis, hükumetimziin büyük 
· em verdiği bu enternasyonal davanın 
arb halinden müteessır olmıyarak, ge

gen senelerden daha ileri bir eser halin
<le yükselmesi yolunda her türlü gayreti 
sarfedeceklerdir. Hükumetimiz Belediye 

Pazar 

caridmanlılan arasında yapılan ıam - İzmltln hamiyetli halkı zelzele felaketze - mak lazım geıdiğ;ni .yaz!l'laktadır. dır.Ancak, katil Hızır ve yaralı Ali Cer 
piyon müsabakası 8-0 Acarlılann ga - delerine yaptığı yardım 17 bln Urayı bul - Buğday mahsu ilmin bu fazlalığı kar- rahpaşa hastanesinde tedavi altında ol . 

1 be 
muştur. Bu rakama millhakat dahil değU _ şısında. fiatla.rı_n daha fazla düşmesine duklarından, tahkikata bu sebeble mea 

e sile hitam bulmuştur. dl ~ -~~~~-~=~~==~-~~~~~~=-~=======~~~-~ni~~ıçın~~~ ili~ ~mhud~~ark~~~rici~~~e· 

C 
memleketler, derhal bir çok tedbirlere dilecektir. 

Adana T .J rkku şu faali yete geçti ) başvurmuşıar, ve buğday ihracatcııan _ wn geç vakit aldığımız ma111mata ııt~ 
~-------------~-----~---~~~~-- na ri~l~ınaka~ıl~m~~lf~n~-re~~ilHmrtarab~~mütnd~d~~ Adana ( Husu . ' y . ". . . lerınden yaralanan Alının sıhht durumu 

s!) - Adana Türk· !erde prımler verm•şlerdır. Bu vazıyet tehlikeli bir safhaya girmi11tir. 
derhal tesirini göstermi~, ihracatçılar, el Katilin sıhhi vaziyeti düzel?Mlrtedir. 

kuşu şubesi aç:lmı~ 
ve faaliyete geçil • 

mif bulunuyor. An
karadan gelen üq 
pllnörle bugün A • 
dana hava: meyda _ 

nında tecrübeler,._ 
başlanmıştır. Türk -

kuşunda nazari der~ 
lere bugünlerde baş 

!anacaktır. Bu yıl 

Türkkuşu okulu -
nun talebe mevcudu 
yüzü aşacaktır. Resim Türkk~u okulunun yeni binasını gösteriyor. 

Ola Hasan Bey Diyor ki 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktör-
lüğünden: 

939 812 
Emniy<'t Sandığına borçlu Mü Bayan Devı~ var!sle:lne UAn yollle teblilt: 
Bay Ahmed kızı Bayan Dnlll., Karagümrük Muhteslbiskenderbey mahalleal izıetatt 

sokak eskl 5 yeni 7 numaralı maabahçe bir evın tamamını birinci derecede lpotelı: göste
rerek 22.10.935 tarlhlnde 22433 lıesab numarasile Sandığımızdan aldığı 050) llra borçı 
18110/ 939 tarihine kadar ödemedltlnden falz, komisyon ve masarlfl ile beraber borç (141) 

lira (26) kuruşa varmıştır. Bu sebebl.e 3202 numaralı kanun mucibince hakkında 1era ta. 
klbı başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede rösterdL 
RI ikame~gA.hına gönderllmLt 1se de borçlu Bayan Devllimn yukanda yazılı ad.reSte öl· 
aüğü anlaşılmış ve tebliğ ya.pılamaml.fiır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi Tefat ha. 
llnde tebl!gatın llA.n sureti.le yapılmuını lmlrdlr. Borçlu ölü Bayan DevlA. m.lruçıları it' 
bu Uan tarihinden itibaren blr buçuk &J içinde Sandığımıza müracaatla murt,,Jerlntn 
borcunu ödemeleri veya kanunen tabule §ayan bir 1tlrazlan varsa bildirmeleri lhım • 
dır. Mirasçılar ipoteği kurtarmasl.ar T9J&hud başlıyan takibi usul dalrtı.'llnde durdurmaz. 
larsa ipotekli gayrimenkul meskflr tanuna göre Bandıkça satılacaktır. Bu cihetler all
kadarlarca bll!nlp ona göre harelte\ edilmek ve her birine ayrı ayn ihbarname tıebllll 
makamına knlm olmak üzere :ıceJtı,e\ Uln olunur. (102.>J 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
BUyükçckmece P .T.T. merkez blnaa1 tamiratı açık ek.slltmeye konulm~tur. Eksiltme 

21/ 2/ 940 Çarşamba aaat 14,30 da B. Postahane binası birinci katta P.T.T. Müdtl.rlllğü o. 
dasında toplanacak Alını Satım Komisyonunda yapıl:ıcaktır. 
Keşif b"dell 1350 Ura 27 kuruş, muvakkat teminat 102 liradır. 

