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l·ıııA orunma Viborga. almak 
_ için :tNKı bin 
Ereğli kömür havzasında iş kifi. salcbrayor 
mük lZ . ~. t . d . k Sovyetler Finlindiyada penaneli e e J ıge ıne aır arar kızaklarla da taarruza başladılar, dün 

mer' iget mevkiine girdi 11 Sovyet tayyaresi daha düşürüldü 

ll:oordlnasyon heyetinin telrJlf ettiği kararların 
bazı tadillerle mer'lyete konuımaJ&rı 

Beyati Vekllede kabul ve tasvib edildi 

~ clolctor Re/ile S•.,.ı.. 
Ankara n (Jluaual) - Eı-eııı ttmıGr mUr bllftUUlda bir lllbf birtilt lbdul. 

iavıumda)d istfhsalltm arttırılmuı Jçln havzada fatihuılin tanzhnl, kok ltoklan 
İcretu it mükellefiyeti teıisl, Erelll ta. (Dnuu 8 ind •JIMa> 

Çörçil Kamarada 
ifşaatta bulundu 

Çörçil geçen Kanunda Nelson saffı harb gemisine torpil 
isabet ettiğini, Almanlann hadiseden haberdar 

olamadıklarını ve geminin tamir edildiğini söyledi 

BIJJI '8fln 
tetekldlrlerl 

Ankara n <AA> - RiJuetl • 
allmlıur umumi kltlblflJndea: 

ReWclmhur fmaet İlı&ıl. llalJI. 
nlerinha •Jdzfnd Jl}d&dlmO m!l· 
nuebeUle HaıkevJm ve Parti mtl
mwillertnden aJdıJrJan kutlama 
bl.llılık duygulanm bilclirm tel • 
lf8flardan çok mltehusls olarak 
kendilerine tefekldlr ve maftffa • Amerikala gihttılli Kııılhaç mctıwb1can Fin ~nnı tGf1110"l41' 

(J>nwı a lneil 18)fllida) Helainki 27 (Finllndiya resmi tebll - taarruza devam etmifttr. Alır zayi~f a 
~~~~~~----~"'*"' ği) - Dilfman Viborgun ceııubundaki a- tardedilmit ise de muharebe devam c -
·--.. ---·-···-··-.. ·- dalarda ve Kareli berzahının merkezine mektedir. (Devamı 8 iDd sa)'fadu) 

Sulh için 

Welleı Romadan ayrılma
dan önce lngiliz, Fransız 

"' Alman sefir/eril• 
görüştü 

--=-------=-------------------------.:~ 750.000.000 aded 

Eski on paralıklar tedavülden kaldınlı1or, yeai 
basılacı k on paralaldsr bronz olacak 

Halen tedav1llcle ı.uıunan Dibi 811ri bu "buluta aJAkadarlara icab eden emlJ'o 
10 ~ yak•Nla p~an 1caJda • ler1 ~· 
nlacaktır. Maliye Veklletf bunların ye• Yeni 10 paralikların bir iııdar • 
rini tutmak üzere yeniden 150 bln aded dan kolayca ayırd edilmesini temin için 
10 paralık bastırmağa karar vermlf ve (Devamı 1 ind IQfiMla) 

[ 
''Son Posta,, muharrirleri Erzincanı J 

ikinci defa olarak ziyaret ettiler 

Dlla dr iki Alınaa lahlelbahlrl batırıldı"' bir\ 
· Alaıan Daoura tlah• nıllsaatJrB edildi 1 

Felaketten iki ay sonra eski 
Erzincan ne halde? 

· T.ondra 27 (Hmust} - .a.hriye na-isini bugün Avam Kamaraama aneder ! 
an ÇQrçU. babz:Qeaia.:ı.Qa İQCiliz lira- kea. mühim beyanatta buhmmuştur. 
ıı oJarak teabit edilen aembolik bütçe- (J>enmı 3 tindi tııaJfada) 

-· ......... 1 •• 1 1 -·--···-······-·· ..... ' r El T 

i Hain 6ir ı.oMı .z.lselede ,..,,,,__ .,. Malatya lttıatanainde :J i oi •irlP telrrar Enin~ dinen 6ir oataııdat, eoinin enlraı altuwl11 

Bekôr amele ve esnaf 
için gardlar açılacak Wellam IOll W,. renü 

Boma 2'I (Hususi) - Amertb harieiJW 
m6stepn Sumner Wellet, bu pce fmt. 
re yolu ile Berllne hareket etmiftir. 

( Dnaaı 3 tlncii n.1/falllı) 

lngiliz tayyareleri 
dun de Almanya 
Ozerinde uçtular 

Ber!ine be1annameler 
abldı, bir ln~liz 2 Alman 

taryaresi düıtii 

L. =-~~ ""-=:::"_::'~-~ • 

Londra %'I (Hu.sual) - 1nıUtz tana
teleri, son H uat içinde mOhim hava ı... 
liyetlerinde bulunmUflardır. Adam göa ~lanM li1dikt.tl ıotıra .buf'ada bq cam• c5Zcltl. Onlara MI ••• 

Dün gece, son bet gün zarfmck dördün- bu- mezar tlCIJ)aJl'M, "'-dim. ceucıbını ~i. 
etı defa olmak üzere, İngiliz tayyareleri - 1 - mifıer H Erzincan askeri orta mektebinin 

'

Alman arazisi Uzerimie muvaffakiyeW u-l J'eoJıollar, §ehrin Trabzon pesi isti- önünden bqlıyan bu yol hem kıflalara, '°""" J üei ..... , lmutiade ... edilıppsjnj tava,. et- 1 (Dn- 7 .. ..,.. .. , 
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Z Sayfa 

Her gün 
Harh karşısında 
M~s' uliget bahisleri 

Ekrem U9aklıgU _ 

M acaristanda çalışan ecnebi ga -

zete mubabirlerı birliği geçen -
lerd.e Budape;tenin Panonnıa otelilldc se
nelik ziyafetini verdi. Sofrnnın etrafına 
hepıen her memleketi temsil eden 40 • 
dan faz!:ı ıazeteci toplanmıştı. Ziya!e -
ün sonunda Macar senatosü. azasından 
Bay Gaza Cüllö: 

- Diplomasi ve ıazetecilik mevzuu 
etrafında bir konferans verdi. 

Bay Gaza Cüllö ~imcli scna•o ;;~ın
dnndır. Eskıden diplom.:ıt olarak mcm • • 
lcketini muhtelif toplant!1 arda temsil et-

1 mış, daha eski zamanlarda da gazete -
ellik yapmıştır ve m~tbuat ile alcikasını 
elan nıuhafaza etmektedir, demek ki, 
diploması ve gazetecilik mevzuu üze -
rinde söz söylemekte ciddi bir ımlahıyC:te 
maliktir. 

Bay Gaza Cüllö'nün verdiği konfe -
ransın metnini okumak mümkün olma
dı, fakat kuçük bir hülfısasını gördüm. 
Şöyle demiş: 

- c Vaktile hükmettil.ler1 inscnlann 

Bir taraf yüksr.'.mek istiyordu, yük -
seldikçe kendisini daha büyük bir hırsın 
t şi~inde buluyordu. 

Öbür taraf is(' karsının kuvvetlenme
sinde kendim için tehlike sezıyordu. Sez 
dlği tehlikeden korkuyordu, daimi bır 
şüphe içindeydi. 

Renk renk kitablo.nn ihtiva ettiği bin
lerce vesikayı dikkatle okuyunuz. An -
}attıkları günlük hildisckrden sonra sıra 
hükme vardığı zaman yazan diplomatın 
kaleminden zehir dam as•nın akmış ol -
duğunu görürsünüz, zehir ösmla da'1lla 
birikerek bir göl oldu, göl rı trı •n tahav
vül etti ve işte şimdi yalnız aliıkadarla-

d gı~ ·ı belki bütü n dünyayı tchdid c -n e , 
b . angının karsısında),,. .. 

den ır Y k ı tehl"k · 
b. ·1anından ço evve ı eyı Har ın ı . . b 1 . 1 ma zem Lnı azır amaya 

sezmiş, bır an aş · 

SON POSTA 

-= Harb ve sulh -Bes·mli lllakale: 
~===~:!.=:==:....::=========--=---------------------------------

Şubat 28 

Hususi liselerin 
resmi le ştiri 1 mesi 

düşünülüyor 
Hususi liselerin teftiş edilmesi için 

Maarü Vekiı.leti tarafından seçilmiş olan 
müfettişler komisyonunun bugünlerde 
şehrim.ize gelmesi beklenmektedir. 

1 

Bu komisyonun hususi l iselerde yapa
cağı teftişlerde takib edeceğ~ hattı ha -
reket çok mühim görüldüğündan Maarif 

1 Vekili Hasan Al.i Yücelin bizzat bu i~le 
alakadar olarak orta tedrisat müdürlüğü 

. va.sıtasile bazı direktüler verdiği öğre -
nilın iş tir . 

Sulh ve sükOn milletlere saadet verir, ferdleri ise ra-
havete alıştırır. . 

Harb beşeriyet için bir felakettir. Fakat ferd için karak
terini ölçecek bir mchenk taşı teşkil eder. 

Yüz binlerce 
lirası olduğu s~ • 
nılan. hatta mil -

i STER 1 NAN, IS TER iNANMA' 
Bir gazete İskandino.v devletlerinin Kopenba~dn akdet-

b il k-,..,k dcvlctlerın bu mı.ı
tikleri k:mf erans münase et c u~.. . . . retmi . 
harebede uğradıklan vapur zayiatının listesını neş . 

Norveç 91,000 ton 
İsveç 67,000 > 

Yunanistan : 61,000 > 

Ho'Andn 58.000 > 
Danimarka : 52.000 > 

İtalya 20,000 > 

Japonya : 12,000 > 
. b ttll r demiı:... fıkra51nın başınr,ı. cZavalh bi 

Gemı kay (' e • Y'I k d 
taraflar, ba~lığını koymuş, her batan vapur §U a ar ser-

~aye, ş,u kadar da can kayıbını ifade eder. Kendilerinin hiç 
btr sun u ve taksirleri olmadığı halde bu kadar kayıba uğ
r~yan bit~ra! de_vletlerin vaz.iyetleri refikimizin söylediği 
gıbi gerçeıtten bır zavallılıktır, fakat öbür taraftan ıermıı
ye kayıbı her zaman telafi edilebilir, can zıyaı ise nihayet 
devlet başına üstüste 50 kişiyi bulmaz. fakat bır de bu bi
taraf devletlerin bir tecavüze uğramış, yahud da bir harbe 
silrilklenmiş olsalardı bu dakikaya kadar uğramı7 olabile
cekleri kayıbm azametini düşO.ıdlnüz, binaenaleyh blitün 
bu vapur ve can zayiatına bu dakikaya kadar olan müddet 
için biz bitaraf1.ara rnea"ud sıfatının daha yakışacağına ina
myoruz, fakat ey okuyucu sen: 

i STER i NAN, 1 STE R iNANMA! 

• 

J "-------------------------------.;__--------------...-....~ 

Diğer taraftan bazı alakadarlar ara -
sında şayi olan haberlere göre; Maarif 
Vekaleti hususi liseleri resmi lise'ere 
kalbetmek tasavvurundadır. 

Bu tasavvurun kuvveden fiile geçiril
mesi bir zaman mesalesi olduğundan Ma
arif Vekflleti hususi liselerin vaziyetle -

I rini çok esaslı bir şeki'de tetkik ve teftiş 
etmeği !üzumlu görmüştür. 

Bütün bu tetkikle!'i icab ettiren sebcb
lcrin başında bir müddet evvel kapatıl -
mış olan Okullar Güneşi ile ondan evvel 
kapatılmış olan Bakrrköy Bezezyan 
hususi lisesinde görülen bazı uyguııı:.uz 

hareketlerdir. Bununla berabe:r İstikl~l, 

1 

Boğaziçi, Şişli Terakki gibi hususi lise -
lerin de resmi liseler yanında gerek ted
risat, .gerekse inzibat noktasuıda yeı a
lacak kadar mükemmel bulunduğu ala -
kadarlann dikkat nazarından uzak kaç -
marnaktadır. 

Bu itibarla hususi liselerin içerisinde 
bir kısmının mem ~eket maarifine haki
katen faydalı hizmetler yapmakta bu -
Iunduğu da alakadarlarca teslim edil -
mektedir. 

Pek yakında tefti~lere başlanacak olan 
hususi liselerin haki~ vaziyeti. bu hu -
susta bu işe tavzif edilmi~ olan komisyo
nun vereceği rapordan sonra anla~11a -
caktır. 

lstanbu da yeniden 7 5 
mekteb binası yapılacak! 

TAKViM 
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80.N POSTA 

·~· 1 

Milll Şefin 
teşekkurleri 

Romanyadan Almanyaya gönderilen ıva1purlarım1 ızın yaba1ncı kl~~1~ı::,: ::ı,.,, .. 
d d· ı . su ara se er yapma arı dolu ajamını memur etmiştir. 

aı a maddeleri Polonyada yağma e 1 mış menedildi Milli Şahn lzmirlılara 
e Fin mücadelesinin 

ehemmiyeti 

E 

Ankara 28 (Telefonla) - Türk va- iltifatları 
larıBükret 27 (A.A.) - Alman demiryol- daki Polonya arazisinden sevk.olunan purlarının bundan sonra ecnebi sula- Ankara 27 (Hususi) - Şehrimiz- E' :::!ya he::!e:1np::1;a:·~:: 

Yazan: Selim Ra111t Emet 

tıınmnt Wldürlüfü, Romanya dem!r- mallann nakUyatı yeniden haleldar 01 - rına sefer yapmalarının menedilmesi- de bulunan İzmir belediye reisi ve ya gitmekte oldutunu, bu aütunlarda de-
~ wnuın müdürlülünden Flens - mUJtur. Çünkü Sovyet Rusya- Romanya ne karar verilmiştir. Yola çıkmış bulu. villyet meclisi azalarından mürek- ıaatıa ip.ret etmltt.lm. Bu, bir kehanet de-
le We~~ -İnder ve Wamemun- hududunda idin Orasem'den Polonya ~ nanlar, geri döneceklerdir. Karar bü- keb heyet, dün akşam RC!'!sicümhur tııdl. Ahvalin seyrinden huıl olmut ıaret 
1reJ:~e dinavya ve Baltık memle- rfkile transit olarak sevkolunan e~ ~ı- tün vapurlarımıza şamildir. Vapurlar- İsmet İnönü tarafından kabul edil- aar1h bir intıba ldl. Kaldı tl Phılerln Dlslat 
.. _ ...... ı.u Yapılmakta olan her türlü em- re gibi gıda maddeleri yağına edilmiflır. mızdan ecnebi lima!nlara gı'tmek mec- mi§ler ve iltifat görerek yenıel• kendileri dahi bu lüzum n l&l'Ul'etl alda-
... •--uyatuıuı 27 ş d mıyor, lcll bir yardım yapılmadıtı takdirdi 
l>aren tatil . u'!>-t tarihin en lti- Berlinden Bukovtna ve Besarabyaya buriyetinde olanlar. ancak teşkil edilen alakonulmu§lardır. mutanmetlerlnln nlha,et blrtac; aJ dnam 
birlerin aıı=: içuı icab ~en ted - ihracat tacirlerine gönderilen telgrafna~ yeni komisyondan müsaade almak sure Belediye reisi ve heyet, muhte- edebllecetinl aöyıtlyorlardı. Gayet atır pn.. 
l>uıunan büt-:'- taleb etmi~~· Yolda melerde bundan böyle gıda maddeleriTJI tile bu seferi yapabileceklerdir. lif vek!latlerle temaslanna devam lar 1~1nde, eslci bir aayı tefevvutuna Drll 
tav •wu nakliye gemllerı derhal p 1 · · d n etmektedirler. mücadele etmelı: mecburlyetınde talan ba 

kif edilecek ve bu mallara hilkO.met hlmil vagoiılann ° onya arazısın ~l F d tttçtık mllletın latlmdadından mtıteeulr ol -
lbemurlan tarafından vaziyet edilecek ve geçmemesi ve Macaristan yolil~ sevkedı - ransa a mamat mOmlı:ün detlldl. Nltetlm, bu fer-

bu m~ınurıar, bu mallann bqka tarikJe mesi taleb olunmaktadır. .. d 1. Sulh 1·ç·ın çalı~malar ;vad bJrçolı: memlelı:etlerde aU1 •da bulur 
le\rki iınklnlannı araştıracaklardır. Bu yeni hldisenin Almanyada liiyuk propagan 8 nazara 1 'I libl oldu. Tl Amerika ve Kanadalardan ta1-

Cernautt'den alınan haberlere göre Ro bir memnuniyetsizlik tevlld etmiş oldu- .hd d·ı· (Başfarafı 1 ind •7fada) J&Heller yola çılı:tııar. Uzattan yatından 16 
lbanyad Alın 1 as e ı ıyor nWlü ve mllh1mmat aevlı:lyatının bqlamıf > an anyaya Rua işgali altın - lu beyan edilmektedir. Welles bugün öğle üzeri Amerika sefa- YeJ& baflamak tıaere bulundutunu blldlrell 

1 d 
Paris 27 - Meb'usan meclisinde, san- retinde §erefine verilen ziyafette hazır haber utnalı:lan ata aola J&lm&;va Dqla-

n g • ı • t 1 e d •• e sür iatizahlannın müzakeresi sonunda bulunmuştur. Müsteşar ziyafeUen evvel dı. Berıün. bu cephede bir Jı:aJınn:: ft e. 
ı iZ a yyare erı un Daladye beyanatta bulunarak siyul fi - İngiliz büyük e!ıçisi Sir Percy Lorraine :ı:::::.:i:.::;ı:a h!:"!:: be:. 

Al ı 
kirlerin matbuatta tamamile serbest ola- ve ziyafeti müteakib de Fransız büyük dut. raut. bir müddet sonra ıördilk ld ah-- • d t ar rak çıkması için sansür müdürlüğüne der elçisi Poncet ile husus! surette yarmıpr vaı bunun at.sidir nn cepheelnln milcadel• manya uzerın e uç u h~ emir vereceğini söylemiş ve yakında saat görüpnüıtür. prtlarlle istinas peyda etmek lmlı:lnuu ba.. 
bır propaganda nezaretinin ihdu edile - Alman büyük elçisi von Mackenzen ile, lan ve artık Fin müdafllerlle musavl döTill 

.ft\1r c .. .ıw ... , bildf.....,.; .. tir . . . . aeviyealne gelen Kızıl ordu, aayı tefentlk.'1 (Bqtanfı ı lnd -~) Parla 2'I (A.A.) - Dün gece er.. bll,OUI> ~"" ~~ • Welleı şerefıne bır çay zıyafeti vermişUr. b"a'"dı B e-
- Gece Zürih h k t t · 1 w 1 balı:ımından atır ba.mıaya ...,... . ıı. y 

IUflar Japarak, Heligolan'1 Şimal denızl faaliyet havada olmU§tur. & & G • ' e are e e ml§ 0 an e - tlşmiyormuş gibi Finlerde ilateııt bir at 
:te Baltık aahilind ki Al ' üsleri üze. Alman hatlan iizerinde iatikşafta bu - eDCJD gence les, burada Amerika büyük elçisine b;r mal2eme fıkdanı bqgöat.erdl. Bvvellerl, :nrı-
l'bıde fatilqafta ~ ~ lunan Fransız tayyareleri salimen ilsle- k •• ' • gün misafir kaldıktan sonra, Perşembe ıandlyaya ber§eyden evvel aaterce yardui 

B unmuı . • dald irine dönmü§lerc:Ur. Bir cPoteı; 63. tayya- arşı mucadelesı ' günü Ştutgart yolu ile Berline gidecek - yapıJma.sı iltizam olunuyor ve en btlytilı: DO~ 
. u UÇUflar sayesinde, Helıgoland resinin düştüjü hakkındaki Alman id _ ' tir. aan, bu cihetten görfiltıyordu. Meler b1ça -

Alınan hava üslerinin Baltık sahillerine di dofru değil~ L d ff ,. re ırınıertn top ve ttıfet mermileri de tl!l 
llakledildikleri tesbit olunmuftur. ~ ketif ta~areteri de büyilk btr or alifaks dün Wellı ın beyanah derecede mevcud buıunmuyormut. ı.onme. 

İngiliz tayyareleri Berlin üzerinde de faar t - te-ı-1-dtr Oksfordda bir nutuk Sumner Welles bu sabah Romadakl A- dalı:i Pln alyaaı mtlmeaslııtlJnln btltiln me -
.. ,. .. _,_ • • ~ ıye goa A~W o M 1 de merikan aa7 .. tecilerini .kabul a+. .. i.+ı. deni cihana kal'fl ytıUelttıll buna dair o ~--., §ehrin ana caddelerıne ve çıvar Akpm ve gece §imal ve doğu - fimal ıoy e 1 •- . --~--· lan ttabh hitabından, ben, phsan kılardım. 
Dıahallelerine birçok beyannameler at - mıntakalarile Parla bölgesinde alarm lşa- Wellea, muhasematın ~tıli hakkında Bani Ftnlandlyaya ıönderlldllt .söylenen b 
ftıl§lardır. reti verilmi§tir. Dün aJqam hava dafl Londra. 27 (Hususi) - Hariciye ~zın ~ereler cereyan ~p. etmiyecefi yareler, toplar, ttlfelı:ler nerede? . 

Bütün bu uÇUflar esnuında İnglllz tay toplan iki Alman tayyaresine karp faali- Lord Halif~ Oxfordda bir nutuk soyli- sualine menfi ce~ab ver~ıştır. 1 Karel;va berzahında geri geri gitmeye meo 
Jarelertnin hiç bir mukavemete maruz yete geçmiştir. Alann verilmemiştir. Zi- ~erek, bugunkü harbin sebeblerini tah- .. Wellea, Mussolıni ve Cıano il~ !aptılı bur olan ve bu gidişin bir facia lle nihayet 
kaınıama bilh dikkate ga _ Parla halkı dafi toplan faaliyete ge - lıl et.mi§ ve tekrar İngilterenin harb ga- göril§!nelerden ve İtalyada kendisınc gös I bulıı.bllecetinl hisseden Finler, flmdl aon ?>lr 

. 'an 
8888 

pyan ra z sıtmakJara girmektedir. yelerini anlattıktan sonra, demi§tir ki: terilen güzel muameleden çok memnun defa daha avaz,leriıı: yükseltiyor ve yardım. 
l'lilınektedlr. çer geçme bi bah kar al • - Bugün yapılmakta olan haklkl mü- olduğunu bildirmiJ ve mülAkatın kendi istiyorlar. Bütun vadu vaidlere ratmen 14' -İngiliz tayyareleri bugün de Heligoland Buna multa 1 18 a ıı arın ve . . . . . . . yed bu yardım yapılmaz ve;va zamanında 
,n.___ nr ... f 1 .,1 dı •• n-ı•tir Filhakika Alman tayyarelerin- cadele. eski ıle yenı arasında defildir. Bu vazıfesi içın çok faydalı olduğunu ıl've tt e••• b hal du··nya e.ı.a- um"-•-.a;erlnde iat.IA9"" u~cı an yapmırar r. &&.U•U<J • • • • ye }m _..., u , uLau .......y-

8u u ıara tirak eden tayyarelerden den müteşekkil bir grup Fransız toprak- m6.cade~~' gencıı;ı gence karşı açmış 01 - etmiştir. . . . slnde gayet hazin bir ukde hasıl edecektir. 
