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Milll Şef İngiliz! 
askeri heyetini 1 

kabul ettiler 1 
e rin ıuna a e e 

.. Ankara 1 6 ( A.A.) - Reiei-l: 
lurnJıur lamet lnönü bug(ln eaat 

Halk ne digor? 
J 6 .da Çankayadaki köıklerinde 
61\gıltere büyük elçisi ile mi• -
leten Ankarada bulunmakta • 
~an Büyük Britanya Ortatark ! 
M VVetlerinden Korıreneral r 
h •ralıal Cornwall ile hava via ı· 
•YI•reıali Elmhurst v~ Amiral 
l<elley'i kabul buyunnuılardır. • 
-~'!IM.~likatta Hariciye Vekili : 
~ S.racoilu da hazJr bulun-E 

• Bir tüccarın tavsiyesi: "işini 
başına erken varmak 

istiyorsanız yaya yürüyünü \. lllutt.. 1 

-.::::::---................... .J 
AllNıFKDOS 

Amerikanın 
. ViLHELMSHAFEN demokrat 
MÜTHİŞ BİR HAVA _ memleketlere 
. AKININA UÖRADI . gardım/arı 

~illan tebliği·limanda 
tatıgınlar çıkhğını ve 

Amerika Maliye 
Nazırının beyuatı 

Askeri vaziyet 
Dünya, harbin dönek 

ve korkunç 
zirvesine vardı 
---T~ZAJI 

EıMlıll general 

H .Emir frkilet 

Oç günde 10 
milyon kilo 

tütün satıldı 
Fiatlar kalitelere uy· 
gun olarak normaldir 20 kici öldüğünü 24 saat içinde 

7 

Amerı"ka bahriyesi için· lzmir 16 (Huaıai) - Devletin bildiriyor - a ünün en ehemmiyetli tütüa piyasasından müdahale mü -
- bir mi/gar 209 milyon ukeri siyaset mevzula- bayaatına ba•!amua bemen tairiııi 

lo nm f{iphe yok ki. Amerikanın ıöatermiftir. Uç sün içinde 1 O mil-J T~ hal ~ rr• 16 (AA.) - Geçen do/ar tahsis edildi lnıiltereye yardımı ile Alman- yon kilo tütün aatılmııbr. Bu bir re- Oehrin mtınüale ifleri hakikaten taqıya bulun~rlar. 
'Vll.4 nsiliz tayyareleri !tarafından - yanın yakında ne yapacüı me- kor tetldl etmektedir. . bir derci halini alınJf bulunm&tta - Dt1n .bir m~: te -._•~fen limanına yapılıtn hü· Vafinıton 16 (A.A) _ Mali- seleleri teıkil etmektedir. Afri- F'aatlar ditiik delildir ,dır. derdini ele alarak, 1,tanb 
~ :::~elce1 b~91imh~na kdarıı tdaev- ye nazm Morrentau, gazeteciler kada ve Arnavudlukta cereyan Yeni açılan Ere tütün piyasasın- Bilhassa muayyen if ft tatil saat. neler dtifündtıtQntı teebit e 
lıı ....... o an ~ ucum an - 1 d d k l '- eden askeri harekatın, harbin dan aelen haberlere nazaran aaht- lerinde .ıtramny ve ot.obtıaıerle ııeya_ cevablan qatıda .bulacat.sı -...-... .. 1İd-'!.~ oldu;;.,. _LaLer ven.imek- top antıaın a emo rat mem ea.et- . l . .. . d • 
:-uu .,.. •- -n ° lere yardtm edilmcsiıle taraftar ol- cereyan ve netice erı uzenn e, laT nonnal bir tekilde devam et - ! hat etmet mecburiyetinde olanlar, • SiİIDer'Hmk Testi Malla l.aya~I eL ert ve 'bahri balcnndan duğunu ıöylemiş ve demiştir ki: maddi ve mllnevi tesirleri ol - mektedir. Tütün fiatlarının geçen türlil mü§killlt ve zorluklarla tarşı (Deftmı 7 ncl 
defler lllQ ~Yeti haiz olan he - Benim bildiğime göre Çörçil hü- makla beraber bunlaı ikinci de- seneye nazaran düşük ol<luğu •ÖY· 
b.arc1..._ ~ 8'1rette ve ağır bom- kUinetinin Birleıik Ameıikadan ya- Tecedc \calır. lenrneltlc beraber »tııların bcnü:ı iliı hücum l\aLL '-ınd ...... aLı· ••· S. müt ba · d b" (DewUililı 1 t.el M7fa4a) L--..:aa bulunuldu,;,,• cihetle fiatlar 
1 -'d""· ııı;ııı; "' lMn raporlar pacaiı mü yaat içın ün me usan 1. J -....u •-

'lıf• ıgı uman Alman ha b f li (De'fallll 3 üncü sayfada.) ""-"--------------- lıakkmda kat"i 'bir feY aöyleneme -tetınin hu m .. h • r aa - mektedir. 
'-r u ım tnerlcezinin tele _ itti günclenberi devam eden aa -
>'•hih::•~ .harh faaliyetine baılı _ Ok il d t t•k btlarda elde edilen yelcQn 10 miı 
:ı:..ı ıa .. m"'m 7"'" .. b;, .. m •• geç- u ar a ma ema ı r": ~~1.:.:~:-:~~!:d:t Maarı·f Vekı·ıı·nı·n beyan ~t- ftlÜte~e:k~" h~,"~Jd:k;~: ~:. ~.~1j,~k ;~':;.i~":.: liaı"·~· "Aeı gavet dikkatte haz.ırlan _ tedrı·satı 1·ç1•0 yenı· .- .-
lrliyeti L •• m~nlar İçin büyük ehem- tıtlar yapılmıı olmakla) beraberi r-·- - ---· -·--.. -l>tıler ın" nd.

1

~J n~de. flerc pe\ ağır dar- müteakib günlerde aatıt aT norma • • • • • • .. • • • 

lnönü ınslBIOPBdi 
111 

mııtir. he k 1 bir seyir ahnı,hr. Piyasanın umumt İ Jnöni AMilılopeclıauun mılli maAıyeti.1 lıentlı ynl 
londra İberind u·· ım arar ar v~yeti halt4tmda şehrimizin tanm- 1 ve lıenJl atlamlarımıs halılırnJıı yenitlen ~ırd 

,._ lAon1dra 16 (A.A.) _
8

Ceç·nıe- ve m mtt tütün tüccarlarile yaphğnnız i matltlelnle flii~lı milıyadıı temin etlilecelıtir.n 
"""' ' konuflllalardan edindiğimiz malQ - "\. 
londr illan ıtawarcleri tarafm n mata nazaran tütün vaziyeti ,öyl~ .. -••• .. •-•••• -----Iİ).etli ·~ bazı nuntakalarına kül - • Okullarda ma~matik tedriaa~ - ı lt~met verilme~ini kararlaıtıım11 ve dir: Bir (İnönil AnsitlopedlJI) vilcude lamlf bulunuyorU%. Bugünkfl tılırı,,tıtnilr.darda nngın bombası a- nın bu tedriaattan beklenen zahnt brr takım tedbırler almıftır. (Deft.nu 1 inci ~a) cetirilmeaine :tarar verildilinf Te bu_ dutu gibi klişeleri Te mefb ~el ~j F alrat van~ına kar"ı mii- terbiyeyi tam randımanla temin e-1 V ekilet okullarda okutulan ma- ııun için çaJJfD>alara bqlandılın'1 teabit eden bir Ttırt ıaptini 
tGn ,,: 

1 
e mükellef olan ekipler bü- demediği ve çocukların çoğunda tematik den kitablarından daha Tobruk etrafında )'UDl.lftık. Bu hususta Maaril Vekili yı Tdrt Dili Tetkik Kurumu ~tırrrı'!.ınllln kolaylıkla ve eÜrl!tle matematik hilgiainin eınıf program-ı fazla istifade teminine yanyacak Haaan Au Ytlcel fU bQanatta bu _ aJmıttır. ÇaJJfD>ıiııl bir aene 

"'l'llardır. I na niıbetle ~eri olduiu gerek o- izahları muhtevi kılavuz kitablar f 1 lunmuttur: deT&m etmektedir. Bit aene 
Alınan tebJiii kartlardaki imtihanlardan. gerekse hazırlamıt ve bunları öiretmenlere topçu aa iyeli ı- Bir buçut seneden fazla bir n... netice elde edUmeye başlan .. ile.Un 16 ı.:., yÜkoek okulluca yap•lan dü • aöndenn;ıti•. , . man 6nce Anbrada f<ıplanm'I olan ı.- ..,,;ı.lopodW tuk~ L (A.A.) - Alman h 1 un" tı"hanlanndan anlaııhnıfhr. Aynca talebenın matematik tem. - devam ed·ı yor . ~- . ... .. _ _.____ - +..:-c· . İslAm Anaik.lo~'3ın t--,. ııı;Urnal ndanlıgvının tel•ligı""nde U l • 1 ( L d k nep'iJat Mlngrelİ a.&•n~uu BU&,,- .a&.U& 1 jf ~ -~·· tece ·ı· k t M arif Vekaleti, zihni diaip inın rin erini ırenit etecea. yar ımcı 1 - toyııp birer birer tatbik etmele bat- (Dfmlmı s inci rı •-r.aJ naı ız tayyare uvve - eeuı:ı te,kil ede~ !°a~ematik ted- tablann da hazırlenmaaına baılan-~ııılf AJ:ıdan Vi!heJmıshafene ve risatının, mutlaka ayı hır ~I~ ~e! - mııtır. 

Ücullll •nvadaki hazt mevkilere meai için hu tedrisata yenı hır ıati - (DeYIUIU 1 IDıei •Jfada) 
1' eh;~ Yapıldığı bildirilmdct~ir. 

Kahire 18 CA.A.> - İngiliz uınuml 
ka.rarglbınm teblili: 

Daroıacezede ilim ve 
san'at erbabı için bir 

pavyon açılıyor 

heı~IL fde avni zamanda Vil • 
tll~',ıııd cndl .. , bir'kııçı liman mm -
ı,,.1 a o nıak " l h rıur ettj"· uzere yımgın ar 
~llr "1.ılt ~ı. fak.at kavda d .. cr,..r bir 

ll.irı nlü \la ~ehnediği ve 20 kiti -
du~ it "'e 'H ld~inin yaralı bulun
l'tre it •\"d~-iilmt:lctedir. Ahnan tav 
~r ~~,,,,bleri merkezi fngilt~r~de 
b 0~e d '?"'hardıman etmi" ve 

•lar İıa'b etnıryoha iııtasyonuna bom 
et etıni•tir ---- ... 

Yunanlılar ~örf 
•v top daha 
1Ulinam ettiler 

~~tina 16 
~~l\danıı <A.A.) - Yunan b~ku • 
~i~ ~nın 81 nwnarah ve 15 İ
"'Cı: un aqanu n~e:tflen teb -

ıtı \tu"arratı 
'llharebeı Yetıe neticelenen mahalli 
titı "9ot rna:r olm~tur. Esirler aldık. 

'Ilı ettıt~erne ile birlikte 4 top it. 

----eı, ----
G 0 11 çivi 
etırtldi 

't> Arı~''• 16 
' Ye (Hususi) - Madeni 

~~'-J... . tnalıerne ithalatçılar birliği ... ~"" B l 

Vaziyette hiçbir defillklit ;roktur. 

81. r sene içinde yalnız =:.:.i::.. ::- ........ 
• _ Italyada bir mahal 16 (A.A.) -

549 k e b b ld İtalyan umumi tararglbının 223 nu_ 

1 ta ası ı "':n'"::~ ...... dllfmamn htl • 

Beyoğlu Halkevinde açılan dördüne~ kitab 
sergisinin ortaya koyduğu acı hakıkat 

cumlan ~t'alarunısm aert mutabe
leaile pü.lttır.tillmi}ftür. 

Bc'ngazfde Tobrut cepheainde ve Ce. 
rabub mıntaka.sındakl motörlü kolla
rımızın bulunduğu aahada mutad 
topçu faaliyeti olmuttur. 

Ta:nıu'l!llerimiz T(j)ruk'un cenubu 
p.rklainde dtıfman hazırlıklarını, ia. 
te postalannı H jolları bombardı • 
man etmiftir. Bir dl\fman kqif tay. 
,vesi Tobrulc ii7.erinde bahriye dafi 
~muz otamtmdan dü.fw-"illm~ -
tür. 
Şartı Afritada Sudan cepheainde 

bazı t.opçu hareketleri olmuttur. Port 
Sud&n üssüne tayyarelerlmis hücum 
etmi.gllerdir. Düışman Ass&.b tehrine 
bir hava hücumu yapmı.o ve hafif ha 
aar ika etmiştir. 

Kruvet kaptanı Mariq Spano'nun 
lrumanda.sı altındaki bir denizaltımız 

(Devamı S üncü aylada) 

• Seqiden bir cörüniİI 
. Bu sabah ge.len er er 

Darüliceseden bir söriinİİI 

, ~· . ._ .u ~ariııtandan 61 ton 
. l'llllftır. Tevzi iıi Tiqtaret 

tanziın edilecektir. 

. .. d"" il kit.hl Fakat bu eergi acı bir hakikati de 3 Uncü sayfadadır 
Beyoğlu Halkevıl~Qr ~~c zevkle teıbit ediyor: Ne,riyat hayatımtzlll İİİi~~Yİİiİf.iİ:iiiiİ~Siii.ii· 

--'•ini dün açtı. tıpa ' 'dalı ..ı _ k b" (De'ramı 1 iaıOi ~. ae ... -:~ C:."" beaiz ı. - ıax il-• tertib ~ .,up -

V I" ve belediye reisi doktor 1 düıen artiet, muharrir, muallim. < 
LGtfi a Kırdar 'Darülacezede hayatla-ı tor ve diğer ilim ve aan" at erb 
rmın aonlanna doiru zaruret haline (Dnamı 7 ncl sarfadl 



2 Sayfa 

İthalat ve fiat 
Kontrolü 

Yazan : Mubittfn Birgeon ... 
O nümüzde mühim iktısad ve 

hayat meseteleri vru; harb 
uzayıp git tikçe <labili piyasamızda 
bo · hıhlar olmamuının imkanı 
yo tur. Dı-ıand~i harbin zaruri a
ki ri seklinde, tezahür edecek o-

n hu fenalıltlnr şunlardır: 
1 - Piyasanın dışarıdan getir

m - muhtac olduğu maddeler aza
la.-ak ve pahalanacak. 

2 - Köy mahsulleri bu pahalılı
..;ı takib edecek . 

3 - Para il ~ ifade edilen fil'l•lar 
y UhAlrlikce sabit gelirle ya~aya !a
rın havatfıp·ı zorlaş,. c:oık ve ı:n~anın 
hacmi dalıill miibadelenin ihtiyaç
larına kafi gelmiyecek. 

4 - Günlük v e aylık ücretler aT
tau.k ve bu artış neticesinde para
nın kıvm,.ti dü.,,mü~ olar.ak. 

Bu hadi~elerin bir ha.ddr kariar 
önüne gP<;mek imkAnsl%dır. Ç'•~lr:ü, 
bu had. harbin 7antn o1ar • •a»tı-

SON POSTA 

Resimli Makale: Saadeti taksim ediniz. 

Saadet öyle bir meyvadır ki, lezzeti tek da tarafındi.n a~az, mu. Elli Yunanlılardan intikal etmiş me.,hur bir .söz vardır: Mes'ud al. 
hakkak taksim edilmek iÇ!n yaratılmıştır. mak i.sterseniZ mes'ud ediniz, derler. 

·-........................... - ....................... -.ı ...... ".-..... __..,._. ............................. _ •• ___ _. ........................................ ._. ................. .--....................... --. • ..-.--··.-· 

~J:ğ~i~~:~~~t~~ c Büyük fen adanılan =1 ( T E T K y K L E R 1 
f .. nal·'· mahdııd ka.lı-r. Mani olmava Darwwa· D F'r~n: "'------------r çalı~ıurıız İcab eden !ley, işlerin ile 
bu hadden ileri gitmesidir. ı.ı~-d1" sı·vam ı·ıe bulunduğunu gö 

cıw J re bilmek ıçın. * Çinisi arasında 11 • d • • • ne Ea2la zeki, ne 
Ne yapabm ki leııahk maltdu<! Ya.zan: lbrahim Hoyi aylarda:nben u- ID IÇIDI de fazla uzak 

kal.,n v,.. :leti 1?ftmerin1 zayıp giden en- götüşlü olma .. 
Bu <;ııale verittcek ceva'b1ar an- Darwin çahş.-na odasında masa- J a ş a m a. - &r&SIDd&ki ğa hiç te ihtiyac 

sında.. bi7J-:n umumi zilım.etimi-ce 9llltn başına ~eçın~. düşünüp duru- mazlık, nihayet' yoktur. Yıllar _ 
en uygun olan ilk fikir -ıudur: Fıat- yordu. Tuhaf bir halsizlik. içinde son günleıde bu he b danberi cenu .. 
lan lro t .. nl edl!'lim. E~er mevc:ı;ıd t idi. Elini bir türlü anündeki ~taba iki memleket a- ..,r ba. Hindi ç~ 
kn tmT kafi değil<se hunu oiddet- süremiyordu. Çül)kü diğer odalar- rası.nda silahlı " - Felemenk Hin-
t .. ndi mı. darı birinde daha 16 ayhk bulunan bir mücadele ha Jhfi[ii.#ın farihi..- distaru ve Hin -

l w:e rfa .. n 'bıteıbo~ bındtmak el- en 'küçük çoc~ o yıl pek. salgın line inkılab etti.. J ı distana doğru 
h ... t: mu rl~Jdfr. Fakat fiat ha- olıuı fazıl humma ile becelleşmekte iki ii~ gfin - ve amilleri genişiemel: e -
r ... k~ l~rbin maayyen bir m2'l'bat idi. Danırin bu .cnef'ım hastalığı pek denheri Uzak - meller.ini besli-
cerç~ ?ei icinch cer,..van ehn!".sİDt iyi bilirdi.. Zira bundan yedi yıl ev- S<trka aid gelen Y AZAN yen Japonya~ 
istern,..k haoka. mifnlıa~rran kontrol vel on yasındaki kızı Elizabeti de ajan'l haberleri, fH bu emeline nail 
usul;[. 'ia•T!c\n rifn,.lmel:ten m""n•t- ayni hastal~ktan kaybetmişti. Siyam ve F:ran- Hasan Ali Ediz olabilmek ~n, 
m...m rı·· >nmeJı: Oa!9hdn. Biril:ı<:"!Ü Penceresinin d?Ştndak? ufuk, dün- sız Hindi Çinisi- her şeyden ön -
rb:em vr faydalı, ikincisi de zara-h- ya kusların cıvıltıları rüzgaTın fı- rw. mensub si - ce Çini isti -
dır. Hiçbir zama;ı. kontrol YQlile sılda~ ve yeşerip 

1

bi.iyü1en şey- Iah.lı kuvvetlerin, $yam - Fransız ı la ederek karadan Hi·ndi Çini ile 
fiatların tazvik edilmesine imkan lerin mınlulan ile canlı ve dipdiri Hindi Çinist hududu boyunca. barb komşu olmak mecburivetinde idi. 
bulunmamıcı.tu · Bir zamandanbPrİ idi. Darwm o derinden bakan göz- etmekte olduklarını bildixmektedir. Çini bir basamak olarak kulianmak 
herknin pekala büdiii, bir vakıa l• leri (tabiat) in ta içine kadar nüfuz Siyam ile Fransız Hindi Çinisi a- bu suretle cenuba, Hindistana doğ-
vardır; vokluğu hisı:tedilen bir tak:un etmiş, ve öteki hemcisnleriııden da- r~ndaki ihtilahn en dikkate değer ru genişlemek, en pratik bir hare-
marıdeler vardır ki b~lar, sıkı bir ha. başka hir ş_ekilde etrafıt.ıı gör- ,, Darwin tarafı~ bu ihtilafm, Japon kuvvetle- ketti Avrupa. harbi, lngiltere ve 
kontrol a.]tı.,,da fatura ıie satılıyor; miiş; tetkik etmişti. Her ot parçası Dostları, ·bir yandan onım kurdı.>- rinin Fransız Hindi Çinisine ayak Fransanın Avrup~ iıılerile meşgul 

llcincikanun 17 

Sözün kısası 
lnönü ansiklopedisi 

ı.:. Ekrem Taln -· 
B ir Maarif Vekilinin vazit 

me.kteblerin idaresinden 
baret olmadığını bilen sayın Hı 
san Ali Yücel memleketin wnı 
mi kültürile alakadar bir güzel tı 
gebbiiste daha bulundu. Bu sayec 
birkaç yıl sonra Tüt"kiyenin de, ! 
tün medeni ve ileri milletler gi 
kendi dilinde bir ansiklopedisi hı 
Iunacaktır. 

Gerçi bu teşebbüs ilk değil<l 
Meşrutiyet maarif nazıTlarınd 
Emrullah Efendi merhum bir (iV 
hitü1maarif) vücude getimıeğe kı 
di sayi ile çalışmış, fakat bir 1 
kişinin üstesinden gelemiyeceği 
muazzam işi tabiatile ileriye göti 
rem emişti 

Gene m~rutiyet devri alimler 
den Hüseyin Kazın1 Bey merhı 
da, hepsini saO.lığ-ında neşremed 
l"Ugatile, memleketi~ bir ansiklo1 
diye olan ihtiyacını karşılamakl 
uzak kalmıştı. 

Bugün, kıymetli Maarif Vek 
mirin tahakkuk ettirmek istediği 
ser devlet yardımı ile ve bu iıoin e 
buhrnan J::imselerin elbPı-Jiğile ya 
lacağı İçin, onun miisbet bir neti> 
ye varmamasına sebeb yoktm. 1-
susile. azmin ve muvaffokiye 
canlı timsali aziz Milü Şefin ad 
de tevsim edilen rr.üstak.bel Ti 
ansiklopedisini .tanda bırakmam• 
mutlaka tamamlamak ve en I1 

lcemmel şekilde mey<laıı.a ç1kam 
hu bakımdan da milli bir haysi: 
meselesi olur. 

Vekilin beyanatına nazaran ı 
srkJopedimize tip olarak altı cild 
«Yirminci asır Larousseı) lı se; 
miştir. Filhakika. şimdilik bu ka.d 
kafidir; ve bu e.sas vücude geti 
dikten sonıla, ileride tevsi edi 
Zaten bu ahı cildi meydana geti 
bilmek için de 1eneler l&.zı.mdu. 1-
yet geceli gündüzlü ~fı.,sa dahi, 
az beş yılı göze almalı. lazımdır. 

Herhalde, mil11 kültürümüz ı 
mına Maarif Vekilimizin bu öneı 
teşebbüsünü sevinçle lr.arıp}ar ve 
kışlanz. Bir milletin medeni va 
ğmı taştan ve tnnctan heykefierd 
ziyade böyle al>ideler s~sleT. <ıP 
sik]opcdiya Britanilca" I~ili2ler 
cin Vestmi:nster kili~esinden dıı 
kıvmetli.dir. Çünkü İmziliz m.-de 
yetini, İngiliz harsını bütün dün~ 
~ tanıtan odur. 

fak~t: ~aima s.ahs ~snaqı:ıda f<"mraı b.er •parlak tüy, d~da, bayuda, te-'. ğu nazıuiyeyi ~üphe ile karşılaıken, basmalarile hemen hemen ayni za- oldukları, sonraları, Fransanın roağ
ha~ı<'.1 bn par~ !ahsıl edihyor .. Btın~ pede Tasladığı her taşın bir manası, bir yandan da büyük. fen adamının manda baş gö~termesidir. luhiyet~ Japonların bu salıadaki is
manı nJmak ıçın ortadan ticaretı bir va.zifr<Ji vaTdı. Oarwin ohız u- et:rafında yaraitığı. şöhret ~le.sini Japonya, ('irı ve Hindi Çini hu- teklerini büsbütün körüldedi ve da
b fü,h i;t:;n. kaldırmaktan ~aş~a care zun yıl T ABIATin huyunu. suyunu giıiştiği büyük işi takdir ederek~ dudu üzerinde b ulunan Tonkini iş- ha fazla bekJemeğe lüzum görme
vnktur kı buııun ok.ar bir ış el ıı- araştırmıstı. Dolayısile bu tabiati «naza1iyeni ne~ret. Olabilir ki, ıı;al ederek Hindi Çini topraklarına den. bir yandan kendisi, açıktan a
ğunu P.Östet"en misale hı!!DÜZ tesadüt bütün densizlik. huysuzluğu. sevgi- başka birisi çıkar, senden evvel dav- ayak. basar basmaz, Siyam hukCi.- çığa Fransa n~ pazarlığa girişirken, 
etmedik. Su halde fiat kontrolun- ıı· kabalık ve ·~Ek.ati, mü!!riflii?i. raoarak ayni nazariyeyi ila.ıı ve sc- meti de derhal Fransız Hindi Çini- dir{er yandan da Siyamı kışkırtarak 
d Gn l. ,.l . liyebilece~imtt fayda mah- hı. db" l"k k "" d"k"' "1üw.. ·ı . . . l'k lı d'd' . 'f.• ı·b ı· . kd" tti• F H" d" c· . . ld "' Fakir çocuklara " n "' o ın ı ve an o ucu gu ı e nm yırmı sene ı ça şma.u.ı, ı mı- ıoıne oır metaı dt ıstesı ta ım e . ranStz ın ı ınısıne sa ırmaga 
duclrtı~r ve ~uh f?vdda bfiThadssa m

1
ah- taııınnş öğıenmiştL Bir takım gizli meni harah eder» diye teşvikte hu- Siyamın isteklerini şu iki nokta et- t~vik etmektedir. 

