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i Royter ajan~ 
L_ b!ldiriyor 

SOVYET- ALMAN 
MÜNASEBATI 
GERGiNLEŞTi 

Romanyaya mühim 
Alman kuvvetleri 
gönderiliyormuş 

Macaristan yolu ile 
gönderilen takviye 
kıtaaiznın mevcudu 

2oo bin tahmin ediliyor 

A'rnan~arm Yunan harbine 
rnu~ahafesi bek'eniyormuş 
b .nern, 26 (A.A.) - Royter Ajansı 

Ama udluk arazisinde ilerl.iyeta bir Yunaıı kolu 

BARDİY ADA ARNAVUDLUKTA 
TOP ATEŞi ÇETELER 
ŞiDDETLENDi FAAliYETTE 

dıriyor: 
Alnıanyanın Macaristan \'olu ne Ro Sudan hududunda Arnavud çeteler 

ltı.ınyaya mühım kuvvetler Se\•tetmek 1 ngiliz keşıf münferid halyan 
~ )!du~una da ır Budnpo.şteden gelen 

~rler Almanya ile Rusya arasında. mü'rezelerinin kıt'alarını dehşet 
~ rnünasebetlerın gittikçe ı;erginle~- J' 

" Son Posta, nın yaptığı anket 

alk la hiikUmelle 
fikirde • oyn1 

11 Gazete sayfalarının artmasını sevinçle 
karşıladık. Bunun böyle olması lazımdı,, 

Şayanı dikkat bir mütalea: " Halkı tenvir edecek makaleleri. 
fıkralan bir tarafa bırakın, bir hikayenin dahi doğru bir 

