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OIÜ08 8 8 Br 0 U "Gazete k3ğıdını tasarruf 
değil, israf etmeliyiz 1, Oç meb'usun teşrii masaniyetlerinin re/'i 

talebi etrafında birçok hatibler dikkate 
şagan mütalealar ileri sürdüler 

General Karabekir, "devre sonu" ibaresinin " içtima yılı sonu, 
olarak değiştirilmesini ileri sürdü, Salih Yargı müddeiumumilerin 

hareketlerine temas etti, neticede teşrii masuniyetlerin ref'i 
talebinin devre sonuna bırakılınasına karar verildi 

Dün Mediste söz alan meb'uslardan 
Generili Karabekir Salab Yargı 

~Ankara 2 7 (Hususi) - Biiyük nin te§rii mnsuı:iyetlerini.!' kaldırıl -
~llet Meclisinin bugünkü toplan - ması hakkındaki Başvekulet teı.ke -

llda ruı.nameye dahil üç encil - releri üzerine te,kilatı esnaiye ve 
fııtn rnazbatası üzerinde hararetli adiiye encümenlerinden mürekkeb 
~Ütıakaoalar olmuştur. Bu mazba ; muhtelit en~ü?'enın hazırladıklan 
~lt Muğla meb'usu Yunus Na~ ~azbat~lar ıdı. Mazb!'tnlar~a her 

i'han rneb'usu Sinan Tekelioglu üç rneb ua hakkındaki tnlebın dev-
~1 rneb'u5u Ferid Celal Güve - (Devamı 3 üncü sayfatln) 

A~man denizalti 
mürettebat1nda 
sin·ir gerginliği 

1 Son hafta zarfında 
11giliz ticaret filosunun 

zayiatı azaldı 

~· Nevyork 27 (A.A.) - Nevyork 
lı.~~ gazetesi, 25 IlkUnunda biten 
i ta içinde Ingiliz ticaret filosunun 
~~~~ığı zayiatın azalmasmı Alman 
'iıı· ııaltı müretlebatının duyduğu 
~i:ır ierginliğine atfediyor ve diyor 

~ ~ilhakika, mezkur haftaya aid 
~~t rakamları harbin haftalık va
~~ ••ne nisb~tle çok dü~üktür. f,te 
~~d~ harbde de bu sinirbr gt'rgint .•r ki Alman denizaltılannı yen

tı. 

Anadoluda 
sel felaketi 

Ege, Balıkesir ve 
Kemalpaşa köylerinin 
bir kısrnı su altında 

Nüfusça zayiat yok 
İzmlr 21 (Husust) - Ya~mur 

Egede Meta felft.ket halini alma
h b~lamıştır. Bütün nehirler, 
çayln.r ve dereler b§m!J}, arazi to.
mamen sular altında kalmıştır. 

İzmirle :Menemen ve Bergama 
kazalan arasında münakale ke -
sllml§tir. Yollar suların örtulüdür. 
Hat boyunu da sular kapladığın -
dan trenler hareket edememek -
tedir. Bütün köylerle münakaU'lt 
yoktur. 

(DeTaDU 3 üncü sayfada) 

\~lınan denizaltıll\rının zayiatı 
~- ıtında hiç bir rakam verilmiyor 
~ bu denizahılam karşı yeni hü

~()~ usull•ri hakkında da malAmat 
t1 tur. Ancak ~una emb ol biliriz 
~~~lınan dt"niznltıları mütemadiyen 
~ l ib edilivor ve Okyanusta lcay
'•ıtn her denizaltı gemi~inin mü
( ~batı, sağ kalı:ınlann yÜzünde 

İtalyanlardan iğtinam edilen bavan toplan 

~~ı-ri bırakıyor. 

lzmirde ita!yan 
konso•osunun 

otomobili denize 

ELENLER BiR 
KASABA DAHA 
ZAPTETTiLER 

Cephenin şimal ve 
merkez kısımlarında 
ileri harekatı devam 

Yuvarlandi ediyor 
~ -~~ 27 CHusus1) . -. Sabahleyin Atina 2 7 ( A.A.) - Cepheden 

\.. itlı aa otelinde miSa.fır olup tren. gelen son haberlere göre Arnavud
(~eket edecek olan İtalyaıun İs - luk eephesinin evvelce ltalyanlar ta
.~ ~n konsolosunu otelden almak rafından kuvvetli bir mukavemet 

areket eden İtalyan koruıol.lSıı
otoınobm, Fraruıız konsolosanesi 

Genize yuvarlanmlf ve oto A.Aıı~~~"'"".._....~._.,.,..~~~ 
eden tava3 boitulmu§tur. 

~-···········································, 

1 General diyor ki = 

Ingiliz donanması 
Yazan : H. Emir Erkilet 

~er bu hnrbde İngiltere 
galib gelirse denebllir ki 

onu bu defa kurtaran ve zafere 
götüren valnız donanmn.sı de~u. 

faka · ~ ıa.c ... nda kahraman u
çakç.ıları olmuştur. Kahraman di. 
yoruz. çünkü İngiliz uçnkçıları sa
yıca birkaç mı.Sli üstlin Alman h·a-
va kuvvetlerine karşı bilhassa. B : 
4 aydanberi asla sarsılmıyan ve 
gıttlkçe artan görülmemiş bir a • 
zim ve gayretle savn§tılnr ve htllft. 
savnşıyorlar. Bu sebeble onlar bu 
vasfı çoktan hak e tt ler ve her
gün hak ediyorlar. 

Şaganı dikkat bir mütalea : 11 Gazete bir 
nevi silahtır, hiç milli müdafaa zamanı 
silah tasarrufu mevzuubahs edilir mi?,, 

Anketimiu cevab ver~!~rden 
Faıhrl C~lll Lutfl Aksoy İlirahlm Z&tl öıet İsmaB Hakkı Balta.cıoJlu 

Koordinasyon heyeti gazete ııayfala- bulan bazı nrknd~lar meseleyi mü- Acaba gazete okuyucusu ne d(işü -
nnı bır mıktar arttırmaya karar ver- nakaşa mevzuu ynpma~ıı yelteniyor- nüyor? Allketimize bugün de devam 
di. Bu kararı menfaatlerine mugayir lar. ediyOruz: (Devamı '7 nci s:ıyf:ıds) 

• 

Ibtısas 
ı 

Yeni layiha Meclis 
ruznamesine alındı 

Spor işlerimizde yeni 
·r dediko ulu mesel e 

Yeni futbol ajan1 istifa etti, yerine 
eski ajan geliyor 

Ankara 2 7 (Hususi) - Devlet Hakeme verilen bir ceznyı kendi lin, istifasını geri alması için yapılan 
memurları aylıkluının tevhid ve snlfıhiyctine tecavüz addederek, istifa teşebbüsler spor ~lerimlıde bıtip tO-
taadiılü hakkındaki kanunlanı ek eden eski futbol aJanı Hasan Kiıml- (Devamı 3 üncü s:ı) fada) 
ltanun layihası muhtelit encümen -
den geçerek Meclis ruznamesine a
lınmı~tır. 

Muhtelit enciımen hazırladığı 
mazbatasındıı ezcümle §Öyle demek
tedir: 

Parti vilayet konuresi 
don mesaisini bitirdi Malumdur ki nıezkur 3656 nu

maralı kanunun 1 3 üncü maddesin
de vauı kanun ihtısns mevkiini hu
auai bir meslek bilgisine ve ihtısa -

(Devamı S üncü sayfada) 
Halkın dileklerini tetkike devam eden umumi 
heyet, valinin şehir işleri etrafındaki izahatını 

Bardiya önünde ll!.~teakıb yeni idare heyetini seçerek cağıldı 
Vaziyette ~ .................... Halk neiar istiyor? .................... , 

deg...,I.ŞI.kll•k yok ;_1:· 1 - Şehirde daha çok di&panser, umumi bela ve yol yapılmasL ~ 
2 - Arnele kadmlann çoroklan için bakım yurdları lrurulmau. 
3 - Traınvay beklemek için kapalı durak yerleri lazımdır. 

Kahire 27 (A.A.) - Bardiyıı önün- : 4 - Milli bayram geçidierinin Beyazıddan ba,lama.sı icab eder. 
deki vnziyette dft.,ıkllk yoktur, E 5 - Tramvay biletlerinde tenzilat icra olunmalıdır. t 

Bu mıntakndıı harbetmekte olan : 6 - Nüfus siy11sctindc billrumetin yeni tedbirler alması lüzumludur. : 
İngiliz kıt'niarı nezdındeki bir harb \ : 
muhabirinin bUdirdi#ine göre §lddet- '·-·---····· -···-·--' 
u topçu at~i ve bazan §iddetli piyade Cümhuriyet Halk Partisi vilayet mesindeki bütün maddeleri tetkik e-
ve t~lf lı:olları ı&.al\Yeti Noel esna _ kongresi, dün de öğleden aonra derek dağılmı~tır. 

(Devamı 3 ti.ncü sayfada) aaııt 14,30 da toplanmıt ve ruzna - (Devanıı 4 üncü sayfaıla) 

Birleşik Amerika 
ingiltereye 44 
şilep veriyor 

Nevyork 21 (A.A.) - Arneri -
ka hükumetin~n 44 yeni §ilebin İn -
giltereye devredilmesine müsaade 
ettiği öğrenilmektedir. Bu devir i1i, 
yakında resmen ilim edilecektir. 

(Devamı S üncü sayfada) 

Romanyadan hicret 
eden ırkdaşlarımıza 

aid paralar 
Bükre§ 27 (A.A.) -- Stefani a

jansının husual muhabiri bildiriyor: 
Romanya hükOmeti, son zamanN 

larda Romanyadan T urkiyeye giden 
Türkler tarafından Romanya milli 
bankasına yahnlmıo olan ve yekQnu 

Vilayet Parti mümessilinin 
gazeteciler şerefine ziyaieti 



1 

1 

• 

2 Sayfa 

Senebaşı ve mali 
ec ibeler 

az ç e gisi 
Mükellefler neler 

bilmelidir:er? 
-2-

Ka.zanç vergisi bıı.Jummdan def. 
ter tutan ve verg:Jerm.i beyanname 
vrrerek safi kirtaı!':l üzerinden te. 
diye eden mükelleflere aid v~lbe
ler lha.kkında ilk yazı «Son Posta• 
run 26 Birineikinun 1940 sayısında 
çıkmıştı. İkinci yazıyı bugün neş • 
rediyoruz: 

n- Pasif KLomunda. 
ı - Borç senetleri ~e hesabı carl 

borçları borsada fıah olmıyan ecnebl 
paralar üzerınden miies&cs ._c;e bunln -
:rm kıymeti borsadan bildirilecek kıy. 
metler üzerinden he.sablanır. 

2 - İmt.iyazlı ~irketler hariç; tescil 
edilmiş sermayenin şirketlerde t.ediye 
edilmıŞ sermayenin dörtte birine ball~ 
oluncıya kadar safi kirdan ayrılan % 
6 ihtiyat a.kçesi <eski bükümde esas 
mukaveleleri hulrlımet.çe tMdik edil -
miş şırketlerde mukavelenamelennde 
yazılı miktar kabul olunmakta idi.) 

Bankalar ayrıca 2999 numaralı ban 
kalar kanununun 31 inci maddesi mu. 
cibince safi karlardan % 5 tefrlk e -
derler. Bankaların ihUynUardan man
da sermayelerinin % 20 ve 50 &ne ka
dar provıeyon t.efrikine aid haklım 
kaldırılmıştır. 

3 - S gorta şirketleri ıçin yeni ka
nunun 4 üncü maddesinin lr.i'lci E fık 

msında yazılı hukfimler evvelki ka -
nunda yazılı olmamakla beraber 8i _ 
curtaıar kanunu muc.bince tesis ve 
tatbıkatta kabul olunan hükümlere 
uygundu. Yalnız muhataratı C3riyc 
ihtiyatları ıÇın ayrılacak miktarlar 
tesbit olunmuştur. Sigortaların 2 nci 
fıkrada yazılı kanuni iht'yatınrın tel
dkjoe aid haklan mahfuzdur. 

D gişen nisbafer 
4 - Amortisman he:ıabı hadema 

b){ı.nponun ldir ve zarar hesabına de -
ta; ayrı bir hesabda pa&fe nakledi -
leceğinden yeni kanun amortismanla
ra aid hükümleri deyunat hesabına a
id dordüncü maddenin F. hknı.sına a. 
lınmıştır. De~işen nisbetler veya ye
ııı tahsisler aşağıda gösterilmiştir. 

1 ) Binalarda % 2 (evlerde 'l'o 4) 
2 ) Havai nakil tesö.c;atı, vagon, va

gonet, lokomotif, demıryolları. 

vaıcr, denizaltı ve haval kablolarda 
% 8. eski bükümde (biitiln kara nak
liye vasıtalarında % 25 di.) 

3 ) Demirb~ eşya ve mobilyalarda 
S:. 10. <evvelce yoktu.) 

4 ) Eshamlı şirketlerde umumi 
hey'etler kararile kabul olunan teaz. 
zuv masrafları ve hayvanlarda % 20 
(Ticaret kanununun 328 inci madde. 
sine mütenazır olarak.) 

5 ) Sinema fllmlerinoo birinci se. 
ne mübayan veya icar bedelinin % 
60 si ikinci sene % 25 i üçüneu sene % 
ıs i dördüncü sene % 10 u (dört se
neden evvel bayiine iadesi &t~eşrut film 
!erin iade edilecek seneye aid amor _ 
tısman miktarı; o film için mükellef 
tarafından daha evvel yapılan amor
tismanların tutarile mübayaa veya i.. 
car bedelf anısındnki farktır.) 

6 ) İmtiyazlı anonim şirketlerde te. 
si.<ıat ile yenileme akçelerinin ıontiyaz 
müddetinin sonunda bedelsiz olarak 
Devlet veya Devletçe tenslb olunan 
bir teşekkfile veya belediyeye ıntikali 
imtiyaznamesinde me.şrut tieği1se ye _ 
nı hükümlere göre amortismana tti -
b dir. Meşrut ise imtiynz veya esas 
mukavelenamesinde St'nnayenin itfası 
için Benelik muııyyen bir miktar ay _ 
rılması gösterilmiş ise 'bu miktarlar 
kabul olunur. 

7 > Teşebbfu;te kullanılmıyan fakat 
blançoya geçirilmeSi ıtwm gelen bi _ 
nalar için yukarıda yazıl:ı.n UıSbetler. 
de amortisman knbul olunur. 

IV ) KAr ve zarar hesabında de~· 
şikl.kler. ı-

( Arkası var) 

'' Yeni A am , sekiz 
• 

yaşmda 
lsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafın

dan neşredilen «Yeni Adam» mec
muası. bu sayısile 8 y~na basını~ 
tır. Yedi senedenberi memleket fi
kir hayatma muntazam bir. surette 
hizmet eden «Yeni Adam~ ın sekiz 
ya ını idraki memleket m~uac.ı -
J w fıt"ımbına rnes·ud bir hadise te
Jakki ,.dilebilir. lsmnil Hakkı Bal -
t cıoğlunu tebrik eder. muynffaki -
yetJ,.rinin devamını dileriz. 

Ç. E. K. Alemdar kolunun 
kongresi 

ç. E. K. AıemdtU" kolorulan: 
u 941 Cumartesi günil saat 14 de 

Dfvanyolundakt Çocuk Jditübhanesi 
binasında senelik umnmJ 

SON POSTA Birincikanun 28 

Her atılgan adamı cesur, her sehatkAr losanı da daima irade sahıbi 
san ma. 

[ s eriT "kler ]1 

o d 
-13-

••••••••••••• YA.ZAN: ............ . 

Emekli General 

w.~~ 
•Son PostJbtun Askeri mubarriri ........ ...................................... . 

Almanlar Meuse'U bask n·a . 
g;çıyor.r.r 

13 Mayıs !abahı, Almanlar Me
use nehrini Koux· d n bir baskın la 
geçtiler ve sol sahilde Anhee"yi 
zaptettiler. (Bu iki yer Narnur'un 
18 km. cenubunda ve Dna nt" nın 
4 - 4. 5 km. şimalindedirler.) fa -
kat daha ziynde ilerleyerek burası
nı sadece bir köprübaşı olarak, tut
tular. Civet ile Mczie:-eo arn~ında 
da, Ahnan!ar Meuse nehrini, Ar -
denne'nin en vahşi bir yeri olan 
Monthennc"de geçtiler ve ancak bu 
mevkiden de fazla ileri gitmediler. 
Bununla beraber dokuzun<~u ordu -
nun ceph~i yanlmış sayılamazdı. 
Çünkü Meu!ıe nehrini gı-çen Alman 
kıt'afarı mukabil taarruzln geri a -
tıla'bilirlerdi. Nitekim Anhee iizeri
ne bir mukabil taarruz ıınat 19,30 
için hıızır1anmıştı ki. bu birnz geç 
idi. Çünkü sabahtBn saat 19,30 a 
kadar Almanlar geçjd yerini hem 
genisietir ve hem de takviye ede -
bilirlerdi. 

Se1an yarmas1 
Jkinci orduda işler daha dddi ve 

daha fena gidiyordu. Bir gün ev -
velki hadiselerden sonra, ordu 13 
sabahı bütün kuvvetleıini Meuses 
ve Chives sularının gerisinde Se -
dan - Montm(dy hattında toplamış
b. Meuse nehri Seelan'dan geçerek 
takriben 4 km. şimnl batıya gittik
ten sonra bird~nbir,. batıya ve cc -
nub doğuya döndüğü için bmnda 
bir torba ile lg•s varını ndasını vü
cude getirir. Işte Almanlar, 13 Ma
yıs sabahı, bu torb::ıyı top<:u ve u -
çak ateşi altına aldılar ve hudud ii
zerindeki onnanlnrm içinden çıkan 
kıt'nlarile nehri geçerek bu yarım 
adava girdiler. 

Sant 1 5 de, Almanlar a-ti Fran
sız rnüdafna hattına şiddl"tJi bir top 
çu ateııi atçılar. Ve ııaat 17 de hü.
ruma kalktılar. Bunun neticl"ırlnde 
Cjednn ve Ser.lan'ın S km. bahsına 
kadar bütün birinci rnüdafaa mev
zii Almanların eline düştü. Alrnnn
lar, ~hrin cenub batısında Mnrfee 
ormanına kadar il~rlemi"lerdi. Bu
nun üzerine düşman tanklan büyük 
bir kalabalık halinde Mcu~e·i geç -
tiler. Siddc:"tli pike uçak bombar -

. ... 

• ••.• • • •. 'Ö . . . . 
~.:/ht~~ o: 

o •• • •• · ... : .· .. 

dımanları neticesinde de bir F ran
sız tümeni yerini terketti. Bu suret
le Meuse ile Bar suyu nmsındn bir 
gedik açıldı. 

f.n solda. Halandıının cenub vi
lnyeti olan Bergenop Zoom'un ce -
nubundn, düşmanın şiddetli tazyiki
ne uğrayan yedinci ordu Anvers 
müstahkem ordugahına çekilmiş ve 
Belçikalılarla birlikte burada ve 
Louvain - Malines hattın'c:lıt mevzi 
almıştı. Bu ordu henijz düşmanla te
ması tesis etmemiştir. İngiliz ordu -
su ise biliikiıı hem ~'avre cihetinde 
düşmanin tema!lta idi, hem de u -
çnklar tamfından şiddetle bomba -
Janıyordu. Birinci ordu önündeki 
süvari kolordusıı, 1 3-14 gecesi Pe
ruwerz üzedne tekrar sürüldükt~n 
sonra, 14 sabahı şiddetli tnarruza 
u~amış ve ordu kurnnndanlığı onu 
Cembloux mevzii gerisin~ yemden 
ı;ekrni~ti. Bu ııuretle birinci ordu da 
düşmanla tema'l haline gelmtııti. 

14 Mayısta Fransızların 
durumu ciddileşiyor 

Birinci ordu, Alman uçaklarile 
:z.ırhlı kıt" alarının büyük ölçüde bir 
müşterek ve rnüttehid tnanuzuna 
uğradı. Bazı Alman hücum araba
lan birinci Fas tümeninin tertibnh 
içine girrneğe ve bu tümene çok zn
yint verdir:ncğe muvaffak oldular: 
fakat süvari kolordusunun derhal 
vukubulnn bir müdahalesi vaziyeti 
düzeltti. 

Dokuzuncu Fransız ordusuna, 
çok faik kuvvetlerle tanrruz eden 
düşman korkunç terakkiler yapıyor
du. Bu ordunun 1 3 Mayıs akfQmı 
Anhee'ye karşı yaptırdığı mukabil 
taarruz bir netic~ vermemi:tir. Bu 
mukabil tnarruzdn Fmnsız hücum 
arabalan her ne kadar Meuse neh
rinin sahilindeki ormnnın kennnnn 

(Devamı 7 nci ssyfad:ı) 

==Fransız sözü. = 
1
. Sözü~ __ kısası 

lhtiyarlzk, 
1 Maskara/ık· 
\ E. Ekrenı Talo ...) 

nhmetli babamın evine ge· 
lir. gider biri vardı. Asıl a· 

dını bir türlü belliyernemiştim. .Bır 
tün bir ev halkı omı uHızır baba' 
derlerdi. Galiba bir iki defa ayağı' 
nın uğurunu denemi, olacaklar •. a• 
damcağız bu yüzden, her gelişiııde 
izzet, ikram görürdü. 

Yaşı yetmi e varrnı,, kibar fıkıı• 
radnndı. Temiz pak, tokgözlü, ditıç 
ve n~· eli idi. Diline şu sözü perseıı$ 
etmişti: 

lruıan bazan korkt~u için cesaret gösterir, zayıf olduttı Için de se bat
kArlık eder. 

- İhtiyarlık .• maskaraiıki 
Ihtiyarlığın ne ııehebe masknrıı• 

lık olabileceğine yıHarca aklım er· 
rnedi. Bilakis, bize, aile rnuhitin.de 
olsun, mektebde olsun, ihtiyarlıil111 

azami hürmete müstahak bir kerfı· 
yet olduğunu öğretmiıılerdi. Yıı:tlı 
kimııelerin huzurunda önümüzü ili!:• 
ler, el pençe d h an durur, ellerini &
per, dualarını dilerdik. 

