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are erza ın a ar Günde 300 ton 
pikdeınir 

elde ediyoraz un azam i e in u u Karabük fabrikaları Umum Müdürü General Seyfi F• demir ve çelik fabrikalanmızın faaliyeti hakkında 

ınler göğUs göğilse ven~~:-!ı~~~~~=t:rtta bulundu 

bıçaklarla dövüş- rlar§~~:i§r~:t1fE 
fabrikanın faali.Yeti hakkında fU beya. 

Yalnız Summa cephesinde birkaç ileri mevzie giren na:ı_:_ı:~::ız iyi bir mesai yo-S fl k • F, h !undadır. Her memlekette olduğu gıbi a-

O V g e er İ ıncf İn atfının istinad noktaların Ja ğır sanayi ilk zamanlar bütün randıma-

t k 
~ ./ J ld h U ı nını veremez. Bu yetişnıif işçi meselesi 

ev ;, e i iler, arb şiddetle devam edı·yor dir, fakat ~yam ş{ikrandn' ki çok i)'i bir 
maden ccvh<:'rine mali~ aynı suretle 

Bı.nlerce Rus o"lu .. su .. ve -T·-··a-.. h ..... t .... e.-... 1 .... b ...... a ..... h ...... ı;r·-·· ~~~uv~~~~~~eib:s~ı;ı!::e~~v;~ 
esaslı ve mühim bir ihtiyacını karfllaya-

onlarca tank ~n harbi te~rar -~-v-em=~=(:=~~eb=~-~-~~~~=-)-~~~~G=m=~=S~~~i~~ 
hatları önünde yatıyor şiddetlendi Diri olarak mezara 

f Bombardımanlrırdan yanan Ftn §eh.irlerinden iki gôrllnil§ 
lan Londra, 14 (Hususi) - İngiliz tebaa- amelesinin teshill içtn hwusi bir büro 

nı~ Fin ordusunda gönüllü kaydedil- açılmıştır. 
:!;lerıne müsaade edilmiş ve kayıd mu- (Divamı 8 üncıl ıayfamuda) 

Tünelbaşı cinayeti 
esrarı henüz çözülemedi 
Kapıcının ifadeleri birbirini tutmuyor, kadının kimin 

tarafından öldürüldüğü tahmin edildiği halde 
erkeğin katili keşfolunamıyor 

~!::~1;rv:::r t:fı~~11:: gömOldOğll söylenen adam 
Tahtelbahir/erden ikisi 
diln akşam tahrlb edildi 

Davet üzerine cenazeyi tabutlukta muayene 
eden doktorlar neler anlatıyorlar? 

P zar günü Ue-
LOndra, H (H~) _ 11 tahteJı.. küdard · 

bahitlerf yeniden faaliyete geçmişfenliT. dcr.e mezarı nda 
Yalnız bugün üçü İngiliz olmak üzere 7 ganb bır ~ d ~ 
vapur batınbnıştır. Bunlardan dordü bi- cereyan etmiş, g~ 
taraf devletler vapurlarıdır. Batınlan mülmek üz re <>
vapurlar arasında (3500) tonluk bir la- lan bir cen zc öl· 
veç vapurlle, bir Norveç vapuru da var- mediği iddıa oıu
dır. Aynca kafi e haricınde sefer eden narak tekrar m~ 
C:Urciya imıinde 5600 tonluk bir İtalyan zardan çıkarıİrnış-
vapu.ru da mnyne çarparak bat t tır. Yaptığımız tah 

(Devamı 3 üncü s.:ıyf am.ız::J ır. ~kata göre h&dJse 
ı şoyle cereyan et-

e 

mıştlr: 

Üsküdarda Ağa 
camisinde Hay- Marango,ı Mehmed 
rettinçaVU§ ma:hallesinde, Kabile soka-

ğında 7 numaralı evde oturan marangc.z 
ehmed isminde bir şahıs bit haftadan

ben griptım yatmaktadır. Son gunlerde 
sıhhl va ıyeti vahamet kesbetmıı, hasta
lık menenıit alametleri gostermı~ ve 
marangoz Mehmcd vefat etmiştir. Cese
di muayene eden nöbetçi belediye hekı
mi defnine ruhsat vennış, Pazar günü 
marangoz Mehn cd son vazifeyi yapmağa 
gelen arkadaşlarının, cşinın, do.,tunun 
iştirakile evınden kalclırı 1arak, cenaze 
namazı kılındıktan sonra Billbüldere 
mezarlığına götürülmüştür. 

Cesed, mezarlıkta tabuttan çıkanlmış, 
bir hasıra sanlarak mezar.ı indirilmeğe 
çal1'llırken, vücudün henüz harar~tll 

(Devamı 3 üncü ı;ayfadtı) 

Hitler Amerika Hariciye 
müsteşarını kabul edecek 
Roma, H - İtalya hariciye nazırı 

Kont Ciano dün aqam Amerika büyük 
elçisi B. Philipps ile uzun bir mfillbt 
yapmıştır. MUlakatta Wellesin ziyareti 
meselesinin gö~ldüğü ve umum.t _... 
yahat hakkında fikir teati edildiği bildi· 

·na ve Pirede Türk 
ünü nasll geçti? 

rilmektedtr. (A.A.) 

Zelzele felaketzedelerine yardım için 

payitahhn aristokrat ailelerine mensub 

(Devamı a inci sayfada) 

Balkan iktisadı Atinada dağılan 
rozetlerden 

kızlar ve kadınlar vazifeler aldılar, 

hatıra cetvellerini 575 bin kişi imzaladı 

konferansı Mayıst Atina. 15 (Husus! muhabirimizden) -ı 
Atinn ve Pirede Anadolu :felaketzedele- 1 r;ı· ·rı 

Belgradda toplanıyor rine yardım günü çok heyecanlı oldu: t· • :t 
Cumartesi günü sabahleyin dışarı çıkan-

Paris, 14 (Hususi) - Mayısta Balkan tar bütün payitaht sokaklarım Türk -
devletleri arasında iktısadi bir konfe- Yunan bayraklarile donanmış buldular. 
rans akted.ilecektir. Belgradda toplana- HWk~etin ~ugün~ Anadolu feliketze
cak olan konferansta Balkan devletleri delenne tahsıs e~ bulunması, halk a
arasında daha sıkı bir iktısadf t~riki rasında göğüs kabartıcı tezahürlere ıı .. 
mesai esasları kurulması etrafında mü- beb oldu. 
him müzakereler cereyan edecektir. Türk dostluğunu bütün kalbi ile be-

(De, anu 8 inci sayfada) nimsemiş ol n er Elen vatandnş.ı payi-
_. •••••.• - ............................. ·-·-·-·· taht nnzır Kociasın idaresinde teşekkül 

B U G Ü N eden komıtel re gönlünden kopan yardı-

H 1 d 
' mı yapm ır 

atıra ar arasın a Atinan n her kô esme konulmuş olan 
-·- masnların b nda payitahtın aristokrat 

Sadrazam Hakkı Paşa ;ı Jerln n ub kızlar ve kad nlar va-
üe alnuş r. Y rdımda bulunan her 

YA Z A N b mm yakasına Türk ve 
OstaJ ı gö ter n rozetler ta-

Halid Ziya Uşakhgil (Devaım 8 inci sayfada) 

(Afna~a TUrk gUnUne aid 
resimler 6 ncı sayfamızdadır) 

[Bugün 6 ncı sayfada] 
yardıma iştirak eden bir Ef:zu.nu.n 

oöasüne rozet ıakıtırt.en 



Her gün 
-····-

Sıbze ı1e meyva hali 

~--Y•zan: Muhittin Birıen _ 

la stanbulda yaş meyva ve sebze hali 

kurulmazdan evvel, bugün bu müc!S
aeae içinde yapılan işin nasıl görüldüğü
nü bilmiyorum. Herhalde parlak bir şe
kilde olmadıjı muhakkaktır. El;er bu
günkü hal, İstanbulun yaş meyva ve seb
ze piyasasını hiç olmazsa şeklen biraz 
tanzim etmi§ bulunuyorsa bundan evvel
ki vaziyetin çok acıklı bır facia olduğu
na, iÖlerimfai kapayaraıt inanmak zaru
ridir. ~ 

Fakat, biz ıeçınişi bırakaıım da b~-ı 
günkü vaziyete bir bakalım: 

İstanbulda bır yaş meyvn ve sebze 
hali vardır. Bütün dünyadaki haller gi
bi bu halin de ifa edecegi bır ' azifcsJ, 
tem.in eyliyeceği bir gayesı olmak :icab 
ettiatni göz.önünde tutarak bu vazıfenin 
ve bu gayenin nelerden ibaret olabilece
ğini du§Ullüne.k §U noktalan gözön:ine 
koyabiliriz: 

l - Hal, İstanbulun ya~ meyva ve 

Beslmlt Bakale ı 
SON POSTA 

= Hayat terazisinin orta noktası -== = 

Şubat 15 

Sözün kısası 
Sade Şıpka ve 
Plevne mi? 

\..:_~----- E. Ekrem Talu 
~ rzincan felaketzedelerinin, dost· 
~ ça ve insanca, yardımlanna ko

şan İngiliz dostlarımızdan bazıları J..011• 
dradaki Türk - İngiliz komitesine gön• 
derdikleri para veyahud ki eşyaya bir de 
mektub terlik ediyorlar. 

Bize karşı candan bir sempati ifade e
den bu mektubların içinde çok şayanı 
dikkat olanlan var. Hele geçen gün bl• 
zim gazeteJ.cre de intÜtal eden bir tanesi 
bende derin bir heyecan uyandırdı .. 

cŞıpka ve Plevneyi hatulıyan miltc• 
kaid bir ilıtiyardan küçük bir iane: Bır 
şilin! .. > 

Şıpka ve Plevne!. Yakın tarihimlıuı, 
daha ziyade zaferi andıran iki şanlı mağ· 
lt1biyeti.. lqıhir bir üstünlüğe, hiyancto 
ve ihtilale z~bun olan kahramım ordu· 
muzun iki büyük hamaset ve ccl:ıdet 

destanı .. aradan altın~ bu kadar yıl geç· 
tiği halde, yabancı ruhların üzerinde ha· 
la tesirini muhafaza eden ikı müdafaa 

sebze toptancıhh.ru en ehven masraflar- Her harekette fena bir niyet sezen adam Ne fazla inanarak aldan, ne de mütemadiye\1 şüphelene-
•• k h ~ d' _,_. t mil l" lmak h t t a harikası .. bun1an, kendi içimizde hatırlı· la ve en açık bir ticaret nizamı irmde fenRlık yapmaya en fazla müstaid olan adam- re ayatı r>en me z\:uır e , vazene ı o aya er -

:ı d zisinin orta noktasıdır. yan acaba kaç kişi var? 
bir yere toplıyacak ve belediyenin tan- ,=ır=. ::::::a--==-=---~-==-=-=S:::llr::::ıı=-=ıı-=====--==:::s::::ıı:::::======--=-=---=-----=-==-=== İngiliz mütekaidinin kadirşinas ifa· 

~:~ş~~if:~~; ;~i::;ffg~~~:~::;?~ 
tanbul tçin bir nevı sıhhi korunma cihazı Gandlnln r·················· .................... ._ .............. "'\ On bin ze11clgi tanımızın sayısız mısraları arasında ayn 
haline gelecektir. H u b. f k = /dere eden adam seçi yapabilir miyiz? Bir yabancı onla .. 

Bunlar, bütün dünyanın hallerinde Amansız rakibi erg n ır 1 ra nn hepsini bellemeyip te hayranlık duy-
hikim olan esu şartlardır. Gandi'nin en a- -- Cenubt Afrıkaı.. gusunu yalnız iki tanesine hasredebilir. * mansız siyasi ra- Sizin gibilere ınah1m değil da Zambezi'de sıt Lakin biz, şöyle rasgcle saymaya koyul· 

Bu ıartlardan fazln olnrak İstanbul kibi. muarızı res- Kendinde keramet olduğuna hf'r- malı bir bataklık sak yekfınun azametinden ürkeriz. 
halinin göreceli başka bir ı§ daha vardır mini gördüğünüı kesi inandırmak iıtiyen bir softa biT mıntaknsı olan 1 Ş1pka ve Plevne.. evet! Oralarda te-
ki o da şudur: ve Hinwtan hal- uşak tutmU§, uşağa tembih etmiş. Kaprivide kara - celli eden makus taliimize rağmen bu 

İstanbul, Tilrkiyenin en büyük topla- kının 77 milyonu - Sabahlan odamın kapısını vu- kolunu kuran ko- iki ismi ebedileştiren biziz. Fakat bu ;ld 
ma ve dağıtma merkezidir. Bilhassa yaı namına ıöz söy - nıp beni uyandıracaksın, saatin kaç, miser Britz tak - lmücevher, Türk tarihini s:isltyen paha 
meyva ve sebze bakımından İstanbul, lediğini. onlan havanın da güzel, yahud f.?1ıa otdu- riben do~z bin !biçilmez, göz kamaştırıcı §emsenin orta-
bi.zzat çok büyük bir müstehlik olduğu temsil ettiğini id- ğunu, habcT vereceksin. kllometrelık bir sında bizim nazarlarımızı o kadar ehem· 
eıöt, eerek fimali Türkiye için, gerek diaı eyliyen Müslümanlar cemiyeti re- Uşak ertesi sabah, softanın kapısı- arazide 'O bin miyetle celbedemiyor. 
ihracat için en mühim merkezdir. Eğer isi Mehmed Ali Cinna'dır. nı vurmuf: ye.rliyi idare et - Şıpka ve Plcvneden önce ve sonra 
fÜ.n(ln birinde - pek yakın birkaç ienı Mehmed Ali Ciıuıa da bir avukattır. - Saat iki (alaturka) demiş, Jıalıa mış. sırasınd~ d~k Türk yiğitliğinin u~viyct ve aznmetin'1 
içinde - Türkiye, portakal ve elma gibi 1876 da doğmuştur. 1906 da Bombay da güzel. torluk,. polıslık, işaret eden, teyid ve tebid eden dnha ne 
bir takım meyvaların ve bunlarla birlik- baro"suna aza seçilmiştir. 191 O dan be- Softa i~criden bağıTmış: iıAkimlık ve ha - isimler var! 
te buı yq sebz.elerin kuvvetli ihracat I ri de imparatorluk t~rii meclisinde 8 • - Saatin iki, havanı4ı da 9ilzeı ol- pishane gardi - İ . 

emlek tl lnd b" . 1 ks b 4., d .. ~ 'ı.. ·...ı 'b"l 1• nl w tmi t" stanbul fctiıınden, Mohaçtan, tutun. 
m e er en ırı o aca a u ....,e zaJır. ~u uı"m gı ı erce eıasen '11'.a um- ya ıgı e !_lr. Karstan, Dümegedcn, Çanakkaledcn ge· 
mutı.aka İstanbul tavassut edecektır. Bi- ı dur. İn 
lim için en 'büyilk müstehlik olan Mer- ret kaldı. Ertesi sabah gene uyandınp santfn Bir Fransız papazının çerek tft Sakaryaya, önilne, Dumlupı.-
~ Avrupa ile olan muvasala yollan-! İş böyle olunca, yani hem tacirlik, iki ve havanın güzel olduğun~ 1ıaber I d k "' l nara gelıin .. her ismin üstünde hayretle 
mum ink~ on seneye varmadan, bir 

1 

hem komisy~nculuk fonksiyonları ayni verdi~i zaman softa d,ı bir gün evvel J e a ar ıgı ve huşu ile durun. Alicenab İngiliz dos-
90& lflerln Tuna üzerine doğru yol de- insanlarda bırleflnce, Belediyenin yap- söylediği gibi: Roma üniversitesi profesörlerinden tuınuz Şıpkayı ve Plevneyi habrlarruı; 
liftireceğinl pteriyor. Şu halde, çeşid mak istedil'i en büyük iş, bir kelime m- _ Saatin iki, lıavamn da güzel ol- : Bemard Geottroy adında bir Fransız ra- onların yüzü suyu hürmetine bize karşı 
n mal bollulu bakımından da kuvvetll kılabından ibaret ka1mı§ ve bunun neti- du{Ju bizim gibilere mat~mdu7'. bibi geçenlerde vatanı uğrunda can ver- sevgi beslediğini anlatıyor. Ya, dahasını 
olan htanbulun coğrafi vaziyeti, bu cesi olarak halin ticarl muamelelerinde Demiş. miştir. Bu rahib tayyare müllzimi idi. bilseydi?! 
memleketi Türkiyenln en büyük ihra- herhangi bir defişiklik vukua gelme- Uşak daha ertesi gtin gene l:apıyı Ha~b ~ıkar çıkm~z ~omayı terkedert>..k ı Bir Fransız darbı meseli: cTarihlerl 
cat merkezi haline getirecektir. Memle- miştir. Sıhht şartlar bakımından halde • vnzı!esı bnşına gıtmışti. FevkalAde ma - olınıyan milletler bahtiyardır!> der. 

b vurm'll.§: 1 
kette dikilnUt ve dikilmekte olan porta- ir salAh olup olmadılını anlamak ~çJn - Saat iki, hava da güzel. 1 ıumat sahibi bu:l~nmasıyidolndyısıilın·ıe sefa- Hayır .. bin kere hayır! Tarihi olmıyan 
kal n elma afaçlarımn miktarına bakı- hali ve etrafını bir kere gözden geçir- Dem~, softa ba.ijırmı~: i rethanelerden bırıne ta n c. . işse de miLlet bedbahtın bedbahtıdır!. 
lınca, Türkiyenln, yedi, sekiz sene sonra, rnek kafidir. S ti lk' h • . l 1 : cepheye gitmekte ve tayyarecılilcteki va-- aa n , ı, avanın. a.a guze o - ı . . 
ıenlt ihracat yapabilir bir memleket o- Meyva ve sebze ticaretine hareket ko- cluğu. bi.2Jlm gibilere es~en malt1"11- I zifesini almakta ısrar etmıştir. 
lacatı §iiphesbdir. Şu halde İstanbul laylığı, masraf ehveniyeti ve billıassa d Bundan yinni gün kadar evvel ayni -······ .. ••••••• .. ••• .......................... - .......... . 
halinin bu bakımdan da oynıyacağı bil- ihracat bakımından kolaylık temini nok- u~şak gülmüş: bölükte bulunan bir tayyareci yüzbaşı _ Yugoslavgada birçok 

Nehirler taştı 
..ı. .... bir rol vardır. talanna ıellnce, 9Qk. f{lkür bunlardan . . . . -· . tehlikeli bir vazife verllmıaür Y" 'YA . . . hi kt B·-ı İsta b ı · k 1 ı - Sızın gıbılere malilm dc9ıl ışte, sına . . ~ · uz-
Şunu da kaydedelım kı, bu hal tesıs ç eser yo ur. ı"'m n u ıs e e e- . ~· . . . bap evJıı ve ilç çocuk aahıbi idi. Papaz 

edilirken onun tesisini lcab ettiren se- rlnin baıında mevcud olan yüksek tari- : demiş, ~aat ikı decnl, uç, hava da gü· ı bu tehlikeli vazifeye evli arkadaşının 
bebler arasında, belediye edebiyatı, bir feli hamallık sistem! halde de aynen : zel değil, ya~muTlu. gitmesine mlni olmUJ, onun yerine ken- .. :;:ıg:~~ 1 ~ (~.A. k - ~u~artın çö-
de ltabzımallann zulümlerinden :nüs- mevcuddur. Nakil bakımından hal, ma- \,.. --··~ disi gı"tmiş ve ~ktan yarım aaat ""'nra zu b'e:~ze~eb.ırço nek rl r aşmış 
tah_,,, k" · i t"d t kl" · bil h - z 00 000 °"' ve ır~""" mum ıt mınta a an sular :1w kurtarmak gibi. kendi gayelerine ınenın en P ı a te mm e enuz igfr id haltına J . Almanlar taraf1ndRn dtlş'.lrülmil.§tür . rr tın" ti 
" vazifelerine yabancı olan bir davayı, lcad edilmemiJ oldulu devirde yaşıyor. Şimdi Fransız kiliselerlnde istirahati 15 ı ~ w e ış r. . • 
diline vird edinmişti. Demek oluyor ki Bu hal ve belediye resimleri de hesnb e- gül fidanı dikilecek ruhu için Ayinler yapılmaktadır Dıge:· tar=-ıftan ~ımalı Yugoslavyada 
bu hal, tesh edilirken, Belediye üzerine dilince g5rülür ki hal, ucuzluk değil, Felemenk gazetelerinden biri mühim • mebzul surette kar yağmaktadır. 
- bittabi ~lğıd ü~tünde ve do,5tlarm aJ1ş- pahalılık yapan bir müess:se. .oluyor. bir haber neşretmektedir. Alman ordu
verlfte gormelen için - böyle husust bir İhracat bakımından halin gordüğil vazt- ]arı baskumandanhğı Zigfrid hattına ve 
davanın müdafaası rolünü almıştı. Bn- fe, mümkün olan b<ltün güçlükler:· te- bahçeı.:rine dikilmek üzere Kanunusa -
yilk bir dava, halli Belediyenin vazüele- minden fbarettfr. Hal o kadar dardır ki d F 1 k 1 k 0 eselerine tam 

H olivudda bir saat içinde 
boşanıp evlenme İran - Japon dostluk 

muah~desi 
. --1 . -> ,_ • • 1 b 1 h ni e e emen ç çe m ess Sinema yıldızı Ed Best Am rik d rl \,"UJIJ esmu~ ouıııyan bir ış, fakat, ne 1 ıçınde ~ın delfl, insan arın ~ e a- 100 000 "l fidanı ısmarlamıştır. Bu gül na • e a a 
yapalım, Belediye bunu da sırtına yük- reketine yer bulunamaz. Halbukı Jhra- ' 

1 
gud ~ 000 dedi ilk parti ola- Hevadoda, Lu Vegaada aulh mahkeme- Tahrcın 14 (A.A.) - İran - Japon 

lenmekie tereddüd etmemişti. cat işi, ıeniş mantpQllsyon dairelerine, fidan ann ~n ' 
8 

' sine gelerek, davasını k.azanmıı Ye ko - dostltık muahedesinin tasdiki hakkın -* depolara muhtacjtır; bütiln bu işlerde rak aevkedılmlftir... cw, aktör Herbert Marpldan bopnnuş- daki kanun. IA~~ . İran parlimen· 

" " makine kullanılınuına ihtiyaç vardır. lekete sokarken onları ne kadar karika- br. İlAmını aldıktan aonra dıprıya çık- tosun~ tasdik edilmiştir. Bu muahe .. 
Şimdi bir de bugunkü. halin vaziyeti- Birçok fey\er arasında meselA, soğuk ha- tür haline getirdiğimize bır nümunedir. nuş., mahkeme binasının etrafında yak _ de Şahınşah tarafından da ~dik o .. 

ne bakalım: • va depolan bir hal için en lüzumlu tesıs- Çünku bu hal, yalnı~ varidat almak kas- tı'1 sigarayı içip bitirinciye kadar dbla~ lunmu~tur. 
bk~;!en evvel bu yaş. meyva ve s7bze lcrdendir. İstanbulun meyva ve sebze tile yaratılmış bir müe.s..c:esedir. Fecii iU llllf, tekrar IDllhkeme 1&lonuna ıtrerek, ................................... ------...... - .. . 

