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Kahvenin lritİisarlar 
tarafından satılması 

tasavvur ediliyor 

••rraasız 
_si bayları 

va zile 
başınaı,, 

Suriye fevkalade 
komiserinin 

idare i§leri telefonu ı • 20203 F'aab' kan11 

lefti uasaft edilmeli mi? 
Lehtar ve aleyhtarlar 

davayı hararetle 
münakaşa ediyorlar 

Fransızlara hitabesi Bir mektubla siz d e fikrinizi bildiriniz! 

General Dentz ffi1iftqf,qj I 
Ankara, 5 (Hususi) - K'lhvc·nin devlet inhisar ceği gibi kahve üzerine konmuf istihlak vergisin-

madd~leri gibi muayyen mı~ınrla t ihtiva eden pa- den beklenen hazine menfa<ıtİ de korunmuş ola. 
ketler cİ>t 11ilinde devlet taraiıııc!a ı, sattırılması ta - caktır. Zira son günlerde kahvenin beher kilosu-
savvuru n -:vcuddur. na yapılan 2S kuru·ş]uk istihiak resmi zammı dahi 

Bir te tk:k mevzuu olarak ele < lınan bu iş hak. zaman 7.amar piyasada saf kahve bulunmaması 

i 

içki a1e11atarı~ 
~ında bir :karara varılacak ,(ursa satışın İnhisaı·lar yüzünden mağşuş kahve imal eden bakkal ve kah-
idaresine }.-lptrrtılması ihtimdi" kuvvetlidir. Bu su- vecilenn elinde bir fiatı artırma vesile ve mev-
retle ha lk tazı yerler\le nohud, fındık kabuğu, ar- zuu olarak kulla.nılmakta ve bir taraftan ha7ine 

Almanya ile işbirliği Adapazarından bir Bir mahkumun fikri: 
"içki bir afettir. pa gihi ır· ıddclerle mahlut ohrnk satılan kahveden bu varidactan mahrum kalmakt:ı, diğer tara itan 

kurtulacak ve saf kahve bulı•w'c imkanını elde ede- ise halk bu resim farkını ödemektediı-. 
siyasetini izah ediyor cevab: "insana 

'-----------------------------------------------~ Amerikanın 
Fransaga 

ihtarı 
Ameri~ada ~ Bugnnden itibaren yeni 

40 bın r ı· k k ı .., . tanare . ıp e me J ~ecegız 
yapılacak BAŞVEKALETIN TEBLIGJ 

Ordu bütçesi : 10 
milyar 9 milyon 
655 bin dolar 

A merika sahilleri 
acıklarında 8 İngiliz 

vapuru torpillendi 

Çin -Japon harbi 

Amerika 
tavassutta 
balanacakl 

Stefani ajansına göre 
Amerikanın ileri 
sürdüğü şartlar 

Roma 5 (A.A.) - Stefani a -
jans.ının Vaşington muha~ri ya_ -
zıyor: , , 

Japon - Çin muhasarnatına bir 
nihayet vermek üzere Birleşik A -

( Devanu 3 üncü q yfada) 

Bugün: 
imla meselesi: 

lsmail Habib ile 
aramızda ihtilaf 

noktaları 
YAZAN 

Halid Ziya Uşakhgil 
(2 nci sayfamızda) 

Yarın: 
Değişen dünya : 

Ne yazık insanlığa! 
YAZAN 

Ahmed Ha r.di Ba(?ar 
' 

'-----------------

Yeni hasada kadar ekmeğe yüzde 30 arpa 
ve yüzde 20 çavdar karışbrılacak 

C Askeri vaziyet =3 
Şimali Afrikada·gaz tatili 

ihtimali var ·mıdır ? 
Almanlar 

kışlalar 
burad~. harbeden 200.000 kişiyi vaktile çok sıcak 
içinde yetiştirip hazırlamışlar, bol kumlu şarki 
Prusya steplerinde de talim ettirmişler 

Çö»dle bir hava bombardımanı 
Mart ve Nisın l\ylarında biz;m zaman dalgal:ınan bir çöl, l\·1ısırla fırtmalan, yeni hazırlanmakta cıl -

büyük yaz sıcaklarını ) .~:,·nn şima. llingaziyi ayırmaktadır. Bu çölr. .kar- duğu anlaşıLuı bir tearruı:u durdura 
H Afrika<la, bugüıı . Haziran, harb şı., geçen '>ene ltalyanırr yaptığı ta• cak mı} Yoks1l, sonbahara kadar, 
devam ediyQr. Susuz, gölgc:ıiz , d e. arruz, akim kaldı. Acaba, Haziran- tabiatin müdahalesıle iki taraf ara. 
niı gıb.i, rü .ı;.b.rı.1 öniınde zaman la beraber, ııKıbleı> denilen çöl (Arkası sayfa 7 sütun 2 de) 

fazla yediği yemek 
dahi dokunur.,, 

Ben bunun kurbanı 

oldum,, 

e A nkara Ôztürk mahalle- e Buraada lrakıyecilerde 'l 
ai Akasya aokak 6 numarada numarada İhsan Türen : 
Yatar: c- İçkinin dıilnyad:ı hiç kımse-

c- İçkinl.n hiçıl:>ir zararı yok. ye zerre kadar fay•dası olrrıadığ·na 
tur. Fakat onu usul ve adabile kuL inananlardanım. Evet belki mu
lanmak gerektiT. Küfellk olacak vakkat ıbir zaman için, o da mah. 
veya burnunun dibini görmiyecek dud bir zümrenin neş'esini :ırt ra. 

(Arkası sayfa 7 sütun 4 te) (Arkası sayfa 7 ıütun 2 de 

Boynklerimiz için yapılan 
· ihtifali er neden boka dar 

az alaka uyandırıyor? 
Münevverler ' 'Son 
PoslaJFIJll düşünce
lerin i söy lüyor lar 

Nedamet getirmiş meşhur bir 
dolandırıcının hahraları - ---

Bütün istanbulun tanıdıtı 

Mahmud Saim 
Kendi kalemi i~e hayatını 
ve maceralarını anlatı~or 

Merak ile, heyecan 
ile, hayret ederek 

ve bilhassa 

ibret alarak 
okuyacaksınız 

Çok tem:z bir hayat yolunda 
yürürken düşen bir delikanlı
nın romanı . . .• İçtimai hayatı
mızdan bir sal hayı gösteren 

acıklı vesika Mahmud Saim 

Pek yakında " Son Posta ,, da 
www ~ 
~~ 
~~ ~ 



2 Sayta SON POSTA 

Hergün Resimli Dl&kale: = == Söz zayıf, hareket kuvvetlidir= 

-···-Btr vecize 
Münasebetile 

' l\lnbittln Btrrm _,J 
G azetelerin ilan sütunlarına 

!baktıkça. gözüme b:r çöp 
gibi batan bir reklcm var; bir za. 
:mandan'berı bu, sık sık ıgözüme 
(arpıyor: Küçük bir çocuk, bır ya_ 
ı~ otomobıline oturmuş, otom.o -
b:ılin d:ümeninı elirıe almış. saçları 

rüzgara kapılmış. uçup gidiyor. 
Nereye? Bu küçük yavru deli mi 
olmuş? Böyle bir y:ınş otomobilini 
bu yavru, nasıl kull:ınabilir? 

Altındaki şu cümleyi, muhak
kıık, beniım gıb siz de nkumu§SU
nuzdur: 

Para. !hayat yarışının direksiyo. 
nudur! · 

-

. .. . , . '• . .,., •• ,.., 'c_:,.·· 

-
Bu vecize ne zaman goZll!ne 

çarpsa içim sızlıyor ve dudakla -
rım acı acı gülümsüyor. Gayesi 
bankalara :pata te\1 dıatım. teşvik -
ten ~baret olan bu rekltlmın ma -
nasını anlamıya çalışıyorum. Ha
yat yarışını insan mı yapar, oto -
mo'bil mi? B'r kcN? bur~sı meç -
huldür; acaba, para <la bu otomo-

Herbcrt Spenccr §Öyle demi~tir: Söz her zaman için zayıf, haTeket her zaman için kuvve-tlidir. 
- «Bir adama «odadan çıkınız)) demek on:ı j~retlc kapıyı gös

termekten dnhn az tesirlidir. Paımağınızı dudağını.za götürerek biri
nin ausrımısını istemeniz «susunuz» cüye kulağın. iısıldanıaktan daha 
çok ifadelidir. cıDuraya gel» demdtteruıc b,ir el işareti yapmak d:ıha 
iyidir.» 

Söylersiniz, dinleyenler aratrlnda inannı.ı;yan bulunabilir, gözünün 

gördüğünden şüphe eden hiç görülmemiştir. Hayatın her safhasında 
harekete ve fiile vereceğiniz yerin söze vereceğiniz yerden daha 
fazla ohnasını gözden uzak tutmayınız. 

bilde direksiyon mudur? ı..ıotör ........ - .............. --···--·····--· .... - • .-.--··-------.................... ····----······ • • ...... _... ...... .._.w.._..... •• _ ..... ._ ____ •• ._._.. .... . 

müdür? Benzin midir? Yoksa tc - ı- ı• • ... 1 • =1 C T J Y A T R O :J 
ke~:~ı:el:p~i~\:ıi~i b"ç birisi. L_ m a, mese es1. 
Acaba, vecizenin sahibi clıayatta • Kral Ödip 
::kşe~ır::ra?j~ğ~:eö;1~~ :td~~ lsmaı·ı Habı·b ı·ıe aramı_zda dığı muhakkaktır; çünkü, hayatta 
her şey para ile değ 1, p:ıra her 
§eyle elde edilebilir. 

* eh •ıAf k 1 Eskiden biz başka türlü bilir.. 1 tı a no ta dık: c Hayııtta rnuvaffakiyetin ye- ar 1 
ıgane sırrı. her şeyden evvel, sıh-
hat!> derdik. Ondan sonra da, ço- Edeb·n.·at dünvamızda vücudile YAZAN cuklarıanıza para hırsım deg-il .., " ............ .. .......... lını, yani doğrusunu almak muva-
. . . • • . . . ' iftihar duyulan kalem ve fikir sa.. fık olur. MLsnl ile maksadı izah 
ış sevgısını, çalışma zevkını telkı. hibla-i arasmda tetkiklerinin ser- LJQlt•d zı·ya etmek IU.zım ge'1irsc, bu bahıste 
ne çalışırdık. lnsanın muayyen ti h"~-- 1 . . beti. 1 fl ~ 
b

. 
1 

w. 

1 
ib d ve • UA.Um erının ısa yazı a. .şimdiye kadar alınan misalleri 

~_r mes ;gı 0 ınasını ve un an r.ının nezahet ve zarafeti ile pek T T k/ •ı tekrar edelim: 
buyuk lbır se.~ot tasavvur edile - - :.J ı.. • • 1 ·· d t ·f V ~ŞQ ıgı . ğ" . 

1 
t k . . , t guz""e ·uır sıma o an usta smaı . Türkler içinde bisab diıyen de 

ımyece ın~ a~ ı.ı ma ıçın ~ a Habib ile 'bu sat1rlann sahibi ara- ................................................... var ihesap diyen de. Müdir diyen.. 
ve mesleğı, bıleğe takılmış bır al - smda ihtilafa sebeib olan bit.kaç rem edıble görüş farkına sebeb 0 - lerin yanında müdür diyenler de 
tın bilezık olarak rı.anırdık. lialbu- · ,~ e· · lan noktalarda ken..ı: "ikrimin isa-
k b

. da b . b-tü- bild' ım1Cl l1l<!6 rest var. ~ ~ var. Misalleri çoğaltmağa lüzum 
•, ır zaman 11 erı, u n ı- . . . betine iman etmekte d\,.\ tun edıyo-ğianiz caımlar bardak oldu. Şimdi .Ben bu meseleye daır ~.:ıcrler~- rum: yok: Ben (liyorum ki :mademki ben 

herkes paradan .bahsediyor- .::im<li mı uzun makalelerle teşrıh etmış ve bana benziyen azim b'.r ekseri-
herkesin gözü parada· par~ haki- olduğumdan yeniden bu bahse Bu ihtilaf noktalarından başlı- yet ki, az çok lısanını ıdoğru söy-
katçn mabud oldu 1ve bankalar rücu' etmek fıkrincle -:leğilim. Bu cası şudur: liyenlerdir, lıisab ve müdir, sayfa, 
mabedi satırl~ı son bir söz olarak yaıı:ıyo- Dava: Arabcadn:ı olsun. başka yerine sbhife, faydn yerine !5.'idc 

. I 1 H b 1:> h tü r · dild'en o!S.ın autum~ 'kelimelerin 
Para! Nereden ıgelirse ,gelsin rum. smaı ıa ı _er r u .mezı. hem doğru hem bozuk şekillerıle diyoruz, fa::ıahat diye mevcudıye-

para. nasıl ele geç rse geçsin, pa - y:tı~rin<icn .. başk _bır de ınsaf ha- türkçeye geçrruş olanlarını doğru t:ne satlakat gö~terdiğimiz bir en.. 
ra! Her şey 0 kadar para oldu ki, s sesıle mutehalh~ olduğundım şelcillerile mi, 'bozuk şek;llerile :mi dişe ile öylece devam etmeliyiz, 

Y
eni nesl n ha at felsefesinin içi- şu_ .makalcd_ .~ ısrar ılc. tevakkuf e- aksine kail olanlara bir sitemde 

d b d 1 bakın yazıya nakletmek muvafıktır? 
ne a~ 0 girdi. Halbuki para denilen ış me ır ına ~aza;ı .e · a!a- bulunacak kııdar jleri gitnwmckle 
bu şeytan icadı bizim manevi ka- cak ve ~u ak rlesm n stlıhatine Görü~oruz ki yazıda mevcud o. beraber mUletin resmi yazısında 
mmızı zehırlıv~n 'b"r mıkrdbdur. nas Isa 'kanaat etın·ş bir adamın lan temayul bunlan n'\•amın dilin- aıyni cnd:şcnin hakim oimasından 
İnsanlık onu ıic, e seve birib"rini scl>atı ka'bilina~n teliıkYJ ederek de nasılsa öyle almak cıhet:ınden~ doğacak memnuniyeti de ketmet-
s wnez ve sev.?mez oldu. Paradan ma'zur görecektir.. dir. Bunlar artık asıllarını inkar e- meğe me&o:.ır olmamalıyız. 
b, ka duşüncesi. ondan .başka aş- Kendisi pek iyi bilir ki hiçbir derek türkçele§Illiş kelimelerdir, Bu mürtaleamn l':er türlü yanlış 
la olmrynn ins3 nlar çıktı. Parayı, yenil ğe tahammül et.miyen bir bunlara '!ürk kelimeleri olarak anlaşılmasını önlemek üzere izah 
hayat ıfelsefesınin esaslı unsuru devirde ve ne zaman bir inkılab tasarruf iıakkı Türklere aiddır de- edeyim: 
olarak tanıyan vecizeler gorüyo _ emares· lıi's.:.etse hl~mın en .şe. niyor. Fasa;hat kaygusunun artık mev
ruz! did da:rb.?sini o cihete havale eden Bu doğru olab'lir, Pğer bu kelL cud olmad·ğma inananlardan de. 

Halbuki para, bir mübadele va- bir idarede, cdebi:,atı ceditle ı; .. meler hala bizne hem uılları gibi ğilim aımma rasahaı~te ifrat ve tef
sıtas.ntlan, bil" öl9fıden başka bir san ve fikir s:ıhasında pek ~ok de- hem bowk ~killen gib1, iki türlü rite de hiç mütemayil değHim: 
şey degıldir. Para, biı m bu mem- ğişiklikler ) npabilmij btr teşck- yaşaımakıta -devam etmeseydi... Düııger yahu.el dülger dememek ~ 
lckete vercceğımız ş<-'ye mukab:l kuldü Ben de o teşekkülde kfıçUk Mademki iki hayatil<? de yı:şayor, çin drugor yawlun diye gülünç 
memleketin bize verec<"ği bir hak bir yer tutmuştum. Son dil ve yazı bu :ki şeklin arasından imlad'a as- (Arka" sayfa 8 sütun 1 de) 
alfrm t :dir. Parayı 'böyle tanımı - nkıltı!bındn da bütün an'aneler le .......................................................................................................... . 

yan bir insan, :çinde yaşadığı re- bağlarım memnun bir tehalükle ( IS TER 
miyetc ve azasından bulunduğu çözmclate c.ce!e edenlerden !biri. 
millete karşı en basit vaz.fesini an yim. • 
lamamış olan b.r biçare demektir. İsmail R1b·o bir f krasın.da bu- 1 STER 

iNAN, 
iNANMA! 

Parayı bu tarzda nnlamıyan ınsan, nu söylü~"Or ve cMai ve Siyah> 
yakın ve uzak. butün in~nlar iç.ln .şairi Ahmed Cemil bugün yaşa. 
fena 'bir unsurdur. Bir ibaksıılık. saydı onun halikile beraber başka 
şuuısuzluk, vafasızlıK, saJakatsiz. tı:irlü düşünüp başka türlü söykr-
lik, hulasa per~anhk unsuru1 d\ dh or. Bu fikrinde. pclt doğru. * dur. Öte::1enberi ccü:ır.lıura muha-

ıHerkesi tasarrufl tcı:\'ik et - lefet kuvve.ı hatarl:ın gelir• hik
mek. 'bugünkü kazançlarımızdan metine snlik, hele doğru olan ye. 
yarınk1 kara günler içın bır şey a. nıliğe pek münhemik olduğumdan 
yırmayı veyahud <!lim ze geçen pa- bunu kurultayın bir toplanhsında 
ra kuvvetim ıisraf c tmeyıp onu u7JUn bir hitabe ile göstermiş. son
m::ıyalanı:lırm:ıyı duşundürmek gü- ra:an da ynzılan k tablarımda dil 
zel bir şe:,dir. l<'akat, bunu yapar- m1.,Ia.bınm bütün hükümlerine 
ken, basıt kafııln,.:ı parayı hayatın uygun bir lısnn kullanmıştım, ha
ilk ve son .gayesi olarak tasvir e.. ıa da öyle yapıyorum. 
elen ifratlardan kaçınmak lazım- Eskiden yazılmış kitablanmın 
dır. Bunu muhtelif zamanlarda b"r da yeni yazı ile tekrar basılışındıı 
ka defa tekrar etfm. Bugün <ie, b:.ınların ü,,lubuna. yapısına asla 
bir kere daha yazıyorum. dokunmaksızın ccz:ısmı öyle tas-

.Bizim aramızda para hırsını fiye otmeğe lüzum gördüm ki a
yayacak her hıırekcttcn tevakk" s llıırile mukabele zahmetini ihc
etmemız lfızımdır. San'ntı az, ırr.u-

aYJ en mesleği daha az bır nesil ~~~ ~a~~~~l~;~:~ı~~~~~k!~: 
içindeyiz. Eğer b;ı :ıesle, para) ı derler. İnsafı pek büyük bir ins::ı.rı
her şc e hakim ıbır muk ddes nes-
ne olarak tanıtacak olursak bu l•k meziyeti ad<Jettiğimdı.m bugün 

) eserlerin cski'>;le yerıs·ni muka
memlcketın muhta; olduğu çalış. vesc -ederken bu bcri]tlıerin el-
ma zevk ni, meslek a§kını. iht sa' bette 1daha iy· olduklannda şüphe 
duygusunu neyle aşılnyacağ z? etmijorum. cSan'ata dair .. n:ımile 

Para, ha~ at yarışının dircksi - 'ki cilddc toplanan makalt>lerimm 
yonu değil, hatta tekerleği bık J,ir çoğunda bu insaf hissinin bür
değil, i;>e1ki de bir insnnın bir ce. "ıanlarını verdim. Bunu İsmail 
miyet«;ı verdiği iy· lte faydalı ibir Hab"b <le teslim ediyor; fakat, ye
şeyın sadece mukabilidir. Cocuk- "liliğe uymak için onun doğrulu
larımıza bunn anlat.ll\ıya. gençle -
rimi:ze lfüTtU :'fclkın ~ ,1ı'büt~n ğuna inanmak lazımdır. 

