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Mlinakalôt Vekili 
Ankaraya döndii 
Cevdet Kerim Incedayı istanbolda 

yaptığı tetkikatın neticelerini anlatıyor 
V ekilin beyanahndan bir parça : " Memleketin münakale ihtiyacı ve 

alelômum diğer muvmanları bugünkü vaziyetİn çok üstüne dahi 
çıksa bu hususta herhangi bir sıkınbya düşmek ihtimali yoktur,, 

Girice belediye dalresile A.nıan4lukta iMal edi:en bir köyün karakolu inünclen ~eçen Yunan askerleri On gündenberi ııehrimizde tet -
kikierde bulunmakta olan Münaka
lat V ekili Cevdet Kerim lncedayı, 
dün kendisite görüşen bir muhar -
ririmize aşağıdaki beyanatta bulun
muııtur: 

ingiliz er Bardiya 
mıntakas1na 

yeni kuvvetler 
gönderdiler 

İki İtalyan 
gemisi hattı 

Tarabiusa yapdan hava 
hUcumlarmda birçok 
yangmlar çıkarıldı 

Rabtre 24 (A.A.) - Trablwgarb 
~01Unda Bardiya civarındaki mevzlle. 
tııntzi takviye için mütemadiyen gelen 
l'~rdun tıt'alarUe topçumuzun fa.sı -
:ıı bombardımanından bqka. kayda 
"ter bir şey yoktur. 
c leahtra 24 (A.AJ - ingiliz umwnt 
arıı.rgA.hının tebli~i: 
~ l'tablusgarbde Bardiya romtakasın
k kıt'alanınızın tahfidatı ve topçu 
e•~.,.Vetıeremizin hazırlıkları devam 

lllektedir. 

11 Diter cephelerde vaziyette hiç bir 
~~iflklik yoktur. 

Trabluaun bombardımanı 
t l.ondra 24 (A.A.) - Amırııllık dal. 
taın,n tebl~i: 

llı 4kdenizdeki başkumandanlık~an şu 
"111ınat alınmıştır: 

h.2D İlkkAnunu 21 İlkkAnuna bağlı
t ,tı gece, donanınaya meruıu'b tayya_ 

•ttitntz IJlmali Afrikada Trablusgnrb 
:a.nuu 'bombardmı.an etml.ş'lerd1r. 
ta~ h ücum son derece muvaffakiyetıc 
be llUtnıştır. Rıhtıma lllUte:ıddıd isa
ta lter vD.ki olmuştur. Antrepolarda 
·, Ilgınlar çıkarılmış ve bunlardan bır 
~~e; inin berhnvn oldu!';u gorillmüş -

fki halyan gemisi batınldı 
beb nız tayyarelerine de müessır i
t''l bo aı ı mbalar atıltn:;tır. 

~ İlkltdnun ö!;leden sonra. donnn
ıı~a ınensub tayyareler, b.r torpldo 

lt tıbi himayesinde bulunan üç tı.. 
1~:,-et geınisinden mürekkcb bır kafl
<e~ lorpa etmek suretıle hücum et
~ıı:dir. 3.000 tonluk bir geminın 
ı:u va olduğu görülmüştür. 6.000 

ır Ult ~er bir vapur da batırılmış. 
Bır tayyaremiz bu harekattan 
~üncü sayfada) .... ...................................... , 

Askeri vaziyet ~ 
~lınanya ltalyaya 
l'ardım edecek mi? 

lll 

YAZAN ----ı 

Emelıli ••n•ral 
H. Emir Erkilet 
.aoıı Poa•• nm uurt 

muharrlrS 

l[ ~ya Alınanyanın yanında 
~lln Ingiltereye tartı lulrbediyor. 
lıa.rı:ıan harbi onun tçin Wl bir 
~\.~ tUr ve gftya İngUtereyi do~u 
~en:~ bq. ·~de ve Egede vurmak için 
l•:ı~ta harbinden ibaret~. 

tı; Ya. harbe 10 Hnzırandn, ya. 
llıtı:ranaanın ma~lObiyeti tama. 

tahakkuk ettikten sonra &:ir-

1 

Elenler sahil 

boyunca 

ilerligorlar 
Yeniden 
yüzlerce 

esir alındı 
Himaranın zaptı 

şerefine Yunanlılar 
bayram yapıyorlar 

Mareşal Peten 
Alman 

taleblerini 
kabul etmemiş 

laval. tekrar 
kabineye giremiyor 
Vişide hüküm süren 

hummalı hava 
sükunet bulmuş 

Zurih 24 (A.A.) - Reuter: 
Vichy'dekf İsviçreli muhııblrler, Hit. 

lerln son taleblerine mnreşal Petain 

Dünya ahv.ı\li karpsında 
cı- Dünya ahvalindeki fevka -

Iadeliğin Türkiye (:ibi, coğrafi vazi
yeti ve siyasi duıumu mühim olan 
bir memlekette de bir takım akisler 
bırakması pek tabüdir. Bu ııerait için 
de Münalcalat Vekilieti hizmetleri
nin buguokı.i hali de tabintile fev -
kalade ehemmiyet kesbetmi, bu -
lunmaktadır. 

Akdeniz münakale vnziyt-tinin in
kıta derecesine yaklaşan kesikliği -
ni de hesaba katnrsanız, birçok ae
beblerden münnkale işlerinin İstan -
bul limanındaki kesafetiıü kolayca 
mütnlea edebilirsiniz. 

ı 
İşte buradaki aen·islerimizi ve 

buna mücavir diğer mıntakalardnki l Müna.kalat Vekili Cevdet Kerim Ineeelayı Istanbul Liınan q\etmesinde 
hizmetlerinüzi daha süratli, daha memurlara direklif verirken 
emniyetli yapabilmek ve lstanbulda fakalı arkadaşlanmla birlikte tet - tedbirler alınmıştır. Hergün seme • 
mevcud diğer miieueseleri tetkik et- lciklerimi yaptım ve bitirdim. Mü - resi artmıya hn~lıyan bu tedbirlet 
rnek i!in ~ayın Başvekilin ~~~tı:ıade nakalat işierimize müteallik bilcüm- en çok bir ay içinde ikmal edilmiı 
ve emırlenle İstanbula geldım ve e.- • le meseldere aid idari ve teknik (Devamı 7 nci sa)farta) 

Atina 24 (AA.) - Himaranın 
alınmaaı İtalyanların, yolu kapanmıJ 
olan aağ cenahlarınm dayanmasını 
güçle§tiren ve Yunan kuvvetlerinin 
sahil boyunca ilerlemesini kolaylaj· 
tıran bir imil olmuştur. 

Yunanistan neı'e içinde 
tarafından verilen cevabt1an sonra .--------------a 
Vıehy'de bir ümid duygusu uyandJiını Çuval, kanaviçe ve sicim 

mnbayaa ediliyor 
Atina 24 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi içtim,a halinde iken başvekil 
Metakaas, hükumet erkanına Hi -
maranın zaptım haber vermiştir. 

Nazırlar. zaferin birinci derecede 
arnili olan Metaksaııı hıuaretle teh
rik ettikten sonra orduyu tehrik et
mesini kendisinden rica etmişlerdir. 

Bütün Yunanistan, neo" e içinde -
dir. Kral, Metaksas ve ordu alkış -
lanm~ktadır. Milli gençlik teşekkülü, 
vatanı şarkılar söyliyerek sokaktın
dan geçmişlerdir. Yunanistan, bir 
tar.aftan da noel yortusu için hazır
lanmaktadır. Hükumetçe alınan ted 
birler sayesinde t:<t. balık ve her tUr
lU gıda maddeleri boldur. Radvoda 
yaptığı neşrivat ili'! Yunan milleti -
nin etten mahrum olduğu ve hemen 
heml"n ekmek'liz kaldığını iddia e
den di.i~an. et vesair gıda madde
lerinin ne kadıu bol oldu~unu Atina 
çauısında R"Örebilir. Her Yunan ai-

(Devamı '1 nci sayfada) 

kaydediyorlıır. 

Gazette de Latısanne'ın Vlchy mu
habiri yazıyor: 

Alman taleblerinin ve Vichy hükfi. 
meti tarafından bu talebiere verllen 
cevnbm haklkl mahiyeti hakkmda 
birşey hainmlyorsa da geçen hafta 
Vichy'de hüküm süren hummalı ha
va sükunet bulmuştur. Şuna kat'iy
yen lınıın ediliyor ki mareşal Petaln 
donanmanın ve ordunun §erefine mu 
gayir .'>iyasi lhlçbir taahhüde glrişmek 
fikrinde de~üdtr. 

Ahnan taleblerine mukavemf!t 
Nevyork 24 (A.A.) - Berna'den 

Nev-York Time.s ga~tesine çeküen bir 
telgrofta şöyle denilmektedir: 

Almanyadan gelen ve Fransanın 

da.hUi ~!erine müdahale aıy.asetinin 
birçok 8.'lkerl mahfellerce terviç edil
medifine dalr olan haberler burada 
dog-ru telii.lckl edilmektedir. Çünkü 

(De.a.mı 7 nci uyfada) 

Müstahsilden doğrudan doğruya 
tütün ve zeytinyağı mübayaasına 

dair kararlar tatbik ediljyor 
Ankara 24 (Husuııi) - Doğru-ı ruya müstahsilinden zeytinyağı mü

dan doğruya müsta"ııildcn tütün bıı.yaaıiı için Ticaret Vekaleti hesa
mübayaası ~çi~. Ticaret yekfıleti ~e-ı bı!'a Zi~aat Bankası n:ıtmına bir 
s~bına yerlı tutunler Turk Anı.mım mılyon lırayn kadar bir kredi tah -
şırketi ve Türk tütün limited şirketi ı sisine dair olarak koordinasyon he
namına 2 milyon lir.aya kadar birer yeti .kararları tatbik mevkiine kon
kredi tahsisine, ve doğrudan doğ - muştur. 

HariciyeVekili Parti 
Grupunda bir saat 

izahat verdi 
Ankara 24 (AA.) -C. H. P. 

Meclüı grupu bugün 24/12/1940 
saat 15 te rcis vekili Trabzon 
meb"usu Hasan Sakanın reüıliğjnde 
toplandı: 

Ruznamede Haneiye Vekilimiz 
Sükril Saracoğlunun izahatından 
batka bir teY yo Celae açıhr a -

gün zarfında memleketimizin hari -
ci siyasetile alakah olan bütün siyaai 
mesele ve vaziyetler hakkında bir 
ııaat kadar süren izahatta bulundu-
lar. Bazı hatib1er tarafından sorulan 
ıruallere iktim eden cevabiarı ver -
dikten aonra t."Qıumi h~·etçe beya

~'n d ".., 

M akineye 
verilirken 
italyan ordusu 
Avion ya sa hi li 

boyunca çeki 1 i yor 
Atioo, 25 (AA.) -Yunan res

mi sözcüsü. dün Amavudluk cephe
ainde vaziyetin Yunanlılar lehinde 
inkişaf etmiş olduğunu söylemiştir. 
Himarayı tlıhliy~ etmiş olan İtal
yanlar 1imdi Avlonyn sahili boyun
ca çekilmektedirler. 

Afrikadaki italyan 
ordusunun ak1 b eti 

Atina, 25 (AA.} -Atina ajan
sı bildiriyor: 

Est.i.a gazetesi, mareşal Graz.iani
nin raporunu tahlil eden ba~maka
lesinde diyor ki: 

Aşağıdaki müsbct vakıulara isti
nad ederek T rablusgarbdeki ltalyan 
ordusunun akıbeti tahmin oluna
bilir: 

1 - Trabluııgarb ile İtalya ara
sında bütün münakalat, inkıtan uğ
ramı~tır • 

2 - 350 hin kişilik bir ordu, 40 
bin esir ve 20 bin ile 30 bin arasın
da ölü ve yaralı vermi tir. 

(Devamı 3 üncü sayrad:ı) 

Senebaşi 
ve 

ma li veeibeler 

Koordinasyon heyeti taraf1ndan verilen 
karar dün tatbik mevkiine kondu 

Ankara 24 (HususiJ - Hüku·ı tinde bir komisyon ilave eyl!yerek 
met namına Ticaret Vekaletince Ticaret Vekiiletinin direktifleri dal
tesbit olunacak t-saslar dahiünde a- resinde alakadariara tevzi etmek 
zami 2 milyon liıalık çuva! kRna - için Ziraat Bankaeın mezuniyet vo
viçe ve sicim mübayaa edip bunları rilmesine dair olan koordinnsyoD 
maliyet fiatımı mutad ve znruri heyeti lcararı bugün tatbik mevkii -
maaraf ve faizlerle yüzde iki nisbe- ne konmuştur. 

• 

Içelin 8 bölgesinde yeni 
madenler bulundu 

Tetkik edilmeğe başlanan bu madenler 
içinde kükürt, demir, baktr, boksit, 

zampara, linyit, çinko var 

e..,.,., ... ın, 



2 Sayfa SON POST~ 

•• ergu 
Ölü nokta 

Yazan. Muhittin Birren 

n be§inci ayını ikmal etmek 
üzere bulunan muhıırehenin 

bugunku umumi manzarası, müca -
delenin bir ölü nıoktaya vardığını 
gösterir. İtalyanın, yanlış olduğu için 
Sidi-Barraniden geri dönen heaab -
ları, Akdeniz ve Afirakaya akl Mih
ver projelerini altüst etmiş görü -
nüyor. Harbin asıl mes'uliyetlerini 
'Ve yüklerini üzerlenne almıt olan iki 
büyiık muharib, birbirlerine karşı 
ayni vaziyettedirler: Ingiltere. Al
manyayı Avrupada VUTmak ıçın 

yaptığı plünlarda muvaffuk olama
mıs, Almanya da hasmını Akdeniz 
ve Afrikada mağhib etmek üzere 
halyada temin ettiğı yardımdan müs 
bet bir netice alamamışhr. Halen, 
her iki taraf da birbirlerinin :sırtla -
nnı yere getirmek mevk-iınde bu ·ı 
lunduklarını iddia etmekten uzak - ._ııııSii.WiıııMııWiiıılııii""""ıııii-'J,i;.""'Mı'"~~~"'ıl...-------=:.:;;;;;;..~~iW!m:~~~Cil.ıi.O~.ıWI:.ıi 

1 spanyol sözleri .. 

tırlar. Su halde, eğer veni yeni h&- Söyleyen, inan ki yapamaz. Düşüncesini içinde saklıyandan korkmalı .. 
diselerin aürprizleri olmnzsa, harb, -~============;-~----:;---~---------~..:..-;:-- ------------------
bugünkü çerçevesi içinde mühim bir c • A • 

inki af cöstermeksizin, uzayıp gi - Slhhi bahisler S T 
decek demektir: Tıpkı eeçen kış 
gibi. 

:ı 
re 

YAZAN 

• 

a 
Geçen kış da böyle geçti. Avru

pnnın o yılı k~ını ba~lıea barb 
şahnelerinde adeta bir sükiın jçinde 
geçirmi tik. Kıpn :ye-gane kmbanı 
Finlandiya olmu~u. O zaman da 
Almanya ile lngı1teTe - Fransa ara
sında'ki harb sahnesi sükiın içinde 
geçti ve bu mücadelenin seyircileri, 
fimdiki gı'bi, vukuahn bir ölü nok
ta üzerinde bulunduğu intıbnını al -
dılar. Fakat. bahar ne beraber, harb 

Dr. lbrahim Zati ~ Yazan: Hasan Ali Ediz 

yeni bir safhaya ~rdi ve bir tl\kım Verem hakkında: 
J\Ür:pri7Jleı içimk malfun olan ha- Bir çoklarında yerleşm~ olan umu.. 
diaeleri gördfik. $u halde ~n bu- m1 bir kanaat vardır. Gfıyo. yn.şlılar
r;ürrkü man'Z8rası kar~nda harbin da verem olmazmı.ş. Tnbabette böyle 
ölü bir noktamnı görfuken, hüküm birşey yoktur.Ve.rem her yaşta oL'lbi
vermekte ihtiyat etmeliyiz. Bahar lir Gerçi daha Ziyade verem gençlerde 
y~ni ib!ilatl~r g:_tirei;ilir .ve yeni ye- görülur. Fak&t gençlikte ve yahud 
m hadiselerm aurprizJen k mda seneler ,sonra günün bir.ınde ç4ddetli 
knlabiliriz. Geçen seneye nisbette bir b.n tükümıe veyahud kan kusma 
bu aene için fU farkı hesab etmek 1!- ne beraber saklı bulunan veremin 
wndır ki, bu senenin gerinnesi miim birdenbire inta.tk e~t~i göriilebilir, '\'e 
kün sürprlzlet, geçen senekine m.. görülmektedir. O zamana kadar gizli 
betle daha mahduddur: B gijnkü ve selim bir seyir tnltib ett~i iÇin has
muharibler araşında aürpriz hnlan tnda görülen miizmm ök:slirüklerin ya 
daha dar, imkanlan d ha müşkül- sigaradan ileri geldiği veyahud ihti ., 
dür. Harbin hudurUarı genişleme - yarlıkt.nn tevcllüd ett;Ci za.nncdilerek 
dikç~. muhan'blerin savuı artmadık- hiç -verem duşünülmemişt.ir.Birdenbire 
ça ürpriz ihtimalleri de çok iı:uv - hastalık büyük bir hızla başlayınca 
vetlenemez. Bununla beraber, her bittabi muhit.lni ve akrab:ılarmı hllY
thtimale gebe olan bir dünyada, üç retc d~tlrilr. Y~ erkek ve kadın -
ay sonrası için bir takım hesablar larda da t.lpkı gen9}er gibi açık verem 
yapmak üzere 7ihnimizi beyhude olur ve o~S'oyle vak'alara az çok tesa -
yormı hm; üç ay sonra ne ola - düt edibnettedir. Bu sebeble genç ol
cai;'lJlı kestirrnek kabil değildir; 'bek- sun ihtiyar olsun sık sık öksürenlerin 
lemek ve görmek, nlchn dibine va - bu ökllürük sebebini tetkik ve teşhis 
ramıyacağı hesablarla ~ ktan etmelidir. Ba~katen çok sigara içen-
daha malculdür. lerde görülen mümıln kasabat * nezlesi midir? Veyahud akciğer veya 

F abt, mücadelenin bugünkü ölii ka.lbde mevcud bazı tegayyüratın Ara- E..sendelö Krup aiıah bbrikalan 
noktasında göze çarpan bir takım zı mıdır? Nihayet bu müzmin ök.sü - Essenin merkezinde, Almımyanın kib etti. O da Fransız işgal ordula-
hadiseler vardır ki, bunların verdiği ruk: nereye merbuttur? Bunları k.ıs - ilk top fabrikatôrü olan Fredrik nna pek çok hizmetlerde bulundu. 
avdınll'kla ileriye doğru baknuya ve men seriri muayene ile kısmen de bal. Krup'un bir heykeli yükselmektedir. Bunun neticesi olarak üçüncü Na
birv~a~.ım 'eyler .,görmeğe imkan yok gam muayenesile veyahud tontken Almanya, Krup'un Alman vatanına polyon onn ni~an verdi. 
devıldır. mnıı.yeneslle ~t etmek lAzımdır. yaptığı hizmeti bu suretle ebedil~- t 895 1 C J h b 

Mii~bet olarak vapılabilecdc mü- a·ıu~"ı "u suretle vaz.·yet .. ~ayvun' .. yı ı ..in - apon ar i es-n d ı d b' J lt .. _.. 'U ... " ,._ tirrnek istemiştir. Heykelin altmda nasında Krup'un o zamanki sahibi 
e ,.. er en ıri sudur: ngi ere ile dince ona göre tedavi ba§lar ve bu a. §U satırlar vnzılıdır: aSayin gayesi - olan Friç Krup, muhariblerin ikisi

Aimanva orasında c;ok amansız bir ra§t.ırma gerek hasta için ve gerekse Unnımnn sandetidir.:t ne de silah ve mühimmat sattı. U
tjah;ib müc~dt'lesi c:reyan ediyor. etraf Için çok faydalı olur. Almanyada faşizm iktidara geç- mumiyetle Kırım muharebesinden 
krı~ıJt ........ jutıen gun,.. artan. hava Hastanın gizli ve selim seyreden ve- tikten sonra meÇhul eller, Krup'nn 19 ı 4-1918 Diinyn Harbine kadar, 
uv~t't en e manvanın germı aa- remi keşfedilir ve ona göre derh.nl ıs.. heykeli altındaki bu satttiarı csilerek "kaç muharebe olmu:r.Ja, Krup mües-

na~·ı sahalaı;nı ~amon z~.":~" ~ret tlrahate konulur, tagaddisi tanzim e- fUnu yazrnışlardı: «Siıyin gayesi - sesesi, her iki muhıırih tarnfa silah 
edıvor ve hıç bır "'V duııunmı!ere~ d1llr. Signra içiyorsa terkettırllir, va- Krup'un aaadetidir.n Çünkü Krup 8atrnakla şöhret bulmuştur. 
bombalıyo ... Alman.~a dR R'Vnl şeyı ziyetl sıkı takib edilir. Muhfti ve etra- müesseseleri. nisbi bir ataJet devre- Maamafih bu sahada reknr Jo-
":~?ıvor: Onun he~~~~ ~.uh~f~za et- tı için de faydası çoktur. Evdekllere, sinden sonra, tekrar büyük bir hızla 
iJ'""ı ha,:a. ''e ~trateıı tı•tu~luğü, !n : bilhassa çocuklara hastahğın sirayet faaliyete, ve dolayısile para kazan- ran, Krup fnbrikıtlzırının f!imdiki sa
f?~ here ~rın bıraz daha A<>Jr n.etK"elı etmesinemani olunmuş olur.Bu me.se- mağa başlamtşlardı. hibi olan Krup Fon Bolen-Gladbah 
bır mu•ıbf"t unsunıcu ... Her ikı tııra- le aıbht ve içtimal bakımdan çok «K rup» firması 18 J J yılında te- olmuştur. l Q ı 4 harbi:ıin arifesinde, 
!ın·. yao~ıva. muv ffak o • kla~~~ı mühimdir ve 

4
vni'Q etüd edilme~e artık İngiltereni:l Almanya aleyhine 

ıddıa ettıklen tahribatta milhaiAPıı .. .. .r··~- . 6 siş edilmi~. Fakat Krup fabriknln- açık ve snrih bir cephe aldığı sıra· 
b 1 d v h kkırk ı_ ~ b de~er. Çunku bır evdekı çocuklardan rının şimdiki sahibi Krup değildir; larda, Krup, lnniüzlerin silah fnbri-

ubun ~guh....!-r::~ a omık 8~1~ e - birinde bez veremi yani sırnca veya - ve Krup aileaile doğrudan dog-ruya ., 
ra er, m noahn ne vu uuımıs, ne' kası Vikers-Armstmng'n bombalnra 
de ht."r iki taraftaki vüs' &:rinde rsa!! hud gö~üsteki bczlerin §lşme_,in~n biç münasebeti voktur l' ıuo miieıs- aid çok mübim bir ihtira aa ttı. Bu su-
itibıuile. eiiphe edemeyiz. Kı!l ~vlBTı mütevellid ak kapalı verem tezahü _ seselerinin aimdiki sahibinin iamiı retle geçen Dünya Harbi devamın· 
lnr.i)t.-.. ('nin havacıl ğı ~ daha müe 1 ratı veyahud birdenbire başlıyan blr Küttav fon Bolen - Gladbah'tır. Bu ca, İngilizler tarafmdan Almanlam 
k .. l. Almanlnr ;..;., ~ ... ı.." ~nY.,.v biribeyin zarı veremi vnk'nsına tesadüf zat 1906 yılında, Krup müessesesi- atılan her bomba başına, Krup mü
d .. , ro , ... ı,.:ı .. ~n.. R"llri bu kıı;ı es- edilince dcrhal o evde bulunanların nin son erkek sahibi olan Friç essesdi, bir ,ilin 3 ons kazanmış o
nn '""'" Alma'llar bi.Nldan daha faz- sıhhi vazlyeti araştırılmalıdır. Mut _ Krup'un kızile evlendi. Friç K rup'un luyordu. 1914-1918 Dünya Harbi
la istifacJ,. e-de .. Jer· fakat. ln~H71.- - lalta nile efradından birinde verem hiç erkek eviadı yoktu. Bunun ic;in nin nihayetinde Annstrung'.tn Krup 
rin l::u ııı<!ır hava hilcumlanna fütur bulacaksınız. Bu hemen hemen yüzde ö1düğü zaman Alman imparatoru fnörikasınn olan borcu 123 milyon 