' ticaretini hangı. şartlar içınde piyasasının tanzimi her §eyden evvel bu ki onu dahi hakkile ifa edemiyor! •orada kendilfııi beklemekte olan Holl - T A K V 1 M 
!:f1J'O~ buıiln de aynı şartlar devam soğuk hava tesLlatına muhtaçtır. HUl!sa hal Lôtfi Kırdar için, diğer vud sinema kumpanyalarından birinin 
ma~ba ::~ da işler ka"bzımal ve Vesaire vesaire... bir çokln,rile birlikte, bilhassa i§tignle direktörü Wallf'Ia OO!upıu" Ye mahke- SUBAT 1 

z e en iki nevi mubadelc un- * bi d meden onunla kan koca olarak ,.,1r-.ntır 
surunun elinde idi b gU d - 1 dl değer r mevzu ur. r ...... ~ · Rllllll MiM 15 Arabi .. .,. ' 
Bu mübadele ' u n . e oy e r. Kararı.mm verelim: İstanbul hail, bi- _ il ı , . l'D. , Bütün bu anlattıklannıu bir aut içinde 

unsurlan eskıdfr. Bunla- zim Avnıpanın bazı iyi §eylerini mem- (A(,,uhillın VUı119•1\ cereyan etmiftir. 
nn yerlerlnı modern mübadele organla- =;;::::===============:::=::::;:;;:;;;;::;;;;;;:;;;:;:=:=;;;;:;;:::;;;~;:;;:======::=======.:~ 
rının ge\mest llzımdır. Fakat bunu va- ~ 
pacak olan hal değildir. Men'.ıleketin • u
mum! bünyesinde bir takım değişiklik
lerin bir araya ıelmeailedlr ki bu iki un
IW" ortadan kalkabilir. Bu iatlhale olma
cbkça bunlan ortadan kaldınnak tarzın
daki Beledl79 iddiası yalnız akamete 
mahldhn bot bir sözden ibaret olur, Nl
tektm, halde Mı bakımdan yapılan en 
bQ~k }nıçıilb 4- ltab}.111'\al isminin ctilc-

1 STER 1 NAN, iNANMA! 
ntırlan nin M ıori.rtm 14 ünün, 21 lfU1'nıUrtcıdan U f.hıiln 1'e 4 J:ıım 

konıervenin t-x11ı.amtn bozuk ~ görl.lltnAftllr.> 
DflnlrO. ~azetelertn tehir haberleri arasında fU 

okumupunuzduT: 

c- BeledfılHe -.ıhteUj gıda. madde!eri etrafırı..da yc:ıpı

laıı kld8"lyalojlt .uayene neticmncı. 49 salamdan n ıi-

Bu vaziyet dahilinde pbir ballcınm 9tın alacalı gıd mad
delerinin ta~ellğine n safiyetine :bıanmeanın kolaylıkla 
mdmkfln olduğuna: 

1 S T li: R I S :T ·E ~ 1 N A N M A 1 .. ~ • 
car koaıilyoncuı iaıniııe tahvilinden iba- '--------------------------~~;...;,;; ________ _;_...;._.:;__J 
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Diri olarak mezara 
gömDldDğU 

Almanga Soogetlerle j Muttefilderin muzaffer Silylenen ıd1111 
. ı_ A t J .&, .. A ılmlSI için 4 ~ ı ı.ı aıWa> • Yeni ıagialara dair 

as1e,erı euaı ııı amile ihtiyac var ~ n: ::-.= Yazan: ..... ....,-. 

b • •t • J Af kt t • Meımı.ctJn aJmedfil neUclliDe nnrü, s on ıtınierin sfyul ,.mklerln ır ı ııa a e mı"'... ~!~tatıııc::;: :: = a!rıu ..... - 1ıoledı,. - biri de AlmonJa • ııo.,.; Y gün i&Jledllt bir nutukta demiftlr tt· ber ,andermlflerdir. Rı.wya arasında aktedilmlf oldufu tddta 

Londra, 14 (A.A.) - Ddy Exprea 1 barbl,.t zabitleri arumc1a tanzim edil- ı.mtte&ıerin muzaffer olmul İ~ ll'llteftffanın ailetılnhl ldclialanna g6- olunan tedafill esasa mfiltenid ve mü-
lbetainin Kopenhaı muhabıri bildiri- mif oldulU rivayet edilmektedir. Alman- dört eaub amile fhtiyac vardır: ~ bqdokt:ıru, mezar bqma dud bir sabaya şlmi1 ittifak pyiuıcbr. 
JOr: yanın Fnmaya ve İnglltereye karp yap- 1 - Daha flmdiden muaz7.8Jll bir ma- imtina etmif, nfhaJWt bir dl- Bu iddiaya (Öre müttefikler Sovyet Ru-

Berlindekf bitaraf membalardan ge- maJı1ta oldulu muharebe, cOkyanuslaTa hiyet alan fnctllz muharib kuvvetlerinin ler ~ediye hekimi, doktor K.eletJaıı ve yanın timall A vrupadaki teftllil hare -
len haberlere &öre Almanya ile Rusya, ve Garbi Avrupa• ya mflnhasır kaldıkça 16ratle artınlmuı. opera Muhittin ptirtilmlfttr. btine fiilen müdahale ederlene A1Jnm. 
bir cmahdud asker! tedafüi iüllf• aktet- bu mubvelenamenln bu muharebeye 2 _ Mühimmat imalltının fevbllde Gene ayni iddlılara a&'e, doktorlar: ya Sovyet Rulyaya, pyed ayni devletler 
lllişlerdir. bir gQna taallaku olmıyacaktır. tezyidi. - Kurtulmak i1midl vardır! Balkanlarda Alman menfaatlerine tecs-

Bu itillfname, harb İskandinavyaya, Bu mı.ak, Od faraziyeye giire bir te- 3 _ Geıılf maU . Demtıler, ceıec:I memhlm yanındaki \'IOz ederlerse Sovyet Rusya Almanyaya 
~ ve Yakınşarka sirayet ettill minat tetkf1 edecektir: 4 _ İhracatın krediler.. caminin ocluwna nU1edi1mit ile cte, ge- yardım edeceklerdir. Bu ddlerinl, ba 
takdırde :mer'iyet mevkiine girecektir. 1 - Rusyanm tsbndlvanyada veya- dahilinde inlr!::f daha ıenıt bir ııflbet çeıı müddet zarfında mm.edllf .&,Ienilen iki devlet bir muahede ile tahttm etm~ 

B. Von Schu\enburgun Hitıere rapo- hud prkta ilerlemesine mlni olmak içfn .....,.. ettirilmeai. aıtl bu sefer hakikaten mmOf&lr. lenfir. 
n.ınu vermek ilzere Berline titmeden ev- milttefilder tarafmduı harekete geçildi- A .k c Marancoc Melımedl mua1eae ederek İlk balrıffa makul afbi g&ilnen bu a-
vel bu itillfı aırte muvaffak olmUf oıd~ 11 takdirde. merı a Umhurraisi clefnine ruh.sat venm belediye hekimi lqma ıddtaamn esaslı bir tetkike ta • 
lu ~ylenmektedft. A1ker1 mubvelena- J - Franla w İngiltere tarafından • • Şnbt Dara bu hususta pn1an sC5yle- bammülü olamıyacağıııı kaydetmek mu-
menı.n Moskovada Sovyet umumi erkanı Balkanlarda Al:manyaya brp yapılacak esrarangız hır mektecUr: vafıktır. Çünkil yalnız pınun bamın .S.-
harbıyest ile 19 tıdndkAnunda 1'erıtn- bir taarruz bqısında Almanyanın yat- - Pazar sabahı aaat 10 da beni bir lil, bütün dünyanm bilyiik menfaati, bıo 
den hareket etmif olan Alman erkanı nız kaltnUJ halinde. seyahate çıkıyor cenazeye çalmfılar. Gittim, muayene et- bil oldu.lu takdirde muharebenin mevzB 

K 
tim. Defin ruhlatl,.S verdim. Aradan b1muında ve harb neticealnln, hfç ol • 

arelı• b h d h b Vqington, 14 (AA) - Ruzvelt, bu- bir mQddet geçtikten tcmn 6l6niln ~ masa bugünJrll cephelde almmum. erza ın a ar ıtın, 10 &Gn lfirecek olan bir deniz.,... deflerinden biri geldi: dadır. Bundan dolayıdır ki harbin Bal
hatlne çıkacaktır. - Cenıı.ede bir sıtülık hlsledtyoruz. kanlara sıçratılması gibi bir pyretla 

azamAI şı.ddetı·nı· buldu Bmlclmhunm nerelere uJnyacalı Ôlmemlf olabilir. Bir ten ,.ıtp PL viicuddnil kabul etmek, her halde vlJd. mal6m delfldir. Bu seyahatte Runelte ntızf ıu hududunu geçmlyen bir farazi • 
refakat edecek olan gazetecllerln ı.ı- Dedi yedir. Son Balkan birlijt komeyfntn top-

(a..tarafı t lnd ayfHa) Ladop ,aıtl aahll bataryaları RUıl grafları ıandre tlbl tutulacaktır. Mezar1ıJa gittim. Oltıytl bir hama sa- lanhsında da tesblt edildill wçblle ı. 
Şimdiye kadar iki bin tnıuız gönil.IHl kollannı hırpalamattaclı. Muharebelen Vqlngton, 14 (A.A.) - Relsfctbnlm- rarak, mezarhla iııdirmlfler. Kenara blrlilf tefkil eden devletler, IUlh ve sl-

bydec:lilmlftir. tutuplf'•• w dftpun tahfiddanna run batlıyacalı tatil seyahati hUkmda çıbrttırdun. Tekrar muayene ettim. kanun muhafazası mevzuana verdlk?erl 
20 Kaaadah tanarecl ve I• Ir.ollarma tarp bombudımaalan- bu defa mutad hillfına olarak ketuml- - Allah me ömür versin, öJmflftGrf bOyilk ehemmiyeti husaten tebar.lz et-

Londra, H (Hususi) _ Buglln Kana- na devam etJDIPtrdlr. yet g&lterilmektedir. Halen bilinen .,e- Dedim. Ben ölüde hararet fllln hiaft. tlrmlflerdfr. Şu hale ,are JlleftUd olmı-
dadan 20 tayyareci etaba Finlindiyaya 17 taJJU'9 dlfllrlldl cAm P1 ReUldlmhurun 'bir harb gemlal medlm. Şayed böyle bir hararet hille- yan bir tehlike için tedbir alınmuı mev-
llareket etmiftir. Rua hava kuvvetlerl Borgo, Laht ıe- ~· seyahat edecelfdir. Geminin lsmf, denler olmupa. bu bltanm bir hafta zuubahl olamaz. Kaldı ki Sovyet Ruaya 

Şiclcletll mıılıuelıeler blrlerlle cınr ıoı,ı.rl lıomlııırdımaD n- .= ......,. ~ blnecetı .. ~ f11evr1 De ,.... .. _ tabii 1ı1r ile Alnwıyonm tfmdlye kaclor ittifaka 
Diler taraftan Kaıell 1ıerza1ıı datl mlflerdlr. Biıbc ıılvil illmiif w ~ ~ ~ bır feY ıılly-. -.ıır. Celod %&Jcm ....... benzer onlopnaJar yepmakten itina De ta. 

fidcieW muharebeler lıükmda .:;,_ llllflır· ı.tlhlıora. ellmlıma Amerlbıım llf J'abt lıona pek inlııur ~ nkkl ettdderl ele g6rilbnllft8r. Bu ... 
aon haberler pnlardır: Tahminlere a&e dllnkll atın lılrbV zeled ..:..:!.tlllmlll memub yolma llf P- DokW Xel- ile qxmıWc Mublltln lıeble bu pylanm risukuna lllmad et • 

13 Şubat ıaf*lll ...;..,..., bir çolu al> y8z SovJ9t ~ 1IDIAndlya topreJr.. odecelttlr. oellıedlldl. ttçGmilz de ~ blılırı1dılı met, ~- de~il yoldu~ doıa,., 
lüs gölflse, bomba bombaya, bıçak bıça- lan i1zerlnde uçmnp.at. Fln)Ancltya tay- e· •h h b• v cami odasmda bir daha muayene ettik. milmkün deflldir. Maamafih böyle bir 
la 48 saat süren müthlf çarpışmalardan yarelerl ve hava dafi. ~plan ~ ır cı an ar ıne dogru - ttç doktor mütteflbn öldülfuıe b- ihtimali ~lliy~n ~detmek de dolru o-
80IU"&, Finllndiyalılar Summa Muolaje- 17 8avyet ıtayyaretmm düşuruldüğü • • • rar veriyor ve size teblll ediyoruz. Te- lamız. Muttefıklerın Yakınprkta yap • 
arvi ,,. Vuobi ardında ~hın mer- kat'i olarak tesbit edilmiştir. mu gıdıhyor? reddüdünüz devam ediyorsa 24 saat evi-~ oldukl~. tahşidatm tedafüi bir 
kez mmtlkaanda tik hattaki bütün mn- Glll9 alltlH• .... nizde muhafaza ediniz, dedik. mahıyet arzettıği beyan olunmuma ral-
ziJeri Ruslardan geri .. 1-··lardır 'RuslAr H:ıparanda l4 <A.A.> - CareUe cephelln. Vaşington 14 (A.A.) - Amerlbn 1'1 ı...-.a.. kadar beklemııı- l'\-1-- men bu kuvvetlerin, bir glln ... _.._ ... 

. ~ · ' deki fldcleW mutabtl taarruıar netlcellnm deni hareki -~ Amir • .,......... -----· VllM&"tl bir ... ____ _. .ao&u.up yalnız, Taiıpale ırmatmm aermnde bir ll'lnlindt.Ja ımaaıı. 8umm& w llaolaJtnl z tı ~ al Stark m ka- da kanaat gelmif, tekrar defnetmlfler. ~ hareket ulm'anda kullanıl-
bç kilometre mesafede klin iltihklm- ınmtablanndatl btlttln mtnllerl 79Dlden D8attine göre balihamdaki ihtillfm btl- llwle bundan .ibarettir.- malan ihthna\bıi dOfllnen ~ 
Iudan yapılan topçu atefi ayesinde ge- lflal •tmıtıerdlr· Yalma Talpal8 nebrtnln tün Avrupaya yayılmaaı ihtimali ve Diler taraftan çallnJdılı halde me-- Almanyanm böyle bir ihtiyat ted1*l aı,. 
çebildilderi Taipalenln cenubunda tutu- cenubunclatl meftller, mlltelnıdır. ıa eu- Uzalqarktakl mllphem vaziyet bir ~ urııta aeimedfti 18,,_,n.,. he1edl7e makta fayda mtUlhaza etmlf olmalm 
nabilınlflerdlr. ~t ~d feelr n.ttt l'lnllncllJalılar, han harbi tevlid edebilecek mahiyet - blafdoktoru Ekrem Arkan "-Who -· reddedilemez. Bu ta1tdfrde Balbnlarm 

&a.& •-- ITUD eden ft bazllan s6iOI s6iL ---,- a&; -
1 "'--·-bir tala 

250 bin uke·in htlcuma •· el tmlıbaralarllı.,. bıoatlarla ppJlaD tedlr. - Pazar g(1n1erl nlbete ~ 3 -" ...,.._. m propqanda w • 
13 Şubat •balu, mı 10 da llullor, her- mithli ·-...,.. amııma. 1111- :Meb'uaaıı meclisinin WI talılllat ben da memmclum. - aldulum ~ ıdrlen maruz _......,. blıal - !&. 

ah boy..- 2liO bin uluır ve INvfttll ::em '".:.,- .....,_ bonalun - • komllyonundl< beyanatta bulunan A - .... çebr* ;,atımftım. Soat ıs ı. beni zım gelir ld bunun da bllylk 1ılr moh • 

lopçu ile yeniden hücuma JuıJkmı !ardır --= - blrbıol ba- lı6'11ı mira! Stark cll'Jıi2 bütçesi projesini mil llJ'01Dlflar. Kapıyı 1ılmıetçla - - """' obnı,...I!' bedllıldlr. lla'lıımblaır, 
llullor bu hllcum neticesinde -·ileri<>- u.......:"::'"" eıı:':'~wO:--· clafaa ede1'l!lı: demişlir ki: ta oJdulmmı, nöbetçi -.. lıuJmaı.. Bel ..... dda. bakım dtlfllneelerlııl ft Gııo • 
1it kaydetmiflerdir. Fakat 13 Şubat .<il- Rapa.--aoda H .<L..> _ canııe ::.hm.. cAlmanyanm. Rusyamn ve İtalya - nnı 16Jlemlf. O aralık ben de uyandım. =~ ::~ !;'1ı!ıunduklan ana fikir • 
leden IODr8 FinlAncllyalıla.r çok iyi bir da cereyan eden maharebt, PID1lndlJa bar- nm son hedeflerini ve ibtiraslannı •- 86yledtleır, merak ederek, &ittim. Ouı- abl e etmişlerdir. Onun 
vaziyette yeniden mubbil hücuma seç- bln1n lkincl •fhuuıı Mtldl etmektedir. OL rahıatle tayin etmek mümkün delll - niln brdetfJıiJı bhvalnde, doktor bu- tir pyretler daima bot netlee vereceJD. 
llllflerdir. oen İlttbunda Ladop t6ltlntln ttman tar- dir. Bu mill t1erin hük&netlerl tM'a _ lunularak götürillcfilli haberini aldım. • 

ÇarplflD&, tlatnde ••t1llctnl btlJlk &qırma hareket e Ben bir defa phlan cenaze mua 5 . -m ~ 
edl çok mililılf lılr - de- - --- ba.- - •• : tından yapılan aleni beyanata ttimad melde milkellef cıeıuım. ~ .ıaıı: .t.u.. Ut' 441-.. c-~ 

vam yor. nrrat oJamııan 8oYJ8t ~ ba. olu:ıamaz. Böyle bir vaziyet Avrupa t mcı v .... ~ --··· .. -·---,-··--·----

~ ..';:.. ""!~_:: ~ ~=- ·-- harbiııln WllUlllllefllıe lhttmatınt m- :.:;; ııı!a1ı:!:.!" 1:: = VE :p .& '1' 
p atm:br'. Oıl W ltln tadar emıı ı.°11am11 olan .,. tırd1jı tlbl Uzakşaırktald vaziyet dı Yoba bam edildili lfbl mezarlıla git- . 

Dün rmİındi b kısmı bo;n. llmdl .uam1 tlddetlnl balan BoTJ9t tur _ bir cihan harbi dojurabillr.• metten sureti kat'lyede imtina etttıw- Bahnye livalanndan Arif pqa ge-
yanm cenu rusa lbtlmunıı hulrlanmıPL ...... ~-~ ....n.ı...a- Arif sn bardımenlara tabi tutulmuftQr· Borgoya lhn•"nde bul Lenlnsndm T h lb • dojru delfldir.• ,........, 3 w.--r yaran zevceai ft 

bombalar dtıpnüpe de tnıan zayiatı yap. bu DUDtalrada u:..-== ~ a ta ahır hırbi BAdt.e 'O'akildar mlddeiuımımililine Saib Birken. Macid Blrkm. Ahad Bir-
lllaDHftır. Lahtta iki sivil alil vardır. Ge- mit Ye pet oot m1ttarda maı.me ltoklan • abetmJf bulunmaktadır. Milddelumu- ken Vahide Birken brdewJeri Mualll 
nk Lmıtta ve .... Hatnkalacfa maddi ~ ~. tekrar f lddıtlandi mWk w r.abıta tahklbta devam etmek- SDyaran pek genç yaşmda rabmetl 
zararlar ehenmıi,etstzdir. Cephe yalan- 16Jleınen ~ ıu.u,.tt.e balandala tedtr. İfÜl tuhafı bitin ttlktldan ayala rahma."8 kavuşmuştur. CeuPBi bu-
Iarında, V'Jborg ve s-Java•a tohirleri K!Jef utert = tıra.na lfoılton. w (a.panfı l inci IQ'Wa) b1dınn ve doktorlan flklyet eden 6lil- gi1n on bir buçukta GOlhlne hastane-
bombardıman edllmittfr. &Jn1aıo bet 1'lll tırta~~": ba Almanlar mtlttefiklere ald herbaql ıdbı brdefleri hiçbir davalan oJmıdıJı- sinden kaldırılarak SuJtanaJmwl ca-

Fin tebliji 
4 

Ba :,rb.lar llanerbaJm hattına hlcam .:. _.!:•da~n oluıbi&-~~ Amerika nı a6yllyerek takibat lcruı Utelfnclen miind~ namaZJ kılındıktan aara JWl-
H ı.-1ı.& lf ('A.A." Finlhdi ın "11\ tunetlerl mJttannı türlbln • -..-- l.ISUü ...,;tU devletlere arfına* etmlf]ıerdir kö kab 
.',_,.,, / - ya feb. •• - --· ...._ * - ....,..ıan ıı.tır-ı.tarım illa • '1 rlstanma defııeılllebltlr. 

lilf. tllemetre bdar lmtldad eden cephenin 4ar etırıJflerdjr 
DüjmaD Kareli berzahında ve Sum- bil dolaJllle Scn,et erttnıbarblyesl tlP...: h • S.lte•tw S.heLı 

manm prkmcla taarruama devam etmıı lls bitin tunetlerlnl birden taamua ••- ud tahh111Uir tahril» eclllcll 
" biı:bç ileri tJDIAndi1a mevziini ele ::-tmett.tdlr. Ba itibarla 8o9Jıet tıı'a _ Londra, 14 (HWIUll) - Bug(ln tnsnu 
pçirmeye muvaffak omıu~. DOpna. lan ::!.. IDIDtablaıda Ye l1&tlqt aıtan o. petı'.ol pml.tnt ve 12308 tonluk Jultan 
mn ilerle!ifl ikf.nd TinJlndtn hattmm barlJe~urmadan tunu _.. mec - vapurunu batıran Alman tahtelbaJdrte. 
lltinacl noktalannda durm.Yflur. Kareli tıt'alan ~ tentı altında loTJet rinden lklliftin akşama dolru tahrl1t • 
berzahında, batta her yeMe düpnan ta- ba tı&'llana dratJe :U::~": dildllfni amirallık dalrell bildiriyor. 

arruzlan alır zayiatla tardoluftmuttur. '71emetıedlr'. • •beble OareUe benahı Jlr petrGl ı ••" habrlkla 
Binlerce BU aHliü ve onlarca tank Ftn-::~ nan driDllllAI Ye tut Set. Londra 14 - lngWz blndırah 
IAndiya hatları öniitıct. y,atmaktadır. Mu- tendtlf edeett ~=~•=..:mana 10.191 tonluk Greta Field petrol ge • 
harebe devam eylemektedir. " çlrmellnl betlemllı: ilamdır. Bana • .: : misi bu sabah t.koç~ fima1 sahili 

Ladopmn tfmaU prkillndc duşmanın bil llanerbaJm bat&ı ıddafUerln1n delll • açıklannda batm!fhr· 
lllilteaddld tefebiJOIIıerl akim bırakıl- tlrllJn.d • ..,.,. ~ tumUdaDh Bir ... ._____ w ..1-.L- L-.L.L. 
llUfhr. lım dtlflndtlrmtktedlr. - ...- ırn - _ 

Bir tabm imha edildi .~t ordulan. llanerba1111 battım llr _ Rio - de - .Tanefro. 14 (AA) - Bre-
• ll01nett1erbat iddia edin ıster. ea men limanına Wlı cWolfsl>uıp la -

Kuhmo iltibmetinde bir diifmuı ta- ::. ı:.':bl: Mn•attne tin ifa : mindeld 6201 tonluk A1mlll vapuru 
'-anı ı=- OlnnllJUf ve J'tnllndlyalılar cet olana blrtao ı.n. '::: JUdD edDe. BredJYmm .,...ı sahlliade keneli bn
mıllteaddid dGfmaD menilerini temizle- 11a aatawmeı tdllılltcekur. blrbt ar da.. dini bltumıfbr. 
~. . ~ ........... ..t'v..a.kl batarJalar, J'iııllndtya ffM1m" .,.... I•--. LMcha 14 (AA.) - 12.306 tonluk 

~ ma.":- ::U: ..:l :- ~fa,.._.._. t Wll ~- İDllUs J~tan Star vapurunun bu • • 
t 'il ; 8 .. in fe, bah IUt de torpillenmif olduiuma 
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• SON POSTA 

[ llaberleri 
Tnrk Hava Kurumu on beşinci 

kuruluş yılını tamamlıyor 
Kurum on beş yılda hava kuvvetlerimize 53 milyon lira 
ve 331 tayyare temin etti ve diğer havacılık hizmetleri 

için de sarfettifi para •İktan 70 milyonu buldu 

Türkk~c:u gençlerinder. bir grup uçuş talimleri ıırıuında 
16 Şubat 925 de kurulmuş olan Türk 'ı büyük bir yer tutan hava gedikli yuva

Hava Kurumu, yann on beşinci yılını smda 170 orta mekteb mezunu gence cv
tamamlamış olacak ve on .altıncı yaşına vela İnönilnde staj gösterilmiş, bunlar
girecektir. Bu münasebetle Kurumun dan 70 i hava makinisti olmak üzere 

Yeni bir havuz inşası 
için tetkikler yapıhyor 
Devlet Denizyollan İdaresi Veka -

letın yeni tali.matı üzerine İstinye ve 
Haliçteki havuzlarda tetkikler yaptır -
mağa başlamıştır. 

