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Başvekil mühim 
ir nutukla Tasarruf 

Haftas1n1 açt1 
lhtikara karşt mücadeleye devam edilecek 

llilnya vaziyelinin ihdas ettiği çok müşkül 
tlara rağmen memleketimiz iktısadi sahada 

herhangi bir sarsıntıya ·maruz kalmamiştır, 

sullerimize ve 
madenierimize 

ta:eb artt1 
~frll, 12 (A.A.) - Batvekil 

ilc Saydam, bugün saat 15 te 
~~~ Iiliicevinde söylediği ataiı

ıı.n:ulcla, tasarruf ve yerli mal-
~ sını açmıtlıırdar: 
~ bt t\ırddaşlanm; 

Ib r aenedenberi tasarruf ve 
~lar haftası, cümhuriyet ida

Uvvet ve hız veren havası 
ltıilli hayatımızın sayılı teza

biri olmuştur. Bunu ha
li lktuıad ve Tasarruf 
tetekltür ve takdirlerl

memlekette yarattığı 
Ön olanlara ve ona ayak 

en iyi temennilerimi, 
. •aygılenmı sunarı m. 
ıktısad ve tdarruf hareketi, 

<Dennu '7 nei 11:ıyfada) Batvekil ıeçen yıl tasarruf hafta11nı açarken 

!!ınan ileri 
d harekatı 
~am ediyor 
~ii.him bir 
~~pe daha 
'~ta.ı edildi 
ltQ/ 

Doksan yorgancının 
yorganları yokmuş! 

Y organcıların ısmarlanan yorganları müş
teriden evvel örtrnek suretile geçinip 

gittikleri meydana çıkh 
Dün, adliyeye intikal eden bir tur. Hadise, tudur: 

airkat davası, enteresan bir vaziye- Sirkeci civannda Balkapanı ha-
tin ortaya çıkmasına sebeb olmuş- (Devamı 3 üncü uyfada) 

!Jan/ar neticesiz 

... ,larda bulundular Fazla kazanç arzusunu 
iS (A..A.)- DUn akşam ncş- yen em• t •ı . ··~~':!~:·:::.~.~:!~::.. ıyen gaze ecı er 
~:~~~:h:~;=~ feryada- devam ediyorlar 
~ <A..A.l - S:ı.Ill.hiyettar bir ,,.·----···--···--·--··-· ·-···-····-·········-·"\ 
ettıbaından bUdirUdi~ine tö- S lh d k .. vd k"l 1 ı.. • 

nuntakasında rnfihim bir u zamanın a agı ın ı o•u 4 Ruruttu. Gazeteler 12 : 
nıııar tarafından i'gal e _ veya 16 •ayla çıkıyorlardı. Bugün kağıd 28 kuruflur. ~ 

~e , Gaz~tel~~ de_ ~una ın~ka~il 6 veya .• 8 .•ayla çıkıyorlar. ~ 
~n İtalyan kıt al~rı tarafın- Yanı ltagıd ıçın verdıklerı para e•k:•ının tamamen· ayni- : 

bazı mukabil hOcumlar dir. Şu halde gazete sayialarını küçültmek i•temek neye? i 
tiddetli hücumlan '\;~·.-öi;~~dik;-----···-··--··-~-·---·····-···············--./ 

\>~2 (A.A.) - Reuterin Ar- İstanbulda çıkan (9) gazete Baş _ 
gosıav hududunda bu - vekiılete müşterek bir lstida vermiş -

%ın ntuhabiti bildiriyor: ler: • 
~D~tre uzunluılundaki Arna- .sayfa tahdidınin tada olunması -

( ee~;-'ını!l 4imal mfintehası- nın istida sahibi ıazete müesseseleri
~ n ıtalyan sol cenahına ni m~kül bir vaziyete soktu~unu i -
~ ~3 üncü sayfada) fade ve isbat etmişler.» (4 b. 

1
. 

1 
k- Sözlerinde tamamen sami midirler. 1 n 1 ra 1 Gerçekten m~üşk.?l bır vaziyette kal _ 

~lti mışlardır. Çunku kazanç eksil:niş _ antaya tali" b tir. H~rb zama~ında, kısa bir nıüd _ 
det içınde zengın oluvermenin imkA-k nı zayıtıamıştır; inanınz. 

~ ~. s.. ÇI madl Bu (9) gazet-eni: adları ne? Tama-
~it ll 11dalbedesteninde, kıy- mını bilmiyoruz. Fakat Son Postnn!n 

~ltıt. ltiantanın müzayedesi ya- hakikati söyleyişinin do~urdu~u hıd -
~~~~td detı saklıyamayanın cİkdama oldu _ 
~~}~ r.- e.ve çıkarılan pırlanta, ~unu görüyoruz. 
~~'. tarıaııların Clan dedikle- - KA~ıd fiatı nisbeten ucuzladı. 

tttirı i<40. grad ağırlığındadır. ve ~aeıd stoku nlsbetCl~ arttı, de _ 
':'lı &tnınde bir zata aid bu- miştık. • · 

ll;rlantaya mezad idaresi 1 - Ne e- _J1e va ki( ? diye 
O.ooo lira muhanımen telflşlt~ ştu.ı Onu da 

edilmittir. "~ 2 5 i ka- tik. ....., 

Fi1crim.iııi tdu-arlıyalım: Çocuklan
rnız elde ailfıh vatan hududunda 
nöbGt beJderierken kalan 

Silivri önlerinde bir deniz faciası 

Uruguag bandıralı bir 
gemi hattı, 350 

yolcudan 142 si boğuldu 
Yolcular Bnlgaristanı terkeden 

Musevilerdi, Filistine gidiyorlardı 
Faciadan sağ olarak kurtulan kılavuz Hüsnü Eden 
kaptanın ''Son Posta,, ya verdiği acıklı tafsilat 

Evvelki gece sabaha karşı, eiliv- ll 
rinin Çiftlik sahili açıklarında 

büyük bı.r deniz facla~ı olmuş, 

neticede 142 kişi bo~ulmuştur. 

sayımızda, !imanımıza Bulgaris. 
tanın Varna limanından aldı~ı 
350 museviyi hamilen bir yelken. 
li 'ınotörün geldi~lni yazdı~ımızı 
hatırlıyacaklardır. Tedariksiz ve 
kumanyasız olarak bu küçük 
motörle yola çıkan museviler, 
Anndolu Ajansının haber Yer -
d~i, Karadenizdeki son f:rtınaya. 
yakalanmışlar ve bir hayli mn-

ı ı 
eeralara, tehlikelere maruz kal
dıktan sonra, bin müşkülatıa 

Bo!;aza iltica edebilmişlerdı. 
Limanımızd.an transit olarale 

Yaptı~ımız tahkikata göre fa
cia §Öyle cereyan etmiş bulun
maktadır: 

Motör Filistine gidiyordu 

Milli korunma 
kanununda 

tadilat 
Toptan cı tüccar da 

vesika verecek 

Ankara, 12 (Huııusi) - Milli 
korunma kanununda yapılacak ta
dilata dair haZJrlanan 'kanun proje
sini hükumet Büyük Millet Meclisi
ne vermek Üzeredir. Öğrendiğime 
göre projeye ilave edilen bir hük
me nazaran toptancı tüccar bir 
müşteriye muayyen bir malın ken
disinde mevcudu kalmadığını talebi 
üzerine ifade eder ve müşteri bu 
hususun bir vesikaya raptını taleb 
edecek olursa kağıd ve pul masra· 
fını mü,teri ödemek şartile toptarıcı 
bu vesikayı verrneğe mecbur tutul
mu~tur. 

T optancı tüccarın vesikaya ba~
lanmı, ifadesinin yapılacak tahl.ik 
ve tetkik neticesinde hakikate uy
gun olmadığı tebeyyün ederse dük· 
lı:i.nında. deposunda veya elinde 
bulunacak mevcud olmadığını iddia 
eylediği bu muayyen malın bütiin 
mevcudu müsadere edilebilecektir. 

İtalya 
mihverden 

ayrılacak mı? 

Bir Amerikalı 
. gazeteciye göre 
lialyanın garib vaziyeti 

Nevyork, 12 (A.A.) - Walter 
Lipmann, Herald Tribune gazete-ı 
sinde <cİtalyanın garib bir vaziyet 
kar,ısında bulunduğunuıı yazmak-
tadır. (Devamı 3 üncü ı~ayfada) 

Feyezan yüzUndan 
Edirne - istanbul 
tren münaka~atı 
inktlaa uğradi 

Edirne, 12 (A.A.) - Meriç ve 
Tu nca nehirleri gece yarısından 
sonra saatte beş santimetre inmeye 
batlamıştır. Son irtifa haddi bet 
yetmit beti bulan aular timdiki hal-

geçecek olan motör birkaç gün 
burada kaldıktan sonra. ku -
mnnya alarak evvelki giin Ak
denize çıkmak ve orndnn da Fi_ 
listine geçmek üzere hareket et
miştir. (Devamı 7 nci sayfada) 
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, Harekatı ıösterir harita 

Garb çö:unde 
3 italyan f1rkas1 

imha ve esir edildi 
Çörçil, bu bir 

zafardir, diyor 

Yeniden binlerce esir 
alındı, siyah gömlek
Iiierin büyük bir kısmı 

imha edildi 
. Londra 12 CA.A.) - Başvekil Çörçil, 
garb çölündeki İngiliz muzafferiyeti 
hakkında bugün Avam Karnarasında 

<Dnamı 3 i.ncii ayfa.da) 

Askeri vaziyat 
İtalyanların Libya 
içerilerine kadar 
takib edilmeleri 

beklenebilir 
Yazan : H. Errir Erkilet 
E len ordusu havaların fo-

na gitmesine ve İtalyan
ların müdafaa ve hatta mcvzii 
mukabil taarıuzlanna rağmen 
timalde Elbasan, ortada Berat 
ve sahil boyunca Himara i§tika
metinde taarruzlarına devam et
mektedir. Bunun için Pogradeç, 

(nf\vecr..ı 3 üncü sayfada) 

Mekteb kaçağı talebelerlu 
kahvede bir görüşme 

Ka•ketli genç tavlayı bırakcrak ceııab verdi: «Bırak adli
yeyi, oraya gitlin mi en•elenir•in! Geçen gün dört arka
datımız yalıalanmı4. Poli•ler hüviyet cüzdanlarını alıp 

maari/e te1lim etmitler)) 

Maarif Müdürlüiii ile, Enmiyet 
Müdürlüiii i.t birliği yaparak den; 
aa.atler:.Ode mektebden kaçıp 
kahvetere devam eden talebeleri 
sıkı bir aurette takibe karar ver -
mitlerdi. Kontrol1er neticeainde 
polis, kahvelere devam eden bir 
çok haylaz talebe yakalamalda -
dar. Fakat, buna rağmC!'ll gene 
kabvelerde, sinernalarda den •a
atlerinde talebeler aörülmektedir. Sult.anahmedde bir kahveye air -
Diin bir arkad&fiiDIZ kahveleri dım. Kahve ocatına yakın masalar • 

.. .. .... • ~- •• - • • • • '• 1 ' .ı , ·:, 
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Hergün 
lzciligl garatan 
damın ölümü 

Münasebetile ... 
_ Yazan: Muhittin Blrcen 

' Resimli lllakale: 

S on zamanlarda dünyanm 
devir yapmış çehrelerinden 

biri daha, hayat filminin perdesi ü
zerinden silinip gitti. Eğer daha ea
kin zamanlarda olsaydı, gazeteler 
bundan uzun uzadıya bahsederler
di. Fakat, yeryüzü e.fkarını §u da
ldkada yakutdan i§gal eden daha 
mühim pek çok teYler bulunduğu 
için lani perde üzerinden silinip gi
den çehre ile lcimae fazla meşgul ol
muş değildir. 

Hadiselerin arkasından .. 

Bizim izeilik dediğimiz. ba~ka 
milletierin keşııaf, kılavuz gibi ma
nalara gelen muhtelif kelirnelerle 
adlandırmı~ olduklan teşkilatı yara
tan Baden Pawelden bahsetmek is
tiyoruz. Hakikaten. bu zat aon za-
manlar dünyaamın neT'i phsına Geçen her datıkt\ gebedir, mfihim bir kazan9 fını:ı.tı do~urur, fakat bu Düşün ki, Türkiyede Cümhuriyetin 15 in<:i yıldönümünün müstesna bir 
münhaaır bir çehresicür. Baden tırsat sihirlidir, ancak yüz binde bir k~nin gözüne görünür. Onun bu şekilde kutıuıanmnsı aylarca evvel kararlaştırılm~ı, bütün vasıtalarla 
Pawel, Afrikanın dağları ve orman- tıl'Uttan istifade etmesi 1.se evvelA mü~bbl.s olup olmamasına, sonra aylarca ilfın edilmişti, fakat bu ınünasebet.le az vat.ıı ampule ihtiyaç o-
lan arasında dolaflr, yırtıcı hay- lacağıru ancak beş on kişi düşündü. Memlekette ışık söndürme tecrübe-
vanlar ve _ vahö denu·yeJ;_. onlar da T8.o'lıtaya malik bulunup bulunmamasına bakar. Bu kabaiyet bazı 1 •• ft .... ıın d il ~ ..... erinın ynp ....... ao• n ayni şek· de il!Uı edilmişti, bu snhada da styah U. -
mı vahşj, bizler mi, burası henüz pek timselerde do~ştan vardır, geçen fırsatı derhal 8Öt'Üp ehemmiyetini ğıdla ceb fenerine ihtiyaç olııca~ı ancak mahdud kımselerin hntırına 
belli değildiri - iptidai ineanlAT için.- kavrarlar. Bazı kımselerde ise bu kablliyet do~uştan mevcud d~ildir, geldi. Fırsat her dakika mevcuddur, onu göremiYorsan kendi kendini it-
de yaprken tasavvtır ettiği bir tq- fakat biru ~übe, biraz düşünme ile elde edilir. bam et ve görrneğe çalış. 
kiliitı, e"YVeli İn.giltercde canlaııdı- ................................. -.-........ -.-. ...................... ·-··••••••••••••• ... •• .. ••••••••••••••••· ·----------------,---·-...... -----· 

~;:ğ~~a~~~e~~ı;n:e.~:~~.;;~~~~:~c T'VATROJ 1 BUyük Fen Adamlari :J nwş olan bahtıyar bir ~ılizdır. Ek.- _ _ L.. 
ser Ingiliz gibi mes'ud ya~mış ve • 

lendi kafasına göre de mes'ud ola- Şehir Tiyatrosu c A L 1 N o s 
rak ölmllş bulunan bu Ingiliz. gene 
pek çok İngilizler gibi, tabiati ~ever, komedi kısmında 
in~anlarrn tabiate ve tabiiliğe yak- p 
ıaşhktan nisbette daha mea'ud ola- aşa Hazretleri 
caklan fikrini beıılerdi. Bunun için, 
adla n her biri bir başka nevi aizm n
lerle biten içtimat ve siyasi mezheb 
veya mesleklerden birini icad et
medi. Dağlann, ormanlann içinde 
yaşayan tab:atin saf ruhu ile yırtıcı 
hayvanlar ve iptidai insanlar ara
ınnda hüküm tıÜren tesanüd havası
nı birbirine ekliyerek bununla genç
lere bir tabiat ve sadelik duygusu 
vermek. onlnn atı.delik içinde bir 
insanhğa doğru yürütmek istedi. 
Yani, tam insanlarm gitmek isteme
dikleri yol 1 

Hiç şüpheaiz ihtiyar Pawel göz
lerini, havata mes'ud olarak yum
mu~tur: T e~kil ,.,ttii;i tariltnt dünva
ıım bircok yerlerinde taraftarlar, 
müntesibler ve... taklidciler buldu. 
Fakat, acaba, ölürken kendi kendi
Bine. ıtavesinde muvaffak olmuıı ~ö
zile bakh mı) Bu noktada şiipheli
yiz; eszer diier tınaRardaki muvaf
f!\kivt-tlm de bfzddtine benziyor!!l 
kendisine büyük bir talih atfetmek
te acele etmernek lazımdır. 

* Pawelin tasavvur ettiği izci genç-
lik, ancak, Ingiltere gibi, Okyanus
lann her dalgası ~tünde kendi bay
rağının gölgesini gören, huzur ve 
emniyet içinde, servet ve bolluk a
rasında yaşayan milletler için bir 
t~kilattı. Hayatlannm her taraflan 
marnur adamlar için dağda 'Ve or
manda, yırtıcı hayvaniann ve iptidat 
insaniann bıraktıklan izleri takib 
ederek yüriimek, insanın sinttierini 
ve adatelerini lruvvetlendiren, kafa
sının melekelerine parlaklık ve te
mizlik veren bir... «eğlence• dir. 
Fakat, omuzlannın ü~üne bütün 
bir hayatın ağıTlığı olan cemiyetler 
içinde. ne gencin. ne de ihtiyann 
bu gibi ııeylerlc uğra~maya vakitleri 
yoktvr. Bunun içindir ki izcilik, ba
zı memleketlerde hiç kendini gös
teTmedi; bazılannda daha ba"ka 
t~k:ilata islihale eden e!!ls fikir va
zifeııini gördü ve nihayet bazıların
da da sadece taklid bir pırlanta gi
bi etrafına panltılar neşretmeğe ça
lıştı. 

Paga konakları yakın mazide 
pek çoktQ. Bugün de turada bura
da tek tük var ••• 

Pagarıın hanımefendileri, paşa 
konağına damad olmek şerefile mü
bahi ~~z güçsüzleri bizim nealimiz 
tanımıştır. 

Şehir Tiyatrosunun komedi kıs -
mında temsil edilen Nazan Göknilin 
adapte komedisi igte bizi böyle bir 
paşa konağına götürüyor, konakta 
paşa hazret1erini, damadlannı, ha -
nımefendiyi paga kızlarını görüyo
ruz. 

Komedinin mevzuu kısaca şudur: 
«Şahin ,.Paşa (Said) büyük kızı 

Meziyeti (Perihan) Hayrollah 
(Vnsfi) isminde birile evlebdirmiş
tir. İçgüveyi damad paşa konağında 
süklüm püklüm yaşıyan bir biçare
dir. Onun eski arkadaşı avukat 
Suad (Muammer) konağa gelir. 
Suad, Güzin (Nezıne) isminde bir 
daktilo genç kızdan hahseder. Bu 
genç kız paşanın oğlu Seyfettinle 
(R~d) sevişmişlerdir. Paşanın hu 
vak'adan haberi vardır. Fakat o oğ
luna bir pap kızından başkasını al
mak istemez. Suadın maltaadıysa 
oğluna Güzini alması için paşayı ik
na etmektir. Suad bu işe başlama -
dan, konaltta değişikliklerin vukuu
na sebebiyet verir. Her zaman pa
şaya karşı boynu bükük olan da -
mad Hayrullah isyan eder. Paşa kızı 
almı~ da ne olmu~tur. Kansı daima 
paşanm yanında, kendi yalnız ... Ev 
li lik bu mu} Su adın tesirile paşanın 
kızı Meziyette bir tahavvül husule 
gelir ... 

Ealci huyu değişmiş, kocasının 
yanına gelmiııtir. Paşanın küçük kı
zı Milrüvvet de, evvelce Suadı gör
mü, ve aevmi$tir. Suad istese o da 
Suadla evlenecek. 

Seyfettinle Güzinin seviştiklerini 
bilen Me7.İyet de Güzin hesabına ça
lışmıya baslar. Artık iş paşayı ve 
hanımefendiyi (Bedia) iknaa kal -
mışhr. Meziyet Güzini konağa ge -
tir.ir. Paşanın kaTltsmda !Afiyetle 
kendini müdafna eden Güzini paşa 
da heğenmiştir, hanımefendi de ... » 

Dekor: 
Pa,a konağının salonu pek mü -

kemmeldi. Perd~ine kadar pa~ 
konağı, komedi kısmında bu sene 
dekor aksesüar gibi teferrüata 
fazla ehemmiyet verildiğine bir ke
re daha şah.id olduk. 

Eser: 
YukaMa, mevzuunun esas hat

lannı yazdım. Eııerin güzel tarafı 
mevmun. .. hsiyetle.rln karakter -

lerine uygun ııekilde i1lenmesinde -
(Devamı 6 ncı sayfada) 

Calinoıı, bir haremağasının kur -
duğu Ber~ıa.ma ,chrinde miladrian 
önce 1 30 aeneııinde doğdu. Babası 
Nikon okumuş, gün görmÜf, derin 
kültürlü bir adamdı. 

Calinos yirmi yaıına baııhğı sı -
ralarda babası ölünce dünyayı gör
mek ve doktorluk öğrenmek üzere 
seyahate çıktı. lstikbalin bu büyük 
doktoru, nerelere gitti. Hangi di
yarlan dolaştı}.. Pek b ilinmiyor. 
Fakat lzmire gittii:-1 ve orada tahsil
de bulunduğu muhakkak. Calino!l 
lskenderiyede de bulunarak devrin 
meşhur hocalan olan Herakliyanu
sün anatomi, Stratonikus ile Eshi
ronun tıb denı ve takrirlerini takib 
eyledi. 

Calinasun gençliği nasıl geçmiş
tir). Meçhul.. Yalnız, onun gençliği
ni hiç de avnre geç.irmediği, 28 yaşın 
da iken Bergamaya dönüp doktorluk 
etmeğe başlamasından anlaşılıyor. 
doğup büyüdüğü şehirde muvaffa -
kiyetten muvaffakiycte erişen, mua
sırlanndan kat kat üstün olan Ca -
linos dehasını Bergamanın dar u -
fuklannda istediği gibi işletemcdi -
ğin.i görünce, devrinin Nevyorku sa
yılan Romada yerl~ti. Ilk önceleri 
ona hiç ehemmiyet vermediler. 
Kendisini şüphe ile ka~ladılar. Çün 
kü Calinos muasır meslekdaslarile 
bağdaşmak istemiyor, yalnız lpok
rata tapıyordu. 

Maruz kaldığı bütün güçlüklere 
rağmen, Caünos talihi vaver ~idip 
de, devasız bir hastalığa tutulmuş 
olan Ödemusyü iyi edince elerhal 
~öhreti etrafa yayıldı. Roma artık 
Calinoıı diye bir doktoru tarumıya 
ve genç doktorun i,i tıkınnda git -
rneğe başladı. Iki hafta tedavisinde 
bulunduğu zengin bir kadın, ken -
disine bugÜnkü dört bin liramıza 
muadil bir tedavi ücreti veTdi, ki o 
zamanlar nakid para, zamanımız • 
dan daha fazla bir kıymeti hai:ı:di. 

* Zarif filozof - kral Mark Orel -
yüs de modayn uymakta gecikmerH, 
ve Calinoıı majestenin, fazla yediği 
peynirden miitevellid kann ağnsını 
pek çabuk geçirince büsbütün göze 
girdi. Nitekim Orelyüs muharebeye 
gidince de. oğlu Konodüsü, dokto
runun hazik ellerine tevdi ~tti. 

Calinosun saraya intisab edişi. 
devrin qrafı arasında muhalif bir 
hava yarntmadıysn da, mP.slekda!l -
lannın infini ve iğbirarlannı mucib 
oldu. Bu da. ihtimal ki gay,.,t şık gi
yinen, ve tıp'ltı bir arnele gibi calı -
cınn genç ve yakışıklı Yunanlıyı kıs
kanmalanndan ileri gelmioıti. 

Calinos bu gibi şeylerle uğraşa
rnıyacak kadar meşguldü. Dunna -
macasına çalışıyor, mütalea ediyor-

Yazan: /brahim Hoyi r ................................ _ .......... , 
Aristo damarlarda i 

bulunduğunu 1 hava 
iddia ediyordu. Ca- i 
linos bunu tekzib i 
etti, fakat o da kan 
cereyanını meydana 

çıkaramadı 
, ............................................... -' 
du. Onun mektebi Jdtablan değil, 
Tabiat idi. Calinos, insan vücudü -
nün içinde neler olup bittiğini an
lamak merakınn dCişmüştü. Bunu 
nasıl yapabilirdi ~ Bir cesed bulup 
parça parça doğnımıyn kalkışacak 
olsa en büyük cürmü işlemiş sayı -
laca'ktı. Böyle bir şeni cinayetten 
dolayı aaray bile kendisini kurtara-
mazdı. Amma CaJinos güçlükleri 
yenen, çarder bulması-nı bilen bir a
damdı. Insanla. mıııymun arasınde 
•ek mühim fark olmadığını düşün
dü, ve mnymuniiU"' kesip biçerek, 
onları dn bularnazsa bu sefer do -
muzlan teşrih masasına yahrııralı: 
insan anatomisile, fiziyo]ojlııini tet
kik ve mütalea etti. Bövlelikle mua
!lırlarının kara cnhili bulunduklan 
bir<{ok yeni ııeyler öğrendi. 

Aristo, damarlarda hava olduğu
nu öğretmişti. Calinos, bu nazn
riyenin tamamile asılsız çıktı~ını 
gördü. Damarlarda kan vardı. J!'in 
garib tarafı, Calinosun kan cere
yanını keşfedememesiydi. T e~1ih 
yapmasına yapıyordu amma, bu a
melivt>nin teknik tarafı pek noksnn
dı. Dolavısile ciğerlerden doğru. V" 

şİrvanlardnn bir kan cereyanı hii,.ıl 
olduğunu müAAhede etmeıoine rağ
men, bu iki l'eyİn yekdiğerlle ala -
kası bulunduğunu hesablıvnmndı, 
Kanantince damar ~ıistemi, kebed -
dt:n bıtcılıvordu. FRknt lnı kan "P."ıl 
oluyordu dn, gerisin geriye dönii
vordu. Bunu bir türlü anlıyamıyor -
du. 