İşte şu mukadıdemeyi bastet
vatandaşlara y.alnız bunu öğret - tikten IOllr& diyeceğim ti muhte
meje muhtac?z! 

Büyük Mill::t Meclisinde Mü- son kısmının bizi müteessir etti
nakalat Vekalctinın bütçesi üze- ğini kaydedelim. 
rinde konuıulurken Üsküdar bi- Şirketi Hayriye 87 yıl önce 
let ü.cretl::rinin fazlalığına temas Türkün büyük j~lerde şahsi te
edilmiş ve Miinakaln: Vekili bu oebhüs gösterebileceğine birçok
ücretlcri indirmiyc: kanuni imkan !arının ·jhtirnnl vermedikleri bir 
göremediği cihetle işin 1adlkal devirde tesis edildi. Binbir mü~ 
bir şekli olarak nihayet Şirketi külata göğüs gererek biohir fır. 
Hayriyeni'l satın alınma~ımn dü- tına ile uğraşurak o zamandan bu 
şünülcbilcceği'li imo. etmişti. zamana klldar muammer oldu, 

Bu mü~akerc piyasada satın şahsi teşebbiisün nw.mleketim.iz:.
almn keyfiy~tini:ı yakın olduğu de de büyük i ler baı1arabilece
rivayetlerinir. dolaşmasına scbeb ğini ispat eden bir eset halinde 
olmuştur. Hakikatteyse herhan - yükseldi. B1ı. aynı zamanda ge
gi bir teşebbiis yapı!mamı~ı. her. çen nesillerin büyük bir sinir, da
hangi bir müzakere başlamamış- yanma ve başarma kudretine 
ur. malik olduklarını da ispat c-dcn 

Şirketi Hayriyenin imtiy&zı 99 bir eserdir. 
senedir, «!aha 12 senelik müddc- Sırf memurdan '\'e küçüle t!s.. 

ti kahnıştı:-. Fakat hükumet isteT- naftan mürekkeb bir nesil yetiş. 
se imtiyaz müddetinin hitamın.. tirecelc değiliz. Ferdin yapamı
dan beş sene evvel böyle bir ar- yacağı şeyleri devlete bırakarak 
zusu oldu~unu firkete ibildirebi.. ondan yardım görerek, ferdin ya 
lir. Şimdfük böyle bir teşebbüse pabileceği her sahada iş hacmi
zaman gelmemiş. teşebbüs de ya- ni artırmak vazifemizdir, 
pılmamıştır. Yalnız temin edil- Eğer Şi;keti Hl'lyriyenin bu
diğine inanıhrna şirket qöyle bir giinkü müdürlerinb lT'Uhte.mel 
teşebbüs vukuundu müteessi: o- bir satın a1ma}, n emnuniyetle 
lacak değildir, bilakis memnun kat\'ıladıklan haberi dcğnıysa 
kalacaktır. bu sahada seleflerinin sinir, da-

- Lüzum .eörürae bu firketi sa- yanma v~ başarma kudret1eri'le 
Un alabilir, lüzum görmezse jm- malik olmadık!arını gösterir. Biz 
tiyaz.ını uzatab.lir, bu, onun lıi. bunun hoşa gidecek bir müşahe
leceği şeydir. lehinde ve aleyhin- de olduğuna inanmıyoruz. fakat 
de konuşulabi:ir. Fakat haberin ey okuyucu: 

iSTER iNAN, 
iSTER 1NANM~ 

Eminönü Halkevinin 
muvaffak bir temsili 

Haziran 6 

Sözün kısası 
Kurusıkı Tehdid 

"'"'---- E. Ekrem Talu _J 

Hava Kurumuna 
teberrüat 

devam ediyor 
Son birkaç gün iç nde Hava 

Kurumuna 10,430 liralık Jtebarrü. 
atta bulunulnıU§tur. Bu vatandaş
ların isimlerini yazıyoruz: 

Anastas Pa3kalıdis 1500, Sanayi 
Ziraat T. A. Ş. 1000, Hapn Hulki 
750, NO'bar Bahar 500, Leon Dun
des 500. Ali Ergir ve ortaklan 
500, iN had Söz.men 500, Oztijrk 
ticaret Ud. Şti. 500, Tavilzadeler 
500, Kmıdopolos 500, Kibarzade 
Mwhsin 400, Z'!'ki Ülker 300, Cemil 
Türker 300, Ihsan Kayin 300. Sa
muel Bcnarya 300, Koço Vasilyn -
dis 250, Mordo Bodrık 250, Rı:ıfael 
Aluf 200, Karnik K. Robetyan 200, 
Dimitrı Mütevelli 200, Bedrik Gök 
nil 150, Va il Hacetoğlu 150, Perili 
Lağutis 150. Mihail Dimo 135, Mıı
hiıttin Havuzluhan 100, Hacı Hüse
yin mahdumları 100, Şn..rafett n 
Alkoç 100 lira. 
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6 Haziran SON POSTA Sayf~ ~ 

f Telgra:f, Tele Ve Telsiz Haberleri 
Makineye i iaşe müdürlükleri ve iaşe heyetleri i(";~i~~ .... ş~;~: .... ~;;~: .. 'I Ç TV AÇ ET ~it~ > · . ._r 
verilirken teşkiline dair koordinasyon karan 1 Kra!:ı;r~~brık AL(; Mı N D 1::: 

~ Ankara 5 (A.A.) - R<>isi - Atlantikteki üsler ile yapılmamıştı. Fakat bu husu&-

Ruzvelt: "Mihverin 
istihsalde bizi 

geçmesine müsaade 
etmiyeceğiz,, diyor 
Vaşington, 6 (A.A.) - Reısi

oümhur Ruzvelt kongreye hitab 
ettiği bir me'3ajda Kanada ile müş
tereken Saınt Lourent n••hrinin e
Jektrik kudret!n:n istimali !hak
kındaki kanlln layihasının kabu
lünü tavsiye etmiştir. Reisi<:üm
hur demektedir ki: 

c:Demokrasinin düşmanları bü
tün su elektrik menah;ini kullan. 
maktadır. Bazı basiretsiz insanlar 
yüzüntlen bunların bizi geçmele
rine müsaade etmiyeceği.ı. Paro .. 
lamız, istihsal. daha çok istihsal-
dir.• 

Bu nehir kanalının elektrik te~ 
sisaıtının inşası projesi asgari '4 
sene sürecektir. --------

Tokyoda mUhim 
görüşmeler 

Tokyo, 6 (A.A.) - Dün Tok
yoda büyük bir aiyaai faaliyet göze 
çawmıştır. Alınan elçisi Hariciye 
Nezaretine giderek, Avrupa işlerinc
hakan müdürle uzun müddet' görüş 
rnüştür. ı4 de İtalyan elçisi de Ha. 
)iciye Nazırı ile görüşmüştür. Mat
auoka müteakıberı Birleşik Amerika 
büyük elçiıri. il~ bir aaatten fazla gö-

?ÜflllÜ~tu:.:' r:.:... -------

Amerikada 9000 
işçi grev yaptı 

Nevyork, 6 (A.A.) - Kalıfor~ 
rıiyada, büyük c:North Amerkan 
ıA.viation:. tayyare fabrikasında 
çalışan sendikaya dahil ~O~O işçi 
ücretlerin arttırılmasım ıstıycrek 
grev ilan etmiştir. . 

Bu suretle iş-;iler, Amcrıka ve 
Eüıyük Britanya hesabına mezk~r 
fBJbrikaya s:pariş edılcn 196 mıl
~on dolarlık tayyarenin yapıl.na
sını geciktirmiş oluyorlar. 

Nevyol•k limanındaki ırrev 
Nevyork 'l (A.A.) - İşçi şef

leri, Nevyork limanındaki soğuk 
hava depo!drından i4 ünde çalı -
tan 1400 amelenin ilan ettikleri 
grevin İngiltereye aid harb malze
mes~nin sevkini sekteye uğratma -
masun kararlaştırmışlardır. 

Fransada iaşe 
vaziyeti vahim 

Vi.chy, 6 (A.A.) - c:Tass•: 
Fransız gazeteleri Pariste iaşe

nin yeni bir vahim s'lfhasını kay
dediyorlar. 

Lyonda çıkan c:Progres> gaze
tesi Pariste o.rta halli bir ailenin 
münhasıran sobzcde-n mürekkeb 
bir yemek hazırlıyabilmek için ibir 
orta mekteb öğretmeninin günrle
l ik kazancının iki buçuk misli 
fazla paraya muhtacdır. 

Bu~ün bir Paris gazetesi, el\. 
noksanına bir çare olarak, hayva
nat bahçesindeki 4500 hayvanın 
kesilerek etlerinin satılmasını tek
lif etmekıtedir. Et noksanı bilhas~ 
sa boynuzlu hayvanların kesilme
si vasak edildiği için vahim bir 
mahiyet a}mrştır. 

Gazetelera göre, iaşe vaziyeti 
bilhassa cenUıb şehirlerinde hele 
Marsilya.da çok vahimdir. B•ı sen11 
ıbalık avı birdenbire azalmıştır. 
Çünkü kış ve ilkbahar çok soğuk 
olmuş ve balıklar sahillerden a~ı~ 
denize uzaklaşmışlardır. Açık de~ 
nizde ise Fnnsızlar bittabi avla
namıyorlar. 

Giridde harbeden 
Alman kıtaatı 

Almanyaya dönüyor 
Bedin, 6 (A.A.) - Beobahter 

gazetesine g-Ore Giridde muhare
be etmiş olan Alman kıtaatı Al
ıın.anyaya müteveccihen Yunanis
tan yolundan geQll18ktedir. 

Ankara, 5 (Hususi) - Anka- lcrde Ticaret Odası başkanı ve Fi
ra, İstanbul ve İzmirde İaşe Mü - at mürakabe kont!olöründe nahi -
dürlükleri diğ~r vilayetlerde ise i- yelerde müdürlerin riyasetinde mer 
aşe heyetleri tetkiline daır. koordi - kez köy muhları ve merkez mual. 
nasyon karctn neşredildi. iaşe mü - limi, muallim bulunmıyan yerlerde 
dürleri merbut olduk.lan vilayetlere valinin tayin edeceği bir ç.İftçiden 
mevdu iaşe işlerinin ted"\·irinde va- mürekkeb olarak kaza ve nahiye 
linin doi'rudan doğruya yardımcısı iaşe heyetleri kı•rulacaktır. Heyet -
olacaktır. İa~e heyetleri ise valilerin ler valinin göreceği lüzı..m üzerine 
riyasetinde Mıntaka Ticaret Mü - faa!iyete geçedcr. 
dürü, mahalll Toprak Ofisi, şube l~db~rler 
müdürü veya ajanı, Ticaret Odası Vilayet 1aşe heyetleri halk ve 
başkatibi ve F;llt Mürakabc Büro - milli müdafaa ihtiyaçları bakımın
su şefinden terekküb edecektir. dan Ticaret V <!kfıle•ince ;i.;zum gös 

Mmtaka Ticaret Müdürlüğü mer terilecek her türlci tedbirleri alma
kezi bulunınıyan yerlerde Mıntaka ğa ve veril'!.:ek i~:leri görmeğe, vi -
İktısad Müdü_ı:..ü ve bu müdürlükle- layet ihtiyaçhrını gö:zönünde bu -
rin bu)unmadı~ı merkezlerde zi - lundurarak lüzıımunda re"sen te -
raat müdürle:i l1eyete dahil olacak- vessül edecekleri teJbirlerle yiye -
lardu. İaşe heyeti azası bu varif e. cek, içecek, giycce\. ve yakacak 
lerrm asli vazifelerinin es.aslı bir maddelerden mahallin ihtiyaçları -
cüzü olarak göreceklerdir. nı bir zama., için karşılıyabilecek 

Valinin inhası ve Ticaret Vekale- miktarda vilayet içinde her tür:ü 
tinin tasvibile heyet azasından Fi - tehlikeye karşı mahfuz yerlerde el
at Mürakabe Komisyonu Bürosu de bulundurtmaya, devletçe iddi • 
şefi veya Oda başkatibi iaşe heye- har edilecek maddelerin hüsnü mu 
tinin umumi katibliğini görecelctir. hafazasına, tahdide tabi mevaddın 

Kazalım!a en uygun şekilde ilıtiyııç sahihlerini" 
Ka;calarda kaymakamların Tiya.. tevziine, ileride ve fevkalade hal· 

setinde malmüdürü, ziraat mualli - lerde yapıhcak tevziat için şimc:H -
mi, ziraat muallimi bulunmıyan yer d~ gereken tedbirleri almağa her 
lerde vaünin tayin edeceği diğer türlü mahalll iaşe ihtiyaçlarını kar
bir muallim ve mevcud olan yer- §1.lamağa, memıu edilmişlerdir. 

''Fransız sübayları 
vazife başına 1,, 

(Ba,tarah 1 inci sayfada) 
Alman askerleri çıktığına dair ya
pılan fesatçı propagandayı tekzib 
!eymiş, ancak ecnebi tayyarelerin 
gaı<bden şarka doğru uçarken Su
riyede yere indiklerini ve yolları
na devam eylediklerini, şim<li de 
bu ıtayyarelerin şarktan garbe doğ
ru geçtikleL·ıni söylemiştir. 

General Dentz, Frans::ı.nın Al
manya ile olan siyaset değişikli -
ğlb.i izah ederek bu siyasetin Fran
sayı açlıktan kurtarm.ağı ve ya -
şatmağı istihdaf ettiğini, buna mu 
kabil ise istenilen yegane şeyin 
Fransız muhafazasma tevdi olu -
nan yerlerin korunması için icab 
ederse Fransızların dövüşmesi o:
duğunu beyan eylem=ş. Fransız 
müstemlekelerinin Fransız kuv -
vetlerile müdafaa edileceğini bil. 
dinmiş ve .::özlerini şöyle bitir -
m:şt"-r: 

Size her ~eyi söyledim. Beni an
ladınız, vazife ba~ma. 
Hür FranW: generalle .. i Hayfada 

göri.itıl:üler 
Londra 5 (A.A.) - Haber a -

hndıjına göre, hür Fransız kuv -
vetlerinin Yakm ve Ortaşark dele
gesi general Catroux, Hayfada 
general de Gaulle ile görü~müştür. 
Bunu müteakıb iki Fransız genera -
li, Filistindeki İngiliz kuvvetleri baş 
ku~andanı general Sir Maitland 
Wilson ile mülakatta bulunmuşlar
dır. 

Franaiz tayyaıeleri Anunan'ı 
bombaladılar 

Kahire 5 (A.A.) - Haber a -
lındığına ıöre, Erdün'ün merkezi 
olan Amman, Fransız tipinde tay. 
~arete~ tarafından. bombardıman 
edilmiştir. 

Bunun, Beruttaki petrol depola
rınıın 1 ngiliz tayyareleri <tarafından 
bombardırnanltla karşı Fransız ha
va kuvvetlerinin bir mukabelesi ol
duğu zannedilmektedir. 

Ameril<amn ihtari 
Vaşington 5 (A.A.) - Ame -

rika hariciye nazırı Hul1, Fransız. 
Alman işbirliğinm Birleşik Ameri
ka ve diğer milletlerin haklarına 
karşı gayri dostane ve hasmane ol
duğunu Vichy hükumetine bildir -
miştir. 

Albay Kolenin intiharı 
tekzib eclillyor 

Kudüs. 6 (A.A.) - B. B. C,: 
Geçenlerde Suriyeyi terkcde

rek general dö Gola iltihak eden 
albay Colletin intihar ettiğine dair 
Mmwr tarafından neşrediln ha
ıberler kat'iyetle tekzib edilmek
tedir. 

A)bay CoUet hali hazır::la Filis_ 
tinde bulunmaktadır. Kendisi şıh
haıttedir. Diğer taraftan, Fransı:ı
taıyyareleri tarafından Maverayı 

Erdün ımer~e:t:i Ammana bir taar
ruz yapıldığına dair verilen haber
ler de yalanlanmaktadır. 

ingilterede seri 
hareket edilmesi 

isteniyor 
Londra 5 {A.A.J - Royterin 

parlamento muhabiri yazıyQr: 
Parlamento. içtjmalarını yeni -

den başlayınca, İngilizlerin Giri<L 
den ıgeri çekıLınesi üzerinde b.r mü 
zakere cereyan etmesi muhakkak
tır. Bu muzakere esnasında, Çör
çil ve Atlee, hükumet a.:iına beya
!'!atta ıbulunacaklardı:. 

Ez::ümle, mahdud· azalı bir harb 
kaıbinesi taleb edilmekte ve taına
mile müessir bir tarwa hareket et
memiş olan büfün idare adamları
nın merhametsizce t3sf ıyes! isten
mektedir. Bu vaziyette, müzakere
ler, pek muhtemel olarak, bl.ı tün 
memleketin varmağa azmetmiş ol
duğu nihai 7ai.?r hedefine doğru 
İnıgilterenin daha yeni ve daha se
ri usullerle h:i!eket etmesi talebi -
nin müteadd·d safhaları tizerınde 
cereyan edecektir. 

Amerikada 40 bin 
tayyare yaptlacak 

l 8asta.ralı ı inci sayfadaJ 

şam radyoda bir nutuk söy~_.yen 
hatbiye müsteşarı Lovett ezcumle 
şöyle dem.iştir: 

Amerikanın seri halinde harb 
malzemesi iımali usulleri bugün o 
kadar .geniş bir mikyasta tatbik e: 
dilmektedir ki aııtık demokrası 
düşmanlarını ezecek kadar tayya_ 
re yapılabilmektedir. . 

Nevyork 5 (A.A.) - Bahrıye 
komisyonu son günlerde Amerika 
sahillerinden 700 mil kadar açıkta 
cem'an 54,286 ton hacminde İngi
liz vapuru batırıldığmı bildirm;ş
ıtir. 

