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•• ergun 
Muhtac olduğumuz kanun 
Tatbik mevkiinde 

Ekrom U9aklıgll _ J 
IF-::s n kuvvetli, en sağlam hükumet 

en tabii yolda, en normal vası -
talarla yürüme) i bılea hükfuncttir. Fa
kat milletlerin hayatıncıa öyle fırtınalı, 
öyle fevka ·de, öyle tabiat üstü devirler 
gelır ki, bu devirlerde ııormal vasıtalu-:.-Ja 
iktifa etmek zarın başlangıcı olur. nihai 
husranın da yolunu hazırlıır. 

1940 bütun dün~ a tarıhı ıçm bır dönüm 
noktasıdır. Bu yıl içınde veya bu yılı 

takıb edecek olan yıllar ıçinde bc'kı !:>ır 

çok hükfunetlerın yıkıldığını, b ki 
nızamın cskı halinde aynen İh) d t. .uıdı

ğmı gorecegız. Bu dakikada akıbet ufuk
ta hatta teressum dahi eLmemıştir. Fakat 
ister bırincı şık tahakkuk etsın, ıstcr 

iltincisi vücud bul un, beşeriyetin siyai)i, 
iktısadi ve ıçtım.aı bakımlardan yep} eni 
bır hayata doğacagı muhakkaktır. 

Tarihin kaydettıgı buhranların en btl
yuğünden de tehlıkeu bır devrin için
de yaşııoruz . .Millet!.en gırdaba sürük -
liyen kasırga bu dakıkada bızd.cn uza~ 
tadır, butun nıyetımız, bütün arzumuz 
ve bütün gayretimiz. bızdcn uzakta kal -
masını temin etmektir, fakat j'arın Jbti
yanmız haricinde bir sebeble kasırga bi
ze de yaklS§abılir, bizi de içine alabilir. 
Her ihtımale karşı, her sahada hazırlıklı 
bulunmak ılk vazifemizciir. 1 

SO N POS TA 

Metnettiğimiz adamlar ekseriyetle bizden sitayişle bah
settiklerini i~iltiğimiz adam1ardır. 

~ Doğru ölçü .. 

Hesabında yanılmaz bir iş adamı olmak mı istiyorsuu, dos
tundon ziyade düşmanın kuvvetli tarafını görmiye çalış. 

" Lüt/ en heni 
•• Opmeginiz l ,, 

1( ............................... : ....................... , 1 Ginoer R ogers 
Kocasıncı:an ayrılıyor 

Fransanın inlan iyaya 
yardımları 

Londr:r 2 1 (Hususi) - Helsinkiden 
bildiriliyor: Müttefik ordulan başku
mandanı Ger.eral Gamlenin Mareşal 
Manerhnym'a hitaben şahsi mesajını 
hamil bulunan Fransız erkanıhaTbiye· 
sinden Albay Şarl GanevaI. Helsinki
yc varmış ve Mareşal l\fanerhaym ta
rafından kabul edilmiştir. 

Albay G2':ıe,·al, Finlandiyadaki 
:nuhte~if harb cephelerinin vaziyetini 

ı te!kık ederek, General Gamlenc ,.c -
ri11l"ek üzere bir rapor hazırlıyacak.ır. 

1 
Müttefiklerin Finlandiya hakkında 

gösterciikleri bu yakın alakayı naza>rı 
itibnra -.ıan 'Mosko,·a. Alman hük\ı -
meti'.e temasa geçerek, Vaz.İ)1Cti birlik
te tetkik etmek tasavvurundadır. 

l\foşkO\ :!n:n kanaatine göre Fransa, 
2rtık Fb - Sovyet harbine resmen ka
nşrnıs bulunmaktadır. 

B ~ar afların 9niz 
nakliyatı 

fRac;farnfı 1 inci sayfada) 

memleketlerin deniz nakliyatında maruz 
ka 1<lıklan müşkülata temas ederek, 
İ-;kandinav memleketleri hariciye nazır
larının önümüzdeki Cumartesi günil top.. 

1 }anacaklarını ,.e bu mesele etrafında gö
rüşeceklerini bildirmiştir. 

Nazır harbin başlangıcındanberi 32 İsveç 
yük gemisinin torpillendiğini veya tah
rib edildiğini söylemiştir. 228 İsveçli ge-

Medeni memleket!erde kütleleri idare 
eden nizam evvelfı örf ve adet şeklınde 
yerleşir. İhtiyaç halinde hissedilir, ka
nundur. Bazan senelerce süren tecrübe 
ile incelemenin neticesi olur, ömrü ue 
me eıa İngiltere gıbı >erlerde asırlarca 
surer. Fakat 2() ncı asırda hayat o kadar 
süratle geçmiye baş1.adı ve ihtiyac da 

o kadar çabuk dcgışır oldu ki, mazinin 
çızdiği sağlam yolda yürümıye, hele ça
buk ilerleme mocbun)'etindP olan m1l
letler için hiç imkan kalmadı. İçindP. ya
şadığımız tehlikeli günler ise bu im -
kfınsız1ığı büsbütün arttırdı. İhtiyacı his
settiğimiz dakikada cevabını vermek za
ruretindeyiz. Millet Meclisinin hazırla -
dığı, hükumetin de yürürl:1ğc geçirdiği 

mJJU korunma kanunu işte bugünün bu 
zaruretini karşılıyacaktır. 

Soğuktan kor -
kan, k<1rktuğu i
çin de nezleye. 
~rıpe tutulınr.•k -
tan fena halde çe 
kinen bu Londra
lı genç kız, göğ -
s··n iliştirdiği 

bir kalb resm"ne, 
clf.ttfen beni öp -
meviniz! .. > m1 -
nasına gelen bu 
cümlevi yazm c:; -

~ Hergun hır fıkra 
. . . . 
= Sabah 'eyin ılık buldum 

Bir eve yeni 1>ir hizmet.,.i al11U§!ar
dı. Hava soğuktu. Hizmetçinin eda
sında soba yoktu. Ev sa1ıibı kad•n 
merhametli idi, hizmetçi1•in yr.tarkcn 
ilşümemcsi için bir ~arı? d;t§Ündtl. 

Sinema yıldı - mici ölmüş ve 15 eeınici kaybo1m.uştur. 
zı Ginger Rogers. 1 Vapurlardan yedisinin Alman tahtel
:1ktör kocası Lew 1 bahirleri tarafından batırıldığı muhak
Ayres'den ayrıla·- kaktır. Batırılan tonaj miktarının yalnız 
caktır. Bu mak - üçte biri İngiltereye tahsis edilmiş idi. 
sadla Reno'ya gi- Mütebakisi bitaraflara aiddi. 
derek tal8k dava. Nazır demiştir ki: 

I1 iznıe&çiyc: sı açacaktır. Şim- - Müttefiklere aid kafilelere refakat 
dr Lon<lrada bu • eden gemilerimizden hiç biri batmnml§-

tır., · 
- Yatarken clektril; ütıls".iml ya-

tağına alırsın, üşüm••zsin. lunan güzel artist 
Dedi, ertesi sabah hizm~>tçiye sor- resimde glSrdüf!H- Nazır, bundan ~ıonra deniz harbinin 

du: nilz gibi ba"Şına tedricen şiddeıt"!.enctiğini tebarüz ettir .. 
,,,. - Dediğimi yaptın mı, elcktrık J~.~ Hind sarığı sar _ miştir 

""'-'- J:~ı' "!..'~r"-"ı ı r DoP,rusunu is ._ -',~;~~~ 
terseniz haklı - ~;.,_, r;Jf'. ·"'"' 

ütüsünü yatağına aldın mı? ~~'~ ,- ~ ı maktadır. ------------
- Aldım. -- Belçika ve Li ks~mturgla 

Iİ - Üşümedin değil mi? Bir kibritin bedeli : Beş yeni tica: et anlaşmaları yapılacak 
- Yattığım zaman ~ok so!jukt,,, J Belçika ve Lük:ı~burgla hükunv•r 

: üşütüyordu. amma, sabahleyin. uya~ ngi/iz lirası miz arasında pek yakında yeni ticar;; * 
dır da!. 

kına da maliktir. 

: dığım zaman ütüytL ılık bir 1ıalde bul· İngilterede Waltham Abbey barut - nn~c;malan için müzakerelere başlana-
dum. h . . . filAk d be . z.A..ı•., . cakhr. Belçika ile ticaretimizin artırıl· 

Muhterem Başvekıl Refik 04.raam Millt korunma kanunu ancak fevkala-
takriben bir ay evvel Millet Meclısınde de ahvalde tatbik edilmesi derpiş edili • 

\ 1 anesının ın a ın an n au "'" ou . . . . . . . 
-. _, ık b" ması ıçın ıkı taraf ta ıyı myetler besle-

yeni kanuna temas cdeı·ken: yordu. Bu fevkalade ahval: 
c- Biz hayatta buhranlı günler gör - A. Umumi veya kısmi seferberlik, 

müş, acıHınnı çekmiş bır nesiliz. Tabia- B. Devletin bir harbe girmesi ihtimali. 
- -.. kabil müesseseleri pek s ı ır neza • mektedir. 

A meri/.:a Cümhurre "sinin ret alt1:ıda bulundurmaktadır. 
tınuz da ona tekrar mfuaada edecek ka- ı c Tü . ··rkiye cümhuriyetini de a\llra -
biliyette değildir, demışti. Yeni kanu - lan<iıran yabancı devletler arasın
nun bUtün ruhunu sadece bu veciz cüm- daki harb. kayıdlarilc tahdid e
le ile hülasa etmek bile kabildir., ı dil.mişti. ilk iki şık bugün mev-

büyük oğlu karısından Nezareti teşdid eylemek gayesile, 

l k yüz sene evvel İngilterede isdar edil-ag rz m a istiyor 
miş olan bir kanun yeniden mevkii 

Evet, biz Balkan muharebesini gör - cud değildir, fakat c. fıkrası tamamen 
dük, B~yük Muharebeyi gördük, İstik - tahakkuk etmiştir, ve bunun içindir ki 
!Al mücadelesini gördük. Milyonun ya - kanun tatbik edilmektedir. 
pıl~ devirlerde milyonun öldüğüne 
phid olduk, ayni faciaların ayni sebeb -1 * 

Amerikan Cümhurreisinin en büyük merlycte konulm~tur. Bu kanuna gö

oğlu. karısından ayrılmak için bir da- re bu gibi müesseselerde çalışa'nlar yan 
vat açm!ştır. Amerikanın tanınmış dok larınd:t bir kibrit bile bulunduramaz -
torlanndan birinin kızı olan karısının. }ar. 

lerle ayni şek1Uerde tekerrür etmesi ib- Muharebenin ilk aylarında bütün izni, müsaadesi hiliifına kendisini terk Bu kanun geçenlerde ilk defa ola _ 

timalleri karşısında lakayd kalmamak - yurdda geniş bir fhtikAr hareketi ba~la
lığımız lazımdır. Ve işte şimdi hükfunet dığı uıman Ticaret Vekili İstanbula gel

etmt:ı;i. bu davaya sebebiyet vermiş - :::ak tatbik edilmiştir. 
tir. 

bu sahada muzafferane rnüc:ıde'e ede - miş, nruhtelif ticaret ve sanayi münte - B ir /ngi/iz karargôhının 
bilmek için icab "'den butün silahlarla siblerini ayrı ayrı toplıyarak kendile -

1 
k k 

milcehhez bulunmaktadır. jrile esaslı bir hasbıhal yapmıştı. o has- uguru oıan Öp e 
* bıhalde dinleyici olarak ben de bulun - Fransada bulunan İngiliz kuvvet -

Milli korunma kanununun hükfınıc>te muştum ve şimdi hatırlıyorum ki ertesi }erinin umumi karargahında bulunan 
vermiş olduğu salahiyet çok geniştir. gün yazdı.ğun yazıda Ticaret VekiUni sevimli bir köpeğe, İngiliz askerleri 
Hükfunet bu salahiyete dayanarak. müddeiumumiye, cblr kısım> tüccar ve- «Baba Tom> ismini talkrnışlardır. Kö. 

Enfiı;ıld'd~ ikamet etmekte olan Ja-

mes S~ccker adında bir amele mühim

mat d~posuna girerken araştırılmış ye 

üzerinde bir tek kibrit bulunmuştur. 
Bu kibrit te ceketinin astan içinde 

imiş. Bir tek .kibrit için kendisinden 

beş İngiliz lirası ceza alınmıştır. 
c- Eşya !iatlarının muhik bir sebeb ya !:'&nayiciye, maznuna, dinleyicileri pek. karargahın tılsımı. uğurudur. As-

01anaksızın yükseltilmesi veya mevcud de Jüri heyetine benzeterek: kerler onsuz yürüyüşe çıkmaz, ona ye- Nehir suları kofeksiqonu 
malın satışa arzedilmemesi veya ınevcu- - Jüri heyeti ihtikarı mahktlm etti, meklerlnin en iyi parçalarından ikram İvor Marcof adında bir zat çok c:a-
du kalmadığı beyanile saklanması veva ederlc.r ~ 
f 1 f. J dem~tim. O gün, o karşılık1 ı münakaşa- · .vanı dikk"t bı"r koleksı"yon '";cude ge-az a ıata satmak maksadile saklanması " · u 

veya muvazaa yolile elden çıkarılması .. larda bulunmuş olanlann on beş yıldan- Büyük iransat!anliklerini11 tirmişt;r. Bu adam nehir suları ko • 
"Ih beri bin.bir fedak!rlık pahasına vücude 
ı ... > getirdiğimiz sanayiln şekli ve sermaye- masra iz leksiyonu yapmıştır. Suları 321 1 ~işe 

Gibi hallerde malı müsadere edebil - 1 . ni P içince toplamıştır. Ve geçenlerde 
dikt · b h darlan üzerinde dügünmeme en ve ye Ne\rvork rıhtımınd"' bulunan «Kra-en gayrı u arekatı tasaddi edenle- mkü daMI v <1' 115.000 dolara satmıştır. 
re 2 seneye kadar hapis cezası dahi ver- ı kanunu alkış1a;m~1~~· ~ü.. n .. "6' - liçe Mari> ve cNormandiıt transatlan- . . 
d_irebilir. Bu, hükumetin ticari sahada it- dir. Şimdi vazıfenuz ıkıncı, üçüncu sınıf tiklerinin gündelik ma~rafları iki yli _ Koleksıyonu yapmak içın l 1 sene 
tıhaz edc-bileceğl tedbirlerin bir kısmı • ellerde iyi tatbik edilmesini temenni et- zer İngiliz lirasıdır. Moretanya i1e 11 uğraşan İvor Maroof.a göre dünyada 
d~r, ikt.ısadi ve sınat sahada ıttihaz ede- kt d' Döfrans'a yüzer İngiliz lirası harcan - ayni ~uya malik iki nehir bulunma • 
bıleceği tedbirler belki daha mühimdi ime c ır. Ekrem Uşaklıgil maktadır. maktadır 
Filhakika hük~rnet gene kanundan aldı~ 
salAhiyete dayanarak. 

c- Halkın ve mim müdafaanın ihti - i s T E R 1 N A N. 1 s T E R 1 N A N M A ' 
yaçlannı karşılıyab lecek şekil ve ha _ 
cirnde istihsalde bulunmalan için sana
yi ve maadin müesseselerini kontrol al
tına almak hakkına malik olduktan. 
başka ... 

c- Bu milessese\erin mamulAt ve mah 
suıatını ımıayyen bir Ur iltıve ederek 
satın alabilmek .. , ayrıca ... 

c- SaMblerine kat'i lüzumu olmıyan 
makine, alAt, edevat, tt'sisat ve her nevi 

Avrupadan gelen telgraflar cAltmark> vapurunun sergii
zeştlnden bahsederlerken te1grafı veren ajansın milliyetine 
g&e: • 

- Alman vapurunun Norveç sularına bu ıekilde girmiş 
olması, 

Yahud dn: 

- İngiliz torpitosunun Alman vapurunıı Norveç suların
da tutması cllukuku düvele muhaliftlr, d1yorlnr. 

Bizim bildiğimiz bir vapurun bu ıekilde yabancı bir dev· 
let :itontrolunu akJatarak o devl~tln kara sularına girmesi, 

yahud da bir ınuharib torpitonun bitaraf devlete aid kara 
sularında hareket yapması §Öyle dursun muharebe dahi ka

nun harıci sayılmıştı, Myle sayıldığını t esbtt eden anlaşma 

tantana ne 11An olunmuştu. Fakat ifte menfaat mevzuubah~ 
olunca s~ziln tutulduğuna: 

istihsal vasrtalannı: da değer pahasile.: l 1 S T E R İ N A N M A 1 
kendi tasnrnıfu altına geçirmek .. > hak ._ _____________________ ,:..· __ ...;.._;..__,:;.... ..... ________________ )~ 

1 STER 1 NAN, 

Ticaret Vckfıletinden şehrimizdeki a .. 
lakadarlara gelen bir emirde bu anlaş
malar için tüccarlarımız arasında bir 
anket yapılması bildirilmiştir. 

Be\çika ile iş yapan ve bundan sonra 
yapmak istiycn ithalat ve ihracat tacir
leri bu ankete cevablarını kısa bir za-
manda hazırlıyacaklardır. 

Belçikaya daha fazla ihracat yapma
mız mümkün olduğu gibi, iç istihlak jçin 
lüzumlu birçok maddeler ve bu 3rada 
manifatura ve tuhafiye eşyası sabn al
mamız da mümkündür. 

Esrar kaçakç111 bir kadın yakala"ldı 
İstanbul zabıtası dün esraır kaçak 

çılığı yapan bir kadını yakalamıştır. 
Bu kadın Karagümrükte Muhtesib .. 

iskendrr mahallesinde Kabakula~ so
kağında 39 numaralı evde oturan Bab
riyedir. 

Bahl'iyenin bir müddettcnberi es 
!'ar kaçakçılığı yaptığı 1.abıtc.~a tesbit 
edilmiş, dün evi araştırılmıştır. 

Bu arama neticesinde kaçakçı ka .. 
nınır. evinde mühim miktarda esrar 
bulunmuş ve müsa'dere edilrnlştir. 

Bahriye bugün asliye S inci ceza 
mah l{emesine teslim edilecektir. ........................................................... 

E. 
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İngiliz ve Fransızlar da Norveçe karşı Milll korunma 
tazyik siyaseti tatbik edecekler kararnamesi 

. Londra, 21 (A.A.) - İngiltere harici
~ nezareti namına söz söylemeğe salA
lıiyettar bir zat bu sabah beyanatta bu
lunarak İskandinavya devletleri Alman 
lazyiklerine tahammül etmeğe razı ol
i!ukları takdirde İngilizlerle Fransızların 
l\1a bu devletlere ve bilhassa Norveçe kar
pı lbir tazyik siyaseti tatbik edeceklerini 
lliklirmiştir. 

!Norveçin beynelmilel La Haye adalet 
divanına müracaat edebileceğini telmih 
eden Norveç harkiye nezaretinin bu sörr 
leri hakkında tefsirlerde bulunan salA
hiyettar İngiliz mahfellerinde İngiltere
nin, har.bin başlangıcında Milletler Ce
miyetine yaptığı ihtara tevfikan, kendi
ni her türlü taahhüdden kurtulmuş ad
dettiği söylenmektedir. 

