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Ege m1ntak s1nda 
müteaddid ovalar 

Romanyada Alman 
tahşidat1 

şayialar1 kasten 
ortaya attimlŞ 

Köy çocuklar• ______ ,. _____ _ 
Ankarada toplanan Port i vila
yet kongresinde delege/erin 
ileri sürdük/eri mütalealar su alt1nda kaldi 

Nehirlerin ynkselmesi devam ediyor 
mıniakalarında bazı 

köyler sularta mahsur kaldı, nüfusça 
zagiat gok, köylere sandall~r gönderildi 

Manisa, Menemen 

Almanların 
asıl • gaye sı 
Londraya göre 

Şayialar Ingiltereye karıt 
)'Qpılan hazırlıkları kapa • 
mak ve teyalıkuzu a.zalt
mak maksadile Almanlar 

taralından ortaya 
atılmııtır l ı \-.____ ____ __,) . 

,,.. -.............. , 
~ Ziraat makineleri köyic!rde çocuk ölümünü mahsus ı 
~ surette azalttı. Zira köylü çocuğu ile meıgul olmak, 
i aıhhatine daha fazla itina göstermek fıraatmı elde etti 1 

\.. ................... _. ..... ·-··-··-·· ... ··-····--····...._ ........................ ./ 
Ankara, 28 (Hususi) - Patti de il bulunması lüzumuna işnret 

vilayet kongresinin bugünkü top- ederek demi~tir ki: 
lantısında dilekler müzakere olu- uKöy harmanları kalktıktan 
nurken delegelerden Dr. Cemal aonra yakın köylerden arkalann-
Ar Amerikadan gelen zir. at ma- da sepetler le şehre gelen çocuk-
kinelerinden temin olunan fayda- lar, şehirdeki bnn uygonsuz ço

cuklardan fena adetler öğreniyor-
lara temas etmiJ ve §U rukkate lar. Tabii k~nun bunlan cezaaız 
değer mütal,.ayı ileriye aürmÜ§-

Londra 28 {A.AJ - Dün, Ne\-york tür: bırakmıyor. Fak3.t burada öğren-
tari.kUe, Budapeşteden veyn Bükreş- dikleri fenalıklan köylerde de yay-
ten aeleret, bu"yük kütleler hnlın' de <ıBu makinelerden istifade e- .. 1 1 1 S ., maga ami o uyor nr. on 7.aman-
Alman '"'kerler·ını'n Mnca..:.,tan ı'çin - den köylerde çocuk ölümü mnh- 1 d h . h 1 d b " " kl . ..., .... ar a apıs ane er e u,•u enn 
den n~manyaya ge,.,.,ekte oldukl"rl- sus surette azalmıştır. Zira köylü d d l kü "k hk " l """ Y""" " a e i aza mış, çu mn um a-
na dair haberlerin üzerinde toplanan çocuğu ile meşgul olmak, sıhha- nn adedi ise çoğalmıştır. San'at 
büyük alA.kn gerek siyasi ve gerek tine daha fnzla itina göstermek müesseselerinde köy çocuklaımı 
"a'"'erl salAhlyettar makamların bu fırsatını elde etmiştir. l) 1 1 k ı· d ....... ~ :y_evmiye i e ça ıştırma. ıı zım ır. 
ııa.berlere pek az ıımıııd göstermiŞ ol· Diğer Lir delege de hayatları- Oğrendiğime göre bugün Ankara 
duklnrından dolayı ehemmiyetıni his. nı kazanmak için şehre gelen köy hapishanesinde 1 O ile 18 ya ara-
solunacak derecede kaybetmiştir.Fılhn çocuklanna ıoan"at müe seselerin- (Devamı 3 üncu ;n·fada) 
tika siyasi mahfeller, bu nskerl hare. ~ .) kAta sebeb olarak gö.sterlleıı Rusya~==========================~ 
ve Almanya mfitteflkleri arasındaki D s k •d 
ihtnlfiarın içtina~~ ka~Ü. Olmıy~n V~ u··n gece ı·r ec ı e 
yahud çok mümkun gorünen bır roli-
aademeyi Icab cttireceAine dair olan 
rivayetleri kabule taran görmedik - b • b b 
leri gibi askeri mahtellerde Yunanis- ır tram vay er er 
tana tar11 bu kadar geniş mikyasta · 
yapılacak bir harekete kı.ş mevsimi -

Egede aon aeylaba Aid iki intıba 

lzmit 82 (Seylab mıntakasına ı Ovalara Manisa dağlanndan inen 
tiden ~uhabirimiz; bildi,.iyor) - ve telB.leyi andıtan korkunç aellel' 

nın ~imdiki şeraiti altında mümkün d ••kk A ·• d • 
şiddetle devan_ı dtiğin.i .•öylemi§tir. nazarile bakılamıyaca~ı fikrini nerl u anına gır l 

Ballkesar havalısınde stırmüglerdir. Esnsen bugfin çıkarılan 
Gene tehirlel' arası telefonile ba- yeni tnyialarda Alman askerlerinin 

na beyanatta bulunan Balıkeair Va- bu sefer Romanyaya de~n. Brennere 
li.si de Simav çayının, Karaderenin, do~u yürüdüklerini haber verdikleri 
Koçayın, Hanife deresinin taşarak için bura mehafill, Alnınn ordusunun 

Iki defa otomobil deği§tirmeye, de au baskınına_;nzimam etmiş. Ba
~i metreyi apn sular arasında ka- kırçayı da tatınca tam bir feyezan 
-.rak gelebildiğim Menemende va- halini almıtbr. 

ovayı sular kapladığını, iki köyün (Devamı S uncu sayracla) 
flvr~ o?yle hiilasa ede~ilirim : Şimdi telefonda kendisind-en ma-

Buyük Menderes hanç olmak n- ı· . ·-· M • V ı· · 
te C b• A d 1 d ki b"t" umat nca ettıgım anısa a w re ar ı na o u "' u un ne- ~~. .1 . 1 b" .. k hirJ 1 d 1 t b 1 n anısa ovasını su ann utün or-er, çay ar, ere er atmı~ u u- ... .. l . . . 
~Yot. Gediz nehri ta1arak Mene- kunçlugıle baııbl,"lnt, zmır Velısm-
ltlenden Manlsa ovasına kadar het den telgrafla kaytklar istediğini, 
Jeti ve bu ovalardaki ekser köyleri köylerin imdadına sandallarla gidil
tıılar tiddetle tehdide başlamıştır. mekte olduğunu, yağmurun ayni 

sular altında kaldığını, Kep&Ut na
hiye merkezinde birkaç evin au al
tında kalarak Bandırmadan getiri
len sandaliarta yeti~ilmek autetile 
tahliye edildiğini söylemi~tir. 

(Devamı 'Z nci sayfadal 

Almanlar bütün 
Fransay1 istilaya 
haz1rlanm1şlar 

Nasıl yazı bu? 
"lkdam, gazetesinde çıkan ve" Son Posta,, yı 

istihdaf eden fıkra karşısında düşünceler 

Ege tütün piyasasi 
iki nci kanunun 

14 Onda açthyor 
Ticaret V e kaleti bir 

tebliğ neşrtti 

Dün gece so at 22 yi 1 O geçe Si r- j nyarak Hakkının berber dı.ikknnına 
keci - Demirkopı arasındn bir tram- şiddetle çarpmı~ ve: içen girmi~tiı 
vay kazası olmu vatmanın soğuk- Müsademe neticesinde berb-:r dük 
kanlılığı ııaye!!ind; buyük bir facia- kanının cam Ye çerç'!ve(cri kıni
nın önüne geçilmiştir. Geç vakit ka- mıştır. 
z.a etrafında şu malumatı aldık: Yolculann ht-yecana kapılmalan 

Vatman Ne.zımın idaresinde Ak- na rağmen vatman soğukkaııhlığını 
saraydan kalk:ın 18 numaralı Har- kaybetmemiş, )'oldan fırlıyan ara
biye _ Aksaray tramvayı Sirkeciye basını idare ede1ek bir fncianın ö 
süratle yaklaşırken Demirkapı mey- nüne geçmi~tir. Nüfusço z.aviat yok 
danı önündekı virajda birdenbire tur. Kaza yüzünden tramvay sefer
yoldan çıkmış, yaya knlcııuma sıç- leri bJr müddet inkıtaa uğramıotıt 

C "Son Posta,. mn anketi ~ 

Lizbonda dolaşan 
heyecanlı bir haber 

Ankara 28 (A.A.) - Ticaret VeltO.- ' ' B • b 1 f 1 ıetinden tebl~ edllmi.Qtir: IZe O say a l 
Bay Etem lzzete: Siz a:Ben dütman çatiatmak i _ E~e nuntakası tUtUn piyasasının 

d
. d yaklaşması dolnyuile bir müddet ev-

Vişi hükumetini 
Afrikaya nakil için 

tayyareler hazırlanmış 

"t Londra, 26 (A.A.) - Dail~ 
h elegraph ırazcteainin Uzbondakı 

lAsuai muhabiri, gazetesine §Unları 
l'aırnalctadır: 

«Lizbondıs heyecanlı bir haber 
dolaomaktadır. Bu habete göre ma
tetal Petain, son Nazi taleblerini 
!eddettiği için Almanlal' Fransanın 
~~al edilmemit olan kıın~ını ist!~ya 
~t.ırlannıakta idiler. Soylendıgıne 

~ore Almanlıır ilerlemeğe başlar 
'olamaz Petain ile hükümet etkiı-

llını Afrikay nakletmek üzere 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

ingiltereyi istila 
teşebbosune 

ikincikanunda 
girişilecekmiş 

Bu nasıl yaz.ı} ı Yazarken aarho~ çin otomobil aldım>) ıyorsunuz a 1 A d 
mu idiniz} t(Biz terbiyemizi muha- hayağı biz oluyoruz. vel Vek9Jet taratından yapılan teb • ete az 1 m 1 r 
f d d d .... ı di . . . li~de bol ve çok nerıs rekoltenln en g a z 
b::~ıy:~:: :e~::~: ~izey;:ı::: da!;a ... esı:ım;:: .. ı~!;~>:~~s:~~~z. gda:e~: :!:a!e::~~u~::u:::nı~~ı:e!:u: 

1 

-----······!.!, 
cı, müfteri, bayağı, oinet. yaygara· na ragmen mufterılıgı bız.e bırakı • diyetine tşaret edilmi.Q ve alınmatta /'"--·--·-.. ··-··---·.. ' 
cı diyonunuz. Ya terbiyenizi mu - yonunuz al E"' b l t • · · olan hazırlık tedbirlerinin yakında ~ Sayanı elikkat bir müt ea :. « ger a.zı a~ı ga.ze e'!_•~. va- : 
hafazada devam etrneaeydiniz ne Si:ı: «Son Postaımın satı§ının az- ikinal edilf'rek piyasanın acılif glinU- : •• :leıı·nı· yalnız ıiyaıi havadil vermekten ıbaret goruyor- : 
diyecektiniz) Okuyucunun sizi mey lığını. alkda:nııın büyük ıağbet nün n~n edileeeRi bildirilmJştı. Bu se- : - ·11"" h ı- d 
hane dönütü kusmuklar içine yu _ gördüğünü iddia ediyorsunuı: da neki geca:ınenin baolıca sebebi \ütün i larıa bu itin radyodan aonra 1 cu a ın e 
varlanan ve ikide bir kalkınmaya bize yalancı diyorsunuz. piyasasının en iyi . terait altında açıl- : olduğunu anlamalıdular» 
çalıtarak ana, avrat söven sulu kül- Siz bütün bu marifetleri yapıyol'- masını temin etmek maksadıdır. Ha- '···-·•·••••••••• .. ••••• ·-.. ·-·-·--·-.. -··· .. ··-·--··"·--' 
hanbeylerine benzetmesi için pele aunuz da tirret. yaygaracı biz olu - ıen bu yolda muhtelif şekfide hazır _ 
az bir tey ltalmıo ı yoruz.. men mı 7 net sayfada) lıklar tamam oldulundan Ege tütün __ _.:_.:;_ __ .:...._ _______ .::_ _ ____ _______ _ ptyua.sımn İkincikAnun ayının on 

istikl81 marşı ş ai ri :.~:;~~:::: :::~:.:::-
..__Akifin mezarı başında 

,(" ..........•................................. , 
ı General divor ki 1 

. 
Balkanlarda vaziyet ~ 

1 
YAZAN 1 

Emekli w•neral 
1 

H. Emir Erkilel 
.son POit&t nın ukeıt 

mu.harrtı1 

londra. 26 (A.A.) - Afi: 
ı._~bondan Newe Chronicle gaz.e
rıne hildiritdiğine göre marepl 
AJ"'Uschitache'in FTansada bulunan 
l' ttlan kıt"alanna hitaben eöyleıliği 
llİ liitlerden emir gelir gelmez In-ı 

terenin iatila edilece2i vadini ih-

n.mı ı 

n 



2 Sayfa 

•• e rgun 
Boş gönülleri 
Dolduracak akide 

Yazan: MoltittiD Birıea 

ugünün ;(Öğüslr-ri bir akKie
ye muhtaç neslıne bir iman 

kaynağı yaratmak ıhtiyncının ne ka
dar büyük olduğunu hissetmektc 
hepimiz müttdikiz. Mesele, bunun 
nasıl bir iman olması ve genç ne!<il
Jere hangi yoldan telkin edilmesi la
zım geldiğini toyinJedir. Bundan 
evvelki yazıla:ımd:ın aonra, bugün 
de bu bahis iiurinde dnrncağım. 