Bu maksadla idarenin bir kısım tek 
nisyenlerine vazife verilmiştir. 

Bu tetkiklerin istihdaf ettiği gaye 
gerek İstinye atelyelerinin ve ger{'k -
se havuzların takviyesidir. Vapurları
mızın tnmiratı için bu atelyede mev -
cud olan tes!sat kili görülmemektedir. 
Bir kısım vapurlar Haliçte ve İstinye· 
de bulundukları sırada yeniden havuz
lara aluunasi icab eden bir kısım va
purlar mevcud vesaitin kifayetsizliği 
yüzünden havuzlara alınamamaktadır. 
Bunun için yeni havuz inşası rnevzuu
bahs olmaktadır. 

Bu havuzun Haliçte mi. yoksa Bo -
ğaziçindf> münasib bir yerde mi ya -
pılması kab edeceği hakkında da ay -
rıca tetkikat yapılması lüzumlu görül
rnüşt~r 

Havuzların takviyesi ve yeni bir ha 
vuz ln~ası esas itibarile Vekaletçe ka
bul ed~lmiş olduğundan. bunun için i
cab edecek tahsisat da ayrılmış bu -
'!un.maktadır. 

Liseler da r an rsle ri 
takv~ye difece < 

§Ubelerinde toplantıiar tertib edilecektir. Kayscriye ıönderilmi§, yüzü gedikli sı- Maarif Yeka!eti. Üniversite lisan 
On beş senelik hayatı içınde Türk Ha- mfına ayn1mıştır. kurlannın önümüzdeki seneden itiba-

va Kurumu, ordumuzun hava kuvvetle- Küçük çocu~a havacılık zevkini ren lağvedilmesi hususunda tetkikler 
ri için 53 milyon lira ve 331 tayyare te- uyandıracak: tedbirlerden olarak elişJe-1 yapt •rmaktadtr. 
min etmiştir. Kurumun, diğer havacılık ri öğretmenleri için modelcilik kurslan 1 o" - d' •· · ·· b' ka yıl ev 
hizmetleri i in sarfottiği paranın yeklı- _ gren ıgımıze gore ır ç -

.ç açılmış ve bu sene, 365 oj'retmen bu vel açıJRn lisan kurlarından her yıl 30 
nu da 70 mılyonu bulmuştur. k ı rd ım t K .. -

Türk Hava Kurumunun, havacıkğı ·urs.ka a:1._=~~zfunhalio' duş ulr. u:ulllmh, ~n bin liraya yakın bir masraf yapıJdwı 
. . k h ı· · geçtı çe """"'~ n e 0 an ıru a\ a- halrje iyi bir netice elde edilmediği c1ö-gençlık arasında bır zev a ıne getn·- . . • o 

mek için aldığı tedbirler, bilhassa son yıl ~ılık içın lüzumlu vasıta v~ malıemelerı rülmüştür. Kurların yalnız talebele -
v.· d k d' . d beklenen neticeleri ımal etmek üzere müteaddıd atelye ve rin vakitlerini öldürmekten başka bir 
l':rın e en ısın en f b 'k 1 . . ti .,.~ l'k b' 
temin etmiştir. 935 de Kurumun tesis et- a rı a ar tesis etm'l§ r. uç sene ı ır şey temin etmedikleri talebeler tara -
tiği Türk~, bugün 7 büyük vilayeti- ~1:°grama ıöre imal edil~n bu t~sis.at 

1 
fından m~t~a?di~ vesil~lerle ~l~ka -

miz:in merkezinde tam bir randımanla ıçın, son aenede 200.000 lıra sarfedılnuş- darlara bıl<lırılmış ve lısan gıbı çek 
çalışmaktadır. tir. Bu sene de 265 bin lira sarfedile- dikkaiJc takib edilerek öğrenilmesi i-

fnönünde kurulan biiyük havacılık cektir. l cab erlen bu dersin bugün. kalabalık 
fciıri, her sene yüzlerce ıenci havacılık Kurumun yetiştirdiği gençler arasın- lisan kurlarıida yalnız dinlemekle el -
kadromuz için yedek eleman olarak ye- da planörle 14 saat 20 dakika havada de edilmediği ileri sürülmüştür. Maa -
tiştirmektedir. Son sene içinde 789 gen- kalarak dU.nya birinciliğini kazanacak rif Vekaleti lisan kurlarında geçen yıl 
ce rnotörsüz tayyare pilotu brövesı ve- kabiliyette gençler yetişmiştyir. Kurum, lar tatbik edilen devam mccburiyeti!'li 
rilmiştir. gençliğin havacılığa karşı gösterdiği bü- bu ders yılı başında kaldırmış ve yal-

Ankarada Etimes'udda kurulan mo- yük a1ikayı gözönünde bulundurarak nız talebelerin ders yılı sonunda im -
törlü tayyare pilot mektebinde de 152 Türkiyenin her tarafında pllnör klilp-1 tihana tabi tutulmalarını kararlaştır -
ıenç, pilot olmuştur. leri tesiı etmek mevruunu tetldk etmek- mışh. 

Kurumun bu seneki faaliyeti arasında tedir. Ancak Maarif Vekaleti bir taraftan 

Bir hususi mektebin 
kapatılmasına karar 

verildi 

Vali dün muhtelif 
semtlerde tetkikler 

yaptı 
Maarif V~kMeti Yıldıw~ki Okullar İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

Gür.eşi adlı hususi mektebin kapatıl - Kırdar dün bazı tetkikler yapmıştır. 
masmı kararlaştırmış ve keyfiyeti şeh Dolmabahçeye giden Vali, o civardaki 
rim.izdeki alakadarlara bildirmiştir. yolların tanziın işlerini tetkik etmif, Be-

Mektebin kapatılmasına sebeb ba şiktaşa ieçerek Barbaros türbesinin et-
zı idari yolsuzluklar görülmesi ve büt- rafının açılma faaliyetini gözden geçir-
çesinin kifayetsiz1iğidir. miş, bazı direktifler vermiştir. 

Eski adı Şemsülmekltib olan bu o- Buradan Azabkapıya giden Dr. Li'.\tfi 

lisan kurlarını kaldırmağı düşünür -
ken, diğer taraftan da hiç olmazsa. bir 
tek olsun. yabancı dil bilmeden yük -
sek tahsil yapılamıyacağı me.c;elesini 
ehemmiyetle göz önünde bulundur -
maktadır. 

Vekalet bu maksadla liselerdeki li
san tedrisatını daha kuvvetlendirecek. 
tedbirler alacaktır. Orta okul ve lise -
leı de yabancı diller için de Vekalet 
yeni kitablar hazırlamaktatiır. 

r .isan kurları kaldırıldığı takdirde 
talebeler liselerde kuvvetli bir lisan 
de::-si gördükten sonra şahsi çalışma -
larile bunu ilerletereklcrdir. 

Şubat 

Çapada arkadaşını öldüren 
katil tevkif edildi · 

Hapishaneden yeni çıkan 17 yaşındaki gencin bundao 
evvel de bir adam öldürdüğü anlaşıldı 

Çapada bir cinayet o~duğunu, Cahid 1 şına basmadan hayatında ikinci cinayet! 
Öncügül isminde bir gencin hapishane işlemiştir. ı 
arkadaşı Sedad isminde bir diğer genci Dün adliyeye verilen katil, yapılan ir 
öldürdüğünü, dünkü nüshamızda bildır- ticvabı sırasında suçunu saklamadan itloo 
miştik. raf etmiştir. Müddeiumumilik, maznud 

Hadise dün adliyeye intikal etmiş ve hakkında tevkif kararı vermiştir. 
1 

'tahkikata müddeiumumi muavinlerin-! ca.~id, bvugün cürmümeşh~d kanu~tJı' 
den Edib el koymuştur. Maktulün cese- na gore Agırceza mahkemesıne veriltt
dini muayene eden adliye tabibi Enver cektir. 
Karan, defnine ruhsat vermiştir. 7 ŞİŞe rakı içen bir seyyar 

Bir muharririmizin yaptığı tahkikata · 1 k dl 
nazaran, vak'anın tafsilatını da bugıin 1 satrcı sınamanın ayna arını ır 
bildiriyoruz: Dün asliye 4 üncü ceza ınahkemesin-

Evvelcc de tanışan Sectad ile Cahid, 
1 
de enteresan bir sarhoşluk vak'asın:ıll 

başka başka suçlardan mahki1m olarak durll§ması yapılmıştır. 
sevkedildik'.cri Üsküdar hapishanesin- J Hadi.senin suçlusu seyyar satıcı Ali 
den arkadaştırlar. Sedad sirkat suçundan zilzurna sarhoş olduktan sonra, Şebza
hapishaneye -sevkedilmiş, katilden bir de başında Milli sinemaya giderek, beda .. 
buçuk sene hapse mahkOın bulunan ve va içeri girmek istemiştir. Muvaffak ola
cezasını çekmekte olan Cahid ile burada mayınca, hiddetini yenmek için cebin-
buluşmuştur. Her ikisi de, 17 yaşında den çıkardığı iki rakı şişesini sınemanuı 
bulunan iki genç çarçubtik arkadaşlıkla- aynalanna çarparak, aynaları yere indir-' 
rını ilerletmişlerdir. ~ir. Maznun, kendisini yakalamak ı.-

Cahid, mahkumiyetini bitirerek bun- tiyen zabıta rnemuml.arını da tahkir et-
dan 20 gün kadar evvel tahliye edilmiş miş ve güçlükle bir otomobile bindiril&
ve hapishaneyi terketmiş, Sedad ise ev- rek, merkeze götür1!mUştür. 
velki gün tahliye edilmiştir. ı Ali, dün Asliye 4 üncü ceza mohkcmft" 

Sedad serbest kalınca ilk iş olarak sinde yapılan sorgusunda: 
Şehreminine giderek, arkadaşını bulmuş, 1 - Meze olarak kahve şekerne yedi şı .. 
her ikisi de bu serbesti ~erefınc birlıkte ı' şe rakı içmiştim. Sonrasını hatırlıyanu-
yemek yemişlerdir. Sonra, sokağa çıka- yorum. Gözümü açtığım zaman merkez.o 
rak şira içmek için Çemberlita~ kadar devdim• demiştir. 
yürümüşlerdir. Dönüşte, iki genç arala- Mahkeme, maznunun 1 ay 2 gün müd
rında ötedenberi mevcud olan bir mese- dC'tle hapsine, 50 lira ağır para cezasU
Ieden do1ayı, yeniden mümıkaşaya tu- tec7.iyesfne karar vermiştir. 

tu.şmuşlardır. Bu mesele de, şudur: J\ltı kiş'.yi dolandıran 
Katilden Ağırcezanm kararile bir bu- f d ld. 

çuk yıl hapse mahkum olan Cahid, Şük- bir zarfçı faVl<İ 8 İ 1 
rü isminde· bir adamı öldürmüştür. İddi- Zarfçılık usuliyle şehrin muhtelit 
nya nazaran, genç çocuklarla ünsiycttc semtlerinde altı kişiyi dolandıran, Top;l 
bulunan Şükrü, Cahidi evine davet ede- Ahmed isminde biri yaklanarak, adliy&
rek taaıTUz etmek istemiş, kendini mii- :ye verilmiştir. f 
dafaa zaruretinde kalan Cahid de, bu ci- Suçlu, 2 inci sorgu h§.kiminin kararne 
nayeti istemişti... Sedad ise yardımını tevkif edil:ıniştir. 

~ör~üğü Şükrünün öı?münden. ~utees- e·r ihtilAs suçlusu yakalandı 
sırdır. Bu sebeble hapıshanede ıki arkı:ı.- 1 
daş arasında sık sık münakaşalar 01muş- İhtilas suçundan hakkında evvelce 

tevkif kararı verilen elektrik idaresı ?ll&' tur. 
Evvelki gün, ayni meseleyi tazeliyen niurlarından Reşad yakalanarak, tevkil .. 

Sedad: haneye gönderilmiştir. 
c- Şükrüyü ne diye öldürdün, o ba

na para verirdi> demiş, hafiften başlıy;m 
kavga birdenbire şiddet peyda etmiştir. 
İkisi birbirine sövmeğe, bağınnağa bas
lamı~lar, bu sırada bıçağını çeken Cahid 
Sedada Faplıyarak, arkadaşım kanlar i
çerisinde yere sermiş ve öldürmüştür. 

Cahid, bu suretle hapishaneden tahli
yesinin 20 inci gününde ve daha 18 ya-

Çocuk kfitübhancsi menfaatine 
bir müsamere tertib edildi 

Eminönü kazası Çocuk Esirgeme Kuru .. 
mu Çocuk Kütübhaneslnln 1dames1 lçtn Sa.. 
ıı günü akşamı Fransız tıyatr<>.!iunda b11 
müsamere terttb etmı,ur. Huııatı kütllb '" 
haneye tahsis edUeceğinden, blJ müsamere.. 
nln ra~bet göreceği kuvvetle üınld edU • 
mektedtr. 

1 
" SAMİMi ANLAŞMA " ve " CEBELÜTT ARIK CASUSU ,, odan 

. D önrN MevKinA Z A"Kü[ Ai R 1 
fek yakında SÜMER sinemasında kul. yuva ilk ve orta kısımlarından Kırdar Gazi köprüsüne dö~nen parke

mürekkebdir. Okulun remıi okullara leri görmüş, müteakıben Beyoğlu Bele
muadeleti Maarif Vekaleti tc.ırafınclan diye dairesine uğramıştır. Beyoğlu Bele
ta.;d\k Pdilmemiş olduğu için. talebe _ d.i~e dairesince ~aymak~ma bazı direk
ler resmi mekteblere alınırken buit1n- tü ~r veren Vali, Beledıye zabıtasının 13•••••• · Hayatın iç y~zünden mevzuunu ..• Divarların gölgesinden esrarını alan 
d kl s nıf n imtihanını vermeleıi i- çalışma tanlan hakkında bazı kararlar 
C:b :~~e~te:ıir. Fakat talebelerin ders ittihaz etmiş, Beyoğ!u k~ymakamı Ah-

yılı •. d .. kill b' ı'yette kal mede bu hususta dırektıfler vermiştir. or.cısın l muş ır vaz .. 
J t . . . M 'f VekAle Galata kulesının etrafının açılması 

1 mama arını emın ıçın aarı a -
· . k t 1 B kararla~ olduğundan Vali buraya ku- ı 

ti, geçenlerde lıse kısmı apa ı an e- ..., 't . d 
1 

ğı k'l. tra . d w • aar gı mış, mey anın a aca şe ı e - ı 
zezyan okulu talebelenne yapıl ıgı gı- fında alAkadarlann verdiği izahatı din- ' 
bi, bu okulun talebelerinin de ba~ka 1 ·şı· 

Ab· emı ır. 
okullarfl geçerken imtihana ta ı tu - -----------
tulmamHları meselesini tetkik etmek -
tedir. VekAletin bu husustaki karan 
bir iki güne kadar şehrimiz<leki alaka
darlnr:l bildirilecek ve kapatılan oltu
lun talebeleri k1sa bir zamanda muh -
telif okullaraı yerleştirilecektir. 

Tlcsr~t lşlf'rl: 

Df.inkü ihrac faaliyeti 

Ask~rllk işleri: 

336 doğumluların ilk yoklamaları 
yapılacak 

Beyoğlu Kaymakaml@.ndan: Beyoilu 
mmtakasından bulunan 336 dotwnlu ya -
b:ıııcıla!"lll ilk yoklamalarının Beyoğlu ya -
bancı Askerlik şubesinde 8/2/940 tarihinden 
ıttbarcn her hafta Çarşamba ve Perşembe 
günleri saat dokuzdan on ikiye kadar yapı. 

Dün ihrac edilen malların miktarı 350 ıncağınde.n allkadar eratın mezkQr gün ve 
bin lirayı geçmiştir. Bu meyanda eski saaU,.rde adı ıeçen tubeye müracaat etmo
taahhüdlere mahsuben Almanyaya 18 lerl llln olunur. 
bin liralık 80 bin kilo ve S1 ovakyaya 351 * 

· l' l k tuz b' kilo Fransaya 110 Bakırköy .M. iŞ. den: ,,ubede byıdlt U -
bin ıra ı 0 ın ' terlik y&pın&mlf 1111 _ m (dahll> do~umlu 
bin kilo tütün ihraç edtlmiıtir. deniz erutı IO/Şubat/940 a11ntl ınkoluna _ 

1ngiltereye de 173 biJl liralık tiftik sa- caklardtt. Allkadarla.nn muan-zı ıtınde 
ııım.ı.ştır. saat 9 da tub.cle buluımalan. 

DiYARLAR ARKASINDA 
Filmi. Bu Akşam; LAL Enin en büyük şerefi ola~ak 

GABY MORLAY • LUCIEN 
HAROUX • ELVIRE POPESCO 

BETTY STOCFELD • 
MARGUERITE MORENO 
ANDRE LEFOR ve ERiC von 

aumaralı yerlerinizi lfltf en evvelden 

STROHEIM 
gibi bOytlk artistlerin yarattığı eser 
20 büyük yıldızın kudretile süslen
miş bir heyecan kaynağı... neş'esile 

canlanmış bir zevk turanı... !btlras
larile bezenmiş bir hayat romanı ... 
Bntnn bir ömrn saran bir aşk sere

..;nadıdır. tıaveten : En son PARA-

MUNT JURNAL ve. Renkli MIKt 
kapahnız. Telefon : 43595 
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eyoğlu cinayeti 
B eyoğluna ~ bir mü -

vezzi bağırdı: 

nisbeJle ·çok kudretli 
bir sanayie maliktir 

- Beyoğlu cinayetini ya.zıyo&\ 
Acaba ne oldu, nedirt 
Diyerek etrafıma bUtım. Bir ma -

iazanm oamekAnmdaki aftş ıözilma i
lifti; 

cMüuse.semiı ta.rafından ,.urtf.len 
hakild ecnebi şarabları bulunur.• 

Beyojlu cinayeti dedikleri belki bu
dur. 

Küçücük Finlandiya, tabii servet kay· 
na.ki.arı bakımından çok zengin bir mem
lekettir. 

Finlandiyanın en mühim servet kay
lla.ğı, ormanlarıdır. Kereste ilıracatı, Fjn
lanctiya ihracatının hemen hemen yüzde 
80 ni teşkil etmektedir. Finıandtyada
k.i orman kütlesi, 1,6 mılyar metre m.ik'a
bı tahmin edilmektedir. Gene Finlandi • 
Yadaki ağaç sayısı da l ,5 milyar kadar 
zannedilmektedir. 

İşte Finlandiya endüstrısinin vechesi -
ni, çehresini tayin eden keyfiyet de mem 
leketteki bu orman kesafetidir. Finlan -
diyanın en ön safda Geleıı endüstrisi, ke
reste, sellüloz, ve kağıd s:ınayiidir. 

Yazan : Hasan All Ediz Diye di1'ündüm. ıİkt üç adım attım 
btt ma!aza kapısında duran. ballerln

keranta'da. &-10 milyon ton mlktarında den .kan koca olduklarmı anladığım, 
t.abmin edilen bakır, çinko, demir, kal4lJ erkekle kadının konUfluklanm duy -
madenleri. de bulunm~tur. Bundan bq- dwn; kadın: 
ka, M.etuvaara'da Molibden (gümüı gıbi + __. . 
beyaz bir maden) madeninin bulundutu . - ıst~rim ille onu alaca.kım. Beğen 
da zannedilmektedir. elim. kaç paraysa ver. 

İşte Finlindiyanın genç endüstrisi bu Diyordu. Erkek yalvarıyordu: 
tabi! servet kaynaklarına dayanmakta • - Yap~, :tme. k.ancığım. bir par-
dır. Bunlara istinaden 1938 yılının ya .. ça kadi!eyı ezıp bü.mı~ler, ppka di
zında hnatra'da senede 48 bin ton demir ye bize yirmi liraya satmak istiyorlar. 
ifliyec:ek olan büyük bir demir fabrika • Ona yirmi lira verirsek, ay sonuna ka
sının kurulma&na başlanmıştı. Bu fab • dar çoluk. çocuk aç kalırız. 
rikadan başka Finlandiya şımendüerlerl Beyoğlu cinayeti dedikleri belki bu-
için gereken rayları dökecek olan bir ç.. dur. 
ille faibrikasının temelleri de gene 1938 Diye c:tcışündüm. Yürllyordum. Pe -
yılında atılmıştı. fiın ııra gelenler bir şeyler söylilyor -
. Finlhıdiyada ham bakırın tasfiye ve !ardı. Fakat söylediklerini anlamıyor-
ıza'besine nıa.baue bir de bakı.c izabe fab- .. .. 
rikaa yapıJ.ınlftır. Finlandiyada bu .labıi- dum. Çünku turkçe konuşmuyorlar -
'-- ... 1,. k yfi ti b'lh dı. Hı1.landım. Artık onları duymu -a.a a~ e ye ı assa son zaman • 
larda aüratle artmıştır. yordum. Önüm sıra gidenlere 90k yak-

Finltndiyada ıbu kereste, kağld, ve me- !aşmıştım. Onlarr da bir şeyler aöylü -
talütji fabrikalarından maada mensucat yorlardı. Fakat 86ylediklerini gene 
sanayii de oldukça geli§miş bir halde - anlayamadını. Çünkü gene türkçe ko -
di.r. Hatta Finlandiya harb sanayii saha- nuşmuyorlardı. 

mek için girdim. Bir masa.ya oturdum. 
Bir kadın yaklaştı: 

- Mösyö te mi. kafe mtt 
Beyoğlu cinayeti dedikleri belk! 

bunlardır. 