Kalb hakkında da ~atib bir fikri 
vardı. Calinos kalb boğmaklannı 
bulduğu halde, bunlann kalb ile bir 
ili-:i9; -olabilece~i sanmrvor, ve 
hde bu uzvumuzun adeta emme 
hasrnn bir tulumba gibi çalıcıtığını 
akıl bile etmiyordu. Eğer, Calinos 
haskalarına tesir edip d,., her sözü
nün mahzı hakikat olduğu ka
naatini uyandırmaııaydı, bu yanlış 
nazarivelerin amrlarca siirüp gitmi -
yeceP.ini ve Cloktryrlıık ilminin dnhıı 

geniş terakki sahalan bulacağı mu
hak.kaktı. 

Calinos kemiklerden daha çok 
anlıyordu. Bir gün bir dağ başında 
katledilmi~ olan bir haydudun iske
letine rastlamak talihine uğramış ve 
bu kemikleri uzun uzadıya mütalea 
etmişti. Göğüs ve kanndaki uzuv -
lan pek iyi tasvir eden Calinos bü
tün bu mütalealarına, üstelik hasta
larla uğraşmasına rağmen yazı ynz
mıya da vakit buldu. Bütün öğren
diklerini ve belliyemediklerinin hep
sini kaydetti. 

Calinosun, dokuzu anatomiye, on 
yedisi fiziyolojiye, altısı pataloji il
mine, on altısı tıb ilmine ve otuzu 
da eczacılığa dair olmak üzere 78 
kitabı ve bundan başka on dört tn
ne de büyyük makalesi (~e) ver
dır. Dikkat ederseniz Calinos do -
ğum ve ebelikten hiç bahsetmemiş
tir. Inanışınca bir çocuğun doğumu. 
layıkilr: fa:r.ıl bir insanın t"hemmiyet 
vermiyeceği keyfiyel idi. Bu kanaat 
aııırlarca devam edegelmiştir. 

Calinasun bir sürü manasız telak
kileri de yok değildi. Her şey için 
bir nazariye kuran doktor, bunlan 
yazmaktan uııe.nmazdı. Bu nazari -
velerden bir tanesi şöyle idi: Ta -
biatte heT şey, şuurlu bir planı. tas
roimi gösterir, ve yaratıcının iyili -
ğine bir delildir. Calinos hayatın, 
irsiyet ve muhit p:ibi iki mühim kuv
vetin ilcaatile deği~eceğini asla san-

* Calinos, doğuştan bilmek öğren-
mek ~usuzluğile çırpınan bir gezgin
di. Romada diğer yerlerden daha 
fazla kaldı. Fakat Roma bile onu 
uzun müddet bağnnda aaklıyamadı. 
Efııanelere bakacak olursak, veba
dan kurtulmak için şehirden kaç -
mıştır. Fakat buna imkan göremi
yoruz. Her ne hal ise. Calinos dok
torluğu bırakarak uzak diyarlara 
seyahat etti. Gittiği yerlerin hepsini 
bilen yok. Fakat Lemnos adasında 
göründüğü ve bir daha da Romaya 
döndüğü muhakkak. 

Ömrünün son seneleri meçhuller 
içinde geçen Calinasun şurada bu
rada dolaştığına, yazılar ya:.r;dığına; 
dostlanna keşiflerinden bahset
tiğine dair emareler var. Ve ~ünün 
birinde de dünyadan sessizce silinip 
giden Calinasun öldüğü yer ile tarihi 
belli değil. Sicilya adasında seksen 
yaşında iken hayata gözlerini yum
du~ ihtimal dahilindedir. 

Bütün Romanın gözlerini kam•ş
trran, en muazum saraylntda hari
kulade bir ömür süren bir ııahsiye
tin, son yıllannı böyle sönük geçir
mesi ne garib bir tecellidir. 

tı. .... l. i 'Tl t-! '"'; 

-'"" 

Biz bu iiçüncü nevi memleketler 
araınndayız. Pawelin yeni öldüğü 
günlerde, ltumen henüz amuvaz• 
ufn, losmen de artık. «telc:aüd kad
rosuna geçmit» izci gençlere sor
dum: aizeilik ettiniz mi} n «Evet» 
cevabını aldığım zaman da izc.iliğin 
ne olduğunu bilip bilmediklerini 
sordum. Bazılan bu suale az veya 
çok doğru birer cevab verebildiler. 
Bazılan da buna dalı ciddi bir şey 
hilmcdiklerini açıkça itiraf ile iktifa 
ettiler. Fakat, bu arada, gençlerin 
fikir selametlerine delil olarak fUna 
dikkat ettim ki, hepsi de bizdeki 
teşkilatın hiçbir gaveye h;zyn,.t et
miyen, senede bir iki vesile ile boy 
göstenneğe yarayan bir ~üs olduğu
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nu söylemekte ittifak ettiler. 
Evet, bizdeki izeilik teşkil&tırı ı. 

Pawelin tasavvur ettiği ~yden yal
nız bir sağlam ayakkabı, bir ktsa 
don, bir gömlek. bir külah, hülasa 
bir bynfet ve bir bayTak vardır. Bu, 
bababr için bir masraf, tüccar için 
bir <rartikolo», mekteb için bir süs, 
çocuk için de senede bir veya iki 
defa tekerrür eden bir yorgunluktan 
başka bir şey değildir. 

+ 
Eğer, bugünkü Türk gençliğinin 

Türk vatanı içindeki mevldi, dört 
haeı marnur bir millet 

Bir gazete: 
Gazete sayfnlıınnın hUkfimet kararile ek.ııiltllmesini istemi§: 
- Sebeb? diye sormuşlar .. 
- ~ıd pıı.holıdır, ben bir aralık kilosunu 33 kuru.şa alm~tım, demiş. 
Bizim, istatistiğin nerede bulunduğunu çok iyi bilen nrkada~lnrınuz -

dan biri, elde rakamla eevab vermiş: 
- Hayır, yanlı.,tır, Türkiyeye gıren en pahalı k~ıdın kilosu biÇ bir za-

man 28 turuşu geçmedi.. 
Hfl.dise gazeteciler arasında kon~uluyordu. Ankara caddesi denilen ga. 

reteciler piyasasını çok iyi bilen bir arkadaş babsi klsa kesti ve şöyle 

dedi: 
- İkisi de haklıdır. Gerçekten Türkiyeye kilosu 28 kuruştan daha pa_ 

halı ~ ginnemi.ştlr, buna rn~en öbürü bir buçuk sene kadar evvel 
bir defaya mahsus olmak üzere kı1osu 33 kuruştan kft~d alı:nıştır. 

- Nasıl olur? diye sorduk. Şöyle anlattı: 

· - Bu gazete bir buçuk sene kadar evvel nasılsa ktı.ğıd sipari~ etmeyi u
nutmuştu, birdenbire kfi~ıdsız kalmıık tehlikesUc knrşllnşmı~tl. Dört tn
rafa baş vurarak kA~d arıyordu. Tcsadüfe bakınız. Tıım o sırada r;aze
tesini kapatmış, yahud da bir baJJkasına devretmiş bir gazetecinin ev -
velden Sıpariş edilmiŞ nıUhim miktarda kft.ğıdı gelivermesin mi? 

Kii.ıtıdsız kalan gazete derhal k!\~ıdı gelmiş olan arkndıış:ı baş TUI'dU. 
Bu nrkada.ş çok zeki ve hususilc tectUbeli bir a.rkadn.ştll'. Manlesef son 
teşebbfisfinde çok ziyan etmişti. 
Şimdi eline geçmiş olan kfi~ıclı, esa.sen kazanmaktn olnn bir gazeteye 

kii.rsız devreder mi? Kendisine kağıd 25 kuruşa mal olmuştu, kilosuna 33 
kuruş istedi ve takrı'ben o fiattan sattı.:. 

Bu bftdiseyi biz de bı1iyoruz, vaktile gözlerimiZin önünde ccreynn etmiş. 
ti, fakat ey okuyucu sen, blr buçuk .sene evvel bu şekilde alınmış bir kiL 
~dm, bir buçuk sene sonra gazete sayfalannın eksiltamcsini iSterken 
hesaba kat.ılabileceğine ve rol oynıyabilece~ıne: 

Sözün kısası _ ... ..--

Keçiboynuzu 
IL D.relll ,..t• 

K ur~ fasulyeye efki:eıil' 
. mıye nasıl pay e tD" 

onu c.numetten» eayıyorP• d 
manlarda keçiboynuzuntJn 

11 

meti arttı. 
Kara, kuru. manasız. 

insanın dili ona meyva, 1 
rneğe değmezken, sayılı ihra~ 
larımızın arasında bu nesne 
aldığını görüyoruz. p.ıa. ~ 

Ne işe yaradığını bir A 
de harb dolayıaile gıda 
zahmet çeken, hakiki 
rneğini taştan» çıkaran 
bilir! 

Yoksa, mübareğin, y~zın, k 
bahurda, harnret söndurrrıe<ffi 
harup şerheti yapmaktan gıır 
hi istimali yoktur. 

Hikaye malum: Padişahlıı! 
mem hangisi, neclimlerind:ıı 
bir şeyler gevelediğiru görtJP 
et mi, ve sormuş: 

Ne yiyorsun} ·ııJI' 
- Keçiboynuz.u, ef~ndı 
- O da ne imi~} 
Nedim, cebinden bir tsne 

uzatrnış, Önuünde lre;cibOY'~';' 
memiş bulunan hakan ~ 
aldığını ağzına atıp yem~ 
mı~ Fakat biraz sonra f'Pbııf 
ruşturarak tükürmeğe rrıeCııf: 
muş. Bu sefer. nedim sortı'~ 

B V d' o o • - egenın e ınız mı. 

tim) 

Padi~h: , t:lfl 
- Yok 1 demi•· bir dırh ı.~J 

"'' b' O" hahn İçin bo~u boşuna ır 
d un çiğniyemem r .~nifot 

Gelgelelim, çiğniyen çıg 
1 

(t 

bizden, vagon dolulan alı1° 
şıyorlar. • 

Ce.nabıhak, hiç kimseY'd• 
k oma sı n 1 Icabında odun 
kömür de, zehil' de. zekk1.1~.~ 
günlerde karlı dağlarda d• 
yiyenler var. 1 ,rı 

Eskiler. dillerine <Jo)acll~ 
sözleri arasmda «böyle 'f1 ;.; 
olur lıevru:zı.ıln diye de ı 
ııöylerlerdi. Kah be dünya 1 

oluyor ki, keçiboynu~una .§ 
met. ehernmiyet verdiriyo1'· fP;' 

VaTsm öyle olsun 1 On~~~~ 
den de memlekete para gı ~ 
memnun olmn'k dilşer. lt"...ıiflt' 

Hem bundan ıJonT11· 114 tl!';,_, 
debur, marsık smP lı tt' 
tıHaydi oradan, keçiboyn~, 
]ı kani, dive çıkı~eak. ~ 
tirmiş kocalaT: ırt" 

- Ne sandın) Keçib0~J• 
ya 1 Al h n kadar değerin ;--rıt'ıll 

Cevnbmı isite1'ek, ağıı 1 

vını alacaklardır.. ~)~ 

c. cf.l!tım 
12 adada ltaly • 

imha siyaseti~ 
(A.A.> - AttnJ aJJ Atina 12 

dlt'lyor: 
ıı ada merkez! koıniteSi• 

nn gitt.lkçe artan bir 
lan imha siyasetini takib et' 
iyice kontrol edilmiŞ babefi ıı.tııJ 
den medeni dünyanın ı\.tıl 1' 
zett~ni blldinnettedır. at. ;ı 1 

İtalyanlar, adalarda ıs ı11 "
şındaki bütün erkekleri ~6• 1 
rek, İtalyan kampları ciV \lt' ~.ı 
zılmış olan üstü açık 9~ tı~ll~ 
perlere atnn~lardır. Bu bed -tt aV' 
nanılmıyacak mahruıniyet 
lam tatlanmakt.adırlar. tl,.rı• 

Son haftalar zarfında 0.~ 
yüş eden Yunan halkı ilnl• 
ziyeitedir. Ve açlıkla 
dir. YWJıyabilenler blr 
za.rası arzetmektedir. ro.9' 

Merkezi komite, beyannil 
cümlelerle bitirmektedir: 

İşte şimdi de bize öliiJll 
halkın toplu bir ölfime . :SU 
di~i haberleri gelmektedir· ·ş tılf 
mes'ud ve şen adalar, g~f 
zarlık haline gelmek te 1 rtızdur. Bu nzfyeti nıeden 
dikkatine arzeder ve l)t4 
diye kadar bundan dı:\ ha_! ril" 
arnele görmedi~ini ilAn cıue 

ooo•••••;:••;:•••K••v:• 1 ~ 

Kaıııl -
ll!M 

lkiı.'':at:;rln 
80 
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elgra:f, Tele Ve Te Bab e • 
SI.Z 

• er 
1 Arnavudlukta ı Saferde orduya aid telgraflar i$"~~ ı:l Suriyede general 
IJ ı · · 1 ~~ EMlMCE • Gaulle' e karşı 9\::~~~~~!~~ yan diğer teloranara tercih edilecek ~eB~~rn~~l~haza 
Aı,_ Yazan: Selim Ragıp Emeç Londra 12 (A.A.) - Reuter ajan.sı-~ 12 (A.A.) - Cenubt A.rnavud- Ankara, 12 (Husuai) - Telgraf fıkra §U<lur: nın husus! muhabiri Suriye - Filistin 
"-~- ~ İtalyan h.a.Ta üssünün Yu. ve tdefon kanununun 7 nci madde- «Seferde arduya aid müstacel Alman devlet reisi Her Hitler U- hududundan bildiriyor: 

sempati art1yor 

~ ~ftnda.n ~DJ~ testrtni gö&. sini. tadili için kanunun bbiııci mad- ve adi telgraflar ve konuomalar zttn zamandanberi susuyordu. Hfir Fransızlar hareketinin gittikçe 
ı." b&.§la~tır. Bu üsler AyasıJ.. c:lea.ine bir fıkra illvesine dair olan mütekabilen müatacel ve adi tel- Evvelki gün bir montaj ve silAh tab- artan inkişafile Vichy hükümetine 

Delvino ve Ergiri üsleridlr. kanun llyihaa Meclis umumi hey~ IP'&Hara ve konuşmalara tercih rikasından Alman işçilerine hitaben karşı husumet hisleri büttin Suriyede 
lnlntakada Yunan ilerle~, ö- tioe acvlı:cclilıniJtir. Ilavesi isteoen olunur.~ söyledilı bir nutukla bir hayli devam bariz bir surette müşahade edilmek -
~~ilnıe& l'mkfuwz te.zyik edici __ :.:::..:.:::==:::=:_:::..:...:....::..::.::......:.:_ _________________ etmiş olan bu sükiitu bozdu. Kütleye tedir. General de Gaulle'ün Suriyenin 

a.~~ mahiyetiili aİmqtu. G rb öiU d 3 halyan ltalya mihverden karşı sık sık hltabe irad etmekten ~ birli~i yapması hakkındaki daveti. -~l'ettar bir şahsiyet şunu llfr1- a ç n e duydu~u zevkten bu kadar zaman pek şiddetli sansüre ra~men vdsi bir 
firkasi imha ve es. r edildi a yn lacak ml ? mahrum kalulınm sebebıni de bu ve. sempati ile karşılanmıştır. 

gelen haberler i}'idir. Fa- sile ile anlatml§ oldu. H ür Fransızlara taraftar olanların 
günden enel sarih ma - (Baştara.lı 1 int"l sayfada) (Baştuafı 1 ind sayfada) Her llitJ.eriıı kendi ifadesine göre tevkifleri devam etmektedir. İtnlyan 

~eribnesinı beklemek doÇu de. ~natta bulunarak dem~ir ki: AYIUpada Hitlere kallı umumi zaman :ıaınan vaziyeti aydınlatma - Bersaglieri müfrezeleri hudud boyun. 
Cepbenin birQOk kısımlannda oe~n Balı, bir İngUtz kolunun Buk- bir devletlcır ittifakının vücude ge- b matuf nutuklarına bir müd~et fa... ca polis vazifesini görmektedir. Vichy 
-.e.8inı leabı olarak, &on derece .buk ile Sidi-Barranl aruında sshile lebüece~ni kaydeden muharrir, bu sıla verml.ş olmasının sebebı . fazla. hükümetine karşı olan hlL'ıumet his -

ka:.. Askerler'ımiz, d~ı kaplı - varml.§ oldukla.rım, bu hu.su.n& tcf:si- ittihada İtalyanın da i,tirak etme- m~guliyeti olmuştur. Her Hitlerın lerine faal bir veçhe verecek bir ida. 
~ üzerinde g~lfitle yürö ratta bulunmaksızın bildi:rd~iın va - sini pek uzak bir teY olarak telakki büyük bir mesai sarfederek ya.şa - renln eksikli~l kendini hissettirmekte-
~teburiyettnde bulunuyor.» kit, bunun bQtön mAnasını Avam Ka- eylememektedir. yan bir devlet reisi olduğu muhak -

- marası herhalde takdir etmiştir. Lipmann yazısma §Öyle devam kaktır. Düne nazaran bugün bu dir. 

A. k 1 Avam Kamarası gazetelerden · ve ediyor: mesai hacminde büyük bir fark oL s er Kabitede n~unan 'tebliğleroen öğ. İtalya İngiltere ve müttefikleri madığı nazarı dikkate alınırsa, barb 
'V'azı• vet renmiŞ olao$ üzere Sid.L.Barran:l tarafından mağlub edilse dahi Ak- devresi içindeki sükütıınu biiyük !a. 

-3 zaptedllmiŞ ve henüz mukavemet e - denizde müstakil, merkezi Avrupa- aılalarla ihlAl eden nutuklarının ze -

" italya k1ş 
mücadelesinin en 

şiddetlisine maruz, 
Nevyork, l 2 (AA.) - Nevyork 

Times gazetesi yazıyor: 
İngilizler, muharebe ruhu eksik 

ve maneviyab bozuk olduğu zaman 
ndedce üstünlüğün pek az bir şey i
fade ettiğini hesaba katmaktadırlar. 
Bütün emareler İtalyada iyi gitmi-
yen bir tey mevcud olduğunu gös
tennelctedir. Nil muharebesi harbin 
nihai muharebelerinden biri olabi
lecektir. ltalya kış mücadelesinin en 
~iddetli~inl" "''H'U7 kalacağa benzi
•or. Dı§Bndaki muvaffakiyetsizlik.-

ler ve nefsi İtalya üzerindeki hava 
bombardımanları da Yunanlılann 
hayret verici muvaffakiyetleri kadar 
beklenmedik neticeler doğurabile

cekti~r~·--------------------

<B.attaratı 1 inci sayfada) den iblt' iki nokta hariç olmak üzere da ve Balkanlarda nüfuzu olan ve min ve zaman icabları olduğunu da 
bölgelerile Klitara ve bütün sahD mıntakası İngiliz Te im - Afn1cada bir nevi müstemleke im- kabul eylemek lAzımdır. Yani Her Londra 12 {A.A.) - İngiliz hava Roma 12 {A.A.) _ Ste!anl ajansı 

önlerinde tiddetli muha- pantarluk kuvvetlertn1n elıne geçmiş paratorhığuna mnlilı: bulunan bir Hitler bundan evvelkileri olduğu gibi kuvvetleri bu gece Ren mınLakasın. bildiriyor: 

ingiliz, Alman 
hava ak1nlar1 

Vugos~av - Macar 
müzakereleri 

"'" ohnakta, Yunan aüvarileri bulunmaktadır. (Alkışlar> Şimdiye devl~t olarak kalacaktır. Halbuki bu nutku da bir sebeb ve hikmet u~- da sanayi hedeflerini bombardıman Popolo di Roma gazetesi diyor ki: 
'l. """! ınıntakasında faaliyetlerde kadar Mıı.srn M&truh'a '1 bin esir ge.. Almanyanın zaferi, ltalyanm istik- runda söylemiştir. Bu sebebi nutkun etmişlerdir. Kont Csaky'nln Belgradı ziyareti, 
l~badırlar. tirilm~. Çevtrme hareketinde ne ka. Iiliine nihayet vereceği gibi, ilk ne- muhtelif kısımlannda mevcud vıızıh Londra U (A.A.) - Reuter: bir Macar _ Yugoslav dostluk ve ade-
'ı .. ~lann Mısır Garb çölünde. dar İtalyanın yak.alandıtını henüz tice o1aralı: ta İtalya tarafmdan il- cümlelerden de anlamak mümkün - Faaliyet.siz geçen ik! geceden sonra.. mi tecavüz palttının ımzasne netice -

!l.tlldenberi yediği tiddetli dar- bilmı"yonız. Fakat üç İtalyan fırtasl- hak edilmi, olan sabık Avusturya dür. .. .. _ . dün gece, Biriningham mıntnkası, ce.. ıenecektlr. Bu pakt, Mihverin kurmnk ~ ~r gelen haberler Yunanlı- nın ve ayni zamanda siyah gömlekll aTarisinin istirdadile tecelli e<kcek- Her Hitlere g.ore bugunku harb~n Iliş mik:yasta bir hava hüeumuna kal- i.stedifi Avrupa nizarnının yeni bir 
r \ik:, edici mahiyette olduklan tefekküllcrin büyük bir kısmının im. tir. Almanya mağiOb olacak olursa siklet merkezi Ingiliere, Almanya, I- kan Alman tayyarelerinin e.sas hede. tasiını teşkil edecektir. Küçük İtill\ '"~~vudlukta harbeden hal- ha ve esir edilını., olması müstebad Ea.ıst rejimile dahili ekonomisi yı- talya ve Fransanın üzerindedir. ~u~ ftni ~kil eylemişti.r. tın ortadan kalkmasından ve Buda-
~leri için de yeis verici ve de~dir. ltılrr. Gene Almanya kazanacak o- ları birbirine. sokan harb sebe~ı b~ Birbirini takib eden dalgalar hnlln. peşte ile Belgrad arasında za.mnn 

luncı ohnak getd:tir. Ganafm h.ırea, fta}yanın arazi tarnarniyeti taratm zengın olmasında ve gen~. bır ıle gelen tayyareler evvelli yangın zaman büyüyen 20 senelik ihtüAttnn 
.~•tGrw-t• Arnavudlarla Ha- Sidi-Barra.ni, Mısırı iatUA eden ~ mahTOiacağı gibi müstemleke im- araziye malik bulunmasında, dı~er bombaları ve bilAhare yüksek intılf\k sonra iki millet yeni cıBalkan _ Tuna 

bazı intibahlann uyanma- yeni atınlara hazırlanfLn İtalyanların paratorluğu da parçalanmtt bulu- tarafın da fakir, ayni zamanda nüfus bombaları atmışlardır. iklimi~> nde Mihver çerçevesi içinde 
olabilirler. bir ileri üssü oldufung. nazaran bu- nacalc.trr. kesafetlerile mütenıısib olmıyc1cak ka- Evlerde ciddi hasar vukua geldiği yaşıyacaklar ve hareket edecekleri 

Ingiliz kara, hava ve rada muntazam ve ıerta.Ul.de ha.rb İta}yanın, bu pek ho~ olmıyan a- dar mahdud ~ arazi üzerinde ya~a- bildirilmektedir. Bomba isabet eden için bol seınere verecek bir anla.şma 
tlerinin 9 Birincikanun levazımının ele geçme& muhtemeldir. kibetJerden kurtulabümesi iç.in Al- makLa olmnlarında~. ~-u, bir ma .. - 'd~er binalar arasında, bir kill..se, bir- imza etmek üzere böylece elele ver -

Sid; Barrani bölgesindeki Ve gene muhtemeldir ki, önümözde- manyanuı Ingiltereye kartı yapmak- kü.s talih cilvesidir. Çünf[u bundan uç 'knç mekteb, bir polis merkezi ve bir mektedir. 
halyan mevzi ve ordu- ki hatta daha taf.s11Cı.Uı izahatta bu. ta olduğu harbi kazanmasından ve- asır evvel bu taksim yapıl!rken, bu - itfaiye merkezi vardır. Bu yeni siyasi bMi.sc, atilerini me. 

tam bir haskın haliıade, tunabilirim. ya kaybetmesmden evvel Mihver- günkU ballerinden memnun olmıyan Alınan ilk malıimata nazaran, olü sai ve ~ birliği temellerine istlnad ct-
ibata edici 'bir sarett!! yap- Talı:ib d~n kurtulabilmesi lazımdır. Halbu- ve ?UAkis müşteki bulunan Almanya ve yaralı miktarı çok yüksek de~U - tiren milletlerin siyasi ve lktısadl ha-

o kadRr muvaffak ol- Oarbe do~ru dOşmanın takibi bü - Id Hitlerin elinde muuzam bir ordu Te !talya dahili :rıorluklarl.a ~ıyor dir. Fakat lbkal 4 yerde insanlar en- yatından ingilterenin uzaklaştml -~. ilk günün malQm olan yük bir şiddetle devımı etmektedir. meveud oldukça İtalya Mihveri ve kardeş kavgalarile va~t geçırıyor. kaz altında kalmı.,tır. Çık:m14 olan makt.a oldu~una yeni bir deıa ~kil 
ilavett"n, şimdi Hııva kuvvetlerimiz bombardi.Dl1ln e- terltedeme7.. !talya için Mihverden !ardı. Buna multabU Ingiltere ve yangınlar pek çabuk tahdid edüm~J eder. 

in alındığını ve İtal- diyor. Donanma ı:lc'att.e olan dh§ma.. aynimak zamanı ancak, denizler Fransa daha mtisaid bir durum için • ve hepsi gece yarısından evvel söndü.. 
Sid.i Barrani garbında u- na açık bulunan ba.ş.lıca yola ohüsler hakimiyetinin İngiltere tarafından de dünyanın zengın kaynaklarını ele rülmüştür. Gümrük muhfaaza 
•t halinde olduğunu h.ıher y~ırıy.orlar. İlk çevirme hareketin. takviye edilmesi, hava faikivt"tinin geçirnıek tırsatını elde etınll bulunu-
9, ı O ve 11 BirinciUnun de yakalananlardan başka pek çok de ln~ili,..l .. r,. .,. .. ,.~~~: ,_ t.t:., ___ yorlardı ve ~an devlet reisi Uave e. Yunan ileri harekAti 
e vukubulan muharebele- miktarda esir alınmakia olduğu bil. '· ar~ı bir Avrupa ittih.a.C:Iı te~1il e'Ciil- diyor: Bu. böyle devam edemez. Ya • memurları 

henüz bikmiyoruz. dJJ'Umektedir mesi üzerine Napolvon imonrator- alı::ıl n mantıkla veya cebirle bu du - devam ed1y0r 
' ediyoruz kj evvela In- ' Zaf- 1 x.. ''-' H'tl • t 1 v da rum deB~ktir. Maamatih ben bu Ank 