Geçenlerde, Vedad Törün ncş
rettiği ıtOinimiZJJ ünvanlı bir eser
den bahsetmiştim. Eserin, bize ha
yat ideali olarak Amerika)"ı göster
mek istiyen mukaddemesi üzerinde 
müellifle hemfikir olmamama rağ
men. yeni Türk n~illeriıı"! yeni bir 
ahlfık id .. ali aTayan ve bu maksadla 
bazı teklifler yapan bu teJC:bbüsü 
memnuniyet ve takdir ile yidet
mekten hali knlamam. lçinde birçok 
gÜzel fikirler ta ıyan bu 6Crin ben
'e zayıf olan üç :ıoktası vnrdtT: 
1 - Pragmatik Am~rika hayatını 
Lir takım rakamlarin bize ide~tl ha
yat olarak gö!termek. 2 -- Hadede 
mevzuun derınliğine ve ciddiyetine 
:r.ıd görünen bir Ame.rikanizm ta~
mnk. 3 - Ideal olarak duyguyu de
i:il, maddeyi cöstrmt'ğe meyynl bu
lunmak. Bu üç ihtiyat 'kaydı haricin
de muhterem Ti:'rle müttefikiz ve 
zcınnedersem bu karlar mühim bir 
babiste bu kadar fikir birliği çok 
şeydir. 

• • 

SON POSTA 

= Duvarlar sağlam .. 

Birincika:MJn 2~ 

Sözün kısası 
İstefanaki 

E. Ekrem Talıı _.,; 

B üyük babam, merhum ıuc' 
efendi, bazan çok zarif uüt • 

teler yuvarlarmış. Mesela, veznl bO : 
zulmadan bilmem kaç türlü okunıılli
len, meşhur: 

~ıSernen geldi Reea.lye bu mnbzcııdO 
otunnak aıı!' 

Bercestesi onundur. 
Recai efendi bir tarihte, herllqn$1 ' 

bir ... ~lnhat komisyonuDna memur e· 
dilnıiş. Ayni komisyonda bir de rtıtıl. 
rnuteberanından İstefanaki v:.ıflll* 
Zavallı adamın biiyük bir kusuru. tel«' 
gibi kokması imiş. Dedem, onu şoyl' 
bir beyiUe hece etmiş: 

•O kadar p:S kokuyor mcndebur: 
üstü, fena 

Ne zaman meclise ~else kaçarııı" 
lstefanafti!' 

f.,te bu beyit, geçen gün birdenbıre 
Frans~ın çot tanınnn.ı muharrirlerinden biri geçenlerde: Fraruıız muharriri her .şeye ratmen istikbalden ümidi kesmernek llızım aklıma geliverdi .. dllime doladıın. Bt' 
- Duvarlar saglam, adı altında bir klta.b çıkardı, kitaba bu adı verişi- geldi~ini müdafaa ederken isnad ett~i başlıca sebeb milli temelin sağlam bebi, a.p(!ı yuko.rı ayni ismi ts~ıynıı 

nin çok basit bir sebebi n.rdır: oluşu, yepyeni bir binayı çekmlye el{ın mtiteharnma bnlunu~udur. mahud istihbarat ajaruıının karıştır • 
Topçu ateşi altında harab olmU§ bir köyde dola.vıyordu. Yıkılmış bir Bu bakımdan maıetJer gibi ferdler de tamamen ayni vaz."yettedirler. dığı yeni bir herzedir. 

nin enkazı önünde bir tôJ'lü g&-dfı. Admn yuvamnm enkaınnı c!\kkntJe Temel sağlam oldu mu gelip geçen, ufak bUyük herhangi bir fırtınaya <Mestü vefnni) vezntnde İstc!O.~ 
muayene ecL'yordu. Kendisine birisinin bakmatta old~unu görünce döndü: göklls gerebilirsiniz. Ağaç rüzgfu'ın tesiri altında e~ilebllir, fakat fırtına adile anılan bu kumkuma galib:ı ~· 

- Duvarlar sa.~. dedi. geçince muhakkak dogrulaca.ktır, temeli çürü.k olanlardan korkmalı. mık Kemal haftasında 'oldu~urrıııZl' 
·- -----..... ----------·-----,--..................... ----- ----·--···kale alarak (tahribi haro.bnt)ıı. rn~ 
Taygarecililı Ai eminde: ı . K. R :J olsun diye (tahrifi hurafat) a klll~ı$-L- T E K .... l L E mış ve en cezri bir başmuharrirltn;ır; 

F O rafın taJJarecl·ıı•kte birB~;:ı~~~::ı~~en::;~~::~u ~; 
bil oyunlar ola~an işlerdendlr. E'le 
ammıı., kimi aldatacaltlar? Mese!e b~~' 

Oy )ad D.., ı bnynk rol e rada. Ke~di kendilerini ise, buna ı;:: cet yok. Istefannki dostumuzun yıı. 
8 

O kadar c;ok sevdir ki. bir zn
mandanberi 'benim de zihnimi çek 

1 b b h 
,.......... __ ........ - •• , 

ehemmiyetle i ga eden u a ~ 1 ' Ingilteredeki gizli ilmi müşavere meclisinin 
eline her gün harb tekniğinin ıslah ve inki
şafına aid 300 den fazla mes'ele gelmekte:lir 

d~ları, kendi dilleriMen bir k:cliJllıŞ 
olan palavraya cloym~, kanıkS:ıJll 
olsalar gerektir. 

Dfinya ise, bir buçuk yıldır t>ııt~ 
hakikatten, eğriyi do~dan ııyırd e,. 
rneyi gayet iyi öı!Tendi. 

dair bugün ben d~ bir ser söylemt-k : Bugün modem hava teşkı1titmn malik memleketl~c mevcad mu
istediğim zaman t'Vvela, Törün e- : aı:zam bir takım aalonlar d~man memleketin aransını gösteren : 
serini bahnadtaı ve onun üurine S kabartma harita ve resimiPrlc örtülüdür ve bombardımım pilotlan ~ 
yeniden dikkati Ct"lbetmek istedim. j salonlarda bu harita ve resimleri saatlerce tetkik etmektedirler. : 
Aşağıdaki fikirler de evveld Törün \ j 
ortaya atmı~ olduğu bir bahsi birazi ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••·-·· ..................... -.-.-.......... ·-·-•••••••• 
daha iışleyip. hiraz dnhn tekAmül 
ettirmt'ktt'n baııkn bir gaye sahihi 
değildir. 

* Gençliğe vereceğimiz ideal, tari-
hin bütün idealleri gibi, mutlaka bir 
duyguya, bir fel5efeye, kısmen ol
sun mistik bir havaya hürünen bir 
hayat aniayısına istinad etmelidir. 
Fakat, bu duygu, bu felsefe. bu hn· 
ynt anla;ı.,~ı, diinkü gihi, dünyadaln 
refah yerine miınhaıman ahirettek: ' 
•aadıoti dü<~iinen bir e!'a a istinad e
decek değildir. o:·l"ya için düsü
nen, dünyanın iyiliğin. ve dünyııda
ki iyiliği ideal haline koyan ııdny
gulu bir felsefen yapnc:-'lğız. Bir f.-1-
sdr-nin bir ideal olmnın için esası 
rakam değil, duyı:u olması liı7ım
<lır. Bunun için de onun kı .. men ol
~un mistik bir ruha ı!llhib olması 
icab eder. 

Mektebe böyle bir felsefe sok
mak. yeni nesillere yeni bir ideal 
yaratmak için, hence i )('rJlmesi en 
kolay ve en tabii görünen mefhıım 
ııCI"miyettı tir. 7.amane züppeleri
nin Sosyete ded!kleri şeyi Halbuki, 
o ııct'miyt't ı kelimesi bize Ziya 
Cökalpın bir yadigandır. Bu kıoli
meyi, en doğru yerinde, en çok ve 
en yüksek bir a~kln en evvel o kul
landı ve bütün hayatmda yalnız o
nunla m~gul oldu. Hiçbir mübala
ğa duygusuna kapılmaksızın, ,uuT
Iu bir tarihcl ve içtimaiyntçı ola:ak 
tıöylüyorum: 7iya Gökalp Türkler 
için, eski tarihi manasile, bir mür
şiddi. Cö\ı;tot"ki Allahın deitil, yer
deki «Cemiyet ı in gönderdiği bir 
miinid. Bütün insanlar itin değil. 
Tıir'lder için gönderilmiş bir mür~idl 
Ziynyı, yaşadığı devir iyi anlamadı; 
tarihin bütün mürşidleri de zuten 
hayatlarında n:ıl:ıışılmı, değildirler. 

Ziyayı tanıyanlar, onun cıduvgu· 
lu ı ilmini ve «düşünen•ı idealini ta
nımı, we ttduymuş» olanlar pek iyi 
bilirlıor ki onun mabudu ccemiyet» 
idi. Yanlış llnlıynnlar olm:uıın, ((lt
tihad ve Terakki Cemiyetin değil, 
insan cemiycti, Türk cemiyetil (CBen 
yokum, biz vanzl:t diyen Ziya en 
temiz bir dervi' kadar sofu, en za
hid bir müslüman kadar dindar, en 
canfeda bir aşık ~ibi coşkun ve a
le li idi. Eski znmanlımn temiz bir 
müslümanının kalbinde Allah 

Tayyareden alırum bir resim 
Asrımız yalnız sfırat asn olarak 

bize st.mt.ooferde seyahat imk!'mları 
Teren bir asır değildir. Bu asır ayni 
zamanda Merih yıldızında mevcud 
ka.n.nlları ve gtlneşin sathında h:ıyal 
meyal görünen lekeleri dahi opjektif 
üzerinde teksite imkan veren b:r asır
dır. Bundnn ötürüdür ki modern 
harbde tayyarenin y.ınında opjekti -
fin zannoiunduflıından pek çok mü
him bil' rol oynadığını görüp oıtren -
mekle hayrete düşmemeliyiz. Almnn
lar kadar İngilizler de, bugün, bu va
sıtadan azami surette istifade C'diyor
lar. 
Şimdzye kadar inttşar etmiş hemen ı 

bütün yazılar, Fransa harbinin ha -
zırlarunasında opjektlfin ~lıca. de • 
ğil, hatt!i belli b:ıc;lı rolü ıfa eLti~j 
göst.ermektedi:. Bu cserlere nazaran 
harbın birinci kış devresinde Alman 
başku~andanlı~ı ile berober İngiliz 
ham kuvvetlerinin en önde gelen va.
zifes~ kar~ılıklı olarak müstakbel he.. Tayyarelerde kullanılan fc>tograf 
denerin resimlerini almak olmuştur. makinelerinden ~iri 
Bu suretJe İngiliz tayy~releri Alman. manyanın, Almanlar da Ingilterenin 
yada bombalııyac:ı.klan her hedefi haklld ibir kooastro haritasını vucude 
ayrı ayrı tesbit ettikleri gibi Almanlar getinnişlerdir. 
da, bilmukabil ordularına hareket Bunu yapmak için de harita vücude 
noktası olmak mere tayin eyledikleri getirı1en saha santimetre murabbaı 
mnhallerin parsel pa~ foto~rafıye esası üzerinden küçük murabbalara 
müstenid ha.rita!armı çıka.rmı.şlardır.l taksim edamiş ve bu murabbaların 

Bugün de İngiliZ ve Alman tayyarele- iÇinde bulun-.ın bütün bedefler nyn 
rinin durup dinlenmeksizin yaptıklan nyn tesbit olunınuşlardır. Böylece, bu 
akınlnr, tayyare d<ıfi toplannın yeti- il..l memlekette mevcud ve harb işine 
şemedikleri mesafelerden yerdeki he- ynrıyacnk bütün müesseselerin kü -
denerin resilQlerini olan seleobjektlf- çüklü büyüklü topoğrnfik bir plfinı 
ler .sayesinde mümkün olabaiyor. İd- meydana gelmişUr. 
dialara göre, bu sayede, İngaizler Al· (Devamı 8 Uıcl sayfnda.) 