PtiTJnekrizin muhHmet göster _ dotsan beş böyledir. Viihelm 11, Friç Knıp'un damadı o- ,ilini bulmuştu. 
lan Fon Bolen- Cladb h'a Krup 

d'kl .. nnde de Aünh .. voktur. Geçen gün tcsadüfen birisae görü- Krup mü~esesi silah sntı~nda ...-; soyadını almasma müsaade etti. 
Di~l"r taraftım kabul etmelivı'z ' - ı·, , .. yordum: Çocuıtunun beyin zarı ve. la hV.bir zaman milliyet farkı gözet-

,.. :ıı; K rup firmasının müessısı o n • ., 
d .. nizaltı harbi lngilt"'T!'Ve havlı' a:Fır reminden yani menenjit tüberküloz - h merni•tir. Mesela bu müessese, tu ... .,.. Fredrik Krup'un ilk BTeketleri Al- " 
,._..'lyiata rnaloluyor. Fakat hıı za}'l·a- dan öld~ü .söyledi. Derhal evde ve h h v_eva bu şekilde Almanyanın dostu manlarca iç te o~ görülmemişti. 
tın a2ı .. lasması ni~betinde fndlte - remli var mıdır dedim.. evet" dedi. Çünkü Krup, 18 t 3 yıhnda. Prusya olan milJetlere silah satarken; AJ-
renin un terdigwi f:ıtursuzluk da bı'l- Hastaneden eve gelmiş bir biraderi 1 h __ı_• d b mı:ı.nyaya du··.,man olmaaı veya Al-ile Napo yonun nnıın en iraz ön- .. .., 
hnıı:oa ~ikknt ve t .. lr~;.,. l"vrktrr. Bu- varm:ı.ş ve miiteverrim imiş. Bütün ten E b 1 d' ·· • 'd mnnya ı'le harb .. tm .. .: ı'htim"tı· olan ce, ssenin e e ıye mutıavıri ı i. '- ....,, "' 
nunla bf'rabt'T. e:'.er l~giltf're yardım bihlere rafmen maale_,ef ehemmiyet Krup, Essenin Fransızlar tarnfından milletiere de silô.h ve mühimmat 
cısız ol• vd ı. bu mücadel .. nm i..;n- vermemiş ve çocukla daimi bir temas 1 N 1 d k satmıştır. Hatta bu keyfiyet 19 J .f-..,. i,ga i üzerine. apo yona sa n at 
den mııvaff ive-tle çıluıbit-ceğine halinde im~. Aradan çok geçmeden yemini verdi. Fransız işgal ordusu t 9 J 8 Dünya Harbi baŞindılı:tan son-
inan"V'\k hl"lki biraz gÜ~ clurdu. çocmk mikrobu kapcyor ye beyin znrı Kruoun bu hAreketini fnzlıısik öde- ra çok dikkate şo.ynn bir safhaya 
C'iin\o ; •aMvii lruvv .. t ih'ba .. ile daha veremi ~kllnde tezahtlr ederek ölü - di. K.rup, Fransız ordu!ltınun müte- girmişti. Mesela Krup müesşeseJeri, 
az, saha itibari),. daha kesif ;,e dar milne sebeb oluyor. Veremin .sirayeti ahhidi oldu. Bu yüzden yüz binlerce harbin ilk iki yılı zarfmda ls\'icre 
ve ada olmak itiban1e de lkriçle meselesinde en ziyade dı1dcat edilecek fratk paro zandı. tarilcile Fransız silah triistü olan 
muvncıalasının selimet;ne dıtha çok fahsiyetler QOCuklardır. Bunda bütün Fredrik Knıp'un oğlu Alfred aŞnayder-Krezoıt ya, 150-200 bin 

Krup ailiıh fabrikalan, bütün 
dünya pazarlarında eli bulunan bir 
müessese idi. 19 14-19 1 8 Dünya 
Harbini körükleyen müesseselerden 
biri de o idi. Geçen Dün -
ya H-·binden önce, Almanya -
tıın deniz silahlarının artı~ında çok 
mühirn bir rol oynıyan cdmparator
luk deniz ittifakııı, Krup'un bir ese
ri idi. Neticede Krup, yalnız harb 
gemilerine konan zırh yü-zünden 85 
milyon altın mark kazanmıştı. 

1905 yılında Fransa ile Almanya 
arasmda tahnddüs eden ve daha o 
zaman bir Dünya Harbi doğurma
sına mmnk kalmı~ olan meşhur 
ııFas hiidiseııi,); Fas sultanı ile K1up 
arasında ba~ gösteren bir ihtilfıf yü
zünden c;ıkm1~tı. Krup bu işde o ka
dar ısrar etmi•ti ki, bizzat Almı:ın 
imparatorunun Taneaya kadar bir 
seyahat yapmu'ı icab etmi~ti. 

Krup, 1914 yılında Almanların 
Belçiknyı işgallerini müteakıb, Bel
çikadaki bütün demir, çelik maden
Ierini ve i~ varayan ağır sanayi tez
gahlarmı Almnnyay::ı. nakletmek sa
liihiyetini haiz dört mühim müesse
seden biridir. 

Krup, 1918 yılını müteakıb, bir 
kaç sene için nçık faaliyet göster
medi. Fakat Almanyada vaziyet 
nonnal bir anfhayn girer girmez 
tekrar büyük bir faaliyet gösterrne
ğe ba~ladı. Bir defa Krup'un faali
yeti, biri dahilde, diğeri haricde ol
mak üzere iki cephede tecelli edi
yordu. Almanyanın silahtanmasının 
en büyük tar.ıftarlanndan biri, hiç 
v{iphe yok ki, Krup•tu. 

Krup'urt.en fazla faaliyet göster
diği memleketlerden biri de, çelik 
vatanı olan lsveçti. Dahn geçen 
har'hde Krup lsveçte birçok demir 
madenieri satın nlmağn muvaffak 

(Devamı 6 ncı sayf3da.) b ·ı ~ır. Fakat. mndemki Amerika (Devamı Ci !\Cl sayfada) Krup ta babasının tuttuğu yolu ta- ton çelik satmı§tı. 
kendisine vardım ediyor ve madem- -;============================;;;;;;;;;;;;:;;;;;:=:=;;;;;;;;:=:=:=;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;:;;::=:=;;;:;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;: 
ki müstemleke1erin yardımhn var -
d•r. şu halde, lnv.iltı-rt-nin 1w1ny ko
lav ma~ub edilebil~C".-iini hatıra g,.. 
tirmek r&iz olamaz Bu mütnle;ılan 
ha•ka bakımlardan Ahnanvn hak -
lcınrfa da tntbik edehilecefimire gö
re, harbin bu gidiş içinde hayli uza

kabulele tereddüde rnaha1 

1 ST ER i NA N .. i ST ER iNANMAl 
Bir musevi dostla konWJtJY<>rduk: 
- Geçen harble bu harbin başlıca fark:l nedir? d.iyorouk. 
Muhatabımız QOk realisti bir he.<lllb adamıdır, hA.d'JSclerin maddi taraf-

larını gayet iyi görür ve net;eeyi pek çabuk çıkarır. 
Biç d~eden cevab verdi: 

- Öbfir muharebede mamul e§ya bakımından biiyük p3hal.ılı~ büyük 
ucuzluk takib etmişti. Bu harbde mücadele biraz daha sürerse yıkılına -
dık fabrika kalmıyacak, ~ halde bnı:b bitince diğerinde oldu~ gibi paha. 
lll$ ucuzluk takib edemeZ. Bence iki barbin aram.ndalti en büyük fıırk 
bu nokt!l.dadır. 

Birincikanun 25 

Yar1n yağa, irince 
ve fasulyeye nark 

onacak 
Ellerinde 200 kilodan fa7la kre

ma, tereyağı, her türJü sade yağ, 
kuru fasulye ve pirinç bulunanıann 
fiat mürakabe komisyonuna beyan
name verme müddeti dün akşalil 
bitmiştir. 

T optancı ve perakendedler ver
dikleri beyannamelerde bu madde-
lerin cins ve mikdarlannı ayrı ayrı 
göstenni~ler, menşeleri, maliyet .,-e 
satış fiatlarını yazmışlardır. 

F"ıat mürakabe komisyonu, yarın 
toplanarak bu beyannameleri tet " 
kik ve yağ, pirinç ve fasulye fiatlft"' 
nnın azami satıJ fıatını tesbit ede " 
cek tir. 

illi Piyango yılbaşı 
gecesi saat 23 te çekilec9k 

Yılhall için hazırlanan fevkal~ 
de piyango, Taksim Belediye gaZI" 
nosunda yılbaşı gecesi. Raat 2 3 M 
çekilecek tir. Yeni otomatik küreleı'• 
Anhmdan vehrimize getirilmi§ ~ 
gazinoda lazım gelen tesisat ve ha " 
zırlıklam başlanmıştır. 

Keşide safhalarının memleketi " 
mizin her tlırafından tnkiL edilrbil
mesi için de gazinoda mdyo terti " 
batı vücude getirilecektir. 

Şimdiye kadar tertih edilen yılbıl" 
şı piyangolannda, onda bir biletle1 
on liraya, tam biletler yüz lir:ırıı. 
yirmide bir biletler de bes lirnya sa"' 

tılırken bu defa tam biletler 1 O, nt' 
sıf biletler de be§ liraya indirilınir 
ti:Y. • 

Milli piyango idaresi badt!mn b.~ 
yük şehirlerimi:zde piyamm ha} ı!: 
yapaniann on liradan iazla olan ı. 
J'bmiyeleri vermelerini menetmi ti1· 

lkramiyeleri doğrudan doğ"1lf11 

milli piyango bürolan ödiyeceklcr " 
dir. 

Hava taarruzu 
korunma denemesi 
Vilayet pasif korunma komi~~ 

nu, yarın öğleden sonra vilayesıı 
büyük bir toplantı yapacaktır. l 11 
toplanbda yakında yapılacak 0 ~e 
h-ava taarruzlanna kar~ pa~ 'o, 
aktif denemelerin tarihleri tesbıt . , 
!unacak ve hazırlıklar gözden ~"tit 
rileeektir. Bu tecrübe çok ger.ıt ·ı:ıJ 
~nde yapılacak ve harb hali gı ~ 
cereyan edecektir. Gece yapıl:ı~ 
denemelerde de bütün ış.klar tıı 
men maskelenmiş olacaktır. 

Sokak ortasında narS 
atan sarhoş kadıP 
Amavudköyünde oturan S~ 

le; ercan adında bir kadın. eV"\' sul· 
gece zilzurna sarho, bir halde . dili 
tanahmed tramvay durak yerın 
nara atmağn ve: 

«-Var mı bana yan baknn1i .. 
Diye bağınp, çağırmağn baŞ B 

mıotır ga-
Seher İc;crcan, bir müddet bu ı' 

rültülerine devam etmiş, nihayet t:ıı" 
bıta memurları tarafından yakıt 
mıştır. 1 ııiJ.I' Dün hakkında tanzim o ll ed 
cürmü meşhud znptile Sultannh~~ 
3 üncü sulh ceza hakimi Mü~ıeıi' 
huzuruna çıkanlan, Seher hüvt1 şd 
nin teşbitinden sonra yaptıklıırı111 

suretle itiraf etmiştir: ııD" 
cc- Bu körolası zıkkımı oıı se 11'' 

dir içerim. Ve bu yüzden bıı~ı 
gelmiyen kalmadı. btıfle 

Evvelki gece de birkaç rııc:3' nt' 
dola~ıp kafayı tütsüledikten t~Je~ 
Sultnnahmede gelmi~ ve bu 

1 

yapmışım 1.. » ııtı ~ 
Gene sarhoşluktan birkııc g' tı~1~ 

kurniyet sabıkası bulunan , Ieriıı' 
ha'kim Münih bu mahktımıyet 
hatırlatmış, o da: ,.}cif1'•'' 

ır- Ne ynnayım bav hıı ıı" ~ 
bir defa ok yaydan fırladı. bu 
kım yairarnı bırnkmıyor i~tel •. ll 

C 
. . _..A 

evabını vermıştır. ljrP'-
Müteakiben mahkeme. c Jlle ; 

uıeşhud zaptını tutnn zabıta t ~t; 
ı __ ı.. d . .. cıııı 

mur annın 9C"'a etıne mu!ll 
.. , .ıı 

mt!!h . 1 ere" 
Suçu sabit görülen Seherhk~ti' e' 

ı 2 gün müddetle hapse rna , 
dilmiştir. • •••• •'' .... _ ..... .Y: .. A ... K .. v .. i·· rv1 

R.-ıl HD8 

1866 -1 iucıiır.ioao 
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25 Birineikinun SON POSTA 

elgra:f, s 
z Beru a italyan 

konso!osunun 
otomobiline Yunan 
bayrağı resmedildi Ankara 24 (Hususi) - Cezmi Er - 1abalık iştirak etmiştir. Gönderilen Yazan: Selim Ra gıp Emeç 

Kahire 24 (AA.) - Akdeniz
deki vaziyetin inkişafı Suriyede pek 
hkından takib edilmektedir. ltal -r•n projesinin kırılmasıl Suriye hal
~ın Berutta bulunan Lalyan ko -
tlıisyonuna kar,ı almı' olduğu tav
~n deği~esinde gayri kabili içtinab 
oir surette müessir olmuştur. 

çınln cenazesi bugün Hacı Bayram 50 den fazla çelenk arasmda Cüm -

1 

'X• , . 
camisinden kllldırılarak meraslınlc h . . . B" "k M 11 t M 1' . Re talyanın evveH\ '\ unanıstan, onu 
Cebeci mezarl~ma götürillmüştür. urreısının, uyu ı c ec ısı - takiben de Gnrb çölünde uğrn-
Merasime Ba.§vekil, Parti Umumi KA- !sinin, Ba.§vekilin ve Vek§.letlerin ve dığı muvnffakiyetsizlikler gösteriyor 
tibi, Vekaıer meb'uslar Vekfıletler Parti Umumi Katibli~inhl \'e müesse- ki ferdler gibi devletler de ayakları
ve müesseseİer erkanile büyük bir ka- ıerin çelenkler! göze çllrpıyordu. nı yorganlanna göre uzatmaya mec

burdurlar. Bu hayat kaidesine ria-

Bundan birkaç gün evvel şehir 
dlhilinde bir otomobil gezintisi ya
llıın ltal)•nn konsolosu Sbrann bir -
{ok kimsenin kendisine gülerek ve 
01Iarını uzat!lrnk selnm verdiğini 

kÖrtnÜ§ ve bu teveccühün eebebini 
~nlamak için otomobilden inmiştir. 

0 nsolos, bu esnada otomobilinin 
'ıkasına büyük bir Yunan bayrağı 
l'taınedilmi§ olduğunu görmüştür. 

Suriyedeki Fransız idaresinde 
hpılan değişiklikler arasında Berut 
~niyet müdürü Colombani'nin 
lanaaya çağırılmış olması zikredil

lllektedir. 

-------------------------
Paris sokak ar1na 

yap1şt1r1lan 
beyannameler 

t londra 24 (AA.) -- Müstakil 
, tansız ajansının öğrendiğiııe göre 
~k günlerde Paris sokaklarına bir 
!ır 1~ beyannameler yapı~tınlmış -

1 
• Bınbaşı Constantinin imzasını ta-

~tıın bu beyannamelerde Ingiltere, 
~~ıınsanın tarihi bir düşmanı olarak 
1 °~terilmekte ve Fransız tayyared-
eli Al k 1 · .. ~~~~ . man hava uvvet erıne go -
~d~u olarak iltihaka davet edilmek
" ır. Bu ilan1ar, hemen o gece du
t:rlardan sökülüp atılmıştır. Ertesi 
)'n ayni imza yı taşıyan yeni be -
~e~~oı:neter asılmış ,.e bunlar da ev
~ib kı ılanları yırtıp atanlara knrşı ta
~iU &.tta bulunulacağı h"kkı-ıda teh
tıı· edici sözler bulunduğu göriıl -

u$tur. 
~ ~u ikinci ilanlar cla iki •natten 
~~ a Yerlerinde kalomamıştır. Bun
l t A.lrnan polisinin ~ö::ü önünde 
~~~diizleyin genç Fransızlar tara -
~ arı sökülüp atılmış ve bıı bere -t,; kütle halinde toplanan hıılk ta-

111tfan tasvib edilmıştir. 

Stefani ajansman te.k:ı:ı'bi 
ı~ Berlin 24 (A.A.) -- Stefani a -

r:e'· bildiriyor: 
tıla ır İngiliz memb ı tarnfınd~l" ya
te., n .~e Paris sokaklarında F mn.sız 
t'l r;lıgini Alman hava ku\'vetlerıne 
~.ıı'lllü olarak ynzılmağn davet e
~:~eyannameler d:ığıtıldığınn mii
t~~ ır bulunan haber, propaganda 

s~sile uydurulmu, bır ha:,erdir. 
~ Illaniyettar makamlar. Almnn 
lııı~'cılığının Fmnsız gençleri ara -
\·r an pilot tedarik etmesı için hiç 
lt~·~heb olmadığını be:ran t'tmek-

ırl~r. 

-------------------------
Yugos~avyanın 
har i cl si yaseti 

~·gtad 24 (AA.) - D. N. B. ajan
\'ıı hususı muhabiri bildıriyor: 

Alman orduları 
başkumandan nt n 
askeriere hitabesi 

Berlin 24 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman orduinn başkumnndnm 
Mare§al von Br uchis' h, nocl bay
ramını askerleri <\rnsındu geçirmi§ -
tir. 

Mareşal von Brauchisch, Man§ 
sahilinde bir mahnlden Alman ss -
kerlerine bir hitabe irad etmiş ve 
radyo ile ne~redilen bu bitabcsinde 
demi§tir ki: 

Geçen sene noelini 1\&ı.jino hattı 
i:1nünde geçirmiştim. bu hat fr&n -
eızları himaye edecekti, fakat etme
di. Bu noel bnyramını, deniz seddi 
önünde geçiriyorum. Bu sed de, ln
giltereyi, Almanyanın müsaade ede
ceği dak.ikaya kadar himaye ede -
cektir. 

Almanyanın kıt' ada ki muhnsımla 
rı mağliıb edilmiitir. Kıt'nda İngil
tere emrinde artık bir tek kılıç yok
tur. $imdiden, en triddetli muha -
sımı ezmek ve sulhü kazanmak vazi
fesi kalıyor. Harbin gnye<Ji İngilte -
renin tek taraflı hakimiyt'tini hr -
mak. Ingilterenin çıkarmak ftdeti o
lan kargualıkları ve tazyiki ~aldır
mak ve Avrupada yeni niznma ve 
•ulha varmaktır. 

Mareşal sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

Harb. "imdi hemen hemen knz:\
nılmı, gibidir \'e Führer. harbi Al
manyanın müstakbel emniyetini ga
ranti altına al rak bitirecektir. 

Göbbels diyor "i 
Berlin 24 (AA. )- D. N. B. 

bildiriyor: 
Almanyanın propaganda ni\Zırt 

Dr. Göbbels ve refiknsı, nl"zaret en
lonlanndn, nasyonal l!loeyalist içti -
ma\ vardım teşkilatının bakmaktn 
olduğu çocukl•u ve anneleri lçın 
an' anevi no el toplantısı tertib et
mislerdir. 

Dr. Cöbbels, bu mÜnMebrtle, 
radyo ile neşredilen bir nutuk söy
lemis ve her şeyden evvel, hnrb do
lnvısile babaların ve buan da an -
nelerin nOI'·l bayramını ailelerinden 
u7akta geçirmek mecburiyelinde kal 
rhklarını tebarüz ettirerek demi,tir 
ki: 

1940 noeli, Alman milletinin mu
kavemetini fazlalastıracak Vf' Alman 
milletine Almany~nın biitün hüsnü 
nivet sahibierine getireceği zafer ve 
sulh için sonuna lcadnr miicadele 
kuvvetini verecı-lctir. -----------

Trabıusta 170 
italyan tayyaresi 

tahrib edildi 
~ ltasıııvya hartciye nazırı Cıncar 
~ 'l\~ovıç, Zağrebde ınt.şar eden Londı:a 24 <~.A.) - Re.uter ajan -
~ e ~li gazetesi muharrirlerlnden bl- sının . dıplomatık muhabirı yazıyor: 
lt.:.'ı~ \'ugoıılavyanın harici siyaseti hak İngiliz hava kuvvcUerlne mensub 

~·;ı, beyanatta bulunmuştur. bombar~man tayyarelerinin TrablUS-
t;~ıır, ezcümle, Yugoslavyanın her garbdekı U&ere karşı yaptığ! ezici hü
~ harıcı ıht1Hı.ta mani olmak ıçin cuınları ve Arnıı:vudluktakı Ingiliz av_ 
~~Ye sebaUa çalışmalrta o!du~unu cı tayyar~lerile !talyan tayyarelcri a-

tı ın~ur. Marinkovıç Yugoslavya. rasında, Ingiliz hava kuvvetlerı ıe _ 
~ bfitun komşuları 'ae sulhperver huıe mes·.u~ neticeler veren hava mu. 
IQ~llı "e. &ayet dostane münasebetler h~~ebelerı ıtalyan tayyareclligine in
\rıı ~ı ve bu münasebeUerın tam bir dırilm.ş a~ır darbelerdir. 
~h tet havası içinde cereyanı içın de Tra~lusta, yerde ve haYnda 170 tay 
~~~ eı.ı.er sartetmekte oldueunu ilıh'e yarenın tahrib edilmesi araziani'nin 
~~lu-. Uk hamlede malik oldu~u tayyare a _ 

t ıı.ııııan b b. k dedinı be~te iki nısbetinde tcnzil et-
~ ll} aşka Yugoslavya, uyu miştir. 

~lt an Almanya ve İtalya ıle her ----------
., ·~~ a <laha sıkı blr dosluk t.esı.s et- İ l 
vıır,;aıışmı.ş ve ıki tarafın esaslı ta yanların iddiaları-
~ Llerıne istinad eden bu dosluk J •1. l . 