Bizzat Hızır Baba, nldıb'1ınız 0 

derslerin tatbik sahası olmuyor rfl11 

idi? 

Bununla beraber o, gene fJrfll1 

dü§tükçe: .. 
- Ihtiyar lık .• maskaralık 1 söf 

nü tekrarlar, dururdu. Ve ben e 
bir şey anlıyarnazdım. 

y n 
Cel zaman, git zaman .• ihtiynrl~· 

dım diyernem nrr.ına, gençlik dt'111: 

len güzel, parink çağdan da, h8ıtl 
ya epey uzaklaştım. 

Ve Hızır Babanın o ısöz)erle ııe 
ka&teylediğini şimdi yavaş vıı~t 
anlamağa bacıhyorum. Kendi lle 

mekteblere mahsus kaide kitabında simde .. ve başkalannda .. 
bulundurmak fikrini taki!l etmemiş- Bir kere o luzviyetl denen ~~ 
tir. Bize bu mekteblerde lii:z.ırn olan yok mu~ Poyraza maruz ahşnb bi 
knide kitabı bütün gnrb memleket- yapı gibi yavaş ynvas yıpmnO"'': 
lerinde kabul edilen kitnblar nev'in- dökülüyor; ve t>iz de buna _ o yaP!t 
den, mesela Fransızların meşhur nın kudretsiz rnnl sahibi gibi - hic~' • 
Larive et Fleu?' sar!• kabilinden ol- şey yapamaksızın. eliniz böğrÜJ1.11:ı 

o ac ar 
Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 
-3-

«Snrk osmanlıcasından sonra 
garb osrnanlıcasıı> bnşlığile ve İs
mail Hami Danişmend imzasile 
mevzuu pek doğru bir makalede 
bugün türkçenin garb dilleri istilası 
tehlikesinden korunması lüzuınundn 
ısrar ediliyor. Pek doğru 1 Bugün 
hakrkaten türkçe böyle yeni bir isti
la tehdidindedir, hatta gnrib ciarak 
dikkat ettim ki bu maknle en yuka
rıda « bnhisleri türkoloji,> başlığı al
tında yer bulmuştur. Ne için? 

Türkoloji buna türkçe bir mukabil 
bulunamaz mı~ 

Işte siru.i bir nüfuz ile tü ı kçcye 
hulul eden kelimelerden biri daha 
var: rnorphologie. Lu kelime yu
nnncadan ıılınma iki unsurdan te
şekkül ediyor: rnorphe (şekil) ve 
logos (ıkelaın) kı ikisi beraber, ya
~amakta olan ~eylerin, (hayvanlar, 
nebatlar) harici ekillerini tetkik e
den ilim manasına Jreliyor. IY.IIeri 
terkib eden kelimeler de, kendileri
ne mahsus bir hayat sahibi oldukla
nndan ve husuııi vaMyışlarında 
muhtelif şekilJer aldıklarındon bunu 
tetkik eden ilme de morphologie 
denilir. 

Türk sarfının ana hatJan için bir 
kılavuz tertib eden genç ve güzide 
ilim rnünteaibi eserinin asıl esasına 
girmeden evvel Türk kelimelerinin 
köklerine ve eklerine dair uzunca 
ve pek giizel bir ba~langıç yaomış
tır. Tetkik ve tetebbü zemininde 
muvaffakiyetini alk:şlflmak bir va
zifedir, yalnız bu tetkikin türkçe a
dını bulmak vazifesini daha 2:iynde 
ehline bırakmı, demektir. Buna na
sıl bir ad bulmalı ki ondn ne eski 
şark Jc:okusu, ne de yeni garb çeşni
si bulunsun. Ben de eserin ııahibine 
imtisal ederek bu türkçe adı amma
yacasom, mesela: 

Mebhas-ül-bünye yahud tedkıkı 
eşkul diyemiyeceğim, mnhzurun bi
rinden kaçarken diğerine düşrnek
ten çekineceğim, şu halde asıl tüTk
çesi bulununcaya kadar ayni tabir
de ilişerek asıl 8Öylenecek noktayı 
:ka vd edeyim: 

Biz bugün yüksek tahsil derece
sine henüz Çtkmamış olan rnekteb 
talebesine Türk sarfını en sade, en 
kolay, fakat en toplu ve verimli bir 
şekilde göstermek mechuriyetinde
yiz; bunu, o tahsil devr~inde bu
lunan gençlerin havsalasına ve 
müdrikesine en uvltun bir tarzda 
yapmak icah eder. Oyle 7anndiyo
rurn ki kitabın rnürettibi de bu az 
çok karışık bahsi yapılacak olan, 

malıdır kannatındeyım. Bunların bn- dt" "ahid oluyorsunuz. ,.1 
zısında. meselii !smini misal olarak ı Havası b" "' b' fl 0 r. ı:-' 'k ·w· k' b .. .. .. I h ~ ıre. ırer zayı ıy t 
zı rekttıgımd ıta lınbudçuncu. yı da ~.': tutmaz. ayak bnsmnz, t:Öz gSrr11~,. 
sus ısının n ta e c en zı}·n e og- oluyor H ı h fı ı H~rk in~ıw· 
retmenlere mahsus ilaveler, haşiye- belk' ~ be'~ .. kn za hibn ı .'1n, Yıı'"' 
ı d ki b ı ı b 

. _w ı uyu m ev esı .. 
er var ır un ar ta e eyı ogren- yava!! 0 d 'd' 

w b ll w b z1 n gı ıyor. mege, e emege rnec ur tutma nr. E _ tıiir' 

Biz bugün rnekteb talebesinin nasıl k.;td CuNle nlem. yaş!nıza 1"$' 
bir ağır yük altındn zebun olduğuna met ar ır. ereye ~ıtaenız ~ ,Y 

b ··k·· kl t' )h d · ti'h kalkıvorlar, yer veriyorlar. $ot d-ve u yu un sı e ı a q a ım nn- . Sofrnd . • • Bir 
larda nasıl !lapır snpır dökü)düğüne zın. 11 ılk lokrna aızın. ~· 
phid olmaktayız. Bu yüı~:ten neyi gara !~kma.~ için, .b~r kade~ ~r,ı 
atabilirsek genç nesltn irfanına ve mak !ç~n. musaadenızı beklıyo 

•· kb 1 h · · k ı· Hepsı ıyı! musta e nyab ıçın pe azım o- ıırıı' 
lan beyin ııelamr.tiıı-: o kadar hizmet Ve lakin, şu karşınızda ot ı:ıııı 
etmiş oluruz. Hattil kar~uıında çalış- zat k:imdn. Onunla, daha dün. ıı of" 

kan bir genç zümresi bulan öğret· uzun konuştuğunuzu da hatı~lır 11' 
menlerde gayet tabii olarak bi .. in- sunuz. Hatta fikirlerini beğenıP• .. t' 
himnk vardır ki onları hndi bilgi- mini, hüviyetini telcmr t~krar ~i~ 
lerinden en fazla bir miktarını tf'l- de unutmamak maksadıle - t 
kine ııevked~r. Korkarım ki kaide bile etrniştiniz.. ~ 
kitablanna, velev rnnallimlere rnah- - F~ühh!lnellahl. TanıY0 

sus kaydile olsun. bu kabilden ba- amma .. kim) 
hisler sokuşhırmak talebeni n sırtına Gel d e Çtk işin id nden 1 d-' 
yülı:lenecek bir netic.- verir. Geçenlerde. bir mekteb arktıdıl * sım - yani, nkranırn - nnlııtıyor ( 

Bu bnıılnngıçtnn sonra eserin mü- Amcasının oğlnnn bir mektub ~ll 
rettibi artık doğrudan doğruya sarf mak icab ı-ttJlİş te, adını bir tıı 
bahislerine giriyor ve her adımında hatırlıyarnarnış. Jıı 
görülüyor ki kendisine tetebbüü, O bunu anlatırken gülüyor 1" 
nüfuzu, intizn:n ve intmık kaygusu Ben gü)mıadim. Bilaki gö71ıorır11 tıf" 
pek rnüfid bir rehber olmuştur; an- sardı~ ve Hızır Babanın iannı b' 
cak bu bahiııleri birer birer alıp tet- la dım: 
kik ve tenkid etmek mesdeyi ziya- -lhtiyarhk.. m:ıskol"ftlıkt. 
desile dağıtmak oJncakhr, evvelce 
de söylemiştim; bu yola sapmaktan 
ise. ben de eski bir dil rnünte~bi sı
fatile, hala sönmiycn bir kaide düş
künlüğünün nteş;le, yapılacak kai
de kitabı hakkında kendi görüşleri
mi telhis etmeğe rnuvafık nazarile 
bakhm. 

Hemen her lisanda vnpılmal:. a
det olan bir tn•mif takib edilince 
türkçede de kelime sınıflarını. ma
nalanna ve yapılanon göre sekiz ta
kım olarak tesbit etmek icab edi
yor. Mesel& fran5lzcaya nisbetle iki 
sınıf noksan ••. Bunun sebebi türk
c;ede harfi ta'rif olmaması ve par
ticipe diye ismi fail ve ismi meful 
için ayn bir sınıf ynpı)rnn&ınn lüzurn 
görülmernesidir. 

Bu sekiz sınıfın başında isim ge
liyor. Türkçe ile vnk.ındnn meşgul 
olmayanlardn, ve, onun hususiyet
lerini terlcik ebniyenlerde bu lisanı 

(Devamı 6 ncı s:ıyf:ı.da) 

Yarından itibareıı 

ekmek 10 para 
ucuzluyor 1 ~ 

Belediye. zahire borsasınd~rı. "~ 
günlük buğday fiatları vasatisıf'~ 
rnış ve topmk mahsulleri o ı!'~-ef 
9,25 kuruştan piyasaY'l buğdtıY' er 
diğini gözönünde bulundurarak tı"( 
mek fiatlnnnı on para tenzil e 
ğe karar vermiştir. ..c. 

• .rO" 
Dün toplanan nark komıs.. c9 

ekmeğin yarın sabahtan itibar~.,,.
pam noksanile 14 kuruş 1 O P 
satı,Jrnruıını kararlaştırmıetır. te ' 

Bu yeni nark 15 gün için ~tf>( 
bet olacak ve iki hafta sonra 
ğe yeni nark konacnktır. , .... ~~ .. ........ -............. .-................ . 

j ST ER i NA N, ISTE:R INANMAt 

Bir sabah refikimfzin iki tanmm]jj muharrili, bu ayın başında, sinema 
t\lemlnden haberler veren cSOn Postaıt ya hücum ettiler. cDünya tan ~ -
larkcn sine:ıım haberleri yazılır mı?P diyorlardı. Yandaki klişe bu arkadaşı. 
mızm dünkü nüshamna aid bir b:ı.şlığı göstemıelruıdir. Bu başlık altmdaki 
yazı cSon Postaıt nın verdlti sinema haberlerinin en hafif cinsindendir. 

Bu vaziyct karşı.ınnda biz ya refikimizin yirmi gün içinde kanaat, pren. 
sıp ve progrnm de{;işti.rdi~ine, yahud' da mulınrrirlerlnin ileri sürdükleıi 

filrlr ve miltalealnrda samiint olmadı armn inanıyOl'uz, fakat ey okuyucu 
sen 

ıs 



SO N POS T .A: Sayfa 3 

ak· ey 
verilirken 
T obrukta büyük 
italyan kuvvetleri 

tahşid edildi 
Ingilizler Bardiyayı 

alırlarsa burada ikinci 
bir müdafaa hatb 

kurulacakmış 

' 
e 

Kara, eniz e hava yolları 
için 16 milyon lira tahsisat 

Ankara 27 (Husus1) - Devlet De - 16 roJyon lira tnhsısat verilmesi ve 
miryollan ve Limanları, Devlet De - orta tahsil mekteblcrinde yardımcı 
nizyolları İşletme Umum Müdürlük • mualliın çalıştırılına müddetinin uza
lerae Devlet Havayolları Um um Mü_ tılması hakkındaki kanun lftyiha -
dürlütUne muktazi alelflmum \'CS:ıit, ları hük\ımetçe Meclise sevkedil -
teçhizat ve malzemenin temini için miştı.r. 

Anadoluda sel felaketi 
(Ba, tarafı 1 inci sayfa dR) 1 gözönünde tutularak halk Manyas 

Bur~ova'nın Altındağ ve Çam1ibi
1 
ve Kulak köyüne yerleştirilmıştir. Şeh 

köylerınde 25 ev sular altında knldı-ı rimizin ortasından geçmekte olan Çay 
~ından köyler tahliye edılmiş ve halk deresi de taşmış ve yapılmakta olan 
kabvehanelere yerleştlrilerek istira kcmalizasyonun bir kısmını ~ular alıp 

Kahire 28 (A.A.) - Mnre~al hatleri temin olunmuştur. götürmüştür. Ova kfUnılen sular al -
Craziyani'nin, Bardiyanın 30 kilo - Manisa ovnsı su altında tındadır. 
tlıetre garbı~da bulunan Tobruk li- Manisa 27 (TelefQ'Illa> - Manisa Kema\pllJa havaliı.inde 
ttıanında büyük kuvvetler tnh~d dallarında'ki karların erimesi ve §id- Bursa 27 (A.A.l - Mustafakemal -
ettiği öğrenilmiştir. detli ya~urlar neticesinde Mnnisa paşa ve Karacabey havnlis:nde yeni-

Bardiya İngilizler tarnfından iş- ovasını sel basmış, ova bir deniz ha- den dereler taşmış, seyUtb başlamış • 
t•l edildiği tnkdirde, Tobruk'un i- linl almıştır. , tır. Günlerdenberi devnın eden lodos 

llci İtalyan miidnfna hattı olacağı Karaa~nç, Hamzabey, Velio~lu, Ye- d~lardaki karları eritti~i gibi birkaç 
'nlaşılmaktadır. niköy, Harmandalı, Hacırahmanlı, Ka gündenberi de fasılıı.sız denecek suret. 

ltalyanların Bardiyayt azami gay rnhanlı, Yılmaz ve Taki köyleri sular te yağmur ya~dı~ından Mustafake -
tet sarfederek müd-ıfnn edecekleri altındadır. Manisa şosesi tamamlle maipa anın ortasından geçen Kir -
tnuhakkak snyılmoktndır. sular Içindedir. Bandırma trenı nncaklmnsti çayı taşmış Karacabey ovasın. 

--- ----- - Kayışda~ köyüne kadar gelebUrnek -ı dan akan Hanife deresil e Karadere Arn a YU d 1 u k ta tedir. Vilftyet lfı.zım gelen tedbirleri' bazı mentezlerı aşarak araziyi Istila 
almıştır. Nüfusça zayiat yoktur. eylemiŞtir. Esasen b r hafta evvel vu_ 

l
•t • 7 t• Balıkesir, nahiyc ve kövlerindc kua gelen seyli\b esnasındn geçen se-8 yan r 1 C a 1 Balıkesir 27 <A.A.> - fki gündür ne ki tecrübelerden de istifade edilerek 

fasılasız yağmakta olan yağmurlar • alınan tertibat ve tedbirlerin buyük 

devam edl.yOr dan vnayetimiz hududlnrındaki bir - faydası görülmüş oldu~undan son sey 
çok nahiye ve koylerimizi sular bas. lflbda da vaktinde alınan tedbırlerle 

A mıştır. Dün bu hususta yapt1~ımız can tehlikesi hertaraf edilmıştir. Vi-
l tina, 29 (A.A.) - Yunan tahkikata göre, Kepsudun Iki büyük U\yete son gelen malüroata nazaran 
~ıni sözcüsü .,,nları sö"lemi.,tir: 

ı ~- " • çayı taşmış ve eski Ziraat mektebl ile Klrmasti çayı Mustafakemalp:ışadaki 
t"' ((- talyan Tic' ati cephenin bü· nahiye arasındaki arazi kAmil en su köprünun gozlerıni tıkarn ış, .su scvi. 
d~n noktalarında devnm etmekte - altında kalm1Ştır. Çayın civarındaki yesi köprüye yaklaşmıştır. Karacabey, 
lır, Merkez mıntaknsınd 1 halyan - bütün evler tahliye ettirilmlş ve halk Feyzidede, Şevketiye mahalleleri su 
.~rı Püskürten kuvvetlerimiz, mü -rıırn k başka yerlere yerleştirilmıştir. Nahiye altında kalmuı, halk tamamen kur _ 
lı 1 a~~bniar 

1 
i.şgpal etr;ıi~lebrdir. ile her türlü münakaldt kesilmiştir. tarılmıştır. Hiıkümetle belediye ya • 

ı aYan uıyvn: .. en rev~c Y• om-~:ıardım . 
1 

d' Şehrımlze yarım .saat me.safede bu- nındnki mahallelerde her an t-ehlike 
on etmı'! e~ ır. • !una n Tepecik deresi de taşarak .sular artmaktadır. Bunların da tahtıyesi-

. Resmı teblığ köprünUn üzerınden geçmekte ve ve. ne başlanmıştır. Evvelki geceyi hı.lk 
ı1 .. ~tına 28 (AA.) -Resmi teb- sait\ nakliye i.şlememektedir. Diğer heyecanla sabaha kadar uyanık ge-
"· • j taraftan Surulukin Ak.sakal arasında çirmiştir. Sular mütemadiyen yüksel-
'ra~ahallı :arpış~~lnrdan eor.ra, 1 Karadere de taşmış ve Manyas ovası mekte oldu~undan müııhat mahalle. 
ıı, arında bırkaç subay da bul u -,sular Gitında kalmıştır. Bilhassa Dul. ler halkı süratle yüksek mıntakalar. 
y n 200 ltalynn esir edilmistir. ca Ağaçköyü önune yaptırılan set, daki mahallere nakledilmektedirler 
ı,. 11 k~~l_ı.lar .:ıyrıccı otomatik ~JI?hlar suların tazyikile yıkılmıştır. l{öyün Son dakikaya kadar hiçbir insan ve 

1 
, tıçuk ha van topları da ıgtınam herhangi bir tehlıkeye maruz kalacn~ı hayvan zayiatı olmamıştır. 

lllışlerdı'r ••••••••••••••••••••••••··-----............. .... - ..... ·····-· ···• .. ••••••··-·-··......._.. 
• • • 

1t~~4a beş sınıf ihtiyat Ihtısas 
Sılah altına çağırtldı 

lı·ıl'ahran 28 (A.A.) -D. N. B. 

makamları 
1 ı:lirivor: 

k Ne~redilen bir irAd"' ile ve har -
~Yt nazmnın teklifi üurine nnzır· 
ltır ttıeclisince kilbul edilen karar 
ı 9111cibince J<)07, 1<)10, 1912, 
~tıı 4 ve 1 l) 16 ihtivatları bir ftY ta
~i görmek üzere 22 Mart 1941 i
~ah altonn çağırılmışlarilır. 

Sabık Deniz Bank 
tr kanı aleyhlerinde 

yeni bir dava 
llınSabık Denizbank erkunı, banka· 
k

11 
bfaaliyette bulunduğu sırada "ltU· 

lııkı ulduğu iddia edilen bazı yolsuz· 
tıı lltdan dohıyı dün yeniden sor • 

la ~ekilmi lerdir. 
11 ddıa edilen yohuzlıığun mıız • 
f,~l~n. Denizbn'"lk h.ıkuk müşaviri 
~- aıt lsa Caniş. Harndi Emin kor· avukdt Su ad Sn tır. Ne~· et A • 
y ' Denizbank Umum Müdürü 
~~SU( Ziya Öniş, rnu~vini Tahir 
~,1"k~p, CPmil Ar•kımn, Murad 

~ev, Baha D-~ .. r'dir. 
~ 1 ?diava ~öre, Denizhankın tefek 
1<f ~ sıra Ja .. ındıı, Der.i7.yoll:ırınıı a • 
'-.~ .r

1 
\•aounın kazııvA u~raması do-

ısı ı,o b' h 1 • ~b • ır raoor azır anması ı -
t~ı ~~~is ı.•e f,.tnnbııl De.,iz Tica -
\j~a tlrliirü Müfid Necdet ve deniz 
~"' t"t hukuku profesörlerinden Ali 
ltri&l F.lbir bu i ,.. mPmur edilmi~
~~ ır. Ru sırada Denizbnnk tesek· 
~- l."lıni'! ve hu iki 7.ata, bankanın 
~,~sından 1 000 er lira veril:ni,tir. 
1\)