O artık ne ııvama, ne de (Havııs>llo. 
ne çehrei abuse, ne ( Rtli-Ter ı e, 

Bugün her şey harbin emrine gir tahsisat aynldı. Geniş mesai lu bo- (Tas)a, ne tencereye, ne de • o:ı~ 
diği gibi ilim de harbin emrine gir- ratuvarları, bir çok ilmi müessese - z:asıı bitecekıı cflnılesindek.l keliJJlo. tt> 
mi~ bulunuyor. Eansen daha geçen ler kuruldu. Bu işde çalışmak üzere rın ilk ~rnerile anılan havadiS ~ 
Dünya Harbinde, teknik itibarilc muazzam bir ilim orduru seferber 1 nnğına ınanınaz oldu. Hl'ldisntı b. 
ileri memleketlerde hnrb sanayii edildi. Bu müesseselerin idarecileri ı takib ile hükmünü ona göre verıYo!~ 
bakımından, ilimden nznıni istifa - kara ve deniz istihbarat teşkilatla - Bu sebeble İstefanaki cenablarlll 
de temin etmek için çok esaslı ted- rile sıkı bir iş birliği yaptı. Bu saye- gayretleri boşunadır. Tutuşturrrı;: 
birler ittihaz dilmişti. Amerikanın, de Almanların harb esrarımı ııid il- çal~tığı fesad kandili ynnsa y::ı 
lngilterenin, Almany.ının, Avus - mi mahiyeti haiz bir çok keşiflerin l nncıık yatsıya kadar yanabiliri 
turyıı - Mncaristanın, İtalyanın bü- mahiyeti ve içyüzleri öğrenildi. )c. J;; 1 , C 1 
tün ilmi enstitüleri, luboratuvarla- Amerika bu husmıta dah" ileri 1 L • Glu~t~ . ._ a ~ 
n seferber bir hale konmuştu. giderek maruf mucid Edison'un ri- ~ 

O zamanlar bu sahada en ilen yaseti altmda koskocaman bir isti - bir inkişaf ve tekamüliinü taleb et" 
giden memleket b;lhassa Almanya şare hey' eti teşkil etti. Bu istişare m ektedir. . ." 
olmuştu. 1 q! 4 - !918 hnrbi~dc Al- 1 heyetine, Amerikanın en büyük a - Bu sahada geri kalmamak J~ 
manya, ancak bu ilmi enstitüler ve limleri, kilşifleri, mucidler elektrik, tek çare, ilmi tetkik ve arnşt:T~ 
laboratuvarlar snyesin~e uzun bir l ve kimya tröstl..:rinin id art'dieri jt - enstitiilerine, muhtP.Iif cin, J&L>ortı • 
harbe dayanmak imkanlarını bul n- hal edildi. Bu istişare hey' etı iki yıl tuvarlara geniş mikyasta yer ,.er • 
bilmi~ti. Meııela Almanva, ancak zarfında ı ı O bin teklif ve icndı göz- mektir. Tabii bu enstitü ve Jnlıor~ 
fevkalade ileri gitmi, bulunan kim- den geçirdi. tuvarların, yukanda da ynzdığ~ ~ 
ya ilmi sayesinde patlnyıcı madde- 1918 yılı baharında ltilftf Dev- gibi, ordu erkfinıharbiyesile, istı~ , 
ler için gereken iptidn\ mnddderi Jetlerinin gnrb cephesind,.ki biivi.ik barat teşkilatlarile sıkr bir iş bır 
bulahilmiş ve ltilılf Devletlerinin taarruzları, bira:r. rla bu i<ıtiı:are hey- Jiği yapmaları da şarttır. ı.. 
bütün ümidlerini boşa çıkaı-mı tı. etinin mahsulüdiir. Cünkü ltilaf or- B · h b 1 ıı r 

1 ı . . ugün a_r .. e girişmiş bu urııı -~ı 
Çünkü o zamanlar nmlterı~ ve Fıan du an, kendilerini nihai zafere ula~- J f kl b d ) tl"' ... · n ı u a ı utun muhnrib ev e , 
aa, Almanyanın iptidni madde va- tıran bu taarruzda, bu istişnre hıoy- o·· '1 ı_· ··b le geçen unya r aruınin tecru r ..d 
ziyetini, stoklarını çolc iyi bildikleri etinin ilmi mesaisinden azami :e - rinden istifade ederek ilmi, bilhV'""d' 
için, Almanların çok kı!!a bir 7.8 - kilde istjfade etmi'l bıılıınuyordu. h b k ·w· k b' rı 
m anda mermi·i~ ve bomba<ıız kala- Simdiki Ingiliz Ba•vekili Mister Ço"r- ar te nıgıne yarayacn ır ta dr 

"' L ~ te~kilatPandırmağa koydmuşlıır ı.' 
caklannı tahmin etmi~lerdi. Halbu- çil, hatıratında bu İstişare hevet;nin Gerek Geçen Dünya Harbill~ 
ki Almanların kimva laboratuvan, mesaisinden de bahseder. Ve: cıBü- d sv 
b d' b k ı ·· b · 1 · h· b' • k gerekse bir buçuk yıldanberi ;vd'' 

ütün ümi eri oşa çı l\rdı. A - tun u proıc erın ıç ınsı ne ay - eden bugünkü harbin ö;retti;i'ı ı.' • 
manya, abluka dolavısile Sj]jden ge- bolmu~ ne de unutulmuştur. der. ., 1:' .-ı 
tirtemediği gühercileyi dahilde sen- Ordulann terhisini miiteakib hütünh da badş~a derslekr dllae vda~dır: ~ til' 

_.._,ı_ k h" 1 b lA 1 f ''ll k ·rı h t'n, uşmanın u n ıgı yenıet • tenx amonya ve nmızı azot r- u p an ar, ormu er, eşı cr. e - b' h b ·ıAh d k'~d 
~ k ·ı ı~ f' • · t bl d ı 1 d k 1 ır ar sı a ını sa ece ta • , 

'\
el etme ı.urke'tbı :- tea ı etmıştı. tke sa ~fr d?l apknr akikn' çdı ·nı rı. m_ış ve 1 rnek biivük hir muvaffnkivet ""'~'! • 

manyn ter ı ı surette amonya tasnı e ı er~ tet e ı mıştır.:. 1 d F k t t k .... ld siıt 
ve hamızı azot elde etmeırini bilme- 1914 - 191 S harbi bittikten son- ı;. 1 ı .. k' a j e .~!gbn ';J ~nd diif' 
seydi, harbe devam ~tmeshe m nd- ra da. harb dolayıııile te.şkiliHları a ı edınk.ışa ~tbtı.gı .1?h ~v!r. e. 611de' 
d • k" k f k ı~d · 1 · 1 1 J~b man a ı yenı ır sı a tıpının d • et,.n ım an yo tu. ev a a e p,enı'l emış o an >ll a o- t kl'd' f d . r O 

Buna karşılık 1914 vılınchı In - ratuvarlar, ilmi mijesseseler knpatıl- ~c 8 kıt ıd, ayÇ~ Yk~rı~~. zar\Jid e' 
·ı F d b'Ih k. d B ı k'll 1 d ~rma a ır. .un ·u sı7ın tn ,_:ıı 

[{ı tere ve ransa n ı as:ıta ımva ma ı. aş;ı:a şe ı er n tın a, ~t-ne d k t .. b ·ı~h t' • sır 
·ı · Al 1 b' h · ı· ·ı · d ·ı H ~ ere yap ıgınız u sı n ıpı. f' 
1 m~. 'd' mMan a1~ nahznrb~n 'lk ır l ayd ı tmkes~kı e.nnk~ f~va~. ~tbtı et r. b at~.a onu kr-.şfedip yapıneaya kadnr ~~~~ 
.... en ı L r-se n ar ın ı yı ın a e nı m ışn r.ttıgı nıs c tt' u mu- ( t .... . f _.. ınut ~ L 

f ·ı· F ·ı· . -ı . 1 . ı·· d 'tt'k b- ''d'' e tıgınız zaman Z<'lr ınna 1 1'~' n .... ı ız ve runS!Z ı ım encıtıhı e-rı ve esseqe cnn ro u e stı ı çe uyu u. k' • b l k B' nn c 1• 
ı~b ı h h ç·· k" 1914 191 D o·· I.J b" es ımış u unocn tır. ınae ı.fjo! 
ıa oratuvar arı e.men P.men ta - un ·u - ;;ı unya ,ar ı- J k • d b tııı> 

f ı . 1 • • ·ı . b' · t ··b 1 · b d vapı aca ış ea ece unun cl fıll mnmen na ıvct erım tatı ' etırus ır nın ecru e en, un an sonra vu - d "'Id' b 1• • d h .. ve ıı 
. 'd'l ç·· k" b .. k ) k h bl . d egı ır, u ıpın a a ıvı f1l • 

vazı~ette l ı ebrj .un tı u mbuesse - huİ ge .eh~ . ar ~nn, ~~ .cce ce) - yenisini vapmnk mutlaka hiı ı;ıt ıl' 
ıı:llderın mehnsu a;ı .eu bvt')va u ııeJ - ke ~re ıkn ısnr 'ketmh ıyecegdını,dmh:m) el- rettir. Aksi takdirde düşmnıııll' J: 
kı e cep eye gıtroı<ı •ı •ınuvor ar- etin e onomı ayatı n & ı o- . .. . ·ı~hl l h betf1'1 

R 1 k 1 • h"k.f'- 1 · Ic •• h b k 1 t gayn musnvı sı a ar a ar ..-tl' dı. u mt'm e et enn u umet "n, ma uzere, er ranıııına o a aca- 'b' f b" . d- ek '" 
d h d 

w • kA h b' " .. k 1 . b t t · t' gı ı ena ır vazıyete uşrrı a a ogrusu umumı er anı ar ı - gını mu emme en ıs a t" mı!; ı. d k l k d 
yeleri ancak t 91 ı; v-ılında. ilmin, Bilhassa harb tekniğinin müte - rann ~ a .. a:~ !ınız ır. jlttle' 
ilmi kecınyatın barbe ne kadar fay- madiyen teknmül etmesi, tnvyare - ~u ~~ don~~ dolaşıp gene. dıa • 
dalı olabileceğini idrnk ettikJ,.ri i - !erin, denizaltı gemilerinin hiç dur- ve ılmın tC4kılat1nndınlmosırın 
çin ilmi tamamen harbin emrine li- madan in ki af etmeleri, orduların yanmnktndır.. cJ'ıtilet' 
made kılmak hususunda faaliyete motör)eştirilmesi. elektrik ve kim - Gene, yenı harblerden e ı ·.ıit: 
giri~tiler. yanın harb i$indt; Ageniş. bi~ !atb~k tecrubele~w~i~e . ~unu öğre~';~ii ' 

O zamanlar, Ittifak ve ltiliif Dev- sahası bulması, sılah tıplennın hıç Hnrb tknıgının ınkişaf ve te~ e•~l 
letlerine nazaran daha geç harbe durmadan değişmesi, ve yenilesme- lünü nazan dilı:k:ıte a~ınırnt a:~o> 
giren Birleşik Amerika, ilimden ia- si, değil yalnız hnrb sanayiinin, fa- <Devamı 4 üncu sar~·····" 
tifade etmek hususunda her iki ta- kat harb sanayiine bağlı diğer en - ................ •-••••••••••••••••••••••'' 

rafm teeriı'?elerinden. ~zam i 8Urette düstri b"?nıılarını~.' .bilhassa .. kimy~ T A K V 1 1\11 
istifade etti. Bu iş ıçın muazzam ve elektnk sanayıının namutennhi 

1 incikanun 

su r veya sevgisil ne idiyse 7.ivanın 
kalbinde de cemivet sevs;si [veya 
korkusul o idi. F.ski znmanlnrın za· 
hid bir müslümantnın knfaııında 
«sıfnh zatiye» ve «sıfatı sübutiye» 
neo idiyse Ziyanın kafasında da ayni 
sıfatlar, cemiyet hakkında ayni 
kuvvetle ayni m,.,fhumlnrı ifade e
derdi: Cemiyet valimıı idi, ııba•in' 
idi. Ayni zamanda meselii Celalet
tini Ruminin fel~dt' .. ıl!· tııltiben, Zi
ya için, ne ncemiyt't bi:r.den avnn 
ve ne de ı biz ondan R )oTh idikl 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 29 

Ziya cemiyetin anutnı [ vt'ya ira
desil hilafına hiçbir ~ey yapamazdı: 
çünkü bu (ıgünah» idi. Insanı ahi
rette cehennem ateşine götürecek 
bir gÜnah değil, dünyada hayatı bi· 
ze cehennem yapacak-olan bir gü
nahi Cmiyet ondan bir ft-dakfırlık 
istediği zaman, o bilirdi ki bu ff'da-

İstanbul şehrinin içinde Iki çeşid yol vardır. Birinclsinl, Belediye kendi 
vasıtalarile yaptırtnııştır, ikincisinin yapılmasını ise miltcahhldlere bı -
rakmı.ştır. 

Dikkat edıniz: 
İstanbul şehrinin içinde güzel olan, s:ı~lam olan, dayanıklı olan yol be

lediyenin kendi vasıtalarile yo.ptırttığıdır. 

Buna mukabıl mUt()ahhidin yaptığı ~1 eğer parke Ise bir çok ahvalde 
kanburl~~. asfalt ise üzeri taUaka tabaka açılmış, ynpılışının üzerln -
den sene geçmeden to.mire muhtaç bir hale gelmiŞtir. 

O halde Belediye çehir yollarının milmktin oldu~ kadar !o.zla.ınnı ne. 
den kendi vasıtnlarUe yapLırtmıyor? 

Bu öyle ıbir sunielir ki, hat.ıra gelmemesi mümkfın olamaz. 