ajans haberi kadar faydası vardır, 

Noelde Manş denizi 
istila teşebbusune 
en müsaid şartlar 

arzetmiş 
ın. ~te oldu~u hakkındaki haberla-le akınları sıklaştı içinde bırakıyorlar 
'ilkadar corülmck•edir. Rus - Alman S J 
~~~·nli~ı ise Romanyada Demirmuha Kahire 26 (A.A.) - Resmt tebli~: Londra 26 (A.A.) - Arnavudluktan ahi/lerde ngi/iz Ankete cevab verenlerden 
(eu:l'i~ dkom~inJ.<;.tler ,ale~hteind~ekiRlıarea. Trablusgarbda vaZiyette hiçbir de- alman haberlere göre, Arnnvud çe - muhalaza kuvvet/eri Avukat Suad Profesör Fahrettin Avuknt ihs:ın 
bıı n en 1 erı ge.meıe . ır. u.<ıy, . l;işiklik yoktur. teleri İtalyan hatlarının arkasında. J 

1 
Tahsin Türk 

trıu~~rekctf Almanların .lham ettı"ı l Sudan hududunda keşif müfreze - bUyük faaliyette bulunmakta, mü • bir Tnisli arfzrzldz • Kerim Gökay 1\Iukbt. Ben 
M e~ındadır. lerimizden biri Kassala'nın şarkma nakale yollannı k~mekte ve bozmak Memlckette kMıd stokunun azaldı-

•etı:~arıStandan mühim Alman ku v- ı muvaffakiyeUi bir a'kın yaparak düş. ta ve münferld ıtalyan kıt'alannı tı ve kAğıd li:ıtlıırının yükseldiğı sı -
)'o. ya rının Mncar~~an yolu ile Rotr..an. mana znyiat verdirmiş ve dönerken dehşet iÇinde bıraltmaktadır. Londra 26 (A.A.) - Press A•- ralarda koordınasyon heyeti gazete 

Nihayet biz de 
biraz ağz•m•z• aç
maktan kendimizi 

menedemedi k 1 

\>or k gitmekte oldu~ nu bildiren New beraberinde bir esirle muhtelif nırıl. Bazı çete grup lan, Tırana 'ya dahi eociationun muhabiri lngiriz ııahille- sayfalarının tahdldine karar ve rm i~_ 
ı h gazetesin~n Bern muhnblrı @unu zeme getirmi-ştir. glnne~e muvaffak olmuşlar ve ttal _ rinde bir yerden bildiriyor: ti. Bu karar gazetelerimiz için sıkıntılı 

'ft e etmektedir. Sa!r cephelerde kayda de~er mü • yan umum1 vallli~i sarayı da daha Noel eanasında Ingiliz eahillerin- bir devre yaratmıştı. Bugün memle-
lıyeonıanyaya gönderilen Alman tak. him bir hareket olmamıştır. olmak üzere bütün umumt binnlara, deıki muhafan kuvvetleri bir misli ı kette kMıd stoku artmıştır. Ka~ıd fi-
'oo lntaatmın mevcudu 150.000 na Kahire 26 (A.A.) _ Reuter: İtalyanları AmavudluRn tahlıyeye arttırılmıştır. Buna aebeb Man~ de- atları nısbeten ucuz!amıştır. İçinde 

1°00 tahMln edllmektedir. Bardlya romtakasmda şiddetli top- davet eden beyannameler yapl§tır - nizindeki hava §artları olmu~tur. Bu l bulundut;umuz ahval ve ~erait gaze - . 
le Yı malftmat alan mahfillerde iÖY- çu düellosu devam etmektedir. m~lo.rdır. r prtlar bir istila te,~bbüııü için mü- telerımi~n eski vaZiyetlerıne klSmen lstanbulda, biri s:ı.b;ıhları, d.ilei 
•ul\ildıtıne gö:..a Balkanlarda vaZıyet 1 ftalyan tebliii Emri ;yevmi kemmel olarak ta.vsif edilmekte idi. olsun donmelerini icab ettirecek bir ı akşama ya km çıkan yapı~ık kıırd~ 
llırratıe bir neticeye do~ru gitmekte- Roma 26 (A.A.) _ 203 nu _ Atina 28 (A.A.) -Atina ajansı bU- F.ilhakika deniz ıı:ayet sakin bulunu- seyir takıb etmektedır. Bunu nazarı l lere benzer tki gazete vardır. Birint 
~ maralı resmi tebliğ: dlrlyor: yor ,.e bütün Man~ denizini bir ais itibara alan koordinasyon heyeti, çok adı (İkdnm) dır. kardeşiniokı de <So 

tııu azı müşahidlerin Almanyanın önü Trablusgarb hudud mıntakasın- Harbiye mnsteşan Papadimas, dün, tabaltaın kaplıyordu. yerinde bır kararla, gazetelerin sny _ Telgraf) .. 
«•hıd.eki günlerde Yunan harbine mü da Bardiya civannda dü•manın rı.id- cephedeki ve memleket JahUindeti İngiliz ordulannın mümtaz -kuv- falarını bir miktar arttırmalarına mü Bobstil gençler gibi birbirlerini: 
.. alesini beklemektedir. " " d t.m· tır ' ..__ detli topçu faaliyeti olmuştur. Top- bütün kıtaata aşa~ıdati emri yevmL vetleri mitralyöz ve diğer otoma - saa e e i§ • elbiselerini giyerler. Akşamdan kala 

ingiJterede bir 
Belçika ordusu 

çumuz da ~iddetle mukabe1e etmiş- yi neşretmiştir: tilc ailahlarla pl~jlard:ı dola,mşılar Fakat tıu mfu;ande gazetelerimizin dizil-miŞ haberler sabah çıknnm, sa 
tir. Çölde bir karakolumuza kartı Noel bayramı ve yeni sene ınüna • ve sahil yollarında ı.e)•rüseferi çok ekseriyeti tarafından &evinç ve §Ük _ bahtan dizilen ynzılnr dn nkşamlar 
yapılan h ücum püskürtülmü~tiir. sebetlle, Yunan ordusunun sfibayla- şiddetli bir ne:r.aret altında bulun - rarila karşılandıtı halde Türk oku - intişal' edenin sütunlarını ddlduruı 

24/25 gecesi ileri bir dii~an rile erbaşlarına ve erlerine ve onla- durmuıılatdır. yucusunun istifadesinden fnzla kendi Bu ceridelerin Istihbarat tcşklll'ıtlar 
üssü kesif bir hava bombardımanı- rm şereni allelerine, bu bayram giin- -- . men!aatlerlnl düşündüklerinde şüp - da yoktur. Macerası dUlere d<'.stan bl 

teşkil ed i li yor 
~ ~el':York 26 CA.A.) - Belçıta baf • 
ı. ll.soloı;u, 19 dan 25 ya1ına kadar o • 
~~ bütün Belçikalıların silAh altına 
4b 1tnı14tır. Bu hususta neşreailen 

na tabi tutulmuııtur. Bir harb gemi-ılerini sıhhat, gurur, sevinç ve snadet Japon ·Imparatoru he bulunmıyan bazı arkadaşlar tara- (Artin Mnkasyan) lnrı vardır. Hergtlı 
sine isabet vaki olmuştur. içinde geçirmelerini temenni eder ve fmdan yersiz ve faydasız bir müna - başta (Son Posta) olmak üzere, bti 

Cenubi Trablusgarbda da motör- kendilerini sevgi ne seltunıarım. kaş&ya zemin yapılmak Lstenmtştir tün gazetelerin havadl.&lerıni, bir a 
<Devamı 1 nci sayfadal (Devamı 7 n\li sayfada) milletini birliğe (Del1UD1 j üncü sayfada) (Devamı 7 nci sa~ladal 

• 
1
11tde denlliyor ki: Istanbullular Partiden 

n~ler istiyorlar? 
ı:ıı Ilgilizierin ve mnttefiklerinin ya -
b llda harbetmek üzere İngiltcrede 
~ ~ Belçika ordusu t~kü edilmekte -
toıt. Alman işgall aıtında bulunmıyan 
ı:ı:raıtıardati Belçikalılar ou kanu -
~~n hükmüne tabi olup en yakın Bel-

~;;:,ıosıu~ile temasa gcımeıe. Parti vilayet kongresinde don kazalarin 
..................... : .............. ~., dilekleri gözden geçirildi 

General dıyor kı 1r .................. . 
İtalya için en karlı yol 

Dileklerden birkaç• .................... , 
J - Muıevi vatandalların türkçe konupnaları ve müe•. 

seselerine Tii.rk memur almaları 
YI\ZAM 2- Radyolardan alınan gümrük reıminin ilgası ve rad· 

Emekli general yo vergisinin tenzili. ' 
H. Emfr Erkilet 3- Yabancı propagandalarda am il olan mecmuaların 

tSon Posta. nın uttrl ıl•tanbulda satılmasının men'i 
muharrırt 4- Mekteb ıaatleriııi sinemalarda geçiren talebe ile 

B ttal 
daha esaılı §elıilde müc.adele edilme.t. 

ay Vanston Çörçil yan \ 
milletine söyledi~! nutuk-1 ·----····· J 

~ilhassa bu harbın İtalya ba - • Cümhuriyet Hnlk Partisi ,ilayet 
cı ından ne kadar lüzuınsuz ol. kongresi dün öğleden sonra, saat 
U~u davasına temas etmiŞ ve bu- 14,30 da ikinci toplantısını yapmı§

~u en samımı bir surette ifade et- tır. Bu toplantıda da vali ve bele
ıç·"'tır. Filhakika bu harbin İtalya diye reisi doktor Lutfi Kndar ile, 
\'lll asla zarurt ve yerinde bir sa. -vilô.yet., parti, belediye erkanı, ka -
~ olmadJ#ı meydandadır. zalardan seçilen 70 parti delegesi, 

t »attA. herk~ bidayette sanmı.ş- umumt meclis azaları ve daire mü
~ ~i. Mussolini İtalyanın harb aürleri hazır bulunmuşlardır. 

1 
arıcı vaziyetini Avrupa mücade- Celııe açıldıktan sonra, azadan 

rtainin sonuna kadar devam etti. Beyoğlu Hnlkevi Teisi Ekrem TuT 
llletek ve bu suretle harbin deva. söz almış ve idare heyeti rapoıunun 
le 1llca, İt.alynya en' büyük ölçü _ knbulünü toklif etmi§tir. 
) l'<fe harb kazançları temin eyli- Bu beyanat üzerine idare heyeti 
tcefi gibi harbın sonuna doAru ı raporu ittifakla kabul edilmi1 ve bu

!a., lllnnml vnziyetin Jca.bma gı$. ! nu müteakib idare heyeti ihra olun-
Ila. hareket etmek, yani llltumun-1 
... terazinin bir kefesine a~ır bas- ı 
..... k o f l cil ıç n. kara, hava. ve deniz 

l'VeUerint elinde satlam bir bal. 

davet ediyor 
' Tokyo 26 (A.A.) - Dlyet meclisinin 

78 ncı içtiina de'tTeslnin kUşadı mil -
nasebetile söylediği bir nutukta, im -
paratar §imdiye kadar misli görülme
miş derecede cihantümul kargaşalık 
larm mütemadlyen tevessll etmekte 
oldu~una işaret ederek Japon mUle -
tillin birleşmesini ve deruhte ett~i va. 
zitenin millet yolunda sadıkane bir 
tarzda ifasına Ç~ı.lışırken kcnd'-'ıine 

yardım etmesini taleb etmiştir. 
İmparator, üçlü pakta dahil devlet

lerle Japonya arasında gittikçe sa -
m!mileşen münase.betlerin böyle dos.. 
tane bir seyir takib etmesinden dola. 
rı phsi mcmnunlyetı'nl izhar etmiŞ -
Ur. 

ingilterade kad1nlar 
gemi inşa ediyorlar 

Londra 26 (A.A.) - Kendıle
rine mahsus husuat bir formayı ta
§tyan kadınlardan müte~ekkil bir 
ltüçük ordu §imdi, cenub aahillerin
de bir ,ehirde Ingiltere için gemi 
inşa etmekle m,eşguldürler. Bu ka
dınları kullanan firma çok seri ufak 

ı bir gemi tipi inp etmektedir. Bu 
firma 16 ile 30 ya9 arasındaki ka
dınlara Iki ay k~ra göııterdikten 
sonra bu inşaatta kullanmaktadıt. 
Arnelenin iaşe ve ibatesi temin edil
dikten baeka her birine ceb har;;lığı 
olarale günde 12 buçuk §ilin ver -
mektediT. 

Egede bir köyjU 
donarak öl dU 

Pasif korunma komisyonu dün 
mühim bir toplantı yaptı 

Bayramdan sonra yapılacak büyük hava ta
arruzu denemesinde, yangın ve sis bombalan~ 
tayyarelerden aydınlatıcı fişekler atılacak 

Dünkii toplantıdan bir inbba 

Vilayet pasif korunma komisyo-ı tip ma.keU Iimha lı:u1lanılınl\sı ve 
nu dün öğleden sonra ":l:ıyette vali mcvcud mA6Jr.ell lambal-arın "ded
muavini Ahmed Kınıiın reisliğinde lerinin nrttırılmnaı kabul edilmiştir 
büyük bir toplantı yapmıştır. Toplantıda nyncs yokıııda ya -

Bu toplantıda kaymakam lar, lı - pılacak büyük ha' a deneıacsiue aia 
man, gümrük, denizyolları, po11ta hu.ırlık!ar g:)rtı~ülrr.a~ıü:. Ba tec

telgraf. emniyet, jandarma, itfaiye, riıbenin kurban La)•ramındat\ sonra 
hıfı::ssıhha mümessillerile seferberlik yapılması muvafık aiirulmiiıt~r. Tec 
nıüdüriı hazır hulunmuşlardır. rübenin yapılacağı gün buııhn bile 

Toplantıda pasif korunma i~leri den sonra toplanacak olan pasif ko
etrafında alınan tedbirler görüşül - runma müt~hassıs komisyonu ta -
müş ve bazı yeni kararlar alınmı~tır. rafındnn kararlaştırılacaktır . 

Bu karariarn ~öre ı~ıkldr söndü- Büyük ha'.. tccriihesinde bütUn 
rüleceği zaman vitrin, ve köşebn,la- yardımcı ekipler Çlllışaeak, yangııt 

-,--I-Xiı~M:c.N~ıt•iaiı~t_.J)~ıl4tn-'\ . .kö~tij~~'§~·~~~~1}.V~e:._&~mr::~m~e:_e!l· ~;.:..._Lv~e~~!•ia bombalan kullanılacak v_e_...,_,...--



2 Sayfa 

Hergün 

Bir inkılab 
1/miha:ine ihtiyac 
Vardır 

Yazan: l\1uhltttn Birren 

ün ilk mekıeblerin bir yurd 
bilgisi kıtabının talıh!iz bir 

devlet tanfinden bahsetum. Zan -
:netmiyelim ki, ~österdiğım misal, 
gerek bu kitab v e v.erek emsnli ıçin 
münferid bir ınısalden ibnrettir. Ma
alesef, hangi kJtabı karıştırır.sak 
içinde böyle garibelere tesadüf e
dilebilir. Faknt, bugiinkü terbiye 
derdimiz bu nevi nU5allcre münha -
:ısır kalsaydı, gene kendimizi mes'ud 
farzedebilirdik.. Hakikat böyle de -
ğiklir; karşımızda daha acı bir me
eele vardır: Yeni nealin mancwi 
terbiyesi meselesi. 

Hep biliriz ki bir nııllet hayatı -
nın seliimet "'e saadeti, birçok: şart· 
lar arasında mühim bir ~artın da ta
hakkukuna bağlıdır: Manevi inzibRt 
§artı. Heriıangi bir cemiyet içinde 
yaşıyan ferdler, ha·cıketleri ınanevi 
bir takım duygularn göıe ölçerek :ra
şamazlarsa, o cemıyet içinde ada
rnet ve aaadet d~nilen şey tahak • 
kuk edemez. En giızel zabıta, en 

SON POSTA 

Amerikanın en büyük psikoloji profesörü Viliaın Jams şu nasihati verir: 

- insanda hareket, .hissi takib eder görünür, haklkntte hareket ile his 

her vakit yekd;~erıne baJ;lıdır, birlikte yürürler. 

Ziraat Bahisleri: 

Insanda irade kuvveti 

insanda hareket, doğrudan doğruya iradenin kontrolü altındadır, hLs ise 
ek.<ıcriya kanun ve ba~ tanımaz, faltat irade kuvveti ile hareketinizi iyi yol
da tamıim edeb.ıdi~iniz takdlrde dolayı.sile hisslıılze de hfıklm olabi • 
lirsiniz, bunu unutmayınız. . .... . .... -.... ··----

;e%~~ :eay;~r:~:~~~~~~~a~lar~:,;;:t'~ Ye ıı· sıu-ırlarımız 
ıdanlarında ya§ı.l an manevi duygu-

CEDEBiYAT:J 

Birincikanun ~ 

ı Söz~ __ kısası 
Pirince, yağa 

ı Vesaireye narh 
Konuyor. 

\... E. F.krem Talo .. 
B uglınkı.i gibi, yer yüz ırıdJ: 

harb. mnrp gibi bir şey o ~~-
yı görsün : Ihtikar denilen yıltın fll Jlf 
lnkn ba~ını kaldırır. Az, çok, bCt db
tse .. bayağı abvnlde yüzlerine bJC rıııl 
nup bakmadığımız en pestentc g&' J. 
metalar, dükkiınlarda, baş köşeyr );1, 
çip otururlar. Öyle bır kuruluŞ . , 
yanlaruıa varırken Adetô. önünüzU ı 
liklemek ihtiyacını duyarsınız. 

ll , 
MeselA zerzevatcıda şalgam .. fll cl' 

navda Trabzon hurması.. :ıtn.s:ıb 

"amandıı tı:J Sorarım size: Bayn.ğı , 
e • 

uykuluk" 

saydı~ım §eyleri satın :ılıp dtı ~1 
rnek, yılda kaç defa aklınıza gel ,ft 

Amma şimdi öyle değil. pıı}lııl iil' 
yükseldikçe, her birl, aç gözlil gorı • 
lcrimizde, sanki k.alübelfı.dan ıtııltıl 
bir hasret uyandırıyor. 

Varsın böyle şeyler pabalJla~ 
Şahsen benim umurumda detil ı>o 
velakin pirincln, kuru fasulyenill• Jl , 
hudun, mcrcime~in alablldlğtne tır 
lamnlanna tahammÜl edemiyor\flll 

Galiba herkes de benim gibi olll ,; 
ların kontrolu altında t .. cıekkül eden 

~ ~--...-··---·· ..... --... -· ................... ...._.. ....... _.,... .............. ...,_.~ 
mürakabedir. Eğer, insanlar, kendi 1 -

Şehir Tiyatrosu Dramaturguna cak k~ bu Işe en nihayette hiikU~~ 

M 
el koydu. Şayed bakkal efendiler tıe-

AÇ 1 k e t b hızı bizzat önlemiyecek olurlars:ı P' vicdanlarının emirkrini duyarak : Yapılan telkikierden anlaııldığına göre, muhtelif 1ebeb. ~ 
ikendi hareketl,..rini kendilerı tanzim ~ lerle bugünkü halini almıf olan Orta Anadolu 3tğırlannda ~ 
'\'e ıslah etmi)•ecek olurlarsa onl rı h b h 
doğru yola <ıevk için hariçten yapa- ~ er a undan çok yüksek kab:liyetler gizli bulunmaktadır: 

ledlye bu gibi şeylere narb :toyııc 
m ış. 

Yazan . Hg'id Fahrl· Oza s Bence geç bile kaldı. Atı aıan ~~ 
bileceğimiz la'Zvik '\'e ınüdnhalelerin '-··-··•••••••••••••••••• .................................... __ ._ ................ -••••••••••••••; · · ' n OJ küdar yolunu tuttu. ihtikiir hiirrıJ;~ 

Aı.iz dostum, $ehir Tiyatrosurum ı tasnife tabi tutulacağı hııkkındaki fi- gibidir. Hürriyet verilmez nıınırıtl~ niç bir te3iri olamaz. Bizi. müştr·rek ( " So p t . t Ut h ) 
bir selamet ve •aadet mefküresi için- n JS a ,. n m zıraa m e .as;1s1 yazıyor 
de, birbirimize h"ğlwacnk olan en akın bir maziye kndnr biz-
büyük, en nüfuzlu \'e hakim ses, de yerli damgasını taşıyan 
mutlaka bizim vicd nımızın ve aki- her şeyi hor görmek bir moda ha
demizin se•idir. Hıç bir millr-t, ken- lindeydi. Bir çokları, iyinin ancak 
disini bu knıdeni-ı hari<"inde saya -

1 
Avrupada bulunacağını sanır, ora

maz "e bu knideyi inH~r et m~ k bir dan gel m iyen ııeylerdf': dnima bir 
cemiy~t içinde {c.-oıad U) andıırnak . 1 kötülük, bir gerilik vehmederlerdi. 
tan hali kalamaz. Bu zavallıların kanaatlerince Av-* rupalı olan her şey asil, yerli olan 

Düşünüyorum: Bu bakımdan, her ~ey m.ü~ereddidir. . • . 
bundan kırk sene evvelki mekteb Onun ıçın herhan~ı bır terakkı 
bugünkü mektebe nazaran, t:lbe: l li:unle"i mevzuubah" oldu mu, il_k 
:kendi kendisile daha ahenktar idi. akla gelen de, me~leket malını bır 
O zaman, devrin hayat anlayışına ken~~a. atar.ak, yerıne. Avrupadan 
göre mekteblerdc bir ilmihal var - ı Y~nısını getırmelc f•krı _?hırd~ı. Bu 
dı. Bu ilmihrıl bir hayat felsefesi ,.e cumleden olarak, sıs:cırcılıızım"ı.:ın 
bir ahlıik s~;emi "'iÜcude getirirdi. l tsl~ ;~ inki!!afı bahsind(' d e- daima 1 

O sistemin 0 devirlc beraber e~ki _ yeriıyı ıhmal ederek Avrupadan da-, 
miş olduğunda ş:.iphe yoktur; nitc- mızlık getirmek ~ihniyeti hôkim ol- 1 
kim, devir ve sistem eskimiş oldui';u muştur. 
içindir ki o zamanın mektebi dahi Elli "enedenberi vurdumu'la bu 
bize istediğimi~ mahsulü veremi - makeadla çeşid çeşid damızlıklar 
yordu. Devrin ve onunla beraber sokulmu• Ve oarlak havalleyle bnn
siste.min de değiomesi zaruri idi. Ni- lara ba~lananlar bulunmu.,tur. Fa
tckim, devir kendiliğinden yıkıldı ve J·.kıt esefle itiraf ediJm,.k lazımdır ki, 
o hayat felsefesi ve ahlak sistemi de muavyen bir ikiimin ve mu,.vven 
birlikte çöktü. cılnkılab•ı dt:.-diğimiz nrtlann malı olan bu damı-:rl•klar, 
şey de işte bu hadisedir. Fakat, mü- her d .. fa•ında da bir vıl yasavııma
him olan nokta ouriur ki, biz o yıkı- dan ölmüoıler ve bir türlü be)tJ .. nil .. n 
lan devrin inhilale uğrıyan ahlak vo ""UvaffrJI.iveti gÖste .. ememi.,J•r~ir. 
akic\~ sistemi .{erine bir yenisini he- Buna rağmen ve modem zoot,.kni 
nüz koymuo değiliz ve bugünkü ce· ilmi ııher memleket icin en eh•"'ri!li 
miyetimizin ı:n büyük derdi de bu- sığır trkı, ancak o topraPın e:r,.Jti,.n 
dur. h,.ri barındırdığı ırktu· .ı div,. b!\YhRr 

Eski hayat felsefesi ve ahlak 6ts- bıt~nrl-en eoenl", vakit valdt tecrü
tcmi, esas itibarile, bu toprak Üs - h,.l,.,..• kalkıoınnlıır bıılunmuoı, P.'"ne 
tündeki hayatı tanzimden ziyade, bir t~ı1rım vahı>.,c:ı ı .. klıın ,.., ... .,le1r ... 
gökteki, mavenıdaki, öteki dünya- ti.,izde Üretme1c sevdasına diisenlet 
daki hnyah ıslah temelı üzerine ku- olmu-tur. 
rulmuştu. Çok eski ZAmAnlar ıçın Halbuki dünyanın her tarafında 
belki de daha faydalı ol.tn bu usul, «asıl ııolan; ,.)deki beğenilm,..dikleri 
artık bugünkü dünyanın ihtiyaçlarını yabancı memleketlerin ho~ göriinen 
tatmine kifnyet edemezdi. Bütün •nvlarile deği .. tirmek tıuzı de~il. bi
dünyada hayat 5?Ökten inerek yer lakis ho"a gitmiyenleri ıslah volu 
üstüne o kadar kuvvetle yapışınıştı ile ötekilere benzetrnek tarzıdır. 
ki. «Öteki dünyanın saadctiniıı temi- Yüksek hasılatlan ve ııi:•)ü görünü~
ne çalışan bir ahlak nizPmı ile bu • leri!~ di1rhtimi:zi celb,.den yervü
günkü dünyanın, yani toprak Üs • zünlin bütün sı~ırları dn. ancak de
tünde yaşadığımız hayatın saadetini vnrrılı bir ısl~h ve bilhassa bakım 
tesise imkfm olamRzdı. O sistem bu- şartinnnın diioz .. nJ,.ndirilmesı tmye
nun kin vıkıldı. ei nde elde edilrniıılrTdir. Y l')ksa, ya-

Fakat, biz d,. fdsefesiz, sistem • bancı bir ırkı ele alarak rnü•bet bir 
siz ve akidesiz kaldık. netir.eye varmış tek memleket gös-* terilemez. 

Su halde, mektebc yeni bir .. avat Gerçi verli sıi{ı .. lawı ı•lahı i"Si, 
fel<ıefe~ sokmıyn, orada, küçük ~Ö· vıllara muhtaç ve bu bıtkım..tlln ye
ni llerin müphem duygularin dolu nilik yapmak istiven mÜle$ebbislerin 
heyecanlannı bir arnvn g,.tirerek, n~· esini kıracak ı::ibi is~ de, h'nki
her küçük vicdnndn hakim tek ve katte ve hassatan meml•ket dava
mütterek bir akide ve ahlak sistemi sında bövle bir sev mevzuubahs o
vücude getirmeı:e muhtacız. Söy - labilir mn Çünkü g!lye, sadece hoş 
leme$Ze hacet yoktur ki, ettki ııiste • r,:örünen ve boyuna zarar getiren 
min Allah korkuııu, cehennem aza • hayvtanlarln uitra~mRk d~~il, yıllar
bı, öteki dünva ııaadeti üzerin,. ku- r.a ilerisi için kendisin~ itimad edi-

{l)~nmt 7 nci sayfad:ı) lebilecek yüksek kabiliyetli, emin 
.................. •••••••••••••••••••••••••••••••••• bir hayvan nesli Vfl!ti,tirmektir. Hiç 

T A K V 1 M şüph~siz bu da ancak modem zoo-
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teknikin aydınlattıih yoldan yürü
verek, o bd~enilmedik memll'ket sı
ğtrlarını ııılah etmekle mümkiin olur 

Bazıları yabancı sığırların mem
le1cetimizde düştükleri ak:betf' bıı
knrak bunlan yerli ırklarla melez-

leştirmeyi düşünmüş ve böylelikle 
iklim ve gıda ,artlarına daha yatkın 
bir neail elde edilebile<:eğini ileri 
sürmüşlerdir. Filbakikll dikkati: bir 
surette devam ettirilecek tesallübler 
de her iki tarafın bazı iyi kabili
yetlerini bir araya getirmek müm
kündür. Memleketimizdeki devlet 
yetiştirme müesseselerinde, bu usul 
ile elde edilmiıı yüksek evaafta hay
van nümunelerine raslanabilir. An
cak, hemen ilave edelim ki yabancı 
ırklardan birile yeriiierin melezleş
tirilmesi, çok büyük dikkat ve itina
yı icab ettiren bir işdir. Gelişi güzel 
bir melezlerneden hiçbir zaman ha
kiki manasında \bir soy) beklene-
m ez. 

Bu sebehle, büyük zaruretler ol
madıkça, hayvan nc:slinin ıslahında 
tesallübü, yerli ırkın ıstıfa ile ıslahı
na tercih etmek doğru görülmez. 

Ehemmiyetle gözönüne koymak 
lazımdır ki, hayvancılıktR ıslah, yal
nız ırkın safiyetini teminle tamam
lanmış olmaz. Kabiliyetlerin kendi
ni gösterebilmesi: iyi bakım şartla
rile de sıkı sıkıya alfı.kadardır. Mo
dern ıslahc:ılık, herhangi bir ırkı ıs
lah ederken onu yalnız knnca d,.,ği}, 
ayni zamanda memleketin iklim, 
meria, bakım şu ve bu gibi muhte
lif hususiyetlerine göre yükseltmeyi 
de gözetir. Zaten yabancı ırkiann 
veya melezierin vurdumuzdR mu
vaffak olamayı,ı da, bunların ann 
vatanların&ki iklim, toprak, me&
Jı:en , bakım, gıda ve ilh .. gibi şart
ları yadırgamaları değil midir) O
nun için bugünkü zootekni ilminde 
her muhitin kendi hayvanını, o mu
hitin icabianna göre ıslah eltmek, 
}'!ani tam yerlici olmak, en makbul 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

piyes defterleri müzesinde huzur ve kirleriniz) ihtikll.r da kendiliğinden durmaz. d ' 
sükun içinde Shakespeare'in kim bi- Doğrusu bu 5uale muvnfık bir durulur. • 
lir ~angi bir piyesini daha dilimize cevab vermek o kad:ır kolay bir i§ Şu son bir yıl içinde, havnyiCi ı~ 

ı 
çevırmekle meşgul olurken bu zevk- değil 1 Malüm ya, ed .. bi:Yat tarihle- ruriye piyasası sultan mezadına d 
li işi bırakı~ muharrir arkada~la.rını- rimizdc: muayyen bir tasnif vardır: du. Fiatları artıran art.ırannl 
:z.a mı:ıtbu bır mektub yollamak ılha- !sl~m~yetten evvelki Türk edebiyatı, Kazanan mOstahsil I)]Sa diyect~ııı' 
mına kapılmışsınız. Bu mektuh]ar-ı ıslamıyetten sonraki Türk edebiyatı yok. Türk töylusüne al~ının ter~ 
dan bir tanesini de imznnızla bana ve gnrb tesirile Türk edebiyatı di- yetiştirdıği mahsulün' kazancı ni1ll 
yollnmak lutüf ve kadirşinnslığında ye.·· Bilmem ki bu tasnif e göre ha- sının ak sütü gibi heUU oısunl 
bulunduğunuzdan dolayı hiç şüphe- j reket ederseniz planı pek mi geniş J Fak t k ıı:.. b- d""U! ~~ 
. k' . .. kk" . t t J " H d . a azın nyaG• oyle cıo J" 

sız ı sıze muteşe ının ve aynı za- 1 u muş o ursun uz r ayır ersenız, müstahs'l .. t hl"kl d ,ttı e 
d b 'k · d t' ı · · 'lk '- d l ı • ne mus e ı . Ara ıı ,, man a ceva ımın ~ecı mesm en o zaman ar ıst ennıze, ı · searıuar a faat ö ni tt'" P 

d ı d k h b o h k' b 1 · . g ren Y n ız mutnvassı .. · .ıt o ayı a ço ma cu um. Maama- r on ıta e erınden ve onu takı-, te katı te k eıi~>' 
fih son zamanda Şehir Tivatrosunun i ben ~ Kudatkobilik veya D ed e per, r . per, arada ~e ·ntıl'• 
mecmuasmda bu mektublara verilen Korkut hikayelerinden parçalar o- derler. Bu va:ıyettc ezilen atla ı; 
cevabiardan bir başka dost vaınta- kutmakla işe ba larsınız. Bunlardan ezen de eşektir. 
sile haberdar oldum. Onlar ne ya~- son~ da artık bir seçimle sıraya ko- Acı gelen cihct bul tV' 
dılar, bilemem, ben ise yalnız bu yarsınız: mesela XIII üncü a!mdan Geçen gün, bir bakkal düJtkôi11 • 

hafta komedi kısmındaki aPnşa haz- Sultan Veled. Yunus Emre, XlV ün- caınekfmlarını seyrediyorduın. rJ~' ıı
r~tlerh n~ bir gece uğrıyııhilclim. cii asırdan Kadı Bürhancttin veya §allah ı.engın ç~idli bir dükt(indl lı 
Her ne kada~ ne paşad'an, ne de pa- N:-ı!mi •. ~ inci ~sırdn.n Çağatay 'Neler yok, neleri LAkin insnnltl e.l'1 

şandın pehk k
1
·ohnedve tatsdı:z ~ııcera- şaırHı Alı.S.ır.Nevayı ves~ıre... .. eder gibi orta yere oturtulmuş (l'Jıl 

ınn an oş anma ımoıa n tivatro- epsı ıyı amma, çagatay, azen d ıe'l'll" 
muzun bu vıl da nelerle m""~ul ol- veya Anadolu lehcesi mah!!ullerini ra a pazarlıksiz satış yapılır!) ,.,. 
dul:runu görerek kendi he~bıma is- ı haftalara ve aviara serpiştiri .. ken sının etra!ındakl fiat etiketleri eıısc5' 
tiflad,.dP.n geri kalmamı<ı oldnmf bunların doğru okunmasını nasıl te- lantar muşterinin cesaretini Jtlf 
t\ncak şu var ki, talihimin aksili- min edeceksini7) Divan şairlerin- mahiyette idi. 
Uinden olacak, o ~ece clime ııun- den bir Fiizuliyi, bir Bakiyi, bir Aklıma meşhur bir fıkra geldi: Jl1' 
dukları son ... meemuada sizin ~e~- S;vh GRiibi Ve!!~ir.eyi okumak arn .zavn.llının biri bir kı§ rruna:ı:~ıı ıtl' 
tub!a ııordugunuz suall,.rP. yenı bır bır meııele, hele ıvıce anlamak bu~- da aç ve biilaç bir bakkal dükkatl 
cevab vert-n yoktu. O halde, dP- bütün ayrı bir davadır. Bir taraftan dan iÇeriye girip ciddlyetJe .sorıır: 
dim, benim cevahım vecikmis te ol- dramaturgluk. diğer taraftan reji- _ Sade yağınız var mı? 
sa ziyanı yok, «Son Postaıı dB va- sörlük makamları bunu kolavca te- B kkal zarif tebess" n ilC ı? 
zanm, muvahk görürseniz ic:tediği- min edec~k sihirli b:r peri deyn .. ği-

1 
a~ 1t.enb.,.,, um 

• J • • , l'ktt' " M l'k .. .. k ını ovmeGe a.<;iUar: Al 
nız parça arını mecmuanıza geçtnr- ne mı ma ı r' a : se sozum yo , dıV 

,.in;,., o takdirde böylece hemen işe baş- - Var, efendim! En birinci gıı 
Doııtum! Önce sin ve biitiin mü- lar!!tnı:z, zaten gecikmişsin iz bile... - AlA! Şekerin iz? 

f'lseııt"vi tebrik etmeiivi:-ıı. T ebYik Okunaealc parcaların intihabı hu- - Ekstra ekstra, kelle! 
l"tmclivim, zira on be" srün~l'" bir susundaki fikrimizi de soruyorsu· _ Güzeli Torba un n ? 
fled,.bi matin,.lern tf'!rtibine ltıuar nuz. Hakkınız var, l'unlan hem see;- _ Od 

0 
u uz 

1 vermicsiniz. Evet, hepinizi tebrik mr-li. hem de mutena mısra veya esanın.. ç sıfır marka r f1 
etmeliYim, zira tivatrornuzun kaç beyitlerini matine r;:ünlerinde güzel Zavallı, bakkalın yüzüne tckl'11 

vıldır bir ebülhevl gibi ve sessir du- yazılarla vardınp tiyatronun iç ve zun uzun bakar.. ~ 
1an edebiyat dili birdenbire çözıi- dı~ salonlarına Vt'Cize-lt-r v,ibi ft!ma- - Sahl, bunlnnn hepsi \'ll:- ~ 
ll'"cek. ~ııkır sakır şiirler insadına lısınız. Me!!ela, ille matirı,.lerde per- sende? ~ 
başlıvaralci Bu mucizeyi nasıl olm dı:-nin orta!!ma Ahmed Paşadan §U - Var, efendim. Nahl BuYU 
da tl"brik etmem. mı~ra: bakın.. ~•1 

Ne saadet, dostum f Demek \1. E-u mtıhiti keremin katresi tım- - Öyle ise, ne diye hel va )'ııY" 
bundan sonra, tiyatromu:ıı: •iire ka- marıı kerem dn yemiyorsun, herif?l .ıA 
T)Jlarmı kap1amıs, ~de ölçiiııüz la- Ve gene mesela Teiisörlük oda- · ı v 
kırdı ediyor diye üzülmiyece{Hz. sının yanma Nesimi'den şu mısm: Işte, hUkflmet el toymasa, b•~ 

yakında o adama dönecek, el s" 
Arti!!tleriniz manzum konuşacaklar, 1rıle-r def-ii çenq-ü ney enelhak değınedi/;1, gücümüz yetmed~i iÇ rı 
manzum derdieşecek lt!r, nefesle1', 
ilnhlJer, gazelter, lcasideler, koşma- Hasılı işte buna benzer güzel ve tın nlnmadı~ımız yn~la plrlnci: ~1 
lar, manilf'r ve ha tt& destanlar oku- manalı mısraları heı- tarafa dağıtır- - Ne diye pil(ıv yapıp yemiyor.:~ 
vaeaklarl Bir de sevgili Tejisör ET- aınız. Bunları sahneden dinlerken İtabile, bakkalın kendisine pcŞ 
tuğrul Muhsin bunlan manrum ko- duyacağrmız zevk, gözlerimizle du- çekmek rnddelerine diişecektik. 
nn«~turmaktaki giiclükten bnhsNler, var rdn seyrederek duyacağımız 
vıllarca manrum pivesl~r il8n edeT- zevke lcanşarnk fevlcalade bir yeni
di cJ,. bir tlirlii sahneve çı'kllmınP.a lik olur! 
kt>ndi"indl" cesaret bulamazdı. Hı:-11" Eııki veya yeni şairlerimiti karı
.. iikür! Artık onun da vii~1 giileeek vık olarak mı. yoksa ayn ayrı, nesil 
rleme'k, bi7. 71!vanı ~irlerin d fO... nesil mi okutalım diye tereddüdü
Cün·kü Sehir Tiyatrosu manrum dile nüze gelince, bunda da haklısınız. 
alım1ıs, şiir matineleri havrhvOT. Öyle ya, ilk hamlede eskileri mi iyi 
Allıı'htan daha ne iııteriz) Bu haber, o'kutabiliriz, yoksa yenileri mi) Fa
ıınn'at havahmn: için az mı aevine- kat o zaman da ilk sunlinizdeki tas
cek bi-r h&diııedirl nif davası ortadan kalkar, vaziyct 

Ancak görüvorum ki. ban nok- büsbütün halita halini alabilir. Bu
talan henüz halledl'"memi~iniz. Ma- rada en çok korkulacak cih~t, eski 
amafih aklım erdiği kadar m~tu- "'irlerin tiirlerini okutalım derken, 
bunuzdaki sualJere ce~b vereyim. canianna oltutmaktır. Işte bakın, 

Önce şunu soruyorsunuz: buna gönlümüz razı olamaz. 
- Şair ve ed.iblerimizin naıııl bir Maamafih size bu işin en lı:olayı-

c. clı".,. ~:};_ 
.. ı· · ·" T 'fl d fıl;ıı nı soy ıyeyım mı r as nı er eo • Je 

vazgeçin de edebiyat nıntineferırııı~· 
bu yıl yeni ~airlerin şiirlerini okıl~ıı' 
Bu §Ürlerin bir kısmı esast-n ...,.e ~· 
~iz, kafiyesiz ve hatta mnnnsıt >D' 
zılmışlardır. Bu sebebden yanlış o' 
kunmaları tehlikesi mevzuuboh~ 
bmaz. Bilôkis, her yanlış bir do. f' 
yu doğurabilir. Bundan he.m yerı~,.r 
irler kazanır, hem de $ehir 1i ıııf• 
ro su bir tasfiyeci rolü oynamı~. 0 ef' 
Bu hizmeti de artık kim takdır 
m~l ~~ 

CUMA fS TER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

Netice olarak, güzel teşebbü;ıı ~~ 
ze nereden başlıvncaksınız bır ·-ri 
evvel om dan bnslamanızı snrı'lı tıi1 
vetle temenni ederim. Yalnız: ~ 
korkum var: Acaba o mektub~ el/ 
dıktan ııonrn bu şairone rnatıf'l ıırl 
siz de unuttunuzu m\1 ~ Unut~ltrı ,ııd' 
Akif Paııanın torununa yozdıgı 

Zilkade 

27 
.), 

Sulh zamanında, hattA harb içinde, ta Yunanİstanın ateş dairesine 
sürüklendiği d!tkikaya kadar: 

Avrupa postası letnnbula tam üç günde gelirdi. 
Mesela lniçrede bugün basılmış olan bir gazeteyi üç gün sonra 

İstanbulda okumak ltabil olurdu. 
O zamandanberi bu müddet 3 günden 12 güce çıkmış, üstelik ga

u.telcrin geli§inde intizam da kaybolmuştur. 

Bu, Yunanistanın muharebeye girmesini takib eden ilk haftn için
de, tren aey:rüaeferinde intizamsızlık görülmeaile izah edilebilirdi. Fa
kat bilahare aeyrüsefer eeki intizamını buldu. Tren buradan Z'ama -
nında kalkıyor, klJ icabı bir fevkalôde)iğe çatmazsa bumya zama -
nında ge}jyor. 

lntizam yoltmdadır, fakat cazete ~e 12 gÜnde ~eliyor. 

hur mersiyeyi hatırlavınız: sel:, 
Tıfl-ı nazeninim, urıutm~urı ~ 
Aylar, gilnter deqi1, geC'~;ıı~· 

Halid Fahri 0zafl50
" 



SON POSTA ·-

Tel e Ve elsiz Baberle ' 
• 

Noelde havanin 
musaadesizliği 

tayyare faaliyetine 
mani olmuş 

ı Ankara Parti vilayet ~~~EM e. 

kongresi bu sabah toplandı • ~!~::~:~ ;:;:" 
Kongre azaları Atatürkün muvakkat kabrini birdenbire değişti? 

ziyaret ettiler ve kabire çelenk koydular Yazan: Selim Ragıp Emeç . Londra 26 (AA) - Roy\er • 
•ı•nsının havacılık muhabiri bıldiri- 1 ngiliz kara ve hava kuvvetlerinin 
~or: Ankara 27 (Hus:.ısi) - Pnıti vi- yüklere kongrenin lazimlerinin arz.ı Akdenızde uzun zaman esaslı bir 

Noelde hava muharebelerinin layet kongresi bu sabah saat 1 O da hakkında verilmi~ takrirler okun - harekette bulunamamalan ötedenbe 
tereyan etmernesind~ riiyet §artla - Halkevinde toplanmıştır. Ankara muştur. . ri hayrett mucib olnn blr ınesele idi. 
rının fena olması da amil olmuıı - vali ve belediye reisi, parti nııntalc.a Milli Sefin muhterem a~ı _bahLs Nitekim son znman bu kuvvetlerin 
tıır. müfetti§i, Ankara nıeb'usları parti mevz'uu olurken kongre partının de- İtalyayıı karşı her suretle müessir bır 

lngiliz ve Alman hava akınlannın vilayet idare heyeti azalan, ~ilnyet ı ğişmez umumi re~sine olan .?ağlılığı- taarruza girişebUmiş olmalıı.rı da ay. 
durınuş olmasının; İngiltere ile Al- ve belediye meclisleri azalarile, vi- nı ayakta ve sanıyeler.ce su re~ al - ni şekilde hayret uyandırması lAzım 
~lnya arasında resmi vey hususi layet ve bel~iye erkanının hazır bu 1 kışlar arasında canlı. bır tezahur ha- gelen btr kaziye olmak lcab eder. Bu 
ır anlaşmanın mevcudiyetinden lundukları bu toplantıyı açan oarti · linde H ade eylemi~tır. değişikliğın sır ve hikmet! Akdenizde 

Ütri geldiği hakkındaki haber bura- vilayet idare heyeti reisi İbrahim Parti vı1ayet kongreleri hıırb sahrunmn geniŞlemesi ve Yuna. 
da kat'i bir surette tekz.ib edHmek- 1 Rauf Ayaş1ı konsre delegelerini A k 26 (AA) _ Mugvla nistanı da içine almış olmaslle izah 
led· B L d d b ·ı_ lA l k d.l · n ara · · ' ~ ır. ugün, on ra a u mevzu ı saygı ın: se am amış ve en ı erıne A t b T k. d v K .. tahya Bolu 

1 

edUebilir. 
lk ltında şu tcfsirler yapılmaktadır: ı çalışmalarında ınuvuffakiyet temen- l K n e '. Be . 1ır .akg, Antaukyn ~e Gü~ Harb ınıntakasının genişlemesi, u-
" • 1 d.k · d. ı ay&en, 1 ecı ' ı.. tl · · bl Ila ı~lıı.nş üzerinde hava oldukça fe-

1 
nı ~Y .e ı tehn ııonra u~a1~:t .;~anı ı müşhane Cümhuriyet Halk Partie,i mumiyetle muharib :r..~VVf er ıÇı~ r 

tlk ~eçmiııtir. Noel arifesindenberi a seçımı A yap ır .ış ;--e .:k~İ·ıZ: vıS~e~ vilayet kongreleri toplantılarını ya- t zAr sebebi sayılır. FaKat Yunan :
ttı~" dolaş'lln kesif bultlar görün - um1m~ ~ecy.sıkl~ v ı ı 1 ıyk d a ı parak idare heyetlerinin iki yıllık nın m;hıırebeye mecb~r. ~diln~~i, ~1 
,._ tedfr. Bu bulutlar diin dağılma- se

1 
çı 1mı~rb ... ~k ':.~a kyapı. ara. • eh- mesaiye ve başarılan işlere aid ra- defa, ngillz kuvvetıen ıÇın ~ Y. e o

L,'~ttır. Geceleri son derece kara n - ege enn' uyu oır e senyetinın a porlannı tetkık ,-e tasvib eylemiştir. mamış, tamamen bunun aksı bır ne-
~olmakta ve ay ı•ıgvı hiç görülme- zır bulunduklan arılaşıldıktan sonra D J l . .1 • .. du··kten" muht~lif tice vermiştir. 
bı ı • d k" ddel . .. k e ege enn ı crı sur . 
t~<tedir. r~zname·ı e ıd ma d hert muzk ·erİ- temenniler iizerinde geçen ınüzake- Ingtliz taarruz ve mıidafaa sistemi, 
Noe) bayramının, harbi idare e- sıne geçı ~e ~n er. a re~e onu - reterden son m verimli kamrlara va- ' harb başladı.iı zaman Fransanın da 

denlar .. . d h. bı·r •ur•tte mü- ması teklıf edılen bır takı-ır okun - 1 b••t·• btı oörüCITneler tea- yardımını nıızarı dikkate alan bir ta. -. uzerın e ıç ., ... B k . . k . . . n mıt ve u un .. .... 1 
tı&ir olmadığı mütaleasınd:ı bulun- muştur. u. ta rır partı .. ongresı ıçti- labaJ.k bir dinlevici kütlesi tarafın- biye esrunna dayanıyordu. Fransa 
~lt .. h . k. h tal bir gör~ - maının, azız hatırası Turk vatanın- d lAk ·ı ı kib oiunmuştur ı mütareke aktetmeye mecbur kalınca 
tUr. 'F!k~t C:,':n ~u fiki:deyim: Eğer da ve Türk ün ~a.lbi;"~e ebedi olan aK~n~r:l~re y;~i idare heyetİerile İngillzler birçok hava ve deniz üsle: 
~lva. tnüııaid 019aydı mutad hava Must~fa Kemal!n m.ıllı kurtuluş ~a- kurultay del .. gelerini seeerek içti -

1
rinden mahrum oldular. Akdenizdeki 1

'tliyetine mutlaka şahid olurduk. rek~tıne.. ve ınkılab ha~lele;ı~e malarına nthayet ve .. mişler ve A - donanmaları Mııl~a, Kıbrıs, CebelUt. 
~lıırnafih, bu (asılayı gerek Ingiliz. beşı~ ~uzel .. ft:?k~raya g~!ışlerımn ı tatürkün hatırasını t20ziz ve Milli tarık, Hayfa ve Istenderiye gibi dil
tttek Alman tayyaredierinin mem- 2 ·'v.ın.cı yıldonumune t~~~uf eyle - $ef fnönüye ksrşı bağlılık duygu ·ı ğınık ve mürnkabesi karşı taraf lçin 
1111

niYetle karşıtadıklnrına ~üp he dıgı ışaret ı:' olun.arak bu tu~ k~~ngre larını izhar ve tı-yid eylemi~lerdir. niı;beten kolay olan mahdud merkez-
~0ktur azalannın _bed ı Şef Atatur u mu- t • d 1 lere istinad etmek mecbureyetinde 

· f gii .. • d vakkat kabrinde ziyaret eylemeleri l (AZTT\Aır) e C H p kaldı Bu merkezler arıısmdaki ınesa. n tere uzerm e • h 1 d ··k ir 26 . . - . . ar- · 
ve manevı uzur arın n şu rnn va- zm . b .. 14 fe 90k uzundu Donanmanın seri ha-

d londra 26 (A.A) - Hnva ve zifelerini yerine getirmeleri teklif e- tisi vilayet. kongresh. ugun ~;~tk reketi bakımından bu uzaklık büyük 
•hili emniyet nezaretlerinin bu ıı.k- dilmelde idi. Bu takrir ittifakin ka- te Halke:nnde ·ışe ıt )ve mu a at ı müşkülfıt doğuruyordu. Meselft. Malta 
~ ... ._. ·v• b 1 d.ld.kt k 7 alan delegelerı huzun e açı mıştır. ·•ııtı teblıgı· u e 1 r en sonra on~re a b .. l .. f • • 1 Ue İskenderiye arasındaki mesafenin 
~ ~~Ünferid .bir düşman tayyaresi Halkevinin r.anı~a .. ~ı~da bulu~:n bulı<.;:~:~~~ C~af~ B~h~;~:~ 2:ke; bin beş kUometre kadar olması 
,~ıtun öğleneo bitaz sonra Sheppey ı Etnkg;:f.ya.~~zdsınhc: .. gıd~lelt ~lmi k ri ·uet etmistir. Vali, belediyt- rt•isi.,birbirlne murtebit seri hareketler ie
' ~~ına bombalar altmı!!tır. Hasar kat a k,'},?nub. e lrmkt k egı ş- y b' l e l"ei umumi viiavet rasının zorlukları hakkında kolay bir 
h~ olnıuııtur. Insanca zayiat hiç yok- lerdve a ı re ır çe en oymuş - ~de uhs ar, t~azc .. 'ıan ve vi İ ayet e.r _1 fikir verebilirdi. 
'llt far ır ı are eye ı .. h . 

· B · d · • d k" pek çok dinleyı'ci kiit)esi Yunanıstanın arbe girmeye ıcbnr Sh d T . h · un an sonra me!laı!ıne evam anı ve dU . 
1
. .

1
,_ d .. 

~b eppey a ası aynıu ne rı man d k ·ı-- 'dar!'! he eti- ıkon re müzakerelerinde hulunmu~- e ı me.<ıı ngı u. onanınası ıçın mev. 
ındadır. e. en ongre, ~· av e! ı ~ •. Y g cud zorluklım bir kalemde ortadan 

Müsadere edilen 
l:)animarka vapurları 

meselesi 
~ndra 26 (A.A.) - Bugfın Lon -
'lt, a f4:Lğıdaki beyanat r.~redilmiş-

nın raporunu dınlemı~ ve encumen- lardır. • 
1 • • · K · K gr mesaisi devam etmekte- kaldırdı ve Glrıd adası, bu donıınma. 
~r. s~ımını .yapmıştır. . odngrebn~.n d. on e nın ilt zamanlar mahrum bulundu~u 
bırıncı celse~ıne son verılme en u- ır. k z1 ha k t n-..r.. ü t · 

Toprak mahsulleri 
ofisi idare mec:isi 

Noe~de söylenen 
3 mühim nutuk 

mer e re c u=un ona emın 

etmiş okiu. Bu sayede, Afrikada İtal. 
yaniara karşı harbeden İnglliz tayya
releri Oirid adasından istıfade ederek 
Yunanlllara müessir yardımlarda bu. 
lunmaya imkfın elde ettil:lerJ gıbi ay. 

b Ankara 27 (Husust) - Toprak Mah 
~ enız ticaret nazırının ö~re.ndiğ~ sUllerı OfıSinin müstakbel faaliyetini 

R te ajansı- ni kolaylıktan Istifade ederek geriye 
Londra 26 .<A.A.) - . ~u r . dönüp Garb çölfi harekatını takviye. 

nın diplomatik muharrırı yazıyor. ye kadir olablldüer. Havacılık noktai 

Balıkesir ve Trabzonlularm 
askerlerimize kışlık hediyeleri 
Ankara 26 (AA.) -- Askerle -

rimize yapılan kı~lık hediye teber .. _ 
rüntma aid bugün bize gelen haber
ler, Balıkesir hnlkının şimdıye kadar 
vermiş olduklan yünlü eşyanın 
19,587 parçaya vardığını, Trabzon 
halkının dn bugüne kadar Kızılay 

merkez.ine 5250 parça eşya tevdi 
ettiklerini bildirmektedir. 

Kızıltepe knzası halkı da ilk par
ti olmak üzere erierimize 1 30 çift 
yün çorap ile 25 çift yün eldiven ve 
gene bu maksada sarfedilmek üzere 
350 lira teberrü eylemişlerdir. 

Gediz ve Menderes nehirleri 
taştı, ovayı sular kapladı 

İzmir 26 (Husus1) - Son ya~urlıırdan Gediz, Menderes nchirieri 
taşmı.ştır. Bergama, Menemen ovalarile Torbalınuı bazı köyleri ve Mene
menin kenar mahallelerani sular istUt\ ct.miştir. Bergamnda 37 ev hasara 
uğramıştır. 

Korfu adas1 tekrar 
bombardtman 

edildi, 15 ölü var 

Çörçilin mesaj1n1 
italyanlar 

dinleyememişler 
Atina 26 (A.A.) -Umumi em- Nevyork 26 (A.A.) - Nevyork 

niyet nezaretinin dün akşam neşret- Times gazetesinin Roma muhabiri. 
tiği tebliğ: Çörçilin Pazartesi akşamı söylediği 

İtalyan hava kuvvetleri, noel gü- mesajın henüz İtalyan milletine var
nü, yeniden Korfu şehri ni bom bar- mamış olduğunu bildirmektedir. 
dırnan etmiştir. fkseriııi kadın ve M h b. _ı· L! 

k 1 k .. 15 .. 1.. 30 d u a ır oıyor &ı: 
çocu o ma uzere o u ve an d. 1 k J 1 
fazla yaralı vardır. Bu, harbin baş- • Yab~~eı radyolan ın erne. ta-
langıcındanberi Korfu şehrine ya -ı yanlar ıçın yasaktır. Yabancı radyo
pılan 23 üncü bombardımandır. ları diniiyenterin ise çok mütey Ic -
Enternasyonal mukaveleler muribin kız davranmaları icab etmt-ktedir. 
ce, Korfu şehrinde hiç bir tahkirnal Maamafih, Ingiliz tayyarelerinin at
mevcud olmadığında:ı ve bu şehir, tığı beyannamelerin metni gibi bu 
hiç bir !'IUrclle bir askeri hedef teş- mesajın da !talyan basını tarafından 
kil. e!me~~ğinden ltaly~n t~yyare~i - neşredilmesi mümkündür. Fakat e
l~rının hucumları, ~~~ bır tehlı~.e ğer gazeteler, mesajı neşretmezler -
hıssetmeden, yalnız sıvı! halka mu- b h lk k .. 1 l · A 1 · 1 k d se. unun a ut e enn• va!lı o-teveccıh bu unma ta ır. l b') . . . h ft 1 lA d Bu a ı mes1 ıçın a a ar azım ır. 

Noe) günü .Le~?d aBdasıdd.ı bhom- metin neşr:dilincc. aksüliımel p~k az: 
bardırnan edılmıştır. ura a asar .. . . d k d. . .. t kt• 

· kt gun ıçın e en ısını gos crecc ır. ve _z_a_yıa_t y_o _u_r. ______ _ 

Alman tebliği : Kayde Mısır meclisinde 3 gün 
değer hadise yok gizli müzakereler oldu 

Berlin 26 (A.A.) -Alman ba~
kumandantığıııın tebliği: 

25 likkanun günü ve gecesi için 
kaydedilecek hiç bir hadise yoktur. a~'-.öre, Alman propagandası, Ingılız takviye maksadile OfıSin idare mecll

'-~ınct&nın Danimarka vapurl~rı~ sinde esaslı tebeddiiller yapılması 
~~ dere etti~i. bu vapurların §ımdı mevzuubahst.ir. 
~ 1 ı bandırası aıtında çahştı~ı ve 

Noeı bayramında başlıca ü~ ~utuk nazarından büyük tavdalar temin e_ 
söylenilnuştir. Bunlann her uçil de . . · F d •dd t1 • 

A üh• d. H t"bl ç··rçll den bu vazıyet denız kuvvetlerı bakı- ransa a ŞI e il 
fevkalı&de m ım ır. a ı e;. 0 

• nundan da çok elverişli blr durum h k • 

Knhire 26 (AA.) - 1\lısır meb'u 
san meclisi, 3 giin devam eden gizli 
müzakereleeden sonra hukumetio 
harici siyasetini 68 muhalife karşı 
122 reyle ta!vib etmbıtir. 

Ba;ıvekil Sırrı paJa rnüzukere so· 
nunda söyledi~i nutukta Lilhas~a de-~ ılll hükümetinin tazminat verıni. -

te~tı hakkında Danimarkıl milletıııi ingiliz, Amerikan 
pap~ v~ . kral altın.cı George dır. yarattı. SOğuklar Ü Üm 

Çorçil ın söyledl~ı nutku ancak ken 1· ili d tı· k tl . Akd izd •• •• 
. ng Z e ıZ UVVe erı en e- SUrUyOr miııtir ki: 

disinden.. davasın. dan ve kuvvetin - ki İn,.lliz üslerinin mahdudiyeti yQ_ t·htı·ke 
d ı b dam söyllyebaır ., Ingiliz zaferinden sonra L 

en emin ° an ır a - zfuıden mfitemadl surette tehlikeye Clermont - Ferrand 26 (A.A.l - beraber 
di. . maruz bulunu.yarla.rdı. Sahil girinti- Fransada, bilhassa merkez mıntaka. şimdi uzakla~mı' olmakla 

'arrnatorlerinl birçok defa ilmaa B h . / 
~bbu_., etmiştir. a rıge nazır arı 

~· lılun bunlar, yalandır, deniz Llca- A d l f • 
~ .. ı nazırı Danimarkanın istilfısını T8Sln 8 ea l 
~~kı~. bir tekıırte bulunmuştur. Edilen telgraflar 

P.apanm nutku da dıkkııte de~er leri maskelenmeye çok müsaid olan sında şiddetli so~uklar hüküm sür - miidafaa hazırlıklarımıza devam 
mahiye~~edlr .. ~il~assa bu anlarda Ro Yunan adıılannın kabili J.<;tifade bir mektedir. Kar tabakası çok kalındır. ediyoruz. Mısuın hnr(ci siyaseti, İn
mada so~lenıklı~ı- z:azarı ıtlbara alı - hale ge ImMlle bu mahzur da berta. Vadilerde ö~le üzeri sıfınn. aıtında se- giliz - Mısır ittifakımı ve memleke
nırsa. Butün hır.stıya"!arın, tahak - raf eclı1miş oldu. o suretle kl, ilk ba- kiz derece kaydedilmiştir. Iklimi umu. tin müdafaasına istinad etmektedir. 

~ ltlır, Danimarka vapurlarının 
~ lıı bandırası altına geçmeleridir. 
\b~ hUkiımeti, harbin sonunda bu 
'tların yeniden Danimarka b.ın -
~ ına dönebileceklerini ve bu va -
~ :lrın kullanılmasından dolayı taz 

~t VeraeceRini v!delın ştir. 

Şan~hayda Amer"kah'ar·a 
ltatyaılar arasında 

bir arbede oldu 
~tıthay, 26 (A.A.) - Şo.nghay en
Ili; ~Y(4naı romtakasındaki mrısaı
~~~ Uvvetıer arasında aylardanberi 
" 0~1'1ledık derecede şlddetlı lıir kav. 
~tınU4 ve bunun neticesinde dokuz 
"'~lııkıllı bahriye askerı ile uç Ame
~. denızci hastaneye kaldırılm* 