YAKINDA 
sa N POSTA'da 
Sizi merakla sürük

leyecek bir eser 

1941 in en 
şayanı dikkat 

romanı olacaktır 

~ cÜımlhur Jsmet İnönü, 27 Ma - • taki itiraza, gerek Amer"ka gerek 
! yuna dos~ Efganistanın fatik'.al mesel&SI bu anlaşmayı yaprın Danimarka 
: milli bayramı münasebetile • y S li R E müımessili, memleket;1ıin Alman 
• . ...,... Ef . k 1 t 1 azan! e m agıp met . ı· l ne:! b , ·1 : maJı:::::ne g:rnıstan ra ına e - . ışga ı at! a uıunmasmı ı er 
~ grafla tebdklet'ini ve müşa - İ ngılter_e i_le Almany~ arasında! sürerek muk3b0Jcde bulundı J ır. 
: rün!leyıh de cevaben mütehas- Atıantık Okyanusuncıa cerey~n Böylece bir başka Dbgol hareketi 
: sisane teşekkürler.n. bildir - eden mücadel~n·n bir t:ırafın oa de Danimarka müstemlekeler. et. 

mişlerdir. ~merika teşkü ediyor. Amerıka, rafında yar:ıtılmış oldu. İ.ıgiliere-
\. ............................................. ./ I~ıliereye yapLığı yardım karşı- nin şimalin<lt? ka;n gene Danimar-

lıgı olarak V(: bu yardımların nıa- kaya aid İzianda adası da. Ddn -
hall.ne ulaşı::ıalannın em.niycı~i marka ile olan tab:iyet bağların 
bakım.~tlan luzumlu s.:tyılan bır kes•i Bu ada Danimarka ıl~ 1918 
t~k!rn !ngılil ~slerin-= yerleşmiş- de yaptığ: b;r anla,;ma ile mukad
tır. Böyle..:e ne bu Okyanw=un 1 deratını on9. bağhmı~+·. !\brıhe~ 
garb sahasını esaslı bir surette donin nıiid-iPti l!l13 d ~· h "tam bu
mürakabesi altına almıştır. Fran-ı ıu,·ordu. Topraklar i.izerind~ yal -
~.anıı: Almanya. i\l~ i:;;biıl ği et~1esi nız hayvan y<-mE.,.;in-:ı mahsus eıt

Darlan haklun d aki 
neşriyatın 

Mısırda akisleri 
Kahire matbuab Türk uzerıne . Martırıt.'- Fransı~ mus - tan bac:t.-a b r ~"'V yetişmiw•n bu 

temlekesı h~kkıııcla Amt•nku.lılar- ada ralkı. ana vatanla 0 1<>.'1 ınuva
da bazı benmıseme 1'.1<:?yılle.ri ~a:;ıl salasının kesilmesi yüzündPn gö. 
olması da, bunun bır netıcesıdır. .. .. A 'k· ,, c ""rrdı" Her ne 

gazetelerinin neşriya

tını iktibas ettiier 
Kaıhire 5 (A.A.) - Bütün Ivt:ı -

sır ıgazeteleri, Anııral Dadımın be
yanaıtı hakkında Türk gazeteleri
nin neşriyat.mı iktibas etmekte • 
dir. 

El-Mokattaın gazetesi, Darlamn 
tecrüıbe5i71i~ini- tebaıii:ı: ettirmt>ktc 
vıe amirale. :eransız halriciyesi ı
nin vesaiki arasında, Adanadaki 
zaferin tamam.ile b;r Türk zaferi 
oldıuğunun ve Fransızların b~ırada 
büyük miktarda ganaim terketmiş 
bulunduğunun bürhanlarını ara -
masını tavsiye etmektedir. 

Bourse Egyptienne gazetesi Dar 
lan idaresinin hazin fakat geç:ci 
bir devre olduğunu tebarüz ettir -
mektedir. 

-~~--~-~ 

Yunanistanda halk 
yiyecek dolu bir 
trene hücum etti 

Alman polisi halka atef açtı, 
Atinada yüzlerce Yunanlı ida

ma mahkum edilmiı 

Kahire 5 (A.A.) - Salahiyetli 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
AJman polis memcrlan Atinanın 
100 kilometre kadar batı şimalin
deki Livadia şehri halkına ateş a. 
çarak aralarında kadın ve çocuk 
da bulunan birçok kimseleri öldür_ 
müşlerdir. Bu:-ı.un s~bebi halkın 
bölgede müsadere edilen yiyecek· 
lerin yüıklend iği treni Alman ıteh
d.<llerine rağmen boşaltmağa baş
lamış olmasıdır. Bunun üzerine 
bir kıyam hareketi vukubulmll§ ve 
Ahnan kumandanı trene veya an
trepolara yaklaşmak te§ebbüsün -
de fbulunacak ki:nsPlerin üzerine 
ateş edilmesini emretmiştir. 

Atinada fevkalade tedbirler ka
rar altına a1ınmıştır ve yüzlerce 
Yunanlı harb divanlaıına ver·ıe -
rek idama mahkfım edilmektedir. 

iskenderiyenin 
bombardımanında 

100 kişi öldü 
Kahire 5 (A.A.) - Resm.: te'b

liğ: 
Dün gece İsken<leriyeye bir ha

va hücuımu yapılmıştır. Tayyare 
dafi bataryaları ateş ~ıçmışJardır. 
Şehir üzerine yüksek infilak ve 
yangıın bombaları atılmıştır. Bu 
hücum insanca büyük zayiaıta se -
bebiyet verın ş ve bu yüzden fazla 
insan ölmüştür. Yaralıların adedi 
henüz mallım değildir. Birçok ev
ler yıkılmı.ştır. ------
Bir Bulnar vapuru 

Pirede yandı 
Sofya 5 (A.A.) - Stefani a -

jansından: 

Resmen bıldirildiğine grire, Prin
cesse Marie I.ouise adında.ki Bul
gar vapuru, bir y:mgm neticesin -
de Pire liımanmda batmıştır. Kap
'tan dahil olduğtı halde mürette -
battan sekız kişinin ölmüş olduğu 
ve üç kişinin yar:ılandığı bildıril
mektedir. Bu hususta tahk~kata 
başlan ı lmr.ştır. 

. .. . zunu merı i:t.ı a ı.: • • 
B_unun seoebı, bu mu~temlek~nın kadar bura:ia oır miktar İngiliz 
bılhassa Panama kana.mm mu<la- . 1 muh"faza kııvveti varsa 
f b k d k 1 · ı· b ışga ve "' aası a ımın an ço e verış ı r d r· 1 d b·"tün 'htivaçları A-
·ı . 1 1. , b 1 d ~ a z an anın u ı 
ı erı mevzi la ınue u un ngunun "k d + m· Dlunduğu ıçın 'dd' ed"l .d. merı a an .e n ı • 
ı ıa ı m~s! ır. b d d . k•11 bir atide A-B d A 'k B" 1 'k d u a anın a. ya. 

u_ ara a -_met·1 a ır eşı ev- merikava intikal etme:::ı b.,klc1ıe-
letlerı Groenıanda da el atnuş bu- bilir. · 
1unmaktadırh.r. Malum olduğu Ü-
zere kutıııblara yakın olan ve he- Şimal Atlantiğ;nin Avrupaya 
men her .tarafı b:.ızlarla örtülü bu- uzanan bütün yollarına hakim ol
lunan bu yarımada Danimarkaya duğu :ıçin Amerikanın zivad< sile 
aid bulunmaktadır. işine yarayacağ: muhakkakt•r. 

Amerikadan İngilte.reye sevko- Bu vaziyetle İzlanda, Amer ka-
lun~ak malzeme kafilelerinin yo- nın Avrupaya karş. en ileri bir 
!unu kesmek için elverişli coğrafi mevzii haline gele>cek ve istıkba!
bir vaziyet arzetme:>indcn dolayı de, Atlantik mücadel~sin n af1•r
Almanlar, b:r müddettenberi bu lık merkezi onun üzerine yük -
mıntaka civarını askeri harekat lenecektir. İn_giltereden Aınerıka
sahası ilan etmişlerdi. Amerikalı- ya intikal eden diğer üsler ise, 
lar ise, bu barekete bir bl.~ka ta- Amerikanın kıt'avi Avrup"' karşı
biye ile mukabele etmekte gecik.. s•nda hem !aarruzi, hem de teda
mediler. Danimarkanın Amerika- füi ileri karakolları vazifesini gö-
daki eskb mümessili ile bir anlaş- rebileceklerdir. Atl:mtik müc:ıde
ma aktettiler. Ve bu anlaşmaya lesinde. ıtıpkı Pasifiktt! olduğu gi
istinaden bu buz deryasının elve- bi madalyanın bir cliğer tarafını 
rişli kenarlarında bir ·takım rasad da işte bu üsler meselesi teşkil 
merkezleri ve üsler vücuda getir- etırnektedir. 
diler. Bu anlaşma, meşru Dani- 5 L m G 
marka hükU.metinin muvafakatı 6 im UCa9t.1' <--H~tl~ 

İcra Vekilleri 
heyeti toplandı 

Ankara 5 (A.A.) - İcra Vek.1-
leri Heyeti bugün saat 6 cia Baş -
vekalette Başvekil doktor Refik 
Saydaımın riyasetinde hafta top -
lantısını yapmıştır. 

Çin -Japon harbi 
CIWJta4"afı 1 inei say(ıula> 

merika hükumeti ~av'a9sutta bu • 
lunmağa mütemayıl gözüküyor. Bu 
hususta aşağıdaki üç esaslı ~art ko
şulacaktır. 

I - Japonya ancak şimali Cin
de, Mançuri'de ve iç Moğolistanda 

kontrolunu yapabilecektir. 
2 - Japonya ce.ı:ıubi Pasifikte 

her türlü genişlemeden içtinab e -

Sabahtan Sabaha: 

Muğlada zelzele 
devam ediyor 
Muğla 5 (A.A.) - Zelzele hafif 

ve fasılalı Jlarak <ievam etmekte 
ise <le bugüne kadar zar<ır ve zi
yan yoktur. Halk elan c-vler nde 
yatmamakta \1e çadırda kalmak.. 
ta<lıır. Kızılay•n çadırlarından Jıalk 
çok istifade etmiştir. Yapı lan res
mi tetkikata gör~ zelzelenin baş -
lanıgıcından bu ana kadar merkez 
ve köylerde beş yüz yirmı beş ev 
oturulamıyacak hale gemtş ve 539 
ev de az hasara uğramıştır. 3 ölü, 
iki ağır yaralı, altı hafif yaralı 
vardır. 

decektir. 
3 - İngiltere ve Amerika J a • 

ponyaya eşya ihracaU ambargo:ı-.ı. 
nu kaldıracaklardır. 

Ahmed Haşim 
San' at ve edebiyat a~ıkı bir grup Ahmed Haşimin mezanna çi-

çekler koymu' ve eşsiz edibin ~erlerinden parçalar okunarak. 
hatırası taziz edilmiş. 

Edebiyat tarihimize başlı bafına bir alem ohrak ye_rl~şen ~hm~d 
Haşim bugün hatta sar." atin içinde olanlarcct bıle .ı~ı tahlil edil
memiş bir zeka ve san' at lims:ıü idi. Onu anlamak _ıçın ona ~~ç 

1 birka,. basamak yiıkselmek lazımdır. Kendı hesabıma ıtı-o mazsa ~ I . · h ld 
f d · n ki Hac:imin yakın bir dostu, eser erının ayranı o u-

ta e eyH " d Y•ı· O h"l' k ğum halde onu;ı kudretini henüz kavramış egı ını_. nu a a o u. 
v her okuyuşta derin, nafiZt ince ruhuna. bıraz daha yaklat-yorum e .. .. k d .. k · 

t y anlıyorum. Bu belki de ömrumun sonuna a ar surece trr. 
ıgımı d H . . b" d f k Bu samimi itirafım belki de Ahme aşınu ır e ~ o uyup geçen 

lere garib görünür. Fakat bu hiss~ ~ap1l~nlar ".nu bu da~~ o~~r
larsa ve eğer samimiyetleri hodb?1lıklenne gahbsc aynı ıtnafı ılao 
etmekte tereddü,:l etm~yecekleıdir. 

Ahmed Haşim, Fikret gibi Cenab gibi ve onları tak.ib eden d:ıha 
genç nesil san'atkarlan gibi ke~imelerle ~!namakt.a~ ziyade . ~isl~r 

ve fikirlerie kelimeleri oynatan bır kalem hunerverı ıdı. Bunun ıçındır 
ki yazılarını bir çırpıda okuyup geçenler kullandığı keliıneleıin ifade 
ettigıw. manayı olduğu gibi anlamak gafletine dü~rlcr. 

Haşimin hususiyetlerini izah etmek iç.in böyie b~rk~ç .~a~_ır.. kafi 
değHdir. Mmıeci. Haşim zekı, müstehzi ve kuvvetlı bır kulıuru ?l~n 
şairdi, ed;bdi. Ve bana göre onun nesri nazmından ?aha kuvv:_tlı.~hr. 
Hele son gunlerinde ve bilhassa Avrupa sey:ıhatındeı1 donuşte 
yazdığı fıkralarla Haşim bizde bir vak.itler şahane üslub olarak te
lakki edilen Cenab fantezilerini çok aşmıştı. 

Bugünün gençlc-ri, bilhassa ~debiyatta zorbcllıkla .!er ~tr, ~k he
vesine düşenleri, Haşimi anlamağa çal1.ŞS1nlar v~ şo~re~ı~ hıç za_r
larnadan nasıl geldiğini ve öldükten sonra da hır çıg gtbı nasıl gıt
tikçe büyüyüp azame~ pc-yda edişindeki nlsımı keşfe çalışsınlar. 

~JUi.on c~ 



( Sehir Haberleri l l Prof. Halide Edibin 
ithalat ve ;hracatı ı Jelitin muhtekirinin j( ..... 660 .. k·~·~~ ... ~ ..... ~I dünkü konferansı 
klering ve takas . wl : k ı "Türk kadınının milli vazifeleri 

Usullerile yapacagwız cezası artırıldı sag akmk beri e 1 ve gönüllü hastabakıcılık,, 
aya a ı arı =.== -· -

,, .... _._... .................................. \ 
I 100 % karla jelatin satan Raşid Sevilin nakzen 

görülen muhakemesi neticesinde sürgün 
cezasının 4 seneye çıkarılmasına ltarar verildi 

Profesörün Halkevinde verdiği konleranat~ gönüllü has -
ithalatı kolayltl§lırmak 
için gümrüğe mal gelme • 
den mal ihracına m üuuule 
edilecek. Emniyetli ticaret 
ıiıtemine dayanan bu u · 
ıullerle ithalatın artacağı 

Tek tip halk ayakkabıları
nın evıalı kararlaftırıldı, 
bunlar ucuzluğu niıbetin • 

: tabakıcılık kursuna iıtirak eden bayanlar v~ kalabalık bir 

ümid ediliyor . . 
""················ .... ··········--·············.,,, .. 

Yeni Lthalat ve ihracat ikarar -
namesi 1 Haz randan itibaren tat
bik sahasına girmış bulunmakt.ı -
d r. Kararname Resmi Gazetede 
n şredilm~tir. Aynca T caret Ve
k.i etı ıtarafınd:ı::ı da bir talimat. -
nam hazırlanmaktad r-. 

Yeni krarnmne ile birl kte. mal 
müba elcsi usuller"ndc bazı ko -
}aylıklar yap.lmıştır. Ayrıca bir -
çok ma.lızurları .görült>n rnter -

ı'M:uhtelif kimselere fahiş fiatla 1 bozmuştur. 
ve yüzde yüz karla jelatin saıta - Asliye 2 nci ceza roa.J.ıkemesi 
rak, gen'ş ölçüde fötikar yapmak.! bozma kararına uyduğundan, ıkirı. 1 tan suçlu Raşıd Scvıl aslıye 2 nci cı defa naKzerı başlanan duruşma 
ceza mahkemesinde yapılan mu. dün neticeye vanmştır. 
hakemesi sonunda suçu sabit gö - Mahkeme, ~aş·d Sevıl hakkın -
rülerek, 3 sen~ rnuddetle siırgün dakı cezayı arttırmış ve mı.:hıic:kır 
ve 750 lira pa.·a cezasına mahküm tüccarı 4 sene 3 ay müddetle Yoz
e:hlnuşti. gada sürgüne, 1550 lıra ağır para 

Ancak, suçlu t .... rafında .. yapılan cezasına mahkum ctmışt r. B1.n
ihtıkarın bı.h ük1ü ..ı k rşısında bu dan başka, 300 !kiio jelıitinin mu -
cezayı kruı aorın yen müddeiuınu- saderesi. 6 gün müddetle dU~kfın -1 
mılik, karat~ temyız etmiş; dos - nm kapatılması ve karar tasdik 
yayı tekkik eJen tc~ iz mahke - ed lir cdilm<:z gazetelerle ilanı <la 
mesi kararı Raşıd Sevil nleyhine karar altına alınmıştır. 

şanjabı usuıü kaldırılmış ve ye - 15 yaşındaki hırsızın Kabak çekirdeğinde 
rine daba ko!aylıkla mal mala u- • • • • A •• •• 

sulüne dayanan takas sistemleri marıfetları ıhtıkar teşebbusu! 
ve serbest döviz usu!ü ikame edil- f 
.n:ıiştir. Esası''! bugünkü şera i~e Bir gece içinde Burgaz adcuut· Ardiyeıinde 25 çuval kabak 
tıcanet yap!ı?.m; z memlekctierın da 3 ev ıoyan bacakşız, iıke • çekirdeği olduğu halde «yok!» 
hemen ~epsı ıleakyapılan 1!11u.a1mel1e- lede yakayı eJe verdi j dediği için adl:yeye verildi 
ler klerıng ve t ·as usu .erı c o - -- __ 
duğundan enterşanjabl usulünün Zabıta dün Burgaz adasınJa bir Zabıta. dün Tahıtakalede milli 
idamesine lüzum görülmemiştir. gece içinde üç ev soyan 15 yaşla. korunma kanununa muhalif hare-

Tak.as ve klering anlaşması rında yaınan b"r hırs.ı.zı yaikala. kette bulunan bir ti;ccarı cürmü 
olan memleketlerle eski usulde ti- mı.ştır. meşhud halinde yakalamıştır. 
carete devam edilecektir. Yalnız Burgaz·adasında oturan ve bu - Gemlikte bakkallık yap:rn Emin 

de ıağlam da olacaklm 

Dün Fiat Mürakabe Komis
yonu yapmış olduğu içtimada 
tek tip haık ayakkabıların ev
safını ka,arlnştırmıştır. 660 ku. 
ruşa satıl \cak olan bu nyakka
bıların vüzle::i yara ve bereriz 
mısır deri inden ·ıeyn yerli de
rilerin birincisinden mamul yer. 
li viclalada~ olacaktır. Her 
renkte olabılecek olan bu de - • 
rileri'h kalınl.ğ•, bilhassa yüz -
lerde bir milimetreden aş.-ığı 
olmıyaca~lır. Bu ayakkabıların 

imalinde lrnl!anılacak olan me
şjnler, renk mevzuubahs olmak
sızın iyi işle lmiş ve orta dere. 
cedc kal·nlıkt:ı yüz astarları 
yerli bezicrirı Adana ve Tar -
aus fabrikAhmııın mamulatı ka
lın bezler derecesinde veya ay
ni bezlerd~ olacaktır. Burun
lara eömme demir konacak, 
ökçelerdc tam köıele kullan ı • 

• lacaktır. Bu tip ayakkabıları sa
tacak maV,1;tznlar, vjtrinlerde teş
hir edecekler ve ayrıca levha • 
lar koyarak bu ayakl:abıları sat
tıklarını lıul!t.ın anlıyabileceği 
ıdt.ilde ilan edeceklerdir. Ayak. 
kalıılann iç~riı1in~. Ticaret O -
dasının etiketi konacak, •yr:ca 
mağazanın damgası da basıla
caktır. 