Fakat cevabı gayet bsslttlr: 
Belediye, nizarnname ıenbı, ancak şu kadar Jnymette olan yolu kendisi 

ynptırtnbilir, fazlasını müteahhide vermek zaruretindedir. Kanunu ya_ 
panın bu kaydı korken çok mühim sebeblt:ıri gözönüne ~ olaca~ şüp
heslzdir. Bununla bernber kanunun yapıldığı tarihten bugüne tada.r ge

çen zamnn zarfmda bir çok kıymetler esaslı surette de~işmiştir. O de.. 
recede ki o zaman tesbit edilen kıymct.le bugün hemen hiÇ bir şey yapı -
lamaz. ~in çoğunu miitenhhide vermek zaruridir. Binaenaleyh biz, bu
gün belediyenin ken<li vasıtaınrae daha geniş mikyı:ı.sta çalışahilmesi için 
kaydın tashill ve tndll edilm~ zarur1 oldufnma inanıyoruz, fakat 
ey okuyucu sen: 

-li .. ci..&ııuo 
16 194.:> 
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D Ve Telsiz Haber Telgra:r, ele • er 
Makineye ı Lnıe uru z yolunda bir ı ~~~e_l Hava akınlarının 
\lerilirke~ 1 kamyon uçuruma • Amerika ve harb Alın_an,~da v~kua 

Paris iki hafta 
. patatesten 
mahrun1 birak1ld1 • . •• •• Yazan: Seli:" Rar•P Emeç gelırdıgı tahrıbal 

Ingilizler Bardiya YUVarlandi, ·2 yOlCU OldU A merika bahriye neı.arcti Londra, 1S ( A.A.) - Ingiliz 
hava nez,ueti:ıin jstihharat servi-i 
bildiriyor: 

Nevyork 28 (A.A.) Nrw.York 

civarini 
temiz iyorlar 

Kahire 29 (A.A.) - İngilizler, 
B~rdiyanın garbindeki mıntakayı te
ftiz:lemektedirler. Bardiya önünde 
tııiliz: kı.ıvvetlerinin hazırlıklan dur 

tnadan devam etmektedir. Ingiliz 
ı0Pçusu mütemadiyen faaliyette bu
hunrnaktadır. halyenların Tobruktı\ 
hararetli hazırlıklarda bulunduklan 
aber alınmıştır. 

Yunanlılar yeniden 
tsir ve harb malzemesi 

ele geçirdiler 

1 ... Atina 29 (A.A.) -Resmi teb
ıg: 

h Mahdud mahiyette yapılan ma
aHi çnrpı malar netice3inde Yu -

Ilan kuvvetleri yeniden esir ve harb 
~lllz:eıru:si almııılardır. 

linan kuvvetl.rM Avlonyayn doğru 
ileriiyorlar 

• Atina 2Q (AA.) - Yunan r,.s
:• sözcüsü, Yunıın kuvvetlerinin Hi
F a~anın şimoli garbisinde muvaf -
~kıyetle ilerlemekte olduklannı 

'ö"l . • " ~mıştır. 

İtalyan tayyare uyiatı 
}' Atina 29 (A.A.) - lnstiliz tay
~teleri Yunan tavvı~relerile birlik
}' tirndiye kadar 5 O halvan tay -
k lte!ini di.iı,ürmü"lerdir. Ingilizierin 
'Yıbı 1 2 tnvv,.rerl,.n ibarettir. 

lng'lizterin A'man istila 
liman'arma yaptıklari 

şiddetli taarruz 
, ~ondra 29 (A.A.) - Press As
ıl~ıation'a ıı:öre. lngili7. tan•arele -
)' 111tı Alman istila lırPanlar. üzerine 
ıtı"r>tıklan son akın çok nıühim ol -
t ııtur. Bu li:narılnr üzerine 1 00 ler
Ak Üyi.ik capta borr.ba atılmıcıtır. 
lı ın. Calai<ıden Bouloızne'a kadar 
.,'4nan geni"J bir aha imtidadı.,ı:a 
~ı:ıılrnı~tır. Fransız sahillerinde çı
t" ıı büvi.ik yangınlar lngilter('den 
or:·ırnücıti.ir. 

Oö Go' dllnya-'aki bUtUn 
Fransız'arı muc~deleye 

devama ç~gırtyor 
•ı londra 29 (A.A.) - Hür Fran-
1 ~ kuvvetleri şefi Gem·rıı.l de Coul
t~ dün gece, dünyada bulunan bü
~~ I:'ra.n,.zlara hitaben, mücad,.leye 
b- tar baı,lamalarını tavsiye eden 
~·; rı~tuk söylemiştir. c .. neral. rüt
t'Q:· e rı ve fikirleri ne olursa olsun 
tıı. u~delrye devam edecek olanların 
'~l':idek_j hntnlonnı n zan itibora 
i 1Yarak yanıbn•lıınndıı yer alaca-
lııı .. 'h . . ~rıca tasrı etmı~tır. 

Ege tut n piyasasi 
Ikincikanunun 14 Unde 

açı'1yor 

Babaeski, 28 (Hususi) - lüleburgaza gitmekte oian bir karr.yon 
Çilingirdere Loyunda bir beygir arabasına çarparak uçuruma yuvarlan
mış, içinde bulnn:ın altı yolcudan ikhi ölmü~. dördü ağır surette yo
ralanmıştır. 

italyan tebliğine 
göre Afrika 

ve Arnavudlukta 
har b vaz i ye it 

Romanyada A~man 
tahşidat1 şayias1 

kasden ortaya 
at1lm1ş 

İtalyada bir mahal 28 (A.A.) - İ- (Baş tarafı ı inci S»yfada) 
talyan orduları qmumi karargfLhının yarın acaba hangi istiknmete do~ru 
204ı numaralı tebMi: yürütülece!ini merakla. sormaktndır. 

Bingazi hududu romtakasında B:ır- Asıl gaye 
diya cephesinde topçu faaliyeti olmuş Hakikatte ısc umumt fıklr, bu şilyi. 
tur. nların bir düşman propagandası ol -

Hava tuTVetlerinin yardımile ya - duğu : ve aaıı ingiltereye karşı ya. 
pılan bir hareket esnnsında .. eri kol- pılan hazırlıkları kapamak ve teyak. 
larımızdan biri düşmanın bir maki- kuzu azaltmak maksadile ortaya atıl
nelı müfrezesini tahrib• et.m~ ve mü- dı~ı kanaatindedir. 
rettebatını esir almıııtır. Maamarılı carbdeki nskerl vaziye-

Deniz cüzütamlarımızdan biri sahil tın inklşafı beklenirken bir tarartan 
boyundaki zirhlı mütrezelere karşı Arnavudlukta, diğer t~raftan Mı _ 
top ateşi açarak düşmanın kuvvet - sır hududlannda cereyan etmekte o_ 
lerini dağıtmuı ve motörlü topları sus- lan askeri harekAtın büyük oir nı~_ 
turmuştur. ka ile takibıne devam olunmaktadır. 

Tayyarelerimizden biri Akdenizde Yunan kuvvetlerinin tnarrurunu i. 
5000 tonluk bir vapuru torpilliyerek talyan müdafansından ziyade lşUl 

batırmıştır. etti~i muhakkak olan fena hava şart.. 
Cem'an düşmanın beş avcı tayy:ı.re. larına ra~men, Avionyanın da teh

si düşilrülmüştür. Bombardıman tay- did altında bulunduğu şüpbesizdir. 

yarelerimizden biri dönmemiştir. Mısırda, daha do~rıısu Trııblusda 
Yunan cephesinde düşmanın taar - İtalyanların müdatan için sarfettik : 

ruzları şiddetli mukabii taarruzlnrı - leri büyük gayretler inkAr edilmemek
mızia geri püskürtülmüştür. E.~rler le beraber Bardiyanın yakında suku-
ve otomalik .sil~hlar alınmuıtı;. tu -beklenmektedir. Romada, İtalyan. 

Bir İtaly:.ın denimlhsı iis&üne lar daha ı,imdiden Bardiynnın Maji-
dönmedi no hattı olmadı~nı söyleme~e baş. 

Bombardıman ve a vcı tayyarele - lamışlardır. 
rinden mürekkeb tilolar kıt'alara, te- Habqistanda 
sis!l.ta ve yolların iltisak noktalarına Burada büyük bir alaka ile kar-
taarruz etmişlerdir. tılanan diğer bir hadise de Hartum 
Duşmanın Preveze deniz üssiine ta- ve Nairobiden Times gazetesine ge

arruz edilmiş ve demirli bulunan va.. len telgraflardır. Bu telşsraflar Ha
pudara tam isabetler lı:aydolunmuş - beşiatandaki vazi)·etin hclyanlar i
tur. çin gittikçe hakikaten endi~e verici 

Atlantikte denizaltılarımızdan biri bir mahiyet almakta olduğunu gös-
dönmemiştlr. tennektedir. Mezkur telgraflurın 

İngiliz ve Alman 
hava akınları 

Londra 28 (A.A.) - Salnhiyettar 
bir membadan ö~renUdiğine göre, İn. 
giliz tayyareleri, dün gece, Bordeaux, 
Lorinet ve Havre da dahil olmak ü _ 
zere, işgal altındaki Fransada dokla
ra, tayyare meydnnlarına ve denizal
tı fislerine hücumlar yapmışlardır. 

Londra 28 (A.A.) - İngiliz hava. 
nezaretinin teblıği: 

Dün akşam, gün~in batmasından 
biraz sonra, düşman bomb:ırdıman 
tayyareleri, Londraya hücum etmiş_ 
lerdir. Dört saat kadar süren bu bU. 
cum esnasında, payitnht üzerine bir. 
çok bombalar atılmıştır. 

İngilterenin şark mıntaknsı ve ce
nubu şark! ınıntakasile cenub uıhilın
de bir nokta inerine de birkaç tomba 
atılmıştır. 

Bir miktar ölü ve bir miktar yaralı 
vardır. Birçok ev tahrib edilmiş ve _ 
yahud hasara ug-ranuştır. 

Ellerinde yapağı 
bulunanlar beyanname 

verecekler 

telkikinden açıkça anlaşıldığına gö
re Habeşistandaki tahrikat gittikçe 
müzmin bir mahiyet almakra ve 
günden güne dah!\ müsbet ve nıuay
yen bir şekil arzetmektedir. Bu va
ziyet mezkur mem!ekette daimi ve 
nonnal bir hal teşkil etmek i!ltida 1-

dını ta~maktadn. Her yerde görü'
len isyan hareketlerinin hakiki ve 
umumi bir ihtilal genişliği 11.lmaya 
ba~ladığı 'lüphesiz.iir. 

Diğer tarsftım fngilizlerle Yunan
lıların elde ~uikleri muvnffakiyetle
rin Habeşistanda duyulduğu da mu
hakkaktır. Bu muzafferiyetler ne 
kadar vüs' at kesbedene Habeşis
tandaki ihtilalin de o derece geniş
Jiyeceği şüphesizdir. Bu tnkdirde ih
tilal hareketini İtah·•inların kc-ntrol 
edebilmesi de gittikçe güçleşecektir. 

Amerikanın yardımı 
Arnerikaya bir vazife ile gÖrJde

rilip son günlerde avdet eden Sir 
Walter Layton, ingiliz dostluğıınun 
Amerikllda, burada tasavvur edil
diğinden çok büyük olduğunu ve 
Amerikan yardımının yakında ha
kiki bir çığ halinde yuvarlanıp gele
ceğini ııöylemiştir. ..;._ _____ _ 

Köy çocuklari 
us:ışbrafı ı iııcl sayfada) 

sında 50 kadotr çocuk vardır. 
Kong'te nihayet buldu 

ca.,. tarafı 1 inci sayfada) 
tıı!undan evvelki tebl~de de bildi -
l~~gı gibi dunya piyasalarında tü -
''ıı erıınız için ihtiyaç her ?:amandan 
)U a ve serbest piyasalarda fiatlar 
~ ~elınet;e mütemayD oldu~·ıından, 
~ r turlü tedbirlerimizin inZimemile, , A~nk~r~, 2~. (Hu~~si) - lktısad 
\ııı~elerdenberl görülmemiş netasette \ ek~letının go!lterdıgi lüzum üzıori
lııe'Unnn tütünlerimızrn mOstahsil veı ne tıcarethane veya ikametgahlan 

llıieket için en yüksek bir seviyede lstanbulda hulunan komisyoncu, 

Ankara, 28 (A.A.) - Anlı.ara 
Parti vilayet kongres: umumi he
yeti, bu sabah l!llat 1 O da Ziya Si
daim reisliğinde üçüncii toplantıaını 
yapmıştır. 

ltlır t toptancı, yarı toptancı, depocu e
~tıı n :min edecek . .şekilde satuıından nıanetçi, naklived. mi;~.,hhid , ve 