L._, ç~ ~ . . Iarına gırm· ekte idi. Tayyareler tardecül- duğu mucadeledır. Welles, Berlın. Pans ve I.ondrayı zı - Fin müco.dele.s~. tali blr cephede tarlll&lmıt 
~ üssüne donmemıştır B ·· )t" h b. ı· · tt A 'k d"' d • mi§.5e de bir tanesi Parise doğru ilerle - ugun u ar ın ne 1ces1, muasır me - yare en sonra merı aya onme en kuvvetlerin tabiye bakımından glrlştıtlerl 
. ~ tanftmı bug(ln saat 14 e doAru k istem1t ve derhal tehlike lfaretl...., dem,.t üzerinde fiddetle hi-edilecektir • .Mu.-olini ile tekrar müWd olması muh- bir ukerlllı: f&fırtmuı mah17etlnde dell1 -
«Sa bir ıngiliz tayyaresi, Firth-of-Forth .. -ir Bu alarm yeni yılın ilk teh1tke t.titball. pnç!iji bolmak lstfyen ÇJl • temel oJdufunu ihsas eylemiftir. dir. Orada. b1r m.Wetln bayatı menuabahl-

'11dannda bir Alman bombardıman tay- işareti 0imuttur. guılann ellerine bıralrmımabyıa.. Roma tlmidvar :.; :U8:t ı!~ıe da:,:ıı:.:=~ ~:.~ 
Yaresini d.iifiinnüftür. Brilbel 2'1 (A.A.) - Bir Alman tay - o 1 t 1 b• h b Roma 2'1 (A.A.) - Royter: ta7betmek tadar mOhtındlr. Q8nJı:tl lfln bir 

Diler bir Alman tayyaresi de öğleden yareli bu aabalı mflteaddi.i Belçika kby- r aya 8 1 an ır 8 ere Boma atyad mahfellerl, Welleaüı bu parça da umumi 1Umad 1le &lllı:ul YU'CIJr. 

IOnra Northumberland Nhilinde dütti • leri (17.erlnde alçaktan UÇIDUf ve 80Dr& ge göre b•ır den•ız ziyaretinin milsbet neticeler vereceli 0- 5.fU,,. ı f'D ,,,.. e,,,,_.(1 
l'WınütUlr. ri ctanmilft'".ır. midinin yerinde oldutu fikrindedirler. ~ 

Çörçil Kamarada ifşaatta bulundu muhar8b8Si 0lmUct Cuma [& ıll Berliade bet. tmpara~~lufunu hukukan tanımalı 
Y Berlin %7 (Husus!) - Amerika hart • tacil etmeaınuı muhtemel bulundujunu 

Londra 27 (A.A.) - Reut.er ajansı ciye müstef&rl Wellesin Cuma günü Ser- istihbaratına atfen beyan etmektedir. 
bildiriyor: line muvualatı beklenmekteclır Dijer taraftan News Chronlcle'in Bo-

(Baıttuafı 1 imi a,W.) 1 gösterdiğim zaman, yüzl~ va~~n Almanlar Petsam~ açıklarında ce • Hitler tarafından kabul edil~k olan ma muhabiri, fU haberi veriyor: 
N . bat1nldığı ve binlerce kendi denizcile- reyan eden bir denız muha.rebesi es - Welles, öğle yemeğini de Führer ile bfr. İyi malCimat almakta olan mehafllden 

15 •zır, harbm ilk 4 ay içinde en az rinin öldihilldüiü zem.andan ziyade nuında iki Alman gemisinin battığı likte yiyecektir. verilen haberlere göre Bitlerin Wellcee 
len~an 4eniza~t~ının yani ~ müşküllt çıkarıyorlar. Binaenaleyh İn- hakkında ortaya bir haber çıkarmışlar- WeUes aynca Göring ve Ribbentrcıp bir csulh pllnı• tevdi etmesi muhtemel -

tı mevcudünün yarımım tı • giliz hiikUmetinin bütün bunlardan U· dır. İngiliz deniz makamları bu ha - ile de görüşecektir. dir. Bu plAn mucibince ufak bir Polon-= olduğunu söylemif ve bu ayni sanmaya ba~lımııt olmasına hayret et- berin İn0illz gemilerinin mevkii hı*- Roma 2'1 (A.A.) - Dally Telegraph ya wcude getirilecek, Bohemya ve llo
'leni et içinde Almanyanın ondan fazla memek llzımdır. Bizzat ben de artık kında mal<ımat istihsali maksadile ya. gazetesinin Roma mubabıri, Wellesin 1- ravyaya muhtariyet verilecek, lpt6dal 
6u h~ltıyı hizmete .koyabilmit olduğu bıkmaya başladım. Şunu tereddfldsüz yıldığı kanaatindedirler. Bahriye ne • taıyayı ziyareti münasebetile V&§ington maddeler ve müstemlekeler Almanya için 

Çö ç zannetmedilinl illve etmiştir. olarak kaydedeyim ki, bitaraflant aid zami Almanyanın bu merakını tat - ile Roma arasındaki iyi münasebetlerin nisbet dairesinde tevzi olunacak ve """ 
ilet rçu. ~gnetik maynlere. ka1:'1 mukavelelerin tefsirinde bizim rehbe- min niyethıdc değildir. bir nipneai olmak üzere Amerikanın Ha- lihat tahdid edilecektir. 
fıa~ tedbirler a~arak, bu tehlikenm rimiz hukuk! ukalalık değiL insani mü Oslo 27 (A.A.) _Şimal kutbu su- .. __ ............. -·-... ·---· .... - ................................ -. 
~r edildiğini soyledikten ve Alnum- talealar hikim olmalıdır. lannda İnglltz harb gemilerile Alman 
.. ~11' aillhsız g~.lere karşı ya~ık • Nazırın bu sözleri fevkallde allaş • harb gemileri arasında bir muhmbe Sabahtaa Sabaha 
tlrdif ayrt insani mucadele~ tıebaruz et lanmıştır. . vukua gelmiş oldu~ dair ortada 

_ ~n:~~=~~!1· ka 1 Al • Londra 27 (Hususi) - cVahihi• is- dolaşmakta olan şayialar. fyi maltlmat 
inanı dah şidd tli hücu 1~ bu mindeki 5000 tonluk Alman gemisi, almakta olan mehafil tarahndan kat'! 
"1 arın 8 

11 ebi. m a • bugün İngiliz harb gemileri tarafından surette tekzib edilmektedir. 

t== 1::~yetU:zı :9Jr ~akal~narak. bir İngiliz limmıına ge.. Bu mehafil, Nol'\'eÇİn şimal sahil -

la k he t bbüsü. ğ. tırilmıştir. Ierl ıçtklarındlf hiç bir bahri muha -
n yapı ca r eşe ezece ız. ş· dl k da L-lanan Al .... _ 1ru 1-y olduğunu be an Alman tahtelbahirlerine karşı koy - ım ye a r ya.- man reu.:: vu a geuu....... Y 

lrıak üzere biz de yeni sistem gemile_ f.~ilerinln sayısı, bu suretle 25 e ha. etmek_t_edi_rler_. ______ _ 

tin !nsasına haılamış bulunu}'Onız.• ıg o~uştur. Bunlann umum hacmi Al d JOO k• • 
Jlattb. bıllhare İngiliz ve Alman ya; ~:ıa tona yakındık • r. manya 8 iŞi 

lonanmaıaıtuı kavege ederek. Al- a nmama ıçin kendi kendile - •d hkA 1 
lnanlann a ~ :re~izde herhangi bir rini batıran Alman ~emilerinin saytst 1 ama ma um 0 mu• 
.... ç ise 29 ve umumi hacımleri de 15J bln y 
.,.uhl'rebeye tutuşmaktan korktuklan- tondur Kopenhag 27 (A.A.) - National 
hı w':e bu_ vaziyetin böylece devam ede- Di~r taraftan Fransız cSimoun• Tidende gazetesinin Berlin muhabiri
leg ni soylemiş, Almanların inşa et - torpidosu da bugiln bir Almaıı deni • ne göre. yeni Alınan kanununun tat • 
~kte olduktan iki yeni saffıbarb ge- zaltıs'nı batırmıştır. bildndenbeıt Alma.nyada karahlıkta 
tıs;ne mukabil. !nl'ilterenin beş tane İkinci bir Alman deni it d hırsızlık, kasden yangın çıkanna ve 
~·ettiğini bildirmi~tir.. . _ bir Norveç gemisile müsa7;e:1e::nnet~: ~abotaj suçlarından dolayı 100 kiti 

örçil. bu arada. şımdıye kadar trz cesind~ periskopu harab olm bt- Hiama mahkOm edilmiştir· _ 
1 htu1211 bir hadiı:ıevi de ifşa ederek. lahare bu denizaltıdan eaer g'ın~~e - M •f t • 1 • 
leçen KAnunuevvelde cNelson• fngi - miştir. aan ayın en 
llz !laffıharb gemi~nin bir torpil nett - Ankara 2'I (Hu.sus!) - 2 ncl umumi 
lestnde hasal"& u~adıCFını, fakat Al?nan Har:ciye ea,hu"uk moftsaıiri milfettifllk maarif bqmüpvir!ijlne Bur-
larm dahi bundan haberdar olm~ık - Y- sa Maarif mOdilıil Faik Erdem tayin edil· 
b.rın, söylemiş ve şimdi. gemideki ta- vefat etti mlftir. Erzincan maarif müdüıil Bedri 

lrıiratm tamamlanmış oldujunu ilAve Ankara %7 (Husus!) - Hariciye Vekl- Alulkalı Kocaeli r.:ı:: ~il=l=et 
"Ylemişttr. leti bqhukuk milfavirl b6yük elçi ZJta Kocaeli maarif m e a 

ÇlSrtil mQ.teakıben bitaraflara hiteb Kızıltan diin üpm blb .M~ Ka,.rl mtıdOrH116ne, Kayseri murif 
ide k .!'_. mGdGrfl Turpd Tarhan Gazianteb mil-

re ş8vle demfstfr: dan vefat etmifttr. Cenautl ,_.. ıaen- .-. ..... *'- ki ta-'- ...an-ı.1w1a. 
Bttantıar, leiıdllerlne 9Ulfe1erlnf llmle ~ --.-... nı en ;,w ""~-· 

Ceza kanunu 
Blbaldeld oesa kanuna eemtıe& nbamı baabma kin bir adalet illl:mn 

old•tana iddia edem8)'1L fanan 'cin iddia edeJDeJb ld ba kana lftllDll _.... 
'H terMJeJI temin elmekteD uaktar. Adalet elbaa ne bdar _.. n ._.. •• 
hlene lflesln rirme nawaa .,...._ balJf bJmuı ldDneftl ........ •" ı•ı 
a.e.w.me mlnldlr. Normal n•• ...... elna,et ak'alanmn .,._.. ..... ... 
riimle eea arumda • ..._ leb.IM 4llan larlltaa Jled ıeUr. Kana_.... r..L 
leW IDDalartbr. Onlar ....,..... .......... " _,..... ............. .... 
n ~ tifiliilter. BDa 1f1a de •OJdlddan umw ..... ,_........,. 
eder. Puua adam ild.._.... ..._ ,. • .,.. ,.........._. ~t ..... ..::-

biri - ... -. _._._._ ........ 9'V - •• 
.............. ~- - --- --1a1r ....... 
....... eba&Je& ak' .......... ~ ......... - """'· -
•W.W. .... INirfilld Jdnl ........ ıtM ldflllr elna79& ..... , ..... ....... 

Sa amb utll Mda ....._ ...,.._. ._....... eldal'a balde: - .... tlflr =·de .... lcla ildirdlml• d.ntl aada unemn tarifine dahD eüüı ... 
laaffefe kendini ~ w •ta.la!IP IEQda micırlmln llo7Jlana ip JW1ne lalalL 
!111• .._..1 pe1r1r. Kaan YUl'larıam satlece Dlm " fule& alalbl mü-.. 
basanJu .._... lllme _... e1w ilime mabktm etmek &ibl bir Jerbae iti •· 
nıa ...... 11ıae mbNlr. l'Uat baulalm bir de lçl.imal abamı kenuna ..-. 
1er1 an11r ld .... a..u rejm ........ dQfinebllirler. Onlar itin feri ,._ 
'111', ....,_ ftl'dlr, Kam aaeak eemly•tln Rmami rikian ft emnl7•tbal le.la 

- .-e1ı yaaıtada'. Fena 1&17adlan lı:ilı:linden koparıp atacak, lı:anh bi41ee1en al
laaJet '"""* bir llllAb&ar. tlı:uaad. tlearet ve lı.illtiir danlannı de"etçt slJmlıe&L 
le " ,..ı metodlarla lı:ablt ballne ptiren yeni reJ•mler ~n kütlenin ahllld " 
19&blaal Jmammı tam bir nfum '" lntl7t.ma lt:Ltlamak ıarari elti..,._ dn .. 
knamı temin edeeek lı:ananlarm da o metodla tanzimi lkt1a eder. Ferd " _.._ 
1ft naarlJeSI inanı bir llldla detUdlr. Tatbik abuına pllnee ....a taranan.,. 
dnılaaar. M1Ul ltitinlütln ana tulı mlDt tuar ft mllll enp _..,_. dn .. 
ftlldetl temin edeeelı: Jı:anul şarll•nn da fnd detll eemlJe& meWBe ..... ... 
..... lkundar. &tlll7eellerbnlda n Dok&adald Jı:aaaatlerlnl ............. --
•• ıelmı.ur ............ 
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( , ehir Haberleri ) 
Bulgaristanın Ankara bnynk 

elçisi don geldi 
Tahsilini Galatasarayda yapmış olan elçi : 
''Yurdunuzda dostluğumuzun takviyesine bütün 

kuvvetimle çalışacağım ,. dedi 

Almanyada inşası 
biten gemilerimizi 

alamıyoruz! 
Doğu, Egemen,Savaş gemi

leri harb sonuna kadar 
Hamburgda kalacaklar 
Almanyada inşa edilen Doğu ve Ege

men vapurlarını memleketimi~ getirmek 
üzere bir müddet evvel Hamburga gi -
den mühendis ve mürettebattan mürek
keb beş kişilik bir heyet dün sabah şeh
rimize dönmüştür. Diğer mürettebnt ve 
fen heyeti azaları da birkaç gün sorJra 
geleceklerdir. 

-~·---- ~ -
·-··~ .. ~ 

Şubat 28 

Fevkalade muvaffakiyet 
Bugünkü harpte casusların oynadığı müthiş 

rolleri ifşa ederek dünyayı heyecana veren 

CEBELUTTAB H CASUSU 
- Tlrkçe Sözll -

Filmi halkımızın ardı orası durmaysn d aJgalar halinde 
tebaccnmleri karşısında 

illi ve Al EM O R Sinemalarmda 

2 nci Hafta o!arak 
Uzatıldı 1. 

Sinemalarımızın daimi müdavimlerinin de seyretmeleri için 
ayrıca başlı başına bir program teşkil eden 

LORETT A YUNG ve V ARNER BAXTER 
in yarattıkları 

• 
1 lmaz la Dz 

Muhlf'şem filnli ilave edildi 
Biletlerin aeans saatlerinde tedariki. 

Haber aldığımıza göre, Almanyada ın
şası biten gemilerim.izi getirmek üzere 
yapılan teşebbü.slcr şimdilik müsbet bir 
netice verm~. Alman hükümeti bu 
gemileri heyetimize teslime muvafaknt 
etınif, fakat emniyetsizlik yüzünden ge
miler yola çıkanlamamııtır. Doğu. Ege-

men ve Sava§ gemileri harb sonuna ka- ~=~==~ggii~ii~~~~=~~~:iii.'ii:~~~ii~~~~~t 
dar Hnmburgda kalacaklardır. Gene Al-

Bulgar büyük elçisi Sirkeci istasyon unda kendisini kcrfilı1111nlar cmmnd4 
. Komşu Bulgaristanın Ankara büyük 1 c- Şüphesiı ld çok mQsaid karfllan
e1çiliğine tayin olunan B. Sava Kirof dün mıştır> cevabını vermi§tir. 

man tezgahlarında yapılan gemilerden 
Şalon da Almanyanın Rostag limanında 
bulunmaktadır. 

Bu gün mtltınelerden itibaren 
2 bOyUk film birden 

Damgalı Kadınlar 
Bette Da~s'in yarattığı günahkar 
ksdııılann tıcı hayatlarını ·ve din
mez ızbrapları'lı yaş ıttıgı b yUk 

FERAH-AZAK 
Sinenıalarıııdıı Hyni zamanda 

ALEK 
( ZORAl<i HAVDUT) 

sabahki ekspresle zehrimize gelmiştir. 1 c- Yeni kabinenin harici siyasetinde 
Sefir Sirkeci garında Bulgar konso - bir defiJiklik olma.a ihtimali mevcud 

Tiftik ve yapak 
ihracatçılar birliğinin 

dunku toplantısı 
hayllt faciası M----------------. 'J nrkçe sözJO ve taklidli şalıeserin-

AZAK FERAH de size dllnyamn bntnn dertlerini 
losluğu erkin~ dostları ve gazeteciler mudur?, • unutturucak neş'e vo inşirah vere-
tarafından karşılanmıştır. Sava Kirof c- Kat'iyycn b6ylı bir ıey dilJünille- Tiftik ve yapak ihracatçı'ar bırliğin .. fo Siııemalımııdıı aynı znmanda 1.!ek kulıkuba arla dolu emsalsiz film 
kendisi1-e görü§en gazetecilere: mez Sulh ve ebedi dostluk.. ben memle- dün öğleden evvel bir toplantı yapılmış, 

c- Seyahatim çok iyi geçti. Ttirkiyeyelketimi temsil etmekle §el"ef duy~~ bu toplantı~a birlik ~dare me:lisinde bu- Dun matbuat aleyhine açılan 3 .,A -
tayin edildiğime fevkalade memnunum. ~?unuzda ~~uzun takvıyesıne ıunmıyan bırçok tacırıer de ıştıraıt et - davaya birden bakıldı ultlmdea Korkmayanı 
Bu b . . . b" "ftih il . t.., .. ,171•1 butun kuvvetimle çalıp.cağım. Bu d06t- mişlerdir Dünkü toplantıda yapak gibi Kan d Yd enım ıçın ır ı ar ves esı ~ . · h • • .. _ ,_ ı d .,... DD 8D mayan 

h • • • • luk ve mütekabil itimad g-.ın geçtikçe tiftik ihracatının da bir müddet j in Afrodlt da~ndan çı ..... n nqr...,a a ... -
eder. Çunkü lıse tahsılımı 27 sene evvel fazlalaşacak ve llÜ.ratle artacaktır.. menedildiği hakkında Ankar· dan ç larmdnn ftçllne dün ullye e ncı n 7 ncl ce- Amerikayı dehşetler içinde bıraktm 
İstanbulda Galatasarayda yapmıştım, de- cBeni karşıladılh ....... çok tec:ckkür ede f nl 

1 
b. . . a . . . te.le za mahkemelerinde bakılmıştır. Bu dava - Gangsterlerin bayatı 

ı..+ır . . trt~ -. • • o a ge en ır anır tacırJert! bildırılmış, lar .sıraslle fUD}ardır: KARA ÇANTA 
m.,.. · . . . . run. Ötedenben büyuk ve samımı bır 1 bu hususta birçok tacirler fikirlerini söy- Biııncl dan.: vaıa. NO.rett.ınln bir yau -

Bir muharrırımwn, Balkan antantı sempati duyduğum 'I'ilrk matbuatile dai- lemif!erdir. sından dolaJı. Akşam ıazetesl neşriyat mü-
konseyi tarafından son defa verilen iktı- ma temasta bulunacağım.. Tacirlerden Ticaret Vekaletine sor _ dürü Şcv!tet Rado ve muharrir Vl-NQ aleyh 

sadi mahiyetteki kararların dost Bul~a Sefir dün f.stanbul konsolosluğuna ei- madan ecnebi memleketler~ ihracat tek- lerıne açılmlftır. Menuu, rüyet edllmekt? 
olan Afrodlt davası n mahkeme ltararı 

ristanda ne şekilde karşılandığı sualine derek orada kalmqtır. Bu akşam Anka - lüinde bulunmamak hususunda taahhüd- hakkında m.tU.alea dermeyan etmek. 
değerli diplomat: raya gidecektir. nameler almmıitır. Vil!l Nurettin, bu auotan dola71 matbuat 1 

Avancık sahillerinde 
serseri bir mayn 

Toplantıda tacirler tiftik ve yapak ih- kanununun S'l nci madde.sine teTtitan m:ı.h. 
racatına konulan memnuiyetin kısa bir kemeye verilmişti. 

kaçag"' ı yakalandı zaman .süreceği ve Ticaret Vekaletinm Kendlsl, .orausunda mnzuubaht yazının 
Azıh bir hapishane 

'1:\-...___ 1n · t d d h"l ld • h 1 AfrocUt da't'&Slle allkalı olmadıtını, çocuk 
İst bul . _. .. d" 1 .. ~; ~ .nw.- ve gil ere e a ı o ugu . a - . ta ll"''· t .. M ... t aoyled.1 

Ayancık limanından mıntaka liman an emnıya. mu ur u6 ... memıu- d b- _ ah . . r .. . terb'yesıne a ...... e ~ · 

reisliiine gelen bir habere göre, e.vve!~i ~~ d~ azılı bir 1hııpisbane kaçağını ya- r:cat:t~ 0:!:r ~;:::.e g~~şifi~z~~s~~; ll M;~~~~:· :e~::~tınR~:~~ =e~eul~lı~ 
,an Ayancık sahillerinde serserı ır ~ am a muva edeceği kanaatini ileri !Ürmüşlerdir. Ta- madığından waetıerine karar Terdi. 
mayn görlllmüş ve yaka1anarak muhafa-l fa,{ olmuşlardır. · 1 . mahsul . · k' 1 İk.lncl dan· Son Telıraf gazetesi sahlbı 

F . . h cır er yenı mevsım.ıne ya :.a~ı - • _ t 
za altına alınmıştır. ıran, meş ur ıe-- dığ b. d ll .h k 1 ve neŞTiyat mtidurtl Etem zzet Benice a -

h __ 1 __ d ı ır sıra a ma ann ı racına onu an dl -vaya -"--b 1 so ce Inl.Lılll"ın uı . . .. leyhlndey . UQ •"""" o an yan n 
Keır... dı d bJr bu memnwyeü kaldırmak uzere Anka - TeJcnafta BDrhan Cevad lmzaslle neşredilen 

gam a n a 1 b" h .. d v k o• •• 

bıkalıdl raya ır eyet gon ermege arar ver - ve hülA.sateıı cUnlYel\sU.e prof~lerinln 
sa r. ft'Oial dir İhr . t.r .. _ ... K ğ d .. rt ~er . acatçılardan mürekkeb olan Afrodlt romanı e ••uıua verd.lkleri rapor 

Vali, btinye - Bebek yolunu e am Ao _. bu heyet yarın Ankaraya giderek bu hu- kabul edllmeml.t. Ben onların yerinde ol -

tefti• etti neye mahkum .. usta T" t Vek~' u· d" d t b sam istifa ederim. libl bir mana ~ıyan 
"Y diler~k cezaanı s - ıcare GJe nez ın ~ eşe - yası tdl. 