Diye dn.şündüm. Putacıdan çıkmJto 
tmı. Vakit geç olmllf, cadde kalabalıJt. 
lqmlfh· 'O zerinde cGibJellfk Enstittı • 
stb levhası bulunan bir dt1kklnın 'kllt 
pısmdan çirkin. saçlan dağınık kadmoı 
lar giriyorlar, güzel saçlan kıvırcık b 
dmlar Çlkıyorlardı. Girenlere bakan ~ 
muyordu. Herkesin gözü çıbn1arm 1-
fu:erlnde idi. Çirkin giren g(lıen çıkan 
biri, kendine bakan erkeklerden birlnl 
bir göz işareti etti. Erkek peşi sıra ytl
rüdil. Dikkatli balnnca tanıdım. İki 90 
cuk babasıyd14 Ve karısı da iyi bir ka • 
dmdı. 

Beyoğlu cinayeti dedikleri belki bu 
dur. 

Diye düşündüm. biraz daha dolaş 
tun. Bir gazete al<lım. Ayak üstü şu 
havadisi okudum. 

cMmıyene edilen 16 sosisten 14 tl 
bozuk çıkmıştır.> 

Bey\lğlu cinayeti belki budur. 
Diye düşündüm. Ckce yansı bir &.!\-

kadaşırnla bi"r birahanede oturuyor .. 
duk. Yanımızdaki masada bir kadın 
ve bir erkek bir de üç yaşında kadar 
görünen bir çocuk vardı. Çocuk bqım 
taş masaya koymuş uyuyordu. 
Beyoğlu cinayeti belki budur. 
Diye düşündüm. 

Q .,,,,_.~ ./Ju.IA.rl llllda da, kü.Qtildüğünden umuınnyacü Bir pastanenin önündeydim. Çay iç 

bir enerji ve :inki§af kaydetmektedtr. Ni- -----=::::ı:ıaı:ı---..--===--ı::ı::::.--===--====-===----==-• 

Finlandiyanın ikinci m:ihım servet 
kaynağı, Finlandiya topraklarının altın -
da gizli bulunan muhtelif maden cevher
leridir. Finlandiyadii: Nikel, kurşun, çın 
ko, demir madenleri mebzu:ien vardır. 
Fakat memleketin her tarafında kafi de
l'ecede esaslı bir araruna yapılmadığı i -
Çin, !bugün Finlandiyada mevcudiyetleri 
bilinen madenler, hakiki miktarlarından 
90k aşağıdır. Binaen.:ıleyh Finlandiyada 
Yeni yeni aranmalar yapıldıkça bir çok 
Yeni maden damarlan bulunacağı ve 
lllern 'eketteki tabii servet kaynaklaru-.ın 
llttacağı çok tabiidir. Onun için, bugün, 
Finlandiya madenleri hakkında zikredi -
len rakamları hep bu bakımdan mütalea 
etmek, ve yeni yeni keşifler yapıldıkça 
hu rakamların kabaracağını hesaba kat
tlıak lazımdır. 

tekim 1937 yılında Tamrnerfors'da a4Jr 
bombudı.man tayyareleri dt' dahil oldu -
ku halde her tip tayyal"e, tayyare motö
~ tayyare aksamı yapan bir fabrika ku
ıııI.ınuttur. 1939 yılının başlangıcında 
İvestkillü'de, 1.veçteki Bofors top fabri -

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J 
Amerika turu 

kası tipinde bir ere silah fabrikası açıl - Me~ur seyyah 

Bugün Finlandiyada beş esaslı madf'n 
lllın takası bulunmaktadır: 

mıştır. Amond.serun aşçı-

1 

yazılın~ bir mek-
Bu.gün Finllndiyada henüz otomobil ıı Adol! Enrik A- tub mürselüniley-

fabrikası yapılmamıştır. Fakat buna kar merika kıt'ası et- hine ancak geçen 
şılık, otomobil motörlerinin yedek kı - rafında tam bir sene vasıl olmuş-

Bırinci mıntaka: Çinko ve kurşun ma- m:mlannı yapan, her nevi otomobil ta - devir yapmak su- tur. Kabahat posta idarelerinde değildir. 
denlerinin bulunduğu Orıyarvi, Tabosti, miratıru idare eden büyük imallı.thane - retlie denizden se- ~ektub gönderilen zat hır otomobil ti-
\re Stanvisk mıntakasıdır. Bu mın~aka - ıer vardır. Artık Fint.andiyada otomobıl yahat eden yega- carethanesinin seyyar satıf memurudur. 
d~ki maden ihtiyatının ~00-70~) hın t~n fabrikuının açılışı bir gün meselesı ola- ne seyyahtır. Da- O zamandanberi mütemadiyen şehir şe-
lllıktarında olduğu tahmın edilmektedir. . l" d' rmanıarından bir g6rünÜf rak teJ.Akki ediliyordu.. ha evvel olmadığı gibi sonradan da ayni hir, memleket memleket dolaşmakta ve e · d tih 1 • t e Fın un ıya o ah ti 1·•--- ktur · u ınıntakadakı ına en ıs sa.a 1 sen .. . dir B takada 100 bin Finlandiyadaki endüstrinin inkişafı - ıey a yapnu.ş .ıı .. ı.u~ yo . gıttı~ her yerde ancak bJr iki gün kal-
lik . d edılememekte . u mın * k 

. olarak 30 bın ton ur. . . . arında milmatilli demir bulun • na büyük bir hız veren en esaslı Amiller- w ma tadır. Mektub onun Peti sıra dol* 
lkinci mıntaka: Kaı·elya n:ıhıyesınde, ton ıniktbul edilm ktedir. Bu mıntakada- den biri, 1937 yılında ~mlandiya hiık<l .. Yıla ·la kurbaga mıştır. 

Ladoga gölünün garb şimalinde bulun - d~ğu Itad herl:rinden ıstifad.e edebıl· metinin Finlhıdiya limanlarının inşasına Kurb .. ıt..yla ö~ hiklyesinır bilir- * 
tn k t k b"lh ·a bakır ma ki ma en cev k "'6"' 

a ta~ı~. Bu mı~. a a ı a~::ı~ • a eki in her ~eyden önce buraya ıimen- aid kabul ettiği bi~ kan~n?ur. ~u ~un siniz. KUl'bağa öküzü ıönnilf: S lb d d 
~enıerınm çoklugıle tanınm,şı.n:. B~r.ld ~ ç lm Uzımdır. mucibince Finlandıya hukt1metı, eskı li - - Ben de bunun gibi olurum. u gı a Uşmam 
lSt'b I d·ı d h p~sının mıkta • ader yapı ası . . . l .. . t . . İ . . . ~ 1 

sa e ı en ma en a h.ı n··roüncü maden nuntakası: Bur~ ıçın :manların yem esas ar uzerıne amırı, ye- Diye nefes alıp•fifmeye başlaınıt ve ngılterenın ufak bır koyünde yaşıyaıı 
l'ı senelik 300 bin tona varmaktadır. Bu ~ . söylemek kabildir. Bu mınta- niden limanlar inşası için 300 milyon patlamı§. bir kadın 1926 senesindenberi sulb ha-
haı;tanın içinde: Yüzde 4 ~is~etınde .. ba- :e daaki =enler de heniız: kafi derecede marklık bir tahsisat ver~ektedir. Bu hikAyeye benzer, bir haklkaı anla- linde hiçbir gıda maddesi yememiştir. O 
kır, yüzde 26 nisbetintle .kuk~rt, )-UZ~~ ~enmediği gibi mevcud olanlardan da. Finlandiyanın ticaret .fılos~ da yabana tacağız. zamandanberi hep süt içerek y~ar. 
21 ııisbetinde demir, ve 'Jtr nul!.tar da ~ iş 1 luktan istifade edilememektedir. aWamıyacak bir haldedtr. Fınlandıyarıııı Londra hayvanat bahçesinde bil' yıla· Kadının kend'.ini süt perhizine koyma-
tın ve gümüş bulunma!<tadır. Bu rotlden yo ~inci maden mıntakası: Petsamoda ticaret filosunun mecm1ı tonajı, 360 bin nm bulunduğu yere bir kurbağa dilJIXl.ilş, 11 tarihi 1926 senesinde bir 90kaktan ga. 
halitası, bir şimendiferle bağlı olduğu bulunmaktadır. Bu mıntakadı. bulunan tondur. Finlandiyamn mecmu ticaret ge- yılan kurbağaya atılmlf, kurbatayı yu- çerken, başına bir tuğla dÜfmesinden 
İtrıatra'da tasfiye edieıekte ve burada e bet milyon t.on olduğu tahmin edilen mileri 850 olup, bunun 55il tanesi kömür- tuyormuş. Kurbağa kendini yılanın ağ- ~ar. Bununla süt pertıb:i. arasında 
&af bir halde senede 12 bin to~ bakır, :aden halitasında yüuid 2 msbetinde ni- le, 182 tanesi benzinle işlemektedir. Yel- zında hissedince şi§Ineye ~l•mlf. Yılan tıbbın kabul edeceği bir münasebet ola
l,800 kilogram gümtiş ve. 100 kılogram kel ve yO.zde 1 nisıbetinde b3kır mev - kenle hareket eden 11 gemi de bu sayıya onu yutmak istedikçe şi.pn.iş ve nihayet maz:. Kim bilir beliti sulb fr madderuıı 
alt~n istihsal edilmekted1r. :- dl _ cuddur. Bu madenin i~letilmesi imtiyazı, dahildir. yılanın ağzına karmp girmif. Kurbafayı başına düşmesi kadında sulb gıdaya karşı 

Üçüncü maden mınt~kası: Fmlan :- 40 sene müddetle Mond - Nikel adlı bir Bütün bu yazdıklarımızdan anlaşılaca- bırakmaya mecbur k.al.rrut· bir düşmanlık peyda etmiştir. 
nın Laplandiya nahiyesm~e bulunm ;a_ İngiliz • Kanada Jirkirtine verilmiştir. tı üzere, FinlAndiya, nüfusunun azlığHe -·- -·---,------
dır. Fakat bu mıntakadakı madenler af Bütün bunlardan maada son zaman - hiç de mütenasib olmıyan kudreth bir sa 
rnendüersiz ve birbirin~en. uzak 1:1~.sf : larda Finllndiyanm ceoub şarkında Pit- nayie maliktir. 

B. . .1.k mektebinden diploma Liman tarife komisyonu 
IOlCI 1 b I 1 dün toplandı L_____ alan genç su ay ar Liman tarif• k-0misyonu dün sabah sa-

!:,:de olduğu için kentlılerınden ıs 1 a 

at 10.30 da Mıntaka Liman Reisliği.na. 

Liman Reisi Refiğin başkanlığında top
lanmıştır. 

Bu toplantıda Mıntaka Ticaret Müdü
rü Avni, Be?.ediye İktısad İşleri Müdüril 

Saffet ve Ticaret Odasından Suad Kara
oornan ve Liman Mıntaka P.eisliği Fen 

İşleri Müdürü Hayrettin de hazır bulun

muşlardır. 

Saat 12,30 a kadar devam eden bu top

lantıda Akay ve Haliç vapurlarının tari
feleri tetkik edilmiş, Şirketihayriye ta

rafından gönderilmiş olan rapor da bu 

arada okunmuştur. 
Vapur navlunlarında yapılacak te.nzl-

lAt meselesi çok mühim olduğundan, bu 
hususta daha birkaç içtima yapılması lü

zumlu görülmüş, önümüzdeki Çarşamba 
. . d" loma alan genç sübaylanmızın dıploma- b 1 

Dün süvari binicilik meklcbmden ıp . Or eneral Fahrettin Altay bu- günü tekrar ayni maksadla lr top antı 
larının tevzi mera imi ) npılmıştır. Merasımde g . daha yapılmak üzere komisyon dalll-
lunrn~ ve sübaylarımıza diplomalarını bizzat ~edrmi~rmektedir mıştır. 

Resim · 1 a alan sübaylarımızı grup halın e i · 

(Jlluuucularıma 

Cevablarım 
Bay cA. K. Y.> e: 
_ Kızın erkekten hiç değilse üç beı 

yaş genç olması bir tabiat kanunu -
nun doğruluğu tecrübe ile sabit ol -
muş Mkümleri icabındandır, deği§ -

ti.rilemez. Hayır, sizden 8, 9 yaş daha 
büyük bir kızla evlenerek mM'ud ol· 
manıza ihtimal veremem, hattl yfrzde 

bir dahi. 

* Evlenmek istiyen bir genç 
Şöyle bir mektub aldım: 

c- Orta okul mezunuyum, san'atım 
telsiz telgrafçılıkttr. 22 y~ndayım, 

evlenmek istiyorum, hayatta kimsem 
yoktur. Kendime eş olarak seçeceğim 

genç kızda güzelliği mutlak blr şart 
olarak aramam. Yeter ki temiz aileye 
mensub, cidcil karakterli olsun.• 

Bu mektubu yollıyanın adresi beQ 
de saklıdır. 

* Bayan cŞ. ş., ye: 
- Bu iki gençten hangisi sizce da -

ha münasibdir? diye soruyorsunuz. 
Verdiğiniz malQma tı klfl bulmadım, 

hüviyetlerini de bilmiyorum, fnlcılıkı

la alakam yok, sualinize nasıl cevab 
vereyim? 

* İımirde Bayan ~B. D.> a~ 
- O mektubu yazmış olan genç kı

zın adresini bilmiyorum. Bu sütunlar-

da defaatla anlattım ki, sahibi tara -
fından mutlak bir arzu izhar edilme

dikçe, gelen mektublardan hiç birini 

saklamam, hemen yırtanın. Esasen bu. 

olmasaydı dahi arzunuzu gene yerine 
getiremezdim. 

TEYZE 
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z Pasa 
' 'Kendisini nasıl tanıdım? - Sefaretten sadarete - Asude 

hayatı, çalışması, konuşması, musiki iptilası - Hünkarda 
hasıl olan tesir - Neş' eden hayal inkisarına 

Romada sefir iken kendisine sadaret 'ı da ettiği hukuku düvel kitabını görmüş- devleti çevire çevire ağarmış bir ihtiyar 
Geklll edilince bunu tereddüd etmeden tüm. O zaman için pek yeni ve pek gü - 1 sadrazam daha ho§a giderdi; bu genç, 
kabul etmek Hakkı Paşa için o zamana zel olan bu ldtabla Hakkı Paşanın Da - 1 dinç, pek edib fakat temelluk usulünden 
kadar resmi hayatınm katedilmiş olan rülfünun denleri arasında sermaye iti - uzak, yuvarlak ve dolgun vücudünc r:ığ
merpalelerindcn sonra vusulü pek tabii barile azim bir fark vardı. men çevik, kü9iik küçük adımlarla ko -
)ir yükseliş noktasına erişmek demekti. I Onun 'bütiln ömrü okumakla, çalış - şarcasına yüriiyen, düşünmeğe lüzum 
Nisbetle genç yaşının, yıpranmamış azim 1 malda, durmadan, dinlenmeden kafasının görmeksizin, bir akar su gibi sorulan her 
ve rezim kuvvetlerinin, hıuusile o za .1 servetini artırmakla geçerdi; yaşayışın- şeye cevab veren sadrazam pek yeni, fa
m.ana kadar geçen ömründe görgü ve 1 da sadelik, tabiilik başlıca tsnstı. Nişan- kat pek hoş birşeydi. Hünkardan başlı -
bilgi itibarile birikmiş zengin sermayesi-j taşında, Ilılamura doğru akan sahada, yarak, hatta bendegana, hatta saray müs
niıı kuvvetlerile İstanbulda Sirkecide 

1 
hatta konak denemiy~ek kadar büyük- tahdeminine kadar herkeste o bir sevgi 

aevgili vatanına ilk ayak atar atmaz ken- çe, pek basit döşenmiş, fakat kitab odası uyandırdı. Etrafına lüzum o!mıyan ilti -
disine seçtiği iki umdeyi, onu kaı·şı!.l - yığın yığın do~ asilde bir meskeni var- !atlar serpiştirmeğe kalkışnaksızın yal -
mağa ve alkışlamağa gelen azim kütleye, dı; yalnız yaşayış itibarile asiıde ... An- nı!: açık simasından, tabii halinden her
hususile gençliğe karşı, şevk ile, adeta cak zalim taliin bir kuırgası buradan kes bir iltllat hissesi almış olurdu. Hele 
ooşkun bir iman ile haykırarak söyledi. geçerek onu evvela refikasından, sonra biz başm.abeynci ile başkitib onun se
Siyasetine bu iki umde müveccah ola- bir kızından ayırmış, tek kalan diğer kı-' lefi gibi haftada iki kere saraya ge~ini 
caktı: Adi ve ihsan!.. ı zile bir daha tamir olunamıyacak bir ma- ideta ıbir nyafet hükmünde telfıkki e -

Payitaht nazırı K. Kocüu iane verirken 

Bu iki kelime herkesin yüreğinde ü : tem harabesi halinde bırakmıştı. ı derdik. İki t.ürlü ~yafet! Hem yemek, 
midlerle in'ikis ederek çınladı, sankı Sönmiyen bu ateşinin yanında sönmek hem sohbet zıyafetı .. . 
.bun çöHerinde yana yana uzun müddet biimiyen difer bir ateş vardı; çalışmRk. Yemek ziyafeti! Çünkü o hiç bir filn 
yüriiyen bir kervana yakın bır vaha ha- Onu sadareti esnasında kaç kere yazı o- bizleri sofrasına davet etmekten hali ka1-
berini· veren delilin müjde sesi b:itün dasında, birkaç kere de Meclisi Meb'usan madı; onu büyük bir iştiha ile yiyor gcir
memlekette bir beşaret hükmüne g<'?çti. kürsüsünde çallflrken ıördüm ve dinle _ dükçe matbahı hümayunun nefis yemek
Başmabeynci ile başkatib de hünkar na- dim. 1 lerinden biz de onun kadar iştiha ile müs 
mına orada istikbale gelınışlerdL Kala - Kalabalık evrak arasında bir dolaşışı tefid oluyorduk. Sohbet ziyafeti! Çünkü 
balık, bu iki kelime He, sanki uy~uda içinden sermaye alınacak olanları öyl~ kendisinin pek sam.imi dostlan olduğun
bir denizin içinden gelerek suları §işır~.n bir ayınşı, kısa bir göz gezdirmekle der- da.n emniy.etle bu. iki z~ta. bütün. bir.ik -
bir nefesle çalkalandı, dalgalandı. Bu- hal yazılann :WbbünU öyle bir emiş' var- m~ şeylen tam bır teslimıyet daıresınde 
~n yüre~lerde, ~emlcketi istila eden c~ dı ki bu ancak pek çabuk işliyen bi~ in _ 1 .sOyl~.r dö~erdi. Yavaş ya~aş, gün geçti~
dı.şeleri nihayet sılecek, ne :ı:a.mandanberı tikal hassasi'ıe ve muhakkak Babıfili çe gormege başlamıştık kı onda da blr 
beyhud~ yere ~akkukı~ ~klene~ ü~id- lrukuk müşaviiliği~de edinilmiş müma _ ha~a~ i~~an belirme~ _üzere.dir. Siya -
leri getırccek bır sesı ışıtmek ıhtıyacı rese ile mümkün olabilirdi. Kürsüde hi- setının ıki esas umdesını teşkıl eden adl 
vardı. Adl ve ihsan! .. Ne güzel bir vfıd ... tabesi; ht!yecanm-z, evı.asız, tekellüfsüz, ve ihsanın, hüküm süren ahval, tevali 
Fakat heyhat! .. İnsanlar hemen daima sanki hususi bir mecliste ahbab ile ho~- eden avanz nrnsında nasıl tatbiki mu -
tutulabileceğine inandıklan vadleri ve- bıhal edercesine, istihzardan geçmemiş, hal hayaller olduğuna şahid oldukça 

Atinada yol üstünde va.zile gören bir iane komitesi 

rider, fakat onların infazı imkanı vu - . t' 1 .1 sö 1 . . .. 1 d' k' . neş'esine halel gelmektedir. 
ır ıca ı e y enıvermış soz çr ı ı zıy-

lruatın istibdad kuvvetlerindedir. Yeni netten mahrumiyetine bedel büyük bir 1 Fırka ile, vükclA heyetine dahil olan 
sadrazam bol ümidlerle, zenıin şevklerie ibıo. kuvvetine malikti. refi.klerile, mcb'uslardan pek çoğile, hü-
geliyordu; ancak onu nelerin karşılıyata- Hususi mülikatlarda da onu dinle _ lisa hükfunet denilen ?arkın büt~n ci -
Jını kestiremezdi. kt . h il t b .. k 1 hazile, hele başlıca Talatla, eski dostu ve 

ı " k me • cın ınsanı az e e essume ııev e -
Hakkı Paşayı ben zmirden henuz pc den bir lezzet vardı. Buna şahsından jn _ 1 refiki hariciye .n~zm Rifat Paşa ile, gene 

genç olarak gelince, Emrullahın tavsi - t" d "b . d ıı~ tm k 1.. 1 fırkanın ve hükumetin mühim ve halis 
kı ik - .. ısar c en cazı eyı e cıve e e cızım-

yesile tanımıştım, yalnız sa ı uç mu- d K d . k k d rt b" b bir unsuru olan Halil ile pek samimiyet 
d c ır. ısa enmıyece a ar o a ır o- . . . ~ 

llkat, ile ... Onu, refiki ve ostu .... ım d k. . 1 k d . k k d r dairesinde teşnki masaı etmesıne ragmen I f 1 k •u var ı ı şışman ı enmıyece a a . .. . 
Beyi... Her ikisini de etra i e tanım& d 1 1 )i"l b"- h k t kil d d" y·· onda bır fütur, hır kesel başlangıcına şa- Payitaht nazırı Kocicu yardım komitesini tebrilı ederken 

d._ . .. t 0 gun uhı e ı.ı a en eş e er ı. n- ı 
ancak biri sadrazam, ıgerı r:.ısuma e - ...... d d d .. 1 .. d hid o1ıuyorduk. ruyusun e, uruşun a, soy eyışın e ne 
mini, ben de mabeyn başkatibi iken mü- azamet ne gurur ne nahvet muhatab -1 Zihnini istila eden düşünceler için bi-
yesser oldu,· fakat her ikisini de uzaktan, ' ' ' · l h bıh ı ed k b' · · h · 

d - k t · b·ı k ka da zım e as a er en ır ınşıra vesı -
1 ·ı h ı y ldı ·· a sogu esır yapa ı ece , rşısın - ı . . . . 

meziyetlcrile, irfan arı e, e e ı z mu- kini küçu"'ltecek bir mana yoktu; belliydi Iesı b~.ıu~or. gıbıydı. Onun sade haya -
tercimlig· inde etrafın !evsine sürünmi - t d t l""s a d · Ko ak oku 

k . k d k" d d azamlığ •t ın a uç ıp ı a ı v r ı. nusm ., -
yerek toplanm1..: eteklerınin tcmizliıı:..ıe l arşınız a ı a am sa r. ın ı - _ . . 