Şi 1 denizinde ha va ve 
faa iye • 

ı rttı 

neşredildi 
Ankara 21 (Hususi) - Milli korunma 

kanununun tetkiki hakkındakı karama -
me .bugünkü resmi gazetede neşredildi, 
kararname aynen şöyledir: 

cMilli korunma kanununun birinci mad 
desinde derpiş edilen hallere narazan Av 
rupadaki harb hali memleketimizin iktı
sadi bünyesinde tesirler yapmağa baş -
ladığından sözü geçen kanunda derpiş e
dilen fevkalade sa".ahiyctlcrin imkan nis
betinde tatbikine geçilmesine icra Vekil
leri heyetinin 19/2/1940 tarihli içtima -
ında karar veri~tir.> 

Almanlar Polonyahların 
1 emvalini müsadere 

ediyorlar 
Bern, 21 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 

Göring, mühim bir emirname imzalamış
tır. Bu emirnamede Polonya vatandaşla-

Sayfa 

E 
e ltalyan "ıatbualı ve 

Romanyanın vaziyeti 
rına aid olan bütün ziraat saha ve mües- Yazan: Selim Ragıp Eme• 
sesclerinin ve ormanların bundan böyle 
Alman idaresi tarafından işletileceği bil- , İtalyan matbuatını taklb edenler 1çln, bir 
dirilmektedir. mfü!dettenberi yanmada gazetelerinin 

1 
neşriyatında. bazı tenakuzlar mevcud oldu -

Bu emirname, Almanya tarafından ğunu g-örmemek mümkün değildir. Bu te -
Polonyalılara aid emval ve emlfilte genit nakuzl:u-, bilhassa, Romanyanın ve Bal -
mikyasta vaz'ıyed edilmesi manasını ta- kan!arın vaziyeti münnsebetlle göze çarpı_ 
zanunun etmektedir. yor. Burada dikkati çeken nokta şudur: Bir 

Adliye Vekili 
Balıkesirde 

zamanlar Demlnnuhafızlann "e Başvekil 
Koga•ııın siyaseti nasıl tasvlb ediliyor tdly_ 
se, ita1yan matbuatının bir kısmı, şimdi 
Romanyanın bugünkü siyasetini de öyle 
tnsvlb ediyorlar. Bundan maksad ~u olsa 
gerektir: 

. • . İtalya, Balkanlarda taklb eylemek ıstedl-
Balıkesır, 21 {Hususı) - Adlıye Ve- ğl Bolşevizm aleyhtarı siyasette Romanyayı 

kili Fethi Okyar bugün saat 14 de Balı- ı kendJ.si için ideal bir lstinad noktası olarak 
kesire gelmiştir. VekH istasyonda Vali, görUyor. Ve bir gün Sovyet Rusya tarafın

Kolordu Komutanı, Parti ve Belediye l dıın DPsnrabyayn kar.şı bir hareket ynpılıı -
reislerile hükfunet erkanı tarafından cak olursa siyasi ve nskerl bir müdahalede 

1 
bulunmak için bu lstlnad noktasından ıs _ 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) bazı gemileri bombardıman etmişlerdir. Fela" ketzedeler ·ıç·ın karşılandı. tlfac!e edebileceğini düşünüyor. Fakat Adrl-ıiicfnde seyretmekte olduğu gör'.ilmü.r {A.A.) Fethi Okyar !hükümet1 Parti, llalkevi yatlk Ue Romanya arasındaki mesafenin a-
ro. Bazı Alınan harb gemilerinin de Şi- Alman tebliği" R b• ve Kolorduyu ziyaret etmiş, akşam Be- zam~ti gözönündedir. Bir nevi mesafe tay _ 
in.af denizinde bulundukları haber veril- oman ya ır vapur lediye Reisinin verdiği hususi ziyafette yi mahiyetinde sayılabilecek bir harekete 
ınektedir. Bcrlin 21 (A.A.) - Alınan umumi k bulunm~tur. teşebbüs etmenin ne demek olduğu ise ızah.. 
, Londra, 21 (A.A.) - Petsaıno açıkla- karargilu bildiriyor: ereste daha gönderdi Akhisar 21 (A.A.) - Somaya git - tan vareste bl?' şeydir. Maamaflh bugün, i.. 
tında İngiliz harb gemilerinin mevcudi- GarbdP. kayda değer bir hadise ce- mekte olan Adliye Vekilimiz bugün talyaıun Balkanlarda tak!b eylemekte ol -
J'eti h.akkın~a salahiyettar. _ meh~filler- reyan e1mem'.,tfr. Hava kuvvetlerimiz Bükr~ 21 (A.A.) - Kavarna vapu- buradan geçmişler ve istasyonda kay- dul!u 6iyasetın. hiç ol~azsa şlmdllllı:, bir 
ttı - - - '"i • .. A • • sulh siyaseti olduğu şupheslzd1r. Romanya. en bır malumat almak iınkinı hasıl ol- tarafından hududda yapılan keşif ve ru, Rumen hukumeti tarafından Ana- makam, müddeiumumi, hakimler, be- ııe temin edilmek istenen dostluk neticesi 
tnamıştır. -~'- nezaret uçu.şl~ esnasında dü.şmanla dolu zelzelesi felaketzedelerine yardım lediye ve Pnrti reisleri. memurlar ve Balkan BirllğUe bir yakınlık vücude geUrl-

Bir ceb kruvazörü Atlas temas edilmemiştir. için \'erilmiş olan 6000 metre mik'ab kalabalık halk kütlesi tarafından kar - lebllecetı. akıldan uzak tutulmamak lazım 
Okyanusu-:ıda İngiltere ve İskoçyanın şark sahil _ kcrest~yi hamilen, Köstenceden Tür - .şıl:mmı.ş ve uğurlanmışttt. gelen bir faraziyedir. 

Montevı.d,,..-, 21 (A.A.) _ El Pue'-. lo }erinde Sh_ etland adalarına kadar ya _ kiye:,•e hareket etmiştir. Buna mukabil Telegrnfo glbl yarı resml 
'-V ;J r ç· ı·ı b. h. bazı gazetelerin neşriyatı, İtalyan siyaseti 

gazetesine göre Almanların ya Deutsch- pılan k~şıf uçuşları. esna~~d~ tayya - Peşte Belediyesinin yardımı JD } er Jr şe Jr içln bambaşka inklşat lstıknmetıerl göstıe -
land veyahud Admiral Seher olduğu relerimı?: bombalarıle duşmanın iki Buda peşte 21 (A.A.) - Budap~te d d •} r1r mahiyettedir. MeseUt bu gazete bir Bol -
.. anno,unan bır· ceb kruvazo··ru~nu··n ıı·ca- mayn dökücü ı:remisini batırnmılar ve b"'led' . 1. .. . T" k. J• ~tı•r a eftJ er şevlzm tehllkeslnln mevcud olup olmadı~ 
"" t> -··--, "' ıyesı ma ıye encumenı, ur ıye ~ bahsi üzerinde durmayı lüzumlu saymam:ık-
ret gemilerine taarruz etmek ve Graf silahlt bir ''aouru mahvolmuş a<ldedi- Kızıla.vına yardım için 50 bin pengü- Çunking, 21 (A.A.) _ Kvangsiden a- tadır. Buna mukabil Romanynda tesis edilen 
Speenin intikamını almak üzere Atlas 1ebilecck şekilde hasara uğratmı.şlaT • lük bir kredi kabul etmiştir. hnan resmt malumat, Nanningin 

70 
kilo- yenl petrol komiserliğinin Paris ve Londra-

Okyanusunda bulunmakta olduğu riva- dır. metre şimali şarkisinde kAin Pinyangin da. uyandırdığı end!şeleri tebarüz ettirerek. 
)et edilmektedir. Gece yarısından sonra Holanda'nın Cüzzam ve kanserı·n Çin kuvvetleri tarafından istirdnd edil- bundıtn, bu fkl merkezin, Tunadaki lktlsa -

Bu gazete, İkincitcşrinde Montevideo- bitar:ırJı <'.ı nı ihlal ederek garbden ve •V• • • • dt siyasetlerini lı:oruyamıyacak bir ıA.f için_ 

d • digını teyıd eylemektedır. de çırpındıkları netıces!nl çıkarmaktadır kl 
ta gelmiş ve sonra Buenos Airese gitmiş .~imali "''l"bid"n l'elen düşman tayya• - te a vısi için yeni bir Çinliler evvell ~ehrin cenubunda klin bu hükmünde de ne derece isabetli olduğu 

·<>lan Lahn adındaki Alman kargosunun rekr! Alman körfezinin üzerinde uç- stratejik noktalan ele geçirmişler ve bu- kestlrUtamez. Bununla beraber Telegrafo•nun 
Ctfu kruvazörünün ihtiyaçlarım temine muşb.rd!r. sı·sıem keşfedı·ımı•ş radan hücuma kalkmışlardır. Japon ' kanaati sarihtir. Bu gazete, Romanya pet-
lnGinur edilmiş olduğu söylenmektedir. Derıizde vnotığı bir cevelandan av- kıt'alan, Çin hatlarını yararak kaçmağa rol kaynnkları etrafındn cereyan eden iktl. 

Tahtelbah rl~re karşı det eden bir Alman tahtelbahiri batır- Madrid, 21 (A.A.) - Gırnata şehri ve kurtulmağa teşebbüs etmişlerse de lsadt mücadelenin Alman ~fevvuku lle nlha-
parıs. 21 1 gn· F f ı J dıtt d" la t d k""" J d D · B ı muvaffak olamamışlardır. Bu tec:eb'-"i. lyet. bulacağında mu.cnrdır. Maamnflh Tele -, - n ız ve ransız i o an, ~ı uşrnan vapur nrun mecmu o - o ı.ıur ann an aınıan a agver Jime- ~ u-.-

~ah lb ·1· 27 795 d - b · dü~ana 5000 ölüye malolmuctur. grafo gazetesinin bu yazıyı yazmaktan mak.. .. te ahirlere karşı mücadelelerine fa- nı atosu · ol ugunu ildirmiştir. nez, kangren, cüzzam ve kanserin teda- ~··· :.' sadı pek anlaşılamıyor. Acaba. bir müddet 

aliyetle devam etmektedirler. Dün İngi- Bir Holanda vaporu battı visi için yeni bir sistem keşfetmiş oldu- Zelzele mınlakasında evvellt"rl Alman _ İtalyan matbuatı arasın. 
Uz karakol filoları, iki defa Alman tah- ğunu bildirmektedir. Mumaileytıin bul- da mu!lyyen meseleler etrafında vUcud bul-
.telbahir!erine taarruz etmişlerdir. Son Amsterdam, 21 (A.A.) - HolAnrla mUf olduğu ilaç, bilhassa bütün nezfidem Tütiin alım ve 11atımı muş olan tesnnüdkar hareketin bir devamı 
sekiz gün zarfında İngiliz ve Fransız !i- bandıralı 4760 tonluk Tara vapuru bir 1 hallerinde ölümün önüne geçmeğe me- • mı sa)'1lmat 15.zımdır? Yoksa, Alman tezine 
lolarının Alman tahtelbahirlerine karşı infilAk neticesinde Finistere burnunun 1 dar olacaktır. Bu doktor, tedavt sistemi- Ankara, 21 (Hususı) - Zelzele mınta- müzahir bir tavır takınmak suretlle Rumen 
tapınış olduklan hücum 3 dedinin takrl- 60 mil cenubunda batmıştır. Vapur Ro- 1 nin sınaile§tiriwesi için kendisine ecne- kasından :o~ad, Erbaa, Niksar ve Ç'ar- peetdr<'l lı:adyndakl?arBından o da ~ıddçlmlenmck 
L- · .A. b yükil' B şarnbada tütun alım ve satımının denk s v :ısın a ır u yazının mue ası, maa. -=n 10 kadar olduğu söylenmektedir. Bu tıerdama aıd huou at e uenos bi memleketlerden birçok teklifler yapıl- . . . ıesef, bu vadide sarlh bir tJklr edlnmeğe 
.lı" A • d lm kt ·a· ld v •• 1 k . halınde yapılmaması Heyetı Vekılece ka-UCumJann birçoğu mü.said olmu~ ve -~ıres en ge e e ı ı. mq o ugunu soy eme tedn'. mtisald deltUdlr. Fakat umumiyet itibarile 
,iı\lınan ciizütamlannı hasara uğratmak 1 Bir Alman balıkçı gemisi zaptedildi rarlaşmıştır. İtalyan matbuatı Almanyaya müsalddlr ve 
Neya batırmak 'bi muvaifakiyetli neti- . Roman et 1 ..1 ·ı·k esas meselelerde şimdiye kadar arada katı 
Oeler ve . t' gı Londrıt 21 (A.A.) - 268 t.onluk Al- ya p ro Romanya~a tayvarecı ı blr nolctal nazar farkı mevcud olduğu müfa. 

Tml§ ~· • • man bandıralı Hearlichkeit balıkcı ge- h kk d hede Nlllmemlştlr. 
.. Şımal rlen1zınde misi bugün zaptedilerek bir İskoçya a fn 3 ingiltereye Londra 21 (A.A.) - Londradaki ka - 5 (1) G 

• Dün Şimal denizi, büyük bir hava ve sahiline getirilmiştir. Mürettebat mev- naate göre, Romanya harbtenberi tay 11lim VGa9ıff- Cm•ç 
•ileniz faaliyetine sahne olmuştur. fngi- '.{uf tutulmaktadır. teminat Verdi yareciliğini çok inki,c;a! ettirmiştir ve bi- -·-·--·-· .. ···········-··············-···-
!b; avcı tayyareleri, ticaret kafileleri eı- e· N dah b tb naenaleyil yüksek vasıfta garoline jhtJ- Antalya enıniyet Amirliği 
ıl'afında nb"betçi vazifesini görınü~ler ve ır orveç vapuru a a Londra, 21 (A.A.) - Haber alındığına yacı fazlasile artmıştır. 
r'-YYareler, istikşaflannı Heligolanda Arnsterda.m. 21 (AA) - 7850 tonluk göre Romanya hükfuneti İngiltere hükft- Romanyadan gazolin ihracatının ya - Ankara, 21 (Hususi) - Emniyet Amir· 
:kadar ilen götürmüşlerdir. Norveç bandıralı Sangstadt vapuru Şi- metinin petrol kontrol komisyonunun fa- sak edilme6i her halde bundan ileri ge - lerinden Hamdi Tongar Antalya Emnfr. 
ı· A\rnan tayyareleri, İskoçya sahilleri mal denizinde batmıştır. Mürettebat kur- aliyetl hakkında sorduğu suallere cevab lecektir. yet amirliğine tayin edilmiştir. 
rakınında ve Norveç sahilleri civarında tanlınıştır. vermiştir. • ............................................................... .................................................. ____ _ 

italyada hayat 
pahahhğı meselesi 

Hurda kauçuk 
ihracı serbest 

Bükre~ huktlmetinin verdiği cevahda Sabahtan Sabaha 
komisyonun Rumen petrolunu müttefik
lerle Almanya arasında munsifane hır 
şekilde taksim edeceğine dair teminat 
verdiği salahiyettar mahfellerde söylen
mektedir. Roma, 21 (A.A.) _ 29 Şubatta Mus Anltara 2 t (Hususi) -:- Vekiller 

~lininin riyasetinde toplanacak olan Heyeti tarafından kabul edılen itide
.ınerkezi koorporasyon komitesi hayat ki kararname bugün neşredilerek tat
j>ahalıhğı ve yevmiyeler meselesini tet- bik mevkiine korunu.ştur. Kararname 
!'kik edecektir. şudur: 

Bu iki mesele bilhassa hük()metin na- Memleket dahilinde rejenere edil -
rıan dikkatini celbetrnektedir. Birkaç mesine imkan olmıyan imalAt veya 
aydanberi mütemadiyen artan hayat pa- vulkaninsyon esnasında hasıl olan ka
halılığı birçok meseleler bilhassa maaş uçult kırpıntı ve döküntülerin, otomo
Ne yevmiyelerin yeni şartlara göre tan- bil iç ve dış lAstikleri, kablo, oyuncak 
itimi meselesini ortaya çıkarmaktadır. eşyaı<.ı, ayakkabı. elbise ve emsali ka -
\ Eyalet iaşe mıntakalarında pek yakın- uçuk hurdalarının ihracı serbesttir. 
~a ctevz!at ofisleri. ihdas edilecek ve bu 2 - Yukandaki birinci maddede 
ofisler gıd:ı mnddelerınin tevziini sıkı vazılı brnçuk hurdalarının ihraç etli -
lbir kontrol altına alacaklardır. ı lebi~~e~i için ihraç edilecek hurda mu

Beyşehir belediyesinin 
çalış malan 

kabılınde kauçuk ithal edilmiş olma~n 
şarttt.r. 

3 .. - İthal edilmiş olan kauçuğa te
k~bul E'decek hurda kauçuk miktaırı 
TıcarE>t Vekaletince tanzim edilecek 
liste mucibince tayin ve tesbit edilir. 

Felaketzede çocukl:-rın 
tahsillerini deruhde eden 

müesseseler 
Ankara, 21 (A.A.) - Çocuk Esirgeme 

Kurumu genel merkezi başkanlığından: 
Felaketzede mıntakalarından tı Ban

kan 100, Şişli Terakki Lisesi 10, Boğazi
çi Lisesi 12, Hayriye Lisesi 15, Işık Lise
si 5, İ.stik1ı!l Lisesi 2, Türk Maarif Cemi· 
yeti 201 Ülkü Lisesi 5, Darüşşafaka 10, 
Edirne sanayii ziraiye ve kimyeviye mü
essesesi 20, Bay Satvet Lutfi 3, çocuğun 
Jeylt mekteblerde tahsillerini taahhüd 
etmişlerdir. Bu faziletkAr harekete işti

rak buyuracak zevat ve müessesatın Ço
cuk Erirgeme Kurumu genel merkezine 
müracaatlannı rica ederim. Beyşehir (Hususi) - Şehrin güzelleş

tnesi için hiç bir gayreti esirgemiyen be-
lediyemiz son zamanlarda çalışmalanna Doktor Saht Thorez FrBll!llZ 
hız vermiş ve bu arada Cümhuriyet ala- "'abiigelinden Bem. 21 (A.A.) - Eski Alman malt- ı • 
nlle Belediye parkma 26 aded çam dik - ye nazın ve eski Reichbank "dü - J k l fiildi 
tirmişti:·· ~lcrliye bundan bnşka yağ - Şaht, yakında büvük bir Al= mr::d~:t S B e 
ınur se lerıle bozulan su yollarını yap - l sanayi müessooesinin direktörü olacak- Faris, 21 (A.A.) - Eski komünist U-
tırmu;, kazayı elektriğe kavuşturmak için tır. Bu ~aberi National Zeitungun Ber- derk>rinden Maurice Thoreı: Fran&ız ta-
~bbü~atta buulnmuştur. lıın muhabiri vsmektedir. büyetinden iakat ~. 

Sembolik bitaraf /ık 
G~en Büyük Harbi Jaltından se,redip büyük mikyasta harb ticareti de ppa.. 

rak Talir doyumluldar elde eden İskancllnavya memeketleri bagiin acı.nacak 
hale düştfiler. Denizaltı n mayn kurbaru olarak kaybettikleri ticaret ıemUerl 
a~ harb yapanların zayiatını çoktan aşmı ·ta. Amerlkadan uzak t•rka kadar se_ 
fer eden İsveç, No"eç Bolinda ıemilerl muhakkak ki dünyanın en modern tica. 
ret filolarını tqkJJ ederler. İstanbul limanında bu de•:etıerin bayraklarını tqrpn 
ıemilerin hiç eksilt otmaclıtı da malumdur. Dünyanın hangi işlek veya ~apa lima
nına ufrac;anız bu devletlerden birine aid bir Jeminln mal alıp ven:litfnl ıOTebl
lil'l'lnlz. Geçen ıbarbde AJman tahtelbabirlcrt bu devletlere aid ıemilere de sarar 
nrmlşlerdJ. Fakat o aman Amerika da harbfı cirditl için Almanlar için on:ar 
dı.ha kıyroetll fikir otm~lardL Bu defa işe mayn de karıştı ve Amerika Şimal 
denizine kendi ıemllerinJn sefer yapmuıını menettJ. B$b saha.'il muharlblerle 
:nlnaz İskandinav devletlerine kaldı. Herı:-ün neşredilen resmi zayiat listelerinde 
m• tıak bİI' Bolinda bir İsveç nya Nornç remisine te:ı;adüf ediliyor. Vaziyetin 

u ' b •: ne kadar teh.ikeli oldutu tundan anlaşdıyoı ki bu de.,.etlere mensu arm:ı...,rler 
bir araya ıelerek derdleşmek mecburiyetini hl9-setmi.'lerdir. 