<le lmak gerekti.r. bankalar ~ibi tacir sıf'lltını haiz hihi-
t'ı-etl'·en sene kampanynsının Ilk ha- mum halkın veya hiikmi ııahı~ların 
tltlıı lı devresinL müteakıb zaman zar_ mı-m leketimizde veti•en ht'r cin~ ve 
~~ a dahi fiatlarda saltlaml:~n de- her nevi yapağılarını hir b,.vanna
~ ~tlıği ve hattli bazı istihsal mer- mıo ile l!'ltanbul valilii(in.• bildirme
~tı.~~ınde yüksellş seyri görü!dMU leri mecburiyetine dair koordinaıı
~tl)' atuarnk müstahsile yeni kam - yon kararı Heyeti Vekilece taııdilc 
~!ada hiçbır zaman ve hi~blr se - edilmi<ıtir. 
~~ tei:lşa knpılmamnsl, dairnn enı- ·--------
\~"" ve tecnni ne hareket etmesi Hububat S2t'S,I h~kk•nda 

eı.ıe tnvciye olunur. 
~ . - koorj:nasyon heyetinin 
t~k•ıilik kaloriferli otobüsler k~rar1 
~~~ bliyi.ik Amerikan otomobil "e 
~'at on fırmMı, ali\kadarlnra müra
~~derek yenı model ve her tiıı hi 
tıtı<le tı haiz otobfi.c;ler satmak tekli

buıunmu~lardır Bu otobüsler, 
clunna yerlerı dahil olmak U -

Ankara, 28 (Hususi) -Toprak 
Mahsulleri Ofisinin iştigal mevzula
nna dahil bulunan hububatın yapı
lacak olan satııılarındn hububatın 
Ofise maloldui(u fiatların tatbik o
lunacaib lıakkındald koordinasyon 

Büyüklerimiz~ çekibn tazim tel
graflarına '1(~1-:n cevablar sıra<Jile o
kunmuş ve aziz Milli Şefirrıizin kon
grenin temiz duygularıni\ te,ekkür 
edt-n ve ba!'Arılıt• temenni e-den tel
grafları heyecanlı alkııılarla klartı· 
lanmı~tır. 

Bundan sorırl\ kongr<" ('ncümen
lerden J!elt"n i•leri birer birer mü:ıa
kere ederek karara bağlamıştır. 

Kongre mesaisini saat 1 3 d,. ta
rnamlamı~ ve konı::re rei~i kın bir 
hitııbe ile dt"legder,. mü!lbet me!<ai
lerinden dolayı teşekkür ederek cel
~evi kapamıt'tır. 

Parti vilavt't idare hev .. ti tarnfı:ı
dı>" GI\F Q'a,inn~undn d,.l,.$!e-ler ~"
refinl" 200 L-iQil:k bir ;; ';}e zi\'afeti 
verilmi'jtir. Zivnfete Parti Genel 
Sekrett-ri F:kri Tii7er, Parti umumi 
hf'yeti n7a~ıuı. viliıvf't ve beletiiye 
erkAnı i"tirak etmiııl,.rdir. 

wmimi bir hava 

bundan birkaç gün evvel, 
sırf talim ve terbiye makseldile ol -
duğunu bey n ede·ek on 8ekiz de -
nizci sınıfını silah altına çağırdı. A
meriltan bahriye sınıflarının beheri 
takriben iki bın ki;ıilik olarak htsab 
eClildiğine göre bu on sekiz sınıfın 
sayısı otuz altı bin rleniz eri eder. 
Bu dnvetin hl•günden yarına Avru
pa harbine iştiraki taznmmun etme
diği muhakknktır. Olsa olsa bir ih
tiyat tedbirinden ibarettir. Maamn
fih bu nevi ihtiyat tedbirleri dına -
nın son zamanda fazla sıkla:tığı ve 
Amerika ile Japonya arasındaki 
münasebetlenn motlüb ~ekilde dü -
zelrnekten uzak bulundukları naza
rı dikkate alınır.ıa herhalde ehem -
miyetsiz birer hadise olarak telakki 
edilmemek lazım geldikleri kabul 
olunmak gerektir. 

Bahis bu nevi mühim tedbirlere 
intikal edince ve lngili~ hnriciye na
zırı Lord Halifaks'ın Vaşington se
firliğine tayini ile tehaddiis eden 
vaziyelin ehemmiyeti nıızan dikka
te ahnınca, Amerikanın ne zaman 
harbe gireceğinin veya girip gimıi
yeceğinin bir istifham noktası şek
linde zihine gelmesi kadar tahii bir 
§ey yoktur. 

Bu suale cevab verebilmek için, 
bunun mütemmi:ni sayılmak lazım 
gelen diğer bir sunlin cevabını da 
sıralayabilmek iktiT.tl eder~ 

Bu sual tudur: 
Amerika maddeten ve manen 

Avrupa harbine müdahaley-: hazır 
mıdır~ 

Amerikalılar testihatlarını art -
tırmak ve ;malatı matlüb seviyeye 
çıltarmak için yalnız kendilerinin 
yapmaya nıulctedir oldukları mu -
azzam bir mali gayret göstermi~ler
dir. Amerika ayanı da, bazı yaş 
tahdidatını kabul etmekle:: berab('r, 
umumi askerlik hizmeti esnsın: tas
vib etmiştir. Fakat bu tedbirler ne 
lcadar zamanda ldifi bir netice ve -
re bilirler? 

İ§te verilmesi lazım gelen cevab 
bu suale aiddir ve mııale::scf bu hu
susta icab eden netic~yi çıkarabil -
rnek için elde' mevcud malumat 
pek lcafi değildir. 

Çünkü: 
Bazılanna göre Amerikalıların 

aylık tayyare imalatları bindir. Bu
nun dörtte birini Ingiltereye ver -
melcte, mütebaki,ini leendileri için 
alıkoymaktadırlar. Bu miktaıın ge
lecek sene iki bini bulacağı söylen
mektedir. 

Bu, havacılık vaziyetidir. Tank 
ve top imalatına gelince, Amerika -
nın bu sahııdaki hazıılıklarının da 
kafi olmadığını iddia edenler az 
değildir. Filvalci 1914 - 19 1 8 Har
binde Amerika akla hayret ,·eren 
bir muvaffakiyet göstermiş ve kı!la 
bir zamanda milyonlan bulan oıdu 
lar hazırlan1ı$tı. Fakat bugünkü 
harb daha ziyade bir malcine ve tek 
nik harbidir. Çok silah yapmak için 
çok makine yapmak lazımdır. Fa -
kat bu neticeyi alabilmek kin de 
bu silahlan yapacak makineleri vü
cude getirmek ic b eder. Amerika 
milli müdafaa isti~are komisyonu -
nun bir mütaleasınn göre bir motör 
ve tayyare fnbrikası ancak 9 il:\ 1 4 
ayda, bir ailah fabrikası, R ila on bir 
ayda, bir mühimmat fabrikası ise 
1 1 ila 12 ayda kurulabilmektedir. 
Bu fabrikalara lazım olan işci me -
sele.ııi ise ayrı bir derddir . 

Mevcud mahimnta göre Arneri -
ka iş federasyonu mesai saatlerinin 

lngiliz bombardıman tayyareleri
nin Almanyado. ve Alman işgali al
tındaki arazide '\'ukuo. getirdiği ha
sarlar hakkında bu hasnrı gözleri 
ile görenlerin haftalık yapNlan çok 
sarihtir. Bu raporla.-, tahminnt ol
maktan çok uzaktır ve binnlann tc
mellerine kndar yıkıldığını ve bü
yük yangınlann çıktığını görmüş o
lan kimselerden gelmektedir. 

Doklara ve ticaret gemilerine kar 
şı yapılan hücumları bnhis rnevzuu 
eden ve Hnvre'dan alınan bir rapor 
diyor ki: 

Iki hafta .nütemadıyen Ingiliz 
bombardıman tnyyar .. )eri, şehrin ü
zerinden hiç eksik olmamıştır. Bu 
müddet ı:arfındo bilhassa bir gece, 
bombardımanlar fevkalad" şiddetli 
olmuştur. O gece, durmadan devam 
eden bombardımanlar nltındn sekiz 
saat sığınoidard:ı kaldık. Çıkan yan
gınlar, Heroult' da hangariarn sira
yet etti ve bu suretle büyüyen mu
azzam yııngın, ~eş saat sürdü. Gece 
olur olmaz, herkes, hııtta Alınıın 
askerleri dahi, sığınaklara girmek
tedir. 

Bu vaziyetle alakadar olarak şu 
cihet de tebariiz ettirilmektedir ki 
Fransız ccPetit Journalıı gazetesi, 70 
bin Almanın Havre' dan çıkarıldığı
nı, Kleher kışiasının ciddi hasara 
uğradığını, petrol ıi epoları ile bir 
mühimmat treninin tahrib edıldiği
ni yazdığı ic;in kapntılmı~tır. 

ccBerliner Börsen Zeitung•l un, bir 
milyona yakın çocuğun tahli:resi işi
ni ngüzel bir sosyal eser•' olarak 
tovsif etmesi de bomba.,.dımnn edi
len mıntakııl.ud.ı nt: ozibi ı:ernitin 
hüküm sürdiiğüni.i ~östermektedir. 
Alman gazetesi, Teşrinisaninin orta
larına doğru, bu ana kadar bu mın
takalardtı.n sı;o bin çocuğun veBer
lin ve Hamburgdan da 22 bin cocu
ğun tahliye edilmiş olduğunu bildir
mektc idi. 

Diğer taraftan ıılınan ba,ka bir 
raporda ,öyle denmektedir: 

Aksi intiba verilmek Ü7.Ne ) apı
lan bütün :tay,.etlere rağmen, Al
manyada hemen herkes. lnı::ıliz 
bombardımanlar:nın büyük sıhha
tinden hayret etmekte ve herhangi 
bır sivil hedefe isabe-t ,·aki olursa 
bunun bir te:sadüf teşkil ettiğinden 
emin bulunmaktadır. _;... ____ _ 
Almanlar butUn Fransayı 
istilaya haz1rlanm1şlar 

(Bat tarAfı 1 inci aayfada) 
Bu mshfellerde hakim olan ka

naate göre Petain, neticesi ne olur
'a olsun Alman taleblerini kabul 
etmiyecektir. 

Diğer taraftan fDsa ve Tunu sa 
sevkedilmek üzere Fransız kıt'nla
rının Marsilyadan vapura irkab e
dildiğine dair verilt-n haberler bura
da teyid edilmektedir. 

Alınon diğer haberlere göre 
Fransız tııyyareleıi ve denizaltıları 
şimali Afrikay" hareket etmiştir. 
Vichy' de tayyareler beklettirilmek
tedir. Vichy ile sıkı temas halinde 
bulunan mahfellerde bugünlerde 
meraklı hadiseler cere} an edebile
ceği söyleomekle i"tifa edilmekte
dir. 

lsv~çreden bir ticaret 
heyeti ge ecek 

Dally Miror gazetesinde Pierre L:ıgil
re ve Averley Root, Almanya'lın iş -
gal nitında bulunan Fransanın ıaşe
sini temin ediyormuş gibi görünerek 
hakikatte halkı tazyik suretile Alman 
iradesine rametmek gayesini tak b 
ettiğini yazmaktadırlar. Bu muhar -
rirler, bilhassa sinemalarda halk, İn
~iliz kıt'nlarını alkışlndıf:ı, Alman ve 
ıtalyan kıt'niarına ıslık çaldı~ı ıçin 

Parıs şehrinin iki hatta p:ıtatcsıen 
mahrum kaldığını tebnrüz cttirmek -
tedirler. 

Muharrirlerin anlnttıklnrınn göre 
Paris üzerinden uçan bir İngiliz tay_ 
yaresi gökte teksif edilmiş buhardan 
bir iZ bırakmıştır. Bir saat sonra btı

tün Parisliler bir İngiliz tuyy:ıresının 
gökte bu sihirli kelimeyi resmetmiŞ ol
du~unu birbirlerine anlatmakta ldı • 
ler: uİtimada" 

Çin ordusu 1941 de 
taarruza geçecek 

Çunking, 28 . (A.A.) - ('in or
dusunun ~özcüı:ü demiştir ki: 

1941 senesi, Çir.in mukabil taar
ruzunu ve bunun neticesinde Çinin 
zaferini getirecektir. Marc:şnl Çan
Kay-Şekin oruusu, §imdi üç milyon 
muntazam ~rattan mürekkeb bu
lunmaktadır. ----------

lngiltereyi istilA 
teşebbUsUne lkincikAnunda 

girişilecekmiş 
(&ş tarafı ı inci sayfada) 

tiva eden nutuk, bitaraf askeri eks
perler tarafından telsir edilmekte
dir. 

Bu eksperlere göre bu nutuk In· 
gittereye kartı tannuzun mümkün 
olduğu kadar geııi7 mikvasto yapıl· 
ması derpiş c.·di!diğine bir delil ad
dolunmaktadır. Eksperlerın kanaa
tine göre Alman nolctai naıarı In
gilterenin halyay.t Karşı elde ettiği 
muvaffakiyederin Almanya için hir 
ihtar teşkil ett:ği merkezindedir. Al
manya çok beklemeden ve lngilte· 