~?dl ·r . nıs :110 k .
1 
a~J: ~ .;:;· ve mahıem §eylerini bildiği ayni ta- lun~ular. Darwin aceleye gelen ta- rafında topfamak kabildir: 1f'mdi Çini F'ransanm en büyik yardım genişliyor . n; 1 erıye ~me ' 1 erı nıs - biatin bazı güç nıuammalarmı bal- kımdan değildi. Herhangi hn ilim 1) Siyam ile Fransız Hindi Çini- müstemlekelerinden biridir İlkoku!la:ııclaki yoksul çocukh 

tm A~ __ zararb .~enr. . f d leden, beyinlere takılan bazr malle- adamı ta.ıafında.n mağlub ve mat~ si arasındaki hmiudun tashih ve Hindi Çini Fransarun en büyük yardım cemiyeti birliği idare he-Y 
.l'"u:a. • • a. tuccarı_n. ıns_a. uyı:ı;usun- .,.;..e -ev-b --- D~~.·n ccirn..l! de dı'I-·'-eten --'- gocunmuyordu o t b't" Si F Hind" ç· . . l L 1 d b eli F L 

b I Z .... ~ ~ .. ~ı .. u .... - ..--tu akikanuı;. asıad nal. h es ı •- ıyam, ransız ı rrusı miistem e.&;e erin en iri ·r. ran- f 6 kaza mu-me···ıllerı·nı"n ;.,tira" dan ıqtı fade: ede ı ır mıyız? annet- b" "k 1 b ~ ha- h · ı· b " 1 k d d k h d d ~~ .,. 
mivonım. Bizim memlekette duy- en uyu sua e ceva. ~errncge ı anyoT u ve ınae ey i e en isi arasm a i u J un sız Hindi Çinisinin mesahası 7 40 dün Parti merkezinde bir topla 
ı> lu ti.~at ' roktur. Ticaret biaim zırlıınıyordl,l. Evet J'.!z:rn .. s:neden:- damarla:ı:ında kıskançlık denilen Mekong nehri boyunca tesbitini, ve bin kilometre murabbaı: nüfusu da yapm1şt1r. Bu toplantıda her mel 
,.}irrı1zrle de<HJdit. Tic~.,.eti ellerinde heri bunu başannal: IÇın bu_t~ ıoal- ~ d~~yor'1u. emelsiz- adam bu nelıirl üz;r~ne serpHm~ bulukan., 23.653.000 Jir. Bu nüfusu:a ancak tebde yardım gÖren çocukların ~ 
hıt<'T'ln ,.ın da her ne şekilde ve ne zem.eyi ~o~l~ş, ~uvvellennı sefer- na tırass~ irili ufak ı, ırkn yakın a anm en- 42.431 i Avrupalıdır. yısını artırmak İçin yeni tedbirler 

b tm t K d la;ı; denemez.di. Çünkü •nkadaışlan, ya- disine verilme$ini istiyordu. Hindi Çı"nı"nı·n şı'malı'nde Çı'nı'n Ce'.'lamelle. olutsa olsun Daxa kazan- er e ı_ş ı. ureyı çepçevre o .... - ] k l l H 1 
b k k l 'i'a.st, çocuklan ve çalışmalan onun 2) Siyam, Siyamın s_arkında ve Guandun, Guan:ıi ve Yünan vila- ınması arar aştın mışhr. a eni 

m~lı:ttm J,a ... !ca n"' küçük bir em"'li. mış, gan ve O! unc yer ere pr- b "ht' k ·· l d. d' · ar l L O"kullarda yardıım gören talebe' 
n~ de ba~it bir fikri vardrr. Do-nek mi~. çıkmış, Terra del Fuega bogaz- u 1 nasını pe gEnuze LL ınb rrıy k, şimaf-şarkınd::ı uzanmakta o an u- yetleri; garb ve garb ~l!llinde de den başka dalia lO binden fş: 
b~ taTaftan d.ı:ı önümüzde yenilmez lannda donmus, Brezilya ovala.ı:m- tatmin ediyordu. uı-. ir mi - ang-Prabang ve Bass.ak mıntakala- lngiliz mÜ!ltemlekesi olan Bi"rmanya 

A ni1 k. da. pişrn~; Andla11rı ) 'ikselt mmta- yasta şöhret peşinde .koşan. bit insan rının kendisine. terkedilmesini de is- ve Siyam bulunmaktadır. çocuğun rar~a m'ttac bir ~~~ 
ma er çı ıyor. • . . ka1arında aranmış durmuş, snf hn o1ınuş olsaydı Darwın eline geçen tiyordu. Fransız Hindi Çinis.inin şark ..-e. vette bıı nn ugu tes t edilırıu5ı 

knsiz tahiati daha iyi anlıyahilm.ek. birçok fmıat1arı teper miydn .. Te- Siyamın bu t"'-lebleri yukarıda cenubu cenub:.ı garbi denizle çev- fıkoknllarda yardıma mu?tac b Ül 
Ne vapalım? •,:...,anını çözebilmek için her türlü mayülünün doktorluk olduğunu sa- d .. l diy. . 'b" b.. d ·ım· ti"' talebelere yardım yapabılrnek 

.... 1,c E ·P b h "Jd b·-' d a soy e gınuz gı ı, ır yan an n ış r. . 1. k akl b 1unftl 
B,.nce, PıuducTiarmın 'Pıer faTaft hastalığa, vafnızlrğa, me,.~te gö- ~aTaK; aın ur~ta ta 51 e. uıun. u- ı Japon ordula;mın Hindi Çiıü hudu- Fransız Hindi Çinisi birbirinden re ye~ı getr ayn an ~. -dı 

açık, her hud'ldtı baıtka bir denize ğüs germ~. ~u sıralarda oırf matena nıedıca d d. d'" da da ayn bulunan beş muhtelif eyaletten ve dıger yardım teşekkull~ 
b .._ b' 1· b "l I h' kelimelerinden nefret etmeği öğre- Funa ayanm~"-';;b ıgleı yan nl , .. kk bdr"r· t) Fran"-2 mu··stem mem'balanndan istifade edılıll ve a•ıı;a ır ımana aıı: ı o an ır D a rwinin yirmi ~ncifk çalııı;ması, u . • ransanı.n w.agıu oması sua ann- mure e . . "" - lt l l 

meml,..ketm ırne_ Y'l!l_ l'almı. ? )) •• diye "abalamas1 şu STialin cevabını bul- nerek bu me.!leızı takıbden -vazgeç- d ukubul t lekesi olan Koşinsin (merkezi: Say- arar aşhrı mıştıT. 
• ~'t lü " miş mivdi?. Cambridge üniversite- aFv k F muş urh···ko . s· 

0 
) • 2) Frans1'z mandası al ... nda Y oksı.ı1 talebeler için alınacalc1 uzun unu:ııya amıunm,, .. ıne zum mayı istihdaf ediyoı du: . d ·TAJ.. d '1e • \: k l: a at ransa u metı ıyamın g n • " cld l . b · elcı 

vnktut" ilk. iq olarak ithal.a tı a?.aml T;;T]u·· tu-rlu·· cı'ıı•lerde o1an hay- sın e ıranıyat ers n o uyara e- b . -"-' . . edd . B h l s·- bulunan Annam (merkzi: Gue); da ma e en toptan ve ır 1 ~ " . 1·~ . ... l d b. kl .. be u isteııı:.ı.ernu r ettı. u a ' ı . d·ı k h k bd 
~Prececle l:olavla•trrroalı:. 1cab rder. 'f. ti mümkün kılan şış IÇ(e snrecegı sıra ar a lF u il F Hind" ç· . . 3) Tonkin (merkezi· Hanoy). 4) tcmın e ı ece . e-r me te e ı 
S d fn 1· . ''h •J k 1 la h van ve neoa an yazılarak «çolc İçmenin)) ne elemek yamd k"e. ı.a.n.sılz .. ı b ııtlusı. abra- Kam'Locı· (merkezi · . Pnom-Pe~g}. tabldot tesis edilecektir. Bu tablo; 

a ke 1 ~~J ahıte !~ hl't"T'll: 0 ay "d r- kuvvet nedir? 1858 Temmuzundan ld v k fa d k el • • sın a l norma munase e. enn o- 0 
• ' l 12 

m a nP~ . _ atta ıt a atçıya yar mı otuz yıl evvel i,ngJ"ltere kilisesinde o ugu a sına an ememış mıy- u1 bir h d d hAdi- 5) Laos (merkezi: Vien-Tiaın). larda yardıma muhtaç o mıyan 
k 1- eh di?. O takrirlerden. konferaruıfa:r- zel ~~b· ve .. • sıra . 1:1 u iba l Bundan maad:oı. Frarunz Hindi lehele:re patasile yemek veri]ect etrn,. te aızıın r.. • • _ '--1·., almaya L--ırlandıgvı sıralarda 1 ç s ennın aş 0~siermesını mucı o - · • 1 ı 

F ı. 1 k d ......... ., naz dan bir sev1er an amıvordu. ifte- ..r M I . "' .. _.._ - ld ... Çı"nı·sı'nm· terkio' ın· • Fransanın Çin- yoksul çocuklar da hu tabldot il 
, 

1 
a1~

11

1 t.1 
ma .. getırtrıek .ıcıbn ° ;ne inandıklarına artık inanmıyordu . . • -1 k k ou. ese enın orıt>US o ugu zanne- "'• 

" " "V • • an ı;tostP.rme ıca eaeT. ~t~r ~buz ayı_:>d_avT l'ı:ltk onun dildiği bir ııırada, Siyam hükumeti den «kiraladığı» Guvan Covvan a- dan istifade edeceklerdir. 
('\..1,.rnP. jq,. va malla olur. vahud da N . . ba~ • B" .. b" f ı1çın da a Yf~l 1• h a!e _J w zam~ yeni bir metalibat listesi tanzim e- razisinin bir kısmı da ~irmektedir. 
dnv;.,J,., F_;::,,.r biz buP-"i:nıd~ el ha azanyesı. sıtti. utun ta ıa ı 1 arın a en az a os anuıı;n sey l7CJ- d k F {J.!....c:J' Çi • "d . Bir kül ohrak hütün Hindi Çini, Ko"m,;.:'""den z-'-ı'rlendı'let 

"b hl'l • b · w • d · k1 le l f k b · ere mnsı:z -un ı ını ı aresıne '-LA en 
fa7la mııl rılrn r.lhi} • ..,.\. it1'alat 1.1 .. n- tecru ~ -:7e ta ı un ıgın ebn gl "!dçı:- ı ce er -ve '-ail'f'1!1 pa~ka arını ka. altı ~r gönderdi. Siyam bu defa, biraz da- umumi bir valinin idaresi altında Tophaned'e N~tibEy e&d. deS~ 
mi .. ı. ~ ..:ıq ; ~ind"n knT•rnh~ır. f',,, kat, mek gıbı muazzan'l işine aşa ıgı amatör a!'ıı:t e tetıo etme lt.. en:- h ·ı . 'd k l s· .d buhmmaktaclır. Ha1-:n F,.an.,ız Hin- 288 numaralı e"'"'e oturan I'o.~-t1ı>', 

b fl d h b -'- f d a 1 erı gı ere, evvece ._ ıvama aı l "" ..., 
r:•kı>T.;ı,;:y,m"; m::ıl -nahdud k::ıl ıvnr. zaman u nazariyeyi etra ıca yaz- e avatını una v;ıuc e eceı:{lnı as- olduou lıatde Fransa t~rafındaıı di l..Çinisinin umumi valisi vis-amira _ _._ ...... .,ı Cel"'l .JI' 
- d ... 1 ') B b B"f"n arad•~r nazanye" sini la aJuf ve havalinden geçirmiyordu "' d ıa.ıAAU-. ıs dün odalarında ·,. 
A,.aba ne en? rr•" ?tnlZ mı ıt7 • .. ,., ~bş · u u ....., ' zaptedilerek Fransız Hind.i Çinisine D 0 u ur. tık:ları mangal kömüründen !€lW,.. 
~!'l"!"trnivorum. l-faJ,.n bi?cle 1ıo:t~li - at edecek delillerdi. v-e bütün bunlar otur sene evveline ilhak ~d.ilen arazinin. bilhassa Kam- Fransa H •.. indi Çlııiyi • hff-. a•ırhk bir m~"lerdtr. ı 
.. ·~ ~ F T~-t İsbatına b.azırlanclı~t nazariv_ esini aid hatırlındı.. . L 1 l • · • d • · d J ,..,. . ..!-~ ..., ,.,.,,. ... a "' <' '"ı\T ~::,....,ı:-ı~ varoTt". aıı:.. hu·· boci ve aosa eya et ermın ıa esını muca e- e ne.n.e5l0Ue İb h.iml CeW teda . edilmtl' . 
bın•l ın iki ~e'kiJde meydana çık.- yük arziyatçı LyelL tahiiyatıçı Darwin ohırduğu masadan a.ya-9.a • ecı· zaptedehilmiştir ra e vı_ ,dlcı 

Hooker, doktor karde<ti Erasmur, kalktı. Simdi 49 }' aslarmda bulunan ıst ı. ~ u, d" ç· · · ak ·· zere Beyoğlu bastanesıne ka: 
mıyor . ..,. F L .!!.l.A t• s· b 's- rransa .n.Jil t mıyı, anc yuz • 

· Amerikanın en büyük nebatatç1sı fen adamı, birçok hastalıklar :?e<:il'- ransa n~ume 1• ıyamın u 1 d d b. ··dd mı.şlardır. , 
1 - Dahili müstf'lılik ilı~kar ya- .Ll · · d ı· h li 1 dk sene evam e en tr mL et zar- , •• •' 

Asa Gray ve düşüncelerini !!iiphe ile mesine ra~men dimdik bir yürüyüş- tea.c ennı e. u ay aavsav a 1 
- fında tamam""n elı"ne g...,..irmı"ş bu- •••••••• .. ···---··---...... 

P~or. Yani. bire muhtac olan. kucl- _ _ı_ı .....: - -r 1 M 
'•, Jc.a ..... ı.lıyan bazı fen adı\mlan gibi le, herni;nkü otarma odalanna Rİ- tan sonra, T~ae...... d M ı · K · · t 662 T A K V .A Tetİne gf're. ;ki, Ü( vr daha fazla a- . .., .,- b- 5;.,amm arlmsnıda Japonya vardır. lumnakta ır. ese a oşınşın, 

lı d L} n I . birkaç kişiye açmıştı. Evet, Darwin rerek posCacınm getirdiği mektu •J F vılında Annarn kralı t~Tafından 
p evin "' ~s; iYOT. nun lll', plVasa- k - ~ l-' · c1 k ·· lşte 'bugün Siyam ile ransız. .... 

1 h '- · ı_ !L c:1 bu-tün dünvanm kendi aleyhinde ol- lan arıstm:ıl. çıe.rtn e pe orse- Fransaya chedi-ue~ edı"lm:işti. 186 3 n1n noTma areıı::ehne ata~ !'U!ıı;;a!I . dikk Hindi Çinisi arasmda baş gösteren •J ~ 
l fin d . du~unu bı·ı:.-,du. Zaman oldu ki, lenmiş bir taneııı at nazarını l 0-nesı·- -'e ;.e Fransa Kambocroi vaor. hnnı an am•van ga ""t' ır. .. UJ'U y b- L .. 1.. ed' müsellah ihtilafın ıahiri sebeb eri ~' :acı •" •J 

Bn~Taı-a kat•r 1•tihUki. m~lar bakı- kendi!i bile kendinden şüphe etti cekti. azısına adı. gu.ums 1. kendi himayeli altına ginneğe mec- 11.aaai •u 
._ l ım· anı adata ~- ar-ldı. Fakat gene Bir dosUandı. Dedı.al 111ülnü ko- bunlardır. (n...--1 6 'DCl ~. ayfada) 

mından konlro! t:tmeı.: u~ ünü. ya- ve .. .,. ~-) C:..- k d Japonyanın ....,........ " 
hak bellediO.i yolda yürüdü. (Der.mu 4 ündi sayfaQil. .n,..,.mın aT asın a 

ni v~lta .. ;.~ .. ._ini tathik etmek. c:olı: .,. 
rn;: ..... ~ir nlu... Bu si~emi her verde ' 
t;>t :\, etm";:... a.. Jfi.,.ttm vokt"p· r 
r <ı'"'"'" ""~ .. k~'ctl~-nn~ göre (STER i NAN, i STER 

~ ,_ .. ,,1.,_.-,.1,- hir U"uJ-'"'n büv\ik fay- ı ) h ' d } a·· t 
Fiat mürakahc heyeti stanbu şe nn e ya ruz or 

dalar çıkacağına eminim. 
mağazanın ı 

INANMAl 

2 - Cihan H<trbinde malın na- üks adc:ledilmesiue karar vermiş.· 
sil oara ettiği;ıi bilenler, ellerindeki Lüks mağaza demek. malm.ı yüzde 50 kar ile satmasına müsaade 

Heyetin vereceği karar henüz belli değildir, fakat bize öyle geliyor 
ki, mağazalaıtmı lüks sınıfına geçirmek. isteyenleri bu arzudan .. vazge
çirtecek kolay bir çare vardır. O da bu sınıfa ~~.n her magaza~ın 
Gfmekaruna o camekanın en aşağı dörtte bir yennı ışgal edecek bu -

mallan p"-aS31a.-a getirmiyorlar ve- edilen mağaza demek .. 
vahud, pek yavaş getiriyorlar. Bun- Bunun üzerine diğer mağaza sahihlerini bir telaştır almış .. 
J,,,ra kars ı alınacak hususi tedbir İ~ yazan heyete koşuyor: 
ivoktur. Fakat, ithalah çoğaltarak _ Benim. maiazam da lükstür, diyor. 

yüklükte harflerle: v 

_Bu mağaza lUkstüT, yani yüzde elli?en aşagı ~~Tla mal sat -
maz, cümlelerini mecburi olarak. yazmalttıT. Bız 'bn tedbınn fayda we -
tireceğine inanıyoruz, fa.lıt.at ey okuyucu sen: 

i S T ·E R lNANMAI .. piyası\dn'ki fiat yiik~elmelerine Yna.. ' S T E R ( N A N., 
ni olduğumuz takdirde hugün ~k- l ı 
lan~malluicin ded~ahdaha- [-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Devamı 6 ncı ııayfada) '-

1866 -.2 i.u.c:iıı:iaun 
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SON POSTA 
-----~, Sayfa 3 

Telgraf', Tele:fon Ve Telsiz llaberleri 
Makineye ı MQnakalat Vekili bngnn ı 
verilirken Aydına gidiyor 

Romanyada 12 
fırka Alman 

askeri varmış 

Sivas - Erzurum istikraz 

Sovyet Rusya 
ve Balkanlar 

Moskova radyosu 
Bulgaristan meselesi 
hakkındaki resmi 
tekzibleri neşretti 

C.)lorwira, 17 (A.A.) - (B. B. 

8 Moaltova cadyosu cvvcllci ak~m 
tcbl~nlardaki vaziyet hakkında 

liğlerıde bulunmuştur. 
'-kMoSlc.ova radyosu evvela Alman 
\' erlerinin Rusyanın muvafakat 
~ltn~IUnıatile Bulgaristana gelmc
tek enne dair ol.an Ta.s ajansının 
t~?ini. tekrarlamış, sonra Alman 
,. ı llJansının, Almanyarun Tu 
~naının tekzibini tuvih ettiğine 
htıl tebliğini oltumu,, en nihayet 
t~r. htilcumetinin tehibini net

-··aqtir. 

Arnavudlukta 
son vaziyet 

lii~tina, 17 (A.A) - Resmi teb

\'~<tPhede pek mahdud . fa.aliyet 
Aır. Bir miktar esir aldık. 

llAltt ti?a, 1 7 (AA) - Amavud
ten aiti Yeni ftalyan başkumandanı 
:ten;ral Kav.alero lta}yan ordusunu 
Scı 7en tanzim etmekle mcoguldür. 
lllu e 1 general Soddu tanzim işinde 

... affaJc olamamıttır. ------
~i~ lngiliz denizaltısı 
kı İtalyan gemisini 

l bahrdı 
entr~, 17 (A.A.) - (B. B. C.) 

tebı·~ ny_: nezaretinin ne"°ettiği bir 
ıge trore 1 _,.,. K d 

tı~altıs Akd n~uız « on ora• de-
tanluk 

1ik· j joızd~ beheri beş hin 
• tın.. 1 ta yan ıaşe gemisini ba-.. ,11ıtır. 

lzmir 16 (Hususi) - Münakalat Vek.i~ Ce_v?et Kerim .I~cedayı. b~
gön tet\:ilderine başlamış, demiryolları tC!ıslerını, 'ltclyelerını ~ezmış~r. 
Vekil yarın Aziziye tünelini ziyaret edecek, oradan Aydına gıdecektır. 