İ:ı;kandinav devletlerlnln nazik vaziyette oldukları muhakkaktır. Der reçen rüo 
bu devletlerin en kuvvetli servet membaları olan d4niz ticaretini baltalıyor. 
Kaybedt en kıymetleri kolayca teliifi etmek JmkAnı yoktur. Harb bu şeklide de. 
vam ederse ki edecek ıörünüyor, iskandlnav devletleri harbe girmeden ~ala. 
caklardır. 

fngf.tere b&hrlye nuın Çörçll sonradan resmt olmadıtı söylenen iblr beyana. 
tında şö ·le demişti: 

_ .. narbden zarar ıörenler harbin çabuk bitmesini istiyorlarsa bltarnnıktan 
çıkmalıdırlar.• 

Çörçil tnıilterenln en sevilen blr adamı O:duğu kadar beynelmilel politikayı 
kavramış yamau siyaset kurdlanndan biridir. Son günlerin hidl'!elerl onun rö.. 
rütündekl 1.sa.beti teyid eder mablyettecl!r. Büyük çapta muharlbler arasında 
yıpra.ıııp giden İskandinav devtetıerlnın bttarat katmak için sartt'tttklerı ray. 
retlere rafmen kara ıolarında blle rahat edemedikleri görülüyor. Barb faclala.. 
nnın muha.rlble bltarah ayırdetmedllt bir devirde sembolik bltaranıtın ne kı,y_ 
met ifade ettıtiD1 anlamak müşkilldflr. 
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( Sehir , Haberleri J ~tl~ 
Denizlerde poyraz 
fırtınası şiddetlendi 

Mahrukat azamı 
tasarrufla kullanılacak 

Memlekette kömür ihtiyacının mev
cud stok ve dahili istihsalata göre tanzi
mi hakkında Vekiller Heyetince ittihaz 
edilen karar şehrimizdeki alakadarlara 

---llMi= 
Sarhoş bir şoför bir 

vatmanı dövdü 
Havaların yağışlı gitm : sindcn Zeytinburnu istasyonu 

.civarında toprak kaydı ve trenler için tehlikeli 
bir vaziyet hasıl o!du 

bildirilmi§tir . 
Bu karara göre umumi, mülhak ve hu-

Tramvayı istediği yerde durdurmıyan vatmana hi!cum 
eden şoför, bir ay bir gün hapse mahkum oldu 

susi bütçelerle idare olunan dairelerde ve Şoför Çamur İsmail adında biri tram- ı su mahzeninden duman çıktığını görerek, 
_ se~mayesinin yüzde 50 sinden fazlası bu vayda bir vatmanı dövdüğünden Sul- keyfiyetten polisi haberdar etmişlerdir. 

Hava dün yeniden bozmuş, Karadeni-I maiden Trakya ve Ege bölgelerinde kuv- daıreler tarafından konularak kurulmuş 1 tanahmed 
3 

üncü sulh ceza mahkemesine Mahzenden çıkan kesif dumana rağ-
zi.n garb kısrmlarile Marmara ve Ege de- 1 vetli diğer yerlerde orta kuvvette es- olan bütün t~ekkül ve müesseselerin sevkedi.lmif ve duruşması yapılarak kara- men, mahzenden içeriye girmeğe muvaf• 
nizlerinde poyraz fırtınası şiddetlenmiş- miştir. mahruka tı azami tasarrufla k~llan~~a-ı ra bağlanmıştır. 

1 
fak olan memur~ar burad3 korkun~. ve ~e.. 

tir. 1 Avrupadan gelen yolculann anlattık-, caktır. Isıtma vasıtalannda, yerme gore Tahkikat evrakına göre şoför Çamur ci bir manzara ıle karşılaşnuşlar, uzerm• 
Fırtın~ yüzünden bazı küçük vapurlar Jarına göre, Balkanlarda ş_iddetli kar fır- hararet /9-20 dereceyi geçmiy~ce~ şekil: İsmail evvelki gün evinde rakı içmiş, bu' de ölmüş bir _a~am~~ yatmak:a bul~:z1d~~u 

Karaderuze ç~~ınanuşlard~. tınası devam etmektedır. Traky~ın 1 de ~yar . .anacak ve bu d~ec~ın ıdam~ sırada kız kardeşinin arkadaşlarından bfr bir şiltenin ıçın, ıçı~. y:n~ıgı~ gormuş• 
Fırtına t.e~ınle Karadenı~, Manna~a muhtelif mıntakalannda da yağan _fld- temın olunacaktır .. T.eshın ı)ın muktazı bayan ge\miş, ·bu sefer hep beraber içmiş- l lerdir. Derhal at:ş sondurulmaş, meçhul 

ve Ege denızı vapur seferlerınde bazı rö- dctli yağmurlardan çukur yerleri su oas- mahrukatın tedarıkinde de bu esas ]erdir. ölünün, kim oldugu ve ne suretle bu akı· 
tadar olmalttadll". Denizyollan İdaresi- mıştır. gözönilınde tutulocaktır. Diğer taraftan 1 Bir müddet sonra misafir gitmek iste- bete maruz kaldığı araştırılmıştır. 
nfn Ka:ade_niz_ pos:~sını Y~?an .İzmir va- 1 Zeytinburnu istasyonu yakınında, ha-ı sömikok tes~i taahhüdü~de bulunm11ş miş, İsmail de misafiri evıne götürmek j Ço~ kı~~ ~r~n bir tahkik~.~- ~.üteakıli 
puru bır gunlük rotarla dun hmammııa vaların yağışlı geçmesi yüzünden top- olanlar Karabük koku teslım etmek su- üzere beraber yola çıkmışlardır. cesedın huvıyetı anlaşılmış, olunun Zon· 
ge~~ir. . . . • raklar kaymış ve banliyö tren yolu için retile t~ahhüdlerini ifa etmiş olabile- Tramvay caddesine gelince, İsmail du- guldaklı Hü~eyin oğlu Kazım adın~: 30 

Dün şehr~ı.zde hava iırtımılı ve ~ag- tehlikeli bir vaziyet hasıl ilmu.ştur. ı ceklerdir. . .. rak yeri olmıyan bir yerden tramvaya at- yaşlarında bır seyyar hamal olduğu ogrc-: 
murlu geçmi.ştır. • Demiryolları İdaresi dün burada icab .:'ukanda yazılı ~lerle teşekkül ve lamış ve vatmandan tramvayın durdurul- ni'ım.iştir. _ . 

Sabah saat 7 de yagmağa başlıyan kar ed tedb' 1 . lm t muesseseler de taahhudleri bu suretle masını iste..:.>ri; .. Vatman burasının tram-j Cesedi muayene eden Üsküdar adhyesi en ır en a ış ır. ......., ..... · • . .. d fırtına ile beraber saat 10 a kadar devam kabul edeceklerdir. vay durak yeri olmadı~ından tramvavı doktoru. Kazımın evvelkı gece bir mu • KAnunuevvel ayı içinde limanımızdan 5 J k k etmiş, saat 10 dan sonra. yağmur başla- T d b z1 durdurmak istememış· . bunun üzerine esa- dettenberi yatıp al tığı bu mahzene Jsm-- . r ki . fk r Tunaya hareket eden ve una a u ar • • 

1 
ld - k" - d h" ı eliği mıştır. ~uzgl'ır şıma ı şar ısı az:xıc ı~- arasında mahsur kalan armatörlere aid ogt.Jretmen erı·n tech·ızat sen sarhoş olan İsmail hemen vatmanın mak ü~erc a dıgık omur den zetır en ·ı 

den sanıyede 6-11 metre hızla esmı_ş, su- .. • . üzerine atılmış ve yumruk'ıamağa başla- ve aynı zaman a ıvılcım an tu uşan şı .. 
hunet en yüksek 3,2 \'e en düşük O rın al-j 'I'ütk.an vapurunun .kaptanı Hüseyın ve mesken bedeller·ı mıştrr. Tramvaydaki yo,.cular vatmanı tedcn vücudüne sirayet eden ateşle yan-tında O 1 santigrad kaydedilmiştir. 1 Fahn Romanya vapunle lstanbula dön- 1 f"-" ı· d lru ta l hJI.- dıgvı tcsbit edilmiştir. ' - - v k t Tu k d zora şo oıun e ın en r rmış nr ve ii Yeşilköy Meteorol_oji ı~asyonundan ~uştur. a~ur np anı, naya a ar İstanbul vil!yeti Maarü Müdürlüğü dise mahalline gelen zabıtaya teslim et- Adliye .d~ktoru, ölünün gömülmesine 
aldığımız mal(lmata gore dun hava yur- bırçok tehlıkeler atlattıklarını ve vapu- . 'hni 

1 
b' kıs .. ğ tm 1 . 

1 
eli izin vermıştır. 

• . 1 • emrıne ven ş o an tr un o re en- m.1§ er r. 
dun bütün ~1gel.~ıi~de kapalı v: yer y~r run Tunada buzlar ıçınde ka ıdıgını an- lerin senelerdenberi t~izat bedelleri- Dün mevkufen duruşması Sultan::ıh- Bir sahıkah araba hayvanlarmm 
yağışlı geçmış, ruzgarlar umumıyetle şı- latmış~ır. nin verilmemiş olduğu öğrenilmiştir. med 3 üncü su.Hı ceza mahkemesinde yapı- · f ' f 1 _. 

Muhtelif semtlerde 
çıkan üç yangın 

söndürüldu 
Dün şehrimizin muhtelif semtlerinde 

O.ç yangın vak'ası olmuş, tevcss:.ilerine 
meydan verihneden itfaiye tarafından 

söndü ıii 1ımü ştii r. 
Küçükpazarda İmaret sokağında 12 

numaralı Karadenizli Kfunile aid üstüpü 
fabrikasından dün sabah yangın çıktığı 

eörülmüş ve gelen itfaiye tarafından 
bastırılmıştır. 

Yangının, bu fabrikada yatıp kalkan 
Kayserili Salibin lfunbayı devirmesinden 
çıktığı anlaşıldığından, Salibin b:ı hare
ketinde kasıd olup olmnd1ğı zabıta tara
fından tahkik edibnektedir. 

Bundan baş&<a Sultanahmedde Dar'b
hane binasının çinkoğraf dairesinden 
yangın çık.mlf, tavan kaplamaları yan
dıktan sonra yetiş.en itfaiye tarafından 
wllndürülmüştilr. 

Uçüncü yangın hMisesi de köprünün 
Kadıköy iskelesinde olmuştur. lskele da
hilinde bulunan kalorifer dairesinin ba
cası, hararet derecesinin faz.lalığından 
lnzmıs ve civanndaki tahta kaplamaları 

~ 

tutuşturmuştur. Ateş söndürülrnü~tür. 

DP-niz işleri: 

,... l ğ · k · 1 t u· b. b' ·· h · kar"r çu unu ça ar cen yaca ant•I Sokakta karısını mes e e gırer en muaHımlere medar o- an sına m ır ay ır gun apsme .. 
lan ve hayatlarını tanziminde mühim ro-1 verilmiştir. Dün Yunus Ülkcgül adında bir sabıkalı 

yarahyan kunduracı ın bulunan teçhizat bedelini almıyan öğ- 1 Bir adam mangal kömUrUnden ITavukpazannda :nv~r~ dükkaru ~nünde 
d .. n yakalandı retmenlerin :sayısı oldukça mühim bir • • duran arabacı Huseyının hayvan.arının 

yekiına baliğ olmakta, hemen bergün zeh · rlenrlı üzerindeki çulları çalmış ve ka~arkcn y~ 
Kansı Hüsniyeyi evvelki gün bir kıs- Maarif Müdürlüğüne bu maksaclla yapı- Dün Üsküdarda bir mahzende yatıp kalanmıştır. Çullar arabacıya ıade edıl· 

kançlık yüzünden bıçakla yaraladığını lan müracaatların arkası bir türlü kesil- kalkan bir adam mangal kömüründen ze· miş ve zabıta bu sabıkalıyı Sultannhm~d 
ve hali firarda olduğunu yazdığımız memektedir. ~ hir1enerek ölmüştür. 3 üncü sulh ceza mahkemesine scvketmış
kund.ura taI_?i~.c~ ~avala!a Ahmed. dün Dün de 5-6 kişilik bir muallim heyeti, 1 Dün sabah ü.sküdarda Keçecidede ma- tir. Duruşma ne~!cesind~ sabıkalı hırsı~n 
Emnıyet Mudurluğu memurları tarafın- Maarif Müdürlüğüne gelerek teçhizat hallesinde Gündoğdu caddesindeki yan· bir ay on beş gun hapsıne karar vcnl· 
dan yakal~tır. • . . . _ 

1 
bedellerinin ne zaman verileceğini sor- gm yerinden geçenler, o civarda bulunan mi§tir. 

Ahmed yaralama hadısesmı muteakıb muşlar, fakat bu hususta kendilerine tat
akrabalanndan İlyas adında birinin evi-1 minkar bir cevab verilemediğinden, ay
ne giderek bir dolaba saklanmıi!ır. 1 ni öğret.menler İstanbul Vali ve Beledi- KllltQr işlrrl: lnhlsarlarda: 

Memurlar, carihi bu evi taharri ettik- ye Reisi Dr. Lütfi Kırdan makamında Yıkılmak tehlikesi gösteren Cibali sigara fabrikasına 
leri sırada dolaba saklanın!§ bır vaziyet- ziyaret etmişler, dört yıldanberi verilmi-

1 
_,. yeni makineler konuluyor 

rd 1 bir mekteb t h'iy~ ettiri rı te derdest etmişle ir. yen teçhizat bedellerinin verilmesi için · 
1 

İd · t ·· r· sigara 
Dün Emniy~-..t Müdürlüğüne getirilen Valinin deıa1etini istemislerdir. Topkapıda Ermeni ekalliyet mektebi- Inhisar ar aresı. u un \'~ . . 

1 
' · ·li inhi'dam olduğu İstanbul Maa- sarfiyatının birkaç senedenberı ınkı • suçlunun sor.~c;u yapılmış, Ahm. e. d, ev- Dr. Lf.ıt!i Kırdar bu öğretmenlerin va- nın maı ı d - 't'b L 

- ğı b k .f M- d- lii' l\ott ı·hbar edilmi"' d-:in bir saf halinde bul un ugunu nazarı ı ı a velce de tafsilatfle yazdı mız gı ı arıs:ı ziyeti ile yakından alakadar o;acağını rı u ur & .. ne :n • • . h ı b' 
· · lask lık .. "n.d d -h d' 1 heyeti tarahndan bina tet- ra nlarak ıhtıyacı <la a esas ı ır su • Hiısni~eyı an~ yınru en vur u- ı kendilerine vadetmiş, ancak .Maari! Mü- ~u en. ıs :r. rette karşılayabilmek için Cibali fail> • 

ğunu ıtiraf etmiştir. dürlüğünden gelecek bir listeden sonra kık edılrniştır. .. · 
1
. · t Ü 

1 r . . . . . rikasına yuksek verım ı son sıs em ç Caıih koca, bugün ad iyeye tes ım ~ bu paranın verilebileceğini söylemiştir. Bu tetkik netıcesmde rnektebın ıçınde . k' . d h .
1
• t · r 

dil ktfr . hl"k ,..,.t, •1 ed k sıga r a ma ınesı a a ı ave e rnış ır. ece . ----- Öğrenildiğine göre; bu şekilde şimdi- bulunan talebe içın te 1 e t"~' ece Yeni makinelerin fabrikada kurulma-
ye kadar teçhizat bede1lerini almıyan derecede harab olduğu ve duvarlarında 

1 
sın~ başlanır.ıştır. 100 ü mütecaviz &ğretmen vardır. mühim çat1aklar bulunduğu tesbit edil- k d 

t • Yugoslavyaya mühim mi tar a Diğer taraftan aldığımız ma umata miştir. 
Şehrimizden Erzi .. cana giden göre, Maarif Vekaleti oldukça mühim 1 Mühendisler Maarif Müdürlüğüne tuz .sablciı 

sıhhi heyet avdet elti bir yekUna baliğ olan bir kısım öğr<:t- verdikleri raporda, talebenin başka bfr İnhisarlar İdaresi. tarafından Yugos-
Bir müddet evvel İstanbul vilayeti menlerin mesken bedelini de henüz ver-ı mektebe derhal naklini ıst.emişlerdir. lavyaya satılan 20.000 ton tuzdan. ilk 

hesabına zelzele mıntakasma gönderilen mcmiştir. . . Maarif Müdürl:iğü mektebin derhal parti olarak 1000 ton Çarnaqt~. tuzl.a 

Miltef t'rr/J,: 

sıhhi heyetten 8 kişilik bir grup d:in Bu şckild; ~esk.e~ bedr~ler•nı a~a~an tahliyesini istemiştir. Mektebin esasen sında Norrnikos vap~na yukletıl • 
t • da şehrimize avdet etmiştir. 1 öğretmenlcrın ıçerLr;ınde 934 scnesın::ıen 1 mali durwmı fena olduğundan kRpatıl- mektedir. Diğ€r partıler de gelecek va-ızmirle Surıyef ye .. M~ıır da'rl~~m Bu heyet, Erzincanda yaptıkları tet- sonra almamış. olanla; b~:unmaktadı.r. masına karar vcrilmi..+ir. purlarla peyderpey sevkedilecektir. 

vapur se erı t mın e ı :11 k'k f r t h kk d b' hn Maarif Vckaletı evvela bu ogrctmenlerın j• 

Mersin - Berut - Hayfa ve Portsa" ı lat vek aa.lı!e te a ·ın akt' ır rapor .. - m~ken bedellr>rini vermek knrarmdadır. 
. d h ft d b' e zır ıyara vı aye verece ır. . . . . b ,. 

td lımanlan arasın a a a a ır s • . Teçhizat bedellerinin verılmcsı ıçın u 
fer yapma~ta olan A~id ~~pur kum .. - İmar Ban~aaı yıllık kong;esı yıl maarif bütçesine ayrıca tahsisat ko- Güzel 

K .. rlı dıığlur. Engin denizler ıtrdından bOLOn gönUllerı teshire gelen 

GiNGER ROGERS 
panyası. Tıcaret Vekaletını~. t~şebbt~- dun toplandı _ nulacağt ku\•vetle umulmaktadır. 
SÜ üzerine vapurlarından bırını İzmır 1mar Bankasının 11enelik kongresı dun 
hattına tahsis etmiştir. öğleden sonra banka binasında yapılm;ş- Hafk .. vf c .. ini'l 8 hıd kuruluş 

Hale'l İsta!nbul ile Mısır. Filistin tır. yıl.:Jö.,ü"li1 h z,.·]tkları 
ve Suriye limanları arasında •. Rume~. Bu top1.antıda senelik bilanço vaziyeti Önümüzdeki Pazar günü Halkevleri-
Bulgar ve diğer muhtelif şırketlenn tetkik edilmiş, temettü olarak hissedar- nin kuruluşunun 8 inci yıldönümüdür. 
vapurları servis yapmaktadır. . Iara yüzde yedi tevziatta bulunulması 1 Bu münasebetle yurdun her yanında 

Ancak İzrnirle, Suriye, Mısır ve Fı- ve 20 liralık hisse kuponun!\ 140 kuruş olduğu gibi şehrimizdeki billımum Halk-1 
listin JimanJan arasında' vapur servisi kar verilmesi kararlaştırılmıştır. evlerinde bu yıldönümü yapılacak mc-
mevcud olmadığından ihracat mahsul- Bundan maada önümüzdeki sene içın- rasimlerle kut1ulanacaktır. 
lerlnin İzmirden bu yerlere sevkinde de imar işlerinde bazı mühim teşebbüs- Her füılkevi bu husustaki programla· 
mü.şki.il.it çekiliyordu. Bu rnüşküiat lerde bulunulması da karar altına alın- rını hazırlamağa baş1amışlardır. 
hükOmetin te.şebbüsü üzerine berta - mıştır. ········+··e:··Ş······E··K··K··LJ°'R········ 
raf ~lmişttr. 

Holivud'un en t>ksantrik yı dızı 

CEYMES STEWART 
llk defa olarak bQyük bir fiJmde blrıeştller. 

( Fr..ınsızca sözln ) 

ATEŞLi KADIN 
[ u Akşam L A L E sinemasında 

Her genci çıidırt m aşk nniversitesinin e~r uııu gö~l~recek. Her kalbi 
oynatan c BIO APPEL > dnnsının yenı tıgllrlerıııı ~gretecek .... 