-s b 1.:: 1 ı · b' h mak ve ... Hepsinden ziyad~ musiki. K~"'l-
pek iyı" bilirdim. tiharile ii.ıürü müş, şişiri mış ır şa si -

d ğil d · · 'b. b. d ,J disi bizzat musiki ile meşgul de~ildı, fa-Hakkı Paşanın, Babıa'ide hukuk mü- yet e ' sa ece sızın gı ı ır a am•ıır; 
kat ne zaman bir musiki fırsatı zuhur 

pviri, Darülfünunda hukuku dilvel mü- b!r ad~m ki müstesna zekasile, zengin ma et e derhal ko ar ve gaşyolurdu. 
derrisi iken refiklerındcn, talebesinden lumatlle, neden bahsolunsa onun hakkın- ~ ş . • 

' • d · l:.L · t"l h k "b· - ı· j Bir aralık Bcyoğluna gelen bır 1' ran-tktidannı, faaliyetini, malumatının ve a genış sa aJlıye ı e, er es gı 1 soy ı - • h T de ı 

Çalışma kuvvetinin vüs'atını işitirdim. yen, kendi makamile muhatnbının ara - sız -Opera kumpanyasının er temsı ın 
h k bu'undu, beni de kendisi gibi musiki Onu yakından tanıyanlar, hele talebesi sında bir mesafe görmiycn, emen en-

. 

kendisine meftun idiler. Hatta bir kere 1 disini takdir ettirmeğe ve tnkdir eder - müptelası bildiğinden refakatine alırdı; 
talebesinden bir genç bana derslerinin ken sevmeğe sevketsin. fakat onun asıl bu iptilasını, uzun sene
znbıt defterlerini vermişti, ben de bunları Hünkarda da derhal ayni tesiri yaptı. !erden sonra Berlindc gördüm. Fakat ha
büyilk lezzet ve istüade ile okumuştum. Belki saUanat sandalyesinin karşısında tıraları pek atlamıyara!c bunu sonraya 
Ben henüz çocukken babamın pek dostu tabasbus eden, nabza göre şerbet ve- bırakmak münasibdir. 
olan Hasan Fehmi Paşanın kendisine ih- ren, kerli ferli; tabiri mahsusile, Asiy&bı Hali.d Ziya Uşaklıgit Yardım i~in masalar baıına ÜfÜfen halk 

Muhatabım çok hazırlıklı gelmişti.\ 
Buna <ln c-evab buldu: 

- Onun dn bu işde fedakarlığı bu 
olsun!. Nihayet o da gençtir. Her gen -
cin böyle gönül maceraları olabilir. Bu 
da eğlendird'ği gönlünün kefareti ol
sun! 

- Peki .. her şey gibi bunu da kabul 
ediyorum. Tarıka birleşmemizin gay -
rıkabil olduöunu söyliycceğim. 

Ava"-ı lrnlkm1!'ltı. Elini u1..attı. Elimi 
vermı> l•m Bir müddet elinin açıkta 
kalnıac;ı benim b;r snniyelik ma'Sum 
intikaın m oldu. Eşarpını başına çe -
kerken: 

_ Anlıyorsunuz ya. dedi .. benim bu 
raya gcli~im sırf sizi istemek içindir; 
Tarık böyle bilecek .. 

Basımı salladım. 
- Bnna gücenmediniz y~? 
GülmcP.e çalışıyordum: 
- Ne münasebet.. 
- Amma bana hak veriyorsunuz de-

lil mi? .. 
- Oğlunuzu elinizden almıyorum. 
- Sizin bu tıynette bir insan ol -

.. s on Posta• nın tefrikası: 32 

duğunuzu sanmadığım içindir ki. gel- ru ciddi bir alaka göstermek lüzumu _ on parayı da hastanelere, dok torlara 
dim, endişelerimizi söyledim. • nu hissetti. Her türlü müdahale müs - harc~yalun. Senin de Tankla evle _ 

Endişe mi?. Zavallı kadıncık .. buna bet netice vermedi. Mütebaki cezasını ninceye kadar. evlendikten sonr~ pa _ 
ka'rarlarımız desene.. affettiler. Babamın ölüme mahkfun ol· raya ihtiyacın olacaktır. Bilinmez in-

Endişe çoktan karar olmuş .. amma. duğunu anlıyorum. Azab, babamın i- sanlık hali bu. gene de bir yerd~ beş 
Güner. talihsiz Güner de bu karara da çini bir kurd gibi kemiriyor. Pek kısa on paran bulunsun .. 
uyacak.. Allaha ısmarladık Tank. bir zamctnm onu özlediği sükftnete ka- Zavallı babam! Hala beni Tankla 

1 Mart vuşturup beni öksüz bırakacağını his- evlenec~ .biliyor. Ona söylemedim 
Br.'bamı, hastalandığı için, Büyük sediyorum. Doktorun tavsiyesine uya - çünkü .. bılıyordum ki, bu haber onu 

Millet Meclisi karaıi.le tahliye ettiler. rak, onu bir hastaneye yatırmak iste - çok üzecek ve sarsacak .. Tankla evle
Babacığım artık kurtuluşu bir mucize- dim. Şiddetle mümanaat etti: neceğimi ümid ederk müsterih .. ölü _ 
den beklenecek derecede hasta.. Sağ - Klzım artık saklıycrcak. gizliye - me bu kadar yaklaştığı hailde, istikba
kolu tamamen meflı1ç .. günden güne cek tarafı kalmadı bu işin. dedi.. gö - lim için endişeye düşmüyor. Tarık gibi 
biraz daha süratli çöküyor. Bir deri rüyorsun her geçen gün bana mezara emin bir insana beni tevcll edeceği için 
bir kemik halinde .. Onun bu gittikçe doğru bir tekme atıyor. Ne kadar ya - hiç blr üzüntüsü yok ... 
fena\aşışı karş!J!ında hapbhana dokto • şanın fUD.Un turumd•·· ellmiıdeki beş Zavallı babacığım, bir bilsen. bir 

bilsen Jd. kızın bu saadeti de kaybet • 
ti, bu ümid de kalmadı a•rtık .. 

Lakin, Tankı kaybettiğime. baba • 
mın hastalığı kadar yanmıyorum. A lla 
hım, bu seri halinde hayatımı saatle • 
timi yıkan felaketlerden son ra, baba • 
mı da mı kaybedeceğim. Bu sefil bah • 
tıınla, dünya ortasında tek başıma' JllJ 
kalacağım .. 

Gene bir ümidim var.. babamın öl· 
düğü gün intihar edeceğim. 

İşte bu kurtuluş ümidi. beni deli ol· 
maktan koruyor. Her dakika babamın 
dizi dibindeyim. 

Göğsüne başımı koyuyorum. O ba ~ 
şıma başını dayıyor. tutan kolunun hal 
ıiz parmaklan saçlarımın a*rasında do· 
laşırkcn, kendimden geçiyor, dünya • 
dan başka alemlere uçuyor, her türlil 
üzi.intülerdrn sıyrılarak rahatlaşıyo .. 
rum. Babamın dizinde kendinden ge· 
çen ben, her zamanki ben değilim .. fa· 
kat bu sükfuı ne kadar sürecek? .. Bir 
gün ~u mütevazı evimizde, şu boş odıı 
da babam kollarımın aTasında gözle .. 
rlni kapayınca ne olacak? (Arkası ıuırJ 



Baftan1.n Barikatiirleri 

Harbin riiyui 

ttnt"9!'Site Rett6ri ftrdll1 ça7 ziyafetlerinde 
- Ga.-teıerden -

- Gel fflTada bir ftlY i~lim .• 
- Y olr, tuUim, tl•tl dinleyeme mi. 

hep 

- Ne lıaJar sqJJtıJan, acaba Utiraluıt mi 
aaın, yoha l~• ..U mi ol•am!. 

d1All,yorl. 

Yapan: Orhan Ural 

YAKLAŞIRKEN ••• 

Bitli ıezenleri poıı. J&kala1acak. - Ga
zetelerden -

GetiT lirayı.. benJe alalrlılı. uar ... 
- Su•... Şimdi posta olunun/ .. 

Salhün rüyaı 

- l:)ır gazeıe bır meaeıe hakkında hakıkati 
amamİ lıöpürmÜf-. Köpürmekte de halılı/ 

- Ne meNlai unq öaf •• 
Bual ... -

-

tot memleteUerde baftarlar, eteklere atlara sehlrll ıu maste&l takılmasını il
tılJo. .u. - Guetelerden 

t muahedesi tmsaıandl. -
Simal rü%g«rı'. 

E,d -. Eyvah bana tla brmclan .anTtı iıuan maamele•İ edecekler ••• 

ıezıı, nraıum Di&nl&nDı J8PU&k. -Oultelll'dm -

EVET AMMA YOLUNU KAYBETMEZSE .... 

ıçın 

1 



8 Sayfa SON POSTA Şubat ıs 

Son Posiıanın mbıta romanı : a 
Günde 300 ton pik 

demir elde ediyor~z 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

TünelbaŞı 
henüz 

• • 
cınayetı esrarı 

çözülemedi 
min edecek bir kudrettedir. Memleket 
bu tesiaatile ütihar edebilir. İstikbal o-
nun 8eDlerelerini iktitaf edecektir. Kok (Baştarafı 1 inci sayfada) leı:, zannaıtında bulunan apa.rtıman tapı • 
fırınlarımız muntazaman çalışıyor. Fakat, zabıta Halllle Fatmanın nihayet cısı R{iştünün, cinayetin vukubulduiu aıra-

blr cinayete kurban gideblleceklecini de dU- larda bu apartunanın 1i9üncü dalrealnde o. 
Yilbek izabe fırınlarımızın birisi ta- fQ.nmÜI ve tahkikatı bu nokta üzerinde in- turan Fortlninln katında bulunmakta ol • Yazan: fıhami Safa 

Çahnan -ı dosya 
mamen haU faaliyette ve daha fazla ha- kifaf ettinneyl faydalı bulmU4tur. duhnu söylemIJlecclir. 
atla verecek kabiliyettedir. On, on beş Nttektnı cinayet hldl.sealni mütealtlb malt Dtter birkaç şahidin ifadelerine göre$ 
güne kadar bunu tecrübe etmek hazırlı- tul Hallll tefhis etUıt halele Fatmayı tanı _ maktul Halil: dlen ka.rımı mutlak vuraca. 
fındaya. madıtını ıöyllyen ve bllhusa kanlı vak'anın fırr.. diye ötedt- lilerlde tehdldler de auu.r • 

Bo f cereyan ettlli apartımanın zemln katında muştur. 
nı abrikamız çal.ışıyor ve istihsa- ikamet ettııt için oturdutu yere gelip giden- Bunlardan başka dünkü tahkikat .:ura.sın. 

lAta ba~amıştır; onun iatihsalAtını art- ıert bilmesl llzım ıelen kapıcı sıva.slı Riiş_ da meydana çıkan şu hakikatler de dikkate 
tırmak için yeni tedbirler almak üzere- tüntin ölenlerlr. o sabahki ztyareUerlnaen şayandır: 
,ts. Çelikhanemh §&yam memnuniyet haberdar olmadıtında ısrar etmesi 11._i şüp- Halll son günlerde afyon inhisanndakl fr. 
bir mesai üzerindedir. Yakında ikinci he dofuran sebebler zabıtayı bwbütün kut- şinden çıkanlmı• ve müteakiben de bir U.. 
99Uk ocağımızı da işe başlatacağız. Had- kulandırınıştır. ıaya uğramıf, yüksek bir yerden düşerek 

eh Zabıtıı ve adllye her şeyden evvel, maktul yaralanmış n bu Arızayı tedavi ettirmek ft.. 
d anemiz yakında faaliyete geçecektir. kadının ltlm oldufunu te.sblt etmek istemiş zere Fatmadan sık, sık para istemeğe bat • 
Bidayette tesbit edilmiı tesisata göre ilk ve birkaç saat .!artında bu esrarengiz hA. _ lamı§, Fatma bi:- bankada 570 lirası olma • 
basıluım Mart ayı içinde verecektir. dlsenin llk dOğfimünü bu hüviyeti meyda- sına ratmen Hr.lllin bu sıhhi vazlyetlle :ı.Il-

Btr buçuk, iki ay sonra memleketin na çıkarmak suzetlle çözmüştür. Dün de kadnr gördnmemiş, müracaatlarına ehem • 
betonarme inşaatına yarıyacak kutur- yazdıtımıı gibi öldürülen kadın Amasyalı miyet vermem~tlr. 
la d 30 yaşlarında Fatmadır. Ve maktul Hallllıı 1311 vaziyetin, Halllle Fatma arasında bir 

r a mamul demir vermek hazırlığında- karısıdır. Maktulle Fatmanın bu münase - gerginlik do~urmuş olabileceği akla gel -
yu. Daha evvel verilmiş bazı siparişleri betleri taayyür. ettikten sonra cinayet gü _ ~.ek.tedlr. Bu takdirde, aralarında cinayet 
hazırlamak mecburiyetinde kalmasay- nüne tekaddüm eden zamanlara ald maliı- gunı\ Lütfullah apartımanının zemin katın· 
dık, piyasa ihtiyacına daha evvel başla- mat ve dellllerln toplanma.sına geçllınl~tlr da bu yüzden kavga çıkmış, HalU de savur
ınamız mümkündü. Fakat devlet cephe- ki; bu nokta da aşağı yukan evvelki gece du~n tehdldleri fllllyat sahasına sokmut • 
ıinden daha faydalı görillen işlere daha tamamen aydınlanmış bulunuyordu. tur. 

D!lı1kü tahk!katın en mfihlm sa!hası zan_ Fal~nt Halllln ölümünü intaç eden gırt • 
evvel teşebbü.I etmek zaruretini herkes naltma alınan kapıcı RU.,tünün bl; ıün lağmdaki büyük yara ile vücudündekl küçük 
takdir ~er. evvelki Hadeslne taban, tabana zıd bir şe - bıçnk berelerinin bu mücadele esnasında mı 

Şimdi yev.ınf pik demir istihsalatımrz: kilde beyanatta bulunmuş olmasıdır olduğu veya di!er bir kimse tarafından mı 
vasat! 300 tondur ve bu miktar yakında Kapıc-ı evvelki günkü lsticvabın~ al yapıldıfı anl~ılamam~tır. İşin bütlln es -

Komi.ter Sedad: cKimaedM ~ tHrr tnı1> dedi 400 tona çıkarılacaktır. nız Halil! tanıdıfını, Fatmayı hiç e;Ör!edi: rarı bu nokta üzerinde büyük bir istifham 

ı 
Kok istih llt d 1 il ld tinl hatta lkametglhına onların nasıl cır - haH.nde toplanmış bul~nmalı::tad1:. 

Patron dışarı çıkmıştı. Odasında yq den çıkınct V. M. C. klübünde jim - sa ımız. 0 ayıs e e . e et- diklerine hayret ettlğinl söylemiş oldufu !J~ ihUmal ve farazıyeleri kat iyete götü. 
lıca bir memur vardı. Taharri memu - nastik ve İngilizce deni alır... Çok t~ tAli maddelen kıymctlendinyortll halde, dün Fatmayı tanıdığını, Halille tkl _ rece;c tıb"bı ~.dli mütehassıs heyetinln vere • 
runu nezaketle kaqıladığı için Osman zeki çalışkan. haysiyetine dokunul - ve bunları lazım gelen yerlere satıyoruz: sln1n sık .sık Lütfullah apartımanına gele ceğl bu•unku rapordur. 
onun ağz1nı aramakta bir beia görme- masına asl'- tahammül ed . b. fÜphe yok ki bu tarzı hareket maliyet ret. va~c'amn cereyan ettlfi zemin ka' d - Tahkikatı adlt bakımdan idare eden müd-
di ve ihtiyar memur hemen: emıyen ır fiatunızda müessir olacaktır. misafir kaldıklarını, cinayetin vukubul~~ ~ deiumu~l mu&v!~. Mahir b.tr müzekkere Ut 

genç... B' 1 • ..ı. b f dalı . l i . . b tu günün gecesini de burada geçirdikl'"'rinl M?rg Mudürl~unun bu husustaki fenni 
- Atıf mı? dedi. Pek iyi ve halim Ali O dfllr 1 h kk - ınaena e,.. u ay ış er çın ıca " müt ı d t sınan 

15
er memur ar a ın eden başk t db. 

1 
. 

1 
k .. . söylemiştir. _n easını sor urmuş ur. Morg raporunun 

bir adaınımı7.dır. İki seneden beri biL - daki notları bitirdi~ zaman vakit iyi- H b . a t· ef bır.:~ n ma uze~eyız. Kapıcının ilk atada bu hakikat' b t hain esrarını muhafaza eden facia tahkl -
de çalışır. Hiçbir kusurunu görmedik. ce ilerlemişti. Fakat işler ilerlemiyor- kar ihv:t~zıyetı iainbakalnmı~ın da bı~ tat- dan ıfzlemeslndeki sebeb ne ldl? ı za ı a - katının inkişafında büyük bir yardımı ola-