Bu kuvvet 18 fırkaya 
iblağ edilecekmiş 

f ahvilleri büyük rağbet gördü 
Anlcara 16 (Hususi) _ Son 

haftalarda satı§a arzedilen Sivas _ 
Erzurum istikrazı yedinci tertib tah 

villeri büyük alaka uyandır.mı§otır. 
Tahvillerin hepsi satılmıı, birçok 
talebler karşılanamamışhr. 

ingi ltere kat'i 
çarpışmıya 

hazırlanıyor 

Blr A~man deniz 
mütehassısı nın 

itiraf arı 

Müstakil Fransız . " 
a1ansına gore 

iahşidatın hedef !eri 
Londra 16 (A.A.) - Alman - L d 16 · 

Amerika Hariciye I 

Nazırının nutkunun 
Japonyada akisleri 

Amerikanın 
demokrat mem~e
ketlere yardımları 

Londra J 6 (A.A.) _ Deni• ti- d h on ra, lA.A.) - Müstakil 
'" yanın. çok tanınmı~ eniz müte as- F · R h d Toı.... 16 (AA) Re t 

careti nazın" Ronald Cross hu sa - sısı deniz yüzbaşısı Waldeyer Hartz drandnsız aJansındın omanyıı u u- ... .ro . . - u er: CBaştaıratı 1 inci sayfada) 
hah Birkşilt Amerikaya hitaben «Münchener Neweste Nachrichtcnıı u hanböğrcn iğine göre" alınan e- Dün Va.şingtonda «kira ile ve ödünç meclisinin hariciye encümeninde 
söy)e...J:;:.ı· bı"r nutukta ezcümle de- zd v ak 1 d min a erler, Romanyanın Alman- verme • .kanunu lehiD<ie Côrdell Hul1 zi.kretti.'ğim nııkid ve kıyn1et olaraı_ 
~ gaı.etesindc ya ıgı m n esin e lıır tarafından müstakbel hareketler tarafından yapılan beyanat, umu."lli.. b 'K 

mi~tir :lc.i: Alman hava kuvvetlerinin, İngiliz ır mılyar 775 milyon altın dolar • 
İngUterenin hakiki düşmanı Al- deniz kuvvetlerine karşı bir i~idn bir üks edolarak}. hazırlandığını te- ye~~e!~hrik edtt:i mahiyette görül - dan başka elinde derhal kullanacak 

manya ile ltat'i bir çarpışmıya g-İ - ııey yapmağa muktedir o - yı etme t ir. ...östcncede para- me ır. parası yoktur. 
riomcsi daha bir müddet gayri müm lamadığını itiraf ile Alman şütçü unsurların bulunduğu görül- Amerika hariciye nazırının bu be_ lngilterenin Kanadada veya im -
kün olduğuna göre, Mihver dev - hava kuvvetlerinin İngiliz do- müştür. Bükreştc bulundukları bil- yanntı, bütiın Tokyo matbuatı tara. paratorluğun diğer ıkısımlarıııdıı bu-
letlerinm en zayıf noktalan bulu - nanmasını imha ,edebileceği hakkın- dirilen Fransız mütehassısları Saint- fından geni§ serlevhalar altında neş.. Iunan parası buna dahil değilse de 
nan Atcdenizde hergün daha kuv - da Nazi propagandası tarafın<lan ~azaije'dePnl gel~lcyrdir;_ Bu müte- redllmiştlr. bu para Londranın elinde değildir 
vctli darbeler indirmekliğimiz la - ı ı · · h k a~sıa ar oesti 1 e er-.öy arasın- Bu hususta hiçbir resmi tefsir elde Morgentaudan şu sual sınulmua.. 
ZlmdJT. İ eri sürü en nazarıycyı cer etme • da yeni bir petrol borusu koyulması edilemem: .. tır. f ,.--

tedir. Yüzbaşı Waldeyer Hartz, ma- · · d k il 1 k B b --s tur: ngiltere Amcrikadan ırrali yar-
lrıailtercnin dikkati denizde ve kalesini bitirirken diyor ki: ış'j1 e N u anı.fca5 t~, N ~üte as- Bununln berober Domei ajansı, A_ dım istemeden evvel hu yardımı 

havada abluka silahı birlikte Al - İngiltere denizlere hf&kim olduk- sı:dr k' antes l 1 b alınt- az~k~~ ah- mertka hariciye nazırı tarafındnQ Büyük Britanya imparatorluğunun 
manya üzerine teveccüh etmekte de ça. İngiliz adalarının mağlub edile- sı a 1 ~ıı:o ~ru arını so up u- yapılan beyanatın Japonya aleyhin. 1 i~er kısımlartndan istemesi H1zım 
vam edecektir. miycceği fikrine i~tirak ediyorum. r~~a gctırmışlerdır. Romanyaya ge- ~e bir muha$ara Politikası takıbi için gelmez mi} 

İngiltere, ikinci hcsab tasfiyesini tırılen bu :b.orulann p~rçaları bura- lngiltere ile Amerika aro.suıdaki an. Maliye nazın demistir ki· 
hazırlamaktadır. Buna intizarcn Nil ,. •• Ü • k 1 d • • da yerleştırılerek tanzım olunacak- laşn ~ Size bu hususta şunu söyliyebili-
ordusu fngiliz taarruzunun mızrak non ansı ope ~Si tır. Bu Fransızlar Romanyaya gel- yid -::~ ~~~:~~::~ ~aberleri .... te_ rim ıki. lngiltereye yardım kanunu-
ucunu t-LjJ etmektedir. Halkımız rncden evvel Ruhr havzasında 15 5unu yazma ... a. na taraftanm. 
bu .z:afc;:" yalnız İtalyan askerleri (Başta.°'rafı 1 inci sayfada) günlük bir staj yapmışlardır. dır. Vaşington 16 (A.A.l _ Meb'us:ın 
nezdindeki mu1','ı.riblik va~ıflarının lcüme ve telifidir. Bunun İstanbul Ü_ Alman kıt'alarının durmadan meclisinin bahriye encümeni bnhrlye 
nolc98nlı~ı yüzünden değil. fakat niversitesi Edebiyat Fnkül~ne esas- fazlal~şınas~ y~zünd~n R~~.anya.?a Tobruk etrafmda topçu nezaretlnin müstaceliyet kararile 20!) 
bilhassa ltalyanm iktı~adi ve a"kerillı bir mevzu olarak ~rnliştllt. F.de • çok şiddetlı hır e-ndışe hukum sur- fa 1· f" d d mHyon dolarlık tahsisatı ittifakla kll-
vaziyetindeki gayri tabiilikler yü - biyat Fak:.filtesi gerek Universiter §3h.. mektedir. Halen Romanyada bulu- 8 IJ0 1 8Vam 8 İJOr bul eylemiştir. 
7 ünden itimad etmektedir. siyetler, gerek kıymetli diğer il\m a - nan Alman kıt'alıırı 12 fırka kadar (Baftan.fı 

1 
inci sayfada) Bu para nlsbeten küçük 4-00 vnpn. 

ltalya muhareb,..ye dc~il. fakat damlarımızın emetlerile bir buçuk tahmin edilmekte ve bunların ya- run yapılmasına ve deniz in.şaat tez 
Almanya tarafından kazanılzıcak o- sıenedenberi çalışarak bu eserin bi • kında 18 fırkaya çıkarılacağı eanıl- Akdeni?.<le lO/l/l~l gecıesi hnfıf gı\hlannın genişletilmesine tahsis 

0 
-

lan yakın bir zafere hazırlanmıştı. Tinci cildini tamamen bitirmiş bulu - maktadır. Alman kıt'alarının ekse- bir düşman kruvazörünü torpnıemif.. lunacaktır. • 
Almanya arhk fta1yan yardımına nuyor. Bildiğiniz veçhile bu eserin ns. risi Fransadan gelmektedir. Rumen tir .. ~vet kaptanı Vittorio Racca • Yeni yapılacak vapurlar başlıca 

muhtaç d~llildir. Cörüliivor ki, Hit lı, zeyli hariç, dört cilddir. Tercüme aileleri nezdinde ikamet etmekte o- nellı nın kumandası altındaki ~lr di.. denizaltı aw.JJannı, mayn tarayıcı~ 
lerin müttefiki olmak dü~manı ol - ve tetlifin birinci cüzü itina ile ve as. lan 11öbaylar, Paristen 8 günde Ro- ğcr. den4zaltıımı.z Atkı.ota de.nıZll~ lannı ve torpldolıın ihtiva edecektir. 
ma1ctan daha tehlikelidir. lındaki tabı tekniğine muadil bir manyaya ~cim.iş olıdukla:rnı sövle- 5 . ~ın to~~k. Ard~hn~ ~dında~ ln_ Bu kabul edilen yeni taM&satla 

DüflTlanın hilelerini' bildiğimiz~ .sure\te basılmı.ş ve ytaytlmıştır. Bir mhılerdir. Romanvada birçok ııRe- gılıZ gemiSillı t.orpill~~tır. bahriye nezaretinin son 24 saat için. 
kaniiz. Bu kanaatimi2'. kafa ve kol- sene için<le birinci cild bitmiŞ olacak- naultıı markalı kamyonlar görül- 15-16 Kanun .gecesı duşman tayya.. de aldığı tahsisat yekt\nu bir mılynr 
lann müsaadesi ni~betinde tayyue, tır. 1cıl1Un Ansiklopedisinin bu ı-.öyledi- mektedir. rele:1 Ca~ana limanını bombardıma.n 209 milyon dolara ooliğ o!maktııctır. 
vapur, ton. tank, obüs ve b11 muaz- ~im şekilde munrfakiyetle hazırla - Tahtidahn ht'defi etmıŞle.rdır. Ha.sar nooır. Birkaç ôlü Meb'usan meclisi, ddn bahriyenin 
-ram harbm lüTum gösterd;~j biitün nıp neşrine başlanmış olması , neşri _ Rumen askeri mümessillerinin ve yaralı vardır. hava müdafaalarım takviye için 300 
mütenevvi malzemeyi imal husu - yat kongresinin kararlarından bir tahminkrine göre, Alman tahşida- O milyon dolar vermişti. 
!!Unda blu· ce .. aret verrrıekt~dir. d~erini daha yapmaya saik oldu. tının hedefi, evvela Almanyanın ia- ç günde 1 o milyon kilo İnfiradcılann faali_yeti 

O da milli bir ansiklopedidir. şesini tehdid edebilecek siyasi ve tutun satıldı Vaşington 16 (A.A.) - İn!iradcı li.. 
Bu ay içinde Amerika 

lng:ltereye 800 tayyara 
İnönü amiklopedisi sosyal 4targaşalık korkularına karşı der fı.yan~an Wheeler gazetecılcrle 

Yunanistan gibi komşu mille•ıerin Romanyayı işgal etmek ve bundan (Baştaralı ı inci sayfada) yaptığı bir göra,,mede •muharebe _ 
ek vücude getirdikleri bu bilgi hazi • ba"ka cenubu ,arki devletlerine, ve Bu 1ene fazla mile.darda tütün e- n'.n Nisanda biteceğine inanan birçok 
nesini Türk irfanına vermeyi Ciim - ezcümle Türkiyeye tehdid icra ey- kilmiştir. Elde edilen mikdar geçen yüksek zevat bulunduğunu Vaşington 
huriyet maarifinin başlı vazifelerin • lcmek ve ayni zamanda Yunanista- .cnclere nisbctlc oh:iukça kabarılt da herkesin malümu~ur.• demiştfr. 

l" ... p':lınyaya y"rdım Nevyork 16 (AA) - ın· ilte h den biri saydık. Her zaman ve her na karşı ilkbahar hareketini hazır- bir yekun tutmaktadır. Bundan baş- Öğrenildiğine göre Ingiltereye yar. 
,;ı c:. b ·•• -ı:., ·1.. bomgb rdıme e_ surette Türk kültürünü kuvvetlendir tam-ı_tır. 1 dun kanununa muhalif olan flyan o... \; sa ına çu., mowr u ar an . &K ka tütün er 'kalitesi itibarile de iyi-

teslim edecek 

~~- •'"1tton ı 7 (A A) R • . tayyareler· lmal eden Baıt· . mek ve yaymak ıçln direktifini ve hl- dir. zası bu kanun aleyhindeki müc:ıdeleyi 
~r:'- u:zveltin talcbı üzerıne A- ki meşhur fabrikanın sahıbı Glen -r~ t 1· - h b tas d L:.K -... nhur R ' . · : -. em-

1 

~o~aoa "mayesini esirgemiyen Büyük Şefimi~ eı·r sene ı"çı"nde C'-e tütün piyasasında satışlara idare etmek üzere cUmhuriyetçi1cr-
LL ~an K lh ı .... me nonuye u avvuru arze e bu ·-ne bütün mu··esscscler ve tu··c • den ve !yandan Vandenburg'u seç _ -.Ye t . 121 açı ıspanyad&ki aba- Martin, gazetecilere beyanatta bu _ rek m.11• 'ki d' 

1 
- .... ft k d - """ 

t c,,J:ı ed"I '- .. • l ı k: Am ika h . 1 ı an.cıı ope ım ze yu.....,.e a -

1 
carlar ittirak etmişlerdir. Fiatlara mişlerdlr. 

' ~L l me&: uzere genera unaı:a • er avacılık ııanayıı- lannı lMfet el . h d Bnşve- ya nız 549 k"t b ı· b 1 d"" -1c d Y•td' a· A d Wh l d k t ~~-~il un ve buğday ile dolu bir nin Ingiliz &lpatişlerinin hepsini ifa kilimle be bm e~ı dususb uln da k Ka 1 a ge ınce un ar uşu egı ır. ıt- yan azasın an ee er emo ra 
t...ı_ ~11ııı;an g • • · .. d 'im • · ede eğ' • b .. d İ 'lte ra er rıca a u un ıı . - tabi cinslere göre muhtelif fiatlarla lar tarafından muhalefet lideri ola _ 
~lif Ctrniırcmısının gon en eaını ta c ın~ ~ ay ~~;n e~· ~· reye SOO bul buyurdular. İnönü Ansiklopedi~ b 1 d satışlar yapıhnaktadır. rak evvelce seçilmişti. --9------ ır. ....:"are -~dım 1 ~Ceı;,ıru ve Dil mik.. tahminimize göre 14 - 16 cild olacak_ ası 1 Bu sene Ege mıntakasından tü -

uıum gun en gune larltırılacağıttıı . . 1 d k k 
aşyek · ı d •• • söylemLştir. ttedır._1 rl.O - 15 senelık bir zaman ıstemek. tün alan ecnebi memleketlerin ba- Spanya l 8 me f eyzjall f Un 1 aşe <Baştaırafı 1 inci sayfada) şında lngiltere, Amerika ve Alman-

ok d Bu büyük işe baş olmasını ııca et_ 1940 senesi içinde ancalc 549 ya gelmektedir. Umumi nziyete Madrid 16 (A.A.) - Ekmek 

teşk.IAt ·1 u'lar a matematik tiğim, matbuatımız ve edeb:yatımız eser, evet topu topu 549 tanecik göre bu seneki tütün ph-asasında tevziatı ailelerin zenginliğile müte-1 a 1 1 e ted . t . . . hayatında sebatlı ve devamlı çalış - ltitab çıkmı, .. 64 vilayetli koca bir durgunluk halen mevzuubııhs değil- nasib olarak tcsbit edilmiştir. Üç sı-
r~sa I IÇln J8nl V8 mnlarile yer almış bulunan kıymetli Türkiyede bir sene ancak 549 kitab dir. Satışların hararetlenmesi ıhti - mf üzerine yapılan tevziatta, geliri 

meşgul o•du mühim kararl:ır muharrir ve meb'us arkadaşım Hü- doğurabilmiş.. mali mevcuddur. Fiatlar ise kalite- en az olan aileler bu tcvziattan en 
• seyin Cahid Yalçın, bu mür:ıcantimi Sergide 549 eser teşhir olunuyor. lere uvgun olarak normaldir. fazla istifade edeceklerdir. 

~·ı Arı.it.ar I (Baş!;afralı 1 inci sayfada) güzel karşılamL7 ve bu işi deruhde et- Bir senede Türk müellifinin vere _ ........................ --··-·--···---· .. ··-···-·-·-··--·----
1 Dr Ra., . 6 (Hususi) - Ba~ve- Maarif Vekilliği matematik ted _ mi.ştir. ~niş bir mesaiye muhtaç o:an bildiği bütün mahsul bu kadar. Ne 

tcı V~k· c~k Saydam huKün Tica- risatını keyfiyet itibarile yükseltmek bu te,,ebbüsü iyi idare etmek için utanılacak bir hali. 
~•ıtıen ~lc~?e ~iderek, esasları ta- için bir taraftan bu hazulıldarı ya- Meşhur Adamlar Ansikl~isinde 220 si edebi, 40 ı tarihi 36 sı 
cıltilat eıı ıt edilmiş bulunan iaşe parken, diğer taraftan öğretmenler muvaffak olmuş bulunan muallim hukuk ve iktıaad, 12 si felsef~ 2 3 ü 
~~ı ı:İ aid program üzeTinde için ders verme hususunda yeni e - ve muharrir, meb'u.s arkadaşım İb - filoloji, 12 7 si sosyal ilimler• 18 i 

hllt al tn)81ar ve alakadarlardan ııaslar tesbit etmiştir. Bu esaslara. rahim AHiettin Gövsav•ın da oilgı ve güzel san' atlar ve 7 3 ü tatb,iki ve 
a_Ş\ı' ~iş a~dır. göre, orta öğretim müesseselerinde ter..rübelerinden i.<>tifadeyi düşünerek nazari ilimlere aid 549 kitab .. 

~at \a~ ı1 Tıcaret Vekaletinde üç matematik tcdriS11.tı programlarda heyetin umuınt klltıbliğini .ıtendisine Aralarında pek çoğu yemek ki _ 
~kilat ar k!llmışlar ve yeni iaşe tesbit edilen matematik ~ilg; .. · · "'er teklif ettim. Emek ve himm?.tlerini tabı ve hafif tercümeler olduğu hal-
t.,,ı-8ı.nı~. bir an evYel faaliyete rnek, muayyen bir disiplin c ~- lütfedip, bu işden esirgemediler. ' de .•• 

~lltl .. ı ::ın bl ütün hazırhkların de çocukların muhakeme mcleı•e - Ea:ular lstanbul Üniversitc<ıi anc:ak 30 
"\.:rı rnam anması hususunda sı"nı' ı·nı_;-f cttı"rmck aibi hed efleri. 6 cildllk LaroU&e du 20 eme Sıec • k.t b k b"l . K k b 1 '' er K..,,- -. İ ı a çı ara ı mış... 08 oca ir ü-;ı~. Vermişlerdir. ne varmak ı·ç·ın .. ktı"f bı'r metodla ''a- le'i nönü Ansiklopedı.sine esas aldık. . "t b" ·ı· '-"''l '" tc k"I .. ~ nıversı e, ır ı ım mcrııı.czi için bu ~ı.ı kır ' 1 atının bütün yurda p- ılacaktır. Matematı'L dl"r~• 1 ... t-::.,u Ansiklopedisinin milli mahiye. k 1c 
~ tarzda .. ·· .. d le' b P " ~ d' 1 . . k . pc ço azdır. Talebenin kitabsız _ 
~ıın İb'b onumuz e 1 ay a- talebe basit dinlevici meYkiiııa bı- n 1 yer erıma ve endı adam - lıktan kıvrandığını her zaman isiti-

İrilrnektare.n faaliyete geçr.ceği rak.ılarak ezber bir bilgi nakledil -jlnrunız hakkında h ~-eniden ya?.<lırıla. yoruz. Birçok derslerin kitablan 
- --... edır. miyecck, öğretmenler her tetkik ve 1 ca.k m~ddele~le !>uyuk mikyasta -~e - elan mevcud değildir. Nasıl mevcud in g · ı · muhakemeyi talebeye yaptırac~ - mın edılece.~tır. ~ başla~adan once olsun ki, Üniversite arn:alc. bir aenc-

1 iZ s t f 1 rd ,•nmen bütun dunya ansiklopedilerini de 30 lcitabcılc nc~rine imkan bula-
1~ u anıp on a ö~·rctmcnlor ders saati ',ı.ıyük toplamı.ş ve bir senedenberi tetkik biliyor. 
l\tU •• •• b bir 'kuımını alan takrirlerdcn İçtinab etmiş bulunuyor~z. "Her_ mıllet kendi Devlet neşriyatı da az. Hem pek vazoru attı edecek, bir talebe tahtada. diğer - zaviyesinde kendı kultürunce ehem - az .. Husuei kütübhanclerin ortaya 

ltatıir lcri defterleri üzeri!'1de olmak üzere miyetli ol~n no~tal.arı ~l~m.ck Stı- koydukları da • pek azı miistesna _ 
tliıJ. e l6 (A.A.) - Amirallık dai- her mevzu bütün tal .. benin istiraki- retne ansıklopedılerıne millı bır çeh. dişe dokunur şeyler değil. .. 
~I tet>ıİ~i: it. iocclcne<:ek~: n 1 incelemede ta- re. vermişti~. . . Bu neşir 'kısırlığı-na scbeb ne? 

.. ~lk konse i j ·1· s• t lebt: tamamen yalnız bırakılmıya - Işi idarelı ve sı.stematık: bır surette Okunmuyor mu} 
"'11\ta,.,, Y • ngı ıZ :ı amp. k · · V k"ll kte Neşriyat M" 'l 0 u..ırünün tamamile kaybe • calt, talebenin düşünme ve çalışma- yürü~.e ıÇın. e 1 1 ~ · • u. Satılmıyor mu? 
·~. ldn~u.nu bildırmekle mUtool_ lanna istikamet verilecektir. dürlMune t.Abi olmak uzere bır büro Lüzum mu ~örülmüyor? 

l• Bir okulda, bir stnıfın muhtelif kurulmuştur. Bunlann hiç biri m~ela Üniver-
t ~lnunusanide bildirilmiş oldu_ ıubelreinin ve diller sınıfların ma - Dilimizi~ milli ~e medeni sıfaUari., site için mazeret teşkil edemez. 
• 

1 Sut.arn to h • tcmatik öğretmenleri arasıra topla- ıe teşekkül etme& onun her cephe - Nesir hayatımızı cımlandırmak. 
e te . ~ ~ kruvazorüne ~~- narak yaptıklan tedrisat ve elde strıdeki kudretıerini inkişaf ettirme~e kütübhancmizi zenginleştirmek, hal 
tı. ~ rnilerımıze kar§ı hava hu. ettikleri neticeler hakkında görüşe- ba.~lıdır. Bunun iQin lflgaUer, ansik - km eÜne muhtaç olduğu eserleri vc-

:~ltıl<le nasında isabet vA.kl olmWJ ceklerdir. lopediler. gramer tetkikleri, her tür. rebimıek için ne yapmak lazımdır? 
~rece Yangın çılcınLŞtır. Yangın ıü tercümeler, terim mesaisi l!ikka.t ve Bu. mikrobu keşfedilmcmi~ bir 

~~lıqeıc &~nt.ş olmuştur ki, gemıyı l'"••••• .. ••• .. •• .. •••••••••• .. •••H••···--·...... itina ile yapılaoak, üstünkörü ve a • hastalık deiildir. Bu acı vaziyet kar 
lııtrı Ü lüzurnu hA.sıl olmuştur. : L• • J • ! cele mesaiden kaçınılarak hakı'kl i - şısında yalnız ıztırab duymak da 

~ ıtıı.1r,,_ Zerine gemiyi yedefe al • : ıSaD ış en i !im adamlanna y&r84lr şekilde ~ıı. • para etmez. 
~~z görüıdüğünden sutamp i Oetad l-{alid Ziya Uşak)ıgilin i lışılacak ve bütün bu emekler sene - Başta Maarif V ckaleti olmak ü-

~tı ~ kendi tuvve~lerimiz tara. : makalelerine yarın devam : ıerce sürecek. Ancak bundan sonra.. zere hepimiz derhal faaliyete geçe-
~vltıi 12ıtırııtrl1Jtır. 1 edeceğiz. : dır ki bugünkü n.?Ayetl bizi imren - lim. v.-: irfan alemimin bugüı•l-ü hi-

~~a..:~ttebat1nın büyük: ekse- ' .,/ diren eserlere bemer eserler b~e 4e cahlver vaziyetten ~urtaralım. 
~uıtuftır. '- .. -··--· .. - vücud bula.bilecektir.• Nu. Sa. Co. 

- Muır liatları birkaç gün içinde hiuedilir dereceda 
yük•elmif!. 

- Tab:i birader, (Mı•ır) ın ne kadar pahalıya mal oldu. 
iu aon ~lerde meydana ~ıkmaJı mı? 



so" P<>STA 

( Şehir Haberleri ] Yüksek iktısad va ficare1 
V~en~i~bi~r h~ır~~z~;ık~f~. ~t ~ .. ~k~b~~.~~~,~, ...... ~: .. ~ ...... -~ .... ~:-·~··--~·····-·, mektebloin 58 iflCi vıtdönüm 

nev'i çıktı : 
13 mura 3 8 komısyonunun i:Dogru degil mi? 1 1 

Peştemalcıilk ün yaptığı toplantı ! H:::!:~i:~~~:ın j 
j Gedilı;pııı.,a<la., Tiyatro caö(l~ ! 
i bitişiğinde ~ı:ml.ettin soka - f 
İ tı denilen berbad bir yol w.rdır.-: 
i Bu -yolu geniş fasılalaTla konul • ~ 
ı .IDUf birkaç hava.gazi lambası ay. i 
~ dınlatır. l§ıklnn .söndürme .tnra... 1 
! rile beraber, bu lambalar da sön- ·ı 
İ dürü1müş, 'fakat :bir t!.ıılıa elli. • 

BirçOk kimseler, hama dan 
çıkarken peftemallardan en 
i§e yaranm bellerine dolayıp, 
elbiseler:ıni üzerine giyiyor-

Komisyon perakendeci kasabların itirazını 
haklı buldu, perakende et fiatlarına bir 
miktar zam yapılacak, hangi mağazaların 

lüks sınıfa ithal edilecekleri kararlaşhrıldı larmıt. iki tanesi dün 
yakayı ele verdi 

Fi 
_,_ b k yanmamlftlr. ~ıldarı mMkeleme: 

Son ••manlarda -h·rrde "-'enı· b"rt iBt münu;a e omisyonu dün 1 Komisyon lüks mağazalar hak - .. " .... ,..- ~ ı- bel diy · L ıve soruiürme mecburiyeti kalkalı : 
hınsızlık nevi türemı ... tir. Bazı a.-ık- va ı ve e e reısi lıtfi Kırdarm landa. yapılan müteaddid itirazlan • "' ~ • ti" d t " .... v • d kile ı ı_ w b" aylar oluyor. Buna rağmen Esir ••• • 
oo-zlerin ve sabıkalıların k-~ettik • ny~e: n e opıanmıy>-.r. ·"'-omısyon a tet ve ÜKs magaza ta arinin 
.., q.ı k d · k bl t f d eıkemaıeu.ın .ınnhallesi, bu karar. : 
leri bu sirkat tarzı, brıhassa hamam· pem ~ ecı ~sa . ar ~ra ın an ya ıne zaman mev.zuuhnhs olabileceği- dan isLisna edilm.ş gibi kapka - : 

Cllan -rara ao'---L..- ..ı.r. Zira, bu p~an ıtı~azla~ .uzerme P'Y11. • da ya_p- ıni karazla•"rrnıctrr. Bu korara göre lıkt 1 ...... .ıunzı.~ıaw tı t •L!kl k ı v il'"' " ran ır. Bn .sokakta otur.an bir • 
usulü ihdas eden sabıkalılar her :ne- gı ct~!'·crl J ! -~ <:~dı tır. ~o~ıs- fazla satış yapmadığı halde bile de- arlmda.§unız, Havagnzi Şırkeııue .f 
d ı akı._ dırl U yon eu.n; en neucesın e, peraıı.cn- L • • • k d ense, p tema mcr wıı ar. - d cil . k ld u &.orasyonu, 'tenvıratı, ~ a rosu :: müracaatla, lAmbaların va.kılına. 