- Hasan Pey, ben öyle 
bir adamım ki... 

. . . o.Hayatta daimi bir işe 
başlamadan ev.vel proje ha.
zırlarun. •• 

· · · Fnkat hazan projede 
değişiklikler yaptıiun va-
kidir .•• 

Hasan Bey - Anla -
dun... Neticede hiç bir iı 
vap~ descnol •• 

Tnllblcrln olbaptakl keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat temtnatıanm yatır. 
ınak üzere çalUjma gUnlerlnde mczktir Mildllrluk idari kalem levnzını kısmın&, eksiltme 
gün ve saatinde de en az b!.r taahhüdde 1000 liralık bu ~e benzer iş yapt.ı~ına dair 1da • 
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VllAyetine mfıracaatJa eksilt. 
me tarlhlnden 8 gUn evvel &lınmlf ehliyet ve 939 yılına ald Ticaret. Od&&ı Tuikasl v. 
muvo.ltkat temlna.t ma.kbuz1le kom1s,Jona mt1ra.caatları. c834• 
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F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvar]acıklan taıeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. 
Muannid lnkıbazlarda, barsak tembelliğind~, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine; Bel gevşekliği ve nde 
mi iktidarda ve kilo almakta pyanı hayret f aide.ler temin eder. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA Şurubu -
F O S F A B S O L'ftn Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEV AMJ .. I BİR SURETTE KAN, KUV. 
VET, İŞTİllA TEMİN ETMESİ ve ilk knllananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ••• 

Sıhhat Veklletinin resmt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

BATERIE İLE 

EDENLERiN 

RADYOLARINI iSTiMAL 

NA ZARI DİK1' 4 TiNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keıeye elTeri~lidir. 
Pi.terini her yerde arayınız. 

Toptan satış yeri: Jak Oekalo ve Şur. Tahtakale No. 51 .J 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktör
üğ ·· nden: 
939/693 
Ftnn!yet Sandığına borçlu ölü Bay Mlhra:ı varislerine llln rom. teblll: 

Bir doktorun gUnlDk 
notlarından 

Ku;'ak ağırlıkları 
Kulak atırlıklarında n ı.ettmemezllk -

lerde burunun ook bli7tt bir eıı.mmt _ 
yeti vardır. Küç!itıerde burunuıı arka
sındıı.kl sahada nJet.aayoıı denilen fena 
etlerin büyümesi netıoest boğazdan .ku
lağa giden borunun tıkanmasını daral.. 
masmı lntaç eder. Ve tab11 orta kulak -
tnkl hava lle bavayt harici aruındakl 
müvazene muhtel olunca kulakta aftr _ 
Jık ve işltmemezllkler meydana ıellr 
Düy•iklerde ise doğrudan doğruya bu : 
runun içinde kemiklerin dammame!l bü
yümesi neticesi veyahud 1kl burunu a _ 
yıran perdenin e~rl bulunması ıtbi .se -
beblerden ıent kulakta ağır ifltme -ye 
uğultular meydana gelll'. Kulak l.nzaları 
maalesef dalma çabuk çabuk sallh bul
mıyan tedavial müşküI otan bir iftir. Bu 
scbeble bu gibi lraz daha başlar başla
maz ~rhal sebebinin tetkiki .,.. ona 
göre derhal mfidavatın ıatblki lAzımdır. 
Gençlikte blle son derece haizi ehem _ 
mlyet olan bu A.rıza )"af ilerledikçe büa _ 
bütiln artar, o zaman haklkI bir malı.i -
Uyete sebeb olur. Her maltUlyet 1&e faa
Uyetı hayatiye Te lçtımalyemiz üzerine, 
kazancımız üzerine son derece müessir
dir. Bunun ıçin kulak A.rızalarını buru _ 
nun vazlyetln1 de nazarı dikkate alarak 
vaktinde tedniye müsaraat etmelidir. 