12 
(H"'"'"i) Gfimru-ıı:: k fiJ la 8/ 9 - ul'u gıoı ı er ımpara or ugu . . . n: . (Bqt:arafı ı tnrl sayfadal ara ....,...., -Y h ·do d".;_'-') '~ril~ Bu hareketin şümultinü tayin et - da~ılmağa başladığı anda gelebile- işlerı sulhan da halletmek ıste ı,em~ ka_, Yunanlılar dün ve bugün IJid. muhafaza memurlan teşkilAtma da-~TK: ll U W ŞI:~IC e --ı. 'iÇın' henn. b'-• e-'-- •~e d"' bn de da~ilan.. J'akat vantı~JM tekllflere •y• ] {i n} 

k d ı__ 1 al ......,. ı.uı ,...., •ııı..eıı ... • "' - cektir ~ ,_ detli hileurolarda bulunmuşlardır. Yu ir kanun layihnsı Mec i.~ enc me e -mınt.a. as.ın. aıd t yao nun bir zafer ·-"""' ...+f:.ıı.: nıuha'"'-ft.. . ntlfat eden olmadı ve niha-t barb ı te t d' 
'-- 'b 1 ... _....... ..,._. ............ ~:......ı· d ni hn h k' Hitl "V nanlılar, toT\I'u kunetlerinin tesis eL rinden geçerek umum heye ev • ve us1ennı oom e a- .... (Alı... .. ı .... ) Ve Afrika harb sah - • .,.... .... ı env a .a~ı ış. r. ı er patladı. Mecbur olursam bunu sonu. 1":)' 1 

9 B' • 'k" b h d o.u. ~ ım~aratorlugu brr c1yenı nızamn de- kada -t,._ ~im tikleri .~.tetıi ate•i :-.erisinde Mokra ~ilmiştir. Li\yihanın aldıltı son şek e ~.ı rrmcı t\m&n aa a ı a nesinde b1rlnci derecede ehemmiyett ... L _ na r ıo uu.::ceı; ~ " "'~' 1 ğ 
ıcı:ıh .v~ motönü kuvvetleri. haitıdir. Bu fevk&lft.de m~lak hare _ !Pid.ir,. ~iliz .. mukavemeti a~bkça Dünya r.enginllkler~in Mil bir su _ daA'l1lrının şimal yamaçlannda hnla. göre gümrük muhafaza memur u una 
.:--rran .... - c.ı_ d b ıdareeı. . müş. ku1leşe.cek. olan .b" u- re•te ta.._,_ edil~ .. : .,..A_

1
•
1

..,...k nan İtalyan mevzilerine doımı ilerle- barieden gireceklerin yaşı 30 dan yu. d~ ...... şarxın an cen~ ketin plAnlarını tanzim eden general le " ~ ,............... '~""'"" ""'" b · k b'l' tl • .... :bu ~~an İtal~n m~ ... Wavele general Wılsona ve genel kur. kerı ı~aldır. Nazılenn tahnbe ço hiç bir ferd ve devlet olamaz. Fnkat mişlerdir. Yunan kuvvet.leri, aynı za- kan olmaması ve edcıu a ııye ~ 
b'•'-.'"Zı1ennın en aagına mut- may sübn.ylarırnı ve bu pllnlann tat- istidadlan vardır. Fakat intaya ve QOk karlflk bir hak ve iddia mevzuu manda kendi mitralyözlerinin ve si- gedikli erbaş olacaklar h~ın~a~ 
'~" aaldın,ı yapmıtlardrr. bl.kinde parlak muvatfati?etıer, mc _ tetltilatlandınn~Si'a :istidadları yok .. olmasından dolayıdır ki asırlardan _ per havan toplarının himayesi altın- hükümlere uygun olmıı.sı, oyu • 

.. da bazı zırhlı kuvvet~eı: tanet ve cür'et gösteren zaferi tf>min tur. l~al altındaki arozide bunlara beri müzınin bir surette nükseden bu da harekcL ederek İtalyanları Ohri ten aşağı olmaması esası tesbit edil
\: ~ :Yaktndan sardıkları gıbı eden trtaata büyük bQ- • f verecek ka~ muhalefet artacalthr: • Hitler davayı gene adüAne bir şekilde hal _ gölünü çevtren yoldan sakerek )..in'e ml.şt.lr. Bu memurluklara Uk alınacak-
"'i~ ltısımtar buradan do~- . tere Rituhatmın parçalanması ıçın !to- letmek mllınkün olma~ır aeçm·~ do~u atmağa ~bbüa etmi~erdlr. lar namzedllk devresinde meslek kur. 
~ 'rtaninin garbındalci Buk- m~ı::~r. ~Al~ar~ .. t 1 hum!~: ahlmı~t~r. A~eiilamel lazım teki hariller bundan doA'du~~ gibi ~u: İtalyanlar da neticesiz kalan mfitead.. suna tAbi tutulacaklardır. Sivil kıya. 
~~ ~. mevkiine kadar ilerlemit- 1 ke nın e ~~~mu ::ak ~L gddıgı kadar §ıddetlı olacak olunıa günkil harbal b~lıca sebebinin de bu dld mukabil taarnızlarda bulunmuş. fetle vazifelendirilen muhafaza me -
~sını tutmu~lardır. Ingiliz unur n. şunu gozon e tu - a Avruoa ltıt'ası, Napolyonu devirdi- olduğunu en salAhiyeLli bir ~zdan lardır. murlarile klsım ve mıntaka Amiıleıi-

etleri de zırhlı ve motör- rmndır ka, bundan daha üç dort ay ii gibi Nazizmi de devirec.ektir. 1- işitmiŞ olll)'O~. Nevmida.ne mukavemet ne senede maktuan 50 lira elbl..se be-
harekahnı yakından ·~ ~~ h~~a: hUSU&~ndaki ta}ya.nlar, Frarunz ve İspanyollar Bir millete hududları ne zaman $imdi Yunanlılar, halyanları deli verilecektir. ____ _ 

onlarla hareket birli- e ermuz enede ulu • yegane kurtulu, çayelerini ancak u- dar gelır? Onun ilk madde kaynak _ Pogradeç mmtakaınndak.i son hS.-
"e yollarını açmı,lardır. nuyordu. Bu endişelerinıl2 §imdi zail mumi b.ir i tihadda bulabilecekler- ları ne vakit ihtiyac.ı.nın dunundn kim mevzilerinden atmak için tak-
ltuvvetleri ayni zaman- Olmtlftur. . d' ' k tl • 1m kt d f ft J ...... ~ıra _ft_ ... __ "'aran~· .... ır. kalır? Tarihi bir seyir ve tekd.ınüi ile vıye uorve en a a a ır ar. a -..,....,.,. n'c'at halindeki .-... n:..ıro.ıı "' .,. ve .m.uıırııı ] ht;l• 'd "d f d 

· ""'~ türei at'Zln IJU veya bu nokta.sında yan ar tt a nevrm ane mu a aa a •ı .. ıılanna, yollara. yollarda herşeye ltar.. :,şı m. fie8sir _bir tarzda mü. '•'-J Id L T ·ı · .. b 1 I M h b · t' 
,-d - ıriı.iın ar a ı&. amamı e gayn mu- vatan turmuş milletlerden hangl.si _ u unuyor ar. u are enın ne ıce-"ı h ~n t~kküllere ve ilh.. dafaa edil~ ta.ahhudü her bakım. eaid hava şartianna rağmen tayya- nin lehine ve hangisinin aleyhine o !i h~nüz malum değildir. 
• ed~flere taarruzda devam dan yerine gettrihn~r. (Şiddetli ve relenm' ı'z Borova mıntaı__asında du".._ İtal- hatlan .,.......!_!....ı~ '·----'-1_._ ır. sürekli alkışlar). "' y mlUettn müddtSyatını tatmin eyle _ J-- · .. ~ .. .....-~.ı.e; lll( 

1 man tahaş~lerini ve Patraa kör- me k do~rudur? Bunlar öyle sualler. Atina, T 2 ( A.A.) - Royter: 
,. tıl:!iliz donanması Sidi Donanma.nuı faaliyeti fezı'- Je denur· lı' gemilen' bombardı- halyan esirleri kendi hatları ge-···~ ·ı b mı dir ki beşerıyet, t.ıpln hilltatinde mcv. ~hn v~, erinin solunu ve u- Londra, 12 (AA) - Amirat- man etmiştir. cud sırrın maleyetini anlamaltta gö.s. risinde büyük bir kargaııalık hi.lküm 

)ııJıı 
1 

boY\lnca gerf giden ye- lık dairesinin tebliği: Şimali Afrihda: Harekat hô]a terdi!i acız gibi bu suallerin cevab • sürdüğünü söylemektedirler. Görüd~ "e bu yol üzerindeki mev- Ingiliz hahriyeai, şimali Afrikada devam etmektedir. Dünkü gün · dahi larını verebnmekten uzak kalacak _ nüşe göre, İtalyanlar, muvaffnki-~~lı biT Rteş altında tut· İtalyan ric'atini bozguna ,.evirmek Sidı'-El-Barraninin ooarbında, Buk- yetshlik mes'uliyetle•ini yekdiğeTi 
c lh 1 h b -'· ~ "' tır. Muayyeıı bir inki§at seviyesine 