1 d Bu ada 
1 ı_ k •· e enn 2.llrar etme te o uıuannı • J 

u §U ur: Iruar yıunma u- cörmüş, ve bjr ~iin evvelki canlı geniş olan ve_ ayni za~anda :kirası : sını, .kranlıkt.an dolayı tok müş.. Dünkü içtimada bulunanlar 
zere her hangi bir hamama ı:itmek- hayYan borsasınn göre tayin edilen fada olan magazalar luks addedil· ! ldllat ,ektikler.ini söylemiş. Aldı.. 
te, güzelce yıkanıp, temizlendikten k d 1 • ğı cevab şu: ?'~ksck l_ktı~<l ve_ T .. icn .. ret .. mck ___ -t Nın_ad.Sayardan sonra pl' 
sonra, hamamcının getirdiği peı;te- perakende et ~tıolarınn zam yap- mc te ir er. Di,ğcr tarnftan fazla : tebınm 5 8 mo yıldonumu dun oğ- Mekkı Hıkmet n'ektebin eski !ıl' 
mallardan 

-n para edenn" 
1
• ı_ -lı-..:...... maia karar vermiş.tir. Binaenaleyh utıJ yaptığı halde bu ıgibi masral - : - Işıkları maskeleme kararı - led im1 .ı. .ı __ ._ 1 ı b . b .._ .~ --·~ b" - u_• 1 h h 1 1 w 1 ı··k Em • nın tatbiki QJ'asında <>eledi......t...... en sonra mems e :.:uuwan - ıe esı ve ugünl.."Ü profesörÜ 

do
L-akt,. -lb=··'er·ıru· .ıe ~e _ ır gun evve1Ju cnn ı ayvan or - arı o mıyan magaza ar u ! aını a .: .,~,.... h B ·· ___ ı_ _ J ı. bd I h L """ - ~ ~:.ı u .........,. d k l ,_1 d • OOndurme-.. 11-:... · lm • k IJU§ r. u mu.naBCDCt e. me.ıı;;tc .e ti e i risaslarını nn1ntmıcı, Arır. 
ı .. t•• . J!'-t .asına göre ağlıç ve 'karamanda so u nuyacaıt ar ır. : "" ....,... emır a ı.şı;.ı • ı d li b-'-d d " L· ma ın wı une geçuaı.ıı.. en eonra, çı- b. .k. . 

1
. , k ik" _ . }j A : Henüz müsaade gelmediğinden \ yapı an mcrasım e, vn ve t:n: ı- an ge!en Eüınğ meb·usu fet"' 

kıp gitmektedirler. ı ır ı ı mı~ ı ve <lvırcı ta ı J uç mi! yuca komisyon taTafmdan ati- : y~ reisi _doktor LUtfi Kudar. mekte- tay da iktısadın Türle rejinıİ 

Bu 
,.,.k.ılde ··ukua odcn 'biJ'-açl -zam 1tabu1 olunmu~tur. ToptanG1 - liyeyc :verilen üç muhtekir de ce- :. maalese! yatamayız. b k J d n·· ··k M"I b k :s- ,. ... nı;; l k la - ın es ı mezun ımn an uyu ı • üyu mevkiini tebarü!" etti 

vak'a son günlerde a_91iyeye intüa• l. a~ ~loadaa~ 0ra,_daglı-:_ ve 1'k1ar~man .ı:alandırıhnıştır. Bunlar Üski.idardla ~ Bir brtasfyccillk nümullt'si.. let .Mcdisi ikruıad ene~~ :reisi .Is- Müteakıôen me1·teb'ın _..:1.j 
. . B 1 d . ·ı.· • :ıçın ti;~ a , , !'tY1TC111.ta &Uruş H L'~' b. U!lt:... add · d f • Bunu bir nrafa 'bırakalım. Bcle. ı Hakı. c.ı....._ ı::-ı .. _ - _ı_ :x ~ 

etm ıtir. un ar an E'D yenı ı.ıı;;rsı bt. 1t 'ki rd v - '-'''- d • • f auuuye ıftAlllye c esm e &- ,: maı . ·~ı .;Hlu~ıCU. ı:.ıazıg mc:o u- Iimlerinden Kirkor Kömürcİ.)" 
Kasımpa~a Dimitrolanın hama - nZ· ace ak i:ı d;;:"~rk "':-71 mail Kara, O~darda Hakimiyeti ; 4iye unutmuı olab:Iir. Hııvagazi •u f'elhı Altay, profesörler ve eski birinci, iJcjnc~ üçüncü &nıf tıılıl: 
mında geçmiştir. Bu bakımdan btl- _L ı_~ zam -~ _&. ı csıd h ~tinf Milliye caddesi llya llyadiı ve Üs- ; ıŞirket.i tJunu Belediyeye batırla. mezunlar ve talebeler huu bulun- ri söz söyliyere~ rnekteb"ın ~ 
L nı,., • la ı_ __ • 1.. oana az ntm:ıtm•mı 'Ye 11 ~ -Layı ı tamaz mı? Bn kadar basit ~ler i_ ••• 1 ı 
nassa vımıtro nın ou yem nnsız- olnwuımdan ·1 · elntt:k di lüdarda Kanıoğlan caddesinde İl- • m..,-arcıır. ounu tarihçesini, hi etl rinİı 
]arla ba~ derddedir t erı ~ tc r. : Çin formalitelere sıkı sıkı sarıl • 1.tildal nJ rş.lndan sonra kürsü- sadı~ ehemmiyetini 7nla.tınıe ~ıs 

MChmed oğlu Ali isminde biri Gıda mf~~eri ~d~ ·~· r ~d~1~: Zİ!ti~ağ,d no~ud • nınk bize biraz garı,, gellY<Jr, ~ ye eelen mdttcb müdürü doktor N • . , 

10
. "t 

1
. h _ _J__ • ı___ yon tıKa ım:ıan eYYc.ıce taym edı - ıııc e ı tııı;ar yapb.ıı;;ıann an şım- : yoruz. Nihad Sayan m·Lteb"m .__~Lç~~ • utuk1ar hittıkten t.1onra •. ıı:-

ırnı ro anın amamtrK14Ul }Uıı.an- 1 .. _J_ •_ı_ k. V kAl b.ld" d I"- S li • • CJr. ~ .. nn ~·~ t b 58 . . ld • . r. 
da'ki usulle bir peştemal çalmJG. çı _ ~ yu.zoc nıııoet. n e a ete ı t-1 i 111. 2 ırahk para cezasına .rnah- : D v d v • 1 '? anlatmış, memlekete yaptığı hiz _ e ~n . ı~cı yı . ÖnİİJmÜ _m.~ 
kar

·-- Lamam ... nın ~-1.-1--ı· nlmiJtrr. Veltaletm ce<nbı gddik • idim edilmi;ılerdir. Tekerrüründs .: ogru egı m:. t1 • t ı__ •• tt• . b .. betıle Mıllı Sef ismet fnonllfl 
11. ..... 

11 
... 

9
upuat'C ........ u '- me en ~ottruz c umış ve ugun k"l d • f 

üzerine, yak.ayı ele ve.rıniıtir. t~ soD!'a M.rA Itatı teMİt edilecek- düld~.an~n k~patı]acak_ ve ke:ndileri ·-·-· ... - ............................ ..; mevcud 15 00 talebeden yüzde SO ı en avet ve tazım tel(!Ta ııı 
Suçlu Beyoğlu adliycaine ~e- tir. de sUTgUn edilecel:lerclır. nini tüccar çocuklannrn teokii etti- len cevab okunmu,.tur. . 

dilerek. sulh ce7a mahkemeeincle ya Hırsız ğini bildirmiştir. Milli Sef cevablnrınd!l vfıkl 
pılan dunışması sonunda 3 ay 3 Mekteb idareleri, iigretmen· ı Bıçak yarasından mı, Mekteb müdürü mütenkib('n davete teşelckiirl .. rini ve mu'~ 
gün haose mahkum ve derbe1 tev- }e kardesler mektebin yalnız ilmi ve nazari ted~ kivf't temennilerini bildirmİ"\f 
ldf edilm~ir. r mecmua Y8 kilab S8f1ŞI· JOksa dokfOrSUZIUktan mi , .-i'121tile dci?il. ayni ı:amandn me!I _ Milli Şefin cevablan sürekli ' 

Gene ayni hamamdan. ayni te- a hnassal edemivecekrer ölmü~ ? Zabıta, dün müteaddid hırsızMt- leki ve tfttbiki mesaile talebesini larla brşılanm?~hT. 
kilde bir pqtemal caJ.an Ahmed is- .1 Y ların faiü olan ilci kardeşi }'1lka _ techiz ettiği. tald:>clf'rin °/., 6'3 gibi BiJuhare Mo. rlf Ve'kni ~ 
.minde bir genç de Beyoğlu euln ce- Maarif Vdraleti, bazı mü~ Silivr.inin Muradlıçeşmc mesire • lamıştır. mühim bir ekııe~iv~~nin rlcaret A)i Yücelin telgrafı Okunmu~ 
zn mnhkemesllıin i:ararile. l ay .3 ve t~Herin... maddi menfaatler sinde, bir kır eğlenc:ct1i amwnda çı- Bunlar :sabıkalı hı l .:ı At· 1 mekteblerinin liboratuan demek hu telgrafında çolc İ!!tıo~ii'!i hııV 

-
1 

' LL..-_ ol ""~---"- k k d t il ,_, _ _ı r!!'tz. aroan 1 1 h' 1 · b- ··k ·k d• 1 · • kl " ."I l ·1 gün müecceı napıte ma111UITI - g~ auretile kitab, mecmua an avga osuasrn a ısına ~e ile kardeşi Yaşardır. o a;ı "e .. ır enn ~yu • ı. t~ ı 'Ve ti- ıorının ço u<m .. ao ıwl!'ıı .. nıe 
mu•tur. veşaİre ~ma tavassut etmeleri birini bı~lda yarnLyarak, öldüren Bir müddet <'VVd bir hırsızlık şe- ~an m~cs1se~t~rmde bılful çah tık- d.~ buluna1mbftd1ıgını bildirmi,, ç 

Bu yeT>: usul tanmmüm edene. için maarif ve okul idareleri ile Kadir ile suç ortağı Hüseyinin du - bekesi kuran ve müıterekcn çahşan 1annı soy emııtır. spr ve ta e e eri tebrik et 
vanke~Vli" kaldmmcılık.. zarfçıhk öğretmeıılere müracaat ettiklerini ruşmalarına 1 inci ağırcezada de - bmıız bıTdeşler evvelki geee Ay- Nihad Sa.yar öğleden .sonra mea· Mekteb<leki merasimden sorır' 
~ihi sabıkalı mesleklerinin yanına ve sit'.ldilerler gönderdiklerini tcs - vam edilmiştir. nalıçCfmedo A;istidin' dükk~ lb- leki sahada çalışma sistemini bütün l 6 da Takşim Belediye g::ııitı 
ga l•ba bi~ venisi duha ithal edile - bit etmi§tir. Suçlular, maktul lsmailin Kadirin dan bazı eşya çalarUırknen kend1 · _ talehcye teşmil için yeni tedbirler a-ı da bir çay tertib edilmi,, g~ 
cektir: ıcPe!!temalalıldo Vekalet bu hususta alakadarlara bıçak darbesi ile değil, tedavi edil- :rini kollıyıı.n memurlar tatnft~dean lındı~nı bildimıi~. ve .d~ve~l~ler~ !e- ~en." :a~sim gazinosunda bır 

bir tamim göndererek maddi men- mediği için öldüğünü, çünkü Siliv - cürmü meşhud halinde yaka1anmıt- şekkur ederek suzlerını bıtnnuştu~: .... ::::.~.ı~ıştır. __.,/ 
faat mukabilinde bu gı"bi tavassut- :ride doktor bulunmadığını ileri &ÜT- )ardır. V l'nin dünkü tefii!ltti 

v-aı, ve Beledtve Relsi Dr. Lutr. Kır. 
dar. dün Beyoğlu mmtakasım ger.e
rek yol taaltyetin1 .e temizlik işlerini 
teft~ etmiştir. 

lara girişmenin tlcaret mahiyetinde müıılen:lir. Hırsız ltardcşler. haklanndnki 
olduğunu, ticareti~ .iştigalin ise me- Mahkeme, bu cihetin tıbbı adli tahkikat ev:rakile adliyeye teafim e
niurin kanunu hükümlerine göre 'Y11.ıııtasile tetkikine karar venniıtir. dilmiş1erdir. Büyük fen adamla.ti 
memnu bulunduiunu ve suç teşkil ---------
ettiğini bildirmiıtiT. a·r seae zarfmda rnezba- <Baştanfı 2 :net sayfnda) ı kendisinin olan ubul~ fCT~fırıi 

pardı. Acabl\ neler yazıyor, diye dan koparıp almayı düşiİ~ 
düşünerek okumaya koyuldu. Za- Fakat üzerinde çalı tığı on bı 
vallı dostu hastalık geçirmişti. Sa- böceği, yimü 1'ocaman yılı ,.t 
ıılmazdı. o menhus adaların ikli- di ruçhir bymet ifade etmiyefl 
mine kim dayanabilirdi ki.. neyse falarca not yığınını düşündü· 
çok §Üklir ki atlatmıştı. 'Vallace·ın nunda kıondi 'kendisine sordu: 
bazı fikirleri vardı. Kendisiııden n- - \Vallace·a ne suretle .,,e 
'kıl danışmak istiyordu. Darwin, bir şekilde faydalı olabilirirrı 7 

(-KUçük haberler ) Vekalet ayrıca alakadar. cemi -
yet. mÜtJBSeSC veya ıalnsıar tara - mda kesHe!l hayvanlar 
fmdan maddi menfaat karşılığı ol
madan, maarif müesseselerinde sa· 
t;.lmaııı istenı1en mahalli piyango bi
letlerj, takvim, muhtıra. mesleki ki
tab ve mecmuaların da, öğretmen
lerin vaz.ifelerine tahsis eaecekleri 
ııaatleri işgal etmekte olduHannı 
tebarüz ettirerek V Ckffiilt tarafın -
dan tebligat yapılmadıkça maarif 
idareleri1e öiretmenlerin bu gı"bi iş
lere ıı:.racı olmamalarını istemşitir. 

DünKü thraca.tımız '10 bin lirayı 
bu1muştUT. Kara yolile yapilan sev -
kiyatta MaeaT~ana halı, Romanyaya 
havyar, İsveçe fındık, Bulgat"ôst.an ve 
Yuntıtıistana !balık gönderilın~tr. 

• Mensucat fabrlkalanmm~ is • 
t.hsali memnuniyet verici bir §t"l:ilde 
artmıştır. İplik fabrlkalarımızın gfın
ıük iSt.ibsali 5.6 bin kiloyu bulmakta.. 
dırlar. Bu suretle piyasada .ıplik va -
zlyetinln gittikçe düzeltıceği ve bu va 
ziyetin dokuma işleri frzerinde bü -
yük tesirleri oıacatı alakadarlar ta. 
rat:ndan bildirflmektcdir. 

T~caret Vaka'elinin 
sorduğu su1 

Ticaret Vekaleti belediye ikb -e Sult.M.luunamında, fada fiatla 
lroma.ş satan Armenak Keylfer imlin. aad mınta'ka ticaret müdürlüğün -
de bir manifnturaeı ihtikAr suçundan den bir sene içinde göeterdiklel.i 
AcDiyeyc verüıniştir. S~lu hakkın - faaliyeti ve gıda maddeleri üzerin
da, Mü<ldeiumumll!kçe tahkik::ı.ta baş delc.1 tetkikleri ve kadroların vaz>. 
lanmıştır. yetini sonnuştur. e Beyoğlun(!a Kuaoğlan sokağın. V eltiıktin istediği ~umat biru 
da 6 numaralı İkbnle :aid evden dün rapor M.linde 1'aztdanarak Anka
yangın çıkmışsa da, itfııtyaıin "ak- raya gönderilmiıtir. Bu raporlann 
tinde mfü:lahAlesile sönmirülmüşt.iir. yeni iıt•e re,k.ilatı kunrlntaeında na-
Yangınm ne suretle vukua geldiği zan eli'·' ıılmacağı attla,ılmalt -

a.ra.ştınlmaktadır. · tadır. 

Belediye iktısad işleri müdürlüğü, 
940 ytlı ~rin et vaziyeti !hakkın
da biT istatistik hazırlamıştır. Bu 
istatistiğe göre, 940 yılı içinde mez
bahada 622,501 küçük baı hayvan 
kesilmiştir. Bunlar mavi dhmgalı 
koyunlardır. Ayni müddet zarfında 
8839 keçi keailmi'°1 ve burılara da 
kırmızı damga vurulmuştur. 

Bu suretle bir günde keailcn ke
çi adedinin 20 yi geçmediği tesbit 
oJunmu§otur. 

İstanbulda 600 kasah mevcud 
okluğuna göre, günde kesilen 20 
keçinin, kasab dükkanlarının hep -
Sinde sııtılmasına imkan olmadığı 
da anla§ıhnışhr. 

Diğer taraftan belediye iktısad 
müdürlüğü, keçi ve koyunlara vu
TUlaıı damgaları -daha iyi bir .şekilde 
tntbı'.k edebUmek üzere yeni bir o
tomatı"k -damga sipa~ etmiftir. Bu 
damga yakında getirilecek ve ko -
yun, keçi etlerine vurulan damga -
ların hithirine kanştmlması mab -
:rutu tamamen önlenecektir. 

e Belediye 1ktısad Müdtirl\ttü m<ı JL.. Mahalli İdareler Umum 
murları dün aebrin muhtelif semtle. D,.,..;;ı,~,. 1< f •1?ann tıo:plantısı 
rinde, tesbit. edilen tiaUan raf.laya et ~.-ıur. Mennlsrı K-unımun- Müdtiril 
sa~ bazı kll.c;9blan yalcalamlşlar. daıı: Birkaç gündenberi şehrimizde bu_ 
dır. Bu kasatılar ihUldir su9'1.e n.dll - İdare heyetini yenUemek ftzcre 29/ lunmaktn. olan Dahiliye VeUleti Ma. 
yeye verilmişlerdir. 12!940 'tıi'!"ihinde Eminöntl Ralkevi hani İdareler Umum Müdürü Rük -

8 İlkokul bll§Öirenmenle.rl bugün salonunda yapıian toplantıda nısab1 neMin, diin akşam Ankaraya bare.. 
Eminönü Hallrevindc bir toplantı ya_ ela:eztyet hlis:l o}!nadıfmdan 19/ 1/ 941 ket etm~. MııhnlU İdareler Umum 
pacaklatd:r. Bu ıopıantıda ilkokullara Paaar -gilnü stat. 15 de ayni wonda Müdürü yol ve:rgtc;l ?e asker aneıe. 
aid muhtelif meseleler görüşiile""k - tekrar toplanılacaktlr. Bütün Darüş.. rme yardım ~leri hakkında belediye. 
tlr. §3.fakablann gelmeleri rica olunur. den bir 'rapor almıştır. 

Pazar Ota Hasan Bey Diyor ki: 

- Hn$an Bey gaw • 
telcrde bir hav;dis 

_.. Tramw-aylara. at • 
!ıyanlar son günlerde 
~k denilocek derece • 
de~ı~ 

. . . Para cezalan kal. 
<dı:nhluf .. 

Hasan Bey - ~bi.ı 
birader .. .ıram~aya at.la. 
malt için basama-kia.r 
dıı yer bulmak liı.mı. 

vardı .. 

Asker aitelerine yard1m 
parası nasıl tah~kkuk 

ettirilecek 
Muhtıaç asker ailelerine yaprla

calt yardım ye yardımla mülı:eJlcf 
vatandaşların tibi olacağı hususat 
'.lıakJcında hazırlanan yeni esaslar 
dün bütün alakadarlaTa bildirilmiı
tir. 

Yeni şekle göre, asker ailelerine 
yardım J>8"'81 tahakkuk ettirilirken, 
mükdleflerin kazanç beyanname -
hri, maaş vaziyedcri ve emlik ver
~ esas tuhrlacaktır. 

Bu :suretle :'lim<liye kadaT ban 
9•mtlcıde yanlış hir şe'kildc ayrı ay
rJ •apılan tahalckuldaT tashih oluna
caktır. 

kendi kendisine: Baknlım bu fikri {Arkası .,., 
neymiş). diye söylendi ve gözleri İbrahim tJ, .. 
şu satırlara takıldı: •••••••••••••••••••••••••••••••··········· ; 

«Cinslerin menşei ve tabii ısta- B2 randevu evi baııl 
fanın oynadığı Tol.. hakkında bazı Beyoğ'lund!l. Eleni isminde ~ 
tasavvurlarım var . . • » Ne~ ••• Ne? ... vucu bir lmdının evi basıiaJS> 
Darwin, A. R. Vallace·ın ı<bu dü- den Nebahat, Bakiye, Naıme. 
ıünoekrimi, bundan evvelki tf!zle- adlarında 4 kadın bulumntı-'tııf 
rimi hüsnü telakki eden Lyeff e ((ar- Randnııculnk yaptlğı deliller 
zedilmekle kafi ~erececle tavık ve bit göriilen Elenl adlij'eye ıesJ 
ehemmivetli bulduilu tlllcdirde çok dilmiŞtir. _-/ 
aevinece.ğimıı diye biten uz.un ve ;;,!: 
mufassal mektu'bunu ait~r ağır ve ız- ( T ı y AT R Q LA~ 

Olu ht b 
tırabla olcudu. Fal-at hıç renle ver· l / 

namma sa 6 Of Ç medi. Kağıdı tutan elleri titremedi . ~ 

d• ı bile. Her şeye ortak olan lcarısmı da ·ı Şehir Tl.Y 0~ sene 1 yapmısıar çağırmadı. Yalnız gözlerini vumdu Tepebtl.$1Ddada 

1 inci ağırceza mahkemesinde v.e )~vık oeklm~yaralı: uğradığı ce.znyı Akşam =10,sD 
görülmekte olan biT eahtekarhk da- sınesıne ç tL ı, vası dün ne'tice1enmiştir. Biitün lhülvaları uçmuş, ömrunu A P T A W1 ,, 

Suçlu Ali Haydar 
1
.le arkada•ı Ö- verdiği çalısma!!ı bir anda vo'k olup . . .- Son haf. j;,.s:1 

~ gitmiı1ti. Ta uzaklardan gelen bit IsttklAl caddesınde IComodıd" 
mer Lutfi haklanndaki iddiaya gö- ses WaUace'ın sesi onu mnhv ve Aqam saat 20,30 .. 
Te, Sava isminde öhnüş bir adam • 'Y' 11 ,_ Paşa Hazretleri harab etmişti. Zira '" a acc. ıınaçıK-. 
namına ıahte bir borç aenedi yap- l D • 11 d san hatta dobra biT ses e arwin in yı ar ır - - __./ 
m.,lar. Savacfan alncaltlı ı0Jdukil- üzerinde emele. verdiği fakat nt-~rey l 
rını iddia ederek, ölnün aileaine mü Yemediği na:r~rivcyi tam ve mükcm- ,. Doktor 1. Zati QgS 
racaat etmişlerdir. Fakat, aahte iı mel bir 'JelnJcle ortava koymustu.. 1r 
meydana ı;ılı:mııı ve suçlular adü - Oarwin Jcalhini yoklndı. Yencıtn Belediye ta~datı mtı1l 
yeye verilmişlerdir. kendisini Vl"nen talcihinr. knrsı hic hanesinde öğleden sonra tp~ 

l .inci ağırcc.za mahkemesi uzun bir n!"f ..... t. kıskanr1•1< duvmndı~nı 1annı !t:abol eder. f' 
müddet devam eden muhakeme ao- anladı. Bir an jçin bile olsa, hakcası / 
nund~ • .saçu ddillerile sabit gömıÜJ- --------------------------__., 
tür. Her ıiki auçlunuıı da 3 er 41ene 
müddetle hapislerine karar veril • 
miştir. 