v.ıı. dlin iatınye ile Bebek arasında ya - çekmekte oldu • bil.ilerde bulunacaktır. Etem İzzet, bu yannın Afrodıt dnulle ._ 
pılan yolun ln4aatını teftiş etm1F.ir. ,.., B h . h Dijer taraftan bir müddP.t evvel !Akalı olmaJl]), profe&>rlett ıııue Jollu blr 

S ıl A k 6 L4 ura apıs 1- . • •• _,_d 
1 
... __ 

inemac ar n araya . d b d menedilen .susam ihracatına tekrar mu- taca. en ~t bulundutunu .ııö)'ledl. Bür _ 
bir heyet gönderiyorlar :;sın en ~~-an Gece hırsızı KeDı .n saade edilmesi ve Ticaret Veka'etinin han Cend bmasının da, tendi&lnln müste-

tı . ay evve . ırar .rusam ihracat fiatını bugünlerd.? tesbit ar adı oldutuııu lllve etti. 
JleledlyenlD .sinema bUeUerl ücretlerinde etDUJ, muhtelıf yerlerde kaçak gezdik - d k aı~'--darl b"ldir . beklen • Yedine! cna mahlı:eme.ııi, bu c1het.1n tah-

-pt•ı.1 te~~t .stnemacılan memnun etme- t nih t -ı. .. · . 1_,_...... e ere QIUl ara ı mesı kiki için d .. -
,_ ae en aonra aye ..,.......ımıze ge~...... . arı·s Çeko- • - .. ımayı taııt ett. 
d1lt için aralarında bir heyet .seçerek An - Keğaın nlerde zabıta tarafından mektedir. Bu suretle Mac tan. 'Ö~ilncü dan: Tan gazetesinde vıtan ;ıynl 
braya göndermete karar vermişlerdir. geçe Slovakya, İtalya ve Romanyadan susam me.aeleye tenıu eden ttı yazıdan dolaJl Tan 

Yeni tenzllltm tatblkına dün başlanacak- Tepebaşında yak~lanmış~ e~i ~el~li ol- için gelen teklifler karşılanmış olacaktır. sahibi ve netrıyat mtidtırü Halli L~W. n 
tı, biletler hazırlanmad~ı için bu müddet d~~ halde emnıyet m~du~l~ğüne g~~i- Öğrendiğimize göre yumurta ihraca - muhnrr!r Bablha zetertya aleyhlmnde a _ 

Şehir itleri : 

Baş roller<ie : Bnynk artlıt 

RiCHARD DiX 
ve LUClLLE BALL 

Vahşetin sonsuz intikamı, kahra
manhğın en şanlı zaferleri 

BUGÜN 
Matinelerden ttib:mrn 

ALKAZA.R bq ctın uzatılmı.şt.ır. rılırken §ayanı hayret bır cur etle polısın d h aslı bir ~eki' de organize c;ılmıştı. 
Dört fen memura belediye teflif elinden yeniden kaçmıştır. Fakat, em - tı;:=. a ~ ~ç piyasaı:rcw.n korunmaı:ı Suç: Mahtemenın Te.rdltı karan tenktd Sinemasında 

heyetine vcrilc1iler niyet müdürlüğü memurları azılı mahkO. ~ .ı ih 
1 

vet ~ r bazı teşebbüslerde bu _ !! tezyit etmekti. Matbuat kanununun 21 ve B A Ş L f Y Q R 
. . b km 1 d'" k d. . . ıçın raca çı a - lnct Dl!lddelerlne tem ..tı- rd 

'Caüdar beledlye fen memuru Hulüsl J! mun peşını ıra amış ar, un en ısını l 1 d 8 ı l aa e......,o u. 
• - B .k K- . i d y . i h unmuş ar ır. uc u ar bu iddiayı ~d n J'Ul]&nn pe 

IDbalUıil frn mrmuru Necau ve Sezal, Kadı- eş~ taşta oyıç n e orgm n mey a - y urta ihracatçılan Türkiye yumur- <tıgojik bir mahl-,ette oldutun: a(Y,rledl • Akb k•t b • 
~ fen memuru K1mll yapı Ye yollar ka - nesınde yakalamıt!.ardır. ~ birliği adlı bir 'rkt>ti ler. u - (j a 1 a 8VI .ı: 
Aununa aykın 1n.§&aL yapanlara müsamaha Sabıkalı hırsızın kaçak gczdiiti sıra - ta ihracatçılar . 1 b hşı t A.cıllye altıncı ce d b t 1 b Her dlid~n kitab, frazete, mecmua 
ıa.terdlklert Jdd!a.slle tefti§ heyeUne veril- Jarda. bazı hırsızlık vak'alannıno faili ol- kurmağa karar verm1ş er ve ~ usu; .a da, H&lll Lftttı in za • a ı an u dava aatar. SON POSTA nın Ankara ba-
mltlerdlr. d Jt.., te-~·ı d"ld·~ d b ta b h tıazırlığa başlamı:şlardır. Bu şırket oır m1.f 1 Ura hanın enelce ~kklnda Yertl- y1idir. En iyi kırtasiye malzeme-

0_1 di . . . . f ... t u6 ... Mil e ı ıg.n en za ı u u - f ,. te geçecek lir para ~a.mu ödeyip ödeme. . 
ueıt ye reıa muavınınm te h~eri susta da tahkkat yapmaktadır. iki ay sonra aa ıye · dJIUnln soruıma.'lı için, taıtt edlldt. ... sı mevcuddur. ~--" 
Belediye m.. muavin1 Lttfl Aksoy d1ln 

bul teftı§ler yapmış, D'W!zarlılı:lan gÖ?.den 
ıeçlmılf, Kabatq npur latelelt meydanı. 
nm t.nst amellye&le meşgul olmuştur. 

Alman Baıkonsolosu Valiyi 
ziyaret etti 

Limnnda: 

Denizyolhn Umum M'·~ü~ü r'öndn 
Ankarada bıılunmalcta olan Devlet Denl:&

yollU"ı Umum Müdürü İbrahim Kemal Bay
bora dün şeh"imlze dönmüştür. 

Türkiyenin ve bütün Balkan arın en buyuk ve en güzel lokali 

Sineması Dün r>cnlzyolları İdaresinde kısım şefle-
rinin lştlrakllc umum müdürün riyasetinde K 

lehrlmtıdekl Alman başkonsolosu dün 1s_ 
~bul Val.1.dnt VlllJ'(!t.te zlyaret etmlftır. 

bir toplantı yapılım,,, idareye ald muhtelit apıl b k 9 d 
meseleler üzerinde görüşülmüştnr. .. .arını u a ~am saat a 

R 0 ktör 3 gfin so-nra r"ö'lecek Musam.erei fevkalade olarak 
m~;~:;r~::e~ .. :~:arıs~::~l ~~~ı t~~~lk~~ uhterem Kadıko .. y halk a 

Bir adam kömürle zchi,.lenrikten yapmnk üzere gitmiş olan Unlver.slte lktı . • Bı"n'ncı· l.u· ük . . . 1 n açıyor .. 
sad Fnktiltes! dcknnı profesör Ömer CelAI c; f 

sonra yan-'ı saraç dün sabnh Semplon eltspre~ııe şehri- JEANETTE M y ılmı, Un bily..ık yıldızın ilk renkli muazzam şaheseri 
Bultanahmedde Mehmedpaşa yokuşunda mlıe dönmfü•tiir. ac DONALD NELSON EDDY' . ·ı 

40 numaralı 'l'ürklstan Gençlerblrllğl bina- Prf"fesô!" Ömer ceJA.1 Saraç BulgarJstanın • n in en SOn temSI İ 
sında oturan Osman, kömürden zehirlene_ bllha.c,sa fktLcıadi Taziyeti etrafında tetklk - s E v • ş T V 
rek, ~ay .semaverinin üzerine düşmüş, bu terde bulunmuş, bir kısım sanayi müesse - . 1 ı• G ı• M ı• z G •u• N L E R 
sefer de vtıcudiinün muhtellf yerlerinden sclerl ve fabrlkalan gezmiştir. 

Pro!csl\r ö:ner Celrtl ile birlikte Bulgıırls. OfKK T t 
yanmıştır. H k - re ha.o;tane)e tana gldt>n Üniversite Rektörü blrkaç gün A : 7.dlhıtnıa mahnl kalm • · · • 
osmıın . tedavi ed me uze sonra dönecektir. ~,••••••m> Yannd ~~n c ıçın bu .akşam Gala mQsamereal biletleri lOtfeıı evvelden ıddırınız. 1 el: 6<'821 

kaldı:·Jnı ı~tır. , an ıtibaren matineler : 2.30 - 4.30 - 6.30 2ece 9 da başlar c.•-••-•-r# 



SON PO~Tı\ 

• 
giltere ve 

• 
lngiliz şelıirlerine bombalarile dehşet 
salmak istigen lrlô.ndalı tedhişçiler ·n 

maksadları nedir ? 

·~ 1 

ı Hadi.seler Kırpa:ıda 1 

Çalgıh satıctlar 
cKarar veriliyormuı. b!iyük caddeler-! de iftirak ederler. Belki ele benimle ayni 

de rnenediliyormuş.~ • fikirde oldukları için bu karan vccmir 
Bu bir bilmece olsun, bilin bakayım. lerdir. 

Menedilecek olan nedir? Yanılmadım, yanlış yazmadım. İzah e-
Bilıneceyi kolay halledebilm~ i~in deceğim: 

bir ipucu da vereyim: cNasreddi.n Hocanın oğlu, hoca ne der-
Kararı veren belediyedir. Kararın tat- te, aksini yaparmış. Hoca da, oğlunun b11 

bikine de belediye zabıtası memur ed.i - huyunu bildiği için oğluna bir şey yap -
lecek. tırmak Litediği zaman tersini söylermiş: 

- Seyyar satıcıların işporta koyup i>- - Gell 
teberi satınalan. DiyeceAl yerde, git, dermiş; oğlu ge-

-------·--··-·---·-·-· YAZAN ---··-•••oa••n•-.. -·.-· .. • .. •••-: Bilemediniz. li.rıniş. 
: J B. E i E kil t: - Evlerin pencerelerine çamaşır asıl- - Oturl i Emekli genera m~ r e ~ ması. Diyeceği yerde, kalk, dermiş; oğlu O-

L._ .. _ _::~~-~. _P~~~.!~~~~ ... ~.~~ri ~2.~.~~!:~.~.~ .................. _J ~1::~~!~~e saksı konulmaSL tuı;:~i~dekiler memnu olanın büyük 
8 

rek asılmışlardı. Bunların affı için, 1r - Bilemediniz. bir rağbet kazandığını bildtkl<'rı içm o -O ld Büyük Britanya adalarından landanın Londra murahhası cc.zanın jn- - Di~nciler. Jacak, tek ral;bet kazansın, diye çalgılı 
garbde olanı, yani İrlanda, İngiliz fazından bir gün evvel Çemberlayne bey- Bilemediniz. satıcılığı, çalgılı dilencıliğı menediyor!ar. 

hnparatorluğunun büyük mahzur ve hude müracaat etmişti. Bunun üzerine - Otomobillerin klAkson çnlmalan. Fakat hikayenin nrku.sı vardır: 
derdlerinden birini, belld de birincisini Bames ve Richards İrlandah'..ar tarafın _ Bilemediniz, bilcmedınız, bılcmediniz. cNasreddin Hoca günün birinde eşe -
t k Öylc,,,~se sen so··,,,ıe. gwine bir çuval un yu··kıcmış· , oğlunu da eş il eder. Aanglo-Sakson ırkından olmı- dan birer milli kahraman ve milli şehid - " " 

ka İ Peki ben söyliyeyim, dilencilerin bü- yanına alınış gidiyorlarmı'j. Çaya geldik-
Jan to'.ik İrlandalılar, ıngilizce konuş- ilan edildiler. Dolayısilc de rlandada d 

1
w 

1 
-•· d 

1 
lerı· .,...,man og·ıu ec:eğı·n yularını tutmuş, nıakı be yu-k caddeler e, ça gı ça arUJ\. ı enme - ~ v a raber ayn dilleri, milli edebi - büyu-k tezahürler ve müteakiben l.ondra- d "d , ' 

~ tl ]eri; seyyar .satıcıların gene büyük ead - sudan geçiyorlarmış, hoca a gerı e :caı.-
-1 a an, his, adet ve gayeleri vardır. da ve diğer İngiliz ı:ehırlerind~ yeni infi- k ta 

1 v delerde, çalgı çalarak utış yapmalan mışmış. oğlile eşe tam çayın or sına rlandanın tarihi İngiliz hakimiyetine 'Aklar tertib olunmuştur. geldı"klen' zaman hoca ruvalın bir yana k menediliyor. ~ arşı bir mücadele zincirinden ibarettir. Bu infilakları hergün gazetelerde o - Şaşırdınız her hald~, bizde ne büyiik kaymış olduğunu görmüş. bağırmış: 
Son 800 senede hemen her 30 ill 40 yılda kuyanlar belki İngilterenin yanan ve kav- 1 ela l _ Oğlum çuval kaymadı, sakın dilzel-

caddelerde, ne de sokak ara arın ça -
bir büyük bir İrlanda isyanı olmuş ve nıyan koca bir volkanın üzerinde otur • gılı satıcılar, ça\gılı dilenciler görülmüş teyim, deme, düşmez. 
her isyan İrlAnda':ılara pek çok fedakar - duğunu ve bugünden yarına infilak ede- feY değildir. Bilmem siz nasıl düşüna _ Oğlu dönmüş: 
lıklara malolmuşsa da onları tam bir is- rek h:ıvaya uçacağını zannederler. Hal- yorsun uz, fakat bana bu usul satıcılık, _Baba, demiş, her zaman ren ne dc>scn 
tiklal Ye hürriyctvten ibaret ıayelerin.e buk.i vaziyet bundan çok uzaktır ve İn - dilencilik munis geliyor. aksini yaparım. Fakat bu selcr sözünü 
bir adım daha yaklaştumıştır. l giliz imparatorluğu henüz zannolundu - _Koyun sütile kuru kaymaklı yoğurt. dinliyeceğim. 

İrlandalılara bazı haklar veren ve ıs-/ ğundan çok daha sağlamdır. Bunwı delPJ Diye bağıran yoğurtçunun sesini duy- çuval biraz daha kaymış, suya düş -
lahat vadeden Glfıdistonun vak.tile teklif de bizzat İrUndanın kendisidir. 

1 
maktansa, mandolin çalarak geçen helva .. müş.• 

ettiği bir cHome rule:. layihas;. vardır ki Çünkü asırlardanberi devam eden cının, mandolinini dinlemek; Bizim seyyar satıcılar, dilencrl'er de 
bu, muhafazakarlar tarafından senelerce bunca kanlı .ihtilaf ve isyanlara rağmen - Başın. gözün, ayağın, burnun sa - belki bu sefer ilk defa olarsk söz dinli-
red ve menedilmekle beraber, nihayet İrlandalılar harblerde İngiltere için dai- dakası için <>n para ver! ycceklcr, çalgı çalnuyacaklar, satıcılar 
1914 de kanun mahiyetini alacak, ve {i- ma ordular çıkarmış ve İngilizler!e bir - Dfre dırlanan dilencinin, dınltısını bağırmakta, dilenciler de yalvarıp ya -
mali İrlanda dahil bulunduğu halde, bü-

1

likte kanlarını dökmüşlerdir. çek~e.ktense keman _çalarak dola~ .di. -ıkarmakta devam edeceklerdir. 
tün İrlanda hakkında tatbik olunacaktı. lrldndanm haritcsı Bugün q;mali İrlandada takriben l,3 lencının kemanını dmlemek daha ıyıdır. fi .1. l ı l"" , 

v· • 
1 H h ld b fik . bel d" d k"ler • J ,r1n1Zr.. 7-1- u llut Fakat o zaman şimali İr!.andalılar buna mıştır. Fakat Londra henüz şimali İrlan- milyon ve serbest 1rl{ındada 3 mılycn 1 er a e u rıme e ıye e J " 

~arşı silahla muhalefet ve mümanaat et- da ile Donegal, Munaghan ve Cavan ki ceman 4,3 milyon halk ,.ardır. Halbu-

tileş~· lJ t Jand 1 h lkı bi I . J prensliklerinin serbest İrUndaya tama- ki bu adada 1841 de 8.196,597.!nsan mev- 1 11un ~r1 b·'ı' or mu ·ıd·n"lz ? ~ ıma r anın as~ . a r .ncı a- mile ilhakına müvafakat etmemektedır- cuddu. Görülüyor ki adada nufus hemen n D t 1 
kob zamanında zorla ıtılerek gen atıl - ler. yarı yarıya aza'.nııştır. Bugün lrlandada 
mış ve bunların yerine İngiliz ve İskoç- + t t 1 •• d ,,., 1 t .1. I doğmus 18 milyon İrl:indalı ve umumi -

• , • w :ış e r an a lLlar a ngı ızler arasında • • 
yalı muhacır -er ~:?rle§tınlmı~ oldugun- hala devam eden dehşetli m5cadelelerin yetle 3,1 milyon İrlindad:t doğmamış tr- Tıraş makinesi nasıl icad ' 
dan bunlar hem protistan ve hem de ~sıl sebebleri ve kaynaklan bunlard 1 la _ IAndalı haricde ve bilhassa Bırleşik Ame- edildi f t 
İrlAndalılara düşmandırlar. 1914 de bıia- d 1 1 Af .k . li d 

1 
ır. r 

11 
rika devletlerinde yaşamaktadırlar. 

h .. .. ~ . ~ a ı ar rı anın şuna n en ge en e.."1ner . . 1 . • . d d a·ı t, 

E'elttrik sayesinde dili açılan 
adam 

are B~~k Harb patladıgmcıan ~rlan?a s1rotlarla keıtıarin birleşmesinden h.lsıl İngıliz imparatorluğu ~asında ~e T!1lş mak:ne ennı ıca e en ı e 
ın~esırun halli harb sonuna tehir edil- olan ve Anglo-Saksonlardan tamamlle ay- her yerde İr!Andalılar İngılızlerle tam bır bir mantar acentasının seyyar memu -
nuşü. n bir millettirler. vifak içinde yaşarlar ve bizzat Loncirada ru idi. Az para kazanıyordu. Usturası 

Fakat harb esnasında, l!l16 da, 1r1&n- Bunların emellerine varmak için bu- bir İrUındalılac mahallesi de vardır. Yal-1 körlP.nmi?t~ Y~ni _bir ust~ra tedariki 
danın b~ şehri Dublinde bir isyan çık- gün İngilizlere karşı tatbik ettikleri mü- nız İrlanda~ı.ar nerede bulun~rsa bulu~- de on~n ı~ın. guçtu. Bir gun ~ır~ .~lur
nuş ve müstakil İrlanda cümhuriyeti ilRn cade!ıe usulü tedhiştir. Londranın vesair sun cnlar ıçın ana yurd İngiltere değıl ken korlenmış usturasının yuzunu kes 
edılmiışti. O zaman irl.3.ndalılar Alman l:tngiliz şehirlerinin kalabalık yerlerine! 1 ır1andadır ve bu onların istiklfil ve hür- !meTIK'si için üzerine tarağını tutup tı
propagandasına aldanmış ve bunların evvelden yerleştirdikleri saatli bombala- riyet aşıkı ~lmalar~ndan ileri gelme~te-1 raş olmuş ve yüzü kesilmemişti. Bun -
yardımlarını beyhude beklemişlerdi. Bu- nn infil5.kı hem tahribat yapmakta ve 1 dir. Tamamıle tatmın olunmaları h"alınde ı dan fikir alan Gilet tıraş makinesini i
nun üzerine Londra bu isyanı askeri kuv- hem de adam öldürmektedir. Geçenier.ie İngiltere ile yan yana ve müsavi haklar- cad etmiştir. 

Bir İngilizin dili tutulmuştu. K~nu
şamıyordu. Doktorlar rnüteaddid teda
vi usullerini tatbik etmişler, fakat ne
tice alamamışlardı. 

Bir iki sene böyle geçmişti. Ad1m 
bir gün banyoda yıkandıktım sonra ~ 
lektriği kapayacakmış. Düğmeye do -
kunmuş. fakat düğme bozuk olduğun
dan vücudün~ cereyan geçmiş ve sene
lerdir konuşmıyan adam, bağırmış ve 
o andan itibaren eskisi gibi konuşmuş. 

Vetle bastırarak fai~lerini astL böyle bir tedhiş hareketinin faili ~'arak 1 la ~rümel.~~. pek mu~~emeldir. Her hal- ···-·--· .. ····-····------
~~k Harhl~~ak~lm~M~B~~ftru~~~~n~~~ın~bl~M~~~nmk~tl&~k~t~ ~==~==~===============~~~=~~=~ 

dalılar tekrar isyan silahına sarıldılar. İngilterede ölüm cezasına mahkfun edile- H. ~. Erkılc .. 

--------................ .__ .... __ ......_ ...... ... 

Fakat Londra hükfunetinin bu isyanı as
kerle bastırmak için bu defa sarfettiği 
rnesai o derece büyük ve sürekli bir mu
kavemete uğradı ki İngilizler nihayet 1r-

Dün yedi vapur ithalat 
eşyası geldi 

Dün bir ardiyede 
25 bin lirahk mal yandı 

landruun müsavi haklan haiz müstakil Dün limanımıza Amerik~ bandırnh Dün akşam saat 17 buçukt:\ Kereste -
bir dominyon olmasını kabu! ettiler. Ay- Exford vapuru mühim miktarda kımyevi c~lerde .bir .Y~fi!n olmuş, bir kab~ım~la 
ni zamanda 1921 İngiliz _ İrlanda anlnş- ecza, madeni yağ, radyo ve aksamı, de-, aıd ardıycnın ıçınde bulunan 25 bı~. l'.ra 
masile protistan olan şimali lr!d.nda, ı mir eşya, makine aksamı, fotoğraf mal- kıymetindeki maJ ve eşyasının .. mu.~J~ 
müstakil İrHi.nda devletinden ayrıldı ve zemesi, teneke levha, elektrik levazımı, bir. kısm~ yandıktan sonra ateş sonduru-
tngiliz kraliyetine tabi yan müstakil blr kakaoyağı, kakao çekirdeği, sergı eşyası lebılmiştır. . 
devlet halini aldı. Bundan sonra İngiliz ve ayrıca fciaketzedelere yardım eşyası Yanan ardiye sebze ve ~1eyva hAlinın 
kralının unvanı cB;.iyük Britanys ve şi- getirmiştir. karşısında Çardak caddesınde 17 sayılı 
mali İrlanda kral1> oldu. Bundan başka İsveç bandıralı Viking- kabzıma~ Şehaba aid ve içinde bulun -
. Fakat radikal nasyonalıst lrllndaltbrla l ıand vapuru da makine aksamı, radyo duğu iddia olunan 25 bin lira değerin -
onlann anud ve sebatkar şefleri ede Va- aksamı, elektrik malzemesi, de.mir eş- deki iki bin çuval ceviz, üç bin bo~ 51!

Jera. İngiltereden tamamile ayrılmak ve ya ve ecza, Rumen bandıra!l Alba_julia, pet ve üç bin boş çuval da bir sigorta 
krala sadakat andı mecburiyetinden kur- vapuru çay, İtalyan bandıralı Kampıdoğ- 1 ı kumpanyasına on beş bin liraya sigorta-
tulmak istiyorlardı. lio vapuru inek, manda, araba, Alman lıdır. 