halk kütlesi hazır bulundu 

Dünkü konferanstan iki intıba 
Yar<hmsevenler cemiyeti relsij yüksek bir eseri olan akıl h~stane .. 

neşriyat kolu reisı profesör Halide• leci T.Urkiyede ilk defa kadınlar 
Edip tarafından dün saat 17,30 da tarafından kurulmuştur. J<"akat 
Eminönü Halkeıvfadc cTürk kadı- zannetmeyiniz kj kadınlar bütün 
nıİıın milli vazileleri ve göııiillü bu ~rlerfn yalnız paras'nı ver -
hastabaklcılık> mccvzuunda bir mekle iktifa et1nişlerdir. Hayır a
konferans verllmişt:r. ziz d:ınleyicilerım, analarımız e • 

ithalatı kolavlaştırmak için alı - rada çiçekçilik yapan bu küçük Dinç evvelki gün, Tahtakalede Ha. 
B'lan !bazı tedbirler ır.·~yanında hırsız Yoııgi adında bir çocuktur. sırcılar caddesinde 30 numaralı 
gümrüğe mal gelmeden mal ihracı Yorgi evv~lki gece, geç vakit mağazada kuru yem·ş tüocarlığı 
mümkün olacaktı:-. Emniyetli tica- yan·ntla büyük bir çuval olduğu yapan Vasil tstafanidisin diıkica -
ret 5istemine dayanan bu usul sa- halde evvela İskele ca:iJes:nde nına giderek bir miktar kabak çt>

Konferansta gönüllü hastabakı- serlerinin Iaydalı ve devamlı ol • 
cılık kurslaıma iştı~ak eden yüz - m~sı .. için bütü~ _et~fı1~ duşun • 
!erce bayan ve kalabalık bir halk muştıür. Bunun ıçmdır ~ı _bu eser
kütlesi hazır: bulunmuş ve proıe - ler zamanımıza kadar ıntıkal et -
sörun sözlermı alakı ile ıtakib et- miştir. Tıürk:yc varolduk.ç;a bu e
miştir. serler de varolacaktır. Işte, biz de 

'-............................................. ./ Halide Edip bayanlara h.tabc:n bugün an_alarıı~ız•n, nineleri~izin 
söze başlamı§t ve ezcümle demiş _ asırlar içmdekı ruhundan 1lhaın 
tiı iki: alıyoruz. Bir millet halka halka 

Kıskançhk yüzün
den metresini 

yaraladı 

yesinde iıthalatın daha fazla ola - Nikonun evine gırmiş. buradan ıb:r kir<leği almak istemiştir. 
cağı anlaşılmaktadır. Aramızda kaç kat erkek elbisesile 16 lira pa· 1 

- ·'1.. ..ı h Ardiyesinde çuval, çuval ma hiç anlaşma olmıyan ve-ywıU:ı u. ra çaldıkıtan sonra, bu defa ayni kk 
1 susi anlaşma olan memleketlerle adde üzerinde bulunan Pandcli- bulunduğu halde Vas·ı, .ba n ın 

d .. · • bu talebine karşı cmalım yok!> di-yapılan ıticaret de serbest ovızıe nin kö:<:.küne pencereden tırman -
ır ye ceva.b vcrmlştir. olacaktır. . . . .. . mıştır. · 

Kararnamcrıın ta1Jbıkı uzenne Pencereden yatak o<lasma ko _ Bu red cevabı uzerine cmnıyet 
ithaiatın çoğalacagı bil~iri1x:ek - layhkla atlıyan küçük hırsız. 0 - müdürlüğün.::? gelen Emin Dinç, 
tcdir. A~Ttca takas ve ıthala~. ve dada Pandeliyle .. ılc-:i efradının malı mevcud bulunduğu hrllde sat
ıhracat işlenle meşgul clm~k .uze- uyumakta olmalarına rağmen, el- maktan istinkaİ edeıı tüccar hak -
re de maliye. 1icaret ve bırlıkler b'ıse asklsında!d müteod:'iid elbi _ kında şikayetçi olduğunu söyle -
müm~illerınden mürekkeb l:>ir seleri dertop edip elindeki çuyala miştir. 
heyet kurulacaktır. Bu hcy~t it~a- doldul'llluştur. Dün Vasıl !stafanidısin mağaza 
Jat ve ihraca.tın kontrol ışlerıle ;\çık pencereden aşağıya inen ve ardiyesın:le araştırma yapan 
meşgul olacakt r. oilr'ettkar çocuk. sırtındaki hamu. zabıta memur lan burada 25 çuval 

leyi tenha bir yere sakladıktan son kabak çekirdeği bularak müsaciere 
Karar tefhim edilirken ra bu sefer de avnı yerdeki Tane;. etmişlerdir. . 

hakimi tahkire C~r'et etti şın evine bahçe kapısından girmiş Emniyet müdürlüğün~ getirilen 

S Tkat surıından mı;.znun Ali tir. suçlunun dıiğer taraftan. birçok 
r Bu evden de bazı eşyalar ça1an k'mselere mal sattığı halde fatu

Topallar isminde biri asliye ceza Yor::gi. onları da çuvalına yerle~ - ralara lazım gelen kanuni meşru -
mahkemesinde hakkınd:ı verilen v k ı-

1 tirrni~, sabaha karşı yattıgı u.u- hatı vermediği de tcsbit o un -mahkumiyet kararı tefhim edilir- -s 
ken, asabiyete kapılmış ve hakjmi beye gelmiştir. muştur. 

İlk vapurla çaldığ; bu eşyaları Her iki suçundan dola ·ı hak -t ahk're cür'et etm"ştir. k ı. d'l · 
1 tstanıbula nakletme mat1.sa ı e ıc:- kınd. a zabıt varakası tanzim olu -tBunun üzerine cür't•tkar suç u h k ti 

hakkıntla derhal zabıt tutularak, keleye gelen Yorır;nın bu are c. nan maznun dün adliyeye veril 
rada vazife görmek te elan polıs 

işlediği bu ikinci su9tan d~la~ı ?a memuru Avn n n nazarı dikkatini miştir. --------
asliye 8 inci cezayR scvkedılmiştır. ee1btemiş şüphelcnere'k kendisnii Bulunam

1
yan ilaçlar 

Maznun, yapılan duruşması eo-
.. ··dd tl h yakalamıştır. yazılmıyacnk n unda 2 ay 15 gun mu e e apst>, Bu esnada eşvaları çalınan ev 

Evvelki gün Küçük.pazarda kıs
ka~bk yüz.iınden kanlı bir vak'a 
olmuş, Mehmed Erdoğan '.sminde 
biri metresi Gülizan birkaç ye -
rinden ağır surette yarnlamıştır. 

Hadiseyi müteakib yakalanan 
suçlu polist.'.? vcrd ği ıfadede su .. 
çunu itiraf ederek: 

c- Sarhoştum. Aramızda kıs -
kançhk yüzünden kavga çıktı. Gü
lizar heni fena sözlerle tnlıkir " -
dince, kendimi tutamadım, bu işi 

yaptım!> demiştir. 
Dün adliyeye verilen Mehmed, 

Sultanahmedı 2 nci sulh eczada 
yapılan sorg·ısund:ı i~" h•ı ifn.J,-.;. 
ni cerh ve vak'a~'! külliyen ınkar 
etmiştir. 

Ha1dın. suçlu hakkında tevkif 
kararı vermiştir. 

iplik fabl":kasında yangın 
Balatta, vapur iskelesi civarında 

Sami Özene aid iplik fabrikasının 
üstündeki ate;yc kısmından dün 
yangın çıkmı,, fahrikada mevcud 
söndürme vesaitile büyümeden bas 
tırılmı~ır. 85 lira para cezasına mahkUın e- ~ B Bazı doktorların hastalara ver. 

sahibleri de ayni zaman a ur - dikleri Teçetelerdc halihazır vazi -
d lrn"ştir. gaz komiserıiğine müracaat etmiş. yet dolayısile hariçten ithal edile - Basın Kongresi 
( KUçUk haberler -) lerdir. miyen Avrupa ilaçlarını yazdıklıırı, Türk Basın l'lr lii isto1nbııl .l\tınta. 

···················································· 

Kısa bir sorguyu miiteakib Yor- bu ilaçların bulunamadığı v._e b~?~.c- kası Reislif in<lcn: 
9 Dün . 194 bin liralık ihracat .gi, su~larmı tam~men itiraf v et - tice tedavinin yarım kaldıgı gorul- Mıntaka kongresi yarınki Gumar

yapılmıştır. Romanyaya aardalya m·ş, Nikıonun ev nden çnldıgı 16 müştür. Sıhhat ve içtimai Muave.. U:sı gunü sa:ı.~ on ur, buçukta Em nö. 
bahğı, çiroz, torik; ltalyaya 1nze lira saklandığ: yerden alınarak sa- net Vck~leti hu hususta alakadar- nü Halkevi .salonund3. toplana::ak~ır. 
torik, keçi ve koyun derisi; lsvec;c hi.binc verilmi~hr. Yorgı. hakkın - )ara bir tamim göndererek, doktor- iKougrenin aç1Jıabilmcsi 161 ark.ada.. 
koyun derisi ve kuzu derisi; in - daki tahkikat e\·rakile dün müd - lann reçetelerin-: Avrupa il.iıçlıırı şın hnzır bulıınma.sına. ba~lıdır. O 
giltereye kitre, Amerikaya av de d€iumumili~e t slim edilm'ştir. yerine ayni tedııvJyi yapnbılecck gün bu ekseriyet oulunam:ı~.a top-
risi; lsviçreye arpa sevkedilmiştir. yer Ü il&ç.arı yazmalarım, bildhmiş iantmın ertesi gfine bırakılması mer. 

• Fiat i\1ÜTakahe Komisyonu, Yeni dispanser ve bakım tir. kez idM"C heyetirıte kabul tdilen ta_ 

c- Bu iki sene zarf:nd,\ Halk .. biribirine bağlı bir küıtledir. Bi .. 
evlerinde sizinle birçok zamanlar n~~~-al~yh b.z de taı'ihi~zı dai~a 
karşı karşıya geldik. Fakat hep e- /gl.:>ZOnu.?~.e tut~alı, daıma iftı • 
debiyat üzerinde b'.raz ukalalık harla duşunmclıylz. 
ettim. Yarclıms:venler cem.iyet~~i~ 

B ·· k"' "L b h ı· d h · programı bırçok bakımdan dunu ugun u ~ıas ı a ım a a zıya- d b .. . d "ht' t 
b · d 'b ı· e. uıgunu ve yarını a ı ıva e -de bir can soh etın en ı aret ır. k edi ...,v J" bu .. 

Mevzu kadınları aliikadar ettiği mel t :· .c;lıtgerl undyay _fln nor-
.. - - k h k k ma vazıye c o say ı aruamseven halde ıgoruyo. um ı, azı er e ar-

1 
. ı· . f 1. ı· d k di 

1 d · · ded D k er cemıye .nın aa ıye t c en .ıtadaş ar a evımız 1r. eme b"" . . t kib d kt" B 
ki k d · k d 1 ta 11 seyrmı a. (· ece ı. u .. , a ın • er.ıtc ardsm a yara ı- . . . b" 1 
l · ib" ı·~· · b d 1 b" gtin ıse aynı zamanda ır mern c-an ış ır ıgınm ura a am ır 

1 
. k d b ı 

11 · • ·• •· z t ket mese esı arşısın a u unu -teoe ısını goruyonız. a en er -
kekler de kadınların düş-Jncesin

den iJıhaım alırlar. Bunun :çindir 
ki, ımüsahabe bib~iği zaman ka -
dınlar kadar er1tekler "de mütnıea. 
larını söyıerlerse memnun ola -
cağız. 

Bugünkü konuşmamızda, milli 
müdafaaya aid ışlerden de bilva -
sıta bahsedeceğiz. Çünku da'.ma 
şuurumuzun altında bi.- milli mü
dafaa meseiesi hazır ve nazırdır. 

Bugünkü dünyn. b r ateş için
dedir. Bu :ıteşın saçağımıza ne za. 
man saracağı bilinemez. Tem~~ni 
edıeriz ki ateşin devamın<:a aziz 
reisimiz bizı bu ya•1gından koru -
yacakıtır. Çünkü ıe simiz Atatürk 
günlerindenberı memleketin en 
tecrübeli, en görgülü bir askeri -
dir. Bugün nasıl sulh için bize 
rtedlbirler alıy'Orsa harbe gil'diği

m z takdırde dahi hepimizi O' ka
dar mükemnı~l ve meharetle idare 
edecektir. Zihnimizde bir h:ırb 
kaygusu ve ~ndişesi bulunması ha. 
yırhdır. Çünkü bu tehlikeye kar. 
şı manen hazır bulunduğumuzun 
bir ifadesid:r.> 

~ruz.> . 
Prof.esör, burada Bayan I nönü

nün beyannnmesini me\"Zuubahs 
eb~ikten sonra sözlerine şöyle de • 
vam etmiztir: 
c- Bayan Mevhibenin bu sözle

r.le hepimız harokEte geldik, İle .. 
yecanlandık. Çünkü Mevh;be 
İnönü hcpımizin sevgile, say -
gile bağlı bulunduğumuz. devlet 
rcisimız n arkadailıdır. Yalnız bu 
kadar da değil, Bayan Mevhibe 
İnönü, Türk kadınını şerefle tem
sil eden bir münevverdir. Bayan 
İnönü beyannamesinın sonunda 
gündıelik işlerimiz. n dışında ola -
rak bizi memleket· işlerine davet 
ediyor. Bu işler nelerdir? Bunla -
rın başmda hastabakıcılık. dikiş 
dikmek ve ordunun ;h~ıyaçlan o • 
lan malzemeyi !rnzırlamak ge -
lir. Dikiş .. Bu biz m en iyi işimiz. 
Bunu geçiyorum. Ordunun iht.yaç 
!arına gelince: Başka memleketler 
de bu isleri tamamen kadınlar h&
zırlar. :Böyle bir l'!l gelirse ve miL 
li miidafaa bizi çağırırsa {Uphe
siz biz de yat>acıığız . 

dün yaptığı içtimada, Romanyadnn ev'.er·I . lima.t icabıdır. 
Gurenberg tor.ıfında 1 memlekete Yakalanan eroın k.&çakçıları Bir1ik azası aıkada~arımıza 
eolculan ve teklif edilen fiatında faz Çocuk Esirgeme Kurumunun Zabıta dün şehrin muhtelif semt ıatıyorus. 

Halide Ed.p, mü•tcakiben Yar -
hatır- dımsevenler cemiyetinin faaliye -

Hastabakıcılığa gelince: En es
ki harblcrde dahi Türk kadınları 
gönüllü olarak hastanelerde çalıt 
mamış değildir. Fakat bugunku 
harb:erde Ti.irk kadını da 
muhakkak giinün teknik icabları
na göre hazulanmak mecburiye -
tin:ledir. Bır memlekett~ harb 
sahnesi olmasa dnhi hastnbakıcı a
dedi ne kadar faıla olursa o mem
leketin sıh:ıatı de o kadar emnı -
yet altına alınını~. ol~r .. Deme~ ki 
biz yalnız hnrb içm aeğıl a~'m za
manıia sulh için de hazırlanıyo 
ruz. Biz bugiın Türk kadınından 
daha çok şey beklC'riz.> 

)alık görülen naftalinlerin 70 ku • Galata nahiyo şubesince büyük e- !erinde uyuşturuc•ı madd~ kaçak ----------------
ruııtan satıab~eğini karaıla~tırmıı- mekler sarfedilerck 'l'ophanede çılığınR kalkışan kadınl: c-rkcldi beş V E F A T 
tır. Kıhçalipa'Şa medresesi dahilinde kişiyi yakalamto.tır. Yapıl8:n araş - Gemlıkte da•ıa vekili Muhittin h _ 

• Ticaret birlikleri umumi lr.a - tesisine muvaffak olunan dispan- tırmalar neticesmd:: evlennde ".''= güden'in kerinıe. .. i ve Ana.dolu Ajan -
tibi Salih Bangıoğlu"nun istifası kn- seri ile, gündüz Bakımevin n ıve Üzerlerinde müh·m miktaTda eroır: sı muha.rrirlerındc11 Rasim Eydemlr in 
bul edilm:ştir. Salih Bangıoğlu yeni d k'" d . 11 bulunan kaçakı:ılarır be..şi de dün re!ıkası Ha.tice Siızan Ey<leınır, uzun umumi katib tayin edilinci.ve kadar yıkama yur unun uşa rcsmı • . 

· ç b gu··nu·· o-alcdcn a•lı"ye bec-inci ceza mahkeme!lne tes zamanda.nberi müptcll olduğu has.ta_ umumi katiblik vazifesini vekale - Hazıran arşam a o p ,... 

tinden bahsettikten sonra sözle -
rine &evamla demiştir k:: 

c- Hareket haline intikal e -
den herhangi bir şey şuurun altın.. 
daki itiyadlardan uzak kalamaz. 
Dernek ki hayır mües.:escsı kuru • 
muna ç'alı.şan kadınların şuurunda 
asırlardan gelen bir iz vardır. 

Memleketimizin içtin•ai hayatı 
içinde Türk kadın•nın birçok e -
serleri göze ~arpar. Bunların içın

bcya.nı t:ız.ye~ ede - de birçok imaretl~r. hanlar, ha -

1 k • lim edilmişlerdir. lıktan kuııtulamıyarak pek ;enç yaşta ten yapacaktır. sonra yapı aca .ır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki~ 
paya.ta gözler.ni ka.pamı..~ ve cenaze_ 
resi Eyübdeki aile makbere.sine te·•d• 
edilmiştir. 

Arkadaşımız..'\ 

tiZ. • marnlar sayılır. Meden·yeUn en 

Niıantaş il 1 Z 1 L A Y ' ının Müsameresi 

Şehir Tiyatrosu Kome~~ Kısmında :. Varın . akşam '. saa~ 20.30 da 
Anknrıı Konscrvntuar Pa.& Xoııserva.tı.ııarla. Kı}melll nu":ıtka.- ı5eh r r:~atro.'>u 

, 

- H an Bey .,aze • 
t ı n yazd ğına göre ..• 

... Bir Macar firması 
bizden 8 mılyonluk ... 

..• Paçavra is'iyor • 
muş ••• 

Hasan Bey - De " I 
sene, İstanbulun chlcn-
cilerile serserileri sırt -
lannda servet taşıyan 

~Ü .. :~·=~···· ~~=·~i=~~~y~~: Mualla -Sadi HAZifrVASFi 
MITHAT Prof. ~N ~ S ışı LA v Bedia-Mahmut 

F EM E N'in C E M 1 L'ın v~ arkn.dnşlarmın 
F.yano kousal Viyolon k m.c;eri U cNDISTAN CEVİZİ 
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Geredenin zengin ve ı tnegölde .J ·KOCA USU f İnegölde 

Belediye geni yollar, 
parklar yaptırıyor, 
şehri ağaçlandırıyor 

İnQg(>1 (Hususi) - Üç sene evvel 
belediye tarafından yaptırılmış o
lan hastane karşısındaki belediye 
baıhçesi icara verilmekte iken bu 
sene belediye tarafında idare e
di.Lmesi kararalştmlmış ve açıl _ 
mıştır. 