Giııgar'in d~mir yumruklarını, altın sesiııi gösterecektir. lkı büyOk nrbste 
yeı.i bir şeref urıc.u eç.m bu nım senem~ uyılı neş'e bayramlarından 

biridir. Programa ıH\ve: 
ı _ oanyanın gözfl ve kulnğı ttn son naberler Paramunt Jurnal 

2 - Renkli M 1 K 1 Walt Disney , 1zmir1e Mısır. Suriye ve Filistin li
manları arasında vapur seferlerine ya
kında başlanacak ve bu suretle mü -
hirn bir ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 

Nakil vasıtala .. ında taJe~eye Pek sevgili babamızın vefatından mü- '-~ Numaralı koltuklar aabahtan angaje edilmektedir. Tel: 43595 
ko~~ık ~~rilecek tevclUd clem ve kederlerimiz~ gHek ~~~~~-~~~~-~~~~~~-~-~~~~.~~~~~~~ 

. . - h. d b ı cenaze merasiminde bulunmak ve ge:. ,. ER TUAR LJL MlJHS/N 'ı•n 'Üniversıte ve yuksek ta sıl e u.unan . d k n '.,.+' k l.J ·········································· ................... . 
OUnya gailelerini unutturacak 

yeni bir roman 
Köydeki Dost 

Muharr:rı 

Bürhan Cahid 
Kart.erfmlzln derin bir sevgi ve allıka 

Ue yazılannı okuduklıırı muharrir ar -
k.nda.şımız BüNıan Cahid l\lorkaya'mn 
bu yeni romanı kltab şekllndc çıkmL,_ 

tır. Tevzi yeri Koroğlu mntbansıdır. 

\ ,/ 

talebeler şimdiye 'kadar tramvay, vapur I rekse telgraf gonb c;me .. sure 1 ~ ı~;;r:ı 
ve trenlerde bir paso çıkarmak suretile ebnek lfıtfunda u ku;.~n styın os 

1 
an- Yarattığı 

tenzilatlı tarifeden istifade ediyorlardı. 1 mıza ayrı ayrı teşe · ur eh~c:ğe acı.arı-
Ancak paso çıkarmak talebe için bir mız mani olduğundan. mu e~em gaze-

. b' h . · tavassutunu rıca ederız. çok masrafı icab ettırmekt.e ve ıl assa tenızın 
vaktini almakta olduğundan, talebe Mü- Kızları Oflu 
nakalat Vekaletine müracaat ederek ü- l\lelılik:ı l\ln7lbar Bllyap, 

Seniye Sedat Albut İskeııder Dramalı niversite hüviyet cüzdanının, paso yeri
ne ibraz edi\diğinde tanınmasını ve ta
lebe tarifesinin, talebe hüviyeti hrurul
lerine doğrudan doğruya tatbik edilme
sini dil~lcrdir. 

VekD.let talebenin bu dileğini yerinde 
bulmuş, bunun temin edilmesi için bazı 
tetkikat yapmağa başlamıştır. 

AYŞE, 
imperio Argentina J 

Tnrkçe sozın 
1SPANYOLCA ŞARKILAR ~Yalnız iPEK sinemasında devam ediyor. 

,; 
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Sa:rfa s 

1 Hadi.eler K'11'flanda 1 

Bir otobüs yolculuğu 
~ ihangirde oturan bir dootumun memnun olmuştum. Herhalde şoför o
~ evinde misafirdim. Geqe saat turduğu yerden soldan sağdan geç~ek 

on birde: taksileri, hususi otwnobilleri görmüyor-
- Gitmek vaktidir. du ki kondüktör otıu ikaza mecbur kalı-
Dedim., ayağa kalktım. Cihangirden yordu. Hiçbir taksinin. hususinin oto

İstanbul taralına geçmek te epey mese- büsle çarpışmadığına bakılırsa, kondük
le. Toprak sokakların çamuru, tramva- tör vazüesini J.ayıkile yapzyordu. Hatta 
yın uzaklığı, taksi bulunamaması. kısaca cotomobih demeyip; otomobil ne-

Beninı zihnim bunlarla meşgulken vilerini taksi, ve hususi olarak bırbirin-
dostum; sanki zihnimden geçenleri an- den ayırması da ,·azifesinde ehemmiyt!t-

r---· ...... -.............................. Y A Z A N ·-·---····-·· ................ -·-·-····: lamış gibi: siz teterrüata .bne çok dikkat ettiğine de-
. • ~ k • · - Hiç merak etme, dedi, şu köseden lfüet ediyordu. 
: 1 g era, • .l:il r et~ çık, otobüs bulursun. ~ Otobüsümüz, kağnı süratile ilc>rlemek-

E "Son Posta" nın asl{eri muh'arriri ~ - Otübüs ha, mükemmeJ. Hem ucuz, te devam ediyordu. Durak maha!Hnden 
: ................................. 11••••••••..................................................................... :. hem de seri. Yalnız durak yeri nerede? gayri yerlerde insan görüııce duruluyor, 

~ sı1 harb cephesi olan garbde, ı ................ - Onu ben de bilmiyorum. Sen bine- durak mahallerinde ise, insan görmeden 

~ Ren ve Sar boylarında, derin ve cek o~uktan .sonra, nerede olsan 0 clu- dakikalarca durmak suretile bir insan 
korkunç sükun, denizlerde de ya nız ge- rur. görmek ve bu insanı da otobüse almak 
rilla harbı aevam ederken tfıli bir haı b - .Ala! için bekleniyordu. 
sahnesi olan lskandınavyada mJ.thiş bir Çık dediği köşeden çıktım. Yırmi otuz Ben otobüse bineli belki yarım saat 
boğuşma oluyor. Boğuşma diyorsak mü- adım ilerledim. Bir korna sesi duydum. olmuştu. Bu yarını saat içinde yarım ki-
baluga etmış olmuyoruz. Çünkü Sovyt:>t Arkama .baktım. Otobüs geliyordu. lometreden az mesafe katctnıiştik. Kon-
Rus kıt'auın, yığıldıkları Karc!.i berza- - Ya durmazrn! düktör şoföre haber verdi: 
hında, Fin müstankem mevzi'erine insan Diye düşündüm. Daha otobüs çok u- - Ağır ol, müşteri geliyor, yan sokak-
ve malzeme zayiatına bakmnksızın dai- znkta iken elimle: tan bir karaltı gördüm. 
galar halınde hucum ediyorlar. - Dur! Otobüs durmuş, kondüktör kapıyı aç-

Diğer cihetten, bihakkın asker olduk- İşaretini verdim. Boşuna işaret verdi- mıştı. Bağırdı: 
larmı bütün dünyaya ebediyen isbat e- ğimi an13:1llam geç olmadı. Çünkü oto- - Eminönü, Beynzıd, Fatih, Edirne--
den Finler, Lndoga gölü şimalincleki ha- büs daha bana yaklaşmadan biraz geri- kapı. 
rekct harbi sahnıarmda Rus fırkalarına den gelen bir adamın yanında durdu. Yolculardan biri şikayet ·edecek oldu: 
hergün ağır .zayiat verdiriyorlar. Kondüktör kapıyı açtı. - Daha ne kadar bekllyeceğiz. 

Bütün bunlar Finlerin ö1.mez bir şan Hani Mahmudpaşa esnafı dükkanları Kondüktör izahat verdi: 
ve şerefin en yüksek derecelerinı kazan- önünden kim geçse: - Mfujteri geliyor, şimdi hareket ede-
mnları için iyidir. Fakat zaten mahdud - Efendim aradığınız burada, hamnm riz. Ayak sesleri yaklaştı. 
ve ldiçük olan Fin ordusunun tabii olan takımları, yazlık bluzlar, son moda pija- Kondül.;tör susmuyor, mütemadiyen 
insan kayıblannı doldurmak için meın- malar, diye bağırmazlar mı, kondüktör bağırıyordu: a 
Iekette hizmete elverişli adam kalma- de onlar gibi: - Haydi bayım acele edelim, Eminö-

m t B. k .. 1 b" ı· ·u Eminönü Beyazıd, Fatih, Edirne- nü, Beyazıd. Fatih, Edirnekapı. 
ış ır. ır aç gun evve ır ngl z ga- Petsamodan bir görı"inÜ§ - ' 

zetesinin Finlandiyada bu~unan muha- F" ı· d" k 
0

- kapı. Tık, tık, tık ... Ayak s~lerı yakla~tı. 
biri Finlfındiyanın harbe devam için a- ın an ıyaya ço uyük ve hayati biri müttefiklerin böyle bir vaziyet idamcsi- n·, b ğ d Ad ba , d" Kondüktör gördü, kapıyı kapadı. Ben <le 

yardım teşkil edebilir: ne muktedir o!amıyaca.klarını tahmin .. 1'.i.~ a ır ı. am şını çevır 1
' o- gördüm ve güldüm. Gelen bir insan de. 

dam, silah ve malzemeye ve zatürrie i- Kezalik yalnız 2 8 milyon nu-fus olma- eder· Çünk" - 1· k d" S , t tobüsun kapısı kapandı. Korn:ı çalındı, ' ız. u s an ınavyaıun OV) e t b"" •1 1 d. . w ğil, bir sokak köpeğiydi: 
laçlarına muhtaç olduğunu en açık ve a- sına rağmen bar~ zamanı ma'ik olduğu Rusya ve Almanya tara!mdan istila ve o_o us ı ere ı, ve benım oldugum yerde - Dayan. 
cıklı bir dille söylemişti. Bütün müşa- 16 piyade 3 si.ıvari ve 6 tonru alayı u·· .,,. tal--· . b"lh İn ·1t . . . b"" hır kere daha durdu, kapı açıldı. O b"' k w • - · ı ·1 1 l , r-s ... _- ~ıını ı assa gı ere ıçın yenı u- .. . . .. to us gene ugnı suratı e ı er eti. 
hidler ayni şeyi tekrar ediyorlar. Biz de, rine kurulacak olan 6 fırkalık Norveç or- yük tehlikeler hazırlar. Ben otobuse _gı:dım, o~~rd_um. ?t?b~s - Ağır ol. 
Fin harbinin başındanberi, bu şeci (I•~in- dwıunun da "-'ardımını hesaba katacak Finler Ruslar t f d . h a·• hareket etmeml§tı. Konduktor taüeı cı- G k" 1. d B .; ara ın an ım a c ı.c- d.. k ene ım ge ıyor u. u sefer de kö-
Türk) kavminin kendi başına nihayet olursak FinlUndiya muhakkak kurtulur. rek Rusya nihayet bu bedbaht memie-j ne oner: :. .. . . pek o'ımasm. 
bahara kadar mukavemet cdebileceğ~ni, Çünkü bu yardımlar Fin ordusunu en az ket üzerinden İsveç ve Norveçe doğru - Emmonu, Beyazıd, Fatih, Edırne- Diye düşünüyordum. Kondüktörün, 
onun için fıili askeri yardıma muhtaç 1 bir misli derecesinde arttırır. J\lükcmmel garba yüriirken Almanyanın Zigfrid \kapı! şoföre söylediklerini duydum: 
o~duğunu her vesile ile tekrar ettik dur- silfıhlı ve askeri değen yüksek takriben hattının verdiği mahfuziyet 'sayesinde, . Diy~: ü~. k<:e seslen~i. _Ta~fei cine.~ ~e- - üç hafta evvel önünd~ bulundugu-
duk. 25 fırkalık bir ordu vücude gelir. mesela takriba 20 fırkalık bir kuvveti dım, çunkü cıvarda hıçbır ınsan gorul- muz apartımandan iki kişi çıkmış, oto-

Her şeye rağmen Finlandiya yalnız Bu hakikat İsveç ve Norveç hükı'.imet- garb cephesinden ayırıp İskandinavyaya müy~rdu. . ıbüse binmişlerdi. Belki geno oradndır-
harbediyor. Şuradan ve buradan g~len !erince gayri rna 'Um değildir. Finlandi- göndermesi kendisi için güç bir şey ol:nı-I .. Nihayet kapı kapandı. .Ku• düktör, şo- lar. Hele sen birkaç korna ~al. 
Ve gelecek olan cem'an birkaç bin gönül- yaya yardrm lehinde bilh:ıSs-a 1sveçte te- yacaktır. Böy~-e bir vaziyette müttefikle- fore: Şoför birbiri arkasına belki yirmi de-
lünün, bilhas:a daha mahdud adeddeki celli eden heyecanlı alaka pek büyüktür. rin İskandinavyaya kuvvetler gönder- - Dayan! fa korna çaldı. Apartımanclan çıkan ol-
muharib gönüllülerin Fin~erin derdıne Nitekim işte gazetelerde okuyoruz: ~Fin- meleri pek tabii olursa da bu biraz geç Dedid (bu tabir de yeni çıkmış, eski- matlı. 
deva olabileceklerini sanmak hata ohır. Hindiyaya gidecek İsveç gönüllüleri rei- ve güç olmuş olur. Çünkü müttefik, Jmv- den ctamnm• diyorlardı). Şoför ko:-na _ Dayan! 