111 
oru hazırlavımlnnn memur ol -

~t ~~rı keyfiveti kendilerine 1 000 -
~~~\l ıta v~rilmeııini bir suç haline 
~Ir l'lıaktadır. Tetkik edilen d:~eı 
"ııı l'lıesele de ~en,. yol,uz bir ehli-

ıttıf .. 
~ ucretidir. 

~ ntnunlann dün birinci sorgu 
ll ;ti<;ind .. ııorgulan yapılını -
1 .. "k "rak ııür' at le tckemmül ettiri-
ka ~ahke~e_:e~enlecek~: 

rdıya önünde vaziyette 
deg:ş i klik yok 

(:-. tarnh 1 inci Sl'IVfad a) 
l devam eylemiştir. 

t akviye kıt'-

CBa tararı ı inrl sayfada> ı ten noksan olanlardan icab edenlere 
sına ihticaç gösterip devlt-t teı!kilat aradaki farkı geçmiyen birer miktar 
k~drolarında mezkur vazifeye gire- bulundukları memurıyetlere münha _ 
bılecek eleman bulunmıyıırak ha - sır kalmak ve terfilerde mahsubu va 
riçten getiriinn memurlara mahsus pılmak üzere alAkah vekaler tarafın: 
maka~. şek~in~e ifade etmiştir. dan lüzum ve ıaruret görüldüğü müd. 

.. Encum~~ımı~e .h~va!e buyurulan det.çe ücret tertibierindeki tasarrufat. 
~utçe enc_umen_ı l~!.'~.aı kan~niye - tan verilebilecek, ancak bu suretle 
sı.~de tasrıh .ed ı ldıg. uz.~re hu~iinıet verilecek ücret yekllnu bulundukları 
yuksek Meclı.'e ıı<)•! 1 !' ucretlı ıhtısaa kadro ücret miktarını geçemiyecek _ 
mak~mı teklıf. e.hnı§tır. Bütçe encü- tir. Bu fark verild~i müddetçe ır.uvak 
menı bunları ıkıye _nyı~.mı§ ~C: bun- kat tazıninat verilemiyecektir. • 
lartan cı2JI• akdebdılnı ııcr.etl ı ıhtısa~ Bütçe encürnenlnce tesbit edilen as. 
ma arnı ıye ·a u etmıış ve gen kerl kadrolardaki 'ht.sas kil · 
kalan cc 71 O» adedini iht ı sas ma ka- hakkında 1 Hnz·ran ı 19·.n ı m'eh~ ıderı 

·ı l"k d ·· · k 1 ı ""' arı ın en 
mı 1 e 8 a ·a ~r gormıyer~ VI! ya nız Itibaren bu madde hükmü tatbık olu-
bu ma~amı ıbraz eden ısbu (!71 ÜJl nacaktır. 
zata munhasır kalmak ve halen bu
lundukları '!httso.s maknmlorına malı 
sus ücretleri almak şartile devamı 
memuriyederine müsaade edeı bir 
tesviye tarzı bulmuştur. 

Bu şeklin ikinci sıkkında kalan 
memurlardan inhilal edecek vazi -
Eelere girenler hakk:nd~ bu huk -
mün tatbik edilmiyeccği de to:~.srih 
edilmiştir. 

~"\f ve Ücretler 

Muvakkat ikinci maddeye göre İcra 
Vekllleri Heyetince ihtısas mevkilerin. 
de gösterilmiş olup da bu kanuna "ba~ 
lı ı ve 2 numaralı c-etvel haı·iclnde ka
lanlar hakkında terfi kıdemlerinc e_ 
sas t-eşkil etmemek şartile bu kanıı _ 
nun neşri tarihini takib edecek ay 
başından itibaren 3656 numaralı ka -
nunun muvakkat ıkınci maddesinin 
hükmü tatbik olunacaktır. 

Uyiha esaslarına göre e.lelumum R 
maaş!ı veya iicretli ihtısas mevkileri- o manyaya ve n i don 
ne 3656 sayılı kanunun 13 cü mad- 'J J O 
desine göre tayin edileceklere ve • k •• d •1 d •.., • 
rilec~k maaş veya ücret, tahsil va. as er gon ert IQI-
ziyetlerine gÖre girebilecek leri dere- .. B er 
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. n tekz 

1
• b etti· 

ceye bu memuriyetler ic;in ihtıgas n 1 
teminine varayım işlerde geçen hiz
met müddetlerinb yüksek tahsili o
lanların her iki ııı•nesi ve yüksek 
tahııili olmıyanların da her üç sene
si için bir dere~e ilave edilmek ııu
retile tesbit edilerek d erece ma;ı1 
veya ücretini ~ec;emiyl"cektir. Mec· 
buri hizmete tabi olanlar bu taah -
hüdlerini ifa e lmedikçe bu madde 
hükmünden istifade edemiyecekler
dir. 

Bu madde hfiktnfi 3659 .sayılı kanun 
mucibince tesbıt edilen iht~cıas mevki· 
lerine tayin edlleceklere de şamil bu
lunacaktır. 

Muvakkat birinci maddeye göre ka
nuna b:ı~Iı 2 mımaralı muvakkat ih • 
tiy3ç cetvelinde yazılı ücretli memu. 
riyetlerde bu kanunun nc.şri tarihinde 
müstahdem bulunanların ücretleri 
1940 Haziran tarihine kadar şimdi al

Londra 2 7 (A.A. ) - Alman -
ların Macamtan yolile R omanyaya 
kütle halinde aııkerler gönderdiği 
hakkındaki haberietle alakadar o -
larak resmi Londra mahfellerine hiç 
b ir şey gelmemittir. 

Budapeşteden alınan haberlere 
göre, tren saatlerinde biiyük deği • 
~iklikler olmuııtur. Birçok treıılerin 
hareketi bildiıilmektedir. 

Berlinde, Romanyaya Almlln 
kıt'aları gönderildiği tPkzib olun -
maktadır. Sofya da, Alınan kıt'nla
rının Bulgarİstana geldiği hakkın • 
daki haberleri dün tekzib etmi~tir. 

Nafıa Veki~i bu sabah 
şehrimize geldi 

makta bulundukları miktarda tediye Nafia Vekili Al ı Fuad Cebesoy, 
edJerek tarihi mezkftrdan itibaren bu sabahki Ankara ekspresile şeh-
3656 ve 3888 sayılı kanun hükümleri-

eıs· e 

e Yeni pa kilara dair 
Yazan: Selim Ragıp Emeç B ulgnristnnın, kendi hakkın-

da yorsi.G ve esassız hiçbir 
fena niyetimiz olmadığını anlaması, 
cvı.-elce de kaydetmiıt olduğumuz 
gibi Bnlknnlardaki havayı temizle
di. Macaristanln Yugoslavya arasın
da imzalanan son anlıı§ma ise, bu 
ha,aya büsbütün ferah verdi. Böy
le bir anlıı§mayıı varmak için icab 
eden kiyageti gösteren tarafiann 
gayretınİ dostane bir şekilde ve tak
dirkarlılda anmak yerindedir. 

Malum olduğu üzere geçen harbi 
müteakıh ciddi bir ameliyat geçiren 
Macaristan, eldstikiyet göster:ıniyen 
infiradcı bir siyasetle Romanya, 
Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi 
üç korosusunu kendi ale) h ine çevir
mişti. Hatanın nereden geldiğini 
pek çabuk ıınlıyan Macarlar vaziye
tİn hiçbir müsamnhaya tnhammülü 
olmadığını görerek bu üç müttefik
le herhangi bir kuvvet ölçüsünden 
daima iı;tinab ettiler. Bı>ylece, Ma
cnr tıiyaseti, dnha ziyade Trnnsil
v-anya ile Slovnkynnın istihlat.ına 
matuf bir hattı hareket ihtiyar et
meyi muvafık buldu. 

Son zomandı:ı Macarİstanın kay
dettiği arazi muvaffakiyt"tleri hep 
bu ııiyasetin net:ces: oldu ve bunda 
Mihver devletlerinin de büyük yar
dımı görüldü. MMmafih son Viya
na hakem kararı Mncnristanla Yu
goslavyanın miinaııehctlerini tekrar 
soğuklastırmak istidadını gösterme
ye başladı. 

1\facerlıir, bu defa dn ı.•e gene 
oek çabuk bir surette vanlııı bir yol 
takib ettikl,..rini anladılAr. Tekrar 
ivi komşuluk ve dostluk siyasetine 
döndüler. İki memleket ara•ında 
aktedilen son anlaşma, iste bu kara
nn ve bu siyns~tin netice•i oldu. 

Macar hariciye nazırı Kont Caki
nin Belgrnda yaptığı bir ziyareti ta· 
kiben meydana çıkan veni anla~ma
nın bambaşka mahiyette bir takım 
ittifakiara yol açacağı ~annı hnsıl 
oldu ve mesela bunu takiben Yu
v;oıılavvanın Mihver siyasetine ilti
hak .. dece~ iddia olunmaya dahi 
ba~ladı. Faknt Yugoıılavvanın sim· 
diye kadar takib eyledi~i politika
da ehemmivetle tebarüz ettirmekten 
çel::inmedi~ ııu nokta unu tu ldu: 

Sulh icinde teşriki mesai. 
Yani Yuıı:o:ılavyn bu hareketile 

muslihane icıbirli~iııi kabul ediyor. 
fakat binnetice siyasi ve askeri bir 
ittifaka iı!irmek demek ofan üçlü 
pakta iltihaktan uzak duruyordu. 

Bu itibar ile Macari"tanla Yugos
la,'Ya aruında akted ilen anla~ma
nın, daha c;ok evvel gene YugM
Iavya ile Bull:(ariııtan llrasında vaoıl
mıs o1an daimi dol'tluk ınuahede
f!inden bir farkı voktur. Son ~ü nle
Tin sivaııi yummaklıih kindl" lJ ,.lirPn 
bu veni politika t~uhürünü ihlnsla 
te1~1rki etmek verindedi ... 

5~ılim &a9lf' e;,..9 
Spor işterimizde yeni bir 

dedikodulu masele 
(!Bat tarafı 1 inci ıuıyfada) 

kenmek bilmiyen meselelere bir yeni. 
sini daha ilih•e etmiştir. 

Yüksek hakem komi~inden Sadi 
Karsan bu meseleyi halletmek üzere 
i:.stanbuln gelerek aldkadarların teker 
telter görüşmüş ve meseleyi federas -
yonda arzu etti~! şekilde halletmiş -
tır. 
Sadı Karsan, yeni futbol ajanı Nu

ri Bosutu ziyaret ederek kendisinin 
hakem komitesi reislı~lnde çnlışması. 
nı. ve Hasan KfimUin yeniden alan -
hkla meşgul olması için feragat gös. 
tererek bu işden çekilmesini tcklif et
mıştir. 

Her amatör için bundan daha tabil 
ne var? Nuri B.osut bu fednkftrlı~ı 
memleket sponı için Hızım görmüş O

lacak ki, <"ekilecP~inl bildirmiştir. 
Hasan Kilmilin istifasını mucib olan 

mesele ceza heyetinin hakem işlerine 

müdahalesi Idi. 
Sad! Karsanın ifade..~ine göre b:ıde _ 

ma, hakemiere veriitrek bir ceza mev 
zuubahs olursa, hakem komitesinden 
fiç aıa, bu ceza heyetinde yer alarak 
arkadaşlarının hukukunu müdatan 
edeceklerdır. Ancak bu Ifade alttkn _ 
darlar arasında tereddüdü muclb ol
muştur. öne sürülen karar bir takını 
talı.matnamelerde de~işiklik yapıldı -
~ını göstermektedir. 

Talimatnameler ise daima, yüksek 
tcıtiş:ıre heyetinden gecer ve tasdıkten 
sonra tıltbık edılir. 

Yutsek i.'stışare heyeti şu günlerde 
toplaıunış de~ildir. Şu halde Futbol 
Federasyonu veyahud yUkı;ek hakem 
komıtesı meseleyi mevcud nizarnata 
aykın şekilde halletmiş bulunmakta. 

allkadarlar arasında 

u ec ·st e hararetli 
münakaşalar oldu 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) J nın bu umumi heyetin kararına \"a-
re sonuna bırakılması teklif olunu- beste bulunduğunu ifade etti. 
:vordu. Tezkere ve mazbr:tnlar kabul edild~ 

General Kambe~rin iti~zlnrı Bu mevzu üzerinde daha birçok 
Bu münasebetle ilk sözü ıılan hatibler fikir ve mütnlealnrını be -

General Kazım Karabekir .Osto.n • yan ettiler. limumiyet ıtibarile üze
bul) arasıra Büyük Meclise bazı rinde iştirak edilen noktai nazar 
meb'usların teşrii masuniyetlednin meselenin retkike değer bir mevz.~ 
kaldırılması hakkırıdu tezkereler olduğu merkezinde idi. 
geldiğini, bu hususta kendisinin bazı Neticede reye arzolunan le7.kere 
şikayetler alnıoktn bulunduğunu. Ve rnazbatdlar okunnrıık ınevzuu -
Meclisin bu tf"şrii masuniyeti kaldır· bahs te~rii masuniyetlerin ref'ine 
ma taleblerinı reddederek işi devıe lüzum olmndı~ı ve devre sonuna 
sonlarına bırnktığ:nı, arka arkaya bırakılması hakkındaki encümen 
meb'us seçilenlere aid muhakeme- formülü dy:tcn kabul edilmiştir. 
lerin devre arainnnda rüyet edile _ Mecliste kabul edilen kanunlar 
mediğini, bu ı;urctle teııkiliıtı esasiye . Ankara 2 7 (AA.) -- Büyük 
kanunumuzun ve dahili nizamnn • Mıllet Mecli'!i bugün $emsettin Giı
menin tatbık edilmernekte oldu _ naltayın ba~bnlığında toplnnmı§ ve 
ğu nu söyliyerek: Bu ı devre sonu 11 ruznamesinde b.ılunan maddelerden 
ibaresinin ..ciçtimn yılı sonu» olnrak adiiye harç tarilesi karıununun yü .. 
değiştirilmesi muvafık olacağı fik- züncü maddesinın tefairine aid rnaz-
rini müdafaa etti. batayı kabul eylemi~ ve bazı meb"ııs 

Bir nokta ların teşrii masunıyetlerinin kaldırıl-
General Kazım Kari.abekirden ması hakkında ... i talebierin devre 

sonra söz nlan Mazhar Müfid Kan- sonuna bırakılm sına nid ınuzha • 
su (Çoruh), devr"! meseJ,..sinde Ge- talan da tasvib eylemiştir. 
neralin nokr.:ıı naznrını crlbetmek Meclis gene bugünkü toplantısın-
iııtediğini kaydederek meb'us1arın da 8 lkincikunun 1940 tarihli İstik

dört sene bitince tekrar meb'us in- rnz taksitlerinin Fran!la sefnretince 
fihab olununcıya kadar aı;ıkta dur- istimaline müsaade olunabiJ,.ceğine, 
roadıkiarını bizde yeni meb'us ge· 23 Haziran 193<) tarihli nnlaşmaya 
lineiye kadu eski meb'usun meb'us- merbut protokolun ikinci maddesi 
luk vazifesine devam ettiğini söy _ hükümlerine tevfikan Frnnııaya tee
ledi. viye edilen 7 milvon Fransız (ran -

Tekrar kürsü:,re ~"'len Generol Ka gının tenzi!iitn tabi tutulması hak -
rnbekir, teşrii masunivetin refedil _ kındaki kanun layihoları da müza -
memesi ve dolavı!lile muhakeme kere ve kabul olunmu tur. 
yapılamaması vüzündeıı hem bi,.çok ----
meb'usların töhrnet atıında kalmak- Elenler bir kasaba daha 
ta devam etıik1erin•. hem de birçok t tt' ' 
Vatanda!!ların haklarını iııtihGI\l(' ffiiJ• zap e ı er 
va Hak nlsırnrH~ıkhnını il;ivp Ptti. (Baş tarftfl 1 inci sayfadil) 

Salah Yargının sö:rleri ~osterilen .. imıı.l kı!!mındn Yunanlı-
Kürsüye gelen &ı. lah Yn:-gı (Ko- lar dün de ilerlrmi<sle:rdir. Yunanlı -

caeli) Ge:ıe:-nl Karabekirin izah et- lar cephenin merktoz ınıntakasında 
tiği rneselenin mevzuatımızda bir da ilerlemislerdir. Her iki kısımda 
değişiklik vapılması için nnzarı dik- dn hava hala fpnn olduğundan mü
kate alınab ıleceğini, fakat ~Prek teş naknlat gülçükle temin edilmekte -
kilatı esasiye ve gerek dahili nizam- dir. 
name mucibinc~ bu türlü ta!Pbler Manastır 2 7 {A.A.) -- Royter 
hakkında 1imdiye kadar yapılan _ Cephenin !!Hl"nl mürtt·hnsında 
dan daha başka türlü mııaml'le yap- Ohri gölü etrnfındo:~.k: Yunan kuv • 
rnağa imknn olmadığını !'öyledi. vetleri, Elbnsar-ı do~ru yf"ni bir 
Müddeiumumilerin hareket tArzlan ilerl~yiş kavdet'llj,<lerdir. 5övlt'ndi -

Saliih Yargı meb'uıılar hakkında iHne göre, Yunıtn ileri kıt'aluı dün, 
Adiiye Vekaletine müral"aatta bu _ Pogradeçten FILıısana giden yol Ü· 
lunan müddeiumumilerin bıı hare _ zerinde mi.ihim bir noktayı te .. kil e
ketlerine de temas ederek hadisede den Lin ka!!llba!!ınıı girmişlerdir. 
bir meb'us ismi ~örür gÖrme7. d,.r- Simdi. bu ilt"ri koll'\'"1 tak' ıye ede
hal teşrii masuniyetinin kaldırılmMı cek kıt'nlar şir:ıolt- doğru ilerlemek
cin etine ıittiklerini, hı~lhuki eğer tedir. 
hadise tetkik olunsa, belki de buna Yunan ileri kollarmın Line Rir -
h iç lüzum hasıl olmıyaca~ının gö _ mPsinden sonra, Yunan kıt'niarı !lİm 
rüleceğini kaydetti. di, strateji bak1mınclnn çok dn~ 

Refik lncc-.nin m ütalca s1 mühim olan Şasas;:ın ve $ukus'a 
R efik !nce (Manisa). avni r.ıevzu doğru yüriimektedirlN . 

üzerinde mütenddid ddalar nn1 an Yunan tebliği 
dikkati celbettiğini hatırlattı ve Ge- Atina 27 (A.A) - Elen ordulan 
neral Karabekinn dermeran ~ttiği başkumandanlı~ının dün akşam neş.. 
mütalealara iııtirnk etti~ini bildirdi. redilen 61 numaralı teblığı: 
Ancak Salah Yargının dediği gibi Mes'ud mahalli harekı\t, kıt'alan -
mevzuatımızın ha~ka türlü hareket- mızın ilerlemesini ve d~man ınevz.i.. 
t en menettiği yolundaki noktni na- lerinin işgalini miımkün kılmıştır. E
zarını hakikaten mutabık bulma • sirler aldık ,.e mühim m kta:-da harb 
makta oldu~unu i~aret ederek Mec· malzemesi iğtinam ettik. 
lisin te~kilatı esasiye t'ncümeninden -------
gelen mazbata ile mukayypd oıma- Birleşik Amerika lngi'lere
d ı ğını. icab ederse bu mazbntanın 
aleyhinde :ey vererek teşrii masu- ye 44 şi ep veriyor 
nivetin kaldırılmasına da karar ve· 
rebilece 2i:ıi söyledı. 

Umumi heydin kararına vabcste 
A li Rıza Türel (Konva ), Tes -

kilatı esasiye kanununun birinci rnad 
deııine göre umumt heyetin encü -
menden gelen maıbatavı tctkik e -
derek kararını bi!direcP~ini ve bir 
meb'us hakkınrl'l muhnkPmf' icrası-

( Ba§ tarlılfı 1 inci sayfRdA) 
Kuvvetle tahmin edıldiğine göre, 
reisicümhur Ruzvelt, gelecek Pa7.1\r 
günü matbu.ıt mümessillerini kabul 
ettiği zaman yapacn~ı ınühim be
yanat esnasında, Ingilteri'ye yapıl -
ması lazım gelen ~nrdımdan da e· 
hemmiye.tle bı<hscdecektir. 

........................... ·········-························ ······· ·············· ......... ·-·-····-
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SON POSTA 

S ehir .. aberleri 
ithalat ve ihracat Parti viliyet kongresi 

için yeni imkanlar d.. . . . b. . d. 
araştırı~ıyor un mesaısını ıtır ı 

Tananın donmcm yü~nden Halkın dileklerini tetkike devam eden umumi 
birçok memleketlerle selrteye heyet, valinin şehir işleri etrafındaki izahabnı 
ujrıyan ticari münasebatın ••t k b • •d h t" • k d w Id 

kma yol:le telaliıine mu ea ı yenı ı are eye ını seçere agı ı 

çallf'lıyor 

T una nehrinin donması üzerine. 
orta Avrupa ve §i:nal Avrupasına 
yaptığımız ihıacat tamamen dur -
rnuflur. Buna mukabil ihracatımiZ 
Basra hattı ile Avrupa demiryolu 
hattında artmı>ftır. Tuna nehrinin 
donması yüzünden en ziyl\de mü -
teessir olan mıntakıı Macaristan ve 
İsviçredir. Diğer taraftan Bratislava 
üzerinden transit olarak Tuna yoli
le ihracat yapılan İsveç, Almanya, 
Norveç, Holanda ve Slovakya da 
bu~an mutazarrır olmuşlardır. A
lakadarlann H!ldesine ı::öre Tunn
nın şiddetli don mevsimi bir ay ile 
bir buçuk ay arasmda devam et -
mektedir. İhrııeatımi7Jn aksamb -
ması için Mür.akalitt Vekileti Av -
rupa hattında fazla vagon tahriki 
ıçın tedbirl~r almış bulunmakta
dır. Aliikildar diğer devletlerin bu 
hususta tedbiriN alarak sürati temin 
edeceklerdir. Baııra yolunun ihracat 
ve ithalat hareketl~rinde kazandığı 
t!hemmiyet üzerine bu yolJa yapı -
lacak na k liyatta tcmzilli tıırife tatbi
ki alakndar devletler teralından ka
rarla~tırılmıştır. Bu anla~mayo göre 
nakliyatta ve trans!t tarifesinde a -
zami tenzilat yapılmıştır. 

Bu anla~ma geni~ şekilde tatbile 
edilmek için Suriye hükilmetinin 
tasdikini beklemektedir. Diğer ta
raftan Basra ile Bağdad arasınciald 
dar hatta nakl:yat güçlükle yapıldı
ğından büyük kamvonların nakli -
yata tahsis edılmeler. kararla~tırıl
mıştır. Bu suretle nakliyat daha ça
buk ve büyük partide yapılabilecek
tir. 

BUyUk hava denemesi 
önUmUzdeki aym 15 inden 

sJnra yap1lacak 
Pasif korunma komisyonu, dün 

öğleden evvel vilayette tekrar top
lanmış ve yakında yapılacak l"lan 