Onab ıau,.~ olı:uyucularm:ın ~ 
pula ;Jollaınala.mıa rica edrr1m. AUl \alıı:· 
dirde '4tekled muıc ... beıe.sı.a ~alabWr. 

Bay Mlhran, CMelkon oğlu) Boğaziçi Arnavudköy Yenlmahalle Klreçhane sokak eski 
12 Y<>ni 18 numaralı ahşab bir evin tnmıımı birinci derecede ipotek göstererek 1912/936 ta. 
rlhlncte 23091 hesab numaraslle sandığımızdan aldığı (150) lira borcu 28/8/ 939 tarl -

hine kadar ödemediğinden raız, komisyon ve tr.asnr!flle beraber borç (150) lira (23) ku. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlan -
rnak \17.ere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede g08terdlğl 1kametr 
CMıına göndc:-ilmiş ise de borçlu Bay Mlhranın GecUkpaşada Oedik:paşa. caddesinde c Yeni r:eşriyat ) 
81 numa.ralı evde öldüğü nnlaşılmış ve tebliğ yap·lamıımıştır. Mezkfır kanunun 45 inci Reden terbiyesi Ye Spor - Beden Terbi -
Inadd~ı vefnt halinde tebligatın ll~n suretlle yapılmasını t.mlrdlr. Borçlu ölU Mihran yesı Umum MüdürlUğü tarafından ayda bir 
ın!ra.c;ç;lnn işbu mm tarihinden ıtlbaren bir buçuk ay lçl:ıde Sandığımıza müracaaUıı çıkarılan bu spor mecmuasının 14 üncü sa -
ınurıs1erının boreunu ödemeleri veyıı kanunen kabule şayan blr itirazları varsa bildir _ yısı ln~:ı.r etml.§tli. 
~eler! lbundır. r çılar ipoteği kurtarmazlar veyahud baolıyan takibi usul dairesin- İçel - Mersin Ho.lkevi tarafından çıkarı.. 

e durdurmazlarsa iPOtekli gayrlınenkul m"zkü• kanuna ~Bre Sandıkça Batılacaktır Bu lan bu derglnln 24 Uncü sayısı ÇulturoTanın 
~~hetler alA.kadarlarca blllnip ona göre h;rek~t ec!Umek ve her birine ayn ayrı ihbar_ kurtul~şunn tahsia edllm~tlr. 

me t~bll~i makamına knlm olmak üzere keyfiyet 111\n olunur. (1024) i~lmızdeki Şeytan - Şimdiye kadar neş_ 
---[ - __ _ rettlii roman ve küçük bltAyclerllt okuyu _ 

1 
cuların sevgi n 9:11'ıknsını kazanan ıenç üs-

İs: an bul E elediyesi lıanlan tacı sabahatt.ın AJı·nın .. içimizdeki ,e,ytan. 
~~--------------~~------------~ a~"nl~rom~ı.~k~~vi~ra-R:araağ _ - tından itinalı bir şekilde basılarak satışa 
teı-

1 
aç muessesatı memurin ve müstahdeminine ald muhtelif clna çamaşırların çıkarılmıştır. Okuyuculanmııa tavsiye ede -

nu~tl fenniye dalre.51nde blr sene müddetle yıkanıp iitülenme.si l.şi açık eksiltmeye ko- rız. Flatı: 300 küsur sahife 75 kurtı.1tur. 
ıneı~·uştur. Tnhmln bedell 2600 Ura, ilk temi~atı 195 liradır. Şartname zabıt ve mua- Elektrilr dersleri - Yüksek tahail taıebe
hnı ~ tnfidürlliğü kaleminde görülecektir. İhale 22/21940 Perıembı gün11 aaat 14 de da- al için Manrlt Matbaası tarafından basıl _ 
ını.Yet~climende yapılacaktır. Tallbler1n l!k teminat makbuz veya mektubları ve umu- makta olan •Elektrik derslerb adlı kitab, ta· 
k e çamaşırları yıkamaya mahsus sıhhi bo~ata te§killtını cami çamaşır yıkama, mıımlamnış, satışa çıkarılmı.ştır. 
:rnu~ma ve ütüleme makinelerini ve teferrüatmı halı otomatik tesı.sat ile işler bir Reşid Paşanm hatırabn - F.st:l Bıvas 
!hale -~elcrı olduğuna dair Ticaret ve s:ınayl Odasından alacakları vesikalarile beraber Vallsl Re§ld Paşanın hatıralan "' bıraktığı 