1sparıyaya İtalyan gönÜUü lejyonları si ile İsveçin müdahalesi taraftarı birçok vetli ve emsalsiz Fin ordusu artık yok ol- çaldı, tekerlekler gıcırdadı, benzin ko- Otobüs hareket etmişti. Fakat gf'Jıe 
gitmiş ve bunlar Frankonun galebesini kimseler İsveç genç1iğine hitaben bir be- muştur. kusu bir kat daha arttı, bu duman gö7.lc- kağnı süratile. 
temin etmişlerdi. Fakat bun!arın sadece yanname neşrederek mağlubiyeti İsveç Buna mukabil müttefiklerin şimdiden rimi kararttı.. Otobüs kağru gıcırtısile - Süratli olduğu için tercih edP~n o-
adları gönüllü idi. Çünkü seçme siyah için büyük bir tehlike teşkil edecek olan Petsamoya büyük bir ordu göndcrmele- hareket etmiş, ilerıiyordu. tobüs bu muydu acaba! 
gömlekli sübay ve erlerden ve en mo- Fin ordu zayiatının tamamlanmasını is- ri halinde hem Finlandiya kurtulur, hem Kondüktör ikide bir: Kendi sualime kend!m cevab verdim: 
dern silfıh, malzeme ve harb anıbaların- temişlerdir.• Bunlara rağmen İsveç, res- de İskandinavya himay~ edilmiş olur. - Solda taksi. - cÇelebi böyle olur, bizde de sürat 
dan teşekkül etmiş hakiki alay ve fırka- mi askeri yardımdan çekiniyor ve Nor- Eğer Almanlar, bu takdirde, İskandinav · · · Solda tıusust. dediğin.• 
lardı. İşte, İngiltere, Fransa ve İtalya- veç, bitarafiıktan zerre miktarı ayrıl- harbine müdahale ederlerse 0 zaman Diye şoföre sesleniyordu. KondUkt~ 
dan ve İskandinav mem!eketlerinden ma.k istemiyor. müttefikler az bir kemmiyet olmıy::ın rün şoförü, bu sözlerle ikaz etmesine 
~~~~~~~~~~~Ü~ &~s~~~~~~~~~~ft~~~~~birlihle=c============================~===~ 
lay ve fırkalarının gitmesi müessir bir şı duyulan korku değildir. İsveçi <le, hem FinHindiyayı kurtarmış, hem de İs- Bun 1 arı b; ı ı· yor mu ., d' n ; z ~ 
yardım olabilirdi. Norveçi de çekindiren ve sindiren ıı~ıl 1 kandinavyanın müdafaasına daha iyi 1 • 

G<Srüyoruz ki Finlandiya adamsızlık- Alman korkusudur. muktedir olmuş olurlar. 
tan çok sıkılıyor ve bir Finli on düşman- Fin'lindiyaya yardım ateşile yanan Herhalde askeri ve siyasi aklı scliırun 
la uğraşmak mecburiyetınde bulunuycr. kendi halkına kaqı mü~kül vazıyette müttefikleri nihayet Finlere yardıma 
Fakat bu böyle devam edemez. Finlandi- bulunan İsveç hükU.ıneti Fin - Rus har- ve İskandinavyayı garantiye sevkedect'
ya yakında dermansıı; ı:\iıüp ka!acaktır. bine müdahalenin mahzurlarını izah e- ğini ummak şimdilik bir hayal kurmak 
Fin hükUmeti bir yandan 9 ila 17 ya~ın- derken bilhassa Almanyanın İskandinav- değildir 
dalti erkek ve kız çocukları ziraat işleri- yaya taarruz edeeeğini ve ilk evvel İsveç H. E. Er1dlet 
ne çağırırken şimdiye kadar şu veya bu ile Finlandiya arasında Botni köııfezi ü- ••• 00
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Yeni doğmuş elli iki ada 
19 uncu asıraa vuk.ua ge!en volkan in

difalarmın denizlerde vü.cude getırdıgı a
daiar 5:.l ye baliğ olnıuşt.uL-. ,,. 

Havamn kı,,meti 
İnsan havasızlıktan b~ dakikada su

suzluktan bir haftada, uykusuzluktan on 
günde ölür. 

Ne renk göz makbul 
Amerikada bir gazete bir anket ya • 

parak karilerine kadın gözleri arasında 

hangi re~ beğendiklerini sormuştur. 

Ankete cevab verenlerden yüzde yet • 
mişi yeşil gözü, yüzde yırmisi mavi gö

zü ve yüzde onu da siyah ve eli gözU be

~endiklerini bildirmişlerdir. 

sebcble cephe hizmetinden istisn:ı edil- zerinden yapılmakta olan nakliyatı ke
miş olan 18 ve daha büyük yaştaki hiz- seceğini öne sürmüştür. Filvaki öy!edir 
mete elverişli bütün Finleri silah altına de. İsveç, bu halde Fin - Rus harbine 
celbetmiştir. Bunla~ Finlandiyanın en müdahale edecek olursa Almanyanın ta-

Şehir Mec:is~nde azadan biri 
eğlence yerlerinde turkçe 

konuşulmasım istedi 
.... ____ .._..._ ........................................... _......_ ... .._ 

son gayretleridir. w B k"" f arruzuna ugraması ve otni or ezi mü- n·· t 1 İst b 1 ş h" M ı· i 
Vahım· "k b · • . w• • • un op anan an u e ır ec ıs, 

... ı etı müdrik o?an Fin hükü- nakalatı kesılecegınden Isveçın şimdi B led" b t t 1· t · · -mcti ayni za d . • . _ .. e ıye za ı ası a.ıma namesının m:ı-
man a fiili askeri yardım Fınlandıyaya yapmakta olduğu turlu 1 k . d tmi t ı:• 1. B 1 için İskandinav ve devletlerı·ne "·e mu·· t- d 1 d b" h 1 d"" za eresıne evam e ş ır. ., a ı ve e e-v yar ım an a yapamaz ır a e uşme- . · . . _ .. 

tefiklere mükerrer müracaatlarda bulun- si pek kabildir. Onun icin İsveçin mu- dıye Reısı Liltfi Kırdar dunkü toplantı-
muştur. Fakat muvafık cevab alama- hafaza ettiği şimdiki siy~si durum şüphe da aza arasında bulunmuştur. 
mıştır. yok ki mantıkidir. Maddelerin müzakeresi sırasında aza-

İsveç hükfuncti ve İsveç kralı Finlan- Bundan çıkan netice şudur ki Finlfın- dan Ekrem Tur ayağa kalkmış, şunları 
diyanın istediği fiili askeri m:.idahaleyi diya diğer iki İskandinav devletinin !ii1i söylemiştir: 
ynpamıyacnklarını bu defa da bildirmek askeri yardımlarına güvenemiyeeektir. - Eğlence yerlerinde bulunanlar bir 
elim mecburiyetinde kaldı1ar. İsveçin Çünkü rnest"le sadece Sovyet Rusyaya çok dillerle konuşuyorlar. Hatta bu yüz
Finlandiyaya, fiili askeri olmamak şarti- karşı harbe tutuşmak meselesi deği1dir. den bazı hadiselerin polise intikal ettiği 
le her türlü yardımda bulunduğu bir ha- Korkulan şey Alman!•anın müdahalesi- oluyor. Eğlence yerlerindeki konuşma-
kikattir. Fakat bu (6,5 milyon nüfuslu) dir. lar, takdimler türkçe olmalıdır. Ancak, 
küçük ve bitaraf İskandinav devletinin w·· k b·ı · I · b k d"ll k 

. 
Fakat bir lahza fsveçin Fin_ Rus har- r çe . ı_mıye~ erın .. aş a ı .e onuş-

dun.ıp dururken mahza Finlere çardım b ı 1 d M 1 Ekr"''n .; ıne müdahale ettiğini, Almanyanın da, rnas:na ızın_ ~e~·ı m~ ı ır.. ~cıs, ' .... 
için, kendini harb ateşin~ atması bekle- İskandinavyayı istilaya kalkıstığını ta- Tur un teklıfının bır temennı olarak zap-
nemez. savvur ve kabul edelim. Bu takdirde İn- ta geçmesini kabul etmiştir. 

Filvaki Finlandiyayı mahvedecek teh- gi'tere ile Fransanın tskandinavyava d:ı- Şehir Meclisi Pazartesi günü toplana-
likenin fsveçe de teveccüh edebileceği ir olan durum ve kararları acaba ı~e ola- caktır. 
doğrudur. Kezalik İsveçin barış ;ı:amanı caktir?. Müttefiklerin bu kadar yakrnla- -----------
mevcud 22 piyade, ·1 süvari ve 6 topçu nnda ıbulunan İskandinavyanın nihayet Sebze Hali ıslah edilecek 
.olnyı üzerine ilk elde kurabileceği 7:101 Polonya gibi taksimine karşı acaba gene 
fırkalık teferi ordusu takriba 210 harb mi seyirci kalacaklardır'. Ne kadar ınü
uçağı ve bir alay muharebe arabasile tcreddid veya soğukkanlı olursa olsunlar 

Belediye sebze ve meyva halinin ısla
hına aid projeyi i~al etmiştir. Tah.!>i-ı • 
sat temin edilince ıslahata geçilecektır. 

iki genç kızdan 
Hangisi? . 

Bay cM. T.» Bir buçuk sene ev -
vel f iiJen çalışm~ta olan bir genç 
kızla tanışmış. ara sıra konuşmuş. 
fakat münasebetleri daima dürüst 
lük çerçevesi içinde kalmış. _bu genç 
kızla evlenebilir. fakat henuz karar 
vermiş değil. Tam o sırada karşısı
na ikinci bir genç kız çıkmış. bu 
genç kız aHesinin sıkı kontrolü al • 
tında yaşıyor, sokak hayatı ile ülfe
ti yoktur. erkeğe verdiği sempa'ti 
hissi de birincisininkinden azdır, fa
kat Bay cM. T.> bununla da evlene. 
bilir, ve b~nden soruyor: 

- Hangisi münasib? 
Karar verebilecek vaziyette de -

ğilim. elimde mevcud malumatı pek 
noksan buluyorum. Birinci genç kı~ 
hayatı y&!kından görmüşe benzer. 
Hüviyetinin taJ:ıamen anlaşılmış ol .. 
nıası lazımdır. !kincisi ise tamamen 
kapalı bir kutudur, içinden ne çıka· 
cağını tayin edern€zsiniz. Şahsen 
piyangoyu sev~m. şüpheli şeyi a:ı
mam. Biri bilinen. diğeri bilinmi -
yen iki madde karşısında kalırsam 
karar vermeden evvel bilmediğimi 
de öğreruneğe çalışırım. 

Hatırıma gelen bir noktayı daha 
kaydedeyim: Sevginin funil olma: -
d1ğı birleşmelerde hiç olma1.sa men
faatin rol oynamış olması lazımdır •. 
Bay M. T. bu noktada sessizdir. iş
te beni kararsız bırakaın mlil)hem 
noktalardan bir tanesi daha. TEYZB 
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r-ı\\ dn sabah gazeteleri okurken rihine ıı.kmet edildiği zaman, daha dü -1 ma kahb ezberlenmiş cmillt. keltmesintn 
l!::JI Peyaminin Pazar y~ ~zerin- nün adamıdır. Henüz onun Htisnü Af -!mütemadiyen tekrar edilmesi demek de-

ie de durdum. Haftanın ı:nıulıtelif hadise- kından pek çoju beyti zorluk çekmeden ğildir. Mfill bir duygu, bir insanda, an • 
lci arasında alaycı bir dikkat ceuiiren ezber te:ennüm edecek pek çok insan 

1 
cak, bil.tün geçmiş bir hayat selinin uır

Peyam.i, gelec.ek neslin yanlı.j ki tabla - vardtr ki anımuıda ya§lyor. İstanbulun 1 la rarasmda ruhlarda bf fkt" i ld l 
nnd&n ~erken, Şeyh Galibin _Hı.is- mes'ud gilnlerinin neş'eli kahkahalarını, bir tortudur. Bu tortunu: g~r::c!ko n:mı~ 
nü Aok ünvanlı e.erınden bihıa bırkaç Bir neje bu kim beyana sığmaz, lerln ru!llannda da yerleşmesi için, on • 
aatırı bueünkü lhıe mezunu daktilonun Bir hande-si bümane sığmaz! llann geç:ınm tanım.alan ve anJamaJan, 
nasıl yanlış yaııdıtına aid. bırkaç nümu- . . . . . . h · 

· d . tikb !de H" .. dıye tasvır eden ve ısını henüz Tünel attA bı!ıassa uy.malan l~zımdır. Hep bi-
~:k;erıy;, 80flra : .. lr~ klina. . usnu civarında yqıyaıı Galib Dede, bir rnev- liriz ki g~iş denilen seyler, bugünld-
·~ uı c uıuı ve "'~ te e ırrece - ler ""-bi ,,_..,.,,a 1 t 1 h 
fini, hatta, bizzat Şeyh Galibin dahi, ge- Ievi şeytıi olmaktan ziyade bir 4aircli. ıs• J -:.---·· z ar ve unu u rnıya ma -
lecek aesil tarafından bir >inama sahne Hem de, bazan bir takım duygulan, yu- ı ktlm kalırlar. Ancak, eğer ~u:ma, ruh
vazu - pardon, mettör ansen- olarak ta- kandaki misalde olduğu gibi, en modern I larda ve kafalarda herhangı hır tortu • 
nınacatuu söylüyor. şairlerden daha modem ve fakat tabit nun teşekkülüne m!nı olacak dereceye 

Peyaminin istikbale aid bu kehaneti şekillerde ifade etmiş olan coşkun ve in- kadar gidecek olursa, yarınki neatller, 
beni acı acı tebessüme ievketti; çünkü, •ı ce hayalli bir pir! ruhu bomboş bir ferdler kalabalığı hali
kehanet boş dei'ildir; aynen bu hadise .Be1Jt_i de bu in~ hay~~li dervi~ ruhhı ne gelebi~r. ~asıl bugün Afroditi tanı: 
değilse bile, buna benzer ıeylere pek ya- şaır, bır gün ~Jttek, Türkıyede, ondan yanlar, Hüsnu A~ ve hattA Mavi ve Sı
kında belki de bizler bizzat §ahid ola -

1 
bahseden edebiyat tarihçileri tarafından yahı tanıyanlardan çoksa ve Şeyh Gali

cafız. Hat ti, buna benzer §eyler bugün- ı cŞeyh Galib, dan~ dervişlerden biriy - bin isıninI hatırlıyanlar, sinema artist -
den görühneğe ~şlamı§tır. Me la, daha dh diye, herhangi bir Franstz kitabın _ lerinden rastgele birinin hayatını derin 
iki hafta evvel Aşık Yunwtan uı.un u ··dan tercüme edJlıni§ bir cümle ile anlah- derin tanıyanlann yanında, birer mahcub 
zadıya bahseden bir takuıı yazı.lıır gör - lncaktır. Evet, Fransızların .-döner der- ekalliyet halinde iseler, yarın da kenrll 
dük ki bunlarda Y.unusa hep ~büyük viş• dedikleri dervişliğin <mevleviJik> varlıklarına yabancı olan duygular ara
Türk piri. ıünvanı veriliyordu. cBüyük> 01.duğunu biJen ~nç, pek yakın bir za -: s.ında kendilerine milli duygu aramıya 
ve ctair• kelıme.lerini yan yana getir - manda aramızda tamamen kaybolmuş bir muhtaç insanlar yetişebili:. Bu, 8y1e kor-

• - - ~ ~ - . -'h , -.....:..:.- ~- -.-- ..:: - . • ;=:_-: 
=- _-
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Son Posta s o 
Kız mektebleri voleybol 

maçları dnn de devam etti 
Şimdiye kadar hiç mağlub olmıyan Çamlıca takımı 

dün Y«:ni bir galibiyetle şampiyon oldu 

Kandilli - Boğaziçi takımları 

Kı'IJ me.kteblerl aruındakl voleybol maç -
ıarı dOn büyük blr heyecan içinde Kız Mu
aDinı :mektebi Mlonunda yapılmıştır. mekle Yunusun mevkıini yükseltmek is- tip haline gelecek! kunç bir tehlikedir ki, onu görmemek için 

tiyenler, onun işıklık ve iOfuluk vasıf - gözlerimi kapıyor ve noktayı koyuyo _ Pror.am mucibince üç mü.saba.ta yapıl -
ması lA.zun iken Şl.şll Terakki Lls~i takımı 

=H=e=r=z=a=rn=a=n==~=l=er=i=m='=mı=·ı=U==ol=m=a==k=,:;::b=a=s=-=ru=m=!=========:a:::::=====ı bu batta da gelmedi~ için Ere.nltöy hük _ 
larıru tamamen unutmuşlar, hatta, daha 
fenası, hiç sezme.mişlerdi. Hattil, bahset
mek bile kabildir ki, .Aşık. v csofu> men r;alib sayılm~tır. 

denil n tıpın, eski zamanlarda ne oldu
ğunu, bunların Türk tarihinde ve Türk 
dc.mok:rasisi içinde oynadıklan rollerin 
neden iıbaret bulunduğunu, yeni edebi -
yat tarlhçilerimiz ne öğrenmıı ve anla -
llll§lardır, ne <Mı bundan aonra anlıya -
cakla.rdır! 

* Daha bugünden bile mckteblerde 
cHüsnü Aşk• ın ve Şeyh Galibin belki 
de lımı.ini duymamış olan gençler, dil ve 
edebiyat hocalığına başlaıruş değil midir
ler? Mekteblerde, cMekkc> yi cPeygam
iberin mezannın bulunduğu ytt> olaruk 
anlatan kitablar görmedik mi? Hatta, 
Mekkeden ayni tarzda bahseden ansiklo
pedi sayfaları yok mu? Halbuki, bunları 
yazanlar, henüz Şemsettin Saminin Ka
mus-0!1-A'lnm'ını kolaylıkla okuyabile -
cek insanlardı! 

Demek oluyor ki P~yaminin a1ayt"ı 

dikkati bu ihAdise üzerindt? beyhude ye
re durmuş ve ıelecek neslin TUrk ede -
biyatı tarihi hakkındakı bilgi ve fikir -
}erini güzel bit karikatürle şimdiden can
landırırken Jüzumundan fazla bır müba
IAğaya kapılmış değildir. Mesela, Şeyh 
Ga !:bl , Galib Dedeyi ayrı ayrı insanlar 
olarak öğrenecek mektebli gençlik, 
Türk cemiyetinin eşiği üstündedir, pek 
yakın bir zamanda bu gençliğin ayakları 
o eşild atlayıp aramıza karışacaktır. 

Halbuki, Şeyh Galib, bu milletin ta -

Odaaından cevab vermeden çıktım. 

El'an kafamın içinde iki düşünce çaT
pışıyor. Birincisi, suiniyetin bayrağı -
m t~ıyor. Aklıma diğer kiti.bin söy -
ledikleri geliyor: Çapkın ve küstah 
bir adam! Acaba şeytanı zekası bana 
t<Yarruzunu şefkat. himaye maskesi al
tında mı yaptırıyor. fena bir maksadı 
mı var? .. 

İkincisi. hüsnüniyetin ta kendisi.. 

( Eskişehirde eskrim müsabakaları ) 

Eskişellir (Hususi) - Eskişehir es- vermif olduğu çayda kolun tertib ettiği 
kirmcileri arasındaki ikinci teşvik mfuıa- difer müsabakalar:ia kazananlara müka
bakası da geçen hafta Hallcevi aalonunda fat tevzii merasiminde bu gençlerden 
yapılmıştır. Bu müsabakalara bir sene- dördfule de mükifatlan vilAyet mektup
denberi öğretmenleri 11:haminin naı.areti Ç'USU tarafından verilmiş ayni zamanda 
altında çalı.şan sedciz genç iştirak etmiştir. mezkUr çayda iki gösteriş müsabakası 

Gençler bu ve.sile ile büyük kabiliyete yapan e.Uriınciler çok takdrr kazanmış
mallk olduklarını ve bir senelik çalışma- lardır. 
dan hakkile istifade ettiklerini isbat et- Resim müsabakalara iştirak eden es-
mişlercllr. krimclleri öğretmenleri ile beraber ıös-

İki gün sonra Halkevi spor kolumın termektedir. 

•So:ı Posta• nın tefrikası: 39 

Birinci milsabaka Kndlll1 Ue Bopziçi ta-1 
tunıan arasında idi. İlk setı 111. 4. ııib1 bir , 
ıayıyla kazanan Boğaziçi difer iti seti 15-9, 
15.11 kaybettiğinden Kandllli rallb geldi. . 

Son mııç Ligde · en gilzel oynayıı.n ve en. 
1y1 vıız!yette olan Çamlıca ile İnönü llMıleri 1 
arU!nda oynandı. İnönü llae3i ıtaeı n he
sablı b!r oyunla ilk .seti 15. 7 kuandı. 

Bu maçta Çdmlıcmnın mağJO.biyetı bir 
lilrprlz olacaktı. Çok temkinli ve gayet 1.aa
betli pularla derhal rakibini müşkül va _ 
zlyette bırakan Çamlıca takımı 15-8, 15.5 sa
yılarla 111:1 seti birden kazanarak nlma~Hib 
bir takım oldufunu bir defa daha 1Bbat e _ 
dereJı: ıamplyon old1l. 

B ikan Ureş ek· pi ri 
birkaç gUne kadar 

· geliyor 

j 
Şampiyon Çamlıca takımı 

cukıan olduklarını her defasında lsbat et " 
Altıncı Balkan ıUref}eri Martın lkl.slnde mlşlerdlr. 

baflıyacak, üç Martta devam edecek son Blrknç gün sonra şehrimize gelecek olan 
mü.sabkalar dört Mart gece.si yapılacak ve Yunan, Yugoslav ve Rumen ekipleri, iki se.. 
nlhal karşılaşmalardan &onra oyunlar ta - ne yapılnmıyan Balkan güreşleri dolayısllı 

panmı' olacak~ ki blrincilikl fazla tanımadığımız için bugünkü kuvvetle:. 