ı k 
. d li d . ım ıyaca ı ç n e enınıyen vazıyc - Dlğer taraftan dün dinlenen bazı •ahJd- ca~ı ve cinayPtı örten esrarın aydınlanabt. 

~~~e~~~ ~~ ü-~~~~~~~~~~~-ı ilıd trn•t· H"t t• - ·~~~~~-~~-7-~~y~~~ı:~~V~k!u!n:e:u:e.t:a~h:m:ın~e:~:m:e:k:te~~:~~-
ka l titi

-1iltl l . ö ·· Ali H'l---• er u e ı.ş ır. arıç en ge ırmege 
t e ve .u a 1 g rur; ı.1\..ll.1'9. larınm arasından: mecb ld lh..... 1..- 1 t At• p· d T 

d .. ledi ur o U5 ........ uz ı.JaZı ma zeme ve e- ına ve ıra e u k A .k t bb 
e oy r. . - Bunlara bakftsak herkes meleil! sisatı zamanında getirememekteyiz. Bu- r merı anın eşe USU 

Ali Osman. ehemmiyetsız bazı SU • dedi. tıu ~rkes takdir eder. Binaenaleyh bu ı 
aller daha sorduktan sonr~ mağua - - 2 - / engeller ve bazı malt mevzuat ortaya gunu nası geçti ? (Baştarafı t inci sayfada) 
dan ayrıldı ve Hikmeti görmek üzere T'•YYARE .. n.......,, .. ~ .... ...,.T girm~ydi müessesemizin memlekete Berlin, 1-4 (A.A.) - Amerika hariciye 

h 
,,. n. ın u.n!.ıuın.1.V'WC.I.!"' (B41tarafı 1 inci sayfada) ·· t w 11 

astaneye •• tti. KASASINDAKİ DOSYA daha evvel daha büyu .. k mikyasta faydaJı Jolnu Tü. k . mus eşarı e es Almanyayı ziyareti es-
y ld 

'd k h ş, r - Yunan bayraklarile örtül- nas d H·t1 v R o a gı er en. mecru memurun NE OLDU? olması mümkündü. ın a ı er, on ibentrop ve Glhir.g 
arkadaşı Atıf tarafından kendisine v. m~ bulunan masalar üstündeki chatıra tarafından kabul edilecektir. 

OOtiln bunlara rağmen halkımız em.in cetvelleri> imzalanmıştır. 1 
rilen malfunatı düşündü. Bu malılma- Müdüriyetin alaca karanlık odas:n- olrnabdır ki, devlet çok güzel ve çok htilaf yok 
tın verili§inde şüpheyi davet eden bir da başkomiser. karşısındaki kadife mühbn bir eser meydana getirmiştir. Bu yardıma Başvekil ve nazırlardan Vaşington, 14 (A.A.) - Hariciye na-
nokta olop olmadığını zihninde aradı. koltukta oturan misaitirini dikkat~ Bunu iftiharla söylemek milletimiz iç;n başlıyarak kibar, zengin, fakir, işçi, es- zırı Cordell Hull, matbuata verdiği tah
Heyır .. Bu cevablaT son derece va - dinliyordu. d b naf bütün gençler, ihtiyarlar, kadınlar, iri beyanatta, Wellesin Avrupa seyaha-

erin ir. haz teşkil edebilir. Ya~ında erkekler, hatta çocuklar iştirak etmiştfr. 
ııh. mantık!, ernniyetbahş idi. Kendisine ikram edilen sigarayı he- kendi llıtıyacımızı tamamen ternınden ıBaşvckil General Metaksas başta ol- ti münasebetile bir taraftan kendlo;l ile 

Atıf neden telefon hadlse~dni pol1.Je yecan ve telaşından içemiyerek elleri sonra icab ede~se başk:ı .. me:nle~et~cre mak üzere yardımı tertib eden payitaht Ruzvelt ve diğer taraftan gene kendısıle 
biran evvel anlatmamıştı? Neden bir ve dudakları, titreye titreye sözüne dahi m~l verebılmek kabılıyetını ıktısab nazırı K. Kocias ve Atina belediye reisi Welles arasında ihtilaf çıktığına dair A
gün sonraya bırakmıştı? devam eden cFikri ve Asım» kumaş edecektir. . A. Plytas Atina yollarını dolaşarak bil- merika matbuatının verdiği haberi katı 

Şüpheyi uyandın.bilecek olan bu ticarethanesi sahiblerinden Fikri bey Dünyada mevcud bütün sanayı mcrn- tün yardım tezahüratını takib etmi kr- olarak tekzib etmekte ve Wellesin t>n 
nokta hakkındff da Ali Osman şüphe - c!edi ki: leketleri ilk başlangıçlarında bu şartlar dir. ş samimi dostlarından ve en dürüst ~esai 
Y

e düşmüyordu. Tecavüz hAdisesi ile - Belki iki buçuk sene vardır, ki altındtl bundan i1.i hasıla vermemistir. arkadaşlarından biri olduğunu tasrih ey-• Ancak şunu izah etmek lazımdır ki, 1 
telefon ara.qmdaki münasebeti bir an- bir taratftan kumaş işi ile meş~ul olu - Hükfunetimitln bu işlerde ibzal bu- bu, chalk iane.si> adı verilen yardımır., emektedir. 
da düşünebilmek ancak bir zabıta me- yoruz. diğer taraftan Amerikadaki a- yurduğu büyük alaka ve müzaheret, bu felfıketin ilk günlerinde teşekkül· eden 
muru için kabildi. Bu münasebeti A- centalar vasıtasile büyük taahhüdlere eserin daha evvel ieyızli olmasına yar- milli yardım komite.si ile alakası yoktur. 
tıf gibi basit bir m~mur bir gece dü - girişiyoruz. Şimdiye kadar birkaç kere dım etmiştir ve aziz milletimiz ağır s:ı- Cumartesi günü yapılan yardımlarda 
şündükten sonra bulabilirdi. • harb mühimmatı ve tayyare siparişle- nayi sahasında da yüksek kudret ve ka- chatıra cetvellerini> 575,000 kişi imzala-

Şiındi Ali Hikmetten. şahst bir rlüş- ri aldık. Bu meyanda Şikagoda V. D. E biliyetini izhara başlamıştır. Türk dima- mıştır. Bunlardan 330.000 i Atinalı, 
rnanı olup olmadığını öğrenmek ll - kumpanyası ile temasdayız. Bu büyük ğı ve Türk eH bu işcle de mutlak muvaf- 150,000 i Pireli, mütebakisi de payitaht 
zımdı. Bunun için telefon hAdiseıdnl bir tayyare fabrikasıdır. Bize irtifa a- fak olacaktır.. nezaretine merbut havalideki halktır. 
söylerneğe lüzum glSrmedi. Başı sanlı }etlerindeki yeni ve pek mühim bir ke- General iki. üç gün dnha şehrimi.zde Muhacir mahallelerinde ianeye iştirak 

Bir Macar heyeti 
Moshovaya gidiyor 
Budapeşte 14 (A.A.) - Macaristan iie 

Sovyetler Birliği arasında yeni bır ti -
caret ve klering muahedesini müzake -
re etmek üzere bir Macar heyeti önümüz 
deki hafta Moskovaya gidecektir. 

olmasına rağmen rahatça konuşabilen şi!lerinden bahsettiler. Bu keşfi son de kalacak ve müteakıben Kam.büke döne- edenler de şunlardır: Nea Kokinyada 
Ali Hikmet tereddUd etmeksizin ta - rece gizli tutuyorlardı. Mahiyetini i - cekti_r_. ----------- 35,000, Nea Loniyada 20,000, Nea hmır- Amerikanın yeni tayyare 
harri memuruna şu cevabı verdi: zah etmeksizin bize tekliflerde bulun - f nide 6200, Marusta 4000 ve Halandride gemileri Balkan ikhsadf kon eransı 500 k. · T ı - Ho-yır. hiçbir düşmanım yok - dulıu. Teklifi Ankaraya' yazdık. Esa~ 2 ışı. op ~an para da . iki milyon Vaşington 14 (A.A.) _ Her biri 35.000 
tur .. Herk~ beni sevmez amma beni kabul olundu ve birçok teminattan, Mayısta Belgrad~a toplamyor dra

1
hmiyi bulmuştur. , tonluk iki transatlantik, tayyare gemisi 

öldürmek :stiyecek kadar kimseye fe- hakkımızdaki tecrübelerinden istifade (~tarafı ı· inci ı::nvfada) mza edilen hatıra cetvellerinin adP.di haline getirilecektir. Bu gemilern sürat-
nalık etmedim. HattA hiç etmedim ... ederek kesfin ec:asını getirmeğe mu - Anla~ıldığına göre, Balkan dev'etleri ı3,ooo dir. Her cetvelde 25 ımza bulun- leri 24 mildir. 

Sonra safiyane 11Ave etti: vaffak olduk. Bu dosvayı bugün yarJn aralarında, İngiliz _ Fransı~ iktısadi ı~ maktadır. ==============-==-
- Bana kalırsa ben talihimin bir Ankar<!'Vn gönderecektim. Amerika - birliği esaslarına mümasil, bir teşriki Bu cetveller 100 cild olmak üzere cild- bolü olarak Ankaraya göndP.rilmek üz&-

cilveslle yarala'ndım. HattA belki Bl - dan getiren miihendis Ahmed İsa bey mesai tesis edeceklerdir. Ienert>k Yunan milletinin kardeş Türk re Atinadaki Türk elçiliğine verilecektir. 
dürillecek idim. ÇünkU bodruma ilk i- binat ~ötürecekti... Halbuki... Hazırlıklar milletine gösterdiği sempatinin bir sem- A. V. 
nen ben oldum. Eğer Atıf benden ev- Fikri bev adeta ağlıyacaktı. Sesi tit- aeıırad 14 <A.A.> - Avala ajansından: 
vel inseydi eminim ki taarruza o ma - riyor. .sö?.ilne devam için kendinde Son deb Belgradda toplanrn14 olan Balkan 
ruz kalacaktı... kuvvet bulamıyordu. Antantı konferansı, Antant ı&zalarının ik -

tl.sadt ~al blrliklerlnl temine teTeuül et_ 
Ali Hikmet. bodruma kim bilir, ne Başkomiser Necib bey teskine ça - met• karar vermiştir. Ayni zamanda Bal _ 

maksadla inen bir haydudun karşısı • lıştı: kan payitahtıarından birinde bir iktlaMtt 
na çıktığı için tecavüze maruz kaldığı - Kenaintzr ~eliniz Fikri bev ... konferan.ııın toplanması da karar altına a -
fikrinde !dl. Osman. onu ne tekzib E-t - Belki ~vhude telaş edlvorsunuz; b21ki lınm1•t1r. b" k Gau.tel~re nazaran bu ltonferanaın Bel _ 
ti. ne de teyid .. . Bu noktada onu yal- bu dosyayı başka· ır yere oymu!i~;u - grartda veyahud Yuıoaıavyanın başka bir 
nı7. dinlemekle iktifa etti. nuzdur. şehrinde toplanma.sı ihtimal da.hWndedlr. 

Hastaneden gene eli boş çıktı. Hiçbir Fikri bey bu ihtimali derhal reddet- Politika gazetesi, hariciye nezareti mil _ 
feY öğrenememişti. Yalmz müdüriye _ ti: mes.'llllerl ile iktlsadiyatcılardan müreltkeb 
te gittiği zaman yazıhanesinin üstün - _ Ha vır efendim, hayır ... Bask& hu.'lusl bir mütehassıslar komltuinln tim -diden hazırlıklara başlamış olduluna Jal -
'de cFikri Asım> kumaş deposundan nereye kovarım. Benim kasam. bir kale maktadır. Bu komitenin me.sal.alnin hedetl, 
gönderilmiş bir zarf buldu. Bu zarf, gibi ÇE'likten, son derec€ muhkem .. a- her türlü istatutlk maız.em~lni hazırlamak 
ticcrrethane sahiblerinden istediği bazı cılrnası imkanı olmıvan bir kasa... ve Mayıs ayında Balkan Antantı iktl.sad1 
malil.mat1 ihtiva ediyordu: Ticaretha _ · Ba~komiser. Fikri beyin sözünü ke- konseyinin yapacağı müzakerelerin çerçeve_ 
nede çalışanların hüviyetlerine aid... serek: .slnl tesbit etmektir. 

Bir Danimarka vapuru 
torpil endi 

HattA Atıfın ve Ali Hikmetin hüvivet- - Rir dakika müsaade ediniz. B izim 
leri izah ediliyordu. Mektubu gö;den arknda~lar<lan birini ca(!ıravım da o da 
geçirirken kendi kendine: sirl dinlı>sin .. Ona tekrar etmiye mec-

- Ha. dedi. Atıf. '43 vaşmda ... Be- bur olmıvalım ... Oslo 14 (A.A.) - Bi:- X orveç vapuru, 
dün Şimal denizinde bir Alman deniz -
altısı tarafından torpillenen Danimarka

Gen<:, ac:'k slınlı. hafif bıyıklı. zeki 1ı Shastine vapurunun 30 kişilik müret -
b!T memur hııfif bir tebesslimle içeriye tebatını karaya çıkarmı§tır. Danimarka -
gırdl (ATbuı ocıT) 1ı vapur Fasdan Danimarkaya gıdiyordu. 

kAr . . . Bursa soka~da• iki odalı bir a- Zili çaldı v~ hademeye bir emir ver-
parhmanda oturuyor ... Sakin ve ken - di. 
di halinde . Muntazam ... Al' Hikme
te ~elince o da Finızağada ailesile bir
likte ikamet etmektedir. Akşam ~ -

( Sümer bank Umum Müdürü ) 

Sümerbank Umum Müdürlüğüne tay in edilen Bürhan Zihni Londradan dön. 
mciş ve yeni vazifesine başlamıştır. Yukarıdaki resimde yeni Umum Müdür 
makamında görülmektedir. 
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11 Şuı.t SON POSTA 

.S.. P..ta• ma farlhl tefribs 141 Hakim ve mnddeinmnmiler 
arasında yeni tayinler 

Hakkı Tarık Us'a 

L-~~t As~: raş_~:~-~~] IİNIİIDIREK 
Çolı: te7 detıl, belt1 biç bir teY bllmedlti, •• A··,AKHANESİ 

falı:at haddimi eot ı,ı blldltımi takdir eden_ ı ---~.Mİlli-11.-ıiiiilllİIİİİİ _________ _ 
-'nb.ra 14 (RUIUll)- AdliJt tayinlerini bil lzah~ına .&laca hlkhld Bulb Erk61ı:ten, EL .lıerden b1ri8l de atuını., an.ırdmı. İki ba -

~Yoruın: 90 lira ma&lla Qanaklı:altı reis _ l:dstan bıablk hl.!dmUllM llOlldotan hl.ki - çulı: aut dren pelı: ıatlfadell konuşmanız -
ta ne Zonıuıdalı: mlddelum1111l111 Hattı öz- mı ŞeTtt Tılmal, Men!ıel mWelumuml arasında, ben1m phamıcta nefret etutinlz sazan: e.e.ad Ekrem 
"n, 70 Ura maatıa Kozaa Nlallline Anıas- muannllltM Enin_. a.a Tab.stn Olcur, ıazetecl tipinden bazı çlqller bulmamı sıbi, R ı •ki • 
ka llltlddeiuınutnJai Aaım 8oyMl. Balıteslr Zoniuldak m1iddetummnllil1nt ttn;Je müd- bütün ~ mealek telt.ktı.in~ de yanıldıiı - a m aza n ş e n 1 e r 1 
~ dıı.atro hlklmllitne Zlbıi tadutro hlki- delumum.lııııl Eet1 ı.e.-t.. sun n1h blldm - nm, milaaadtııule tekrar söyllyecetım. 

tkreın, lltlne Sflrlc blkiml ll&br1 Dtlndar. Mutabılı: oldutumus, benim hataya düftü-
tı!: lira lnl&fla Malatya möddetunıuınlll _ S5 lira maqla otrenn mtlddeiumumt tüm, aımı Uade tdemedill.nls noktalar bu_ 
hıı I>i11ee ınilddehmıumlıl Zett Bllcin. Bo- muavinlll'tne OJreSU!l nlh lllk1m1 Emlne lunabillr. l'&tat bir nokta nr lı:l, hAU 1.za- • 'Yüzera, ü\ema, erkAn ve eka - ramıştı. Kahvehanede Emir Çelebi, masal 
lıü 11ln hutuıc hlkiml111ne xeqehlr esti mıanet Blnl'Sltl. Sonpld&k mftddetumu - hını dillnbdı .,. yazııııııcla bulamamanın bırın. tanının~ tüccar ve zenginlerin ko- anlatıyordu: 
._1 <ldeluınuınJal IJntet ltonel. 81llflı:e nıüd- mi muıı.Tiııllltnıe Zonpldak oeaen.:.,tıdtı - hayreti içindeyim. O da: Mt1şterelı: bir me&- naklan önünde iıJe. meddahlar· hokka - - Merhaba delikanlı' 
- llnın-111 O F br1 ---.. Bura la m•a'Tinl .. .u.e Zr- d d1nlD +•-" il ıa blr ., ·•• tı ""- -·-.ultne Gflrtln mtlddtiwnumJai Halt r a -· S11rt ~ d lelı: er -&h ed d .. i yazının ~r - bazları köçekleri, cambazları gazelhan- - Merhaba baba 
•-

4 ıırıca, GOrtın it tıddeiumumill ztncan hltlm mua'Yint Jıltlrtlnei, mu tesl cünfi, Basın Birllli Rel.lt olmanıza ral- ' . • . _ _ . .' · • · 
llllle Oanıan ılı: a roem m zih K - delumuml a•vinlll1n• oanan eatt aorgu men -mstaadı ne oluraa ollun- 0 maka _ ları, semaıcılerı ile türlu turlu maskara - - Merhaba Tayyarzade! .. :ç, llaçta c hl=:n~:,lu ~ bAldml llUllll Bo-. ilenin hl.tim mua · leyi ne§retmtntzdlr. lık1ar ve oyunlar tertib edip, kuklalar oy- - Merhaba imam efendi. •. 

~lnı.ı İllıaını Türel Tinlltln• OIJnftlı: mGddeJumumt muannl İz'an ye ldrtk .Uolarım.ul darlığını mazur natıp, arşın arşın, top top çuha ve kumaş - .Merhaba ofluın ... 
tın ~re. Dl&afla eaİranbola oea hlktmll - Fehmi Artb. :btanbul mtidcı.lu:-1 mu~ j görüniit Oraya elbette lı:ırk yıllık Hakkı hediyeler alarak nakıllar donatmışlardı. - Merhaba Dede amca ... 
uı e l:lr ınflddelumumlal Halı:Ja Titman - Tinl'ğine ,Adapazan mtlddelwn ........ ~~ıaaı n Tant Ua'un bu hantetlnln mlinasını sıt - Bir vezir kapısından, m~la ,.. d tın kah - - d k' ı, 
95 'il, c:ı.~td ~ Bedia. Söylemez Y091&41 IOl'JU U&IUUll &•ne dıramazdım .ıayyarza e, a ı ve onun e ı ~.-
lılk•- a5 ' hlk.1.mlllint Gürt1n hukuk ' --• 'f1n1 K mal 1 · k ba~l H k d "'11 Münıtu ~90fallan. istanbuJ Antakya mtiddtlumuau mua e - (Ham) blr ıazeteciye (olgun) bir ga~ete- mıa 6 amlfb. asır enarın a yeme• 
~h h~JdınJiftne Tokat oesa hllı:imi NacJ ren, Naslll1 ıa&t:ım m•Tinlllint Görde.s .sor- clnln ders Terme kapr1.s1 JÜ.%Ünden bir mes- Adam aman .. · Ak ... Çadır. nilerini çıkardı. Tertemiz ayaklan ile sa• 
il ~· Sarayköy lll.klınlll1ne Muş eslı:l Aza- 111 hlltiml Aml Jlrkunt, Xlsıltlpl, hltim lelt ~ntıdll bozulmamalı, sizden bekledi - İşte geldi Nazlı 'lı:olu., kurdu §Urda ak lına ..ıma ilerliyerek Osman Dedenin 
lın likril Beyhan, Am..,. mtiddeiumumlll _ muavlnl11fn• Bu.sa .orıu hllı:lmi Abdür - tlmlz ıazetecllik tellklı:ia1 yerine bizi hay _ çadır, gösterdiği yere bağdaş kurup oturdu. 
llfl~e~onra esti mflddeJıımum! muavini Av- rahman Ba,.r, Orhancut hllı:1mllfine San_ rete dü§üren bir •Orprlz ııadlr olmamalıydı. Paşamıza getirdiği güzelleri akçadır, j Kemani Osman Dede çoktanberi gör .. 
ltr llı: Gür, Amuya azalı.tına Karadeniz dıklı eslı:l blldml lbrahlm ÖSUya, Urfa miid Benl Ba.sın Birliği ReW Slfatlle mazur • . • . . . . . . . 
:bı hutuk hllı:lmJ Muammer Levent. delumum! maavln1Jlint Urfa hll1ın mua _ görmeuenls, biliyorum blr lı:ayıbım. olacak. Nakıl doldu çuha ıle, dılegımız akçadır. 1 ~ediği Ta~arzad~ye~ ken~ :ıııe pı~ır • 

it Ura maa~la Gire.roıı aulh hllimllğine vinl Ahmed semt•, Alaca hltf.mllflne A - Fakat ten (pı.etecU Haktı Tarık Us'un te- dıği kahveyı kendi elile getırıp verdı; ve 
-~lt hlktmi Hllml Bere~ Orhu Asliye masya mtiddeiumum! munini Zerrin Ak - vecciihftnfl taybetmete razıyım. İş tt (in _ Diye yükselen bir ııemaiden sonra, her delikanlının yanına oturdu. 
'ıa haktmııtıne Maçta hlkimi Abdflrrah • gün, .AmuJW. mftddelumumt muavinll~lne san) Hakkı Tarık Ua mutad alAkasını esir - güruh en az bin kuru' atmadım aynlmaı:- - Ne var ne ~k Tayyarzndem orta .. 
tu:ın Samı Eyüpoflu. Ordu sulh hA!dmllğlne Foça sorıu hllmnJ Jltimü, 1atanbuı mUddel- gemesln. Aramızda bir meslek telaklsl farkı dı. ' lıkta? .. 
'ta hukuk hAklmi Mehmed Al1 Derinöz, Ga. umumt muaTinliline Krztncan müddelumu - oldu~unu aöylemek cür'ettml mazur gBril _ 
~ ntep hukulı: hlklml.lf1nt Adana icra mu_ mt muaT1n1 J1Um1 ne.nzııtu. Slnop htı.klm nilz. S\z <Oerideı hnadl.s) 1n havasını ben cBayram hamamı parası• adını ver • - Vallah Dede efendi, ben lElseyin 
illkn hlklınt Sıtıa Atyaıran, Edremid ceza muavtnJJttn• Araç .IOl'l'1I hlldın1 İbrahim de ideal Tilrlt gazetecDJğtnln bİr va rı 'oıa _ dikleri bu bahfifler biraz gecikınce Efendinin yanında kapanmışımdır. Ha .. 
lanlrn~!ine Orhangazi mtıddelumumisi Ad- Vldlnll, ıtutamonu mtiddelumuml muavin- rak görmek tat1yor.sunus. Ayrıldığımız ııok_ küstah ve tehdidklr ikinci bir semai vadisler sendedir . 
._nb 807.?nen, Dinar oeR hltimllttne Saf - lifine Çerlı:ef müddetamumt :muaTini Hayrij ta bu_ .sayruarımıa_ işitilirdi: _ Dün buraya Kumkapılı Hüsam reis 
....,,. 0111 müddelumumial HulQ.sl Oskay, Muş Kulo~lu t.a,ııa edfimt.flerdlr. Nusret Safa Coşkun Adam aman ... Yü_ ze bak, 

C~ • .., -;:~;,j·;~ijj;;""jö:";i&:""bj~J;J;;;ri""b~!i;ii;· Bu yoksulluk deryasmda sen haydi var ge~~;.,.denln götleri parlaywermlştl: 
- yeni neşriyat ) Ankara borsası teşekkül edecek yüze. bak, - Balıkçı güzelinden ne haber? .. 
' ' A. -···- İthalAt Limited firketinin itha,fıt bir- Bir guruşu alan gitmiş, r.ana kalan yü- - Hüsam reis diYaneye dönmüş ... On 

Da. ktı Açıl14 _ Jlapanıt H/1/941 Fiatlan b k k~~dl ,, cı likleri halinde teşekkü lerı Ticaret Ve - ze a ' gilnden fazla olmuş .. para Ua• arının 
1,f ' ÇEKLER lkfiletince muvafık görülmti!rtlir. Sırtında kürk atlas am~ paşadaki :},.;.i- arkası kesilınIJ .. 

qhctrriri: Pearl Baclt Açılıf..Kap:ın f 1ç ticaretin de bu c:ekılde teşkilatlan- ze bak!.. - E ... 
r·· k " cır çeye çeviren: Mebrure Sami wrdra ı BWlln 5.21 dırılmasının daha ameli olacağ1 nnlaŞll- Bazı çeteler, daha tertıbli, hesablı dav- - Adamcağız, yüzOmi görmezdim 
B New.Yor• 100 Dolar 130.19 maktadır. Fındık istihsal rnıntakalarında ranmışlardı. Semt aemt, kapılarında o--

1 
amma ~retin alır, sağ oldu~n bilirim, 

asan ve yayan: Hll.ee""n Kitabcı p ı.a ıoo rraa 2 92056 k h Ah d 