~lt~ 'i 
.~h ka, Noei sabahı erkenden bir 
~~~ a.nede ~ıkmış ve ıoo kadar İtal
~~~:e .A.nıeriltalı birbirine glri.şmi§tir. 
'ııırı lllardan ne kadar yaralı oldulu 
._ a. ıyorsa da müteaddld İtalyanın 
lt~ alldıtı zannedllıyor. 
~h herhangi bir masaya oturup 
~ !lı anıaıc yüzünden 9}kmı~ ve Inzi
\,.lttnurıarı gelinceye kadar devam 
t:' ır. 

"'-""'~~~«1' 
l"'ttecıll'e kadar resml hiçbir teb~ 
~t ilmemiş ise de, alınan bazı hatDoJ< 
~ .. ure doatça halledilmiftlr. 
~tl\aleyıı. bu hldisenin başkaca 
"'l . lletıeeıer dolurması melhuz de 

~Orkta ., kaza Noel gunu 157 
net:cesinde ö~dü 

't-.jtv 
q' }'orlt .:!6 (A.A.) - Bavram-
~\ YtpıJması mutad istatistiklere 
~ ~:oeı Yortusu müna$ebetile bir 

~ neticesi öliim valc'aları ol
ı i s' s 7 lı:.i~nin öldüğü, bunlar

inin eeyrüsefer kazaları 
iWüiU bildirilmekte -

Londra 26 (A.A.) - Birleşik kuku için dua etmelerıni tavsiye et. kı.şta bir zıd kaziye gıbi görünen ~k miyetle mutedU olan Toulouse'da SO- Mısır Ingiltere ne Rkdı·ttiği munhe
Amerika devletleri bahriye nazın ~i ~ nokta rotalıter ~asetinin tak deniz harekAt sahasının genişlem-e~ ~uk, sıfırın altında 12 dıoreceye ka - deden dogwan bütün taahhüdle .. ini 
albay Knox, Ingiliz bahriye nazırı bihını tazıunmun etmektedir. Bunu bu mıntakadaki İngiliz kuvvetlerinin dar inmiş ve öğle üzeri parlak ghneşe 

- k{i ld ~u derecede ""ıkça s5y du··ru-·t bir tarzada verin~ getirmek-Aiexandre. birleşik devletlerin eski m~ ın ° Uo •• ..,.. - aleyhine de~ıl, lehine oldu. son za. ra{tmen hararet ancak sırırın altında J " 

reisierinden Abrahnm Lincoln'ün lemıştır. ~aplı.nın bugun bulundu~u manda İtalyan ordularının çekmekte beşe kadar yükselmiştir. tedir. 
iki portresini göndernıicıtir. Albay vaziyette bundan daha aÇlk konuşa - oldukları zor! klan ı .. te .... ,. d -·-·--·-----······-···-······-···-··-............................... . " p ·· . . - t . u '"l ... u zn'<ıye en 
Knox, bu münasebetle Alexandre- mazdı. ııpa ınucrımı 2ıKre mıyor ve mütıaıea etmek l'·- d De il bil' 

·· · ö ı- p Lk ~un ı.r. nı ~ ır 
ye gönderdiği mektubda şöyle de - cunnu s Y uyor . . apa~ın nu unu O- ki İtalyanın Yunanistıına taarruz et. 
mektedir: kuyıın veya dınlıyen kımse, hııklka - mes· bir harb·n •ftlih' d ği •1 bil 

t d ı t f. uıh·· . 1 ı ı "" ı ını e ş. re e. 
Bugün Ingiliz filosuna iltihak et - i~, ~ a e ın, şere ın, s . ~n ve ıy cek mahiyette bir hata olmuştur. Ni-

miş bulunan Amerikan, torpido nıye~ muzaffer olması ıçın ancak tekim İtalya şimdi bu hatanın neti-
muhriblerinden birine Lincoln adı- tek bır yol b~dlu!~~u a~ar. bilh eelerini birer birer görınekte ve ceza. 
nın v~rildiğini büvük bir memnu - Papanın oy e • r ııhn a ve assba larını çekmektedir. 

· tl .. w d. ·B ·ı · ı · Çörçil beyanatınaan emen sonra u 
nıye e ogren ım. u ve~ı e 1 e sıze ı s m ı;; 

Abrnham Lincoln'ün iki portrC!ini .sözleri soy~e.m.esi tavsiyelerinin kuv - lllim UC::aa~~ı. <.._.,mt19 
gönderiyorum. Bunların bir tanesi vet ve tesı~ını artırmı~tır. -- T ' 
sizin phsımza mahsustur. J)iğt-ri _ başka mahıyet.~. olmuş:~r. Bu. n~t~ 
nin Lincoln torpido muhribinin sü- Kral George~ .nut.ı.u büsbutun 
baylar salonun!l asılm20 sını tensib c- hemen hemen hiÇ. sıyasete tem~ et -
deceğinizi ümid ediyorum. memlştır. Bu, Mıhver devleUerı re -

Alexandre, gönderdiği teşekkür isierinin gürültülü ve ta(rafunJf nu 
mektubunda şöyle demektedir: tuklarile bir tezad tqkil eder. 

Gönderdiğiniz portrel~rdeu da -
ha güzel bir hed!ye taııavvur ede -
miyorum. Çünkü bu portreler be -
şeriyelin ~ürriyeti icin giriştiğimiz 
miicaddeye karşı beslediğiniz mu -
habbeti gÖstermektedir. Abraham 
Lincoln da bütün hayatını bu dava
ya vakf~hnişti. 

Size bilmulcı.hele, yollaf'hilım, 
renkli, eııki ve nadir deni:r tabln!lunu 
kabul etme-k suretile beni bahıivar 
edeceğinizi ümid f'diyorum. 

Marsilyanın en büyük 
sineması yandı 

Ruzve:t P2zar akşami 
nutuk söy iyecek 

Va,ington 2o (A.A.) - Rt-isi
cümhur Ruzveltin Pazar akşamı 
ııöyliyec::eği nutuk hakkında gazete
cilere beyanattıl bul.unan Teisicüm
hurun katibi Early, Ingiltereye yar
dlm huausuna ta·nihatta bulnnacağı
nı, fakat raltamlar beklenilmemeai 
lazım geldiğini söylemi' ve demiıı
tir ki: 

Ruzvelt, Amerikada harb leva -
zımı imalatının çabukl.a~tırılması 
için hük\unetin sarfettiği gayretleri 
herkeilin anlıyabileceiö bir şekilde 
izah edecektir. .................................................... 
r ' Senebaşi ve mali 

veeibeler 
(ikinci yazı)'! yarınki sayımuda 

bulacaluınız) 

Ingriz tayyaraleri Noel 
gecesi lsviçre üzerinde 

uçmad1lar 
Londra 26 (A.A.) - Noei gecesi, İn

giliz hava kuvveUeri hıçbir hücum 
yapmamıştır. Binaenaleyh, İsviçre 
ha vasının noeı gecesi İngiliz tan are
leri tarafından ihlll edildi~ine dair 
düşman propagandasının iddiaları t.a. 
ma.mile yalandır. ----
Cebelüttarık üzerinde 

meçhul bir tayyare 
Cebeliıt~rık 26 (A.A.) - Kral Ge. 

orgi'in nuttunu söylerneğe b:ı.~ladığı 
anda CebelüLtarık'da hava dafi top
larının gurültüleri işltaınişlir. Askeri 
makamlar aşa~ıdaki tebli#i neşret -
mişlerdır. 

tür. 
cebeluttarık üzerine bundan eY • 

' ... ... ____ "'~ 
Harb aabalarındakı hareketaizlik 

Yonılap uyucia ma? 

Manilya 2 6 ( A.A.) - Ma rsil
yanın en büyük sinemalarından biri 
olan ((Capitol~ıı sinemMı, bu &abah 
çıkan bir yangın neticesinde ht!rnen 
hemen tamamile harab olmu~tur. 
Bu sinema, Marsilyanın en meşhur 
caddesi olan Canne Biere sokağında 
bulunuyordu. Yangın sinemanın ka
palı olduğu bir 7amanda c;ıktıiı için 
in.-nca zayiat yoktur. Fakat ma d-

25 İlkdııunda Cebelüttarıka yakla • 
şan hilvıyeti meçhul bır tayyare İn _ 
gaıı ve İspanyol hava dafi batarya _ 
larının ateşine utramı.ttır. Bu tayya. 
renln bir müddet sonra Va LineanınL 
tartında denı.ıe diift.ütü görülmüş -

---·--,~· ,..,~ ~ ,. i'-f~.H4,,_t..._ .... _~••;ıu,.,.1ei4L...._~_._-,-. • .._trr'\-~ 
~~llttJce ~ıir; b elleraJ ft-şebbıt!.eı-

\.1:· ı,. lls 



"Bana boyu 
yapblar, akhm 
baştmdan g·tti!, 

lı Bankcuı önünde arktultıflllı 
öldüren ıenç Jün yapdmı 
muhalıemeJe böyle .öyledi 

-e ra 
Ete azami satış fiatı 1 Üniversite talebe 

1 birliği gelecek hafta 

"Son Posta, nın 
yaptığı anket 

(S.. tanalı 1 inci sayfada) ttıbir caizse, bu I.şin tiryakisi olan ~ 

,. 
tesbit edildi 

""~ 

Toptan aatıı liatltırı arttığı zaman perakende aatıt liatı 
tatıyor, fakat toptan aallf ucuzlayınca perakende salıf 

ealti vaziyetini muhaltıza ediyormut! 

Fiat mürakabe komisyonunun dünkü toplanhsı 

ve h~a da bu yolda n~riyat görül - okuyueu sayfalann ve dolayısite ~ü ij1 
mekt.edir. dericatın daralma.smı şüphesiZ ltı 

Daya okuyucularımızın malüınu oL karşılamaz. faaliyete geçiyor duğu için üzerinde fazla durmuyoruz. Bu ltibarla n eski bir okuyucu ~ 
Bugün bu mevzua. dönti~iımüz mühlm fatae gazete sayfalarının artması 1 

Fakültelerin talebe miimeuil- bir noktaya işaret içindir. lundaki kararı .şükranla karşılnruJl~ 
1 • l d h l • Acaba bu meselede en fazla alaka- Bu işin muterizlerine gelin 
erı tara ın an . a%lr a~an. nı- dar olan Türk okuyucusu ne d~ünü. dünyanın her tarafmda istisnslştl 

zamname Maan/ Vekaletince yor? İşte her sınıf okuyucu arasında olduğu gibi onlar da pekAlil küçük: 
taıvib edildi dün yaptığımız anketin neticesi: cımda gazete çıkarır ve ucuza sıı • 

e Proleaör Dr. Fahrettin bilirler. Vaziyet.lerinl bu suretle lı~ Bundan iki ay evvel Bahçelcapı
daki İ§ Bankası binasının önünde bir 
cinayet ~lenmi,~ M~hmed Emin Un- Fiat mürakabe komisyonu, dün 1 komisyonun yaptığı tetkiklere göre 
cu adında bir ı:enç, kadın yüzün - mıntaka ti<:are-t müdürü Avni Sak- perakende et satışlannda kızıl ka -
den arkadaşı daktilo Seyfiyi bı • manın ıiya~de toplanarak bazı ramımın 50-55, beyaz kanımarun 
çakla yaralıyarnit öldürmüttü. gıdıı maddelerine konulacak nark 55-60, dağlıeın ô0-65,. kıvırcığın 

Hakkındaki hazırlık tahkikatı ik- ' meselesi ile et fiatlan üzerinde gö- 65-70 kuruta satılması ıcab etmek
mal edilen suçlu Mehmed Emin 1 rü~melerde bulunmuştur. Gıda mad- tedir. Yukarıda anlatılan gnrib ne
Uncu nun dün idam talebile veril- deleri için beyanname mückleti dün ticeye muttali olan komisyon et sa
diği 2 nci aaırceza mahkemesinde akşam bittisinden komisyon bunla- tışlarında timdilik bu fiatları azami 

Üniversite Talebe Birliği te~kiline K · a··k • ıamıyanıarın bu mevzuda. itiraza bil' 
aid çalışmalara d~vnm olunmakta- erım 0 ay. . le dursun, en küçük bir serzen~e 
dır. Üniversite idaresi birlik mer - •- Herşeyden evvel ,unu kaydedı - haklan yoktur kannatindeyim.ıı 
kezi için münasib bir bina aramak- niz ki, bu mülfıkattaki :nevkiim, halk • A L D S d T hsitl 

ruhiyatile senelerdenberi :c:tigal et _ VURal r. ua a 
tadır. ... 