1 
h 

1 
f t l'a l Bın Ücumun BııAtn rolünü ifaya devaı:n eylemektedir. buk mıntaltasında muannidane mu- Üzerine atmağa ça ışan mu te 1 ı-

~~~ı lllaın ve kem. hava ve Akdeniz filosuna menaub ağır ve harebeler cereyan etmiştir. Oüşmıı- yükselmiş olan böyle bir millet, eler tRlyan kıt'a kumandanları arasındıt-
~t ~tlen?in birlikte haıe~e~ hafif cüzütamlar, dunnadan İtalyan na innn ve malzemece ağır .zayiat varsa, davasını nasıl ortaya koya - ki ihtilaf yüzünden gerilerindeki 

\>, 'dl'tıelen ve harelciltın ıvı münakalitını iz"ac etmektedir. Ge- verdirdilt. Bizim zayiatımız da mah- caktır? Bu işin hakemlitini kim ifa mevzileTde muharebe hatlarını mii"-
ı ar"~i Ingilizlere tam bir ı:nileıimiz, halyan ric'atinin esas aiis derecededir. edecektir? Milletler arası müna.se - tl'!kar bir ~lde koymağa muvaffak 

temin etmi, ve ilk - _.....L!Jen'ıu', Mısır - lJbya hududu betler, tıpkı orta çal e3natlık tel - olRmamı•la-Jrr. ~ 166 numaralı bültenimizele vu- ı.:ıo.t d Id ~ mı..- k '-alt " ra '".P.neralle 20.000 eııir -:.....-da SoUwn ve Libv. sahilinde "" ıı. ın a o Ur;U &-""" çıra ' ... a ve -------B .... ~ ... ~. J- kuunu kaydetti.lnmiı: hava mııhare- t "tek bil h k 'bel · F d Elfr ~ rr ordu ister yÜz bin °--J:~yı tiddetle bomb---'ıman et- ... U.5 anın mu a a ve Vec.i erı Avezan yDzDn en ·rne -
oarg- as>a beli esnaaanda düııüriilen dü~man '"1' d · ta · -.a·ı '"tJ ? •. u'-"'~tli oi!B da bu de- ... i•tir. şe ... ın e mı nı.am cuı ece... r 

ve- ı ...... tavvarelerinin adedi 4 olmayıp 13 H Alft h d...... .. 1 t 'b ' t o akal•b ~. dtınesi.onun tamami.e Harekat eana.mda "'emilerimiz- JJ avs...- u '"""annın ... avrıyamıya S an U ren 111 n cı 
J ,. tÜT. Ta.,..relerimizden 7 ai üslerine ~ b. :.,... d 

1 
._ ı,L 1.1)(fetl'ıelchr. Bu. ha. lde n_,- den hi.- bmm herb•"-" bir haa. ar.a J J- caı;ı ır gen~ .... ve erin i ... arzeden Y 

ll. h k .... --· dönmemiştir. b da a d --* . . . ı"nkttaa ugradl f e erhangı bir gev,~ - ma-ruz kalmiUIUfbr. Hiçbir ııemımız u Y om a ı <>&"4 yenı ruzam .se., 
1 · Sudan hududunda karakollan- bır' ""''" mUletlerın' b •'-•- · ~.ııt ve teenni gösterme en de kayholmamıttn. vva. una verec......,n C Bat tarafi t ind •:rlada) 

ll .olur v,. onlar bu hata- n __ ı_a t .n):.. ........ ı'len', JtaL-n So- auzdan biri. bir düşman lc:arakoluna eevab: -'--.oe.-. ın.., .... •-·· •Y• k __ L · h · · y1at henüz teabit edilememit obna&.-,ıı:"'il ... ıse ltalvan onlusunu malilinde Kiaamayuyu bombardı- bas ın yapa~ ım a etm~trr. Bizden pa.so! olacaktır. la beTaber bir hayli oltluiu tahmin 
,~ .. biı ı-n-ı~ hdar takib ~ mMl etmitler ve halyan levazım de- Teaenci mıntalc:aaınıda düflllanın Bundan üç a.sır evvele dayanan bir edihnektıedir. Edirne -l.tanbu) ıına 
~-~l'ı-\clerdir. Vnivet bu- polannı tahrib eylemişlerdir. Dü..- birkaç hücum arabası ve 5 zırbh o- dünya t&kalmi n.asıJ bugün bir iti.ras tren mOnakalltı feyezan ylttünd~n 

•. !••dir. H. E. F..rkilet manln sa'- '1 '-- ·- nnalan, ate.;nıı"ze tomobili ile yapmak i.tediği ileri mevzuu olayorsa bugQn yapılmalı: il- ll d h '- _, 
--= nı DtMa.J- .... • l demiryo arın a u su~ gene n anzll-\ı nnı\: b ı tm' J d bi9bfr f hareleeti durdurulmue ve lut a arı- tenecek bir ba.,lı:a t&ksim de yarın de. A 

wekatP.tinin tebliği ce. .ia:ı:n:şla~~~;,se e ne l- mızla tanlı: dafi toplanmız: tarafın- ~il. hattl bugünden birçok muhllle - !•; ~ı:ri in~~;:ağ:~·k~e::~ g .. ı: 
12 (AA.) _ Ticaret Hava Inın-etlerinin hıikiyeti • dan tardedilmiştir. fetlerle lı:artılaşınak mahkümlyetın _ mekte ve oradan dönmelted.ir. ta-

t b Lond 12 (AA ) R t Bir lcetif tayyaremi.z 7 dütman dedir. Bu müselsel itiraı n ihtil6.tlar tanbul _ Edirne münı~kalatı da U-.. e liğ edilmiştir: • r&t • • · • - oy •nn · · h" V serisi üe dünyanın ebed.t bir cidale 
"t \Ilkelere ihraç eelilecek ukerı. ~ubabm yazıyor:. . . avcı tayyareaının ucumuna ugraya- zunlc.öpriide nihayet bulmaktadır. 
~ l"rıatnulatın lisanaa tabi Jnaılız hava kuvvetlennm daıma rak bunlardan birini alevler içir.de sürük.Jenece~inden hiç şüphe edilme - Eleoktrilı: fabriltası halen sulıtr al-
'kkındaki 2/13477 aa- artan kuvveti ve el~~iyet kabili- dUti}rmüt ve salimen üeeüne dön- melıdır. tmdadrr. Yağmur akpm ke ilmit 

erıin lUTeti tatbikine yeti, Muırda GTazıaıu ordusuna müştür. 5 . m j;; ve hava 1\c;mıştır. 
1. del talimatnamenin karıı yapılan taarruzda her rün te- Bir İnailiz k-ruvazörü Chi.simai ö- tılim l./Ga'Jıtı. L,m•9 Kmlaym yardımlan 
•tarı 'Imi b' ba ·· tm-'·tedir niine ooelerelt şehre birkaç ııülle at- AnLara, 

12 
(A.A.) _ Kızılay s verı yen ır nu- na: e cı& • .... • .. ıL 

e h 1 .. "k İtalyaıı t.ebliii mıt. fakat hasar ika edememi~tir. Et"b k "d ,. • 1 .., Cemiyeti umumi merkezinden bil-
1 nci ~~~:;on=~- halyada bir mahal ı 2 (AA.) - Sahil bataryalanmız. kruvazüre i- 1 an 1 are meC.ISI aza IQI dirildiğine göre, Edimeda au baskı-

'--lla-·ı_____ı- 1 ...... '--an umumi karat'1rlhaom 168 aabet k:a}"detmitlerdir. A ı.ft 12 (Hn•usl) Etibank . nına ugvrıvan vatandaolarımız.ın acil 

Doksan yorgancmm 
yorganları yokmuş! 

CBa.ştarafı ı inei sayfada) 

nında, 90 'organcı oturmaktadır: 
Bunlar gündüz çalışmakta, geeelen 
de ayni yerde yatmaktadırlar. İşte, 
bu yorgan.cıla-ııdan Hasan isminde 
biri, arkadaşı diğer Hasanın bir 
miktar pamuğunu almış ve bunlatı 
bir kıbfa doldurarak, kendine ya
tak yapmışhr. Öteki, arkada~nın 
bu hareleetini bir sirkat olarak ka
bul etmiş ve hadise de böylece ad
liyeye intikal etmiştir. 

Bu davaya Sultanahmed f r.C'i 
sulh ce:ra mahktmesinde dün hakıl
mttbr. Suçfu Hasan, ile phidler din
t~nilmit: bunlar, ortada bir hırsızlık 
olmadığını söyliyerek, aşağ,daki p
n'h izahab veımi~feıdir: 

Handa ottmln 90 kadar yeor
..-na. ~hrin dört bir tarafına yor
pn yapıp, gönderirler; fakat, ken
dilerinin ne yatağı, ne de yorfrBnı 
vardır. Her gece mpariş aldıklan 
yorgım ve yastıkfarla kendilerine 
mükemmel birer yatak hazırlarlar 
ve böyfeee geçinip sriderler. Yani, 
hazırladıklan yorganları mü,t~riden 
evvel, kendileri te<'rübe ederler. lt
ler kesad şı:idip, siparişler biterııe, o 
va.'kit pamuklan tannarak, geceyi 
geçirirler. 

Suçlu ve şahidier bu izahatı ver
dikten sonra. d~miolerdir ki: 

- Bu hadise Hasanın bir miktar 
pamuğundan bir gecelik bir yatak 
hazırlamasından ibarettir. Ortada. 
bir sirkat mevzuubaha değildir. 

a:u IU&ll1 ...ar Dü,man tayyarelen esk.i Ingiliz n ..... raecı· . .... ~ - 1 
• .r-

lkddald tahta traven- numaralı tebliği: Somaliaind A hesia ve EI-Ua dare m 111 a-ına ihtiyaçlarına sarfedilmek E-
t.lbnatnamenin li•na Yuan cephesi: Dütmanın yaptığı e ng • aabıt :reııi CeauJ 9!~~-- .~~~.'!f.~r~~~~n~~;lljj~ 

''-·..:-0 a'--· bazı münferid bücnmlar aarabatle mıntaka)a.,. bomhardımaıı etmıt- .. 
~- u.. , -~ur ..::_ım=~:tur=.:.· __ ..L--------------~ 

Mahkeme, bu izahatı dinledikten 
ıKınra suçlunun beraetine karar ver
mittir. Hasan beraet etmiştir amma, 
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( Ş ehir ll ab er 1 er i ] Fazla kazanç arzusunu yenemi ye~ 
Bozuk kamyonetin ı Belediyen1·0 şehri· muhteı1·t gazeteciler teryada devam ediyOl 

Fincancılarda Doğru değil mi? . ~"' 
Y
er eri n e t v 1 tl 1 A ki (~h 1 lnel saTfadnl mete inanan, sadece memJcltC~!Jll~' 

sebeb o~duğu kaza yap 101 IS lm a er Belediye pislikle •• ş:~?ı:. .... ~~::::~:~.:·;:~:~~ '~~·~.=~=.::-:~~.' mücadeleden dı, gümrütü ne {33) kuruşa mnl ol - bilecekleri arnştırdık, buıaııı~ıre1' 
. ? du. Bundan sonra getirtilecek olan - Bütün hayatımııda ne tıfı eıı. rJ 

V it esi tutmtıyınca geri geri 
giden kamyonetle duvar ara
sında kalan bir ihtiyaı- öldü, 

bir çocuk ağır yarıılı 

Beyazıd - Koska, Beyazıd meydanı, Mısır 
çarşısı, Unkapanı - Şehzadebaşı, Gazi 
köprüsü - Zeyrek ve Bebek - lstinye yol-

larındaki istimlikler bitmek üzere 
Evvelki ak~&m Fincanc.ılar yoku

§unda, frenleri bozuk. bir kamyon 
hir j~tiyarın ölümüne, hir çocuğun B.eledjye ~l!k müdürlüğü, 1 a.id ittimlik işlerinin de ikmaline 
da agır surette yarıılanmaaına sebeb rehnn muhtelif .emtlerindeki imar çal.ı§ılmaktadır. 
olmuştı,rr. i1lerine aid istimlik muamelelerini 1 G · ı_·· ·· ·· d · 'b z 

ik 1 
_._ azı ~opruaun en ıtı aren ey-

Şoför Sefer AraSUl tdaıeıilndeki ma ebneı;tedir. rek yokufUna kadar olan ilk istim-
knmyonet. 45 çuval iplik yiik.l\i ola- Beyazıd - Koska yolunda 124 
rak yokuşu tırmanırken, birdenbire binadan 20 ai müstesna olmak üze- liik mrntakasında 380 ev ve araa-

d ı dan 65 nin muameleleri tamamlan-
vites bozulmuş ve geri geri giderek, re iğer erinin istimfak muameleleri 
bir duvara tos1amışnr. Bu ~ada ı tamamlanmıştır. Beyazıd lnkılilb mı~tır. Gazi bulvan 45 metre ge-

M
. nişliğinde olacaktır. İstimiilk 85 

kamyonetle duvar arasında kalan .. ı.izesi önündeki adanın yıkılması 
Nevzad isminde hir çocuk ağır au-~11~ kısmen ikmal edilmi~tir. Bu ada metre genişliğe göre yapılmaktadır. 
rette yaralanmı , Ohanneıı isminde hİzasında tarihi kıymeti bulunan Bu sahada hu1vardan artacak kısım 
hir ihtiyar dn ölmii4tür. ~e. Beyazıd meydanına aid kafi mütedavi1 sermaye işine tahsis olu-

"1 dd 1 h d nh proı·el ı· t tb·k· k d h f nacktır. Tarı"hi kıymeti haiz, Zeyıek 
n ü eiumumi ikçe ô isenin t er n a ı ıne a ar mu a a-

J.:ikatına e] konmu&- ve kaınyonet ü- za edilecektir. camisi yıkılmayarak bulvar üzerin-
zerinde mütehas ıalarca yapılan tet- MısırçarŞJsında 223 dülekandan de bir ÇJkıntı halinde kalacaktır. 
kiltat eonunda, arabanın kullanıla- yansınm ferağ muamelesi tamam- Bebek - lstinye yolunda bütün 
mıyacak derecede burda oldu&ı.ı nn- lanm,ştır. Diğerlerinin muamelesi binaların istimlak muamelesi bitiril-
1aşı1mı~hr. yakında ikmnl edilecek ve dükkan- miştir. Bu yol üzerinde bulunan 20 

Dün adliyeye verilen şoför Sefer, lann yıkılmasına başlanacnktır. kadar anıanın istimlfık işi yakında 
Sultanı:ıhmed 1 nci sulh ceza mah- Unkapanmdan Sehzadebaşına kn bitirilecek, bunlar yola ilave oluna-
iternesinde yapılan ııorgusunda: dar yapılacak olan Gazi bulvarma calı:tır. 

-Vites bozulunca anba geri ge
,.i gitmeye b,.~ladı. Böylece aşnğı 
l:adar gitııey<lik. 40-50 ki~nin ölü
müne eebeb olacaktık. Ben ele. eh
veni~r olarak, arabayı yanımızda
ki hamn duvanna vurdum, demi~ 
tir. 

Hakim, ıruçlunun tevkifine knrar 
vermiştir. 

E rneğe 14 kuruş 
20 paranark kondu 

Ekmek fiatları her on bet 
günde bir teabit edilecek 

Belediye tarafından dörl gün ev
vel ekmek fiatlarına ınuY;;ıkkaten 
konulan ı 3 kuruş 30 para naıkın 
müddeti dün akşam bitmiş ve bu 
uıbahtan itıbnren ekmek 14 kuruş 
20 para üzerinden satılmnğn bn .. lan
mıştır. 

Belediye lktısad Müdürlüğü, 
bundan sonra her on bt"Ş günde bir 
znhire borsasından alacağı vnsati 
buğday fiatına gÖre ekmek Ii~ııtlan
nı te b:ı edecektir. Buğday fiatları 
bugünkü fiattan daha aşa~ı c.olduğu 
takdirde ekmek fiatları bir miktar 
ten2il olunacaktır. 

Diğer tnraftan irmik ununa fiat 
tesbit edilmesine lüzum görülmemi 
ve bunlann fintı serbest bırakıl-
mı~tır. 

Vali yann dönüyor 
Üç giln elovel Ankaraya gıtmiş olan 

Vali ve Beledive Rel.'ii Dr. Lütfi Kır
dar. varın Anitaradan şehrimize dö
neeektir. 

( Küçük haberler) 

Azgın bir mandanın 
m arifeti 

Evvelki gün, Karaağaç mezbaha
ııı civannda garib bir vak'a olmuş, 
odasında oturmakta olan bir adam 
azgın bir mandanın hücumuna uğn
yarak, vücudiinün muhtelif yerle
rinden ağır surette yara1nnmı~tır. 

Hasköyde oturan ve bu civarda
ki deri fabrikalanndan birinde cn
hşan Cavid adında hir işç~ evvelki 
gÜn fabrikadaki odasında oturur
ken, odanın kapısı büyük bir gürül
tü ile açılmı~. ic~riye azgın bir man
da vı1dınm hızile girmi~tir. 

Bu ani ve korkunç vaziyet karşı
smda Cavid, ne yapacağını şaşır
mış bir halde odanın içinde sığma
cak biT yer arnrk.-n, mandanın hü
cumuna maruz kalmıştır. 

Azgın hayvan, boynuzlarile Ca
Yidi vücudünün rnütenddid' yerle
rinden ağır surette yaraladıktıın son
ra odadan çıkmış ve mezbalıaya 
douru ko"mava bJHılamıcıtır. 

Vak'ayı m\it,..akıb Cavid, Balat 
hastanesine k~ldmhnış, mnnda dn 
ı;:üçlükle vnka1anabilmisrir. 

Sr-vgilis ·ni hP. m 
n·ka' lamaımş hem de 
serbest bJrakm1yormuş 

Dünkü ihracabmız 
330 bin lira 

Dün, muhtelif memleketlere 3 30 
bin liTalık ihracat yapılmı~tır. Al
manyaya tütün ve deri, lsveçe deri, 
pamuk çekirdeği, Macaristan, ls· 
viçre, Romanyaya iç fındık, Bulga
ristan, Romanya ve Filistine tuzlu 
balık, lsviçreye kuru yemı~ .evkedi1-
m.iştir. 

Dün, ekseriııi Macaristandan ol
mak Üzere Köstence yoi:Je bn7.t it
halat maddeleri gelmiştir. Gelen 
maddeler arn!ıında kimyevi müstah
zarat, teneke kutu. sudkostik, ma
kine ve aksamı, elektrik teli Vt" fazla 
miktarda ji)ı:t bıçağı vardır. Birkaç 
güne kadar Bura yolile miihim mik
tarda ithalat csynıırnın gelmesine de 
inrizar olunmaktadır. Gelecek mad
dl'!ler arasında bova. film. radyo ve 
aksarnı ve otomobil 1astiği vnrdır. 

Aynca, öniimüzdeki hafta içni
sinde gene Basra volile fazla mik
tarda kmıçuk gele~ektir. 

Re§ad Mimaroğlunun 
konferan ı 

Eminönü Halkevinin. tertib etti~i 
«İlmi konferanslar:. .seri.~ dfin, saat 
17,30 da C. lL PartiSI İstanbul vill -
yet idare heyeti reisi ve İzmir meb'u
su Reşad Mimaro~lu tarafından .:İç-

Bir ay kadar evvel Cemalettin timai terbiye ve ahlfıkoı mevzuunda 
isminde bir genç, Ag~vni admdaki' verilen bir konferansta açılmıştır. 
tı~vdiği klZI ~açınnak iddiasite ad-
liyey~ verilmi~. fakat, genç kı:rm Üç istinaf m.ahkemesi 
sevgilisine kendi nzasile gittiği an- k latıılanık, delikanh serbest brrakıl- uruluyor 
mıııh. Dünkü gazetelerde çıkan oir Anta-

Aradan hayli zaman g~ti~ hal- ra h:ı.beri bazı vilA.yetlerlmiZde teşkil 
de ~enç kız evine dönmemiştir. Ce- edilecek istinaf mahkemelerine aid 
malettin ise kızı kendine nikrthla- kanun lAyihasmın MeelL<ıe sevkOlun
madığı gibi. yıınında alıkoymakta du~unu bildiriyordu. 
ısrar dmİ!!tlT. Al!avni henüz ru~dü- Bu mahkemeler Ankara. İstanbul 
nü isbat etmediğinden. bu vazivet ve İzmirde ~kU edilecek ve birçok 

Dün a~am, Koruçeşmedc bir kadının yaralanmasile neUcelenen bir suc t~b1 etmis ve hAdise yeniden davalar temyize gitmeden, ıstinat 
otomobn 'kazası olmuştur. adliv~ye intikal evlemistir. mahlteme1erin.de halledileceklerdlr. 

Şoför Artinin idaresindeki 1731 sa.. va ~~t .. ~S:lı':~~h~!'::n;d:~i so:~h 
yılı otomobil, Kuru~e caddesin - ceza hakimi, sehvet kasdile Anv- Oaküdarlılar kömür deposu 
den gooerken. yolun kenannda bek- nivi vanınan a)ıkoym8k 8u,..undan, • t' 1 
Jemekte olan '""for Hasanın 3508 sa- .... ıs -ıyor ar 

Y" teVkiF etmistir. yılı kamyonuna çarpmışt.ır. Ç<ık şid- Agavni lı:aran ôit'f'nince ki;..ii1c Üsküd:ırlılar dün belediyeye mürn-
det.ıe vukubulan bu müsademe neti _ ea.at ederek, Uskiidarda umumi kö _ ibTr ğr,ir ibuhranı g~nni, ve f'b"n 
ccsınde her itl otomobil de ehemmi _ sevgitimden aynlmam !n diye, ~ğ- mür deposu bulunmndı~ı için sömiko-
yetli surette ha.o;nra uframış, nın lamaya batılllnntıhr. kun tonunu bir lira razlasile aldıkln.. 
sayılı otomob!ldc bulunan müşteri- nnı söylemişler ve bir depo arılma _ 
lPrden Melflhat adında bir kndın Bir gerıt: d~nh~ düıdü smı 1stemtş1erdir. Belediye tiskfidar_ 
ba.o;ındnn yaralanmı.ştır. Melrıhat te- Slı-kecide, Valideiskelesi civarında da bir kömür deposu açılması hıısu _ 
davi altına almııu.,, kaza etnfında dolll§an Cevad adında bir g!!nç, mü- sund~ . ~ibank nezdinde teşcbbüse 
tahkikata başlanmıştır. vazcneslni kaybederek denize düş _ geçmıştır. 

Kıu;ımpaşada, Yatuba~a sokn- müş, etraftan yetişenierin yardımile --- -
ftında S numara<la oturan HayTiye a_ bo~lmaktan kurtanlmıştır. Altın fiatları düsüyor 
~:nda bir kadın, d~n od~nda ynlı:- Kaza esnasında, fazla su yu tt~ j Dün ak,şam piyasada alt~n 22.4() li-
ğı mnngaldan ~ehırlenmış, tedavi anlafllan Cevad, tedavi edilmek iiı:e- raya kadar düenııı.,tür. AlAkadarlar 

edUrnek uzere Bey~u hastanesinej re Beyo~lu hastanesine kaldırılmıiJ -ı1 bu teneuülün normal oldulıunu kay_ 
kaldıdm~tır. tır. detmektedirler. 

Pazar Ola Hasan B~y Diyor ki· 

- Ilasan bey şu Tasar
ruf haft.Mı başladı nu ı:e.. 
lin Y<»rum do~nısu. 

.... Halkı tas:urufa :ı.lı.ş.. 
tırmllk çok ı,yı bir §er.~ 

... Yalnız bunun daha 
runeli blr çaresini ııasıl 
bulınııll? 

Hasan bey - Ban ka... 
lır • hafta devam ctt;lU 
müddetQe kadın çorabla. 

vaz mı geçtı lar da, geldi~i takdirde (25 - 26) ku- ten, ne bankadan, ne şirk~eii ıeı 
Gazetemiz muharrirlerinden bir ruştan aş:ı~ıya mal olmıyacaktır, dl- resmi seyahatten, ne döV te ce' 

arka.daşın başından evvelki gece yor. santim görmüş, ne de ınütare deli' 
Beyo~lunda garib bir vak'a geç _ .1f. reyanlarma ka~ in.Sanınr 
miştir. Arkadaşımız bu hldiseyi K~ıd kooperatifi hiç bir zaman liZ. ~ 
§Öyle nakledlyor: (33) kuruşa mal satınadı ve fiat her Aradık, aradık, bu fMlarıll ~,.. 

eGeeeleyin tiyatrodan çı.ltt.ıktan zaman için (22> ne (28) kuruş ara - dan bize ald olabaecekleriJlı ~~ 
sonra, bir sandviç yemek ve aı _ sında oynadı. Fakat biz İkdam'ın ver dık, yalnız eBerbest Fırka• 11~ 
cak bir süt içmek üzere, ayakta diği rakamı yalnız düne ald de~il. is- bizi gülümsettı, a~ıııın ıxıu !'5' ol
yenillp içilen bobsıtı1 dükkA.nlar _ tıkbale de muzaf bir hakikat olarat arkadaş ara sıra bir gat yapın 
dan birine girdim. Garsona bir kabul etmekte mahzur görmeyebUi - mıyacak. . . ~~ 
süt ve ~ndviç getirmesini sByle _ Tiz. Netice bu gazeteyi daha fazla şa- Serbest Fırka tesiS e<tadjğ• ~~ • 
dim, getirdi. Fakat nasıl süt, irin şırt.ır. İşte hesab: Son Posta yeni tesis edarni.Ş bitserbef. 
gibi bir renk ve üzerinde de birl:aç Sulh zamanmda kağıd fiatı (ll} zeteydi ve aldığı müsaııdeYle ı'ııı!, 
kıl. Garsonu çağırdım. Görüp de.. kuruşa kadar düştü, (19) kuruşa ka- neşriyat yaptı. Fakat hiv bit 61 QY 
~iŞtirmcsl için. c.şekeri az, şuna bir dar çıktı, fakat normal olarak daima bu fırkanm nQ§iri efkfırı oıınn · 
parça .şeker koy. dedim. Garse- (14) kuruş üzerinde kaldı. şuradadır: . ~ 
nun yiizsüzlüğünü ve küstahlığını O vakitler İkdam gazetesi bazan Serbest Fırka Cümhurifl!~ şeFP 
bir taı-afa bırakalım. Bardağın f _ (6), bazan (8) sayfa olarak çıkıyor _ olan Atatürkün tensibi Je tA ser~ 
çine bakmadan §eker koymak Ü- du, (3) lturuşa satilıyordu. Bugün U ... muvafakati ile tesis edildl ve 1]1 ~ 
zere götürürken, kenanndan tu _ ~ıd fiatı bir misli artmış, faknt İkda_ Fırkanın lideri olan muht.e~111,.st':' 
taeağı yerde iki parma~ı. hem de mm liat.ı da (3) kuruştan (5) kuruşa , Fethi Okyar da fırkanın dıı~~l]lııııı'" 
pi.s ve uzun tırnaklı parmaklan çıkmıştır. dan sonra yıllarca TürkiYe. li~1,ııır: 
içine girerek avuçladı. cYahu, içi.. Demek ki, sayfalannı (6) ve (8l o- yctini Londrada temsil etf.i. 61ı ~~ 
ne parmaltın giriyor!ıı dedim. TerS- larak alıkoymakta kenclisi için hiç _ kün ölümüne kadar da en s9 ıııı'~ 
ledi: cıParmll.llımda pislik yok yah bir külfet yoktur. kadaşları arasmda kaldı ~-· ııt , 
Hele tezg~hın plsllğıni hiÇ sor _ Bu küçük hesab bütün gazeteler i - Milli Şerın Itimadı ile sayın ~~ 
mayın! Bu yüzsüzlük üzerine mü_ j çin aynen vnriddir: Sulh zamanmda Saydam hükümetinin AdiiYe ..p' 
cssesenin snhibine derd yanayım, 1 kAğıdı 04. l kuruşa alıyorlardı. Gnze- dir. ~ 
dedim. Onun özrü kababatinden lteyi büyük hacimde 02>, küçük ha _ Son Posta hiç bir wman "pııı': 
biiyüktü: eBundan daha temizi eimde (16) sayfa çıkanyorlardı. Bu _ Fırkanm neşir vasıtalı{;'ını 1' 0 ~ 
can sa~Iığı artık, bir de temizlik- j gün kağıdı azami (28l kuruşa alıyor_ dı. fakat bu, böyle de oısnYd

1

~-tt ~ 
le mi uğra.şac:ı~ız?D demesin mi? lar, sayfalarını büyük hacim için kit Atatürkün tensibi ile ıı:ır~~ırlt· ~ 

Bu cevab t'arşısında akan suıa; (6} ya, küçük hacim için (8) e indir- miş bir devlet adamının gıı trl • 
durur. Belediye, J>i,slile karşı 1\ _ dikleri takdirde hiç bir mali külfet yazrnı1 olmak bir kara dıı.:ll ıet tıf • 
mansız .bir mücadele açmıştı. Be.. ihtiyar etmiş olmazlar. etmiyecekti; nitekim bu hnrc l]lsti'" 
nim bu hAdise ilc bu mücadelenin Fakat hesab meydanda, maksad da kanın hanisi için de b6yle 

01ıtte<l !· 
gevşedigina hükmedece~im geli _ aşiknrdır. Yalnız unutmadan bir nok- t.ır. Gaf bunu böyle söyleJXle 
yor.-. tayı daha kaydedelim: • . ııil' 6l 

AHik.adarlarm, gıda. roaddelert - Memlekette IW.ğıd mevcudunu İkdamm bize tevclh eda:Jl•ş 
satan dükkii.nları daha sıkı bir kor~~a~ lflzım~ır, diyorlar. sarih suali var. Bizde çıkan.: tı ~.; 
kontrola tabi tutması lbımdır Gumruk lstatı.sti~lne baksınlar ve - Çocuklarımız elde siJl. tıit P' 
diyoruz. ' müsterih olsunlar: Kft.~d sadiyatı hududunda nöbet beklcdi.lde~ . ., ~ 

1 
Doğru değil mi? 

'- J 
lO muhtekir adliyeye 

teslim edildi 

Fiat Mürakabe Komisyonu 
dünkü toplantuında muhtelif 
maddeler üzerinde ihtikô.r ya
pan 10 kifinin Müddeiumu. 
miliğe te.Iimine karar verdi 

sayfa tahdidinin neticesi olarak üçde kikadn geride kalan gazeteCaı ~ ~ 
bire inmiştir, gelen kMıdın miktan gln olması için bir kaide DlefCı; ? 
ise sulh zamanmdakinin nısfın~an duğunu bilmiyoruz, ıtfllt.v:!' 
fazladır. Cümlesi İkdamın beşuna ~ ıı fıY" 

- ı_ıar!c~en ~dğıd gelmesinin arka- Olabilir. Ne ç.are ki biz, gene b. ~ 
sı kesilm&Ştir, dıyorlar. deyiz ve bu fikirde knlac~ ıı)ıY 

Gümruk idaresine sorsunlar ve müs Cümleyi hoş bulmayJ.llcll ıııtı _.f• 
terih olsunlar; Daha dün hemen her kızmış. Böyle bir cümle sör'e ıJll P"' 

gazetcye stoklarını lki~er aydan fnz_ kının Son Posta'da oımıyııc:ı~ ~ 
la arttıracak miktarda kô.ğıd gelmiş- dediyor: ~ J 
tir. - ÇQnkfi zengindir, Çuııı 

+ dampingi yapmıştır. .1• 

Evet, hesab meydnnda, maksad da Yalan, diyoruz. 11 ı:ı~ 
aşikfU'dır, bununın beraber ortada .. 0 t' tıt9 
derhal göze çarpmıyan bir nokta da_ Çunk Türkiyede serve ı ~ 
ha mevcud: deder, veya banka hıtzcdl!r•ileeeJ 

Fiat mürakabe komisyonu, dün - İstanbulda çıkan (9) gazete hü- Son Posta'nın servet den• 
Vali Muavini Ahmed Kınığın riya- kümete muracaat ederek sayfa tah- OCYi yoktur. 