Şehrimiz.in Ankara caıfde&n.-ien 
giriş vaziyeti bulvar olarak yapıl
m~ ve şehrin muhtelif yeı-lerine 
binleree akasya ağacı dikil.mi§. ye
ni hükıimet. konağı ör:tünde güze!. 
bir bahçe yapılmtŞtır. 

Şehrin ağaçlandırılması ihtiya
cını karşılamak üzere bek.A:yemi
zin kendi fidanlığında akasya ye. 
tiştiriLmişt-ir ve masrafını da çıka
racak kadar kom.şu kazalara akas
ya satmaktadır. 

Belediyemizin 941 bütçesi 65 
bin lira olarak kabul ve t:ı.sdik e. 
dilmiştir. Belediye iimdilık birçok 
su ayaklarını Ia.ğtma alacak ve u
zun sakak caddıes·J\de kısmen yap. 
tırılmıış olan parke kaldırımı hü
kUımet öniiAe kadar temdid ede-
cektir. : 

Kasabamızda 20 günden.beri çı
karılmakta olan tek tip ekmek 
feVkalade rağbet gönnüştür. Bu 
arada bu tip ekmeğin daha ziyade 
:ıslah edilmesi dolayısile daha iy4. 
ç.ıkanlmakıtadır. 

Odemi,ıe bir aile bayat 
yemekten zehirlendi 

lzmrr (HusuM) Ödemi~m 

güzel bir nahiyesi A1~~~:~t; c~!~g:rı Kurddereli mağlôh 
işlendi Fakat bu mağlubiyet sırtı yere gelmek 

Mengen merkez pazarı bir kaza kadar bol 
ev ve dükkanlara, mezbahaya, 

ve bahçelere maliktir 
park 

Mengen merkez pazarmdern bir görin.iir 

İnegöl, (Hususi) - Kazamızda 
su ve miras yüzünden iki. cinayet 
işlenmiştir. .Biri Kurşunlu köyün-

suretile olmamışh, Yusuf onu yerden kaldır
mış, üç adım götürmüş, böylece yenmişti 

den Ali oğlu 18 yaşlarında Hasan Yuıuf, bu ani mukabele ka~ • I re Ü kara yağız kızaocaza bet Hep
Kalkan tarlasını sula.makta oldu- şıaında; Kurtderelinin koca gövde- ten uydurdu Yusufa güreşi bel Yı: 
ğu sı.ra.da ~ası Ahmed oğlu 46 sine takılarak yüzüstü yere düştü. nemiyecek bu kızılca suratlı beril 
yaşmdaki Mustafa Zengin gelmiş Şimdi; Kurtdereli üstte Yusuf alt- bırnu bel .. 
ve suyu Hasandan almak istemiş ta idi - Doğru be usta 1 Deı:ıkleıti &'a. 
ve bu yüaxiep. ar::ı.larında çıkan mü Yusuf; ı;a.ğ ayağını dikmiş. sol ret bet 
nazaa netices;nde Hasan Kalkan ayağı üzerine dizlemiı vazi>:ette, Aliço da lafa karıştı: 
bJıÇağını çekerek amcasının muh- hasmının yapacağı oyunu beldıyor- _ Doğru b•!I Kavasoğlu .. lı 
telif yerl€rine saplıyarak öldür- du. boğUıntuya girdi bel .. Girdisi, çıktısı 
müştür. Mehmed pehlivan, kemanede olrn.ıyan tataı2 bir güreş bel Manda 

Diğer cinayet te Bedre kövünde bekliyordu. Bu şek.ilde; hasmına gibi, ıavaşır dururlar bel 
• k " d l b'lird' Veyahud gırt- K 1 b d işlenmiştir. Bu köv<len Mustafa un e vuru a ı . ı. ' avasoğ u ceva veı i: 

-ı Al' G" d ·i · t · A · lak oyunu tatbık olunurdu. - Abel Ahretlik görmez misin 0~1u H ıı·ı Gu .. ~~. 1 
.. e enış edsı bş~ Maamafih: Yusufun aldığı vazi -

og u a ı u"ucu arasın a ı.r yet, bir an evvel, mukabil bir oyun- oldu güre~ kepaze be~ 
miras yüzünden kavga çıkmış ve la ayağa kalbbileceğıne delalet e- Aliço; Rami güreşini hatıılata • 
Ali Gü<len b.ı.çağmı çekip enişte. diyordu. rak: 
sini birkaç yerinden bıçaklıyarak Nitekim de; böyle oldu. Kurtde- - Heyi .. Kahpe kızan bel Şun· 
öldürmüştür. Katiller yakalanarak reli hasmına künde takar takmaz cazc.ık. gövdesile naaıl a.ttı Yusufa 
adliye~ teslim edilmişlerdir. Yusuf, tekpaça kaparak. doğruldu. çolak. güre,i bel 

Paçalar elinde idi. Güreı kırkıncı dakikayı bulmu"" 

B 1 k • d d k k Mehmed pehlivaıı da kündeyi tu. Be.zan, Yusuf, Kuttdercliyi \'e 

Gerededen ya:ulıyoT: Bolunun,M.1ların yerdımilıe rıabiyeı.in ek-ktri· a 1 0Slr 0 8 8 m8 bilmecburiye boşaltarak o da; haı- hazan da Kuı-tdereti Yusufu baatı-
Geredeye bağlı güzel nat)i;,elerin- ie kavu~ası az bir mıurafla kabil 950 gram nunın tek. paçasına yapıımlflı Her rıyordu. Lagar bir gürep oluyordu. 
den biri de Mengen merkez paıat!- olabilecektiT. Bunur. için de halk bu iki' peh"van da. aal7lı. ıollu paçalar 

h Ç L_ De le. h bü k 11 
• Kurtdereli, haımına nazaran; dır. Bu na iye eTM:f - VTe ve ullU&ta .. yü bir yard·ım yapm;ıia Balı-ke9ir (Huıusi) - Ankara, elı'nde bı'rbiri.ni bastınnag~ a çalııı -

ki - _ı • h but hemayardı. Dciha, nefeslerunem.işti Gerede topta arı uaıınua gentı a. azır unmalctadır. lıtanbul, İzmir vilayetlerinde oldu- yorlardı. 
raı:iainin zümrüd gibi ovalarilc yeşil ğu gibi Bahkesirde de ekmekler Nihayet; bu oyun zorunda Yu- bilel.. Dört, Leş saat güreı çıkan-
d'ağlannın mıs kokulu çamlarının Trabzon Halkevinde ilmi 950 gram olarak çıkarılmağa baı- suf galib geldi. Kurtdereliyi bastır. cağa henziymdu. 
arafi.ndadır. tanmış ve 11, 5 kuruı üzerinden dı. Hoş; Yuıuf da aynı vaziyette 

Nahiyenin yeni H. Parti,i bina- bir konferans narh konmu-ıtur. Diğer taraftan ko- Kurtdereli, ağır, sallı., kemikli bir idi. Fakat; güre' birbirine giren, o-
•ı, Hükıimet Konağ •. Poıta ve Tel- yun etine 'iO, kuru etine 40, darıa pehH .. van olduğu cihetle, Yuauf ko. yundan oyuna geçen müselsel Ye 

graf Müdürlüğü jandarması orman Trabzon {Husuıi) Siyaaal etine de 35 lcuruştannarh konmuş lay, kolay oyunlarını tatbik edemi. mahirane bir savaştan ziyade tem· 
koruma ve belediye gibi devlet da- ~iteiler .Okul':1 Profesörlerinden ~a~ ve bu gıd.a maddeleri bu fiatlar ü- yordu. polu ve mihaniki jdi. Seyircilere. 
ireleri aruında 160 evi, 200 dük- em Bjbr it Ba~.t• .. Atara~~n şehlımı zerinden sat•lmağa başlanmı§tlT. Adalı ile yaptığ. gÜTef gibi. iıi heyecan vermiyordu. 
kanı, 1 2 temiz oteli, 1 1 kahve ve İe. ge erhnl:.ınH Ik tıs; 1 Tese ed zora dök.mü§tÜ. ( Arkaa var) 
Çıjlyevi, 9 lokantası, 3 fınnı, 1 mez. kl :ı~ ı,;; k" i ev h' s~ onun .. a. T b t• l UdU IU"·· Arasıra f!rsat buldukça haamı- 1f 
baha9t, 1 hamaml1 9 rteiinnenİ, iyi hi~ a ;:._ L_ f Ut eye 1,ta. en mu- ra zon ıcare m r gu na boğucu boyunduruklar VUlUyor 

bol l · h 1 b wl m un ~n erans vennışhr • k _ _ı '-' hl ' Ald.t~unıs var::ıkadı.r: cTefrıkan\Zl ve 1U u, te:nız ava ı ag arı • Trabzon (Hususa, _ Hatay du. Maksadı, arşısınuaıu pe ıva- t- .. 'b edı; , y f Ş .. ,. 
b - '- h lk bah . L h . . .. . d k '- t' k ~ ,yorum. usu ı.mnuy:ı Uy 
ostaıuarı. a çest, pan.ı, a.. T k d ki Mı.ntaka Tıcciret Miıduni Sami Suy- nın ermanını esere~ peı et trme t fed K al ' k- " d d • 

vuzu vardır. Bu zenginliğine göre ra ya a sıca ar 0

run Üçüncü Umumi Müfettişlik Ti- veyahud bitkinliğinden istifade ede- sa.a me~.. ..e .. at~' arB oyuk"" 
0 

.. e Olt-
d k '- ı · · b' . w. k . mili} ve vuyunıus ur. u oyun me -

mevcu aza meu..ez ennm ırço - Edirne, (Huıusi) - Son gün • caret Müşavirlıgı ve Trabzon Mın. rek !e.nme tı. . v• za.rlığmdaki •aşl~rJa !>irçok pehlrvan 
ğuftdan daha üstündür. le-Je Trakyanın her ta- '-nda 81 • k T' t M"d· l" v.. • Lakın Kurtderelı oralarda degıl-ro ... n ta a ıcare u ur ugune tayın e. . • f b ld k y hı isimleri okunur· Yusufu çoeukluğun _ 

Hal\n herDCyden anlar, temiz ve <:aklar fazlal:1tnıı~. derece eölgede dihnit ve yeni vazifeııilıe başlamış- di.f O da,k ırsat1 . ub u lça, usu n de.n itibaren kÔylüsli himaye etmı4 
çahşıkandır. Nahiyede l 00 de 95 lca 35 e kadar yökselmi•tir. l1r k.a asını uvvet ı azu an arasına .__h1 . t· R ,. kiWI . . h.,._ 

··-y • • L k L b d k .ve """" emı.ş ll'. ume.ı .~,.erının ıv 
dm ve erkek okur yazar vaziyette- ----------------------------- çengellıyere~ sı ı, ıı..ı oyun uru b'-'-'-"' k h kt f 

k bl l k ---------------------------) 1 d 1.1"3luıue a ve yo ur; etra ın e\'. dir. Büyük. me te erinin yatı ı •a-- G h k d p uyor u iti 
mıcıda okuy&I\ yüzlerce kimsesiz fa ÜmÜş acı Öy e artİnin teftişleri Yusuf, mukabil boyun<luruklan lbe.:tü~e m~ttasr· tlı k~y oddala.r:1 n.rd~r. 

k b h d .k "fk ı · '- 1 u n mı.Sa ır er .>ura a ı::az e ... ı ·r. kir talıebeye h~rgün a ,am ıa a ıı ye 1 çe, o e enıyor, pos ve ııı;umra . 
k T Lf b ·-J.l hiddetinde diken diken ler; hll.len bn odaları D.tl~:ırar sıra -

cak yemek. verilme tedir; eıe on '2i tly ... adrı n • yeti maraz b:ı.hanesüe kapatmışlar -
• muhabeTesi iki büyüle 1antral t~mi- o uyor u. dır. 

le koiaylaftırıhnı,tır. Hiçbiri. diğerin~e?. Jik.ayette bu. Yusufun ~evellüd~ '1810> rtiye y:ıı _ 

Beydağ oahiyeeinde bir zehirlenme 
vak0ası olrnuttur. Pazar yCf'inde b~ 
ltalhlt eden Sadık. Uyaal aileıi efra
düe yeme.it yedikten az sonra mi
üeterllıde miithit ııancılar hiısetmit 
v~ zehrdendikleoni anlamı~lardır. 
Derhal eetirilen dolctor tarafından 
tedavi edilmttlerse de Mustafa kızı 
65 y..-xJa Emine Kavak ölmüş -
tür. Sadık. Uyaaitn kızı 17 ya'1nda 
Fatma Uynll:ı. Mebmedin karJıı 
25 yaımda Faih Uy.alın ..ahi va
ziyetleri iyid:r. Yedikleri yemeğin 
fazla bayat olmasından zehirlen 
dtkleri anlatthnıttır. 

Bahkesirde akşam kız 
san'at okulunun sergisf 

Ankara, Zonguldak, Bolu gibi h.ınmuyordu. Her ıki11 de merdane zılıyor. Bugün Yusufu te.nıyanl::ır a. 
yakın vilayet ve kanlarla her za. ve her türlü kıl"cılığa rağmen, ıes- rasında heniız 5J yaşında olanlar da 
man muhtelif aaatlerde telefon m•ı. sizce güreşiyordu. vardır. Tahminen 40 sene evvel nur. 

Balıke&ir (Huausi) - Balıkesir 
Akşam Kız San' at mektebi tl\lebe
leri mektebler;ude ıerıi açmı~lar -
dlr. Vaziyeti hama dolayı.sile bir
çok levazımın nolcaanlıığı veya bu
lunmamasma rağmen büyük gay -
retlerle vü.c'6da getirile.o eserler cid
den nefi.eôr. 

haberesi yapıidığı gibj bütün köy - İkisi de hakikaten insan güzeli gonya vak'a.c;ında. kaza.ya kurban ı;L 
ler tekfq,c_ta birbirine bağlanmıttır. idi. Yusuf; kırmızıya çalar kumral den Yusuf R5 y<!.şında olduğu kabul 
Telgraf ve mektubler her gün mü- renkte, KUTtdereh de aksine; kara edilse bugün sag olsa. 75 U.'\ 76 ynşJ:ı-
vezız:ilerle evlere kadar tevzi edil- kaşlı iri kara gözlü, siyah koç bo- rında olması lilzıın gehr ki tevE>lliıdil 
mekte, nakliyat her hafta yakın. ve yunlu levend gibi insanlardı. (1005) olmak tcab eder. Yani Bulga _ 
uzak vilayet ve kazulara kadar oto- Bütün, kadın erkek seyirciler bu ristanın teşekkuhinden 15 se!'le evvel 
büsle yapılmaktadır. imıu ;si halk pehlivanların boğuşmalarından zi - dünya.ya. gelmişt..r. 
taTalından ıüratle ilerlemektedir. yade güzellik! ~ri!'i seyrediyorlardı. Yusufa Şumnuda Koca Yususr de. 
Ziraat işleri çok iyidir, her türlü Güreş uzadı. 1ki tarafın da, bir- meZlerdi; Ytıstıflrn köyüne çok yak.n 
ıebze ve meyva y<!tlştirilmekte ite .:; birine bir şey yapamıyacağı ke~ti- ~kli köyündeki pehlıvan Küçük Ytt-Sivasta et ucuzladı 

Sivas (Hususi} - Hafta içinde 
toplanan belediy.., encümeni ~hirde 
.atılmakta olan kuzu etinin ltilosu. 
nun 35, koyun etiııin 40, sıB-ır etL 
nin 30, manda etinin 20 kuruı Üze 
rinden satıhnasın karar altına aL 

de timdi en fazh bağcıltlı: işl~rine ~ rilmiş idi. suft.an ayrılma:C için Büyük Ymnıf 
ehemmiyet verihnektedir. Yollar Hatta; me:;hur Kavasoğlu, yanın- derlerdi. Bu Kiicüle Yusuf, yani Errk.. 
her köye haitc tarafından muntaza. Gümüıhacı~öy (Husuıi) - Mı.n memurlar büyük bir ıevinç içinde oturan Arnavudoğluııa. ( 1) ıaı Yusuf büyük ortaya güre~tiği i -
man yapıhn•ştır. Ancalı: .enel~rden taka Parti müfettişi Salını Altuğ ltendiıile ıık, aılc görü~üş ve has.. - Usta bel .. Aferin bu Kurtdc- Çin bugüniın ba.,pehlıvanlan kıym .. -
heri beldenen 3 ıaatlilı.: Mengen • kazamıza gdlerek Parti ve Halkevi bıhallerde bulunmak fırsatını ye - tinde ıl:ıir pehlivandı. Cüssesinin ku -
Gerede yolu bir türlü yapılmamıı - itlerini ·cıeftit etmiştir. Mühim bir 

1 

piden kazamnıılardır. Resim Salim ( 1) Amavudoğ]u Sultan Azizin çüklüğüne rnjıncn fevka!Me çevık 
tır. hastalık geçirmif olan Salim Altuğu Altuğu bir samimiyet grupu arasın... başpehlivanla.rındandır. Aslen Kas • ve çok oyun bılmcsi sayetJinde ken -

Halkın büyük jhtiye.cı ıfıktır. Bol tekrar aralarında gören halle ve da göstennelttedir. tam.onmudur. disinin iki ml3li bıinye ve ltU'VVct•e omışhr. 
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YAZAN : EKREM RESID 

leyhte herkes cambazhaneye koş. 
maktaydı. Daha temsile bir saat
ten fazla bit zaman olduğu halde 
pırıl pırıl parlıyan kapıların önü, 
gazetelerin ifadesine göre ckesif 
b.ır halk Jw,t]esi tarafından> 1€-ha
leb dolmuştu. 
Durmuş kaptan, akın akın cam

ba?Jhaneye doğru giden halka ka.. 
rış.rnış. ilerLıyordu. Birdenbire, bir 

Gün aşırı, araştırma aıneliye- ı hiçbir şey anlamadık!... 1 Bej'Qğlu, o akşam feveran için. 
sokağın ba~m.da ,gözleri kamaştı. 

sinin birer mufassal raporu olarak Demekteydi. Birkaç gün sonra deydi. Bu akşam, kaç zamandır On binlerce, yüı: binlerce muhte-
Ofa göndermekte oiduğu her mek. Ofa dıönecekti. Orada İstanbulun beklenen, Apustol cambazhanesi· lif renkte ampul, insafsız bir meb
tubun sonunda henüz bir ipucu zevkini çıkarmamış olduğundan nin ilk tem.sili verilecek, Hava-Ci-

zuliyede ziy:ı saçrııaktaydı. Son 
elde etmediğini esefle bildiriyor- dolayı b~ şüphesiz nedamet duya. va tekrar gfüterilecekti. hadde kadar ar;ılmış muhtelif ho-
du. ıDunnuş kaptanın, eşinden, dos caktı. Durmuş kaptan şu kalan bir Birkaç ay evvel cambazhanenin par1örler Hava.Civa marşını nt'Ş
tundan, çoluğundan, çocuğundan, iki rgünü eğlenceye ha3retmeği pek kaıpa.nması oldukça kılt.ikale se- rederek kulakları uğu1tuyla dol. 
sırf bir arkada~ı bulmak için hat. yerinde ve makul buldu. Karar bebiyet vermişti. Hava-Civanın durmaktaydı. Durmuş reis, bura
talarea uzak kalmasmdaR insan vermişti. O akşam Beyoğlunda ölmesi, cambazhanenin iflas etme. sının, halis türkçe kelimeler kul-
sabır ve azm.inın ne kuvvetli, Ü· hnRrn vakit gccirecekti. si sinema ve tiyatro muhitlerinde lma.ı;... k · d d 