Yakında bütün Üniversite tale _ miş bir hekim ve kari olmamdan iba- Türk: nı$ 
besi bir arayn toplanarak kendile- rettil'. c- Gazete sayfalarının tahdidi 

duruşmasına batlanmı~tır. rın tetkikinden sonra nark meselesi had olarak tayin etmiştir. 
İstintak kararnameaini.ı okunm - üzerinde 'karar verecektir. Diğer taraftan, ete nark kona -

rine birlik hakkında iznhat verile _ Gazete sayfalarının artması herke- kındaki knran, harb dolayısile P~ 
cektir. Üniversite rektörü Cemil Bil- Bl oldu~u kadar beni de memnun ct- sada hfısıl olan kti.ğıd buhranını t~ 
sel Talebe Birliği teşkilatı etrafın- mi.ştir. m maksadile hükümet tarafın ,ı 
da dün ~nları söylemiştir: Ben gazetenJn, memleketin halk yerinde ittihaz edilen bir tedbir olııt'~ı-

sından sonra vak'a etrafında &Or - Komisyon diğer tataftan pera - bilmesi için komisyon, toptan fiat
guau yapılan mnznun, cinayetini fU kende et fiatlarının yiilcselişi hak - laro göre perakende et antı11lnnnın 
suretle anlatmıştır: kında alakadar tüccnrlnrla görüş - ne 'kadar o)mru;ı lazım ı;:c:l-liiönı tet-

«- Maktul _eyfi ile çok evvel - müotür. Yapılan temas ve tetkikler kik edecek. Pazartesi günü bu hu -
den Kıbrıstan tanıtıırız. lstanbula neticesinde varılan netice §Udur: susta bir karar verecektir. 

- Üniversite talebe birli~i ve kalkınması ve halk kültürü takımın- kabul etmek icab eder. Ka~ıd nzl t• 
her fa-kültede bir talebe cemiyeri dan faydaları oldul1;una ka.niim. nı ifade eden böyle bir bulıranın ll~. 
kurmak için hazırlanan nizarnname Bu mülAhazam, hiçbir zarHan indi hangi bir sebeble zall olması veyıı (41 
76 maddeliktir. Nizarnname mat _ değildir. Hallç arasında yetişmiş, halk fitlemesi neticesinde gazetelerin ııt 
banda basıhnaktadır. 5 bin nüsha ruhiyatını tetkik etmiş bir adam sı... yerine (6) ve (8) sayfa olaralt ncŞ~. 
olarak basılmakta olan nizıımnnı.ne- fatile diyebilirim ki, halk ekseriyetle müsaade veren muahhar k:ırar l1 ı geldiğim zaman, kendisite tekrar Toptan et fiatlan yiikseldiği znman Aynen muhtelif et cinsl~rinin 

buluştuk. E.vlcıine gider gelirdim. pera-kende satışlar da yiikselmekte, birbirine karıştırılmasl için de mez
Bana kız kardeşı Serveti verecekti. fakat toptan fiatlar a7.ami ııntış ba'hada bu etierin her tar&fı~a d~m
Onunla bu suretle mutabık kalmı~ fiatı tayin edilerek düşürüldüğü za- galar vurdorulmasını bcledıye ık -
tık. man, perakende et satış) rı eski fia- tısad müdürlüğü karar altına al -

Bu uğurda 1 .i O lira sarfettiğim tı muhafaza eylemektedir. 1 lalbuki rnıttır. 

bir gazeteyi elitinden yesine kadar o. kın her sınıf okuyucusunun yu:ztıll nin talebeye dağıtılması gün meae -
lesidir. kur. blhakkın güldürmüştür. o• 

Birlik nizamnamesi, muhtelif fa- Bilhassa Anadoluda halkın gaze - Sayfa adedieri azalan gazeteler !}' 

kültelerin tnlebe mümessillerile ya _ teye karşı olan susam~a.sma alfı.ka. kuyucuların itiyadları fizerinde :rıı~. • 
pılan müte!lddid içtimalarda alınan .sını sırnsı gelmişken tebarüz ettirnıek fi ve so~uk bir tesir bırakmatta i;. 
intıbalar üzerine Üniversite heyetin- Isterim. ler. Gazeteler hacmi ttıbiilerini til e
ce t~bit edilen mütalcalar dairesin- Bu böyle olunca, günlük havadisler bederlerken karakterlerinden ve ıı>v 
de tıazırlanmış v~ Maarif Veicale - dışında halk için fayda!ı diğer yazılıı.- todlarmdan da fedaktırlık yaptıı e' 
tince tasvib olunmuştur. n taşıyan bol saytah ve dolgun r.ıün- zaruretinde kalıyorl:ı.rdı. Bu ı.se rı .. 

halde son günlerde bundan vazı;:~ç
tiler. 

Bir gün Seyfi bana «Sen.·et mü
hendis olacn!c, bu i~den gel vazgeç 
ele onu değil, sana Lemanı alalım)) 
dedi. 

Tatar Zehrn adında bir kadının 
evinde oturan Lemanı bana '-öater
diler. Onu hic; beğenmedim. Ustelik 
isim de değiştiren bir musevi kadını 
olduğunu da öğrendim. 

Lemanı beienmediğlmi anlıyan 
Seyfi ile ailesi bana büyü yaptılar •.. 
Yaptıkları bu büyü(!) kısa bir za
man sonra tesirini ~österdi ve aldım 
ba,ımdan gitti. 

Görüyorsunuz ki ben cinayet yp
pacak bir adam değilim.» 

Mehmed Emin Cncu bu ifade -
leri arasında bir takım gayri tabii 
hareketler de yapmıştır. 

Müteakiben suçlu h kkındald 
tıbbı adli raporu okunmuş, bundan 
nkli haletinin tctkika muhtaç oldu· 
ğu anlatılmıştır. 

Bundan sonra iddia makamının 
~teği V'eçhile, suçlunun iradesini 
aelbedecek tuhi ve akli bir maluli
yete müptela olup olmadığının tes
biti için tıbbı adli müdüılüğünce 
müşahede altına alınmasına karar 
verilmiştir. 

Tramvay i~aresi men:ur 
ve mustahdeminine 
ikram:ye dağıtt1 

Tramvay, elektrik ve tünel iıılet
meleri idaresi vazifelerinde y rar -
lıkları görülen memur ve müstah
demlere münnsib ikramiyeler tevzi 
etmiştir. 

Idarenin umum müdürü Hulki 
Erem dün ikramiye tevzii mevzuu 
etrafında şunları söylemi§tir: 

- Tramvay idaresi geçen stne 
bütçesine vazifelerine fazla itina et
tikleri ve yararlık gösterdikleri ta -
hnkkuk eden memur ve müstahde -
mine verilmek üzere 40 bin lira tah<. 
ai.sat koymuştu. Bu tahsisaltan 20 
bin lirası bu sene rnemur ve müıı
tahdemlere dnihtılmış.tır. lkıhmiye 
alacak müatahdemler evvela dnire 
müdürleri tarafından tesbit eC:lilmiş 
ve hazulanan liste umum müdürlü
ğe verilmiştir.· Umum ınüdürlıik bu 
liste üzerinde bazı tadilat yapa -
rak, vali ve belediye reisi Lutfi Kır
darın tasvibine nrzctmiştir. Vali ve 
belediye reisinin ten ibi üzerine ik
rnmiyeler dağıtıldı. Bu ikrnmiyenin 
3500 lirası münhaıııran vatm.an ve 
biletçilere verilmiştir. Verilen ikra
mivelerin iliını meselesine gelince, 
bu~a taraftar bulunmuyoruz. Cün -
kü, hiç bir banka ve müesaesc bu te
kilde ikramiyeleri ilan etmcmekte
dir. 

Bu sene ikrnmive faslına 15 bin 
lira tahsisat konul~uştur. 

Mekteblerin yılbaşı 
ve bayram tatilteri 

Manifaturacılar Hava 
Kurumuna 100 bin 

lira verdiler 

Dün külliyetli 
miktarda ihracat 

ya ph k 
Dümtü ihracatımızın yekunu 300 Vatandaşlanmlz tnrafından, Ha-

bin lirayı bulmu~tur. İhracatın en va Kurumuna yapılmakta olan te· 
mühim hususiyeti muhtelif memle - berrüat hararı:tle devam f:tmekte -
ketlere ve bu arada şimdiye kadar dir. Türk Hava Kurumu fllbeeine 
pek az mal sevkedilen memleket - dün manifatura tüccarları tarafın -
lere yapılmış olması teşkil etmek- dan 100,000 lira teberrü edilmi~ -
tedir. Bu meyand'l cenubi Afrikaya tir. 

Birlik teşkiline aid icAb eden for- dericatlı bir gazeteye kavuşmak el - kalite bnkımından ve hem de hD~6· 
malitelerin ikmali için Dahiliye Ve- bette ki herkesi scvindirlr. dis ve fikir siası bakımından bır r~ 
kaletine ve vilayete müracaat olun- Diğer taraftan mecmuaların yap - şüklük ifade ediyordu. Binaeııal~ed 
muştur. Talebe cemiyetleri huku - mak Istediklerini bizde gazetelerin fiatlar sabit kaldıgı halde sayfa ll 11• 
kan teşekkül etmi!!tir. Gelecek hafta yapmakta olduğunu da kabul etmek lerinin de sabit kalmasını istelJlek ~ 
faaliyete baı,lıyacnğımızı umuyo - l(lzımdır. cak karileri hesaba katınıyan bir 

1 
el 

Kari vardır ki gazetesinde aktüali. zeteler tröstü) kurm·.ı~ı diişuııtl~!8 rum.» ..., 'f.'-

te, roman ve hikiye bolmak i.ster. demek olur ki bunu Türkiyede g~tl 
Kari vardır ki, günün hadiselerini neşredenlerden hiçbirine atfe 

ve Cavaya fındık gönderilmiştir. • 
Bilhassa Cavayll bu sene içerisinde 
ilk defa mal s:önderilmektedir. Bun
dan başka Amerikay:ı deniz yolile 
ikinci büyük parti tijtün eevkedil -
mi~tir. 

Ayrıc.a, son yapılan anlaşmaya 

Oniv~rs:~eliler yarm şair 
Ak:tin hat1rasm1 taziz 

edecekler 

H m hPsab pusul~s1m 
öderr' m·s hem de , 

g· rsonlar1 dövmiye kalkrrtş 

derlitoplu yazan muharriri okumak mümkün olamaz. f' 
ister. Karı vardır ki, kendi mesleki Kıiğıd buhranı zail olduğuna '~ 
nokt.asından memleket'n buna taal. müessir surette hafiOedl~ine gore rııı' 
lük eden işlerinden bahseden yazı - ıetelerin genl.ş okuyucu tabııtnl~ı 
ları görmek ister. tamamen tatmin edecek bir neş ~ 

Karagümrükte, Uzunyolda 19 nu- vfll J 

ı Bu isteklerı birçok misallerle uza _ yapmaları ve bunun için de sa. ~AJ" 
maralı evde oturan hrnhim adında t bT · dedi • {ı. J11UT 
biri evvelki gece beraberinde üç a 1 ıl'iZ; erini maddı imk nların ıtJl'" 

göre Romanyada ilk defn ola~ak 70 
bin liralık pamuk gönderilmiştir. 
Diğer ihracat arasında İsveçe deri, 
Macaristana suaam, leviçreye b!lrsak 

v rd~--------

İhtikar yapan beş 
bakkal cezalandırıldıJ 

Fiat mür"kabe bürosu ve beledi
yenin sıkı tefti' ve kontrolları neti
cesinde GÜn de 7 ki~i ihtikar suçun
dan mahkemı:ye verilmişl.erdir. Suç
lular bugün Uskiidar aslıye «zada 
muhnkeme edileceklerdir. 

Bundan başkn Üııküdar asliye ce
zn mah'kemesinde, gıda maddele -
rine konan azami kar haddinden 
fazlaya satış yapan 5 bakkal mah-
kum edilmi~tir. Bunlar: ~adıköy 
Moda caddesinde llya Todori, Ka -
dıköy Bahriye caddesinde İlya 
ıCulfyan, Kadıköy Bahriye caddesi 
Petro Koço, Kadıköy Ye) değinneni 
caddesinde Y orgi Anastas, ve Ka -
dıköy Yeldcğirmeni caddesinde Fo
ti Manyadır. Suçlular ilk defaya 
mahsus olmak üzere 25 lira pnra ce
zıısına mahkum edilmişler ve suçun 
tekerrürü · vukunndR siirülecekleri 
kendilerine tebliğ edilmiftir. - -------
Ihtiyar bir kadm trawvay 

altmda ka'arak ö1dU 

Şair Mehmed Akifin ölümünün 
yıldönümü müna~ebetile Üniversite 
Edebiyat Fakültesi talebele ri yan n 
tairin mezarına giderek hatırasını 
taziz edeceklerdir. 

Mehmed Akifin 1-abrinin yaptı -
nlması için Üniversite talebeleri a -
rasında toplanl\n para da Maarif 
V ekfıletine gönderllmi~tir. - -----
Beyoğlu Halkevi temsilleri 
Beyoğlu Halkninden: 
ı - Evimizin Temsil Şubesi her 

hatta Pazar günü saat 14,30 da Bey
oğlunda İstiklCıl caddesinde Nuruziya 
soka~ında Parti binasındaki Temsil 
salonunda temsiller vermektedir. 

2 - Arzu edenlerin Evimize müra. 
caat ederek davetname almaları rica 
olunur. 

Her sınıf kariini bu suretle duşün- olduğu en son nisbet dahilinde ar 
arkada~ı olduğu halde Sirkecideki mek zaruretinde olan bir gazetenin maları lazımdır. .. ·rtı .. 
ic;kili lokııntal:lrdan birine. gitmiş ve elbetttı ki bol sayfası olmak lfizım ge- Türk ınkılabına ve Türk tult~ııP 
?ur~d~ gecenın geç vaktıne kadar lir. ne büyük vazifelerle bağlı oııın ııJ' 
ıçmıştır. • ı Netice tahdld kararmm ortadan matbuatından bu mevzu üzerinde'fll!~ 

So~ derecede sarhos bır hn.ld; o- kaldırılm14 olmasını hiirmetle ve se_ tit bir rol aynaması ve bilhas5'l ııŞty 
turdugu masadan kalkmak Jstıyen vinc;le karşılıyan da benim.:ıı harfleri inkılabırun kendisine b11 ~ 
Ihrahim kendisine garsıınlar tara- • Avukat lhsan Mukbil ti~i hudud.suz inkişatlara }:arşı 'fie $ll 
fından uzatılan hesap puslasını yırt- ne terettfib eden mllli borcu tıııtt 

tk Ben: mış ve üste i : havetle ödemesi beklenir.• f' 
«- Benim gibi matuf bir adam- c- Elbette çok saytah gazete is. • Tarık Zafer T un aya (I:Otıı. 

d d ı · t•yo tlyoruz. Bunda tereddüde bile nınhal ll an utanma an nası para ıs ı r - taokul öi7retmeni ı..•e J/ıt 
aunuz)) diye de bir hayli çıkıgmıştır. yoktur. o• 

Bu bağırıp çağırmaları bir müd- Çok yapraklı ve mütenevvl mev - mezunu) : ~ 
det devam eden İbrahim, bir ara zulu bir gazete. Okuyucunun her nev- c- Bir gazete, müncvverden ~~,. 
garsonlann üzerine hücum ederek ini ve ihtiyaçlarm her çeşidini tatmin halkın bilgi ihtiyaeını temin ~e ıt-" 
kendilerini dövmeğe kı>lkışmıştır. eden de~işik sütunlar ... Bugün yalnız min etmek vazifesac mütellettır~ ~ 

Nihayet hadiııeden :zabıta haber- ajans havadislerlnl iht."va eden bir kın istediği tcnevvüdür. Tene JJ 
dar edilmiş, gelen memurlar gazi - gazete ile iktifa edebilir miyiz? Bu geniş .bir sahaya ihtiyacı vardır. rıı~~' 

( KUçUk haberler 
noyu altüst eden lbrahimi cürmü mümkün de~ildir. Başka memleketle- nun için de gazete sckrcterinlO e ~ııl 

) 
meşhud halinde yakalamışlardır. rin hem sayfa çokluğu hem harf in- bol sayfa bulunmalıdır. Halk, ~ fii 
Maznun bugün adliyeye teslim edi- celiği sebebile gazetelerimizlc nisbet ajans haberlerlle iktifa ctseydı.ıPe1' 
lecek tir. ı edilerniyecek derecede mebzul mün _ gazete nramaz, sadece :-adyo di ı ~ e Almanlar geçen sene mahsulün- dericata iınkfın veren ga?.etelerini gör. dı. Bugünkü gazetecilik, muhbifl\o 1 

den mübayaa ettikleri tütünleri ya - ( dükçe bizde eksik olan bu güzel şey-. ildnı ~ekli de~ildir. o, devletin en ~ 
kında teslim alacaklardır. Bu tütün- R A D y O ler için sonsuz bir üzüntü duyarken, zumlu bir propaganda uzvudur· ~ 
ler işlenmiş bulunmaktadır. Bir Al - ( sayfalann tahdfdi üzerine Son Pos _ gün, devletin vazifeleri ıırııS ~ 
man ticaret heyeti tütünleri teslim tanın şekli bana l!.deta hüzün ver _ halkı yiık.&eltmek, tenvir ctn1e~• At• 

Izm. 1r ltm' t ' CUMA 27/12/ 1911 de lr_ almak üzere e g ış ır. mişti. Zevkle okudu~umuz alışılnn~ lete muayyen bir bilgi vermek ~ 
8 İstiklô.l caddesinde tnvukçu Yıl- 8: Saat ayarı. 8.03: Ajans haberle- imzaların ortadan kalkması, mevzu • dır. Devlet bu işi matbuat vnsıt ~· 

maza aid 118 sayılı dukktından dün ri. 818: Hafir Müzik (Pl.) 8.45 - 9= lann eksiltilmesi, günün bunaıtıcı ha- yapar. Binnenaleyh matbuatın dıl 6.;' 
yangın çıkmışsa da, itfaiyenin vaktin- Ev kadını. 12.30: Saat ayarı. 12·33 Se. va.sae kanşınca insana Meta yeis ve. niş imkli.nlara sahlb olması ırııı~ ı
de müdahalesile etrafa sirayet etme-ı' çi1m~ şarkılar. 12.:50 : Ajans haber - riyordu. Bugün eski şekline yaklaşan . Bu imkanı devlet bugün tekiLir ııı• 
den .söndürülmiiştür. leri. 13.05: Halk Türküleri. 13.::0-14: gazetenizi gözden geçirmek, yer yer j buatımızn verdi ise, bundan Jtl~ ol' 
e Emniyet 6 ncı şube memurları KarlŞlk Müzik (Pl.) 18: Saat ayarı. alakadar edici mevzulara rastlayıp nun olmamış görünmek çok gııll 

dün de seyrüsefer nizamma muham1 18.03: Müzik. 18.30: Radyo Saz H~ye- yorgunlu~umuzu bazı ciddi, bazı daha maz mı? n ıı9' 
harekette bulunan 22 şoför hakkın- tınden Saz Eserleri. 19.30: Saat 'aya - hafif fakat daima raydalı satırların - Az sayfıılı çıkmak istiycnJer, e pJ" 
da muhtelif ceza zaptı tutmuşlardır rı ve Ajans haberleri. 19.45: Muhte- da gidermek şüphesiz zevkli bir şey- s it vak'nlnrı şişirip, kocaman b!l~ ıl" 

Evvelki gece, Beyoğlunda ihti - Bu arada 2 dilenci yakahnmış, Düş. lif Şarkılar. 20.15: Radyo gazetesi. dir. Ayni bedel mukabili b:r metre tarla heyecen yaratmağa çaı~ııc~ ~ 
yar bir kadının ölümile neticelenen künlerevine gönderilmiştir. 20.45: Temsil. 21.:10: Konuşma. 21.45: kum~ vermek istiyen nıanifııturncı nna, bıraz fedakarlık edip burııl'e~ 
bir triUilvay kazası olmuttur. ı Hareket halinde bulunan tramvay. Radyo Salon Orkestrası. 22.30: Saat k~rşısın~a iki metre nrzedeni hepi - yazılar koysalar daha i.<>abet )Jt,._cl 
Şi§lide oturan Tirevanda Hanbck- , Iara atlıyan ve basamaklarda yolcu- ayarı, Ajans Haberleri, Borsa. 22.45: mız tercıh. eder, hareketini fa.ydalı olurlar . . Bugün bir hikfıyenin 

8
y6,Jl 

yan adında ihtiyar bir kadın, evvel- luk eden 78 kişiden de birer lira para Radyo Salon Orkestrası. 23: Cazband ve sempatık buluruz. Huswılle kı hd- do~ru bır ajans haberi kadar i 
k.i aı--- geç vakit Ergenekon cad- cezası alınmıştır. <Pl ) disemizde olduğu gibi Iki metreyi ayni vardır.• tiı' 

..,....., 1 e u" • ·· ı ta ih d tl M"k · bedelle vermek istiyen tacirin kumaşı (Ankete devam ed•'"e desinden geçerken vatman Nurinin 1 ~ıve~sı c r o.çe_n u rı- ~ 
idar~indeki tramvayın sadmesine min Halıl dun a~am Emınonfi Halke- daha gösterişli, dnha dayanıklı ve - - - 'f 
maruz kalarak ha ından ağır ııuret- vinde (Türk tarihi) mevzuunda bir Ankara borsası dahn güzel olunca.... Türk eiişlerine d~1 

'- T d · ed') k ·· konferans vermiştir. -····- latanbul adiiye doktoru te yara~t~.nmı§tır. e avı ı me u- b• k f S 
zere hastaneye kaldırılan kazazedc ı Zeyrekte, Yıısufun kahvesinde 26/ 12/ 1940 açılış - kapanış fiatları Enver Karan: ır on eran ıs 
kadın bı·r mt~ıddet •onra aldıuı ya - oturan seyyar sucu Veli lle ayni kah- ÇEKLER Tü" k k ·ı tb t d B H .ı f)ıı'~',ı 

" e. 1 İ c- r arı mn ua ın an yalnız Dün eyoğlıı nlkevinoe
1 

... 
ı t .. 1 .. 1 •• t•• ve mii.Gterilerinden knbzımal brahim h d ğ 1 ı.ı "._<f ra ann esırı e o muıı ur. ava isi de il, ilm ve içtimai mev _ Melek Celal tarafından u 

1
: 11'-

Kaza etrafında, ııdlive ve zabıta ara.sında bir mes.eledcn dolayı çıt.an Açılıt ve kapanış zularda birçok yazıl:ı.r bekler. Bir ga _ işleri» hakkında istifade ı);:i~ 
ta'h'kikata devam etmektedir. kavga sonunda, Ibrahim jiletle Veli- Londra 1 Bterlfn 5.24 zetedc mündericat ne kadar mebzul konferans verilmiştir. Müte\iYtl" 

---- yi yüzünden yaralamıştır. New-York 100 Dolar 132 20 ve mütcnevvi bulunursa. •ımumi kül - de genç san' atidirlar gaıb rn°51 

Ithalat ve ihracat faaliyetimiz Yaralı tedavi altına alınmış, carih Cenevre 100 İsviç. P'r. 29.7725 türe o nisbette hizmet etmiş olur. den parçalar çahuşlardır. pe 1 

hnkkında takibata başlanmıştır. Atina 1oo Drahml 0.9975 Kab 1 t k I"-· d ki t 1 da~'~"" fJ 
Mnarif Vekületi, orta ve mesleld öl1;- Bu sene iÇerisinde Holandayo. gön - e iİsküdarda, İnkıl!ib sokağında u e me =-ım ır ; g:ı.ze eler Bn. Melek Celal, asır ar ~~ 

rctım okullarmda kanant notu dev - derilen 100 bin liralık tütüne mukn- oturan Şükrü ile arkadaljı Salahnttin Botya 100 Leva 1.0225 gündelik muhtevaları itibarile ayni kadınlarımızın ve kızlarırnı~"cle'J 
releri sonlarında yapılmakta olnn bil bu memleketten radyo ve ampul dfin balık tutmak fizere llııremden Madrid 100 Peçe ta 12.9375 zamanda bir mernlekette mühim blr- n uru dökerek v~ el emeği sar. e Jt' 
dınlcnme tatil günlerini bu sene yıl - gelm~til'. bindikleri sandalla denize a"ılmışlar _ Belgrad 100 Dinar 3·175 çokluğa mürşidlik vazifesini de yap. r_ meydana geti:dikle~i e.!!erlerı b:l~ 

.;._ Y Yokohama 100 Yen 31.1375 lar h 1 ı ı 1 · r1 başı ve kurban bayramı t.atıllcri bir _ Bundan ba.şka .u;veçten 400 ton çivi dır. · devre isti a e er e an atrnış. Jşfl 

ı Stokholm 100 İsveç P'r. 31.0975 B' ı h f k · · · ı · tıır:Z ~ bırine yakın te adüf ettill kin şu şe- ile Skıvakyadan 500 ton çinko Ievha. Bir müddet balık tutmakta devam ınaena ey say a adedi arttıkça rın ren . çızgı. ve ı~ enı'? clıı1' 
kılde tanzim etm~ ve alakadarl!lra nın yakında memleketimize ithali i- eden balıkçıların sandalı bJr ara su- t"..Jham y~ tah-n1it mündcricat. ve tenevvii mebzullyctine dnir, projeksiyonun da yar 
bildirmıŞttr: çin akredıtif aQılmıştır. Bu ınaddele. ların cereyanına kapılmış, ıı.z sonra kavuşan bu mürşid de vnzıfe.o.;ini o i:tahat vermiştir. 