setinde toplanarak, muhtelif ihtikar didinin ilk .şekilde ipkasını istediler, K~d dampingine gelince·· (.J 
meseleleri üzerinde görüşmelerde diyorlar. Yalan, diyoruz. ~ııı bulunmuıı ve on suçlunıın adlı·yeye 9 gazete Fak t ha il '? Çünkü Türkiyeye kft~ıd . · ·· a ng en Rakam ten girer, kooperatifi e aıınıl'· 
verilmesini karmlnşhrr~nştır. büyük görunebilir, hakikatt.e bu (9) 

Beyoğlunda P. Haçopulo pasa- gazeteden (5) tanesi yalnız iki müe.s- Son Posta'nın di~er O' 
jında Hnçopulo, Beyoğlunda Suhne seseye aiddir. Bunlardan birinde oy _ fazla kl\~ıdı yoktur. rt~ır: fl ııokağında 25 numaradd Ancelos le bir makine vardır ki, üç gazeteyi Yalnız bir meziyetı va aJ rJ toktur ve çabuk zengin oıı:n 
Mazaraki<~ zeytinyağı, lstik1al cftd- birden basar, kuçük hacimdedir, say_ 
desinde 8 7 nurnarada Emi) Arsebük fa tahdidinin eski şekline ra~en yoktur. 
kumaş, ııeyyar sahcı Sayip oğlu Si- hergün (6) sayfa yapmak hakkına İkdamın suall de QU: ııc 

k ı kı ı d 
maliktir ve (3) Jrurn•a -tııır. - İkdam ve gazeteCi c~~ Ot!_, 

mon me ara. ~ti a ca desinde 55 ....,. .... . d d ~il h betlı>• ,.,. ı> 
d M 

i'ote size bir tezad: sın e e6 , er an eep ,.~ .,. 
numara a . Arşabir fener pilleri, ~ dedir, fakat Son Posta t9.o ~ 
lstik1ii.1 caddesinde tütüncü Hüsevin Bu gazete eski zamanda da (3) ku- dir ' , 
komp1e fener. Beyoğlunda On- ruşa satılıyordu. Fakat umumiyeUe denberi hangi cephede ;.e1ıl ~~ 
yon pa~l'l;ındn A1eko Giilvadis (4) sayfalı idi, sayfa tahdid edilince Sokaklan~dn, daha obili Je ~ 
makam. Tnhtakalede Kuruincir so- fiatını gene (3) kuruşta bıraktı, fa _ ;uks ist-rn:rtanh . 

0.to~cplle ae 
kamnda Ali çavuş ka~g~ıd ve S· ·ltan- kat sayfalarının sayısını (6) ya çıkar en nn u ~e rının ~ 

o· u dı. - du!nınu yeni ö~rcndik. ~,.rı 
hamam caddesi 1 S nurnarada Ar- s detl~~"" 

k 1 Çünkü mesel" Son Posta'nın, me - on Postanın 1923 ., 
mena panta onluk kumaş ihtikan ~ h d ld ~. gcrnce·· ıt! 

1 
selfi. Akşaının bu"yu··k bir ~adrosu cep e e o uı:; .. na ı ı ... :-tl s.', 

vaphk arından, Bernar Jo7.ef te ma- .,. ( ~,_. pı1 memlekete '"'mı·ı b·ır t.-ek""•ı vardır'. 1914) lle (1921) arnsah''d ~, 
Jiyet fiatı te~bit Ptmediğinden d!"la- Y"" ""'"i wso if il .. d •·ı müdc!,..iumumili(;~ ,.vraklarile bir- Masrafları çoktur, fiatlarını (3) ku- ~il;;a h~\ cephe:e~ y nr~ııl 
likte teslim edilmişlerdir. ruşa indimteleri mümkün de~ildir. . ~ ı: er an. ·n lstnııb v) 

Makinelerinde (6) sayfa ise yapıla - bıT muhacır şeklınde gllzcte' 
maz. Haftada (4) Un (4) (3) .. rımlarındn buldu, 

g ' gun (925 ı de başlar ~r. 
(8) sayfa çıkacaklar. binnetice her x· kd . ..zntl ı; ·· ~ f k .. - amın yazısını Y~ tJfl 
gun ~ say :ı çı ıyormuş gıbi gorünc- k d 1 k K diSitıi ..,.. 

---------

ceklcrdir. nr a aş o nca . en .re ı>· 
ruz fakat yazısını gazeter f 

Umuml tenviratta, ışıkları söndiir _ Muht.erem arkadagın faikiyeti m ey- d ' .. t . s:ıhibi.Jie tl dandadır f • hd.d' . an once gaze enın oıl " 
me ve maskeleme mecburiyetinin kal- . ve say n. ~a ı ının . eski şek miş olsaydı 0925) de ,,e 0 pe r 

Sokak ıamba 'ar mm yer:ne 
konulmasma devam edi'iyor 

dırılınası üzerine sokak l~mbal:ırın _ line ırca edilme.sinı isteyenlerın ara - d 1 d 1·kd sııllibl sında bu arkadaşın imzası da vardır en seneler e • :ımı r 
da evvelce sökülen ampulların yerle- . · yana çn ~ış insan a 
rlne tak.ılması iŞine dün de devam O- YAlallnhaız bfi.rk:ıoktayı unut~yorlar: ö~renmiş olacaktı. rtı~'(. 

. n .ş ur serbest bır menıle A d üddct z:ı ..., 
lunmuştur. Elektrik Idaresi ekipleri kette ya.şıyoruz •ata d d'· .. .- ra an geçen m •·r:!v-
dü 

,ı,.., k d ( O ' • n af uşuncesı- d h.b. . ·ı· adını ,.. ~~ 
n ~ama a ar 150 ) den .tnzla 1 ni söyleyebiliyor. hakkını müdafan e- am sa ı .ının ı ı m. ınıı.t""ıı J 

ampul takmışlardır. Bu suretle, dün debiliyor hükümet de kararını ver o~nca~ız kı, muhtelıf 1ylfı ·s-~P 
. ' . - bızımle mesai arkadM 1r tl 

gece şehrın sokakları evvelki geeeye meden evvel Iki tarafı da dinliyor t d. k k .,n1ıınJ:ı .• . ı · e ı ve pe ya ın z.. ı;~ 
niSbetle daha aydınlık olmuştur. U- * d ü k 1 d b ıundU. eP o h İ .. a m za ere er c u Jll 
mumt tenvirat lft.mbalanna b~yaz am .. ene mu terem " kdamııa donece- kerelerin bir kısmını s.:ıyıı:ı d 

ı takılın · · b ·· d ~iZ • ..,et pu ası iŞıne ugun e uevam · muz Ahmed Şükrü ı:;sw 
edilecek ve yarın bütün lft.mbalnrın Bu rn~ckdll§ İkdam gazetesine b.ı- mecliste takib etmişti. ıı 
ampulları takılmış olacaktır. yuprak ılave edılmesinin kendisi Için Evet b kad:tş rıı,_., teliıf" edil . k k b • u genç ar oır ı cmıyeee n a~ık bir ra - zetenin sahibine gösterıııiş 16> 

Eminönü Halkev:nin 
tem ilieri 

Eminönü Halkevinden: 
Evimizde H ve 15 Bll'incikan~n 1940 

Cumartesi ve Pazar günleri saat 14,30 
da verilecek konferans ve tems!Ucrln 
ayni günlerde gece saat 20.30 a çev
rildiğini muhterem halkımıza bildiri
riz. 

On birinci Tasarruf ve Yerli Mal _ 
lar haftası müoosebetae her iki toP
ıııntlda nzalarımızdan Mediha Muzaf
fer Beş-sal tarafından bu mevzuda 

kam çıkarncağını söylemı.ş. Neden tı:- 11 ğ 1- m gôrıl1e 
ı" . . . . . sua sorma •a uzu 
ufı edılemıyeceğını sarıyor· d d ı ı · (rı 
İkd Ser · sa e e ge e ı m: 11ıı 

am • best Fırka. ya naşiri Sulh zamanında hııt•fi. ıtl 
ef~arlık edc~ck servet toplaınamış. Jangıcında ktı~ıı:ıın' k;ı~~ ,ıs 

Ikdam, müt.areke devrınde Anıeri _ ru t.u, gazete hacmine SO rtlıl 
ka mandası istememiŞ, gazete Çl - (16) sayfa olarak çııcırc ro 
karmak için mütemadiyen şirket kur- kfığıdın ltilosu azanti f2;~, ', 
mak sevdasma sahib olmamış. ff1?.ete de hacmine göre S: . d~ 

Ikdam, bir bankanın tesıS ctti~i ga_ sayfa olarak çıkmakt'l ~111ill 
zetenin mirasına konmam~. 1 para sulh zsmanıod.l 

İkdnın, vaktile .Avrupada ı:ıekik do- tamamen nynidir. .~clt 
kuynrak döviz ihsnrtiarile gırtlnkl:m- Sayfa adedinin dahil ~ 
mı lı:adar beslenenlerin gazetesi olma- tilınesinl temlne çalı.Ştt':ı ' 
mı.ş. 

İkdam sadece ~ıuut:, 
Bir kısım için: cı 

(Deva.uu 7 ıı 



SON POSTA 

C:SÖNEM A :::ı 
• Güzel giyinmek 

vücude uygun olanı 

giymekle mumkündür 
•nemay• 1zlar1n1n 

Yaradıl~. spor, hay:ı.t fek!i .. . Ka • 
dın vücudlerıni tena.süb bakımından 
birbirinden ayıran bu mühim nmille., 
re gtyinJş tarzını da iltıve etmek hiÇ 
de hatn olma~ Evet giyinmenin iyi 

ll ili ar1 
Yeya ıena §ekli vilcndün tennsübünü Dorofhq 
arttınp ek.sUtebilir. Bunda tereddüde ~ Lamour içinde 

eserlerde kat'igen ognamaz, 
ölüm sahneleri olan 

:ınahaı yoktur. MeselA.: Teeriibelerden 
alınan neticelere ~~- ~ dUD, çolı: 

ince kadınlar •. '\Z etekle -bilhıı.ssa 
ayrı ayn renb ... rde bluz etekle- di -
~er elbiselerden daha mütenn.sib gö -
liirunekt.edirler. Hele bluz biraz bol 
ve döklüntülü olursa incecik boylara 
OriJinal bir güzellik Uilve etmektedir. 
Çizgili robalar da bu nev'ldendlr. 

Ufak tefek, kısn boylu kadınlara 

düz renk roblar - belleri kemersiz ve
Ya ensiz kemerli- onden di.ığmeli, U

tunıuğuna dlkışli roblar her tarzdan 
liYade yaraşmakta, boylarını uzun 
Costermektedir. 
Şapkalann geniş tenarlılan uzun 

boylulara, ufacık tepcll Iı::ena.rsız ve
Ya dar tenarlılan kısa boylulara yn. 
~alttadır. Orta boylular itrata 
l:ıtrnemek şart.1e bazan birini bazan 
Öbürünü giyebilirler. 

'l'ıpkı bunun gibi iri ta§lı bilezikler, 
~ri desenıı kuma~lar ve iri garnitUr -
l eı iri yarılara., ufaklar lı:~ ük tadın
ara Y&ra§U'. 
'~'eerübe edin!%. Bu tavsiyelere hat 

le.recek, memnun kalacaksınız. 

Iki renk bluz 

t'Q 'tfün, daima yiin... Yıllardır modB; 
be n Öl'güden bılı:ıp usanmıyor. Ona 
alın bir yeni gü:ıellik katıyor. 

'-lt ~~açık renk yündcn düz örgü, 
tıt ~ koyu r~kten ajurJu ve çiz.. 
~Ot! tarzdır'. Orülen şu blıızu yiln 
t~-ı asının bir sürprizi sayamaz mı -
ttrı'ı ~llıPnelerle ufncık yaka açık 
~? l1m.ünde ne hoş görünüyor değa 

~ 
l-ler kadm bilmelidir 

)oı11~:t.dnn kurtulmanın basit blr 
)ar~ bır parça ekmek Içini Sı"rkcde 
~ saat bırakınız. Sonra ~ıkanp 
lı,r ~ üstüne koyarat ba!}ayını.z. 
tıır Sece dursun ertesi gün bir ş~ycL 

ıı kalınaz. 

* ~~ak diplerini fırc;a ile temlzle-

William 
.. .. 

reJısor 

Dieter/e harbe dair film çevirmez 

Robert Taylor 

Sinema ııan'atkarlarmın çoğu ha
tıl ib"kadlara sahibdirler. Bugün siz
lere bu san'atkfnlardan bahsedec.e
ğiz: 

1 -Güzelliği ve aan'attaki kud
reti ile §()hret ka:ıRlnmıf olan Do • 
rothy Lamour her ne pahıwna o • 
luTSn olsun bir ölüm sahnesi çevir
ma... Kumpanya ile yapmış oldu· 
ğu ımıkavelenıımede ölüm sahnesi 
çevirmiyeeeği tasrih edilmiştir. 

Ölümden çekineliğinin sebebi §U• 

dur: Bundan birkaç sene evvel çok 
sevdiği bir kuzeninin ölümü onda o 
kadar büyük bir tesir icra etmiştir 
ki ölüm lakırdısından bile fena hal-
' e ürkmektedir. 

2 - Barbara Stanwyck: Bu gü
zel ainema yıldızı büyük bir filme 
~amadan evvel muvaffakiyeti 

için kiliselerde rnüteaddid ayinler 
yaptmr ••• 

3 - Ray Milland: Bu eevimll 
aan'atkir filmlerde cl love yoa ... 
dean yani ueni seviyorum sevgi -
li m» cümlesini sarfeylem ez. 

Sebebi ~dUT: Evlencliği gün kan
mıa bu cfımleyi aöylerken bunu 
dünyada bir daha tekrarlnmryaea -
ğına yemin etmiştir. Fazla üzerine 
düoülürse yalnl%: 

«1 love youıt cümlesini söyler. 
4 - Film reji.sörü William Die

terle hiç bir suretle ister aleyhte, ie
ter lehte olsun harbe aid rnevzu 
çevinnez. O, harb lahndan büe hot
lanrnaz. 

5 - Jeanette Macdonaldın oda
ttnda bir küçük kaplumbağa vardır. 
O muhakkak onu öper, ondan liOn
ya film çevirmeğe gider. Kaplum -
bağavı uğur sayanlar çoktm. Met
hur Fransız aan'atkan Sarah Bern
hardt dahi kaplumbağanın büyük 
uiurunu denediğini söylemi1 idi ... 

6 - Georges Raftı takdim et -
rneğe lüzum yoktur. O, çok sevdiği 
annesinin ölümünden sonra sahnede 
anne rc-lünü ~örmek istemez ve o
yunda bu rolün bulunmasını kabul 
etmez .•• 

Karol Lombard Clark Cable 

yah kedisini eevmediği vakit çevir-ı daki ba1 koltuğuna oturur. Bu yeri 
cliği filmler iyi olmazmı~o.. değiotirdiği vakit filmi muvaffakiyet 
8- Akim Tamiroff: Rol ezber- kazanmaz imiş!.. 

lerken kitabını, yahud defterini dü- 9 - Robert Taylor: Bu genç 
fÜTÜTso onu yeroen kaldınnadan san'atkar i§ine başlamadan gizliden 
üzerine otunnaktndır. Bu hareket dört defa istavroz çıkarır. Bunu de-
ona ,aruı getirirm.i~... ;nediğini söylemiştir. 

Bir itik~H:lı daha vardır: Locasın- 1 O - Clark Cable: Çalı~madan 
dan rol yapmak için her ç.ıkı§lnda evvel bir seyahatiooen getirmiş ol -
Joeasının duvanna üç defa üile vu· duğu bir Çin !'!eykelinin üzerini ok-
rur... şar ... 

Her filmini seyredişinde Holivud- İşte Holivudd snn'atkrulanndan 
daki sinernalann ikinci sırasmm sol- bazılannın batıl itikadları. 

japon sinemacılığı 
ne idi, ne oldu? 

Aaırdide an· anelerin en modem ğenmektedir. 
hayat usulleri ile baobaşa vererek ikinci kısım filmıere gelınce: Bu n 
yaşadığı barikulade diyar olan Jrı - lar tam rnanasile modem filmlerdir. 
ponyayı layıkı veçhile tan~anlar ' Bu filmlerden bazıları Avrupada 
mahduc:ldur. gösterilmi§. muvaffakiyetler kazan-

Japon tarihini bilenler azdır. J a- rnrşlaTdır. 
pon adetlerini bilenler de pek faz- Bu filmler arasında en fazla dik-

ı d d 
kat nazarlannı çeken cıBeş nöbetçiıı, 

a rr, enemez. M k b' . 
J div rnernleketlere « e te m pt-nceresııı, ıcSamorayın 
aponyayı ger kınt> fi1rn1eridir. 

tanıtaeale en mükemmel vasıta el -
bette ki .inernadır. 

Japonya rnanzamlannın inceliği-
ni, Japon an'anelerini göstermek ü
zere Japonyada birçok dokümanter 
filmler çevrilmiştir. Gösterelikleri 
yerl('rde bu filmler büyük bir rağ -
het kazanmı,tır. 

Japonyada i\.i kısım film vücu -
de getirilmektedir. Biri me~hur ve 
an'anevt Kabuki tiyatrosunun tam 
teairi alhndadır. Bu tiyatro Japon -
yanm milli ııahnesidir. Manm tam 
üç yüz seneliktir. Bu tiyatro en gü
zel eserlerini, hususi tekniiini Japon 
sinemacılığına devreylemiştir. 

((Mektebin penceresi:~~ filmi Ja -
oon çocuk karakterini o derece mü
kemmel bir surette tasvir etmiştir 
k.i bu filmi seyrt'X}enler Japon haya
tınm en int"e teferrüatına vakıf ola
bilmt-ktedirler. 

Japon san'atH,rlım arasında bi -
rinci mevkii l"P'al eden kadın san•at
lcar Set!!Uko Haradır. cıSamorayın 
kuın filminde emsalsiz bir rol yap
mrştrr. 

.Tapon film kumJ?anyalannın baş
lıcalrın da ~unlaroır: 

So!!iku lcumpanvasl. Miltastu kum 
D~~vası, Toho ve P. C. L. kumpan
vııhm. 

Japon sin~a operatörleri ve si
nema teknisyenleri birinci sınıf 

Sayfa 

1 HAdUeler Karpaııda 1 

DOKUNMASON 
Bilhassa ekspres ve posta 

trenlerine yolcu götüren, 
Haydarpaşa - Kadıköy vapurların
da böyle oluyor. 

- Bayan çekil.. 
- Görmüyor musun, sırtımda 

çuval var ... 
- Destur .•• 
Sırtlarmda çuvalı omuzlannda 

bavul, eJierinde valiz taşıyan ha -
mallar, vapura girenlere bağırır, on
ları itip dürterler. 

* - Harnal yol ver de ben geçe-
yim. 

Bunu söyliyenin hakkı vardır. 
Nihayet eli bo~ bir yolcudur, vapu
rn binecdc:, evine gidecektir. 

Hamal, bu söze pek aldınş et -
m ez ya •.. Bazan da (kim bilir belki 
harnallığa layık olmıyan biri) aldı
nş edenine rastlanır. Durmuş, yol 
vennek istemi~tir. Fakat bu sefer 
de onun sırtma yükünü yükliyen kı
zar, hamala çıkışır: 

- Yürüsene. 
«Yol ver de geçe)'İmıı diyene 

döner: 
- Patlamadın ya... Bir dakika 

~onra hinı.en ne olur. Yoksa hama
lın arkasından yürürnek kibirine mi 
dokunuyor'? .. 

* Vapur itıkeleye yanaşmak üzere
dir. 

- Desturf.. 
Yağ tenekesi elinde bir harnal en 

öne geçmek için karşısına çıkan 
herkesi itmektedir. 

- Aman bacağım. 
- Of kolum koptu. 
- Bana süründü, mantom yağa 

bulandı. 

Bu sırada birçok ağızdan ayni şi
kayet duyulur: 

- Bu kadan da olmaz, hamal-

ların saygısızlığı artık çekilme2 
aldı. 

Bu arada küstah bir ses duy 
- Yağlı boya dokunmasın. 
Bir itişme, bir kakı§mn olur. 
- Öf ölüyorum. 
- Aman boğuldum. 
- Ayaklarımın nasırlanna l 

hlar, canım burnumdan çıkıyor 
n ettim. 

Ayni küstah ses gene ayni 
tekrarlar: 

- Yağlı boya dokunmasın. 
Elinde bir çuval tutan bir 1 

mal il erler ••• 
- Işte yağlı boya dedim de, 

piniz korktunuz geri çeltildiniz. 
na da yol açıldı. 

Demek istedil!i bıyık alhn 
gülmesinden belli olur. 

* Vapur iskeleye yanaşmrşhr. ! 
larında çuval, omuzlarmda ba 
ellerinde valiz taşıyan harnallar 
önde vapurdan çıkarlar. 

Bu halden bizar olanlardan 
iskele memurunun yanında dun 

- Vazifeniz nedir, dikkat t 

mjvor musunuz) 
Diye sorar. İskele memuru o 

dan tarafa döner: 
- Affedersiniz bay bir !!ley 

oldu '? 
- Daha ne olacak, vapurdan 

ya çıkııTRn hamnUar. 
-Efendim, nizarn var, usul , 

'hıımnllar ancak yolcular vanur< 
rıkhktan sonra esva çıkaracakla 
dır. Onlann yolculardan evvel a 
lannda. eJl .. rinde ecıvavla vaou 
dan çıkmalanna kat'iyen müsal 
ediJ,.mez. 

Halbu1ri hamaJiar. yolcuları 
'kaka, sırtlıınnrtn, l'll,..rinrt .. "S)'a 
çoktan van.,Pdan çıkmışlardır. 

rJ tl ,..t v!Ju.Lu..ı 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? : 
Karalaram kaça alırlar ? 

Resimde gördüğünüz adarnın 
elindeki bakır haçın kıymeti, bizim 
paramızla ancak yinni kurue tutar. 
Fakat bu bakır baç vasatİ Afrika -
daki Balubada bir zevce mübayaası 
için kafi bir servettir. 

Oç Cuma 
Kıristof Kolomb' fi/16. 

bir Cuma günü ls --:'~-~~~~~ 
panyadan gemisile' .~ 
hareket etmişti. A- .. J-f!rl!lll"'~ 
rnerikayı bir Cuma~ 

1 
Ye!~r~~~iiz d_egirmen olur mu 
de yel değir -
menleri de -
ğirmenden zi
yade yata 
benzerler. 

Çünkü ka -
nadları tah -
tadan olma -
yıp yelken 
bezinden yapılmı~br. Rüzgar be; 

çarDar ve kanadı döndürür. 

... 
Cenubi Afrikada KoyuP 

hırsazlıgınm cezası 

Bazı rnemle -

ketlerde, bazı 

cürümler için 

mücrimlerc ve -

rilen cezalar, di

ğer memleket -günü ke~fetti, ce - .~ 
nubt Amerikayı da ıene bir Cuma 
günü keşfetmişti. lerde pek garib 

Mozaik sokaklar sehri 
' ........ ...,..... ........ 

görünebilir, ne -

tekim cenubi 

Afrikada, bir 

koyun hırsızı, 

b.ı;.'ll en iyi usul olduğunu hepimiz 
'ab;:- 'Ya fırça olmazsa.. . O vakit 
bi\rç nıu suya daldırılmış bir sünger 
\ir1ıı atile -tırnaklarınızın ucunu ba
lıı.~ Çekerek- biraz oynayınız. Te _ 

te &Ze fırçayı aratmıyacat+.ır. 

7 - Ca role Lombard: Bu ~Üzel 
san'atkar büyük film çevireceği za
man muhakkak surette siyah kedisi
ni okııar. T eerübesine istinaden, sı-

Bu filmler, eski Japon sövalye -
lerinin mücadelelerini. kahraman • 
lıklantu tasvir eylemektedirler. 
F~lmlerin dekorlan da çok eskidir, 
vani eski tarz üzerine ·inşa edilmiş • 
leroir. 

san'atkarlardır. Avrupa ve Ameri- ı. 
kan operatörle.-i ayanndadırlar. 
Hatta birçok noktalarda bunları ge

Rio dö Janciro (Brezilya) nın 
ekseri sokakları. gü~el mozaiklerle 
döoenmittir. 

cürmü sabit ol -

duğu takdirde, 

çaldığı koyun 
başında olarak bir fıçı üzerinde bo 
saat ayakta durmıya mahkum edi 
lir. 

edebl romanı: 2g 

Aşkla 
Oynonmazl 

Japon halin bu filmleri c;ok be - ,.;~ .. hn·,.krnaktrıdırlar. 

Yalnız olduğum zaman büsbütün tan sonra bir düziye -;ırpınınış, an -
§alırıyorum. ne.ine bakikati öğreten ve ni~nL· 

- Hemen ıelirim efendim. $im- sını itharn eden şu üç kelinıeyi telc
diki halde hastanın bir şeye ihti • rar etmişti: «Nesrin, tetiği çekme!» 
yacı yoktur. acaba son sözleri bunlar mıydı~ 

Hastabakıcı dışanya çıktı. Halide Ve bütün bunlardan ıwnra o lı:a-
Haoım yaralile yalnız kalmı b. dın gelip yalvarmak cesaretini ken· 
Gözlerini oğluna dikti. Esasen bir dinde buldu, kızının hayat ve saa
geee evvel ameliyattan a.onra onu detini dilenrnek istedi. N~ küstahlık 

ıc Nakleden: Mucuu~ Taluin Berkand buraya yatırdıkları umandanberi Yarabbil Dağlar gibi delihnlıyı bir 
ti•rı~ı kapandıktan sonra Halide zmı sayıyordu. Halide Hanımm gözlerini ondan ayırrnamışb. İlk sa· hıTJUnla yere devirdikten sonra 
l 'ldı. odanın ortasında hareketsiz yaklaştığını görünce yerinden kalk- atlerde delikanlının yüz.ü biraz da- kendini kurtarmağa çaiışmak, ken· 
l)tıl' .ubı.aldaıan ayak seslerini din· b, kulağına yava~ fısıldadı: ha canlı iken gjt.gide sarıınnış, bur· di rahat ve saadetini dilenrnek için 
tı ·'-~~ iy~i. Ne!rinin annesine kar· - Yanındaki odada misafir ~a- nun un :iki tarafı - pannaklar arasın- ta hastanelere kadar ıelmek 1 
~1}>0tdllıde hiç bir merhamet hisset· bul etmenıciisiniz hanımefendi. da srkı.,mı~ gibi - batrnış. göz ka • Üstelik bir de yalan 6Öylüyor -

t ~ u, arhk hi; kimseye ''E: hiç Çok yübelt aesle konuetunu.z, has· pakları büsbütün kapanmı~n. Bir ge- Jardı. Faciaya bir ka:ıa sebeb olmuş 
~ ... ı. ~e acıvncak kuvveti kRlma - tanın huysuzlandığını, heyecanlan - ce evvel, asabi ihtilaçlarla krpırdı- imiş! Bunu ancak sorgu hakimi tak
-ı''ri akat Mediha Hanım odadan dığını gördüm. yan elleri, birkaç saattenberi dur - dir e-decek. O alç.ak kız ceusını bu· 
~~i ~rı o kadar soluk ve mecal - - Münasebetsiz bir hanım içeriye mu~, cansız iki şey gibi örtüler ij - lacak, bundan sonraki günleri iş • 
)\~i q onun hl'men orayn düsece- kadar girmiş. Bir daha böyle §ey le- zerine bırakılmı~tı. Oldukçıl mun - kenceler, azablar içinde geçecek. 

1 ~ııı 1\~rıetmişti. Onun ayak se!le- re meydan verrniyeceğim kızım. lllZam bir ı~ekilde nefes alnıa.ea, ya- -Anne! 
\~~lı df(ır ağır merdivende urnklaş- Bu sözlerden sonra Halide Ha - ralının öldüğüne hükmedileeek . .. Bir daha h~ aeılmıyacağını zan· 
t~ )'rı~VUncıt rahat bir nefes nldı nım her iki dakiknda bir sorduğu Acaba annesi onun n eş' eli tesini nettiği ı;tözler Halide Hanımın )"Ü-
)~t .. a

1
ki odaya doğru ilerledi. auali tekrar etti: bir daha işitmiyecek mn Her za - :ıüne dilcilrni~ti. Hayır, a1danmıyor-

~t 0 11 unun ba~cundaki sandal· - Hastayı nasıl bulu) orsunuz ~ man gülüvormuş gibi oarlıyan mavi du, bir tO efes kadar hafif olan bu 
Ot~cak, onun inihisini dinli- - Hep ayni haldedir efendim. göz bebeklerini görerek mes'ud ol-ı ses onu çağlnyordu. • 

ı avaş yavaş yakla~tı. Hae- Siz burada hlacakııanız ben biraz mıyacak mr~ Artık bitti mi~ Selim - Yavruml 
.Lrtıwr.ı· ~ - ,.._ .J ~41.2.!'1···-.. -... ,. r ·~· ) - --

şefkatle yatağa doğru eğiliyor, has
tanın hafifçe uzanan elini ne büyük 
sevgile tutuyor! 

-Çok tükür, daha iyicesin oğ
lum. Merak etme, birkaç gün sonra 
tamamile iyileşec.eksin. 

Hastanın mavi gözleri bulutlan· 
mış, etrafında birisini arıyor gibiy
di. 

- Ne istiyorsun oğlum, hasta -
bakıcıyı mı~ 

- Anne, Hulki gelsin ... Nesrin. 
Bu son ismi işitince Halide Ha -

nımın vücudünden bir dektrik ce • 
reyanı geçti; fakat ölüm halinde o
lan bir hastanın son arzu~unu yeri
ne getirmernek kabil mi~ Kendi 
şahsi kini ne olursa olsun Selimin 
isteği yerini bulmalı, icab ederse 
Nesrin gelmeliydi. 

Zile basarak hnstabakıcıyı çağır
dı, Hulkinin telefon numarasını ver
di. 

- Kızım, bu nurnaraya hemen 
telefon et. Hullô Beyi iste ve ka -
zayı anlattıktan sonra buraya gel
mesini rica et. 

- Hulki Bey ~di gelecek efen 
d im. 
-Başka bir..,. .c;,.ledi mi) 

- Hayır, pek ~a§rrdı, müteessiı 
oldu, hemen bir otomobile atlayıp 
geleceğini söyledi. 

- Teşekkür ederim kızım. 
Yaşlı hanımefendinin pek he

yecanlı olduğunu gören haııtabakıCI 
hem onu, hem de yaralıyı teskin et• 
rnek arzusunu duydu. 

- Maşnllah hastam ız p~'< iyi ı 
bakınız arkadaşlannı hatırlıyo ... on• 
ları istiyor, göreceksiniz bir iki gün 
içinde tamamile kendini toplıy lcak. 

Hnlide Hanım oğluna bal· to İki 
kelime teliıfhız etmek için sarfetti
ği kuvvet onu yormu . alnında ter 
taneleri peyda olmu:ıtu . Zavallı ana 
bu teri ince bir tülbendle kunıladı. 
'Onun düşünebilecek kudreti bul • 
duğunu anladığı andanberi heye • 
canı büsbütün artmıştı. 

Hasta tekrar gözlerini kapadı ve 
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te 
Umurbeg köyünden 

bir adam üvey kızını 
öldürdü 

Cemlik (Husuai) - Birkaç gtin 
vvel Umurbey köyünde bir cina -
et i:ılenmiştir. Bu köyden Ahmed 
ııminde biri üvey kızını öldürmliş
ür. 

Bir çifti olan Ahmed üvey luzmı 
tir müddet için için sevdikten şoıua 