büyük hava taarruzlanndan koı-un
ma denemesi hazırlıklarını gözden 
geçimıiştir. Komisyon hava v~t:ı:iye
tini gözönünde bull!lldurarak, dene
menin gününü aynca tesbit edecek
tir. Tecrübe ayın 15 ile 20 si arasın
da yapılacaktır. ---------

Köy başmual'imlerinin 
bugun ve bu geeeki 

top·anfl'art 

(~ı 1 inci sayfada) 
Kongrenin açılmaaını müteakıb, 

evvelki toplantıd.a okurudıaaı tehir 
edilen kazalara aid dilekietin okun
masına başlanmıştır. Kongrede oku
nan Eminönü, Fatih, Kadıköy, Kar
ta!, Silivri, $ile, Sanyer, Uaküdar, 
Yalova kazalarının belli ba§lı dilek
lerini aşaiıya yazıyoruz: 

Eminönü kazasının dilekleri 
Yerlere tükürülmesinin men'i, te

mizlik arabalarının evlerdeki çöp -
leri muntazaman ahnnlım, $ehza -
debaşında ve Beyazıdda birer u -
mumi hela inp~ı. Küçükpazarda bir 
dispanser yapıirnns•. Küçükpazar
da arnele kadınl.ırın çocukları için 
bir bakımevi, ahlaki bakırndan kö
tü görülehileck filmierin men'i, ma
tinaların adi günlerde saat 16 da 
başlaması, Ze}·rek civarında bir or
ta okul nişa-ıı. fakir çocuklarının 
mekteblerde okutulmalarının temi
ni, yeni Akbıyık caddeııindeki çeş
meye terko'J suyu verilmesi. Mah
mudpaşa cami~i yanındaki çeşrne
ye terkos srıyn i~nlesi bazı so -
kakların venid~n inşa ve tamiri, 
Sultanahmed ch•arından pazara gi
den toprak yolun inşası, cadde ü -
zerterindeki çukurlann doldurul -
maaı, Sülevmaniveye giden yolla -
nn inşa ve taıniri, kaza dahilinde 
yeni çocuk bahçeleri inşası, tramvay 
durak mahallerinde kapalı bek!eıne 
yerleri inşaııı, sokaklara elt>ktrik Him 
balannan aı!'lma~ı. ha\'a~azi ve elek
trik ücretlerinin halka bar olmıva -
cak dereceye tenzili, milli bav"rnm 
geçidierinin İstanbuldan bnşlıyarak 
Beyoğluna kadar te~idi. umumi 
aığınaklarn halkın görebileceği i .. n
retler konulmu:, Rüstemnnı;a med
re~sindeki kimsesizlerin başka ta -
rafa nakli. 

Fatih kazasının dilrkleri 
Karagümrük di!pnmıerine her. za

man hasta kl\bulü, çocuk bakımevi
nin tevsii, Balatta umumi heltı ya -
pılması. Sa'llatyada orta okul açıl -
ması, yeni terko~ çeşmeleri tesisi, 
aokaklann t ımiri, Kocamustafapaşa 
çayınnda çocuk bahçesi yapılması, 
husuııi talebe trnmvayları ihdası, 
'Topk.apı barıcindeki mahallelerde 
köy kanununun tatbiki, umumi ten
virat lambaları konulması. 

Kadılı:öy kaıasının dilekleri 
Kurbağalıderenin temizlenmesi, 

meskun yerlerde ta~ocakları açıl -
masının men'i, umumi helalar in • 
,ası. Merdivenköyündt• hir ilk. Ka
dıköyünde bir kız orta, Erenkö.rün
de bir erkek ,,rta okulu tesisi, ağaç 
tahribatının önüne geçilmesi, traın
vay biletlerinde tenzilat yapılması, 
tramvay durak yerleri yapılması, 
Kadıköyünde asri mezarlık inşa5ı, 
fakir halka parasız bir mikdar KÖ -
mür verilmesi, bil' asliye mahke~ne
si tesisi. 

Kartat k.azasınm dilekleri 

miş ve biraz sonra ikinci celae mü
zakerelerine Da§lanmıttu. 

İkinci c:else 
Kongrenin ikinci toplantısında 

dilekler hakkında münakaşaya ba~ 
lanmış evvela umumi meclis azasm
dan Avni Yaiız söz almı~ ve de -
miştir ki: 

- lstanbulun en zaruri dilekleri 
huzurunuza arzdildi. T etkikatımız -
da şuna vardı< ki, bu dilekler mü
baltığadan uzak, hatta fazla miıte -
vazıdır. Yeni teşkil edilecek idare 
heyetine bir tavaiyede bulunuyo -
rum. Idare heyetinin bir iş bölümü 
yapması lazımdır. Münakaşa edil -
miyen, kabul edilemiy.en dilekleri 
herhangi hir adi dilek olarak kabul 
etmeliyiz. Buna lü7,!!.m vardır. Tat
bik mes'uliyetini taşıyan arka.:laş -
larımızın taciz edilmemeııi lazımdu. 
Zira burada mevzuubııhıı edilip de 
is"af olunarnıyan dılekler Partili ar
kada~ların kuvvci maneviyesini kır
maktadır.ıı 

Müteak!ben delege azalar tara -
findan yenide:-ı bazı dilekler ileri 
sürülmü§, bunlAr ara~ıında nüfus si
yasetinde büktımetin yeni tedbirler 
alması zaruret ve iiizumuna işaret 
olunmuııtur. 

\1alova kazası aza~ından Sıtfa 
Tüzünatnı;. Parti te kiJiltının köy -
cülüğün ihyası:ıa ehemmiyet ·veril -
mesine dikkat edilmesi lüzumunu 
tebarüz etti:mi•tir. Umumi meclis 
azasından Avni Yağız tekrar söz a
larak İst&nblllıın ağaçlandnılması 
isinin ehemmivl!'tle nn7arı itibara a
hnmasım, helediy:: vilayet ve par• 
tiden iııtemio;lir . 

Dilekler hakkınd!l vnli ' 'e bele -
dive rdsi doktor Lutfi Kırdar da 
~öz ala ra le esa,lı dilekle•in yol, 
ı•11k, mekt~b. su ve haJk,.vleri mt'v
zu ları Ü7erinde toplandığını sövle -
mi~. vol i!ıinin 7nnnolıındu~ kadar 
kolay olmndı~:nı izah etmiş, T nk -
!!im - Ha•hiye yolunun , ·nziyetini 
rrıicta) olaralt 7.i'kretmi• 939 •f'nt'söle 
940 senesinde vapılan yolların bir 
mukayesesini yapmı!ı, tenvirnt me -
selesi hakkında izahat vermi .. tir. 

Su i~leri hakk•nda da sular müdü 
rü Ziya F.r~n, su şebekesinin iste -
nilen hale ifrai!ı için 31 milyon li -
raya lüzum olduğıınu tebarüz ettir
miş ve şehrin a;ı vaziyeti hakkında 
izahat vermi:tir. 

Maarif miidiirü Tevfik Kut da, 
ctt'hrin mekteh ihtivacı ve mevcud 
melıc.tebleri hakkıoda izahatta bu -
lunmuş. aı;ılan okulları aaym)Ş, 
mekteb hnkkındaki temenni\erin 

nazan itiha ra alınacağını söylt'miş, 
nihayet çift tedrisatın kaldırıhnası 
için 1 00 yeni mekteb in!laııına lü -
zum olduğunu kaydetmi!!tir. Ala -
kadarların hu izahatından sonra di
lekler hakkındaki müzakere kafi 
görülmüştÜT. 

Akifin ölümünün 
y1ldönümU 

Ede/Xyat F akülte1i talebe· 
leri brıgün 1airin meZQTını 

%iymet edecekler 
Bugün Şair Mehmed Alı:ifin 

ölümünün dördüncü yıldönü -
müdür. Maarif Vekaleti büyük 
adamlar için her sene değil. 
b~ senede bir ihtilal yapılma
~ını kararla~tırdığından bugÜn 
Üniversitede toplantı yapılrnı • 
yacaktır. 

Yalnız, Edebiyat Fakültesi 
talebeleri baş1arında Edebiyat 
Fakültesi doçentlerinden Ali 
Nihad Tarlan olduğu halde pi
rin kabrini ziyaret edecekler -
dir. Mehmd Akifin mezarı ba
şında Ali Nihad Tarlan ve üç 
talebe hitabeJerde bulunacak -
larclır. 

Çarşıkapı 
· cinayetinin 
mu hakemesi 

Kardeıile birlikte bir 1eyyar 
1atıcıyı bıçaklıyarak öldüren 
katil, ((kardefimin bu i1de eli 

yokturJ> diyerek suçu 
üzerine aldı 

lki ay evvel Çarşıkapıda, Aile 
bahçesi önünde karde§i Mehmedle 
birlikte Hüseyin , dmda bir seyyar 
satıcıyı bıç.ıkla yarnlıynrak öldüren 
Ekremin ve kardeşi Mehmedin du
ruşmalarına uün birinci Ağırcezada 
başlanmıştır. 

Bunlardan Ekrem, katilin kendi~i 
olduğunu iddia ederek cinayet ha -
d isesini şu %ekilde anlatmı~tır: 

«- Vak'anın olduğu gece saat 
2 3 e kadar Liılelide bir kahvede iki 
şişe şarab içtim. Sarho, olunca saz 
dinlemek mutadım olduğu için bu 
maksadla Çemberlitaştaki gazjnoya 
geldim. Kardefİm Mehmed de ya
nımda idi. 

Meğer bu gazinonun 6ahibi beni 
öldürtmek istiyormu' ve maktul 
Hüseyin de bunun fedaisi imiş ... 

Bir müddet sonra kardeşirole bir
lik•.e gazinodan Cllddeye çıktık. Bu 
feda i Hüseyin de peşimizde .•• 

Onun bu kabadayılığına fena 
halde içerledim \'e bağırdım: 

«---- Ben hükt1met kuvvetinden 
ve kanundan ba::ıkıt hiç kim~den 
korkmam, varsa bir kabadayı lcar
şıma çıksınl .. ıı 

Hüseyin bu nararn üurine yanı -
ma sokuldı.ı ve bana müthiş bir kü
für savurarak üzerime atıldı. 

Ben geri çekilince kardeşim Meh
medi üç yerinden bıçakladı. Kar -
de$imi ölümden leurtarmak ml\kaa -
dile ben de bıçRi;mı çektim ve mak
tulün bıçağını kullanmasına manı 

olmalı: için de koluna dört defa ba
tırdım. 

Biriueiklaun 

Elektrik Tramvay ve Tünel Işletmeleri 
Müdürlüğünden : 

TRAMVAY PASOLARI 
1939 .senesinde vernrnl§ olan Tramvay ve Tünel pasolannın lll~ 

tarihinden itlbaren tcbdiline başlanacatından paso sahibierinin iki ade4 

fotoğrafları ile birlikte nihayet 31/1/941 tarihine kadar Elektrik ve 'l'fıl181 
İşletmeleri Umuın Müdürlük K:ılemine müracaatla pasolarını tebdil e~ 
meleri rica olunur. (12442) • 

ı Devlet demiryollar• va limanları 
Işletmesi umum idaresi ilanları ____ __...... 

Muhammen bedeli 4.0237 Ura olan 76 kalem muhtelif elektrik malzetıle
si 2U.19U Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ne Ankarada tdatf 
binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3017,78) liralık muvakkat teminat ne kallu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekllllerini ayni gün saat H de tadar ıo
ınlsyon reisliğine verıneleri lhırudır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. il2022) __,_ 

==~~=============================~ 
43 Numaralı ilan 

Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyon undan: 
26/ 12/94{) tarihli toplantısındn knsablarda İstanbul Belediyesi hıJ " 

dudları dahilinde perakende azami et fiatıarı aşağıdaki şekilde teSbit "' 
damiştir. Bu fiatlardan fazlaya satış yapanlar milli korunma kanunuııl 
göre eezalandırılacaklardır. cı2411i' 

ı - Kızıl karaman: Bırinci : 55 kuru~ 

2 - Beyaz karaman: 

3 - Dağlıç: 

ol - Kıvırcık: 

İkinci : 50 :. 
Birinci : 60 
İkinci : 55 
Birinci : 65 
İkinci : 60 
Birinci 
İkinci 

: 70 
: 65 

1 İstanbul Belediyesi İlanlan J 
Şehir dahilinde ~leyen otobüsler-:ıe kullanılmak üzere bastırılacak 4l;o;! 

cad otobüs bileti açık ekslltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1640 lı>r 
ve Uk teminatı 123 hradır. Şartname Zabıt ve MuamelM Mfidftrl~ ltll " 
lerninele görülebılir. İlıale 6/ 1/1941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi ]!;rı " 

cümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubıı.t'' 
bu iŞi yapabilecek matbaa ve tesisatı olduklarına dair vesaik ve 940 11 " 
hna aid Tic~ret Odası veslkalari1e ihale günü muayyen satıtte Daimi ttı " 
cümende bulunmaları. · (12016) 

İzmir Belediyesinden: 
1028 nci adanın 1526 metre mur:ıbbaındaki 3 parselinden müfrez ıı~ 

nın satışı, yazı işleri müdürlü~ündeki şartnamesi veçhUe kapalı zarnı tl 
tırmaya konulmuştur. Mu hammen bedeli 16786 lira muvakknt ternillll ı 
1285 lıra 95 kuruştur. ihalesi 30/ 121940 Pazartesi günü saat 16,30 dad' ~ 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanıınş teklit mektupları ı~, 
günü azami saat 15,30 a kadar encümen riya.setine verilir. c5330ıı .ıı5 

Gözlere ya., ... Dadakla.ra u~' e... Kalbe bayranlık veren 
büyük fllın 

Bugün L A L 1 Sinemasında 
~ yıldızlar 

CHARLES BOYER - CLAUDETIE COLBERT 
In yaraUıfı 

DÜŞES PETROVN A 
"TOVARICH, 

htl:rah:ann sazsamadıfı bir qk.M İnkisarlann kıraroadatı bir n~·e .. · 
Baya.tın. yaraıtatı bir muclzedlr ..... 
Yeni aive: En son ~elen Paramunt Jurnalcla: dnıa.iz ha.ric.lye Jl~ 
Eden'in nat.ku... Amerikanın yıldırım süra.tUe lıarbe hazırlıfı_ Akd~,,.e 
uıuharebftii. .. ingiltereye hava akıiU- Bqün saat ı de tenzl.atıı ınJ.W" 

Bugün Istanbul mülhakatı köy 
başöğretmenleri Eminönü Halke -
vinde bir toplantı yaparale mesleki 
ltonu:mıalarda bulunacaklatldır. E
minönü Halkevi. bu ÖRretmenlerle 
İstanbul ilk okul öğretmenlerini bir 
araya toplamak maksadile bu gece 
saat 20 de bir toplantı tertib etmiş
tir. Bu toplantıda Halkevi \date he
yeti azasından muharrir Nusret Sa
la Coşkun (Dünya ve biz) mevzulu 
bir konferans verecek, bunu (Hissei 
$ayia) komedisinin temsili tnkib e
decektir. 

Muallimsiz köylere mııallim ta -
yini, Pendit.te orta mekteb binası 
yapıhnası, Kartal şimendifer köp
rüsünün geni'lletilmesi. 

Müteakıben yeni idare hey( tinin 
seçimine geçilınt!l, açık reyle vanı
lan intihab neticesinde asli azalık -
lara Aziz Ak. Cı-Ini Dikmen, Fa -
ruki Dereli. Hamid Ongunsu, Ha -
sene Ilgaz. İbrahim Kemal Baybura, 
Mithat Nemli, doktor Nurettin Ali 
Serkol seçilmişlerdir. Ayrıca altı 
yed,.k aza intihab edilr:ıiştir. 

Bu esnada Hüseyin, kardeşimi bı •••••••••••••••••••••••••••••-., rakarak ban:ı tekrAr hücum etti. Bu J 

--------
Sehremini HalkeTinde 
konferans ve temsil 

Şehremini Halumnden: 
Evimizde 28/12/1940 Cumartesi giL 

nü akşamı saat 2<1,30 da muharrtr 
Cemalettin Server tarafından (Kara
gözün Türk temaşasında yeri) mev
zulu bir konferans vernecektlr. Kon
feransı mütenkıb temsil şubesi tara
fından bir piyes temsil edflecektir. 

Darüssafaka hi ann toplantısı 
Darüı,ışafa.ka. 1\lezoıı."an Cemiyetin

den: 
İdare heyetint yenilernek üzere 29/ 

12 940 Pazar günü saat 10 d n Eıninö
nü Halkevi binasında fevkal~de top -
Ja11tı yapılacai:;ından Darli.şşafakalı _ 
larm gelmelrri ehemmlyetle riea olu
nur. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili hayat arkadaşım Refi Ba -

yarın ebedi knybının yarattı~ı büyük 
ya.c;a candan iştirak eden: sevgi ye 
bağlılıklarını gösteren lı::a<lırşinas dost 
larına bilhassa minnettarım 

Sonsuz elemlerimili vefakAr alfı.ka

larile kısmen teselllye çalışanlara 

şti ·r nlarımı ayrı ayrı sunmak imklL 
rum buıamadı~ımdan bu vaZifeyi 
ifn iÇın ga:tetenızın tavassutunu ri -
ea ederım 

Sanyer kazaamın dilekleri 
Bir dispanser açılması. KaYakde

renin temizlı;-nmesi, Yen;köyde u
mumi hela yapılması, Büyükderede 
bir ilk. okul inşası, Aralık suyunun 
Sanyere ve Hamidiye suyunun A -
yazağa kövüne isalesi, Bc!bek • Js
tinye yolunun bir an evvel ikmali. 
Emirgan otobüıı!erinin tekrar işle -
tilmesi, bir umumi mezariıle tesi!i. 

Silivri kaza!ınm c1ilf' 1< leri 
Sindc.li nahiyeııinde bir dispanser 

inşası, bir ,.be tayini mahsul bere
ketsiz oldı•i;ından küçük çiftçiye 
Ziraat Bankaıır tarafından parasız 
tohumluk \'erilmesi. 

ŞJc kazasınan dilekleri 
Ağva deresinin temizletilmesi, 

Teke nahiyeııinde uyu:r. haatalığile 
mü~dele edilmesi, Silede dispa n
ser ve orta mekteb tesisi, · Beykoz -
$ile şosesinin birleştirilmesi, Yeni 
köy deresinin temizletilmesi. 

Osküdıır kıuası:un dilekleri 
Çocuk babmevinin tevsii. fakir 

işçi kadınlarm çocuk)a.,.ına bakıl -
ması, sütçülerin kontrolu, sivrisinek 
mücadelesinin Üsküdara teşmili, 
Beylerbeyinde orta okul inşası, yol
Iann tamın, çocuk bahçeleri tesisi, 
Sirketihayriye tıırifelerinde tenzilat, 
Anadolu ııahilinde otobüs servisi 
tesis edilmesi. 

Yalova kazasının dilekleri 
Bir mekteb binası, ziraat aletle

rinin ucuzlatılması, bir tütün depo-

Büyük 'kurultay'l dele~e olarak 
da Faruki Derel1. Ferid Cl"mn1. Hu
mid Ongunsu, Ihrahim Kemal Bay
bura, Naci Ali Moralı. Refik Ah -
med Sevengil seçilmi•lerdir. 

Müteakıben büyüklerimize gön -
derilen tazim · telgraflarınn gelen 
cevablar t>kunmu, ve tuzrame mü
zakerelerine nihayet verilmiştir. 

Müzak"r"' bittikten sonra Parti 
idare heyeti reis' Reşad Mimaroğlu 
kürsüye gelerek kısa bir hitabi'de 
bulunmuş, kongrenin kıym,.tli c;nlış
mnlannı anlotmıotn. Rectad Mimar
o~lu cıözterinı Milli $,.fe tazim ve 
bağlılık duvgulımnı arz v~ biitün: 
arkadaşlara teşekkiir ed~rek hi tir - 1 
....,jq ve kon~rr-vi kapamıstır. ı 
Milli Şefin Parti :Congreııinin tazim 

telgrı.ı.fınn ccvablı.ı.rı 1 
Milli $ef lsmet lnönü, Cümhu .1 

riyet Halk Partisi vilayet kongresi- ı 
nin topinnması münasebetile ken -
dilerine gönderilen tazim telgrafimı 
a~ğıdaki cevnblu mukabele buyur
muşlardır: 

S:::ümhuriyet Halk Partisi viiayet 
l<ongrc reisliğinc 

Cümhuriyct Halk Pa:tis "·iiltıyet 
kongresinin temiz duygularına te -
şekkür eder, baş.'lrılar dilerim. 

Jmıet lnönü 
Milli Sefin t•lgrafTarı kongre 

sef~r adamabllı kapı~tık. 

Hüııeyini kordeşim değil, ben 
vurdum. Onun t~çla alakası yok -
lur.l> 

Ekremin bu itirııfından sonra aor 
guya çekilen karde i l\1ehmed de 
suçla alakalı olmndığını söylemiştir. 

Bundan sonra eahidlerin dinlt<nil 
melerine ba~lanmıştır. Muhakeıne, 
gelmiyen diğer sahidlerin celb ve 
istimalan için başkıt bir giine taJik 
edilmiştir. 

, Bütün Istanbul halkı 
Renkli ve Muzikli 

BiL UR 
KÖŞK 'Un 

Guz kanuı.ştırıcı 1001 harikasun 
~ üııere bu hafta 

SARAY 
SINEMASINA 
K oşuyor: Bq roUenle: 

JUDY GARLANT ve 
FRANK MORGAN 

İlbeten: Renkli MİCKEY 
MOUSE 

tenzilitlı 

BUGÜN Yq itibıuile küçük fakat kıyıneti 
büyük bir yı!dızın BARİKALARL:\ 

dolu NEfo"İS Fiud. MELEK 
ainemaaında SHiRLEY TEMPLE'niJI 

ya.rattıtı ve ta.m:ımlle ren.kli 

A ş V • 
ı K u 

Yabus ~ukluın d~jtil, gençlerin ve büyiiklerin de zevkle, sefe 
seve görecek.eri şalıeserdir. , 

------~ün saat ı de teıuiliUı ına.tine. _______ .... ..:. 

----------------------------------------------------~ 
MARMARA 
um bu baftakl 2 harikasını 

ıöırünüz: 
Dünyanın en güzel kadını 

CLAUDETTE 
COLBERT 

in gö:ıler kamaştırıcı 

HAYAT 
GüZELDiR!.. 

ve 
Bir heyecan da- gası 

yaratan 

GANGSTEkLER 
KUCAGINDA 

FLORENCE RİCE -
MELVYN DO'UGLAS 

Istanbul'da görülmeiPi.f 
. BEDtl GALEY AN 

Binlerce hallun gorülmenıi~ lliiY 
ranlıkl:ı tekrar tekraf 

seyrettiği 

HEDİLAMAR
ROBERT TA YLO~ 

SEVBN° hiA:Diif 
LQR

3
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SON POSTA 

1 Hi dinler 1 SPOR 
-

Atatürk mukavemet 

[SiN BM.&]/ 
Sinema danyasının yüksek tahsilli iki 

yıldızı: 'ren Dunn e ve Gary Grant 
beraberce bir film çevirdiler 

Şundan Bundan 

yar1ş1 çok 
heyecanli oldu 

Atatürk mukavemet yarı,ı dün btL 
)'tit ibir !ntizam ve heyecan iÇinde ya