Bırıncıktl.nunun 30 ve 31 inci giln - re mukabil memleketimizden de bazı• da devriimt~tir. Bu devrilme netlee _ Erganl 19·76 nisbette iyi yapmış olacaktır. ------- •ı 
oy s Erz 2 19 14 - k y · V ı· · iJJl1 

lerile İklnckllnunun birınci günü o - mallar lhrac ed(eceği cihctlc alfıka- sinde denize dökülen balıkçılar etrnf- ıvas - urum · Turk 0 uyucusu bu tenevvü ·tc mün enı a ı muavın t 
Sıvas _ Erzur'Jm 3 19.14 d · t 1 z1 ı ır. ı · d n ll' kullar tatil olunacak, bunu takib e _ dar vekiı.letJer tarafından akreditif tan yetişen d~er sandalcıların yar _ erıca a a ıı:;ına esasen a ~mış ve Kars Valiliğine Istanbul ıı jstflı 

de" giınlerde derslere devam edilerek 

1 

muamelesi ikmnl edılmıştir. A~Tıca dımile boğulmaktan kurtnnlmışlardır. Sıvas - Erzurum 4 19·14 onu benimsemış bulunmaktadır. Hüdai Karatabanın yerıne, (. 
kurban bayramı gün1er;nde gene tatil Bulgn.rlstandan da 12 bin üolnrlık Kaza esnasında fazla su yutan Şük- Merkez Banka.sı 110·- Daha düne kadar gazetelerimiz, 16 Valı muavinliğine tayın oıunı:ıl1 
yapılacak, 13 İkincikanun Pazartts1 çivi ithali hakkında akreditif açılm19- rü ile SalAhattin tednvl edilmek uze. Reji 0·75 lıattfı 24 sayfn olarak intişar eder - kiye tniıfettışlcrınden Raşid D 
cilnunden ıtıbaren tekrar derslere baş tır. Buna mukabil Bulgarıstana mal re Nümune hastanesine kaldırıliiU§- Altın 22• 70 şchrimize g 1mıştu-. Ra j P 



[TiYATRO~ 
Şehir tiyatrosunda: 1 

Aptal 
Roman muharriri ~yeTSkı"'nin 

tiyatro olmU§ ..Cftrilm ve Ceza• sını da 
gene Şehir ttyatrosundn seyretm~1t. 
o eserde şimdi t,em.!il edılen «Aptaha 
nlsbetle muharririn hm'n.!iyeUerini, 
zalri de~işmlş roman ve edebiyat ese
rinin ald~ı §ekll daha bilriz hatlarla 
çizilm~ olarak gömıuştük. DOStoyevski 
!nin Aptalı daha sislf, daha muammalı 
bir ,eki!. arzediyor. 

Tıcaret emteamıtın 'bin bir kayde 
t.lbi olarilik geç~i güm.rüklm:len ta
yidaiz ve şartsız geçıen edebiyat kıJ
ınetJerl Şehir t~atrosu sahnesinde, 

SON POSTA: 

.. 1 

un 
Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 

arasında neler gördüm ? 
Röportajı yapan · Nusret Safa Coşkun 

-4-

Çıkan k·smm hUiasasa 

1 Karpsıacb _f 
Tiyatro tenkidi 

V apurda, ltarşımdaki sırada ı mü~. 
oturan oldukça iyi giyin- - Kocan da seninle 

miş, olduk.t..a genç iki kadın konu- miydi;> 
§Uyorlardı: - Beraberdi ya, eve gelir. 

- Dün ak~m bi:r. Şehir Tiyat- bu yüzden kavga ettik. 
rosuna gittik. - Gene ne yaptı da? 

- Nasıl huldunuz) - Daha ne vapacak .•• 
Kulak kabarttım, demek eser- devam ettiği müddetçe gö 

den, temsilden bahsedilecekti: karşıki locadıın ayırama dı. 
- Hiç fena değil. - KaTiıki loeada ne vard 
Beğenmiş olacnklardı. Acaba - Boyalı 'nçlı, boyalı yüz 

e- ri, hani erkek olsam, kırk ta seri mi beğenmişlerdi, tercümeyı" 
gönlüm olsa bir tanesini ona :ni, mizanseni mi, temsili mi? .•. 

Cah 
mem. 

- ide mor bir tuvalet giy-
sahne tezglhtarlannm e:llnden bize su Arkadaşımız, Tophanedc Eerse
nulurken bazan bb! eserin kendisi Tilerin barındığı haşerat yuvıılanm 
bazan tJyntroda dekor, mizansen denı- dolaşmckta, kendisine sabık bir ge
len maTJ"Ufu, bau.n da eseri sunan ce hırsızı refukat. etmektedir. 

mişti. 

Ya Bedia~ 
Onun siyah Tobu -;i)k hoş. 
Perihan çık h mı~ 
Çıktı ya, çifte rönnri var, 

görme bayılırsın •• , 

olsun. 
hiç~ 

Eıic~k1er hep böyledir. 
Gördiiğü ı;rÖreceKi tiya 
Bir daha onunla gider 1 

Vapur Kadıköye yana~ıy 
Ben kalkmak üzere idim; tiyıı 
gitmemi olan, tiyatrodan bal
ne sordu: 

tezgMıtarlann sa~ bbillyeUeri Şimdi, bir sabalı.çı kahvesinde ve 
cezbediyor. kqpukların arasmdadırlar. lt!et~e-

- Daha haşkl'l ~ . Bnzı eser hakkında dört ba.çı ma- si fahişelik yaparak kendisini ye
mur bir hftkilm vennek mümkün olu- çindiren osa.bık bir karuı.anyola.cı 
yor. Eser gfızel, t.erefıme güzel. giizel ile konuşu.yorıar: 

- Bizim yanımızdaki locada iki 
kadınlll iki t-rkek vardı. Kadınların 
ikisi de ge:ıçtilcr, saçlarını enseden 
yukarı doğru tarnmı ı., :. Bu tuvlllet 

- Üynanan piyesin adı n 
- Bak hic farkında değili 

bir dekor lçınde, gfızel bir tem.s1l sey. 1\fütokaid karmanyolncı, bir ıın 
rettik; diyoruz. Bazan bu elemanlar - durduktan sonra: 
dan biri veya birkaçı eksik oluyor. - Bugünkrd~ çokluk bir şey ge
ya.hud da biri veya birkaçı ekmk ol - tinniyor amma, gene bizim karı iyi
madı~ı halde duyu~annıza, görü;ıer. dir, diye sözüne de'l.'am etti. Bütiin 
mlze aykın düşüyor. Fakat d.i~or ele- kanlar gibi kahbe deği!dir o. aa~ 
ınanlarm eksik kalmış, veya bizim du_ kaMna yedirmez. parasını birkaç er
yu.,larıınıza gbT~erlmize :ıyton dii~ - keğe yediren kadıni~ az mı gör
m~ elemanlara perde olacak kadar d ük;> 

kuvvetu t.aranarı olduğunu muşabade l Her kadınm bir bs!Ahsa var 
edıyonız. Bazan da eksik eksik. olarak 
göze bauyor. Bot bulundum, sordum: * - Hakiki kaJıln mı senin 1 

.Aptnh da belki Dosteyemi'nin Kanlı gözlerini gene Mddetle ü-
edcbl benlı{;inc nüfuz f'tmek kabil de- zerime çevirdi: 
[:ildir. Bir tercüme şaheseri dinledik ı - Hakikisi ile ya~ancısı arasında 
dlyemivoruz. Yalnız {;iizcl bir temsil ı D~ .fark . ~ar be?·· Bız?~ haııkala~ı 
seyretti~lmiz muhakkak. ıııbı ev lı lık olur mu h ıç) Tu tar brr 

Altı •ftbl 1 k d . k metreıı oturursun, kazancı varsa yan .... o u eser e yırmıye yn mı 1. k Ei b k 
~ahsiyeti .. o şa.hsıyetlerin hüviyetıe - ge Gır eyhne a ahrmb n.. .. 

. ece ırsızı re erım soze ka-
tine burfinmuş Şehir tıyatros:ı san'at.. n~ı: 

karlarının san'at kudretlerinde tanı- - Senin anlıyacağın bu. kadının 
yonız. be1ôlısı. Bu ')•olda çalı~an her kadı-

Ruhlara hülmıeden bir prensi Miş- nın bir ((dostU'l Vllrdır. Kulağına 
kin'i TaHttın jestlerınde. lıSanmds, çalınma dı mı~ Haftada bir d~Fa o 
hareketJerindL. mimiklerinde seyret. - yerlerde «doııt gecesin yapılrr. 
tık . Sahnede ruh!ara tesir eden ak. - Her kadının bdalısı muhak-
tor, o derece iyi ki, seyırcllerin ruh - ı kalr var mıdır~ 
larında da ayni tesiri yaratı.ror. Bu sualimi sabık karmanyolacı 

Bır makinede ana mil ne ise eserde cevablllndırdı: 
cc> Nnstaşya odur. o dönecek ki, 0 va. - Her kadın belalı nkluğu gibi, 
z.itesıni yapacak ki , makınenin diğer her kadı.n~n da bir beJ~~ısı vardır .• 
çarkları dönebıl.sin. Eğer Na.staşy:ı bır - Nıçın «dostu degıl de cıbcla-

lnı ~ .. 
an boealasa, tip, ruh, karakter, aşk, 
iyıllk, fenahk olarak .lnun etrafını 
çe\irmiş olan eser çerçeve$! kırılacak. 
tır. 

Cahıüenin işle böyle bir rolü var. 
Gülerken a~laması lAzım, zevke ko -
§arken ıztırab hıslerinın derinltğini 

anlatması elzem. sahnelere hnklm 
olacak. Cahide butün bunları yapıyor. 
Ve ana mil dönmuş oluyor. Çarklar 
i~liyor. 

Hüseyin Kemal, Mahmud, Avnl. 
Necdet, Zihni, HM , Ne:vin, NecUi, 
Şaziye, Samiye her bır! ayrı yaradıll'}
ta, n yrı görfişte birer tiptirler. Sa h _ 

nede rolleri bir cemiyetin içine girmiş 
ayrı karakterde insan benJiklerinin 
timsnller· olmak onları tanıtmak ... 
Hepsi rollerini Iyi kavram~ oldukla. 
larını temsil ettikleri şahsiyetleri pek 
iyi tcbarüz ett4nnekle Libat ettiler. 

NeUce itibarlle • Aptnlıı Şehir t iyat
rosunda normalın fevkinde güzel bir 
temsil oldu. 

ismet Rulüsl 

Eminönü Halkevinde Türkçe 
kuraları 

Eminönü HalkrvÇnden: 
Eli mizde Tiırkçe !A ) ve (Bl kurs

ları açılmıştır. Pazartesi ve Çnr~nm. 
ba nkşamlar, sant t20l den 122J ye 
kadar yapılacak olnn bu kurslara da. 
ha bir haftn müddetle tnlebe kaydo -
lunaca{;ından arzu edenlerin ikişer 
1oto~rafla Bıiromuza müracaatlan i _ 
lan olunur. 

•Son Posta.nın edebi romanı -43 

- Kan kevfine göre !!~cem ez de 
ondan. Kopu*un biri debe1leş olur. 
Zorla 'kanvı idaresine alır. 

- Kadın iııtı-mf"zse .. 
- Istemezse nlur ntu, Ismi üs-

tnnde helalı bu?. Rahat buM: ır mı? 
Si~ler. yüzüne kezzab döker, k"n 
bilir ki, rali.ıt çalışınağa imkan 
voi:tUT. Katlnmr •• 

San nP r,enesi dUsUk • 
he rifsin be! 

Sabrk karmanyobcıyı gene kız
dırdım. Fakat ne biçrm herif bu .. 
lihzada k'lZıveriyor: 

- Seninki de böyle mi) 
Dilini şaklatarak yere okkalı bir 

tükrük attı, kasketini ka~lanna ka
dar indirdi. kollannı dirM:klerinden 
masaya dayayarak vücudünü bana 
doğru eğdi: 

- Böyle olmuş bövle olmamış 
aa na ne? Ne çe n en düttü k herifsin 
be~ 

1ıSermaye" nin cıbelalm sile ba~r
mız derde ~ireceği heonziyordu. Se
simi crkarmadım. Rehberimin vüzü
ne baktım, nldırmal.ı yı ifade e
den bir işaret vaptı. 

Kannanyolacı mütekaidi. Cl'"'l.'ab 
vermedi~imi görünce büsbtıtiin hid
detlenmi•ti: 

- Çok meraklı bir avala (:) 
benziyoraun, benim ıcgacolı yu (2) 

( 1) 4\.val: P:.r~o lisanında enayi, 
abdal manasınıı 2'f'lir. 

r:n G11,.o: Kadın . 

A~la 
Oynonmoz! 

Nakleden: Muazzez Taha"n Berkand 
~ - Böy~e ~öyleme kard~~~·. ~-~ -~:n mD Se~ b.izim modelirniz, 
ger ben gıtmış olsaydım sız Jkını7 Sen bı.zım rehherımız.sin. Sen ne 
Rcne eskisi gıbi musild ile me~gul ı yapsan iyi ve güzeldir. 
olmıyacak mıydınız) - Güze] bir hareket yaptığımı 

merak ettin galıbal.. ı - Bilmeml 
Gaconun türkçesi, rehberim tara- - Nasıl bilmezsin. Benım kan 

fından tercüme edilmediği için an- namusludur. Amml\ diyeceksin ki. 
lamamıştım: günde seksen .kişiyi yatağa alıyor. 

- Gaco da kim? Sirndi sana Ne çıkar) Bu, san" atı onun .. alnı
gacoyu soran o ldu mu? Ne gördüm, nın terile ekmeğini kazanıyor. ]ha-
ne de tanmm? net ederse iş değişir. 

Yüzünü buru~turarak elindeki si- _ Peki amma, hem seksen kişi-
gara)'1 vere fnlattı, ıukadaŞlma: yi yatağına alır diyorsun, hem de 

- &n de amma hırt heriflerle ihanet ederse, diyorsun, bu ne bi-
arknrlaslık edersin bel 

D 1 
çim işi .• 

iye söv endi. 
Bu sırada naketimi çıkarmıstım. - Hırtça lconu~a be evladım. 

ı · d b" · 1 k k k Ne toymuşsun sen de .. nereden gel-
çın en ır sman\ •' ır en, opu d" b ) B · ) · · · · 
sandalvasındn dC'~""Uidu. sanki k-·n- ın uraya • u ış cnn a<:emıın~ın 
disine -ikram ,..tmiqim S!ibi, sağ elini ı d~t.ha .. bir karı ııeksen ki~i il,. yatar. 
ı:ö~sü ü5 tünc. sonra da J·a•ketint'! Yatar a .. para kazanacak .. fakat er
ıtötürerek. ce in bir teşekkürü mü- kcğine bai::lı i5e nnmusoıuzluk etmez. 
teaicıb oaket,.. uzanch: - Gene anlamarl·m? 

- f.vyaiJah a~ahe\·ciğim! - Seninle bn ımız derde gire-
Sonra rıa ı-lin; ıılnına vurclu: ctok .. ula n ıınlamnyncak nf' var. Ka-
- Affeder~in dal!"ıwa dii~tiik.. rı yatar seksen kisi ile .. fakat erkc-

bu aksam ilk d,..fa hi:rim kümeste ;;.ini aldatmaz. K ... ndini nna sakJnr. 
~ec,.Jeme~e ~eldin. S:ma ikramı u- Içi onların değilnir. Şimdi aniadın 
nuthık. Ne ic;enıi.n cH~ eri m? mı~ 

Cevab vermem~ meydan bırak
madan 1-nhveciv~ sesl,.ndi: 

- Ağabeyim~ benden bir okka)ı 
yapi 

Sanl..-i bu, hi,.az evvel bnnl'l rıkı
~an adAm r1evilr1i. F .. \·nt birdf'"nh;T,. 
'-aml nlan bu rJ .. ~ .. a-:Ii~ iırim,. v•lir
di. J-fi,. nln"'A7'"" il-i,.t ... bi,. navlav•n, 
ııandalvasında hiddetle doğrulup ö
dümi.i koparmazdı. 

T .iif R"~ne rJn.,tunn intikal etti. O 
kadına Cl'~ haı71ı olduöunu h•s., .. CJi
vordııım. Ru ba<.,n ma-ld~ nlrlnf!unu 
"Pannetrn ... \:1,.. hı>tava d;;otiimirnii an
lad,m. f'iin~Ü hıı :rıe'hılc kllrmnnvi')
J,.,.ı 1-nnnlc- "' .. t,.••ine hiraz da his 
tanıfın..lAT' bn;]tVdı. 

Bir kopuk fe'sefesi 
- Bak diyordu: başka oruspu

lara benzemez. Onlnr dostlannı al
datırlar. Fakat benimki yalnız be
nimdir. 

Doğrusu bu iııi kafam almamıştı. 
Hem herkesin malıdu, hem ynlnız 
benim. diyor. Bu da ne demek .. 

- Sakın kızayım deme, dedim. 
Burada da bir şey anlamadım. Me
rn+.lıyımdır, sormadnn da edemem 
ıı Beni aldatmazıı diyorsun. Hcrgiin 
seksen enkekle düşüp kalkmıvor 
mu? .. 

Yeni bir kovuğa doğru 
Bu sabahcı kahvesbden çıktığı

mız zaman gece yarısmı çoktan atln-
mı~hlc. Rakı kokusu, türlü cdıı siga
ra dumanlarile dolan basık tavanlı 
kahvede, üstüste içtiğim kahvelerin 
de tesirile şaknklnrım zonklamağa, 
midem de hafif tertib isyana başla-
mı ştı. 

Sokakta bizi karsılıyan 
bir· ayazla biraz kendime 
Relıberime: 

keskince 
geldim. 

- Sirndi nereye gideceğiz? 
Dedim. 
- Vakit geldi. artık odalara gi

debiliriz. 
aOdolar)) dediği yer 20-30 unun 
birden geedediği mahallerdi. 

(Arkası var) 
Nusrct Safa Co~okun 

Profesörlüğe terfi edecek 
doçentler 

Üniversitenin muhtelif fakültelerin
de yenıden profesörlüğe tf'rfi edecek 
doçentıere aid listeler hazırlanmak _ 
tadır. Fakülteler profe.iör n:ımzedle -

Gök güriiltüsünü andınr, 
pek kısa bir kahkaha attı: 

fakat rinin isimlerini Üniversite Rektörlü _ 
~üne bildinnektedirler. Profesörl~e 

- Hep nvnl aval sevler ıın?tıyor
sun .. bir kan K ... çalı•ır. Namuır 
ııuzlulc mu bu) 

Ağ2ım iki k~rı~ açık kalmıştı: 

terfi edecek doçentlerin adedi Tıbda 
17, İktısadda 2, Edeblynttn 3, rende 
2 dir. 

güzel oluyo ... Sahi, az bılsın unutu
yordum. Bnı:ılnrın:l da hiç ynkışmı
yonnuıı. Parterde bir kadın vardı. 
Yüzü hiç te çirkin sayılmaz; o da 
bu bn .. ı yapını , fakat rötuşa dön-

caba ar{ı nevdi! ..• 
- Güz~l miydi> 
- Sahi benim de n!dıma 

geldi. Nasıl oldu da onun da f, 
varmadım. Acaba güzel miyf 

r:J J ,..t )/. u.lı 

C H~nları biliyor mu idiniz ? -

Kanadada suda olduğu gibi h
rada da )'Ürüytm gemiler mevcud
dur. Bir göl memleketi olan Kana
dada bu gemiler gölden göle geçe
bilmektedirler. Gölden göle geçmek 
icab ettiği :zaman bir tel kabioyu 
bir ucundan S&Klam bir ağaca bağ
larlar. Diğer ucunu gemide bulunan 
tertibatla bir makaraya sarmak su
retile gemi knraya çıkar ve karada 
ilerler. Kablo a~~çtan ağaca bağ
Janmak suretile gemi diğer göle ko
dar gider. 

...... 
Bir erkek okuyucumun garib bir 

düşüncesi :ile kıırtılaştım. 
Bu erkek okuyucum evlidir, ço

luk çocuk sahibidir ve mes'uddur. 
Fakat evlilik hayatının tam be -

tinci ııenesinde öğreniyor ki, 
Zevcesi genç kız iken bir erkek 

ile uzaktan sevişmiş, hatta o erkek
le evlenmeyi de düşünmilııtür. 

Erkek okuyucumun bana yolla -
dığı mektubda kullandığı cümle şu: 

- (ıBunu öğrcndiğrm dakikadan 
itibaren hayat bana zehir oldu, ar -
tık sanıyorum ki, içimde karıma 
\arşı en küçük bir aevg: bile kalma
mıştır.» 

Ben erkek okuvucumun bu iddi • 
asında tamamen yanılmakta oldu -
ğuna '-aniim. 

Öğrendiği hadise nefis izzetini 
ya-ı:alamıştır, bu yara isr! sevgısını 
körüklemictir.- karısını maziden doğ 
ma bir kı~ıınrlığın tf'SITI altında 
eskisinden fazlıı sevmektt'!dir. Te -
essüriinün. hidd~>tinin. asabiyetiııin 
tck sebebi karı~ının R'"-nÇ kızlığında 
bir hıı .. lra•ilıo ,..vlı>nmevi düsünmÜ,ı; 

Maskeli 
Fmnsadaki 

Bastil hapisha
nesının maskeli 
mahktimıı üç de
fa hapishane de
ğiştirmiş ve 
1 703 senesinde 
ölmüştür. Ha
pishanede yaşa
dığı müddetçe 
daima yüzünde 
kadifeden bir maske taşımış v. 
zünü hiç kimse görememi~tir. 

K9nd;nden büyük bal 
yiyen hayvan 

Deniz tavuğu de
diklen Stern kendi 
cüssesine nisbetle da
ha büyük ol:ın balıkla
rı yutmaktadır. Hazım 
cihazı yılanların hazım 
cihazını andırmakta
dır. 

olmasından ibarettir. Hazmed 
diği budur. 

Fakat .. haksızdır. Mantıkı ac 
miyor, muhakemesi söylemiyor 
şan sadece hissidir. 

Aziz çocuğum. 
Bir genç kız evienineeye k 

bir değil bin erkek üzerinde de 
şünebilir. Fikir ve.. hayal yora 
Bu onun sadece hakkı değil, ayn 
manda vazifesidir de. 

Erkeğin arayacnğı, arayab 
ceği tek nokta, o seneler zarf 
~erefe, haysiyete, namusa ta1 
eden bir hadisenin cereyan et 
miş olmasıı.dan ibarettir. Senin 
ziyetinde ise Allohn şükür böyl 
şey voktur. 

Bize atahrdan kalma 
vardır: 

- Bir kızı bin kişi ister, bir 
alır. 

Deriz. Bu noktayı unutın 
karınin maziyi deşmeyc knlkın:ı 
defa hayatını tahiden zehi: t-df' 

TEYZ 

- Siz mutlaka beni bir kahra- hırpalanmıştır. Zavallı kraliçel Gene Sacide sükütu bozdu: 1 yanlışlık var. Hastanede o 
man gibi yükseltmek istiyorsunuz. - Kuzum Sacide bana bir düzü- - Peki ~esıin, sana ma2iden çok hasta var ki •.• 
Bu hissiniz beni çok muztarih edi- ye bu geçen gÜnlerden bahsetme, b~hsetmeıniz.i istemiyorsun. Bugün 1 Nesrin düşüneeli bir sesle 
yor, emin olunuz. onları unutmak istiyorum, aniadın hakkında bazı suıılbr sormağa izin daşını tasdik etti: 

-Sen benim için her zaman bir mı) veriyor musun? - Olabilir, belki de yanılıy 
kahramand ın. Ben senin kuvvet ve 1 - İsterseniz çalgı çaklım. On - Evet buna müsaade ediyorum Bu defa Mt"c:iyet sorJu: 
kudretine, azim ve imdene hayra- beş giin evveline kadar her toplan- amma bugün demek benim için Se- - O halde nerede yaşıyac-a 
nım ve senin gibi bir dosta her zn- ~ızda Nesrin piyanova geçer, Sa- limin kurtulmuş olması demektir. zı hcnijz bilmivor musunuz) 
man ihtiyacım var. Hatta kem~t.n ça- cide leemanını alır, ben de ~arltı Hayatımda ba~ka bir şey için yer - Hayır bilmiyoruz. Bu k 
larken bile senin dinl~rliğini bilirsem söylerdim. Nic;in gene ayni şeyi yap- yoktur. dnn evvel niy~timiz Hindistana 
parmaklarıma daha biiyiik bir cev- mıyalım) Vakit geçiTmiş oluruz. - Kaç ~ün sonra yola çıka(:ak- rnek, bittabi o vesile ile Avrup 
vallik geliyor, daha kolay ve iyi ça- - Havır Mc7ivet, ben pi)ıano ça- sınız~ ve Asyada biraz dolaşmak ve 
lıyorum. lacak halde değilim. Sacide bana - D:ıha henüz Selimin hastane- nüşte iki ay kadar Romanyada 1 

-Çocuk! bir signra v~r ve bu musiki bah!rini den çıkması bile mcvzuub:ıhs <le- maktı . Orada Selimin babasını 
Hizmetçi c-ov teosisini getirmitıti. kapatahm. iildir. kalma emlaki var. onları sat - O başka . .. O zaman senin ı ne ;oaman gördünüz? 

lrıes'ud bir seyahate çıktığına, biı - Her vakit ... fşte bak, ölece
ınüddet aonra a\·det edeceğine emin ğini zannettiğin hRlde Se1imle ev
olacaktık. Halbuki sen muztarih bir lendin. Onu son bir d~fa mes'ud et
"aziyctte iken en samimi dostlann rnek iste<liğini anladık. Bu, kahra
ne adamakıllı keman çalabilir, ne manca bir hareket de~il de nedir~ 

Sacide verinden fırladı. Çayın dumnnı ndaya tAtlı bir ko- - Ya öyle mn Halbuki bugün veya kiralamakla meşgul olacak 

de şarkı me~kedecek kuvvet ''e - Siz havnlperest iki küçük ltız-
ııeş' t'Yi bulabilirler. sınız. Hiçbir şey nnlamamış,ınız. 