Eminönü Halkev.inde kon.aer 
ve temsil 

,. ŞARK SiNEMASI 
( Ec:ki Ekler ) 

Bu alqam, Tam 9 da BOYUK CALA M"üsam~ile 
SİNEMANIN VÜCUDA CETIRDl~ EN FEVKALADt 

~:::~~x!!,= ARABACININKiZı DUNYAŞK~ 
cırkestra.sı profesör Seyfettin A.sal'uı 

kla.rooinde Evinm alonUDıda bir ton_ (Aşk ve Hayal) 
şer verecek\iı'. 

fittnini -"'öısterecektir. 
- 2 - 19/111941 Pazar aqamı sa.at • 
:10 de Dr. ihsruı Şükrü Ak.sel (Spor;m Meşhur Kils Edibi AL.'\KSA~"DR PUŞKİN'in Romarund2l11• 
bünye ~ karakterle alAkası) mcv _ Oyn&~ar: REiNRİCll GEORG.E ~ DİLDE .K~HL t]Oı) 
zuunda bir tonferans verecek ~ tem Ba Siiper Film. BALALAYKAL!Utl. çıôAN nıt)zıliı, ŞAG v 
sil ştibeın!z (Hi.!sei Şnyill.) piyesini DANSLARI ile C:wlandml:ı.o Çar Rusyıw.ıun göıler kıım:ı.şt~.'~s" 
...._~., ec1--.... ·r caz ba.ya.tııuıı UlhlikeJt'!rine maruz kalA.n ve Husa.r Subayı ~" 
~'""" 1..-...-...... .. ı . "--• DU~ :n,<:JY" 

Bu ..mı.ser ve toplantı.ye. gelmek nin sahte vaitlcrine kanıp sukut eden basit ve g~ • ,. 

iSt"yenler·n giriş kartlannı büromlll.. feci ~esidir. lı 
d~ aım~arı rica olunur. Numaralı yerlerinizi önceden tedarik ediniz. 
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• 
SON POSTA 

Askeri 
vaziyet 

.. 1 

un 1 

S.yfa 

Hadiaeler 1 
CBaştarafı 1 inci ~avf:ıtla) 

Üçler ittifakı nktoluntluğu ZAman 
~e daha sonra muhtelif 'Vcsileletle 
:r:~h ~lrtieğe çalıştık ki bu ittifak 
Bırleşık Amerikayı ne Jngiftereye 
~e ne Cle liattn Çine harb malze -
~esi vem1ekten menedemiyec,.k -
tir; bilakis Amcrikadıt, Jngiltere Ue 
tam bir iş birliği temin etmek hu -
ııu~undn henüz tereddüd edenlerin\ 
Ç,ogunu hu i~ birli~~ lehine meylet -
tır:cektir. Filvaki Uçler ittifakı Bir
le ık Aınerikft ile lngiltf"Yeyi birbir
lerine daha Eiyade kayna§tmnaya 
Yararnı hr. 

Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 
arasında neler gördüm? 

Röportajı yapan : Nusret Safa Coşkun 
-12-

0çuncU gece ve netice 
Bu ittlfak esas itibarile Birleşik Haşerat yuvalarında üçüncü gü-

Atnerikanın ' Mihver de~letlerine nün gündüzünü, müşterileri etyrek 
~~r"ı harbe girmesini menettn('k r ka~"'.clerde, kon~~alara kulak mi
ıçındi: çünkü Atnerikanın Mihver safin olarak geçırdun. Bu konu~ 
dev]t<tletine kar~ı hnrbctmeııi Ja -ı malarda ed.incliğ.im ~~t~.halan, ~azı• 
Ponyayı da ona karşı otomatik bir ına ba!l~rken bır huku~ h~lın~e 
surette harbe sokaca1<tı. Fakat Bir- arzetmi~tim. Aralarında uç gun uc;. 
leşik Amerikanın Mihver devletle- gece kaldığım cemiyet eürgünlerinit. 
ri_ne karşı harbe s;irmesi ~mdilik ha- pek ç?.~ ııu~l:ınn~ c~miyetfi 

ET MC:SELESÜ ----------
.. ı - Senin aklınn gelmediyee Meraklı o eldi: 1 

- Gene et meselesi meralt et- aöyliyeyimı 
tim. ' V k h D « ara ı mi ri vefayı kim 0 

edi, Yli~ilne baktım: 
1 
kim dinleri» 

- Ben aana her zaman etliye - Gazeli. mısraı bırııl= ta sen 
ail~l~ye karıırua, diya tembih etmez havadisi okuyup bitir. 
nuyım) Okudu: 

- Orası 8yle amma, ne yapa- <ıEı.velki günkü hayvan bor 
yım çenem durmuyor ltan•ıvcrı"yo- fiatl b. h f l 
1' G ] h "' arı ır a ta evve ine niabe 
um

1 
• e §U avidisi beraber oku- f 1 d K ya un. ..az .a. ır. . omiıyonculaı kar yağ 

gı ıçın fıatların yükseldiğini sôy 
Ok:d~: oku, hen dinlerim. miıler. Halbuki bu koyunlıır on 

evvel f11tanbula getirilmiıı o1anl 
(ıBelediye lktıaad Müdürlüğü dır.» 

murakıblarile belediye nılifelttiıleri O sustu, ben <le susuyordu 
d~n oe~rimizdcki k&Sabları umumi Sordu: 
hır tefttıten ı:eçırmiılcr ve hayvan t - Merak ettim, gene sustun. 
b?rsas~n?a aynklnn aahıı liatının olmazsa, fıkra l'Öy]c•eydin. 
bır mıslınden fozlR fiatln et ııatan - Nasıl bir fıkra il 
k.a!llablnr. hakkında ceza znptı tan- _-:- Benim aklıma geldi, sö"liY 
zım etmiı1erdi:." ccgım. 

- Mükemmel bir j,, cezayı ve- - Söyle. 
rir, akıJları baılarına Relir. Bir daha b' "t1amın hiri ev yaptırn,.-.ı.mı 
böyle ıeyler yapmaz.lar~ ır a Fa} la fiatta mutabık ı almı 

Öyl d• lar, kalfa ;.,cıaata ba fıyP ~ı rru-
- e ıyoraun amma merak b. . r ( 1 fi . . ... 

ettim. Sakın bu ceza onların bir MIS ı a.ı d ıat ıstemı:ı. Ad 
miıli fnzla finttan k.luzandıklarının şaşırmıHş. . • 
yüzde biri hnttn d h 1 - anı senınle pazarlıkta 
B .. ] ' . 8 8 azı 0 maa;.ı. tabık kalmıştık. 

oy e cezayı ınıan kazancının ze- O . . 
katı olarıık ta v • d emış, kalfa ce\'ab vermış: 

hıs rnevzuu olamaz<!ı Çünkü onun hataeı yuzunden ışlemışlerdı ve ge
h~va ve kara ordul ; 1 böyle bir 1 ne ayni. ~atanın nc:~icesi olara~ ~e
mildahaleyi müe sir kılacak mahi -1 va:n ettınyorlar. $uphe yok kı, ıç• 
Yett4! değildiler. Bu sebe1>le s· .. ı '1< lerindc doğuşta? suç işlemeiie irn
Am"tilı:anın harbe gİmıesi, onun dadlı pek çok ınsan var. Me.,hur 
dC"niz. hava ve ka .. a teslihat prog - Lombro:r:onun dediği gibi, belki su• 
rarrıla"ı nihay"te ermt'dcn, yani ~u,. suçlun~n kendisinde bul.ıınan 
1942 yılından evvr1. dücıünülemez- amıller dogurmal.:tııdır, bazı kımse
tli. n ""mnna kadar isr.. Birleş;k A- f .. r belki yaradılıtta rniicrin•dir. Fa
rnerika, Üçler ittHrıkı mucibince kat bunlar bir ınC"m!ckctte taburlar 
Jnno'l"ayı k,.ndi 0 J,.vhinde hıubel t·~kil edecek kadar tok ~ll'lmazlar. Gayri' ihtiyari sordum: ı nokta, geceleyenlerin umumiyetle 
tahr:ı. ,.tmcden. ln(!!iltercye uçak, Jhkaç yazı evvel anlııttıgım, le$a- - Bi% de soyunupta mı girece- genç olu,Jariydi. İçlerinde çocuk 

em e.. Ö 1 .. b 
- Hele sen okumaya devam et gU -b .Z e Bll~mdado gunb aşka bu 
Okudu: • n a., .. a. a.,; a ı su nsmııı, bi 

çok hasar varmır. 
«Kasablar karai'la§tınlan fiatlara - Benim lstaftbuMa yaptıraca top, •ifllh harb ve ticatet gemisi 

1 
düfcn ııuç i~liyen. hapishaneden çık- gız. yaıta denecek olanlar da vardı. 

Verf"hi!irdi: tıktan sonra sırf «!tlbıkalın olduı!u - Uzun zaman kalmak iç.in bu Rehberimin bunlar hakkında ver 
f~te şimali Amerika, bu vaziyet- ~çin hiftün ka;ı;'~r vii7ilne. kapandı- lazıml diği izahatı yazabilmek için çok Te-

ten ve Üçler ittifakının ona ver _ ~ı~clan aereerılıği nıccbun meeldc - Bu da benim işime gelmez. alist ohnak icab ediyor. Bu da ka
?1"kte olduğu imkanlardan azami ıthhaz etm:k ... ~or~.n?_a kalan. s:e~ç Şöyle kapıdan bakamaz mıyız) lemin ve gazete sütununun kaldıra-
ıstifade ed k ,,,."md" b'r taraftan ad,...,, g5zun•ı7.un onune getınmz. - Bir deneriz bey ağabeyciğimf. mıyacağı ıtldette bir hareket olacak. 
1 ere ' ı ı ı 1 R d d .. • d V•Jd' H d S .. ,_ k ngilte eye verilmesi mümkün olan · n a a~ o~~!tan aenıen e~ı ır. amam g~~e ~-.ıı~~aın .an sonra a- ıcaga ve .ıı:o uya uzun müddet 
Şf'yl·r· · d"d .. d·- Mad•mkı, bu ışı b~cer,.memenm ız- çılıyormuş •. ıunduzun bır pazar ha- tahammül edemedim. 

~ ı ~mı ı -n veJT'lcge ve ıger . 1 k · ı· · 
clhett" h b •· · h b • tırnbı içindedır: su halde nasıl olur mamı o nra ış ıyor, geceleyın pey- Çıktık. 

n ar :ıanııvtını ve ar ıs- lih" k" b" . k 1 . d k' .. ··ı . ı_ ld 1 A k ) k tihsalitı h dl k d • da ona. sen ta ı ıne us, ta ıat Sl"nı 1 e erın e ı ortu en ga ırı ıyor ve rtı serseri er oloniai arasında 
ı nı son ıı ere a ar, m - 1 h lk • b" 1 k 1 .. b. . fi h • h 1· . . • d•v· • xi"af ettirıneS!e cafı!lllaktadır Bun- höv ,. a etmı!I, O)' e a maga ır gece mısa r anesı a ıne getın- geçır ıgım üç gün üc Recelik misn _ 
dan rn•k•ad 1 'it el. · mahkumsun diyehiliri1. Ceza nan- liyormuş.. vakıa hamamın ~ecele - firet sona er~iş bulunuyordu. 

.. o , ngı ereve yar ım ım- "h" .. • ·ı · •ı · . B · d 
kanl<>rını en son der~Jcre çıkar _ riveleri ara:~ncla mu ~m ı:ı:'~:V~." o- y~n se~serı enn ~;cametıne ta ~ıs e • enı ca deye kadar tesy:i eden 
rnak olduğu gibi hi7.zat BirleEik A- lan sosyolo1ık mcktebın goruşu bu- dılmesı, muhtelıf bakımlardan ho1 I gece hırsızı dostuma teşekkür ede _ 
fnf.'rika için em"ali görülmemi" bü- rnda ç.?k gijz~l !eba~z. edi~·or. S~- g~rül~üy~nn .. uş ise de. hamamcı. tek ayrıl~rken o: . 
Yük bir donanmn ilı- biiyük birer çu • dogurnn amıller ıçtımaı muhıt- ~~du~l~rı ~~ra~a.~ Pf'~ ... mahdud "-.... Agah.ey dedı .. her şeyi gör • 
kara ''e hava ordulan vınatmaktır. tedrr. muııten ıle, ışı yurutemedıgınden vn dun owendın. Yalnız biri lcnldı. 

Fak • B' 1 'k A 'k L b 1 Benim üç günde tcsndüf ettii'Hm ziyeti idareye mecbur oluyormuş.. Merakla sordum: 
P ır eşı merı a, nar ea- b'" .. '] d"f• ] l G b kl k 1· d N d. nayi v h 1. t d ulun sersen er tesa u 1 suç u ar ece yansını e .ı.-me azım ı. - e ır o) .. 
e ma su tt ını en son ere - .. . d d. · · h · b • 1 G b • le h 1 d B f 1 