J• ar · kurulan fınchk ihraç birliğinin mühım yunlar tertib edere'k ku la ve heykel gös- halbına dua ederdim .. va me ci -

Fiatı: 75 kuruş ::.:. :: :;:.~ rr. 2::~~5 bir transit ihraç merkezi olan sehrimiz- tereceklerl konak ve saray1 rı tesbit et- ğim, ah Ahmedciğim der ağlar. 
'11J~~O İngiliz liralık NOBEL edebiyat Mm.sterdaa 100 Flor1n 69.2877 de de bir §Ubesi bulunması faydalı gb- mişler ve bunlann aahiblerinden ne a1a- - Dede amca benim aklım ermedi bu 
lae uf atını kaza~ i)]an ve ki tablan Brü.bel ıoo Selp 21 9154 rülmektedir. Fındık ihraç birliği mühım bileceklerini de, servet ve rütbesine göre fşe ..• 
,1.._r dile çevrilmiş bulunan Pcarl Bucknn Atına ıoo Dn.hml 0.965 fındık ihraç angajmanlarına girişmek aralarında kararl&§tırmışlardı. Marifet - _ Benim Tayyarzadem bu işe kimin 
-~8> adlı şaheseri Mebrure Saminin Sotya 100 Len 1.57875 üzeredir. lcrini ....Jl..,.+erdikten ıonra, serçeşme1cri 
-...ı11; nıu ff'~ı. ı h' d'J k drld ıoo o-..... 6~' aklı ermiştir.. Bursalı Sadizadeden ..• h va dl\. o muş, i~ten ıssc 1 ere ~a • .....,._ 13·1575 kim ise, paşaya, yahud ağaya ve beye def 
eı~11Inıış tercürnesile lisanımıza kazan - Buda~tt 100 Penp 23.3525 d l b. Küç(lkefendfden haberin var mıdır? 

lllıştır. Bükreı 100 Ley o 9475 Mcktcb mti nr eri yann ır terini sunuyordu. Beriki taraf t ereddüd e- Tayyarzadenin kaşları merakla çat11 -
)i;se~, .ınizel bir kab içinde, Bay Hüse- Belırad 100 Dtnu 11.065 toplantı yapacaklar der, yahud pa~0pja girişme~e kalkarsa, dı. Gfittl d~llkanJı kahvesinden daha 
tık: R:ıtabcı tarafından basılarak satışa Yokohama ıoo Y• 10.7625 Şehrimizdeki lise, orta okul. san'at derhal meşalelet yukanya, sı:ırayın şah - bir yudum bfle içmemişti: 

~:1ltnıştır. Btokholm 100 1neo JCr. 30.8275 ve muallim mektebleıi müdürleri ya _ niş,ıerine kaldırılıyordu. Tehdid de açıktı: _ Ne olm~ Küçükefendiye ... Sa· 
-... .. Utfin çocuk\t.ığıunu, hatti genç kızlı- !".aham n talaYDat rın o"nle..:ı- ..,r..nra .._ta4nbul kız lisesin _ cŞu kadar yüz lrun19 ve şu kadar çuha d' d 9 
'~'1 Çinde rre,.irmiş olan Pearl Buck, ~ l..ftaJ O'I .111 k tf g tirin ill 2 ha izi ~a ızaye e .••. ~ ) ., ..,. Tü k borc1I ı pefla 11.125 19.10 de Maarif Müdürü Tevfik Kut'un ıi - ve umaş :ıo: ~ 'ft u nen J • - Onlar da meydanda yoktur .. 
- .. a da, b;ze Çinin bil' köylü kadınını r k ı 

·.ıtrnaktadır. Ergani 11.12 19.90 yasdinde bir toplantı yapacaklardır. arız ... • - Bre deme Dede amca ... 
P'a'·- i038 " ı itnml;rell ıt.M Bu toplantıda fehrimizdeki orta ted Gündüzleri de, mescid ve cam.ilerde, S d nin k b ld ğ a·· ~ ~t karşımıza, isimsiz olarak çıkan S!va.s _ Snurum 1 lUO - adiu e ay o u unu un 

~.,,,~~ayı biz bir Anadolu anası, kendi Merkez Banlı:aaı pefln 108•25 risat müesseselerine aid muhtelif me - köşe başlarında, d6rt~l ağı1z1ıa:ı~da b~e • işittik ... Buraadan buraya japon güver-
•u~"-'nÜzün derdli bir kadını Jtadar ru- Lastik .Jirkttl 0.50 seleler görü~ülecek ve Maarif VekA - lip geçenleri çeviriyor ar, e erın e . ırer cini alrnağa gelmiş .. kayıktan çıktıktan 
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.uza yakın bulmaktayız. Jetine bildirilmesi ic., eden hususlar gülAbdan, içi ndi çeflfte suyu dolu, bırkaç sonra gören olmamıı ..• 

itan ır eserin aslı ile tercümesi için, - ba- bir raporla tesbit olunarak Vek!lete damla ~rperek: Allah Allah 
~ .. çok yerinde olarak - cbir kumaşın . _ GOi dur n...ygamb"rimfz teri - ... tilı;u d t k t k t - gönderilecektir. - au · · · nır '- -IQ ile tersi> teşbihini kullananlar, öyle nün e y~ erme a ara opra~ın:ı dir ... Bir akçe iftariye bahşişimi unut- - Kdçükefend.i de meydanda yoktur. 
nıyöruz ki Mebrure Saminin bu ter- akıtan, k~ı: ;'f! ydı:iistü ka~ y-.ıkü d '- - Dede amca ..• Küçükefcndi Çekm~ 

~esini pllrüzlü. kusurlu, donuk bir büyük, derdli b.ır. an~chr. . Bir tramTay yol an çudı ma ağa!.. diye tol avuçlannı uzatıyor1ar- cede çiftliğindedtr. 
""'.uınaş tersıne benzetemiyecekler ve ese- Bu ananın mılliyeti yoktur. O, ne Çın- Maçka - Beyazıd hattına işleyen dı. Venniyecek rfbıi olanları da evvelA 
:: aslından alabilecekleri zevki, eksik!;iz lidir, ne dıe .herhanıi bir ırktandır. s.a~ece vatman Mehmed.in idaresındeki 209 aa sert bir bakışla, 90llra kat't bır hüküm He - Çiftlikte değildir; Sultan Muraddan 

. duyllş inceliği içinde Ana'nın türk- anadır. Sürükleyici btr mera~ ıçmde yılı birinci mevki tramvay ara4bası ye- t~hdid ediyorlardı. hat akp atlannl.lf ve fitnenin ikinci gil -
~1nde de bulacaklardır.' ömrünü,. çileler. ini okumalı:, okt'enmek U ... ...._.. Ç ır.. ..ıkıf D hl .. 

A ~-ı b dır de'r su··.ı..ay okulu 11nu-nden geçerken Tayyanade, artfw ..r.nü anasının e~ine n ~~· • · ı~ 0 ır • • • a goren 
.ccına'nın meV'ZUunu birkaç satırla çiz- istiyece.e;u• .. z ır ana . - .. .. "' u u ..... lm 

~k. onun bütün sadeli~ içinde taşıdı~ En ço~, ve ne çok 9"'ilen, lı:üçuk bu- hattan çıkmış ise de bir kazaya sebeb giderken, belki otm kırk yerde önlenmiş, 0 am.Jf ••• 
AL~'kulade ve de~ ik "z:ellili incitmek yük, hepimlı için de ~kıddes ~ir var - olmadan vatman tarafından durdurul - birer ikiter akçe cbayram hamamı parasıı. - Dede amca .. 8el1 beni vehme veıir-
-aur. "''' gu Iı"'ın adıru taşıyan bu ıtJzel esen, cAnn~ ı t' E 1* k · " b muştu:-. Bu yüzden tramvay seferleri vererek Şehreminine ıe mı§ ı. vve a e sın.·· 

!-lcAna. her !!:.abah, •afa~ sökerken tar- yı okuyucularımıD ilhana tavsiye "--·- Ded ni ""ah hanesı'ne ug· 
- ..,. .ıı. d bir miiddet inkitaa ugr~ amıştır. mani ~--· e n a. ve ~ 

...., 8 gıden, yanık bajtnnın acısını, ~5zü- e enz. -
(Arkası var) 

S .----------------- tır; aile denilen teY unutulın~tur; s~nu 
tıbı ~i niyetten doğan bu Arızi hod- "Son Posta,, nm tefrikası : 14 ne olur? 
L lık, hududsuz vüs'atte bir havsa -•nın k · - Hiç bir ıeyl •.. 
kt ıniimbit topraklarında yaşama !m- s • h • ı • •• k ' -Evet; hiç bir ıey amma senin ku] .. 
atı·~ını bulmuştur. Bay LOtfl Koçer; serıl 1. 1.r 1. goz on••ş••yor. landıjın fibi hiç bir şey değil.. kadın, a-
L UzeyYen salonlarında btr çiçek gibi, bir .. ... 
~narya gibi bir vazo gibi muhafaza e- nalık ihtiyacını nasıl tatmin eder? Er • 
~r k ' t ım· kek, neslinin idamesi zevkini nasıl ta • 

e başkaıanna ka.."" gunırunu a ı- Yazan·. Ze el Bes· S 
ile Çalışıyor. Biliyor ki kanuni hakkını ıs- n im Un dar?. Cemiyet, vatan, millet nasıl sevl • 

~~de ileri gittiği gün seni eld~n k1ı - lığı, hem de aönlü tazedir. Bayat + ta -JNadide?. ltocan seni bırakmalı; evlenme-j tiyonnn; aenin de, benim de istemedil:i - lir~ 0 zaman milliyet de kalkacak, jn. 
ltıij a ve artık .salonlarına senm kakar ze = taze + taze olur mu?. liyiz... miz bir adamın v6cudü, gecelerimizi ve 1ar •dece iman olarak kalacaktır!. 
tir stesn~ ve eşsiz bir süs koyamıyaca : B. Hımbıl sanatın batın için bütün - Temenni ederimi. gündüzlerimin bi.rlqtirmem>Ze mini o - san_ Güzel, fakat bu tnsanla;ın arasında 
ltı~ Bennnle olan mdnasebetine ıöz yu hesab kaidelerini altilat mü edelim? Bu- - Temenni kUI delil Nadide .. sen ta- luy«!.. O adamı cebren ve kahren orta- cdaha l)'i yqamab hırsını besliyen 

şu da bundandır. nun cpatbcan + marul - manı1 + ma.- tersen bunuR çaıwini bulunn.ın.. dan kaldırmağa tefebböı et.ek cemiyetin kimM obnıyacak mı? .. 
- BaŞka sebeb de var.. rul> dan ne farkı var?. Ayaklarının cilbiM oturdum. Ellerini pençesi yakamıza tarılı.yM. Onun rızası _ Olmıyacak; çünkü kollektit hayat 

ka - Biliyorum: bu cbaşka ıtebeb• genç Amma aym bayım ceiteklilı:ıt iddia- ~lleriıne aldım. Boynumu bükerek yal - hilAfında bana geben, ayni pençenin sc- baf'4m!fbr. Yqa111 tarzında tam bir mQ 
kadın alan her yaşlı erkekte vardır. ~e 8,ndadır; Alllı:i diğerinde ckadınhlı:. id- vardım: ni saçlarından tutup gene ona teslim etti- savat vardır. 
kafası yerinde, mantıkı kuvvetli, tab~~t diası yokmuıl libL. - y çına bunu Nadlcfel. Hiç bir feY ol- ğlni görQyorswı. Bu adamın sende ve _ Hilkati nasal zorhyacağız?. 
l'f nunıarına vAkıf varlıklı erkekler bılı· _Çok haklısın ,ekerim... masa bile uylı:usurluktan çıldıracağım. bende ne hakkı var Nadide; söyle, ne hak _Ne ıfbi?. 
: ~ kereste fabrikası katara~tının çe- -Teşekk&" ederim Nadide!. Zaten ıen - Uykusuzluk ınu?. lı:ı var?.. - Öyle ya; piçhanelerde büyüyen}~ 
l'ak dışli testerelerini peşinen goze ala - hakka tapan bir hdınaın.. _ Uy1nmıduk Nadide, uykuw:dukl. - 1ıci gözOm l8lıl anlıyorum. Ancak rin hepsi de, ayni terbiyeyi ve ayni tah-
ka kızlan yerindeki cicilere oer'an ve _ Nereden belli?. Geceleri karyolama uzanınca seni düf('. - düşünceı.rinde, cem'i değil, ferdisin. sili alını.t olmakla beraber, ayni kabili : 

nunen temellük cazibesinden kurtula· _Beni ~ğfnden!.. nerek buhranlar pçiriyorum. Hastayım Ferdler kendi menfutlerınden fedakar- yette yetipniyeceklerdlr. Neden yer yü,. 
~anıışlardır. Bunların bqlanna rnukad· _ A A_.. a-.ıı.. Nadide· bana acımaıı.n... 1ık etmezlerae cemi,etin teessüsüne im- zünde birl'V\lı: Atatürkler, Leninler Yo • 
~r ·a .. J•" J"" ' .-- ' 
kolo olan şey, elbette berber tarağı V~) e _Nesi ayıb bunun Nadtde!. Bay Lfıtfl _ Zavalh nonOfUDll· kln o1ur mu?. Cemt,.t nasıl ferdler ıçin- han Ştravalar, Viktor Hügolar, olınu • 
bu nya suyu değildir. Senin kocan ışt J{oçerin .ana malDdyetini en nefis bır _ Bvet; hem pek zavallı .. beı ~ene - ae fef'dler de c:eml,.t içindir. Umumi a- yor?. Keneli bünyemize bakarak bahsi • 

nlardan birisidir. tik karısı Mmedcn krep damur topunun bula~ık paçavrasına denberi ~ktilim ııtırabı ben bılirim. bengin, ferdt menfaat namına, bozulma- mlze en yakın bir misal seçeUm: Atatürk 
~el bir kız doğursaycb, pmdi sen ona bohçaıaıun..ııa benzetiyorum. Lanet oı.un bu kanlık, kocalık kanunla- sında •dece mazarrat Yardır. olmadı; orduya llllıf arkadaşı rile birlik-
lbla diye~ektın. _ _ _Aman ne pb tefbfh bu!.. nna Nadide; ı&net olam.. Senin ~kıini bir an içın kabul edelim: Harbiye mektebinden tek ba ına mezun 
lü Çehresı, sıkılını! ıslak çamaşıra dondu- Dah tlmidne benzetmek ltmden _ Kendimb lçfn içtima! nizamı mı bo- Herkea dilediği.le iatediğf kadar yaşıyor; te iltihak etti. Hepsinin de ta fllen btr-
lı halde genç kız peşinde do1apn ak saç- - a 

8 
zabm?. bu m(lna.sebetlerin mahsulleri cdevle.t dir. Orduya çıktıkları zaman rütbeleri de 

bedbahtlara sorarsan .ana ınahud f81'1? gelmez. nd .:>Dft kocam lıonufUl'kell _ Bozu:ı.un nya devam etsin, fakat pi~anelert.. nde kendilerine yer bulu - bird1. 
•akara tını tekrarlamağa kalkarlar: İhtı- .. re!~ bu bana atzr ,.Uyoı- Nadide!.. Dü~1n yorlar; kanlık, ~ocalık, analık, babalık, _ Anlı.yanım ••• 
hr olsam da gönli1m tuedtr ... Ey amma 5lii n-ı.. olunm. Bu it artık bitmeli bir kere; aen bmi llUycınun. ben senit. akrabalık mefhum.lan ortadan kalkm~ -
ter ltoydufu ceDC lrum 9*n tekmil ftl' • - .Pilli-- (Arlı:uı nr) 
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(Me~leket&aberler~ l~&~nP~~~~L~S~P~O~~R~s 
Çanakkale Bog"' azının en Tokat Valisinin zelzele Kız mektebleri 

.. • mıntakaları hakkında 
guzel kasabası: Gelıbolu gazetemize beyanatı voleybol maçları 
iki büyük savaşla harab olan bu tarihi kasaba yeni 
ve canlı hareketlerle kalkınmıya ye geliımiye baıladı 

Vali İzzettin: "Açıkta 
kalmış tek bir felaketzede 

yoktur l ,, diyor 
Tokat (Husu .. 

at) - Vilayetlmiı 

valilifine tayin 
edilen Sürt vallii 
İrı.ettin Çağpann 
1fe başladığıru 

7&Zm1Jlım. 
Cield iğiınin er

t.m &ünü fellket 
mıntalcala

nndan Erbaa, :!llık 

ıar ve Reşadiye 

.kazalanna gidip 
relen valimizi av
dette ziyaret tt -

Ge?ibolunun güzel bir glSrin4fi tim. Suallerime fU Vaıt izzettin Çağpar 
cevaba verdi: 

Geli bolu (Husus!) - Balkanlardan Tarihin hanıi devrinde yapıldıjı _ İlk defa fUnu söylemek isterim ld 
'Akdenlze doğru uzanan, Asya toprak- tayin edilemiyen eski bir kale. Avru- :fellket mıntak.asında bütün felil:etze • 
lan ile karşılaşan Gelibolu yanmada- pada ilk türk ltararglhı ol.muştur. deleria esbabı istirahatleri çok mükem _ 
11, tabiatin özene bezene üzerinde işle- Gelibolunun deniz tarihindeki şöh- mel olarak temlıı edilmiı, yaralıların cU~ 
diği eşsiz güzellikler~ doludur. Çam reti, cihan tarihindeki şöhretini ikmal panser ve hastanelerde tedavileri yapıla
orma nları ile örtülü dağları. zümrüd ve eder. Bir vakitler Trakyanın, Akdeniz rak mühim bir kısmı iyi olduklarından 
geni~ vadileri, d~ ve iç denizlere ba- kıy\la.nnda yegane ithaUt v• ihracat yerlerine dönmüşlerdir. Her tarafta va
kan yamrı çlan burada yaşıyanlann ru- iskelesi olan Gelibilu Balkan harbi. %iyet normal şeklini almaktadır. Bılhassa 
hunda daima hülyalar yaşatır. Güneşin Umumt Harb, işgal vesaire gibi rnüte- Erbaada herke.s tarlalarının başında çift 
ve mehtabın güzelliği dünyanın başka r l .. dt t "ki sürınektedirler. Bu kazaya Samsundan 
h iç b"r yerinde bu kadar cazib değil- va 1 çarpı,ma ann, mutema azyı büı-:jn yardım~ temin edilmiş, yiyecek, 
dlr. Öyl~ tahmin edilebilir ki Türk altında tamamen harab olmuş, bahtsız giyecek, çivi ve kereste ile sıhht malze
feyle:ıotu Yazıcı Mehmed Muhammedi- bir devrin ıztırablanru yıllarca sine -1 me çok fazla olarak gönderilm.iıtir. Re -
yesini bn ilhamın nuru içinde gaşyola- sinde toplamış ve bunlarla başbaşa şadiyeye nisbeten Erbaa ve Niksarda yı-
rak ya:1111ştır. kalmıştır. Cümhuriyet rejiminin ener- kılmıyan kısımlar vardır. DükkAnlar a -

B Ü'-'Ük vatan şairi Namık Kemal en çılmış, pazarlar kurulmuştur. Heyecan " jik çalışrnalan ve son birkaç sene zar-
güzcl şiirlerini burada yazmış. hürri- dinmiştir. Reşadiye kaza ve rnülhakatını 

fında b&J!lıyan iktisacil, ictimai ve kül- B k E · ·ı 

Boijaziçi - Çamlıca Liseleri tcıkımlan 

yetin tiiyüklüğünü bu geniş tabiat - atla dolaştım. u aza rzıncan ı e mu • 
içinde almış. ve n ihayet bu tesir altın- türel harekf"tler bu güzel memleketin ı kayese edilirse başa ba' gelir. İşte en fe- Kız Muallim mektebi - E renköy Lisesi takımları 
da ebedi istirahatgAhını burada intihab varlığında b ir kalkınma ve geli şme ya- ı lAketli ve en harab yerimiz burasıdır. Ha Kız mektebleri arasında her hafta bütün takıımlan ma&llıb eden çam1ıc• 
etmi~t i r. ratmıştır. r~ketiar~ ~ü.!e~_kib çıkan yangın, fecaa- 1 muntazam bir şekilde yapılan kız mek- 1 takımı 15-11, 15-11 s:yılarla galib gel-

. tın en buyuğünu doğurmuştur. Buranın tebleri voleybol maçlarına dün Kız l\Iu- ı · · ' 
Amasyada 16 yaşında 1 Ödemişte ~~· ateş 1köyleri de çok harab olmuştur. Kazada 50 allim mektebi salonunda devam ectil- mıştır. • • 

bir genç babasın ın d b" c k çadır, 60 baraka kuruımuş, fı rın, mani - mi§tir. Yermde olmıyan hır karar oyunun a ır ço u fatura bakkal ve kasab dükkinlan açıl-
kati· ı,· n ,. öl d u·· rd o k ·· ı d .. ştır . v·ıA t ı · l b kazaya Birinci müsabaka Ş~li Terakki He İs- Balkan güreş müsabakalarına tesadüf Yanara o u mı . 1 öye e ge ır ge :nez u k b" d "d" 

1 · (H t) Öd . · B " · 250 çadır daha birçok yiyecek ve giye - tanbul Kız MuaUi.m me t~. ı arasın a ı. ı. eden 3 Mar t Pazar giimi yapılacak lil 
Amasya (Hususi) - Soma Ortııkö- zmır usus - emışın ırgı .. . ' . . Geçen hafta da bu musabakaya gel-

1 
• • • • 

yünden Kadir adında birisi, ayni köy- nahiyesinde cateş oyunu• oynıyan al- cek gonderd.ım. Halen açıkta hıç bır ferd memiş olan Şişli Terakki dün de hükmen maç.an tehır e~ı~mıştır. . 
den Ali Osn:anı bir tarla meselesin - tı çocuk büyiik bir facı· aya sebebiyet yoktur. Felaketzede kaza lan her taraf- vl. b lm t Azamt 1000 kışı alacak bır salonda ya' 

k k .. d .1 kt ..J · magu sayı ışır. 
den dolayı bundan on ilci sene evvel vermişlerdir. Sasc!llı mahallesinde o - tan akın a m erza gon erı me e"ır. İkinci karşılaşma; Erenköy Lısesi ta- pılacak güreşleri bütün spor merakiı!a-
k 1 · ahk"' a·ı · · Kat"l .. Bunlar arasında reçel ve tatlılar da var- . k b" .. . ~ 1 at e tmı~ ve m um e ı mıştı. ı turan dorder ve beşer yaşında altı ço- . ks" d"l k kum ile Kız Muallım me te ı takımı a- nna gostermek maddeten ımkcı.nsız o -
K d . · hkA-: t ""dd t• · h" . . dır Hepsı vatandaşlara ta ım e ı me - 1 a ırm rna wu.ıye mu e ırun ı - cuk, ateş oyununun hır ıcabı olarak · H k t " .. t k "" k g rasında oynanml§tır. duğu için verilen bu kararın yerinde o -
t d .. k ı b ı .. v tedir. are e ıarzı mu ea ıb vu ua e - . . .. 
amma ort sene a mış u unuyor - tutuşturdukları kagıd ve odun parça - h 

1
• 

1 
.. .. d 1 k t Bu müsabaka i.kı tarafın guzel oyunu madığı muhakkaktır 

d B ""dd d f d ı ·1 . . . . .. . w len eye an ar yuzun en yo apanm1ş ı. . . _ . 
u. u mu et e son a o ayısı e or- larmı bırbırlennın uzerıne atmaga ve G .. d.. 1 ... b yolu otomo sonunda ilk setı Kız Mualltm b-13 ka- B" h k t" 

1 
k b uıı 

t d k ıkın t hl . d ım· · v ece gun :.ız ça ışaran. u - E k"" 1 ır spor are e ı yapı 1r en ve un 
.q an ·a ış ve a ıye e i ıştı. kaçışmaga başlamışlardır. En az ateşe . . . b _ zanmış, ikinci sette ren oy 5-6 galib . 

Katil Kadir sevinçler içinde köyüne maruz kalan çocuk oyunun galibi sa • bılJere, kamyonlar\~çtık. Şı~d~OO u m~7 ı gelmiştir. Üçüncü sette Kız Muallim 15-4 da seyir şartlan meydanda ıken, dtğet 
dönmüş fakat orada eski düşmanları • yılacaktı. takada yol yapm~ . a. m~ş~~ R .J~m- e sayı ile kuvvetli rakibini yenmiştir. spor hareketlerini durdurmak lig maçl•' 

.. .. . vardır. Bu ayın btrıncı gunu .eşau ıyeye .. . bit 
nın hmı ve hiddetini tahrik eder ma - Kuçuk yaramazlar bu tehlıkeli o - mutlak otomobil ile gitmek mümkün c- Son musabaka; Çamlıca ıle Boğaziçi rını nahak y~re alakoymaktan başka 
hiyette· cBana yan bakanın gözünü pat yunu oynadıkları sırada yakı l&.'1 'ite,. labilecektir .. HükCımetimizin , büyiikl~ - arasında oynanrruştır. KarştSınn çıkan şey değildir. 
latır•m• gibilerden nümayişkar bir ten dört yaşında'ld Mustafa Demirbl - rimizin ve halkın gfuterdilti yardıma k:ır-