renin daha çok kuvvetlenmesine va
kit bırııkmadan nihai darbeyi indir
melidir. Amerikanın İngıltereye 
yaphğı yardımın artması da Atmon
ları endi~ye ciü~i.irmektedir. 

Istila teşebbüsüniin ynlnız Pas
De-Şalais' yi aı:mnk su retile değil. 
Pas-De-Calais'de, ve ayni zamanda 
başka istikametlerde de y<tpılncak 
taarruzlarla bııııurılabileceği hakkı::ı· 
da mare"al Brauschitııch tarafından 
yapılan beyana:a telmih eden mez
kur gazetenin mt•hahir: eunlıırı ilave 
etmektedir: 

cclyi haber ulan bir znt hani\ Al
manların filhakika aylardanberi 
Norveçte <~ağlam vollar in~a etmek
te olduklarını ve l:ı\coçyaya kütle 
halinde bir inioş hareketinden şüphe 
edildiğini r.öyledi. Ayni zAt, Alman
ların İkincikanunun Ji.,li '-ıav:ıların
dan ve hemen cnimi olnn karanlık
tan istifade edere:t Iziandııyı ve-ya 
Kanasayı istilaya te- el-,bi.icr rd,.bile
ceklerini d(' ilave etmicıtir. 

Söylendiğme göre Frnnımnın cc
nubu gaThisi'lde sahil hovun-fa 1 
Rochellı- ile lso~mV':l arasında IS Al
man fırka,ı tah id edilmi ti:-. Ru 
tahşidat. Alml'lnların f!loanvavı isti
la etmek istediklerine dair bazı ı;a
yialara yol aC"m•ctır. f nk nt h:.ınun 
hakiki sıabebi, F~anoııanın bıı kıs:ı'!
nın lnJ!iliz hombl\rÖ:manlannıı pl'k 
maruz bulunım Fran.,.ır•·t imııl s:ı
hiline ni~betle iıotili' talimlerine d;ı
ha mü said c>lmasıdır.,. 

arttınlmasına muhalefet etmekte - İsviçreden bir ticaret heyetinin 
dir. Bundan bıışkıl da miiteh.tssıs memleketimize relerek ticari t~ 
amele fıkdanı vardır. 1, fl"derasyo - maslarda bulunacağı haber alınmı§
nu, maale.ııef yeni mütel-ıassıs ame- tır. Bu heyet son zamanlarda Tür
le yetiştirilmesine biı türtu rıza gös- kiye ne ı,viçre ara~ında sona eren Mil i korunma kanunu 
termemelctedir. ticari anlaşnınnın yenid~n tatbiki 

Bunlar, davanın maddt taraflan- için temaslarda bulunacaktır. Bu Ankara, 28 (Husutoi) -- Milli 
dır. Yarın da vaziyetİn mnn~vi cep temaslar neticesinde !sviçre ile yeni korunma kanunu hugünkü R~mi 
hesini gözd~n geçirmeğe çalıonca - bir ticaret anlaşma!!. yapılması Gazete ile neşrediler~k mer'iyete 
~ız. Selim Ragıp Emeç mümkiin olabilecektir. ı;:inni!ltir. 
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4 Sayfa SON POSTA 

( S ehir .. aber 
isv€ç ticaret 

heyeti ayın 8 inde 
şehrimize geliyor 

Et meselesi yarın esaslı 
bir karara bağianıyor 

Heyet, deri, tiltilı ve pamuk Fiat mürakabe komisyonu et fiatları hakkında 
ihracatçılarile temcularda bu- b• ı d ı· k b ı d k f" 1 lunaralı ba mculdelnden mü- ır emsa ce ve ı a u e ere ıat ann 
him miktarda miibayaa edecek kontrolunu kolaylaştıracak 

Javeçten ı:r.emleketimize ticari te
nıaslarda bulunmak üzere önümüz
de'ki ayın tekizinde bir heyet gele
cektir. Bu heyet lstanbuldı:ı. bllh assa 
d eri, tiftik ve pamuk ihracatçılarüe 
cörü~elerde bulunarak mübayactt 
için biT anla~ma yapacaktır. Aynca 
1sveçte ticari tetldklerde bulunan 
bir heyetimizin de bu heyetle biT
l ikle memleketimize avdf't edeceği 
:ıannedilmektedir. Yapılııcak anla~ 
maya göre İııveçten ~inıendifer mal-
zemesi, elektrik vesair makineler 
getirtilecektir. Heyetjn memleketi
mizdeki teme.elarındıı aynen nakli
yat meBeletıi d: götüşülecektir. Tu
nanın donması yiizünden lsveçe ya
pılan nakliyat tamamen timendifcr 
yoluna inhisar etmiştir. Bu rniinase
betle İskandinav memleketl.m. Ttn
kiye ile yapııcaklan tiear! nakliyat· 
ta daha yakın bir yoldan istifade e
dilmesini ileri aürm~ktedirler. H el
ainki - Odesa hattlnda dRha ucuz 
naklivet yapılmnsı :nümltün olduğu 
takdirde bu yoldan i'tifade echle
cektir. 

Okullarda yılba,ı 
ve bayram tatilleri 
Yılbıı,ı münnıııf':betile, orta okul 

~e liseler le meslek okulls rı yann, 
Salı ve Carııamh:ı gü11leri tatil ya
pııcnklar, Perşembe ı!otbnhı deralere 
ba~lıyacaldardır. lik okullar da Salı 

,günü öğlede:ı sonra üç gün yılbaşı 
tatili yapncaklardır. 

Okullardıı Kurban bayramı tatili 
de. 8 lkinci&iinundan 1 J İkinci:tii
rıuna kadar devam edecektir. 

Valinin konı.oloslara ikinci 
çayı 

Vali ve Beicdıye Rei-'31 Dr. Liit!i Kır
dar, dün saat 17 de, Valikons~ında 
et'nebi devletler konsoloslarına ikinci 
çay z·yafeti vermi.ştir. Çayda Vnll 'e 
Beledıyc reis muavinleri de hazır bu
lunmuşlardır. 

Birçok kasab ihtikAr suç:la müddeiumumilige ver~ ldi 

Beleeliye ve fiat mürakabe büro-1 daki canlı hayvan fintlarilı: kesilmiJ 
.u müfettiıleri kasabiarı sıkı bir oe-1 hayvanların ve kasablıırdaki peıa
ldlde kontrol ederek, tesbit olunan 1 kende etle:in fiatları arasın<la mev
fiatlara uyup uymadıklannı tetkik 1 cud farkın miktarı tesbit oluna-
etmektedirler. caktır. 

Şehrin muhtelif seıntlerin~e yapı- Fiat mürn\tabe komisyonu et fi-
lan kontrollıırda, bazı kasabiarın et atlan hakkında bir emsal cetveli 
fiatlannda ihtikar yaptıkları görül- kabul edecektir. Yani, mezLahada 
mÜ§ ve bunlar, haklarında zabıt tu- bir koyunun kilosu meseia 30 kuru
tularak ihtiki\r suçile cümhuriyet şa satılıısa knsablann bunu pera
müddeiumumiliğine verilmı~lerdir. kende olarak knç kuruşn 3atn.ası la-

Diğer taraftan, Belediye lktısad zımdır~. Bu suretle hütün et cinsle
Müdürlüğü ve fiat mürakab.: büro- rine aid emsal cetveli hnz.ırlanacak
su. et i§i etrafında yeniden tetkik- tır. Komisyon bu cetvelı hazırladık
lerde bulanmu~ardır. Et fiatlan 1 tan sonra, P.t fiatlnnnı kontrol çok 
meseleı!i, yann öğleden aonrn Vali kolay oalcak ve kontrol yapacakla
Muavini Ahmed Kınıgın reisliğinde rın elinde bir ülçü bulunacaktır. Yıı
toplanaealt olan fiat müraleabc .ko- nn celebler de fiat mürakabe ko
misyonunda yeıüden ele alınaca\t misyonuna davet edilerek canlı, ke
ve e.asb karara bağlanacaktır. silmiş ve perakende et fiat farklan 

K omisyonda, hayvan borsasın- hakkında mütalea!an sorulacaktır. 

Ingilizler yeniden ll 
milyon liralık mal 

alacaklar 

Bir lsviçre firması musaid 
şartlarla otobüs satmak 

istiyor 
İngiltere ticaret birliğ~ mÜIJle$sil- İsviçrede, otobüs servislerini ida-

lerinin İzmirden alacaldan tütün ve re eden mühi::n bir firma, Belediye
kuru meyvalar üzenndeki tetkik ve ye müracaat ederek, otobüs s:ıtmak 
temaslan neticelenmiştir. ingilizler teklifinde h':.llunmuştur. Belediye bu 
bu son siparişleri)~ memleketimiz- teklifi tetkik etmiş ve ııartlarını mü
den yeniden 1 ı milyon liraya yakın said görmüştür. 
mal alacaklardır. lsviç:re firması. Türkiyenin lsviç-

Diğer taraftnn İ:ıgiltereden iç pi- rede bir milyon lira kadnr takıuı he
yasalanmız için bazı lüzumlu mad- sabından alncıığı clduğunu ve oto
d.:lerin g~tirilmcri tamnmen. mürn- ı büsterin bu yüzde,n kolaylıkla Tür
k.un ~laca."tı:· Evvelc~ İngılt.ercye l kiyeye getirilebileceğini bildinniş-
81pan~ edılmış olan bazı makıneler tir. Bu otobüslerden 15 tnaesinin 
ile otomobil ve kamyonlar bu me- hazır bir vaziyette olduğu da aynen 
yanda,dır. ilave olunmuştur. 
. Tütün piyn~asının açılnıası üze- Belediye l ııviçreye tclgrnflar çe-

rr~.e, bu senekı mnhsuideı~. en fazla kerck bu otobüslcri:ı ne halde bu-
mubaynatta bulunacak hukOmetle- I d kl t . b d l .1 l k ed'. un u nrını sormuş ur. 
rın aşın n ngı tere ge me t ır. l . . . 
Amerika bu s~ne , e geçen seneki svıçre fırmaaıle ar.ln,ma yapıldı-
mahsul dahil, 18 milyon kilo tütün ğı takdirde otobüsler kısa bir müd-
almış bulun.:ı-caktır. det sonra getirilmi, olacakt:_:. 

Romanyadan gelen ithaint 
eıyası Talebeler memleket dısına Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Dün Transilvania vapu~üe ~östen- seyahat yap!lmıyacak ~ya piyangosu 
c!'den llmanımı?.a m\lhım mıktarda Maarif Vekfı.leti, Universite ve rti _ Çocuk Esirgcme Kurumu İstanbul 
ilhalflt eşyası gelmiştir. Bunlar me - ğer maarif te,kilMma bir tamim gön. merkezi tarafından, büyük ve çok 
yanın~n: _ . . .. dererek <ıers yılı içindeki tatt1lerde zengin bir eşya plyangosu tertib olun-

Den eşya , euderı eldıvcn, tuylü sar- ı memleket dışına seyahat yapılmama- muştur. Keşide yeri olarak Taksim 
gı, cerrahi. alet, demir eşya, kfığıd, sını, profesör, doçent, talebelerin an- Cümhuriyet pastahanesi karşısındaki 
s.nemn !ilmı, cam, mürekkeb, -nu.şam. cak yurd iÇinde tetkik seyahatlerine Ford acentası binası tefrik olunmu.ş 
ba, soda ve mub•elif eşya bulunmak. çıkmalannı b!ldinn~. 1 ve binanın bu Işe yarar bir şekilde 
tadır. r . tamir ve tanzimine başlanmıştır. 

1 KUçUk haberler )1 Piyango keşidesıne, ı Ktı.nunuso.ni 
Iki kömür muhtekiri adliyeye '- - 94;1 Çarşamba günü, mezkfır mahalde 

verildi e Emniyet 6 ncı şube memurlan başlanacak ve keşide 31 Kfmunusani 
Unkapanında, Tekirda~ Iskelesine dtin de hnreket hallnde bulunan 941 ak.şamına kadar bir ay devam e_ 

bağlı .-SeUımeti Bahrtı. motörüntin tramvaylara atlıyan ve basamaklarda 1 deeektir. Be her bı.,etin fintı 1 liradır. 
kaptanı Recebin, motörfinde mevcud seyahat eden 42 ki.şlyi yakalamı.,lar Hiç boş numara yoktur ve çıl:an !'Ş -
mangal kömürünü muayycn n arktan ve bunlardan birer lira ceza almı.,lar- yalar keşide yerinde derhal sahlble
fazlaya satmak suretue ihtikar y:ıp _ dır. rine verı1ecektir. Pıyango hasıHı.tı Ku-
tığı zabıtaca tesbit edilerek ya kalan- Muhtelif seyriiseter nizamatma ay· rumun 941 faaliyet devresi iÇinde vi -
mı.,tır. kırı harekette bulunan 15 şoför hn.k. Iflyetimiz hudndiarı içinde açılması 

Milli korunma kanununa bu suretle kında do. zabıt varaknsı tanzim edil. düşünmen birQOk QOCuk dispanser ve 