i)tldı. 

178 atietin ~irak etmi4 oldu~ bn 
lnfısabaknda birinci gelen t.tletten 10 
datıta somıı.yn kadar yapılan yokla. 
Inacıa tam 132 atlet bulunmuştur. 

lrffisabaka mmtata merkezinin ö -
llfınden ibaşlıyarat, Tat&m - Ta.şkıJ
la - Gazha.ne, Dalc.ılık klübü öntln -
Gen tekrar mınt&ta merkezine Cf'li§ 
kklind.e tertib edilmi4t.L 
Alınan nrlieeler: 
1 - ıtostantin Oto~J) 13.1'7.1 
2 - Sokrat (A.Y.) 13.2U 
3 - Efref (A.Y.) 
Takım itibarlle: 
A.. Y. : 15 .sayı 
lıaydarpaşa : 28 sayı 
}{urtuluş : S3 sayı nlmışlardır. 

~anşa lraz:üardaki mtlkellefierden 

1 
atlet de ~irak etti. En çok at -

etıe yarışa giren Haydarpaşa takımı 
~tatürk kupnsmı kazanmış, At.ıetik 
ıldız da ikinci olmuştur. 

lt: ~üsabakayı müteakıb, mıntaka i-

1 
ıtıc.i rcısi Feridun derece alan atlet
ere madalyalar 'f'C kupa vennlştir. 

Mii3aba'ka ba.ştan sona kndıır bii
l'lli~ bir zevk içinde takib cıdilmiştir. 

Iseler arasındP.kt Atatork 
mt!kaven:et yar ş1 

A Lise atletleri arıısında tertib edllen 
'ri tatürk sokak koşusu dün s:ıat 15 de 

8 
ICaret Usesl önünden başlamak ve Filmden bir sahne .tıltanahmed, So~ukç~me yolu üze-

~'•nde ya ıl tır B- ü Ai- P mı.ş · uy k adamlar, büyük kAşifier, i4 tenin en fazla sevilen, en fazla takdir ler, zengin bir müzik ve çok neş'eli 
"e husa~:ıakaya 15{) atlet iştirak etmiş •.~mıarı arasmda bazan, yüksek tah edilen talebesi imiş. sahnelerle süslenmiştir. 
~c>:....._ ~r mekteb 10 atıetle müsabakaya silı olmıyanlara da tesadüf edilir Bun Ckidl hatt(ı bazı günler çok ciddi B' k ~ilml · d bi-' ,._ -uıiştJr 

1 
h . . · . • ır ço • erın e ... ere, acı gu .. 

'l' kn' · ar, ayat çerçevesine gıren öyle mes.. çehresı vardır. Fakat bu ciddi çehre yaşlan döktüren İrlme nuune ile 

1 
~ ik netlc~ler: ud varlıklardır ki ruhlarındaki yara_ altında sakladığı çıok neş'eli ruhu bü-1 ' . . : 

2 - Ahmed CSan'at mektebil 6.55 tıcı cevher ile dünyaya tahsilsiz olma- tün arkadaşlarının kalblerini kendi - Gary G~nt, bu. filmlerile ~omedıdeki 
3 

- Namık (Kaba~) lanna rağmen adeta nur verirler. Bu sine bağlamıştır. kudretlerını de ısbat eylcmışlerdir. 
:P- Kll.nı Cişık) müstesna şahsiyetler çok nadirdirler. Holivudda .aaryıo siz bir e~lenti, Seven, fakat nefret eden; l:açan, 

etı uan itibarıle Kabataş '78 sayı elde Bunları hayat çerçevesi haricinde bir toplantı yapılmaz. fakat gönlünü bırakan, iki t\Şlkın neş. 
tır~rek takım birincal~ıni kazanmış - bırakırsak, oormal olarak her muvaf Tahsllin geniş ufuklarında kanad eli, iztırnblı, mac.era ve heyecan dolu 

·M fakiyet.te blr sAyin eserini aranz. çırpmıısını ö~renen bu iki yıldızı bir hayatını canlandıran ve cGel barışa. 
M ekteb voleybol maçları Yüksek musikl eserlerini büyük mu- fümde toplamak kı.smeti Colombia ıım~ ismini Blmı~ olan bu film tabii 

tliı ekteblernrn.cıı voleybol maçları sik~inaslardan; fendeki zaferleri yo. film kumpanyasına naslb olmuştur. hayata çok yakın bir eser olarak gö.s.. 
lon~ Emınonu ve Bevo~lu Halkel'i sa- rulmaz tecrübelerden, büyük işleri n_ Amerikanın en büyük film kum _ terilmektedir. 

arında yapılmıştır. min kudretinden bekleriz. Bu kanaat panyalarındnn biri olan cColunı.bla» Son dtlnya vak'alan dolay:ıslle, ncş-
~ınon6 Halkevi maçlan: o derece kökleşmiştir ki, sinema dün- İrene Duune ile Gary Grant'a c'l'he elerini kaybedenlere, bu film tavsiye 

~tk.cıim Lı.S('Sı takımı, Bayrı'ye Li - yasmda da her sanatkAnn tahsili 0 _ aw!ul Truth• adında bir film çevirt - edilmektedir. Esasen, e~enmek de bir 
taı b takımı gelmediği için bükmen nun kudretinin miyan olarak telAkki miştir. teselli deıta midir? 
~e llfın edllmi.,tir. edilmektedir. Bu film, rlllm yıldızlar, ince nükte-

~ll rtevniyal 15-8 - 15-11 Yüce OI- Dünynnm en parlak sinema yıldız- --..--·---~ 
~ gaıib gelm~ir. ıannı bır araya toı>ıama~a muvaffak Yeni bir Nick Carter filmi George Bankroft R. K. O. 
ll Yoğlu Halkevı: olan Amerikan film kumpanyalan bu 

~tnaydarpn"a. ı5.ıo- n-ı5- ıs-ıılhusu.sta da büyük bir titizlik göst~r- hazır:amyor film kuırp1nyasma g'rdi 
~In n bul Llsesi takımını mdlüb et_ mektedirler. 

Gir. Seçtikleri artistierin istidad, yüz gtl- Metro Goldwyn Mayer film kum - Amerikanın en bfiyül: tam kumpan-
~ll~latasnray takımı, 15-6 - 15-8 relli~i. çeviklik kadar tah.sili ne de a- panyası, meşhur Nick Carter rabıta yalanndan biri olan R. K. O meşhur 

atı yenmi§tlr. ~kadar olurlar. Büyük muvnffakiyet- fılm.i serisinden olmak üzere yeni ve san'at'kll.r George Bankraft ile bir mu-

*** 

V e minelgaraib 

Aşağıdaki satır ları bir gazete d en 
aynen aldım: 

«Buz bulunamaması yüzünden 
balık ihracatı yapılamıyor., 

Daha a~ağıdaki satırları da gene 
bir gazeteden aldım: 

«İıotanbul balıkçılannın ihracat 
yapabilmelerini temi:1 için kendile
rine kafi miktarda buz ı.·erilecek-

tir. ıı 
- Bu iki yazıdan hangisi 

hangisi sonra çıkmıştJr) 
Diye sorsam, derhal: 
-Tabii birincisi evvel. 

evvel 

Diyeceksiniz.. fakat hata edersi
niz. İkincisini birkaç gün evvt-1 oku
muştum. Birincisini de daha dün o
kudum. 

- Ve minnelRaraib. 
Diyorsunuz. Hakkınız var. 

de bu garebete şaştım kaldım. 

* Gene balıkçılar 

Bir gazeteden: 

Ben 

«Balıkçılar, ağ yapacak pamuk 
ipliği bulmadıklarını Ticaret Müdür
lüğüne bildirmi lerdir. Jl 

Desenize, iqleri pamuk ipliğine 
bağlıyanlar çoğaldı da balıkçılar ağ 
yapmak için bile bulamıyorlar. 

* Peynir liatı 

Peynir fiatlannın bir kere daha 
tetkik edilmesi, toptan fiatın kırk 
beş kuruş olarak tesbit edilmesi ct-

rafında müzuk.ereler yapılmakta 
vesaire vesaire imiş.. 

Eski bir söz vardı: 
- Lafla peynir gemisi yürümez. 
O zamanda da acıba gene pey-

nir fiatlan tetk;k ediliyor, toptan fi
at tesbiti için müzakereler mi yapı
lıyordu? .. 

* Kaç tane? 

Bir havadisin son sat:rları: 
«Ceza kanununun 46 ıncı mad

de~ine göre suçlu l'brahimin, akli 
malıiliyeri salah kesbedinciye kadar 
akıl hastanelerinin birinde tedavisi 
yapılacaktır.» 

Bu satırlan okumadan evvel, biz
de ancak bir tek akıl hnstnnesi var
dır, sanıyordum. Meğer birkaç tane 
varmış ta ~mdiye kadar nedense 
haberim olmamış. 

* Tramvaylardaki izclihama 

kar§ı 

Tl:llmvaylarda izdihnmı azaltmak. 
için alınan yegane tedbirin ne oldu
ğunu öğrendik. 

İhtiyari durak yerlerinden on ye
disi kaldırılıyormuş. Mu .• akkak fay
dalı bir tedbir. Fakat kafi değil, 
ihtiynri ve mecburi duraklann hepsi 
kaldınlsa ve tramvaylar, hiçbir yer• 
de durmadan sefer yapsnlar, trnm
vaya binrnek mümkün olamıyacağı 
için izdiham tam:ı:nile önlenmiş o
lacaktır. 

r::J.,M.t JJuliUi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Çe tt b 3rli çam 1 Erken, m;ralay olan asker 

Resimde gör- ...-::::---- Alber L Me- ·-
düğüniiz, lstnn- yere bir Ameri- -~ ~:---;:::.. 
buldaki Cem- kalıdır. Er ola-
berlitaşı andıran 
çemberli sütun 
Kaliforniyada bu 
lunan bir c;nm 
nğacıdır. Cem
berler, ağaç he
nüz gençken on
dan zamk çıka
ran köylülerin 
seneden ııeneye 
yaptıkları çizikierden husule gelmi§-

•:ık ll inci piya
de alayına gir
ITh~. Ayni alay
da sırasite onba
şı, çavuç, baş-

ç.avuş, ikinci mül:izim, 'tnülil:r.im, 

yüzbaşı, binb~ı. knvmakam rütbe
lerine çıkmı~ ve nihayet miralay o

larak ayni alayın kumandanı tayin 

edilmi§tir. tir. ...... -.... ---·-··· ... ··------........ -·---·-·············-··-··-----............... 

Askeri mektebler boks leri ancak yük.cıek tahsilli bir san'at _ büyük bir film hazırlamaktadır. Bu tavelename akdeylemiştir. Mul:avele-
birincHikl'eri Ur, bir yıldız yaratabilir, derler... tilmin ismi henüz konmamıştır. namenin müddeti dört senedir. Bu Bu suali soran b.r genç erkektir. İnsan ömrü belki uzamadı, fakat o 

b;;;skert mekt.ebler arıısındaki bots Hergün bize bir çok güzel fılınler Eskisi gibi Nick Carter roın sanat- san'at.kA.r yeni kumpanyası hesabına Tahsilıni bıtırm~. hayatmı temın e _ ömrfin istifade edilebilecek kısmı art.. 
bak~~ilık1erl bugfln yapılacak miisa. yara~n bu sevtm~i yıldız dizisi arasın. kA.r Walter Pidgeon tarafından yapı- olarak pek yakında Little Men ~ında decek yola girmiş, kazanınaya başla- tı. Güneşin batması artık uyku zamn-

},f ardan sonra nlhayete erecekt.ir. ~n. yukse.k tahsilı olanıann başında lacaktır. büyük bir film çevirecektir. mış. şahsen küçük bir senete de ma- nınm geldi~lni göstermiyor, yeni bir 
"ttı açıara saat 16 da Beyo~lu Hal.ke- Irene Duune ne san'atkA.rlar kralı ün lik .. :fakat y~ı 23. hayatm başlangıcını ilfuı eden bir i. 
~devam edilecektir. va:ıını alan Gary Grant gelmektedir~ Bu san'atkA.rla birlikte filmde rol Yeni bir "Tarza n filmi Ailesi: şarett.ir. Betarlık zanumını, tecrübe 

Irene Duune, Amerikanın en m~ - yapacak olaruar gunlardır: Güzel san'atkflr Maureen '~·sullivan - Henüz çok gençsin, diyor. B.raz zamanını, pişme zamanını biraz da • 

Bir koyun çanı hur bir nümune lisesinden çıktıktan Yoyce Compt.on, Karen Verne'dir. dünyayı görmeli, biraz pişmell, biraz ha uzatabiliriz. 
• •• sonra senelerce konservatuarda ça _ Karen Verne çok güzcı ve genç bir ceçcnlerdc M 0 • M. film kumpanyasi- yuva kıyınetini anı.amahsın. Fakat kendi hesa.buna ben genç er. 

}'Uzunden arkadaşını lışmış ve parlak derecede bir diploma sinema yıldızıdır. Bu filmde flk rolü. le bir mukavelename imzalamllit.ır. Bu Bu itiraza delikanlının basit bir iti.. ke~in görüşünü kabul edece~im: 
•• •• •• alma~a muvaffak olmuştur. nü yapacaktır. mukavelenameye gör,e Maureen razı var: Hayat bir surprlz kutusudur. İçin • 
oldurmuş şt~ bile hergün, munt.azaman 4 Bu yeni yıldızın yakında büyUt bir o·sumvan büytik bir Tarzan filmi çe. ·- Mümkün, fakat seviyorum. Bu den neler çıkaca~ı bilinmez. Yarın es-

b=-bBir müddet evvel, Silenin Kum- saa ç ışmakt.n, ses ekzerslzlerini de 1 -hret.e ka ğ v.recekt.r. Bu san'atldir ayrıca: sevgi en büyük bir tecrübe kadar be. ki zamanlarda oldu~u gibi bugünlcr-
.. a k" tıpkı yemek, uyku gibi ihmal eyleme :! şo . vu.şaca ı muhakkak adde - ni pı·ş: ...... :c:.tir. Tnlihiınin müstesna bir de de b<r muammadır, gelecek nesıl • 

~iiJı oyünde bir koyun çanı yü - kt d H Lı dilmektedir cPride and Prejudice11 ve .Sporting um.., 
'd den bir cinayet jşlenmi~. Ahmed ~e e ır. aya nın bu kadar inUzam • . ' • , • • iki büyük fırsatı karşısındayım, bir genç kız ler için de öyle kalacaktır. 
tıı ı~da bir genç ayni köyden Meh - r;.d~ geçmekte oRl_u~unu gören ar - Ne son Ed:. ynm yenı fıhr.l Bloo<b acilannda film ha - şeklinde bana tebesSÜm eden bu fır- Tahsilini yapmışsın, üzerinde yürn.. 
lt~ T evfiğı bıçakJE. r •• ii eaddid yer a n arı, ona adıplomalı ve prog - zırlamaktadır. sntı kaçırırsam, bir daha mes'ud o - yecef;in yolu seçmiŞSin, kazanmaya 
n~en yaralıyarak öldünnüştü. ramlı yıldızıo lllkabını takmışlardır. Şehrimizde ve alelümum gösteri} - lamam. başlamışsın, ihtiyat servete de ma -

bi . un bu cinayetin duruşmasına O, nrkndaşl~rının kendisi ile utra.şma_ miş olan her yerde pek büyük bir mu- ( Jf liksin, bütün hayatın müddetince se. 
~q~ınci ağırcez:ı mahkemesirnJe baş- larını hoş gormektedir. Fırsat bulduk- vaffaklyet kazanmış olan Balalayka Qkuyucularlmlza Do~rusunu soylemek lazım gelirse veeetini sandıfıın genç kızı bulduk -
\ı.ı rtltştır. 1stintak kararnamesinin o- çn da~ onhrı hayat.ıannı ~anzlme, ça filminin baş san'atklin Nelson Eddy bu ailenin görüşü pek iyi müdatan e - tan sonra tereddüd ebnemekte seni 
,, ~'~nı asından eunrn ilc dt:sine mü - lL§lllnr:. .. davet eylemektedır. ( Serseriler arıısında uç gfin} isim- ı dilebilir. haklı bulurum. Eğer netice benim 
di:İat olunan katil, hakkındaki id - Gary Grant'a gelince: Bu sevimli meşhur snn'atkAr Jeanette Macdo - li röportaj serimlze ynnn insaniann çebuk evlenip, çabuk hükmüme kaldıysa snna şimdiden sa. 
k~r hiliifına cinayeti tevile kal - sanatkar hakild bir felsefe doktoru -ı nald ile birlikte Oç büyük film çevi - devam edeceğız lçocuk sahibi olup, çabuk ihtiyarla - adet temenni ederim. 

J.' ıııtır. dur. Devam eylemiş olduğu üniversi _ recektir. dıkları zamanlardan uzaktayız. TEYZE 

tıı~~at hadise ~hidlerinin clidenjl-
.... ı sırasında J,unlardan köy koru- eSon Posta-.nın edebi romıını: 45 
"""8U H·· . • f d 

- ulnsan ıztırablannın sebeble- nız bırakmak adet olduğunu biliriz. 
ri lıı Işte felsefe imtihanını verecek Nesrinciğim, şaka bir tarafa, Mezi
olan bir genç için mükemmel bir tez yet te ben de seni biraz üzuntüden 
mevzuul silkinmiş bir halde gordüğiimüzden 

Meşgul müsün anne) 
Hayır yavrum. Doktor anat 

altıda geleceğini söylemi~. Onu 
bekliyorum. 

ta}' useyın onnyet etra ın a ~ 
llrıı dikkat mahimntJ vermiştir: 

ı •-v .. ·~· .. ıta " • anın cereynn ettıgı gun 
k131~~olda oturuyordum. Kumbaba 
k

0
jUnde bir cimıyet olduğu kara -

~lı il telefonla bildirildi. Karakol 
tıit~nd.nnile birlikte vak'a yerine 

dilBurada Mehmc-d Tevfiğin cese -
'ı)~i t~r ılaştık. M~hmed T ev fiği 
lik

11 
oyden Ahmed udında bir de

~ıı~lının bıçnkla vurarak öldürdü-
~ ıe~ylediler. 

l>ıı 1 ktıl! sakl ındı~ı .-vinde yakalı -
~-~ cınayeti i ]ediği yere getirdik. 
·oıal[tul·· ~eJ• un ce'!t"dile karşılaşan katil 
~td a ke~~b;Ji. sonra da ( Meh -
'ırıd "f evfı~ bır koyun çan ı mesde
lltırıd" aramızda eıknn kavga so -
dt a bıçakl:a ben öldürdümiJ) de-

"ıı~orucu , Hiigevinden sonra diğer 
~·" !Jnhidlt>rı dinlenılmiş, onlnr Ja 
._~~~ etrafında bildiklerini ayni 

ll aöylemiRierdir. 
idl_erin 

- Nesrinin içini sıkıyorsun Me- ye Selimin artık tehlike~i allatmış Genç kadın annesinin yanına o

turdu. 
As~ lo 

Oynonmoz! ziyet. olmasından dolayı çok mes'uduz. 
- Sahi nın Eğer hakikaten Seni çok sevdiğinıiz.i bilirsin. Sen de - Beraber bekli)elim. Acaba 

yoruyorsam hemen bizi kapı dışa n bazı bazı bu iki arkadaşını hatıtla. sana ne söyliyecek? Du ha diin ona 

N ki d 
et Nesrin. Biliyorsun ya ben şarkı Sacidenin sözlerini Meziyet te hastanede rasladım, bana seni ziya-

K 
a C en : Muaz.z.ez. T ahs:n B erkand söylemediğim zamanlar böyle saç- tasdik etti: • rete geleceğinden bahsetmedi. 

- ocam 1 Bu kelimeyi telaffuz d ük ten sonra büsbütün yıldım. E- ma sapan seyler konuşurum. - Biz.i unutma Nesrindğim. '- h f 1 · · - Belki de doğrudan doğruya 
e.tme& sana tu a ~e mıyor mu Nes- ğer hayatına Selim girmemiş olsay- - Filhnkikn sizden gitmenizi ri- Genç kızların bu rözlerine Nesrin nn? d b h h d -· b . d teb-··u"m cdi ... ·ordu amma onun ıır- kendisini alakadar eden bir şey hak. 

ı sen ugün r nt ve müsteri o- ca e ceegım amma enı yor uğnuz .... ~ J kında konuşacak. Maliım ya, bi7Jm 
- Hayır. lacaktın ve biz de burndn, çay ma- için değil, bilukis sizinle beraberken tık sabırsızlandığı, valnız k.:ılmak 've doktorumuz hayır işlerile pek meş-
- Bana öyle geliyor ki bu k eli- sasının etrniında suratımız aı.ık lü· biraz kendi:ni unuttum: fakat anne- düşünmek istediği yüzünun mono-

m ı'nsanı b'ı kar "h•: 1 t ı 1 ' 1 k ' 1 d b 1 d ·· 1 · • d 1 ı- d gul olur: hatta ,~ocuk E.sirneme Ku-e_ . r .. yaj:t ı uyar a ıyor. zumsuz aü...z er söy iyt:ce yerde çnl- me saat a u a irisı ge ecek demiş- sın an, goz ennın a gm ıgıYJ an ..,.. "' "-- t b 1 ek Sa d 1 M · b rum u reislig~ ini kabul et mi~. Ihtimal 
uogrusunu ııı ersen ence ev enm gı çalıp oda yı n~ıı· e ve ahenk içine tim ya, işte ben de o misafiri gör- belli idi. ci e i.e eZlyet unu gençliğin sonudur. Hele bi~ kadın boğacaktık. rnek ~tiyorum. anladıkları için hemen merdivenler- benim de onunla birlikt~ çalışmamı 
için büsbütün yeni bir havat, üzün- - Ne kadar çocuksun M eziyet 1 - O halde biz gidelim Nesrin. den asa ğı inıp itittiler. lkiııi. de nıü- teklif edecek. 
tüler, mes'uliyetlerle dolu bir ha· Insan mukadderata karŞl gelebilir Lakin seni tekrar görecr.ğit. de~il teessirdiler. - Öyle olsa bonn söylerdi. 
yat ... Genç kızlık başkadır, b:ıhnr mi? mi? Eskisi gibi kapını bize açıyor Yalnız kaldı~ı zaman Nesrin bir - Senin bu sırnda pek meegul 
gibi, çkek ~ibi göze v~ ruha neş"e - Mukadderntl Sen buna innnı- ~e herhangi saatte istersek seni gör- iki dakika olduğu yerde durdu, mü- olduğunu biliyor ... Bugün ne oldu} 
verir. Ne ~airane konuşuyorum de- yor musun? De::ıce herkes huyatını ı meğe gelmemiz~ izin veriyorsun de- him bir şey dü ünüyor, ıırosıro ka!!- Selimi görebildin mn 
ğil mi? ve istikbalini kendi elilc hazırlar. ğil mi? larını çatıyor, tımaklannı tetkik e- - Hep ayni hika}'t .. · Hnstaba-
-Hayır, hodbince sözler söylü- _Doğru; fakat bazan bu hnı.ır- -Tabii ... Ancak bdh pek evde diyormuş gibi ellerine dikkatle ba- kıcı izinli imiş; buna ehemmiyet 

ve mes'uliyetten lıklar kar ebnc:z de kısmette ne var- oturmuyonıın. S lim hastaneden kıyordu. Biraz sonra basını kaldır- vermeden ve içerive haber verme--
sa o olur. çıktıktan sonrn da... dı, dnlgın gözlerle dTafınn baku ve den kapıyı yavn çn açıp odnyn gir-