aihayet bir gün a~kıru ona açnutt fa 
~at kız tarafından şiddetli bir red 
le karoılanmıotrr. Burıun üzerine 
,ozleri dönen Ahmed, kızı öldür
neğe karar vermit ve bir gün kız 
~mlikten köyüne dönerken yolda 
)ir pu&U kurmuştur. Genç kız bu pu
IUya düştüğü zaman kaçmak iate -
nq, fnkat muvaffak olamamış, u
::un ve ümidaiz bir boğuşma esna -
ıında Ahmed genç kızı birkaç ye -
inden hıçaklıynrak öldürmüştür. 

Ahmed bundan sonra kaQmalt is
erken köy korucusile karşılaşmı§, 

<orucunun athğı kurşunlarla yam -
;anarak düımüo ve yakalanmı1tır. 

Menemen parti kaza 
kongresi yapıldl 

.Menemen (Hususi) - Parti lı::a
ıa kongresi vilayet idare heyetin -
:len mü,ahid Ekrem Oranın iştiraki
le açılmıŞtır. Büyüklerimize ıtaz:im 
ve saygı telgrnflan çekilmiş, idare 
heyetinin bir senelik mesai pr~ra
m.ı ittifakla kabul edildilcten ve 
b ahat muıımelat bütçe ve dileider 
kabul edildikten sonra idare heye -
tine Ahmed Karadayı. Nadir Gün
düz. Mustafa Peynirci, İbrahim Güç
lü, Kemal Önder, Muharrem Arda 
ve KAmil Ülken 3eÇilmişlerdir. Vila
yüet kongresi murahhaalıklanna da 
Ahmed Karadayı, Nadir Gündüz, 
Muhitti" riftı;i. Muharrem Al'da n 
Kamil (''i "n seçilmişlerdir. 

Muradhda bir köy mUzesi 
açılıyor 

Edirne (Huausi) - Maradiıda 
bir köy mÜ'zesi açılması için yapılan 
incelemeler sona etmiştir. 

Ebedi $din aziz hatırasını taşı -
yan Maradlıdaki bina Muradlı için 
de bir kıymet olacağından bu kudei 
ve Üstün hatıranın ,erefli menlci -
besini gelecelt nesillere bir lc.ahra -
ınanlık destanı halinde aşılıyacak 
<luruma konulacaktır. 

Bu hususta hazırlıklara başlan -
mıştır. 

Bursa debag'ar1 bir 
kooperatif kuruyorlar 

Bursa (Hususi) - Bursa debag
ları kendi aralannda bir koopera -
lif kurmalı: maksadile teşehhüıılere 
girismi~lerdrr. Bu husu$ta lüzumlu 
olnn muameleler hayli ilerlemiıtir. 

Seyhan bö~gesi lig maçları 
Adana (Husuai) - Klübler a

nısındaki lig maçianna Cumartesi 
ve Pauır günleri de devam edildi. 
Cumartesi yapılan Malatya nıenın.ı -
c t - Ziraat okulu maçı oyun es -
n aında bir hadise yüzünden yarı 
kaldı. Maç tekrar yapılacaktır. 

Pazar günü karşılaşan Idrnan Yur 
du - Erkek lisesi maçı 2-1 Erkek 
lise i lehinde neticelendi. 

Mıdatya mensucat - Demirspor 
maçı da gene çıkan bir hadise yü -
zi.ınden yarıda kaldı, maç tekrar -
lan ~aktır. 

s .. vhan•por - Ziraat okulu maçı 
1-0 S("vhanspor lehinde neticelendl. 

SON POST~ -

• 
lzmirin son bir 
agl k ihracatı 

Muhtelif memleketlere lkinciteşrin ayı içinde 
1.233.550 lira kıymetinde 5.520.116 ton 

muhtelif maddeler ihrac olundu 

Haricden mal talebleri artt1 

İzmir l.imanından ibrac edilmek üzere ınallar vapurlant. yükletilirken 
İzmrr (Hususi) - lkincite~in a- Slovakyada bir firma at kılı, pi-

yında İzmirden muhtelif memle - rinç kökü, süpürge ve sÜpÜTge ima
ket1ere yapılan ihracat hakkında line mahsus maddeler istemittir. 
bir istatistik hazırlanm~tır. Bu ay Yugoslavyada bir firma memle • 

• 
lzmirde 

Evvelki geeeki fırtına 
bazı hasarlar yaptı, 
vapurlar işlegemedi 

İzmir (Huausi) - Evvelki gece 
çtk.an ve sabahleyin saat ona kadar 
devam eden fırtına, bazı zarariara 
sebe~et vermi~tir. Şehrimizdeki 
brr kısrm ovlerin kiremidleri uçmu~ 
camları kınhnış, fırtına eanasında 
~e fazla düten yağmru .aları mün 
hat yerleri ltaplamış, bu yüzden bazı 
aokaklardan geçmek zorlaşmı~tır. 
Sabaha k.arp belediye temizlik işçi-
leri, yıığmur sularının caddelere 
yığdığı molozları, kaldırm~ı, yolla
n açmış.lardır. Gece 9 Eylul vapuru, 
f(arşıya·ka iskelesine yana~tığı sıra -
da fırtına yüzünden halatını kopar
mı~ ve yokular, epey heyecan ge -
çirmişlerdir. Sabaha karşı Efes ve 
Sur vapurlan, emniyetle seferlerini 
yapınışiarsa da ııaat on ve ondan 
sonra itliyen küçük vapurlar, Kartı
yaka ve Konak iskelelerine yanaş -
mak ve yolcu alıp vermek için eı -
kıntı çekmişlerdir. Bazı yerlerde 
ağaçlar da devrilmi~ir. 

Fırtınanın kazalarda hasarata se
bebiyet verip vermediği hakkında 
burada'ki alakadariara henüz mald-

mat gelmem ____ i~~·-·-----------

Sivasta 
7 çocuklu bir köylü 

amcası ot/unu öldürdü 
\ç:i.nde 1,233,'550 lira kıymetinde ketimizde yetişen günlük buhuru, 

5, 5 20,116 ton muhtelif maddeler port.akal mandarin. limon ve ku-
ve aynca 90643 lira kıymetinde nı meyva istemit. ihracatçıların ad- Sivas, (Hususi) - Evvelki gün 
8344 hat hayvan ihraç edilmi:ı - reslerini aormuştur. Sivasa bağlı Karaçayır nahiyesine 
tir. Sofyada bir firma kuru üzüm, in- bağlı Başıbüyük köyünde bir köylü-

Bir kısım maddeler Istanbul ve cir, palamut ve diğer Türk mahsul- nfin ölümile neticelenen bir cinayet 
Mersin yollarile ihraç edildiği ve bir leri iatenüştir. Bu firma Türk ihra • olmuştur. 
kısmı ihraç edilmi, gibi alıcı ellere cat evlerinin Bulgaristan rr.!.imessil - Bu köyde oturan Hasan oğlu Ka-
teslim edildiği halde limandan çık - liğine talib olmuştur. dir ile Halil oğlu Turan amca ço-
madığından ihracat rakamlarına it- İh.racatçılann toplantuı cuklandır. Fakat her iki taraf ta bir 
hal edilmemiştir. tü ı·· · · · k d' K '' · Son anlaflllalara göre Ingiliz r u ıyı ~ınememe !e ır. aoınn 

Basra yolile ihracat t' t b' 1.v. hl ,_ .. .. 5, Turanın ase 7 çocugu vardır. 
lzmirdeki ihracat tüccarlannın ıcare ır ıgıne 88 acax: uzum ve 

B h Üf 
incirlerin teslimi için tevzi talimat • Geçen gün köy civarında koyun 

aara yolile mu te . mernl~ketlere 1 T vl H 1 namesi dahilinde ihracatçılara tevzi ot atan uranın og u n il bir ço-
sevketrnek istedikleri mallar, VeH-
letin vaki suali üzerine tesbit edil - muamelesi yapılmak Üzeredir. İzmir bam dövmüş, çocuğun bu hareketi-
me.ktedir. Basra yolile incir, üzüm. kuru meyva ihracatçılar birliği idare ne 'kızan Kadir ise kendisini payla-

heyeti. umumi katib Atıf Inanın mış, fakat Halilin küfürlerine kıza
zeytinyıığı, madenler, palamut ve 
palamut hülasası sevki düşünülmek- reistiğinde bu hafta içinde iki top - rak hfa.sına sopa ile bir iki darbe 
tedir. lanh yapara'k tevzi listesini hazır - indirmiştir. 

Hariçten ma) talebleri arttı hyacaktır. Halil ağlıyarak babasına koşunca 
Son gÜnlerde hariçten mal ta • Incir aabfları Turan hemen aaldırmatıını kapıp 

lehleri. bir hayli artmıştır. Bazı mer- lncrr p.İyasaS'Inda gene cüz"i bir Kadiri kolundan yııralamı§tır. Er-
kezi Avrupa ş~hirlerinden yapılan durgunluk görühnüş, buna mulc:nbil tesi ak~m Turan bahçesinde odun 
talebler ek.seriyetle yiyecek madde- üı:öm nh,ları hararetini muhafaza keserken Kadirin kapı önünden geç
leri üzerinde toplanmalı:ta, bir kısmı etmiştir. tiğini görmüş, fena halde h!ddetle-
da harb sanayjinde kuUanılan ınad- Diğer taraftan palamut ihracatçı- nerek baltaS'Im kaptığı gibi üzeri·ae 
delere inhiaar eylernektedir. ları birliği idare heyeti bir toplanh koşmuş ve üç darbede Kadiri kan-

Ticaret odasına YIU>ılan müra • yaparak birliği alakadar eden bazı lar içinde ve canaız olarak yere ser-
_ca_a_t_la_r_.:..şu_n_l_a_rd_ı_r_: _________ m_ü_h_i_m_m_e_v_zu_l_a_n_..:.g_ö rüşmüştür. miı:tir. Katil yakalanmıştır. 

Adanada ayni eve iki defa 
giren hırsız 

Adana (Husu~) - Yozgatlı Ah 
dullah oğlu Sadık Ören adında" bi
ri Dö~me mahallesinde Dudu Öz
pınann evine geceleyin hıraızlık 
maksadile girerken vakalanmııştır. 

Adliyeye verilen Sadık Örenin 15 
gün evvel de ayni eve girerek bir 
tepııi ile bir çift çocuk kandurası çal
dığı anla•ıhnıştıT. 

lztrir ~ıhhat mDdUrU 
8C3rgamada 

!zmir (Husus'i) - Sıhhat ve iç -
timai muavenet müdürü Dr. Cevdet 
Saracoğlu Bergamııya giderek: aıh -
hat mÜe!Setıelerini teftif ve halkın 
sıhht vaziyetini tetkik etmit, şehri
mize dönmü tür. 

Seyhan nehri 3.45 
metre yükseldi 

Adana (Huııusi) - Birkaç gün
denberi Çukurovaya yağan yağ -
murlardan Ceyhan nehri 3 metre 
4 5 santim yükselmiştir. Sel halinde 
~eyhana k.anşan sular, nehrin bu 
seviyesinin biraz daha yükselece -
ğini göstermektedir. Bir kısım arazi 
sular altında kalmı tır. Hasar he -
nüz malum değildir. .:;,_ ____ _ 

Bursada bir cocuk 
kayalardan düştU 

Buna (Hususi) - Karaağaç 
mahallesinde oturan Abidin ismin
de birinin oğlu Muzaffer Terneoye
de oynamakta iken şiddetli rüzgu -
nn tesirile kayalar Üzerine düş,.rek 
yaralanmış ve hutaneye kaldırıla -
ra'lı: ilk tedavisi yapılmıştır. 

Odernişte hayvan otlatmak 
yuzunden birbirine giren 

köyJU'er 
lzmir (Hususi) - Ödemişte Ea

kikuyu mevkiinde pamuk tarlasına 
hayvan sokmak yüzünden bir vak'a 
olmuştur. Raşid oğlu çoban Mus -
tafa Üllterer, karısı $efika ve oğlu 
Sabit. eczacı Salihe aid pamuk tar
lasında hayvanlarını otlatırken kom
şu tarla SAhibierinin hayvanlannı 
so'kmnmış, bu yüzden çıkan kavga
da karısı ve oğlu ellerinde tabanca, 
çifte ve hıçak oldukları halde Meh
med Şenbulut, Musa Sönmez ve 
MuAtafa Pamuktepe ile kavga et .
mişlerdir. Musa başından, Mehmed 
kolundan sopa ve bıçakla yaralan -
mışlardır. Suçlular, tutulmuş adli -
yeye verilmişlerdir. 

Son Pnetanın macera romcuu: 60 Müzenin birç~lc odalarının tamirde 
olduğunu anladı. Amma kataloğ 
altı aylıktı. Altı aydanhf'ri birçok 
§eyler değitmit olabilir! .. Hele bu 
müzenin me~hur ve müteveffa zairi 
Baaset muhakkak ki ziyaretçisi az 
olan Mlonlardan birinde arattırma
lar yapmayı tercih etmitti 1.. 

hoğaeı ııi~i eserleri hatırladı. E Vf't, 
ba,ka, batka).. Sonra aaıl meaele 
Jübiterin elinde mi idi acaba) Ba~ 
set'in Odise ismindeki kitabdan bu 
kısmı seçmesi belki de kendi sırnnı 
güç ifşa edebilecek ve yabancı ca
euslara belli etmiyecek bir kıeım ol
masından ileri geliyordu. O halde 
jüpiter kelimesini Allah veya hak 
kelimelerile tercüme etmek mi la
zımdı acaba) Belki de ik1 bin sene ev

vel bir mumyacı, ı~ın ehli 
olmadığından, yahud mumyaladıiı 
phsın düomanı olduğundan kötü i' 
~rmüo. mumya çabuc k çürümü,: 
yerini Ingiliz imparatorluğunun bir 
eaı~usuna ilticagah olarak hıraknııt
tıl.. 

Mahud gecenin sabahı, sırtında 
Hermanın pardeaüııü, başında nazik, 
Eaht ihtiyataiz Frolfıynm verdiği 
ppka olduğu halde Keene bir otel 
cxlası aramı~; hiç bir bagajı ve ~ 
.,.ası olmadığı halde. oüplıe uyandır
madan böyle bir oda bulmuştu. Sa
kin ve m<itevazı bir otel odası. 

Ertesi güne kadar uyudu: cünlen-

Na.ldedeo: Behçet Safa 
ra artık yeniden ayni mücadelelere 
ve tehlikelere hazır olduğunu hia -
If' tti, kaşlannı kaldırdı; gözlerine bit 
de vııpur dumanı gözlük geçirdi, 
aynaya baktı; kendi kendisinden 
şüphelenecek bir hal almıştı. 

O gün muhtelif mağazalardan 
bazı şeyler satın aldı. Bu hal ile ma
ruf müzeye girdiği zaman tam bir 
"an'at meraklısına benziyordu. O -
nun kendini san'at aşkına vermi§ bir 
babaean olduğuna kimse fÜphe ede-. 
mezdi. 

Fakat i.şin en garibi büyük müze
nin mermer haaamalt.lannı çıkarken 
şimdi artik aradığı izin tam üzerin
de olduğuna aid emniyet hiııs.i idi. 

Mt: .. - .. ;n methRiinde bir kataloğ 

Işin can a.ıkacak bir tarafı da son 
derf'ce yavaf haraet etmek mec -
buriyeti idi. Buraya herkes gibi 
san' at meraklıaı olarak l'irmişti. A
cele acele yürüyemezdi ya ... Ilk sa
lon larda zaten aradığından eaer 
yoktu. Jüpiter hazretlerinin t,.na -
aühiinü işaret eden, uzaktan, yakın
dan ona temas eden ne bir heykel, 
ne bir işaret vardı. Halbuki Bas -
set'in bıraktığı evrak. ve kitab, ze
ki İngiliz caausuna bu müzede böy
~ bir heykcl aramalt lazım geldiği 
kanaatini vermişti. 

Keene o dakikada tarihe pek az 
ehemrniyet vermit olmaııına kın -
yordu. Jübitere ve eaatire aid ma-
lllinatı ne lı:adar kıt idi 1 .. 

Bu ilahiann ilahının hayatı hak
kmdald hatıratını topladı. Hııfızaıu 

Keene'in zihni gene karıtır gibi 
oldu!.. Şimdi Greko-Litin salonu
na ginnitti. Zihnindeki istifham i~a
retleri yüziJnden şaekınlığı, onu bir
denbire, salonun kapısında olduğu 
yere mıhladı ve ihtiyar bir adamla 
çıatıttslar. Keene birden kendine 
geldi ve nazikane özür diliyerek u
zaklaomak istedi. Ihtiyar Alman a -
yağına basan adama karşı duyduğu 
gay:ıi onun bu nezaketi ile unutarak: 

- Hayl Hitler! ... 
Diye selam verdi. Keene bir aksi 

sada gibi elini kaldırarak mukabele 
etti. uzaklattılar. 

Ingiliz cnausu, bu salondaki hey
kellerin ve eserlerin hepsini ayrı ay-

Biri11 

ft ekteb kaçaği talebelerio 
kahvede bir görüşme 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) vnielerini çıkarma~ başladılar. dtı 
çıkarnıağa lüzum görmeden oturmuş, Bu Jstirahat ( 1) fUundan iStifll 
fütursu:ı: ibir mekteb kaçağı, etrafına ederek bizim tavla şampiyonıarındall 
toplad~ı gene kendi gibi birkaç ar - birine sordum: 
kad~ma yeni bir Amerikan filminin 
heyecanlı sahnelerini anlatıyordu .. 

Grup o kadar dalmıJ, benim ara -
lanna sokulduturnun farkında. bile 
olınadılar, 

~ kasketli taıebe, kendisini hay. 
ran hayran dinleyen arkada~nna 

bir takım garib je.stlerle tatlı, tatlı 
anlatıyordu: 

•- Heriner kızı yakalndılar ... Bak.. 
tı ki Tom da yakalanacak, ~pşak 

kendi!inl tepeden boşluğa fırla.ttı .. 
Fırlattı amma, o dik bayırdan yu _ 

varlanırken yukarıya habre tabanca 
ıııkıyordu., 

.:- Ula n amma da yaptın be ı .. İn
san hayırdan yuvarlanırken nasıl ta. 
banca sıkar? .. , 

cı- Mekteb tatil galiba?.o e 
O, pek sa!iynne bulduğu bu sunliJil 

uzun uzun güldülden sonra: 
«-Amma da yaptın ha!. dedi, §ir:Jl~ 

di mekteb tatil olur mu?. Tüyd~ il-' 
te ... ıı 

e:- ...... 1 
Bu sükfıtuın konuştu~um detikaııl' 

Ue arknd~mı §Üphelendirmedi.. iiS ~ 
telik öteki beni tepeden tırna~a ı.-ıı, 
dar süzdükten sonra sordu: •. 

c- Yoksa sen de mi tllydün? .. • , 
Bu sual kai'§ısında ne diyece~iıJll 

şaşırdım ve §U cevabı verdim: 
«- Onun gibi bir şey ... , 
Bu cevabım aramızdaki dostlU~ 

ilerlemesine sebeb oldu. Fırsattan i5-

tifade ederek suallerime devaın et "' 
tim: • cı- Enayi yalan söylüyoruz sanki. .. 

İna.nmazsa.n gider görürsün.. ona c- Tüyünce hep buraya. mı ge!it " 
Tom demişler .. o hem yuvarlanır, siniz?ıı 
hem tabanca atar .. ıı - Pek belli olmaz ... Yağmurlu ~ 
Heyecanlı film hikl\yesi bu muha - valarda buraya uğrar, fazla p!lraııııı 

vere lle uzayıp giderken, yanımdaki olduğu zaman da. Sinemaya gıde~ 
masada oturan iki talebe de ha.raret- İçimizde müzeyi tercih edenler do 0 

.. 

ll bir tavla p~me da~ bulunu _ lur .. 
yorlardı ve bunlardan biri arkada§l • - Müzeyi mi? 
na mütemadiyen ihtar ediyordu: - Müzeyi tabil ... 6 kuruşu bayıld~ 
•- Zar tutuyorsun... Namussuzum mı sabahtan ak§ama kadar içet<l 

sayın am .. · Salla da at..,, sı ca cık dol~ır durursun fena ını?• 
Öteki zarları avucunda atil~ afili - Fena olur mu hiç? ~eki adlf1c1' 

sallıyor, ihtar eden arkad~mm ku _ muhakcme dinleme~e gitmez :ıııiSI " 
laA-tna tuttuktan sonra tavıanın içi.. niz?:. 
ne savuruyor ve bir taraftan da: Muhatablarım mübalt\galı bir şe~ 

cı:- Haydi o~um. d~ di,ye te _ kilde derin derin göğüs geçirdileı' 
mennilerde bulunuyordu ikisi birden: . . ııııı .. 

Bu hararet.ıi tavıa partıisi taranarıo «- Bırak orayı dedıler .. yaka 
mak istersen oraya git .. , 

mars olması, oyun almasile bir lıayli 
uzadl. - Sebeb? 

Oyunlarını alAka ile seyredlşim - Sebebi var mı? ... Oradıı.ld:;!: 
bo§lanna gitmiş olacak ki bana: • memurları hemen insanın ye.t ııtP" 

c- Yemekten .sonra tekrar başlı _ yapışıyorlar ... Geçen gün dört 1"' 
yaealız.» ~ız muhakeme dinlerierken 

Dediler. kalarunış, hüviyet cüzdanlarını ş! Ô 
mışlar, maarife teslim etmişleı'·~ 

BiZim ta Tl acılar ba§da. olmak il zere ,.. · 
günden sonra oradan ayaı;ınııZI 

§imdi bütün kaçak grupları acele, a.. tik. 
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TIYATRO 
c&.,&a.ra.fı z ad sayfada) 

dir. Paea, damad, hanımefendi ve 
diğerleri paşa ailesi çerçeveei için
de, o çerçevenin icabına göre ko -
nuşan, hareket eden kimseler ol -
mu~ardır. Eserde çok güzel sahne -

ler var ... Bunların güldürenleri ol~ 
<fuiu gihi, düşündüren, seyircinin 

his tarafına temae edenleri de mev
cud. 

Temsil: 
Eserin en muvaffak ~hsiyeti ha

nımefendi rolündeki Bedia idi. Salı
nemizin bu eski ve çok değerli ka
dın aan'at'karı tip yaratmak. ve tip 
henims.emekte ne derece mahir ol
duirunu bir kere daha isbat etti. 

Damad rolündeki Vasfi eserin 
belkemiği addedilir. Yük tamamile 
onun Üstünde, fakat o ustalıkla To
lünü yapıyor, ve eserin canlanması
na amil oluyor. 

Said Köknar. mükemmel bir eski 
zaman pa,arı, avukat rolündt- Mu
ammer, rolünü iyi Vl\pıyor. Perihan 
d-iğer piveslerde olduğundan daha 
iyi ve rolünü daha benimsemiş. s~v
kiye, Mehmed, Reşid, Muazzez, Ya
şar munffak oluyorlar. Cüzin rolü 
ic;in tevziatta Cahidenin adı yazılı, 
fakat onun yerinde N~.ziheyi ıı:ör -
dülc. Bu genç ve oldukça yeni ar -
tist, biraz çelcingen olmakla bt-ra -
bl':r, gene esenn havasına uyabil 
mişti. 

fsmet Huliisi 

ladı. Belli ki Greko-Latin meraklısı 
idi. Eserlerin hiç birisi çok küçük bi
le olsa bir paketi ihtiva edecek, bir 
tarafında aaldıyacak halde değildi. 
Heykeller apaçıktı. Resimlerin sağı 
solu meydanda idi. E.ğiliyor, uzanı
yor, her ihtimali hesablıyor, fakat 
netice alamıyordu. 

* 
Keene çoktan. hatta bu tehlikeli 

seyah.ate çıkmadan evvel tu mua -
de)eyi kurmuştu: 

T ravers iamindelci meşhur Ingi
liz cutmı Almanyaya bazı vesaik 
elde etmeğe gelmi~. bunları bul -
muştu. Fakat bu vesikaları Alman
yadan çıkarmak, memleketine ıtö -
türrnek kolay io değildi. Bunun için 
hududun en tenha noktalarını ara -
mıttı. Fakat o noktadan da yalnız 
başına geçmekte tehlike gördüğü -
nü, veaalki icab ederse ba~ka birisi 
vasıta&ile kurtallmak imkanını dü
tündüğü için Almanyada raatladıiı 
arkadafl Bauete müracaat etmi,ti. 
Hofdik, yani şu Holandalı kundu -
racı ve eskici de Tuversin dllğ yol-

HERGÜN 
(Bqta.rafı 2 nd sayrııd'1 

ve mekteb için de bu süsün lı~ 
zararlı tarafmı görrneğe lüzu~. ıli1f 
mazdı. Halbuki iş öyle degtl # 
Türk gençliği, evvela kendi ketıd ~ 
ne, ana ve babasına, çocuklarııııt f' 

sonra da vatanına ve TürkJüğe ~ 
§ı bir takım vazifelerle miikell~ıı" 
Dünya öyle bir dünya ki bu .,,. lt 
lerin ifası için bizden gençlerin ıJl j$ 

kemmel bilgilerle, sağlam ve t~ if 
~tiyadlarla ve nihayet feyizli. ~ 
ateşile techiz edilmelerini ıe ·J 
Onlann kafalannı ayrı, kaiblJ' 
ayn ve adaJelerini ayrı terbiye of' 
ceğiz. Hayat güç, dünya insafsıı~ 
du, insanlar da, k.afaca, kolcS• e' 

. ~ı 1 uhıe ça çetın ve sag am o maya ın 
dırlar. ı' 

Acaba, · ')'k ·ı b · · ne dt ızcı ı ı e U ışı J,'l 
ceye kadar yapabiliyoruz} .Ac~~~ 
gençlere karşı baba vazifeled'f"" 
ne derece muvaffakiyetle ifıı ~ ı -s" 
ruz) Pawelin sö n üp gittiği bır 11j 

manda kendi kendimize bu ~~~ 
irad etmek ve bunların ce"Vl'b 
vennek bir vazifedir. ıJJ" 

Ben bu vesile ile, hiç olmıı~ f" 
seleyi ortaya atmak vazifesını 
pıyorum. 

d{u/,itlin tiJütJ'" 
Jl 

dığıru anlatrnıtta. Kı~ın ort'-,ııı~ 
daha az muhafaza altında. oJ~ıı fıs ~ 
ların tercih edilmesi de pışk.ifl ~ 
giliz. memurunun son derece ııı, ~ 
vesaiki taşıdığına delalet edi>:0 ',Jl 
ve .. ailci po8t& ile gönderrneYı ~ 
göze alamıyan Travers Y":r~IS~ 
onu arkadaoma teslim etınıt'ıJe ~( 
o vesikalan himil olduğu h": cJe "' 
riye, bu şehre dönmüt: belkı_ ~~ 
lcib edilerek bu müzeye sok~jr f. 
aaklanmıt ve hep~ini burad'- ıl' 
re eaklamış. Sonra hiç kiınseY;~,. : 
tıi en yakın dostlarına bile 'Vııııı6" 
)arın üatiinde, eli altında bU ı. .~ 
dığını belli etm.iyeTek ve şrt~(iı?~ 
dudda saklanmrya da lüzurı1t-fısl~ 
yerek Londraya dönmÜt·. 0JdıJl'. 
takib olunacağından enıın ııi;;,Jf, 

için Londrada doğru evine 111~ 
Almanyadan gelen memur til 1' 
dan baakma uğramıştı... Jı', 

nr" f' 
Keene uzun bir zaman SO )et ~ .ıt 

ta bu müzede kendisine saıı1t ıııı J', 
miş gibi geldi - geniş bir st' 

0 ~o~" 
di; burası henüz taze boY" 
yordu. 
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Başvekil mühim bir nutukla Tasarruf Haftasını açh Silivri önlerinde 
bir deniz facias1 ~ (Ba4bJ'ah ı mel sayfad~) 

t~helliğin, verdiği ~ud gevşek
~~ e ça~lı:a.nhğın vereceği gönül 
~ 'lını üstün tutan, işden kaçma
Çık •elalet ve pi§manbğı yerine ~ 
~~trrıanın zevkini arayan bir hare
tt d: ifadeıı.idir. Şaşmayan teairi : 
ter. ın hayahnda olduğu gibi, daha 
~c nış Ve daha derin olarak, milletin 
lı/~ında da kendini ~österen bir 
liıı:b ·ettir Onun içindir ki, hükume
laq u rnevzuda yaptığı ve yapmağı 
~· rladığı işlere dair hükumet rei
~~:t 'Ver~eği izahatla tasarruf ye 
otııı 1 ınallar haftasını açmak, ôdet 

'lltt\Jr. 

Mini Selin dirddiAeri 
8~.ıtıd k' 1 1 - .. -1a.aa, an se ız yı evve , uçuncu 

~~tuf ve yerli mallar haftasını a
dir {~· Milli Şefrmizin verdikleri 
ltı: tı.f şu idi: «Nefsimize, memle
lti~l\ ık~adi kudret ve istikbaline 
l,t'~d ~erek çok hevesle çahşmak. 
$ok 1 hır itimadla mücehhez olarak 
liıı lölllışmak., sarfettiğimiz gayretle
lt ltıutlak ve mutlak müsbet aeme
~~ "ereceğine inanarak çalışmak. 
~ t:ianmız. işte bu olacaktır.» 
silletiani:ılin ilduadi tetkili.b s: Yın arka-daşlarım: 

tıııı nelerdenberi, şianmız bu ol
~·"e bugünlcü milli ikh!llld siste-
M~ o ııayecle kunılm~tur. 

·~e}lletl'"r anuındaki mücadeleler, 
~~~\i Ce bilinen askeri savaş ~Jtlin
~ l'nanzaTasmı çoktan değiştir
·~ta.tbik ve tesir sahası çok daha 
Mijı ,ıktısadi ham halini "lmlfhr. 
~~tnniz:in iknsadi t~killtr ve 
\~i bu mücadelenin umumi l
~~ ~ yalandan tesir ed~k biT 
~ llıJYet iktisab etmi~ hnlun~~k
~ · Bu bakımdan mütalea edılin
ııı, ll'ıe,nl,..lc:~miz. Umıımi HaTh za
t~~ıı~rıdalci h.aliyle lcıyas edilemiye
~ ereeede üstün bir vaziyettf"drr. 
lıııd • tıMt vt- :zirai ~hn~ı t~kila
~~~.11'11 .,...,iinııkalat VRsıtalannn ka
Uiln l'lııllt iktı•adın heı- ~aha~ında 

!.'k mümkündür. 
A.. .l.!illet ve hükUmet elele 
y ~~ dinleyicilerim: 

~dt t.rı.i. Türkiyeyi tanımıyaniann 
~··edılen bu neticeleri bir hayal, 
t.) ll~ tanımıya b&flıyanlann ise bir 
~~~ ~nnettikleri zamanlar çok u
\' ~· d;ğildir, Fakat Türk milleti 
~ ~kumeti için bunlar, muayyen 
1 tlj dt-te aid birer prognımdnn iba-
1rıq" Bu programlan tahakkuk et-
~,tk için millet ve hükumet elele 