günü muayyen saatte daiml encUmende bulunmaları. (95!) veslkal:ır Ce-Ydet Reşid Yularkıran ı&rafın,,,,.,,,. 
rı~a!;11ı cncumcnln 30/1/940 tnrlhll Te 9101753 .sayılı kararına tevfikan 1/Şubat/940 ta
d ~ n en 31/M.ı.rt/040 tarihine kndar, aömikolrun şehrimizde, Zonguldaktan do~rud.an 
ı:n ru;ya kömür getirten tüccarın deposunda va.sıt.a Q:ertnde teslim edilmek şartile, toP
nur. ve P~rakende ton satış fiatının (22) lira (80) kuruş olarak tesblt edildiği ll~n olu-

(1074) 

Is tan bul Def terdarlığındnn: 
Muhammen bedel 

IJr:ı 

Mu-yakkat temJnat 
IJra 

~ocapasada Muradiye soka~nda kliln eski 
te -15 yeni 28 30 sayılı altınçla dfikk~nı müş
nıu otelin yhmidc bir hlsscsl 

Galatad Em ti85 « 
eskı 13 a ckyemez mahalle ve sokağında . 

yeni 21 sayılı h 1 Y k anen n tamnmı 5216 292 u nrıda mevkll ve 
Ylnnlde ol hl numaralan yazılı gayrimenkullerden blrtnln tamamı, diğerinin 

r ssesı hlzalnrınd ki nuımuştur. İhale 26121940 ta a muhammen bedelleri üzerinden açık arttınnıya ko -
rın muvakkat teminat nı kbu:ıne müsadlf Pazartesi gfinfi saat on dörttedlr. Tallble
komlsyona müracaııUarı. n rlle ihale günü Mllll Emlak Müdürlüğünde müteşekk11 

(1037) 

lst~nbul Sıhhi M.:essescler 
Komısyonundan : Amrma ve Eksiltme 

Şı411 Çocuk ha.staneslnln 2969 lira 52 kur 
meye konulmuştur. uş keşif bedelll mutfak inşaatı 141 açık eksllt-

Eksiltmc 1412/940 Çarşamba günü saat 15 te 
net Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda Ca~alo~lunda Sıhhat ve İçtimai Muave-
dır. İstekliler şartname, proje ve buna bağlı dl yapılacaktır. M~nkkat teminat 223 Ura_ 
ler. hr enakı hergun kombyonda göreblllr _ 

.i.steklllcr 1940 yılı Ticaret Odası veslkaslle 2490 · 
1oe yeter muvakkat. teminat. makbuz "Yeya banka sayılı kanunda yazılı nslkalar ve bu 
az 2000 J!ralık lf yaptığıntı dnir idarelerinden mektubu ile birlikte bu 1.şe benzer en 
t.aııl.ıul Vll~yettnden eksiltme tarihinden 8 gd~ış olduklan Tesikalara istinaden İs -
rile birlikte belU gün ve santt-0 komlsyonıı "'elıu levrlvel almı~ oldukları ehliyet veslkala-

b e e . (668) 

İstanbul Deftcr:larlığından: 
lt lfocapaşa maliye şubesi mükelleflerinden Hubyar mahallesı Türkiye b 31 ornJsyoncu L. R. Sultaniye: an 

033 r 
No. da 

ma ı yılı verginiz hakkındaki temyiz komisyonunun 
bozma karan 3692 sayılı kanunun 

19/12/939 gün "Ye 0699 sayılı 
10 ve 11 inci mnddelerl mucibince tebıtl yerine gcç

(1041) met üzere llfın olunur. 

dan kltab halinde neşredilmeye baf}anmıŞ-
tı.r. Bunlar üç ldtab olacalttD'. İlk çıkan ki -
tab Sıusta Haretfı.tı Mllllye başlangıcından 
Sıvu kongresi 'ft birinci Büyük Mlllet Mec
lls1n1n açılışına kadar olan devreye alddir. 