~"lere çıkaıttnak lngiltereye istedi- zun:ılrdesınh. en ı ~e cemıyhetııı lıç ır l enke Kır 50 11.!!erat yuva a~ını o-, u se er ye ek cebinden küçük 
gi kadar uçak, :silah ve gemi ver _ şekı e . !mayesıne n:ınz ar ... ? .ma- astı . ose .btuılarındn ccteyan c- bir paket çıkardı: 
m"k imkanlarını elde etti~i takdir- j dık~an ıçı'? d~ suc~ ıs~emegı ıtıyad den .e~rar.~n~z a.Iım satım muame - - Eroin çekmedin .. şu metedin 
de bile, fngiltere bunları ııatın al-, h~lın: ~ehrmışlerdı. [ l Dahil ge- lelerını gozetledık (•) Zanneder - de ne olduğunu öSP-en~ne .. 
rnak için dolara malik olmadığın - nış bır ızah ~oluna sapmağı kendi 1 cıem, ~at gecenin birini bulmuştu. - O eksik knlsın, dedim •. bana 
~a_.n ve kredi usulü ileride bazı ih- hesabıma dogru bulmuyorum. Ne Rehberım: ~elmez .. 
tıl<t~latla tadsızlıklara sebebiyet ve- demek istediğim açıktır. Bu da bir - Artık gidelim! Arkamda enlere nn bir alem bı-
reb!leceV.inden, Amerika cümhur _ tecılcilat meselesi.. Dedi.. rakmışhm. Fakat iğrenerek kor -
~~~z:vc hJ•kGrnctl ngi tereye ve te- İmralı adasının müsbet neticele- Birçok zifiri \a"a"lık sokaklat karnk, ndret edc:relc değil, ~cıya -
harb e d u nya~ .diğer -rıem],..ketlere rindcn sonra ne ~apmalı dive ddHI, <Yectik. köoıeler ~ı"nldık. işte bir rak .. Onların günahkiir oluşunda ce-

~öke etfi•a1tmıyo.~lka___r~, Son günletde ğım evle, Bağdadı eu basmasının n 
e rar at an Yü BCJtr'ocye ba§la- alakası var. 
nuılardn.n N r.· d " O - e aı.s~usı var a soz. mü 
So d ~mtu, ben de 8tıf1Uyordum. Evin duvarları bağdadi olacak. 

1 
u • Bağdadı su basmca tabii oJarn 

- Merak ettiın, gene autıtan) inşaat fiatlan da arttı.» 
- Hiç austurn. Gidiyordu. kapıyı açarken biT 
- Bir mısra olsun söyleseydin. kere daha döndü: 
- Haneden gazlc mi okuya.. - Merak ettim, bu işler hep 

caltbm "> böyle bozuk düzen mi devam ede-
- Öyle bir mıara 9Ciyliyebilirdin cek) 

Jti haticden gazel olmazdı. 
- Benim alcl.ma gelmedi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? --, ----
Volkan yamnda şehir Çizgili 

iki insanın 
parmak izleri 
nasıl birbirinden 
ayn oluTSa, Zebr 
denilen hayvnn
lann da biti
nın çizgileri di

hayvan 

ğerinin çizgile-~ 
ha e . e.~da~ ıçın muhtac olduk lan yapılacak işe bnşlamalıyız, diye dü- hamamın önündeyiz. miyetin ortnklığını düşünerek, Ü7.Ü _ 
"r şeyı o unr ·ı ·· ı· · H d · h · h H 1 k rarlaştırmı .... mu,.tı,. venneği ka· şunme ıyız. emen e ış~. ~?ıs a- arr amm m80Z8r;lSI ere .. uç~ru,?1 kenr.rlanna yakla -

rinden muhakkak ayrı şekildedir. --------------................ -.........._.. ___ .. _ 
b'k h ştır. Ancak bu karan tat- nelerden başlamalıyız. Çunk11y ha- şanlara elımızi uzatmadığımız için 

ı .sa asına kovahilrne.k İçin hiikG- pishanelerimiz birer ısfnh müessese- Küçük ve dar bir kapı bi7.İ ha • ıztıral, duyarak .. hali\ bu i!İ P.hem-
ko~ın ~u babdn Birlec:ik Amerika si olmaktan çol.: uzaktırlar. " mamın oldukça geniş antresine bı- miyetile mütenıısib bir şekilde ele 
h l greııne tevdi ettiği kanu lilVİ- Mukadderatın boynuna taktıgı raktı. Görünürlerde kimse yok. Reh almadığımızı hatırlayıp endişe ede-

n llrının tasvibi lim~dı c·· '"!'·- bir halkn ile hapishaneye sürüklenen berim: rek .. 
Yor •-· h b - r. oru u b. d··r· 1 h · h d b. H • · d 1 1 A k d Ki, ar in ınukaddc tı _ ır tcşa u ı auç u, apıs ane en ıt - epsı ıçer e er r nmdn cemiyet sürgünlerin _ 
ı·a _Birlr'1k Amerika ko:;resini:bu takım kötü huylar, adet~~r .alarıık Dedi. den mürı-kkeb bir illern bırakmıs -

1 

ai\Yıh~lar icar ısında Feçeceği. kabul. çılcı~o:. Bu kadar _da ?cgıl, bır ç~k- Bizi süzen ve bilha&11a bana dik- t!m. Bu al-..... in tetkikini, adliyecile-
;J~rnı kabul ve esaslı surette tadil lan ıçın artık ccmıyctın orasına gır- katle bakan tellak kılıklı bir adama nmıze. polisİMiz .. v~.. ictimaiyat • 

Rıbı hareket tarzına bağlı bulun - n:ek ~mkanları. kalma~!ğınd~n ?iç da: çılnrımızn lmakıvonım 
lllaktadır. bu alaka ve hnnayc ı:tonnedıklenn- - Yabancı yok .• diye teminat B 1 T T f 

Uyihal h d den dolayı yeni bir ıeraerilik devri verdi .. ic;erde birini arayaca~ız. 
hernrnı'y t ~rın 8d~l~eln vkeyba lued~l - açılıyor. Alalmdnrlan hu mevzu et- Hamamın iç kapısını açtık. Ke - Nuaret Safa Cotkun 

e sız ta ı at a a u ı - f d k h 1 .. d h h ı h N t llleleri h ı· d 1 .1 I 1 ra ın a ço assas o maga avet c- ri bir icoku genzimi, ze ir i gaz a- o : 
d .. a ın e ngı tere, ve an aşı - d' B' .. dd t 1 f bul !inde fı•kıran bir duman gözlerimi Yazımda anlattığım qhaaın ha -
Ç~gına göre hatta Yunanistan ve ryl~ı:u?1· ıbr mk ul 1 e evvJ e . alta? d .,, 

«Trabzon» da bayan «H. H. » e: 
- Şivenin bir kusur teşkil edebi

leceğine İnanmıyorum, bence her bi 
rinin kendisine mahsus bir hususi -
yeti, bir güzelliği, hatta aksi şive
ye malik olnn üze:ine derin bir ca~ 
zihesi vardır. Hem dikkat etmiyor 
musunuz) 11Şive» denilen şey de 
kalmamağa başladı. 

g?~~· Bunun önüne na!ll geçe -
bılirıunız) Hayat tarzınızı bilmiyo -
rum, yol göstermekten acizim, fa -
kat nihayet mazi kocanızın bilmedi
ği şey de d~ğildir. Mecburiyet ha -
linde: 

ın b"ıl A 'k d h ) po ısının ea ı a ı arı yo ış erın e yakh. rmdığı kahvelerden 6 numaralınnı 
d k e men a an mu tac o - 1 le t ı_L.. .. • ... • G 1 · • t " "d d M B h · · d b. tı Iarı L b I l . . b d J ça rştırma eşeDDuaune gcçtigını öz enmın yanması geçınce gor ı are e en • a a ıamın e ır ıa-
1 · nar ma zeme ennı, e e • t k B • · _ı h 1 b' d"ğü 'dd 'bt• Bu hıstan mektub 1J.ldım. Bu '-ahve ... _ "rıni d l I d" 

1
.. •. yazmış ı . u ıf1n oa a e1aı ı ır u m manzara r.ı en gan ı. - .ıı: -

l"rıelcsi~t aröda .• te ıyeye "luzuml bf!lor - sutett,. on;canize edilmem çok !-ay- nu size nası] anlatmalıyım) hibi, cidden güzel ve etraflı yazdığı 
cett) ;ı. unc; ~uretı e a a 1 e - dalı olAcafcttr. Göbek taşı bir et yığını halinde mektubda, yazımı.1 arasında kahve 
l:u erdır. Bu, 1ngiltere için yalnız 8. h Al · buhınuvordu. YatAnların başlan ne- ıinin de isminin ~eçtiğini ıöyliye -
leb~uluş değil, ayni ı:amanda ga • r amam emı rede, avaklan nereve giımi~. koJlırn rek, filhakika bu tip intanlann kah-
gü şansı dC"me1c.tir. İngiltere bu - Şimdi size auo gecenin intıbala- ne tarafta b-lli d~l . f\detıı. birbir- vesinde banndığını, fakat asliı ero -
u \ı8skere değil silaha ve bilhassa rını anlatayım: lerine kenetlenmi, gibiydiler. in vesaire ku1lanmalarına müsnade 
le ça a Remiye muhtaçtrr. Amerikan Gece hımzı rehberim: Hamamın dört tarafında. hal - etmediğini yazıyor. Ben bu şnhsın 
b~JCre3i Ru7.Veltin lôyihalarını ka- _ Bu akpm reni hamama götü- vetlerlnde yüze yakın insan aeril - kahvesine uğrııdığımı hatırlıyamı -
ter" v"' tasdik ettiği takdirde fngil- receğim bey ağabey dedi .• Bazıları- mi~ yatıvordu. Hepsi taelrmn i;7 .. - yorum. Kendisinin tarif ettiği kah -
C>İcl thnanyaya karşı az zamanda mız da geceyi hamamda geçirirler. rine boylu boyunr-1\ uzanmışlardı. ve bana yabancı g!'!)di. Yazımda 
c:"k ır hava tcfevvuku elde ede - Görülecek bir yerdir. Arka üstü yatıp, ellerini baııının al· da 6 numaralı kahve diye lıir ka • 
di t ıre bununla hıuhin talihini ken- tına yastık yapmış. gözleri kubbe - yıd yoktur. binaenaleyh 6 numata-

L~rafına çevirecektir. <*> Meşhur cemcı Ferri guçluları nin deliklerinde, sigaralanndan de- Jı kahve sahibi müsterih olabilir. 
Aın n~hnların kabulü fngiltcreye, .,öyle ta.mil eder: Doğufta .suçlular, rin nefesler çekenlt!rde pek çoktu. Bu miin.ıısehetle hakkımda ku11an
ki k:.rı~adan hir nıikdar yeni ve es- ihtiras1 suçlular, mecnun sUÇ'lular, Burada nazarı dikkatimi celh~en dığı tcveccühkar r.{imlelere de te • 
dece~~u.k. harh gemileri de temin e- tesadört suçlular, ftiyadt suçlular. Be. telıtkür etmek vazifemdir. 
trıi t~n•ıw;ın bu~larla onun ticaret ge- ntm görd;;~r."11 son {ki smıftandı. [*l Esrar, eroin piyasası.. Nu - !a - Co 
1rıgilt 81 zayıatı az.almış olacaktır. c - gazeteleri, mecmuaları ve kitabları 
~af .ere geçen harbde olduğu gibi tSon Posta,nın edebi romanı: 62 seçiyorum. Hergün elimde ona yeni 
lüı:~ ;.emi~ için muhtac olduğu 100 ~.,.....___ bir fCY götürüyorum, onu meşgul 
teslih n .1~ hır kara ordusunu süratle - ,...... ~ Ac • -ıa etmeğc. ona kendini unutturabile-
l"rıuhta •çın d: ~i.~IC4ik . AmerikaJ'..a ~K cek bir şey bulmağa çalışıyorum. 
}'iha.ı Çtır. Goruluyor kı Ruzvelt la-~ } ! Maalesef henüz buna tamamile mu· 
1112; t1~~n kongrece ele kRbulü yal- . ./ ynonmo ı vaffak olamadım. Selim gazetelere 
(Hl, a~~ı:ız teslihdat mi esclelerini de- şöyle bir göz gezdirivor, tesimlere 
flliişkiill ~~mıın a ngilterede para kayıdeı7.ca bakıyor, kiteblan oku-

etını de h il d" N kled n • Muazzez. T ahı "n Berkand k • · z· k ... F" akat .. h a e ıyor. d- ...ı: a e • ma ıstemıyor. ıyanı yo anne, 
R'trıiz fup e yoktur ki. bu car Ben bu kadar ne.fis süt- komedilere aldınş bile etmiyor. Be- bir g\in elbette onun aklına ve his· 
lind şeyler, layihaların kabulü ha- bi yere nim kalbim ümidle doludur, bunu sine ~den yolu bulftcağım. Şimdi-

e •ad b 1 )u" kahve yapan r di!nı· ece i kuvve hal ve tesviye .. rümde rnılamarrwıtım. Çok def.a hiçbir kuvvetin aHmesine imkan ta- lik, elimdeki paketleri açıp içinde-
lttc ol~ ~luyorlar. İngilterenin, .. muh om. arkaclaşun.lo birlikte buraya ga- savvur edemiyorum, çünkü bana bu kileri kocama veıdiğim 7'.aman, Ha· 
RÖtdü w .~HU . har:b vasıtalannı lüzum Yd~ ve karıı kar neş' eli bir emniyeti veren yalnız hislerim de- lide hanımın gözleri öfke ile pa .. lı-
rı.lrı.bı'l gu .rn.d,.darlarda olarak bilfiil ıyor b" · ;7if, ayni zamanda oözlermidir. Sc· yor, Selimin dudaklarından terbi-
ı rn '-ahvaltı ediyoruz. ya.. ızı?I ... P 
oir .. esı ıçın iae bittabi aradan -" d sofra batıııda , kımsenın lim ietediği kndar iradesiz, uyuşuk yeli ve nazik bfr te~ekkür kelimesi 
)• .. aman "'" · 1. d ç.·· k"' e --'- h 1 f _ı k 1 Y 1 kJ a"ihat ._:çmeaı azım ır. un u ev .. ,_ L" alı'dcm- ve tunan n&ta o sun, onun etra ını nö ü uy" or. anız, c:ice er<len ho _ 
ı_ J a k t-'----88U .. m ettigi yo-.. ~ayı.ov ıt11l rın abulü ile birçok fahri- CU<:O k 1 k saran iki ka.dın, i3tedikleri kadat !andığını ve etrafında daima cicek 

r tad'l l h atabakıcı birkae c ıme on~· 1 t:ib-1 b· 1 veya tevsi oluoacaklan e a b "k·I ha zavallı zayıf ruhlu genci telkinleri- bulundurmak istediğini hissediyo· • ır k f lar amma u mu a emeye • ırı•~ l ço abril..·1tlar da yeniden şuyor h 5 ı· · ·· 'd le, aca.vib tarzı tedavilerile hırpala- tum. Bunu bana doğrudan do:7ruva 
1 .... o u '- L!m olan mevzu ep .e ımı.n u.m.' • .., 
81,. b" .. nrnaıt ihtiyac.ındadırlar. ~ ziyeti Halbukı Sdım ıyıle- sınlar, Selimin gençliği hir gün bü- söylemedi amma annesi bir gün a-

ta buuhtun ~unlardan güniin ve hat- sız vn ... ] b · öz tün hunlara galebe çalacal.:, o eekisi tondaki vazoyu ıılıp götürdügvü za-
1 arb h 1 ı"yor anne. bunu ya nız enım g • k n_ "'at'j 'k.' ın en c emmiyet i ve gibi cevval, sağlam, azim ar ve ınan ÖıKelendiğini ve: 

1. il ~eselesi ç\kmaktadır: leri&z!!rü~:~ bir şüphe. g~liy<>_T: kendisine hakim bir erkek olocnk- - Zaten burada boğuluyorum, 

Vaktile fstanbullunun kendine 
mahsus bir telaffuz şekli, bir şivesi 
vardı, yavaş yavaş bu şive Selanik, 
Jzmir, Bursa şiveleri arasında bir e
rime devresi geçirm~e başladı, bu 
gün eııkl şiveye ant".ak pek mahdud 
muhitlerde ve pek hafif şekilde ras
geJinebilir. 

Araya taraya bulabildiğiniz mah 
zur bundan ibaretse nafile :ıahmet 
etmi$5iniz. 

Bayan «Be» ye: 
ikisini kiıHııııla"tırmamava çalış • 

mak la7Jm. Bövle bir telakinin lco -
canızla arBnı:?:da bir "o~ulduk vap
masından korkarım. Korkanm de .. 
ğil, soğukluk yapocıı1!hnı muhakhk 

ra Halide hanım oğluna getirdiğim 
buketler için bana surat etmekten 
Va7.geçti. Bir aabııh, Beruttan cldı· 
ğım çiçekler kollarım arasında ol
duğu halde merdivenleri çıkarken 
onunla karşılaşbm, beni tepeden 
tırnağa kadnr iyice sü:zdükten son
ra şu sözleri söyledi: 

- Bu kndar fazla çiçek getir
mek lü:rumsu:r:dur. Sert kokuların 
hastaya zararlı olduğunu bilmiyor 
muıunn:z) 

( Göriiyorsunuz vn anne. oğlun
dan bahsederken daima hasta ke
limesini ku llanıvor.) 

Onun bu mütehakkim ve haşin 
sözlerine karşı bermutad tebessüm 
ettim ve onu çileden ~ıkınnn sade 
bir tavırla u cevabı verdim: 

- Memk etmeyiniz efe:ıdinı, 
bunları krndi odnma koya<".a~. 

Bu sözlerimle ondan inti\.ı:ım al· 
mı oldum amma odama ı;elin<"e çi
çekleri koyacak )'rr bu1nmadığım 
için onlan balkondan a cığı atmak 
me<"hurivctind!' kaldım. 

. - Su aebeble şu verlere gitnıiye
lım, demek de mürn'kündür ve kim 
bilir belki de çarelerin en kolayı -
dır. 

Jf 
Bayan «K. C.» ye: 
- E\· kadın doktoruna müraca

at ediniz, bir Avrupa gazetesinde 
Ç?cuğu.n ~neiyetini §ti veya bu oe " 
~ılde inluşaf ettirmek için R'"'belik 
ıl~ haftalarından itibaren tatbik e ... 
~ılecek hir Tejim ke.,ff'dihniş oldu
gunu okumuştum, hakikat mıdır 
d~ğil m~) ~ilmiyorum. Herhald; 
boyle bı! müracaat tatmin eder sa
nınm, eger ilerde büsbütün haya] 
sukutuna uğramaktan korkmazsa • 
nız. 

TEyzE 

yük bir kıymeti vardJT. Bana d~ 
bir düşman nazarile bakan kayna
namdan ve evin içinde bir gölge gi
bi ya amnkta ısrar eden ruh hastam 
kooamdan kaçmak istediğim eaat
lerdc buraya 41tic:n ediyorum. Sakın 
bnnıı danlmayın anneciğim, fakat 
bazı sinirli zamanlarım da olmuym 
değil. Birkaç ıı.y evvelki Nesrinin 
böyle çabucak değişmesine imkan 
var mıdır) Evet aabrı.-diyorurn. Ha
lide hanrmın ağıt, hattil hakaretle 
dolu muamelelerine, kocamın benim 
vnrlığımdan hnberdar değilmiş gibi 

<lrı.lıi J rıhalann kııl>ulü halinde Acaba bu iki kadın, vaı:ıyctı bıl- tır. Buna, güneşi ftÖrdüğüme inan. bir de' p:özleıime 7.evk veren bu ri
~e.rı h n~ıltere, acaba bütün Ameri- hnssa karanlık ve fena göetc.r"!ekle dıiım kadar inanıyorum. cr,k),.ri de götüriirseniz büsbütün 
1"ıııı.r ~r: sınai hazırbklarının tamam k k ••. Kahvaltıdan &onra, bir kitabcıya çıldıracağım. 

"'" f b-"l__- 1 h 1 rl benim ümidimi ırmn mı. ı ..... y .. or· 
• l"UUl ve ima at nne e n lar' D-··hude zahmet, Narin boyle uğrayıp Selimin lıOfUna gidebilecek Dediğini işittim. O günden aon-

(DeTI&DU 7 DCi say!ada) r UCJ 

Biraz evvel sh:e küçücük odam
dan bahsetmiştim anne. Bu snlcin 
kö§enin benim nnzanmda çok bü· 

uzak tııvırlarına tahammül ediyo
rum amma bazı günler naabım ba
na hakim oluyor ve iradem snrsılı
yor. Eskiden olsa, bövlc anlnnmda 
bir şeyler kırar, birisile kavga eder, 
mutlaka haricde~ görülecek b'r a
sabiyet göııterirdim. Simdi sadece 
odnma sığınıyonım, balkonun kapı
sına başımı daynyarnk Allahın muh
tetıem dağlarına uzun uzun bakıyo
rum. 

(Arkası var) 



• 
SON POSTA 

(Memleket Ba berleri] 'l'etkikler 
llazlJltde 

Tokı d parti mDfetti'i 
flh rden ayrıldı 

Tokad (Huaust) - C. H. P. in
tihabatı münaaebetile tehrimize sel 
mit olan Parti Müfettifi ve Kan 
meb'1nu Zihni Orhun Ankaraya ha
reket etnıitlercür. 

Diğer tarahan inhisarlar Müfet
titi Mehmed Ali tehitlerde bulun -
mak üzere şehrimize ırelmiftir. 

Orgutde orduya 
kışlık hediye teberruu 

1 Eskişehir madenleri IKuşadasında 
Beden terbiyesi ve 

diler spor Liiletaşı madeni ile iktifa eden Eskişehir 17 
f aaligeti arttı 

CBqtaralı ! net sarlada) mal garbında Birmanya, prk ve ... 
bur etti. Ton kin, ancak 1884 yılan- mal tarlunda F ransaz Hindi Çiniair 
da Fransamn himayesine girdi. La- cenubundan Britanya Malaya ba
oe, yıllarca devam eden bir müca- lunmaktadır. 
deleden sonra l 89j senesinde Siyamın araziai. 31 S bin kilo 
Franaaya teslim oldu. metre murabbaı; nüfuıu iM 

F ranaa ile Siyam araıında imza- 14. 9 7 6.000 dir. Siyamın merkezi 
lanan 1904 ve 190 7 muahedeleri Bangkok ,ehridir. 
mucibince, F ranaa Siyamdan Bat- Siyam. zahiren müstakil bu 
tambang ve Siem-Peap mıntakala- krallıktır. Fakat hakikatte, Jn...;•:
rını aldı. ·-..·'"" Fransız ve Japon aermayelerinİD 

1 O Nisan ? 8Q8 yılında, Franaa 'kontrolu altındadır. 1932 yılına ka
ile Çin arasında yapılan bır anlat- dar Siyam mutlalüyetle idare edil _ 
~a n~nde, Fr_ansa. CuvaDMJvan mekte idi. Fakat bu tarihte vuluı
limanı ~ buna ~ıd lıinterlindı 9~ bulan bir hanedan değiımeai netice-
aene mudde~le lı:ıraladı. · d 1 ._ • L ı_L Hindi r:-:-!.... _.__.. :."L f'la • • aan e mem e&ette meırutı &ral&UL 

...---. _._.,,... ~11ım7fti 1 ihdas edildi. 
Hindi Çini, Büyük Okyan11na Zahir·ı ı'stı'kl"''n v 5· 

_ı_ "h" b" !!L au e ragmen ıyam. 
ços: mu ım ar strate, ... rol oyna- ı bir müıtemlekeden ba~ka bir şey 
~ak~~dır. Bundan m~ada .. Hindi Çi- değildir. Siyamın gerek maliyesi. 
nı, dunyanın en 7.engın muatemleke- gerekse pmendiferleri ecneb' d v-
lerinden biridir. Hindi Çini de (bil- Jetlerin kontrolu altındadır 

1 
e 

hassa To?.ki?.~~) aened~. 2 milyon 1929 yılıncln yapılan ist~tistikle-
ton taş kom~ru ~ide edılır. re nazaran Siyam halkının % 84 ii 

. Lao~a, 11ımalı Annam ve To~- ziraatle; % 1, 1 i balıkçılıkla meş
kinde çınk~, kur~~~· kalay, denıır, guldür. Memleketteki iKi nisbeti 
bakır, boksıt ve dıger madenler el- ancak % 2 19 dur 
de edilmektedir. Si ' • . 

Hindi Çini kereste bakımından da . . ~mı~ 9 ~~llıda9 39 zıralatd maS~sulü 
zengindir. Hindi Çininin 31 mil on p~çı;ır. yı ın a . :.vam 
h k l lc: b . h l la y arazının 8. 767.559 akr pmnçle 

e tar ı ır sa ası orman ar .lı:ap- d G · il · · d • 
lıdır. Bu ormanlann içinde. k'alite ~hzİ u.ed·İne aynı yı ar ıçın he İ-
itibarile çok kıymetli ağaçlar da ~ 5sa25 473 tı en tutpır:_nç ~.:ı·ma su u 
mevcuddur. -r. • on maııtta ıoı. 

Son zamanlar-:la Hlndı Onide Siyamda birç-:>k kıymetli maden-
artan bir niııbetle kauçuk iatibaal e- ler de mevcuddar: Kalay, mika, tat 
dilmektedir. Mesela 1939 yılında k&ııürii, demir, Imrtan. çinko 'bun-
60 bin ton kauçuk istihsal edilmişti. lann en başta gelenidir. Siyamda 

Fransız Hindi Çinisinin başlıca pek çok bambo aiaca buhınmakta
ziraat mahsulü pirinçtir. Pirinç, dır. Siyamın dış ticaretinin " 80 ıi 
memleketin ihracatında birinci mev- Bangkotc Taarta1111e yapılır. 
kii işgal etmektedir. 1918 yılmda Siyamın drt ticaretinde en mü-
1. 053. 998 ton pirinç ihraç edil- hinı rol oynıyan deYletlerdeu !>id 
miatir. Japonya, diieri lngilteredir. Siyam, 

Siy .... naad bir memlNettir? Japonyanm cenltba doğra inkişaf 
Şimdiki imıi Tai olan Siyam, yolu üzerinde bulunduğu İçin h~ 

Hindi Cini ve Malaka yanmadala- an bir iatill tehlikesine maruzdur. 
nnda kiindir. Siyamm garb ve fi- Hun }Jj Edis 

1 ..... 1 _R_A_D_Y_o__..I 

Son Po.tanua macaa romaaı: 91 Onun aradıiı madam Angeran dükçe duyduiam ızbrab, onan runu bozmaya hakkım yoktur. l.mi laalde müvellilinin ahlaki nziyed 

esta 
idi ve bu eski doat, kendiaine refa- kinden daha büyüktür. gazeteleıde intifar edince biçare hakkında pbid ikamesinden fera
kat etmesini çok rica ettiği Vilfort - Susunuz. Hani bana bazı teY- hakaaz yere muateb tutulacak, ken- pt ettiiini bildirdi. Bu mahir avu
ile birlikte bir kötede oturuyordu. leri hahrlamıyacaiınıa vAdertmifti- di kendini muhakkak aurette kaba- katın heyet üzerindeki teairindrll 
Bu lcaranhlı: ve aclkh abneyi yal- niz).. hatli görecektir ... Ne 16zırmu var) eı;nin olduiu için yaptığı bir jest idi. 
nız ba1J1na aeyretmeie asla cesareti Biraz eonra heyeti bilime •lona Müsaade buyurunuz reimm ... Ben Müveldtileanin jüriyi klfi derecede 
yoktıa. Hem onların YÜcudü Hügete girdi ve bütüa •alon derin bir a6- onun ismini gene keneli kalbimde müt .. e11ir ettiiine de emindi. İl 'Ye ENTELICEHS SER\/ Sm de ce.aret verebilirdi. lcGna daldı. aaklıyaynn. Müddeiumuminİll iddianametıl 