muhalefette bulunan Receb dün geç miştir. krcşlerının Dk açılış masranarına tah 
'akit Müddeiumumilığe teslim ecill _ Dünkü lhracatunız 120 bin lira- sis olunacaktır. 
mıŞti.r. yı bulmuştur. İsveçe deri ve tıftik, İs- - -----

Beykozda, Kavakdere caddesinde vioreye fındık, Mncaristana deri ve Ekmek 1 O para ucuz)adı 
30 numaralı dukk4nda kömürcülük l fındık içi, Romanyaya balık, Am eri- Belediye nar k komisyonunun ver -
yapan Muhsin Karademirin de, mllllı kaya keten tohumu göndorfiıni§tir. 1 di~i karar mucibince, ekmek fiatları 
korunma kanununa aykın olarakl Memleketimize ithal edilen madde- bugünden itibaren tO para tenzil edi
manga! kömürünü muayyen fiattan ı~ arasında da radyo ve" n~amı, tel, llecek ve. 14 kuruş 1?. par~ya satılacak
fazlaya sattığı görülerek yakalanmış- bır mikLar pamuklu ve yunlu .nensu. tır. Yenı nark 15 gun tçın mutcbcr o. 
tır. ent bulunmaktadır. lacak, 15 gün sonra ekme~e. Zahire 

Muhsin Karademir, Beykoz <tdliye. e Beyo(;lunda Mirinllran sokağın_ ı Borsasından alınacak vasati buMay 
sınc verilmiştir. da. ter:r.i Yaniye aid 12 sayılı Iki katlı 1 fiatına göre yeniden nark tonacak _ 

ahşab evden dün yangın çıkmı.ş, bu tır. 

Evkaf Umum Müdürü döndü evin ilst kısmı tamamen yandıktan Süpheli bir ölüm valc:'ası 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu _ sonra itfaiye tarafından söntlürul - B ir müddet ev\rel Tarı vapurile şeh-

lunmakta olan, Evkaf Umum Müdü- müştür. rimize gelen ve Bayram adında birf-
rü Fahri Kiper, Anknraya dönmtlş - e Kadıköyünde Cevizllkte Emin - nin Galatadaki kahvesinde yatıp kal
tür. Evkaf Um um Müdürü, şchrimi.,._ bey çıkmazında Aliye aid :ıs sayılı' kan İzzet, dün sabah yattı~ı yerde ölü 
de Evknf Işlerini tetkik etmiş, Vali ve evden de yangın çı km ı.,, evin çatlSll olarak bulunmuştur. Şüpheli görülen 
Beledıye RcisUe temaslarda bulun - kısmen yandıktan sonra mahalli it - ölüm etrafında adiiye ve ubıta tah-
muştur. Taiyesi tnrafından bMtırılmıştır. kikat yapmaktadır. 

Pezar O la Hasan Bey Diyor k i: 

- Hasan bey garıb de
lil mi? 

.. . Bugünlerde yoldan 
çıkan tram\•aylar ço~aldı. 

... Dün de bir tramvay 
yoldan çıkm~. 

Hnsan bey - Bu tram
vay yoluna konur 

J Tetkikler • er1. 
istanbul telefon 
tesisatı tanzim 

ve takviye ediiiyor 

(Başt:ıra.lı 2 nci s:ı.yfada) 
ilmi müesseseler, enstitüler akade -
miler, harbin ve harh tekniğinin bu 
günkü ihtiyaçl:ırına cevab vermek -
ten çok uzaktırlar.. Bunları baftan 
başa da organize etmeden, ıslah et
meden, bu mües•eselerdP.n ecıaslı 
hiç bir fayda beklemek caiz değil -
dir. 

Laleli ile Samatya araaına ye- lımin, ilmi tetkikat ve araştırma
ni bir ıantral ilave ve bit kı- lann harb tekniğinin inkişafında oy 
lım Beyoğlu aboneleri Şi§liye nayabileceği muazzam rol bilhassa 

naklolunacak bu harbde bütün azarnetile m~yda
na çıkmış bulunuyor. Bunu en iyi 

Münakalat Ve.lcili Cevdet K erim takdir eden muharib memleketterin 
İncedayının, ııehrimizdeki tetkikleri en başında Ingiltere gelmekt~dir. 
neticesinde, tahmil, tahliye ve sey- İngilterede J Kraliyet gi:rli ilmi mü
rüsefer servislerinden aumi nındı- şavere meclisin nr:len maadn, har
man elde edilmesi maksadile mü· bi m üteakib aynca, doğrudan doğ
nakalat müesseselerinde yeniden bir ruya a!!keri mıtkamatn bilhassa yar
çok tedbir ve kararlı\T alınmıştır. dırncı bir mü~vere medisi dı:ıha 

Şehrimizdeki tdefon tesisatının kurulmu~tur. Bu vardırncı müşa,•ere 
da, bu arada, tanz..m Vt. tak' iye e- mecli~inin va7ifesi, mılli müdafaa -
dilmesi hususunda yakında fanliye- nın deniz, han ve kara vekaletle
te geçilec~ktir. rine aid ilmi tetlcik ve ara<ıtırma i~ 

Haber ~ldığımıza ..:öre, bu iş için lerini tedvir etmektir. Tabii bu n -
1.4 76.000 liralık bir tahsisnt a.yııl- racıtırma ve tetkik is leri har b tek -
mı~ olup bu para ile Istanbul ve niğine tenlliık etmektedir. Bu mii -
Beyoğlu ııantrnll.ınnııı takatieri al- şavere meclisinin bu :resmi vaz:fe • 
tışar bin a'!::ıoneliğe çıknrılacaktır. •inden manda ayrıca bir yığın i"'leri 

Bundan bap;kn, Beyoğlu tmntralın- daha vardır. Bu i~ler llrnsındn, dü~
dan bir kısım teller takatieri ni~beten manın gizli silahlarını öğrenmek, 
müsaid olan Şişli ımntrnlına nakle- harb sanaviinde lcullanıhrı i"tidai 
dilrnek suretile telefon tesisatma maddelerin rasyonel bir sekilde sar
yeniden ı 0.000 kadnr abone ilave finı temin <"tmek, tedariki güc ipti
edilebilecektir. dai maddelerin yerine muadillerini 

Aynca Samatya ile Liıleli arasın- bulup koymak. 
da yeni bir snntrnl merkezi ihda' e- ' B ·· • ı· 1 • • k'k 
d·ı k 1 b 1 f d b' k u musavere mec ıcı .-rının tl'!t 1 • 

ı ere stan u tari\ ırı nn ırço h · · 1 • f k lad -
b ı b k

. d'l k . B sa asına gırl'!:ı ıc;. eTı:ı ,.,. r• n ,. mu-
a one er ur:'~a na le ı ece t~r. . u tenevvi olmıılım ha~ebile, muhtelif 
suretle her ıkı santralın faalıyetıle ._ran•larda 1·Lt J 2 5 . I n . n ııııı.sı o an er azn -
şehır telefonunun "elecek aene er 1 b 1 kt d B"t" b -.. . . l . . .. 1 an u unmıı a '"· ıı un u mu -
ı~.tıyacı v~ ab~n~ tl\l.eb en genış 0 - şavere meclislerinin ell.-rinde, bir 
çude t~ın edılecekh:. . yığın tali ihtı,as komit.-leri de mev-

Sehırhr ara!! t~lefon tesısatının d ı M ı· · d · a f 1 k d . . l I .1 cu nnr. ec u•n aımı aa a ro-
ıslahı ıçın de ba7.ı kab o ar yenı C!r 900 k. . . k d' F k · ·ı k · d 'l k · 1 au ışıyı geçme te ır. :ı at 
tın ece ve teviı e ı ece tu·. stan- b ı· 1 ·ı· d d b wl d' 
b ı ·ı A ı · b. u mec ıs e ta ı erece e ag ı ı -

u ı e nıcara nrasıııa yenı ır tc- w k . 1 d h b k 
1 f h k'l • 1 · d ger omıte aza an a esn a atı-
e on ath ce ı mesı meııe rsı e l k 1 b .. ı· · 

mevzuubahistir. aca o ursa, u mu,avere r.lec ısı -
nin kadrosu binlerce ki:iyi bulur. 

Eyüb mahkemesini 
altüst eden 

yalancı şahid 
H akim tevkil kararını verince 
ka~mak istedi, /akat biraz 

sonra yakalandı 

Şahid sıfatile pittiği Cyüb sulh 
ceza mnhkemesınde, bu şehadeti sı
rasında bir hay li münasebetsizlik
lerde bulunduktan sonra adiiye ve 
zabıta mmeurlarına lııçak çeken 
Tevfik Atak adında bir şahsın du
ruşmasma dün Asliye üçüncü Ct".Za 
mahkemesinde başlanmıştır. Hak
kındaki iddiaya nazarı>n suçlu, E.
yüb sulh <:eza mnhkemesind e şah id 
sıfatile din!enirken, ifadelerinde 
mübayenet gÖrülmü, ve hakim ta
rafından tevkifine karar verilmiştir. 

Bu esnada Tevfik Atak birden· 
bire mahkeme salonundall dıaarı 
fırlamış, ke:1djsirı.i yakııhımak isli
yen mübnşir Hulki.yi bir yumrul.ta 
yere yuv'arladıktan sonra caddeye 
çıkmış ve k~çmdğa başlamıştır. 

Adiiye memprlan ve ml'hkPme 
polisi tarafından takib edilen Tev
fik, nihayet Setüstü nıevkiinde sıkış
hnlmış, bu sefer de belinden iki bı
çak çıkararak kendisini tutmak is
tiyenlere saldırrnn~a kalkıı,ımıştır. 

Tabii meclisin emrinde muazzam 
tahsi:!at ta vardıt. Bu medisin tet
kikine arzedi1mek üzere her gün 

Zeytinburnunda yap1 acak 
tt p atışları 

Ayın 30 uncu Pazartesi günü 
Zeytinburnu fabrikalarından deniz 
istikametine top nt\ıılnrı tecrübeleri 
yapılacaktır. 

Tecrübe günü d eniz nakil vasıta
larının bu mıntakahr dahilinde sey
rüsefer yapmamala,.ı için armatör
lere tebligat icra edilmiştir. 

Kavurmadan zeh:rlendi 
Ayvansarayda, Hamam soka~ında, 

11 sayıda oturan Cevdet Kitabeı, dün 
o civar bakkallarından birinden al -
dı~ı kavurmnyı yemiş, bir müddet 
sonra da zehirlcnme alti.imi göstermiş. 
tır. 

Cevdet Kitabeı, tedavi edilmek üze
re hll.'!taneye kaldırılmış, zehirlenme 
hadisesi etrafındn tahkikata başlan
mıştır. -----------------

1. Galib:n konferansı 
Eminönü Halkevinden: 
29/ 12/ 1940 Pazar akşamı. saat 20 de 

Evimizin Cağaloğlundaki sahınunda 
Şehir Tiyatrosu san'atktı.rlanndan İ. 
Oalib Arean tarafından (Tiyatro) 
mevzuunda bir konferans verilecek 
ve temsil şubemiz (Hissei ~ayla ) piye. 
sini temsil edecektir. 

Bu toplantılara eelrnek istiyenlerin 
giriş karUarını büromuzdan almaları 
rica olunur. 

300 den fazla meaele gelir. Gele• 
iılerin hepsi de, fU veya bu gekıldl 
harb tekniğinin ıslah ve inkipfile r 
lakadardır. 

Buna benzer, harb tekniğine • • 
id bir ilmi araştırma meclisı, ı9 '8 
yılında Fransada da kurulmuşf11o 
Fransadaki bütün laboratuvar ,.e il
mi enstitüler, bu meclisin emri al• 
tında idi. Seferberliğı müteakıb, ıı
meclisin emri altına giren ilmi erıt' 
titülerin ve laboratuvarların anla • 
n, bulundukları yerde çalışmak esr' 
tile silah altına elındılar. 

Fransadaki bu ilmi araştırf1!• 
meclisinin mümessilleri, lngilizler~ıı 
faaliyetile ünsiyet peyda etmek iç.ill 
1940 yılında resmen lnbiliz mü~• • 
vere meclisini ziyaret ettiler. ve 
buradaki mesaiyi tetkik ettiler .• 

İngilizlere benzer ilmi araştırııı' 
enstitüleri Almaovada da mevcucl • 
dur. Alman lu, bilhn!!:sa kimya aa: 
nayiinde fazla kuvvetli oldukları ! 
çin bu branşa taııllfık eden enstitir 
leri n faaliyeti ~ok dikkate fa)'~' n.· 
dır. Almanlar, harbin mUzmin . ~ 
safhaya girişinden sonra iptıd& 
madde bakırnındna büyük bir sık•~ 
tı çekrneğe başladıklım için, şim 
bütün dikkilt ve mesailerini bu etll' 

titüler etrafında tekaif etmek m~ • 
buriyetindedirlcr. . 'l• 

Harb uzadığı nisbette bu gibı d 
mi enstitülenn ehemmiyetleri .. e 
gittikçe artmaktadır. Bu~ün hen~ 
zehirli gaz ve mikrob harbi lıMlıa 
mamıştır. Fakat yarın bıışlamıyııe'; 
ğını kimse temin edemez!. Harb 