, __ ason seneler zarfmda gittikçe na ngı ız erın cevabı 
~~~1l>ratik neticeler doğu ı mu.ştur. Londra 24 ( A.A) - ltalya or
~t~.avya, ayni zamanda, komşusu ..tularının ric' ati hilkkında Gr aziani 
~~anıa da samimi nıunasebet.. tarafından eerdedilen itirazlar oek 

t.lt~ı: etmektedir. • ayıftır. Bir müddet evvel ltalyan
" "<1~11 Yugosla.vya Rusya ile de ıar, Mısırda 250,000 Ingiliz askerı 
~~e <lostane münasebetler .,ulunduğunu takribi bir hesabla soy 

tıtı~UVaftak olmuştur. !erken şimdi Nil ordusu mevcudu -
Ovıç sözlerini şöyle bıt.rmiş- nun 425,000 kiıji olarak tahmin e-

~t~ı 6ı . • • • dilmesi manidardır. 
"tler Ya.cıetımıZ sayesınde çok ı~i !talyan milleti, askeri şefler tara -
~ll be el<!e etmiş bulunuyoruz. Bu- fından gösterilen rakamları kontrol 

4l't l'netmııel vazıyet YugosJav - edemez. Yalnız 1600 mil uzunlu -
"Pl<la hakkı olan mevkli te- bir mesafe kateden İngiliz 

için ayni iıSıtkamette 

yet etmiyen ferdin dkıbeti acı hüs
ran olduğu gibi hesabını kitabına 
uydurmayan bir memleketin alacağı 
netice de gene derin bir inkisardır. 
İtalya, hiç =ıüphesiz bugün işte böyle 
bir hesabaızlığın avakıbı ile kıu§ı 
karşıya bulunuyor. 

Yunan arazisi üzerine yapılan 1-
Siam t.nlynn tanrruzu şiddetli bir mukn

tebliği vcmete uğrnmakla kalmayıp geri 

Siyamhlar Uç 
Frans1z gemisi 

bat1rd1lar 
Bangkok 24 (AA.) -

başkumandnnlığı aşilğıdaki 
neşretmi§tir: 

Hududu çizen Mekong nehri bo
yunca dün Siam ve Fransız Hindi 
Çinisi kıt'aları arasında beş 5atıt sü
ren bir çarpışma olmu§tur. Silfıhlı 
bir Fransız gemisi, bir motorbot ve 
asker taşıyan iki vapur Siamlılnr 
tarafından batmlmıştır. 

Fransızlar bazı zayiata uğramışsa 
da Siam kıt' cı ları hiç zayiat verme
miştir. 

Japon - Siam muahedesi 
Tokyo ~4 (A.A.) - Istihbarat 

dairesi reisi, Siam ile Japonya ara
sında aktedilen ve ıııusaddak nlis
haları dün Bangkok' efa teuti edilen 
dostluk muahedesi hakkında beyan
atta bulunarak fıkid taraflardan biri 
bir harbe girdiği takdirde diğer ta
rafın mütecavize ·veya mütecavizle
re hiç bir yardımda bulunmıyacıığı
nı söylemi~tir. 

ingiliz, A'man 
hava ak1nlar1 

Londra 24 (A.A.) \' llava ne
zaretinin tebliği: 

Dün gece Ingiliz bombardıman 
tayyareleri Boulogne, Dunkerque ve 
Ostende'ı bombardıman etmi~ler -
dir. Kezalik Lusdvigshaven de da
hil olmak üzere, Rhin hnv7.asındaki 
sınai hedefler de tayyarderimizin 
hücumuna uğramıştır. 

Bir tayyaremiz denize düşmüştür. 
Mürettebntı elan bulunamamıştır. 

Berlin 24 (A.A.) - D. N. B.: 
Resmi tebliğ: 
Evvelce de bildirmiş olduğumuz 

üzere 23 İlkkanunda sürntli hücum-
botları tarafından Y"'Pılan bir hate
ket esnasında kumanda gemisi Ingil
terenin şark snhili önlerinde 1 O bin 
tonluk bir İngiliz petrol gemisi ile 
6000 tonluk bir şiiebi batırmıştır. 

Bir denizaltısı ccman 25 bin ton 
hacminde düşman gemisi batırmı: -
tır. 

23 llkkanunda, ağır bombardı -
man tayyarelerimiz, lskoçyanın garb 
sahilinde Lo .e h Linnke' de toplanmış 
bulunan gemilere hücum etmişler
dir. 12 bin tonluk bir ,ilebe orta 
çapta bombalarin iki defa tam isa
bet vaki olmuştur. Diğer iki büyük 
ı,ıilebe de orta çapta bir bomba ile 
isabet vaki olmuştur. Ayrıca dört 
şilep de pek yakınianna düııen bom
baların infilakı neticesinde hasara 
uğramıştır. 

23 Ilkkinunu 24 Ilkkanuna bağ
lıyan gece hava filolarımı7. Londra 
ile Manchesteri muvaffakiyco:tle bom 
bardırnan etmişlerdir. 

Londrada ve hilhası.a Manchester 
de büyük ve küçük birçok yangın
lar çı~anlmıştır. 

Edenin imparatorluk 
kuvvetlerine mesajı 
Londra 24 (A.A.) - Harbiye neza. 

retlnden ayrılması münasebetile E -
den, imparatorluk kuvvetleri genel 
kurmay reisi general Dill'e gönder::Ii. 
~i mesaj da, HiUerle görii.lecek nihat 
hesabda ordunun kat1 blr rol oynı -
7acaCına işaret etmiştir. Eden şun -
ları da Dave etm~tlr: 
Mısırdan dön~Umde Ortaşark or. 

dusunun muvaffak olması için icab e. 
den bütün vasıflııra millik oldcğunu 
size söylemışttın. Bu ,·nsıf Afrikada 
tendini göstermiştir. Bir gün gelecek 
kendıni Avrupada da gö.sterecektll'. 

UByUk Ingiliz Transat~antigi 
asker naklediyor 

püskürtüldüğü zaman, bu neticeye 
ilk hayret edenler muhakkak ki biz
zat halyanların kendileri olmuştur. 
Fakat düşünmek liizımdı ki Arnn
vud1uk ötesinde y.apılall harekat 
bir deniz aşırı teşebbüstür ve bu te
şebbüs yap.ılırken ve bir memleke
tin istikbal ve istikluli mevzuubahs
tir. Bu kadar mukaddes ve yüksek 
bir varlığı müdofaa etmek için de 
Yunanlılar son damla kaniarına ka
dar çarpı acnklnrdır. Şayed halyan 
yüksek kumanda heyeti ve bu gibi 
işlerden mes'ul olan makamları bu 
noktaları gözönüne getirm,.mioılerse, 
bugünkü muvnffaki\•et~izlikler kar
şısında ahüvah etmelerinin artık 
bir faydası yoktur. 

Mısır müdafan ordusunu S 00 bin 
verine 2SO bin tnhmin etmek. tek 
baııına sıkıştınincağı sanılon Yunan 
ordusunun Ingiliz lınvacılı~ı tarafın
dan müzaheret görmiyeceğini san
mak artık bugün için birer kıvmet 
ifade edebilen mazeretler değildir. 
Blöfle kawıık !tuvvetli bir propa
gandanın yenilmez olarak tanıtma
ya çalıı~tığı ve k!ı~men de muvaffak 
olduğu orduların, avni ayar kuvv,.t
J,.r kar~ısındn nasıl bir vazivete düş
tüklerini yakın '!amanm vukuotı bi
ze gÖstermi!ltir. 

ltalva tatlı bir tüya görmüştü. 
Bundan avılıs ncı o!uvor. Fakat ne 
vapalım ki bunun hata'SI kimsede 
de(;ildir. Haval ile hakikat nrnsın
daki farkı ırözetnıivenler kin bu 
mulcadder ıikıb,.tten kurtulabilmek 
hiçbir zaman mümkün olamaz. 

5-u"' &a9ttı elniJ9 

Türk kad1nlar1n1n 
Elen askerleri ne 

hediyeleri 
Atina 241 (A.A.) - Atına ajansı bil

diriyor: 
Bütün gazeteler Türk kadınlarının, 

İtalyanlarlll harbeden Yunan asker
lerine hediyeler göndermekte olduk -
larından bahsetmektedirlcr. 

Est!a gazetesi, ezcüınle, şöyle de -
mektedlr: 
Kadın ve erkek bütün Türklerin 

Yunan ordusuna karşı duydukları 
muhabbet tezahürlerine şahid olmak
tayız. 

Yunanlılar hiçbir zaman nankör -
lük etmemişlerdir. Zamanı gelince 
minnettnrlı~ımızı ısbat etmesini ibi
lece~iz. 

Çörçilin nutkunun 
İtalyanca metni 

dağıtıldı 
Londra 24 (AA.) - Gazeteler, dün. 

kü nutkund:.ı Çörçil'in İtnlyanları, 
krallarını ve ordularını kendilerini en 
müthi.ş uçurumun kenarına götürmüş 
olan bir adama, tek bir adama karşı 
Isyana da teşvik eltl~ini kaydeyle -
mektedirler. 

Çörça tarafından söylenen nutuk -
tan tek bir kelimenin bUe kaçmaması 
fçin Uızım gelen bütün tedbırler alın
mış bulunuyordu. Başvekil, nutkunu 
ingilizce söylemeden evvel nutkun i_ 
talyanca bır tercemesi radyoda okun
muştu. 

Bu nutkun italyanca metni, Afri
kada bütün İtalyan esirlerine dağıtı. 
lacaktır. 

Amerikada akisler 
Nevyork 24 {A.A.) - Nevyork mat_ 

buatı Çorçü'in nutkunu büyük har!li 
başlıkllr altında neşretmcktedlrler. 
Gazetelerin birço~u nutkun metnini 
aynen ncşretm~lerdir. 

Berlin 24 (A.A) - Stefani a - Nevyork T'ımes gazetesi nutku tak-
jansı bildiriyor: dirle kar~ılamaktn ve İtalyada ya -

«Queen Mary» ismindeki Ingiliz tında bır ihtaal çıkaca~ı kaııaatile 
transatiantik gemisinin Avustralya söylenen nutkun büyük diplomatik 

- •rye ' ve Ili ,. ~el'dif 
c-a'b rn~a/r · :E:le 

• b 
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dönmem~tcir. Kayıbların yakın akra
bası vaziyetten haberdar edilmiştır. 

Hava muhnrebeleri 

Kahire 24 AA.) - İngUlz hava kuv 
vetlerinin Ortaşark umumi karnrg!l. _ 
hının tebliği: 

Dün Bardiya - Tobruk mıntllkası 
üzerinde yaptıklan tnarruzl keşif u -
çuşlnrı esnasında. İngiliZ a vcı tayya
reler i. üç defa düşman tayyarelerile 
karşılaşmUJlar ve 4 düşınan tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Bingazi elvarında Bennina 21/ 22 
K!l.nunuevvel gecesi )o.pılan hücum 
hakkında alınan mUtcmnıim mnltl _ 
mata göre, Benninn tayyare meyda _ 
nında blr hnngar tamamile yanmış 
ve bir lhllngar civarında yerde bulu
nan üç dUşman tayyaresi tahrib edil
miştir. 

Batkumandanın mesajı 

Kahire 24 (AA.) - Ortilşark
tnki İngiliz kuvvetleri başlutman -
danı General Wnvell Mısırdaki kı -
taata bir mesaj göndererek noel mü
nasebetile tebrik ve temeıınilerini 
bildirmiştir. 

General mesajında şöyle demek
tedir: 

Bu seneyi istikbale emniyet, ına
ziye ve hnle de iftiharla bakarak 
bitirebiliriz. Kezalik Ingiliz milleti -
nin muv.affakiyetsizlikler karsısın -
da'ki cesaret ve sebatına ve bütün 
imparatorluğun hürriyetimizi ve 
an'anelerimizi tehdid eden tecavüz 
ve tehlikeler kar ıuncla nasıl bir mu 
kabil hamlede bulunduğuna baka -
rak da iftihar edebiliriz. 

Ortasarkta yalana, istibrlada ve 
vahşete karııı harbeden müttefik kuv 
vetler de bulunmaktadır. 

Hür Fransa, Polonva ~·e Çekos -
lovaky.a, sizi selamlarız. 

Çok eskiden tesis ettiği dcmok -
r~ı.siyi ve hürriyet prensiplerini mü -
dafan ederken dtişmnna miiessir b:r 
darbe indiren ('e5Ur müttefikimiz Yu 
nanisıanı da selamlarız. 

Herkese, geçmi teki günler icin 
hararetli teşekkürlerimi ve istikbnl 
icin en ivi temennilerimi sunnrım. 
Nihai :r..afere kadar beraber müca
dele edeceği7~ O gün. rnüdafna etıi
~imiz pr«"nsip},.re lavık bir dünva 
kurmak için büviik bir gayret sa; -
fetrnek lazım ~elecektir. 

Bu prensipler. hürriyet. hakikat, 
sulh ve hüsnü niyet prensipleridir. 

Akdeniz .clonanması bnııkuman -
danı Amirnl Cunningham ile Orta -
şark Ingiliz hava kuvvetleri ba ku -
mandanı hn'l.-a mnreşali Longmore 
tarafından r1a ilyni mealde mesailar 
gönderilmiştir. 

halyan tebliği 

Roma 24 (AA.) - 200 numa
ralı resmi tebli;:{: 

Trablusgarb hudud mıntakasın -
da, topçumuz, mevzilerimize yaklaş
mış olan düşman zırhlı otomobille -
rine ve hücum arabalarına karşı a-
teş açmıştır. 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
dü§man otomobillerine ve bir dü~
man ileri mevziine karşı fevknlade 
muvaffakiyetli bir hiicum yapmıştır. 
Hava muharebeleri esnasında, av -
cılarımız, iki Hurricanes tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Tayyarelerimizden 
bir tanesi, bir keşif uçuşundan dön
memiştir. 

Yunan cephesind4
, birçok düş -

man hücurnları geri piiskürtülmiiş -
tür. Düşman. hüvük kayıplar kay -
detmiştir. Keşif hareketiNi esnasın
da esirler nlınmı:;tır. Ganaim ara -
sında bir mikdar mitralyöz ve tü -
fek de vardır. Julia dağ fırkası, bu 
harekat esnasında yeniden bilhassa 
temayüz etmiştir. 

Ruzveltin noel 
münasebeti le 

hi tabesi 
Va~ington 24 (AA.) - Ruz -

velt, noel münasebetile Amerikan 
halkına radyo ile yaptığı bir hitabe
dc demiştir ki: 

İnsanların ekserisi, fütuhat ve kı
lıçla mecburen tahmil edilmiş olarak 
değil, fakat kendi arzularile dün -
yayı iyileştirmek için kendilerine 
sulh içinde bir şans verilmesini isti
yor. 

Daha iyi bir dünya elde etmek 
için çalı~akta devam etmeliyiz. 
Bozguncu zihniyeti taşımak, bir ze
ki alameti değildir. Buhranlar bir -
birini takib edebilir. Fakat bunların vrrn U' 

b:ı~ nıeı.tnA· 
~ .. ,r. 
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"italyan1n kat'i 
h ez i m eti yak tn, 
acaba Almanya 

ne yapacak?, 

Bir İngiliz generalinin 
mütaleaları 

Londra 24 (A.A.) - Sunday Tıme 
gazetesinde yazdığı bir nıak.-lede, ge. 
neral Sir Browıırıg, itnlynnm ktı.t'l 
hezimetinin yakın oldu~unu soyle -
mekte ve yazısına §<)yle dev:un ct -
mektedir: 

Acab:ı o zaman Almanyıı ne yapa
caktır? Ben, İtalynnın, sozde bıt:ırat 
kalarak menfi vo.zıycttc bir muha ım 
kalmasının faal bir nıüttefık vaZıyc -
tine geçmesinden ziyade Almanyanın 
işine yarlld~ı kanaatinde bulundu -
eumu her zaman soylemlştinı. Bu SU

retle, Almanyayil karşı tatbik ecilleu 
abluka ıkafJ derecede müessir olamı
yor ve muhtaç oldueu birçok malze
me ve erzak bitaraf İtalya lımanları 
vasıtasile Almanyaya girebilıyordu 

İtalyanın harbe girmesindenberi 
Almanyo. bu avantaJı kaybetmıştır. 

Buna mukabU kazandıj;ı şey, ordu ve 
donanmasının kıymeti meçhııl bır 

müttefik olmuştur. Bu kıynıet bugun 
belli olmu.ştur. 
İtalyan heZillletlnin bir mütareke 

veya m~kill bir sulhle neticelenme.,l 
beklenebileceti gibi blr ihtilalle ve _ 
yahud bır Alman istiliısile de nihaye
te ermesi mümkündür. Bu fstılıl az_ 
çok bir mukavemete maruz kalabıle
ce~i gibi hiç.bir mukavemete u~rnma. 
dan da tatbik mevkiine konulabılır. 
Almanyndan, Brenner ıstikametın _ 
den İtalyayn Ciden yol, cüz'i bir nı u
knvemet karşısında bile, kışın gcçıl_ 

mesi zor olan bir yoldur. Bu ltıbarla 
Alman askerlerinin daha r.ıüsaid bır 

geçid arnmaları melhuzdur.Bu yol dJ. 
Rlviera yoludur. 

Muhnrrlr, bu takdirde, Fransızln -
rm Almanya ile iş birli~l yapması im
kAnı olduğunu söylemekte ve Hıtlcrın 
bu suretle, yüz binlerce askere meş _ 
gale bulmuş olacağını ilave etmekte_ 
dir. 

Afrikadaki halyan 
ordusunun akıbeti 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

.3 - Bu ordu, h nı b mn I zernesinin 
büyük bir kısmını da kaybetmi tir. 

4 - halyanların maneviyalı sil.r
sılmış ve lngilizl«"rin maneviyatı ise 
yükselmiştir. 

5 - İtalyan hava kuvvetlerinin 
Afrikadaki tam mnğliıhiyeti, Ingiliz 
hava kuvvetlerine, ltalyanlara öl
dürücü darbeler vurmak imkanını 
verecektir. 

Son vaziyct 
Kahire, 25 (A.A.) - Rardıya-

daki vaziyette hiçbir değişiklik yok
tur. Ingilizler takviye kıta'ları al
makta, donanma kara hnrekiıtını hi
maye etmektedir. 

Kahire, 25 (A.A.) - Ingiliz 
taY}1arelerinin dün Kastel-Benito 
hava meydanını muvaffakiyetle 
bombardıman ettikleri ve burada 
yangınlar çıkarıldığı bildirilmekte
dir. Şiddetli infilaklar kaydedil
miştir. 

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

Geceleri hastalara gltmlyen 
doktorlar ço~ıılıyor 

- Gazetelerden 

.. - Doktorcuğum .•. Bu ge· 
ce bizim evde loplandık. 
Seni bekliyoruz, uallahi, bil-
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Evvelki gece Beyoğlunda, gnrib 
bir kapkaç hadisesi olmu~r. Bir 
müddettenberi Sirkecideki oteller -
den birinde yatmfıkta olan ta~lı 
tüccarlardan bir zat evvelki sreee be
r~berine bir de kadın alarak eğlen
mek üz.~re Beyoğluna çıkmıştır. 

Bu zat ytanındaki kadınla bern -
ber bir içkili lokantaya girmi~ ve 
burada gecenin geç vakitlerine ka -
dar oturup içmi~r. 

Bir müddet sonra beraberindeki 
kadınla ve son derece sarho$ bir 
halde lokantad n çıkan taşrab tüc -
cnr, bir otomobil gezintisi yapmak 
arzusuna kapılmış ve bu maksadla 
da caddeden ~eçen bir tnksıyi çağır
mıştır. 

Müşterisinin ayakta durarnıyacak 
kadar sarhoş bir halde olduiunu 
cören şoför, taşralı tüccara: 

«- Otomobil oaTasını pqin ve
rlrseniz sizi istediğiniz yere götü -
rürüm.» 

Demiştir. 
r 

$oförün bu teklifine l\iddetlenen 
ta!lralı tüccar elini iç cebine atmı~, 
hir demet banknnt çıkarmış ve şo
före do~ru uiatarak: 

«- Beni oarasız bir adam mı 
sandın~ .. Bunlara para derler'>» 
mulı:abelesinde bulunmuştur. 

Ta,rnlı tüccarın iddiasına gö-:-e, 
bu esn_ndn şoför, kendisine doğru 

u tılan bu banknot tomanna ııü -
ratle el atarak içi!'den bütün bir yüz 
liralığı ç~kmioı ve çevik bir harc -
ketlc.- otomobiline atlıyarak oTadan 
uzaklaşmıııtır. 

Ct-ne iddiaya nazaran cür' etklir 
§oför bu siTada tasralı tüccarın va
nındal.:i kadını da berabt-rine ala -
rak ~~cmı•tır. Soförü vaknl•vım za
bıta bu iddia etrafında tetkiklerin"' 
de ·am etmektedir. 

Ticaret heyetimiz 
dün Macarİstana 

hareket etti 
Macar hükumetile ticari temas -

larda bulunmak üzere Harkiye Ve
ktıle-ti ticaret dairesi reisi Dr. Bedri 
Tahir Şamanın riyasetindeki tica -
ret heyetimiz, dün akşııın Budape'
teye hareket etmiştir. 

} leyetimizin Budapeşıecieki te -
maslarında bulunmak Ü.lere evvelce 
Budape11teye giden Macar ticaret a
tn.,,..si M. Çeki de ticaret müzakere -
lt"rine iıttirak ;decektir. 

Macaristanla yapılmalta olan ti
cari mübadt-lenin inki.şafı için her 
iki devletin ~österdiği alaka iizerine, 
heyetimiz Budaptt tede birçok Ma
car firmalarile temaslarda buluna -
cağı gibi hükumetı., de müzakerele
re girişerek yeni bir ticaret anlaş -
ması vapacaktır. Bu suretle Maçn -
ristnnla yapılmn'k ,, olan mübade
lenin hacmi ec.~isine niJb~tle daha 
gl"ni" bir !ldtilrle olacaktır. Heyet 
Ma .. ari'5tanda 15 günden fazla ka -
laroktır. 

V R lin h, konsolosl~tra çayı 

Parti vilayet k:.ongreai, bugün ııaat ı gre_de vila~et idare heyet~? e.. aekiz 
1 O da Parti binasında toplanacak - aslı ve sekız yedek aza, buyuk ku
br. Kongrede, kazalardan seçilen ruhaya da beş asli ve beş yedek de
Parti delegelerile vali ve belediye lege seçilecektir. 
reisi doktor Lütfi Kırdar, vilayet Vilayet parti idare heyetinin iki 
belediye erkanı. kaymakamlar, dai- yıiJık mesai raporuna göre, iki yılda 
re müdtirleri ve $ehir Meclisi aza - Partiye 14-15 bin kadar evrak gel
lan hazır bulunacaklardır. miş ve gitmiş, 7500 e yakın mesele 

Kongre vilayet idare heyeti rdsi üzerinde muamele yürütülmüş, ida
lzmir meb·u!u Reşad Mimaroğlu re heyeti yüze yakm celse akdet -
tarafından açılacak, birinci ve ikinci miştir. Vilayetteki 1 2 Halkevi, her 
reisieric iki kfttib iı>tihab edilecek- sahada feyizli ve verimli çalışma -
tir. Mütcakiben Parti ba~kanı lzmir lar göstermiş, Plartiye bağlı erkek 
meb'usu Reşad Mimaroğlu bir nu- talebe yurdu geçen seneye nazaran 
tok söyliyecek ve çalışma raporunu da geçen yıla nazaran 50 fazlasite 
oku~ktır. Bundan soura hesab - 75 fazlasite 326, kız talebe yurdu 
ların ve bütçenin telkiki ve gelen 155 talebe alacak bir hale getiri} -
dil~ler.in 1etl:iki için komisyonlar m~r. Son iki yıl içinde, Partiye ye
seç;leceetir. niden 3 19-9 vatandaş aza olarak ka: 

Kongren;n iki veya üç günde bi- bul edilmiış, bu suretle aza adedı 
teceii tabmin olnmnaktadır. Kon - 40932 yi bulmuştur. 

Gazi terbiye enstitüsü 
bu sene iki misli 

taleba ahyor 
Cazi Terbiye Enstitüsü, önümüz

deki yıl enstitüye hu seneki mevcu
dun iki misli talebe alacaktır. Bu su
retle orta tedrisat müesseselerine lü
zumlu öğretmenler enstitüde yeti:t -
tirilmi~ olacaktır. 

Gazi Terbiye Enstitüsünden ın e
zun olmıyan öğretmenler önümüz -
deki tatil aylannda enstitüye gide -
rek kurs göreceklerdir. 

Hastaya gitmiyen deldar 
ihtar ald1 

Bir müddet evvel çağınldığı has
tava gitmiyen ve bil.hare hnstanı:ı 
ölmesile hakkında şikayetler yapı -
lan Fatih belediye doktoruna nid 
tahkikat bitirilmi<stir. Tahkikat ev -
rakı Sıhhat ve İçtimni Muavenet 
Vek'"letine gönderilmi, , Vekalet 
doktora şiddetli mesleki ihtarda bu
lunmu tur. Fah"h belediye doktoru 

ı Resmen evli olmtyan asker 
ailelerine yardım 

yapılmtyacak 
Askere alınanların, yardım tale

binde bulunan muhtaç aileleri hak
kında yapılan tnhkikatta bunlardan 
bir kısnunın askere gidenlerle evli 
olmayıp gayri meşru hayat yaşa -
dıkları görülmüştür. Bu hususta be
lediye hukuk işleri müdürlüğünün 
mütale:ısı sorolmuş ve bu kadınlara 
askere gidenle evlcnme muamelele
rini ikmal ettikleri takdirde yardım 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan başka vilayetler
den asker alınarak fstanbulda hi7. -
rnet gören bazı askerlerin aileleri ls
tnnbula gelmiş ve belediyeden yar
dım talebinde bulunmu!llardır. Be
lediye, bunların mahnllerinde yar -
dım görmeleri icab ettiği mütall"a -
sında bulunmuş ve kendilerine ls -
tanbulda yardım yapılamıyacağını 
bildirmiştir. ----------------

Muhakeme edilen uncu 
aynen ihmal suçile kaza idare he - Bu.~day koruma lanumına mu -
yetine verilmiştir. Ha'\tnya gitme - halefetten dolayı, asliye 2 nci ceza 
diği "ikiyeti üzerine Beyoğlu hele - maiYkemesinde hir müddettenberi 
dive doktoru 'hakkında dn yapıl - duru.,masına ba"lanan uncu Yorgi
"'~ktn olan tahkikata devam e - nin davasına dün de devam edil -
dilmektedir. mi tir. r ) Dünkü celsede, buğday koruma 
1 KUçUk haberler Jı memurlanndan Hüseyin Yılmaz şa
'\. ·- . hid sıfatile dinlenmi, ve hadise et-

Eyüb _ Ram! arasında yapıla- rafında su malörnatı vermi~tir: 
cak yol inşaatı dün, 15 bin Uraya «- Ka!5ımpnşa ve havalisindt".ki 
müteahhide ihale ohınmuştur. Yolun uncu mağazalarını kontrolum BITB

inşaatına yakın bir zamanda başla- sında Y nT'llinin dükklinına da uiha
nacaktır. Valikonağı karşısındaki ÇO- dım. Diikkanda vaptığım tetkikler 
cuk bahçesi eksiklikleri de 6 bin lira- neticesinde, içt"ride mevcud un çu
ya müteahhide ihale edilmiştir. valianndan bazılarının tAlimntname 

Yüksek Mühendis mektebi talc- hi): fına mühürsüz olduklarını gÖT -