~~~~T~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~J~~~.~~~~~~:o;d;am~na~d:o~ğ~-j~d:i~~Sellim uyuyordu 

ar, 
' 
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1 ( em e eri ) :.;ı:,era: 
~n------------------~~~~~~~~~~~~~---~ ~~&ı~~~> 'W rz• ca mu .. k em Kahramanlık yalnız vazife öde- (Ba.ştarab 2 nd sayfad:ı) ı vardır. Bu lisam öğrenl"nler on1•" 

1 

meklc knznnılmaz. • Kahraman lık, pek zor tclakki eden yanlış bir ze- beliemek mecburiyctindedir. 
ancak insanın maddi ve mnncvi ta- h~b vardır. Onu zor zanncttiren bu- Arnbendan hiç bahse k'alkı ınıı· • k ı kat ve istitaatlannın çok üstünde gun_e kadar ~~idelerinin muvafık bir malı. Bu lisanda cemı' teşkilmin zor• 

Nümune bir köy 
mektebinin inşaatı 

tamamlandı 
ır Şe ı• e kurnluyor tecelli edebilir. Bizim gazetecilerin §ekilde tesbıtine imklin bulunanın- luklarım, türlü türlü çeşidlerinı tah· 

hergün herkese bin defn ithaf et- ması ve bunun yam başında da nrab sil çağında bu lisan ile uğru~nl't 
rnekten ç.ekinmedikleri kahrnm:mlık ve fars kaidelerine bağlılığı olmuş- bilirler; yalnız tııhsil çağının hatır•• 
mertebesine hakikaten varmak için t~r, Bu ikinci kayıddan kurtulup ta larile değil, hatta ömürlcriııı yazıcı-

Şehir daha şimdiden marnur bir manzara azmin, feclakft7Jığın, cür'et ve cesa • ~Tkç~ tamamile istiJc.JfiJ:yetine malik Jıkta, }isan 88VIlşlarındn geçirmiO ': 
Ceyhan (Hususi) - Ceçen rnek retin, meharetle de memzuç olarak, bır d.ıl. olunca birinci mü~kül, yani lan bugünün yaşlılan bilr i.alemlerı· 

taburnda Ceyhan maarif fattliye - arzetmiye başladı, birçok yeni binalar' yeni son ölçüleri dışında harikalar isle - kendısıne aid olan ke.ido kısmı pek ne, dillerine dola~n arızniarin hef 
tindon ve köylerdeki mekteb ill§lla- mek ltızımdır. Bu sebeble bi.zoe, Al- kolaylıkla hnlledilmi~ olacaktır. zaman irkilip dururlar. 
tındım bahse~ ve Büyük • yollar ve bulvarlar yapıldı manlar bilhassa İngilterenin istila . Türkçe isirolerin en güzel huau- Türkçenin bu ler ''e lar ecl•tı mangıt köyü mektebinin böl- sına hazırlık olmak üzere Ingiliz u- siyetlerinden biri onlarda, yani ke- isimlere lahik olan cemi' edatı ol-
gede örnek bir mekteb o- çak kuvvetlerini altetmek gayesi • limelerin kendilerinde bir cinsiyet maktan başka gene o vazife ile ı•: 
larak ikmali ıçın az.ami gayret le Londraya ve İnglitereye semadan farkı olmamnsıdır, mn""ı ne o- mirlerde ve fii11erde de kendisini 
ve emek sarfedil~ktc olduğunu hergftn ve her gece vüzlerce ton lursa olsun onlar ne nıut ıınestir ne gösterir. yazmıftlm. tahn'b ve yangın bombalan yağdır- müzekkerdir. $u halde genre ;.ani Zamirin iiçüncü şahıs cem·inde 

İşte geçen Pazar günü bu köy mıya başlıyalıdanberi, İngiliz ve im- keyfiyet, cinsiyet daha açık bir (onlar) dır, hatta birinci ve ikirıcl 
ınektebinin aç.ılıv törenim yaptık. paratorluk uçakçılannm ynphklan ta'bir ile erkeklik dişilik olmayınca Ş~~ts cemile~n~?:. bizler, sizler ola· 
Kazndan kaymakam, maa:if me _ feY'It\l k· topyekun bülbası kahraman • kendiliğinden, mutabakat kaideleri- bılır. B~. son ıkısınkt m1 .. esela fr1ansızc•: 
mutu ve ona yakın bay n ve bay ı tan ibarettir. ne de bir tatbik: mecburivcti yoktur. ~n tercume etme azım ge ırse ~~~ öğretmen kanlesi ve Büyükmangıt Bu, 'böyle olmakin beraber ve Ara'beaya bakiye kalan merbutivet- !ıbn: nouıı au!r~, vou! autres clıye 
·öyü halkı mektebin açılış törenİn- Büyük Britanyanın kurtuluşunda ve ten bahsedilmeyince bu zemiııdo ıfade. et~ek .. C:?g~~ olur. .. 
de hazır bulundular. hatta bu~ün Akdenizde, Arnavud- türkçede hiçbir zorluk kalmamış 0 _ F'iıllenn uçuncu şahıslnrı cem ı~ 

MeTasime minimin imektebli tn- lukta ve Afrikada Ingilterenin haTb luyor. de de gene bu cemi' edntını görU' 
Lb 

1 

. 

1 

d 1 inisiyativini tekrnr ele almasında Kemmı'yet yan'ı teklr'k ahud rüz: ge~rler, gelecekler ... 

ır e erın sö.1 e iği stiklul mar!ı ile f Y H -bıı) rak çekilerek ba•landı. Kayma _ ngiliz hava kuvvetlerinin birnici çokluk itibarile de türk . . 1 atta bazan bu.nlar edatlara ,e .. derecede rol oynarnalanna ve oy- d'' h' b' . çe mm er zarflara, hallere bıle R"lip l'klene-
k mımız haZJruna pek özlu bır nu- Ic 1._ lu 1 unyamn ıç ır lısnnındn mevcud bT 1 • b k ı· 1 '..ttY' 
tuk soyliyerek cıhııyırlı olsun ı de _ nama ta ou nmalannil rağmen n- olmıyan bir 'mt' l"k • C k ı ır er, o zaman u e ıme er ı 

Y

JP kordelayı kes•:. giliz donanmasının gerek Büvük luk ifade et 
1 kı~a?.a hflf ·.tı!. l 

0

d- makamında kullanılmıştır denir. Bif 
.., Britanyanın ve gerek Ingiliz im"pa- me· ıçın a ısım er e misal· 

Jki seııe gibi kıaa bir müddet zar- lu" ".:ı f h f ler saki\ isimlerde lar ılôvesile cemi E.k • t " ü k:.l •,.i"· rator gunun muaa aa ve mu a a- yapılmı~ olu 
0 

« sen}·e uzere ç n u "r. nı .. 
f nda ve ta,ı, kumu, kircci kiimilc:n zasında ha~ rolü elinde tuttuğu mu- . y 1', lere kafi bir cevah te~Skil edl"m~""L·' 
ko lü tımafınd n ternin olunmak E:.rzi'n.eaıua. hnkkalttrr. Carb lısanlarıodnn mesela al- Halid Ziya u,aklıf11 
f rtıle 4000 lira. pımı ea.rfedilerek ~:ımtz y:a.pt.f!\.._~ yeni tehl'hl kurum a 1:'!!. b k ı. d l mancada bu cemi' hlnin ne kan•ık hakkıad aa.ııat alırk "4!>er u uvvetlı onanma o - Id ., • r.ıeydana getirilen bu k5y mektt:bi- a en masaydr, İngiü:r: uçakçılannın kah • 

0 
uguna, hele fraııstZcada türlü ia- ZAYİ - 341 senesinde Erzurum et• 

nin odalan birer birer gujlrnitı ve Enlncan (H~} - Bundan blr,kildir. Önde yötselen losml nntre ve ramımlıklanna rağmen Ingiltere. tisnnlarile ne dolaşrk knidelere u~ kek liseSi okulundan aldı~ım tasdık' 
kaymalcam tnrafındon talebdere sene enel tabiatın kortunç bir .sar - memurLıı daire::ıidlr. Satdaki kadın, Fransanın ~imal sahilleri işgal edil- durolduğuna vakıf olanlar türk~e- namemi zayi ett~imden ikinci bir t.,.. 
bazı sualler sorulmuştur. Mekteb, sıniısına utrıynrak bir anda göküp erkek dabiliye, soldaki gene ltndın, dikten sonra, Alman istil8sından nin bu kolaylığına hayrnn olm:lı- dikname nlacnğımdıın zıyna ıığrıı,_ıa 
biri mua.llim odası olmak üzere giden ~k.i Erzineanıı. mukabil bugtln' erkek harlciye k<ı~uşlar.tdtr. Arkadnn kurtulamazdı. Bu sebeb le, Bi.iyük dırlnr. Carb lisanlarında meııeJa tasdiknamenin hUkmü olmadı~ını i16' 
.dört odalıdır. yepyenı bır Enincan kurulmnktadır. sa~~akl pavyon hastane girme ve Britanyayı 1940 yılında muhtol..i>ak italyanca kabilinden cemi' teşkili .ederim. 

Moktebin sıralan k&milı.-n yeni Inşaat re~orunu kıran btr hı~ ve bir tecrıd odnoların~ yerle§me kuı~ıdır. bir istiladan kurtaran başlıca kuv- muntazam addedileninde bile bu Tokad: P. T. T. memurtı 
Ye keza tedri.s aletleri de miked - gayretle müstakbel z:ulf Ert,neanın Ar~asında amclıyathane,_ ~a~erıyo - vet lngiliE donanmnsı olm•ıştur de- dereec sndelik yoktur. $ark Iisan- Yusuf Görgün 
dettir. Mel:tehin doğu arafatındaki btr par?ası -yapıl:ı'~tır. . lojthane ve eczahanesi goruıuı:. mekte bir hata yoktut; çünkü u - lannd'an faracada cemi' • un ve ha arsanın da istimliiki suretile rnekte-l Şlmdı tarlalar .ıç~~dekı beyaz çadır- B~ ~ pavyon çok gtizel koridorlar- nutmamalıdır ki, İngiliz donnnması ile yapılmak suretile ikiye ayrılır. ,.. S İ R K E C 1 .... 
bin avlusuna ilave edileceği muta _ lıır hayatı devresını ıltmııl edenler hü- la bır.birlcrine bağlanmıştır. ı Manş denizini a~cak ' lk Al · Cene garb li!oanlarından sarfi en sa~ 1 1 
aavverdir. Bu köyün r,nlı,.kan mu h- kümetimizin büyük gayret.ıerile YÜ - Soldaki bnlvarı takib ederken solda 1 tila dalgaııını menetm~kt :nk:ı= de sayılan fakat telaffuzu en zor o- Salkımsöğüt Demirleapı 
tan Selim Seven ve diğe: arkadaş- cude getirilen evlerde neş'eli bir ha- çatıları yükselmiŞ me~urln npartı - sa bile/ bundan sonraki e .:!ımteleri lan ingilizcede cemi' alamen ismin HAL.IL SEZE~ 
ları ile kadir,inas köy halkını can - yata ~av~uşlardı:,. . . ~.anları bu mahallenill son siste~ kat'i surette akamete uğratacnk sonu~ yalnız okunan bir s koymak-~ 
dan tebrik ederiz. Yenı Emncanı gorebilmek iÇın ls- d~kfmlan ve bunlo.Tm arkasında bU. mü~et vasıta gene 0 olacaktı. Çün- tan ıbnret olmakl:ı b"raber birçok 1 ia.oıyondan inen bir ~leu en eVTel yuk caddelerle ve soknklarla aynlmııt kü İngilterenin cenub sahillerine isimler vardır ki onlarda kendilr:ri- Karyola fabrikasındaki 

Babaeski Halkevin"ın muvakka.t şehrin met.halinden büyük Kızılay pavyonlan, mevcuttur. çskmıya muvaffak olduğu farzolu- ne mahsus hususi bir cemi' şekli '- sergiyi ziyaret ediniz. 
bir Lııt.izamla yerterini alan kamyon, Meydandan ba§lıyan bulvar bu bl- nan hirinci istila dalgasının bir iki n- 1 • • ~ faa~iyeli tayton ve yük arabalannı görerek naları ikiye ayırıyor. Bulvann orta ci ve bit üçüncü ihraç hamtesile li~~lenn~ maruz ,olmnktan başka, z.at anavatanın muhafazası için u ' ı;oldn Şefk&t oea~ı Kızılay hastane.!i, ı kısmında çamaşı:rhane, hamam yapı- beslenemediği takdirde nıukabil g~dış gelış 250~ Km. ye yakın fuzuli çakla harb gemisine bu derece faıla 

Baba~ki, (Husuat) - 1 Kanun- sağdn iktisad davasını önlemek için Jacnktır. Gene bunun üzerinde temiZ taaTTUz!a denize atılmak ihtimali bır mesafe .~~.t ına m~bur bulun - ihtiyacı varken, büyük bir donarı ' 
Cia n itibarel'\, Halkevinde Dr. Fe- belediye tarafmda n yaptınlmakta.l.sulan akan ~eler görUlUr. Bir nok kuvvetle meveuddu. O halde 1 ngi- dukl~nru .duşunmek k~fayet • ed _er. m ayı, büyük bir orduyu ve bii ' 
ridun Kutel tarafından fransızca öğ- olan buyük buğday pıı.ztı.rı binasını tasında kocaman bir ilkokul: Kızılay li:z: donanmasının, Büvük Britanya- Ay~ .deruzaltıları, İngılterenın şı - yük bir hava kuvvetini ayırarak bull 
retme derslerine başlanmı~tır, bu bırakarak eski Trabzon çogesine ve bu okulu. Yanında muallimlerin evleri ve nın 1940 yılında istiladan kurtul • malını dol":~rak .. ~.tlns . Okyanu~u- ları Akdeniz havzasına tahsis etf11t" 
kurs üç ay kadar devam edecek, ve gtinkü hükümet caddesine girer. ~ po~is, belediye inzibat.ıarının daireleri. maet bahsinde baş rolü oynadığı n~ .çıkmak ıçın,. butun $ımnl dem: sine taaccüb etmemelidir. 
ç.ok faydalı olacaktır. Daha bidnye- Bu cadde üzerinde tahta çebrelerı1e lite bu kül yeni §ehrin bir mııhallc. muhakkaktır zıru cenulxlan şımale geçmek ve ın· Fakat her ~ey gösteri • 
..: d f · .. d 1 ba•ka bir hayatın m\lsiacel tedb;rleri sldir. Beled.Jye meclisi verd&.,i bir kn • İng.ı'liz do~anma••nın dı'g .. er ehAm- di·'· .~e ge.liş dört bi.n Km. gibi pek yor ki istıkbnlde İngiltere ' 
... n en ransızca ogretme "T8 erine ..... ;>O ... b ·-k b f b h d k 1 00 e yakın öğrenici knvdedilmi'ltir. davıısım yaşatan ve ~inde hiikOmet rarla bu bedii parçaya güzel de bir m iyettı büyük rolü, lnıı:iliz impara- U)' u ır m~a .eyı ~~ u e ~tet: yi yalnız kudretli bir do ' 

Namale Kemnl ihtifali daireleri yerleş-Urilen barakalar sı mn. isim verın!.şt&r. cKıaılay mahallesi... torluğunun başını ve dimnğıııı teş- :nekAİecbu~ye~nd1 e1 ıdıle:· •. $ımdı nanma mahfuz ve nıasun bulunddı-:; 
. .. .. mış ve boyanmış loyafetıerae kışlık BulTannil da cKızılay bulvanD de • kil eden Bi.iyiik J3ritanyanın, impa- ıse, man .oe~ıza h an b~tun ° u- rama.z. Bunun yanında kudretli 11' 

Ev~elkı gece buyuk vatanperver kiSveslne bürilnm~ heybetile gözlere miştir. ratorlulım diğer kı~ımlarile irtibıı - zun ve tehlıkelı mesafel.:n beyhude hava arınadasile kuvvetli ''e ;vi t#' 
'': ş~.ır Nam ık. Ke.malin 100 yıl dÖ- 1 çarpar. tını muhafaza ve temin etmesidir. In geç~~ ~erde Ma:'ş denizinin c:enub limli bir anav!ltan ordusuna da ilr' 
numu Halke'? .salonunda maaıif Bu caddenin ortasından it,lbnren A1anada ppzar gUn'eri giliz imparatorluğu diinyanın beş ~hillerı ı~e Brest te~ hareket .. erl_er tiyacı vardır. Ingiltere eğer b• 
memuru Sevındık tarafı?dan rner- inhisarlıır dairesinin yeni pavyoruarı. ktt'asile hemen bütün denizlerine etn:ez do~rudan dogruya lnı:,ılız .•t- harbden senro mevcudiyetini ınu .. 
lıu~un b.aya.!• ve ~erlerı halekında vilAyet tarahneian oehlr klftbü otaTak spor hareketleri yayılı bulunduğu için Ingiliz donan- h?:l~~ V~ ıhracat yollarının m:enne hafaz.a etmek isterse Büyük l-{arb .. 
verılen bır sovlev rle kutlulanmıştır. yaptırılarak Halkevimize verilen miL Adana (Huııusi) - Şehir stad- masının bu vazifesi haddi zatında du~uverıyorlat. den sonra olduğu gibi kendini r• .. 

Spor iıleri tevaZi bina, me§hur (Alibey) ıotanta. yomu Pazar günii büyUk bir spor feWcaladc genit. muğlôk ve güç ol- Bu ~be~1:, ~ran~nın !}imal v~ hata değil. çalısmaya ''ermek rrıeC" 
Babae.ki Halbpo' klübünün ;1- sı, eezahane, dio<l mnayenehon.,., ha•d<etine oahne oldu. DenHehm• dui!u ka<la• havati bi• ehemmiy<ti ?.-" oahol~e'!'"" .,galol~ h~••la..daln buriyerl..Jedi•. fngHte«nin ad• ';/j ~·" .ü~e~ne Halke.i •po• knho faa- pastacı dilkkll.ru, dohc sonra bllyftk ki, otadyom bui(Üne kada• Pam d• haizdi•. Çünkü lngili>. donanma- ""le~den ""fade. ed~loben Alman ma" onun havadan ı.hn'b ve i"' 

!<>:''"!' brr müddet oekteye uii••tm•o lhr Idealle yapiortlan lEnincan pal.,) günkü gibi kalabalok olmamoştu. " bu vazifeyi yapamadoih •ün Bü- deruzaltolan,, ~n hucumhotlan .~• olunmaoma m&ni doiiildi•. Bu •• • Jclı ~ımdi iııe milli tı.kım serbest gÜ- batanlara uvtc vererek geçilir. Öğleden evvel Milli Mensucat vük Britanyanın dışarı ile alakası ~orsan gemıler.• daha .f~zla lngılız beble valnız kuvv~tli bir donanrrı_.. 
1'esdlr!rden Doğanın eık• çalıştırma- Caddenln nihayetinde ise, ı;Uzel bir fahri~sı Cençlik klübü futbol takı- kesilerek hem yiyeceksiz ve mevad- tıcaret ve nakl~~e gem~~ betırmıya nın gölgesinde kendini emin saY• ' 
S.n ile memleketimizde güreşçilik maarif eseri olarak uzanan be~ ders- mı ile Seyhan Cençlik klübü futbol dı ioticiaiyesi7. kalır, hem de irtibat başla-dılar. lngılız gemısı batırnıl\k "'az. 
ht-vesi haşlamı~tır. Kaııı:ıb'a Ştençle- haneli .tnönii okulu• bunun tar~m- takımı arasında maç yapılıııı" ve hatlan ve damarları k~il'!"Ceği için hususur_uJa Alman uçakla~~ da, Fran 
rinden meraklı ve ~üreşe elverişli- da belediyenan itfaiye garajı ve tanzi. neticeyi 7-0 Milli Mensucat trıkımı ln~iliz inıoamtorluğu dağılır. O hnl- b8~.nı:ı'-~~m~fl dvel baedtı uçak usl1~nnden 
I . .. ud . d'"' k 1 f fat binası görülür kazanmıştır. de İngiliz donanmasının Jn~ltere uyu"' :ıetı a e er erek faa ıyet ve 1 
~~ıntl ~c de getır rgı -~a ıdm' lar aEa- Okulun bıra~t.a: ..n at .... ftft G" 1 . . b" ük' 1 '- baLımından rolu" ve _ı_em'mı'yetı' ta- teelrlerini artbrmışlardır. Bütün 

n. Emir Ertd~ 

RADYO J 
n,re enne evam etmer.te ır er V ,.. ·ı.&• ıuy.., sa.ur.<>ı içine ureş er ıçın tıy a iuı;a gÖtı - K. en b 1 1 ·ı· kl' • k ('} salonurıda D .. ·.b . .,: E yerleşın._, tribünlerlle büyük bir spor teren hal!t futbol aahası içine gir • "',......,jJ,.. havatidir. u!' ~r, ng.ı ız na ıye genu a ı e -oganın t~rti ettlgı v miş olduklarından Toro'! Genelik L-·r d . b b" .. k lenrun denızden ve havadan muha-
ealonundaki ovunlar me ı_l t •-·b meydanı. ~ı ız onanınası ıote u uyu • f • . . k .. 1 ti' • 1 raK n uı kliibü ile Ziraat Lisesi futbol ekip - ' h ( 1" 'f d hilh ansı ~nt pe guç ~ rmış ve n-
edilmektedir. Pazar günü komutan, Zemini tesviye edilmiş ve etrafı tel- 1 • d ki ~e aya ı _rl~bun ldı aksıto 11