e@phe a.lmuı daha ıiyade diğer mak - l:ğin ~nta~isi tutuşmuş ve aıe:ler bü- fl bütiln köylerde ve ka~abalarda şükran 
tul Al! Osmanın on altı yaşındaki oğlu tun vücudüni1 ıarmı.ştır. Evvela bu va ve memnuniyet hisleri vardır. 
Mus tafanın S'inirlerl üzerinde tesir yap ziyeti memnuniyetle seyreden küçilk 

IDL~ ve eline geçirdiği bir av tüfeği ile y~ramazlllr. ateşin bacayı sardığını gö- Karamanda ~ öy muhtarhgı 
babasın•n katilini öldürmüştür. Katil rünce vaveylAyı basmışlardır. Maa1e - . . 
çocuk yakalanmı.ıtır. s~f ki Mustafanın kurtarılmasına im - yUzUnden h ı r Cl"ayet 

kln olmamış, vücudü yanarat. hayata Karaman (Hususi) - Karamanın Dil-

Rüşvet teklif eden bir köylU 
mahkOm o!du 

glSzlerini yunı~tı.,tur. beyen köyünde muhtarlık yüzünd~n ~e-
AdlJye tahkıkata başlamıştır. ci bir cinayet olmuştur. Rumeli muhacır

Sındırgı (Hus~) - Porslnler köyün- Smdırgı da bir hırs · z yakahrndı 
den Ahmed oflu Abdürrahman merkez Sındırgı (Hwusi) - Simav kazasının 
jandarma karakol komutanı Mehmed Oba köyünden Salih oğlu Süleyman tü
Üne! '>nbanva yedi buçuk lira rüşvet tün tilccan Şükrü Çavdaroğlunun ge -
vermek istedifinden meşhud clhilmler celeyin l!'Vine gtrmif ve eşya çalmı~ ve 
kanunu mucibince ilç ay hapae mahk<im bekçiler tarafından yakalanrruş ve ad -
~ilmiştir. llyeye Yerilıniftir. 

lerinden olup ayni köyde ikamet etmek 
te olan Hasan oğlu Hüseyin, Halil oğlu 
Osman Nazif oğlu Receb, Billl oğlu 
Mustaf~, Naim oğlu Necfö aralarında 
kavga çıkarmışlar, neticedıa Naim oğlu 
Necibi tabanca ile öldünnüşlerdir. Ka -
tiller yakalanarak adliyeye te.slim edil -
mişlerdir. 

Pazar Ola Hasan E'ey Diyor ki 

- Hasu Be7 bir oda tut

tum.. 
.. . alt kattan fena bir ko

ku pli1cıır. 
Hasan Bey - Anladım, o

dan muhakkak bir bakkal 
dükklnımn üstündedir. 

~ I 
- Nereden bildin Hasan 

Bey? 
Hasan Bey - Bilinmiye

cek şey mi, Belediye bakbl
lardaki ıalamlaıı, aosiıleri 

muayene etmfı, yuuından 

tolu kolmUlfllUlf. · 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan 

bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun 

sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 
ALLAJIIN YARATTIÔI OlBl SAF VE TABlt HUBUBATTAN YAPILMIŞ 

HASAN ÖZLÜ 
Unlarını 

ViTAMiN 
KALORi 
KUVVET 
KUDRET 
SIHHAT 
NEŞ'E 
ENERJi 
ZEKA 

Çocuklarınıza yediriniz. 

PIRINC 
YULAF 
iRMiK 
PATATES 
MISIR 
TÜRLÜ 
MERCiMEK 
BEZELYA 
BADEM 
ÇAVDAR 

ÖZÜ dünyada mevcud Çocuk gıdalarının . 
en mükemmelidir. 

HASAN DEPOSU: Balıçekapı, Beyotlu TramTay durağı kal'fUlllda. 
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~11 Şubat 

·R.&DTO 
A bahtan tıı.lttım): ' - ·••••···• Biıae1111 t;llrk.ü: nkara Radyosu (Kızıl mnak); 18.45: Ttirk nıilz111: 1ı1map:ı 
D ('j, zıa.rdan: Saz eeerıert: ıtanwı: Vecihe, 

:ALGA UZUNLU U ~~· ~rlf İçl!; Tambur: hzetUn otte; 19: 
lMI :m. ısz Ka. 120 Kw. ser"wt saat; 19.10: Memleket saat •JUi· 

.A.Q. 19,U m. ı~J!lli Ka. 21 K•· ajans ve meteololl baber.leri, 1U5: Tllr_k 
~. SJ,'Jt m. ffl5 Kes. • ••· ınuziğl; Çalanlar: Pahlre Fersan, Re!lk 

Fersan, Fahri Kopuz; Okuyan: Radife Er-

( 16 - 2 - l 940 Cuma gB11kB ten; ı - Sel. Pınar - :sviç şarkı: <Göz 1~1a-
• ] rmızl; 2 - isak varan - EVi~ prkı: (Son 

Program şöyle tad] edilmiştir ayrılığın matemi), 2 - NlkogOI - l'erahnAk 
CUMA 16.2.1940 p.rkı: <Bir tıfil yosma eda); ' - Bimen Şen-

12 t · ni a. artı· <Her zaman aerdel; 5 -.39: Program, ve memlekd saa ayarı, Beste g"r ' . ıı::ı· CGönill sana 
12,35: Ajang ve meteoroloji haberleri; 12.50: isak Vara::ı - ~ısten~lr tar . Dzlti• H Ik 
'l'ürt muziği (Plflk). 13.30-14: Müzik: Ka - çoktı:ın bende); 19.45. Türk m • a 
t14ık hafıf muıik CPIAk). 18: Program ve türkülf'rl: (Adanalı A.ı.iz ve Sad~~Ter A~ak 
ınernıek"t saat ayarı· 18 05: Ti.ırk ınuz:.ğl; roan). 20: Konuşma: amıı 

1 
a~a~ ~ı 

Çaıanıar: Fnhlrt> Fel'. ~n. Refik Fersan, Fah- ınetıknbelern, 20.l5: Temsil: B r n~ ~ ~5 . 
~ı Jtopuz; ı _ Okuyan: Mefharet Sağnak: keramet; Yaz:ın: Ahmedtı~·alm2~~caMü~lk: - Şehnaz şarkı: (Ben perişanım) 2 - Şch- Konu,ma: (Sıhhat aa~ ' · · to 1 >: 
naz farkı· <Açıldı nevbahar bir goncai gül>. Radyo orkestrası: (Şef. Dr. E. Prae r U.: ' 
3 - Ruşen Kam - Hicaz şarkı: CBlr nevcl- 1 - Bach: 3 fincü Brandenbur Konçerto.su, 
'Vandır aşuhu candır). 4 - Nefise. Hlcaz Sol Mntor; 2 - Haydn: Le Mldi. <~~°:i ~o 
fatkı; CSeverım her guzem, 5 - Lcylfi ha- majör, No 7l: 3 - Goldmark. a ~r n 
rııın - H caz arkı: CNerdesin nerde acap) (Uvertür); 22 15: Memleket saa~~i:X~ A-
2 - Okuyan: Mahmud Karınd~: ı - LemL jans haberleri: ziraat, esham-ta . , . am~ 
liüseynı şarkı: <O güzel gozlerle bı:ıkmasını biyo_Nukut borsa.Sı (Fiat~; 22.35. Muzik. 
bU>, 2 - Blmen Şen- Htiseynl şarkı: (İçtim cazband (Pi); 23.25-23.30. Yarınki program 
8UYunuı; 3 _ ......... _ Huseynl türkü: (Sa. ve kapanış. 

T. iS BANKASI 
cari hesaplar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Ke,ideler: l Şubat, 1 Mayıs, l ~os, ı lkincitepiıı 

tarihlerınde yapılacaktır. 

h ..ı--~- e.. az elU lrrcuı bul .... anla1 
Kuın.bcıralı ve k1'tr..ba.,.tUıı esa,,. .... ·- •• ••• 

bıraycı dahil edilecelkerdir. 

194D iKRAMiYELERi 
1 Adet 2QOO liralık = 2000. -

3 1000 ,, = 3000. - " 
" 6 500 " == 300J. - ,, 
" 12 " 250 " - 3000. - " 

40 " ıoo ,, 40..,0. - " 
75 " 50 " = 3750. - ,, 

~-
Türkiye Jı BıınTcasınrı para yattrmakla yalnız par.ı biriktirmif 

olmıız. GJl'I\ zamanda tcılihn.ri de d'eMıtıi§ olurıur.ıu. 

Devlet demir ollan ye ltmantarr lşletmesr omu11 idaresi Ubları 
Mllhanımen bedeli 6600 lira olan 25 aded lcüçük ve 25 aded büyüt demirden bDet do-

lat. 27 2/1940 Salı unü saa~ (15) on bette Ba;ıdarııaş:uta. Gar binası dablllndekl 

IJON POSTA Sayfa ı. 

1 Türkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
10 - Şubat - 1940 Vaziyeti 

AK T l F PASiF 

Kasa: 

Altın: Safi kllocram '11.721.162 
BANKNOT 
Ul'AKLIK 

100. 881.552,48 
12.631.158,-

1.74H35,42 115.260,145,90 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

AdJ ve fe;ıokallde 
HU3\J&l 

4.217.134,25 

Lira 

16.000.000,-

6.000 000, 10.217.134,25 
Dahildeki Muhabirler: 

Ttlrlı: llra.st 

Hariçteki Muhabirler: 

Tedavüldeki Banknotlar : 
301.l 12,50 158.748.563, 

Altın: Safi kilogram 10 012.340 
Altına tahvil! Jı:abll serbest 
dövizler 

14.083.156,!>0 

301
•
112

•50 Deruhde edilen evrakı nalı:dl7e 
Kanuaun il - 8 inci maddelert 
ne tevtıı.an hulne tarafından 
n.tı tedJ,yat 

27.824,72 Deruhde edilen evrakı nalı:d.1)'• 
batıyem 

17.987.178 

140 761.385,-
Diğer döv'.Zler n Borçlu tllr1na 
baldyelerl 

Hazine Tahvilleri: 
12 471.164,98 311.582.141!,60 KaJ'fllJlı ıamamen altın olarak 

Ulveten teaavllie vazed.Uen 
Reeskont mukablll 11lvet.n teda. 
~d. 

17.000.000, 
Deruhte e~llıon enakı nalı:dl7e 
kar,şılı.ğı 

Kanunun 8 - 8 1ııcı maddele
rine tevtıtan hazine tarafından 
vAkl tediyat 

158. 748.663,- 124 000 000, 299. 761 385,-
113.41'i 275,87 Türk Uram MeYduab: 

Döm taahhtldatı: 
17.987.178,- 140. 781.185,- Altuıa taltvlll bbll dövtsıer 14.256,42 

Senedat Cüzdanı : 
Diler d6v.ı.Sler Te alacaklı kl1rlDI 
batlyelerl 45.025.221 45.039.477,98 

TİCARİ BENEDAT 

Esham ve Tahvilit CUııclanı : 
<Deruhde edllen nratı nat

A - (d1Jtn1ıı hrfılıtı Kabam " 
<Tahv111t Utıbart kıJmetıe> 

218.050.788,45 218.050.788,45 Muhtelif: J21.932.194,48 

B - ltroeat eaham n tabTlll& 
IS(), 800.380,51 

8.394 840,68 59.196.221,19 
Avanslar: 

Hazineye ma Tadeıt & V&Da 
Altın ve OOviz 1berlnt 
TahvUlt Czertne 

7.679.000,-

HiMedarlar ı 
Muhtelif: 

11.588,84 1 
7.808.722,- 15,499;310.84 

U00.000,-

15.278.336,60 ------~ 
y ek-ftn 605.428. 467 ,08 y ekfuı 605.428 467 ,08 

l Temmm 1938 tarihinden itibaren: :Iskonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

lstanbul Defterdarlığından: 
Mükellefin adı İfUgall Adresi 

Anast&S)adls vt terlki Çuha ve kamıır İstanbul Rızapaşa han 89 No. 
\Occarı. 

Jak Yako Traves Manifaturacı İstanbul A.§'ırefendl C. 81! No. 

T. M. Aleblyadla Kumaşçı :latanbul Sultanahmed Roza 
han 1 No. 

Verginin 
nev'i 

istıhiak 

> 
> 

Senesi 

934 

• 
:. 

Mükellefin ıtıraz kom vo_ 
nunda bulu ca~ iun 

28 2 940 

28 2 940 

28 2 940 

Yukarıda adları n adre.slerl yazılı olan mfikellenerln 28/2/940 Çarşamba günü sna 14 de Oalatada Hüdavendigar hanında 46 
numarada 3 numaralı itirazları tetın komisyonuna 934 aene&ne atd defter ve veısikalarile bitlikte müracaat etmelerJ lüzumu 
3692 sayılı kanunun 10 uncu madde& mucibince llAnen ıtbllt olunur. (1194) 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Zatilrrleler 
-1-

Qerek srip lhWltı net.ıcul n ~ue 
vazıh sattlrrl• oLluD teda"fl noktal mua
rındftn bayüt bir tart cmtermea. But& 
yatakta bt'i lstlraha\te kalmalıdır. ZL 
ıen bunun bqka \ilrıtl olmuma Jmkln 
da 10.ttur. Ç1lnkil zatüniell huta1ar a
yakta ıezemez; methur 16zc:Ulr ııatQrrle 
pehllnnla.rı bile devlrlr. Baa\qa bol 
fakat hafif gıdalar vermelldlr. Süt, yo. 
ğurt, muhallebi, komposto, çorbalar, oa1, 
suUü kahve, bl.skllTl, ve.sair• ıtbL Za -
türrielerde keten llpası çok tavslye olu
nur. Hutanın hallne ve hastalığın nal
yetine göre iünde birkaç defa lA.pa ko
nulur. Her lapanın üzerine aarı muşamba 
ve üzerine havlu örtmeUdJr. Ab1 tak
dirde beo datitada soğur .,. IApalar 1a... 
rım .saat kırk dalı:ika kadar kaldıktan 
sonra çıkarılır; berlne aıcak bavlu "Ja 
pamuk örtülür. lion senelerde zat1lrrte -
ler •çın hususi tının mahaullerl ıoad 
ecttlmtşt.11'. aillovtın n tranapolin ctbl, 
hakikaten bu lllçlann be)'neladele ttrtn
gaslt. hsatalığın tlddetınln, ~e entanm 
ağırlığının indlrllmest ve giln kazanmak 
mümkün olmattad.ır. Meısell dokuz ııın 

sürecek oan b1r hastalık mevzil olarak 
gene o kadar devam ederse de bu llAçlar 
saycsl!lde dereoel hararet lndlrllmekLe 
ve ahvali umumiyenin mutedU blr tetıl
de devamı temln edllebllmektedlr. Bu 
llayede lı:alb az yorulmaktadır. 

Z1türr1elerde kalbi hergün mutlak 
kontrol etmtk lbıındır. Gelecek günle
rin kalb yorgunlukları hesab edilerek 
hastalığın ilk günlerinde kalbin tuv•etL 
nl tutmağa ve arttırmaRa çallfDlalıdır. 
Ağız, burun tem1zlltl zatürrlede .,. alel
umum bütün entanl hastalıklarda tatbiki 
lazım gelen bir teda vl yardımcısıdır. Ök
siinitü teskin ve yumuşatıcı D&çJardan 
da her zaman 1stlfade edilmek&edir. 

Onat» SaU,.ıı ~ ..... 
pulu 70PamaJ&naı ıka edntm.. At.il &d· 
dlrd• ı.n.tlui -~belu&a UlabWI. 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliğinden 

ı - Duraunbey devlet orman işletmesi istasyon deposunda (!12) NoJu l.stltte mevcud 
(479} adet muadllJ (471) metre mllı:'ab (015) deslnıctre mllt'ab çam tomruğu beher 
metre mlk'abı (12) Ura 10 kurut muhammen bedel üztrinden açık arttmna ile 
aatllıla flkarılmıttır. 

1 - Tomrukların a1nca baf ke.mıe paylan mevcud Te kabukları soyulmuş olup hactm 
kabat.am orta kutur Czerinden hesablanmıftır. 

1 - Tomnaldara ald aatıe f8rl,namesi Ankarı., f.st.anbul, Balıkesir onnan çevir~ 
mtidtlrltlkJerlnde ve Duraunbey revir lmlrlllfnde ıörtllebDlr. 

' - Tamntldann m1'ıaınmen ııect.ı tmtrtnden ,.7.1 muvakkat teminatı 427 lira 
45 k11rat'11r. 

ı - İ.steklDerin muvakkat teminat.ıannı hAmllen 22/2 'HO Pertembe silnil aaat 15 de 
DurlUDbeJ revir lmirllline milracaatıan Uln olunur. (1145) 

EKZAMiN 
Ekzem•nın lllcıdır. 

Yara "H çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Gayrimenkul Satı, ilim 
Adapazarı icra Memmlaiundan: 
Bir borçtan dolayı haczedilen Adapazarı tapusunun 29/9/939 tarih ve 10 numarasın

da tayıdlı .AQuı Abuıafl caddesinde klln sağı tarllı:i h1s, ıo n Acem İ.smallden g en 
Mehmed ff1. uta.sı Acem İ.smallden seçen manifaturacı Mehmedin .ev ve avlusu, onü 
umum1 yol ne çevrili tıatte S oda bir .sofa altta bir ahır ve n~b8.l'.ld dukklnının da 
ııA.veslle 1fleWmekte olan lmhv"baneyl şamll satılacak olan muayyen h1.s.se 240 lira, 
muhammen delerll hanın 5 sehimde şayi 2 h es1 ve ayni tarih ve 11 numarada ka
yıdlı sağı Aliden reçen Ziyanın dukkln arsa.u ve geçld ve .solu sah1bl sened dükk!l.nı, 
arkası umumt yol, linü yol lle çevrili Akyazı içinde kain Mlen saknftnn izaret olan bir 
bab ab,şab dükkAnın keza 5 de 2 sehmi ve tapunun ayni tarih ve 12 numarasında ka
yıdlı Koyiçl mnklinde nki satı .sahibi senet dukkin yeri solu Bacı Eminden Kaça 
Hüseyne geçen dükkA.n, arkası umuml yol, önü yol lle çevrili muayyen 30 lira değerli 
(bundan evvelki dükkAn da 30 Ura de~erl~dlr) halen sakattan ibaret blr bab ahşab 
dükUnın 5 de 2 fabl semhl 26/3 940 tarıhine rastlıyan Sah günu saa 11-12 de Ada -
pazarı icra dairesinde açık arttırma ile aatııacalı:tır. 

Arttırma ıartnamelerl 16/3 940 tarihinden ltlb:ı.ren herkesin gorebllmesl için len 

dairesinde açıktır. 
Arttırmaya lftlrak tçın muhammen değerin yuzde yedl buçuğu nlsbetlnde pey akoe

.ı verilme.si veya mllll bir bankanın teminat n:ektubu tevdi prttır. Tay n edllen zaman
da arttırma bedeli gayrı menkulıio mubanunen luymetln1ıı % 75 şlnl bulmadığı tat. 
dirde en .son arttıranın taahhödtı baki kaJmak ıarWe arttırma 15 gün daha temdid 
edllml§ olan n 10/4 940 tarihine rastııyan Çarşamba günQ aym saat ve mahalde en 
oot arttır.an:ı ihale edUeccktlr. 2280 .sayilı kanun mucibince veırllen bedelin ikinci 
arttırma dahi 'Ai 75 şlnl bulması şartur. Bulamazsa sat11 tecil edUecektır. 

lrn-•- t 1 alı nn"! usulu ile satın almacaktrr. 
~yon araiından kap _ .. 

Bu lle girmeli: lste~nlerln 487 lira 50 kuruşluk: mu~akka& t te-.·ına~ ununun tayın -------~~~-'!'-----....,. 
etttr. vesikalarla tekllfierını muhtevi zarflarını ayni gun. ~a (U.J on dörde kadar to_ ( T 1 Y A T R O L A R 
?rıbJon reL!lttine vermeleri ıAzundır..__ ______________ ._ 

İşbu gayri menkuller üzerlhde bir hak iddia edenler varsa evrakı müsbitelerlle 
blrlJkte 20 ıid Jçlnde ıcra daire.sine müracaatları ve aksi takdirde h kları tapu icll. 
ıerllc s:ıblt olmadıkça 11.rttınna bedelinin payl şm:ısından h-ırlç kalac kları ve art.. 
turnaya n aa!reya taaıınıı: eden muameleler hakkında icra ve ırı, kanununun 129 ve 
130 uncu maddeleri mucibince 'Jlluarnelı:> icra edllece i ve ısteklllerln muayyen glln 
119 saatı. ıcra dairesine gelmderi ve d ha faza m:ıltimat alm k lstlyenlertn d ireye 
müracaatlan Pin olunur. (933 122) T. 

ATINA, SELANIK, SOFYA va BÜKREŞTEN Ju l§o ald §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Cl004) Şehlr tıyatroau Tepebaıında dram tı.smında 

E 
Kumaş Desinatürü alınacaktır :J- · ~ ~:0 

da 
1ftW11 caddllll komedi tmmad9 

erin hamil oldnldan vesaik suretlerini raptedecekleri bir mektupla aqam MM 20.,10 8 
Malatya Mensucat Fabrikası MQdQrlOğOne mtıracaatları. Oğlumaz 

Hareket eden tıç motörln " eutsche 
Lnrth'insa • tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel bava batlnn ile munta

zam irtibatı temin etmekted rler. 
Her tnrlü izahat Te biletler için 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tınan blletleıl 11bfl Umumi wntmna mllracaıt olunınalMI& 

-- TeJanf adrell : HAKS.AFLUG, Galata Rıhtımı '5 Telefon : 41118 .... _. 
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PBllAICENDE satış ~rl: IHJ10lla lstı•l.tl caddesi No. 11a-ı ODEON •afJazası 
'l'Ol'rAN SADS rBRi: l•tanbul Sultanllamam Ha•dfbeJI 11~dl No. 48·5' 

PERAKENDE sabş yeri: Beyoğlu, istiklal 
caddesi No. 48 .. 1 ODEON Mağazası 

Bütün mamulatının nefasetile 
dünyanın her tarafında şöhret kazanan 

Ali MUHiDDiN HACIBEKiR 
Saray Baklavası 

BUlbül Yuvası 
Dilber Dudağı 

TaUılannı yerken parmaklannızı da beraber yememeğe 
a•yret ediniz. 

Ali MUHiDDiN HACIBEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Snçlarınızı dokülmekten, kepeltlen -
mekte::ı korumak için muhakkak Ma -
j1k saç eks1rlnl kull&nınız. Derhal te -
slrinl gorürsunüz. Saçları bliyutür, 
köklere yeni hayat verir, Blr tecTUbe -
den sonra neticeye hayret edeceksiniz. 

Doktor ÇIPRUT 
Cildiye ve ZOhreviye Mütehaaa111 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kıtr· 
şı ı da Posta sokağı köşesinde 
;\ e\ men t np rtımanı. 'l el: 43353 

Doktor Hafiz Cemal 
(l..okm•n Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada 'lcrıQn 

hasta kabul eder. Telefon 21044-233{18 

···············································-·······--··· 
il An Tarif em iz 

Tek .Otun nntımı _ ...................... .. 
sahile 400 kuruı 
ıahile 250 » 
aahile 200 » 

Dördüncü sahüe 100 » 
I~ aahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir mttddet zarfında fu
laca miktarda Uln yaptıracaklar 
ayrıca tenzilatlı tanfemlzden ıatıtade 
edeceklerdir. Tam, yarun ve çeyrek 
sayfa il"nlar için ayrı blr tarife deıpif 
edllml§ lr. 

Son Posta 'nm tıcar1 il Anlarına ald 
işler !çln ou adrese müracaat edll
mclidlr. 

iıancılı.k KollektJf Şirketi 
Kah:-am~ru:ude Ban 

Ankara raddttl 

NeFıyat Mudürü: Sel'm Ragıp Em4lg 

ABlPLEJd: S. Ragıp EMEÇ 
8 A. Ekrem UŞAKLIOIL 

POKER Traş bıçakları 
iyi traı bıçaklandır. 

trq bıçaklan geldi. Her ycı de uu
lunar, markasına dikkat ediniz. 

Depu~rn: Jak Dekalo ·va Şur. lstanbul Tahtatale No. 61 

AFROD T • 
1 

Me nlekette bOyOk bir aJlka ve heyecan uyandıran kitap 

... •Yazan: 
Kitabm 

Ç 1KT1 

lbrahim Hakkı Konyah 
mUndericat1ndan bazı razllar: 

Eıatlr tarihinde Atrodit, Kur'anda Yunan, Roma tannları, 
Muhammed • Lat > putuna bir ak koyun kurban etmişti, Arap taıın1an 
devşirmedir, Afrodıt Ye Çolbo, Afrodit'ln TOrklOğO, Atrod!t uğruna seytııı 
Yatında eritilen insıtnlar, Keldanllerde Afrodit, fskandinavyaWano Afrodltl, 
Yuııanlılann Atroditi, Tark ve dOnya müze ve kUtDplıanelerinde buıunan 

Afrodit heykel ve tablolanmn otmdiye kadar neşredilmemiş resimleri. 

Fiyata : 50 Kuruştur 
Anadolu Iİparişlerinden posta ücreti alınmaz. 

Patin va toptan aiparlf edenlere yüzde 20 tenzllAt 

Tevzi Merkezi: latan bul da N ümune matbaası 

R Aib A lllio·rş etsnrrY u 
--· DUD ılık Olank llll'larau, bil iltihapların OİfBllDl temJıı eder. 

' 