be~ıi aralannda 162 lira tophyarak, ~:h~~J!~r ~::!:.~-:,~~bu~~rd! ~h: 
askerlerimize k.ı.şlık hediye alınmak ra7 edemedi. Ben ct .. kı-vfiveti bir 
üzere Kızılaya vermişlerdir. 7.abıt vııTaka,r;il~ tesbit ettim. n 

e Mercanda, Ham\rka.sı soka~ında Ce.1miven di~er sahidin celbi ir.in 
3 numıı.rnlı apartımana girerek bu - muhakeme bMka bir güne bırakıl -
radan bazı eşyalar çralan sabıkalı bır- mıırtır. 
sızlardan Fevzi hakkındaki duruşma, 
dün asliye 7 nci ceza mahkemesince Kazım Dirik Emniyet 
sqçlunun mahkftmiyet.t1e neticelen - Müdürlüğünde 
m~tir. Şehrlmlzde bulunan Trakya Unıu-

J 

Ticaret odasında bir müddetten
beri devam eden ikinci müntehib -
lerin seçimi dün neticelenmiştir. Tüc 
car ve sanayiciler tarafından 40 ve 
Ticaret Vekaleti tarafından da 20 

Nancy Kelly bugün 18 yaşındadır ve 
san'at vadisinde henüz kendisinden 

beklenilenin yarısını vermemiştir 
Bugün Hilivudda herkesi kendisin-

den bahsettiren bo on sekiz yaşında. r 
tueminin blO olmak üzere 60 ikinci mtintehib se- ki güzel yıldız, sinema 

çilmi~tir. Ikinci müntehibler bugün de yabancısı değildir. 
15 de toplanarak aralarındım 30 ki- Nancy Kelli şimdiye kadnr tam elll 
§İyi oda meclisi azalığına seçecek- beş film çevirmiştir. Bu tilmler me -
lerdir. yanında geçen sene şehrimizde tema. 

Bu seneki intihabda oda meclisi şn eyledig-lmiz dunndalı kndınlar.ıı 
azalığına seçilecek zcvat arasında ı ~sevimli haydud• filmleri de vardır. 
ihracatçı, itbaliitçı, maliye, sanayi 1 Çevirmiş olduğu elli beş filmden el
ve sigortac~larla .~o~~ zü~relcri~. tem- l l: ik~ sessiz olarak çevrilmiŞtir. o. va
sil adedlenne buyuk dıkkat goste - klt Nancy Kelly henüz Shırley 
rilmiştir. Oda meclisi azalığına bu 'ı Templc ynşındn küçük bir kız idi. Za
sene 9 sanayici seçilecektir. Geçen manında, Gloria Swanson sinema 
seneki oda meclisinde 7 azaları o- dünyasına hAkim bulunuyordu. 
lan sanayicilerin bu ~uret!e d ah~ ge-ı . 192~. sen_eslnde henüz pek küçük i -
niş bir şekilde temsıl cdıll'T'elen a - dı. Kuçücuk yaşından :Itibaren tUm 
Iaka ile karşılanmıştır. Bu vaziyet çevirmeğc başlamış olan Nancy Kelly 
üzerine sanayicilerin ayrıca bir sa- bir aktör ailesine mensubdur. Henüz 
nayi odası meclisi tesisi hakkındaki üç yaşında. iken annesile beraber ço
cs.ki projelerinin tahakkukuna lü - cuk piyesleri temsil ederdi. 
zum kalmıyacağı anlaşılmaktadır. Günün birinde annesile birlikte 

-- - Lonı; :I.slhnd'dn .Parnmuntıı stüdyo • 

Tramvay basa w ak 'arm1'a 
seyahat eden 46 yo ·cu 

ceza'andırt~dı 

larını gezerken sahne vazıının nnzan 
dikkatini clbeyledi. Sahne vazıı tesa
dü!en, o sıralo.rda sahnede haklkJ bir 
surette ağlayacak küçük bir kız çocu
ğu arıyordu. 

Hemen annesi ile namına olara k 
Emniyet 6 ncı şube memurlnn, mukavelename imzn edUdi. İlk çevır

dün de belediye niz:ımlaTına aykırı miş olduğu fllmlerden itibaren, en 
harekette bulunanları:ı takib ve fazla pnro. getiren sinema san'atkfl.n 
kontrolianna devam etmişlerdir. Bu unvanını kazandı. , 
kontrol neticesinde, 28 şoförün muh Bir müddet sonrn, bir güzellik m'lı-~ 
telif seyrüaefer nizamlarına aykm sabaknsı tertib edilmişti. Bu müsabs
harekette bulundukları tesbit edi kayn iŞtirak eden küçücük kız, •At -
lerek, haklarında takibata başlan - Jantik sahllinin en küçük gtizcl kızı. 
mı"tır. Diğer tarıaftan, hareket ha- il{m edildi. Nancy Kclly . 

linde bulunan tramyh~la;t ~~Yk~ Bu .sıfatı ve blıinciliğl kazandık -1 ~ahseytinın kuvvetuu tebaruz ettır~' 
ve basamaklard? seya e en 1 ı tan sonra bütün ticarethı:ıneler iiO.n- Film kumpanyası ona büyuk roU 
·d n de birer lı ra para cezası n ın- .. çıtl 

oı e ları için onu kapışmak uzere ndeta verrneğe başladılar. Hattı\ onun ı di• 
mıştır. birbirlerile rekabete giriştiler. hususi piycsler ve .senaryolar yazı! , 

BUhnssa balık yağı ilanı ile talk Yeni bir sinema san'atk5.rı olma , 
Eczacı Hasan beraet etti pudrası nanında rot.ograrı muvaua _ sına rağmen ram kumpanyası, (ıtı:ı .. 
s enelerdenberi itriynt ve müstnh - kiyet kazandı. nadlı kadınlar) 1ilminde ona conS 

zarat sahasında Avrupal bir surette Mecmualıır fot.o~rafından kap:ık re tance Bennett ve Alice Fnye gibi b~ 
çalışarak kendini ecnebt memleket _ slmlerJ yapıyorlardı. Fakat günler ce- yük yıldızlar rrasındn büyük bir 
lerde dahi tanıtan eczacı Hasanın blı' çiyor ve ikl kız ve bir erkek kardeşi. verdi. 
buçuk sene evvel Bnbçekapısındakl le günden güne btiyüyorlıırdı. Bu fllmde Constnnce Bennett ~ 
depo ve fabrikasının ya.nmnsından Husus1 surette din dersleri ve hesab ruru, Alce Faye aç gözlülü~ü t t~ 
mütevcllid ikinci a~rceza mahkeme- dersleri alıyordu. ediyorlardı. Nancy Kclly de şef~11 
sinde cereyan etmekte bulunan mu- Y~şı iler:ediği Y~~~ ar:~ her .~e~ inklsarı hayali, ölü~d?,n çok ~:ıf .. 
hakemesinin sona erdi~i ve masumi.. bUdıği vakıt ellerının buyuk, rengının kuvvetli olan aşkı büyuk bir ınu'ıı 
yetinin tezahürile beraet etti~! mE'm- pürüzlü, çehre.sinin zarif olmadığını takiyet lle temsil eyledi. 
nunlyetle haber alınmıştır. farketti ve 'böylece halk huzuruna çık On yedi yaşında böyle bir roıdt 

maktan ~ radyoya intisabı tercih ey tıım manasile muvaffak oıma.sı ptı 

Dünyanın en meşhur yıldızı 

DEANNA 
DURBİNlin 

en son ve en rüzel filmi 

iLK AŞKI 
dün akşam 

R 
Sinemasında 

emsalsiz bir muvalfakiyet ka
zaıını.uı ve bütün ~eyircileri 

p.şyet.miştir. 

Jedi. HiQ olmazsa kimse kendisini gör- büyük bir muvn!laklyet idi! . 
mezdi! Sesi de hayli güzel di. Bugün Holivudda Nancy KellY'rıiP 

Amerika radyosu onu angaje etti. piyasası yüksektir. Ondan sık sık b~~ 
Amerikan çocukları onu her akşam sedilir her müsamereye her zıyıı! 
rndyodn dinlemekten pek büyük haz ça~ırıİır. ' 
duydular. Tyro p 'b" bü ilk ..,,. sıı:ı ' . ne ower gı ı y uu , 
Bır taraftan radyoda çalışırken di- tka to 1 k eçuıncl' 

Aer taraftan da şahsiyetını tebarilz et ~ di r ona par ner 0 ara s 

tir~ek için u~ra.şıyordu. e M~·nsub bulundu~u film kUJllPıınt; 
Işte bu suretle on altı yaşına var - w•k "h ı· d d u rııil 

h • • yası a u cı e ın en e on 
dı. Adamakıllı guzelleşmış ıdi. Çevik iz1 d k kt d 
b. h d l'k idl Uf k h k cav er en oruma a ır. ~ 
ır ı vucu e ;na .:.r 1~ a ğ çe .. r~ u~ Nancy Kelly bugün henfiz on seııY 

s~r :n v~te ~-e sa' gozu so yaşındadır. O, daha san'atındaki tif• 
g_bzl nağe nd bin ıbr~ı .. çukkurldi~ı kEaJmçmış bUiyetlni trun mfina.sile verıneıtl;ş fl' 
g, zı. 11 raz uyuce · a- İstikball parlaktır. Şimdiden ll' 
cık kemıklerl çok kabarık duruyordu. d 1 lm '"*ftd 

F .. t b h h . tl rl o gun para a a ....... ır. ııtll 
a ... a onun u çe re ususıye e P k k b" ıl."d b"" ük sine 

b Ak· ıft f zl ll e ya ın ır w e uy ııı· iltt. ıs .sempat..,.inl n as e arttırdı. ldızl h h . . geride 
h . yı arının emen epsını .. w 

Meş ur muharrır Gertrude Law - k ğı k tl t h . e"'',llle" .. ra nca uvve e n mın w> rence'sln yazmış olduğu cSuzan ve d. 
Allah. piye.sinde rol alınağa muvaf • il'. 

fak oldu. o.~ 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır

dar, önümuzdeki Cumartesi günü sn_ 
at 17 de Valık.onağında konsolo.slara 
bir çay ziyafet.i verecektir. 

Ba.am birliği azasını davet 
Basın Birllti 1\lınt:ika Ueislijinden: 

A~'lli zamcmda o elvarda bir dfik - mt Müfettişi Gene:rnl KAzım Dirik 
kAnda bir de çantn çaldığı nnla§ılan dün Emniyet Müdürlü~iine gelerek, 
Fevzi her fki suçundan dolayı 15 ay Müdür Muzaffer Akalım ziyaret et -
ıo gün müddeUe hnpse mahlrl\m e- miştir. ~-••o•!Eic.ım••r.-.a:;;•mqbı 
dUmlştir. Sabıkıı.h hırsız mahlrl\mi -

Onu bu piye.ste oynarken gören Foks 
f"ılm kumpanyasının müdürü çok be
~endi ve derhal onunla bir muka ve
le imzaladı. 

----------------------~~f 
Kömür ihtikan yapıyoı•·· d,. 

Şehrimlzde bulunan Matbuat U -
muın Mudurü Bay Selim S:ı.rper §e_ 
refi-ıe bir çay tertib edilmiştir. 

Bu toplantı mesleki ha.sbıhallerde 
bulunmağa da fırsat vereceğinden bü
tün birlik azasının bugün saat 15 de 
mıntnk.a merkezine gelmeleriul rica 
ederiz. 

yetini ikmal ettt'kten sonra 15 o.y 10 Kömürden zehirlenen aile 
gün de emniyeti umumiyc nezareti Tophanede, Necatibey caddesinde 
altında bulundunılacaktır. 213 numaralı evde oturan Şevkinin 

Belediye Sıhhnt Müdürlüğü, has karısı Mfinire, kızı Vedia ve oğlu Se
ta nakliye otomobillerinden birjni Um, dün odalannda yaktıkları mnn
Tophımecie bulundurma~n Jı'.arar ver_ gal kömürlinden zehirienmişlerdir. 
miştir. Bu otomobil husu,c;i eşhnsa aıd MUnlre, Vedia ve Selim tedavi edilmek 
hasto. nakliye t.,ıerini taksi ücreti a - üzere Beyo~lu hastansine kaldınlm~ 
larnk görecektir. lardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Okuyucu şikfiyetJeri 

arasında bır tanesı gozü_ 
me il ti. 

... Şehrimizdeki soba 
borulannın ekserisi faz
la ckurumıı yı:ıptıgı ıÇin ... 

... Gelip geçenlerin üst.. 
lerLlli berbad ediyorm\19 .. 

Hasan bey - Soba bo
rularının kurum yapma
ları kndar tabii birşey o _ 

Bugiiıı matinelerden Itibaren 
Kadıköy 

o RA 
sinemasında 

SHiRLEY TEMPLE'nin 
en güzel filmi 

SO KA< KlZI 
Aynca: 

BARBAR OS 
devrinde 

V EN EDI K 

POLA NEGRİ 
nin bir şaJıeseri 

MA AM 
ov Ri 

GUSTAVE FLAUBERT'i 

Holivudda sinema mensubları, mat
buat azaları günlerce, hartalarca o -
nunla meşgul oldular. 

Çok zeki blr kızdı. Gazetecilere il • 
tifatJa.rmı Jılç esirgemedi. Onları ken
dine büyük dost tclt\kki ediyordu. 

Gazetelere vermiŞ old~u beyanat 

Beykozda, Yalıköyünde çayır c~ıJ" 
desinde 94 numaralı dük.kandn 1 r111 
kallık .,e kömürcillük ynpan 53 !!rtl' 
dükkfı.nında mevcud mangal tô:tl s~" 
nü muayyen nnrktan fazla r.atJ1l t,t$' 
tığı mahalli zabıtası tnra1ındııtı 1'~ 
bit edilerek hakkmda zabı~ vıı~'ıııod 
tutulmuştur. Safer, dün mnhı:ıl~ 
deiumumUit;ine teslım edilnıiştı~ 

Istanbul sayın halkına : Açık davetiye 
Şehuı.deiJ.ı.şı 

Çe -Fe 
sinema.l.a.rmda ayıti 7.a.mandıı is tan bıa da Uk defa olarak hiss1, 

lLhliiki, clna.i büyük süper lilm 

G .. NAHSIZ KATi LE (Türkçe) 

SILVİA SIDNEY - HENRt FONDA'nııi 
en büyük eserleri. 

Progrnma Uiivet.eıı 

FERAH 'da 
MASKELI 12 LER 

1ilminin kahramanı BİL ELİOT 
. un emsalsiz eseri. 

TEKSAS KANUN 

Çemberi i taş ·dıı 
ESRARENGIZ 

KARDEŞLERIN 
KÖ 
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•• Amerikada 
sabotaj~ara karşi 
mücadele açıldl un 

1 Hldi.eler Karp.aıada _, 

iKÖNCÖ MEVKÖ 
Gangsterleri yıldıran 

meşhur zabıta 
nıemuru iş başında 

Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 
arasında neler gördüm ? 

Röportajı yapan · Nusret Safa Coşkun 

tdgar Huverin ortadan ka1dmhlı 
~ pnpter DilliDcer 

-3-
Çıkan kısımların hül&aan 
Arkadaşımız, Coph(ıncde scrse • 

Tilerin barındığı haşerat yuvalarım 
dolaşmakta,~isiae sabık biT ge-· 
ce hırsızı. refakHt etmektediT.! 
Şimdi, bir sabnhçı kahwsinde tıe ı · 
kQpuklann arcuındc:d :rlar. Kahve ·ı 
ci ile bir seneri ara..""ında kat>ga vu
kubtdmuqtur. Arkadaşo..mız bu kav
gayı hikaye ediyor: 

Kahveci de yamandı hani.. par-ı 
maklarını ye)eğinin cebine aokm~ 
meydnn okuyan bir tavırla bu ki-l 
bar ( 1) mü~terilerine bakıyordu. 

İtham edilen sereeri ayağa k~ı~lk
mı,U; kahveeiye ağır bir küfür savu

:Sırleşik Amerikada yeni bir zabıta, nırak: 
~kılrıtı vtieude getirilmiştir. Bu te-1 • - Bir külüııtür kahve açtım di
k.nrı.ta cSabotage Guardsn adı veril - ye, adam mı oldum sanıyorsun. Biaıe 
blinir. Bu teşkilat merunıbla.rı. sonl de mn Senin ne mal olduğunu bu
tılınauıaron Birle_şlk .Ame:rikad:ı mik- ıoada bilınİyen nr mı) dedi. 
\aıı artan ve efktın umumiyeyi en • Kahveeinin ayranı fen kabar-
~enc:liren fabrika, petrol depolaı:ı. mlftı: 
harb gemileri yangınlarma ınt.ni ol - - Ceneni tutl diye bağırdı. 

rini şi~liyenler de olur. Yaman us
turac.ılar vardır. 

- Usturacı ne demek} 
bıak]a mrtıı:eııeıtırler. Kavga büyüyor 
. Bırlcşik Amerika hilkfuneti, bu te§.. 

~ltın başına .Amerikanın meışhur za.. Üçü de bindi gibi kabarm~thrdı. 

- En tehlikeli serseri buolardır. 

- Dedijin gibi .• 
- Niçin te:kaüd oldu) Tah-

didi &inne mi tnbi tuttunuz) 
- Hayır, sinire filan tutulmadı. 

«S. S. S.» sinemn~ı henüz yenı 
in§a edilmişti. Cıcır gıcır bir yapı 
idi. Makineleri yepyeni konulmuştu. 
Sataalı bir kütnd resmi yapıldı da
vetli gazetecilere, belediye erkanına 
gösterildi: 

- Üç sıra hususi mevki ayırdık .. 
geriye kalan elli sıranın yirmi beşi 
birinci, yirmi beşi ikinci mevkidir. 
Birinci mevkile ikinci mevki koltuk-
lar rahatlık itibarile farksızdırlar. 
Hepsi maroken döşenmi~ir. 

* Küşad resmi yapıldığı günün 
ikinci ayında ayni sinemaya gidenler 
gördüler: 

Yirmi beş sıra hususi mevki ola
rak aynlmı,tı. Onlann önündeki 
yirmi beş ıııra, birinci mevki olmul
tu. En önde üç sıra kalmıştı ki ••. 
İkinci mevki denilen yer orasıydı. 

* S. S. S. sinemasına küşnd resmin-
den dört ~y sonrn giden bir sinema 
ııeyircisi gişeye yaklaştı: 

- Bana ilcinci mevki bir bilet 
veriniz. 

Gişeddci boyalı matmazel istek
siz isteksiz elini, elini sürmek iste
mediği bir bilet karneığne uzattı. 

-Al. .. 
Bileti verdi. Bileti alan sinema 

kapısına doğru ilerledi. 
- İkinci mevki •.• 
- Ön tarafıa geçin. 
Ikinci mevki bilet ellinde ön ta

rafa geçti. Koltukların öııünde tah· 
ta bir sıra vardı. 

- Ben nereye oturayım) 
Onu oraya getiren, tahta ııırada

kil~re ~aktı: 

- Biraz ıııkışsanıza, bu ndama 
da yer açın. 

Tahta ıııradakiler sıkı~tılar, ona 
da bir yer açtılar. 

- Ikinci mevki yalnız bu sıra 
mı) 

Onu oraya getiren, istihfafla süz. 
dükten sonra: 

-Ya neresi olacak, dedi, bütün 
ııinema mı).. Nerede bu bolluk. 

* - S. S. S. aineması, hangi sine
madır? 

Diye aoracaksınız, siz soracaka
nız amma, ben de size ııoracağnn 1 

- Hangi sinema değildir ki~ •• 

0 tfJW..t dJu.liUi. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? 1 -
Babil kulesi uçan ilk 

. 
ın s aa 

ı ta feflerinden Edgar Hoover'i getir- Et raftan: 
llı!ftir. - Yapmayını. etmeyin! 

Pantalonlarının ön kısmınclft wtura 
taşırlar. En küçii'k bir meselede çek
ti mi ya kulak koparır, yahud burun 
uçururlar. Çaktırmadan kapının sa
ğında oturan ceketsiz herife bak. 
Meşhur usturacılardan biridir. Fa
kat polis aklını başın:ı devıirttiği 
için şimdi biraz akıllandı. Yaman 
da yankesicidir. 

Tu rp gibi adamdır. Kendi bıraktı .. 
baktı başa çıkmıyor, çekildi mes
lekten. Hazır yiyor şimdi) 

- Demek epey dünyalık 
nıltmuştu) 

doğ- Meşhur Babil 
kulesinin yük- ı 

Uçurtmay:a 
Uçurtma ile 

havaya ilk u
çan insan yet-

-· 
tdgar Hoover, ııSeeret 8enice• §e- Diyenler oldu ise de, bu ııülc:Une-

tı li'ranek Viison ııe teşnlti mesaide te davet ediş, ara bulmaktan ziyade 
~unacnktır. am~ lozıştıracak:. mahiyetteydi. Ni

Bundan on sene evvel Birleşik A _ ~kim istenilen oldu. P~ırayı aldığı 
tlıerıka zabıtası, gangster Te Kid~ iddia edilen, sandalyayı yakalayın
~'lerin fnaliycUerine bir sed çek _ ca ~vecinin uzerine yürüdü. Kah-

ete nıuvaftak olamaml,ftı. vecı de ocaktan maşayı kaptı. Ka-
au Vazlyet karf13lllda adiiye nazı.ı:ı p1§1yor)ardı. 

llı~thur Franck Mnrply EXtgar Hoo _ - Aman, dedim, biz Çlkalım. 
~tr·ı nemine davet ed~relı: ona zabı.. Şimdi bir gürültü kopacak, poli. 

teşkllfl.tını ıslfıh vazifesini tevdi ey- gelecek. 
1tıtıiş ldl Benim korkum, hep beraber ka-
~ · rakola ııürüklenmektendi. Hem i1 
~ ar Koover zabıta te~kilitı hak- kalacak, h~m de karakoldn benim 
)Ql'd a husust fikirlere sahib bu1'!1nu - niçin o kahvede bulunduğum soru· 

'tıJ. u. . . lncnk, belki de bu lşe devamıma 
~ Car Koover sırf kuvvete istinad mfuı olun.ncaktı. Hele bir de üstüm 
t~rı Zabıta memurlan ile iktıfa ey - arattınhrsa cıeslahai m«>.mnuaQ taşı
Gıı errıek prensibini müdafaıı ediyor- maktan ba~ma iş gelecekti. 
o Rehberim omuzuma vurdu: 

t~r ayrıl zamanda atletik, zeki ve - Otur rahatına bak. Merak et-
lııeııı nıem~.rlar _nradı. Aradığı bu me, bir şey olmaz. 
'llııı Urlan univel'Bıte mezunlım n ra.. Nasıl·olmazdı) Sıkı bir kapışma
~ a buldu. Bu üniversite mezunlan da ne sandnlya, ne masa. ne tezgah 
l! <G. Men)leri ~kil eylediler. k:alacak, kahve Libya'ya döne-

~ı. ~lann sayısı bidayette on seldz cekti. Hayret, lıahvedek.ilerden bir 
~ de edilen neticeler ümid verdi - ~ bile yerinden kımıldamnmı~h. 

<l en adeelleri fazlalattınldı. Arkadaşları şakalaşıyorlarmış gibi 
"ıerı l.len'lerin faaliyeUeri Btrleşik A- kayıdııızdılar. Içlerinde ba~ını çevirip 
Ct kanın her tarafına te§mll edil - bakmıyanlar dahi vardı. 

llQ. Ka'lweci ile serseri karşı karşıya 
' 1eıvik Amerikanın kırk sekiz hü - geldikleri zaman, ibikleri kızarmış 
Cur etten müteşekkil oldutu malftm- iki horoz hiddetile birbirlerini, so
~"ırı.' ~u kırk sekiz bükflmetin her bl- luyarak seyrettiler. 
ıı~~endine mahsus zabıtası, ka - Kahveci: 
t bir • .. ~tilaUa.rı vardır. Herhan- - Haydi dedi, ba~mı belaya 
~~t{l hukft.met zabıta memur\1, diğer 50knıa, defol şuradan. Bir daha 
tıllıi ~et hududu ~de bir müe- giremeuin buraya .. 
G~i)Q klb eylemek salfthıyetine malilt Bu tdıdid tesirini göstermişti. 
)ttıe 1

• Bu yüzden Amerikada cinll - Beriki yere dudağının kenanndan, 
Get ı: ÇohJıyor Te canHer uzun müd dilini şaklatarak bir tükrük attı .. cc-
~ klbden kurtuluyorlardL ketini omuzuna çekerek yerine 

tıı Q ar Hoover'in tesiıs eylemiş oldu.. döndü: 
IÇIQ b - Men'ler teşkilltı mensubları - Bunu yanına bırakmam senin 1 

Serserilik şubeleri 
Sizde ldaç çeşid meslek var) 

- Çoook.. istemediğin kadar. 
Baota gelenleri sayayı m: Y nnkesi
cilik, bnbncım, değirmencilik, kesi
cilik, çnrpıcılık, söğü.şcülük, kaldı
nmcılık, knrmaynolac.ılık, knpknç, 
askıeılık, muslukculuk, tımnkcılık, 
do1nndırıcılık, §antajeılık, memur 
aüsii vermek, manitadık, zarfcılık. 
dızdızcılık, pnpelcilik. kaçakcılık ... 

- Epey fUbeniz varmış yahu .. 
- Ne diyorsun ağabey~m. 

daha da neler var. Meslekten yetil
me, ne ustaları vardır bu işlerin .• 
ka~la göı arasında dünynnın anasını 
aa tar lar. 

- En karlısı 'hangisiclir. 
- l~e göre değişir. Uıkin para 

getireni kaçakçılıktır. 
- Ne kaçakçılığı) 
- Esrar, eroin .. daima en karlı 

i~ bunlan satmaktır. 
-Güç müdür) 
- Kurlı amma, gÜçtür ~te .. po-

lis göz ıaçtırmaz. En çok bu 
işin ar'kiıı.sını kovalar, aman vermez. 

- Buna rağmen nasıl yapıyol'
lar) 

- Karlı i, ağabeyciğim, yapma
sında ne baltetsin, nasıl geçinsin} 
Namuslu yerde i~ '\·ennezler. Her 
yerden kovarlar. Ötesi var mı, sa
bılcalı iste .. ne yapacak? Ya hırsız
lık, ya kaçakçılık ... 

Bir karmanyolaca 
mutekaidi 

- Meteliği yoktur. Karısı kaza· 
nır, bu yer. 

Biz lafın bu noktasına gelinciye 
kadar da, sabık karmanyolacı, ma
anlam aşinnlık ede ede yakınımıza 
gelmişti. 

Arknda~ıma selam verdi. Bana 
hissettirmemeğe çalışarak ta, «bu 
kim) l.:o manasma gelen bir işaret 
çaktı. 

Rehberim de orm çaktıımadan 
bana gözile «'konuşalım bununin h> 
işaretini verdikten sonra, yanındaki 
sandalyayı çekti: 

- Otur bakalım şöyle . epeydir 
görünmüyorsun 1 

Kannnnyolacı müteknidi, kula
ğının ar~asından indirdiğı sigarayı 
benimkinden ateşlerken kalın. ayı 
bomurtnsunu andıran bir sesle ce
vab verdi: 

- Bizimkile başım belada. Sen 
n,asılsm 1 Dalgalar iyi dönüyor mu 
bari) 

Bu suale bizim rehberin canı sı
kılmışa benziyordu. Araya laf aok
tu: 

- Gene kavga mı ettiniz) 
- Bırak onıspuyu, bugÜnlerde 

az getiriyor. 

Sabık karmanyoracmm 
kar.sa 

l~ler fena mı gidiyor) 
Yok be canım.. işler her za

mankinden daha düzgün. 
Rehberim, konuşulanlardan bir 

şey anlamayacağıını düşünerek bana 
izah etmek lüzumunu duydu: 

-Demin ııöyledim ya, karısı ça-
lı§ır .. fakat az getiriyormuş eline.. 

Sordum: 

te il~_u dahDi hudnd teşkillitı, za.blta Kahveci ocak başında, o mnııa-
ll;"Yiş bakunından tcvhid edildi. dan bir hayli sövüştüler. Nihayet Biz koAU§Urken kapı aralanmış. 

Cı .., saYede zabıta faaliyetini arttır- «dalga» gençlerden biri: içeri iri yan ııaçı, sakalı uzamı§ ptıt· 

- Fabrikada filan mı çalışıyor;ı 
Sabık karmanyolac:ı gözleıini de-

vire dev.ire yüzüme baktı. Amma 
ne bakış. Insanın ödü k:>par. •tr•ıe Iyi neticeler aldı. Edgar Hoo - - Eyt ulan, ııizi mi dinliyeceğiz. lak gözlü bir kopuk girmi§ti. 

~r-~ bürosunda bulurum büyfık blr Kesin sesinizi! Rehberim: O hırıltılı sesile, paylar gibi cevab 
verdi: ~ı'~ Üzerinde zabıta teşkllA..tınm Diye bağırdı. Onlar da anlaşılan - Bu rnütekaiddirl 