Mıntaka ve r '1 ert dolayı - i ve müsabaka formları hakkında e.saa11 

s1le esıu:en hazır bir uzlyette. olan glire~ - ~ir fikre sahlb değlllz. 
çUer!mlzden on beşi dı on ründenberi şeh.. _ .. 
rımtzde clddl bir kontrol altında maçlara B'llkan gureşlerlnde otedenberl araların .. 
ınt!zaren idmıınlanna denm etmekted!.r _ da Macar güre!)cller olduğu için en çeUn ra .. 
ı Seçmeler önümüzdeki c rtea1 u ü ldbhr.lz olan Rumen takımı Ue yapılaca.il 
ı::~o~ıu Halkev1nde yapılaca::~ g n kar.<Jıln~maların büyük alliko. uyandırma.n 

MlUl güreş takımımız, blrlnc! Balkan IÜ - kuvvetle muhtemeldir. 
re§ler!nden ıtıbaren tam beş karşılaşmada ~rek Rumenlerin, gerek YugO&lavla.rın 
zaferden zafere atlıyarat dalma blrlncl ol- 5ı6 dan 79 kiloya kadar olan slkletıerde çı -
muş ve bu BPQrun kolay kolay yenilmez ÇO- (Devamı 9 uncu sayfada) 

dedi .. yarın işlerim çok. geç kalırsam 
merak etmeyiniz. deyin .. güzel bir film 
gösteriliyor. altı buçuk batinesine g1.. 
deceğiz. Cümlenin sonunu adeta itiraz 
edilmez bir emir şeklinde söyleyip çık
t ı. gitti. Ağzımdan bir kelime bile çık
mad1. Apışıp kaldım. 

Gee<:'nin yansı oldu. hAia bir karar 
veremecHm. Kestirme, kat'i bir: 

- Hayır! 

avukata minnet, alAkasından dolayı J 
şaşırdım. Bunaı ne münasebetle lüzum - Neden?.. duğum yerde büzülmüş olarak çahşı-

sevgi duyuyorum. Ban& güler yüz görülmüş olabilirdi? Yalnız! - Gelenleri burada kabul ediyor - yordıım. Ara sıra, lüzumlu lüzumsuz 
gösteren. fena hiç bir harekette bu - _ Yd.!.. sunuz. Size gizli şeyler söyliyenler, a- b·r şey söylediği. sorduğu zaman, kısa 

Derneğe imk§n yok. cNeden• ve 
cniçin> hazır .. izahı güç. 

- Olur! 

lunmıyım bu adamı birdenbire nasıl 1 B Ö Diyebildim. Odaya gidip. masamın ile sırlarını ifşa edenler o ur. en var- cevablar veriyorum. nüme yığılan 
kötü bir niyetle itham edebilirim! k t dd .. d d bT 1 kA tt.<l h 

Gece yan ı. odapıda bu satırları ya- b~ına oturdulhım vakit beni bir dü _ 1 en .e~e . ~. e e ı ır er. a5 • !J\rdan, daktilo makinesinden er 
zarl~en iki kuvvet ara!ındaki harb ha- c:ünce alm~tı. Bu hareket garibime git Gürultülu bir kahkaha attı: ba.ıımt kaldırı~ta. gözümün ona her 
rn. devmn ediyor. Şüphesiz yatağıma ~işti. "y 8 kA.tibin gözlerindeki manalı - Saçma .. bana söyliyebllen, senin ilişi~inde gözlerini üzerimde, masanıR 
uzandı~ım . zaman, yarın da ve netice- bak•s. Bu bakışta pe'k çok kasıd şeyi yanında da söyler. Burada çalışmanı altmdc.:, bacaklarunda buluyorum. A -
•e kaclar 8ürecek.. ve.. J{l~z bu mev~uddu: daha: mi.inasih gördüm. Bazı .şeyler ~ik yaklanmt nereye koyacağımı şaşırıyo-

harbin hcıkemi zaman v~ netioe ola _ fkaz istihza, a11ah versin diyen bir te eıttirmek. dosva aramak ıcab ettıği rum. Ne ise ki, yazıhanede pek kalmı
cak! Şimdiden hiç bir hU~ aaplan _ mana. 

1

yavas yavaş taarruz başladı, yı zaman çağırmak uzun sürü~or. Böyle yor. Bu göz kırpmadan tetkikleri te -
rnama'k istiyorum. Azam! derecede ifade eden bir iğneleme.. yakm>mda bulunun daha iyı.. cessüs nıü. beni deneyor mu, yoksa yi-
müteyakkız davranacağım. _ Bonjur Güner hanım! Burıa memnun olmadığımı ihsas e - ne suiniyetin bayrağı altına mı gir& -

13 Temmuz B:rden ~nçradım. Öyle dalınışun ki .. den hafif bir se~le: yim? 
Yazıhaneye geldiğim zaman masa - avukRt gelm~ti: _ Siz bilirsiniz, dedim . Nasıl İ!ter- 14 Temmuz: Gece 

mı kaldırılmış buldum. Hayret'M? arka- - Bonjur efendim. seniz.. Bir türlti gözüme uyku girmiyor. 
dwşa -'Orduğum ıaman, manidar bir Şapkasını uarken sordu: Fakat rahatım da kaçm:~t ı İçerikf Ya1ağın içinde bir aağa bir sola dönli-
güHlşle ~ cevab1 aldım: - Yeni yerinizden memnun musu- odada Jken ~ zamanlarımı i~tedi - yorum. Bazan dalar gibi oluyorum. 

- Sidn masa beyin oduına ~tti. nuz?.. ğim gibi ta1Sarruf ediyordum. Şimdi Fak;ıt bu ancak iki dakika sürUyor, ge 
Badema orada çalışacakm~. Öyle - Benim için her ytt müsavi efen- kayıd altına giriyordum. Serbest hare-· Il€ q ;çrıyorum. Akşam yaı:ıhaneden çı-
Hlrum ~~rmOşf. dim. Herhalde buruı mahzurlu ol.ia ket edemiyecektim. Fakat ne çare'?.. karken: 
Apta~ıştım. Ne ~ıtyeoetımt rereldir Yazıhanede bulunduğu milddet. ol- - Eve haber veriniz Güner Hıınım. 

Diy0 mem. Yarın bu sinema teklifi, 
fena maksadla olmasa da daha baışka 

sabalara uzanabilir. 
Babanın söylesem üzülecek. Onun 

benim yrma.şmağa cesaret edemediğim 
kötü ihtimaller üzerinde duracağı yilz... 
de yüz .. ne yapmalı Allahım!. iş bula
bileceğimi fünid etsem derhal uza)t.. 
!aşacağım. Bana rahat ça1l~mak, hiç ol
mazsa bu kabil üzüntülerle karşıla~ • 
mamak mümkün olmıyacak mı? .. Ne 
yapacağım bilmiyorum. 

Beni sinemaya daveti. beni hayata 
ısındırmap,ıa çal~mak gibi temiz bir 
rnaksa::lla olsa bile gitmek doğru olrnı
.vacak. Görenler ne der? Hele onu taı.. 
nıyanlar, vaziyeti bilmedikleri için: 

- Bak bu sefer de bir genç kızı al
datmıştı! 

(Arkası var) 



lla:f tan.1.n Barilcattirleri 

Beled!Jıe Qamhc& t;ıepesinde modern bir 
.tel yapQı ı aet. --GuMelerden-
~ 6aıa ıimfir. tarak/. 

-· Şu Alrodit meule•i yılan hikayesine döndü?. 
KaJ111 deiü ınıi, dedikodusu u%Un sürüyor. 

Sığınak!. 

Yapan: Orhan Ural 

Üskildarda karga tW.fı gayet ağ r gidi 
7or . -Oszetıelerden--

- Ayol burayı garb cephesine 
çevirdiniz. Bir ~ünde birkas el si· 
liihtan baıka bir ıey duyulmuyor. 

Mareşııl Görlng iki hayvanını kesenin cani olac3ğını llln etti.. -Gazetelerden 

Bir Polonyalının ruhu - Allahım keıki beni de ökiU veya inek ola
.. rak yaratıaydın?. 

- B~oila cinayetinin mahiyeti 
anlqddı. Kadın ile alıelı birbir
lmni bolaslam.,laT ... 
- Benoc sabıla cinayet aebctblni 
ıabit ~ banlann aon pnlaJe 
Aımıpadan •elip 1.ım.diJUrinl 
il. arcqiua crlı Ull. 

Alı:tannalı bilet.lede se7&hat edilecek .. -Oazetelerden-
Biletçi - On arabadan aTlıa ara baya atlamanın yasak olduğu:ıu 

bilmiyor mumn1 .. 
- Ne ln.zıyoracın he, alıtannalı aeyahate Uin verildi. 
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IOMİSIR 
SEDAD-

Nekleden: İbrahim Safa 

Yanhş tahminler 

Şamt 22 

1.000 Macar gönüllüsü Finlandiyaya 
gitmek üzere Parise geldi 

• 
İsveçin hitaıafbp 

Stokholm 21 (A.A.) - JıleO'usuı 
meclisi köylüler partili grupu hü -
kılmetin harici siya~etini tmn;b e -
den karar suretini kabul etmiştir. 



.................... ı. 

Sftmer 
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Bank Um1ımt lltldllrltl -
iftndenı · 

1 - izrnıtte 1Jdnc1 tllıd " Beııtllos fabrlblan m.tıtemmtm. lnfU.tl fthldl ftat 

Balkan gDrq ekipleri 
birkaç gDna kadar 

geliyor 
_... .. tapalı arı uauWe eUUun97e taDulmu.Par. 0111ttanft • na .,, ... , 

ıkmlRDI•• 
~~ IATAKHANISI __ ....... _ bnı flVJUt.Ul m1'ı•mmen btlf bedeli 111.!0l.12 liradan u.ntar. Un ctıretler JBP9•klan w JÜ&n1& 4olnı 

2 - Eksiltme nrab ıt Ura mabldllılde Mmer .. Dk awı&ı. plMl!ncten alma· cıttltçe taqılafma1arın daba sı,ade baılf-
bWr. JeJet.ett IWntlnde tutulana, Balkan mil -
ı - a.oıme l/llU\IMI tuDdM mllldU cama llD• .. , ıt da ADDlllda 8L abataıarmm en eulb rlnllerlDl YatU sı. 

- a.nk v...ı llldldtllDde ,.pdaeatar. tan, Yqar Dolu. 't'I Celil ,apacat demet -
• - llnülıat ....... .atan UN llndır. Ur. 

-
Midillinin korkusu 

ı _ t.&elllllll t8llf eftUı ..,anına, etmdJJe bdal' J9pmıf oJddlMI 1"I "-bil Balkan lilNflerlDdıe en ..,ıı bir ...,.L 
... ......,_ W.a.tre, tlmwllD telmak tetklliwwa ldmleıda •nll.......,"' te olan Tuna.ıı eldbl, Mk1 llDlert mıa~ - More PllP babalaruıdan, sultana - da bir milnasebet var mıydı? Tayyaıza,. 
llaDtl ,.n ... Jem _d.., IMllanduJdanna da•r ...an1ın ~· cat bir ftllyete lird!JM, mllüt.bJ&rul nalaruidan • ı denin kuJatmda bir takım isimler uğuL. 

• - Telılll .......... ba'1 arılar ap.ıı oWü l!laJe ........ 11 .. ~ t.optan bir heJeean tqnnm mtlbtttJrattır. _. mıı ... 
• ..,.. .........,. ADbnda 8tbDer Buat Vmmal mabaı.a& mldlıltlllDe tllUm Altıneı BaJbn llnllerl _.... w ... - •••••• dağamağa ba1lamı§tı: 
IGH dır. bf.bmmdın lllft'llm1D a 11111 "lr .....__ - ...... Balıkçı 1i1ze11 Ahmed, Mımçarp1ı O.. 

' - ._.. De llnderUecet tekllller DdlaJWt lball aaı.tndea lılr ..ı ••ftllae lladar u olacaktır. O-- Jıllc1tut, Pub Pata araJJDdan ~ he- man Efendi, Bunalı Slldıude, Klçiilre • 
....... w IUfm bnanl llldlde tapatllmlf olmUI ıtmndn'. Paıllıdı ftld ollW'ecek • ...._ JeC8)ı d&lmlftll. Tayyuwle, bhve -

1 
fendi, Kürkçüler kethDduı Bacı Atal-

11 o ı1lr .....,. IUbare ahıumpcübr •k• • f • ·ıı hanedeki Jammıd bahçıvanın, mrada bir 1 lah ••• 
1 - llaDta iN lnfuU dWlll mt&-bl,.;,. Ta'!Mk TIJ9 .. Wen te-ıme artı J ıncı ransa • ıngı ere kendllini dikkatle ,cbden pçirdillDi Cocutun. Benli Yusuf admı alzı""a 

......... helrJrmı ..... ,. .... .., •• cUU. maçı ·ıng·ıı·ızlarm· le7.er &lbl olmufta. MtdtJH da - bçınbktan aoara, ptıman oJm1lamı p 
nünee, adamm bu dildWlnbı birdenbire terir IU harekette buJımma11 da Tq • 

Açık eksiltme llAm mtJ1mı c1a farketmltU. Wtw çocuk• :rarzadenm ıözümteıı 1raçmann.,,. Battl 

Dil ve tarih - Cojrafya fakültesi direktörliifünılen gali1Jiyetile bitti : = :.= !:' ~ ~ =., !u ~teklif ıı.:. = 
:snıem balta PMllW l'r--. u. brpla- arkumı dlıDallf, Tanarzade)'e de: ı0ctmı, lrendt.tnt IGratle toph,ank: 

11NM1 Çaqemlta llDI aa\ on blt&e .&nara IDlktebler maJawbee"llt'Mle topla_ tan n berabere talan insllten \atımı P • _Haydi kalk ailıatnn. lideliml - Yusuf Bq mlf H.ı Y11111f B9Jt 
Mlak olan ebDtme ~anda • llra mahım•en bediili dolap, ...., ete.in " oeıı Puar ıtınl aeıms flhrfDdl l'rana De Dn>lpf Tanuzade bu Ahnentn m- DiJe IOJ"JIWftU. 
pmaftlla ~. Wnd defa taflllalmıftır. Orclada bulanan • -...an Canun .n-Aı ..x-ledin Benli y 

llaftkka' teminat il llrlldır. mefhar fQtbolealarm ~tll e&Uklerl tülm- lanm çhmell •kp"'I bı1raJmutb. .uuu- - ..-- -J J-. 1la 
Tallb1ertıı p.rtnamQt l6rmet llll'e tattll&e lıeab memarıutıma mtlracu& etmeleri lanıı ba ~ında da Dllf lılr tı11Nhl' ba. linin, J8fl De llçiJeml,.cek kadar P auf Be7 .• Esma Sultanm leYlllW ... 

Ma oıunm. c•Hllll>. zır bulumn111 w 'il aım inak hlolll&t elde aerc6zettJerl olecalJm, ve bmı1an ço - - Benli YUIUf mu? .. Ben BmU Yu.t 
------------------------- edllmlftlr. PraDmlar ıııı: mqa ~ı cuıa, aıraa aaJtnce birer birer t&Jletebl- mu idhnf 
.. ------------------------~ ta4ı'odaD dalla aJ1f blr ,_.. ldeta bir Jecelfni tahmin ediyordu. - Öyle demedin mi? 

1 lstanbul Vaklflar DirektörlUğU ilanları 1 8 "8':! =l:::ı.-::" =';;! Tayyarzacte kalktı: atını çözdü, fakat - Yanlıf •facılun.. Benli Yunus • 

•--------------------------- 9111 başlamulle beraber tncmzıerın ;rüaek binmedi. BaJY8Dlll yulanm Midilli aldı yecejim.. 
KlJlll8U 
Ura Kr. 

PeJ paruı 
Llra B:r. 

teknlll "' tope ~ bnc:Unl 161 - ve ağır ağır l'azlı Pata sarayına dolru Tayyarzade, çocula inanır lkilnmlt-
tııermlf&ar. B"b•- Allen, &pronoa, cama, ,.oı;ımele btflwhlar. DeJlkanlı, iti elini tü. Midilli nihayet cEsma hanım sı;dta. 
Mer .. w ft Copplns'den mtl"'8kkil 1ns1ıtz arkuında kaw,turank: nın, Tayyarzadenin adını birçok kjm .. 

... 40 s a mOdafuı fevtallde ldl. Cullll 7aralandıt - . . edi .. n ...... 1 ,_, lerde i "tt'JN-ı kul""'-~- a-1. ,......_ 
s,tl'bde Topç1llar mahaDeıdnde Rami tltJtaı caddellndı M Bolu 'bant entaa (temel tan "'11'1. aantrbat 7erlne ~n fCJl'ftd - Ne haber MidıJU, d . ' a~ auıana n il .._ .... ..., ona ........ ....- 0.u.HP 

-...rı hariç ~ bere> 21.tı/MO eunıa gilnü aaat 10 da maı.Jllnde puarlltla aa&ı- Wellh ba nintAdl dl aynl J'D,lek OJ11DU geldijimi haber verdin mı? fwıu, sultanın pencerede Tan'arzadeJI 
Jecalınaan &allplertn ayn! aaatte mezk6r mahalde bulunmıtın. (1388) ı68tennlf&tr. l'ramlllar daha tok mldab _ Çocuk, &özlerinde, beldemniyen ha - beklediğini, bir ıün de sarayma dnd 
-------------------------- aya •bemmlfet wrmltler w ara eıra pula.. berleri verenlerin gözlerindeki prtb ı.,ık- ettİlini• llÖyledi Tanarzade lillmell 

Is bul El k .. k T r· 1 J 1 ---ıe . J&D hleamlar J8P'Dlfıl&ra da bu mldafa- lar panldıyarak ceva!> verdi: çalıprak: tan e n , ramvay ve une f e~.... n a11 ~. Pnnm taıedll Da - _ Sorma benim bafıma gelenleri ala- _ Desene ld be çoeutum, Jmmetinall 

U M-d- ı-ı- d • Rul. adadafı mdm, aratm11&n bir OJ11D- _,.._ . açıldı ... mum u ur u un en • ıa oet tot .,ııaıa mlnl e1m111tv. ... ...... • • ,.._ __... Midillint ~-1. ~ 
BlrlDel clnleDla 11 1nc1 dal"'tumda aoı - Ne oldu Jd?.. ~·nar-.-. n uu3ua ... 

W1/MI tarlldnde eblltm.a Japdaealı 11'8 edilen 8llA.b&ar für1talı blUl dlkeal haf 11-..te tm'flld bata uumda Mail •- - Ben geı.ı ablam De konupmadım! IMdlran içlnde olduiunu çoktan lörmıtlft 
~ &eal•tma aJAt whur etmeMIJ0 den ifln kapalı zarııa ııat ıaıemet aveW. dlla 111r Wl putan aonra 8teplıemm ,._ kladr an '.aınıftı. Çocuk etrafına bümank, • 
n-••ma karar Tm1lmlfllr. laıekllıer tartnarıu, teflfname ft pl&nlan bedellll olarak re dlfeD .,._ bJeel.._ ltapnm ll&IL Tayyarzacle dura • kek ve mütereddid 
Jnumı müdtirlQilnden temin edeblllrler. den topa bJeJe daralı: macm ,..._ ..,_ - Konupmtdın mı?.. ... 

• J'lal. nrecetlerden mat\uan 150 llralıll maftttat t.em!Da& tlmacat\ıt. l'laı wrebD- lilnl\ Japauftlr. l'nnmlar ltlnel dnnde - Konupmadım... tam bahçeye gir - - Aiacıjım.. ben IÖ7lemtJeCektba 
..- ıctn lltetıderln blrfnel TtJa Wntl mut •hl!Je&I Jıal9 olmılan ,.ntır. 1 mtıhJm m rol fınatı taçırmqlardır. 1ı1ac. cUm. Bir de ne ~reytm.. Esma Hanım amma, oldu bir kere .. • Bugiln ıeçeUna 

"8t1Hm tapalı zarfla "' azam! ıo cfln l&l'fJnda idarenJn leTUllll atldlrlllbe inllllıJerbı JaPtılı tııet aa11 o. n ı-t p _ aultan bahçeye çıkınLf sevgilisi ne .. Tay- 1 aeninle Arayın &ıtlnden •mm•, ten &ltııı 
MJlmlıi oJması teü edeeel1 llln olunur. d3'15• llbtretlerlle bltmıplr. yarzade Midilliden meralrılı bir macera me o sultan han~ı~ sarayına ... 

Yenidan 3 ıyııcu eezalaıdınldı clnlfy~ nI•JIUfh. - N~en be Midilli ••• H~ et-. 
P. T. T. Levazım Müiürlüjiinden: Biden 'l'tddJell tnuıbal -..ı .. .,..n.. - Ey ... Anlat büalım. •• Meraklı Wr dinin hıunetinden çıktık, fimdl de lla 

ı - 10 Şubatta m8nakaea11 7apılan 11 otomaUt aantral ili IOOO o&omata telefClll bllnchn: ... ..,. adlan ft mncDan. tllp_ ,ey... aultan hanmwı çubuktan olurus. .. 
matlnuı mutabll &etlU dermeyan edllmednden paarbJrJa mlbQaa oım- lerl " .... *il ~ JUl1ı INlmn Dedi. - Atacıtım, ben bu sultan hanımım 
eatıır. eporcular lfttnk etUlderl mllamht Fili • _ Merakll ,a. .. Dur._ bqtan n. kapı.o tulunu beğenemedim ... 

ı - lhhammen bedel (t'IUOO> Ura, maTakkat &emlnal. l2'1IO lira o1ap puarlıt :r:~-= m:u:a:. az: : lataJDD .ı-ı-. . ..men aJfllclJm, ko - - Bre ~:?bu sultan hanıma 
2l/111bat11NO Puutea1 stntl ıaa& 18 da Ankarada •. T. T. UmUllll llldlrllltı 1ln tadar mlııabakalan ıeuratıa me. tu* gittim ...,a .•• KapaJI çaldm ... •lımelhd Y 
~dl~ atınaıma koımllJoDllDda J&Pılacalctır. n.:~rdJr, teblll olanar. Arad'1v ... Bir dW çahlım... - Yedim amma Ta17arzade alam. 

1 - İlıeküler awftkbı &emin&& matm ..,. banb teminat mekmR ile taaanl lktlttaı tıtlblndln H "'111 t7nwı, SJtlb Midilli, bUu evvel mpnclan pçm leD bana sor onu ••• 
"' ıut.namedı 1alllı YuaW bimllen mest8r sin w aahe o tomllJoaa. fUL tı&bilnden 1045 leJfetttn P&Ttr, Tablm Ye. lnllff'l'IYI oldala libl anlat.mala -,ıadı. - X.11 kulunu 'ft4lllde».- ~medtll 
namr!erı görmek bere de berctln Antarada P. T. T. LlftlllD llldldlltlnl aL DIJıldıı klibinden I004 Dltran KıllÇJUL Bir aralık cBenU Yusuf• .mnı ifitlnce bakayım bG Gevherll hamm aaltaamT 
racaaı edecelderdtr. <195> (UM> ..... , ... ···-· ··-· ,_ 1_,_ kab rtt z ki d Ağacılım Ne diyeyim bilmem. 

B L L-L Tayyarzade iyice au - a ı. e e- - ••• ·• 
ir Al'aOf aaaYmia camlanm lilwılı Midillinin belki de bllmiyerek, Hepsi nursuz im•n11z adamlar aenin ... 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden ı kınrbn ,.nlach tstemı;erek ~ sırıara sahtb oıdutu- hyacatm?! 
Şofar Aı'ab Ali lldında Mrl dihı sar- na artık kat'! olarak bilkftm vermlşO. - Bre çocuk RD nunuz tman11~ .-. 

ı - Kartal kazasında hududlap tartnamlde 7Ulll ~ fmMl&bll dnlet ..._ bot bir halde Arabcoamlılndeld fOf8r • .... ar-.ae tlMadQflerle garftt bir ~ • mı nereden anlarmı ki ••• 