MUU Mücadelenin ba.şlangıcında Atatürke 
UtJhak eden Reşid Paşanın hatıralan tari
hi kıymeti olan bir eserdir. ............................................ ·-···-···-··· 

Dllnkü ıiı yüzünden vapur 
ıeferleri ak1adı 

Dün sabah limanımızı gene kesif bir 
sis kaplamıştır. 

Bu yüzden Şirketihaynye vapurları 
birinci ve ikinci Boğaz seferlerini yapa • 
ınaJYUilar, bilhassa Yenimahalleden yu • 
karıya gidemem~!erdir. 

Sis., öğleye doğru hafiflemiştir. Sıs 
yürunden hiç bir kaza olmamıştır. 

Ankara borsası 
Açılış - Kapanış 9/2/194.0 ttatlan 

I.nrdra 
New-Yorıı: 

Parla 
Mllano 
~nnre 

Mm.ster dam 
Dri1.Ue.l 
Atına 
Sotya 
Madrld 
Budapefte 
BQtreı 

Belgrad 

ÇEKLER 

1 Sterlin 
ıoo Dolar 
100 rran 
100 ı.ıret 
100 tn1ç. rr. 
100 Florin 
100 Btılga 
100 Drahmi 
100 Len 
100 Peçet& 
100 PengO 
100 Ley 
100 D1nal' 

Yoltohama 100 Yen 
Sto}:holm 100 ineç Kr. 

Açıl!f..K&panlf 

5.21 
130.- 130.ll 

2.r.ı 

e.6375 
S9.1~ 
89.3433 
ın.~25 

0.965 
J.57875 
13.1~75 

23.29 
0.96:1 
1.06!5 

30.7CI" 
30.8275 

Eahem VO tahril.At 

Ergani 
Sıvas-Erzurum V 
SıvM-Xrzurum VI 

19.88 
19.31 19 32 

19.20 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumumuz parazitoloji enstitü-
süne bir asistan alınacak 

İmtihan 11/Mart/940 Perşembe günü 10 dadır. 
İmtf~ana a.şağıdakt şartlan haiz olanlar glrebmr. 
1 - AJl tabslll en az iyi derece lle bltlrml.ş olmak 
2 - Asgarl ecnebi bir dile vtı.kıf bulunmak. 
3 - 30 y~ını geçmemiş olmak. 
4 - Ziraat Vekiilctınin teşkllo.tında. en az bir sene çalışarak namzetllğlnl bltlrmll 

Te ul1 memur olmuş bulunmak. 
5 - Askerliğini bltlnn~ olmak. 
6 - Memurin kanununun beşinci mnddeslndek1 istenilen şartlan haiz olmak. Talib 

olanların imtihan gününe kadar rektfu"lüğe müracaatları (824) 

o 
Um 

Silolarımızda istihdam edilmek üzere imtihanla 
bir şef muavini bir başmakinist ve makinistle mer
kez bürosu için bir de ressam alınacaktır. Silo şef 
muavinile ressam ücreti 3659 sayılı kanun hüküm
lerine göre tesbit edilecektir. Talihlerin lüzumlu 
olan bi!cümle vesaikle 15/2/940 tarihine kadar 
Ankara Ofis umutn müdürlüğü Teknik Büro reisli-
ğine müracaatları lazımdır. (1079) 

Türkiye Anonim Lastik Şirketinden: 
Şirketimizin hissedarla!" hey'etl umumiyesi alelfıde olarak 11/Mart/1940 Pa

zartesi gilnü saat 14 de şirketimizin Yenipostane karşısındaki merkezinde içtima 
edecektir. Memcur içtimada bulunmak isteyen en aşağı yirmi beş hisseye malik 
hissedarların içtim'adan on j:f.in evvel hisse senedlerini şirketin Yenipostane kar
§lSındaki merkezine vererek karşılığında duhuliye varakası nlınalan iliın olunur. 

Müzakere rumamesi 

1 - İdare meclisi raporunun dinlenmesi ve idare meclisinin ibrası. 
2 - Murakıb raporu okunması ve murakıbın ibrası. 
3 - BiJAn~ ve karüzarar hesablarının tetkik ve tasdiki 
4 - Temettüün sureti tevzii ve zamanı. 
5 - İdare meclisi azası intihabı. 
6 - 1940 senesi için murnkıb intihabı ve ücretinin tayini. 