~~~ilc. Amerika arazisi dabnindeki bu ihtan belcliyorlaemı ki, sustu lar. Dedi. - Karımın <ıfavrikaıı da filan 
ne işi var. Ben öyle yere göndermern lt,ı ıyet; eünü gününe takib eıtflmet.. Birıaz sonra da kahveci kavga ettiği - Ne mütckaidi) ı'di. 

h-. kopuiun öniine çay koyuyordu. - Eıılciden karmanyolacı onu .. 
Biı:im reh~r: şimdi bıraktı) 

~ ~e karıı - Bövle ıtıevler her dakika olUT,. - Ha .. ha anladım. Karmanyo-

Ne iş yapar) 
Calatadadır. 

~atbıtar lioover, gangster'lere tar.şı dedi. Bunlar adi vak·alar .. birbirle- laeı mütekaidi .. 

~ b~at vasıtasile müthiş bir hücum- .SOn Poota.nın edeb1 romanı: 41 

(DeTlLRU S ncı sayfada.) 

11~ undu. 
~ıı buçuk milyon okuyucusu bulu.. 
~lııtiSaturday Evening Pooto gaze -
~e haydudlann, ve haydudlufun 

:tt llü bildiriDeğe ve cinayetin sa -

11 bir fayda temin eylemediğini 
~b er ne isbata u~tı. 

Aski o 
Oynanmazl 

bcbi: Bir tabanca hikayesi .• mel'un 
tabancal 

- lşittin mi) Dışarıda hir ayak 
ııesi var. Galiba !lirisi geldi; gidip 
ba\ahm mı) 

Meziyet düşüneeli bir tavırJn ye
rinden kalktı. 

arada bir Dillinger vak'ası zu -
~)'leıniş idi. Bu vak'ıı. sayesinde 
lt_-· arttı. 

- Ne oluyorsun Meziyet) Bu
gün tembeniğin üstünde. 

Nakledf!n : Muaz.z.f!z. T ahs:n Berhand - Diişünüyonım. beU~i de krnli-
1'a~lan adam denilen bu caninin - Nesrin hastabakıcı.. bu ağır 
M ~tti bir vazife doğrusu. • Qoı.. ne nfbayet verrneğe azmcyle-

QIII. <:etin bir mucadele vukna Jiıel- -Ya Halide hanım? Onu hesa-
~ ~ men'lerin ağları bu haydu _ ba katmıyor musun? Hastanede oğ
"~ıtı~fında gittıkço darabyordu. lunun yanından bir aaat bile aynl
~t l!r'ın etrafındaki aveıwıi birer mamış. 

)~~~ll'ııılendl. Bu suretle gizleDdiği - Bu müddet zarfında Nesrin 
h...~b <:ıkncağı umuldu. ne yapmıt? 
~ıı;es ni değiştirmek saye.'>indel - Bu ııususta tafsilat atama· 

'~':tr ~r bır müddet daha knçmağa dnn. Annerne bunlan anlatan ha· 
~ ta\ oldu. Çehresini jadU eyle _ nım. Selim beyin evlenmesinin an
~rı bir operatöre muracaat er- nesini pek memnun etmediğini söy
ae burnunu ve çehresinın şekil- lemiş. Hatta, Halicle hanım mkahın 
.:.!_•nirtnıış idi. yapılmaması için çok uğJllJ!flt~. Ştı 
~Oir de para etmemJ.ıti. HuAi de ortabittan yok oldu aitti. 

Nkıcı... Ister misin seyahatte de çe zorla eve girdiğimizden memnun 
Nesrini Tab at bırakmasın? kalmadı. 

- Nesrin işini uyduracak; me- - Bilnlcis, onun bizi göıünee so-
rak ~tme .•. Sen timdiye kadar Nee- vineceğine eminim. Böyle bir günde 
rinin istediğini yapmayac bir insana dostlann gelmesi tabü bir hareket 
rasladın mı) değil midir) Hem biz Mediha ha

- F'ılhakika öyle amma o ;nsan- nıma niçin kraliçe i&mini takbk) 
lann hiç biri bir kaynan:ı de~ildi. Onun asil tavırları, daima mütebes
Maliim ya, kaynanaLu insanlığın sim yüzü, mağrur gibi görünen gü
bir batka faıcilesindendirler. Bu hu- zel başının mütevazı ve sevimli ma· 
susta ne düşündüğünü Nesrine so- nası için değil mi) O halde, öyle bir 
ranz. Ha, aklımda iken aöyliyeyim: hanımefendinin, velevki bizim ziya-
Nesrini tebrik edecek miyiz) retimizden m~mnun olmasa bile. bu-

- Tabii. nu izhar etmiyeceği şüphesizdir. 
- Düğün için ne güzel esvablar Iki arkada, karfl karşıya böyle 

dilctinn~tik. Tokadıyan ııalonların~ konustnlal'ken kapı açıldı, Mcdiha 
.... cl. • ..:... ....ı.cı· 

,_._~ ~ -;-' Ve • ""~'ra 
dev,. 4ralb ll.ltnlt/f 

4
n.r<t. 

lılfllı Eri~ 

sekliğ.i Nevyork
taki Building 
Arnpir Stad'ın 

yarısı 

dı. 

Jf 

lik bisiklet nas1lda 
Ilk bisiklet 

181 8 senesinde 
Amerikada Bes
tonda icad edil
miştir. Fa'kat a -
yağı yere sür -
rnek suretile yürütüldüğü 
bet görmemi§tir. 

için, rağ-

miş kilo sık
Ietinde .idi. U-
çurtma ipinin 
erhıtiği yük
sekliğ~ kadar 
yükselmişti • 