ltlt çalışmış ve birçok müşkü-r ... 
t.tlİRnlen muvaffak olmuştur. 

1~ l ikhsad ve tasarruf icahla
~~ll h":'ela kendi işlerinde tatbik e
~~ ukumet, denk bütçe p"ren.Upi, 
~t il.t &isteminin iktısadi bünye
~ ~Run ve bunun inkipfına mü
~ ır şekilde tanzimi, aıufiyatın 
;,ııı ! ~etlere tahsisi, milli pa
tt'' 11tilcran, döviz vaziyelinin ıa
~.· rtlemleketin gerek milli müda
q'ıı IC~ek iktısad ve nafıa bakırrun
~t l\itatle techizi mevzulannda ö
~ tıı~eri tatbik ettiği yolu taassub-
biitı afaza etmektedir. 
D··~. liyui vaziyeti karpamda 

ıl. llııya . • • • • 1-" · . sıyııaı vazıyetının, ne yo 
t~11Şaf edebileceğini tahmin ettt.' lly)j mü§kül olan karamzlığı 
~~ tw:la almağa mecbur olduiu
t ftv~lı tedbirlerin ic~b ettirdi
~ıiıı, ıı.lade .arfiyatJ, bütçe :müva
~ ~ e 'Ve milli paranın iatikTanna 
~tllÜyecek membalardan kaJ11-

II. ~i di.kkat ve itina göa
~ 

~lt de bulunduğumuz fevkalade 
.:"\ıı ta "e bilhaua gümrüklerde a
~ "bgilerin çok mühim nisbette 
~ olrnaaına nğmen, umumi 
~r~ bı:nwn timdiye kadar olan 
~ ~~~ıuidat muhammenatını ta-
'l.ttQi ettirebilcceğimizi ~ıöater-

t. 

~ ~ll Zirai iatihaaJat 
~ ~1 .2irai iatihsalatımız, aon yıl
~ttı lılerinin biraz üstünde ol
~~~:~ ~lde ettiğimiz yekuolar, 
~~~t 

1
etin iatihlak miktarile yıllık. 