29 Birincikanun 1937 de, yeni bir 1r • 
landa ana yasası tatbik edilmeğe başla~
dı. Bunda serbest İrliindaya müstakil hü
kümranlık hakkı veri1di. İrlanda artık 
İngiliz krallığına t5.bi değildi. Bu yeni 
ana yasayla İrl5.nda, ayni zamanda bü -
tün İrlfında toprakları, Irlanda adalan 
\re İrlanda kara suları üzerinde hak sa
hibi oluyordu. 

İrlanda şimdi, her şeyden evvel ve her 
ıeyden ziyade şimali İrlandayı da ken -
dine ilhak etmcği istiyor. Burası İrlan -
danın takriben üçte bir derecesinde bir 
ahaliye malik olduğu gibi İrlandanın en 
mühim sanayii de buradadır. İrlandalıl3r, 
fimali İrlanda ile tamam surette bir,~ş -
medikçe fatiklallerinin tamam olduğuna 
kani olamıyorlar. Bunun için bütün res
mi haritalardan ve vesikalardan serbest 
lrldnda ile §imali İrlanda hududu kalk-

bandıralı Arkadia vaouru taklid mücev
her, İtalyan bandıra!; Vesta vapuru tut
kal, cam eşya, öküz, araba. 

İtalyan bandıralı Kapo-Arma vapuru 
cam eşya, kimyevi ecza, röntgen filmi, 
foto malzemesi, aınyant, elektrik n~alze
mesi, boya, otomobil aksamı, mukavva, 
demir eşya, mermer eşya, kimyevi ecza, 
ham yün mensucat, kireçkaymağı, limon 
getirmiştir. 

Amerikaya dört bin ton 
demir ısmarlandı 

Piyadasaki demir buhranına nihayet 
vermek üzere Ticaret Vekaletinin teşeb
büsile kurulan demir ve çeli~ ithalatçı
ları bir'~ği limited şirketi vasıtasil~ A -
merikadan dört bin ton demh· sipariş e
dilmiştir. İlk parti olara:( 3 bin ton demır 
15 Martta gönderilecektir. 

Dün akşam saat on yedi buçukta ka
pısı kilidli bulunan bu ardiyenin pence -
relerinden duman çıktığı görülmüş ve 
keyfiyetten itfaiye haberdar edilmiştir. 
Yangın yerine gelen itfaiyenin iki saat 

devam eden mesaisine rağmen ardiyede
ki malların mühim bir kısmını yanmak -
tan kurtarmak mümkün o1amamıştır. 
Yangının ne suretle çıktığı ve yanan 
malların sigortalı bulunması itibarile ha
di .. .cde kasdolup olmadığı zabıtaca tab -
kik edilmektedir. 

Doçent doktor Yavuz AbacJanın 
konferansı 

Ünlversltt' Hukuk FakUitesl doçenUerln -
d n doktor Yavuz Abad:ın tarl\fmdan Per -
ş:.mbe gt\nü 17,30 ds. Eminönü Hal.kevlndc 
(ReJiınlııılztn siyası pre11$lplerl ve Türk teş
kilatı esaslyesil mevzulu bir konferomı ve -
rııer.cktlr. 

"Eoet, sizin 
Yerınlzr!e olsaydım,, 
Bir genç kız Bayan R. bana uzun 

bir mektub yazmış, hayatım anlatmış. 
Şimdi kendisini hatırlatıyor ki, ti ge
çen !femmuz ayında cevab vermişim, 
şöyle demişim: 

- cMektubunuz bana büyük ihti
l!Iden evvelki nesle mensub bir Rus 
muharririnin hikayesini okuyorum 
hissini verdi. Bu mektubu fÜtunlarda 
nakledemiyecek oluşuma çok mütees
sifim. Bununla okuyucularımın büyük 
bir fırsat kaçırmış olduklarına emi
nim. Bir, iki, üç, beş karakter n:Jmu
nesini can'ı hatlarla çizilmiJ olarak 
göreceklerdi. 

Mademki evinize cSon Posta• g:l
rer, bütün aile t•frad1 tarafından oku
nur fazla ihtiyatlı kalmak mecbuti
yeti,ndevim Yalmz şunu söyliyeyim: 

Bahsett'l'füı.iz: genç hayatınızın !Jr
satı olabilir ...• 

* 
Bugün Bayan R. den ikinci bir mek-

tub aldım. Birinci mektubuna verdi
ğim cevabı hatırlattıktan sonra haya
tının o vakittenberi geçirdiği safhayı 
da anlatıyor. 

Günde şu kadar rnektub, gazete, 
mecm'Ja okuyan bir kadın 6, 7 ay ev· 
vel ckumuş olduğu bir mektubu nasıl 

hatırlıyabilir? Fakat i~ tamam!le 
olmasa bile esas hatları itibarile pekti· 
ıa hatırlıyorum, gerçekten bir roman 
havası anlatan bir mektubdu. İkincisi 
de öyle ... İkincisinin de hülasasmı ya
pamayacağım, ayni korku dolayısile. 

Fakat işte söyliyebileceğim kısLm: 
- cEvlerunek imkanından mahrum 

bırakılan bu genç kız o hayatının fır
satı sandığım genç1e, hatta vaktile ala
kadanna hissettirmeden sevmiş oldu
ğu diğerile de münasebete geçmeye 
cesaret edememiştir. 

- cŞimdi sizden ne istiyorum, bu
nu pek bilmiyorum. Yalnız çok rica 
ederim, mektubumdan gene bahset
meyiniz, yalnız liıtfen söyleyiniz, ha
yatımı ne şekilde devam ettireyim?• 

~... Teyze. pek çok şey yazdtm, 
amnederi.m bir şey ifade edemedim. 
Eğer mcktubdan bir mana çıkaramaz
sanız yorulmayınız, fakat cevabınızın 
beni ihya edeceğini yazmaktan da 
kendimi alamıyacağım. diyor. 

İnsanların bir kısmı daima Mkim, 
bir kısmı da daima mahkum olmak 
için yaratılmışlardır. Bayar R. maale
sef bu ikinci kısım arasmdıı bu1un~ı
yor. Hayatını ne şekilde devam ettir
meli? 

Hiç kimseye haber vermeden, ev
lenmiş. bir l:adm halirıde ortava cık
mak elbette mümkündür, divPC'P?i'•m. 

TEYZC 
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Yazan : Hasan Ali Ediz 

Avru.pada, müttefiklerle Alınanlar a- ı maddeleri Japonyaya ihraç edebilir. Di .. dır. Buna karşılık 1938 yılının ayni ayı 
rasındaki harb devam ederken, Uzak- ğer taraftan Amerika İngUtereden ku- içindeki Amerikanın ihracatı 19 milyon 
ıarkta da, Birleşik Amerika hükılmetle- maş, makine vesaire ithal ediyorsa, Ja- dolar tutmuştu. 
rile Japonya arasında için için bir mü-1 ponya da ayni maddeleri Amerikaya sok- 1939 yılının İkinciteşrin ayında Ja-
cadele devam etmektedir. mak salahiyetini haizdi. ponyadan A.merikaya olan ihracatın ye-

Bundan bir müddet evvel, Japonya ile Ticaret anlaşmasının ortadan kalk- kı1nu da 19 milyon dolar tutmuştu. 
Birleşik Amerika arasında senelerden- masile beraber, tabii bu madde de orta-! Amerika He Japonya arasındaki tica
beri mevcud olan ticaret anlaşması so- dan kalkmış oluyor. Bunun neticesjndc 

1 

ret anlaşmasının bozulması, ticari ıbir 
nuna ermişti. Amerika hükfuneti, Japon- 4.merika, Japonyanın harb sanayiine la- hadise olmaktan çıkmış, siyasi bir ma
ya ile Amerika arasındaki müstakbel zım olan maddeleri Japonyaya ihraç et- hiyet almıştır. Esasen bunu, Amerika 
münasebetlerin, Japonyanın Çındeki A- meği yasak ettiği gibi, Amerikadan Ja- ı iJ:ıükU.meti resmen söylemekten de- çekili~ 
merika menfaatlerine karşı takınacağı ponyaya olan sil~ ihracatını da yasak memiştir. 
tavra bağlı olacağım ileri sürerek, bu etti. Amerikanın böyle bir yol tutması, hiç 
ticaret anlaşmasını yenilemek cihetine Amerika - Japonya ticaret anlaşması- şüphe yok ki, Japonlar üzerine tazyık 
yanaşmadı. nın bozulması dolayısile gerek Japon yapmak gayesını gütmekten ileri 

Bir müddet önce sonuna eren, Japon- matbuatının, gerekse bir kısım Amerika gelmektedir. Bunun yakın sebebi 

Şubat 2F3 

F eneryolu cinayeti faili 
ikinci cezada 

Katil: "f atmayı Araçdan buraya getirdikten sonra gözü 
açıldı, başkasına kaçh. Rastladığım zaman dönmesini 

söyledim. reddetti. Ben de bıçağımı çektim!,, diyor 

Katiı Yak ıı b mahkemede 
ya ile Amerika arasında bu ticaret an- matbuatının kopardığı. gürültüler, bil-ı de, Japonlar tarafından ihlal e-

Gcçen Pazar günü Feneryolunda ~lenen ma arabanın Jçlndeyaı. Yanına. gıttun, :ıra. 
laşması 1911 yılında aktedilmişti Bu an- hassa bundan ötürüdür. dilen Amerikanın Çindeki menfaat- .tecl cinayet etrafında ÜSküdar müddelumu- baya atladım. Kadına: 
laşına, cen ziyade müsaadeye mazhar Amerika iie Japonya arasındaki ticari !eridir. Amerika bu hareketile bir taraf- mlliği tarafından yapılan ta.hklkat netice - u- Niçin kaçtın, dedim. Ben ki, senin için 
millet> esası üzerine kurulmuştu. Bu an- mübadele, bu htikı'.lmetlerin dış ticaret- tan, Japonyanın güçlüklerinden istifade lenm\ş ve katil Mehmed oğlu Yaktıb cUı - evimi, barkımı, ocağımı bırakıp buralara 
}aşmanın 5 inci maddesine nazaran, an- }erinde oldukça mühim bir mevki i~gal ederek Çinde bozulan menfaatlerini ye- mü ~~şhud k~nununa göre, muhakeme edil- geldLm.» 
Iaşmayı imzalıyan taraflardan rnç biri, etmektedir. Japonya Amerikadan, pet- niden tesis etmek; diğer taraftan da, mek uzer~, dun 2 nci ağırceza mahkemesi- Cevaben dedı ki: 

l uk d · dah b b . v k d J d n~ sevkedilmiştir. «- Benim, anam da yok, babam da yok, karşı tarafın malları üzerine, bir üçüncü ro, pam , emır ve a una enzer, kendisinın oldugu a ar aponyamn a Suçlunun muhakemesine öğleden sonra kocam da yok. Anladın mıh 
devletin mallarına konan vergiden fazla harb sanayiinde kullanılan diğer birçok ; bir rakibi olan İngiltereya nazaran Çin- saat 17 de başlanarak, geç vakte kadar de- Benim yanıma dönmiyeceğini bildirdi, da
bir vergi koyamaz. Anlaşmanın ortadan iptidai maddeler ithal etmektedir. Buna , de ve Uzakşarkta daha imtiyazlı bir mev- vam etmiştir. ha başka şeyler söyledi. Gözüm dönüverdt. 
ka1kmasile beraber, tabii, bu madde de karşılık Japonya Amerikaya, ham ipek iki elde etmek istiyor. Mahkemede okunan Üsküdar Müddeiumu Gayri ne yaptığımı hatırlıyamıyorum, bay 
ortadan kalkıyor. Bu hal, Amerikadan (hemen hemen Amerikaya lbım olan Bundan yEdi, sekiz ay önce, Amerjka, mlliğınce tanzim ed.llmlş iddianamede, hL Mkim. Sonra, dağa kaçtım. Dağda biraz 
· d J al h ' d' ı dise hülA.saten, şöyle anlatllmıştır: yattım da aklım başıma geld1. zıya e aponyanın ey ıne lI'. bütün ham ipek Japonyadan gelmekte- Japonya ile olan ticari anlaşmayı yeni- Katil, ilk tahkihattaki ifadesinde ıse, ne 

Suçlu .Araçlı Yakub, memleketlisi olan 
Çünkü: Japonyanın Amerikadan it- dir) ve daha bazı ~eyl.er ihraç etmekte-

1 
lemiyeceğini resmen ilan ettiği zaman Fatma isminde bir kadınla uzun zaman _ yaptığımı pekala farkında olarak vak'ayı 

hal ettiği mallar, kendi sanayii için la- dir. Japonya ile Amerika arasındaki ti-

1 

fransızca cTemps> gazete.si bu mesele danberi nikah.sız yaşamaktadır. Bir müddet daha vaz!h anlatmış, demiştir kl: 
ıım ve zaruri olan iptidai maddelerdir. carl mübadelenin ehemmiyetini anlıya- hakkında şu enteresan yazıyı neşret- evvel araıarında geçimslzlik başlamış, bllıL «- Fatmayı iç cebimde bulunan bıçakla. 
Japonya bunlarsız yaşayamaz. Buna bilmek için, Japonyanm, Amerikanın mişti: hare Fatma Yakubu terkederek Fenel'yo- dört beş yerinden yaraladım. Sonra Vallde 
karşılık Amerikanın Japonyadan ithal dış ticaretinde tlç{lncü mevkii işgal et- c28 yıldanberi Birleşü: Amerika ile lunda oturan anası Saadetin yanına gitmiş- bağına kaçarak, inekçi Alinin kulübesinde 

tir. Bundan dolayı muğber olan Yakub, ka- saklo.ııdım. Bıçağı kıra attun . ıı 
ettiği mallar, ayni zamanda kendi mem- tiğini söylemek kAfidfr. Japonya arasındaki ticari mübadelenin dının başkalarlle de ge--~ip tozdu~unu du _ Aradaki mübayenet, suçludan soo·uldu~u 
leketinde de istihsal edilen mamul mal- Amerika ile Japonya arasındaki tica- nazımı olan bir anlaşmanın, Birleşik A- yunca, büsbütün hiddete kapılmıştır. vak'a zamnn, kekel!yerek: 
lardır. Bunların gelmemesi, Ameıikamn rl mübadelenin genişliğini, Amerika ha- J m~rika hük?,m.~tler~nce . feshi, dünya günü Fatmayı anasının evinde aramışsa da «-- Aklım başımda değildi. Bllemiyorum.:o 
zararına olmak şöyle dursun, bilakis le- riciye nezaretinin neşrettiği rak9.mlar- mikyasında buyuk bır tesrr yaptı. Avru- bulamamı~. ayni gün Göztepeye dönerken, Demiştir. 

bir b d tl DUn mahkemede maktül Fatmanın anası hinedir. dan da pek iyi anlıyabiliriz. Amerika padaki meşguliyetleri dolayısile, Japon- kendısine ara a a ras ~ ve yanına 
. . . atlı arak tekrar birl~eler~ni tekli.t et - Saadet ile ablası Ayşe de şahld sıfatile din~ 

Bu variyet karşısında, ticaret anlaş- hariciye nezaretinin neşr0ttiği rakamla- ya ile hoş geçırunek meobunyetınde ka- .... ı .. Y!r 
0

• k d t kllfl dd dince b "il. lenllmiştir. Yakubla Fatmanm imam nık&-
İT,,tilt · J d h .. ~t . ene; a ın e re e , 1,.. -

masının ortadan kalk.masile beraber A- ra nazaran, 1939 yılının 11 ayı za~ında. lan UoEj.U erenın aponyaya a. ~ musaa- ğını çeken Yakub Fatmanın muhtelif yerle- hile ya~adıklarını, sonra araları açıldığını, 
merika, Japon malları ~zerine istediği Amerikadan Japonyaya olan demır, ba- dekar davrarunağa karar verdiğı esnada, rtne sa.plıyarak, sevgilisini yaralamak su _ son vak adan evvel Yakubun. Fatmayı ha • 
kadar gümrük koymak, dolayısile bu kır, çelJk ihracatı fevkalade artmıştır. Amerika Cümhurreisinin Japonlara kar- retlle öldlirmfiatür. Suçlu mahkemeye ceza f~.fçe yarı.Izyarak, mahkemelık olduklarını 
malların Amerikaya sokulmasını menet- Mesern bu 11 ay içinde Amerik:ıdan Ja- şı böyle bir vaziyet takınacağını hiç kim- kanununun 448 ve hMisedeki tahfif sebeb. soylemişlerdir. . 

· · d' ıerl gözönünde tutularak, 59 uncu maddel!l- Mahkeme, katilın tevkif ve duruşmayı dl. 
mek imkanlarım elde ediyor demektir. ponyaya olan demir ve bakır ıhracatının se hatırına bı1-e gettrmez l.> - k dUml tir ğer şo.hldlerin celbi için talik etmiştir. 

Fakat, anlaşmanın ortadan kalkmasi- kıymeti 30 milyon dolar tutmaktadır. Bu hadisenin üzerinden bir hayli za- rine gore, sev e ş ~ y . C h · Udd · f 
le beraber, Japonların aleyhine olan da- Buna karşılık 1938 yılının gene 11 avı i- man g.,,..ti, İngiltere ile Japonyamn arası, Orta yaşlı, zayı.t ve sa n tavırlı bir adam em Um urıyet m 81Umum 

. ~.,, . .. olan katil, dün mahkemede yapılan sorgusu • • ·f · b ı d 
ha mühim bir nokta var. Bozulan anlaş- çindeki demir ve çelik ihracatının kıy- tekrar şekerrenk bır hal aldı. Fakat bu- sırasında, vak'ayı şöyle anlatmıştır: mU&Vlnl vazı 9Sln6 aŞ•8 1 
manın bir maddesine göre, anlaşmayı im- meti ancak 19 milyon dolar tutmuştu. tün bunlara rağmen, Amerikanın Japon- _ Dört senedir beraber oturuyorduk bu Ordu Mftddeiumuml muavini iken İıJ • 
zalıyan taraflardan hiç biri, bir üçüncü 1939 yılının 11 ayı içinde Amerikadan yaya karşı olan vaziyeti biç değişmedi. kadınla .. o da Ara.çlıdır, memleketllmdlr. İki tanbul Müddeiumumi muavinliğine terfian 
memlekete ihrac ettiği, veyahud bir ü- Japonyaya olan bakır ihracatının kıy- Bu, her şeyden önce, Amerikanın ç;n iş- çocuğumu7. olmuştu, fakat yaşama~ılar. Bir tayin edilen Kamil, şehrimize gelmiş ve ye. 
çüncü memleketten ithal ettiği malların meti 23,3 milyon dolar tuttuğu halde lerinde artık bundan sonra müsamaha sene kadar evvel Fatmayı A:,a?,tan Istanbula ni vazltcsine başlamıştır. 

. .. . ğ' d 1 .. 1 t etmektedir getirdim. Fakat, burada gozu açıldı, beni h b d k 'b' hiç birini karşı tarafın ithal veyahud fü- 1938 yılının 11 ayı içinde ancak 17,6 mıl.- gostererruyece ıne e a e. · bırakıp, Hüseyln isminde bir bahçıvanın Fati ele iyesi iti ı 
racma mümanaat edemez!. Bunu bir mi- yon d'olar tutmuştu. Amerikanın, Japonya ıle olan .29 ~- yanına kaçtı. Sonra ... Geçen Pazar günü a- ml\ddeiumumiliğe verildi 
salle anlatalım: Japonya Rusyadan pet- 1939 yılının İkinciteşrin ayı içinde A- lık ticaret anlaşmasını feshetmesı, ye~- raba lle Göztepeye g1ıdlyordum. Rüseylııln Fatih belediyesi muhasebe kAttbi Tahsin, 
rol pamuk veyahud demir ithal ediyor- merikadan Japonyaya olan ihracatın u- sini yapınağa hiç yanaşmaması, Amerı- evi önünden de bir araba çıktı. İçime fÜP- ihtilAs suçlle belediye tarafından Müddelu· 
sa,' anlaşma mucibince Amerika da ayni mumi yekfuıu 25 milyon dolar tutmakta- <Devamı 9 uncu sayfada) he düştü. Baktım, yanılmamışım meğer. Fat mun~l!iğe tevdt edilmiştir. 

Bu şayanı hayret tmsUatı pek çabuk, 
henOz işe başlaıdığım.ın haftasında elde 
etmiştim. Boyanmadığım. kendi AleIP 
lerine kar~madığım için benimle alay 
ediyorlardı. 

Ben kimse ile meşgul olmuyor, yal
nız kendi işime bakıyordum. Biz oda<ia 
dört kadın, iki erkek memur ç~ışıyor~ 
duk. Yanunızdaki oda şefe aiddi. Ben 
ne kadar çekingensem hadiseler o ka
dar beni yakalayıp buluyordu. Neme
lAzım, her koyun kendi bacağından a
sılır. divor, hiç birile allakadar olmuyor. 
hiç bir şeye karışmıyordum. Ne dediko
dularına iştirak ediyor. ne toplantı1a
nna gidiyordum. İğrenç hüviyetleri 
beni tiksindiriyordu. 

Bilhassa bizim odada çalışan kadın
lar, bankada adeta namlı idiler. Başka 
servisteki memurlar, işleri bahane ede
rek, günde birkaç defa bizim oda ya 
uğramadan edemiyorlardı. 

Korktuğum ba~ıma geld'i. Arkadcış

larm söylediğine göre, bizim odadaki 
daktilo beni çekemiyordu. Ona hiç bir 
fenalık yapmamı~tım. Sevgilisini elin
den almamıştım. Bilmem neden bu bo
yalı kızcağızın bana karşı derin bir 
aıntipatisi vardı. Sabahtan akşama ka
dar tımakhtrını cilalıyor, kaşlarını yo
luyor. mütemadiyen boyalarını ta~ele
mekle vakit geçiriyordu. O aynı za
manda gelen evrakl.a.n kaydetmekle de 
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mükellefti. önüne evrak tomarı geldi 
mi, kaldırıp benim masanın üstüne atı
yordu. Hiç sesimi çıkarmıyordum. On
lardan korktuğumu saklamıyaca.ğım. 

Hiç ötesi yok insanı kepaze ederlerdi. 
Birgün önüm iş yığlh, burnumdan so
luyordum. O manikürlerini düzeltiyor
du. Başka servislerden gelen evrakları 
gene benim önüme sürdü: 

- Görüyorsunuz Nebahat hanmı, 
dedim .. başımı kaşıyacak halde değilim. 
Çok geç kalacak sonraı .. lütfen şunları 
da siz kaydediniz ... 

gitti. Şaşkın iaşkın etrat.fıma bakınıyor
dum. Diğerleri: 

- Sjnirlidir. biraz huyuna suyuna 
gitmek lazımdır! 

Dediler. İyi amma ben bir şey yap
mamı~tım ki. .. 

!çerl &Jrişinden bir müddet sonra 
sef, kapıdan seslendi: 
. - Güner hanun, buray~ gelin biraz. 

KaıJ.kbm gittim. bir de ne göreyim? 
H ammefendi maroken koltuklardan 
birine kurulmuş, ayak ayak üstüne a.t.
mış. mLitaaz1Jmane bana bakıyor. 

· - Bu kızın kdba hareketleriıne ta-Vay efendim vay .. söylediğime piş-
hammül edemem! man oldum. Ona iş mi öğretiyormuşum. 