Fakat birden
bire çıkan 
rüzgfır uçurt
mayı yere dü
şürünce o da 
yere düşmüş
tü. Fakat ka
za ölüme se
bebiyet ver· 
medi. Çünkü 
bu yetmiş kiloluk bu insan, bir man 
kenden bhşkn bir §eY değildi. '-------------,---.... ·······-··-·--··--. ... -.. .... _ 

~~~ 
Okuyucularlma cevabiarim 

At••• 

İzmirde Bay Repda: 
Yaş ilerlemesinin insan üzerinde 

ahlaki tesirleri olur. Bir kızın yaşı 
ilerledikçe annesine bcnzemeııini 
manevi cihetlerden gayri gerçi yüz 
hatlann~ da bulmak mümkündür. 
F a'kat bu benzeyi~ yalnız hatlarda, 
buruşulduklardadır. Bugün güzel o
lan bir genç kızın annesi çirkinse bir 
miaalle, kızın mütenMih bir burnu 
var da annesinin burnu çirkinse, ya
şı ilerledikçe genç kızın burnunun 
şekli değişip annesıoın bumuna 
benzernez. Yat bütün insan yüzle -
rinde çizgiler. buruşukluklar husule 
getirir ki, bunun onune geçmek 
mümkün olmaz, fakat erkekler için 
de ayni §ey variddir. Siz meseleyi 
fazla izam etmiş.siniz. lzdivaçtpn 
vazgeçmeniz doğru olmaz. 

* lzmirde Ş. D. oğlu: 
O gençle evlenıneniz ahlaki ba

lomdan doğru değildir. Hem o, hem 
siz birbirinizle evlenmek arzu et -

aldık ve onu kucaklamak için l:oşa 
koşa geldik. Dündenberi şaşkın gi
biyiz. 

Bunu ev sahibine doğru bir adım 
ilerliyerek Sacide söylemişti. Medi
ha hanım iki genç kıza şefkatle 
baktı. 

-Çok teşekkiir ederim yavrula
rım amma maalesef Nesrin kimseyi 
görmek istemiyor. 

- Bir haftıt evvel gelmiş olsay
dık, bizi kabul etmerneğe Ner.inin 
hakkı olurdu ammn artık çok şükür 
Selim ölüm t,hlıkesini atlRttı: hem 
eminim ki o ((kimseyı görmek iste
miyorum• dediği zaman Sacide ile 
Meziyeti kastetmemişti. Bizi görrnek 
istememesine imkan olamaz. Mut
laka bm bekliyor, ~eleceğimizi tah
min ediyordu ve buna memnun ola
caktır. Bana inanınız hanımdendi. 

Mediha hanım bu sevimli genç 
kızlan kapı dışarı etmek cesaretini 
kendinde bulamadı. Kim bilir, belki 
de Nesrin bu en samimi dostlarını 
gönnekten memnun kalır, bu ziya-

mekle kabahatlisiniz. Mademki ııiz· 
den evvel, sizin ya.kınınızın talibf 
idi. Ve kısmet değilmiş olmamıf. 
Fakat yarm aileniz içine girdiği ze-
man eski hatıralar cnnlanacak, aik 
arasında bir tatsızlık meydana ge • 
lecektir. Tavsiyem ondan vazgeç • 
rneniz ve seveeeğiniE diğer birile e\'4 
lenmenizdir. 

* Bay M. Cümhura: 
Hayatı. ve ctrafınızı iyi ve güzel 

görmiye çalışın ... Her şeyi fena gö-
renler hayatı kendilerine ve kendi 
yakınlanna zehir ederler. Yılhap 

için size tavsiyem şudur: Size yakın 
olana karşı sevgi ve yakınlık göste
rin, onu iyi görmiyc, onun kusur • 
Inn varsa, o kusurları kendine belli 
etmeden tashih etmiye bakın. Dün
yada kusursuz insan olmaz, onun 
kusurlannı görünmez hale getirmek 
sizin vazifenizdir. 

TEYZE 

Nesrin kendi ya§tndnki ahbablarile 
daha serbestçe konuşacaktı. 

- Pekala, oturup bekleyiniz ço
cuklanm. Fakat şayed Nesrin sinirli 
olur, eve asık 8\lratla gelirse kan~ 
mam. Maamnfih ne de olsa sizi gör
düğü için memnun knlacnğına emi-
nim. Bu çiçekleri ııiz mi getirdin~ 

- Evet efendim. Selimin kurtu
ln~unu tes'id için bayram ynpıyo
ruz. 

Mediha hanım meyus bir sesle: 
- Bayram yapıyoruz, diye tek._ 

rar etti. Gözleri dolmuşhı. Sacide 
bunu görünce bir kelime ilave etm&o 
den önüne baktı, fakat Meziyet bJr 
şey anlamamıştı. Sordu: 

- Bu faciaya ve sonraki heye
canlara Neuin nasıl tahammül ettit 

- Onun maddeten çok muka;e
metli olduğunu bilirsiniz. Ma~ 
çok sarsıldı, ndetd durgunlaştı. Nt 
kadar deği~tiğini göreceksiniz. H~ 
eski Nesrin değildir . 

- Zavallı Ne.ıırin ... 
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Almanlar ve ıngilizler 
yeni mal alıyorlar 

İzmir, (Hususi) - Cümrük ve 
İnhısarlar Vekaletinden lm1ir eüm
riıkleri ba müdü~lüğüııc bildin1diği
ne göre İngiliz • ct korporaayona 
tarafınd.an memlcı..etimzidcn 5 bin 
ton kuru incir. 5 bin ton kuru özüm, 
12 ton küspe ve 1 ~ ton kuru kayısı 
satın alınacak ve mukabilinde İngi
liz lirası sahasırta dahil memleket
lerden mu.Lııre.lif ithalat eşyası getir
tilecektir. Takas suretile ihraç ve 
ithal edilecek btı mailann muıundit
tı taka! limited §irketi tarafından 
yapılacağından mal ithal ve ibıaet 
""tenildiği zaman bu ~rketten tnhri
ri müsaade istenme!i bildirilm~tir. 

Diğer tarıtftan İzmir palamut ih
raı;atçılar birliği idare heyeti, dün 
birlikler binııı!tnd3 toplanarak 2l 
milyon liralık anlaşmaya dahil 60()' 
bin Jimlık palamutun Almanyaya 
satı ı ve ihracı için ihracat evleri a
ra!!ında tevzi cetvelini hazırlamakla 
me gul olmuştur. Bu liste, Tıcaıet 
Vekilietince tnsdik edildikten sonra 
muteber olacaktır, 

Yedi vilayet' n C. H. P 
kongreleri yaprld1 

SON POSTA 

Bu zengin ormanlardan istifade edilmesi için 
esaslı bir teşkilalın kurulması lazımdır 

-ı 

, 
3 aylık bir yavru feci 

bir şekildeyanarak öldü 

Ödemiıı, (Hususi) - Kazamıza 
b ğlı Kiraz f!abiyeainin Karakoç kö
yünde Ali oğlu 3 aylık Abdullah, 
üzerine atC§ dü§mcsi neticesinde ya
namk ölmüştür. Müddeiumumilik 
tarafından yapılan tahkikata göre, 
Ü1; aylık yavrunun yanarak ölmesi, 
çok feci ~kilde olmuştur. Gece bü
tün cv halkı uyumuş, annesi Abdul
labı kundakhynrak Ü§Ümemesi için 
yanmaktn olan ocağın yakınma ya
tırmıtbr. 

Yavrucuk orada mışıl mışıl uyur
ken ocakta yanan odundan ateııli 
küçük bir parça aıçnyaıtak kundağın 
baş kısmına düşmüş, Abdullahın ba
şını s:ıran bezler tutuşarak yanınağa 
ba~lamı§tır. Ateş ynndıkçı;:ı Abdul-
lnhın alnı da yanmağa başlamış, ni
lınyet yavrucuk feryad etmi,se de 
derin uykuda bulunan anası ve bn-
bnSJ duymamı,lar, ateş genişlemi~, 

' yavrunun yüzü ve başı yanmıştır. 
Bu acıya tahammül edemiyen Ab
dullah ölmüştür. 

~ isUI:esfDden lUr ~önıniq 

Ka§ <HU8ust> _ ıtazamız bir~k Mehmed Yücesan, Avni Erdem, nur- lzmirde iki tüccar ihtikAr 
zensin ormanlarla doludw-. Fakat dai:ll Anttan. Tevfik Serin, Kadri ÖZ- SUÇ'II8 t&Vkl'f 8dt'fdl' 
ba..ıltın ekse:riyet.i. bu oımanlann de - türk, Şülaü Genç, Lflttü Arısan se-
rin1iklerinden ~il, sahil kısımların - çilmlş ve bunlardım Mehmed Yüce • lzmir (Hususi) - lhtikar suçun-

Sivas, Artvin, Çankırı, Kır hri. dan ıstifade etiniye çal!.§maktadırla.r. san başktuılığn. intnıab olunmuştur. d n iki kişi hakkındn takibat yapıt
Zonguldak, Erzincan, Denizli vita - Bununla beraber sahU ormanları ha. VilAyet kongresine delege olarak maktadır. Bunlardan biri Saman is
yet Cumhuriyet Halk Parisi kongre- ıen tam bir ist.lfadeye U\bi tutuhnUJ Antalya barosu reisi K6.zun Aı.o.met kelesi mevkünde büyük Kardiçalı 
leri toplanarak nıznamelerinde bu- değildir, iŞlenDliYe §iddetle muhtaç ve ~d Zaman intlhab olunmuştur. b-anında 8 numaralı baharat ticaret-
lun n meseleleri tetkik eylemişler, btrlunmakteduiar. Spor faaliyeti hanesi sahibi Fransız tebeasmdan 
viliıyet idare heyetlerinin iki yılbk Bu huınıau göz önünde tutan orman Son birkaç senedir mevcudiyetini Nilcola Sirayidir. Beyaz gomeliko -
çalı malanna dair verilen izahah d'm idaresi köylümü.zii dulma ormanla ve Jtaybetmek üzere olan genç.Bt ve spor nun kiloS"Unu üç yüz ve siyahın da 
ll:"mişlerdir. bilhassa köm.üreüHlkle i.ştigalde teşvik ~kiltıtına, bükfunet doktoru elini U- 220 kuruştan satması lazımgeldiği 

Kalabalık halk kütlelerinin din - etmiye ve elinden gelen kolaylığı gOs- zatarak kurtarmış ve bu gençllği faal halde sekiz yüz ve altı yüz kuru§a 
ll"} ici olarak hazır bulwtdukl rı ve termiye, 63kisi gibi fasıla vermeksizin bir vaziyete get.irmi.ş bulunmaktaGır. satmış ve suç üstü tutulmuştur. 
alaka ile takib eylediktleri bu top- devnın etmektedir. Doktorumuz Saltttıattinin Gayretile Diğeri de Mezarlık ba§ında Şen 
1 ntılarda delegeler muhitlerini altı- İzmir vilAyetinin muhtac olduğu gençlerimiz her ay müsamere vermeği soka~·mda dükkanı bulunan İlya oğ
hıdar eden muhtelif mevzular üze- ınangal kömürünü Kaşın temin etti{;i- kararl~tırmı.şlar, iki aydanberı de lu Yuda Politidir. 
rinde temenniler izhar eylemr.ıler nı ve ber hafta diyecek derece 100 - tatbika başlamışlardır. Mitli korunma kanununa aykm 
ve vurd için verimli kararlar almıf- 200 tonluk motör tahmil olunduiiunu Spor alanındaki tenis sahası vo - olarak dükk&.nın senelik kirasına elli 
Ludır. Çok samimi ve ol~un bir ha- yazabilirim. leybole müsaid bir hale itra~ edami.ş lir.ı a.uı yapmııı ve hakkında tu -
' a içinde geçen bu kongre görü1 - İstanbul ve İmıirin barieden ternın ve icabeden noksanlar temine ~ -ı tulan :a~lcikat evrakiyle adliyeye 
mderine, idare heyetleri ve kurul ettikleri bu ihtiyacı Kaş.ın blr derecede lanmı.ştır. .,eriJm~hr. 
dd~gelerinin seçimleri yapılaralıc son önlemiş olması bittabi şa.yanı zikirdir. 
verilmiştir. Kereste bakunından da ayni faali- ( Askerlerimize k1şlek httdiye haz1rhğ1 ) Kongereler bu toplantıları müna- yete ehemmlyet verilmiş bulunniakta 
aibl"tile Partinin hanisi Ebedi Sel dır. 
Atatürkün aziz hatırasını tazimle an 1 Vilayet orman nıüdlirü İh.5an Kop
mııı ve değişmez baııkan Milli Şef artık da~da. a~a~arın dikili çıirüme
İnönüye karşı sarsılmaz ba~lılıkla - lerine mtlsaade etinemeği aım.ederek 
rını teyit ederek Baııvekil rtoktor katiyat ça~ma gelmiş ormanları talip 
R .. fik Sayflam, Parti genel s--kreter- zühur ettikçe ihale suretile satmakta 
liğine tazim telgraflannın gönderil- hem a~açlarm inhiiatınıı. ımanı, ve 
ml"5ini karar altına almıstır. hem de halkımızın işsizl;tine blr sed 

Osmaniyede bir tarla 
yüzünden bir adam 

öldürUldU 
O.:.maniye kazasının Tecirıı nahiye

sı ...... ba~lı Kınnacılı köyünde Durdu 
b u Veli Ali o~lu Musta!ayı öldür -
nıu~tür. Sebeb bır tarla kavgasıdır. 

alatya Ha'kev:nin kır 
koşu su 

Malatya- Dün Malatya 1-J ... lke
\;nin tertib ettiği H 00 metrelik kır 
kotusuna 12 atlet ;ştirak etmiştir. 
Malatya-Elazığ yolu üzerinde karlı 
çnmurlu bir havada yapılan ko
fUVU valimiz bizzat utomobille ta -
kib l"derek atletlerimizi teşci etmi§
tir Bu mü!Bbalı:ada birinciliği Va -
hab Ermım, ikinciliği Osman Y11lnız, 
üçüncülüğü Ali Esen kazanmışlar -
dır. 

iyı derece alan bu atl .. tlerin 
2 7112/1940 da Ankarada yapıla
cak Atatürk koşu1un,, i,tirakleri ka
rarlaştınlmıştır. Takımımız yarın 
Ankaraya hareket edecektir. 

temin eylemektedir. 
Orman idareııinin bu sanıimi ve 

daha teşvik edlci harelteti kazarnnda 
cidden memnuniyet yerıei bir hlıdıse 
olarak kabul edDmişUr. 

Halltımıza kolaylık göstermek 7 C iş 

için kendilerini teşvik eden böyle bir 
idareye teşeklriür etmemek elden gel
memektedir. 

l'tlahsal sah ı 
Kaıamızda bir karış 00, yer bırak

mamak azınile zer'iyata çok önem 
verilmiş bulunmaktadır. 

Köylü istih!Jalfltmı, eskisi glbl tut- l'tlal.k:a.ra kadınları au.~ık hediye bauıiarlarken 
mak suretae, dun fiatıa tliccara ver- Malkara (Husus!> - Yurdun nıu -ı bul edilmekte ve peyderpey sevkolun-
mekıen, Zirant Bemkasının kendileri- kll.ddes hududlarını beklemekte olanlma ktadır. 
ne açtı~ı kredi sayesinde kurtulmuş ve bhraman askerlerimize k14lılt hcdi- Kaşta 
malına sahib olarak lBtedi~ gibi kfı.rı- ye hazırlanınasında Malkara halltı i!ll

1 Kaş <Hususi) - Kızılay ~ubesi asker. 
na satmıya başlamlftır. üzerille duşen vazifeyi yapınakt!ldır.j leNiııze hedıye olarak teberrü edilen 

C. H. P. kam konırcsi Şimdiye kadar toplanan llediyeleri eşyaları ve nakdi yardımı kabul et-
C. H. P. kaza kongresi bu ayın Halkevine verilm>ş, burada çnh.şnn mlye başlamıştır. Kazarnııda yün Ç0-

9 unda yapılmış ve çok samimi bir Malkaralı bayanlAr 550 pamuklu dık. 1 rap, kazak ve müına.sUi e.,ya ve iplik 
hava içerisinde memleketin derdieri ve mişler, 1500 çorap ve 750 eld ven top- ve pamuk bulunmadı~ından §illldiye 
ihtiyacları görüşillmüştür. Ocaklar - lamışlardır. kadar faaliyet go.~terilmernişti. Fakat 
dan gelen dilekiere göre halk mekteb Ilendelete Kızılayın ahiren nakdi yardım ka-
ihtiyacını tebaröz ettitmektedir. 2-1.500 Hendek (Hususil - Kahraman er- buhi hakkındcı emri üzerine h:ılkımız 
nüfuslu olan kaıamızın yalnız altı ilk lerimııe her yerde okiuğu gıbi kaza- nakdi yardıma başlamıştır. 
mekteble idare edilmlyec~ıni kabul mızda da hediye toplanınıva başlan- Di~er tarartan asker aılelerine yar. 
ederek kazamıza ehemmiyet verilnıe. m~t.ı.r. Kazamız Kızılay şubesi azami dım !Çin halkın vukubulan teberrü
sl ıo.zını gelmektedir. faaliye, ve gayretini sarfetmelttedir. atını merkezde beledıye ve köylerde 
Kon~ıe net.icesi idare heyetine Hediyeler hergi.ın parti salonunda t.a- ihtıyar heyetleri ele alarak bu aydan 

Son Pnltlatıın 111acera ıomanı: 12 - 1\l:ızısi onu gÖ5teriyor. den geçirerek yiıriımeğe bıu:ladı. Bu 
mülahazaldrın sonund'l o ak~m çı
kan gazetelerde h11 ilanın intişarını 
temin etti. 

- Bir adamın bu kadar çekin
een, gizli, tema1!81Z Ve mahreın ya_. 
tamam için bazı mühim sebebler ol
mak li.zımdtr. Bu sebebler nedir) 
Katili bulmak için bizim ke fetme
miz lazım gelen hakikatler işte bun
lardır. 

l.abreohe bütün bı• sözlc.i tasdik 
ett ğıni ifade edecek bir şekilde ba-
tını salladı ve iki memur arasında 
derin bir eükut hüküm sürmeye ba~
ladı. 

Bir ara müfctti::ı, ,cfini 
bir teYler ııormak istedi. 
dudald nnın ucuna kadar 

süzerek 
Bir aual 

Nakle<len: Bebçet S.fa 
aydınl tılması;ıı .sizden lştiyen oldu 
mu hiç} 

- Hayır, ne sor<ln oldu, De ara
yan .•• Benim biitün gayret.i.u, me5-
lek gı&yret ve mer .. k.ıOJdan ileri geli
yor. 

- Daha nıaktulün yuziınü görür 
görmez, onun hali ve çehrcııi bana 
esrarengiz görünmü~tü. Pek kibar 
ve uil bir <td~nııl benz.etememiştim, 
Evveli bu ırnıammayı halletmek. 
tahminimin doğru olup olmadığını 
anlam k merakile tahktkat<l ba~la
dım. 

- Nihayet tahmininin doğru ol
duğu tf'.ıahür etti. 

~iL d,. nvni tahmind· bu-

- Peki amma son zamanlard<~-
k.i meş~uliy.:ti n~ idH 

- Jşte bütün meeelede oıadn ,.. ... 
Müfettiı, dudaklarını bükerel: 

kollarını açarak kendisinin de bu 
meselede ne kadar cahil olduğunu 
itiraf etti. 

- Bunu .-nlamak, herifin kimler
le düeup kalktığına ve katilmin na
aıl bir saüle hareket ettiKini öğrete
cektir. Maamafih, bo1 tahminlerle 
beıki de nafile vakit lcavbediyoruz. 

Son cüml<!nın manasını d~rhal 
anhyan Labreche ayağa kalktı, mü
saade istedi: 

- Sefim, sıziııle konuşwaktan 
derin bir haz duyuyorum. Bana kuv
v:et ve itimnd veriyorsunuz. Acaba 
bu hususta bazı ,eyler öğrenirseniz 
beni haberd.u eder misiniz~ 

- Ona ~ iphc mi eoiyorsunuz) 
Elbet, belki istifade edersiniz. Siz 
de lutfen ..• 

Poüs od ldl\n çıka rken: 
- Ba(ÜstÜ!:ı• şdim ..• 

Bu ilan Adolphe Tourpied is
mindeki zat hakkında malümat sa
hibi olanlara SOOO fran" müldlfat 
vidediyordu. 

Bunu yaptıktan "'onra beklemek
ten ba~ka bir iş kalmıyordu. Başka 
i"'lerle m~ul olmaya ha~ladı. Fa
kat çok belıclemedi. lki giin eonnl 
bir sabah, Sanzelizeye bir adam 
müracaat etti ve Metro cina:reti 
hakkında malüroatı olduğunu haber 
verdi. Onu hemen reisin vanına gÖ· 
türdüler ve Vilfort ~yl~ bir göz a
tar atmaz. adama yer gösterdi. 

Bu adam kırk Let ya$larında ka
dar görünüyordu. 

Kısa boylu, ııişmanca, ıı.iynhlar gi· 
vinmi~. tertemiz tıraşlı, .th il bir pa
paza, yahud bayramlı" elbiııeleril~ 
çıkmış bir uşağa benziyordu. 

Poü" hanyesinin cesaret vencı 

ı 
bir j~reti ile şunları söyledi: 

- Mösyö. ben Vativel u roinde 

lkbsadA 
(Başta.rafı 2 nci sayfada.) 

olmU§tU. Krup'un İsveçte ele geçiy
diği ilk müessese tıBofore» ç.clik 
tröstii olmuştur. Krup, bu tröst sa
yesinde, Fınlandiyanın harb sana
yiine kol atmağa muvaffak olmU§
tur. Nitekim çok geçmeden Finlan
diyanın dört büyük mühimmat fab
n"kası, ttBofors» In birleşerek, ken
dilerine aid hisse senedierinin ot 
5 O sini bu finnaya satınağa razı o'l: 
mu§lardrr. 

Knıp müessesesi l~andinavyaya 
kol atarken, diğer taraftan Avus
turyayı ve Balkanlan da ihmal et
memiş ve Avusturyanın Almanyaya 
ithakında mühim bir rol oynamıştır. 
Yugoslavyanın Fransa ile ittifak 
bıığlannı gevşetmeğ~ çalı§anlann 
en başmda Knıp gelir . 

Krup müe~e:ıi, A~mnnyada fa
~zm iktidara geçtikten sonra sırasi
le bütün Balkan memleketlerine ge
niş silah ve mühimmat kredileri aç
mıştı. Bu rneyanda Yunanİstann a
çılan kredi 6,5 milyar drahmiyi 
bulmuştu. Bugün Yunanistanın, Al
manyanın müttefiki olan halyaya 
kartıı giriştiği kahramanca mücade
lede, muhakkak ki Krup firmasın
dan satın alınan bu silah'ların bir 
hayli fayda!l dok":Jnmuş olsa ge
rektir. 

Iran hükumeti, inşa etmekte ol-

HERGÜN 
(.Bqtarafa 2 nci sayfBda) 

Garbi Afrikada, iki möhim mu
haribin birbirlerine karşı vaziyetleri 
böyle karıılıklı bir tahrib ve tüket -
mc mücadelesi şeklinde inkişnf eder
ken Avrupada ve Amerikada iki 
mühim memlek.et var ki buralarda 
hayat garbi Avrupadakinden büs • 
bütün başka şarttarla inkişaf edip 
gidiyor: U.R.S.S. ve U.S.A. 

Amerilıca sermayedarlık U.lemi, 
v&r kuvveti pazıya vermiş, sana -
yiini kuvvetlendirmekte ve bummlllı 
bir gayretle para kazanmıya çalı
ma-ktadır. Harb iki sene daha süre
cek olursa, tıpkı Cihan Harbinde ol
duğu gibi, Amerika birkaç gömlek 
daha değişecek ve yepyeni bir a -
lem olacaktır. 

Rusyaya gelince, o da ııu esnada 
kendisini her sahada kuvvetlendir -
rnekten başka bir şeyle meşgul de
ğildir, askerlik sahasında, sanayi sa
hnııında, ziraat sahasında, hüH\sa, 
sulhün, sayin ve medeniyetin verdiği 
bütün inldşaf imkunları sahalarındal 

* Bu iki müşahededen çıkarabile -
ceğimiz pek çok neticeler vardır. 
Bunlar üzerinde uzun uzun düşün • 
meği ba~a bir zamana bırakarak 
~imdilik şu noktayı not edelim: 

Avrupanın eski ve yeni, bütün 
'Tledeni varlığının tnl"rkezi olan iki 
büyÜk memleket birbirlerini bütün 
kudretli vasıtalarile tahrib icin uğ
T"aşıyorlar ve, her iki tarafın da hak
kını teslim edelim, Allah için. bu iş· 
elP. muvaffak oluyoTlnrl Buna muka
bil. biri sermaye alemine hasım. di-

Birincikanun 25 

etki k 
duğu demiryolu için lazım olan mal· 
zemeyi, lokomotifleri vesaire).;• 
Kiup müesse.<Jelerinden, (f0tt0 

Volf>> tan tedarik etmişti. Knıp bll 
işe giri~rken, İranın Bağclada oln11 
yakınlığını hesab etmişti. 

Almanyada faşizm iktidara gelir
ken en büyük yardımı Knıp'tan gör• 
m üştü. 

Bütün yukarıda saydığımız faali
yetlerin, Krupa ne gibi maddi men· 
faatler temin ettiğini elbette merıı~ 
etmişsinizdirl Krup müessl"ııelel'l 
1936 yılı zarfında 165 milyorı: 
1937 yılında ise 268 milyon ma~ 
kazanmışlardı. 19 3 7 yılını takib ı:• 
den zamanlar ise, bütün diinyant11 
bu meynnda bilhassa Almanyttrıırı 
artan bir hızla silahlandığı zaman· 
lardır. Tabintile Krup'un kaznoeı 
da, silahianmanın artışile mepsute11 

mütenasib olarak artmıştır. 
halyanın siluhlanmasında KnıP~:, 

pek büyük menfaaller temin ettıil! 
de malumdur. Dostlukla alışv~"ri•' 
pek güzel ayırd etmesini bileli 
Krup, bir yandan halyan doctlıı• 
ğundan istifade ederke'l. diğer y&11' 
dan da ona bol bol silah satmcıs'111 

da unutmamışttr. 
Işte uzun yıllardımberi Almnnyş' 

nın mukadderatındn Tol ovnıY1111 

Knıp fabrikasının portrl""'i budur· 
Ha~n Ali Ediı: 

Sıhhi bahisler 
(Ba.ştarafa 2 nci sayfadıı) 

müellifier müttetiktir. Büyükler i~ 
de sirayet mevzuubahs ise de dıı ;ıı 
azdır. Hattlı. büyükler için siroYetı 

8 
pek kolay olmadığını iddia edenler ~ 
vardır. Bu ayrıca tetkik edUecek rı; 
hlm tıbbi bir meseledir. Tabll bU s;un 
tunların bunu tetkike tnhamJll e 
yoktur. Veremin içtimal ve sıhhl ı;; 
tayici düşünülUrken evvelemirde b • 
tn nın tedavisi ile beraber muhite siıı:ı 
rayeti keyfiyetinin beraberce tııtb 
lazımdır. 

Mümkünse veremliler evden uzat:4; 
laştırılmalıdır. Sıhhi blr milCSS~ J· 
faal ve sirayet devri tedcıvi lle ~ıde~ 
dikten sonra tekrar evine ctönfll • 
taba mümkün olur. Blr zavnlll ~c
remliyi bir cUzzamlı gibi il elebed t

11 
~ 

rid etmek asla eniz değtldir ve bU tW 
de insanı bir hareket olamaz. MC tf 
nl insanların vnzi!esl her şeydcll re~ 
vel hnsta olmamak bahnss:ı ve ıt~• 
olmamaktır. Biraz bilgi ne ıcyııJC d' 
ve ihtimam ne ekser ahvalde bU 
peklUA. mümkundür. ı 

İbrahim Zati ~ 

Haşera-1 -yu-valar mda-3 g1~ 
(B:ıştarııfı s iııc:l sa:rradıı) eıı 

Bana sakın sayın okuyucularıınN~f 1 
ne gabi adammışsın demeyin:. 0,r 
olur da, karısını fabrikayn g?fl t e' 
miyen adamın Galataya emnı)'C: b• 
deceğini ve nihayet k:ı.rı,..ını~ cliıı' 
ccserm&ye» olduğunu bilebitır •eti 

Boıı bulundum, saf saf sorduın ı. 
- Orada ne yapıyor} lıı'' 
- Ananın örekesi be .. Gıı1 f' da ne yapılır. Bizimki senin an 

1 

cağın düpedüz <!sermayeı> be.. .J 
'1'"'~ Bu sabık karmanyolacının "' :111 

. . ololl~ ne sermayesının «srernnyeıı 
nu çok şükür anlamıştım. 

oeri de bizzat sermayedarlı~ın meT
ke7.i haline gelmie iki memleket. ken 
di sahalan. kendi ölçiilen ve kendi 
hesablan içinde, mütemadiyen kuv
vt-tleniyorlar. 

Bu, Avrupa ve dünva tarihinde 
vepyeni bir devrin ba lanşncı ola -
bilecdt derecede mühim bir hadi -
~edir. O kadar mühim bir hldise Id. 1 
bunun ehemmivetini bugünkü sı:öz- _ 
lerimi7le görrneğe dahi imkan ola -
maz. Yalnız sunu farketrneğe ~ -
ldin vardır: Harb. bugünkü seyir 

(Arkası var) ı'l 
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bllııe A 
8: Saat ayarı. 8.03: Ajans 

9
, ~· 

;cind"' inkifllaf ettikce, ıalibleri mu
haribler içinde değil, onlann hariç
lerinde ayamak lazım gelecektir. 

tffu/,iHin ~i•961t 

ri. 8.18: Hafif müzik (Pl.) 8.45 • ~~~ 
kadını. 12.30: Saat ayarı. 12.ss: etlt 
şık §arkılar. 12.50: Ajans btıb ı' 
13.05: Şarkı ve Türkiller. ıs.20 ; , ' 
Radyo Salon Orkestrası. 18: 511

1\s 
yan. 18.03: Oda Müzi~i <Pl.) 1g.l 

============== Konuşma. 18.45: Çocuk Saati· o· 5J 
itibaren muntaza.man m~ tahsis ve Çocuklar için müzik (Pl.) ı~.3 i9P 
itasına başlanmış ve Kaş belediyesi at Ayarı, ve Ajans Haberlerı. ete; 
iki atıeye istihkaklarını yenniştir. Fasıl Heyeti. 20.15: Radyo Oll~#' 

20.45: oeçid Konseri. 21.10: go~~~' 
- Ala, dedi. Eğer yalan söyle- 2ı.2s: Yeni Şarkılar. 21.45: :RiY~ 

miyor ve hakiki hüviyetini gizlemi- cUmhur Bandosu. 22.30: saat. oııf' 
yors& .•• Çok iyi ••• Çünkü Tourpied Ajans haberleri. Borsa. 2245· 
de metrdotel idi. ba"nd (Pl.) 

Fakat Vativel her türlü oüphe
nin önüne geçmek için hemen zen
gin Brezilyalı mösyö ve madam 
Ruysecanın yanında çalı,makta ol
duğunu da söyledi. Demek ki doğ
ru söylüyordu. Polis mem..ıru: 

- Adolphe Tourpied'yl tanıyor 
mumınuz} 

Diye sorunca öteki başını salladı: 
-Evet efendim ... Altı ay kadar 

oluyor. Ben o zamanlar, Avenü İe
nada Rua prens ve prensesi Sema-
nofların yanında gene bugünlıcü gibi 
maitre d'hôtel olarak çalı~ıyordum. 
Y erirnden pek memnundum ve ha-
kikaten bı.tlunmaz bir mevkidi •· •. 
Ne zaman aklıma gelııe müteessir 
olurum. 

- Neden çıktınız oıadar.) 
- l~te bu T ourpied· nin sebebin-

d en ... Bir gün o bana geldi. 
erede) 

Ankara 

Açılıt 

Londra ı Bterıın 

New-York. 100 Dolar 
cenevre 100 İsviç. rr. 
Atina 100 Drahml 
Sofya 100 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Belgrad 100 Dınar 
Yokohama 100 Yen 
Btokholm 100 ineç 



25 Birincikanun !ON POSTA 

e al at E enler sahil 
boyunca 

(Baştarafı ı inci yfada) <Baştnrarı ı inci sayfada) 1 kabiliy~tlerfnin üstünde muhnbere G 
1 o zamana kadar muttefıki olan Al- 'VIe tam randımanlı bir i~ hayatına i~i görtnek merburiyetindeyiz. Bu a'atasaray İ erliyor af 

lı'ıanyaya, harb harici durumilc sıya. giril'?iş bulu.na::aktır.. • 1 kesafeti mikrofo,!lu elinize nldığ~nız 1 • 
«i, askeri ve iktı.sadl sahalarda çok ı Hızmctlerunız ınnkınel~IJ' zaman karşılaştıgıruz kusurlar gos - A k • d • (~tzrarı ı Inci sa~·fada) 
tnt'mm:yetıi hizmetler ifa edıyordu. İnsan elile yapılmakta olan nalcil te:rmektedir. Bunun izniesi için mm- 0 araya g 1 1 yor lesi, cephede çarpışan askerin noe-
liarbe gırdıkten sonra Lse Almanyaya işlerimizin mühim bir kısmını maki- taknların istasyonlara olan irtibat - lini düşünmekte ve ona paketini ha-
lııçblr yardımı dokunmadıktan b"şka neye gördürmek imkanım bulduk Ye larında bazı tndil.at y pılmı ır. Ha- Galatasaray takunı Kurban BaJ- zırlamnl:tadır. Bu paketin içinde 
)alnız yük olmağa b3~mıştı.. Onun hazırladılt. Bu suretle limnaın tah- riee fazla sipari; edile:n takviye ci - ramında Iki maç yapmak üzere An- noel pasta ları, konvak, incir. üzüm 
lif n bazı kımseler tarafından onun, mil ve tahliye kabiliyeti azami de- hazlarımız da peyderpey gelmekte karaya davet edilmiştir. Klüb idare ve yünlü fanila vesaire gibi bir he
barbe Alm:ınyanm munfatatı ~ recede nrttınlabi1ecc:ği gibi, deniz- 1 ve gelenlerin montajl:ırı yapılmak- heyeıı bu davete icabet edeceğini bll- diye bulunmalı:tadrr. 
lnaksıznı gırdığı 1'e k:arı.şt$ soylenir. Y~~la.~ı, d~miryoll~n ~e ~~~n u~~~ tadır. Bu sur~!le yakın bir zamanda dinnıŞtir. Galatasaray Ankarndl Genç Yunan tebliği 
liakıkat, boyle olmasa gerektir. ı mudurlerı daha ilen bır. ış .bulıgı tamamen de~l.se de .kıs!Den olsun lerbirliği ve Maskesporla ka~ılaşa _ Atina 24 ( t\.A.) _ Yunan or-

Çünkü Almanya, İtalyanın meşhur yapara.~ çalı~bileeeklerdır. Size şu bu sıkınblar ızale edilmış olacaktır. caktır. duları ba~kumandanlı~ının dün ak-
hava ve Mn ız annadalarile kudretlı nu kat ıyetle söyliyebilirim ki, m em Yüksek Deni-ı Ticaret mektebi ! B takim lari (ig'l şam nl"!;rettiği 5 ~ numaralı tebliği: 