llllldan satıııta çıkarılan l'l2t tentaı tanda çal.lıunm arıtvmaa OD -- •-..a... &•YY n.u • Ben __ ,___ • .ıı..-.ıı. a-.-- 1o1a 
mlf&lr. •- - ML ler kahvalne gelmiş, anlaşılamıyan ceraye tendlllnln de drOklenmekte ol- - IU&MUUU ..-~un •••• ~ ... 
ı - Arttımıa WS/MO W1h1ne mladlf Puartell dnil IU& 11 de ı....u.ı bir ~le kahwnin amlannı kmna- dalanu IJÖdl1ordu. Benli Yusuf adı, ha- anlatlam benim Q&pmdan geçenleri ••• 

mildDdlllnde mtllelftldl orman abm atan _._ d ..__ .-.,__ GnUD ğa baf1amıştır. fızalmda feci Wr vak'ayı depniftl: - Ak§am anlatırsın evde ... ....... _,,,.,..an a -. -ttar. ıı.•ıdilli· trafına balandı· 
1 - P'llDda çabemm 11eMr UllWlDln lll1lhammea bedell I bı111tar. Bu 11118da tırık camlardan damar - Benli Yıamf Bey, Sultan Muracbn -1 gene e • 
• - lluTatıı:a& temma& 21 lira • tuıateıar. lan kesilerek yaraianımt w çok fazla idam ettirdtll blr delilWılıydı, fstanbu - - Sende bir şey var MidiW, ne baJD. 
1 - eanname Ye müavelemm• proJeıednl IOnDet _..... h ...... arfJDda kan zayi ettllbıcfen baygın bir halde Jmı met.bur honrdaluından biri idi. Bu mrsın ikide birde etrafa' .. 

lltanbaı orman mtld11riJetlne mlracaat edlbllfrler. .ıma Beyw>IJu hutaDllbıe kalıclmbmttn". Benli Yuuf ne idam edilımı ReDÇ araam- ( ATkaıı ;ıar) 
8 

- hleneeekMn 6Jmiyeoeltm 18 a- tik, içtik, tçtik anne. LafayetWı çıkfılaıt 
.. ,. Bilme dtitm fmab De dlJ• kaçıra- "Son Pesli,' 1111 tafrikul : 21 mu zaman dört bap mamur arbotl*a 
Ja!. Balımua 1000 ley de para ftrdi. Bir otomobile athyarak gene Sina,... 

.... bitle bir teAdlf'.a karplaflll8 • s • h • li 1111 ·~ ı yollannı tuttü ve otomobilin içinde 19' 
...... llaryanm evinde yatacütım. ı ı r go• .-.on ., ..... r. Dl nipnh'.ıpınzın höcc:etini milhilrle6 

- 8-ra?. ~ o bana: 
- Babahleyin Domnisera Maeyanaya c.oı-ı- .....,. -'dm u-

11175 Bmn,.,.mı, lı:ahvaltum ormda yap. ~de :;.: yonun -J-~ 
tan. - ımıetme albq)ık bir lıla • 
eu .._ ..wa. Adı Kont Çermq imi• nfn kızı oldufuma fU bizim evdm daha jmülı olımufbl. Aadım ..... : - ~ ..viyorum. 
llarak llmt ....._ bayı]mış. Marya • -iyi phid mi istenir?. 7'nk için hamlan- mak1anmm_ ueama 6perkm JIU'Dl ..ı ıı llatmuel! ....... edbd&; 11z1 'baba- Cev8bmı verctım. 
_,. -. ._ demi§· Maryana da IDlf maYI od-, lm'Dmı oda, .aatan oda. .. 

1 

ı de beni otelde bellJelwlld liiyl.u.. ıuırdan JltiJQtml. Artık 11tpn1eı:qNlbk. ": 1111: 
bana teklif ettt. ' KıymeW llahıarJa bezenmlf pıt odalı... V• liltim. ar *8noWJe MbJmk Si- _ Anmm .... fok me.,o• dan heDls lalt "''"'9"' --

- Sakın evet dedin? BOkrefin en nmbtefem, en ıartf, m IOJl naya J'C)hmda 118' ıteklıa W.. cloıa,tıt. ta defa o1ank dratle eliJnl ;ı .. aı- ..... ı ••• 1 ;:,.9;!' ""-: t::' .,!: 
-Ya ne demeUJdim?. Bana bu kadar moda mobfly-.. tadın, erkek orta hb ·Sonra Wayete aeteret oturduk. Yemek- ütan 1C111N! ..ı ~ _.,.. :n.':rtm: 

lJi1lk eden MUJWJI --~.-. mah- metçllerl.. her fe1 var... te 10rdum: - Ne ,a.ı w ne mDfftbmlz _..s .. I ' 
nmı mu bpakmalıydnn?. y.,.._ son- Yanm saat 10Dn kapıdan ulbrlarbn - &baıla teJmlıl nasıl baJdamlz al; dedl, 1ıa eenbmlzdn -1'--11181~ seni evde belt-
ra atla f6yle bqbap btr -- ua.ns- Türldln bana balgflın bile daha hnrmet- ma.ya?. mana mOlbettlr. Ah 1n11Jlm; ...., "'~ 
vedik. O lı:adar- Çıkarken ...._ ı.na Urane bir şekil aldı. _Aman matmazel; Mı kadar wib bilir miyim!. Diwflmı ayrıldık ... 
a&tm•leden 5000 !ey bıraklDJt, fena _,., - Bu akşam balapnıyaCak ~ mat- lnunlan nuıı bulabilirim? Aml merak Olzlerimt ,... __.. ~ ıl1l8I .,_.ilen Maryaııara bal ve keytt 
H...- Jlll'!Smı çantaya yerlewtfrdim: IDazel?. ettiğim feY onlann beni nasal buJcluk • IJldmı; ~ )'eyti mılatırken masanın üatilDe bil' :Mil 
~ da Maryanaya verdını. - Bir aantye mlllzdt... landır. - Mal ır. VDIPdle eder mUtnJz !eylik koyarak yemek hazırlatmuuu ılı& 

- G&:i1n kör olsun .Maryora; T-lrk da- Onu kapıda bırakarak Maıyananm ya- - Çok zarif ve Jdbar buldular... pnm ,. , ef'l\I• tdayımf. ca ettim. Sonra: 
JllCÜ' nma afrip çıktıktan 10nra: - Teveccüh ~ifler. Olllm. ..... ldf,art, eBne kaydı Bir - Domnilera; cledtm, bugün beni • 

- Onun ruhu bile duymaz. Nihayet - Babllm ve teyzem sizi bilendiler; - Öyle~ mileJI; m Jaalıflra.. ...... tç!nclıt iDi ellmbı orta p&rmalına den iltiyecek. Yani ben .kendimi lst..ete • 
uat 15 buçukta Unfon otele gittim: Tar- dedfm, bu at11m ....ı 20 buçukta Llfa.. ten centilmen tm ~.. fUsilllr pçmlftt. celim- Kat'iyen muvafakat etmezaintz. 
kil a1ınea eve götürdum. yet'te bulupruz. - Baa 861llJ• sis •T htlt ......_ JılarJora eUni anne.ine uzatarak tek - Hant evJenecektbı ya tmmT. 

Z ı&me ~nne Tiirttekı nezaketi!. Memnun ve pihGmld uzaklaftı... zel?. ..ı tefli bir pırlanta yüzükle altın bjr nipn - Gene evleneceltm Domnt_..!. Si• 
Ya Domnısera Maryanamn ciddiyeti?. O alqam Maryua11 da, doıllmalt da t7tmur ;tW ~;..,_em: halkasını gösterdi. ziıüe münasebetini kesmek istiyorum... 
Ya dostunun baba rolündeki muvaffa- gazinoya beraber atııtard&m; ,_ ,_... - Bil Wlmıl • mi wrtyonunuz?. - Sonra Maryora?. tıeride ne olur. ne olmaz. Siz bu taJe1ıC 

tfyetl~. aına kadar müzik din'.@dildeı ...,. at· Ne l:ıilıbt.t;Jwım Alllılum?. J'abt matma - - Sonra anne; 'Jlla ilk defa olarak ı.- muhalı:ldrane reddedersiniz; ben tay 
llaryananm evindekt ihtişam, Türkil nldık. Tnrlriin hallnl IJ8rJlllJIJdbı .mlflli •1- a.ı.utHI latbtıamım tamamfle ce - mile bitab ettim; cevaben bır: bqlarım; IOllunu getiririm .• 

hapıetler içinde bırümıştı. N.e. ~ net babamın ve teyzemırt 7aıımM .._ .. ftllm akla. Hayatım dudaklarınıza bal- - Maryoram. _ Sen bilirıin •• 
mdb, De zengin, M aristokrat bir aile- kındala ..., ........ ~ Wa ll1a • Ildır; oradan çıkacak bir kelime ile mu- Deyişi vardı ki anlat.amam. O ıece iç-
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(Memleket Ba b erleri) Maraş ta spor işle~i?e çok 

Adı. V k·ı· . 1. . d k" 1 Hafikte kültür ehemmıyet verılıyor 
ıye e } }Il}Il Zfillf e } faaliyeti Yeniden dört klüp tesis edildi, viliyet merkezinde 

tetkı•kıerı• ı•yı• netı•celer verı•yor Sivas (Hususi)_ Sivas ve kazaların- bir stadyom İnşası da kararlaşb 

lzmirde mahkeme salonlarındaki tefrişat yenilenecek, 
mahkumların hayat şartlan iyi tanzim edilecek 

da kültüre çok büyük bir yer verilmekte-
dir. 

Sivasın şirin kazalarından birisi olan 
kasaba çevresinde 11 okul, beş eğitmenli 
okulu mevcuddur. Merkez okulu beş sı
nıflı ve beş muallimlidir. Bugün bu mm
takada 900 e yakın talebe vardır. Bu ra
kama eğitmenli okulu dahil değildir. 

• Köylerde cümhuriyet köylüsünün yar -
dım ve faaliyetleri ile Maarif Vekaleti 
planlarma uygun yeni mekteb binaları 

ilave edilmektedir. Bu mekteblerin ku -
rulrnası ile de köyler daha güzel manza
zalara kavuşmaktadır. 

Adliye Vekili Fethi Okyar Izmir müze.ttnde tetkikler yaparken 

İzmir (Husu&i) - Afyon. Denizli. hiın k•smının kanuni bir sebebe isti -
~azilli, Aydın. Kuşadası. İzmir ve Ma nad e~ediği de muhakkaktır. 
nisada teftiş ve tetkiklerini ikmal e - Mahkum ve mevkufların hapishaı -
den Adliye Vekili Fethi Okyar. Anka- nelerimizde karşılaştıkları sıhhi şart -
rAya dönüşünde adliye işleri etrafın - lar, daha muvafık bir şekil alacaktır. 
da baz1 direktifler verecektir. İzmirde Bilhas~n yeni ve modern cezctevleri in
yaptlan tetkikler gayet ehemmiyetli şası düşiincesi ilk plflnda gelmekte -
olmuştur. dir. l\1ahkfunlann diğer .-hususat hak -

Vekil Adliye dairesinde ceza, a'Sli • kında}{i bazı temennileri de tetkik e -
~e. hukuk ve ticaret mahkemelerinin dilecektiı. 
yaptıkları celselerde bulunarak uzun İzrnirdeki mahklımlardan bazılaTı. 
müddet kalmıştır. İzmir gibi başlıca Vekild:?n affedilmelerini temenni et -
vilayetl-erimizde bile mahkeme salon - mi~lerdir. Vekil. cezalan kat'iyet kcs
qarındaki tefrişatın gsıyet basit olduğu betmi~·en suçluların haklı oldukları ve 

ya ~uçlarının sabit olmadığı anlaşılır -
görülmüştür. Suçluların psikolojisi Ü· sa. bittabi takibden kurtulacaklarını 
zerinde tesiri gayri kabili inkAr olan ifade eylemiştir. 

mahkeme salonları icab ettiği şekilde İzmir Cezaevindeki rnahkfunlar, Ve 
tefriş !>dilecelHir. kilhı. tetkik ve çalışrnaılarından. kendi 

VekH cezaevinde mankumlarm va - lehlerine olmak üzere çok ümidvar ol
ziyctlerile çok yakındmı aiakadar ola- duklarını söylemişlerdir. 

rak hepsinin derd ve şikayetlerini din- Adliye Vekili Bahk~irde 
!emi~tir. Bunlar arasında haklı olan - Manisa (Hususi) - Havanın bozuklu-

ğundan dolayı Adliye Vekili Fethi Okyar 
iar te~kik mevzuu yapılmak suretile şehirdeki tetkiklerini yapamıyarak doğ-

Köylünün kültüre karşı çok büyük bir 
alakası vardır. 

Merkez ilk okulunda himaye heyeti 
30 a yakın fakir ve kimsesiz çocuğa sıcak 
öğ'e yemeği vermektedir. Mekteb çev -
resinde de gençlik teşekkülleri büyük 
faaliyet halindedir. Bu suretle bu çev -
rede kültür faaliyeti yıldan yıla büyük 
1nkişaflar göstermektedir. 

Çankırıda Tekirdağhya 
meydan okuyan 

bir pehlivan 

Marcı§m güzel bir caddesi 

Mar~ş (Hususi) - Uzun müddet - yesinde memleket gençliğinin büyük 
denberi faaliyetini tatil etmiş bulunan istifadeler göreceği şüphesizdir. 
vilayetimiz spor işleri; bu defa Vali - Mara~a giden felaketzede yurddaş 
miz Salim Gündayın kuvvetli alaka - sayısı 369 u buldu 
sile di:zenine girmiş ve bölge idare Zelzele mıntakasmdan vilayetimizo 
heyti yeni baştan kurulmuştur. müret~cb felaketzede yurddaşlanmı -

Çankırı (Hususi) - Burada Düzce ka- Asbaşkanlığa Maarif Müdürü Si - zın yedeştirilmelerini temin için yar-
zasının Çakırlar köyünden Aslanoğlu ret İstemi, atıcılık ajanlığına hüku - dun korr'Jtesine bağlı olarak hükfımet 
pehlivan İsmail .:net doktoru Emre Okur. güreş ajan - doktorı.;. Emre Okur. ilk tedrisat mil -
Yılmaz bana mü· lığına üsteğmen Muzaffer İğneada. fetti~i Ozorhan ve Komiser muavini 
racaat ederek 'l'ür futbol ajanlığına başöğretmen Meh - Ali Ersavaştan mürekkeb olarak teşkil 
kiye başpehlivanı med Somer. etletizm ajanlığına öğret- edil~n konak komitesi, bu mühim va-
Tekirdağlı Hü - moo Saim Emirmahmudlu ve sportif zifcc;ini ciddi bir a15.ka ile başarmakta 
seyine meydan o- oyunlar ajanlığına da öğ"retmen Remzi ve ;E!din işlerinin yolunda gitmesini 
kudu,!:runu söyle • Arificğlu seçilmişlerclir. temir. etmektedir. 

di ve dedi ki: Mı:-ırleket:n spor işlerini ele alan Felaketzede yurddaşlarımız Eloğlu 
c- 23 yaşında- yeni bölce h€yeti; ilk iş olarak vilayet istasyonunda komite tarafından ka'r -

yun, beş seneden.. ve kaza merkez1erin<le yeni klüpler ~ılanmakta ve bu arada kendilerine 
beri güreşiyorum. tesisin"-' teşebbüs etmiş ve bu havalide çay \'e yemek ikram edildikten sonra 
Türkiye birinci - lsm.ail Yılmaz çok sevHen güreşin inkişafına ehem- hazfffam'? . kamyo~lara ~indirilerek 
liklerine iştirak ettim. 938 de An • miyEt ~ermiştir. şeh:~ p,ctırıl~ıektedır~er .. Bıllhare da: 
karada orta birincisi oldum, 939 da Kas- Bu rnaksadla ilk lahzada vil~yet ha onced~n .ıhzar ~ılmış. evle~e tevzı 
tamonuda ağır siklet birincisi Murad merkezinde Çetinspor, Yiğitspor. En _ olu~arak ~st~rahrıtl.en t~:nm edılmek. -
Mertle güreştim, 18 dakikada yendim. gizckspor, Athspor adile dört klüp vü- tedır; Valımız Sah:n Gundayı~ bu 1ş-
Murad Mert 938 de Samsunlu Kara Ah d t' .1 ·şı· le ço.< vakından a1aka131 ve felaketzede - cu e ge ırı mı ır. · . 
medi yenmiş ve Türkiye bırinciliğini ka- A Elb' t Gök k 1 yurdd:ı~larımızı sık sık zıyareti onlan 
zamnıştı. .

1 
yErı"a hı~ an. vde d bs~n aklz~. a- fey1::.al3de mütehassis etmektedir. 

. . .. . rı e csm: na ıvesın e e ırer u - M h 1 d 
Tekırdağlıyı hıç gormedım. Fakat ken b'" t . . b ·b· t .. 1 1 umailey in idaresi a tın a çah -

. .. . un csısı es a ına evessu o unm~- d k · · K 1 K 
dime guvenıyorum. Şimdiye kadar kar- .... y . 

1 
b"t .. (6600) 1. şan yar ım omıtesı ve ızı ay uru-

blrer karara bağlanaıcaktır. Ancak ya. ru Ba'\ıkesire gitmiş. istasynoda hara 
pılan müracaat ve şikayetlerin en mü- retle uğurlanmıştır. 

. .ur. em yı u cesını ıra o - d b h d k' ı ı şılaş:mamamın sebebi, eskiden biraz za- 1 k t . d , b"l h t' t ,_ .
1 

mum uzun a u sa a a ı ça 1şma an.-
- . . ıara • anzım e en o f!e eye ı; eş'\ı 1.d 1 k d k 11. d yıf olmamdır. Şımdı kuvvetliyim. Onu 

1 
'b kl" 

1 
.. h. 'kt d nı tar: ır e ay etme tt7.ım ır. 

Yeni Bitlis valisi vazifesine 
başladı 

Bit'•s (Hususi) - Bitlis vallliğine ta-
yin edilen Hulı1si Devrimer Diyarbakır -
dan Garzana kadar otomobil ve Garzan
dan itibaren hayvanla Bitlise gelmi§, ve 
doğruca yolu üzerinde bulunan belediye 
dairesine inip 1 saat istirahatten sonra 

vilayet konağına gitmiştir. 

Gemlikte zeytin mahsuıu 
bereketli 

yenmek istiyorwn.> 0 unan u tıp ere mu ım mı ar a Bilhnssa eşya toplamak üzere öğ -
malzeme yardımı yapmakla beraber retrr.enlerden teşkil olunan diğer bir 

Bitlis vilayet umumi meclisinin onlan. yeni kirahfyacağı bölge binası komite de bu sah:ıda 01aukça geniş bir 
lop ranttsı dabilind~ toplamağa da karar vermiş - faa1ivet göstermiştir. 

Gemlik (Hususi) - Bu yıl Gemlikte tir. Bu~üne kadar toplanan (2000) e 
zeytin rekoltesi geçen senelere nazaran Bitlis (Hususi) - Vilayet umum! Beş yıllık mesai programı arasına yakm mütenev\•i parça eşya kamilen 
çok iyidir. Yalnız satı~larda köylünün al- meclisi vali vekili Janddrma komutanı vilayet merkezinde bir staldyom inşa- tevzi edilmiştir. Ayrıca tedarik edilen 
danmamasını temin için, köylü müstah- yarbay Kerim İnanın başkanlığında sı:nı sokan bölge heyeti, ayrıca güreş binle!'ce kilo erzak ta dağıtılmıştır. 
sillerin satışlan bir eld~n idare etmek ü- 2 rıci SP.Çim yılının ilk toplantısına salonu. atış poli_!!onları, yüzme havu - Bu~ine kadar Kızılay Kurumuna 

bir t k t'fi 1 ihti başlanmıştır. Bilhassa yol ve kültür iş- zu, teni~ kortu gibi tesisatla açık an - yap1lan nakdi yardım miktarı da 9638 
zere sa ış oopera 

1 
me 

0 
an • Ieri hakkında mühim kararlar verilme- trenman sahaları da vücude getire - lirayı bulmuştur. Bunun 4243 lirAS1t 

yaçJan, bu seneki zeytin satışlannın a - si beklc-nmektedir. cekt'r 
normal harekltile de sabit bulunmakta - ' . Marnş J'Ylerkczinden. 3015 lirası Elbi~~ Yeni valimiz kendisini karşılamağa 

.gelenlerle alakadar olmuş, beşuş çehre- dır. 

sile .halk üzerinde çok iyi bir sempati u
Çankırıda bir g3nç kıza tecavuz 

Bu işe ibir an evvel baştanmuı, köy - d d dr ·ıd· 
lerde birer kredi kooperatifi tesil ederek e en a am a ıyeye verı 1 

Pl"k y~ınlarda da Halkevi civarın- tan. 12 > 7 linrsı Göksun ve 11 42 lirası 
daki meydan. tesviye ve tahdid oluna- da Andırsın kazalarından temin o -
rak bir ekzersizler sahası haline soku- lunrrıu~tur. Toplanan bu para. t.ama -
lacak ve gençlerin burada devamlı su- men Kızılay Genel Merkezine gl5nde -
rette ~al:şmaları t~tı temine alma - :ilmiştir. Yardım faaliyetine devam 
cakhr olunmaktadır. Memleketimize gelen 

yandırmıştır. 

Ötedenberi tecrübeli ve müdebbir btr 
devlet memuru olduğu anlaşılan validen köylerimizi ınürabahacılardan kurtaran 
her suretle bakıma çok muhtaç olan Bit- Ziraat Bankasının satıt kooperatiflerin • 
lts hakkında ehemmiyetli çalışmalar ve de de köylümüze ön ayak olınuı çok şa-
başarılar beklenmektedir. yanı arzudur. 

c Manisada telefon kursu açıldı ) 

Çankırı (Hususi) - Adliye burada bir 
genç kıza yapılan tecaVÜz üzerinde meş
gul bulunmaktadır. Bir arkadaşını ziya -
ret için Çankınya gelen bir genç kız, ge
celediği yerde bir şahsın tecavüzüne uğ
ramış, istimdadı üzerine zabıta ve bek • 
çiler koşmuşlar, hadiseye vaziyed edil -
miştir. Mütecaviz oduğu iddia edilen a
dam ise kızın sar'ası tuttuğunu, odasına 
girmediğini ileri sürmektedir. ........................................................ ·-··· 
( ___ Ku_çu_k_h_ab_e_rle_r __ ) 

Orhanp:ıl ceza bikimlltl 

Kıymetli Valimiz ve bölge başb - yurdd:ıc;ların sayısı 369 u bulm~ur. 
nım·z Salim Gündaym. spor işlerine Daha 300 misafirin geleceği söylen -