ŞİŞE 
Türkiye ~--. ım-------.11ıııı. 

ve CAM F ABRIKALARI 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşsbahçede fabrikamız, her gOn 7 ton be.sabile şişe ve cam lmığı 
satın ftlmak istemektedir. 

Tallblerin şartnameyi görmek için sosyetemizin Galata Perşembepazan 
Sıımur ıokağı le hanındaki bnrosuna mnracllat eylemeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye .konulan Si}: 
1 _ Manlaada Kum çayının bir tahllye yat.aAı ile Marmara gölüne akıt.ııması ame_ 

ıtyatının ke§if bedell (191.114) lira 57 kuruŞtur . 
2 _ Eblltme 19/2/1940 tarihine nı.stııyan Pazartesi günü saat 15 de Nnfia VcklUetı 

su lşlerl Reisllği su ek.sllt.me komisyonu odaaındn kapalı zarf wıullle yapılacaktır. 
3 _ İstekliler, eksl.lt.me şartnamesi, mukavelJ projesi Bayındırlık işleri Genel şart • 

namesi, fenni fartname ve projeleri 9 Ura 56 kuru' mukablllndc Su işleri Reisliğinden 
alablllrler. 

4 _ Ebllt.meye girebilmek için istekllJArln (10.805) Ura 73 kuruşluk muvakkat te -
mtnat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en aı: sekiz gün evvel ellerinde bulu • 
nan ve.s1kalarla blrllkte blr dilekçe ile Nafia Vekru.etine müracaat ederek bu ~e mahsus 
olmak üzere vesika al.malan ve bu veslkayı lb!'tlZ etmeleri §arttır. 

Bu müddet içinde ve.slkn talebinde bulunmıyanlar ekstltmeye iştirak cdemezl~r. 
5 - İsteklilerin tekut mektublannı 1klnel maddede yazılı santten blr saat evveUne 

kadar Su işleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lfı.zımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (578> 

Kars V allliğlnden: 
hrl 1 kt ık Birlik Mühendis ve MüdürlüğU münhaldlr. Tallb. 

300 lira ücretli Kars ıe e e r • 
lerln evrakı milsbitelerlle birlikte Kars Vlll\yettne müracaatıan llfı.n olunur. c6lb 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 
Mt.:lıammen bedel, muvakkat temJnat n miktarlan ile cinsleri aşağıda. yazılı a~nb 

trnersler her Uste muhteviyatı ayn ayrı ihale edilmek üzere 23/2/1940 t.o.rlhinde cuma. 
günü saat 15 ten it.ıbarcn -ye kapalı zarf usulu ile Ankarncla idare binasında satın alına-

caktır. 

:Au lşltr• rırmek ı.sttyenler hizalar.~dn gösterilen muvakkat temınnt lle kanunun tayin 
ettlğ' vesikaları ve teklltıerl aynı gun saat 14 e kadar komisyon relsliğlne 'fermelerl 
Jlzundır. 

şartnameler 312 kur\14B. Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir veznelerinde Atıl. 
maktadır. (966) 

Bc·her!nln muhammen Muvakkat 
Liste Miktar beden teminat 

No. adet cınsı Ura Kuruş Lira Kunıt 

1 111.70C carı hat knyın traversJ 2 25 13.803,-
2 10 000 Köprü t.raversl me~e 6 2; '-375,-
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iç ve dış B A S U R M E M E L E R i N D E, Basur 
meme:erinin her türlü iltihapl~rında, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

... _. RE K TA PAT 1 ş1FA~blaENtN "' ·' 

Anadolulu bir Türkün tesis ettiği Ticarethanenin 

dünvavı kaplıy•bilir. İfte •İze en ıcüzel bir 

Ali Muhiddin Hacı Bekir Şeker ve Lokumlarının 
nefaseti mcmleketimiıde olduğu kadar Avrupa ve Amerikada 

dahi iıt.har etmiştir. 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
· Ticarethaneleri 

Merkezi: 

PBOTEjiN 
FREtı1 Gi ve BELSOGUKLUGU a.fetio~en .koruyan 

yegane ılaçhr. 

~ ÖKSÜRÜGE ve NEZLEYE EN MÜESSiR .. 

ONAR P S ERi 
J<~czeneıeraen ·ısrarla ısteyiniz. 