f!) ordusundan ıstifade ederek Ingi}- leketİn münakale ihtiyacı ve alelu- Yüksek Deniz Ticaret nıektebi · Mt>vzii h'lrl"kiit dün dt' muvaf -
\ercyi orta dofuı Akdeni'ıl,. Ml!lr e mu~ ~iğer muvmanları bugünkü me:mnun olacağımız esasta kurul - B. takımları arasında :rııpı1ncak iki fakiyetll" devı:ım etmi ir. Himarn iş-
lluveyşte vu~atı düşunebilırdi. Ke- vazıyetın çok Üs~ün~ dahi çıksa, bu 1 muş, iyi çalışan, ve iyi yetiştir.-n bir devreli lig maçları Için mıntnka mcr- gal edilmi.ıtir. ember içine alınan 
lalık İtalya Adriyntik uze!'ınden her husus.ta. her~angı bır sıkıntıya düş- müessesedir. Ancak memleketin kezmde bır toplantı yapılmıştır. Ligc 14 1 inci siyah gömlekli tabuTu Ber
lanıan Arn~vudl$ büyük kuvvetler m~k ıhtım~lı yoktur ve dünyaya şa- müstakbel ihtiyacı için küçüktür. iştirak edecek klüblerden Galatosa _ saglieri alavının ikinci tabur kuman
tönderebilecelrinden bu volla Alman-I rr_ııl um~~ı sıkıntıy.? ra~~en .?evle- ~üessesenin .tev~ii ve daha ~ı;ri g?- ray. Fenerbahçe, BeŞiktaş, Vefa, İs- dnnı da .kurmayı ile ve .bi~ok. rus -
ların B:ılkan1nrdak1 pllinlo.nnı tatbik t?' her ışınde oldugu gıbı, Munakıı- turecek tedbırle.:ın alınması ıçın ala- tanbulspor klöbleri murahhaslan e _ kcrle ~ır nlınmıcıtır. Elımıze pek 
'<~h::ısına çıkarmatta yardım cdeb - lat Vekaleti se;vislerinde de j.,Jeri ka_d~rlara hazırlık direk~fleri veril - sas üzerınde anl~ışlardır. çok harb malze:mesi ı;:eçmi,'ltit. 
l!J.d,; onun ıçin Almnlar, İtalyadan sıkmada~, tı:zyık al:.ın~ sokmadbn mı~tu. Bu hususta proJeler hn~,r - Beyoğluspor klubiı de mü!\abaka _ • ., 
bu Yolda da ~ade etmet maksadi-l ~pm~k ımkaniarı hukumetçe d.er -ılanmaktadır. tık ~ır~tta faalıyete lara iştirak edec~inl bildırmiştir. Anı er· l<ada sabuta J ara 
le onıan harbe girmc~e te'vik etmi., pış edılmekte. ·vasıtalar ve tedbırlet bnşlanacakur. Oeruz ficaret okulun- B takımları maçları önümüzdeki k U d l Id 
Olabilirler. ı arttır.ı.l~ak!,ad!.r. A A • • ~a~ yetişe~lerin i5tilballeıi~~ ~aha haftadan itibaren başılyacaktır. arşi rr ca e e açi 1 

'Mu.ssolini de nibayet blcb'r sey Hul.a~a, Munaka~a~ Vek~letı hız- ınkışafh bır şekl; ko.nması. ıçın ıcab At lU k k CBaştarafı 5 ,nci sayfada) 
)lpın d h' ta. d it.aL mı:t1ennı halk ve mıllı emnıyet nok- eden kanun prOJelerı Vekaletçe ha- a r oşusu Sabot R ards 
)aya a baln ve ı9 ll ~eceT. ... ane k" - tasından her türlü nhval içinde en ıznlanmışhr. Yakında Büyü\:. Millet Her sene memleketin her tarafında Son aylar J-i::: Bl~le.şlk Amerika-

rşey ver mı.r ı;ı. .. .• · ha k t db' . kA la M ı· . k d'l k . o· h"l' 'Y 
!li (l}du~u için, blr feyieT taz.-ınmak ı}.ı şa~a e!&ı ır ve am an YlnJ . ec ı~ıne sev e ı ece:tır. ıye ı ı- ayni gün ve ayni saatte yapılmakta ı da fabrikalara, köprülere, petrol de -
!ııaJt.sadile harbe girm~ olabilir Bel- bir an gozden ~~f'"tı_neden çalı~ - nm kı bu mektebdek.i_ gençler her olan Atatürk koşusu bu yü ca 27 Kfi-,polannıı, hnrb ve ticaret gemllerine 
~ o Al N H 1 da mak ta ve ehemnu} etlı surette bu noktadan çok esaslı Lır meıılek seç- nunuevvelde icra cdilecekt.'r knrşı sistemli bir surette .suikasdlcr 
~lçika ve Frall83da yaptıl!ı çok kı _ Y Mm' yu:;:tfı. e ır. 1 • • lı maş u ~nma t? ır ~r.» • • Muhtelif mıntakalara mensııb at - tertib edilmektedir. Mühim zararıara 

S!\vfa 7 

ır aksimda üç arnele 
en <az altı da kaldi 

Dün, Taksim kışiası arkasında üç 
arnelenin yaralanmnsile neticelcnen 
bir çöküntü olmuştur. 

Taksimde, beldiyeye c1id metruk 
bir binayı yık~ için çalışan ame -
leler, bu işle mqgul olurlarken, yı
kılmakta olan himının çatısı büyük 
bir gürültü ile ve birdenbire çölt -
müştür. 

Bu ani inhidam neticesinde a -
melelcrden Ali. Hasan ve Mevlud 
tavan enknzı altında kalarak vü -
cudlerinin muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. 

Kazayı müteakib hadise yerine 
gelen itfaiye derhal enkazı kaldır -
mıştır. 

Knzazede arneleler tedavi altına 
alınmışlardır. 

Mersinli Ahmedin gureşleri 
Adana <Husust> - Birkaç gün ev_ 

'Yel Mem'nli Ahmede yennmedi~inl bil
diren ve meydan okuyan Hnbeş Ka
sıma Mersinll Abmed taratından f1l 
cevab verilmiŞtir; 

cÖnümtlzdeki hafta Habeş Knsnm 
öbür ha.fta da Polonynlıyı güreşe bek
liyorum.:. 
Ha~ Kasım ve Polonyalı bu tek

lifi kabul ttikleri takdirde önümüz • 
deki hatttılarda Meninde çok heye • 
canlı müsabakalar olacaktır. 

, manyanm onıeç, o an ·ı oHrı .. .. kt d' . b 1 k d 1 . 

ta, tnüthiş muharebelerdı>n ''e h _ M·ııı·m ~d fa mese esmi ~. nrb~ Fabrika ve ımalathanelemnıo:: let.lerden birer ekip bu müsabakalar sebebiyet veren bu suikasdlcrin fail-
~n ı ı mu a aa mese esır.ın u - M'' k ı· V k'l' ı _ d ı . An"' id tt• . büt- --+ 1 ğm n bu dı~ı seri, büyük muvaffak·vc.-tıer- t'' h b - ·ıı· '· l una a at e ı ı au.n a~mızın çın ... 3TDya g ece ır. len un a • .,.."ınna ara rn e - Adanada b'.r l"ht"lkAr fakı'ball lle un nı u, ugun mı ı tıu:t an ve I b 'k . ı· h l h kk d k' Rıza M ks d H- . H bib Ar ta cll VllSl-tol~ tedehhü.ş et.mişUr Herhalde hlns. l:udretl,.ri, hiç bu zerr~ini bosa sız- a (! a de n~a. a~_ane er a ın a ı t M r: .; • u.~~'ıi da ht - lunamıyordu. Bunuı;-d u:u ~kknk:.. 
~n;, Fransanın çötii,-unde İngiltere.. dırmadnn tam bir nht'nk içind,. vü-ı sua me ~~. _1e.ı_nhıştıdr. 1ı:. . b 

1 
l ban

1
, .a ı ls en .. teşe e enha nkn-t tasile yapılmakta o u m Adana (HUSllSi) - Bir metresi 90 

-..n de harablyt'tlni sürüklıyecek bir "t k d k · H"klı ·ıı . <ı- ıl' u en ıs enmız. usta a~ı a- u takımı bugun Ankaraya re c tı. kunışa olan cild bezini 200 kuruşa aa-
!ııahiyet görmüş ve onun Için fır~atı nı. ~c d bm h tır. k~ .. ~~~~t, ·'d' th- rımız ve bütün :i~çilerimizde göıü - edecektlr. Bu suikud.ler halk üzerinde men- tarak ihtitftr yapan Adıına.da kırtnsl.. 
~Ctrınaınak gavesfle harbe g rme~e md ızın e kub ~!lus~br 1 u~tun ı :nbıne len ruh, görmekte olduklan i•lerin MektebferaraSI futbol :rı tesirler yapıyordu. Amerika hükü- ycci TeYfik Horozo~ıu hakkında ta -
~ - e; ayanara ~ ı~ en anzım etmış u- b' l k ·ıı · · ld v ~ ü 
...... tnış oln.bllir. Elhasıl bugfınkü ma- lunrre>ktadır. Memurlarımız da bu ır mem ek etd:l~ ~ı eht~k·ısı oldu~ r mcti, bunların onün~ geçmek zere, kibata başlanmıştır. 
\.ll'3 neticelere bakarak Almanyanın h · · k k 1 k d şuurunun eo 1 enne 11 ım 0 ugu ma" art Amerikanın en delerlı, en yılmaz za... ~ , nı u ıyı avnyara çn ışma ta ır. ı . b k ed' B k " 

l.vanın harbe girme ındP rıza$ı ol- Bu ahenkli mesai bize her işimizde ınh ?Inı v.~~.e t ır. unu zev ve istanbul Mcktebleri Futbol Lig He- bıtn Amirini tavzif eyledi. .. 
~dı{.'! faraıo:·yesıne fnzla kıymet \er_ daim~ muvaffakiyet te:min edecek -ı tnkdırle. goıduk. . yet. Ba.şkanlığından; 25/12/1940 Çar- Şimdı, &botage Gunrd.s'lann re>Sı 

k Yerinde de~1dir. tir. . lrn'alut.h.ane v.e. fabnkalar.ı~uzın şamba günü B~ikta.ş Şeref stadında bulunan Edgar Hoover bu ku?dak -
t l«aıumdur kı İtalya, Arnavudl'lk Gönül rahatlığı içinde ~oruz pmal knbı~ıyetle~.nı aııtnmak lÇJD e- yapılaeak maçlar; çılara tnrşı harekete geçmek üzere -
~ Yun nistana taarruz ettıkt!'n ve Bu iatirahat, bugünkü gönül ra- saslı tedbırler a mış bulunuyoruz. Yficeülkü _ PertevnJyai L. saat 14. dir. 1===============1 

l!ııır<fe y d -.. "il b h 1 _ •. d 1 •• d ld·v· k Vagonlar ''e bunların nıalzl"me - ıst' "kl"' L. ş: .. ıı T •.••. L. t Ekzema/ar 

Bir doktorun gUniUk 
notlarından 

•a nnyaya o6 • u, s:ıu ovun_ at ıgı ıçın e e ımız en ge ıgı n-
1 

. . .. d d k t 1 1 k ı .u - "il" era....... saa 
da Pr :-+•)t t1n d ı 1 k . h ennın yuz e o sanı n e ye CTe na 4 30 Mareşal Pet en A'rnan "r eTeze .., ... ame de baylı mc- ar ça ı~yoruz, m em e et ın mu - 1 d .1 . . . k ı 01 lO k d 1 . . l 

~~ler katett~ten sonra Elen ordu- telif yerıerindeki hava istasyonları- e d mı;tır· .. gıend a ak ı ·d·ı . i a- Uluda"'ga g:decok taleblerr·nı· kabul etmemı·ş 
l~ nın mukabil taarnız1arne ıruı~ (ıb nın birçoğu modern bir şakilde ta - n ka Bugun

1 
er e na. e ı mış ola - :ı 

ç 'tic' t . . 1 b' L d ik 1 ca tır. un arın tamır veya mn ze- la "a l '~ a e mecbur ~ilmiştir. Bo rıc at mam anmış, ır ısmı a, ı ma e - . d . 'f d d'] 1 • spormr ri V VB (Baştarnfı ı Ind sayfada) 
llıa~l(ibiyet sebebile o valnız Yu_ dilrnek üzeredir. Bunlar da bi teY me~] n ~hn l~stid a ke lel ı ere \:f Y1~".nı t~a- · 

" · a a n ~ u arma na ıye ıne f-tnnbnl Bölges·, Da~cılı"' Ajanlı _ böyle bir hareket bütün Frnnsanın ış.. -...~· topratıarmı tahliyf' e kalmıva. bitmez muntazam hava seferleri hagonl r ı K b' ..., 6 "' rı k 
.,,.,. a- , • ba l k 'anmı tır. ı~a ır zaman sonra ıP.ndan: Bursada yapıtncak kayak gnl aı;ına ~as.ını zanı kılaca -

'~b~~ ııamd.u~un do:1te . binn de 1 ıyTncal ftn. • 1_.._ bu faaliyetin semeresini elde etmiş sporlema Iştirak etmek üzere Bay- tır. Boyle bir lşgalın Alman ordusu -
~ • ınıştır ve t'tmektcdir. ıtalyanlar e e on tesısatının ıs anı 1 v nun tesis ettiği hattı tehlikeli tir su 

~U:rı Arn:ıvudlukta uroart 14 tumen Muhtelif tehirlerimizle olan "e - 0 acagız.» •• .. ramda bir sporcu kn!flesinin Ulndn~a tp tabii tclft.kki dilm ~ 
~ büyük br kuvvet bulundurmak. hirler arası telefon irtibatını daha .. Vek~ ı\~r.a~n do"du . git_!llesi takarrür etmiştir. :~. ~~C:t bazı noktalard:, içt~ -

Oltnatarın:ı ~ı>n Yunan taar - geniş bir şelı:ilde temin ve müsaid Munakalu~. Ve~lı Cevdet Kenm Işttra~ arzusunda ~~!una~. sporcu_ nabı kabU olmıyııcak bir surette za-
>ıınu henüz d d 1 _._ muhabere imkimı verecek hale ge- lncednyı, d un lımnndn. bulunan, lnrın bolgc spor servı.Sıne mur:ıcnntıa er ur uramamı, aruu. lei D . Ila 'd . . T h l f.simlcrinJ kaydettınneleri rica. olu _ yıflamış olacak ve daima mütcyak-

t tm yeniden sahilde H mara da tircek ve sehir içindeki te on te - enızyo n • ı . .':re'!ının .. ~ ı.r •ın~ kız bulunan İngilizler, a~ebi ibtimıU 
"ttl~tür. Belki yarın Tepedelen ,.e siııatımızı dnha mod~rn bir hnle if- vapurunda bır og!c yemegı zıyafetı nur. bu noktalara hücum edeceklerdir. 

~ha SO"tra Berat Vf' Avl nya gukut rağ etmek tertibiltı alınmıştır. Eli - ,.e~ştir. .. DUn yapilan kız mekteb'eri Petain Lavali knbineye alınıyor 
tlııeel'kJerdır. Görfilüyor ki bu hal ve mizde meveud malzeme ile bunların . ,Zıynfette Tr~ky:ı uı'?~mi m~fet- Diğer taraftan Almanlar, Lavlll'in 
~ıı21c hatvanların Yuı anlıları h'ç yapılmasına yakmda baslnnac~k _- tıı;ı ~encra! .Kazım Dınk •. valı ve VOleybol maçlari tekrar kabineye girme.'ii için Vichy hü-
"QlJra,...,.,.,_~ den·ze b d .. 1 tır. ihtiyacımız "lao malumeyı ııu- beledıye reısı doktor l..Utfı Kırdar, 
tj ·~,........ ı e o.. me- A • • o 1 F h . Al .. f• 'd Kız mektebleri voleybol maçları CV- kiımetini ikna etme~e çalı.şmaktadır-bıünıkündü 1 rcıtle temin için \ler imkandan ıstı - rgenera :ı rettın tny, or ı ı a- lebl 
h~lne bir va~·yctte, ba'husns Adri _ fadeve çalışmnktayız. • • re komutanı Kor~ene:nl . ~li Rıza Telki gün Eminönü Halkevi salonun- lar. Fakat mnre.şal Pettıin bu ta e. 
~:"1-t lıfıkim'ycrn· İ 1 ni ı d ı !atanbulun telefon val'!ıyeti Artunkal ve ?artı mufettm Rt'şad da yapılmıştır. ri 1sti.fa tehdidinde bulunmak sure -
~ ~dıaına 1 ı ın i/: ar (';:; e l.tanbul şehrinin telefon muha- Mimaroğlu hazır bulunmuşlardır. Birinci maçı Cümhuriyet Lfse.c;i ta- tile reddetm~tir. 
):,'llQJııktaJı::~azar:,an, ra ~~~~ t k- bere vaziyetine gelince; istasyon la - Cevdet Kerlın lnceday. dün ak- kunile, kız muallim oynadL Miisa.b:ı.. Yeni Amerika ekisi 

~~ ~l'nk y~~ar~ b~ t:a~ nmız ve muhabere mnkinelerimizle samki ekspresle Ankaraya gitmiştir. kaü~~l~i~c~~ı.:~d~nra Kız Mu- le~:~oı;e:~ ;~:./ bfiyO:ir;~::! ~:v= 
~ ıla Arnavudlukta im'ha edebi! - yada. deniz lrt.ihatınm pa mahdud Arnavudluktan ve ne de Libyadan alllın mü.sabaknyı; 4.15 - 15.9 - 15.12 gün cTuscaloosaı. Amerikan kruva _ 
~ 1~ dfişünfilemt'Z O halde İtalyan- olması sebebile İtalya kendi vasrta ve ı çıkarılmaları gibi gayeler bugünden kazandı. zörlle Avrupaya hareket etmiştir. 
~.a:n Amnvudlukta en mllsald b:ı.l kuvvetierne taarrmu yeniden ele a- yanna istlhsa.l ed01emlyeceklcrinden İkinci maç, Boğa~ ile lfık takım-
ı hn et ElenH!ri bir hatta durdurmak lamıyacaktır. İşte bu 7nziyette de Almanya vukuatın biraz daha lnkişa_ ları arasında ldl. ~aZiÇi çok h~lm Dünkü ihracat faaliyeti 

lta.;ı ır. ı bir Alman müdahale ve yardımının tma intizaren hiç telli.ş etmemektc ve bir oyundan sonra ı5.4ı _ 15.3 ~k lf-
\~Yanı~ Libyada da. Balkanlar-~ Jüzumltı görülmesi Için çok se~ebler yalnız hazırlanmaktadır. O halde kış s~ t.nkımını mağlöb et.m~r. Dünkü :il'ırneatımız 137 bin lfndır. 
·d~ el :ınu,abih, fak'lı daha serı ve vardır. ve bunlar Almanıann Ital -1 hazırlıklarının bir gayesi herhalde ----- Sevkiyat, dün de yazdıtpmız gibi, ta-
t~1 bir vartaya utrarnıoı bulunu. yanlan harbe sokmakla bidayette ta- 1 İtalyanlara yardım olmak gerektir Yolcu salonlan mrunen kara yoluna inhl.sar etmiş bu-
~ Yani Mısıra tnarnt7.h 100 ki. kib ettikleri gayelerden başka bir şey ll ki, bu intlzar nihayet kışın sonuna Denizy~llannın Tophnucdc bulunnn lunmaktadır. Yalnız Romanya ve Yu 
~ \f,e.ve Yakı;,n mesafe PJdıırtan son- deiDJdlr: MeselA Arnavudiukta. yeni- kadar sürebilir. Fakat bu yardım na- yolcu salonu da Sirkccidcki yolcu sa- nanistana yapılan sevkiyat kısmen 
.. "'--:.ıırdakJ IngiJ,z impara•ortuk or. den Alman emellerinin tatbik sahası. sıl ve nerede vukubulacaktır ve bil- tonu gibi dahili hntlara işliyen vapur deniz yollle olmaktadır. 
r "'Qtnı t Dün İ"n"içreye koyun barsa~ı. Bul-ı , .. ._ · aarruzile şimdi Lfbyaya ge.. na çıkanlmasında ne olınsa olsun hasım ne netlee verecektir? Bu nok- yolcularına tahsis edilceel:Ur. Bu se-
• fı -~~ bulunuyoriar. Bardlya et- İtalyan kuvvetlerinden de istifade 1 talan şimdiden testirlp atmak nıüm- beble salon tevsi Te ıslah edilecek, garistnn ve Yunanistanıı. tuzlu balık, 
\ 'a CPreyan eden mul'ıarebe.le.re fıkri Te ayni zamanda Mısırla Süvey- k ün d~ildlr. yoleulann her tftrttl ihtiyacını karşi- İtalyaya mfihlm miktnrda k~nı fi -
~ btınJar da Libyadaki İtalyan çin zaptından Mihverec beklenen a - 9: · - lıynbilecek bir şekle i1r~ olunacaktır. zü.m. ~nnyaya po~k~I =erll. 
ı--tııı Ordusunun geri kalan son üç z1m faydalan yeniden elde !'tmek i- '11 ~-. Denleyollan İdaresi ihtiyacı nazan :1- miştir. . acatnn~ ısm a ser 
~~ Bal'diya mfistnhkem mevki. çin İt.alyanlnn oralara tekrar sevtet.. ._ • ~., tıbara alarak Deride bu salonlardan best döViZle yapılm ştır. 
. nnıaıarı yüzunden uzamak - rnek arzusu gı'bl. - ~ ~ - bir tane de Karaköy rıhtımında yap_ El" l • d k f 

Bugün de hiUü kat'i sebebi tn. 
yin edilemiyen ve tednvlsl husu -
sunda da elimızde kuvvetli ve seri 
vasıtalar mcvcud olmıyan hnsta -
lıkların başında ekıemalar gelir. 
MnHimdur ki elttenıalar kura ve 
sulu olarak ikiye ayrılır. Çok ka. 
şınır, kl.1ındıtçn o saha kızarır, 
sulnnır, knnar ve hastalar adetft. 
ka.şıntı ve ıztırabdan buyük asabı 
buhrnnlar geçirir. Ekzema kaşıntı. 
lanndan sinirleri sarsılan, uykula
n bozulan hastalar çoktur. E,k
zemanın bin bır sebebi vardır. 

Gıdai sebebler müstaid olanlarda 
ekzemı:ıyı uyandırır. Umumiyctlc 
denizden çıkan şeyler b:ılık, hsv_ 
yar, midye, istlridye gibi şeyler 

cild hastalıklarına karşıdırlar. 
Yenilmelerı asla caiz de!:ildir. 

~ İşte bu fikir ve arzular da Alman_ tıracaktır. ış erı mevzuun a on erans 

~~ :::;~ ~::::~ı!::: y;oba = ~ n:!::ıei~~~:!ı:r:e ~:rdı!~:r= Bir köy muhtarl ve idare Fatih Halkevinde sergi ~yo~:.1::e=~e günü saat ız. o. 
~da çıkarılmaları İn"'Ilızler içın kedebtleccğtnden Alman yardı!mının hayeti C6za!and1r1fd1 Fa.Wı Rafkemden: 17,30 da Evımizin Tepcb:ışındaki mer- 1------------1 

Suçut. pastırma, turşular, çok 
tuzlu yemekler, baharatlı yemek
ler, alkollü içkiler, hardal gibi §eY
ler ekze.malılnra asla yedirıneme.. 
lldir. Esasen karaçiğerdeki vazife 
bozutı~u ve natamaıniyeti cild 
hastalıklannın tez:ı.ııüründe en 
mühim tı.ınlldir. Bu sebeble kara 
ci~eri tahriş edici ve vazifesını 
mUşkülAta uğrancı şeylerden çok 
sakınmak lazımdır. Ehcmalnr çok 
uznn sürer, sürebilir. Fakat uzun 
seneler devam etse de mutlaka 
sonunda iyi olan bir l'ıastaııktır . 
Hastaların azamı ta.tayyüdnt ve 
tedabire müracaat etmeleri şart 
olmakla beraber hast.aı~m te _ 
roadisinden fnzıa asabiyetc, endi
şeye kapılınalan a.slö doğru de~
di.r. Geniş ve rah.at olmıya çalış _ 
malıdır. Kat'iyen fnkibaz olma _ 
malıdır. Ekzemaların astm hasta
lı~ae de çok alünsı vardır. Bur.u 
da bilfıhnre arzederlz. 

b~l! azaını aye te kil edebılır ı yalnız İtalyanm Arnavudluktnn ve. Mutad fototraf ve resim sergmılz kez bina.smd:l bayan Melek Celill So- Cevab Isliyen otıınaeuıarımuı 
~ tarıedelım ki italynn ordu _ ya Libyadan killiiyen çıkanlması ih- Adana (Busus1) - Köy Işlerinde Evimiz salonunda nÇJ}mıştır. Yurd _ fu ·arafından cTürk eH~leri• mevzu. posta pulu :roU.malannı rica •. 
~a avudlukta Şlı:umbı ""risine vel timıillnin kuvvetıenip pek yakla.§ması li'ıkaydi gösteren Yolgeçen köyü muh- da.şlnrımız hergün sant 10 dnn unda mühim bir konferans verilecek- derim. Abi takdinle tstülert 

Tobru.k garbı.ne çekilerek halinde -ruku bulabilec~ini sanmak tan ve idare heyeti cezalandırılmış - 19.3() a kadar scrgiınizi ziyaret edebi- tir. mllkabelesb blablllr. 

~~==~Fa~ka~t=bil~h~~~~~=u~·b~-~d~o~~ru~~o~lm~a:z~.~Z~a~ren~~tı;ru~y~a~nm~nn~~n~e~w~r~dır~·========================~lir~·~l;er~·========================~~2~~H~er~k~es~g~ru~eb~ll~i~r·~=====.===:;~~~~~~~~~~~~~~ 1 !ı.. -: 

~ l'osıa, " nın taribi tefri.k:ısı : 3 hücum edilmiş. Kalnfatcı Mihal, mnndn, Mihnl, Aydos beyi için lcy- Aydos kızları, on ikisine gelince, de babamın bostanında iııüyecek-

1\ }'Q.zan: Reıad Ekrem 
"~· 

,)~ P<:lıçeleri ile saltanat kayı-
~lQ Ya.ldızlı pervazını kavra

'~t "!• luvrak bir hareketle iri 
~ ~~vd~ni yukarı almı!l ve 

ik~!>~n· atiarnıştı; impnratori
ıncj bir işareti uzerine de, 

etmeden, yağlı, kirli. 
tıla\: vücudile al ipekliden 

oturmu'J, ktx:aronn naaulı 
tl da ineili ve sırmalı bi1 

,tl ~k:Yarnı!Jlı. İşte bu kalafnt a
~ll Oarn, beşinci Mihal adı ile 

~tllt ·ı· ..ı'l • • D l\.1 oru ı an em nuştl. e-
ihal da, bu adamın. Iz-

'llt>rnidnin kızından doğnn 
tcı~ oğlunun on ikinci ku
·~nu idi. 

zakln§tırmıştı. Çocukluğunda mey
hane çıraklığı, gençliginde tayinlık 
yapmış ve nihayet liman ianresinde 
bir küçük memur olan amcruıı Ko!· 
tnntini, Hadım Yuvanın yerine aa
ray nazırlığına getinnitti. Bir müd~ 
det aonrn da, velinimeti Zoiye al
çakçn bir suikasd hazırlamı4, ihtiyar 
imparatoriçeyi bir gece tevkif etti-
rerek, uzun saçf-arını kesıtirtıııi~, 
Heybeliadada bir mnnastırn sürgün 
e~ti. Bu işini de bir beyanname 
ile Bizans halkına Win ehnşiti. Fa
kat, ummadığı müthiş, korkunç bit 
isyan ile karşılanmıştı. Halk: uBiz 
bu Kalafntcı imparatoru istcrn<'yiz. 
Biz. talıtın me,ru varisi Zoi anamı
zı ilteriz r. 

Zoiyi Heybeliden getirtmeğe mec- metli bir damad olabiJirdi. kasaba oğlanlannc:lan birini yavuk- bm» derdi. Bunlar da, ilk haftalar 
bur olmuş, fakat halkın intikamın- lu tutardı; on be§ine basınca da. A- içinde olurdu. Bir kızla bir aydan 
dan kendisini kurtaramamı~. Am- A YDOS iwtos ayının son Pazarında kurulan fazla konuşan delikanlı, artık o kızı 
crusile beraber yakalnnmış, gözleri büyük panayırdn oğlan kızı ha - almnğa mecbur tutulurdu. Sevdiği 
oyulduktan sonra Aydosa sürülmüş, 1325 te, Aydos, büyük bir kasa- basından resmen iııter, nk.şamına da, kw bırakan gencc, herkes ubayn-
anası ölmüıı bulunan gayri meşru ba idi. Kayışdağırun arkasında bir cihazı köşede hazır duran kız, gelin ğı» gözile bnkardı. Böyle, bütün 
oğlunu da oraya getirtmiş idi. Ay- yalçın kızıl kayanın üstündeki Ay- olurdu. hemşeriletinin nehetini kazanmı!l o-
dosta zelil ve sefil olarak ölmü!ltÜ. dos kalesi, Istanbul yolunu tu.tlan On ikisinden on beşine kadar, üç Jan delikanlı da Aydosta durnmaz, 
Aydoııtan fakir bir bahçıvan kızı ile mühim noktalardan biri idi. yı] içinde. sevişen gençler, birbirle- başını nlıp ba~a bir memlekete 

Kasaba, bu kızıl kayanın eteğin- rinin huylannı. adetlerini öğrenirler- giderdi. 
evlenen oğlu Kostantin ise, pek de beş yüz evlik ve bütün evleri, di. Delikanlı, bu üç yıl içinde, kızın Kızlar, tarlada ~en, anala-
genç ya~nda gözleri oyulan bab. sı- bağlı bahçdi, kırmızı kiremid örtü- babasının yahud ağasının tnrlamnda, rı, evde. damadları için çamatırlık 
nın feci akıbeti karşı!ında, bnhçı· Iü ve beyaz badanalı ~rin bir yerdi. bostanmda, varsa, df'"~rmeninde ır- bez ,e eavablık çuha dokurlardı. 
vanlığı imparatorluk tahtına tercih Suyunun ve havasının letnfetin- gad gibi çıılısırdı. Kız tarafı da Her kız, en az üç sandık cihaz gö
etmişti. On iki kusaklık bütün efre- den, Aydosun, güzelleri çok ve Ay- müstakbel damadianna her sabah türürdü: Biri kendi aandığı idi. Ö
dı. bahçıvan, arabacı, değirmen ır- dos güzelleri de meşhurdu. Yarar bir çanak ııulu şarab. öğle Üzeri bir bür ikisi de kocasına ve kocasının 
gadı olarak yntayan bu fakir, yok- }'iğitleri, şahin bakışlı, aslan pençeli sucuk verirler, yılda bir kat ta esvnb en ynktn akınbalanna götürdüğü 
ııul aileye, Kalafalcı ~lihalın hatıra- ve kurcf yürüyüşlü olurdu. Taze ci- yaparlnrdı. Geçinemiyeceklerini an- hediyeler idi. Oğlan babası da, kız 
sı, felaket li neticesine tağmen vanlannın üstüne bir yerde civa n larlarsa, 0ğlnn: u Bugün babamın babasına kıymetli hediyeler verirdi. 
şeref teşkil etm~ti. Daima güzel, bulunmazdı. Istanbul meyhenecile- tarlasında, bostanında İ$im var, ge- Ağustosun son Pazarındtı kuru
sağlam, damızlı k erkekler yeti~tiren ri, hizmetkarlarını Sakız ndnsından, lemiyeceğim .. » diye haber stöndo- lup on beş gün devnm eden Aydos 
Kalafatcılar, Aydosun en güzel kız- bir de bu Aydostan getirirlerdi. rir, kız tarafı da, ekseriya: <ılyi ol- panayın meşhurdu. lznikten, Dur
larile evlenmişlerdi. Aydos kızianna gelince, sanki muş .. zaten bizim de şarabımız tü- sadan, lstanbulclan, hatti daha u

Nihayet, değirmenei Mihal da, gümüşten ynpılmıtlardı İnci d.işU, kcnmiş, samunumuz da yoktu .. ı> ce- zak şehirlerden bü:/Ük bir kalabalı le, 
Aydos beyi Yanı Kaloyanisin kw türlü türlü söyleyişli, şuh ve fettan vabını gönderirlerdi. Yahud akııi o- Aydoıı panayınnda düğün •örmeğe 
güzel Aftoya vurulmuştu. Türk a- dilberlerdi. Yalnız bahçıvan kızlan lur: ((Bugün tarlamıza gelmesin .. gelide.rdi. H. • azdaa 
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a Sayfa SON POSTA 

MÜESSESE M0DIRIVETI DEN: 

Sumer Bank yünlü ve pamuklu mensucat fabrikalari mamulat1, aşağtdaki tabloda kaydorunan m1ntaka 
taksimatina göre Müessesemiz mağazalarinda ve satış burolartnda sattlacaktır. Tüccarların mensub 

oldukları mıniakaiardaki teşkifattmıza müracaatları rica olunur. 

SATIŞ MINTAKASI 
Istanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 
Ankara, Çankırı, Çorum 
lzmir, Manisa, Afyon, Antalya 
Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur 
lçel ( M er s i n ) , Seyhan, Gaziantep, 
Maraş, Hatay 

Mağazamiz BUrolarrnın 
isimleri 

ISTANBUL Toptan Mağazası 

ANKARA MACAZASI 
IZMİR MAÖAZASI 

NAZİLLI BÜROSU 

IÇEL (MERSİN) MACAZASI 

SATIŞ MINTAKASI 
Kayseri, Sıvas, Kırşehir, Yozgat, 
Konya, Niğde 
Diyarbakır, Urfa, .Malatya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siird, Bitlis, V an, Hakkari 

· Erzurum, Kars, Erzincan 
· Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, Gü
müşhane 

Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya 

Mağazamiz Burolarmm 
isimleri 

KAYSERI BÜROSU 
ERECLl BÜROSU 

DlY ARBAKIR MACAZASl 

ERZURUM MAGAZASI 

TRABZON MAGAZASI 

SAMSUN MAGAZAS1 

NOTı 1-Pek yakında faaliyete reçmeleri mukarrer olan: 1 -Nazilli Salı! Büromuz mıntakaaı mütterilerinin İzmir mağazamıza, 2- Kayseri ve Ereğli Büromuz mıntakası 
mütterilerinin Mersin majazamıza, 3 • Diyarbakır mağazamız mıntakası müıterilerinin Mersin mağazamıza, 4 • Samsun mağazamız mıntakaaı mütterilerinin Istan
bul toptan mağazamıza müracaat etmeleri. 

----------------------------------------------------------------------
NOT: 2- Pamuk ve yün dokuma v'e trikotaj ipliğile Sung Ipek ihtiyacı için doğrudan doğruya latanbulda Birinci Vakıf hanında bulunan müessesemiz merkezine müracaat 

edilmesi. 

NOT: 3- SümerBank Yünlü Men ucat fabrikaları mamulatının tahtına batlanılacak tarih ayrıca ilin olunacaktır. 

ARI Di E: Sayın müıterilerimize mağaza ve aabf bürolarımıza aid muamelattan mütevellid §İkayetlerini 
ve Büro §efliklerine veya doğrudan doğruya müessesemiz merkezine bildirmeleri rica 

mağaza 
olunur. 

Cep, ol Saatleri Altın 
.1//JI=--~~ıetal 15 sene garanti! 

6 TAKSİTl'H 

Kömür ve odun 
sobaları 

(TAKSiTTE 

Havarazı n elektri 
oeaklan 

A E G Elektrik 
sü,ürre ve 
fırınlan 

Avizeler 

" becliJelikler 
( TAKStn'E 6 TAKSiTTE t - 6 TAKSiTTE 

SAAT Ll 
MAARiF DUVAR TAKViMLERi 

Ç 1 K Tl 
FAKATI 1 Aldanmamak için MAARIF TAKVIMI 

LUXOR Radyola.rı ve otomatik gramofonları( TaksiUe) İsmine dikkat etmelidir. 
o s M A N ş A K A R ve Ş ki. DIKKAT 1 1 MAARIF TAKVIMI MAARIF TAKVIMI 

Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 41378. Beyazıd , Üniversite cad-
,. desi No. 28 Karaköy, İskele caddesi No. 83/2 ..,. ' ' 1\let'kezl: İstımbııll\laa.rif kitaphanesl. 