' •• nsl~ka giliz donanmasil e hava kuvvetleri -

k 
• 

1 1 
k t ~rı arasın a • maça devnın edile - r ransa mag u o u an ve us te 1 • .. , aıı ~r ve halkın se

3
mci olarak bu- cr e apa ılmış futbol, voleybol ağ- memi~tir. İtalya harbe girdikten tı h" "k nın gayret ve fedakarlıklarını bır kat 

lunduğu llerbest gÜreşler ara•ıncJa larlle örülmüş lbu meydan gençlifln Bilahare gi.ire:tlere ba~lnnmıştır. güçlüklere maruz kalmı;~;~ Ç~~kü daha arttırmalann~ ~i.izum~u kılmış
Kenan Bulea ile Doğanın grt-ko ro- ruhuna yükselme duyguhı.rı viidedi - Bölgemizin t;mınmı~ gene pehlh:a • F'ranaanın şamil ve doğu sahilleri Al tı;. Fak~t bu da .kafı ~elmı)erek In-
men "r leri aliika 'l seyredil- yOT. nı Süle}"'man Dişiçüriik Dinarlı fs - manların eline geçmis ve bilhassa mlt~~enın Amerıkadan, ~tlas ve 

. . gu eş 1 e Bundan sonra yeni şehre uln~ak mail ile berabo:re kalmıs Vr! bo''lge _ .. k I B ı· b 1 Pıt!lıfık Okvanuslannda bırçok a -
mıştır. ·ç·n a adakl b,. .. , x. '· •ftt k h mu emme rest ımanının u un - d 1 .. 1 • k' 1 k k b'l' 

1 1 r ~UcU " 8 "" me za - miz şampiyonu Tiirkiye ikincisi a~ır duğu Bretagne yanmadası Alman a ım ~e us erı ıra ama mu .rı. ı 
1 

meti kalır. i':klet Hanefi 7.anapalı da l 1 daki- denizaltı gemilerine pek müsaid bir olmak u:r:ere, altmıs kadar tomk!o • 
Kony:ı C. H. P. Kongresi Bu mamure hizasına gellndi~ı za - kada Hab~ şampiyonu Kasım Tnf- üs teşkil etmiıtir. Bunun ne derece bot alma~ına ve Norveç, Be.lçıka. 

man ınsan iki yol karşısında bulunur. farh·i tuşla vennıiııtir. büyü\: bir ehemmiyeti lıaiz oldu _ Hola.,nd.a,, Fk-ıra1n1 !!Iz ve Yuna .. n tıcarAet 
Konya <Husust) - Konya C. H. P. Bunlar müstakbel şehrin bulvarl"rı - -

t 

.. Avrupa ikinci'i Polonvah Valo - gu" nu anlamak ;...· d h I Al- ~emı ennı ı anmasına ttıgmt-n -
ongresi yeni sinema binasında ya - drr. Bu yollardan saıo:.dakl yUz yata'" . . ... ın, a a t:ıvve 'k 'd 60 ·ı . ıl t 

6 
.... ~vski ilc Moll:ı. Mehm~d arasında man denizaltılannın Atlas denizine mr:rı aya yenı en sı ep ın~sını 

P mış ır. Kongre devam e•mekte, lık bedit ve ıısrl hastaneye solda .. ,· •ftft f • · • h" 1 1 h' 
1 

,.. ı= pro esyonel usulile cereyan ~en gü açılabilmek mak88dile Wilhelmsha- sıpan~ etmesıne 7arurd aııı o -
lnU ;m mese eler üzerinde kararlar

1 
refah yuvalarına gider. d M 11 "1 h d 1 p Elh I l ·ı· d 

,.
e a kted' r~te e o a ı~ e me tuşa o - fenden kalkarak $imal denizinin ce- muştur. ası ngı ız onanması-
r me ır. Hastane, beş pavyondan müt ...... k _ ı 1 1 b 1 h k 1 · · b'' " """1" onya ıya ;ta i ~e mi,tir. nubile Mans d~ni:rini ~eçmek teh- nın ve ava uvvet erının utun 

faalivetlerine ra~men, Ingilterenin 

Son D".tanın macera romanı: 75 

Nakk.. ..et Safa 
Bır taraftan söylenilenleri ceb yaralc. toförü tasdik cdı:ıken. bir ta-

edtt>rine not eden Vilfort: raftan da önüı..de durduldan bina-
- Ala .. timdi hele bir şu evi gö~ nın kapısındaki tabelfılar. gözden 

re! im. • • ' ·cçiriyordu. Bu binada birçok mü-
Dedi. Baronun tak•isi Abultir l ·~- 1 'd 1 d ~e er, şın;et er, ı are er var ı. 

mahallesinde 102 numaralı binanın Bir tabeliya gözü takıldı: (•:-.ftah
enünde duruncnyn kadar iki•i de bir re:m ajans». Sonra altındil izahatı: 

te~ l.onuşmadılar. Zaten ltonuşacak Ticarete aid ve muhtelif mnlümat ... 
ta bır teY kalmamıştı. Polis hafiyesi, içinden 'acayiblı> 

$oför. büyücek ve siyah bir bina dedi ve kendi kendine: 
.,Ostererek: - Yahu, bu beyaz ten li ve ya,lı 

-- fste Tourpied bu binadan çık- adam da bizim Mntyo Boisson usta 
b. Valiahi dü.mıdükçe bu herilin o olmasın) .. 
elduğuna ~phem kalmıyor. Cördü- Vilfort bu usta Matyoyu çoktan 
Itim adam, gazetelerde roeınini gör- tanırdı. Bir nmanlar notMlik ede
~R-üm maktulün tA lceAdis: diyece- cek iken bazı münasebetaiz aLvalin-

• . O kadar benz8Yi4 olur mu) den. auÜ•timallerinden dolayı atıl-..._ __ .... _ .... 

gizli malumat veriyor, takibat y&pı
yor, gizli polis hizmeti görüyordu. 

Maamafih bazı meselelerd~ ve 
takiblerde bir MVi ihtısaa 'lllhibi ol
duğunu da söyliyenler vardı. Ka
nsının sadakatinden veya hıkının 
baska kadınlarla du.üp blktıiın
dan tüphelenen !tocalar veya maşu
kalar bu maluem ajanaa b"' vuru
yor, onun vasıtasile mal~mat .ahibi 
oluvorlar<Jı. 

Birçok meselelerde bu ajansın 
direktörü lekeknmit. jsmi m~hke
mdere dütmÜŞ. hattil mahkum bile 
olmul!t\1. 

Vjlfort bir anda Tourpied ile 
n ~ ·----··"1 doott olduklarına knnaat 
g~tirdi. Ru kanaat Adeta aldığı ma
ıu ... ,at ile tevııi\: edi\mi~ti. 

Fakat bu kanaatinin doğruluğu
nu gidip bizzat tahkik etmeyi bMka 
bir zamana hıraktı. Acele bir rande
vusu vardı. Soförü savdı ve Sanze
lizeve geldi . ., 

Ayni gün. saat üçe do~ru tele~ 
fonla, Monso sokaiiında M. Ange
ranCian b ir randevu i.stt-mC"ye karar 

yönün evde olmadığını. madam;n 
yalnız bulunduğunu söyledi vt- Vil
fortun talebi Üzerine mndam onu 
kabule hazır olduğunu bildirdi. 

Bur..dan virmi dakika sonra Vil
fort gayet lüks bir apartımMdan 
içeri giriyordu. Bir binanın ikinci 
kahndaki bu apartıman daha kapı
dan girerken iht1~amını belli edi
yordu. 

Bir oda hizmetçiei onu bir salona 
aldı ve polis hafiyesi bu salonefa 
yalnız kalınca duvardRki biiyük re
ııim üstadların&n tablolarını, pek 
kıymetli bibloları hayranlık içinde 
ııeyre koyuldu. 

Beabelli ki bu t\ngeran ailıosi ser
vet içinde, re(:ıh it;in,Je idi. Mııdam 
Angerau yirmi yed., yirmi sekiz yas
larında beyaz ve temiz yüzlü çok 
güzel bir kadındı. 

Saçlan kestane, göz.leri maddi 
renkte idi. 

Vilfort onun ya hastıı, vehud da 
çok yorgun 'llduğunu fark~tti. Cün
kü reng( pek soluktu ve khoikleri-

oR k live ve ticaret 5!'r!mi znviatı bü
vii'ktür ve 2ittikçe daha vahim ol-
mak istidadını hai7dir. Fakat m~"l
huı: tehlikel~r. ln~iliz donr~nma•i1e, 
hava 1c:uvvetlr:rinin .Jalondaıı al8ka 
ve himavderi ve Am,.riknnm var -
dımları ~ave,.inrl,. t,.liafi nlunamıya
.-ıı\. hir halde de~ildir. 

İnr:iliz donanma<ıı, hir ""ndan a
nrıvatanı bir i~tilı; ihtimalini" kı.r<~ı 
korumak ve diğ~r ciht-ttC"rı Biiviik 
nritanvanın fnı:riliı: imoarntorlu~u -
nun muhtelif kısımlarile olan rabı
talannı tecavüzlerden muhafaza e -
derek naklive gemi kafilelerine re
fakat etmek: gibi çok ehemmiyetli 
ve ~mullü işler görc:lükten bn•kıı. 
bilhMsa Fransanın çökmesi \'e lta I
van ın da muhorebeve girmesi il,. 
bir aralık oldukçla fuh güd .. ı:ıon 
Akdeniz hakimiyetini elil'den bırak 
mamı~tır. 

Akdeniz hakimiyeti Ingiliz impn
ratorlu~u bina~ının Üzerine kuruldu
ğu esaslı temellerden biridir. Bu im
paratorluk sarsılmadan lngiltıore 

CUMARTESi 2S fl2/ Jst0 • 
8: Satıt ayarı, 8.03: Ajans haber ~ 

leri. 8.18: Hııfif müzik (Pl.) 8.45;!: 
Ev kadınL 13.30: &ı.at ayarı. ıs,· 
Türkçe Plaklar. 13.50: Ajans ıuı.be~,: 
leri. 14 05: Türkçe Plfı.klar. 14.20: pr

ya.seticümhur Bandosu. 15': Hafif SI" 
lolar (Pl.l 15.30: Müzik: Ankartı pef' 
Jet Konservatuvarından nalden rıef ' 
riyaL. Riyaseticümhur Filarmonık Ol' 
kestrasının Konseri. 18: Saat n~ 
18.03: Radyo c az Orkestrası. ıs.~ 
Koşmalnr. 19: Konu~ma. 19.15: ıı~~ 
Türkülerinden Örnekler. 19.30: s.ı' 
nynrı, ve Ajans haberleri. 19.45: ~; 
sıl Heyeti. 20.15: Radyo oıııet _, 
20.45: Tek ve Müşterek şarkd,~ 
21.15: Kon~a. 21.30: Radyo SlP"'"" 
Orkestrası. 22.30: Sant ayarı, ~ 
haberleri, Borsa. 22.50: Konu.--
22.50: Çazband (Pl.) 

Ankara 

27/12/1941> açılış-ka.panı.ş 

ÇEKLER 

Açılll 

Londra ı Sterlln 
New-York 100 Dolar 
eenene ıoo İnıç. rr. 
Atina 100 Drahm1 
Sofya 100 Leva 
Mad.rıc1 100 P~eta 

Belgrad 100 Dınaı 
Yokohama ıoo Yen 
Sto'ıı:holm 100 loııvet Fr. 

~'".şbam ve 

Erganl 
Sıvas-Erzurum S 
Altın 



28 Birincikanun 

le 
(B:ıştararı 2 ncl yfada) ı edildi. 

kadar gidebildilerse de piyadeler İkinci ordu mıntakasında, Al-
bunlan takib edemediler. manlar dünkü muvaffakiyetlerini 

SON POSTA 

azete o uyucusu hü O efn 
karar m alkışlı or 

MONOLOG: 
Alman cebleri 1 3 Mayısta aynen genişletmek için mütemadi taanuz-

kaldılar ve 14 Mayısta bu cebler larda bulundular. Bunların netice- (Sa§ tarafı 1 inci sayfftda} niz, ynlnız siyasetle iş bitmiyor. Siya-
h.em büyüdüler ve hem de arttılnr. e.inde 55 inci tümen ikinci mevzie, e Belediye reis muavini sı haberleri her sabnh, öğle ve ak§arn Pazardan Pazara 

Anhce-Houx cebi, ~imRlde \Vor- 71 inci de çok zedelenerek Chjers Lutli Aksoy: radyomuzdan dn nlabiliyoruz. Rnd -
nnnt ve Annevoie'ye, cenubda da suyundan Möz nehri üzerinde c- Devamlı bir gazete okuyUC\lSU yo, hugün memleketimizde en ücra 
Dinantın 5 Km. garbında Onhaye- Beaumont"" nuldı. Bu suretle Ch i ers sıfatne, gazete sayfainnnın artmasını köylere kadar yayılmıştır. Şu hnlde, 
Ye kadar genişledi. Givet - Dinant suyu ile }\1euse araaındaki arazıyı memnuniyetle karşıladım. Bayfaların gazetelere başka vazifeler de dÜ§Ü -
arasından nehri geçen düşman tutan kıt alar havada, istinadsız artması hiç şüphesiz halk ve gazete- yor, demektir. Bir gazet~nin edebi, sıh 
Cochenee'ye kadar ilerledi. Al- kaldılar ve bu sebeble iki vadi ara- ler Için 'çok faydalıdır. Gazeteler ynl- hi, sınai ve zir'ni babislerl ihtiva et -
~~nlar. Meuse nehrini Givet ile Me- sı.ncJa ev:veld_.e~ .. ~a~~Tianmış arzani nız haber veren birer vnsıta d~il. il. me.si, iŞ hayatından, çocuk bakırnın -
~ereı;ı a~asında Mon~henne ve Nou- bır mevzıe so.~u~~ıld.uler. w • ml, içt imat makalelerile edebi, tnrihi d.an, kadından, mod:ıdnn ve daha 
tonvılle de de w geçtiler. Buradan 14 Ma>;s gunu, sımnl ?ogu ~;n~- te!rikalan, mizahl, iktısadl yazılarıle, birçok §Cylerden bahsetmesi lflzı:n. 
hareket eden agır muharebe araba- sız cephesı kumandanı elındekı ıhtı- h!kfi elerile her sınıf halkı tatmin e- Bu dn, nncak bol sayfa ile mümkun 
lan. nehrin S Km. garbındnki Tour- yatla:ı m~hare.b~ meydanl?r~na. gön- debi1~ek bir kültllr vasıtasıdır. 0 _ olabllir.:t 
neıı e kadar ilerlediler ve bur:ı<.tnı derdı. Dıger ıkı fırkavı, ıkıncı ve ı kuyucu sevd~i muharrirlerin ynzlları- (Anketimlze devam edeceğiz) 
akvam vakti i"gnl ettiler. Nihayet 

1 
dokuzuncu ordulann arasına sevke- h ş1 d lh 1 ted -- -

'"". .• •• 10 K b d k M"" A" h" 1 • •. nı ve o nn lt>• mevzu arı gnze e 
ıvıeneres ın m. kadar cenu un- ere oz ve l'!ne ne ır en uze- - ek . te B d - h . f Vı"'Ayet Pa"t•l mümess"l" .1 
da Flize'de ve biraz daha yukanda rindeki Flize ile Vouziers ara,.ında cor:n ıs r. u 11

• şup ~ız say a Cl • 1 n 1 
D ı · ı· d L • b" d h ·· d · k . d"l vaz.vetile allkadar bır keyfıvcttlr.ıı . • . • 
o~ e Me•mı e de Meuse nenn ır. se. attı ~ıcu e genrrn; .• ıste •. ı. •. / "l H kk B-l gazetecı.er şer fıne zıyafetı 

Rerılmişti. 2 mcı zırhlı turnAn de Mezıeıes ın smaı Q ı a tacı • " 
Meuze cenubnndaki Alman C' ebi- cenub banaında Si~ny I" Abbaye oğlu: Cümhuriyet Hnlk Partisi İstanbul Pazardan Pazara babam evde ka-

nin i hata edilerek mevziileştirilme!'i gönderilmiştir. Yedinci ordudan •- K~ıd yokluğundan doğabilecek mümessili Reşa d Mmaro~lu tarafın. lır ... Evde ıtalmasına kalsın, kalsın 
i.-in ikinci ve dokuzuncu ordular geri çekilerek son bir ihtivat ka de- zamretleri kabul ederim. Çünkü za- dan dün akşam Taksim gazino.sunda amma, bana da Pazarı zehir etmesin. 
Bar suyuna bazı piyad.- ve süvari mesi halinde geril ... rde, Oiııe ile rureti münakaşa etmek akıllı ndam. istanbul gazeteefieri şerefine bir ak- - Pazar nasıl zehir olur. 
fırkaları tahrik ettiler. Fakat Al- Sambre arasında lulunnn iki tümen ların işi de~ildir Fnka.t. ka~ıd var - şam yeme~i verilm~tir. Diyeceksiniz. Basbayn~ı zehir olur. 
manlar Bar suvunu Omicourd" da ge- Avesnes ile Cu ise" de yerleştirilmiş- k(>n, bulunab!lirken, türlü .şekillerde Bu yemekte İstanbul Vo.li ve Bele- Ta dına bakmıyan canıara ne mutlu. 
Çen zımlı kıt"alamıın 14 Mayısta lerdi. israr edilmekte iken ve bu israfın o - diye Reisi Lütfi Kırdar, bazı Parti Pazar benim de tatil günlim ... Sa
dokuzuncu ordunun sağ cenahılla Bunlardan a,ka ihtivntta, gene- nüne geç!lmezken gar.ete ve dergi kO.- mensubıni ve Şehir Meclisi azıısı bu- erkenden zevk ıçinde uyn
tiddetle taarnız ettiklerinden Van- ral Touchou"nun kumanda!ında bir ğıdlarını tasarruf etrneği rı.nlamam. Junınuşt.ur. Yemek samımi bir hava nırım: 
dresse bölge!linde kanşık bir muha- altıncı ordu \"ardı. Dokuzuncu ve Çünkü, bu kMıdlar ekmek gibidir. ~inde geç vakte kadar devam etmiŞ- _ Anne bugün Pazar. 
rebe cereynn etti ve hunda 83 üncü ikinci ordular arasında nc;ılAn gedi- Buğdııy ve un varken ekmek tasar - tir. Annem hemen SllR elinin şchadet 
Jliyade . ~menile 3 üncü sipabi li- ği_ ~apamak için oraya g?nderjl:n rut etmek nasıl ynnlışsa. kA~ıd bu -. Parti müme.ssili Reşad Mimaro~lu bu parmağını ağzına götürür: 
Vaaı ezıldı. hutun kuvvetler onun emrıne verıl- ı lunabildı~i halde de gazete sayfnla _ münnsebetilc Parti matbuat bernber- _ Yavaş. 

14 Mnyıa alt,nnu dokuzuncu or- diler. Cephe kumandnnlığt her c;are- rıodan tasarruf etmek ondan çok da- l~i hakkında kısc{ bir hitabede bu _ Sorarım: 
dunun vnziveti kötü!emişb. Sant 1 7 ye ba, vure.rllk ona, alnylar hnl:_.nde ha yanlıştır. Gazete ne~iyatı bir nevi lunmuş ve sözlerine: cSevgili gazete- _ Niçin ynvaş konuşayım anne. ne 
de gelen bir haberde, Almaniann gnıplandınlan ve Rocroy - Lıard sill'lhtır ve bir nevi mücadele ve mu_ ci arkndaşlnrım hepimiz tarafından var ki? 
Meuse nehrini \lamurun hemen ce-ı bölg~ine naklolun?n daha 6 ta bm ı harebe için kullanılır. Harb ?.amanı, sevilen Valimiz8 'diye başlamış ve ez. _ Bugün Pazar. 
nubundaki 'Xlapion ve Dave köP- verdl. Kezalık mıralay de Ga•ılle buhran zamanı, milli müdafaa zam - cümle demiştir ki• - Bugünün Pazar olduğunu bUiyo-
tiilerinden de ~tik!eri bildiriliyor- kumandasındaki bir zırhlı miifreı:e mı hiç sil1l.h tasarrufu mevzuubahs e- P . rum anne, fakat Paznr günleri yavn§ 

.. ı d w d d"" .. ml .. . k"l d b matbuatımızia \'e matbuatımızm konuşulmıı.sı mı fıdet olmuştur. 
du. Bu ordunun bir tüm,.ni henüz de harekete ~etirildi. ( Biliıhar~ d ör-ı dllebUir ml? artimizin, hepimizin partisinin 
lrılç ü:kle tutunuyarsa da, iger ör- uncu zı ı l!Jmenı tt--ı ı e en u Gazete sayfalarını tasarruf et ek h ' LA • z1 - Fazla laf yok baban evde .. 
dü ciddi surette zedeienmiş b~lu- müfreze?ir. ) Ikinc~ Amiens ve al- de~il, hatta israf etmek lAzımdır.mBu U5:Umetımi e münasebetinin sa- - Evde olsun. 
nuy.ordu. Ordunun aağında ihtıyat uncı Chalous a,ken mıntakalnn ku- a lık her ""mank"nden . d mimiyetini geçen ı;:ünkü ve bugün-
k • 1 )' 1 1 d nd 1 ki b ··ı 1 . . . d ki ra ~ , zıya e yaz- k ii toplantı pek iyi gösteriyor. fv1em- - Uyuyor. Uynndırncaksın. 
hıt '!. nrhk~lmambı,tıl. a n4ız~ so .. unAfa mA:ia an ı Man, ohg"eler: . ıckı?. e.. malı, daha cak yazmalı ve yazdıkla - 1 k .. d - Uynnırsa .. 

enuz i tıyatta u unan uncu - sne ve ı rnne ne ır erının opru- k tmnl yı .,..."k .. kU 
1 

e etımız e ~u veya bu noktadan 
tikn tümeninden istifade olunabilir- lerini müdafan haline koymak em- ~ızı ko du 90~ z ;"'{ ' mum. t 0 - ayrılık, gaynlık tahnyyül edenler - Amnn uyanmnsın. 
di. Bu sebebiP. birinci zırhlı tümen- rini aldılar. Elhasıl 15 ~ayıstn Se- ut u ka ar say 

1
° 1 ve _re.sk,~ 1 g

1
a- varsa bu nur lu ve şuurlu birlik ve a- Ben yavaş konu.şururn. Fnkat gene 

l k 
. d"J k 1 b .. 1 d •. . '-' k b"l h ze e çı annız ve on an mum un o _ henk onların gözlerini kamn•bra _ babarn uyanır, bağırınm: 

e ta vıye e 1 t-ce o an u tumt"n e an uzenne ı:>ır nıu a J taftrruz a- d Tn. ,.ftd k k .. 
&aat 19,30 da Dinant istikametinde z.ırlanılıyordu. u., .. ~ ar 90 yıı.yınız ve 0 utu - cahır. Onlann başlarını asağıya - Anne anne bak, babamın ayak 
bir mıdcabil tn=ırruz yapılması tertib H. E. Erkilet nuz.ıı eğdirecek ve seslerini kest"Cektir. seslerini duyuyorum, uyanmış... Ar_ 

Yozgat Memleket Hastanesi 
ğinden: 

e Sinir mütehassısı doktor Arkadaı,larımı bir hemmc.-slek gj- tık bağıra ba~ıra konuşnbilirim. 
Baştabibli- Fahri Celal Göktulga: bi sevgi ile. muhterem valimizi Bu sefer babamın sesi gelir: 

•- Gazete sayfalarının nrttırılmam muhabbet ve hürmetle selnmlarım.n - Sabah sabah ne bnğırıyorsun? 