""Y'$- • lam 5 ... arar verı l iği gün en. 
mid dünyasının da ne vasi olduğu O günü otelin~ erken döndü. memnuniyetle karşılarım~ olmak- beri Fuar tahir edilen panayır ye
kolayca anlaşılır. Heyhat ki lıer Elbiselerini terziye gönderip ütü- la ber.a.ber halk tarafından teessür- ri olduğunu, fakat ömründe böyle 
şeyin lbir sonu vardır; sabrın, az. letti. Temiz gömlek giydi. Berbere le h::.ber alınmıştı. Şimdi ise cam- mutantan panayır görır.ediğini ka
min, ümid dünyasının bile ... Dur- uğrayıp: bazhanenin tekrar açılması, hele bul ve itiıraf etti. Maamafih kala
muş kaptan nihayet Temel reısı - iBana güzel bir tuvalet yap Hava-Ci.vantı'l dirilmiş olması ye- balıktan doğan birkaç söz teati 
bulmak kabil olanuyacağını anla- bakalım!... ni bir alaka uyandırmıştı. Herkes ihtiıyacı saikile yanından geçen 
mış ve memlekete dönmeği karar. Dedi ve bir müddet sonra saç- birkaç ay evvel şayi olan Hava- birine oordu: 
laştırm.ıştı. Bu kararı verdiği da- Iarı briyantinlı, bıyıkları ko.ıme- Civanın ölüm haberini şi.md.i Ho- - Burası neresidir? ... 
kik.adan fübaren İstanbuldan ay. tikli, berberin sürmüı olduğu la- livutvari bit reklam olarak kabul, - Apıustol cambazhanesi. 
rıl.madan biraz hayatın tatlı tara· vantanm feci kokusunu etrafa sa- bu reklamıa da son derece mahir - Cambazhane mi dedin? ••• 
fını görrneği düşündü. Şimdiye çarak dükkandan çıktı. İşsizliği, bir kurnazlık olduğunu teslim e.. - Evet ..• 
kadar büıtün gün koşmu~ aram•ş. memnuniyeti, gezmek, eğlenmek. diyurdu. Bazı suızanlar yok değil· Canibaılhane olur mu hiç! .•. E-
sormuş, sual etmişti. Akşamlan belki bir tatlı maceraya sürüklen- dl; bilhassa san'at muhitlerinde; ~t. cambazhane vardır, maifun. 
da, yol'gunluktan baygın bir hal- mek arztı.Sunu ifade eden ağır a. fakat kat•i hiçbir şey söyitmeme- Yaz bayramlarında çayırda ger
de, çorbasını i~er içmez kendini dımlarla Beyoğlunun yolunu tut- diği için bu suizanlar da merakı dikleri ipin üzerinde bin marifet 
yatağa atmıştı. Şimdi ise: ~tu. artırıp caımbazhaneye yeni yeni yapan cambazları Durmuş kaptan 

- İstanbub geldik. eidiyoruz. Bütün İstanbul, ve bilhasia seyirci ıtemin ediyordu. Leh ve a- memlekett.e çok görtniiftü. Fakat 

bir cambazıh::me! ... Girmeğe karar 
verdi. Halk, denize akan bir nehır 
gibi cambazhaneye akın ecliyortlu. 
Durmuş re:s bu nehrin ortasmda 
ıbir damla suydu. Fakat deniz taŞ
mış, nehri geri itiyordu. Cambaz
hanenin önünde halk, dışarıdan 
gelenlere gişede yer bulamayıp 

geri dönenler iki muhalif cereyan 
teşkil ediyor, ne !leri. ne geri gidi-
lebiliyordu, tıpkı denize: lisanın
da suıbaşı ve ayna tabir edilen 
kaynaşma ve sükunet dairesi gi-
bi... Durmuş reis akıntıya kapıla
rak gi-şeye doğru birkaç adım attı. 
Aırdı ardına gelip boşanan otomo. 
billerin kapı patırtıları, avaz avaz 
bağıran satıcıların sesine, gazete 
müvezzilerinin yaygarasına, ezi
lenlerin feryadına, hoparlörlerin 
gürültüsüne karışarak muazzam 
biT uğultu halinde etrafa yayılı
yordu. 

Bütün bu gürültü içinde hır 
ses, Durmuşun kulağına çalındı. 

- Biletiniz var mı ... Bayım? ... 
Bu su.ali soran kırmızı saçlı. 

yüzü çilli bir delikanlıydı. 
- Yok ... Alacağız işte ... 
- Alamazsınız... Bilet kalma-

mıştır... Amma ~nde bir tane 
var... İsterseniz satarım .•• 

- E ... Saıt Da.kalım ... Kaça bu 
biiet? ••• 

(Arba ••) 

lanları mağlO.'l etmesUe şöhret aımıf_ 
tı. Bu Küçük Yusu f da Karalarlı Bu
yfrk Yusuftan az sonra. ölmüştiı.r. 

Büyük Yusufn yakınt1an tnnıdığun 

ve ayni köyli.i olduğ•ım halde küçult. 
lüğüm hnsebllc hayatı halı:kmda peıı: 

az hatırala.nm vardır. Bunlardan bı

risini zikredeyim: O sıralarda Gelib<>lo 
Mev1evi şeyhi muazzam bir duğıın 

yapmış ve Yu.ımf da diğer pehlivan • 
lar grbi da.vet edihni~; Yuaııf bura.da 
ak defa Kurldcreli Mchmed pehli -
vanla karşılaşmıi}; gfireşe tak::ıddüm 
eden giinleroe Yusufla Kurtjnı ı, u.. 
fak. idmanlarda bulunmuslar. Yusuf 
Mehmede karşı kuvvetini göstermemiıf 
ve güreş gününde tutuştukları zaman 
Yusuf Kurtdcreliyı kucakl&dığı gibi 
kaldrrmış ve keadlsine (Mehmed A -
ğanın gördün mü babanın koyünil) 
demi.ş ve yağlı gGreş kanunuoo gön 
de mallüb sayılmı<j; tal)it Kurtderell 
ta.raftarta.n 'luna itiraz etmişlerse de 
Kurıtdereli ~~hmed pehlivan Yusu • 
tun elini öpmüş ve kendisillin mal~
biyetl kat'i oldu~~ cil':etle tekrar t.u. 
tlJ4Dlıyaıcağını söy!Pmiş. O tarihte 
Kurt.dereli QO:ıt genç olduğundan Yu -
sufun onu fazla 1orma.k istemediğ;nt 
söylüyorlar. Bışl. güre.,enlntlen A _ 
dalı Halli. peh'ivan da rakibini mat -
lüb etmiş ve Yusufla karşı ka~ 

kamı.şla.rsa ı1a Adalı o gttne kadar 
Yusufa sekiz, on defa 7enildi~inden 
tekrar tuıt°"'ınıyaca~ını n başı al • 
ma.k haJckının Yu.:ıufa aid olduğuna 
söylem~ir. 

Derin teşekkürlerimizi •e aaygılut .. 
mm ~ım .• 

Ytasufuıı he~dea T8 

karllennbd• JI. c. 



'6 Huiran SOM POSTA 

Bugünden itibaren Askeri vaziyet içki taraftarları 
yeni tip ekmek (ıı.,t....m t ;,,.; ..,fada) Bu ne,riyattan anla,ı1.,.., kô Al- derec~~t:.e 1işl-:ao ':*m":}ıe-

Büyüklerimiz için yapılan ihtifal
ler bukadar az alaka uyandmyor? YJ.yecen ı·z sında bir mütareke mi aktedilecek? manlar, bu orduyu çok dıkkatli bir na ..• 

:J Mısırlıların Sahrayi Garbi ve ihtimamla hazırlamıılardır. Mest-. Ben 33 yaşındayım. 11 senedir 
(a.,tarafı ı inci .. yfada) Avrupalıların da Marmarik dedik. la, çölde harbedecek fimal insan • içki kullanırım. Bu sayede hem 

Yenı tip ek~k hakkımia alaka- kr.i bu çöl, ,ündiye kadar hiçbir or. lan için birinci düıman alc:aktır. işti.halı bir yemek ye-r, hom de de- . (Bqtarah 1 inci sayfada) kadır. Her aene ihtifal yapılmaz. 
h makamlarca icab eden tedb.r ve ~u tarafından a~lmıı değildir. En Binaenaleyh, bunlan evvela .ıcağa l :ksiz bir uyku çekerim. Yukarıda rin ruhunu tazı.t değil. tacız etmek- Ancak. büyük mera11mle ı O aene, 
tertibler alınmıştır. eski tarihtcnheri birçok istilaya uğ- karşı dayıanınayıı ahıtınnak İcab da söylediğim ıg!bi bu itiyaddan ten .. ve bu gü:':l teıebb~ıü yapan 20 veya 25 aene gibi deVJeler eo-

rıyan Mısıra kargı bütün istila ha - etmez mH Yeni ifpattan anlaşı - şikayetçi değilim.> Eyüb .H~lkevınm v vefakar ç~ukl:ı. !'u?da yap:Iı~. Sonra, ben birçok 
Şehrimizde hazırhklar reketleri ya ccnubdan, yahud da hyor ki Almanlar hu askerleri ga - • Ad d D .... . nnı ınkiıara ugratmaktan ıbaret ihtifaller 1çın davetiye almıyorum 
Yeni ekmek tipı hakkındak: ka- garbden gelmi~tir. Çünkü bu çöl, yet aıcak bir k!ıla içinde ııkı bir mu apazarın a e6ınnen kaldı. Birçok büyük T urk ölüleri ve ekaeri nabersız kalıyorum. De • 

büyük bir deniz gibi geniıtir; au • k~vemet idmanından geçirmııiıler. hanmJa Ha•tın Yeti~ir: k.arı.~•.ın.da ayni Jüaydinin göate -ımek, bunda ihtifalleri tertib eci_en 
rar dün An'ka:-adan şehrimizdeki d k k l ld - b h ı H lb suz ur; umu ve um fntına arı Bu hususta evveli, aıkı bir tıb mu- c- Haddim bilen bir insan ı"(>in, n. ıgı .. ınevz. uu. a •. o.uyor.:. a u- lerin de hatası var. Bu hata, Tu .. rk 
alakadar makamlara bildırilmı~. b t_ı Ac b Sü' h d fi k d b 1 ~ ki T ı.. l'- k d 1 --s oıour. ı:t :ı, veyf e c ne ayenesi ya para , vucu iti an e sı- içki mükernınel bir zevk vasıtası.. L 1_ A ~. mıilretı & .l."Jlıclnas ıgıB-:'lhe ve- ı milnevverlenni vefasız \gôsteriyon 
derhal icaıb edf'n haurlıklf.ıra bas· varmak için ısrar eden yeni taarruz, caga" karşı mukavim olan gençleri Ad ::-~ ~ar,... e meguuı ur ı assa B k'•t .. ih 1 d ~ k b .... 
l .,ı, y t' km k <'!. 30 b 1 dır. Hele şarap, a eta Vı,ıçuua na. .. ı_ .. l . ,L • d b u o u. ma, ogrusu ay ettıgı-
anmıll ... r. en ıp e e · o u çö e karfl, kat'i hamlesini, onun seçmişler. Kalblercle, ciğerlerde, si- . . "rd F ka .. b" . mmıevver ır.ut eyı mata e en u miz kt ti · ··ı·· d d h b 

a'l"n!2 <!f. 20 . ...:r C:J. 50 · b h • , _ı .. b" . d fi bır iksı ır. a t ıyı ır n yet h ~- bebl . . "d k yme en o um en a a e. -...-, o çavuar ve ıo nıs e. va şı owugu ır mevmm e tecrü. nirlerde sağfamlık aramaya bilhas . . l ra· H . aun ae ~mnı ve gı erme ça - ter öldürüyor.» 
tinde buğdaydan imal edılecektir. beye kalkacıık mı) sa ehemmiyet vermişle'I'. Bu suretle cfaıreısinde ıçi me ı ır. er şeym Telerini gene ıöhret aahibi münev-
Bu tip ekmek imaline buqiinden Sicilyadan kargı Afrikaya doğru, seçilen gençleri hu sıcak kı~lada ifratı insana muz.ırdı:r. !M'ıesela verler arasında yaptığımız bir an - Şair Milat Cemal, diyor ki 
itibaren başlanac-aktır. Bu suretle timdi bir. d,recey·e· kad.ar ıerbcst _ buna bir ne ,,.j ser diyebiliriz _ mu- muayye~ mı· iktardan fazla yenilen ketle tesbit etmek istedik. Aldığı-
b 

L ) d d d k g b hl d' «- Bu alakasızlı~:n (;mine g-u~ay sarfıyatmdan bir miktar ır.a. an enız en mute~~ ıyen sev. ayyen bir müddet tutmu•lar, çalı•- yeme ı ... > mız cevn :ın neı:re ıyoruz: .. ..,, 
"'""" k t l k ld - b k l ,. M h" . a· d" k" meli. Fakat, büyük kelimesini qe daha tasarruf temin edilecek, ay- ıya yap. 1 ~· t:ı 0 uguna a 1 ır- tırmı .. lar, J"imnastik yaptırmı~lar, ter e Langada Karakol aoka· U ıttın ırgen ıyor 1 d 

d b .. • gün eye kullanmamalı. Büyük a -
n zamanda el:ie bulunan arpa stok sa, meva.ımın tavassutu a u 8 • !etmişler tekrar muaveneler yap - "' d 30 d ff •• · 1 b k 
lanndan da istıfade olunacaktır. mansı.z mücı:tdelevi durduracak gi- mışlar v~ nihayet en. dayanıklı un- gın a numara a uuyın ..,_ Ölmüşlerimizi hatırlamak imimiz, üyü şairimiz, büyük he-

bi deg"ildir Bu .. tu'"n Ortaı k h """" 1 • Ô.zcan • onların meziyctlerinı .zikretmek v~ kimimiz kims~ bunlar hakkında 
D fazı k k k ld . .' . ar l!a a • sur arı ayırı? bu k~t aya tahsis et - • Ün a 8 me ÇI ar' 1 aında mucadeı.. hal·- _J - b 1 l B İ ki ğ b"k · b hu cemiy.ete verdikleri iyi Reyler • bir karar vermeliyiz. Öldükleri i -. "' .. ı~ u unan miş er. u s:.ıretle ıncağl'. alışan in- c- ç · yasa ı, tat ı · 8UÇ ir " 

İki gündeııberi şehi'rde yersiz ve kuvvet.I~n:n dagıtma~a . ~ecbur sanların kumla da istinas etmeleıi, memnuiyettir. Misal; Amerika". don dolayı bu nevı vesilelerle tak- çin büyük olmamalılar. Bu adamla 
b t lA b b l:i .. k k kalan lngılız erUnıharbıyesının bü. k .. d .. .. b"li .. .. b . .. . dir edip, hatıralarına şükranla dön- rın lctekküllen, klübleri, çıraklan 
ır e aşın se e o~ ugu e me sı- tün gav...et" L•t ._ kt "b um ıçm e yuruye ı r, motor çs. Bu munase etle sıze guzel bır ?Dek gu'"zel bir ... ydir. Bunu hep,·miz olm•lı. o vakit, kabirleri de kala-

k t h kk d k" hk"k t J• 
1 va&;ı .uzanma an 1 a. 1 t bili b ·· ·· bT · ...- ··-

kiklın ısı a.. md a ı ta ~ vle det - rettir. Ka:za.ıılım her hafta, gerisi ış ılra ı lr vle ar~,, •l ydurutBe ı ır ı~ - hikaye anlatayım: bir vefakarlık ve bir cemiyet sev - balık oh.rr.» 
ere dun e ebemmıyet e e - emniyette buiunan bu Nhaya, A • s:'n ar 0 ~a ~1: ıazun ır. unun 1 • Vaktıle bir memlekette hüküm- gİllİ borcu olarak tanımalı ve tut -

~anı olunmuştur. Belediy~ reis merikadan malzeme, müstemleke - çın .de, çol gıbı .bol kumlu ~tr.~lere darın bıri "çki içilm~ni menede .. malıyız. Fakat, bunların ölçüleri Edib Hakkı Süha'nm 
muavini LCıtfı Aksoy ve diğer ali.. 1 d 1ı: • • s· k aahıb olan şdrkı Pruıyadan ıstıfade ·· 1 bir · ık vardw. Kütle •arafındıı.n tanınm•• dU Ü 1 . 
kada 1 llti d . ;r .. ;jn h~ık er ~e;ın7or .. ır aç ayın etmişler. Bu ıuretle, adeta lcıı or - rek ~ye emırnamc ç armış.. oy Ş RC8 eri 
bab şehr ar. evvb:ı.· gecetlve. udnk~L - k~tgı • ır .~ç ~ .tanbı~ ~kıle bhu ha~~- tasında, ser :çind~ riçek yetiıtirir tır. cHer kim g .. i:1i veya aşikar .iç- ve sevilmiş olman1n derecesile ala-

rın u ın sem erın e ı .u a mıntaır.aıı ıçııı uyu e emm ,. k" kull ı· · kadar olan bu ölçiiye dikkat etme- «- Memlekette iz bırakmı• cah 
1 t f 

· ' k 
1 1 

.. n· d ..... k"" d"' ki 1 •
1 

gibi, hu.asi bir insan malzemesi ha- ı anırsa, o um cezasına çarp- ,, .... rın arı e tış ve ontro etmış er, ye ver ır. ınum un ur , genera ı 1 tı tınlaeaktır.> Bu kafi yasak bü.tün diğimjz zaAJlcsn. helkı de ölülerimi- aiyetlerin ölüm dönümlerinde can. 
ekmek imalatını gözden geçirmiş- Rommel hu çöle karşı bir teşebhü. z r j~mı~ r.