dün gelmişim, adam mı olmuşum. Açtı Diye bı:ığırdı. Bunun terbiyesini ver
ağzını yumdu gözünü. Elimde kalem mefü.in. Biraz evvel yaptığı terbiyesiz
şaşırmış kalmıştım. Fena: bir şey söyle- liği bir görseydin ... 
memi~tim ki.. Ben şef karşısındaki bu laübaliliğini 

- Bu kadar kepazeliğe tahammtU görünce büsbütüın aptallaşmıştım. 
olmaz, diyerek hiddetle yerinden kalk- Sanki o bir memur, karşısındaki ~f. 
tı. Hıila şefin oda kapısını a~tı. içeri değildi. Şef de ezilip büzülüyordu.: 

- Haydi sen git, dedi.. ben Güner 
hanıma: lazım gelenleri söylerim. 

Mağrur bir eda ile yerinden kalktı. 
Dudaklarını büker€k bana muhakkara-

ne bJr nazar fırlattı. Kapıya doğru yü

rüdü. Çık~rken şef .arkasından yetiş
mişti; bana duyurmamıya çalışarak, 
fısıldad:: 

-Lüzum yok .. badema dikkat edin .• 
o hassas bir kızdır. 

Tam ben kapıdan çıkıyordum. Neba
hat tekr~r içeri girdi; kapıdan: 

- Ben gidiyorum, dedi .. Asabtm bo
zulduktan sonra ben buratla oturamam. 
biraz hava alacağım. 

Şefin cevahını beklemeden çekildi. 
Yerime oturduğum zaman gördiikle· 

rimden, duyduklarımdan ve bu deliş
men kızın manastzlığından kıpktrmızı 
kesilmiştim. Kendimi tutamafum; söy .. 
lendim: 

- Buna hiç bir mana veremiyorum. 
gördünüz siz de .. ben Nebahat hanıma 
bir şey yapmadım. Hemen şefe sikaye.· 
te koşması ve himaye görmesi cidden 
tuhaf ... 

Diğer arkadaslardaın biri. önümden 
- Akşama geleCEğim, unutma! işi hten dosyaları almak bahanesil~ 
Beriki memnun, gülümsiyerek, ka- yan·ma yaklaştı. Kulağıma doğru eği

pıyı çekt~. Ben karşıl~tıklarımm ab- lerek şunl:ın fısıldadı: 
datlığa kaçan hayreti içinde orada ka-
la kalmıştım. - Nebahat şefin metresidir. 

Şef masasının b 
Bunu veya daha başka şeklini tah· 

aşına geçti; munis 
bir sesle: min etmek müşkül değildi. Artık duy• 

-· Bir daha Nebahati kızdırmamıya duklarıına ve gördüklerime şaşmıyor• 
çalışm! dmn. Diinya ve cemiyet benim tanıdı· 

Dedi. ğımdan çok daha başka şeylerdi. Na·· 

Bir şey yapmadığımı, hadisenin na- muskar dünya, müşfik cemiyet sadece 
sıl çıktığını iuilı edecek oldum. Sözü- benim kafamın içinde bulunuyordu, 
mü kesti: (Arkası va1') 
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Son Posiaııuı zabıta romanı : 16 f "Son Posta,, muharrirleri Erzincanı 1 
L ikinci defa olarak ziya.ret ettiler _J 

IOMİSE 
Felaketten iki ay 

eski Erzincan ne 
SEDAD. 

Nekleden: İbrahim Safa 

KaQıdda yazan .isim 1 
1 Aleksandra 

sonra 
halde? 

/"''"'''''''""'""''""''"-"'"""""''"'"'""'""-..... , ... _ ........... _ .. ___ --w•n• ""\ 
i Hazin bir levha: Zelzelede yaralanan ve Malatya hastanesinde tedavi i 

b - Ondan evvelki geceler herif ara
~yı kaçta garaja sokmll=i o gece de ay

lli saatte. ne erken, ne geç getirmiş. 
tesı:ın etmiş .. . 

Sedad. önündeki kAğıda bunları işa
ret ederken: 

1 görüp tekrar Erzincana dönen bir vatandaş, evinin enkazı altında ; 
lyatan karısile çocuklarına bu enkazdan mezar yapmakla meşgul. .. j ···················-·························· ......................... -.. -..................................................................................................... ,., 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
hem Trabzona doğru uzanır. Bugün ya
rım metrelik çamurile, bizim Kerestecı
ler yolundan farkı olmıyan bu sosenin 
iki tarafına devlet dairelerinin ba~ınaca
ğı muvakkat m·ahiyette, faknt zarif, kul-ı 
lanışlı barakaların yapı'masına başlan
mış.. bu barakaları size şöyle tarif ede
bilirim: Zingalın bir katlı kurma sayfiye 
evlerini bilirsiniz. Bunları bıraz daha 
basitleştirin, çatılannı müselles şekle ko
yun, işte size Erzincanın yenı binaları .. 
beher baraka dört odadan rnürekkeb .. 
kurma olduğu için icabında sökülüp ay
nen başka yere kurmak mümkün .. zelze
leye mukavim yeni tip evler tesbit edi
linciye kadar Erzincana yeni bir şehir 
maszarasını bu evler verecek! 

dan buraya akrabasının yanına gel -
d Bu evlerin arkasına, yirmi metre me-miş. Sonra onlar ölünce ailesin en ge-

len para ile burada kalmaya karar ve- safe ile halka mahsus ku1übcler yapılı-
yor. Devlet dairelerinden halka mahsus rer~k benim pansiyona yerle.şmiştir. 
barakalara uzanan yola amud olarak ta Türk~ ders alıyor. Az zamanda mü -

kemmel türkçe öğrendi. Mükemmel İn dükkanlar inşa edilmiş.. 
~mzie. fransızia da bilir. Lakin yeni Erzincanı görmeden ev-

Sahiblerini ka.ybetm.i.f yüzlerce kedt Erzincan ıeJırinin yeg~nP. sıakiııl.eridir. 

. - Kabul.. dedi. Cinayet akşamı. ya
llı gece saat ona doğru yapılmıştı ... Ali Osman arkadaşının bir kaç ge<:e vel, eski Erzincanı bir kere daha dolaş

mak arzu etmez misiniz? Bu itiraf ede
• - Canını peki amma bu heriflerin, pansiyonda misafir kalacağını söyle - rim, müşkül bir iş .. 15 bin vatandaşımızı 
Atuı kendi otomobillerine çeknıiye yince pansiyon sahibi telftşa düştü. 0-
tn h kara sinesine çeken toprak üstünde, hA-

•a sus miknatısları mı vardı? Ba~ka nu crjç ~eskin ettiler. l" 
b ~ · " tüten bir ynngın gibi, facia kırınbları 
ır arabaya. rastgele orad~ geçen bir Komiser Sedad için odaı hazırlanır- arasındn do' k k k lbı·ı . b. 

taks· · · tl k k di • . 1aşma en atı a ı enn ı-ıye bınmeyıp mu a a en o.o- ken telef<'n çaldı. Telefon da, merdı - le kolay kola 
1 

_u
1 

L· g..._ 
tnob · 1ı . b. • . . ed b·r . . h.b. h k y arzu ayaci:lA arı uır .. -ı erme ınecegını ner en ı ıyor- ven ba~ında ıdi. Ev sa ı ı emen .o~- ızinti değildir. 
lardı? tu: 

Sedad. arkadaşının gözlerine dik dik - Nasıl efendim? Matmazel Alek -
hakgrak dilşündü. sonra: 

Bize arkadaşlık eden Kızılayın genç 
mühendisi Ata İlalan'a diyorum ki~ 

- Evet; dedi. .. Ben bu hususta ka
naat1mi değiştirdim. Bana şimdi bunu 
&orma; bir müddet sonra öğrenirsin . . 

Kendi kenciine sönen sigarasının ye
rine bir başkasını yaktı ve ilave etti: 

- Mustafııyı verdiği adreste bula
rnayınca hemen garaj sahibini keyfi
yett~n haberdar etmeli idin. Hatta bi
r.az da tehdid ederek Mustafa garaja ge
lir gelınez seni haberdar etmesini bil
dirmeli idin 

Ali . .Osın~. gülerek başını salladı: 
- Oyle yaptım ... 
- Mükemmel Şimdi gelelim Le-t .. . 

afet pansiyonuna ... Ondan ne haıber? 
Ali Osman cebinden bir kağıd çıka

rarak: 

- İşte!. diye uzattı. 
Bu bir liste halinde idi. Bazı isimler 

Ve tarifler Vkrdı bu listede. 

k A~i Osman, bu listeye göz gezdirerek 
0~ıser Sedatlı. yaptığı işin muvaffa'ki-

Ye tnden emlıı olan adamların emnh·et 
\'e hazzı içinde takib ediyordu. Sed~d: 

- Aşkolsun Ali Osman, dedi. Her 
:ahsın hüviyeti hakkında dat bir iki sa-
ır YazmaYl ihmal etmemişsin. 

. l<onı)ser Sedadın elindeki listenin 
!~~~de bir isim vardı ve o bu isimde 
"«lKıldı: Aleksandra ... Bu kadın hak
kındaki thiiat, Seda:Iın Saraya aid 
lllalümatma tetabuk ediyordu.Dedi ki: 
k - Bu Rwn kadını muhakk~ mü -
k enuneı surette ingilizce ve :framızca 
.~~uşur, ~l mi? Bunu nasıl an:asak 
"Uı 0.>-ınant. 

Sedad, sevinçle: 
- Oh, ne Ala . .. Şimdi bir saatte öğ

renilecek şeyleri beş dakikada öğren -
lnek imk~nını bulduk işte ... 
t Derhal aıy3ğa kalktı. Eline bir ~.m -
a aldı . Köylü yolcu kıyafetinde olan 
ltkadaşın1 kolundan çekerek: 

~ ~nydi! dedi. Yola ... B.eni nrada 
ŞPrın dıye takdim edersın . 

DJğru Itır sokağına ve Letafet pan
liyonuna vardılar. Kapısı daima yarı 
~ık duran bu pansiyonda gecenin bu 
r:ç saatinde el ayak çekilmic;ti. P :m -
liyon sahibi onları kendi yatak odasına 
~1~1; meseleyi öi!'rendiği zaman hayret 
cınd<> kaldı. Belki bir senedenbe ri e -

'1inde kirtteı olan bu kibar Rum 1<ızı -
:~n ~ası~ olun da şfipheli telakki edil
ığinı bır türlü anlayamıyordu. 

kız - Bf>nim bihli~m. dedi. Bu g~nç 
memleketinden, yani Yunanistan -

sandra mı? Peki efendim. üst katta - _ Bu tarafa hu lı b. f l ' .. _ 
d Ş . d' • t b' b kl . mma ır aa ıye~ 
~· ım ı çagır ayım; ıraz e eYl - le yeni bir şehir kurmağa çalışıyorsu-

mz. · · nuz. Diğer tarafta 15 bin şahıslı bir faci-
Pa'tronun odasında duran Sedad. h~ anın son perdesi kapanmamı~ bir vaıi-

men onu çağırdı: yette duruyor. Ne dcrsmiz, bu enkaz yı-
- Benim bu telefonu mutlaka işit- ğınına arkasını dönen yeni şehrin mad

rnem lazımdır. Bir çaresini bulunuz! desi içine bir ruh yer!eştirmek mümkün 
dedi. olacak mı? .. Erzincan 1'ali t7ekili Hilmi Balcıoğlu 1'e müheftdü Ata !lalan mı&h4rririmi.ıe 

i!ıfaaına baflanan halk barakalannı gösteriyorlar. Müdür, aşağıdan bir uşağı çağırır - Genç ve feragatkar mühendisin ver-
ken telefon için bir tedbir de bulundu. diği izahattan anlıyorum ki, bir kısım 

halk, ne olursa olsun, yurdumuzdan ay
rılmayız, deyip burada kalmış.. Erzın

candan nakledildikten sonra mukad~ 

Uşağa: 

- Yukarıya çık. Matmazel Alek -
sandntyı yukarıki telefon başına ça -
ğır. Başmda bekle ... 

Dedi. Uşak yukarı.ki kata çıktı ve 
matmazel Aleksandrayı odasından dı

san çıkarken ve telefona ko~arken ta

k.ib etti. Telefonda bu iki makine de 
hird0 n açıktı ve aşağıdaki komiser Se
dadm kulağında idi. 

Hiç bir şeyden şüphelenmiyen mat
mazel Aleksandra telefonda kendisine 
bağıran bir erkekle konu.şurken onun 
sesim merdiven başında Ali Osman da 
i~itt.iği halde aldığı cevabı kendisinden 
haşl:a yalnız Sedad dinleyebiliyordu. 

- İmtih<111 bitti. Her şey yolunda ..• 
Müdür bey çok memnun olacak ... 

- Evet ... O şimdi burada yok am -
ma ... 

- Biliyorum, biliyorum canım ... 
Amma onun emri vechile kendisini bek 
lememıze lüzum vok. Ben size lazım 
olan ... Şeyi he~en verebilirim. Hani 
şu lazım olan şey ... Sonra siz de yarın 
öğleden sonra yola çıkarsınız. 

Pansiyon sahibi ile Ali Osman nefes 
almaksızın bu muhaverede işitebildik
leri kelimelerden mana çıkarmaya ~a-
lışıycrlardı. Yukarıki telefon kapanın
ca Sedad da aşağıki telefonu yavaşça 
kapattı ve hep birden tekrar patronun 
odas·na girdiler. Sedad, müstehzi bir 
tebessümle: 

- Yarın sabah, dedi. Matmazel A -
leks:mdraya üstünde bir mağazanın 
ante• i bulunan bir paket gelecek. Ben 
bu paketi ondan evvel ele geçirmeli -
y im ... 
P:ın~iyon sahibi tereddüdle: 
- Evet amma ... 

- Hi~ bir şeyden korkmaya mahal 
vok ... Kiracmız beklediği paketi gene 
elde edecektir. Şu kadı11r ki biraz geç 
olarak .•• 

(Arkası var) 

ratın acı sillesine rağmen muztarib b1r 

daussıla ile geri dönenler oluyormuş. 
Bun1er dükkan açarak, eski vaziyetleri
ni mümkün mertebe iadeye uğraşarak, 

şirin fakat bahtsız memleketlerinin can
lanma.sına çalışıyorlar. İstiyorlar ki, se-

vimli, Erzincan biran evvel yaralarını 

sarsın, belini doğrultup, toprak yorganı
nı sırtından atarak eski neş'esine, canlı
lığına kavuşsun! Onların bu içten dilek-
Jeri muhakkak pek yakında yerine ge
lecek! 15 bin Erzincanlı vatandaşı unut
rnıyacağız. Fakat felaket kafamızdan si-
linecek. Yepyeni bir enerji ile bu enkaz 
üzerinde bir mamure yaratılacak. Tabi
at insanlara mücadeleyi, evvela kendisi

• 
iki kınk masa, üç dört fetaketzecı. ıandalye bir ckahve> teşkil etmi~ •. 

le mücadeleye alıştırarak öğretmedi Dil?. zincan pehrinin yegane sakinleridir. Fe-1 Etrafta ne bir ses, ne bir nefes var .• 
Yeni Erzincam, eski Erzincandan ayı- liketi hissetmif bir insan ıuurunun muz-. hatti kuf bile uçmuyor. 

ran demiryollarını aşarak istasyona çı- tarib tezahürlerini g~teriyorlar. Ne mi- Erzincanda bir kU§ var 
kıyoruz. !stuyonun geniş meydanlığın- yavlıyanı, ne eteklerinize sürüneni, ne KaAadında gümüş var. 
da, eski şehrin hatıra~arını terkedemiye- - atlıyaca.k d~ bulamadığı için - yıkık 

1 
Bu halk tür~ün ~ki ~aını dudak 

rek kalmış birkaç Erzincanlı ile köylü- duvarlar, harabeler arasında koşanı var. Iarımın arasında, ığnesı, p1aka saplanmJ§ 

1 · te k.l tt·ğ· h t yıl b. k 1 Hepsi başları göğüslerine düşmüş, bir bir gramof.on gibi, mütemadiyen tekrar-
erın ş ı e ı ı a ırı sa ır ır a l- . . 
balık görüy M d b. k istikbal endişesi içindeler... lıyorum. Fakat bunların ha°'1sı var 

oruz. ey anın ır enann- . . . . di., N Erzinc ne 1nıf var ne 
da bir iki kırık masa ile birkaç fel&ket- Fakat ne yalan soyliyeyun, ben onlar- fıın · e an var, " ' 

· · . dan hem korkuyorum, hem de rasladık- kuşun kanadı var, ne de gü.muş .. 
zede sandalya bır araya gelıp bır .. kalı- . . .. kil. . Eski Erzincanın kuşunun değil amma, 

t k . · f 1 -. ça sevınıyorum. Korkuyorum, çun ıç-
ve> eş ıl etmışler .. gene e.klketzede bır ihtimal' . ·ı çaJıc:kan halkının ırö.imüşü de var<lı al-lerinde kuduz bulunması ını ı e- Y o • 
kamyonet bakkal dükkfuıı olmuş, üç . .. .. 1 a· y unıza yaklaşan olur- tını da .. şimdi zavallılarrn mezarları bHe .. • . . rı surmuş er ı. an 
dort portaka~ ~andıg~ bır manav dükka- sa, bir iki adımlık çekinmeyi füzums·ız yok .. 
nı açmağa kafı gelmış. bulmuyorum. Onlara rasladıkça sevini- Soruyorum: . 

Bedbin yüzlü, gülmiyen, gülmeyi unu- yorum, çünkü canlı, dolaşan, nefes alan, - .. Enka~ı gelıp araştıran olmuy~r mu? 
tan, mağmum, düşünceli, halsiz birçok kıpırdayan bir iCY görmek insanı anla- Muhcndis :"ta İlalan cevab \Terıyor: 
insan canlı bir ıztırab enkaz halinde bun- tılmaz bir ruh haletine sürüklüyor. - Şehre gırmek yasaktır. Enkaz araş-
ların arasında dolaşıyor. Arasıra, satır.ı- Bomboş bir şehirde dolaştınız mı hiç? tırmak istiyen, kendine aid olduğunu is
ların, alışmadan mütevellid, s<'slenişleri Tahriri nüfus günü boş şehri ne kadar bat ederek müsaade almağa mecburdur. 
duyuluyor. Kime bağırırlar? Gelen kım, yadırgarız? Azrailin elinde tırpan, dolu Bu laf ta bitti. Konuşmalı. sükUt \ a-
geçen kim, gelecek kim?.. dizgin dolaştığı sokaklara girip çıkarken na izahı müşkül bir tuhnflık veri~ or. 

Şehre uzanan ıssız, çamurlu yolda i- ölümü •C'esed> şeklinde görmüyoruz: fa- Yürüyoruz .. o ne? .. Yolun sol tarafın-
lerliyoruz. Şehrin kalbine doğru yaklaş- kat felfıket adım başında dehşetini gös- da iki adam .. enkaz arasında bir şeyler 
tıkça hayat azalıyor. Canlı mahllık ·yal- termek jçin bir hatıra bırakmış .. yollar- yapıyorlar .. merakla o tarafa do~u a~ 
nız kediler .. kedi1erden size muhakkak da yalnız çamurlu ayaklarımızın sesiı1i dımlarımızı sıklaştırıyoruz. Ynnımızda .. 
bahsetrqeliyim. Erzincan için (kedilere duyuyoruz. Neden bilmem, yavaş ta ko- kiler: 
kalan şehir) demekte hiçbir hata yoktur. nuşuyoruz. Sanki yatanları uyandırmak- - Ne anyorsunu.z orada? 
Sahihlerini kaybetmiş yüzlerce kedi Er- tan korkar gibi.. (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Milli. oran 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) mükellefiyeti buhınduklan muesseseler- taJ1n •e ntıt btrlltine teblil olunur. 

)lsisi ve sü~leriıl sureti tevzii ve icab de herkesin ıörebileceği bir yere utla - Ecnt-bl sularına aeter yapan Türk vapur -
iden mütedavil . terma7eıı.bl verilıne.ü cak UMılarla teblil olunur. larının aartedeceklerl köıntlrlerln bedeli 

Viborgu almak için 20 
bin k:şi saldırıyor 

lıakkmda koordinasyon heyetiııiıı te.1tHf C lb liat l • dl4 pl7asa7a sevltedllmlf lhratıye bedeli rtbi 
ettiği kararlar Heyeti Vekilenin dünkü ~ e en hesab edllir. Dabill flatıar li.lerfnden ruııa 
tçtimaında görüşu··ımiı• ve bazı tad•n-rıe 1 - Celb 11\telerlnde mükellefhı adı, 'Ja - nisblsl tah.sU edllml.f kömürlerden hamule T . (Baştarafı l lnd yf ela) l liye ettirmiJtfr, Şehir bombo§tur. Fa 
mer'ivete konulmal~ .. -:b •e '--~ .....__ basının adı, soy adı. doğum tarihi, bulun - ve lhrakiye olarak dlf piyasaya sevkedılen_ aıpale nehri üzerinde düşmanın f!d- kalenin üzerinde Finlandiy~ ba ğı 

J .-n " AAuu.t ...- dutu TU.lyet, hza, nahiye ve köyü; hangi lerln tıat farkları aatıt blrtllince ali.kadar- detli bir hüc~u hareket noktasına ka - galanmakta devam ediyor. Vi:::g 
Jımmuıtur. tarthJfrde Te hangi ı. 7ertnde ne kadar 111üd lardan tahsU edlllr ve bu farkların resmı dar tardedilmi.ftir, Bjorkeenin Ruslar tarafından . ı 

Bu dört karar buclnk:ü Resml Gazete- det lçlıı lf bLtında ham bulunacatı ı&ıte- nlsbl.!I tıhlm sene.si sonundan itibaren blr Ladoga gölünün §imalinde ~iddeW to~ ragm-en m·-..,,. ! ed·ı b., , ı~ga 
tle neşred~Ur. ı:W.r. ay içinde maUye yezne.ılne yatırılır f . . • r 1ırua aa ı e ı.ece.t vazıye 

S hht · t Sah• blr11"'lnl t.-..ırn ed•n m·•·•-hs
0

ffier blr- çu aaliyetı o!muştur. dir. Ancak Ruslar birçok fırkalnla J'nl 
l<ömur havzasında ficretli 1 Tar;ye - "46 .....,..u ~ ........ Kuh d M. ...... . . ıt - Kendt~erine 1f milkelleflyett tahmil llfin ma.sraflanna umuml tmraratıarı n18- mo a .. "'?' .. anın müteaddld aıfına- ka ve Ftederiksham üzer.ine ~ 

lf mükellefiyeti edllenJerln sıhhi n.liyetıerf Erelll kömdr betinde 1ft1ralt ed~rıer. fı tahrib edilmiştir. hazırlaııyorlar. 