~~Payı mecmuwıdan fazladrr. 
~~~ Anadoluda mahsul, 
ı...~.ll.ltt d memnun bırakan bir 
""l,tı \.ır. Müstah&il, iyi pazaT 

llfJaındadır. 

~ lutday alıJ jperl 
~iJie~etimizin ba~lıca ziraat 
\"t ~llhtrınden olan buğday ve di
~' itlh~t nevilerinin fiatlan ve 
~ 'ııf~r~ hükUınetçe, m üstahailin 
~~· ınd.i~ en iyi koruyncak §ekilde 

e lın· · ~.:" ~tdi ~tır. 
~ltlif f a:iraat sahalannda ve 
~~ııı, ~e'Vzular üzerinde sene
~' ijiıılll. rnuntaz.n.m bir program 
!lı"-~'" e ınkişaf ettirdiğimiz mesa• 
~ ~ıııtlt il.~ etmekteyiz. Bu sene 
~~i~li?. bilhassa ziraat nletleriS: · ~ ıçın ınühim p:ıralaT t&hsis 
Sı~~i eznıe.ket iktısad sisteminin 
' bl\ 0~~~ıl eden ziraat i, leri, her 

-.tııd uau gibi düşündüklerimi-
•· ll gelecektir. 
"'1~ Milli sanayi 

~ayjimiz, bugünkü mede
•-.ad ettiği demir ve kö
-lrıayünden kimya aana-

lebilecek bir ehram teklinde kade
me kademe yükselmektedir. 

Kömür isti.haalatı 
Kömür havzarnızdahi ocaklann 

tek idare altrnda devletçe işletilmesi 
tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır, 
Bu tcdblr, yalnız madenciliğimiz i
çin değil, bütün iktısadi bünyemiz 
ve sistemimiz için ehemmiyeti ha
iıı:Jir. Filh.akika. kömür istihsalatı
mızın fevka1ade şerait içinde dahi 
artmakta bulunmasına rağmen ne 
vardığımız istihsal ra.kamlan, ne 
artı~ nisbcti havzamızın zenginliği ve 
iç ve dış piyasalann ihtiyaç ve ta
lebleri ka11ısında bizi tatmin edecek 
dereceye vamıış değildi. Kömür o
caklnnnı, yübek teknik ve büyük 
sermaye ile teehiz ıruretile istifade 
edebilecek hale getirmek mecburi
yeri vardı. 1939 da <ı2 .696.000:D 
tondan ibaret buluntın istihsalatı , al
dığımız tedhirleT sayesinde 1940 i
çin üç milyon ton civannda kabul 
edebileceğimizi söylersem, havzada 
beklediğimiz yeni inkişaflar hakkın
da bir fikir verebi!irim, zannedi
yorum. 

Diğer taraFtan, havztlda içtimai 
tesisJeT ihdaaı ve l)ilhasııa isçinin ha
,.at tartlannın ıslahı da, iktısadi is
tismar ile ayni zamanda yürütül
mektedir. 

Linyitlerimizin ıre bilhassa frarb 
linyitlerinin istihsalatında büyük te
rakki val'Qrr. 

Kömür ve linyitlerin istihsal i!ller:i 
gibi, aatı, -..e tev:zi i,Jerinin de ihti
,.aea gÖre anzaS1z ve muntazam biT 
ı,dı:ilde ifat~~ için ba:ı:ı tedbirler al
dık, daha da alacaV,ız:. 

o-.. madenieri 
Bakır madenlerimzide arhk ta

mamen fermi bir ~letıneden bahııe
dilebilir. &gani ve Kuvaraan bakrr 
madenlerimizde istihsa1it artmakta 
ve millf miidaFaamızın taleb ettiği 
yüksek evsafta bakırın elde edilme
si temin edilmiş bulunmaktadır. 

Krom ve demir 
Dünya •nayii için kıymetli roa

denierinden biri -;,lan ve bizim için 
ehemmiyetli bir döviz lllembaı teş
kil eden krom istihsali de genişle
t.ihni,tir. 

Divriğinin Demirdağı, fabrikala
nmız.ı besliyecek demiri muntaza
man vermel..tedir. 

Petrol 
Maden arama iolerimiz heT saha

da ve geniş mikyasta dikkat v e gay
retle yürütülmektedir. Raman da
ğında petrol bulunmuş olması, ge
çen yılın ümid verici hareketlerin
den biridir. Bir taraftan bulunan 
petrol damarı incelenmekte, diğer 
taraftnn yeni damarlar araştmlmalc
tadrr. T ürk kömürü ve Türlt demiri 
gibi, Türk petrolünün de j~letmele
rimiz arasına girdiği gün, iktısadi 
bünyemiz yeni 'bir kuvvet bula
caktrr. 

Saneyı1epne 
Sanayile~e hareketimiz. inki~f 

seyrini muhafaza etmektedir. Kara
bük demir ve çelik fabrikalannın 
iııtihsalatındaki inkiıoaf memnuniyet 
verici bir ~elcildediT. Bu fabrikalaT, 
daha şimdiden milli müdnfaamız ve 
milli sanayiimizin kendisinden bek
lediği vazifeyi yanmava baslamış
trr. Avni zamanda T'ı.irlciyenin bü
yük bir kimya aa \ayi merkezi ol
maaı için heı- şev Vftnılmaktadır. 

Seker fahn'kalan 
$elteT fabrikalanmızın ıeçen ae

neki iatih.salatı yüz bin tona yaklaş
mıprr. Bu sene de ayni istikamette 
çalıtılmaktadır. Umumi Harbin sı
kıntılı günleı:ini Yllfayan ve hatır
lıyanlar, bunun ne demek olduğu
nu pek iyi takdir ederler. ŞekeT fab
rikalannm faaliyetinden pancar e• 
ken Türk köylüsüne dü~en hi~ al
h milyon lira kadardır. Pancann 
mübayaa fiatı kilo başına 1938 de 
otuz paTa iken 19 39 da lark, 1940 
da elli paraya çıkanlmı§hr. 

Hatta 1940 aonbaharında müıı
tılhııllin 50 para üzerinden teslim 
ettiği ve paraarnı da aldığı eski pan
eaTa yeni bir fiat farkı öderneğe de 
kaTBr verilmiıtir. Bu hal cümhuriyet 
hükumetinin, zirai mahsullerimizi a
zami derecede kıymetlendimıek ve 
köylünün refahını temin etmek hu
ııu.aunda gösterdiği hassasiyetin yeni 
bir misalidir. Müstahııil, önümüzde
ki senede pancar zimatine ehemmi
yet veriTae. emeğinin koruoacağına 
emin olmalıdrr. 

Kaiıd sanayii 
Kağıd sanayiimiz büyük bir ham

le yolundadrr. İzmit sellüloz fnhri
kasmın kurulması sona errniştir. Bu 
suTetle, şimdiye kadar haricden ge
len bBf}ıca ki.ğıd ham maddesini 
dahilden temin etmek ve gene ku
rulmaaı bitrneğe yakinşan ikinci ka
ğıd fabrikamızı da yakında faaliye
te geçinnek mümkün olacaktrr, Bi
naenaleyh, iki misline çıkacak olan 
istihsalatımız harcıfi.lem kağıd ve 
karton ihtiyacımm tamamen karşı
lamaya kiifi gelecektir. 

Deri sanayiimiz, hem halk, hem 
ordu ihtiyacımız.ı karşılamaya çalı,
maktadrr. 

ıfl!belerimiz arasında en çetin imti- minde yeni bir müvazene teessüs et- Nef.simize, memleketin ~dl kod 
hanı gcçinnektedir. !thalatın hemen meğo ba§lamı§tır. Fiat yüuelişleri ret ve istikballne itimad edeceğia, çok 
tamamen durması, ihtiyacımızı ken- bu islihale erasında huııule ıelen hevesle çalışnca~; l:at1 bir itimadla 
di iplik ve dokumalaTU\lızla ka~ı- bazı ani ve muvakkat aıkınblann mücehhez olarak ~k 9Sl}ı.şaeajpz; 8ar

<Ba.Parafı ı illei sayfacla). 

Si!ivri önlerinde .. 
lamak vaziyeti doğurmu§ ve bunda bir neticesidir. !ettiğimiz gayretierin mutlak ve mut. Uruguay bandıra.cımı tqıyan esai
iftihar edilecek ncticder ahnmıştır. Yükselmclerin en mühim kısmı, eşya- lak semere vereeeğine inanarak çalı- vntor.o isimli bu yelkenli motör, evvel-
Halen bütün tezgahlar yerli iplikle nın meıışeindeki !iatın, yani maliyetin şaca~Js, ki gece, sabaha kar§ı Sllivri önlerine 
çalışmakta; basma, kaput bezi, di- tereffüündcn ileri gelmektedir. Bün - Hepinizi hünnetle selAmlarım. geldiği sırada, yelkenli karanlıkta ka-
ğer renkli ve desenli bezler ve yün- yevi mahiyette olan bu fiat tahavvül Men.simde bUlunanlar yalara çarparak parçalanmıştır. 
lü kumaş ihtiyacnnız dahilden temin leri karşısında, hükümetin alaca~ Ankara 12 (A.A.) - Ba§vekil dok- D · d 1 f b .., 
olunmakta ve bilhassa ordumuzup tedbir, ancak müsbet sahada knlabi.. tor Refık Saydam bugün Ankara 8n1Z 8 Ö Üm 6 OQUşma 
ihtiyacı, sırf kendi kuma~lanmızla lirdi. Nitekim, bu gibi mıı.Uardan dı - Balkcl'inde söyl~i bir nutukla on Gece yaıı.sı vukubulan bu facia, pek 
kaiJılanmaktadır. şamian gelenlerin daha geniş imkfın- birinci Tasarruf ve Yerli Malı haf - müthiş olmuş, motörde bulunan 350 

Milli senneye lar dairesinde tedarikine ve rlahilde tasını açmıştır. yolcu denize dökülınüşlerdir. Arala . 
Hülasa bir taraftan tutunmak, temin edilenlerin de azami derecede Bu münasebctJe Halkevinde yapı - rında pek çoğu da çocuk olan yolcu-

bir taraftan inki~f etmek gayretin- istihsal edilmesine çalışılmnkt.adır. lan törende Büyük Millet Meclisi Re- lar, karanlıkta feryad ve fignn cde. 
de ve mücadelesinde olanaanayi ve İhtikira 'karıı isi Abdülhalik Ren.da ile Vckiller, Par- rek denizle bo~ağa başlamışlar .. 
ılıaden i~lerimizin bugünkü vaziyeti ti Genel Sekreteri Fikri Tuzer, meb- dır. 
cümhuriyet devri için hakikaten şe· Aziz yurddaşlarım; usla.r Genel Kurınay ve MUli Müda- K f 1• ' 
refli bir manzara arzetgıektedir. Bu Bir sene evvel, gene İktısad V~ Ta- faa Vekfı.leti erk{ı.nı, bütün VekA.letler ur arma ame ryesı.. 
işleri yürütmenin her şeyden evvel, snrruf ~aftası. mÜ111lScbe~e: cHuk~ müsteşar ve müdiri umumUerUc miL Va ktin gece ve etrafın karanlık ol. 
bilgi ve azirole birlikte büyük biı met muteyakkızdır. Yersız -re seb U bankalar ve müesseseler müdıri mn.sı denizin şiddeti kurt arma ameh. 
sermaye işi olduğu meydandadır. siz spek~a~if fiat. tcrcfffı?t:rinc mcy_ uınumileri, §ehrimizde bulunmakta. O- yesi~i pek ziyade güçle.,tirmiŞ, bütün 
Bu sennayelere vücud vermek fe- dan verilmıyecek~• d~ıştim .. ~Ü~- lan Örfi İdare Kumandıını Korgene- gayretlere, çalışmalara raAmen maa
refi cümhuriyet devrine nasib ol· met, bu snhndakı tedbırlerı mıllı ko - nü Ali Rıza Artunkal İstanbul Vali_ lesef yolcuların 142 si dı:ı.lgalann ara. 
mu§! ur. Cümuhriyet Türkiyesi, iktı· runma kanun~~ un ç~_ç~.ve~.i dahilln- s i Lfitfi Kırdar, Anu.ı:a Vali ve Bele- sındn kaybolmuşlnrdır. 
sa.di kalkınmasını kendisinin olma· de almış:Ur. Luzum gorüldukÇf', bu diye Reisi Tandoğan Emniyet Müdü.. f • h b 1 
yan sermayelere bırakamazdı. Bu- kanunun cezaı maddelerinin tatbi - rü mat.buat mümes.sİııeri ve kalabalık aeta a ar a lniJOr 
gün vardığımız yer ve aldığımız yo], kinde t.ereddüd edilmemiştir. V~ edıl- lb~ bnlk kütlesi hazır bulunmakta idi. Hfi.dlseyi motörde kılavuz olarat 
büyük milli sermayeleri bizzat ya· mlyecektir. Bazı ihtıkAr teşebbüsle - • • bulunan taptan Hüsnü yüze yl.ıze sa-
ratmak .uretile olmuştur. Bu saye- ri, ~üve ~alinde iken lrnl_m edilm~ ve Şehrrmrzde hile çıkarak haber ~Iştir. 
dedir ki, bize benzer memleket]er- yenilerinın ba~&t.ermesıne se:i çe - Faciadan haberdar olan Silivri mild. 
de eşi bulunauyan büyük 'llilli ae~ kilJ_DiŞtir. Şurası m~nunlyetl': kay - On birinci yerli mallar ve taııa~ deiumumisi., Jnndarmo.lar, halk ta. 
maye ve kredi teşekküllerine sahib d&--.meğe değer ki: Bu hadiseler ruf haftası münasebetile §ehrimizde zazedelerln yardıroma koşmuşlardır. 
bulunuyoruz ve inşa, tesis, işletmo ınahdud bir sahada kalmıştır. evvelce hazırlanan program muci- B v 1 1 142 k" • 
planJanmızı muvaffakiyelle tahak· Maamafih fiatJan sebebsi% yere bince dünden itibaren toplantılara ogu an ar IŞI 
kuk ettirebfliyoru:z. Şur ... mru da yilltseltenleri cezalandırmakla Uttlfa başlanmıJtrr. Son dakikaya kadar elde etti~lmiz 
kayeledeyim ki, hu!usi !!anayi işlet- etmemekteyiz; fiatların zaruri olarak Dün, Halkevlerinde yerli malı ve malümnta nazaran, SS ı kadm, 16 li 
melerine ayırabilecek milli sermaye- ı teref!üünü icab ettiren sebebierin or- ildısad mevzulan etrafında konfe- erkek, 16 i çocuk olmak üzere 69 ce _ 
ler için, bütün imkisnlnr ve birçok tnd'an kaldırılmasına da bilhassa ça_ ranslar verilmiş. ilk okullarda tale- sed bulunmuştur. 40 kadın, 49 erkek._ 
teşehbüıı sahalan açıktır. Husus) lışmaktayız ve çalışacağız. beyc bu mevzuda aöz söylenmiştir. 19 çocuk .sarfedilen eansiparane IQ'-
fabrikalar ve teıebbiislerin kurulma· ! Hükümetin bu yolda almakta oldu- Orta tedriaat müesseselerinde bu- retler sayesinde ölümün elinden alı _ 
aı fevlı:alade kolaylaştınlmı .. ve bu .lh. ve alacaıı.ı tedbirlerde, bütün yurd gün ilk derse girecek ö~retmenler, 
h f k.. 6 u "' derslerini iktısad ve yerli malı mev- nabilmişlerdir. Mot.örde SSO yolcu bn. 

ususta hükfunetin muvn a atini al- daşlarnnın itimadını ve yardonını zuuna tahsis edecekler, talebe ile lund~una göre, 142 kişinin bo~uldu.. 
mak kayıdlan kaldırılmıştır. Bun- ~ beklerim. Bunun içindir ki, ıüzumun- bu mevzuda konu~caklardır. ~ anlaşılmaktadır. 
]ann inkişafını hassasiyetle düşün- dan far.la mal mübayaası suretile bir Bugünden itibaren okullarda Kurtanianlara dcrhal lô.zım gelen 
düğümüze işaret etmoği lüzumlu 1 huzursuzluk havası yaratmaktan iÇ- 1 •· muavenet ""Pılmıştır. Aliıkadarl"'"' kumbara, yemiş gün eri, yazı musa- J- -

görüyorum. tlnab ednmesini bilhassa tavsiye ede- bakalan tertib olunacak, iktısad ve tahkikata ehemmiyetlc devnın ct:melt-
1icari haC"cketler rim. tasarrufla alakah piyesler temsil e- tedirler. 

Aaziz yurddaşlarım: Bankalamnız dileeektir. Hüsnü kaptanm anlatırklari 
Ticari hareketler bakımından, 

geçen sene içinde memleketin ikti- Aziz dlnleyicilerim; Facicı.da gemide kılavuz olarak bu. 
aadi vaz.iyetini nydınlntncak başlıca İktiSadi hnyat.ımızda çok mtlhlm Fazla kazanç arzusunu lunan Hüsnü Eden kaptan dün gece 
hadise ve hareketler hakkınan da bir rolü olan bankalarımızdan da b:ıh yenemiyen gazeteciler kendisile görüşen bir muharririmiZe 
aize malUınat vermek isterim. setmeme mUsaadenizi rica ederim. şunlan söylemiştir: 

1939 senesi harici ticaret Lil.in· Bir sene evvel, bu mall müessese- feryada devam ediyorfar cÇnrşamba gUnü öğleyin saat lS su.. 
çomuz 9 milyon lira kadar lehte bir lerimi%in, .sa~lamlık ve halkın itima - larında İstanbuldan hareket ettik. 
farkla kapatılmıştı. 1940 senesinin dına mazhnriyet bakımlanndan ge - (Başta.rnh 4 üncü sayfadc; Bir numaralı kılavuz romorkörü bizi 
1 O aylık ihracat ve ithalat arasında- çirdikleri imtihnndı:ı.n nasıl muvaffak DoA'rudan do~ya fazla kazanç te- Zeytinburnu önlerine kadar çekti. 
ki fark, gene ihrac."ltın lehine olarak olarak çıktıklnnna kısaca işaret et - min etmek arzusundan do~ar. Hava kapalı, fnkat hafif bir şimo.l rüz.. 
.30 milyonu bulmaktadır. Ancak miştim. Banko.larımız, bu yüksek mev_ Di~er kısım için : gfuoı esiyordu. Uruguay bandıralı o-
harici ticaret müvazenesinin bu fev- kilerini muhafaza etmektedirler. Av- k1 k lan gemi yüz gros tonluktu. İki büyük 
kalade aktif vaziyetine işaret eder- (B) sayfa yaparnıyan ma ne ar. yelken ve iki de küçük yelkenimiZ var 

rupa harbinln yeni ihtilfttlanna ra~- ,,,.,,ndn, (G) "'ayfa ""Pllbılen makıne-
ken, bu seneki ihr..ıcatın1ızın ve bil- men kredi müesseselerimizdeki mev ,._. . .. ~ .. J- . dı. Romorkör bizi bıraktıktan sonra 
h 'thaiA h · 1 · d ' - ye nihayet bır faıkıyet rolü oynatınat tab 1 el 
aıı'-~A dJ atıdmı7bı~ ackım ch. rın le duatm seviyesi hemen hiç düşmemiŞ- arzusunun ınahsulüdür. Netice olarak i Y ken açtık. Yeşilköy feneri u-

manaus erec.e e ır tena us usu e l tır. Bir taraftan bankalnrımızın iti _ . zaktan hayal :meyal seçaebılıyordu. 
geJmi .. olduguv nu ..ın kaydetmeliyı·..... . o d.n kazanca dayanır. Hele bır tek Be . ti be~ ..ı:ıı.· k •~ 
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barın m, dı~er taraftan halkımız~ gazete ae ikt"fa etm~erck " Ünde (2) n vazıye ı>enme~ımı ap""na 
aama mu ıan o an veyR te k" · d 1 .. , t ed b ·· t ' 1 ı ı.1 ., • söyledim ve L.tanbulı?. donel im de _ 

h b d d k ı kı be b b . m ınıne e we en u guzel ne ı- (3) tane ç:ılmran müesseseler için .. 
ar ışı~ a a ':'~ .a ra er 11 ce memleketin her sahasında mevcud , dlın. Buna kaptan da razı olmuştu. 

çok t~hdıd t~bır.crı. alan. meml~ kredi hareketlerinin serbestçe inkişa.. Son P~ta'nın ~ahst ışlerle u~~ - Yalnus gemide alatı ıseyriyc namına 
ketlenn dıt tıcaretlerındekı menfı fına imkAn ve.rmişt.ir Bankalarımızın mak Metı d~ldır. Bu defa ıztırarl birşey bulunmad~ndan rotamıaı ta-
tebeddüllcri gözönünde tutartoak, 1 . · . olarak ve lAyık olmadlltı bir hücum yin ve yeniden bir istıkameı vermek 
bu tenakusun, içinde hulundu~umuz muhtelıf mabadlarln ve şekillerd~ karşısında kalmanın verdi~i tabii bir lınkfuıı mümkün de~di. 
şartlar karşı.sınr]a za.ruri ve hatta açtıklan bu kredilerde, 1939. sen~ nefıs müdafaası arzusile bazı bakım- Saat 21 buçuk sularında ya~ışla be.. 
nonnal olduğuna hükmedcbıliriz. Haziranına ,nısbetıe, bu senenın aynı lardan okuyucuyu hiç nlA.kadar et - raber rüzgar değişti. Bizim için döiL. 

h ... . ayında cem an 23 milyon lira n nı il - te! rrü +ft . ·-+ııı.· . . ,. . " 
I.D.ra" maddelerimiz tc vı . .. ~ . meyen c n .... gırı~· ı;ı ıçın ... an - ınek artık hiç mumkün olmıyacaktı. 

. ca z bır tezayud kaydedilm.şth'. lerinden özür dUer. Çünkü b :.. tte hile d -.. dü 
Bilhassa şuras:nı tehariiz ettirmelc Bu kredUerin, bilhassa milıt i.stihsa- u vaZiJC sa 0&• u ş.. 

isterim lci, ihrac maddelerımiz:e mG~- li takviyeye matuf bulunmasına hu _ - mett.e devam edıyorduk. Knytu bir yer 
b ı k h " lkt sadf y·· U Ü U bulunmadı~dan bütün gayreUcrl • 

teri u m~~ gi~i !r vnz.iyet kar- so.•d bir ehemmiyet verilmektedir. Fab 1 Ur J Ş, 0 mizlc denize açılmak istt'yorduk Ge.. 
f!ltnda degılız. Bıhlkıs s.:er«"k mnh- rikı:ı.larımızın azami randlmnnla ça yıldönUmU· ı · d irl ır. k · · 
aullerimize., gerek d 1 · · 1 - m yı em eme"'e arar verdık. Fa_ 

ı b A k
ma en clıııknız.e ı.şmala.rı ne kadar ma.tlub ıse, top - kat zincirler geminin altını tarı:ı.mn~a 

ta e artmıştır. nca , mem,. ·ctı· • raklanmızın en geniş bir surette i~en ...... t·"ft.,.. y " ··..;;., d " b""ı d Kurt ımft•· ·· -· .:ı . 
mizin kendi ıhtiraçlarını her ihti- ı · in te .. d «.u ~· uru..J""l1 mecmuası un "'1-'a ı. u ~ UUJNimıZ artık 

. . .. •. : .. . me erinı mını e o derece llhrum- saat 16.80 da Galata yolcu salonunda çok azalmakta idi. Bu sırnda gemide 
mali ıozonunde tutan bır olc;ude ludur. Bu yolda alınan tedbirler cilm- . d iy •. kutJ tır nlk lm"ıı;.., 1. .... 1 
kaT§llamaık arzusu. Mallarırrıızı d · 1 • aeneı evr esını nmış . pa o ~ ... UQo] a.mıştı. Mevcud ye-

. • esinden olmak üzere, Zıraat Banka- Bu toplantıda üniversite Rektörü gdnc sandı:ı.l parç:ılanmış bir halde 
den çıkarmak hususunda ıhtıyatlı sına kredi şahst hMlerinln yfikseltll- . ""el İst bul ı ·~· olduğundan ""hile "'"decek h" b" h k · ·k 1m B . . .. Cemi! Bı..ı an Basın Bit ı6ı .... ..,ı ıç ır va-
h

alre et
1
e
1 
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1
o kuş!"~· u m~ vesa':., bazı .. kolaylıklar gosteril _ Reisi, İktısad Fakilltesl Dekanı pro- .sıta da mevcud de~ildi. Ben gemide _ 

a , ma anmız.ı sa ın a ma. ıst.ıyen· mesı EU[e.uc mustahsı1imi:ıe yapılan . . Od i ' . kOerin yegAne kurtuluş aresının e-
ler arasında bir seçmeyi zaruri kıJ. yen· yardımı k detm k isterim !csörler, Ticaret ası unıum kft.ti - . ç g 

·h t h· 1.. 1 
1 ay e · bi Mıntaka Tıenret. müdürü İktısad mınln batmasından evvel denize at -

mlı!l ve 1 drndcİ ı:nız.ı, b1~1e en uz.uml u Sigorta sahasında· inkişaf M,üdürü, Belediye İktıs:ıd Müdürü Li.. lıyarak sahile yümıek ve oradan en 
o an ma e en vere ı en mem e- ' yakın bir makam "d ~ k d 
ketlere tercihan aatmak yolu tutul- . ~~le ketimizin Sigorta sahasında.. manlar Umum MüdUrü ne iktısadi n gı ere~ aznze e.. 
mu~tur. kı ınkişafına ayrıca tema.cr etmeği fny- mehafile mensub birçok zcvat, tnnm. lere yardım edilınesl hakkında haber 

Ithalat dalı buluyormn. Yangın Sigorta üc - m~ bankacılarmuz bazır bulunmuş _ v~rmekte ?lduğunu anlamıştım. El • 
lthalatımıza gelince, hirçok mem- retleri tcnzllMından beklenen müs - lardır. biselerimi üzerimden atarak yalnız bir 

leltetlerin koyduldan ihraç memnui- bet netice tnhaktut etmiş ve sigortll Toplantıda İktısad1 YürüyfuJ sahib- donla denize a~adım. Sahil~ kayalık 
yetleri ve bilhassa hanedeki müna- ~Ilen kıymetlerin yektınu bir sene leri tarafından bir aralık Hukuk İl _ olmadıkından yuzerek ~ muthlş bir 
kalut güçliikleri, bu sah~daki azal· zar1ındn 24 mayon lirn kadar artmış_ mini Yayma Kurum -te gayret sarfederek ,nefesım kesilecek 

tır. Hayat sigortaları ~ubesindo ise oıft-,. _-r,...~d İl . u~uny mu Knazın bir raddede iken kendimi kumiann Ü-
manın başlıca sebeblerini teşlcil et· cu..... .... .. .....,.. mını ayına om- zerinde buldum BUtü tl . 
miştir. Maamafih, dışarıdan getiri!- mtlemmen ıneblaA yüzde yirmi ~ muıı adile bir cemiyet. kurulması hak.. · n g~yr? mı top 
mesi zaruri olan ınaddeled, muhte- nisbetinde bir tezayfid kaydetmiştir. lruıda bir fıkJr ortaya atılmış ve bu lıyarat ıssız sahilden ıÇeriye doğnı 
lif yollardan tedarik ed,..bilivoruz Ayni sigorta fllbesindeki ihtiyaçların, bütün hazırtın tarafından aldka ile k=b bqladıın. Maıo:adım kimi 
ve etmekte devam edebileceğiz. yani milli tasa.rrufun muhtelif çekil- kar§llanmqtır. Neticede Kurumun g em derhal kaza ye~ yardı -

Gada maddeleri lerinden birinin yeldlııu ise 8 milyona statüsünü hazırlamat üzere bir be ma koşulmasını büdlnnektı. Bu sıra. 
yaklaşmıştır. yet. int.ihab ~tir Arkad - da bir kamyon gördüm ve hlidiseyt 

Aziz yurddaşlnnm: 
Cıda maddeleri ithalinden tama

men müstağni bulunan memleketi
miz, cümhuriyet idaresinin kurduğu 
iktısadi t~kilat sayesinde, diğer ih
tiyac r.:eddelerinin en mühimlerini 
de dahilden temin etmeğe imkan 
bulabilmektedir. Bazı madde grup
lannda zaman zaman talebin art· 
ması, bu maddelerin kifayetsizli~i
ne işaret telakki edilmiyeceği gibi, 
bu taleb neticesinde ayni malların 
tiikeneceğini zannetmek te doğru 
olmaz. 

Fiat yiibelifi 
V eıı.ile bulmuş iken, yurdumuzda 

görülen fiat yükselişi mevzuwıa te
mas etmeden geçmek istemiyorum. 
Dünyanın geçirmekte olduğu buh
mnın alk.islerinden, memldce,timiz 
de tamamen masun lcsalamazdı. 
Yurdun emniyeti, birçok maddeler
deki atok ve ihriyatlanmı:ı:ın ta~viye 
---.ıue~lir 

Aza yurddl4!larım; tebrik ederiz • qımızı bildirdim. smvrıden jandarmalar der. 
• hal kamyonlarla yctişt4ler. Kaza ye. 

Milli iktısad sahıwnda, günUn me
seleleri sayılabilecek olan mevzulara 
kısaca temas etmiş oluyorum. Bu sa.. 
hada Cümhuriyet İdaresinin ba.şa.rdığı 
iŞlerin ehemmiyeti, hnttfı azameti, 
dünya vaziyatinin ihdas etti~i çok 
müşkül ~t.lıı.ra rağmen, memleketi
mizin iktısadl sahada herhangi bir 
sarsıntıya maruz kalmamış olmasile 
sabittir. Gene iyi bir şekilde tanzime 
imkfm bulmnş olan memleketlerde 
blle, bu şeralt altında görfılebllecek 
nisbetten ileriye geç.memiştir. 

Bugünkü netleeleri elde etınelti 
mümkün kılan funiller, milletçe ve 
hükfimetçe birlıtfmiz, bcrnberllğimiz, 
kendimize ve birbirlnıize ıtimndım.z, 
vazifeye ba~lılıi~muz, hüsnfi niyetı _ 
miz ve açık kalblili!imizdlr. Btıgün _ 
kündm çok daha iyi gilnler ıörece _ 
fimise emtıum. • Mill1 r---

( TIYATROLAR) 
Şehir Tı.ra.trosu 

Tepebaşında dram 
kısmında 

Aqam saat 20,30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

Yazan: J . M. Barrie 
İstfklAl caddesi komedi kı.smında 

Akşam saat 20,30 da 

PAŞA IIAZRETLEIU 

FrallSlz tiyatrosu 
15 İlkkAnun 1940, Pazar, aaat 13,30 

Bayan 
(h"'\'GENl:A NAN.\SOV) 

rine gittiğimiz zamı:ı.n henüz §nfak 
sökmekte fdi. Gördüğümüz manzara 
ciddon feci idi. Gemi parçalı:ı.nmış ve 
birtok ce.sedler ve yaralılar Rn1iile vur 
ınuştu. Jandarmalar büyijk fednkfır. 
lıklar gösterdiler. Ölenlerin miktı:ı.rmı 
bilmiyorum. Fakat ktırtulnnlnnn 70 
kadar oldu~nu söylediler. Geminin 
taptanı da kurtulanlar arn.sında idi. 
Otobüsle Silivriden İstanbula geldim. 
Bu bilyilk faciadan nasıl :;a~ olarat 
çııktığunn hı'lln hayret ediyorum ...• 

Romanyada Yahudi 
doktorlar Ari ırkmdan 

hastalara bakmryacaklar 
Bllkr~ 12 (A.A.) - Stetani: 
31 Bkkfuıundan .sonra. Romanyada 

yahudi doktorlar Ari ırkına mabaul 



8 Sayfa 

SPOR 
Melihin ceza işi 

mesela oldu 
9 ay boykot edilen Fenerbahçeli 

Melih Istanbul istişare heyetinin bu
günkii toplantısına bir itirazname 
göndermiştir, 

Ceza talimatnamesine göre ceza
yı mucib hadise tetkik edilirken ırrU
.. bakalann yapıldığı mahatlin kaza 
~aymakamlarının bu ilk ceza kara
nnda bulunması icab etmektedir. 
Halbuki Kadıköy kaymakamı Meli
b e verilen ceza katarında hazır bu
lunmamıotı. 

Melihin itirazı bilhassa bu nok
tad a yeni bir ehemnıiyet kesbetmiş 
obnaktadır, 

Romanyadan bir futbol 
takım• davet edilecek 

Istanbul mıntakası yılbaşı t atili
n e tesadüf edecek günlerde bir ec
nebi teması yapabilmek için bazı 
t etebbü.lerde bulunmaktadır. 

Romanyanın tanınmış takımları
nı getiTmek üzere bazı tet ltilcler ya
pılmaktadır. 

Bugun yapı lacak voley~ o l 
maçiara 

Istanbul mektebleri voleybol lig 
heyetinden: 13/Xll / 1940 Cuma 
aünü Eminönü Halkevi salonunda 

·yapılacak voleybol mac;ıarı: Taksim 
lisesi - Yüce Ülkü lisesi, aaat ı 4,30. 
Hayriye lisesi - Vefa lisesi, aaat 15. 

ı 3/ XII/ 1940 Cuma günü Beyoğ 
lu Halkevi salonunda yapılacak vo
leybol maçlan: Calatasaray lisesi -
lııt. erkele lisesi, saat 14,30. Hav
darpaşa lisesi - Kabataş lisesi sa~t 
15. 

Boks maçları 
Çocuk Esirgeme Kurumu menfa

atine tertib edilen boktı maçlan Pa
zar günU Maksim salorıunda saat 14 
de yapılacaktır. Ikisi gösteriş olmak 
üzere dokuz maç yapılacaktır. 

Bırinci maç: Alemdar klübünün 
beş yaşında iki boksörü arasında 
~ıösterif. 

Ikinci maç: İsmail ve Semih ( Ga
latasaray). ı dakika 4 ravund. 

Üçüncü maç: Cevdet {Güref) -

An} inierin 
ihtilatları: 1 
Bo~az atrılarının kulnklarda, 

böbreklerde ihtilatlar yaptıkları -
nı geçenki yazılarımııda tafsilft... 
tile bildirdik. Ve bunlar hakkında 
ne yapılmı:ısı IO.zım geldi~ini de 
kısaca arzcttlk. Anjinlcrin yakın 
ihtilf\tJarından birisi de badem • 
ciklerln apsesıdtr. Yani anjini he
men müteakib bademelkierin bl -
risinde ve bazan iki tarafında ce. 
rahat toplamalta bMlar. Derecei 
hararet yükseklerde devam eder. 
Yutkunmak çok güçleşir ve ıztı • 
rablıdır. Çeneler açılamaz. Ko -
n1.14mak burundan olur. Zaman 
zaman titreme ve titrerneyi mü. 
teakib dereeel hararet yükselir ve 
nihayet bu apseler ya tedavi ve 
pansumanlar tesirile veyahud da 
bunlar tesir etmediili takdirde mü 
tehassısın bıçatııe açılır. Eberi
ya kokulu bir cerahat akar ve o 
saat de huta ra.hatıaşır. Ve bir 
iki günde hastalık da biter. Ba -
zan nadir olarak anjinlerin yaptı. 
~ı bu ihtilAtlar daha a~ır ve mUh.. 
lik bir §eki! alır Id bu da septise
milerdır. Septisemiler anjini !ev _ 
lid eden istreptokok denilen mik
robların kana karl§arak kanı ze. 
birlernesi demektir. Böyle vak'a • 
iarda sür'atle tedavi ve teşhis ya. 
pılamazsa hastanın bır ıki gün ı _ 
çinde kaybolması ihtimali çoktur. 
Istreptokokdan ileri gelen bu 
kan zehirlenınesi yani septisemi • 
lerde derecei hararet titreyerek 
kırk kırk buçuıta kadar çıkar ah. 
vali umumiye birden pek düşer, 
nabız 150-160 arasında, renk sol
gun ve hasta baygın blr halde _ 
·;c. ':ırıı.rını t utamaz. Kay ve 

gasyan devam eder. Vaziyet cid. 
den a~ırlo.şır. İyi gören bir dok _ 
torun sür'atle teşhisini koyması 
ve kararını vererek tedaviye baş.. 
laması elzemdir. 

{Devam edereiiı:l 

Ce~ab ldlyen okuyaıcıılai'UIWI 

posta pulu yoLamalann1 r ica • • 
dwim . Ak.o;t t a kdirde tstekled 
m11kabeleshı kalabilir. 

H id ayet (Galatasaray). ı dakika 4 ı 
ravund. 

Dördüncü maç: Muhteşem (Ga-latasaray) - Hasan (Güreş). ı da- .._ ___________ _. 
RADYO 

kika 4 ravund. Clll\IA 13/ 12/ 19U 

Be-şinci maç: Refik (Galatasa-
ray) - Hüseyin (Beşiktar). ı daki
ka 6 ravund. 

Altıncı maç: lsmail (Güreş) _, 
Panayot (Kurt.). 2 dakika 6 ra
vund. 

Yedinci maç: Abdi (Galatasa
ray) - Edvar (Kurt.). 3 dakika 6 
ravund . 

Sekizinci maç: İlyaa - Tevfik 
( Galatasaray). 3 dakika 6 T&vund. 

Cösterit: Y orgo (Galatasaray) -
Burgt"lesko (Galatasaray). 

Romanyalı Borgelesko GalataPa
rayın meneceridir. Y orgo ile göste
rit yapacaktır. 

Mu h ıç kır koşusu 
Istanbul Bölgesi At\etizm Ajan

l ıiından: 
1 - 15/ 12/ 940 tarihinde saat 

1 O da Şişlide Muhaç kır koşuları ya
pı lacaktır. 

Müsabakaya iştirale edecek atlet 
'Ve grupların numara almak üzere 
aaat 9. 30 da Şişli tramvay deposun
d a atletizm ajanlığına müracaat et
meleri lazımdır. 

2 - Aııağıda isimleri ya7.ılı ha
kem arkadaşlarm 9,45 te koşu ma
hallinde hazır bulunmaları rica o
lunur. 

8: Memleket saat ayarı. 8.03 : Ha _ 
fit Müzik (Pl.) ıı 15: Ajans Haberleri. 
8.30 : Müzik (Pl.) 8 .45 • 9: Ev kadui'L 
12.30: Memleket saat ayan. 12.33: 
Şarkılar. 12.50: Ajans haberleri. 13.05: 

Zeybek ve oyun havaları. 13.20 _ 14: 

Karışık Mtizik (Pl.) 18: Memleket sa
at ayarı . 18.03 : Müzik. 18.30 : Şarkı ve 
türküler. 19: Fasıl Heyeti. 19.30: Sa. 
at ayarı, Ajans haberleri. 19.45: Se _ 
çilmiş şarkılar. 20.15: Radyo gazetesi. 
20.45 : Te.ınsü. 21.30 : Konuşma. 21.45 : 
Radyo Salon Orkestrası. 22.30: Saat 
ayarı, AjanJ; haberlerı, Borsa 2Z.45 : 

Radyo Salon Orkestrası. 23: Dans 
Müzi~i (Pl.) 

Gülhane müaamereleri 
Gülh ane Has ta n esi Seı·tabibliğin -

den: 
Giılhanenin mutad olan tıbbi. mü. 

samerelerine 14/ 121940 Cunıartesi gü. 
nü saat 13,30 da Gtilhane konferans 
salonunda başlanacaktır. Arzu eden 
meslektaşların te.şrlfleri rica olunur. .................................................... 
lsun Posta Matbauı: 

Ne$riyat Mudürü: Selim Rqıp &meç 
S AHiBLERf: S. Ragıp EMICQ 

A. Ekrem UŞAKUGİL 

Adıl Ciray, Faik Önem. Firuzan 
Tekil, Cemi) Uzunoğlu, Musa Ka
zım. Kemal, Nazmi, Neriman, Muh
ain, Bakır, Başatan, Receb Ogan. 

------~----------------------------
·----·EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESt -----. 

19U model i pırlantalı n elmash 

L 
s aa tleridlr. 

ARLON uatlt:rini r örmeden b&4ka saat almayını7., 

Sat14 yerı: z. SA.ı\Tl\IAN; İstanbul, Sultanhamam Camcıbaşı han 
ı inci kat 

[)evlet demiryollari va limanJ ar1 ı 
işletmesi umum idara91 ila:ıJarı .,.___ __ __ 

Muhammen bedeli 41580 {kırk. !>Ll' bin beş yüz seksen> lira olan takri
ben 462 M3 mete kereste 23/ 12/ 1940 Pazartesi giınü saat 15,30 da kapalı 
urt usulü üe Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ı.Şe girmek ıst.yenlerin 3118,50 ~Uç bın yüz on sekiz lira elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin ettl~i vesıkaları ve tekliflerini 
a,nı gün aaat H,30 a kadar Komisyon Reisiiline vermeleri lD.zımdır. 

., 
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Türkiye Iş Bankasına para ycıL
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
ltetideler: • Şubat, 1 lııla - ı ı Kwnbu&lı ve kwnba.rUII 

ı .. &u.ı.ot 1 İ&!Dcit.aa _ neu.bl&ı'uula en u eüa u .. 
llia, ... • - b ' 

Nl \auw.ıuıe1e 11.~wı ru& ~Wl&Qı&.r ıuu a.ı• 
GaiW MIW*• 

SAATLI ' 
MAARiF DUVAR TAKViMLERi 

Ç 1 K T 1 
FAKAT!t Aldanmamak 1çın MAARIF TAKVIMI 

ismine dikkat etmelidir. 
DIKKAT!! MAARIF TAKVIMI MAARIF TAKVIMI 

!\l~rkezi: istölnbııl ;\laa.ıif k>taphanesi. 

---------------------------------------

Gayrimenl{ul 
Istanbul Emniyet 

OUnden: 

Satış 
Sandtğl 

ilanı 
MüdüriU-

Takuhinin 26936 hesab ııumarıı.'\ile Sandığımızdan aldı~ı (6100) liraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediitinden hak
kında yapılan takib üzerıne 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin 
matufu 40 ncı maddesine göre satılması icab eden Beyo~lunda Kalyoncu
kullu~u mahallesinde Ömerhayyam soka~ında eski 16 Mü. yeni 63 kapı 
M5 ada, 25 parsel numaralı kf\rgir apartımanın tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırnuya koı~ınuştur. Satış tapu siCil kaydına göre 
yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek istiyen (1937) lira pey akçMi verecektir. Mi.IU bııııka _ 

ıarırnızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş biltün ver
gilerle belediye resimleri ve vakıf ic:ı.re.si ve tavız bedeli ve teliAliye rüsu
mu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 16/ 12/940 tarihinden itibaren 
tetkik etmek isteyenlere sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı ves'li.' liızumlu malümat ta şartnarnede ve takib 
dosyasında vardır. Arttırm.ıya gırmiş olanlar, bunları tetkik eaerek 
satılıta çıkarılan gayrimenkul bakinnda her şeyi ö~renmiş ad ve teı~k
ki olunur . .BLl'inci arttırına 10/3/fı-41 tarihine müsadif Pazartesi ca~alojt. 
lunda kAln s:ındı~ırnızdıı saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak _ 
kat ihale yapılabilmesi için teklif edUecek bedelin tercihan alıııması Icab 
eden gayrımenkul mUkeılefiyetilc Sandık alaca~ını tamamen geçmi~ ol
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhiidü baki kalmak prt.le 
25/ 31941 tarihine müsndıf Salı günü aynı mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alfAkadarlar 
ve irtifak hakkı sahibleri.lin bu haklarını ve hususlle faiz ve masarife 
dair ıddialarını Uan taribınden itibaren yirmi gün iç.ınde evrakı müsbi.. 
telerile beraöer dairemıze bildirmeleri laumdır. Bu suretle haklarını bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sıcJlerıle sabıt olmıyanlar ::atı~ bedelı. 
nin payiaşmasından hariç kalırlar. Daha !azla malümat almak i.steyen. 
lerin 40/ 1530 dosya No. sile Sındıtımız hukuk işleri servisine müracaat et.. 
meleri lüzumu ilAn olunur .. •• 

DİKKAT 
Emniyet Sandıtı. Sandıktan alınan gayrımenkulü ipotek göstermek iste. 

yeniere muhamminlerimizin lı:cym1J4 oldulu kaymetin % 40 nı tecavh" et
memek üzere ihale bedeliııiıı yarısına kadar borç vermek s uretae kolaylık 
göstermektedir. ( ll 7( 7 J 

YÜksek Ziraat Enstitüsünden: 
ı - Kurumumuz kız ve erkek talebesi iÇin cins ve miktarı ve muham

men bedellerile muvakkat ternınatı yoazılı aya.kk.abıların 14/ 12/ 940 Cu.. 
martesi günü saat ll de açık eksiltme usulile Rektörlük bınasındaki ko • 
misyon tarafından ihalesi yapılacalttır. 

2 - Eksıltmeye girmek ist.yeruerin muvakkat tem inatı ve teklif mek
tublarile kanunun tayin ettiii vesikaları ihaleden önce komisyon relsll
~ine vermeleri. 

3 - Numunesini görmek ve oartname.')ini okumak istıyenlerin 
Daire Müdürlütti ne m\ıracaatları. c 816lı> d 1270D 

Muvakkat 

Cinsi Mı k Ları Beherinln Fl. Tutarı teminat 

B af, Dif, N ezle, Grip:, Bomatizllla 
Nevralji, Kınldık 'e Blltüo A~rılarıoızı Derbal Keeel' 
. Icabında ır ünde 3 kaşe alınabilir. T AKLirLERlNDEN SAKlNıN lZ· 

HER YERD E PULLU KUTULARI ISRARLA ISTEYINIZ. 

A T 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınmuı r ayet 

kolay •e muessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Ka.rıı • rayet tesirlldir. Barsak solucanlannm biiyüklerde ff 
küçüklerde sebep ol:le"Atı teh likeler r öz Mı.üne alularall ııot• 
can haataııı..arında. bunu kullanmaları taydalıdır. 

Dektmlerimize n halkımıza tavsiye edUen bu mü.stabzar bef 
• eczanede bulunur. Reçete ile satılır. 

Batasa 15 Bara1tar. 

92 senedenberi biitün diittt"' 
tananmıı 

ELECTlO~ .,. 
Kronometreleri meti~~t h• .... ~~ 
atarantilid.ir. Yeni, zarif m~ 
Bahçekapı Oç Kardetler", ~ 
Köprü Caddesi Pan.ciris, 'iJJ 
Foto Süreyya karıası Bürhlft ,;Jt 
maiazalannda sablır, Fiatt-r 

tudur. 

Toptan siparişler H R K • Yeni rün 1331 fzl\11~ 
fçln müracaat yeri • • 0r1 lncl sokak No. 3 

------------------------------------------~ 
Kad1köy Vak1flar DirektörlügU ilanları 

...Ü.skü· .·. d•a•r•d•a-Aıtunizade mahallesinin Koşuyolu caddesinde eski 46 ~ 
58, 60, 62 kapı sayılı ve bermucibi sened 41355 metre murabbaı ıır~cP 
çinde mebzul çam ve ayrıca kestane vesaire a~açları muhtevi ve ı~ot"' 
Çamlıca caddesi ile Koşuyolu caddelerine geniş cephelerı bulunan 6fl' 
nun mülkiyeti satılmak üzere G9098• lira clO» kuruş muhammen .,e~ 
ve kapalı zarf usulile yapılım müzayedesinde talib zuhur etmedil

1 
., 

mahalli mezkur 10/ 12194.0 gününde n i tibaren bir ay müddetle pıı.ıJl'Ot • 
bırakılmış olmakla i.steklilerin 11364D lira c7b kuruş teminatla rnil

6.,st' 
lüh müracaaUarı. ~ 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lira51 

Şubt. ve ajans adedi: 265 
ZLl'ai ve ticarı her nevi banka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.80D 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

ı rıııdl 
Zirut Bankasında kumbaralı ve ibbarsız tasarruf hesab ~~~ .. 

enaz 50 liruı bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ae 
daki pl~na göre ıkramiye datıtılacaktır. 

L ·.ra 4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 ., 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 u 3,200 '' V 

Dikkat: Hesa'olarındaki paralar bır sene içinde 50 lirada~ .t• 
dülJmiyenlere ikranııye çıktığı Lakdırde % 20 fazlasile veraeceıttit· 

Kur'alar senede 4 defa. ı EylUl, ı Birinciklnun, ı Mart ve 1 