- Sacidenin hakkı var. Aklımız Nikahımızın kıyılmasını istiyen Se-
fıltrimiz sende idi Nesrin. liındir. Ben bunu batınma bile ge-
.. - Teşekkür ederim, ~<iz benim tirmemiştim. 
'çın haleiki v• candan iki doetsunuz. - Olsun. Sen de redd~tmedin. 

Şüphen mi vardı) Ölüm halinde bir insanla bayatını 

- Size ben ııervis yapacağım, ku yaymıstı. Üç Arkodns. teessürle- bir hnstab:ıkıcı bana onun birkaç Seyahatimiz uzun aüreccği için 
dedi. rini kar ılanndakilere belli etme- gün eonra ~ideceğini söyledi. De- tanbuldn apartırnan tutmamı 

Mezivet bir tekiifte bulundu: m~k için bisküvi yemeğe, çav içm~ rnek yanlış haber almı§. Seyahatten dönü~ birkaç hafta 
- Çocuklar, kraliçe keride pek ğe koyuldular amma üçünün de zih- Nesrin birdenbire orkadaş:na rnda annemle oturacak v,.. kendi 

yalnız. Mutlaka canı sıkılıvor. Gidip nen m~l oldulcları gö?Jerinden döndü. zc bir ev dö iyecektik. Fakat şi 
onu caihrsam acaba bizimle birlikte okunuyordu. Nesrin: nE.skiden va">- -Ne diyorııoın? Hastnbı.kıc ı sa- İ$ de~>icti, kocllmın sıhhati bövl 
çay içmek tenezzülünde bulunur tı~ımı::r gibi ~ene çalnnzıı demişti nn böyle ıni c!::dP İyi i ş;uiğine c- zun bir vola çıkmai::a nıiisaid olr 
mu~ Amma bunun gayri kabil olduğunu min miııin) dıih itibi hatta Romanycu1'alci itlr 

- T~ckkür ederim sekerim. an- takdir edivorla:-dı . Jelerinden birinin Ncsrinin bu habere niçin bu de- nıeşgul olma.<Jına imkiln verecelıı 
nem eaat altıda bir misafir bekliyor, havatma övle müthi~ bir fncia so- rece ehemmivet verdiğini anlıyamı- z.iyeıte deKildır. Onun birkaç ay t 

onu rahatsız f!tmivelim. kulmustu ki üç dostun bunu unutup yan Sacide hayretlc bakakaldı. manasile isıirahat etmrJU ve 
no Ltat}ı tAt"- LaM. II""''AE.TJr.-. '1U\1:W"'~~ı... - .Evcı:.mJailtiıiimc..OlDinim..am- v· _aö.r mdar. 

-rıı.r"J" ~~raJ l i;: e/J~dcJ e ı:;~-:ıct<ııı ,~o "ı..c:t:o ot) ı • .~ 
ır b. ~ ....r~ · eıı "'~'dt"Jr ,., <ı; .tı 
• ır/ifr Old 'Ilde ı-cl ı.· . le.r, . 'iiJı : 

--~._~~~~~._~~~~U-Q---~~~~~ 



sene hükumeti n Toprak Mah-
Ofui Va3ıtasile müstahsılden 

at ve pamuğunu değer paha
bayaattil bulunınası, birçok 

kalkı'ndırmı~ ve teraküm 
borçlar cia öde.nmittir. 

e ve kas bad. binle~ce 
m araziye malik olan bulun

beraber, bir k1mş dahi top· 
uuıUYAU çiftçiler de çoktur. f Ia

ığımn göre, viliıyt:t ve knLa-
\:urulması takarrlir eden uarn
. komi$yonı> ları yakında fa
geçecektir. Ceyhandıt da 

bir komisyonun te~ekkülü ile 
hududu dahilinde gerek bot 

e baskalarının snparları 
bulunan hazine arazileri 

ana ç.ıkarıldıktan sonra top
z çiftçiye t .. vzi edilecı:ktir. Du 
praksız köylüyü çok sevindir· 

ge zeytinyağı ihrac 
fiatları artmıyor 

a (Husus!) - ZeyUnyacı ihra
arı birl~i harice gönderllecek 
yaftı asgarı tiaUarını .şimdılik 
mak tas:ı.vvurunda değildir. 
dıllk fıaUar şöyledir: Varil alı

id olmak üzere beş asiUi yıığlar 
ında.~~ 62 kuruş, rafine yağlar 
u.ş, gerek serbe.~ dövizli ve ge. 
knslı ve kleringli satışlarda tüc
el ne 50 kuruş kalması kabul 
ştır. Bu fiattan elde eriilecek 
fark dot;rudan doğruya fon he

ıl yazılacaktır. 

dıstan son gUnlerde zeytinyağ -
z.a büyük o.lfı.ka gösterrneğe 

mıştır. Bir miktar nümune gôn
niÇtir. Hindistan bilhassa rafine 
rımızı tercih eylemektedır. Ya -

Amerikadan zeytinyağlar itin 
ve teııkeeler gelecektir. 

ırlu memleket hastane
lde tıbbi mUsamerefer 
orlu, (Hususi) - Büyük aske
a'5tane tıbbi müsamerclerinin 
iiincüsü de başhekim Aınm Tü
'l rdsliğinde verilmittir. Opera
\lur:i Beger tarafında:ı yaralı bir 
ad hwule gelen pinomotirks 
aosı, doktor Sesim tarafından 
I tatı aimül&siyonu ve doktor 
ati tarafından memleketimizde 
rya mevzulu birer konferans 
mi!~ ve bu mevzuların münaka
a doktor Nur:i Ergene, HulUsi 
eri m, Muzaffer T ezonar, .Sami 
n Cevad Doktoroğlu ve Emin 

e-l iıtira'k etmişlerdir. 

• a 
' i bey ı 

Fuad Tuksal : "Halkımız mal satmak iste
miyenleri veya fazla fiat teklif. edenleri derhal 
polise haber vermekten çekinmemelidir, divor 

İzmiT (Hususi) - Valimiz Fuad 
Tuksal, vilayet bütçesi, istjk•az, 
buğday, ekmek ve kömür mevzulan 
üzerinde fU beyanatta bulunmu§ -
tur: 

- Vilayet bütçesinin 300,000 
liralık açığının kapatılması şeklı hak 
kında gazeteler:imizde zaman zaman 
yapıinn neşriyat üzerine bazı tavzi
hatı lüzumlu buldum. Mahalli hiz -
metlerin matlub vec;hile temini için 
bütçeye kafi tahsisnt konulması za
rureti üzerine 300,000 liralık vari
dnt noksanlığı kaı-Jısındn kalınmı~
tır. Bu açığın kapntılma:n ve bütçe
mizin de tasdiki imkanı hasıl olmak 
üzere alakadar Vekilietler nezdinde 
te.şhbüsata geçmi~tik. Bunun milli 
bankalarımızdan birinden yapıla -
cak bir istikrazla temini !!ekli muva
fık göriildü. Maliye Vekaletince so
rulan bazı noktalara da cevab ar
zettik. Buna :ıid kanun layihasımn 
Büyük Miflet Meclisine takdim edil
mek üzere olduğu anlaşılmı~tır. Ka
nun çıkınca nçığımız kapanmış ve 
bütçemiz de t sdik edilmiş olacak-
tır. 

Buğday ve un i,i 
Hububat hakkındaki son karar

n meler üzerine fiat mürakabe ko
misyonunca vilayetimiz merkez ve 
mülhakatı için diiz kırma unun be
her çuvalına 12 ve Üç yıldız unun 
beher çuvalına 11 lira fiat tesbit ve 
ilim olunmuştu. Esasen İzmir şehri 
ihtiy~ı için topnt'k mahsulleri ofi -
ince tanzim satıııı olarak veriJm .. k

te bulunan buğdavlara ilaveten vila
yetçe yapılan ll"sebbüs üzerine ka
zalarımız merk,.zleri için de kafi 
mikdarda buğday da verilrneğe 
başlandığından unlar için fiat tt".s
bit olunurke-n hu tanzim satışı fiat
larını ve beledivece f'kmeklerin a
zami fiatına aid unsudarı da naza-

' 

İzmir valisi Fuad Tuksal 
ra aldık. Un fiatlarına halen zam 
yapılmasını mucib hiç bir sebeb 
göremiyon:ız. Bu husustaki miiraca
atlara da böylece c eva b ~erdik. 

Son günlerde Jzmir §ehr:inde o -
dun kömürü sıkıntısından bahso -
lunmaktadır. Belediye ile mü~tere
ken bu iş üzerinde icab eclı:n bü -
tün tedbirlere tevesaül ettik. Bazı 
kaza ve nahiyelerden İzmire kömür 
gelmesine mürnanaat edildiğinden 
haber alınması üzerine kaymakam
lrklara ve icab edenlere müııtacel e· 
mirler verildi ve böyle mümana .. 
at vfıki ise derhal refolunması bil
dirildi. Mesele, ehemmiyetle taicib 
edilmektedir. 

Muhik bir sebebe müstenid olmı
yan herhan~i bir tl"'al için fazla fiat 
istiyenler haklarındn olduğu gibi 
kömürleri olduğu halde satmak is -
temiyenler veya fa7la fiat t~klif e -
denlerin de en vakın belediye Ye 
polis merkezine haber verilmek su
retile bu teşkilatA y.nrdım yap.lması 
icab eder.» 

; Tokadda Çocuk E. K. yeni binası "" 
~--------~--------~--~-----J) 

i h ar 
Sındırgı - Bigadiç 
köprüsünü tamir 
etmek liizırndır. 

Sındırgıdan yuzılıyor: 

Binlerce lira sartile bu sene ye
niden trunir edilen Slma v çayı U
zerindeki Smdırgı _ Bigadiç arası 
köprüsünUn Sındırgı ellietindeki 
A)~tnratı ynzın yapılmadı~ndan 
c;ökmü.ş ve maili inhldam blr ha
le gelmiştc.r. Posta nakliyatını ya
Danlar orada tehlikenin her za -
man melhuz olduğunu s5ylemek -
tedirler. Balıkesir civarındaki Te. 
peclk deresinin üzerindeki köprü 
de tamir edilemediğınden oto -
büsler dereden geçmektedirler. 
Sulann !nzlalıtından halk endi-
~e üe kırık kbprünun üzerinden 
geçmekte ve otobfuıler aktarmn 
yapmaktadır. Sındırgı - Ballke _ 
sir arıısı Nafıa idııremizin her se
ne bu gıbi tamirleri kış günlerine 
bırakmo.sından serbest seyrüse!er 
yapılrunamakta ve bu yüzden 
memleket ticareti ve halkın gidip 
gelmesi çok zor olmaktadır. 

GiimÜŞhacıköyde davarlan 
ya.pılamıyan bir mekt~b 

Gümüşhacıköyden y:ı:Wıyor: On 
iki yıldanberi kazamızın Kemal -
paşa okulunun bahçe duvarlan _ 
nın inşMına ancak bu yıl baş _ 
lanınış ise de tahsisatın kifayet -
sl.zliğl :;rüzünden bu iş de yarım 
bırakılınıştır. 

Genera 
diyor ki 

Ziraat 
Babisieri 

ı 
(Bnştarafı 1 inci sayfada) (B:ıştarafı 2 nci sayfada) 

İşte ekseri naznriyntçılarm, mahir bir yeti~tirme ve ıslah tarzı t•la ruk 
bir siyaset ve idare adamı farzolunan ele alınmıştır. 
Bay Mussoliniye ithnf ettikleri umu- ann bu satırları, son günle-
mi İtalyan harb tasarı takriben böY- rin iki küçiık haberi ilham 
le idi. etmiştir: Bunlardan birincisi, Ege 

Fakat Mussolini iyi idare olunmuş bölgesindeki bir vilfıyetimizde Mon
mütevazi, dürüst ve mürcffeh bir İ- t.afon sığır ırkının tamimine çalışıl
talynn Duçesi kalmakin ikti!a edemi- dığı hakkındadır. lkincis: de, Ayze 
yor, bilt\kis bütün Akdenizle beraber zootekni enstitüsünün Ankara Or
Balkanların, btr kısıın Anadolunun, man çiftliğinde bir yerlı sığır sürüsü 
Suriye ve Filistintn dahil bulunduğu teşkil ettiğine dnirdir. 
yakın doğuya, Mısıra, Süveyşle Kı - Bu birbirine zıd iki haber kar~ı
zıldenize, elhtisıl bütün şimlll ve dO- sında uzun uzun düşündüğümü iti
ğu Afrikaya bükmedecek olıı.n yeni raf ederim. Birinci teşebbüse içim
bir büyük Roma imparııtorlu~unun den ne kadar üzüldü isem, ikinci 
Seznrı olmak istiyordu. Böyle bir ga- teşebbüae de o kadar memnun ol
ye Ise barış yolile de~il. ancak harble dum. 
elde edilebillrdi; hem de en geniŞ Hepsi de ademi muvaffakiyetic 
hükümranlık gayeleri taşıyan di~er- neticelenen tecrübelerden sonra, ar
lerne beraber ve yanyana olmak şar- tık yabancı sığır ırkların' pek hevet 
tile. Onun iÇin o hem harbe girdi ve edecekler bulunmayacağını sanı
hem de bu harbi Hitıerin Almanyası yordum. Demek hala bunlann bizim 
yanında yapmağa knrar verdf. şnrtlanmızn uyabileceklerine ina

İtalya ve Mussolini ayrı nyrı şey _ nanlar vanmşl Demek hala ıyıyı 
lerdir. Ve bence bunlar birbirlerine Avrupa malı olmakta görenler var
iyi tetabuk edemcml.şlerdir. İtalyn mışl Demek hala bu memleketin ya
henüz ıbir hasta idi. o, gerçi bir sürü bancı sığır ırkinnndan gördü~ü za
nyrılıkl:ı.rdari kurtulup tek bir devlet rarı kale nlmıyanlar vermışl Doğru
teşkil edeli epey bir zaman geçmişti. su bu babiste fazla bir ~ey eöyleme
Fakat milletin ve memleketin bünye- ğe dil varmıyor. Ynlıuz. köylerimiz
s1, sık sık vukubulan yabancı lstUa ve deki sığır nhırlannı, köylerimizde-'ki 
işgnller ve dahili sarsıntılar yUzün- hayvan yemler:ini, köyleıimizdki 
den 0 derece zayı! ve nahlf düşmüş. mer'alnrı, köylerimizdeki bl'lkım bil
tü ki, onu ancak bir ri!k ve mülAye _ gisini, köylerimizdeki pıarazit ve 

hastalıkların oluşunu, kısacası bumet küriyle tedavi ve ihya mümkün 
olabilirdi. Mussolini'nin kalkınma tar_ günkü yeti~tirme sartlarını hatıria-
zı ise çok sertti; ve İtalya ic;in 20 : 22 tarak şu kadar bir ~ev sövlc-mekten 

kendimi alamayacağım: Yabancı sı
yıl evvelkı bir harbden sonra yeni bU- ğırların tamimi eevdnsından Ön""e, 
yük bir mücadeleye girmek, hastanın bu şartların ıslahına himml't edilt~e. 
kaldıramıyaca~ı kndar fazla ve dola- memleket hesabına çok daha hnvır
yıslle mühlik bir doz ~kil edebilirdi. lı bir Harekette hulunulmu" olur. 

Bahusus İtalyanın yirmi küsur se- Ayze enstitüsüniin verli s•ğırlan-
ne evvelki haııbile onun bugünkü mü- mızdan bir sürü t~kil ,.derek. te-t
cadelesi arasında bayiık fark vardır. lriklere girişmesi luıh,.rine gelincı-: 
O z:ı.man, onun yanında ve arkasında Bunu ne kadar ö~sek. bu hnre-kl'tC' 
Sırblstan, Yunanistan, Frarısa, ingil_ ne kadar sevinııek R7clır: ,ıvy .. mt•-

Denizli C. H. P. Yılayet tere ve Amerika olmak ·izere yalnız ket sığırları üzerinde ilk d~fa olamk 
Orta Avrupaya karşı tek bir cephede böyle bir cRlı~anın ba,Jamft!ll hl'r 

kongresi harbediyordu ve bu sebeble bütun İ- cihettMl dikkat ve takdire f!ayan-
taıyan sahll ve havaları emniyette dır.» Ver:il,.n malumata gÖre, mem

DeniZli <Hı.ı.:>·u.st) - Vilflyet C. H. P. olduktan başka Akdenlzle dış deniZ- teketin muhtelif yerlerinden topln
k.ongre.<Ji . bütün delegelerin l§tirakile ler onun için serbestti. Şimdi ise yal- nan bu yerli ınğırlar, buracH. gerek 
geçen Pazar günü saat 15 de yapıl - nız karada ve havada kuvvetli bir süt ve gerek büyüme kabiliyeıleri 
mıştır. Raporlar okunduktan sonra müttefi~e malik olup müteaddid cep- bakımından kontrol edil<ı'ıek ilmi 
delegeterin dilekleri dinlenmiş, yeni helerde karşısında İngiltere gibl müt.. bir tasnife tabi tutulacak ve içlerin· 
heyet seçilmiştir. Kongrede Parti Mü- hi§ bir düşman ve Elenler gibi kanlı den en iyi nümuneler seçilerek da
fettişi Ziya ve Valı Osman Nuri Teke- ve canlı bir ha.c;ım vardır. üstelik de- mızlık halinde üretileceklerdir. 
li bulunmuştur. nizden tamamile mahsur ve dünyanın $imdiye kadar muht .. (if ve!lileler· 

Seyhan kazalartıı:ı 
sthhi vaziyeti 

Adana, (Hususi) - Snimbeyli 
kazamızda Birincikanun ayının ilk 
on heş günü zarfında 1 O kövde 947 
kadın; 760 erkek olmak~ üzere 
1 700 köylü sağlık mücadelesine ta
bi tutulmu,, ayrıca 522 ev aıhhat 
ekipleri tarafından kontrol ve mua
yeneden geçirilerek 6054 parça e§
yn il&çlanmalı: suretile temizlen
miştir. 

Konya Ha'kevinde Namık 
Kemal g -cesi 

uzak semtlerınden ayrıdır. )e yapılmış olan bütün tecrübder. 
Mussolini İtalyayı böyle bir lıarbe çok eski bir kültür ırkı olan ve muh

sürüklenıeltle 15 : 16 senedenberi te- telif sebeblerle bu5:ünkii peri!lnn ha
davlye çalıştığı hastn vatanını UÇU- le düşen Orta Anadolu sığırlarınıla 
ruma atmış oluror. ..;İtalyada nüfus çok iyi ve yüksek kabiliye-tlerin ~iz· 
artıyor! Bunlar hicret edecek yerlere li bulunduğunu ~östermiııtir. Bu 
muhtacdırl İtalya Akdenizde kapan- babda bir müteha!Ststmız ciivor ki: 
mıştır! Nefes nlmak için bu denizin «Memleketimizin iklim ve f;ttda şart
mahrec ve me~hallerine hakim olma_ larına ve bilhassa hastalıkfarn mu
lıdırl Elhfı.sıl genişliyen İtalyan sa- kavim olan Or-tP Anadolu sıilnlıın
nayli ham maddelerle malıreelere ve nın, planlı, !!istemli ve devamlı bir 
artan İtalynn serveti teneftü Için çalı,ma ile istikbalin en iyi bir sıihrı 
teşebbii.s sahalarına muhtacdır.~ yo. olacaihtl'B inanılmalıdır. ıt 
lundaki sözler her türlü esastan uzak Yıllardanberi hor ~öriilen yNii 
ve ft.ridir. Gerçi onun nüfu.ııu artıyorsıı •ı~ırlarnnızın, nihayt"t bu lltlretle ~"le 
da harice muhaceret, bu artıştan zi- alını~ından pek büyük bir sevinç 
yade memleket dahUinde 2iraatin, duvtrvor v,. bu hareke-ti ml'ml~ket 
sanayiin ve umuml hizmetlerin kfıfi hesabına cidden havırlı bir başlan-
surette genişleyip tanzim ve teşkil o- qır !IRvtvoruz. Tanmman 

K.onya (Husus!) - BUtUn yurdda lunamamasmdandır. Yoksa her ka _ kfılA 
oldu~u gibi burada da Halkevinde r]4 topratı işlenen, sınai, iktısadl ve beş~~tanın zaptından sonra pe 
Namık Kemalin yıldönümü yapılmış- mali bütün kuvvet kaynakları hare- gö!ülmii§tür.b.. .. Akd 1 e hükmet-
tır. Töreni Halkevj Reisi açmı~. İ.stik- kete getirUerek hakklle terakki ve ıtalyanın ti ~tukn di den dz ması .. uu ut k'b .. . . lı 1 rnek zarure nı en n e uy ... 

marşıÖznı m ea ı Manrif Mudürü d~ şma younda .olan~ memleketler - caba nedendır? İtalyadaki 42 : 43 mıl-
Alı Riza kut Namık Kemal için en d~arıya de~il nufıL'l çıkarmak, ı·t 1 b kfiıtu· r san'nt v~ 

b'lak· i · ar· · k t k yon a yan nca a • , 
yazdığı ~ürl okumuş, şehir ~eclis! a - ı k"': çberıyte nk.~d·~nıBı huvve ı hso .-ı bahadırlıkça Akdeniz havzasında ~ll· 
zasından Feyzullah Sacld Ulkü tnra ma ıea e me ~ ır. a usus ıırı- b k . ı· f zl d·~er ! .... .,n - k k · şıyan ir aç mı.s ı a il ı., .. ..,.. -
fından da Nam ık Kemnli!l hayatı c~. çı an ve ç.ı .maktn.. olan ıtalyan ı lardan daha üstün müdür ki Musso. 

nufusu kend.lığlllden ıtalyanın ida- . . ' 
hakkında bir konferans \'erilmiştir res·ndek· ~·e le d . d JA T llini bu denize (Bız.m deruzı ndmı • . · ı ı "' r r en zıya e mese u U- • · a 

En sonra ıkı lise talebesi -şuirln gfi_
1 
nusa Amer"kn a b takmıştır. Bu denızde Ing tere ınev-

1 . 1 . d , J y ve şuraya uraya b d ı · . bura 
ze şhr erın en parçalar okumuşlar, gitmekte idiler. İtal ·ada 0 ·ıe ha atı cud.:ia, o, u mevcu ıye ını, \e • 

ı ldlrgı .la bı'r ev yandı tören nihayet bulmuştu:-. bir iptidal mD.ddeler) mes~l Ji d y _,daki kale ve donanmalilrın~, mnhZP. 
'1 Tokad (Husus!) - Tokad Çocuk E-1 kurum başkanı valımizin rctkası A - . es e m ev Hindı.stanın kı.o;;ı. yolunu cmnıyc!tte bu 

sirkeme Kurumu yeni bir yuvaya ka- tiye Çağpar taraf •dan ilk harç atıl- Ç d cud ola~ıı:cek kadar nP. s~nayl inki - lundurmak için devnın ettirmekted.r 
!lırgı (Husus!) - camiikebir vuşmak üzeredir. mı.ş ve oğlu Sargur • .,;a~par da bu ÇO- Or(U 8 evlenenler şaf etmıştJr ve ne .de millı servet ta-ı Habeşistan harbi gıbi İtalyanın en 
llesinde Kemahlı Kahraman za- şacak derecede bır zenginlik vardır. .. . . . • e 

hmede ald ev sebebi tnlaşıla _ Evvelki cün başta valimiz İzzettin cuk yuvasına çocuk elile harç bırak- Çorlu (Husus!) _ Burada 9-lO yılı Bu sebeblerle onun farzımuhtıl bir , mutecavız ve ıs'ill.lkô.r bır hareketı n 
Çağpar olduğu halde kalabalık bir mıştır. Bundan sonr'\ kurumun as - içinde beledıye dairesinde 120 çiftinidenbire bü~il~esi bUe bünyes·ne' fay- karşı bıle Suveyşin kapatılmamış ~ı-

ış ve eışya vesnire kurt.arılama. a u esının uzurun a o a ~ anı aa ri •• u t.ıı a..... onen nı u arı yapı mış ır. dadan ziyade mııza:-raı verebilirdi; I "' , ·n· n bir yangın neticesi tamamile h lk k- U . . h d T k d 1 b k M f 'l~d ü F" ~·• o·· lt .. hl ı t "' ı -ı ması da gösterir kı Süve~·şe Ccbelııt-
Çocuk Es~e.me Kurumu b;na.cıının tarafından bir nutuk ı;5yl~ıımlştir. Diger taraftan belediye fak"r asker .. kü b~ 1 b" h k t . tarıka ve Maltaya sahlb olnuıkla I 

r Bir "htiyar kad ı ·· ı . ı lçun oy e ır are e mnddı ve . k H" d" t ı .mu ı ın a u: çocuk temeli atılm1.4tır. Merasime I.~tikHil l Resimlerimiz temel atma ınerasimin- ailelerine nıı.k:ii yardıma b.l§lamış _ manevi U.kntlerini dagıtarak onu za. guterenın, ısa ın. 15 an Y0 unuoktu; 

=a==kza:lm~ış:t=ır=·~~--~~==m.mmc=m==a~~~n~e==b=a~~=a=ıun==;ış;'===b=u=n=u==m==ü=te=~=k=l=b~d=e=n~i=n=tı=b=a=la~r·d==ır=·~~~=~~~~~~~tır;;·=:======~====~~========~~f~a~s~e~v~k~e~d~eb~ili~r~~~··~ru~·te~k·~~~h~l~~~- hatazadan başka bır kaygusu Y · , ' ım .:ıu a a ElhAsıl Mussolini bunlan bile SÖY-
on Pn•IGnın mocere ıomanı: 7-4 ayrıhı:~ıuında nasıl bir tesiri olabi- suretle para kazandıj{ı, ne miktar, hat nihayet şoföriin tn:n kanaatile lemiyor ve İtalyanın harbe girmosiı: 

!ir~... nerelerden pa~a çarptığı meçhuldü. neticelendi. !1 sebeb olarak yalnız, . Habe~tn~ ha ı ı 

Nakleden: Bebçet Safa 
1ufettişe gelince o da ayııca, bu 1 bizzat müracaat ederek aranan ada• 
b met.~doteli. ~an~annda çalı~tı~- nun en son ~endi yanında çalışmı§ 
olan uç Parıslı aıle tlcle etmı~tı. olduğunu haber vermişti. 
~unların en sonuncusu Monso so- B d. ld • b" · 1 b d. .. .. ar ın a ıgı ır emır e u ye ı 

nda mosyo ve madam Angeraıı 1 patronun hayatı hakkında tahkikat 
yapıyordu. T ourpied. nin çalıştığı bu 

bincikanunun ilk günlerinde yedi patron nasıl adamlardı. Kim· 
-tmın hizmetine alınan Tourpied llerle dü:ıüp kalkıyor, nasıl yaşıyor

cd ın da çabucak çıkmı,tı. Bu lardı~ 
ı:.-ran aiJ,..si :ı.engin ve kibın bir 1 T y ı· ··k 1 ·d· A·t . . . . ~ 1 .. .. op anan ma umat mu emme. 