Kömür havzasında tatbik edilecek ö~ h&TUA aatııt te•klllt.ı tarafından ~bit Bu tararm neşrinden enel mn.,tahs!ller P~~o~un cenubunda düpnan kıtaı- Pervaneli ku:aklar 

retli if mükellefiyeti b.akkmdalri karar olunu. Bunlardan reret işe elYerlşU bulu- tarafından aktedllml• &&ttJ mutnelelerJuln tı bu tün gun taarruzlarda bulunmuştur. • . . . 
esaslarını bildiriyorum. nanJann n ıerek sıhhatleri çalışma~& mil. hükftmlert mahfuz olup bu bftkümler sat14 FinlAndiya kıtaatı Nantz:iye dolru çe _ Daha pmdıden SakkiJearvi ilzerfıl' 

1 
_ K - .. . ·~ı..~-•· . ___ 

1
_..__ fh akl olmadıtı için t6ylerln~ iade edilenlerin blrllğinln te.şltıU devre.ünde Eretll ltömur_ k.ilmic:tir pervaneli kızaklannı ıaldınnJflardır. '1' 

omur lSUWML&lnl ~CA11t1n - J'Ol ma.mlnan mCrettelt oldutıan milesse len işletme idaresi sat.tJ blrlltlnln te9lı:1 _ ., • lAndi.._1.1 .. _ bu .ı....u tah ' tiyaçlarıru temine kafi bir derecede bu - ..ıerce ôden1J'. - llndıon ıonra bu blrllk tarafından tatbik 0 _ Dığer mıntakalarda Jl'inlAndiya mQf - dir. J~ mev.w.u liye etmişld 
lundurmak gayesile Ereili kömür haVZ&Sl • ıı - Bu lliteler umumiyetle 2 ay çalışma lunur. rezeleri muvaffakiyeW pusu harblcrl 
için ücretli iş mükellefiyeti tesb ~ n b1r ay attrahat ~ üzerinden tertlb 0 _ Bn kar~rın neşri tarihinden evvel tmrar yapmışlardır. 200 bin kişi 
tir. lunur. Calışanlann tttyadlan T& köylerin- edllml.ş _komfirterle hamule veya lhraklye o- 17 Sovyet tavyar i d-şürüldü Stokholm 27 - G~ çok geç vakit ı' 

2 
B" . . dd d . detı ıstıhsal vazlyetlert gözönilnde tutula _ laralt komilr almakta olan Yıuııtaların Uana- • im h be 1 ~ 

. -:- ırıncı ma . ': e !azılı ~1. mükell: rak lllzum Tf' ihtiyaca göre bu milddetıerı 11 hamulf' etmesi için verllmesı. multtazı tö- B~lrumandanlığın diğer bir tebliğine n r er, s: ınlenn Kojev1't 
fı~cü. Zonguldak vılayeti ahalısmdan ko- ~taıtmat Teya azaltmak suretJle değiştir_ m il! ler hakkında bu karar htllı:ümlerı tat. _ göre, Finla."ldiya hava kuvvetten keşif istihkimlarından en mühim ırııl' 
rnur ışlerinde az çok çalışmış olan veya ~ıı htısad vet.Mett ıal~hlyetlldlr. blk olunmaz. uçuşlanndan maada dilJman hatlarının zemeyi tahliyeye muvaffak ol 
bu lş~de çal~mayı !det edinmlı ailelere MAJ:e .. f't er Bu tarar neşri tarihinden mer'idlr. çok gerilerinde hava üslerini ve mühim- duklanm teyid eylemektedir. Çıkarılt 
mensub olup çalışma yaşına gelmif bulu- ıı - Usulft dairtt>tndı ış başına celbedı _ lst ıhsa lin tanzimi mat depolanm bombardıman etmiJlerdır. mıyan malzeme tahrib edilmiştir. Tahlh'' 
nan veya hiç bir işle meşgul olmıyanlar- .lenlr. dıı.ve~ lt'ııbe w mUkeileftyetl ifa Finlandiya tayyareleri harekat saha - 0

. kadar gizli ynpılmı.ştır ki, Ruslar boş 1" 
la cliğer viUiyeUer halkından maden iJ- etmt-k mttbur1nt1ndecttrler. İkinci d~receve Ankara 27 (Husus!> -lEretıı kömtir hu- sında ve memleket i'"' .. de müteaddid ha- tihkfunlan bombardımana devam etınif 
l 

· . . . . . Cd hll> it d t -'hr1 t h 1 za.sında. latlbsa.lın tanzim ne dair karara co- ._.... ı-~· erınde mesaı ve bılgılermden ıttifade e- • a ar nn .. ... ye • ısım ann_ · va muharebe! rt br 17 So et cruır. 
di1 

b . dan. btrL-ıtn mümu .. Mı h9.3tahk yangın re Iktısad VetAJetl Ereğli komlir hana.un.. e yaprruJ • vy R 1 __,_ 
.e lccck ihtısas erbabı san'atklr ve ışçi ~• M-4 • ' • da imtiyaz ve3a !mal ruhsat tezkere.si aa • tayyaresi düf(irülmtiştOr. us ar, men\ez:f kısmı tamamen har" 

LjJ' d 1 """'• ~-v•. fırtına ıtbl mtıcblr haller mazeret be h r lm" ı v·oo -
JJ umum vatan ~ara tatbik olunur. ayıhr hlblerinin istihsal programle.rı.tıı tartn Düşmanın tıdyük hava filolan bir~ok a ıne ge ~ o an ı rga dogru ytr 

Komür işleri tabinne havza dahilinde ıs .:_ öıtmııe yan~ ~l. tlp1. fırtına g!'Jt eder ve> bunların ellerindeki ~etme pl~n Finlandiya fehlr1erini bombardıman et- lu açmağa tevessül ıçin en az 200 bin ki; 
kömür istihsali nakil ve tahmiline lmil o- mtlcb!r Rbebll"r Dahn!ye VekA.letı tfo,lôlArı ve proJelertnı istihsali tesri baltımındLD tek miştir. Ölülerin yekQnu henüz belli de - yığmışlardır. 
lan billımum hizmeilerle kok ve bınket tarafından ~rnk otuntrr. Şahst hMtahlt rar tetkik Ya tatbikatını yakından tattb ğildir Mühimmat ve to fi~danı 
im l" d d " kl · k · · mftkeJlenvl't1 t,.hll~fl m"'mur olnnlar taratın- etUrtr ve her işletmenin malzeme, allt. •e . p 

a ı. ma en ıre erının esilmea ve dan .. I\.._ .. 
1 

.. , thb dlll z 
1 

edevat n ambar eşyası mevcud.lannı kontrol H~lsfnki Z'1 (A.A.) - Bugün Helsinki Londra 27 (A.A.) - FinJilndiyanı• 
kl" "b · · ı d dahil.1:- " ,,. •.• a. .. am ı .... at'9. ar e T. .angu • ruı ı gı ı ış er e illi. d•t Vıl6.yet1 dıı hllhı<h• Mmtalta İktı.sad MiL alt.ına aldırır. civarında yüzden fazla Sovyet tayyaresi 1 Londradakf salahiyettar bir memuru, fi' 

Ucı e.Jc. ın teıbiti dtlrlO~OnOn hnnıst ~killtı bulunan "ttrl~r- Ikt.ısad Vek~lett müstah5lller elinde bu- uçmuştur. kandinav mem1.eketinin Rus - Finlandir• 
3 _ Kendilerine iş mükellefiyeti tah _ de taymalramhır bn Uıban mezkftr tP~lrllAta Juna ... bve bulu:ıacalt olahsn 1

1
'lttm• maJreme İyi membadan alınan malumata göre 1 harbinde tavas.sut teklifine hazır oldu•· 

Mldlrlrler oı er b111"'ftmle verlerde hUlcfı n am ar eşyalannı isli a 1ıı lnt1zamıa de- Fi d f" t 1 b" '- So . l h k 
mil cdılenler saylerine mukabil ücretle- · · • vamır.ı temin maksadUe ihtiyaçlara rore n 8 1 op an ırçoa. vyet tayyaresı arı ak ındaki Stokholm haberini t~I-

. . . metin amhat teşkUAtı tarafından tevs!tt o- d "" ·· - t"" · ed k d · · rıru alır!ar. Bu ücretler Iktısad Vekile - lanur tahsis ve tevzi ve mevcud tamir atelyeıerı_ uşurmuş ur. sır ere emıştır ki: 
tincc emsalıne göre tesbiı edilen normal 14 .:_ Yulrıtnkt maddede yazılı ıebebler ve nln çalı$malarını havzanın umumi lhlJyaç- Sovyetlerin taıviki Finlandiya, sulh akdine elan amadedıt· 
ücretlcrdir. Bunların içtıma1 yardım sa- ma21er:.:tıer dolavı~n,. ntttnd4! 1ş basına ~"1 larını karşılıyacak şekilde tanzim etı.trir. Stokholın rr (A.A.) - Nya Daglicht Tavassut her.hangi taraftan gelirse gelsJtl 

b dak
. hak .. . • mt 1 hu b b1 t1 11 1 fit k•b Tevz~ <>dilecek molume yeni t.ııe defter t:a- • k b ~ . asın ı ve mukellefıyetleri a.e carl ,-~n er :tlt' e e n zeva n m ea yıdları kullanılmış 1M rnahalll İktısad Mü Al1elıa.nda guetesınin P'tnlandiya cep - a ul edecegız, yeter ki, Cıtedenberi iste" 

usullere tabidir. Ücreıe istihkak bilfiil t!«'~at 1' ~l na •• geız:eyed tınıYP. ikmbu sebebtP.rle dürlüğünce tnkdir etttrUecek. kıymet ~ : hesi muhahinnd~n ~lefonla aldığı bir ı etiğimiz şerefli sulhü elde edelım. 
al . .1 t Kan • no ... ~an .... an "'l mud e ale mec - h . . . ı B t F. • . ~ .ışma ı:c meşru tur. uru tatillerden bardurlar. • rinde:ı muameleye tAbi tutulur. aberde Vıbol-ı cephesındeki Rus tazvı- u za , ınlnndıyahları Kareli her • 

ıstifade edenlerle, münavebe sureWe ça- T ·"Jiit Muhtelif lmtıyn nya lmaJ ruh.~at terke- kinin her saat daha ziyade arttığı blldıril ı za.hmda ric'ate mecbur eden şeyin insaJI 
lışma usulüne tabi olanlardan iltirahat 11 _ İktısad Ve~!ıe~ ~ mükelleflyetlnl resi sah!Nerlnln hududlan i~nde lcll ola_ mektedir. noksanı değil, mühimmat ve top fik • 
h r d b l ı dıklan . ro.k ı,ıcl:neve alınmalarında tavda gordltn • . . h d ld - - . 

a m ~ . u ~nan ara çalışma mud- ıat.nı için Zonguldak. VU!yet1 dahlllnde tcab kısımları alftkah millere ftya d.lğer hudtıd- Fınlandıya makamatı tehır civarını ta anı o ugunu soylemiştır. 
detler ıçın ucrct verılınez. İf kanununun edel1 te~k1ltıı Y!iPıı.r. 8n teşkilatın vaztfe , ıar frinde mfit .. dahll işlere en müsald l$le-
46 ncı maddesi mucıbınce cümhunyet Ti .s.tlAh.yeUert lkt~ VekAletlnce bir ta - tebllPc~k ~m!llcre işlettirmeye İktısad V - ekar amele va esnaf y u dda zelzele 
bayramına tesadüf eden (Ünlerde çalış:na llnatnam~ ne te.sbit; olunur. Bu teşldlt!un kl\.lett salAhlyettardır. 

. mura flnn • ncı madde muclblnce tah&l c _ t • d 1 1 k d 
nobctinde bu1unanıara mezkllr kanunun dlleıı mebal!ğdfln öd nır şbu karar hn1tnmıcrını yerıne getirmek ıçı·n y r ar açı "Ca e d. hükümlerı dairesmde ücreUen ve.rlllr. ll _ Kendllerln1!! ~ ~ükellefJyeti tahmll maltııodllP kendilerinden istenllen 1şleı1 ı:ıer _ '- [ V am e } y Q r 

Y d 
· b hal yapmağa ve ıt.ıım r;clen malfim tı ~et'· 

e eK su ay ve erler edill'.nJerln llst.elerı 0 mahallin en bnyük rneğe komür müstahslllcri mecbıırdurla.r Şubat ayı ı:arfındn ,ehriınizde tesbit Ordu 27 (AA.) - Dün gece 22,20 de 1 
4 - Kendilerine iş mükellefiyeti taJı.. ::..fllkiye b~kne filt~:.?: A°.:~~urs. Bclu listeleri Kok milstahselatının tny1n olunacak mm.. eclilen tifüs vak'aları bir ay evvelkine saniye süren çok şiddetli bir zelzele ol -
.
1 

..J :ı 
1 1 

b n en u.ı.. m ~5 wıuu in madde· tak 1 k dll k kl t H k ~ı cw en er e .. u mukellefiyetin tatbi - deti usul dalre ... ln«M tebligatı ifa ettikten n ,arn se\• t ere sto ıı.r kurulmaın ve nazaran daha azdır. Belediye ve zabıta mu~ ur. asar yo tur. 
kine memur eaıleci!k o!.anlardaıı yedek .olıt'll mttlrelle!ıerln 11.!t erde va.,ılı tarih ten:t. l~ll'rlnln Etfbanka teYdll hakkındakll bit mücadeledne devam etmektedirleı·. Erbaa 'l:1 (A.A.) - Dün snat 12 de orta 

.. . . ,,. ~ • - karara gore · ırubay ve erlerın listesi İktısad Velc.lle _ Jıerde ve g~terllen 14 yerlerinde hazır bu _ · _ Teftişler esnuında biill!.ere en zi ade §fddetJe ve 4 saniye sflren bir zelzele oJ.-
tince hazırlanarak Milli Müdafaa Veka- lmımalartnı temin ed~r. Bu mükellefiyeti ha~ctuq~~t.'~okk ~1:~lm n de dahll oldutu hanlarla beklr odalarında tesadüf ~l _ muştur. Zayfat yoktur. 
I tin .. d il B lardan - ınneret.slı: itadan 1md.Da edenler hakkında e ı un o hsal mue.sseselerlnln &ok 1 e T" b l 
e e gon er ır. un yedek su - mnıt tornnma kanımunı:ın 54 üncü madde müs~hseJ~tını lcab eden mıntakalara ae•- mektedir. Han ve bekir odalannda ya ırc o u 27 (A.A.) - Dün gece sıaf 

bay olanlar 107~ ?umaralı itanuna cöre a1 murJblnce takibat yapılır. - ked"rek .•toklar tesis ve oralarda bunları ı tanlar belediye ve zabıta memur lan ta- 22 de 3 saniye süren oldukça şiddetli btf 
ıve İktısad ve Mıllı Müdafaa Ve~tle - lT _ İ:1ctuad VckAlrl! bu kanır hüküm _ tevzi et.'Tlet tşlerı Etlbanlta teYdl oiunmuf. rafından tesbit olunar·'- b Ik h anıl zelzele olmuştur. Halk korkudan soka~ 

. .. k tk , tur il& a am a - J f nnce muşterc en te ıiC ve koordinasyon ı.rtnln tatbtkında tendi teşklllitı vasıta.sile · nnda yıkatılmakta ve elb" ı · t · 1 ara ır!ıa.nuştır. Hasar yoktur. 
heyetince tasdik olunmak ıuretile erler lta edembece ı ban ltler için Dahlllfi!, Sıh- SU>klaT'n perakendecllere veya tan top - d t ·zl n ekte · d bıse.~n. e uv er- Giresun 27 (A.A.) _ Diın gece saai 

. . bat Y1:: fotınuıı Muav,.ne Vekdletıerı ve lca- tancı ara tarzı teslim ve tevzll tşi Etıbank Ue e emı. e m ıse « u gıbıler tek - . d: 11~~ numaralı kanun mucıbuıce te - 'tunda diğer Tek~et.lerfıl tqra t~şkllft.tı m<>- mezkflr athirlcr belediyelerı arasında ıaıı _ rar aynı odalarda yatarak bitlenmekte _ 22.3? d~ 2 sanıye devam eden oldukça şıd 
cıl edılırler. aıurlar~ndan da lstlfa.d edeblllr zlm niunur. dirler. 1 detli bır yer sarsıntısı olmuştur. Bu n~ 

5 - Maden müesseseleri tarafından l~ ıı - nu krnr mer'tvet mcvkU.ne gfl'di~l Somlkok tabrfkasUe şehir ga%haneıerı 1940 ş hrim.fzdto amele d df sarsıntıyı muhteli! fasılalarla iki yer sar-
çi celbi için her ne şekil ve nam altında ta.rıbun !tfbaren en "'° ı ay tçlnde Zon _ devrtsı içinde 1939 ı.suhsal mit:tannı elde e- birlere nazaran k fmrrcu u _ ~er şe - sıntısı daha takib eylemiştir. Hasar yokı-
olursa olsun propaganda yapılmuı ya _ guld'lt Mmtaka.sı Iktı,,ad Müdürlüğü işlet • drcek ~~ilde lstthsalde bul~rneakl11.rdır. riknlar ço azladı.r. B~yük fab- tur. 
saktır melmn hr.len merı dablıt tallmatnamele _ Kok milis.ah.-ılll•rl ~sblt. olunacak resm1 1&. ımızın ~alması nısbetınde bu . . 

_.:.. _ _ . rmı e.!U T• şekil ba.lmnlanndan blrl~ta-e_ tı.~ f!a.tıa rı üzerinden ve ancak Etlbanrça amele mevcudu da 7..ıyadeleşmektedir. A- .. İzmı.r 27 (A.A.) - Evvelkı g{in 9,50 d• 
6 . . :3uyuk l§letmeler tarafından işçi cet Te İktııad Vetll~tlniıı ta.sdlkıııa anede- go.sterılc>cek mahallere veya alıcllnra .satış I meleye mesaı vaktinin hancinde normal 1 uç samye devam eden bir ıelzele olınut' 

celbı ıç.ın 1938 ve 1939 yıllarında arfedi- eettır. ynprr.akla ve 'bunun haricinde htçblr AQ4 _ 1 haynt wrebi . . . [tur. Hasar yoktur. 
len paraların işçi başına isabet eden va- lt - iş mi1teııe.nyet1ne t!bl olmak tiz.ere ta bulunmamakla mlikellettırler. ettirmek lmek ve kendilerını rahat Kayseri 27 (A.A.) - De,·eli merkezm.. 
sati miktarı esas tutularak bu sııretle bu- Zongnldak Vllfi.yett dıhlllnde davet. edilen O'!rek sömikok ft gerek K rabük totle.-ı ' han ve belli odalarından kur- de diln 11,30 d "ki 14 15 d 4 
lunacak miktarın her işletmenin 1938 ve ldm5eler1n t6y1erindekı nrat lstlhsnl i~erı rını ve gf'rf'k mahalli gazhane koklarını 1.5- tarmak i~in fehrimi7.de tefkilat vücude . " . . a 

1
. ve •., e sa -

1939 1 
. d ki • . . Ziraat VekUetJnce ?1%1m olunur. Altır.eı tlhlt\k "Rhalarında icabı lıaıtnde tek tıat getirilecek, bek.lr yurdları açılacakt.n. nıye suren ıki haf1f, saat 20,vO ve bu s..-

·ı h s~e ennl c bvasati işçı miktarları madtte mue1bl"lce toplanan m b:ıllğden ım- lizerlndl"n satısa çıkımnnk ve bunun ıçtn Bekar yurdlanrun a lma.sı Part· ta bah 5,29 da beşer saniye süren iki şid -

1
1 -e nszı 1 zarp arı alıği bütun müe.sese ttrı dalrc.o.sinde bu işlere yal'dun edllebi - de n>uhte'lt cins koklan tayin olunacak nıS: fından tasvib d ım· çı ld ğu d 

1 
h ra - detli sarsıntı o!muştur. Develiye baMt 

erce onguldak mıntakası İktısad mü- ıtr. betinde tem etmek usum tatbtt 1 e 1 ı.ş o u n an azır- y . . 6"" 
dürlüğü emrine amele birliği veznesine IO - Bu karar n~fri tarıhinden muteber. lir 

0 
unab1 - lıklara b~lanmışt.tr. Bu yurd'!.ar esnaf ~hya nahıyesınde de 3,30 d:ı altı _saniy• 

yatırılır. 4Jr. Krk. k/YrnOr.il te.matında resınt daıreıerte ce.iniy~tlerı, elektrik, tramvay ve tünel j~ d_evam eden yer sarsıntısı kaydedil.mif -

iki nnıf işçi Satlş bir İQİ malt, lktısadf, lc:tlmal, sınat ve aıhhi m\lea- letmesı, sular idarr.si ve emsali büyük ür . 
• .seselr-rln veva hayır te.sekklmertnın taleble- teşekküller tarafından açılacaktır. Fatsa 27 (A.A.) - Bu gece saat 10,28 

7 - Kendilerine iş mükellefiyeti tah- Ank.an rr {Hus\].,f) - EreğU bavzruıı kö. rt te;clhan knr~ılanır. Bu mfteMeseierdfl ta İlk b kA . dt! on saniye süren ıiddetlı bir zelzele or 
mil edilenler daimi ve münavebeli çalış- mtirlert satı.t birltğt t~kt!f hakkındaki ka - sarrofu tl'mln Mecl't tedbirler alınmam .; . e_ r yurdunun birleşlk esnaf ee-
µklarına göre ikj sınıfa ayrılır. Daiml su- rara ıöre, Br~i hanuı.ndaki kömür mfis.. ezcfimte teshin Ta.!ltalarının hararet.! 29 de- mıyeUerı tarafından açılmasını Parti mu- muştur. Hasar yoktur. 
rette iş başında bulunmak üzere celbedi- tal:ıalllert ba tarann n~ tnrthlnden itlba_ receyı gec;mlyecek ırnrette ayarlanması ve v~fık bulınllf ve müzaheret edeceğini Terme 27 (A.A.) - Dün gece kasabr 
!enler birinci sınıfa, diğerleri ikinci aını- ren ı ay ıtde bir UQ.f blrlltl t~kll edip bunlar d.ı kok kömlirl\ ile beraber ve daire vadetmiştir. Sayısı altmıf bını bulan eııs - mızda saat 22,23 de orta şiddette ve ~ 

atat~llnO utısad Veklletlne tasdik ettlr _ ttsf alının teknik fmkAnı dahntndt bi f.ı t lm 
ta dahil say1lır. meğe mecburdurlar. fstnısal edilen kömtlr- tar da ta• kö ü fi ü ktlm r mflt na n yurdu n<lınune yurdu ve doksan rarsız yer sarsın ısı o uştur. 

8 - Birinci sınıfa dahil olanlardan ay- ler dahlll n hancı pfyualar satı, blrlfğl ma mln olun~r. m r n n ya ıt.!l lmkAnı te_ yatakh olarak kurulacak, mesaisi Parti Bodrum 27 (A.A.) - Bu sabah Bod -

lıkla çalıştınlanlara lkt1sad Veldletince. rlfettıe ıntılır. Bu karann neşri tarihinden Kok kömürünün t~k eldtn ,.. tek n tı tarafından gözden geçırlleeektir. Bu ~ nımda 6,20 de zararsı.z bir yer sarsıntıJI 
diğerlerine Zongudak mıntakası Jktısad ~~!_blrliilAlnln faall~te başlıyacağı tarihe sat.ı~ından Ye halltnlnr vücude ceurı~: ~ naf yurdunun ~tkikinden alınacak ne - kaydedilmiştir. 