1
.. k • 1r .. müptelaları olduğu kadnr müfrit zin hatıra@rınl rahauız edebiliriz.,> dan bir alaka ile anılmaması ha -

ıer ve kaymakamlarla temaslar se giri .. in. Mümkündür ki, Alman tıma a .. yı nvayete e gore . . . • Terb"ıyec"ı Prof lsma"ıl kikaten tees~re layıktır Fakat 
.,

1
-...J • • er1-i.nıha..ıı·y .... : '-anal h ı_ t" . bu tarzda yeti,tirilmit olan a•kerin tıry.ak.llerden bır gencı de son • . : · ' yapmı~cu'-!lT ıı: rv ..... , ıı: areıı:e ını .ı_ ik' .. b" d" d ··ı . t . t' ., • zamanımız ıçın bazı mazeretler bul 

·.. . A vni zamanda bir Arab h k t"I mıdarı 1 yı~ ın ır. erece mu eeSSJr e mış ır. Hakkı Baltacıoglu ne dıyor? _ı_ 1.. b G ,_ Fırınlar dun de fazla unalata are e 1 e Şehri k , ·· ah 11 1 ma.t ıı:a il. enç ve orta yaılı ~ar-
devam etmişl"rd"r Evvele b"r f birte§tirmck üzere Suriyeden bir Eğer bu rakam doğru ise, Al • n enar, Koşe m a e e. •- Fevkalade bir zamanda ''a- de,lerimizin Çog..ı buvün bütün iı-

.. i- 1 
• e 1 1

• yol ve aaha deiiJtitmc ameliyesi manların tinıaa Afrikada bu mev- rinden birınde oturan bu delikanlı J ı · üstünde bir vazife ile mctgul-
rındıa gun~e lOO.l200 "kmek çıka- yapmayı tercih etsin. Muhakkak 

0
• ınm1 atalet içinde geçireceklerine baknuş ki olacak gibi değil, .ııç.me- 11yoruz .. He~ milleti~, b.ütün in .. n- e~ın . . . • 

rılırken dun 1700 ekmek ç:karıl • lan şey, taarruzun durmıyacağıdır; ihtimal vermemek de doğru olur. den yaparruyacak, artık ben bu la~ı~ dikkati• h.arb uz~~·~e çevr~ - ?.url~. Bu m,barla:. kemmıyetsJzli. 
mıştır. ya bir taraftar:, yahud diğer taraf - ŞimaH Afrikada İtalyanların mu - memlekette duramam diyerek ıh- ~tir. Maşerı ır~de butu~. enerıı - gı ço~sam·a' dog;ı ~lmaz .. Fa -

Toprak ofisinde.. tan veyahud her iki taraftan bir - vaffalciyetıizfikleri kısmen de ora. tiyar annesme veda etm!f, mem- llllld" buhBranlanl·~·dermıek JÇ!!' ~r!e- k~t, soz venp de gı~~~~l~n de 
d.en harekat devam d kt" da fazla miktarda yerli asker kul- ~kette k "tmişt" ıyor. u ara ı.ıı; yapı an hır ıhtı - kımse affedemez. Bu turlu ıtiyadlllT ' * e ece ır. Janmalanndan Heri geldiği anlaıı _ n Ç1 tp gı ır. . fal, lcimitı için olursa olsun, mcv - ·maşeri vicdalla yerle~medikce dai-Dün öğleden evvel Toprak ofi -

sinde belediye reis muavini Lfıtfi 
Aksoy, ibeledıye iktısad işleri mü. 
dürü ve dığe:::- alakadarların öğle
den sonra da bel&liye iktısad mü
dürluğünde fınncıların işt:rak1le 
iki ıtoplantı yap:lmış. ekmek sıicm
tısı ve alınan tedbirler görüşü! -
m.üştür. 

LOtf i Aksoyun beyanatı 
Belediye reıs muavini Liıtfi 

Aksoy dün bir muharririmize ek -
mek .meselesı hakkında şunları söy 
lem.ıştir: 

- Dün gece ·~re bu sabah kaza
lardaki fırınıarda teftişler yaptım. 
Bu teftışler e.:.nasıııda bi.ı.tün fır.n
laroo bol bol un bulunduğunu. fa
kat gece yarılarına kadar çal şıl -
dığı halde fınnlar•n halka ekmek 
yetiştiremediklerini gördüm. Hat
ta bazı fırınlarda 30-40 çuval una 
rastladım. Butün rırınlar eskis n
den fazla ekmek çıkarıyorlardı. 

Bütün buhran, pasif korunma
nın ağızdan ağza 24 saatten. ık üç 
gün° kadar dcıvam edeceğ: hrıkkın 
daki yanlış hab rler üzerine hal -
kın kapıldığı yer,iz telaştır. Son 
iki .gün içinde birc;ok kimseler üç 
dört .günlük iht;yaclarına yetecek 
kadar ekmek almışlardır. 

U 1umuz pek bol 
Halkımızın değil b:r gün, sene

lerce bile ıhtiyacırnıza yetece!:t u. 
nuımuz olduğunu ve böyle yersiz 
tel&şlarla dığer vatandaşları müş
kül mevkie b•rakmarnasmı bekli -
yoruz. 

Fırıncıların unıardan bir kıs -
.mını ekmek yapmıyarak gizlice 
sattıkları hakkmdaki ıddialar da 
ehemm yetle tM~ık ve tahkik o -
lunmaktadır. Bu şekilde hareket 
edenler şiddetle cezalandırılacak
lardır.> 

Fırıncılar Cemiyeti 
ne diyor? 

Reisi 

Fınncılar cemiyeti reisi Ahmed 
Rıza da şunlan söylemiştir: 

- Bugünkü buhran, esas iti -
barile halkın ihtıyaçıarından fazla 
mıktarda ekmek salın almasından 
meydana ge1m şt r. Son günlerde 
İstanıbulun ıhtiyac ndan fazla mik 
tar.da ekmek ~mal edilmiş ve s.Hıl. 
mıştır. Ancak halk arasında, pasıf 
korunma ıtecrübPlr!rinin uzun mı.id 
det devam edeceği şeklinde baz.ı 
pyiaların yapılması yersiz bir e1ı. 
d ışe uyandı mış ve halk normal 
ihtiyacının birkaç misli ekmek sa
tın alarak bu buhranı mevdana 
getirmiştir. Bugün her fırmda lü
zumu kadar un vardır, hiç bir yer
de un sıkınusı yoktur. 

Bazı fınnlar giınluk un tenia
tının % 10 nisbetinde azaltıldığını 
ileri sürmüşlerdir. Bu, yeni bir 
mesele değildir, 25 gün evvel taL 
bikine başlanm1ştır. Bu tasarnıf 
da bülün fırmlara münhasır de • 
ğil, bazı fırınlara mahsustur. Bu -

a.:_ . . A . ı H 1b • v Ara<lan uzun seneler .geçmış, .un.izdir. Bence alakasızlık dedi • ma mkiur i~inde kalacağız.» 
.,,..nan Afrıkadaki harekata ış - ıyor. a ukı, Almanlar, dogıu • iht yar anne bir gun·· evde yıg·ın mniz ••vin b L· b 1 k · G O 

ti• L d b"" .. ~ d d " k d' '- 1 · h ... .,...J. S:! e:;ıı u o sa gere tir. • • 
~a~ e en ~e .. taa_rnızun utun agırA an °~.Y~ en ~ aııı:er. erı.n., em halinde durnn oğluna aid boş rakı Bu alakasıziığı anonnal bulmuyo -

hi'ını ıkendı uzenn:! almı5 bulunan de bu ış ıçııı terbıye edJlrruş husu- . ~ . . k tıı ,__ bu l nı ç·· k"· d h h- "'k _J h ·d 
A ~ d b . . . h A b" k .. tJ . ,_ il 1_ d 1 B ışl'Şeıenm arış ~.rA.t:n n a.r- m. un u a a uyu , ua a !l - Yeni verem pawvonları 
~m"n or u!lu. u ıı ıçın uıuıi ıu. ıı 1r u eyı ıı:u anmaKta ır ar. u b" . ' . "k d tli ı__dd b" IAk ~ •.1 
rette hazırl:ınm~· bir kuvv tt" B kuvvetleri m~vsim yüzünden iki dan ır kaçmm içınde bır mı tar e ve mu~. e5. ır a 8 8 tara- Haydarpaoadaki veremle müca-

" e ır. u ' • kı buhn b"" ··kçe b" · fından aevkcdılmııtır Böy] " orduyu, AlmanyanJD biiyük bir ;h- üç ay kadar atıl tutmağa razı ola - ra ~· uyu ır §!'Şeye :ta d d.. .. ..1 k . kde' zyan dele dispanserine 100 yatak ilave 
timamla hazırlamtl old·ıg"una daır mazlar. Meğer ki ayni askerleri doldmarak belki oğlum döner de d r a utunu ece ~~dy te ır: ur- edihnesi kararJa.mrıJmı .. l!r. Bun • 
h li ·f b k h. h d k 11 . ,..__.... d · ~· kl un ve vacanın mu afaası ... ll .,.. ,.. .-ay ı pat oldu. Jk Alman asker- aş a ır JlCl a a u anmak Jste • ona ıın.nuu e erım uıye sa anuş. R h . dan ba~a. Heybcliadadaki Sana • 
lerinin şimali Af rib. sahasında gö- ıı)nler. tır. OmanCI Ye mu arrır toryomda da 200 yatakh bir pav-
ründükl.eri tarihe kadar, Altnanya - Mevsim dP-11i!en ~y öyle bit un- Hakikaten günün birinde mah- Peyami Safa e dü .. Ü ? yon vucuda getirilecektir. Bu in§B-
nın kolonyal bir kuvvet hazırla - surdur ki, hir tarafa ne kadar fe • dum ibey eve çıkage1ir. ihtiyar ka- n şun yor at için koordinasyo.1 heyetinden mü 
makta olduğuna dair müphem ba _ nalık edebilirııe öbiir tarafa da 0 dıncağız senelerce hasretini çekti. u- Mevlud ba§ka, ihtifal baş. saade istenır~1ştir. 
zı rivayetlerden bahsediliyordu. $L kadar fenal•k yapa~. Mevsim şart- ği ogluna 0 akşam snklad•ğı şişe 
mal adamları olan Almanların bu ları her jki tnr'lf için de müsavi o- ile mükemmel bir rakı ziyafeti 
amansız çöl iklimin~ nasıi sevkedi- lunca, bu şartlu arasında taraflar-
l':bileceklerini anlamak vüç bir sey- dan biri kend:sine güvendiii tak _ çeker. 
dı. Bu sebeble, bu kolonval orclu - dirde. mevsime .. ağmen harekete Delikanlı bu rakıyı içip tam 
ya bidayette fazl.ı kulak asan olma- devam kararını verelıilir. kııvanunda iken bır keyü duyma. 
dı. Fakat, te~ebbüs başlayıp da ha- Teşrih ed~Je.. . b h hl d ya başladığı bir sırada sokakta 1 

k t .. 1 ,_. f d" ..,. ı u se c er t-n ... .ı. ı..· •. - 1 . • ·ıu· ı..· re e surat e Jn&;ı~a c ınce bt AL dol l 1 şimali Afr"kad bir yaz mü- muuıı~ vır guru.tu ışı ır, ı1Jır as-
man ordusu. etraf: ırl!ı m"" ~k ar t t k 81, Lir yaz tatıli yapılacağını lan kükreyer~e .. sokakta dol~a~
ve bazı netnyat vulcua gcldı. galib bir ihtimalle, zannetmiyoruz. j da, !halk ta buyuk b T korku ıle -O

teye beriye tel~la kaçış.maktadır. 

İçki aleyhtarları 
. . .<B~afı-4 inci sayfada) ıdeainde Balkan otelinde harb 

bılır. dıyelıın. Fakat ~kseriyeti ele arl"" K l Sa 
alırsak, içkiuin onlar üzerınde ·ue m u ~ emo VGfer: 
giıbi fenalıklar doğurduğunu ko. c- lçkinin leh ve .nlevhinde bir 
!aylıkla anlıyabiliriz. Gazetelerin çok yazılar yazıldı ve belkı de da
zabııta vukuatını teshit eden sü- ha nıceleri yazılacaktır ... Her fi
tuırtarına göı gezdırmek kafidir kır g1bi bunlar da hürmete ıa~ ık 
sanırım. ve şayandcır. 

İçki, aparatü kab:linden az ve Fakat, içkinin fercie ve cemiye-

Kafası dumanlı genç, içkınjn 
'er<figi cesaret \te cüreUe derhal 
ev.den dlşarıya fırlam~ etrafı 
korkutan aslanı bir güzelce yaka.. 
laınşır. 

Bu fedakarlığile yüzlerce kışi
yi bu korkımç hayvanın pençesin
den kurtarmağa muvaffak olan 
delikanlı şehrin büyük kahraman
lar.nıdan b ri olmuş ve hükümdar 
tarafından görulmek istenmiştır. 

Bu sebeble hükümdarın huzu., 
nma çıkarılan delikanlıya hüküm-

Tiyatro: Kral Ödip 

~~rek alıntrs;t sıh:hat.! yararm·i··· te o.lan zararları ço~ büyüktür ve 
Iyı amma bu tarzcıa içki kullanan ~u ıtıbarla. da ~en ıne çal şmak 
k~ kişid;ır?... msanlı.ğa hmnettır. 

Biz mahdud bir zümreyi dc.ğil. İstiklal ve varlığımızın tehli-
dar bir hayli ihsan ve iltifatlardı cKr··' Ödı.b> d b" h 
bulunduktan sonra sormuş: uı. en ır sa ne 

ek:seriyeıti düşünmek mecburıyc. lreye gird ti günlerde milli hüktj. 
tin.de 'bulunuyoruz. Meıt'leketjn met kat'i bir yasaklll içkiyi orta
mtrkadcleratını yann ellerine ala- dan kaldırdı. 
cak gençlere durmadan, dirrlen- Bu memnuiyet; içtimai birlik 
meden telkinlerde bulunmalıyız... ve tesanü<lümiize kuvvet verdiği 
Bu ".şi matbuat üzerine almalıdır. kadar, rnıücndelemizi de takviye 

İçkiyi menetmek meselesine etmiştir. . 
gelinıce; diinya:ıın en meJeni m~m İçki sureti kat'iyede menedil-
leketlerinden biri olan Amerika melidir kanaatindeyim .• ·• 
bile ıbu işi lay:ıki veçhile becerip e lzmit Ce:zae11inde ~orab 
başaramamıştı . imalmhaneainde Hikmet Ya-

Bu misaller önünd~ b'z şu ted- vazer: 
bire baş vurın.'lhyız: İçki derece. 
lerlni mümkün olduğu kadar dü-
şürmek." Açıkta satılmasına mani 
olmak .. hi9b"r vesile ve münase. 
betle alelumum içkilere; kalitesi 
şöyle güzeldir, böyle mükemmelA 
d rr diye reklam yaptırmamak ... 

Öğretmenler de. mekteb sıra. 
larındaki .talebelerine daıma al
kolün zararlarını birçok misallerle 
arrlatmalıdLrlar.> 

e BuTıaJa Cümhuriyet cad 

da ekmek satın alan vatandaşların, 
bu ekmekleri dilim dilim kes"p 
tekrar fırınlara getireceği ve zi -
yan olımaması için kurutturacağl 
muhakkaktır. Bundan bır müddet 
evıvel de böy.le olmuştu. Netice o. 
larak buıgünkü sıkıntıya, halkın 
lüzumsuz endişesi sebeb olmut .. 
tur.> 

Ekme.le tReselesi hakkında dün 
Ticaret Veklletine bir rapor ıön.. 

c- Rakı! Bu menhus kelimeyi 
ne vakit duys::ım ta ı!iklcrıme ka
dar titredim. Sırf bu yüzden yedi 
sene gibi ağır ve tahammül e<hl
mez bir mahkumiyetin altında f!-

z'liyor ve ınliyorum. İki yıldır ha
pishanedeyim. Ş:hidi olduğum 
birçok vak'aların hemen hemen 
dörtte ÜıÇü sarho~luğun tevlid et
tiği hadiselerdir. 

Birçok kimseler ne ' azık ki, iç
k min zararlı olmadtğ•nı iddia edı
yorlar .•. Ben bu ıdc!iaya şu basit 
düşüncemle ve şiddetle bağırar~k 
ceıvalb veriyorum: c!Iayırl> İçki 
bir afettir. Bu yüzden ne mes'ud 
aile yuvalan yıkılmış, nice aslan 
yapılı memleket çocukları hapıs. 
hane köşelerme :lüşmü,tür. 

Bu canlı ve '!'ıakiki misaller kar
şısında, söylenen lafların hepsi 
~ur. 

Sayı.n meb'USURU1% Bayaıı Tür., 
kan ibu iadiasında ne kadar haiil-
dır. Bell temenni ederim ki -

c- Başka ne istersin?> (&.,tanlı 2 DCİ 1ayfada) ranı, genç san'atkarlan tebrık et. 
O, cevab vermiş: 8llll tefkil eden 50 ye yakın genç mek isterim. Çünkü hepsi yalnız 

te ürl.erlerine düten vazifeyi yap.. Kral Ödl>in değil, bir san'at ha-
c- Hediyelerin ze, iltifaıtlan- tılar. <lisesinin de muvaffak elemanları. 

nıza teşekkür ederim. Fakat be- Halkevini. Dr. CeW Tahsin Ba_ dır. Nusre~ Safa Co§kun 
nim si:l:ıden i~tedıjfm bir tek şey 
var, o da rakı yasağının kaldırıl
moı5ı •••• 

c- İyi amma buna sebeb?> 
c- Gayet basit hükümdarım .•. 

Eğer o olmasa vdı ben bu aslanı 
yakalayamazdı~. dıycrek mesele
yi tafsılat le hükümdara anlat
mışUr. 

Ertesi gününden itibaren, içki 
yasağının kaıdırıldığı halka şu 

yolda ilan olunın~ur: 
c- Bugünden tezi yok... 1çlti 

içmek seI'bPc:ttir. Fakın içki içe
< kimse, falan delikanlı gibi i. 

cıibı halinde bir as1anll başa çıka
bilmelidir. yoksa gözlerini karga 
o~ acak kadar sersemleyip, kendi
sinden geçmemelidir.> 

Nihayet hu b'r hikayedir, daha 
öyle mantıki sebebler vardır ki, 
rakı yasağının tatibikına .imkan 
ve:ııınez. 

En iyisi, mevcud alkollerimizin 
derecelerim awltmaktrr.> 

haklı iddia çok yakında bir haki
kat olsun ..• 

İçkilerin ortadan kaldırılması, 
insanlık için en mühim bir kazanç 
olacakt1r. 

Burada Nuti isminde )>ii- arkL 
dafla ikimiz, bu menhus iç'klnin 
Jrurıbanlarıyrı. ••• 

GönDllU hastabakıcı Bayanların toplantısı 

.Kvrslara davet edileı~ bayanlar dan bir kısmı dünkü toplantıda 
Yardırnsevenler Ce:niyeli tara- hastanelere tevzii i§i balledilmış • 

fından hastabakıcılık kurslarına tir. Eyüıb kazasının kurs mahalle -
d~vet ~ile!ı bayanlar dün Emin.ö.. rine uzaklığı ve buradaki nakil 
nıu Halkevınde bir toplantı yap - kif _ .. _:_,.... ·· ·· 
Inilflardır. Toplantıda gönüllü has- vasıtalannın ayt.~ıgı gozo -
\abalocılığa aid bazı lüzumlu jza- nünde bulundurularak hastabakı· 
hat vvilm'ş ve Pazartesi gunfilı e:ılık ~n1lerini te.kib edecek ba -
den iıt1baren baŞhyata'k 'karilarda yafllar iıÇin husUsi \'t!Ait temJn e. 
dıln ~ 200 bayanın muhtelif dilmeline karar verilmiJtl'l'. 
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8 Sayla SON POSTA 

imla meselesi f Askerlik işleri 
(Battarafı 2 nci sayfada) "-., ___ ___ ____ _ Sabah, öğle ve akşam ·her yemekten sonra niçi 

SANİ N diş macun'.:' kullanmalıdır. Çünkü: olmak istem.cm, elb_ette. D~le, as.. Yedek sübay 
lmdan b~ka ne şekiltle geçıp yer-
leşmişse o şekli kab•ıl etmek doğ- yoklamaları 
rudur, taısan·uf hakkı bunlar ıçin 
caridir. Hatta bir yerde işaret et

Güzel Yüz 
için ilk şart 
güzel diş 

Beyoilu Yorli Aıkerlik Şubesin-

m' .ştim, muharril:> yerine mademki den: 
muhrib alınmıştır, bunda, v~ eım. 1 - Yedek sübay ve aıkeri me. 
sali varsa oniarda, asıllarını ıhya- murlarının Ha;.ı;irım 1941 yoklama
va kaı.toşılamaz. Garb dillerjndE:n lerının 20, Hklı:İran 941 tarihinde 
•elen kelimelerde de, mesela tor- nihayet buie.cağ: ve 20 Haziran 941 
ıi:stan, ıStoper gibi ingiliz.celerde tarihlnden 30 Haziran 941 tarihi-

ruı kadar her ne ıuretle yoklama • 
:->ıllarının imlfısın:ı müracaat olu-

Güzel Diş 
ıçın ilk ve en 
esash şart da lmaz. Lokomotif diyoruz, bunun lan ~elmiycn aübay ve aakeri me

murlara tahlia edilmiı ise de son ' ın heces:ni tiv diye yazarsak her_ 
alınan emre göre yoklamaların mut SANiN t·esi şaşıı tmz, fakat dile yeni gL lak surette 20 Haziran 941 tarihin

ren direktif hiç olmazsa, madem- de bitec.lc.tir. 
ki yeni ,gel'yor, doğru gelse de son kullanmaktadır. 