~~~~~~~~~ 

ı Devlet demiryollar• va limanları 
ı,letmesi umum idaresi ilanlara 
~-----~ 1/2/941 tarihinden itibaren Samsun _ Sivas, İzmir - DeniZli cTorbalı -

Tire - Ödemiş do.hil:t ve Sırkeci - Kırklarell • Edirne nııntakalanna mah
sus yolcu tarifeleri lft~vedllmlştir. 

Fazla tnf.&illl.t için istasyonlara müracaııt edilmelidir. (8893 _ 12070) 

Di~LERiN lEMiZLENMESI MiHANiKi OLARAK FlRÇA iLE,KORUNMASI 
DA FıRÇA ·Aı<ABtNoA"A i DK o i~ suvu GARGARASiLE KABiLDiR 

Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Iş
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Muhammen bedeli 18826,57 lira tutan muhtelif semtlerde tes~ edi
lecek üç muhnvvile merkezinin Inşaatı açık eLsiltmeye konmu.ştur. 

2 - E"Utme 3/1/941 Cuma günti saat 15 de Metro hanının 6 inci ka -
tında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1037 liradır. 
4 - İsteklilerin p:ırasız olarak verilmekte olan çarınameleri Levtızım

d n alınaları ve kanuni vesikaları ve mu\·altkat temınatlarlle ilan edilen 
gi.ln ve saatte komisyonda hazır bulunmalan. d1975» 

Elbise, Manifatura, Tuhafiye, Tüccar 
ve Esnafının N azarı Dikkatine: 

1 - Müesseserolzin satışa çıkard~ı elbise çeşitlerinin fi!lt!arı her 
ayın birlnde CUmhuriyet, onunda Son Posta, yirmisinde cAııknra. da 
Ulus gazetelerile muntazaman ne§redUmektedir. Takib ediniZ. 

2 - Elb~elere konan malzemeden cebllkler kalın kaput beıi (De -
ğırmenli ve Bakırköy marka) kol, yelek, kemer astarları kalın çlzglll 
ketendir. Ceket ve yelek arka astarlan kalın siyah renkli boyamıı.dır. 

TÜRKİYE KÖYLO ve tşçt ELBISELERI 
TOPTAN SATIŞ YERİ 

İstanbul Sultanhumarn İrtıniye Çarşısı No. 18 _ 19 1 

Gümrük Muhafaza Genel K. Istanbul 
Levazım Arnirliği Satınalma Komisyon undan: 

27/I.Kll.nun/940 Cuma gUnü saat 15 de açık eksiltme ile müteıı.hhid 

namti hesabına 8250 giyim beygir nalı alınacaktır. Muhammen bedeli 
2600 ve ilk teminatı 195 liradır. Evsafile şartname ve nUmunesi hergün 
komisyonda gorülebUir. İsteklUerin gün ve saatınde teminat makbuzla
flle Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifnt harundaki komiSyona gel -
ıueleri. (11696) 

TÜRKİYE 
K1z1lay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZlNDEN : 
Maskclere mahsu.c; bu~ulanmaz levhaların muhafazası için 

D z 
s pariş verilecektir. Alakadarların znrt nümun~ini görmek tizere İstan

ldrı Mımnrvedad raddesinde <Kızılay) hanında Kızılay deposu dırek-

Arşiv dosya dolaplar1 ve 
podyum yapt1rdacakt•r 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
ı - Bankamız merkez binası aumumt arşıv dairesiD için yapbrılacak Iki 

tip dosya dolabları vahidi fiat esaslle ve kapalı zarf wıulile eksilt:. 
meye konulmWJtur. 
İşbu dolablarla podyumun keşif bedeli 6.000 liradan ibarettir. 

2 - Ek.silt.me evrakı cı2o flra mukabilinde Ankarada Sümerbank nıuame. 
lAt çubesinden, İstnnbulda Süınerb:ı.nk Müdürlüjtünden alınabilir. 

3 - Ek.siltme 26 12.1940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 16 da An
karada Bilinerbank umumı müdürlU~ünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mlktarı 450.- liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına 4imdiye kadar yapmlf oldukları bu 
kabU işlere ve bunların bedellerine aid vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektublannı havl zıırnar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank muhaberat nıll -
dürlü~üne teslim ed.Umlş olacaktır. 

7 - Posta lle gönderilecek tekliner nihtıyet ihale saatinden bir saat ev
vellne kadar gelmiş ve za.rfın kanunt şekilde kapatılmış olması ın -
zımdır. 
Postada vliki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. cı8803 - 11998D 

Spor 
Bayan, çocuk va 

baylara müjde 
Avrupa kayaklarından sağlam 

ve ucuz her.çe§id yerli kayaklarını 

Galata Kalafat caddesi numara 50 
Yıldız kayak fabrikasından arayınız. 
Telefon: 40711. 

( TIYATROLAR J 
Şeb.i.r '11yatrosu 

Tepebaşında dram 
kısmında 

Aqam saat 20,30 c1 

APTAL 

İstikili caddesi komedi k!-'mında 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYV~'U 

Akşam saat 20,30 da 
PAŞA BAZRETLERİ 

E. SADl TEK TİYATHOSU 

Bu gece Üsküdar Htue sinemasında 

Eşber, Saray faslı, Çapkın kız 

DEVIR 
Ali Faiz tşc:ın ve İhsan Ahmed 

Gökçay Kollektif Şirketi ünvam 
nltındıı icrayi ticaret eden mil
essesenin 16112/940 tarihinde Ali 
Faiz İşcan'a tamamen devir e
dilmiş oldujtunu ve işbu tarihten 
itı'baren İhsan Ahmed Gök -
çay'ın müessese ile hiçbir alAka
sı kalmadı~ı il~n olunur. 

AU Faiz hcan 

Satlltk ' 
Gayet iyi cins ve modem stilde 

yeni yatak ve yemek odası mo
'bilyaları satılıktır. Hergün saat 
10 - 1 arasında Beyo~Iunda Ka
ranfil sota~ında 5 No. Küçük 

Tünel hanının 4 No. Slnda 
görebüirler. .................................................... 

TÜRKİYE 
K1z1lay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZINDEN: 
Afyonkarahisar madensuyu şişelerinin a~ızları için kapsül s.pariŞ \'~ 

rüece~inden alfı.kadarların nümunesini görmek ve iZahnt almak uze ıl 
İstanbulda Mimarvedad caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deJ>OS 

oıı· dlrektörlü~üne müracaat etmelerı ve teklif mektublarını 27/12/940 rı 
ma günü saat on bire kııdar bu direktörlüğe tevdi etmiŞ bulunınıılıı 
lüzumu nan olunur. 

İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğünde~ 
Felemenk tebaasından Altred Hanri ve Vilyam Elizabitin mü~r~, 

arazi vergisi borcundan dolayı haciz edilmiş o1an '768 sehim ıtib ~ 
327256 lira kıymetli Bulgurca. ~lftıi~indekl 72 sehim hisselerinin 21 g e• 
müddetıe icra kılınan müzayedesinde sürülen pey haddi lAyık görullll 
di~lnden müzayede 10 gün müddetle temdid edl1ml.ştir. e., 

30.12.940 günü lhalei kat'iyesi icra edileceğinden talıblerln yevıni ~191 
kUrda vilfı.yet idare heyetine mürncantıa.rı illl.n olunur. (5569) ~ 

Ura 

1 2000 -• 1000 c::::ı 

1 '160 -• 600 -• 160 c: 

15 100 ..... 8500.-

ao 60 - •ooo.-
100 JO - 0000.-

~~:::-....;:;,;;.:.;;.-::ı_ _--.....-

Türkiye lş Baııkasına para 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keştdeler: 4 Şubat, 2 Ma -
yıs, ı Ajtust.os, 3 İklllciteş -

rin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaralı ve lrombnrasız 
hesabiarında en az ellı li -

rası bulunanlıır kur'aya 
h ı ı r 