iki eski arkadaş kadın göz cöze Beyaz saçh ve eski modaya tev- Reis, ısrar etmedi ve i .. reti üze- mutad üzere suçlunun t~r.v .. •inl 
Naklfllden: Behçet~ gelince Hügetin hakikaten ferahla- filcan uzatıhnıı beyaz ..-kalla bakim rine ilk .. hid içeriye getirildi. Bu istivordu. Fakat muhaffif sebeble .. 

Siyah elbi8e8İ ~inde çok sade n nı, hatta bu fenahk kencliaine bı1e dıiı görüldü. Madam Angeraa Vil- derhal suçlunun i.ticvabına başladı tahid, malGm eczacı çıraiı Plume- rin nazan diltkate :ıhnmaıını da ile-
fabil aörünen, ancak renbizliii müteveccih olsa bizzat veremezdi. fortun kulaiına eiilerek: ve genç kadıRHl yorulmaması için rot idi. ri sürmüştü. 
1.6.bütün ortaya çıkan Hüaet. suçlu Fakat herkes melek olamaz. Kanun - Zavallı kızcaRız, Rördiinüz cevablannı oturduiu yerden ver- Zavallı eczacı, hakimin huzunın- Birkac kelime ile, iddia ,..,...ıca'"ı. 
•rasında iki iri cümhuriyet muhafı- her an insanın 3inirlerine hakim bu- mü nasıl canlandı! •• Ne c~r, ... meııine müsaade etti. Bu cesaret ve• da, suçludan daha taskın idi. Reiain maktul Tourpied'nin ne menfur b~ 
maın araauıda bir çöp gibi kalıyor- lunamaz. Bir adam tarafından bu barlı kız imi,I.. rici bir itaretti. ihtarlarına raimen hadi~leri, ... t- tahıs olduğunu, şantajın kanun n .. 
clu. Bu zayıf ve nahif vücude karp derece gayri imani, Rayri ahlaki te- Deyince Vilfrot hakiki kanaatini Hüget zayıf bir aeale. fakat •rih leri. tarihleri karı9!1np danıyon:lu: zanncl.it ne büyük bir ciirüm t .. ~il 
amiler arasında bir merhamet mı- cavüze uirayan bu genç kadın, bir izhardan kendini 1tlamadı: · bir Marette cevablar veriyordu. ~çlunun a_leyhn~e b.~sl~ ~ ettiğini de ilave etti. Hatta bu el-
nh••• işitildi. dakilı:a kendi8ini kaybetmit ve bu - Büyük, necib bir kalbi var bu Reiein talebi ü:rerine hadiseyi an- o ıdı. Fakat ıfadeaı muddenımumı rUm bir cinayet mahiyetinde görl-

Vilfort mahkemeden pe1c az n- bir dakika bir cinayete 8ebeb ol- kadının!... latmaya ba,ladı. Bu ilade, poliste mevkiini itıtal eden ge~i de lhlflTt- lüyordu. 
nl gazeteler 'YUltaaile M1çlu lehine muftu. Gazeteler taıafından yapılan Sonra yanmdaki genç kadının verdiii ifadenin hemen hemen, ke- mıştı. Nihayet Plumerot yu .çıkardı- Nihayet Hügetin müdafaa vekil 
--"vat -phrmı ..... Gazetecilerden bu nefl"İyatm halk arasındaki teGr- ellerinde asabi bir hareket, yüzün• limesi kt-limesine avni idi. lar ve ondan eonra altı şahıd daha .. ı_ l'-h· __..... ,,_ "'H -'- R-ı... T · d 'I 1 d' 1 d" ayaga ıı;a ıt • ltirçol. bildiii olduğu için maktul leri meydanda idi. de derin bir yeis ve endife görereıı;: en, oumıe ı e ara arına giren ın en L h lı k 1 

ourpied"nin ne derece mC!'um bir Hüset f>iraz pTi dönenle sözle- - Sakin olunuz, madam, dedi. 7Rhn, yani Hüıretin &,ıkının iamini Bun),. .. 1 ~ ı; 4 numara~ mt-tro tre- Be -k Mu kterem ... a Çi~ kr,: 
taJua old-iunu. nuıl tantai yapa- rile WıWni anada. Ba W.Wnin o 11- Cöreceksiniz ki her ..,. yoluna gj.. öğrenmek istediği zaman uy.durdu- ninin yolcuJar,"da" h,..,.,ı ..... idi. . n ... esecesım'.. un. u, •• 

aileler aranaa aynhk tohul!HI rada orada olacaiıadan elllİll imit recek ve meaud bir ıaetic~e balla• ı.ı 1Ma masalı sonuna kadar götür- Fa4cet hiç biri hldi.ede bir teY- diyonnn, bedbaht muvekkilem aizill 
IJ9chiını ve nihayet fU zavallt kadı- pôi ıaı'arla llrllfln'ch. Bir de &bür naetk. emin olunu... mek &zere c;olttan 1'azırlam19 olan ler gönnG• delı1di v.. bundan do- vicdanlannızı da icab ettiii " b; 

da mehYlna ııebeh olduiunu tarafına dönel& n W.denbire •P- - Allah yardımcıat olnn.. Mı se~ ~lu dedi ki: lavı '°hadetleri b; .. h,. tıa1tikadan lendiii kadar müteha•i• etmit. ınr 
1nnlfb. .. n ,.ldiacle hafif Wr tıM.-ım iM- zanlL kıma benim lıafif1iiim yl- - Bu nazik gendn ismini aala fazla ıri1mı6yor. ee~ilivcnlardı. 8WDiyetini i.bat etmiftir, 

Vm& kimM Wr lenahiıa c...... liıdi. ••• '* ,_. cllttüiGafl d...._ •ennelt letemiyonam. Onun luazu- MüdaEaa vekai. ballı oldula (Adrw "") 
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Bir c!okforun günlük 1 Çocuk Esirgeme Kurumunun -, Şehrin 

not.arından [___ bir yılhk faaliyeti _J münakale derdi 

utbolfederasyonu 
ne iş görüyor? 

g:/f~;;.~~f.:::: 10.605 hasta çocuk ~::=:::=::: 
raretinin sık sık değişmesi soğuk_ tedavı· edı. ldı• mas ediyorsunuz. Zira hiçbir İstan • algınlığı hasta,lı.klıırının sürat.le bullu yokLur k~ vesaiti nakliye der • 
teve.ssi.ı ve intişarına QOk müsa _ dinden şikayetçi olmasın. 
iddir. Bu hararet tebeôdülii tesi • Sabah işime gelir, akşam evime dö. 

Yar.an: Ômer Be.im rile sıhhat bozulduğu gibi hasta_ 
1 

nerken txamvnyla seyo.hat etmek 
Pntbol Pederasyonunun bir türlü IFenerbahçe - İstanbulspor. Saat 15 lıklar da tutar, tedavi de güçle • mecbnrlyetlndeyim. Benim vaziye • 

kesip atamadığı amn.Ulrlük veyahud Galatasaray - Beyoğluspor. §ir. Teneffus, deveran ve hazım timde olanların bu yüzden çektikleri 
Profesyonellik i.şf hergün yeni yeni Şeref stadı: Saat 9.15 Veta - Altın Azalarının nezle ve Dtihabları bu sıkıntıları, uğrndıklan zorlukları aöy 
ve pek acayib şekillerle karşımıza çı. tuğ (B). Saat ıı Alt~t.uğ - :ropkap. mütemadi tebeddül dolayısile ko. lemeğe bilmem ki Hizum var mıdır? 
kıp duruyor. Saat 13 Beşiktaş - Süleymanıye sa_ layca savuşmnz. Hararet tesirıle Hele son hafta içinde bir sabah Ka-

FutbQI Federasyonu futbolu nere. nt 15 Beykoz - Vefa. açjan ve açılarak muhite ve cil rnköyde tanı 45 dakıka tramvay bek.. 
Ye. göt.ürüyor? Kara.gümrük sahım: E!aat 11 De - de yayılan kan, ant zuhur eden ledim. Gerçi bu müddet içinde üç beş 

ihtiyari bir spor olmnsuıa ~ağmen mirspor - Doğu.spor. Saat 13 Karo - soğu~un tcsirile derhal merkeze tramvay ara.bası geçmedi değil .. Fa-
nıcınıeket spor efkfm umumiyesini gümrük Eyüb. saat. 15 Davudpaşa - avdet edeceğinden muhtelif ô.za_ kat bu t.ra.mvaylar basamaklarına 
en küçfik tcferrüatına kadar •neşgul İstikltu. nın dahili ihtik:anlarına hnttA vnnncıya kadar mnhmuldü. 
eden futbol işlerimiz bugün alfl.ka _ NOT: Anadı/.uh~r sahasının bo.. nezifierine yani :kan dcı.nuırlan Bu hususta nhnmnsı lfwm gelen 
dar federasyonca neden bu kaöar zukluğu yüzünden bu sahada.ki ikinci nın çatlamasmn sebebiyet verir: ·' tedbirleri alfi.kadn.rlara öğretecek mev 
Yfidstü bırakılmıştır? kiline maçları tehir edilmiştir. Hele ihtt)'n.rlarda bu hal daha kide değilim. Fakat ufak bir h"mmet 

Mıntaknlur, lig maçlarını kendi a. Mekteblerarası voleybol tehlikelidir. Ağır zatürrecler ih le, b~hnssa sabah ve akşam trnınvay: 
:lanhltları vasıtaslle idare ve intaÇ e- tikanlar, beyin nezifleri ve' diğ~ otobus scrvlslcrinin daha müs::ı.id bil' 

İdert;r. Doğrudan dotnı1a Ankara, maçları miihlılt afeUer onlarda. çok görü_ şekle sokulabileecklerine kanum.n 
Zinır 1'e btıanbuıu büyük bir hareket lür. Kalbinde uzvi bir hastalık ve • iistanbul baro u a.va.katlann • 
batınıtndan birbirine btı.ğhyao millt İstanbul Erkek Mckteblerl Voleyı. n.hud dnmarların<la katılık· ve cl:ın Mahmud Even: 
kü.nıe maçlannın idaresi de geçen t>ol Lig Heyetinden: 17/1/1941 Cuma bozukluk bulunan kimseler buna «- Vesaiti tnakliye meselesi bı.ı 
nıevsını federasyonun himmet&le bu günü Eminönü Halk.evi salonwıda. daha ~de maruzdur. Çocuklara 

1 
günkü halile her İstanbullu içi~ btt 

nııntakalara mal edildi. yapılacak maçlar. gelince, onlar kendilerini koru Anbr.da Keçiörendeki Çocuk dero telrutki olun:ı.baır 
Şu halde l"utbol .Federasyonu ne iş Vefa liseSi - Şi§li Teralı:k:l lisesi sa- mayı akıllarına bile getirmiye : bir ":~~ Umay paviyonundar Şu veya bu Vesaitin • teksirtne za • 

Ynı>ar? at 14.30. cetlerinden hava değişikliklerin _ - " " _ gorunUf manın şartları müsaid değilse, o bal 
Grup birincilikleri namı altında bir İstiklfil L. - Hayriye L. saat 15 de en müthiş tesir yavrucuklnı· Ü- b Butun rnemleket.te, en kuçuk kasa_ cuk ıbahçesinde muallimin nezareti de halkın mesai saatlerini izdihama 

hareket UZ'!lktan uzaAa ktılaklanmıza 17/1/19tl cuma günii Beyoğlu Halk zerinde görülmektedir. Anal:mn alara . kadar birer şubesi ne yıllar- altında yazlan çocukların su ve yiiz.. meydan vermiyecek bir tQI"l..da fıyar 
kadar nk.seder de bunun hakkında evi salonunda yapılacak maçlar. bilhassa mekteb çoeuklannda da_Il4berı fnalıyette bulunan Çocuk mc ihtiyaçlarını kn.r§ılayan pistinde lamıunız lô.zım gelir. • 
et.:ra.nıca blrşey n~lamamız • propa _ İstanbul Erkek L. - Kabataş L. mekteb öğretmenlerinin çocukla; ~ırgcme Kurumu her yıl faaliyetini 19.378 gocuk soğuk banyo alrnı~ ,.e Mesel:i; sabahleyin talebe, esnaf 
!r.ıllda servisinin fazla mesa~inden o- aaat 14.30. bahçeye çıkarlarken çıplak çık - m~~~ez :o~~bir artırmaktadı:. 9enel yüzme öğrenmişlerdir. Bunlardan ve memur ayni saatte yola çıkmak.. 
lacatı: • mümkün olmamaktadır. Galatasaray L. - Bajldarpaf& L. mamalarına, cereyanı hRYa}n diği faaliyet ;:~~ı::;rfın~ goster. b3"ka mektebJerdeki zayıf çocuklıı.:la tadırlnr. Bu kalabalığın ekseriyettni 
&.ı yap1lan ceza taıımatnamesi saat 15. maruz kalmamalarına, yağmur - billln unun htdfistıs a ır mesaf çok ÇOcuklu ailelerden 600 ~ocuğn teşkil eden mektebfilerin hiç olınas.. 

futbolcuya 'Ve hazan hakeme Terile - Sa arya koşusu Pazara dan LSlnnmamaJarına çok dikkat Bu h~nsayn göre 194-0ını ıçı~arm~. hergün 12.!8'7 kap sıcnk etll yemekıl sa kii.çük bir saat farkile rahatça aıe. 
<:ek cezayı da futbol federasyonunun etmeleri JAzımdır. Çocuklsrınıız rilen faaliyet şunlardır;1 ın a c - verilmekte devam edilmektedir, J'~hat edebilmeleri pekAJA mümkün,. 

Cli~en aldı. yapıhyor kendilerine tevdi edilen en kıy • Ankarada genel merkezin Çocuk Çoc~ &irgeme Kurwnu genel du~nra Un'kapanı köprlis" d . 
.ı\~upanm bugünkn haline naza. İs n.b • Bölgesi Atletizm Ajanlı metli emanettir. Sarayındaki J>Olikiliğine 940 yılında merkezı ss .. kimsesiz çoeuğun tahsil tifade etmek .un en iS • 

~an da beynelmilel bir temas müm - : ru • ı. z. ö. müracaat eden 10.605 hasta çocuğun masrafını ödeyerek leyli mekteblerde lu """"''"'~d -~tflile Fntıhle Reyof-
un Olntadığına göre hakikaten me- ~ın n: 229 hasta. okullarını tem· ... ~, a _..._..arı ve akşamları 

tak ediyoruz: Futbol• federnsyonumuz ~ :-. ~ koşusu evvel~ .. ilftn Cevab istlyen okusucuJ.ıruu..ıı -,e_ annenin ve diş bakım d ın ~miş, bunlar - otobüs serviSleri tesisi, giinün muay 
ne iş görmek iQin toplanabilir? Belki f edıldığı gıbı 19/!/1941 Pazar gunu sa. posta pulu yol amalarım rica e • evınde de 7.305 çocuğun dişleri mua_ an başka da 38 ÇOcuğun kit.a.b ve yen saaUerinde Karnköyd h" edil -
de ha.di.~le 1 d i1 b he a.t 10.30 da Şişlide 3500 Tl' 6500 metre derim. Aksi takdirde ıstc.klcrı yene ve tedav~. edilmişlerdir. ~kuıruı. levnzı.mıarını temin eylemi(,_ münakale izdihamını azço~ t~fif en 
nıen futbot ~a!:e:~:n ~:~amil; üzerinden yapılaca~tn'. muubele!iiı kalablllr. Kurumun ~t damlasından bir se. ir. _ _ der fikrındeyim. e. 

F
elini 'Ye eteğini çekmL'l olan Futbol 2 - 3500 mct.rılelikd k~~U:U. pat.rrlciı. ... nede 49.334 sut çocuğuna 24 253 kilo Gürbus ve mhhatli çucııt yetiştire. Gene Untapanı köpr~nde.n geç 
.~:ıerasyonu oturduğu yerden ama. ru her sene yap ıtı gwı Şişlı am- çocuk sütii ihzar edilerek tevzi olun. ~t ~~ kurumu~ neşir ve parasız mek .suretae Beyoğlu ile bir iş ve fi 

torltit;ün yerini giZJi profesyonelliğe vay depo61Jnd~ hareket Te mezarlık Darü acezede ilim va m~ş ~t çocuklnrının gıdalıırı temin ~~I ~Wğ~ ~Bakım Öğütıı lerden aıle. caret yeri olan Keresteciler ve hs.va-
devretti. arkası ve Abıdeihilrn)'etin arkasın • edılmış ve 137 çocuğa elbise, aynkka- lerın ~ğı ~rilıe on binlerce nilsht\ lisini btrbı"rt"ne bağlamak kabildi?'. Ve 

Sitil . . . .. _ dnn, Bulgar hastanesi önünden gel • san'at erbabı İÇİO bir bı, çam~ır, kasket, 324 çocu~a da adresl~:ıne gonderilmiştir. saiti na!dli;ıc işlerlnin .tanzimi içi~ 
tad" taltmatn,amcsındekı buyuk diği yoldan ariveye muvasalat. 1.612 lıra 7 kuruş para yardunıııda Keçıoren Çocuk yuvasında daimi bana t>enzer bir takım seyrüsefer ye_ 
Yar~n kliiblere ve futbolcuya hem 3 - 6500 metrelik koşu ise, ayni P YY00 8Çthyor buhmulmu.ştur~ bakun ve §e:fkat altında bulundurd. niliklerine şidd«<tle ihtiyaç vardır. Ve 

eden, hem de zorluk çıkaran yoldan ~iŞ· ıu..·den· k d Kreş Gll-"'uz b k · d ı ~_,.. b ... lllndctei . . &"-' , ~uı ın ar asın s.n, • '"" a ımevıD e sabah- an .....,cuk Esirgeme Kurmnunun 225 unun uiran evvel yapılması da la _ 
dan iba;:1~~ası şaheser bır nata • ilerideki. tek bir ağacın öntlnden do. . . (&.ştalrafı 1 inci sayfada) ları -~akılt> akşamları alınan 'bir y~v:usile 1940 yılında 117.044 çocuk zımdır.ı 

Bedf'n 
1 

• nerek Ingiliz mektebi sahasının et. ıçuı seviyelerile mütenasib bir pav- günlükten ya~ı ya.şına kadar nıuhte. buyük milletiıniZin yardım ve §efkntile e Wt>lide Rarikzedegim soka~ın. 
nün zerreT~biyesi Umumi Müdürü - rafını iki tur yaptıktan soma Bulgar yon vücude getirilmesi hususuna tet lif çağlamaki 2.186 yavruya 84.426 çalışan Çocuk Esirgeme K da 12 sa]'l·J a.partı.ınanda. tüccar ce. 
bu ncayib ıa~::thaı.ııa~ olmadığı hastanesi onünden geçilerek geldiği kikler yapılmasını alakadarlara bil- kap .sıcak yemek ve mama Terilmek lyardunile sağlıklarını teminurun:un~n va.d Berksnn: 
lach?. meyı kim lıazır - yoldan ariveye mtıvasalattır. dirmiştir. suretile gıda ve terbiyelerile meşgul,lerdir. Bu yardunlardan eymC::; «- Vesaiti nakliye beklemek der . 

Nnsu oldu cıa klüblcr· b" . . 4ı - Koşuya iştlrak edecek atletle_ Bu pavyon yapıldıktan ıonTa olunarak sağhklanna varılmıştır. 11~957 çoeuk da çoeuk ba~ d dinden bizar ola, ola nihayet yayan 
tan b'1 ıŞ müzakere ect~· ~rbırıne ka. rin behemel-"l saat 9.30 da Şişli tram muhtelif sebeblerle yoksul düşmüı Yüzme havuzunda: Kurumun ç-0_ istifade etmiştir. n en yürümenin revtfne ve işime erken var 
Federa..."Vonunun teknik ır en, li'utbol vay deposunda hazır bulunup ntle ve ihtiyarhmrş bulunan kalem, ilim manın sırrınn eriştim. 
hkt:ı Pek kat1 bir tırt ua!arı orta. tizm ajanlı.Ama. numara almak üzer~ ve sarı'at erbabı, di~er Darülaceze Konya Ç. E. K. YilAyet K~ramanda selekto'"r D::ı.kikalaria tramvay beklemekle 
olan bu hereüm . ına koparacak müracaatları lAzımdır. sakinlerinden ayn olarak, geçirdik- kıymetli vakitlerini israf eden nemst'. 

ı;:., • ercı sezenıed'? 1 . h ti h . 1 ·ı .. kongresı· k" 1 ..... mdıyc knd '· v 1 b 1 .. bak 1 en ava a ve şa sıyet erı e mutc- ma ıne e . . ' d ' rllerime ayni pratik usulü tnnı)'e ftıtbnı rft~,._-~ar gelmiş ve geçmiş o ey o musa a arı nasib bir şekilde bu pavyonda ba- rımn ıay a arı edebilirim.ıı 
... ~" oınl k '- _.._ K<ınya - Çocuk Esirgeme Kurn _ K 

Vüzıfe ~ .. arında :ıenclerce · - ıaecmLlardır. • ar~_mnn (Hususi) _ Cümhu _ e Erenköyü.ndc Tüccarlı:ışr soka. 
karga ~!iıkrmuş arkadaşlar bu kadar lsta.nbul Bölcesi Voleybol Ajanlı • mımm:ı vila:Yet kongre.si dün parti nyet.Jı.u.kG. metimizin kazarruza gön- tında 8 nmnaralJ evde Ahmed t,..r: 
le çıkaracak bir · · bir ka ğında.n: l"ei.Si Halis Ulusan'ın bafka.nlığında derd - k ded ı k F t ht v-

mde ortadan atamazlarıŞı "d"? - 1 - Voleybol müsabakaları Galcı.ta Karamanın ca'ıskan top?a.nmıştır. Kongre geçen seneki . _ıgı 1 1 a se e tör makineleri «- n i eki işime gitmek üzere 
OyUn mı ı • . S kliibü - - • mesai raporonu ve be$ab bilfin,.oou çı_ftçıl~r a~sında bu sene çok ibü - her sabah Erenköyünden yola çıka • 

za 1-a cu alı.ş verişinde kuhıklarımı- saray por salonunda oynana. b f d" b · nu tetkik ve yenJ bii•-yı· tasv,:. ey. yulc hır ragbete mazhar olmu!ltur. nm. Sizi temin ederim ki; tren ve va. 
he ...... ~inar g_e1e. n "eyl"'"' &.!_,._ tadar cn.ktır. . . .. e 0 ıye e BSI ~ w Geçe ı. ,_ b •A._ y ..... ., uu.uu - lem~t.lr. Kongre, yeni idare heyetini - ? sene ner _ne Kadar rağbet p~r gi i iki nak~ vasıtası değ.ştırerek 
.tay bıldiğini ve duyduğunu bu- 2 - I.ttırak edecek klup ve takını_ Karaman (Hususi) _ Kazıımız seçerek mesaisine son vermiştir gormıy~n selektorler pek az tohum köprüye 45 dakıkada geldiğim hal • 
lrtı.::.a Yazmak futbol federasyonu için larırı 20/l/l94l Pazartesi günü akşa_ belediye kabilesi b11yan Süreyya · !uk bugday temizlemiş ve ilaçlamış de, bazı sabahları köprüden Fataıc 
Sl>o 1'a de~er bir ;., olur mu? Yapt:ğı l mı saat 18 e kadar Galaiasal'ay Rpor Geylani iyi çalışmalarile pek kısa A k '"' · t ıse de harman zamanı huğdaylan - 50 da.kiko.da vardığım vikidir. Sabah. 
anı ru__ Para mukabilinde satanlara klübünde ıbay Turgut.'a ikcy!r fotoğraf bir zamanda kendini ka!!abıılılara $ &rl yazıya nın ha~tal.ıksız olarnk çıktı~ını gö - ları saat 8.9 arasında köpriideki txnm 
ne ~tör futbo1 federasyonumuz daha ve oyuncu llstelerile müracaat. etme_ sevdirmiştir. Doğumlarn karşı gös- (Başta.rafı 5 lnci sayfada) r~? .. çıftçıler bu makineleri çok vay ve otobiis durnk yerleri bir malı_ 

tr Rdnr ll'liisamo.ha cdeeektı'r? leri lUımdır. terdiği ihtimam ve fakirlere kaJTI tam faaliyetle i~liyecdt.leri güne lca- buyuk faydalan olduğunu gömıüş - şer halindecUr. 
<likt . lllahiyetini ve anlatmak i..oe!e • 3 - 20/1/l94l Pazartesi efinünden ıcfkatli hareketleri bilhassa şayanı dar bugünkü vaziyetini muhafaza l~r ~e ~u sen~ bütün şehir ve köy Boğaz sahillerinden, Haliçten ve 
edeb~llllizf bizden daha iyi takdir sonra kayıd muamele& ya.pılmıya • takdirdir. Günün hP-r saatinde has- edebilecek midir? çıftçıler~ ellennde bulunan tohum - bizim taraftan gelenlerden Beyoğlu 
~ecı 'Ceek bir mevkide olan Futbol caktır. talanna vaktinde yeti§Illeyi, uzak • 2. Bütün bunları bizim kı:ıdar he- luk ~u~aylannı temizletip ilaçlat- ve İstanbul tıırnfln:rına gideceklerin 
bu ~~onu hiçbir şey bekl_emedıği FufbOI hakem kursu lara bile vaya koşmayı vazife bilen sah edecek olan Almanya acaba, mak ıçın .selek.tör makinelerine hü - her sabah ayni vaziyetle karşılamıa-
tureııe ne zaman daha enerılk bir Süreyya Geylani yakında yoksullar Amerikanın müthiş yardımlan İn - cum etmı,lerdır. ları mukadderdir. • 
tıt? hareket edenlere bırakaca.k _ Futbol hakem kursu gelecek hafta. anası adını alacaktır. giltereyi, artık yıkılmaz ve hatta Sele!ktör_ makineleri lJugiin" Tca - Bunun iÇin bIIlınsım mesai v.;ı tatil 
~e dan itibaren me.sa~ne başlıyac:ıktır. taarruza geçebilecek bir hale geti - dar. 2

1
50 .bın kil? .tofıuınFuk buğcJ v snatJerinde vesaiti nakliye a.-lPdlerini 

tuz :~kb ediyoruz. Fakat gene biliyo_ b . "f eaktır. rinciye kadar bekliyecek midir) 1 temı~ e.mış ve ılaclamı!ll:ırdır. Bu nıümkün mertebe fazlnlaştırmak çok 
caıı:ıll'·. u SUıılJerimiz cevabsız kala- Tecrü 8SJZ güreşçı or ara- 2 - Tartı 12-13 c kadardır. Yoksa neticesi meşkuk olup olma- makineler geceli gündü7.lü çalısma - yerinde bfr tedbir olur 

d b k 1 3 _ Miis"ba.kn tam snat 14 de baş.. dığma bnk.mıyarak te~ebbüsc geçe- l~_rına d~vam .e~clctedirler. Sdc.k _ • Beyoğlunıla ~a.başınd:ı US B h sın a gUr"-'Ş müsa a a arı lıyacaktır. cek midir) tor rnakineTennın .bulunduğu 1cöy - sayılı a.partmumm ikinci dairesinde 
u afta yapı'acak lig i.d·nbul .,;::ı,,esi Gür- Ajanlığın • - İki.kilo tolerans "lardır. Bu suallere bugünden tnm ve l~rde tohum evlen ınuntnzam bir şe nıüteahhld Bedri Tm :rn. • 

,....,. ......_ ..,.,. kat'• bl k k .. ) kıldc yapılmı!lhr · CU05 ru · 