verdi~i bu kıymet ve ehemmiyet sa - mek~edir 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazı.m Amirliği Sahnalma Komisyonundan 

1 - Teşklıit içın yaptınıacak 4000 taklnl yazlık elblsenln 29/Şubat/940 Peqembe 
günü Sl'at 15 de kapalı sarna alımı yapılacaktır . 

2 - Muhammen bedcll 28,000 ve Uk teminatı 1950 liradır. 
3 - Şartname v«: nümunuı kom:lsyondad ır. Görüleb1llr. 
4 - İst~klilerln 2490 sayı.ll kanunun hükümlerine söre ha::mlıyacaklan kapü ~klit 

mektublarını muayyen zamandan bir saat evveline kadar Galata Mumhane caddesi İbra.. 
him Rıfat hanındaki korn!Byona tevdi e\melerl . (1076> 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 

Gernli~in değ~rli cev.a. hr.lclm1 Vahid 
Şener, Orhangazlnln inhilAl eden ceza h~
klmllğlne vekalet etmek üzere sal!hlyetJe 
Orhangazfye gltmişUr. Buradaki hukuk hA.. 
klıni ayni zamanda ceza davalarına dn bak. 
maktadır. Eskl~ehlrde Devlet Dem1ryolları çırak mektebi inşaatına aid lkmall nevaıaa Jtlerlle 

Gem:ikte felaketzedelere yardtnı sıhhi ve elektrdk tesisatları kapalı zarf wıume ve vahidl !lat üzerinden ek.slltme;ye ko. 
Erzincan felft.ketzedelerJne kar~tı bütün nulmu~tur. 

yurdda izhar olunan allka ve derin ha&asl- 1 - Bu 1ş1n muhammen bedeli 165.000 liradır. 
yet bilhassa ~mliğln küçük mektebll yav- 2 - İstekllJer bu işe ald şartname vesair evrakı D.D.Yollarının .Anka.r~ S1rlcect ve 
ruları üzerinde tezahür etmiştir. Birinci Esklşchl.r veznelerinden ı82f>a kuru~ mulı:abtllnde nl::ı.blllrler. 
okul 4/B talebeleri kumbaralarını olduğu 3 - Eksiltme 6/3/940 tarlhlnde Çarışambn günü saat 16 da Ankarada D.D. Yollan yol 
gibi getirerek mekteb idaresine teslim etmiş- dairesinde toplanacak merkez ı lncl lı:omlsyonunC'a yapılacaktır. 
lerdlr. Burada yavrularm teberrüü orta 4 - Eksiltmeye girebilmek için istelı:lllerln tel~llf mektublarlle birlikte a.şatıda. yazı.ll 
okul 22, blrlncı Uk okul 29, ikinci llk okul23, teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri IA2ımdır. 

Manisa (Hususi) - Köylülerimizin vilAyct merkezile iyi .. .. b'l ilk okul muallimleri de 97 lirayı bulmuştur. A : 2490 sayılı kanun ahUmına uygun 9500 liralık muvakkat teminat, 
temin ve santralın sureti istimali ve telefon maki . 

1 
goruşe 1 mesini Hendekte felaketzedelere yardım B : Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

.. .. . . . . . . nesın n ne yolda kullanı- Felft.ketzedeler Jçln Hendeğin yardımı bu C : Bu :ı., için Münalı:alft.t Vek!leUnden verilmiş ehllyet vesikası, 
lacaiğı etrafında .ko~lulerımızın bılgılerim art~ırmak üzere bir kurs açıl • güne kadar 2667 lirayı bulmuştur. TeberrÜ Ehliyet vesikası için ,. gününden en az seki~ gün evvel istida ne Miinakallt Ve-
m~tlr. Kurs verımlı çalışmalarına devam ebnı.ş ve dağılmıştır. Resim k devam etmektedir. Bu hwıusta genç dava klletine nıüra.caat edllmesl lilzımdır. 
sa devam eden köylüleri mualllmlerile birlikte gösteri)'W. ur v:r~lnden Sefer Aru~anın aaamı ~ayreU 5 - Şartnamelerde elektrik ve sıhhl tesisat malzemesinin ptyasa mevcudöne t6N 

ı llttilr. tıodadt ecWeoaii nuaıı .ıUlrlralıe el'!lft!P <71b <ım. 
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POKER Traş bıçakları 
Dünyanın en iyi t a; l:ıçaklarıdır. 

traş bıçaklan gelaı. Her ye. oc uu .. 

lunur, marknsın1 dikkat ediniz. 

Depusu: JaK Dekalo va Şur. lstanbul Tahta~ale No. 51 

T. i S B A KAS 1 
cari hesaplar 1940 Küçf 

İKRAMİYE PLANI 
Ke~ideler: 1 Şubat, 1 Mavıs, 1 Ağustos, 1 lkincite§rin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ue kumNı,.a.m: hesaplannda en az elti lircuı bulunanlu 
kuroya dahil edilecelkerdi1'. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. 

3 " 
1000 

" 
= 3000. 

" 6 " 
500 ,, - 3000. ,, 

12 ,, 250 
" 

- 3000. ,, 
40 " 

100 ,, = 40-0. " 75 " 
50 

" - 3750. 
" 210 25 = 5250. 

TüTkiye /ş Eıınkasm:ı para vatırmakla yalnız par.ı biriktirmiJ 
ohn11z, ayrıı zamanda t11lihıizi de denemiş nlurıımu.z. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlügtl ilanları 

Clld 8305 ve 8306 

~----- ~-- .. - - --~- - - - - --- ~ --- --- ~ - ::-

SON' POSTA ~ 

~---------------'"' Bir doktorun gDnlUk 
( Yeni neşriyat ) 
Mu~ki tarihi - Fransız musiki tarihi mu. 

antrnlerlnden bayan Alice Gnbeaud'nun yaz-

Sayfo 

notlarından 
' d.ığı bu kftab Mahmud Ragıp Köse Mlhal 

l================t tarat:ndan Türkçeye çevrilmiş, temiz bir 

ŞıFA 
BULMUŞ Dudak ııçuhları 

Dudaklarda görülen uçuklar muhtelif 
sebeblerden ileri gelir. En ziyade had 
hastalıklarda görfilür. Meselfl grlplerde, 
sıtmalarda uçuklara çok tesadüf edilir. 
Bundan başka mide ve barsaklarda vu
kun gelen bozukluklar da uçuk te7Hd 
eder. Bazı kimselerde uçuk Adeta tabiatı 
S'\nlyc gibi sık sık çıkar. Uçuğun müd
det! vasati olarak bir hafta kadardır. 

İl':: günleri dudak şlşer, acır ve oldukça 
ınhatsız eder. Sonra nihayet cerahatli 
su kabarcığı t~ekkiil eder ve nihayet 
kabuk yapar Kabuk da dfişer ve yerln
:le iz blle bırakmadan geçer, gider Eski. 
lerlr. dediği gibi bir uçuk dokuz gün sü
nrıniş.. Üç giin gelme, fiç gün oturma, 
üç gün de gitme .. Gerçi bu kat't blr 
ımi1det dc!'!ildlr. Uçukların teda~I ba. 
'>1ttlı. Hcrgün hafif bir tabaka tentürdL 

yed sürmek en iyi tedavi vasıtasldır. Faz.: 
l:ı ş!.şe~e kurşun sirke.sile paruııman 
yapılırsa iyi gelir. Fakat uçukların se
bebini aramak ve tekerrtlrümü men lçln 
bu sebeblerl izale etmek lAzımdır. Uçok 
çok sık temas lle sari addedilebilir. Me
s0Iı'ı uçuklu insanı öpmemelidir. 

C.nb ı.stı1• 'l otııyueuların:ı.1 poııta 
J"U)J 10i1Am~h.r:ma rica edtrim. AUl \ak· 
dlrdı ı.att'kler1 mukı bele.su taıabWr. 

~----------------~ Pamuk tohumu ilı acatı hakkında 
ye i kararlar vet ildi 

Ticaret Vekaletinden şehrim.izdeki a
Hikadar'.ara bildirildiğine göre, pamuk 
tohumları sat~şlannın, pamuk ihracat 

b rliklerinin iştigaline ithal edilmesi mu-
1 karrer olduğundan Vek5.letçe verilecek 
dirC'ktiflcr beklenerek hı9bir memleke~e 

1 pamuk tohumu satışı içi'n teklifte bu 1u
nulmamnsı i.stenmıştir. Aykırı hareket 
eden tacirler ihracat birliklerine alın
mıyacaklardır. 

Ankara borsası 
A!:•!ış • Kapanış 21/Z 940 Fi:ıtlnrı 

ÇEKLER 

Açıltl..Kap:ı.nıt 
• ,y 11r& ı Sterlln 5 21 
Nev..YGrit 100 Dolnr 130.19 
Pnrl.s 100 Fran 2.91 2 9019 
M lano 100 Llrt~ 6,70 
f'!f''lııvre 100 İSTIÇ. Fr. 21,9010 
Amste,.dam lOD Florin 69.1324 
lJ ..ı~l JOO Belga 21 9010 
At!na 100 Drshm1 0.065 
Sjfya 100 Leva 1 5825 
~n.drtd 100 Peçeta 13 36 
nuaape.$te ıoo Pengo 23.415 
BU.UPf 100 Ley 0.6125 
Be:.grad 100 D nıı.r 3.065 
Yokohama 100 Yen 31.1>45 
Btokholm 100 1,veç Kr. 30.82'75 

F.sham "e tah"f'ilit 
1938 '10 5 ikramiyeli 
sıv:ı.s - Erzurum ı 

• • v 
\... 

19 68 
19.12 
19.36 

J 

baskı ne piyasaya çıkarılmıştır. Dünya mu
siki tarihini b:ı§tan sonuna kadar çok güzel 

bir şekllde anlatan bu eseri musikl sever 
c*uyucularımıza tavsly<? ederiz. 265 sayfa, 
125 kuruştur. 

v 

AGRI 
Şarki Anadolu n müca'rir mıntaka1arm J\ay J. O. G. Yauyor: 

tektonik ana hatları - Maden tetkik ve Ek~erlya oku~oruz. Tedavi gören Uı1çlar 
arama Enstttfulü yayınlarından olan bu e. v0ıtmış fakat, Al.LCOCK yakasından bah. 
ser, kltnb hnllnde çıkmıştır. sedlllncc, kat.'iyen müba.l{ığ.:ı değlldlı. Bil'! 
• ............................................................. zat ak.!'am tatbik ettiği bir ALLCOCK yakl.. 

s1, bir cece zarfında tesirini göstererek ve r T i Y A T R O L A R "'\ devamlı sıcaklık tevııd ederek ağrıyan ma .. 
\. ) hallı teskin etmiştir. 
Şeb1ı t!yatrosu Tepcbaşında dram kısmında 

ak.fam sal'\t 20,30 da 

O Kacın 
l!tlklll cadde3i komedi t..ımıında 

alt.p.m ı;aat 20,30 da 

Herke. kendi yerine 

Balk Opereti: Bu ak§am g d• 

Leblebici 

ALLCOCK, romatizma, lum• 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile şıfayab olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının te,·lld ettiği sıhb! 
sıcaklık. OTO::\IATİK BİR l\IASAJ gibi he .. 
men ağrıyan yerin etrafını kaplar. ALL
COCK yakılarındaki kırmızı daire ve kar. 
tal resimli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 buçuk kuruştur. .. ' __ .. ·.-. \ .. ·~· . . -:.. .... . . 

HER AYIN YEDiSiNDE 

MfLLİ 
PiYANGO 

100,000 LiRA 
Drkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 

17 - Şubat - 1940 Vaziyeti 
AKTİF PAS İP 

Kasa: 

Altm: Saft kilogram '11.721.1112 
BANKNOT 
UFAKIJX 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk llra.st 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 10.012.340 
Altına tahvil! tabi! ser~ 

ı dövizler 
Diğer dÖT~er n Borçlu kl1r1DI 
bııklyelerl 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte e:fll~n evrakı natdlye 
karşllığı 

Kanunun a - e tnct maddele
rine te...nımn baz1ne tarafından 
d.ki tediyat. 

Seıwdat Cü7.daııı: 
rtcARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Ct1zdaıu: 

100.881.552,48 
ll.171;738,5G 

1.917. 474,48 

367.316,23 

14.083.156,90 

12.319.29 

Sl.747.500,54 

1&8.748.583,-

17 .98'7 .178,-

221.183.117,86 

113.970. 765,46 

3CS'l .31!1,23 

45,MU18,73 

140.781.185,-

221.183.117,86 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

Adi ft te•kallde 
Husul 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Denıhde edllen evrakı nakd\ye 
Kanunun ı - 8 lncl maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 

TÜ:l te11ya t 
Deru.b<fe edilen evrakı n.atd11• 
baklyMI 
K&l'fllıtı ı;amamen altın olarak 
tlheten ~ville vaı:edllen 
Ree.skont mukablll 1llvettn t,eda. 
•azed. 

Türk Lirası l\fe"duatı : 
Döviz toahhiidatı: 

Alt.ına ta~vııı ksbll döv~er 
Dlta döv.zıer ye alacaklı kllrlna 
bakiyeler! 

Muhtelif: 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.987.178, 

140.761.385,-

17.000.000, 

142.500.000,-

8.150,67 

4.5.188. 489,13 

Llra 

15.000.000,-

10.217.13i,16 

300.261 385.-
116.956.9!)5,86 

45.196.639,80 
129.602.675,44 

.. yaprak 642269 642319 
Kadıkoy vakıflar ldarcsınc nld olup yerinde zuhur etmlyen yukarıda clld n yaprak 

numaraları yazılı lki aded makbuzun hükmü olmadı~ı illin olunur. c139b 

CDftruhd~ edilen evrakı nat
.a. - (d1ytn1u Jı:aqılığı Eabaın ft 

CTahvll1t Cttıbarl tıymetıeı 

B - Seroe,,t esham n tabvlllt 
60 791.504,36 
8,394.84-0.68 59.180 346,04 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
Sivas Cer Atelyesi knlortter tesısatında çaıı~tırılmak üzere imtihanla. bu 1.§lerde ça _ 

lışnu, 1htWıs sahibi blr işet alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanlardan san'at okulıı mezunları tercih edilecek ve llyntat

lerlne gbre 90-100 Ura ücret vertıeccktlr. 

İsteklllerln veslk.Alarlle beraber dilekçelerini Anka.rad& Oer ~ pdan:neler1 
nya bizzat müracaat etmeleri • .eas. el ıss. 

Avamlar: 
Hazineye ma ndell nan. 
Altın Te OOviz lizerlne 
Tahvlllt Qzerlne 

Hissedarlar ı 
Hulatelll: 

8.737.000,-
10.988,84 

'1.808.722,- 16.556. 710,84 

4.500.000,-
14.866.212,99 

Yeldllı 617.234.830.15 Yekfuı 61'7.2S4.a30,l~ 

l Tem.mm 1938 tarihinden itib&ren: İskonto haddi % 4 Altın ü.ıerine % 1 
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12 Sayfa 

Bütün Yollar 

PHILI 
Cıkar ! 
~ 

---- Kurnaz bir satıcının lafla· 
PHIUPS 
~ rına kapılmış bile olsanız 

~ yine ergeç Phllipı'e ha, 

vuracaksınız. Sağlam ve 

hassas 1940 PhilİP8 ahizeleri fir-

mamıza bütün d ü oyada şöhret 

kazandıran radyoların tam hale· 

fleridir. Bu Philips 1940 ahizele• , 

rinin ucuzu da pahalısı da mükem· 

mel, çok hassas, m u t e n a birer 

t e k o i k ş a h e s e r i d i r. 

SON POSTA 

Tip 208 A: 4 lanıbalı Siipf'r C"iha:s.-16,1 -
51 m, 186-585 v. 708 -2000 m, olmak ;;nr• 
J dalga ınhası, - Burün dnlga ıahalarında 
yüksek bir haşa~iyeı. - Netriyatın pek güz,., 
a l ı m ı .. - ftt ii k e m m e l a y ı r t kabiliyeti. 
Pek ıılc ve güzel bir mahfaııa. 

Taksitle: 110 Peşin 99 Lira 

' -· . ·.•• •. : . :~: .,;.ı:o.~ • • • . .~• • .: . ı ,·.;ıt.:.-t .et ' 

Türkiye Cümhur.yeti 

AT BA KAS1 
Kuruluj tarihı: lb88 

Sermayesi: 100.00J.OOO Türk Lirası 
Şube ve ajanı aded. : 265 

Zirai ve t Cllrl ber nevi banka muameleleri 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

Saçlarınızı dökülmekten. kepeklen -
mekten korumak için muhakkak Ma. -
Jlk saç ekslrini kullanınız. Derhal te -
sirini görörsünüz. Saçları büyütür, 
kölelere yent hayat verir. Blr tecrübe -
den sonra neticeye hayret edeceksiniz. 

istaııbnl İkinci İflas Memurluğundan: 

Şubat 22 

Saçlara fevkalade bir güzellik verir 

/\ 

~ 
O - DÖ - Ki/\TiN 

) 

~ 
HASAN 

ve H A S A N S A Ç S A B U N U ve Ş A M P U A N L A R l ıaçlann 
dOkUlmesine ma.ıi olur. Ayni zamısnda sa çlım kuvvetlendirerek 

HASAN 
Bahçe kapı, 

r~vka:tlde bir letafet verır. 

DEPOSU VENi ADRESi: 
Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

-~o--u, l[astamonu ote i 
Tos:v alı Ahmed Gülüm 

fstanbulda Yenipostane sırasında Bolu • Kastamonu otetı eski müste
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolwunuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti -

yac.:ı cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştlrilmiftir. 

En sevdiği insan:a dahi 
Şu dakikada konuşamaz. 

Çünkü: 

A~zında 

H 8 
L m r. 
Ali MUHiDD'N 

HACI BEKiR 
Merkezi: 
Şubeleri: 
Kadı1<öy, 

Bahçe kapı 
Karaköy, 
Beyoğlu 

W*YAM 
~fl~ Mehmed Esi~n m~a~na g~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•ı• 

len Mehmcd Osmanın istediği 271 lira 

PA A BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en 3z 

SO lirası bulunanlara senede '4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aciet 1,000 Liralık 4,0)0 Lira 
4 " soo " 2,uJ~ ,, 
4 " 25ıl ,. 1, •)OJ ,, 

40 " 100 ., 4,00J " 
100 • 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 • 4,800 " 160 tt 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hcsab11lnndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
diişm.iyenlere ikram.iye çıktığı takdirde % 20 fazla~ile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, l Eylul, l Birincikanuıı, t Mart ve t Hazl. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

98 kuruşun 6 ncı sıraya kabulüne ve sıra 
defterinin düzeltilmesine if!as idnresm
ce karar verildiği ilan o1unur. (24650) 

·-···················································· .. ··-· 

ilan Tarifemiz 
Tek ı1ltun aantlml 
·························· 

Birinci :sahile 400 
ikinci sahile 250 » 
O çüncü sahile 200 » 
Dördüncü ıahil• 100 ,, 
iç ıahileler 60 ,, 
Son ıahile 40 » 

Mua11en bir müddet u.rtında taı
laca mikt-ardt\ llln yaptıracaltla.r 
ayrıca tem:llatlı tantemizden 1BtJtade 
edeceklerdir. Tam, yarım n çeyrek 
!ayta Ulnlar için ayrı blr tarife dt>ıpıı 
edilmiştir. 

Son posta'nın tıcart UAnlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edl. 
melidir. 

i&Ancıhk Kollektif Şirket! 
Kalı:-am~nzuctc Han 

Ankara r.llddttl 

Son Posta l\fatbaa51 

SAldPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. EkrnR UŞ.UCLIOIL 
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İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA
HATLENMİŞ FISTÜLLERDE, kanayan ba-

sur memelerinin tedavisinde 
r--~-~_,...;;,..,.....;;-.,... 

PATI ŞIFAVI TEMiN EDER 

İstanbul Belediyesi · lıanlan 
Tahmin İlk 
bedeli temlna~ 

1 

1390,00 104,29 İstanbul ı ıncl yatı okulıı lçln alınacak .sedyağı, tereyatı, 
zeyttnyatı ve ıeytln tanesi. 

675,00 50,62 Çocukları Kurtarma yurdu için 250 metre kumaş. 
Tahmin bedellerl ne llk temlna' m.lktarları yukarıda yazılı mevaddı gıdalye ve lcwnat 

satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eblltnıeye konulmuştur. Şartnameler zabıt 'ft mua. 
meltı~ müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 29/2/940 tarlhll Perşembe günil saa\ 
a de dalml encümende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektublnn 
ve !>40 yılıma aid Ticaret oduı. vesitalarlıe ihale günü muayyen saatte dalml encil -
mende bulunmaları. (1163) 

EKZ MiN 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlurda kullanılır. Her EczanedtJ kutusu 50 kuruştur. 
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