2 - Bu !arib~en 11onıa kat'iyen 
hece tiv yaz11s:ı daha iyi olurdu yoklama yapılmıyacaktır. 
dTyoruım. Hele yaya kaldırımı de
mek var iken yanlıc: bir telaffu71a 
trettuvar yazmak hiçbir sebeble 
terviç olunamaz, fikrindeyim. 

Eğer bir kelimenin :-ıslınd'a şu
rasına burasına <lokunarak onu 
türkçeye m;ıl etnıek müm:kün ol
sa bu ·~anı ne kadar yabancı ke
lime varsa, arabca olsun başka dil-
den olsun, hepsine tatbik ederek 
bunlara bu ~ekil-de tasarruf hakkı 
vard1r, ve bunlara artık biı· milli
~'et vesikası yapıştırarak türK.çe
r ır diy6bi1eceğiz. Hergün okunan 
··azılara bakılsın: Görüyoruz ki 
bunlarda türkçe kelimelerden zi
yade yabancı kelirr:el~r var ve a
sfüarında ııas 1lsa bize öyle gel-

3 - Bu tarihte yoklamalarını 
yaptırmıyan sübav ve askeri me -
murlardan 1O7 6 sayılı kanunun 1 O 
uncu maddesi mucibince 50 Jira 
para cezası ıılınacağı ilan olunur. 

Irak ve İskenderundaki 
mallarımı:z 

Iraktaki bn:1:1 ithalat mallarımı 
z:ın memleketimize getiıilrneşİ için 
yapılan teşebbüsler müsbet bir şe
kilde neticelenmiştir. Bu mallar 
Nusaybin yolile memleketimize ge
tirilecektir. 

Diğer taraftan İskenderuna geti
rilmiş olan 30.0JO çuval kahve de 
vilayetlere tevzi edilecek ve vila · 
yetlerden piy'.asdlaa dağılılacak-

D iS MACUNU ... 
Mikrobları ~o 100 öldürür, C::işleri fırçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, cliş etle• 

rini besler ve hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerin izi fırçalayımz. 

.: r -. \ ... \. ' ~ • • • 

mişler; bunlara türkçeye maloL tıT. 
muşlardır, bunlara tasarruf hak-
kına malikiz diyebiliriz, fakat bu- İnhisarlar Vekilinin tetkikleri HİKAYE 

1 

Tokat Asliye H uk uk Dil.kimliğinden: 

nu d±yebi.Lmek için şurasmı bura.. 
sını bozanların sakat telaffuzunu 
almağa hiç lüzum yok; mademki 
doğrusunu söyliyenler de var, doğ:'.' 
rusunu almak daha doğru olur. 

Bu iıhtilaf noktasına dair fikir
lerimi kafi derecede izah ettiğ:me 
inanarak ikincı ihtilal noktasına 
geçiyorum: 

Dava: A1'ab harflerile yazı-da 

chernze, ve cayın> ile :şaret edi
len ses sektesi türkçede yeni yazı_ 
da gösterilınelı midır, gösterilme
meli midir? 

Buna dair yazılarımda serdedi
len fik·ır gösterilmelidir ve bunun 
için c'> işareti kullanılmalıdır; e
sasına dayanıyordu. 

Bu fikri ileri sürerken hiç mu_ 
hafazkar değildim, yalnız böyle 
bir ses sektesin'n gösterilmesini 
telaffuzda bir halavet husule geti
receğinden dolayı iltızam ediyor
dum. Diyordum ki hemze ve ayın 
kelimenin başında ise bunu bugü
nün yazısında biz b'r harf ıle gös.. 
teriyoruz, başk:ı bir işarete lüzum 
yok; fakat kelimenin içinde ve so
nunda bulunursa bunu göstermek
le dilin ahengine hizmet etmiş 
oluruz. 

Bu fikrin en bariz misali olarak 
me'mı.11, ma'mul kelimelerini zik
retmelidıir. Bunları memul, mamul 
yazmak türkçeyi Türk olmayan 
unsurların telaffuzuna benzetmek 
oluT idldiasındayım. Bunda eski 
yazıya rücu' kabilinden bir niyet 
keşfine kalkışmak sadece bir ves
veseden ibarı:.?ttir. 

Bu iki kelim~ni!'l son hecesinde 
( ,., ) i:şaretile o hecen.n çekil
mesini göstermcğe şiddetle bir lü
zum olmayabilir, bu külfeti bir 
işaretle göstermektense onu lisan 
ehlinin ş'.ıvesine bırakmak .müm
kündür, fakat se.; sektesini göstcr
meğe lüzum vardır. Kelimelerin 
sonuna gelen aym için böyle bir 
(') işareti kullanmaktansa (g) 
harfinin kullanılmasını ili.izam e
denler var. Ulus bu sureti ihtiyar 
ediyor. Bir kere g mese.ıa. mısrag 

kelimesinde bir sekte işaret et
mez, kendi sesin~ verir. Bu ct::ı hoş 
bir tesir yanmaktan pek uzakt;r. 
Sonra koskoca bir harf ilavesine 
mukabil minimini bir (') ışareti 
lroyıma'k daha kolay ve daha sade 
olmaz mı? 

Bu dil ve yazı işlt>rine tekr;•r 
avdet etmemek kararilP bura<la 
susuyoruım. ll. Z U.~ak!ıgil 

DOYÇE ORIENT BAN~ 
Dresdner Bank Sııbesi 

Mer ~ezi· St>:lin 

Türkiye 111beleri: 

inhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
dün de şehrimizdeki tetkiklerine de 
Vilm etmiştfr. Yeki!, öğleden evve~ 
bir müddet gümrüklerde meşgul ol 
muş ve öğl~dcıı sonra da İnhisar
lar Umum Müdürlüğüne gelerek 
teşkilatı kontrol etmiştir. 

Son yağmurların zararları 

Tokadın Oe.&ıll'k movltiinde şarkan 
(Baıtarah 5 inci sayfada) Kasaıboğlu Art<n .garben yol cenuberı 

Sienkewicz'in [ ~] ıbir portresi var- ~y:raKtar r.ığl..ı. Ib~·a~_im şi~alen ~ol 
dı. Mt>nrou.sseau yolda düşünme- il~ ı_nah~ud cllı donum m1ktar1:1da 
ğe vakit bulınustu. ŞL"rndi kararını kı bır klıt a tarlay~ .javacı Tokad:zı Y::ır 

. ~ Ahmed maıhallesınden Tı.•rımagaotıu 
verm.;ış bulunuyordu. "''ğ ...... :r· · -1 öl" .. H M h 

Be . . . namı .,., er ""u ~u og u u acı e 
- _ -~ bır l~uaal~~~-n h.:ış~a hır med ka.rısı Hatice ve kızı Şerife ve 

şey degılım, dıye duşundu. Insan oğlu Abdulhh muri.slerinden kendıle
Par.isli olur da böyle enayice avla- rine intikal ederek o'uz kırk seneden.. 
rur mı? Bu kocakarı hiç şüphesiz beri bilaniza ve bil'.l. fasıla tasarruf ede 
gizli bir eve müşteri t.vpluyor ve gelmekte oldu!darından bahisle nam.. iki gündenbeci yağan sürekli ya~ h"razdan bana, Klara ismindeki larına tesçilini taleb etmiş ve bu bab 

murların tesirile dün Samatyadu 
M dd . 1 T .d kızlarından birini çıkaracak... da keşıf de yapılmışsa da mahkeme.::e 

annara ı:a esınce anaşa aı M k . . . .. .... y.. ul" t fi' ··dd lıh .. · .. . . .. .. ar ın ~mdıkı duşuklugunde, u.s une ev ııcan mu ea ı uzerın. 
bostan ku}ubesı bırdenbıre çokmuş- ı F d t b. l'k de bir ha.k iddia ed"n varsJ. bir ay 

ransız or u.rnnun oy ır ae ı an- ~ .. 
tür. lı-sından birkaç frank .sızdırmak zar_fın. d_ a m:ı..!lnk~rn .. ey•! mu· .ı.caat c. t.-:;.w. 

Nüfusça z.ayi.ıt olm~·mış, enkaı: ı So · t il t için bütün vasıtalara baş vurula- erı ıÇln n - o.~.a gaze esıne :ı.na 
itfaiye vesaiti tarnfından kaldırıl - bT yapılmasına. karar vcrilm~7 olduğun-
mıştır. Bundan başka dün sabah 1 ır. • dan -keyfiyet bu suretle ilfın olunur. 
Kadıköyünde Altıyolağzı civarın _ Kend':ısini düşünceıc~inclen ih- 81 
da bir elektrik c.!ireği gene yağmur- Uyar kadın uyandu·dı. Içmek üze_ 
ların tesirile tamire muhtaç bir ha- re bir kadeh uzatarak: 
le geldiğinden herhangi bir kazaya 1 - Biranuzdan b;r::ız tadarsırı!z • • • • ••••••••••• 
tpeydan verilmemt'!k iizcre noksan 

1 
değil mi? Klara ik• dakıkaya ka-

lar düzeltilmiştir. j dar burada olacak S EL AN 1 K BAN KAS j 
Tamirat deva:n ."ttiği nıüdde~ - Diyorıdu. · 

ce tramvay sef !rlerı taahhura ug - Monrousseau isteksizce kadehi Tesis tarih!: 1888 

"'mıştır. kabul etti. :Mecburi konsomasyon e 
Tramvay arabaları artacak darbes ni evvelden tahmin etmişti. ldare Merkezi: İSTANBUL (GALATA> 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İ rla. 
resinin Romanyaya ısmarlad ı ğı ban 
dajlar Bükreıten Köstenceye ge -
tirilmiştir. Bu bandajlar birkaç gi.i
ne kadar yoia çıkanlarak limanı -
mıza getiril·~cek ve bu sureotle b:ı:1-
dsıjl9~zhk yüzünde:ı depolara çekiL 
miş oJan arabalnr yakında sefeTe 
çıkarılmış olacak tır. 

RADYO 
CUl\to\. Gf6/19U 

7.30: Saat ayarı, 7.~3: H:ı.fif müzik 
(PJ.) 7.45: Ajnns ha.berler. 8: Band:ı 
plak:İarı, 8.45 Evin sa~ti, 12.30: Saat 
ayarı, 12.33: Oyun havalan, 12.45: 
Ajans •haberler!, 13: Karışık 111üz,k 
CPU, 13.15: Karısı~ tfırki.ıler, 14: Ka_ 
rışık program (Pl.J, 18: Saat ayarı, 

18.00: Fasıl sazı, ı 8.30: Zıraat takvımi 
'Ve toprak mahsulleri borsası, 18.40: 
Klasik program, 19: Konuşma, 19.15: 
Rumen halk havaları IPI.), 19.30: 
Saat ayarı, \'e ajans haberleri, 19.45: 
Rad~o Swing ve tango orke.stra.sı 

20.15: Radyo gazetesi, 20.15: Saz c~er 
ıeri, 21: Memleket posta.~ı. 21.10' Tem_ 
sil, 22: Oda mtL'>ık·si <PJ.l, 22.30 Saa4i 
ayarı, ajans haberleri, borsa, 22 45: 
Cazband (PL>. 

lstanbul borsası 

Birdenbire kocakarı ayağa 
kalktı, kapıyı açtı ve rnırıld.i:l.nd~: 

- İşte Klara. Türkiyedeki ~ubeleri: 
Dragon arkasın:ı. dönünce, oda.. 

ya. elli yaşlarında, bir amele gibi isTANBUL, Galata ve Yenıeamı 
giyinmi·ş ve lülesi porselenden MERSİN, ADANA Bürosu 
uzun bir çubuk ttiı~türen bir ada-
,ımn girdiğ nı gördü. Kendisi de 
garib bir aksanl:ı konuş::ın adam 
Monrousseau'nun elinı sıktı ve o
na şöyle dedi: 

- Görüyomm ki, posta kon
trolünde, gönderdiğim mektubu 
bulmuşsunu"?:. Hiç şüphesiz sizi 

Yunaniatandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka mu..,n•n' 
Kiralık kasalar serv1.sl 

Herr konıtmlleur gönderd~ değil ~~---~ 
mi? 

Draıgon, r.::ısgele: 

- Evet. 
Diye ceva b verdi. 
- Pekala. Şim<li ı:ize, ikbci bü

ronu.zun taleb ettıği vesikaları tes
lim edeceğim... Önce, Mctallver
band'daki adamların gizli toplan
tısına aid haberi; sonra, Reich'ın 
Mesai nezaretı tarafından sendika 
sekreterlerine yollanan mahrem 
ıt€Jbliğleri; ve nihayet, Bavyeralı
ların Sclıutzverein heyetine dahil 
olanların tam listes'ni ... Şimdi si
ze -evvelden ş-ı..ınu haber vereyim 
ki, bundan böyle mektublarıma 
cElsa> imzasını atacağım ve işte 

burada bulunan anne-m bunları 
Herr kontroUeur'ün kepisi altına 
sıkıştıracak.. . Ne kadar ihtiyatlt 

5/<i/1941 a.ı:ıtış - kapanış !ıat.ıarı davranılsa azdır. Eh, artık gelin •= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaptarı 
1941 lKRAMIYE PlANI 

ÇEKLER de, arkadaş, birer kadeh çekelim. 

Acılıl n k'l::ıa.11ş 

Londra ı Sterıln 5.241 
New-York 100 Dolıı.r 132.20 
Cenen·e lOO İsvı';. h 
MadrıJ ıoo Peçe..a 

önce sizin sıhhat:niZ<', sonra da, 
siz Fransızlar ~ayesinde nihayet 
yeniden dirilen Polonyfının. benim 
asıl vatanı mm sl:refine ... 

30.2025 Halid. Fcthr: O=ansoy 
12 937:; 

Yeıkohama 100 Yen 
.=.tokholm 100 Lsveç Fr. 
Altın 

24 ayar külı;e altm 

Esham "'c Tahvi.liıt ---
İkramı)eli % 5 1933 

31.13'15 
30.745 
26.10 

337 

[*] Kova.dis gibi es~rterıle ıııe§hıır 

Polonyalı romnwı. 

1-'' GÖZ DOKTORU< 
Nuri Fehmi Ayberk 

Keşid.eler : 4 Şubat. ı Map.,, l A.. 

t u tos, 3 İkincUeşrm tario.lenııdo 

1apwr • 

1941 ikramijeleri 
ı adet 2000 liral.lk - 20'10.- lira 
1 1 1000 1 - 3000.- • 
1 1 760 1 - 1500.- • 
• • OiO 1 - 2000.- • 

Haziran 6 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 TUrk Lirası 
Şubt ve ajana adedi: 285 

Zirai ve ticari her nevi banka muam.eıeıera 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VER1YOa 

Ziru.t Bankasında kumbaralı ve ihbarsuı tasarruf h uablannda 
eııaz 50 lirası bulunanlara senede ' de!a çekilecek kur'a ile ataılı . 
cl&ki plAna göre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
•20 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
ff 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 4,000 Lira 

" 
2,000 .. 

" 1,000 ,. 

" 
4,00~ 

" 
" 

5,004.l 
" 

" 4,8JJ 
" .. 3,2DO ,. 

Dikkat: H~sablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
d~miyenlere i.k.ramiye çıktılı takdirde % 20 fazla.sile verilece.lt.ir, 

Kur'alar senede 4 defa ıı Ma.rt, ıı Haziran, 11 Eylül, ıı Birin
ci Kanun tarihlerinde çekilecektir. 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğünden : 

''Bir fen memuru ve bir 
ressam alınacak,, 

Umum Müdürlük merkrzı•ıde 170 lı.ra k::ı.dro tahsısatlı bı.r ten memur. 
luğu ile d009 ı:ra kadro tahsisatlı bir ressamlık munhaldir. 

İst-ek.lllerin a..cp.ğ•.da. yazılı vesikaları ile nıhayet 10.G 94:1 akşamına ka_ 

dar bizzat vey:ı. yazı ile Ankarada Umum Müdürlü!':: Zaıt İşleri Müdür_ 
lüğüne müracaai; etmelerı laıırı1dır. (301'9) (4262) 

ı - Nüfus hüviyet ci;zd:uu. 
2 - Mekt.ei:> şeh:ı.detnamesı. 

3 - Hizmet vesikası. 
4 - .Askerl:lt terhis tezkeresi. 
5 - Doğmlu:k kağıd·ı. 
6 - Sıhhat rapJru. 
7 - 3 aded vesikalık fot•,ğrar. 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
71 nwnaralı ilan. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası MecliSinin 4 Haziran tarlhlı celsesin_ 
de ittihaz o:ıttiği umumi karara uygun olarak satıµ arzedilt cek crhalk. 
t,pi ayakka.pları• müstehlike azami 660 kuruşa satılacaktır. cı4356• 

ioARtsiNi aiLEN is aANKAs ıNoA 
İKRAMİYELi HESAP A~AR 

Devlet Demiryolları lşletm~ U. M. den : 

Muhammen bedeli (250.000) ıkl yüz elli bin lir-.ı. olan 4-0.000 ton liny.t 
kömürü 17/51911 Sah gliniı saat 15 30 da kapalı Zl.rf usulu ıle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girıneıe istıycnlerın • 13750\ on üç bın yejı yuz elli lıra!ık mu • 
vakkat tem.tiat ile kanunun tayın ettığ vesıkaları ve teklıflerlni aynı gün 
saat (14 30) a kadnr koınısyon re"slığıne verıneleci lazımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarp.ışa ve"'nelerınde satıla • 
caktır. t4235> 

Galata _ ist..anbul - İzmir 

Deposu: ist. Tiıtün Gıiınruğü Ergani, A, B, c 
.İstanbul Rıhtım Dok ve 
Antrepo ta.h,r. 

19.34 Haydarpaşa Numune h~tane.;i 
8 1 2MJ • - 2000.- • ........................... -·-· ........................................................ ·---···---

* Her türlü banha iıi * İstanbul, 'felefo:l 
12 05 
9 35 

göz mütehassısı 
İstanbul Belediye karşısı. Saat 

(3) t~n sonrı.. •reı. 23212 

85 • 100 - 3500.- 1 

80 ı flO ı - 4000.- • 
Son Posta Matbaası: Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

800 ı 20 ı - fO OO.- ı 
SAHİBLER.1: S. Ra1rıp E.MEC. A. Ekrem UŞAKLIGİL 