ı ı. ı enın reısı, yanı h o<~yo d" y 1 b' k \''If 
H . d. ç· .d k k ı. a nız ır no ta ı ortun nazarı 

ı-ran ın ı ını e nucu · ışı . • . . . , 
or Vt" !Ilk !!tk orayn gidiyor. dikhtmı celb~tm~ştı. Tou~pi~d nin 

) kı$. cene isler:i dolnyısile bu yanlarında çıılışhgı bu yedı aıleden 
n11ı:ı. müstemlekesine ~ittiği halde Hçü daha pelı: yeni ayrılmı,lar, bo~ 
cı biraz rahatsız olduğu için Pa· ~anmı1lardı. Vakıa belki bir tesa-
kalmıştı. düften ibaret. Çünkü Tourpied gibi 

Labrec1 .uhtelif malumat elde İtte _bu m.~lumat toplanır.ken Vii- Soförün bu malumatı ancl\k gö~- sırasında İnı;Uterenın Cemıyetı A~ -
etmeye başladı. f~rt,. bar t?for taraf~nd~n zıyaret e- terdiği adreste maktule ai d bir iz 1 vanıda harc.kete getır.n:ı~ olcıu~~. ~ : 

Mesela Tourpied'nin üst~inde çı- dıldı. Dems Baron ll!mınde olduğu- bulunursa kıymetl~nebilirdi. Bina- tnlyayı cezalandırma ~ını öne s~ıü 
lı:an anahtarlar arasında Opera mey- nu söyliyen ııoför tu n lan söyledi: enaleyh Vilfort bir lahTa cliişündü: yor. Demek oluyor ki 1\lu:>Solını Itnl -
danındaki lı:redi müesseselerinden - Cinayetten dört gün evvel T • _.ı "b" b" Ah k ıyııyı sırf bir kini teskin Için harbe su-
b . · · h • k ·d b' h · ı• M .... D . . • ourpıerı gı ı ır 7atın 'J i ı _ . 

ı rının uııuaı asa~ına aı ır ana - yana o art gunu en ıs otomobı- h ll · d .· . "J R h ll b. ruklemi~tır. 
tar da bulundu. Demek ki herifin lite Abukır sokaiının 102 numaraaı ~a \ esın. 7d1.~1 Öe . d u m~ art k.~r Elhasıl it:ılyayı harbe sürüklıyen 
bu kasada saklftnmı parası veya önünde bir müşteri)·i bekle:ken ao- 1.~kari'P ~~rı ı ı ... ra al mıı te- !b.d~ı- ve onu ingiltereye karşı ~:iliıh Ç!'!ktne-

.. h d '- w d . ., b. ı.·· • d k" b" • çu arıs s.tnayıı top anmıo. "'1 ı ır.

1 
1. . . k" . htr MUCeV eratı a "ar. ıtagın ıger ır KOŞesın e 1 tr ev- s· w 1 d l } "' "' ğe Sevkeden l\fUS.SO lDtl\ın IDI Ve -

F"lh k.k • 1 k "'dd • d !L• ı_· • • k w •• •• ır uşagın ora u a <o aşması ga- h "k b" 1 ın ı a ı a ışe e oyan mu eı- en ı.ıı.ı ıuşanın çı tıgını gormıı~. "bd· sıdır ki, bunların er ı .,,ı ır nsan 
umumi lc:aaaYl •'Qmış ve içinde es- bunlardan birinin Tourpied olma!'lı n \~~l·f .. ruh ve dim:ığını sardıkları takdirde 
ham, tahvilat ve b~. altı yüz bin pele mümkün olduğunu söylüyor. 1 ort 'o!or? ~ordu: w 

1 o ins:ı.n, artık: görmez olur, hesabill-
frank kıymetinde para bulmuttu. Maktulün gazetelerde gördüğü re- - T oıırpıcd nın çıktıgı evi ha-l mnz olur ve yalnız hırs ve his! ne mil-

Bu banka ~ubesi Tourpied nıı.mı- simlerinden tahmin ediyor. tırlıyor musunıız~ 1teharrik bır adam halıne gelir; hal-
na son zamanlarda yapılan muame- Zaten o ııırada mü~terisi de ~ofö- - Zanneder:im efendim.. 1 buki hemen hiçbrt· kınıse Mussolılli· 
Jeleri de toplamak emrini aldığı için re puayı verince bu adam yaklaş- - Ala; övley!le b,.rıi orava ka-' den böyle bırşey beklcmemi4ti; İngU· 
neticede, son Üç ııene zarfında beri- mıs, arabaya binmi~ ve kendisini dar götürünü:.ı. Maamafih bir kere tere dahi. 
fin her sene dört yüz bin franklık Vniham venÜ!!iinde 34 nurnaraya de §U Tourpied sandı~ınız adamın 1 İtalyanın ne YunaniStan ve Arn:ı-
mullmelr. yaptığı anlaşı\mı~tır. götürmesini söylemiş. yanındaki şah•n bana tarif eder mi. vudlukta ve ne de Mısırda bırşey ya -

Vilfort bunları öirenince ellerini Soför nurnurayı da h:ıtırlıyor, si niz) 1 p:ı.mıyarak yalnız muvaffakiyct.siz : 
uğuoturarak leendi kendine: gittiği evi de. Hatta bu eve vardığı Şoför, biraz tereddiidl,.: jıikler knydetmesi ve Akdenı7.de ta.alı-

- Dehoet. dedi. Demek metrdo- zaman müot-erisinin para vermek.le - Doğru•ıu, altmııı ya .. ında ka- yet gösteremernesi hep bundandlf· 
tel ohnak İmıanı milyoner bile yapa- m~l olduğu bir ıwada onu ivice- dar bir ~eydi galiba ... Ya.şlıca biıjİtalya henüz hasta ve zay!f br mcnı· 
bilt"cek ha 1.. tetlı:ik ettiiCini, binaenaleyh mal: tu- adam. Beyazca, kır bıyık lı "\'e ~öyle leket ve onun bünyesi bu kadar dır 