Ü •• .. -~ m ıatah.sillerin bUtfin satışları Ere~I ı d tice ·· d ------ --- ----m durluğünce şahsan tebliğat yapllrr. kömurlert ltlet.me idaresi ta:afınd ' s n f'n hl'ısıı olar ak farklar milli mahrukat ye ~ore tğer yurdlann kurulmasına 
tebligat ikinci sınıfa dahil olanlara köy ed' llr an ldı:ırc mevzuunda kc>ord!na5\-0n hı>y~tlnln kararı . da geçılecektir. 150.000.000 aded yeni 
esa •. . d . • · le yapılacnk sarflv t 1çln blr !httyat heu 1 k 

•• 81 ~zenn en tanzun edılen listelere Bııtl~ bfrllğt hamıılf! kömürlerinin havzg. bında toplanır. . - Birleşik esnaf cemiyetlerinin yurduna On para 1 basıfıyor 
gorc kaymakamlar, nahiyelerde nahiye da n.sıtn Ourtnde te3llın şarUle satar. Ih M" t d il bekar ve kimsesız· esnaf knbul edı·'.ecek ·· d .. ı · ·· ııın ha - t a v 0 er me.ye (ffaştnrafı 1 f • f d ) 
mu ur en, koylcrdc muhtarlar ve ihtJ • ve rlct piya.salara hamule ve lhraki. - az bir ücretle y~irilec~k j irilec k ' ncı say a a 
yar heyetleri tarnfındnn bu listelerin u _ Y• olaralı: nrllecek !:ömftrler satUJ blr~ln _ Mllll korunma kanunile tetblt oluun tınlacak ve t . '. ç e • ya- evv~l': ~rta~annın delik olarak basılmft" 
mumun görebileceği b" ki ce tan:ı:hn Ye İktı.~ad V~kAletlnce tn.sdlk o tahsJsattıın yultarıtı madd erde yazılı 1"' emızlenecektır. Yurdun ya- sı duşunulmüş, sonra bu fikırden vazgt: .. 

ır yere tali ve ı n k ıa - - 1 ı t dvt 1 t 2 o b "' - takhan l · d b k • mutad usullerle i'canı suret· u aca P .. na gore eanlır. er n e r ç.n lrı ıımııt btr ma~a.. . e erın en :ış a dUf ve banyo y<>r- çflmiş ve yeni 10 paralıklann san bron.Z'" 
T bli tın . ıle yapılır. Breillt köml\r hnn.sından Lstlhsal edilen vll sermaye Uraz ve Etlbanlt emrine t&hsl.!' lcrı, yemekhanesi, bina dahillrıde yer }ardan basılması kara ı şt lın şt 

e ga ıcrasına memur makamlara lis t&ntrıer 11kanm1ş olaralı:: satılır Ancak olunur. temi dil" 1 r a ın ı ır. 
t.elerin üç nüshası gönderilir, bunların tabll teseltkill ~!:abı olarat veya yı.kama gü~ t ; ~ ırse topl~nma ıalonu ~lacak: Darphane idaresi dünden itıbaren .,.-

irinci nüshası talık edilir ikınci nil ıttttı gibi teknik aebebterden dol:ıyı kö:nü M • t J • "' ır. esısat masrafı ıçln esnaf cemıyetlerı n i 10 paralıklann hazırlanması işine bar 
• ' ' - rıı t . - acarıs an a tıcarı b" t · d ·· · · ı B ası t.eblığe memur olanla ... • nezdınde h f n uvenan olsrak satılmasına Iktısad Ve.. u çesın en uç bın beş yüz Jıra ayrılmış nmrştır. u paraların kalıp1an kısa bıt 

zolunur, üçüncü nüshası teb1iğ yapıl~: lt~l~ müsaade edebtllr. mübadele anlaşması kiralanacak bina için aylık yüz lira tef~ zamanda ynpılacak ve derhal basılacaV 
... anmış ve.7a tuvenan olarak tıl kö "k d.l · · ğına dnir listenin zirindeki meşruhat im- mnrtcrın ı::nı ve rutubet h dl rl ~a an - Ankarada j J d n e 

1 mıştır. tır. 
za edildikten oonra derhal Zonguldak kAl,.ttnce tayın olunur. D~i~ "P~tı.snd Ve. mza an l Şehrimizdeki bek~r yurdlarının tf>vsii ---- ---------

mıntakası iktısad müdürlüğün~ gönde - tııacak k~mftrterfn <hamuıe ve 1h:_~::> ~: Ankara 27 (Hususi) - Bugün şeh. nfsbetinde am@Ie han ve bekar odaJan fzmirde SİVİi hava meydanı 
. atlan kooh'llnıuyon ~ttnce ve h rlcl rlmi.ıde Macaristanla ticari mübadele- köşelerinden kurt l k, 

rfür. yıuıaya satılacak klSmO.rlerln. (ha a pi- · u aca yaşayışlan mun İzmir 27 - İzmirin yeni sivil hav• 
Halen havzada çalışmakta olanlara jş lhraldye> tıat esaslan htısad v:un:~ ~lşt~~.zim eden bir anlaşma imzaı edil- taz:un ş~~Ie g~ecek, şehirde hastalık Iili-,meydanırun Bornova civarında Ha-cılat 

betı tabu o nısbette azalııcaktır. mevkimde kurulması takarrür etmiştir· 



r 28 Şubat 

lstanbul Defterdarlığından: 
'Muhammen ıcar Muvak.ka.t Teminat 

Yedlkulede Davudpaışa ile Kanalizasyon 
arasında küçük merakibin kalafat l§lerine 
elverişli bulunan ıoo metremurabbaı saha • 
aındakt kumsa: mahal. 
SIIU.hdarağada Paşapare denllmekle anı • 

lan çayır. 

bedeli 
Lira 

184 

Lira 

42 

SON POSTA 

İktısadi tetk-kler 
(Bqtaraft 6 net sa.yfaıl&) 

kanın bundan sonr agerek Çinde, gerek
se büyük Okyanusta fiiE bir siyaset ta
kib edeceğine de delalet etmektedir. 

A vrupadaki büyük meşguliyeti dola
yısile İngiltere, Uzakşarktaki bu iki bü
yük rakibi arasında cereyan eden ekono
mik mücadelede, şimdilik, bitaraf bir 
vaziyet almışa benziyor. Bu vaziyetin ne 

Yukarıda yazılı kum.sal mahal ne ""'Ylf hizalarında gösterilen muhammen seneılk 
ı ... - rtt ıc l kadar bir müddet böyle devam edeceği-ce.r üzerinden üç .sene müddetle ayrı ayrı klraya verilmek üzere açık a ırmaya o -
nUlırıuştur. Senelik kira bedeli müsavi 4 taksitte nakden ve peşinendlr. Arttıtma ni şimdiden kestirmek çok güçtür. Fakat 
29/2/940 Per§embe günü saat 14 de Mlli Eml!ik Müdürlüğünde toplanacak olan ~.o- 1 Amerikanın, gerek İngilterenin, gerekse 
lllisyonda yapılacaktır. Talibler1n; yukarıda yaz~lı muvakkat teminatla muayyen gun Japonyanın meşguliyetlerinder~ istifade 
ve SA.f.tte kom~yona müracaatları. (1113) j ede~ek, U~~~şarkta ve büyük Okyanus-

-------------------- taki mevkıını takviyeye deva:n edeceği-

,ı•ım•ıa•mmmme9E•m> Bir -c.••m•••••••ac:aa~İfltı ni söy~mek, kehanet teşkil etmez sam· 

SAAl İNiN KIYr.'ET:NC!EN 

FAZLA OEGE,,İ VARDIR. 
Aynı fıata hır A R L O N 
sa .. ti almak k ıbil iken 
b!işka s .. at anım tğa 

bıtC-:!t yo ·tur. 

Güzel bir hediye 
sun nrn.k ısterscnız 

Altın - Pıl\tin ve elmaslı 

AR ON 
S.uıtltırini takd ın edmiz. 

S..ıtış deposu: lst.ınbul, Suaanıııımam C.ınıcıbuşı han ı inci kllt· ~ 

Devlet demir olle1rı va liman ıarı ı~L~tm~n u;num IJ r J3ı ı.a ıııarı 
Muhammen bedeli 24.000 lira olan 30 ton neft yağı 14 ' 3/1940 Perşembe günü saat 

15 de taahhüdünü lfa edemiyen müteahhidi namına açık eksiltme usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlertn (1800) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
Teail..aları hamilen eksiltme saatine kadar komi.syonda isbatı vücud etmeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaııada Teı;ellüm 

le Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (15381 

Jıf .. 
Ankara İstasyonunda yerleri planında g•)sterilen 23.210 m3 toprak hatrt ve nakil işl 

tapal1 zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Bu işin muhammen bedell, beher m3 90 lnıruştan olmak üzere cem'an cı20889t 

liradır. 

rız... Hasan Ali Ediz 

HERGÜN 
(Baş tarafı 2 irıci sayfada) 

yaratabilir, o memleketi hatta gazeteci -
nin de arzusuna rağmen harbe kadar 
götürebilir. 

Eski zamanlarda bir milletin mukad -
deratı ekseriya hükümdarının dudakları 
arasından çıkacak tek kelimeye bağlıy -
dı. Bugün kararı veren efkarı umumiye
dir. Efkarı umumiyeyi de ga -
zete neşriyatının hazırladığı bir haki -
kattir. Bunun içindir ki, tarihin bu en 
tehlikeli devrinde bilhassa bitaraf mem-
leketlerin gazetecilerıne da:,en vazife 
her şeyden evvel kendi memleketlerini 
ateşe sürükliyebitecek neşriyattan çe -
kinmektir. 

Bay Gaza Cüllö konferansında diplo-
matın ve gazetecinin mes'uliyetinden 
bahsetmiş. 

1914 harbinden soma kazaya gelen 
Xont Çita haricinde yalnız Osmanlı 
diplomatlarının, o da bilvasıta, ceza gör
düklerini hatırlıyoruır~ Almanyada, 
Fransa, İngi1.tere, İtalya ve Türkiyede 
bu memleketleri yekdığerı arkasından 

harbe teşvik etmiş olan tek bir gazete • 
ciye, tek bir sual dahi sorulmuş değil -
dir. Hem sorulmuş, me.;'ul ve tecziye e
dilmiş ne çıkar? Esas yangının çıkmama
sındadır. 

Sayfa 9 

•Son Posta• mn tarihf tefnluw: 154 

IİNllRDIRIK 
IAtillHANESI 

sazan: Reşad Ekrem 

Yandım •linin firarı 
Gören cyağlıca bir kapının iti [ - Beni birisine benzettin galiba ot

barlı ağalarından biri> hükmünü hi.ç te- lu.m? .. 
reddüd etmeden verebilirdi. Bir at ha- I Bu güzel bir delikanlıydı. Yandım Ali 
zırlama1.arını emretti. Yanında kimi gö-/' idi. Son kanını Ramazanın son günlerln,o 
türeceğini soran bir harem ağasını: cBre de Kasımpaşada dökmüş, Tcsbihci deni
yalnız giderim ... Bre ben kahya iste- len azılı bir haydudu vurmuş, peşine tm
mem!> diye bağırarak azarladı. Ha2int!- şen Kasımpaşalı debağ dilaver1erinin 8"' 

darı çağırıp, huzuruna, artık iki b:iklüm !inden, geceleyin, Kasımpaşadan K~ 
ve bacakları titreyerek giren bu adamın köyüne kadar yüze yüze geçerek kurlu> 
kulağına bir şeyler fısıldadı. Az sonra, muştu. On babayiğitin elinden sıyrıl~ 
hazinedar. içinde ne kadar para olduğu denize atladığı zaman, Kasımp:ışa sahfiı. 
tahmin edilemiyen iki kes~ getirdi. lfü- , ıeri birbirine karışmış, meşaleli k:ıyıklu 
seyin efendi, Tayyarzadenm, konağm'.ia dört bir tarafı sarmış idi. Yandım ABs 
çevrilen bir fırıldağa kurban olduğun-, ruyun içinden yüzerek ve otuz kırk ar
dan da şüpheleniyordu. Bal Mehme.:i a- ~· .... ~a da usulcacık. sade başını ~ıkarl'!) 
ğadan şüphe'ıenemezdi. \'ünkü, ateşe bas nefes aldıktan sonra gene dalarak, Sar 
dese basan bu adam, içi dışında, tok söz- rayburnunu zor bulmuş, orada, kendi,d.. 
lü, cidden sadık bir bendesi idi. Hazin~ ni akıntıya bırakarak, bir ok gibi incli)tı.. 
dara gelince, o da, yıllard_anberi nrunu- ten sonra, ancak Yandım Ali gibi bf:r 
&ile hizmet etmiş bir emektar bendesi idi. yüzgeçe vergi bir ustalıkla Kadıköyüruı 
Fakat. hareme emniyeti yoktu. Onun, kıvrılını.ştı. Kasunpaşadan Halicin ild 
bir gün ·bir fakir genci evladlık edinip sahiline dağılan sandallar ve hemen ~ 
bütün malını ve mülkünl'ı bağışlamasın- tün Haliç köylerini ve mahallelerini kap-. 
dan daima korktukla!'l muhakkaktı. hl.yan «denizde katil var! .. > sesi ile ayak .. 

Gümrükçü konağından tek başına !anan halk, sabaha kadar beyhude belt· 
çıktı. Giderken hareme haber vermed!. leşmişler ve sabahleyin de, hemen herkes 
Evvela doğru Unkapanma gitti. Keyı::u- ayni hükmü vermişti: cKatil boğulmut
dar Mehmed efenrliyi bulup eline aya- tur ... > Ondan sonra bilhassa Kasımpaşa.
ğına düsecek, Ta:yyarzade:'fl nerede ise da. dedikodu, çorap söküğü gibi gitmiştff 
bulup getirmesi için ya1varacaktı. Ken- - Bir taze yiğit idi... Gözüm ile gör: 
disi dC' Fazlı paşa sarayına gidip Gev- düm... Soğan iskelesinden atladı. .. 
herli Esma hanım stAfAnm huzuruna ç1- - Bre vurduğu kimdir? .. Ölen kim 
kacaktı. Hüseyin efPndi mecznh dervi~i dir? .. 

bulamadı. Unkapanında belki iki aya ya- - Debağ yiğit1.erine sığınmış katilcit-
kmdır ııörünmemişti. Arasırn böyle u- derler ... 
zunca kaybolurmuş. Hüseyin efendinin - Ölen meshur eşkiyadır, kırk ka• 
buna canı sıkıldı. Oradan do.ğruca Fazlı- yazılmıstır derl~r boynuna ... 

2 - Eksiltme 15/3/940 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ankarada D. D. yolları iklnc! 
~letme binasında toplanacak · komisyonca yapılaeaktır. 

Ekrem Uşaklıgil paşa sarayına çıktı. Bir gün evvel, Tay- - Vallah benim anladığım su yolun-r'----------------..., yarzadcnin Midilliyi beklediği kahveha- da testi kırılmıştır ... 3 - Bu işe girmek istiyenlerln % 7,5 nlsbetindekl muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektublarlle kanun ve şartnamenin tayin ettığl vesaiki havl tekllflerlnl aynı 

eün saat 14 e kadar komisyon Reisliğine makbuz mutrnbllinde vermeleri lazımdır 
4 - İstekliler bu işe ald şartname ve mukav!"le projesile sair evrakı, Anlı:arada

0 

D. D. 
J'Ollan ikinci, Hayda.rpaşada 1. el ve Kayseride 4. cü İşletme komisyonlarından para. 
llZ alabilirler •888ıı cl499:t 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksilt.ne K 'Jmis
yonu Reisliğin:ten: 

Galatasaray Lisesinin odun ve kömür deposunun çatı tamiri 2804 lira 82 kuruş keşif 
bedelle 15/2/940 Cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstlklfil caddesi No. 349 da Liseler Mu
ha.s'!beeill~inde toplanan okul komisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 211 llradır: 
İstekliler Ticaret Odasının yeni yıl Ve.5lkası, ilk teminat makbuzu ve en az 2000 Ura. 

bk buna benzer iş yaptıklarına dair İstlnbul Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ve ek -
.Utıne gunünden 8 gün evvel alınmış ehliyet vesikaslle birlikte belli gün Te saatte sözü 
ıeç!n komisyonda bulunmaları. 

Bu işe aid şartname, keşif ve.sair evrakları görmek, ö~renmet ve ilk teminat yatırmak 
iatlyeıılerira Galatasaray Lisesi İdaresine müracaatları. (1563) 

Ankara bors< sı neye indi. SaTay halkından bu kahveve - Doğru söylersin sen karındaşım ••• 
çıkan1 ar ola!billr, on1ardan Tayyarzarte- Ben o taze yiğite acırım ... 

Açılış _ Ka!)amş 27 Şubat 940 fiat.ıan ve da;r bir şeyler öğrenebilirdi. Kahve
- Bre o yiğit müslüman mıdır? .. 

ÇLKLl~R 
hane. baYramm bu ikinci ,günü, çok k:ı
laba lıktı. Pevkelerde oturacak yer kal

mamıştı. Hüseyin efendi, kahvehanenın 
karşısına, yolu kenarına ::erilmiş bir ha
sıra çöktü; etraftan mutad merhabalar 
yağdı: 

- Vallah bilmem... Bir şehbaz h1I 
mübarek Ramazan gün~nde dayının 

diikkanında keb:ıb yemi~ ve şerbet i9' 
miştir. Katil o de1ikaniıdlr derler ... 

- Ramazan gününde müslüman Şellı

bet içmez ... 

- Bre bu Ramazan senin bi1diğın de. 
ğildir, Sultanahmed camisi avlusunda 
~ipahi gündüz koyun çevirip şarab i~ 
köçek oynatır ... 

- Bre bu fısk ve şenaattir ... Böylele
re recim gerektir ... 

Katili, kaçarken ve Soğan iskelesin,. 
den denize atlarken görebilenler tanıy~ 
mamıştı. Fakat, ilk dakikalarda benze. 
tenlıer olmuştu: 

- Bre bu kayıkçı Mehmeddir! .. 
- Yok, Çınarlı kahvedeki çıraktır •• , 

(Arkası var) 



10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Kaşın Kalkan nahiyesinde 1 Mezar 

soyguncuları 

Şubat 28 

"Son Posta,, muharrirlari Erzincanda 
(Baştarafı 7 nci sayafada) ı Başını kaldırdı. Göz"!erinln pman 

Derneğe hazırlar .. .fakat hepimiz oldu- hala açıktı: 
ğumuz yerde mıhlanıyoruz. Diri köylü., j - İmkanı mı var bey .. nasıl kalırım 

koıtor faaliyeti arttı 
diğeri de oldukça temtz giyinmiş bu ıJd burada? .. Hemen kaçmak istiyorum. 
adam. bu ev harabesinin ortasına bir me- j - İstersen kal, sana bir dükk.An vere

Mardinde ölülerin dişlerini zar inşa ediyorlar. Öyle bir mezar ki, lim, yardım da ederiz. Bir lokanta aç! .. 

söken iki kişi akalandı taşlan _iki ~~as, kendisi, topr~~ tu~ı... Şiddetle r~_ddetti:. . 
Y Temız gıymmiş adamın gozlermden - Teşekkür ederım. Fakat ımldnı 

Yeni J•pılan Mustafa Kocakaya mektebinin yablı 
kısmında 360 talebe bulunuyor · 

Mardin, (Hususi) - Şehrimizin Teker · akan yaşlar, yanaklarından birbiri peşf- yok .. burada kalamam. Her an sevdikle
mahalles~nden Rece~ ve Savur kapısı I ne yuvarlanıyor. Hem hıçkırıyor, hem rimi hatırlıyacağım. Dükkinı bırakıp 
mahallesınden İbrahım adında hırsızlık- • toprak tuğlalara şekil vermeğe çalışı- hep buraya, başuçlarına koşacağım. 
tan sabıkalı iki kişi, Şirindede mezarlı- ! yor. Başında durdıığumuzun neden son- Biz, ayrılırken o mezarın son tuğlası
ğında geceleyin bir kabir eşerek bir löü-1 ra farkında oldu. Ağır ağır doğruldu. Ce- nı koymuş, başucuna da ilişerek ellerini 
nün altın d.işler~ni sökmüşler ve kuyum- ı ketinin yenlerile gözlerini, sonra da al- gÖkyüzüne kaldırmıştı. 
cu Eframa 46 lıraya satmışlardır. nını sildi. Şapkasını geriye iterek, gözle- Yanımızdaki arkadaşlardan biri di)·or 

Yaptığım tahkikata göre vak'a şöyle rimizin sorduğu sualleri cevablandırdr ki: 

olmuştur: - Burada beş canım öldii.. ben n8Sll. - Felaketin böyıe ncı sa}meleri oldu-
Burada bir adet vardır. Herkes Pazar niçin kurtuldum. Ağır yaralı imişim, Ma- ğu gibi, adeta menkıbeleşen tarafian da 

günleri ölülerinin kabrini ziyarete gjder. latya hastanesine kaldırmışlar. . iyi ol- var. Maarü müdürü size ölürken 1stik
Bu ölünün akrabası da geçen Pnzar kab- dum. Bu sabah ta koşu!) buraya gPldim. ıaı marşı söyliyen çocuğun hiklyesini 
ri ziyarete gitmiş ve mezarın eşilmiş ol- Onlara hiç olmazsa bir mezar yapalım, anlattı mı?.. (Arkası var) 
duğunu görünce ölülerinin altın bulunan dedim. Ailem, çocuğum, iki baldızım v:ır Nusret Safa Coşkun 
dişlerinin çalındığından şüphelenerek şurada.. kendi elimle mezarlarını yapı- ................................................... - .... . 
derhal zabıtayı haberdar etmişlerdır. yorum. 

Kalkamn yeni ilk mektebi ve btJf'1'uallimi 

Kaş, (Hususi) - Akdeniz sahillerinin ı Mekteb talebelerini disiplinli bir ha
koyu mavi sularile kucaklaşan ve müte- le getirmiş, mek:tebde, himaye heyeti ve 
add.id düpnan tehlike ve tehdidlerile Kınlay kurumu teşkilltı yaparak, ço
karşılaşm~ ve bunun için mem~ket mü- cuklann da düşkünlere yardım faallyet
dafaasına verdiği kıymetli nümunelerle !erini tahrik ve teşvik etmiştir. 

Zabıtamız derhal failleri aramağa başla- Tekrar eğildi, göz yaşları mezarı su-
~ ve kısa bir zamanda yakalıyarak <ıd- luyordu. Mühendis arkadaşımız sordu: 

Gaib aranıyor 
Gazt Antebln CKolbl) mahalle.iliıden tar. 

deşim Mustafa oğlu Mehmed Rıza pd1tJ1 
küçük zablttlr. Nerede olduğunun adreaime 
blldlrllmeslnl rica ederim. 