5 H t... ·- h ı ceva ar verme · pe guç o - ' • o:- Iuliham, bilhassa tramvaylarda maç arı dan: - akemler: Sed:ıd ŞnıW.., A - duğu İçin, harbin en dönek ve en tah 

fstanb 19/1/19-iıl Pazar günü CKııf.nkol, med Gürkan, Vefik Gürkanlar, Rrfik korkunç zirve noktasına varmış ol. Doktor Hafız Cemal B nmınül edilmez bir hal alm~. 
l/1941 uı Futbol Ajanhjtmdan: 19/ burgu) namı ıJtın<la tecrübesiz gü - Biıkülmez, Yusuf Aslan, Reşad, sa.ın duğumuza hükmedebiliriz. azı t.ramvay ara.rolarında yerden 
ları : tnrihinde !:Yapılacak lig maç.. reşciler arasında bir güreş müsaba - Arıkan'dır. ~ ~ (Lokman Hekim) im.ifade edilmek maksadile tadillt ya 

Fenerb kası tertib edilmiştir. 6 - Hakem tarsuna <ievrun etmek- ~ . ~ Divanyolunda ı 04 No. da hergün pılmış, birkaç kanape kaldınlmış 
bahçe abçe stadı: Saat 11 Fener • ı - Müsabaka İstanbul Güreş Klü te olan hakem nam:ı;edleri de bu mü.. '7·_ : ~ hasta kabul eder. tır. • 
~eyoğluspor (Bl, Saat 13 bünün Fatihteki saıo.,unda yapıln - saooknda staj göreceklerdir. ~ Telefon: 21044_233q

8 
Bu tedbir radihanu tahfif ediyorsa, 

_ tramvnyJ::ırdn.kl bütün kannpeleri kal 
" Soll Posta» nuı • __ , .. : te"-"•·-~ı : 21 dalmıştı. Vakit gece yarısını geçi- cKuyunun içine nurdan bir Q.,im, lı, Aydos gu""•elı"nı· ı- J dırma~ neden düşünmüyoruz? .. 

wuuu ~n........ d .. ··ıd- s· ·- 1 d lik 1 d '- evve a san 9U .. .... -·--, _ yor u. suzu u. ır gu.zc e ·an ıy ı. Am- nn altına götür.:I.. B f .ıOkwaımın bir kısmım ayakta se. 

.yani• Kaloyanı·n·ın fll!Dll:;;ftlm'}lfil Bu çok sürmemişti. Belki on da- ma Va&il değildi. Afro, korkarak lolruJuydu Sonru. k u su, sa, ran yahat etmeğe mecbur kılan idare bu 
k 'k 1 le b" b l k ·d· f k Af d • Sc ki · ... c·· J • • a ırmızı su ann tı 1 a 1 ır aygın 1 J ı.. a at, - sor u. il n msın n uze delı- altına götürdü b ··ı kok r su.re e hem bir tetrııc gözetmemiş 
ro. yüzünde bir tebessüm ile, biraz kanlı ce.vab vermedi. Aydos güzeli- du Sonra mo; sıtlasu, 8f tına ~ ~.Y- hem de bol bol yer kazanmış olur ' 
evvelki yorgunluğundan eser k'ıı.1- ni koltuklanndan tuttu, kuvunun dii. bu su m le rınk nk 

1 
dgotur- Diğer tnrafton tnımvnylnrda ;_k 

1 k c_ J d'b" d • . · • ene şe o u uy u en ı.c: 
mamış o ara uyanmıştı. ~at erce ı ın en, u9uyor ~rmı, gıbi çakar- sonunda beyaz suların altına • .. baet ve aktarma usulünün bir an ev. 

Ya
•nn •• Re~ad Ekrem uyumuş ve dinlenmiş gibiydi. Çün- d~. ~tıkla:ı yer bır cennet bahçesi türdü. bu au da yasemin k.olı:ulu ~:- vel tatbiki lizmı.dır.11 

So ...... : kü, tallı bir rüy! cörmüşt~:.. ~~y~ı.. Agaçlardan altın elmalar, «Dc.likanlı, bu be az su Y • • Küçiik Ayasofyacla. Medrese •. 
Viieut.'n.~p dökündükten sonra, bakışlarile belirir belırmcz, lı:apka- «Yalnızdı ... ~~rtında buyuk pas- g~muş narlar, yakut kirazlar, züm- tında, Afroyu elmasy b ~un al- kaiında. '1 sayılı eTde &liihattin ~ 
trıii ~.nu, Yatağının içine bir ıü- ra bir el uzanıp bir yumruk atıyor, kalyaya hazırln~ıgı sırmalı beyaz rud en"kler sarkıyordu. Ciçekler kadı So k ki sa un arla yı- ral: 
'lllı~ lcul~csi halinde atmı~tı. Baba· onların yerinde iğrenç ağızlarının esvabı vardı, hır dağ başındıı yolu-, sırma püsküllü ve yaldızlıydı. Kele: kard:. z~~akc;a %~adı~arıya çı- «- Qa1ı.ştıtım daire evime yü:ın 
l'ordu~ı hala kulaklarında çınlı- kenarından salyaları a,kan ko.r~unç nu şaem_nı .. tı .• ortalık kara!rı:ıaktn, bekler, uçarken çiçekler gibi güzel pılmış havlularla {urulachndan ya- olduğu için çok şiikür, diğer hem§e • 
Afr0~ Af.y benim cengaveıleriml bir yüz sırıtıyordu: Kıllar ıçın~~ ![ukta "ımşe~ler ~ak~n~td ıdı .. ça- kokular saçıyor ve tatlı sesler çıka- yepyeni ipekli ~ahlar ' • 8~;;J~ rllerim gı"bi herg{ln vesaiti nakliye a. 
"er) Ydoııu kurtaracak cengil- kaybolmıı~ bir yüzde boncuk gıbı 'arın arası~ .an, ete erıı:ı .en tutup rıyordu. Kendisi d .• d" Afr ~ ı ı. tmt.ısı çebııcyormn.> 
karı}~Jdcn birine vereceğimi. Oeli-ı iki göz, mütemadiyen terliyen ve yakalamak ıçın çengel gıbı koll_a~ <cDeliknnlı Afroyu bir ha" uz ba- namadı: :c~~l .':-;i• ~ artk' ~aya- (Anketimize devam edeeefiz) 
ti!. Ari Koç yiğitleri.. Cenk erle- terledikçe ağır kokular ne reden 1 u7nnıyordu .. Afro, uzun etdderım şma götürdi.i. Bu havuzun içine diye tek dyag ·ı en rmsın)JJ 
~•rıa ~ro adındaki bnkirenin )"ata- kıllı pis yumru yumru iğrenç bir toplamı.ı, cı!?lıklar kopnraTak knçı- dört köşesinden sarı, kırm121 mo; delikanlı rAf sor uh ı:e o zanıan, Babaeski KadıkôyUnd8 
la kRıtcceic erkek içinizden biri o-j gövde 'yahud kesik hir burunun yor, ayaklarında. bacaklarında, ba-ı· ve beyaz. renkli sular dökülü;ordu yüzünü • •. r~u . e t1 kavra~ ey hrl..» "k" tar~fında bnkı!';lnrı kinli bir çift zan. bu korkunç ellerin buz ı;{ibi, aDclikaııl• evv~la Afroyu &Oydu . kısmetin· orr d~n. f jd dn scAnfrın bir ifkmekfeb 8Çl'IJOr 
~_. lltıi Kaloya . . . k l ki j 1 -~ Sevip, okşnnınktnn ziyade dikc;1li temasını hi&.o1ediyordu. Der-ı Soy'Grken. elleri bakirenin vücu~ b" . ırn »wl ~ye 181k 8 

L 
0 

)'i: <.ıa Çınlarken nınııı sedsı w l!w aba- ~07.:·k atma"ını bilen bu eller ... 1 kf'n, bunlardan birinin eteğini ynka- dıinde giinecıin ı;ığı bıdar hafif do ır sevBmç çıg ı~ı nktar ·e~ !'yandı. Babaeskiden yazılıyor: Bııbaes -
l ... ;c c • • şarap agıttıgı eş av.. w d Ik J 1 w d d c·· 1 · k d I d S - - en senan ısmetiniml... ki kazası Kadıköyünde. köylüntla 
'illi' cngo.verin " ·· d b" "d B nun yanıııda bir bo~a: nmı7 1 0 ' ııunı uy u. 02 en nrnr 1 veı a,ıııyor u. onra kendisi soyundu· S h~ı- k T ki d ·a· A b uzun zamandanberi mekteb derdi 
dtı 111de gözünü Y~ de ır !erı ı k u kıınç bir bo?,a. Geniş Pnsc!inde müthiş bir çığlık atu, bir karnnlı~a. Vücudii, nk~am ~:İr•"'"İnin kızıllığ; f>U {İ, il~ a u. a . • 

8~:r~ a H 1• 
1
cn9 a 

L..~: Ilit RÜn bunnlondun ebı~ .geç.ıyor- doe~ı"lmı"s bir kn~ ~ıbanı, ağzı açık, dibsiz bir boııluğa düşer gibi oldu. vurmuş mermer aibiydi At:....oyu ses çonksıkınlsesbı .ını ık ık. ?};dr .. F u mü~tcrek çalı~alar neticesi halle -
,•na . ar an ın mı ya- · 1( d" . . b" k d "b" d b I k w l ... · rr n ın ır <'r <" sesı ı ı. a- dilmiş ve imece suretile getirtilen 

1 ~ih R1ırecektiL dicıler:i kiiflü. · • I f J I den Çısını .. ırk uy~lnun . '. ınRe x. u - k~cn~ın:ıa addı. Dnkirc arhk «sen "'. rüyalar hayatın nvni olmn7- Al- tn~JarJa mektebin temeDeri anlm~ 
Qlı k a ile Vasilin güzel yüzJ .. ri, Aydos ~üzeli, saat erce, ası n ı u. enesı ·enea enmıştı. ll11;!ra-1 ıtnsın . » iye sormuyordu. Onun ro bu rüyaaını. Vuille evler.ece:ğine tır. Bu sevinçli cünü kutlulamak 
)ot_:ı alabalığın d k b 1 ~ssİ7. boşanmıı sıözvn for: ara-

1 
mıyordu. Neden .sonra: «Vasıll •. lı:ollan anısında mes'ud.du yordu · · h""f" k"" 1ü L L. . 

"U. lier ikia~1d:.n Y:re a:ğil~~; 1 ;~da, nihayet, )Otgun ve perisan, Vasi!!.. Vasili ••• » diye bağırdı. uHavunın suyu serindi.. Ddik:an- · (Adrası 'YU') ~= ~= tep ' t; 'ft IUlT• 



İngiliz - Alman mücadele .. 
sinin tarihini yazan: 

INGILIZ BAŞVEKiLi . 
Pazartesiye çıkmıya başhyacak bu çok 
mühim eser şu bahisleri ihtiva eder : 

lngiliz ve Alman donanmalarmm hazırhgı Bir filo nasıl tesis edilir ? ................................... 
Amansız harbe ilk adım .................... 

Alman buyuk Amirali Tirpiç'in 
haya11eri ve delilikleri ... ..................................... 

J ,,., 

.................................... 
Türklerin bize sipariş ettikleri 

harb gemi' eri .................... 
Akdenizde bir Alman gemisi . .................................. . 

Başka bir 

GÜZEL 
Büyük Anne 

Bayan !!. P'. 50 
:yaşıtıda olm.ası... 1 na ratmen nuıl 

1 
renç görünmlye 
muvaffak oldu -

••••••••tunu anlatıyor: 

1 Q.· 4 

Aded Liralık Ura 

ı IOOO -• 1000 -1 uo -t IOO -• *60 - 2000.-

u 100 - 3600.-

• IO ,. - 4000.-

IOO IO - IOOQ..-

~ 

Deniz yollanmız üzerinde Alman tehdidi ve denizlerde hAkimiyetimiz. İngilterenin 
aıUşkülleri - lık tanklar ve ilk zırhlı otomobiller, İngiltere - Büyük Filo ve 

tahtelbahir tehlikui - Mukabelemiz, müdafaamız. 

•• u 
INGILIZ 

• • 

BAŞVEKiLi 

ve 
ÇORÇIL 

Cavid beye mektublanm ve 
onun bana cevablan 

BU ESERiNDE ANLATIYOR: 
GÜBEN ve Breslav (Yavuz ve 

cBen 50 Y~n<layun. dört defa 
eYlerunif, kızını ve S aded ÇOCu
tum vardır. Buna ratmen ten 
n cildimin 30 ya.şlannda bir 
tadınınki gtbl taze ve nermtri 
olduğunu aöyliiyorlar ve bunun 
sırrını öı'!renmek istiyorlar. Tat.. 
bik ett.iğim usul budur: 

- ·-Türkiye iş Banıcasına para ya- ,. 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiııi~i 

· Midilli) isimlerini nasıl aldılar? 
Ben her ak.şam terkibinde 

me§hur bir cUd müteha&'lı.sı ta.. 
rafından keşfedllen ve cildi 
gençl~tıren kıymetli ıBioceb 
cevheri bulunan pembe renkte_ 
ki Tokalon kremini kullanıyo _ 
rum Uyurken cllöi 'be.cıleylp 

gençl~tirmekte ve her &bah 
daha genç göstermektedir. Oün
dtl.zlerı de beyaz Cya~3ız) 'I'o _ 
kal.on kremini kullanırım. E..<ı

mer ve sert cıldlılerle çirkin ten
ler üzerinde şayanı hayret bir 
tesiri vardır. Me.samelerin dahL 
line nüfuz ettiğinden toz ve 

.................................... .................................... 
Türk saffı harb gemilerini 
müsadere etmemizin tesirleri 

Bir ordu arıyoruz: Çanakkale 
Harbi. Süveyş kanalında Türkler 

Dünya buhranının tarihçesini dünyanın en salahiyetli ada
mından bu Pazartesi gününden itibaren öğreneceksiniz. 

Tenekeci ustası alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

letmeleri Umum Müdürlüğünden: 
iş-

İda.rema ~li tamirhane.cıine imtihanla gösterecekleri ka.billytt.e göre 
saatte ~ kurUf ne 3 tenekeci uatasına ihtiyaç vardır. 

isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnilhal varakası ve şimdiye ka
dar ç~14 bulu:nduklan mftes.ııeulerden aldıkları müddeti. hizmet ve. 
sikalarile birllkt'Al idarenin Metro han zemin katında.ki Zat İ.iJ,eri Müdür. 
lütüne müracaatları lüzumu bildirilir. (258) 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Her sene olduf u gibi bu sene de 111/941 tarihinden itibaren arağıda 

cinsleri y.aZılı fidanların muhtelit nevLleri mektebimiz fidanlıtında aatı. 

ta çıkarılmıştır. 
Fidan &lmat 18tiyenlerin Burada mekteb müdürlütüne bafvurmaları 

rica olunur. 
Melttebimizde aatılmalı:ta olan Cinalfr tunlardır: ela 

Şefta.li MUfmula 
Kayaı Top ve ld1 abaya. 
Erik Malclora 
Kiraz Oladiçya ı 

Vişne Glllibri.fim ' 
Elma Ması 

Armud 
Muhtellf a,aılı ye aşı.sız Amerikan baf çubulclan. 

TObd icra Mema.rlgpnda.n: Bll.ndart Ovil Kompanı of Nevyork na
mı diğeri Bokonu Vakum Korporenın firketine borçlu Tokadda Alem • 
dar ot. Ahmed mahdumu Mustafa ve Ahmed lcarıaı Zebra ve bu boTca 
em vallne ipotek tesis etmek sure tile kefil Bekir İl!lın hu itden dolayı 
ipotek eyledifi Tokad SOukpınar mahalleal Bey .sokak ada 73. par.sel 32. 
No. taj H. hanesinin paraya çevrilme.sine karar veriltni4tir. 

E&afı: 14. No. lı kapıdan girildlkte 2 müşterek methal olan 2. itiıçük 

hayat vardır. Kadastro kaydile bura 30. parselle müfrez hane ile müşte. 
rektir. Zemin 505 metro murabbaı .saha üzerinde alt kat 1 au kuyusu ara. 
lıktan bahçeye yol gider, bu yol üzerinde sağda killr ve odunluk va.rdır. 
Bahçede 10 • 15 kadar kOçllk i>UyUk apç mevcuddur. B&hçıenin münte
hasında bir çamaşırhane ve fırın evi olup Gelgeç suyu mevcuddur. 
Hayattan alt kat sofaya antreli bir kapı ile sofaya girilir, bir sofa bir 
mutfak odası bir odn bir aandık odası bir halt\ vardır. sofadan soldan 
merdivenle Ust lu.ta çıkılır. Oat kat bir .sofa iki oda bir sandık ve banyo 
odası vardır. Elektrik te3L8atı mevcuddur. Bina a.hoab üzeri çatı ve yerli 
kiremit tavanlıdır. Bu hanenin tamamına (1500) lira kıymet takdir le 
tahmin edilmiftir. 
Açık arttırma şartnamesi 18/l/ı;4l gününden lttbaren herkesin görebil. 

mesi için açıktır. Artırmaya iştirak etmek için ipotekli hanenin kıymeti 
mu1ıammenesinln % 7,6 nlsbetinde pey akçes: ve milli bir bankanın te_ 
minat mektubunu tevdi etmek l~zımdır. ı. ci açık artırma 7 Şubat 941 
Cuma günli .saat 14..16 da Toknd icra dair~inde yapılacaktır. Bu artırma. 
da en çok teklif kıymeti muhammenenin % 75 şini bulduğu takdirde üç 
defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Böyle bir be. 
del elde edilmezse satış 10 gün daha en çok artırnnın taahhüdü bil.ki 
kalmak üzere temdid edilmiş olacak 17/21941 Pazartesi günü ayni yer ve 
saatte yapılacak ikinci açık nrtırmadn gayri menkul en çok artırana 
ihale edilecektir. Batış peşin para iledir. TellCıliye, ihale masrafı, tapu 
harcı mtlşterlye aittir. Bu gayri menkul üzerinde başka ipotek sahibi ala
caklılar ve irtifak hakkı sahlbler'ınin ili\.n tarihinden itibaren 15 gün için. 
de bir iddia ve hakları varsa icraya bildirmeleri, aksi halde hakları tapu 
sicllllle sabit olmadıkça payl~madan hariç kalacakları ve dahn. fazla ma_ 
lümat almak tstiyenlerin 41/163 No. ile memuriyetimize müracaatları ilü 
n olunur. 

•• 11 ...................................................................................... ·---·---·· 

Son Poıta Matbaası: Nqriyat Müdürü: Selim Razıp EmeQ 

SAHİBLER1ı S. RaKJP EMEÇ, A. Ekrem UŞAKlJCİL , 

,-. Dr. hı..n Sami ~ 

1 Öksürük Şurubu ı 

1 
Öksürük, ve nefe3 darlıR't, bol
mac. ve kızamık öksürükleri ı -J 
çln pek tesirli UAçtır. 

ıa.yri sar maddeleri ihraç ve 
siyah benleri izale eder ve açık 
mesa.meleri sıkıştınr. Bu suret.. 
le cildlmlzi yumuşatır ve güzel_ 
le4tiri?.• 

'-> Herke.. kullanabilir. ~ 

Biz de bugünden ttı.baren T0-
lı:alon kremini kullanınız. Neti. 
cesinden son derecede memnun 
kalacak.<;ınız. Her yerde satılır. 

Devlet demiryolları va limai1Jarı J 
[şfetmesi umum idars~i il3,l~rı 

Muhammen bedeli (894) lira olan muhte1if eb'adda 75 aded gürgen 
dilme ile 5,760 M3 gürgen kalas (27.1.1941> Pazartesi günü .saat (11) on 
birde Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komisyon tara!ından açılk 

eksiltme usulile satm alınacaktır. ' 
Bu işe girmek isteyenlerin (67) lira (5> kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettili vesaikle birlıkte eksatme günü saatine kadar ko_ 
misyana. müracaaUan lAlr;ımdır. 

Bu ıf8 aid p.rtnameler kom.i3yondan pe.ru~ ~arak datn.ıinıaktadır. 

(284> 

1 lstanbul 
Cill3i 

Roıntgen filini 

Vakıflar 

Miktarı 

f kalem 
100 düzine 

DirektörlUgU ilanları 1 
Muhammen bedeli hk teminat 

11S7 lira 50 kr. 85 lira 31 kr. 

Oureba hastaha.nesindelti Tıp Fakültesi Ra~qli Enstitüsü için lii_ 
zumu olan yukarıda cinsi ve mik.tan yazılı rontgen filmi açı.le eksiltmeye 
konulmuştur. İiha1eBi 21/1/lpft Salı giinil 8aat 15 de İstanbul Vakıflar 
Bıı.şmüdürlüfü binasında toplanan tomisyOnda yapılacaktır. 

Şartname& her gün Levazım knlenılnde görülebilfr. (77) 

lstanbul Elekhik, Tramvay ve Tünel İş
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı. - 1600• metre yontulmuş bordur taşı pazarlıkla satın alınaca:'ıetır. 
2. - Pazarlık 21/1/941 Salı günü saat 16 da Metro hanının 5 inci ka.. 

tında yapılacaktır. 

3. - Muw.klc:at !teminat maktuan «13~• liradır. 

4. - İsteklilerin para.sız olarak verilmekte olan şartnameleri levazım 
dan nlrnala,rı ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilf\n edi: 
len gün ve aaatte komisyonda hs.zır bulunmaları. 1308• 

Antalya Belediye Riyasetinden: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ;ş Antaıyada 

tuk hava deposu binası inşaatı. 

2 - Bu inşaatn aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - EksLl tme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık iŞleri genel fartnııme.si. 
d - Hususi şartname 
e - Keşif cedveli 
f - Proje 

yapılacak ıo-

3 - Keşif bedeli 18588 hra 42 kuruştur. İstiyenler evrakı keşrıyeyi Nafia 
ve belediye dairesinde görebilirler. 

4 _ Eksiltme 2012/941 Pazartesi gunü saat 11 de Antalya b~ledıye 

dairesinde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

5 _ Eksiltme kapalı zarf usulile ve vatudi !int esası üzerinden yapıla
caktır. 

6 _ Eksiltmeye girebilmek i!:in 1394 lira 13 kuruşluk muvakkat temınnt 
vermeleri bundan başka a.şağıdaki ve,,ikalan haiz olup getirmeleri lft.zım -
dır. Nafia müdürlüğü mılteahhlrJik komisyonundan alınacak vesika, tL 

caret odaBl vesika.sı. l 
istekliler etu;Otme saatinden bir saat evvel teklifierini usulünde ha -

mrlıyara.k tomiSyon riya.setine vernae1eri. 112518• 

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Şub~t. 2 Ma - ıı Kumbaralı ve ltumb~ra:ı11 
vıs, 1 At~tM, 3 Iltinciteş _ hesablarmda en u elli li -

rı.n tarihlerinde yapılır. ra.sı bul~nanlar tur'aya 
_ _ _ dahil edllırler. ) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Kıymeti Cth8i Mesa.ha.sı Teminata 

1692 Beyotlu Kamerha. 
twı ma.hallesi Ars... 
lan sokak eski 27, 
yeni 23, taj 23 10000.- K!rgir ev 

2059 Kumkapı e:tki Ça. 
dırcı Ahmet çelebi, 
yeni Bayram çaTI.lf 
mah. Arııpzade .so. 
kak eski 43.45 mil.. 
«.errer 47_47 mük. 
47 mük. yeni 39_4.:. 
43, taj 39.41_43. 

2088 Fatih eski Şahuban 
yeni HÜ$8Jllbey 
mah. Zeyrek cadde. 
si eski 13, yeıni 23. 

2158 Fatih eski Molla.. 
hüsrev, yeni Kü. 
çük Muıstafapa.şa 

mah. KUçilk Musta. 
fapaşa ve Vakıf 

mektebi sok.ak eski 
82 ve üç defa mü_ 

841.-

88.-

Dilkklnlı 
klrgir evin 
728/2880 
hissesi 

Bahçeli a,h_ 
f9.P hanenin 
'1164 H'ıS. 

'kerrer 82, yeni 1>2. tl'ç dükkAnlı 
94..ı._4, taj 2.4'-12-14. 3114.- ev 

2174 Be:razıd camcıall 
mah. Beyazıd mey
danı eski 158-160, 
yeni 33 

2194 Eminönü Büı,rük 
çarşı Kuyulu sokak 
No. 28, taj 28 

2195 Eminönü Büyüle 
çarşı Karamanlı so. 
lcak eski yeni 1, 
taj 1. 

2254 Beyazıd esti Kalça. 
cı hanı. yeni Be-
yazıd mah. eski Ka-
vukçu hanı yeni 
Kalpakq.Ju Cad. 

574.-

105.-

813.-

KA.rgir 
dükkA.nın 

8132 hisse3l 
DUkkA.nın 

8/16 
Hia. 

Dilkkln 

eski 2, yeni 4, taJ 193. 3230.- DilkkA.n 
2257 Eıninönll ~~-

llnt Ferhat mah. 
Meyhane ve Yağcı. 

eılar sokak eski 23. 
40, yeni 39-46, taJ 

Beş dükkf\n 
ve deponun 
4824115120 

46-4&.48.50.39. 46/2. 8594.- hissesi 
2373 Emtnönü Şeyhmeh

met OeylA.nt mah. 
eski Reşadiye sok. 
yeni Reşnd.lve ca.d_ 
desi eski 20, yeni 
24. taJ 31-31 / 1. 

2387 lkşi1'ta.ş ortaköy-
sakızlık tabir olı.A. 

nan nam FDahalde 
Nar SOk. No. 1, taj 
1.20. 

2388 Beşiktnş. Ortaköy 

2275 -

150.-

Odalı dilkU_ 
nın 60/ 360 
hissesi 

Hanenin 
1/ 3 
hi~esl 

takriben 
190 M2 

takriben 
242 M2 

98 

.lS,:MJ MZ 

1,50 MI 

2,50 M2 

19 M2 

takriben 
!19 M2 

32,50 M2 

takriben 
285 M2 

Mah. Büyük ayaz. 
ma ve çayır sokak 
No. 6_8-19. 8042.-

Maa mtit
temilA.t 
ba~ 

takriben 
238099,32 M2 

2425 Fatih Ayvansaray, 
Atik Mustatapaşa İki mnsura 
ma.h. eski bostan, suyu ve ku. 
yeni Palalı sok. es. lübeyi havi takriben 
ki 4, yeni 4.6.8. 4534.- bostan 4500 M2 

JOOO.-

128.20 

tUO 

W.111 

ııu• 

11.-

8281 

.... _ 

1718.sd 

455.-

30.-

1608..0 

9068~ 

Yukanda adresi ve tafsilatı yazılı gayri menkuller açık artırma IJ$ıı~ 
ıae ve peşin para ile satılacaktır. 
İhale 30.1.194.l Perşembe günO sant ondadır. MOzavede sırnsında v1 

len bedel mukadder kıymeti geçtiği \akdirde ıto.Ilblerin temına tıar111r~ 
yüzde yirmi nisbetinde tezyid eylemeleri ve mühür kullananların mutıO 
ıerini noterden tasdik ettirmeleri ınzımdır. 1, 
İşbu emH\ki satın nlnraklnra satış bedelinin bir kısmı mevzuatımız dfıı,. 

resinde ikraz edileceğinden bu hususta izahat almak isteyenlerin peY :_. 
çesi, nUfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafia birlikte bildirilen gün ve s 
te kadar şubemiz Eml~k servisine eelmelert. (12489) 