Vakıa Tourpied'nin bnı,ka •an'at- lün o olduğuna hnaa.t getirdiğini tombulca bir zat. .. Öyle hntırlıyo- hamleler knldıramıyacak k .. dar na -

~~~~~~~.w--~~~--.. ~ 



27 Birineikinun 

Arnavud~ukta 
çeteler faa' i ye tt e 

(Bq tarafı l inci sayfada) 
Yanan tebliği 

Atina 26 CA.A.) - Yunan ordulan 
b~kumandan~Wnın 24r KAnunuevvel 
akşamı neşrettı~l 59 numaralı resmi 
tebliğ: 

Bugün vukua gelen mahalll çarpış. 
ırınlar esnasında, bir miktar esir al
dık ve 8 topla birçok harb malzeme
si elde ettik. 

İnıPJ.iz tayyarP.Cilerinin Korfu 
çoculdanna hediyeleri 

Atina 26 (AA) - Yunams -
tanda bulunan İngiliz pilotlanndan 
birkaçı noel bayramını temsilen 
Korfu ada:~ına dün yüzlerce noel 
hediyesi almışlardır. 

İngiliz hava kuvvetleri kumanda
nı daha öw;eden Korfu valisine mü
racaat ederek, hava müııaid olduğu 
takdirde Ingiliz tayyarelerinin Kor
lu üzerinden n·lel günü alçaktan u
çrıcaklarını ve pilotlarla İngiliz ha
'Va kuvvetleri sühaylan ve erieri na
mına paketleT atacaklarını haber 
'Verrni' ve derni,tir ki: 

Bu ~ediyeler düşmanın ağır ve 
devamlı hücumları kın~ısında gÖs
terdiğiniz cesaret iç.in duyduğumuz 
hayranlığın ve Korfuya inmeğe mec 
hur olan tay,YAr~ilerimiz" knr~ı iz
har ettiğiniz hüsnü kabulü takdir 
ettiğimizin bir sembolüdür. 

Hediyelerin çoğu çocuklara mah
!IUS vünlü elbisel~dir. 
lnaı"ljy hava lnnnandannrn tebrikleri 

Atina 26 (A.A.) - Yunanis -
tandaki Ingiliz hava kuvvetleri ku
mandanı, noel miina"ebetile Yunan 
ordusu haskumandıtnı Gl"neral Pa -
J>ngosa aşağıdaki tclgrafı gönder -
miştir. 

Gerek kendi namıma, ı.terek leu
rnandam altındaki ku""etler namı
na, size ve emriniz altında bulunan 
alihay ve erlere_, mü~terek mücade
lemizin mnoi zalerle ne•iceJ .. nrnesi 
için, en iyi tt'm,.nnilıorimi hildirmeği 
bir vazife telakki ediyorum. _______ ....._ __ 

To1<ad seferberlik 
rrUdürH g·J 

Tokad (Husust) - Vazifeden ayrı
lan villl.yet seferberlik müdürü Tahir 
l§ık'ın yerine maiyet memuru Remzi 
Zarakol veklleten gelmiş, f4e başla -
rnıştu. 

Dl~er taraftan vilAyet defterdan 
Abbas özmen teW~crde bulunmak 
1lzere kaznlara git.mlştir. 

r Son Posta 1 
Ycvml, Siyasi, Havo.dıs ve 

Halk gazetesi 

Yerebntan, Çatalçeşme sokak, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemlze alddlr. 

ABONE FIATLARI 
1 G 3 1 

Sene Ay Ay Kr. 
Kr. Kr. Kr. Ay 

14rAI 7ov 4\iO lbV 
Türkiye 

23~ 1220 710 270 
Yunan 2700 1400 tmo 800 
Ecneb! 

Abone bedell p~indir. Adr~ 

d~lştirmek 25 klını§tur. 
. -•••e.-

SON POSTA 

• 
Istan ullular Partiden PO Nihayet biz de biraz 1 

ağz1m1z1 açmaktan 
kendimizi 

menedemedi k 1 
neler istiyorlar? -Bütün memlekette 

<Daı larnfı 1 inci sayfada) lan için bir dispanser ve bir umumi Atatürk koşu su 
sında §unu söylemek istiyorum. Par hela tesisi, Akaretierde yeni bir 
tili aricadaşlar Partiye taahhüd et - mc~teb binası yapılması, orta okul (Baştarafı ı inci sayfadal 
tilderi aidatı muntazam vermiyor - imtihan süıtemlerinde talebc lehinde bugün yap1hy0r bone sadakatile kesip kesip kuı:ln-
lar. Bu da kazalan müşkül mevki - ve daba pratik tadilat yapılması, nırlar. 
de bıralanaktadır. O kadar ki kaza tedrisat saatlerinde sokaklarda ve B- h c hid im · t' t-"d h ) Atatürk muknvemet yarışı bugün ur an n · znsını ıs iSill:tr e 
b'rre eyet eri znruri masraflarını 1 Binemalarda dolaşan talebe ile e - bütün mıntakalarda yapılacakbr. mek Için <Bürhan cevndl imzalı !ık-

ı e zamanında ödiyerniyorlar. Vi - aaslı bir şekilde mücadele edilmesi h h 
)A 'd h 1 ' Dikmen _ Ankara yolu arasında 12 rnlar koyar, Refik Halid, ta rir e-
ayet ı are eyeti Halkevlerinin ta chenin okulla:a giriş ve çıkıs !8- tl üUh k t · d ~ 
masraflarını mukannen b.ir tahsi - atierinde talebe tramvayları ihdası kilometre 200 metre olarak tertib e- ye erine a e mış ıannını Oeur-
satla ödiyorlar. Bu yardımlar Parti ve Sirteeti hayriyeni:ı vapurlar tah - dilen müsabaka birçok mıntaka at- mak gayesile (R. Halid) imzasile ya. 
te§kilaıına da yapılmalıdır.• sisi, hatkın radyo almasını temin Jetleri arasmda ıcra edilecektir. zılar neşrederler. 

Bu mevzu etrafında Karta] Rza • maksadile ıadyoiardan alınan güm- Şehrimizde tcrtib olunan 4 küomet- Eskiden 6 sayfa gazeteyi 3 kuruşn 
sından Serafettİn Özer de söz ala- rük resminin ilga ve radyo vergi - relik yarış Ise bu akşam saat 17 de verirken 4 sayfayı 5 kuruşa satarak 
rak demiştir ki: ei nin tenzili, yabancı propaganda- yapılacaktır. kazancı knlmerleşUrmenin yolunu da 

- Karta] J.azasına senede 60 li- sına amil olan mecmuaların Türkive Yan~ Taksim meydanından ba§lı - bulmuşlardır. 
ra tah~sat verilmektedir. Bu o ka - dahilinde tatılmasının rnen"i gibi yacak, Oazhane, Akaretıer, T~kışla Her türlü masraftan m:aktırlar. 
dar az bir mikdar ki bir haderne bile dilekler başta gelmektedir. yolile Taksim meydanına kadar de- Blr muharrir, seksen imza ile gazete
tutamryoruz. Parti binasını c.ıvarda- Çatalca: Bir di!!pan!'l~r insası, ka- vam edecektir. Müsabakaya mükellef Yi doldurur. En baba yi~l t tefrlkaya 
Id kahveeiye rica ederele temizleti - zanın sıtma mücadele mıntakası lerden her kazanın beş atıeti ve klüb verdikleri telif ücreti 50 kuruştan pek 
yoruz. Nahiye ve köylerimizi t-fti, dahiline alınması, !köylere mekteh mcnsubları iştirak edecektir. fazla değildir. 
ed~iyoruz. SeLebi naldiye vesaiti- ve öğyetmen temini, yol ve mezar - M f T C ı k Bu gazetelerin sahibi, kısa bir za-
ne verecek param ız yoktur. Bu ta- lı4clann ıslah ve tam iri, modem tır- acar • • . ge m 'l manda koordina.'>)'on heyetinin ben. 
lıobler n azarı itiba ra alınarak is' al e- pan makinelerinin köy]üy~ mu ay - • r zin tahdidi kararına itiraz edecek ka.. 
dilmezse vaz:ifeJ,.rimizi tam olarak yen zamanlarda verilmesi, orman i~ IS JOr dar burnunu büyütmllştür. Bakın az 
ya~mamıza imkan voktur. ,, lerinin esaslı şekilde ıslahı, devlete Kllnunusani içinde serbest oldu~u- kaldı unutuyorduk; mevzuubahs iti-

Bunun ü~rine Parti müfetti~ Re aid arazinin parası taksitle öden _ mı bildiren Macar F. T. C. takımı ~h- razdan evvel muhteşem bir otomobil 
~d Mimarovlu cunlan söylemi~tir: mdc sartile topraksız köylüye veril- rimize gelmek arzusunda bulunmu§- sahibi de olmuştur. 

- fki muhtere.nı zat, ayni nokt" me<~i istenmektedir. tur. İşte bu zat, bu masrafsız gazete çı. 
ii zerinde söz ııöylediler. Her ikisi de Eyüb: Kazada daimi bir doktor Vaziyet tetkik edilecektir karmanın sırrmı keşfeden yiTminci 
aidat meselesine t""ma! ediyorlar. bulundurulması, Defterdar iskeleai- . asır Babılili dll.hisi bfiyük masraflı 
Aidat ödenmelidir. Aidatı ödemek nin temizlenmesi, Eyiibde bir do _ Bu hafta yapılacak lig gazeteler 6 ve 8 sayfa çıkmakta deYa-
Partive rnerbutiyet;n sembolüdür. ğurnevi ve hir hastane tesisi, yollar 1 mı isterlerkım chayır gazeteleri 4 s:ıy. 

Karta] 8Z"'II arkadaşırom söv) ... di- ve köprülerin tamir ve ıslahile zaru- maç arı fa çıkaralımıı diyor. 
~ noktaya da temas edeyim. Hak- ri bulunan yeni yolların inşası, oto- Futbol aja.n ılından: Dava malum: Koordinasyon heyet i 
!ıdırlar ve müteellimdirler. Bu sr-ne hü• servislerinin tezyidi, fınncılar 29/ 121940 Paznr günü yapılacak çok yeri~de bir kararla, nhval ve se. 
ıdare heyeti"lin biliçesinde epevce şirketile mücadele edilerek ekmek lig maçlnrı: ralte muvazi olarak gazete sayfaları
fazlalık ~ard•r. hen f'i7i temin edi _ kalitelerinin ı:ılabı ve fırınların de- Fene: stadı: Vefa _ Beyoğluspor sn. na bir miktar ek kabul edince, bir 
yorum kı kazalam t.:anllük eden pa _ vamlı surette kontrolları, kazada bir at ll. kıyamettir koptu. 
rallV'tn hepsini şarfedeceğim.» evlenme memurunun bulunmasının Masrafinn çok, te!?kfiı\tlan geniş 

Reşad Mimarogwlunun bu izaha- temini gibi dilekler ileriye sürü} - Fener - Beykoz saat 13· gazeteler bu meyanda ~:Son Postaıı, 
Beşiktaş - Galatasaray saat 15 ha- bük" ı· k ·· tından sonra bütçe projesi ittifakla mü~tür. ume ın ·arannı sevinç ve şukran. 

kabul edilmiş ve toplantıya 10 da _ Eyüb kaza."ı dilekleri okunduk - kem Tarık. In karşıladılar. Ahval ve şerait de~iş. , 
ltika fasıla verilmiştir. tan sonra, azada:ı birisi vaktin ge - Beşikt.q sahası: İstanbulspor -Al - mlşti. Gazete sayralarını artırmaya 

Bir daktorun gUniUk 
notlarından 

Çocukları yavaş 
Yavaş soğuğa 
Alıştırınız 
Sıcak odalarda, sobalı, k:ılori -

ferli yerlerde bir çoklarımız bütun 
gün ve gecelermizi geçlriyoruz. 
Şüphesiz çalışılan yerlerin sıcak 
olması icab eder. Ancak bunu if
rat derecesine vardıraenk çok ısı
tılmış yerlerde oturmaktan fayda 
gelemlyece~inl ve belki de muzır 
olduğunu .söyliyebUirlz. İnsanların 
kışın çalışncak ve oturacak mahal 
nihayet yirmi dereceyi geçmeme -
lidir. Bu derece de azami olmalı.. 
dır. Yoksa on sekiz derece de pe
Ula kifayet eder. 

Çocuklara gelince hayata, ha
yatın zorlultlarına alıştırmak na
sıl Uizınısa so~uı;a karşı muknve. 
meUerini de arttırmak Hizınıdır. 

Çocuklarm so~u~a karşı muka • 
vernetlerini artt.ırmak için tedriel 
hareket etmek icab eder. Yazdan 
başlıyaralt faaliyete geçmelidir. 
Yazın deniZ banyosu veyahud dut
lar yapmalıdır. Bu deniz ve dU§
lar yazın çok sotuk olamaz. Mu. 
hitin derecei hararetine şüphesiZ 
tCibidlrler; sonbahar yaklaştıkça 
bu duşlara devam edilir ve ya Vaf 
yavaş kışın da ılıktan başlanarak 
so!;uk su ile d~ yapmak şekli tat. 
bik edLiir. Bir defa bunun t:ıtblkl 
mümkün olursa o zaman çocuk
lann so~u~a kar§ı mukavemetler. 
temin cdOmiş demektir. Bu çok ıYi 
bir şey olmakla beraber iki tarafı 
keskin bir kılıç gibidir. Bunları 
temin edelim derken ant ve şid -
detli soı;uk nlğınlıklarına zatür _ 
reelere maruz kalmabllir. Onun 
fçln ağır nı;ır hareket etineli ihtl. 

Ikinci celse ciktiğini ve diğıor dilekierin okun - tıntuğ saat 13• manen ve maddeten imk!ln vardı 1 
Kongrenin ikinci toplantısında, madan .kabul edilmesini teklif etmiş, Süleymaniye - Topkap saat 15 • Fakat l te tam bu sırada falsolu bir t Ö 

kaza kon ... relerinde tesbit oluna d'- bu teklıf reddolunmuştur. Knr:ıgümrük ve A. Hisar sahaları - ses yükseldi. Söylediklerinden çıkan 1--~-:---------z_._·~ 
yatlı davranmalıdır. 

... n ı B d k . . • "d' C b f.stf k .. •--leklerin okunmasına başbnmıştır. • un an 7~onra onJJre .. n,;asehnı nın oynanmıyacak bir halde olmalan mana .şu ı ı: eva 1en o UJDCII&4Uıınm 
Kazalar itibarile bu dilekierin en ı gal eden • ıya Erem bugun saat 14 dolayısile ikinci küme "llaçları tehir - Ne münasebet efendim, öyle şey ı posta pulu yol.am&la!'mı rica e. 
mühimleri şunlardır: te topla.nma~ üzer~. kongreye niha- edilm~tJr. ml olunnuş? Okuyucu dört sayfalık derim. Aksi takdirde bt"kle.rt 

Beykoz: Bir hastane ve bir umu· yet ve?lmesı tek~ıfi~d~ bulunmuş, B l k f l gazeteyc pekAla alıştı . Şimdi bunu 6 mukabelesbı kalabilir. 
mi hela vücucle getiriJm,.si, Beyko- bu tekl~f kabııl e~,lmışt~~· .. v • a lm arı rraç arı ve 8 sayfaya çıkarıp ta kazançtan 
zun aıtma mücadele mıntilknsı içine Partı kongrl'!sı bugun ogleden bu Pazara başlıyor fedakft.rhk etmenin Cilemi var mı? 
ithal edilmesi, bataklıkların kuru _ sonra saat 14 te tekrar toplanacak- Şekerden, bu~daydnn, çividen ve 
tulması, orta okulun tevsii ve Ana- tır. Klüb murahhaslan B. takımlan elektrik fenerinden harb zengini olma 
dolufenerinde bir ilk okui açılması, maçları için dün akşam bir toplantı ya özcnenler görülmüştür ve görü-
Eimalı suyunun Beyko~ kadar H •• yapmışlar ve maçların bu Pazardan lüyor. 
temdidi, yolların tamir •e ıslahı ve e r g U n itibaren başlaması için karar vermiş- Fakat şimdiye kadar gazet.eyi elek. 

Bardiyada top 
ateşi şiddetlendi 

yeni yollar tn§&Bl, meyvalam anz Jerdir. trik feneri ile bir tutan matbuatlm17-
olan haşeratla mücadele edilmesi (Baştarafı 2 nci sayfada) Pazar günü saat 11 de Beşiktaş _ da belki de ilk defa görülmektedir. (Bq tarafı 1 inci sayfada) 
tenvirat lamhalannın adedinin aıt- rolmu~ bulunmasına mukabil yeni Altını~ arasmda Ok maç yapılacak. Bu vazlyett~ yakın zamanlara Intdar lü nakliye vasıta parklan müesı 
tırılması, bir itfaiye merkezi, bir ic- sisternin de cemiyet sevgisi, hayat tır . .Maçı hakem Fikret Kayral idare muharrlrlerıne para veremlyen, fakat bir surette bombardıman edilmi 
ra dairesi tesisi, bir parti binası ve ıztırabı korkusu, ve yer yüzündeki edecektir. bugün için iki gaıeteye, bir aded lrice tir. 
halkevi inoası. saadet ideali esııııına istinad etmesi makineye ve •Pontıyab marka Yunan cephesinde muhtelif no 

Bakırköy: Küçükç~kmecede bir lazımdır. Bu esas, bir hayat fclse _ h ~eıe;ek haftatda~kiitibaren hılcr sa. bir ot.omobile sahib bMlunan hu zat, talarda düşman hücumlannı tard 
di:tpanser tesi:~i, Yesilköyde daimi fe:~i ve bir ahlak akidesi vücude ge- a a irer maç an 1 maç yap ac:ık- .şimdi blr de yat nlmnk teşebbüsünün derek düşmana zayiat verdirdik • 
bir doktor bulundurulması, Yeşil - tirecek kadar sağlam bir esastır ve tır. böylece suya düşmü.ş olmasına mfite. bir mikdar esir aldık. 
köyde bir orta okul açılması, Bakır- zannedersem, bugünkü dünyanın se- Mekleblerara 1 b 1 cssir olu:f()r, denemez ml? Bombardıman tayyarelerindı 
köy ve Yeşilköyde s:.ı ihtiyacının te- larnet içinde yaşıyan milletleri de SI YO ey o Gazete sayfalarının artı.,ı birQOk mürekıkeh bazı filolarımız cereyı 
mini, park ve çocuk hahçelen inşa- bilhassa kendileri için hu tarzda bir maçlari ressam, muharrlr, mütercim ve mü- etmekte olan harekatın inkişafile 
sı, camiierin tamiri, husuııl eşhasa manevi inzibat tesisine muvaffak rettib arkada.şa iş bularak rahat ne- lakndar düşman deniz üslerine • 
mahsus çiftiikierin hükumet tara - olmuş hulunanlardır. İstanbul Erkek Mektebleri Voleybol fe:ı almak imkftnını da verdi~ine gö. liman tesisatma i'ahetler kaydetrr 
fından satın alınarak parası taksitle Bu esası, bir takım yurd bilgisi ,,e Lig Heyeti Ba.şkanlı~mdan: 27/12/940 re beş on kuru~ fazla kazanmak hır- lerdir. 
ödenmek sartile topraksız lköy]üye içtimaiyat kitahla:ı içinde, bir ta _ Cuma giinü Eminönü Halkevi salo - sile karara itiraz etmek meslek hesa-l 20/ 21 Kanunu~vvelde <rSerhe 
tevzii, ıköylüye traktörler ve - kım okuma kitablannın ~ayfalan a- nundn yapılacak maçlar. tnna da feci bir suç değil midir? te» denizaltısı, merkezr Akdeniz• 
rilmesi, pancar ekimine müsaade e- rasında kuvvetle canlandırmak ka- Taksim L. _ Hayriye L. saat 14.30. Bu ar1tadn.ş, gtiya gn.zetelerin sayfa dü~man deniz koluna hücum ~d 
~lmea, meza'rlıkların ıslah ve tev- bildir. Kiiçük, fakat temiz heve _ Pertevnlyal _ Yüce Ülkü L. saat 15. art~dan kallte itr'barile istifade e. rek hafif bir kruvazöre i~i torpil ı 
sn.. canlarla dolu gönülleri kf.ndlsine 27/12/940 cuma günü Beyoğlu HaL demediklerini isb:ıt sadedinde mün- mıo ve bilahare yapılan bir keşif 

Beyoğlu: Bu kua dil~kleri ara - çekerek, onları dahn p;üzele, daha kevi salonunda yapılacak maçlar: derfcatımm pannağına dolamı.,, de. çuşunda bu kruvnzöriin battığı a 
sında Kasımpaşa deresinin açık kı- iyiye, daha doğnıva, dah" haklrya Haydarpaşa L. _ ±st. Erkek L. saat ~erli imıalann cidden istifadeye de. laşılmı~ır. • • r 
sımlannın kapatıl~ası. Meddiye _ ve adile doğru sevked~cek bir akide 14.30 ~er yazılıı:rına gözlerini kapayarak «Mocenıgon denızaltısı da Ati& 
köy ve Huköy mıntakalannın siv- sistemini bu yoldan vücude getir _ bir memleket me.c;eles1ni ortaya attı~~ tikte iki büyük düşman vapuruı 
risir:ek mücadele t~kilntı mıntakn- meğe imkan vıırdır. Galat:lsaray L. - San'at okulu 88- halde manasını kavrayamadı~ giizel top ateşine tutmuş ve bir 
ları iç1ne anlıması, Mr-cidiyeköyün- Aile :~evgisi, vatan sevp;isi. hak at 15• bir röportaj silsfleslne çatıyor. Hiçbir vap~'?i_!!~iştir. 

Gelen enak ceri verilmez. 
İlanlardan mea'uliyet almn.u. 

de bir ilk okul açılması, Calatada sevgisi, iş ve meslek sevgisi gibi bir ( zaman böyle bir tahTir heyetine ma. -----
bir san'at mektehi tesisi, otobüs ser- takım sevgilerin y'lnıhMında bun- 1 1 VA TR OLAR ) lik olmasına i!nkt\n olmıyan bn arka. Malkarada köy'Uye yardl 
visinin Kasımpaşaya kadar temdidi, lann bulunmadı:;. yerde hüküm sü - - daşın gösterdi~i bu tstirkabı da ba. 
Ok 

... Malknra, (Hususi} - KazaıT 
meydanının ftğaçlandırılması, u- recek olan fecad endiqesini kücük . a....ı..ir Tı•atros.. ~lardık ve ba~yoruz. 

cevab ıçın mektublara 10 
k~luk Pul llflvesi lAzımdır. 

Posta kutu.ru : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

Y.... " '" Zirant Bankası çiftçi ve koyun 1 
mumi tenvirat lambalarının tezyidi. vicdaniara telkin etmek bu ... ünkii Tepeba"ında dram Fakat nihayet biz de Insan olduğu-
p ı . k k "' ., hihl,.rine huii'dav ve para dağıtm 

o ıos ara ollarının ıslahı, musl"vi ini<;labın en hüyük vazifesidir. Mek muz Için şimdilik lbu kadarcık n~zımı-
d la lru'lllmda tır. Bu yardımlar köylüyü çok • 

vatan a.ş rırı türkee konuşmalan teblerimizin bu vıtzifeyi hic ifn et - zı ac;ımaktan kendimizi menedemedik. 
ı Aı.. t 20 30 d vindirmiştir. 

ve müessese erine Türk memur al - medikierini söylivemeyiz. Bu. hıtk- ""'iiam aaa • a Gazetenin vazifesini ve gazet~ oku- =============== 
malan için teşebbüsler yapılması gi- sızlık olur. Fakııt, bu vnzife o kadar ApTAL yucusunun hakkını çl~niycrek çok eski bir gazete sekreterinden - n: 
bi dilekler de bulunmftktadır. "ok~an ifa r.dilivor ki onun bütün paraya az sayfa vennekte ısrar .. . Ne maHeyh hi-"-ir zaman yenı olam 

Be İstiklA.l caddesi komedi kısmında ~ 
şlktaş: Beşiktaş mıntakasına ihtiyacını hi~etmemek inıkansı:zdır. garib mantık! mıştır, ya - bundan daha fazla ma 

aid dilekJeT arRsındll Hayrettin is - _ ll /, fl2 Akşam saat 20•30 da Maamafih (İstanbul Valisi bu sıse tık ve iz'an bekleme~c de pek hak 
keleııinin temizlenmesi, süt çocuk- U{ u ıiffi1ı (~)i,.tjllH PAŞA BAZRETLERİ çare bulmalıdır) diye başlık koyan mız olmasa gcrektJr. 

• Son Posta » nm tarihi tefrikası : 5 auz ıkalan Ayavasilin ayazmasında fakat çok ağır bir ltüfür eavurdu, Dedi. Sonra, genis adımlarla idi. Bir ücretli nskerdı. Yani KaJ , takdis edilmi~ti. Kendisine impr.ra - sonra: meyhaneye girdi, ve daha bir ayağı yani tarafından beş seneliğine 1 
torluk vadedilmiııti. - Türklere karşı kılıç sallamak, dışarıda iken bağırdı: tulmuştu. Iki yılını dolduımutı 

Bu yol üzerinde raslıy.ahileceği balıkçılığa benzernez... - Hey Eftalipos .• uğur ve bere- Fakat, kendisine sorulurs:ı, bir R ·Yani Kaloyaninin 

Y a.zan: Retaa Ekrem 

Halbuki sarho, olduğu bir 
~tkşam, Yani Kaloyanı, Afroyu, 
1'ürk akıniarına karşı Aydosu koru
l'acak kahramanlar arasından seçe
~eği bir yiğite vereceiini ağzından 
açınnı§tı. • 
Değiımenci Mihal, Afronun ken

di hakkı olduğunu üıbat edeceği bu· 
tiinü sabınıızlık ile bekliyenlerin ba
llrıda idi. Yani Kaloyaninin genç 
değirmen ırgadı, üç aydanberi, bazı 
leceler, Aydosun yüz elli kadaT ya· 
tar yiğiti ile nöbetl~e kale içinde 
)-atıyordu. Efendisinin en çok cü
~eıtdiii dövüşçü delikanhlardan bi

Mihal, rüyalarında, ltıymetli 
beline 

olduğunu görürdü. Belki yedi sekiz 
yaşındanberi, hiçbir vakit. değirmen 
arkında yıkanırken bile belinden çı
karmadığı bu bıçak, onun için dil
her Afroyu alacak bir tılsım ol
muştu. 

EFT AUPOSUN MEYHANESİ 

herkes, Mihalı tanırdı. En azdan a- Dedi, ve hemen il:\ ve ederek k etle gelmiş olayım ..• Kalafatcı im- gelip Aydostan ayrılacağını h ıç 
yak üstü beş on çift laf attığı bu sordu: paratorun torununa bir çömçek p- hatınna getirmiyordu. Güzel Afı 
adamlara, bugün, sade bir selam -Balıkçı içeride mi? rab ver bakalım şuradan... nun baş vurgunlanndan birisi de 
verip yoluna devam etmişti. Fakat, Adı Pnnayot olan çocuk: - Ayağın uğurludur .. bereketli- idi. Aran Perikli, Istanbul ve ci'V 
lı:a!!abRnın ağzında, dere başındaki - Sabahleyin geldi, bir çömc;ek dir Mihal .•. Panayot seni gözlüyor- nnın sırtı yere gelmemiıı bir peh 
Eftaliposun m eyhanesi önünde dur- §n rab içti, kaleye gitti, sonra dalya- du, buldu mu}.. va nı idi. Mihal onunla güreş tut 
maktan kendisini alamamı§tı. Deli- na döndü. - Yarın oğlunu değirmene gö- namazdı. Faknt, bıç.ak oyununc 
kanlı arabadan otlarkım meyhane- - Afroya hediyelik balık getir- türeceğim.. bir gece bende, değir- bu dev yavruflu pehlivanı bir sa 
nin kapısından da dışarıya, on iki eli, d~ğil mi? mende kalacak.. yede temizliyehilirdi. Bunu, Peri 
ya')larında kadar bir erkek çocuk Panayot baoım saiJıyarak tasdik -İyi olur ... Bey de hngün (ı Pa- de bilirdi. Değirmcnci elini, D 
fırlamıştı. Sırtında, kısa kollu ve e- etti ve: «Iri mercanlarl.n dedi. Bu- nayot serpildi .. Mihalın vanına ve- maçya ku~ağının altındaki bıçağı 
tekleri diz kaonklarının bir karış nun üzerine Mihnl birinci küfrünü relim, oP,lan de~rrnencilik ogren- attı ve: 
üstünde kalan bir gömlek ''nrCiı, be- tekrarladı: sin ... P.anavotu artık kaleye alaca- - Pehlivan ••• dedi, canın oy 
linden bir kavış ilc bağlanmış, kavış- - Önümüzdeki panayırda Afro ğım. Değirmende cnndan bir ada- istiyorsa, ben bıçak oyununu iyi 
ta da bir hıçak vardı. Bütün esvahı ile diiğünüm olurken de bir sepet mırnız buhınsunl> dedi. lirim ••• 

Değirmenci Mihal, Aydosa yak- da bundan ihnretti. Bu c;ôcuk, Ka- mercan getirirsinl. Bu sırada söze bir başkası ka- Pehlivan dövüşe yanqmadı: 
laştığı sırada, güneş artık korkunç vaklı avazmanın altın oluk S\ıvile Mihal, elini, arabanın yanında rı~tı. Bu, mevhanenin bir kösesinde - Senin cnnın hıçak oyunu ia 
ateşini ltayhetmiş, bir yaldız külçesi doğmuş meyhanecinin oğluydu. Mi- asılı duran yem torbasına soklarak oturan bir Ruın - Afıikıılı kırması yorsa, birkaç gün sabret, Türk 
halinde, Kayı~dağını kaplıyan bo- halın açılan kollan arasına atıldı ; arpanın içinden bir küçük me~in kc- idi; adı Arap Perikli idi) Sesi, ka- evvelki gece bizim beyin büy 
dur meşeliklerin ardına doğru kcly- ırgad Icendisini öpe'rken, Mihnlın se çıkardı. Içinden bir bakır para lın, konuşması kaba idi: mandırasım ynkmıalar.. çobanle 
mağa hatlamıştı. kulağına, hiçbir mukaddemeye lü- alarak Panayata uzattı. Cocuk, pa- -Yani Kaloy:ani Avdo!IU bahçı- koyunları kaldınp p;ötürmii,ler 

Genç ırgad, hala Esklavon ke§i- zum kalmadan: rayı alırken delikanlı: van ile, ırgad ile korupcağını sanı- Nerede ise buraya da relirleT 

iiiiiiii=.iiiirı~aı;·~b~i .ıui·t;n;·y~o~r~d~u.~ •• -•• V.a·81··ı1Riejl~d~i~l.~. ,;_~:ı;;;:::!§;J:,d~~-~-!B~u~h~i:mı;e~ttin=e~k~a~rş~ı=lı~kj~~~~vo~r~ise~~v~a~y~h;aili~n~e!. -~·~O~c~en~e~b;iz~e~B~en manfetimi onla n ka rtl .a. Ge eala'l'a Rolte•"-" 
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Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S ı N G ER SAAT İ demektir. Çl\nkti: 
Pırlantalı ve elmaslı saatierin bütün h:ıkiki evsafı meşhuru iUcm olıııı Sil'liGEn saıı..ıerınde toplaıımı.ştıır. 
Bunwı için: S:ınt alnca~ınız zaman, tereddüdsUz SiNGER saati almalısınız ve saatin üzerindeki St:NGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lll.zımdır. 
Modo.yı takıb eden her asrl kadın 1çln kıymetli taşhırile ve ne.fls işlentesile hakikaten nazarı dikkati eelbe

den böyle bır ha.ikulMe SiNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

i N G ER SA A i ~i:t~. g;;e::k güe:ıeı H E D i V EL i K T i R 
No. 8% - A %00 ELl\IAS YE ll PIRLA.'\"TALI 500 LİRA, ElUSAI.LERİ GİBİ 15 SENE OARANTİLİDİR. 

Dıkkat: Billger saatieri İ3tanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.a~nzamızda satılır _ İstanbulda şubemiz 
yoktur. Adree: SiNGER SAAT M:ıtazalan. istanbııl, Eminönü. No. 8 

SAATLI 

MAARiF DUVAR TAKViMLERi 
Ç 1 K T 1 

FAKAT!! Aldanmamak için MAARIF TAKVIMI 
is mine dikkat etmelidir. 

DIKKATtı MAARIF TAKVIMI MAARIF TAKVIMI 
l\Ierkezi: İstanbul Maarif kitapb&nesi. 

Elektrik Tramvav ve Tünel Isietmeleri 
Müdürlüğünden: 

TR VAY PASOLARI 
1930 senesinde veramiş olan Tramvay ve Tünel pasolarının l/1/941 

tarıhınden Jttb~ren tebdaine ba§lanacatından paso sahibierinin iki aded 
to oğrafiarı ile b rlıkte nihayet 31/1/9~1 tarihine kadar Elektrik ve Tünel 
I l"tmelerı Umum Müdürlük Kalemine müracnatla pasolannı tebdil et. 
meleri rica olunur. (12442) 

Kayseri Belediye Reisliğinden : 

Tek sütun santlmi .... _ .......... -. ..._. 

Batlık maktu 600 kuruf 
1 ncı ıahile 400 )) 

2 nci ıahile 250 )) 

3 ncü ıahile 200 )) 

4 ncü ıahile 100 )) 

Iç ıahile 60 )) 

Son ıah :le 50 )) 

Muayyen b'r müddet zarfında 
fazlaca miktarda llfln yaptıra. 
caklar aynca tenztl~Uı ta.rlfe
miZden ıstifade edeceklerdir. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
urınıar iç\n ayn bir tarıre der
plş edilmiştir. 

Son Postanın tıcart ilAnıanna 
aid işler için şu adrese müra. 
caat edUmelidlr. 

İliınrılık Kollektif Şirketi 
Kahraman:ıad .. Han 

Ankara cadde l 

) GÖ Z DOKTORU "' 
Nuri Fehmi Ayberk 

Birineikinun 21 

ı - Kayo)e.rlde yaptırılmı~ olan mezbahanın a22883e lira bedeli k~ifii 
au, elektrık ve şi.şırme tesisatı kapalı zarf usulile eksiltıneye :vazedllmif 
Te bedeli Bııledıyeler Bankasına büloka edilmiştir. 

Haydarpaşa NUmune hutanesl 
göz müteh.assısı 

istanbul Bf!lediye kan;ısı . Saat 
(3) t en onra. Tel. 232U 

TOPTAN SATIŞ : ISTANBUL. SULTAM HAJıAU HAM DI BEY GEÇIDI No. 46.66 · TEL : 2.1295 

2 - İhale: 8 ı 941 Çarşamba günü Kayseri Belediye Encümeninde saat 
16 da icra kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat d716 lira 23 kur~, olup kat'l teminat bunun 
ikı m~lidir, 

4 - İobu tesisata aid proje ke.,it ve şartnameler Ankarada Nafıa VekL 
leti 1apı işleri ınüdürlüğıi ve İ.!tanbulda Belediye Fen Müdürlfi~üne gön. 
derilın~ olduğundan istekliler mftracaatıa mütalea ve malftmat alabilirler; 

5 - 2490 numaralı kanunun 32 inci madde.cıi tarifatı daire.ıslnde fhzar 
ed lece'k zarflar eksJtmeyi açma saatınden bir saat eneline kadar sıra 
numaralı makbutlar mukablllnde belediye reisli~ine tevdi edilecek ve bu 
• aatten sonra gelecek zarflar kabul edilmiyecektir. Postada vaki geeik
ıneler nazara alınmaz. 

6 - Ta1lblerln o gün ve saatte Belediye Encümenine ve fazla iznhat 
alma.k istiyenlerfn belediye başkfltaıliğine müracaaUarı nAn olunur. 

(12038) 

u,. 

ı sooo -• 1000 -
1 no -• 600 ..,. 

• ~ .,. 
aa 100 - 3500.-

10 60 - 4000.-

100 10 - 8000.-

Türkiye-lş Bankasına para 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~ldeler: 4 Şubat, 2 Ma - ıı Kuırıbarah ve kumbarasız 
yıs ı A~usıos, 3 İkincı~ _ hesabiarında en az elli li -

• . raaı bulunanlar kur'aya 
rln tarihlerınde yapılır. ri hi! d 1 1 n e ır er. _, 

,_ ...................................................................................................... . 

PERA~NDE SATiŞ ; ODEON lıiAaAZASI ,ISTANBUl • BEYOQLU ISTIKLAL CAD. No. 4811 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Kıymeti Cinsi Mesahası Depozitosu 

764 

768 

1756 

2186 

2379 

2515 

2524! 

Eminönü Çar§ı mah. 
Örilciller kı:ı.pıaı Yaıt
lıkçılıı.r sokak, eskı :>3, 
yeni' 5. Kütük 1147, 
patta 6, ada 2748, 
parsel 94. 
Eminönü Büyük çar.p 
mah. Bodrum han 
alt kat eski yenl 28, 
taJ 28, ada 2792, 
parsel 55. 
Beyo~lu eski Pan.. 
galtı, yeni İnönli 
mah. eski Afet, yeni 
Ü!t:ı.de sok. eski 18, 
yeni S.{, kütük 412, 
pafta 53, ada 612, 
parsel 11. 
Eminönü, Çarşı~Jı.ke
bir mah. Aynııcılar 
sok. eski yenı 14, taj 
14, kütük 2844, pııfta 
160, ıı.dn 2746, par
sel 6. 
Kumkapı Çadırcı Ah. 
med Çelebi mah. Ti-
yatro Cad. eski 37, 
yeni 91, pafta 76, nda 
188, parsel 19. 
Emınonü Çeleb.o~lu 
mah. Sabuncu hnnı 
caddesi eski yent 69-
71 kütük 371, pa!ta 
91: ada S94, p:ırsel 2'Z. 
KMıthane eski Eyüb 
caddesi Sünnet köp. 
rüsü yeni Kfı~ıthane 
Cad. yeni 60, G0/1, 
60/2. 

600.-

120.-

1030.-

516.-

325.-

1523.-

Kirgir 
dükkln 10 M2 120.-

Kargir 
dükkflnın 

1/2 His. lt M2 24.-

Kargir evin 
1/2 Hl. 74 M2 206.-

K§.rgir 
dükkanın 

5/30 His. 40 M2 144.80 

KA.rgir evin 
2/6 Hi. 77,50 M:J 103.20 

DükkAn ve 
ardiyenin 
810/38400 

H. 256,50 M2 (15.-

Bınayı Takriben 390 
havi arsa M2 3.Q!.§O 

2i66 Be~lu Tatav'la 
mah. es~i Sakızlı 
yeni Kasımpaşa sd-
kak eski 2 yenı 230. 989.- Ev 107.80 

'2793 Eminönü Dayehatun ~7 

Mercann~a mah. 
2794 Çalmlakçılar yokuşu KL\rgir iki 

SünbUlln hnn alt kat odanın 
eski yeni 9, 10 2500.- S/6 His. 82,50 M2 500.-

Yukarıda adre.ı;i ve tnf.iilMı yazılı gayri menkuller açık arttırma usu. 
ıue ve pe.şin parn ile satıınc:ıktır. 

ihale 9/1/1941 Perşembe gUnfi saat oooadır. Müznyede sırasında veri
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde to.İiblerin depozitolarını yüz. 
de yi:nnl nisbetinde tezyid f'ylemelerı ve mühür kullananlarm mühürlerını 
noterden tasdlk ettirmelcri 11\zımdır. 
İşbu emirıki satın alacaklara satııı \:>edelinin bir kısmı mevzuatımız dai

resinde ikraz edileee~lnden bu hususta izahat almak ısttyenlerin pey ak
çesi, nüfus tezkeresi ve Üf1 kıt'a fotoP;rafia birlikte bildırilen gün ve saatte 
şubemiz emlft.k servisine gelmeleri. (839) (11918) 

Bilecik tera Memurlotundım: Bor-ı ,. Doktor 1. Zat i O gel ~ 
ca mfuıta~rak olarak vefatından do- ~ 

1 layı erekesının icra ve ifllis kanunu Belediye kaNJtsındakt muayene. 
hükümlerine tevflknn tasfiyesine kn. hanesinde 6t!leden sonra hasta-
rar verilip muameHitı derde.c;t bulu- \a ıannı kabul eder. -~ 
nan Bilecik tüccarlarından Torum O. 
İbrahimin tasfiye masası ırıemurla. hwuslan konuşulup bir karar veril
rından İskender Kırmacının ihtiyat mek tızere alacaklıların 311.'941 

ve ma Bilecik icra memurlutu 

Belediye Sular İdaresinden: 
ı - İdaremizln Fertköy atelyesı için açık eksiitme ne bir elektrik ka1"' 

nak makinesi sat:m alınacaktır. 
2 - Ek.siltrue 6.1 941 Pazartesi günü saat 10 da Taksirnde SıraservUet .. 

deki idare merkezinde yapılacaktır. 
8 - Eksiltıneye girmek ıstiyenler alınacak makinenin evsafını ve s:ıi:'~ 

yi gösterir şartnarneyi idare merkezinde levazun servisinden ala~ 
lirler. (12436) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubı. ve ajaM adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zir~at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
enaz so lirası bulunanlara senede 4 de!a çekilecek kur'a ile aşaQı • 
daki plAna göre ilcramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,000 .. 
4 , 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 .. 
100 " 50 .. 5,000 . 
120 " 40 " 4,800 ,. 
160 " 20 " 3,20 0 " 

Dikkat: He.'!ablanndaki paralar bir sene Içinde 50 lıradan a.şalS 
dliŞıniyenlere ikramıye çıktıiı takdirde % 20 fazla.sae verilecektir. 

v ........... aenede t clefa. ı ı Blri.D~nıw_ ı 

G 