!iyeye teslim etmiştir. Mezar ve cesF.'d - Buralı mısınız, ne iş yapıyordunuz? 
keşfedilerek hırsızlar tevki~ edilmişler- - Evet buralıyım .. acıım Fahri Bir-
dir. Tahkikat devam etmektedir. sen, lokantacı idim. Sökede Şükrü Kocaıös nedbıde 

Mustafa oflu İsmaJl Hayri 
tarihe kahraman bir Anadolu kasabası Mektebin gençlik kurumu vasıtasile 

olarak geçmiş bulunan Kalkan nahiyesi, Hasan Altan, 50 fakir çocuğa elbise yap
cenub sahillerimizde, mor Toroslara yas- tı~, KU'.şehir ~2'elesi felaketzedele-
lanmış. şirin bir köşedir. rine çocuklar arasında 28 lira toplıyarak 

Ocurrnu defa adam öldürmek 
istiv<ın bir kHy'U 6 sene 

hapse mahkOm oldu 
Burası, evvelce birinci sınıf bir nahi- göndertmiş ve Erzincan felaketzedeleri Bursa. (Hususi) _ Evvelki gün şeh-

ye haline ifrağ edilmişti. Münevver bir için de 23 lira toplamıştır. timiz Ağırceza mahkemesinde üçüncü . 
ha!.k kütlesine malikiyetinden dolayı, . Sıhhat k~ideleri~e. ~y~n ve moder~ j bir cinayet faili olan bir sabıkalının mu- / 
gün geçtikçe inkişaf etmekte olan Kal- bır tarzda ınşası bıtmlmiş olan yem hakemPsi neticı>lcnmi~fü. M. Kemalpa~a
kan, yurd hududları içindeki sayılı na- Mustafa Kocakaya ilk okulunun sağlam nın Voyvada köyünden Ali Omıan Ö
hlyelerden biri sayılır. çatısı altında daha fazla çalışmağa başlı- zalp, bundan on altı sene evvel Pomak 

Kalkana bu meziyetleri bahşeden a- yan bu değerli muallim gayret sarfede- Yaşar adında birini öldürmüş. on beş 
millerin başında, başöğretmen Hasan r~k civardan gelen köy ç~uklannı teşki- sene hapse malıkum edilmişti. Af kanu- 1 
Altanın mevcudiyetidir. latlandırmış ve onları bırçok yerlerde nundan da istifade etmek suretile ceza 1 

Münevver olan Kalkanlılarl.ı, eski... olduğu gibi ihmal etmiyerek, Kalkanda müddetini ikmal ederel-:: tnbHve olunan 
denberi muhite kültür sevgisini yayma- okuyan çocuk sayısını arttırmağa çalış- Ali Osman geçen ~ene kendi kövünden 
fa çalışmıştır. Muhtelif tarihlerde genç- mıştır. Ali oğlu Yunu.cru yaralamıs, M. Kc.."l'lal-
lere oynattı/.!'ı ve bizzat idare ettiği tem- Kalkan mektebinin içinde bir yatı kıs- pa a mahkemesince doku7. av on gün hn-
sillcri, muvaffak olmuştur. mı açılmıştır. Talebe mevcudu 360 dır. pi! cezasına mahkOm edilerek gene hn-

Elı.lkan kültür faaliyet'erini, gençlik Buna rağmen, tek başına ça1.ışıyor den- pishaneve atılmıstı. Bu müddetini de bi
hareketlerini idare eden Hasan Altan, mesi lazım gelen Ha~an Altanın yanın- tirerek köviin" dönen, fakat eli bıçak1J, 
muhitinde çok sevilmiş bir gençtir. da ancak iki öğretmen daha vardır. insan kanı dökmeve alışmış olan (hman 

Özalp, bir gece yansı gene Yunusun ö-
Ge rede Yen·çag1 tarım kredi Sivas jandarma kumandanı nüne cıkmıs· 
kooperatifinin Senelik kongresi vazife başında Vefat etti - Gel bayramla,alım, senin elini ö-

Gerede, (Hususi) - Kazamız Ziraat Sivas (Husust) - Suşehri ve Koyluhi- peceğim. 
Bankası ajanına bağlı beş yüz doksan sar çevresinde son ıı:elzele mıntakaların- Diyerek Yunusa sokulmak tstemiştrr. 
sayılı Yeni çağa tarıın kredi kooperatifi- da vali Akif İyi _ Yunus vaziyetten şüphelenerek önünden 
nin 939 yılı adi toplantısı 11 Şubat 940 doğan ile birlikte kaçmış ve köy rhtivar heyeti 
günü kooperatif merkezi bulunan Yeni yardım teşkilat • odaaına kendisini müskilUtla a-
Çağa Halk Partisi binnsı konferruı_, sa- !arının çalışma _ tarak uwadığı tecavüzü anlat -
lıOnunda Gerede Ziraat Bankasının m:.i- lan üzerinde tef _ mıştır. A1i Osman od.ava çağınlmış, 
m.essili Gerede Müdürü Emin Turanm 

1 

tişlerde bulunmak bu hareketin sebebi 90rulmuştu. ~nün-
riyasetinde yapılmıştır. Müddetı hitam ve lbım gelen <fi den şikarını kaçırm~ bulunan bir ha-
bulan bir üyenin yeniden intihabile eski rektüleri vermek sım h'ddet ve asabiyetle Yunw~a küfret-
heyeti idare ibka edilm\ş, kooperatifin 1 üzen buralara gi- miye baslanmı, bıraltını çekerek: 
bıkifafı ve ortaklara daha faydalı bir şe- den vilAyet jan - - Ben yalnız Yunusu dP.ğil, çoluk ç<>-
kilde çalışması görüşülerek bazı tedbirler darına kumandanı cu~nu da öldilrPceğim. 

alınmış ve banka tarafınôan tahsis edi- Asını Vardar Suşehri ve Koyluhlsarda Diyerek, tekrar Yunusun üzerine sal-
len kredinin ortaklara ikrazı için koope- tetkik.J.erini ikmal eyledikten sonra köy- dırmak istemiştir. 
ratife verilmesi karar1aştınlmıştır. lere kadar yaylı ile gitmekte iken su _ Orada hazır bulunan ihtivar heyetile 

İdare heyetinde başkanlığa Raif Akın, şehri - Ortaköy civarında kalb sektesin- korucunun müdahalesi, Yunusu muha
ilyeliklere de Osman Özcan, Fadıl Yıldı- den gözlerini bayata kapamıştır. Şehri - kak bir ö\ümdl"n kurtarmıştır. Bundan 
nm seçilmişlerdir. mize getirilen cenazesi büyük bir kala - dolayı Osman Özalp ücüncü defa olarak 

Bitlis hastanesi operatörsüz 
kaldı 

Bitlis, (Hususi) - Vilayet merkezi
mizdeki elli yataklı hastane muhitimize 
cidden sıhhat ve şifa verebilecek bir 
mükemmeliyettedir. Fakat son günlerde 
kadrodaki operatör ücreti 70 liradan 40 
liraya indirHmiş, bu yüzden hastane o
peratörsüz kalmıştır. 

Bu vaziyet şüphesiz ki; ihtiyaç halin
de kalan hastalar için teessürü mucib 
olmaktadır. 

Bitlis ve havalisi için hayati bir mese
le teşkil eden bu lüzumlu noksanın biran 
r1Vel yerine getirilmesi lazımdır. 

balıkla asker ve mızıkanın işUraki ile ve sabıkası da nazarı itibara alınarak 6 
1 

göz yaşları arasında Adanada defnedil- sene 9 ay 1 O gün ağır hapis cezasına, mü-] 
mek üzere buradan uğurlanmıştır. Va - ebbeden amme hizmetinden memnuni
zife şehidi değerli kumandan Sıvaa mm- yete mahkQm edilmiştir. 
takasında kendisini dürüst, intizamlı ça
lışmaları ile herkese sevdirmi§ bulun -
makta idi. Bundan dolayı da vakitsiz ö
lümü muhitte çok acı bir tesir yaratmış 
bulunmaktadır. 

Or~Opte zelzele devc.m effiyor 
tl'rgüb, (Hususi) - 21/2/940 Çarşam

ba gecesi saat 16 da iki saniye devam e
den şiddetli bir zelzele olmuş, hiçbir ha
sar kaydedilmemiştir. Erzincan fe!Ake
tindenberi muhitimizd~ hemen hergün 
geceleri yer sarsıntısı vukua gelmekte-

Deniz'i vali vekilliği 
Denizli (Hususi) - Denizli Vnlisl 

Ekrem Engürün izinli olduğu ve vilA
yet umumi meclisinin . ~üzakerat~na 
deva•m etmekte olduğu ıçın vilayetı -
miz vali vekaletine dahiliye vekAle
tin~c miilkiye müfetti~lerinden Hayri 
Orhon tayin edilmiştir. 

Hayri Orhon üç gün evvel Denizli
ve gelerek vilayet işlerini yürütmeğe 
baslamıstır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Hasan Bey bir meo • 

muada gördüm ... 

İsviçreli bir alim 
bundan 25 sene sonra ••• 

• • . İnsan zekasında deh
tetli bir teklınül olacağım 
,öylemif. 

Hasan Bey - Desene, 
insan dimağı sulhü de dü
fiinecek bir hale eeıecek" 

- Burada kalacak mısın! 

T. iS BANKASI 
hesaplar 

PLANI 
1940 Küçük cari 

İKRAMİYE 
Keıideler: 1 Şubat, 1 Mayıa, 1 A,lust<>1, 1 İldncitepin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbcırah ve kuTrba,.ııııı he•plarında m az em li'l'Cll\ bvlu,..,.._ 

kura11a dahil edilecelkerdi?'. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık - 2000. 
3 " 1000 " -= 3000. " 6 " 500 ,, =-= 3000. " 12 ,. 250 " =-=-= 3000. ,, 

40 " 100 " -== 4000. - " 75 " 50 " =-= 3750. ,, 
210 " 25 =- 5250. -

Türki11e l ı Bıınlcuuı.ı para JIGtt'malcla yalnız par.ı birikti""'ı 

olmtı.ı, ayni zamanda ttılinizi de denemif olurıur.tLZ. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Hanları 

26070 aded ampul alınacaktır 
ı - Taahhüdün\& ifa edemlyen bir müt'3ahh!d nam ve hesabına olmak bere JeO'PO 

aded ampul 29 Şubat/940 tarihine ra.sUıyan Perşembe günü saat 14,30 da puarlık.l& 

aıına<'aktır. 

2 _ Tahmin edilen bedeli <9245) ye llk teminatı (693) Ura C38) kunıf olup ..n -
nam.ul komisyondan alınablllr. 

3 _ iateklllerin 2480 .sayılı kanunda yazılı veaallcle birllkte Kaaımpaoada b&'wnan 
koml.!jona belli ırün ve saatte müracaatları. UHO• 
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MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsc; ·< 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında em· y Jile kullanılabrnr. 
MiDE ve BARSAKLARI remizler alıştırmaz n yormaz. MAZON isim ve HOROS mnrkasına dikkat. 

NEZLEsiz, GRiPsiz, öKSüRüKsuz bir kış V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKi p ASTİL V ALDA umi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan aabf için MAZON ve BOT TON e :u deı;osu. Yeni Postane arkan No. 31 

,.._. Beynelmilel New - York Sergisi:.--~' 1 
Milli Firmalarımız için hakiki bir imtihan oldu. Bir doktorun gUnlUk HER AYIN YEDiSiNDE 
Ali Muhiddin Hacı Bekir notlarından 

Bu imtihanı Türk Sanayii için muvaffakiyetle verdiğinden iftihar eder. 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Toptan 

İstanbul - Beyoğlu • Karaköy • Kadıköy 
siparişlerde tenzilat yapılır ve Ticarethanenin Merkezine 

müracat edilmesi rica olunur. 
\ı'llllll----•~,. Hamidiye caddesi, Bahçekapı, 1.tanbul 

!tur un Kaynak~ısı Aranıyor 
GE LiK SUNG-PEI< FA RiKASI iÇiN 

muktedir bir kurşun kaynakçıya ihtiyaç vardır. Ücret iktidarına 
göre tesbit edilecektir. Talihlerin 

SUMER BANK ~s·rANBUL ŞU E 
~-1> Hemen müracaatları. 

E 

K NLU VADELi MEVDUAT 

TüRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

Kambur.ak 
-2-

Raşltlzmden mütevellld tskeıeı autte
şekkullert eter hasta.lılın ba.şında tef -
hls yapılırsa dün uzun uzadıya izah et... 
tiğlmlz muh~llf kemik etr1llklerl.n1n 6-
nüne geçllebWr. RaşiUz:mln ilk allmetl 
çocuğun <lişlerinln vaktinde çıkmamuı 
ve muayyen zaman zarfında yürümeJe 
kalkmnmasıdır. Kuçük çocuklar altı a
yından ltlbaren diş çıkarmağo. ve nih.a. 
yet bir yaşında yürümeğe başlar. Bu 
normal bir kaidedir. Bazı çocuk olraz 
ene!, baııs: da biraz .ııonra takat bu -
riık fasıla olmamak şartııe dalma bu 
ıaınanlar zarfında diş çıkarır ve yürür. 
Fı<kat bir çocuk bir buçuk ikl yaşına 
geldi~! halde hAlA yürıiycmJyorsa o hal
de bunun sebebini evvela raşltlzmde a. 
ramak lazımdır. Kemikler kil.fi derece 
sc.rtıes:nemLştı.r. Binnenale).h vücudiin 
s.kletlnl taşıyacak bir mukavemete ma
lik dcğ'ldir demektir. İşte bu znmanlar
da silrnUe tedaviye koşmalıdır. Evvel! 
yapılacak şey 90cuğun gıdasını tanzim 
etmektir. Çok yüklü dr(:ll, takat gıda 
kuvveti çok vitamini mebzul. takat ha. 
zım boru~unu yormıyan bir gıda tt>rtlbl 
ile çocuğu beslemcğe başlamalıdır. Bun
dan manda umumi vaziyetin ıslah ve ln
kl~af: için gün~ banyosu deniz ban -
yosu. ultraviyole şuaı banyolan fevkalL 
de iyi netice Tertr. Ve a:ı zaman zarfın
da çocuk yürilmeğe başlar. Bu haatalı -
eın durduğunu ve artik herhangi bir ııuı.. 
şekil tehlikesinin uzaltl~tığını gösteren 
iyi bir al1'1mettlr. (Devam ede~ğiz) 

O.nb 11U,.ıı otuyunların:ın poıKa 

pu.lu 1t1llam&l&J'ltu rica edntm. A"'ll \ak· 
dl.rdt '-lt.ltlerl mulc1.belU1a kalaoillr. 

······-················-··· ... ···· .. ········· ..... ...__ .. 
Hendek icra memurtat-ndan: 

Blr deynl mıahtı:Crnünblhtn temini lltıfa.aı 

zımnında tahtı hacze alınıp paraya çevril -
mestne karaI verilen Hendeğin .Kazlmlye ltö. 
yünde farkan ıarben Pırnallık şlmalen Ha
snn Oövder cenuben hart lle rnahdud 41355 

metre murabbada 9/11/937 tarih ve 5 nu -
marall tapunun ihtiva ettiği arazi bu .ıı:ere 

birinci açık arttırma lle 26/3/940 Salı iüııü 
saat 15 te Heııdet icra dairesinde ve haddi 

JAyıkını bulmadıgı takdirde ikinci 1.91k art. 
tırına ile 11/4/940 Per~be ıünil ayni aa -

MiLLİ 
PiYANGO 

100,000 LiRA 
Kandilli Kız Lisesi Alım ve Satım 

Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhnnımen 

Fiatı K. 
İlk teminat 

Lira Kuruş 

Llclverd kumaş 240 metre 375 67 50 
Kandilli tıı lisesi meccani talebesi lçln alınacak muhammen !lat ve miktarı 

yukarıda yazılı lAciverd kumaşa aid açık eblltme 14/lll/1940 da sruıt 15 de Beyoaıu 

İ.Btıklal caddesl 349 numarada Llseler muhasebeclllğlnde ynpılıı.cnktı:r. İsteklilerin bu 
işleri yaptıklarına dair 1940 yılı Ticaret Odası ,·cslkası ve llk teminat makbuzlarlle 
birlikte belli gün ve saatte komisyona muracaaUP.n (1540) 

atte Hendek fcra dairesinde paraya çevrile-

1 1 ceğtnden ayni haklara irtifak haklarına ·re. Is' anbul E elediyesi IIanlarJ 
salr haklara malik olanlar yfrml gün ıar- ,._ _____________________ , _____ .... 

!ında evrakı mllsbltelerinl ibraz etmeleri 

aksi takdirde payla§Inadan hariç bırakıla -
cakları tallb olanlar yüzde yedi buçuk depo 

akçesi veya banlca mektubu ibraz etmeleri 
daha !azla malftmat almak 1.stlyenler Hen _ 

dek icra dairesinin 940/191 numaralı dos -
yasına müracaatıan ıııuı olunur. 

940/191 

İstlmlfı.klnln umumi menfaatlere uygunluğu tnsdJk edlllp k:nnunen 1700 llra• kıymet 
takdir €dilmiş bulunan Beyazıd Camcıall mahalle inin Cümhurlyet caddesinde 60-62 
eski 72-74 yenı kapı 649 ada 17 parsel No. lu gayrlmenkulun mutasam!ı olduğu tapu
ca bildirilen Salim kızı Adviye Cizmaninin lkamf'tgahı olnrak gösterilen Beyazıd Canıcı: 
all mc.hall~s1ntn Ordu caddesinde 194 No. da bulunamndığı noterlikçe blldlrllmlş oldu -
tundan 3710 No. Ju kanunun ıo ncu maddesine tevf!kan icab eden tebllg Ynrakala • 
rınm bu gayrimenkule, belediye dairesine ve umuma mahsus mahalline 20 gün muddet.. 
le tall.lt ('CUldiğl ilftn olunur. 0553) 

Mart/ 1940 i~a Mayıs: 1940 (3) aylık tediye 
lstanbul Oefterdarhğından : 

ve yetim maaşları cetvelidir. 

Eyüb, Fatih, Eminönü; Beyoğlu, Beşiktaş;, Üsküdar, 
Mütetaid c.ul ve yetimlerin Mart/ 940 ila Mayıs / 1940 (3) 

Kadıköy malmüd ürlüklerinden 
aylık ınaaşlarının tediue günleri. 

Beşilctaş malmüdürlüğünr en 

TARIHl ..• 
Mı.lıcıye vctırn ve Askeri yetim ve 

tckaüdle· td:aüileri 

4/3/940 Pa7artesi 1- 150 1- 350 
5/3/940 Salı 15~- 350 ,51- 7 >O 
6131 40 Ça şamba 351- 500 701-10 o 
7/3/940 Perşembe 501- 650 lOJl-1300 
8/3/940 Cuma 651- 800 1301-1600 
9/3/940 Cumartesi soı- ila woı- ila 

Eminönü malmüdürltiğünden 

TARiHi M lld'° yetim v• Aalccr letlm ve 
te aücileri teka dleri 

4/3/940 Pazartesi 1- 400 1- 500 
5/3/940 Sah 401-1000 501-1100 
6/3/940 Çar~amba 1001-140J 1101-1600 
7/3/940 Perşembe 1401-1800 1601-2100 
8/3/940 Cuma 1801-2200 2101-2600 
9/3/940 Cumartesi 2201- ila 2601- ila 

BeyoRlu malmlldürlDğünden 
Mullciye V"tim n Aal.:crf yeti!!' ye 

tckaud.erı telı:aüdleri 

1- 200 1- 250 
201- 500 251- 800 
501- 900 801-1500 
901-1200 1501-2250 

1201-1500 2251-3000 
1501-1800 3COl-3780 
Kadıköy malmüdürlüğünden 
Mulld~e yetimn 

te aüdleri 
ABlı:ert rtlm .,. 

telı.a dleri 

1- 250 1- 500 
251- 500 501-1000 
501- 750 1001-1500 
751-1000 1501-2000 

1001-1250 2001-2500 
1251- ili 2001- ila 

Üsküdar malmüdürlUğiinden 
Mulld:,c yetim n 

tekaüdlerı 

!- 300 
301- 600 
601- 900 
001-1~00 

l:!Ol-1500 
150J- ila 

Aake r yetım ve 
tehudlen 

1- 6 o 
601-1200 

1201-1800 
1801-2400 
2401-3000 
3 oı- ila 

Eyüp melrr.üdürlüğünden 
M 1 Y" yetim ve Ask rİ yetim ve 

tc udlerl tckaüdlerı 

1- 40 
41- 80 
81- 120 

121- 160 
161- ilci 

ı- ıoo 
101- 200 
201- 4ü0 
401- 5fl0 
501- 600 
601 Ha 

Fatih malmüdürlüğünden 
Mülkıye yetim .... 

tekaüdlerl 

1- 500 
501-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2COl-2500 
2501- illi 

A•kerİ yetim ve 
tclcaıidleri 

1 inci gişe 
ı- 500 

501-1000 
1001-1500 
1501-2000 
~001-2500 
2so1- ila 

Aa r· yetim vıı 
1 knüdleri 

2 oci gi~e 

3501-4000 
4001-4500 
4501-5000 
5001-5500 
5501-6000 
6001- ila 

z t maaşlan salıiblerinin muayyen günlerde gifelere müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları unumu tediyattnn sonra verilecektir. 
cdiyata sabahleyin saat dokuzdan itibaren başlanacak ve 12 ye kadar devam edecektir. Ve öileden sonra saat (13) te tekrar başlanarak (17) d~ ıühnyct bulacnkhr. 

3 _ Maaşlarım Emlik BaıJcasından alacak olma at =·sf1•n ..ııthlerinin cüzdanlannın Mal.müdürlüklerince viusine lüzum yoktur. Bunlar doğrudan doğruya bankaya müracaatla it • 
fücram t ta buhmabilecekler dir. 
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f 0Uffl4ı 

~· Bolu, 
Tosyalı 

SON POS1'A 

HUsno ltattan : ıo numara aldım 

- Sen d• benim gibi Jl•P· Bu nevi vazlf elerl 

ıvı Jtapmak ıcın fUNGSAAM ICAİPJON 
ampullarının bembevaz ve parlak ısıOına 

lhtlJtacın var. 

!'4oe~ 

ı.. 46' °""'~"" 

iliff~DEflLE~ 

a eli 
hmed Gülüm 

iSTANBlJL 
ANKARA - İZM:A 

• 

ZAYİ - 1930 senesinde Nt.,anta.şı kız orta 

mektt:blnln kayıdlı olduğum birinci sınıfın-

I dan aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Ye -

İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste· 
ciri merhum Ziya malıdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti -
,. yac.:ı cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenlleştirilmiştir .• 

nlsint alacağımdan eskJsinin hükmü yok _ 

tur. 
Sultanahmed Tnldfhane karşısında KL 

barzade aparlımaııı zemin kat Kadriye 

GELMiŞTiR. 
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Sabah, öğle 
Akşam 

her yemekten sonra 

Günde 3 defa dişlerinizi muntazaman tırçalayınız. 
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ANi TESiR 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk alg~nhğı 

ve biitln ağrıl8rını derhal heser. Lüzumunda 

GDnde 3 kaşe ahnabilir. 
r : . , ...._. .. ,. ~ ·. ı , '· . . : . . , ·. 

uz: 
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Şehiı t!yatrosu Tepebaşında dram lwmuıda 
aqam saat 20,SO da 

O Kadın 
l.tUklll caddeal komedi t:ıımında 

Gündüz saat 14 te 
a:rpm 4aat 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

Balk Opereti: Bu akşam D dt 

'"" Üç Kuyumcu ...................................................... -.... -
Son Posta Matbaası 

Neinyaı Müdürü: Selim Ragıp Emcs 

AHİ ı S. Ragıp EMEÇ 
S PLER : A. Ekrem U.~A.KLIG1L 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ·makad 
kaşınması, uburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, 

gece korkuları, 

-Bun'ar yiyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsaklarda yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucaniarın 
tesiridir. Bunlardan kurtulmak için Eczaneden ~ ~ll-.. bir kutu alınız. ve içindeki tarife muci-

bince kullanınız. u n E --· derhal kurtulursunuz. 

Her Eczanede kutusu 20 Kuruştur. 0 q> SANTA ismine dikkat 