>Satış Merkezi: EMiNÖNÜ ECZANESi 

SON POSTA 

Dr. IHSAN SAMI ;ı 
Gonokok Aşısı 

Belıo~uldutu vo ihtilatlarına karşı pek 
teıirli ve tnzo a;ııdır. Divanyolu S.ıltıuı 

Mahmud türbui No. 113 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun aantlml .................... ..... . 

sahile 400 i.:aruf 
sahile 250 )) 

sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahileleT 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktardt~ ilan yaptıracaklar 
ayrıca tenzllatıı tarıtemizden lst.ifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilanlar için ayrı bir tarJte deıpiş 
edilmiştir. 

son Posta'nın ticari Ufınlarına ald 
işler için .ıu adrese müracaat edil
melidir. 

iıaııcıltk KoHektif ŞirketJ 
K'l lıt<am::-nzı!cle Han 

Ankara c~'lddesi 

............................................................... 
Son Posta .l\fathaası 

Neş:.-iyat Müdürü: SeLim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞ!..K.LIO}L 

1 

Şubat~ 

Son Posta -YevmJ, Siyasi, Havadl.ıı Te Halle pzetd 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ..,e 
resimlerin bütün haiklatl 
mahfuz ve gazetemize aiddir• 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. --

TÜRKİYE 14ıJ0 750 4:W 
YUNANİSTAN 2340 1220 711) 

ECNEBİ :.!.7vo HüU 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Kr· 

160 
210 
aov 

~ 

Gelen evrale geri verilm•s. 
ilanlardan meı'uliyet alınmas. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lizımdll'. 

.~ 

c······Ti·-;;·A·ı:··R .. ö .. L.AR·-·) 
Şehlı tiyatrosu Tepebaşında dram tısmınd• 

aQ&m aaat 20,30 da 

O Kadın 
tnıkl.ll cıı.dde.sl komedi k:ı.mımda 

Otindüz saat 14 te 

Çocuk Oyunu 
aqam sıı.a.t 20,ao da 

Oğlumuz 

Balk Opereti: Bu aqam 1 da 

La Maskot 
. 

Geyve asliye B. Mahkemesinden: Geyft 
nirı istasyon K. den P. T. T. memuru ~ 
Yiltit tarafından M.aleyh istanbulda Büyü1' 
adada poll8 mürettebatından Konyalı Ab 
med nezdinde mukim Nuri kızı Feriha Yl 
ğit aleyhine açılan zina sebeblle boşanrıı• 
davasının Geyve asliye hukuk mahkemeslll 
ce tcra kılınan açık duruşma ve muhake 
mesinde: 

Müddeialeyh Ferlhanm ikametgahı me~ 
hul olduğu için kendisine llfmen tebligat yfl. 
pılmış ise de, mumaileyha işbu tebligata rı:ıg 
men duruşmada hazır bulunmadığından bal' 
kında ittihaz olunan gıyab kararmm da.tıl 
ilanen tebliğine karar verilmiş olmak.b mu' 
hakemenin muallak bulunduğu 20/21940 gil· 
nünde bizzat mahkemeye gelmediğl veya bit 
vekili k:ınunt göndermediği takdirde mah 
kemeye gıyabında bakılacağı tebliğ yerin' 
kaim olmak üzere ilan olunur. {24244) 

Güzel 
Olmak 

• • 
iÇi 

Her 'eyden evvel sıh· 
hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgiln bir cil· 
de malik olmak lizımdır. 

KREM 
PERTEV 
ıizin de cildinizi gft· 

zelleştirir, guddelerilıi bes· 
liyerek canlandırır • 

1 40 senelik bir tecrübe mahaulil olan KREM PERTEV tertip 
ve yapılı~ tarzı:.ıdaki incelik dolıyısiyle, tenin fazla yağlanma
aına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sabhr. 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden üç motörltl • Deutscbe 
Lnrthımsa > tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava batlıırı ile. monta· 

zam irtibah temin etmektedırler. 
Her türlü iznhııt ve biletler i9in 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tnyyare biletleri snt1 ~1 Umumi acentasınR müraca1ıt olunmalıdır. 
• Telgraf adresi : HANSAFLUG, Galata Rıbtımı 45 Telefon : 41178 

,.,. Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
\... Hakkı Katran Pastilleri de vardır • .J 