Hastanemizde iki kadın bir erkek hastabakıeılık ııçıktır. Aylık ücret 
otuz liradır. Evsaf ve şeraiti haiz olanlar bonsenis ve hüsnühal kağıdla -
l"lnı istidalarına iliştirerek yazı ae ba.ştabıbli~e müracaatları ll!ı.n olunur. 

(12419) 

Anbar inşaa 1 
Toprak Mahsulleri Ofisin

d en: 
1 - Aktehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare 

binasae sair i!ler açık pazarhk usulile götürü 
olarak ekniltmeye konulmu,tur. Ke,if bedeli 
53747,50 elli üç bin yedi yüz kırk yedi lira elli 
kuruıtur. 

2 - Bu anbara muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda 
olmak üzere 3.5 ton betonarme demiri Istanbul
da Betikta.ttaki depomuzdan bedeli mukabilin
de müteahhide verilecektir. 

3 Eluiltme 31.12.940 tarihinde saat 15 de Anka
rada Ofis binasmda yapılacaktır. 
Eksiitme ıartname s ile istenilen evrak ve temi
nat mektubu ayni saatte münakasa komi~yonu
na verilecektir. 

4 - Eksiitme evrakı 3 lira mukabilinde Ofia Umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

S - Muvakkat teminat miktarı 3937,38 üç bin do
kuz yüz otuz yedi lira otuz sekiz kuru§tur. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltıneye gi
rebilmek için ihale tarihinden nihayet bir gün 
evvel Ofisten alacakları ehliy"et veaikasını koya-
caklardır. (8857) (12068) 

}' ~: Reıaa ,/:;lU em 

l l::ftaliposun rneyhanesi ko]abnlık
~ Herkesin, bir an jçinde, müthi~ 
ıı: ~nvganın çakacağını belı:lerk:_n, 
dıthlıvanın böyle kurnazlıkin a~~
~ tı nlması yüreklcre su serpmı tı. 

that: 
~ - O RÜ:ui de göreceğiz. .. O 

tı, aı.-ni de, beni de görecekler! .. 

deki tahta şarap çanağını boşalta
rak: 

- Küçük Litrosun hasaldığım 
işittiniz mi). 

hakkındaki karar çok yerindedir. ynı_ ---- - Bağırmıyorunı bnbn, konuşuyo-
nız haber veren gazeteleri de~n. Parti v·layet kongresi rum. 
fikir gazetelerini tercih ediyorum. E- - O nasıl konuşmak, gazel okur 
debiyat, felsefe, ilim, münakaşa giin- dün mesaisini b"tirdi gibi. 
delik gazetelerin zevkini artınr ka- Annem kulağırna e~llir: 
naatindeyim. Bunlar da şüphesiz' say_ (Bat tarafı 4 üncü sayfada) - Biraz uslu ol, gürültü etme de 

tün aza tarafından ayakta dinlen- baban bizi gezmeye götürsün. 
faların çok olmasile mümkündür. Oa- miştir. İşte bu iyi, hemen babamın yanına 
zete sayfalan ne kadar çok artarsa 
her sınır halk 0 kadar rnzln memnun Başvekil doktor Refik Saydam giderim. 

ve Cümhuriyet Halk Partisi Genel - Baba usulu olursam, gürültü et.-
olur ve gazeteye ba~lnnır. Ynlnız en- Sekreteri doktor Fı"kn" Tu~zer de tn 
zetelerlmiz iht.ida etUrilıniş hikAye _ ezsem ne yn.parsın. 
lerle dolu bulunmamalıdır. Bu çok kongre reisinin te}graflanna cevab- - Ne yapacağım, hiçbir şey yıı.p. 

ı 
fenadır. lar göndermişler. teşekkür ve mu - mam. 

vaffakiyetler dileklerini bildirmit - - Bizl gezmeye götllrfir müsün? .. e Edebiyat Fakültesi Do • lerdir. Annemle beni. 
çentlerinden Dr. Ali Nihad KongTe reisinin beyanatı Düşünür: 

ı 
Tarlan: Parti kongresinde okuoiın di - - Bugün de hiç halim yok, gelecek 
«- Kdğıd buhranı hA.d bir safha lekler hakkmda kongre refı!i dün Pazar ol'lun !n.,allah gezmfye gideriz. 

arzetrnediCi müddetçe efkfın umumL gazetecilere ~ beyanatta bulun - Gelecek Pazar ne vakit gelir siz bi-
yenin fikir ve haber organı olan ga.. muştur: lir misiniz? Bilmiyorsunuz demek ba.. 
zetelerfn styfnlannın t.ahdid e:lilme- «- Malıimunuzdur ki dilekler na soruyorsunuz: 
si elbette do~u değildir. teşkilatın ocak, nahive ve kıua kon- - Ya sen bilir misin ne vakit gelir? 

Gazetelerimizin sayfa adedierinin ~relerinden süzül~rek gelir. Ve bun- Cevab vereyim: 
lar, umumun nef'ine müteallik ol - Gelecek Pazann e '-•t ıd·~· · fazlalı~ı. binnetice muhtevasının da n va.... ge ıt;iDı 
duguv ndan h~r yurddıı!lın serdetmek ben de bilmlyorum Ç" ..... b b zenginli~ini intaç e4er. · .. n ... u :ı ıunın 

Ktıihd buhranı ehemmiyetli bir mik- te serbest olduğu fSeylerden bulun - gelec'k Pazarı, Pazarlar gelirler, ge_ 
dum• eihetle "OICtur. Kongre dünkü "Cr bi türlü gft' tarda izale edilmiş olduğuna oore, ... - " ... r .:amez. 

... içtimsında dilek encümeninin tas - * 
gerek fikir adamlannın, gerekse haL dik etmi• cıldu~u isteklerden birço-
kın sayfa adedierinin arttırılması hu- ~ ... Ben de biraz haksızlık ediyorum 

gwunu gözden geçinnicı ve kabul et- ya B ba lk" p dı b" · susnnu pek yerinde bir hareket ola _ " ·· · a m ı azar r ıZi gezmiye 
mistir. Bunlar ara81nda c_abuk ya - göt- d" d" b .. 1 ft,. ı k t h rak karşılıyacaklan bedihidlr. unne 1 ıyc oy e ouY eme c iç 
-pılabilecekler bulundui{u gibi, he - d ,. ı Amın • Dr. Ihrahim Zatı" xget.• ot>ru o maz. a ne yapayım! .. 

u men yapılamıyaca!c l"lsmı da çok - Ben her Pazar gezıncye gitmek fsti-
c- Gazete, halkın en mühim bir tur. Kongreye arzedilen dilekler yorum. İki pnzar gczmeye gitmedim 

kültür va.sıtasıdır. Bilhassa bizde me- kinde: bir semte, bir mahalleye ve 
deni dünya ile hnlkın o.lflkasını te - 1 1 mi, snnk:l hiçbir Pazar gezmeye gıt-
mı·n eden yeg"ne vasıtadır. Yeryü - hatta bir soka~a nid o an an ve memişim sanıyorum da böyle söylü. 

u bunlar ara~ıl)dn cidden havati ve 
zündcki bütün siyast, içtimal ilmt mühim bulunanlan da hayli fazla • yorum. * * 
ve fennt hadisatı n..-ıkleden bi~ vası- dır. n r ........................................ _,\ 
ta. Bunun için, gazetelerimizin çok --------------- G b"l • d 
saytah çıkması ve magazine gen~ öl- Müflis kasketçi Bedros Şahiner eçen ı mecemiZ e 
çüde yer ayırması Itwmdır, kanaatin_ infiS tda.reslnden: kazananlar 
deyim. Bir köylü, yahud kasabalı ga.. Müfiisin mnsasına gelen Hazinenin 
zetesini eline aldı{;'l zaman kendisl- istedmi 154 ıırn 79 kuruşun 5 mci sı -
nı al!Utadar eden bütün babisieri on- raya kayıd ve kabulüne knrar veril -
da bulabilınelidir. Do~rusunu isterse - diği iUm olunur. (1515) 

inan aen buna... Sen değil mi i din 
bize. enayilik edip mektebe gittiği
miz zamanlıır Demoklesin kılıcını 
anlatan ••• Sen var mıııın benim ile 
de bir çömçek şarabına bir altı at
mağal .. Sen Türkleri düşünme .. on
lar geldiği zaman ne senin gibi ku
marbaz moruklar.. ne de, pehlivan 
gibi korknklnr.. ne de onun tüysüz 
Makedonyalısı is görecekler... Ay
dosu biz bahçıvanlar... lrgadlar 
lcurtaracağız... Hey.. Panayot .•• 
Gel bakayım yakışıldı çocuk .•. Dol
dur çanağımı hileknr babanın şarn· 
bından.. al parasını kumaıbnz ho -
candan ••• 

kendisine yapılan hakarete bir kah
kaha savurdu. 

Arnp Perikli çam ynrması, dev 
yavrusu bir adamdı. Fakat İstanbu
lun hipodrom mahsullerinden idi. 
Hileyi yiğitliğe, terefalzliğı ölüme, 
zevk ve safayı namu:ı ve iffete ter
cih ederdi. Sıynlan bir hançer kar
şısında iri eüssesile zelilane diz çö· 
kebiürdi. Gafil bir adamın iki küre
ği ortasına ansızın hançerini snpla
makJa da öğünürdü. 

Arap Perikiinin anası, Bursnlıydı. 

Geçen bUınecemade kazanan -
ların fsimleıi Pazartesi ıünü ÇI

kacak sayımızcia Uan edileeektir. 
Kazananlardan İstaııbnlda bn

tıına.nla.r, ı'lı~lerlnl Pazarlesi 
ve Perşembe günleri öl'leden son. 
ra ida.reha.nemlzden alab!i'rler. 
Taşra.da buluna.nb.rm hediyele

Iri postayla adreslerine rönderilir. 

'·-·-· .. -· ............ -.. ······-·-~ 

Savfa 1 

Zenei dişcl 

çürümüştü. 

A~ıyordu. ZencUerin meşhur diŞ

çileri Kafoya gitti. ~yan d.şin& 

gösterdi. Kafo: 
- Çekmek lfızım. 
Dedi. 

Logoyu üç ayaklı bir iskemieye o. 
turttu. Dişine ba~ndı~ı bir ipin Ö
teki ucunu dn bir aRncın dalına 
ba~ladı. Ağacın dalını da bir iple 
bıı.~layıp çekti. O ipin öteki uct1nu 
da ağacın gövdesine sardı. 

Dal kurtulmuş, eski yerine gel
mişti. Logonun çürük dişi de sökül
m~. dalda asılı ltalınıştı. .................................................... 

Deveye binmiş gezen Sarionun 
bu resmini gazeteden kesin, uygun 
gelecek renklerle boyadıkton sonra 
bize gönderin. En iyi boyamış olan
lardan bir kişiye üç liralık kitab, bir 
kişiye bir Şirley nlbümü, diğer otuz. 
beş kişiye de ayrı ayn güzel ve kıy
metli hediyeler vereceğız. Bilmece
ye cevab verme müddeti on bet 
gündür. 

d Cevabını verdi ve elini bıçnğın
tı çe-kti. 

Bir kö§ede za .. ile kumar oynıyan 
Üç kişiden birı bnşını çevirdi. Bu 
mekteb muallimi ihtiyar Foôyoa idi. 
Kale neferlerinden ve Arap Perik
linin nrkndnşlanndan tüysüz bir 
Makedonyalı ve zengin bir domuz
cu i] e zar atıyordu: 

lhtiynr Fotiyoa homurdnndı. Mi
hal bu gaytnn bıyıklı bnhçıvanı iyi 
tanırdı, içtiği zaman tahnmrnul edi
]Mniye<;ek kadar mütecaviz. hatta 
tehlikeli olurdu. Bundan ötürü Ca· 
mur Yani derlerdi. Genç ırgad, ken
dinden yana aöz atan çamura la
l:ayıd kaldı. Eftalipoa, hilekar sıfa-

Küçük yaşta lenon denilen uroum
hane simsarlan tarafmdan güzel es
vablar ve göz kamaştıran rnücev
herlerle kandınlıp kaçınlmış, payi
taht ahali~ni eğlendirecek bir ç:c;ek 
olarak yetiştirilmi.,ti. En eeni ahlak- Polisler bırsızı ko -
sızlıklnnn, gayri tabii iptil;ılann he- valıyorlnrdı. llırsız on
men aleni denilebilecek ~eldlde ge- lar farkında olmadan 
mi azıya ftldığı bu devirde, Sursalı bir dükkfuuı. girmişti. 

Hırsız, kurtuldoğu -
nu sanıyordu. Polis _ 

Hırsızın içinde bu • 
lundoğu dolabı alıp 

dükkfındıın dışarı çık
tılar. Hırsız bu sefer 
tnm manasile ynkayı 

eıe vermişti. Çunkü bu 
dolab polis karakolu 
tarafından yaptml • 
IJllftl. Hamallar dolabı 

l kurnaz Arap, cevabında, aözÜ 
cl ~a tarafa sürükliyerek ortaya bir 

!! Vak'a atmıştı. 
\ıir İ&tanbula sebze yollıyan zengin 

toptancı gözlerini açarak: 
- Beyin büyük m..ndıraaını mı 

- Ben bunn inanmnm.. dedi, 
imparatorun Orhnn bt-yle beş yıllık 
aulhü var ••• 

Çıplak ayaklarını arltadaf1nın lu
cağına dayamrt gaytan bıyıklı genç tına aldırif etmedi, parasını kimden 

Girdiği" dükkAn bir güzel Eleni, impıırntorun hassa za-
bitterinden Afn1tıılı İraklinin kapat- mobUyacıyn aidd~. O
ması olmuştu. Saf kan bir Berbe:rt rada bir dolap gördü. 
olan lraltli 1tiizl adamdı, ince ve za- Ve hemen dalaba sak • 

1aDdl. 

ler uzaklaşınca dolap
tan çıkacaktı, bir 
müddet geçmişti. Hır -
sız, dolaptan çıknuya 

hazırlamyardu. Ayak 
sesleri duydu. Bu ge 
)8ıı1er bamaUardı. 

l~ 



1 Sayf.a 

Mevsimin En Güzeı··Çorbast 

Yqamat IÇin yemek lAzımdır. Ancak; en kuvveUi, en netls Te en 
mWtemmel bir gıdayı: 

ÇAPAMARKA ~~~~~~~ 
l»ulursunuz. BeBli Te yaRlı tavuklardan !stihsal edilen Tavuk suyunu te.. 
min etmek zahmetine katianmadan fsted~lıllz zaman onu U JtUKUŞ 
clbl az bir tedaklrlıkla elde edebilirsiniz. 

p K ÇORBALIK 
KOPRIMELERI 

iİı iyi cı.ns taze sebze ve hububaUa tavuk suyundan mamul olması 
itibarlle çok yüksek kalori ve iştiha.nver Iezzeti camJdir. Bir tocrübe lddi
cımızın do~ruluAıınu isbata un gelecektir. 

Her yerde vardır. 

Raklavayı icad edenler, b~n 

KlRK KA TLI HACI BEKIR 
BAKLA V AS INI 

t&tsalıırdı, kendi bak.:anlannclan ne dereee üstün oldatunu 
an!amakla kırk kat yerin dibine reçerludi. 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şabelerl: Beyotfa. Karaköy, Kadıköy 

- luır (Elkalıire) 

T·0RK TICARET BANK.·AŞ~ A.Ş 
I(UPONLU•VADILI•MIVDUA? 

• 
'GiT•PARANIN•FA.•ZiNi•AL.• 

Belediye Sular Idaresinden : 
ı - İdaremiZln Falköy atelye.c;I içln açık ek.siltme ne bir elektrik ıtay. 

nat roBkinesi satm alınacaktır. 
i - Eksiitme 6.1.941 Pazartesi günü saat 10 da Tak8ımde SıraservUer

deki idare merkezinde yapılacaktır. 
8 - Eksiltıneye girmek fstiyenler alınacak makinenin evsatını ve saire

yi gösterir tartnarneyi ldare merkezinde levazım servlsınden o.labi-
l~lcr. (12436) ......................................................................................................... 

SON POST-A 

Istanbul İş Bankası karşısında 

aiOI C f A L Gişesi 
Çok t:en&in tertib edllen Yılb~ı Ptya.nı-ODu baethıiıl, uzun senelar -

denberi dürüstıütü ne tanınmış İstaııbul İş Bankası ka.r§ısındıı 1\IA. 
L'OL CEl'ılAL GiŞESİNDEN alDıatı unutmayuuz. Sa:hlbl: 

1\IAJ.fJL CEl\lAL CAY'Iı'TEZ 

K1zılay Istanbul Deposu Direktör. uğunden: 

1511 ve 16/1 No. lı 

O UN 
KAG TLARI 
Mağazam1zda OUzUnesi : 

Deslesi: 
Perakende olarak 

1922 
ısı 

VI 
kuruştan 

satılmaktadır. 

.ıiiiiJIIIII ____ EN GÜZEL YILBAŞI HEDlYESt -----, .. 

A R .... .,; (,""' ........ ....., 
saa&leridlt. 

AlbLON saatltırini cörmeden bqka saat alnu\yınu. 
SatLŞ yeri: z. SAAT.l\UN, İstanbul, Sultanhamam CamcJb~ı hnn 

ı inci kat 

MUHTlRALI - HARİTALI 

HAYAT TAKViMi 
ÇlKTI 

820 Sahlfe, en faydalı mııHlınat, haritalar, mükemmel bir 
mubtıra, Taklitlerini almamak Için HAYAl' takviml adına 

dikkat etmelidir. Fialı 80 cildiisi 40 kuruştur. 

1 • GENÇLI" 
2- GÜZELLIK 

3- SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde 
aranan bu meziylıUerln 

hep.slni Bize 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

1-KREM PERTEV: Bir tuva
let mllstahzandır. İnce biı· 
itina ve yapılLŞmda.ki husu.. 
sıreti itibarile yüzdeki çizgi 
ve b\ll'U.Oukluklarm tefekkii
lüne mA.nl olur. Deriyi 6enç 
ve gergm tutar. 

2-KREM PERTEV: B~ güzel
lik vasıtasıdır. Ocniflemi§ 
mesamatı sık:ıştırnrak cald
deki pürtük ve kabarcıkları 
glderir. çn ve lekeleri ızale 

eder. Tenl mat ve tetfa.f bir 
hale getirir. 

3-KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri -
nin ifraıatını düzeltir. Sivil
ce ve siyah noktalarm teza
hürüne ml\nl olur. Cild ada
leslnl be.sllyerek kuvvet.ıen
dirir. Kuru clldler Için ya~lı 
ve yallı cildler için yaım 
huaust tüp ve vuolan 

lwllaıurdı 
1850 SENESINDE \~ViÇREOE ,KURU.)..At;I, MARVltıl 
FABRiKASI 90 SENt:OfNBER.I TEKAMUL EpEREK 
NiHAYET 1941 MÇO,ELi•ANTI MANYETIK• 
MARVIN SAATINI VARATTI-

~AKAR (Ki MUESSESESINt>f IS SENE GARAH • 
., VE<f- Tl VE 6 A'( 'TAK!>ITLE SATlLlR. 

~=:-r:'"'tC~.l-.1-~ cod 41-59 B~ezıf Ün•vPrsıfcad 78 Kftd-ko~ lshlora~ 33/2 

r .. na5ibeti{c '(j tt oa~l m. u 
1)aljram ve Je erh {,ediye{ec l 

'""üna!>iP v~ 2} 
en "" 

AGA Radyo 
SCANDALLl Akordeon 

ODEON Plak, Gramofon ve Piköp 
Bisiklet, Çocuk Arabas1 ve saire ve saire ..• 

Beyoölu, fikl si o 48 1 t 

magazasmoa bulunur. 
- --· -------- -- --------- --

MOFUJ .-r • 
1 

(Abdest bozan) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır. 
Bunlar sığır etile yapılmıo pasurma ve aucuklan yiyenlerde hasıl olur· 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalıklara yol açar. TlMOFUJ bu kurtlann en birinci dev...,. 
dır. Sıhhat Vekilietinin mtiaaadesini haizdir. Her eczanede bulunu1', 
reçete ile satılır. 

YILBAŞI ÇEKiliŞi 