çin her vasıta me~rudur. Bunu bil~ 
muharib memleketler, yarın bu sı . . .. 
lahların da sahneye çıkmak ihtırJlcl& 
lini düşünerek şimdiden bu a'lhA • 
da büyük haznlıklara girişmekte .. 
dirler. Mikrobtarla mücadele eC , 
rnek, bunlann tesirini azaltmak ~t' 
zifesile mükellef birçok tıb cemiYe , 
leri ve laboratuwırları, şimdi, lll~ 
mamen bunun aksi bir i~ yapm• 
mecburiyetindedirler. ıtif 

Velhasıl, bugün ilim, en ı;t }ır' 
manada harbin emrine ginniş bu 
nuyor. 

*0 
Bir camcı merdivenden 

düş~rek öldU 
w y h' dıtl' Beyoglund:ı oturan, a ıs n . .,. 

da bir camcı dün lstiklal cadder tl 
de Kristal apartımanına aid cıım ~~ 
takarken müvazenesini kaybeder~ 
merdivenden düşmüş, başından dil• 
surette yaralanmıştır. T eda~i eı.:~l
mek üzere Beyoğlu hastanesıne ıal· 
dınlan Yahis bir müddet sonrn. (3\J 
dığı yarnların tesirile olmüştiir. s• 
ölüm vak'nsı etrafında adJiye ..,•e ı 
bıta tahkikat yapmaktndırlnr. 

Yapağılar kin beyannaJlle 
verilecek \1.-

Hükiımetın son verdiği bir knror ll , 
zerine ellerinde her nevi yap~1 b tl 
lunanlar bunu bir bcyannam~ ıdı' 
Mıntaka Ticaret Müdürlü~ün~ tlti 6 
rcceklerdir. Beyanname müdde , 
gündiir. Bu beyannamelerde yapıı~ 

-..ıJe, 
ların cinslerı de ayrıca tasrih t:V 

cek tir. 

Ortaköy Fıkaraperver 
Cemiyeti kongresi , 

Ortaköy Fakaraperver Ceıni1etiıı 
den: e 

22/ 12/ 940 tarihinde yapılan kOli~/ 
toplantısının ekseriyet temini içlll tl)lıJ 
121940 Pazar günü saat 10.30 e. rfJ' 
edlldi~inden muhterem azanın 11 

günde teşrifleri rica olunur. _,-/ 
Dün Asliye 3 üncü ceza mahke

mesinde bu hadise etrafında maln
matlanna ınüracant cdiien şahidier
den ~uçluyu yakalıyan polis memu
ru Ahmed hadisenin başlangıcını 
anlattıktan sonra sözünü ~öyle bi
tinniştir: 

,-Bu Hafta S ÜMER Sinemasının 

- Yakalanacağını anlıyan Tev
fik elini heline ath ve iki h <;1\k çı
kararak üzerimize atılı-lı. Kollarını 
büküp her iH e-lind~n de bıçnklan 
alıncıya kadnr kendisite bir hayli 
mücadelede bulunduk. Nihayet kıs
kıvrak yakaladığımız suçluvu müd
deiumumiliğe getirerek hakkında 
bu zabıt varaleasım tanzim ettik.)ı 

Polis memurunun şehadl'tinden 
sonra diğer ıınhidl~rin dinlenmesine 
gec;ilmiş, onlar da vak'nvı polis Ah
medin söyledii!i gibi rmlAtmı~larrlır. 

Gelmiyen diğer ~ahidletin celbi 
ic;in duruımn hnııka bir güne bıra
kılmı~tır. 

Romanyadan 600 göçmen 
geliyor 

Önümüzdeki Salı günü cAlba.Ju -
lin• vapurae Romanyadan 600 kadar 
göçmen şehrlmize gelecektir. 

YARIN AKŞAl\1 

MELEK 
Sinemasında 

ller seansda salonunu baştan başa doldurtan 

D E A N N A D U R İ N 'in 
en son ve en güzel temsUI 

iL K AŞK I 
t'ılmind~ki sevim iliği, güzel sesi ve lüks, lbtiş:ırnında.n her yerde b:ıbst-

dDmektedlr. Bugün saat ll - de tenzaatlı matine 
Ayrıca: Türkçe aahatli Yakınş:ırk jumall 

'- İncl;lz - İtalyan n Yunan İtalya.p harbine aid haberler , 
BU GÜN 

1 PE K 
2 BÜ Y ÜK FİLM 

1 • H A VDUD AŞI<I 
slnema.ı;mda ( Ç İ S K O K İ D ) 

iı;tanbuld& ilk tlef& otarak büyük sergüzeşt fılmi 

BlUl rol de: S E Z A R R O 1\f E O 

2- 3 AHBAB ÇAVUŞLAR SiRKlE 
Türkçe södü ve meşhur ARŞAK PALABIYIKYAN'm şaheseri 

' Bugün saat ll de tenziliUı ma.tine. ... 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FILMI 

FlRTlNA 
Aşk • n eyecan ve ıbtiras hislerini ~anlı bir surette göst.el'cn muazzam tılmin b:ı.ş ıroL:erinde: 

A:NKIE DUCA.UX. ~~:t: ~:ı~:s 



Z9 Birincikanım 

C Büyük fen 1 1 
Adamlari __. era uu 

SON POSTA 

un Bugunko matbaa 
harflerini icad 
eden Koster Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 

Ycu:ma: lbrahim Ho7i arasında neler gördüm ? 
Röportajı yapan · Nusret Safa Coşkun 

Çıkan kıs;ı;;-hu:Asası 1 
Arkdda.şımız, Top1ı.anede s"'se • 

• Tilerin banndı(lı ha~t trut'alczn... 
m. dotaşmakto, kf"ftdisine sabtk bi1" 
gece hırsızı reftıkat etmektedir. 
Şimdi, bir scıb4hçı rohverindnı 
kopukla:rın artımıdmı çıkarak 20-30 
senerinin Hr m-ndtı 11attım koook- ı 
larcı doftru. gitmektcdi1-lef'. 

Şu h:ımam bohçnsı kadar gözliken 
Tophane, m~er6e ne büytlk ne girin
tiU çıkıntılı bir yerml.i. Ördek gıbC 
adctl. 3tllıuın Çinde yberek b'rçok 
dar karanlık soknklar geçtik. Birçot 
~er kıvrıll\k· Hülrı yol bitip tü -

Ölü yüzlü manatıtırların kıJın kenmek bt1lD1'"yQrdu. Aoob:ı gece lur. 
buz cibi, yazın ınifiır püfür esen sızı rehberim, geçt~iz yollan lıelli 
ltuytu, biraz da ruha haf')'et veren :tmeme: i;in mi beni böyle oolaştırl}) 
odalarında ellerinde tüy kalemler, uruyor u _ 
•onralan eildler teşkil edecek kitab- Nihayet iki kath, kara yuzlft hana 
l"r k • -' 1 k hıe' benz~r bir binanın öntinde durduk .. .. ını yazan e,ı.-er, yorgun u - . d h 
lledip te bu ömür törpüleyici, bel'Bl~i .kat peneerelerden tşan a- birn da korkunç gözüküyordu. Hepsi du~umu anlıyor, sahvcriyorlar. Fakat 
bükücü işlerinden başlannı kaldır- rıl bir :-ya .SlZlfOl"dU. yüWı:nüze bakıyorlardı. İçlerinden bi- derd anlatınc:ıya kadar. anamdan 
dtkları zaman kendi kendilerine tn Y B lll btr haşeral yuvaSI ri ayai!:a kalktı. Bu başı !ört ~pkalı, emd~im silt burnumdan geliyor. ~u-
tual i sorariardı: t . geli rd üstünde Iyi kumaştAı.n bir palto ta.şı- gün gene şüphelenmişler.. tam dört 

- Ne 7amnn:ı kadar böyle ya- ç~en" bl~r;ı:: yo u: yan, tıknaz bir adamdı. karakol dolaştık. 
~cağız, didinip, helMc olacağız. Du- mnna ~ unu var _ Buyurun! Rehberim, vaz!yeti benim de anla -
)ruyoruz. Çind,. tahtalarlR harf çıka- Ba..~ nlara Mtı a tilm as Diye kalktı~ı yeri gösterdi. mamı temin maksadile sordu: 
t11n adamlar varmış. Bizler neden Hanın lu~ra~ kapısını ayağile ııtJp a.. Rehberim bu giyimli, kuşamlı, •On- - n:ıyrol:ı, gene derd yanıyorıııın! 
)rapamıyoruz. Acaba daha ivi ve çan rehbenm. lardanıı olmnd~ı llk nazardn anlaşı- Genç serseri içini çekti. Scsinde ba-
dahn kolay bir usul yok muL İçi- ne:.uyurunl ıan zatı tanıttı: riz bir ıztırab hissettim: 

b~izden böyle bir sey bulabile.cek - Burasmm sahibidir. C • 1' bUIU k ' 
ır kimse çıkmıyacak mı}... Zemini toprilk karanlık bir a"riuya Sıra beni takdime gelmişti: em ı ye Jn n api ari 

* ginnişLik. Genzimi yakan pib ıtokuyu d 
- Suriyeden gelen bir arknd~.. yUz'erı"r·. e kapadıg ... ı a am'ar 

Simali Holundnda Hnarlem ka- imUnı yok tarif edemem. Yarabbl 1 
ııaba k ıı ·ı h burası ne kara.nıık. ne harab, ne n;., Genç b ı'r sersar·ını·n ıztırabı · sı, çepçevre ana an~ oe, lt'- - Sorma a~abeyciğim, dedı .. Oene 
tı('ş'di bir verdi. Hürmete layık, iri blr yerdi Ş rkı, tnvandan aşa~ı D}er- bizimkilerden biri birinin cnnını yr.k-
y~ 1 k b 1 ) k '-1 d d d vn" .. ·z ·n·--rdu Oturdum, rchberimle, serseriler ote-
l 

... pı ı aoıa a ı ar so RK ıu an o- 1 ..,...,, ı ı.,~ · mış, beni enselediler. Sen de bilirsin 
a t ı ·· 1 • · · · · H Bi - geriyumı•u:: biraz li (!) sahibi bir şeyler kon uşm:ığ:ı ba.ş-r nııar ar: r,oz en çım mnvısı o- r gvn ...,.. beni .. vallahl "'nhnıyorum artık .. nç 

la d 1 ki · Iki · · B" ba. ei ladılar. Ben de bu tırsattan istifade Y n a ı çocu nr. ıi ı-rının masma- ır yana yapmış nas yatıyorum, nğnbeyiine, gece p:ır:ısmı 
'-'i semnsınn knhkahalarını artr'nğan Cünnümeşbud kamınu var etrafı tetkike başladım. Odadakiler 
t-dı-rlerdi. Beş a!lır sonra. nice bil- Bayanlara söz ahmıız dik dik bana bakmakt:ı uzun müdrtet veremiyorum, fak:ıt ç lmıyorum: is-
I!' 1 I"L.. h k d . b' kibrit 1 devam ettiler. İçlerinden bir knçı &.n- temiyorum, tam yedi defa hapishane-
ı ~n erin üurine eğilio tiirlü tüılü fi- ~ce ırsızı ar a aşım, ır e · d 'm Yetişmcz mi? 
~~:ır yürütee<·kll'ri Jdiçu"c.ük bir hadi- çaktı Dört duvar arasında idlk. Ne ~aryndan sellUn sarkıtmışlnrdı. Y gır 1 

• öd"" • .. k · .. Sob d b' nı Tam ynnıından umu oparan, 
~:nin tekevvün etmekte olduğunu l:npı, ne merdıven gözükuyordu. Ses- anın . yanın n ır adam Y nız -ı....,-; ··ltüsü .. 'ndırır gürü.lt-ılU ı:·r 
nıç k' b'l · d b H I d lendi: don ve gömlekle oturuyordu Pnnta- go~ .. ru . nu ~ ' ı 
d n ••• ımse 1 mıyor u u o an u- 1 k ı· dizi . in üst" d d' kahkah:ı yükseldı : 

- Hey, ışık tutun be? !nhmu ;e ctet· e kı . b' crhın t unü eyd ı. - Çocuk, bu çocuk cnai be.. ulun 
On beşinci nımdavız. Bu Haarlem Bu esrarengiz nvluda IŞlğın nereden ın ın e ım ı, ır a..şera m ca 9- , . • ! . 

kasabasında Louren'l Janszoon Cos- gele...._.,ece~inl dı1o~nürk.en te""'"'iZ _ lcsinc giriŞilliştir. Çünkü parmaklan andavni ot:lu andrnnl, ~edı de 
11 

ko-
uı. ıs ~u • ... ~·· • • • • ' . ' dese girnlekten ne çıknr. Dur baka-

tder ( Koster) isminde bir hancı var- de bir gürültü oldu. Başımı kaldırdım. elbıse.sının dıktş yerlerınde dnktilo ı . ...., 0 . b 1 h ir ~ - · k k kl 1 b .. ki . ib' ·tırd d d lım, benım CIUI 2 yı u .. em g -ı ıcı, üçü çocu ııı.nn sevgi i"i. ü- Bir de ne goreyim, söflör del~ne mıı nesı gı ı 0: ayıp uruyor u. . .. .. be ün 
~iiklf'rin överek kendi~nden bnhset- bcn~ycn bir kapak kaldırılmış, elinde 1 Onun yanında, genç bir çocuk başını mışte _ne yatmış?. Udç gun, i\. \g k · 
likleri dervadil bir adamdn·. Omuz· beş numara petrol llimba.sı, patlak duvnra daynmış olduğu yerde uyuyn sen hı9 5 .sene gar ıyanın ll&lZ 

0 
U-

larının üstünd ... ek!leT vatanda ları göilfi bir adam görünmüştü. Ç"ırkin kalmıştı. ısunu çektın ~? . . 
lnhi öyle bombo, dei{il, her ~eyi to- bir sesle ba~ırdı: Diğerleri sigaralarmdan geniş ne _ G~nç serserı çekıne çekıne cevnb 
lan, anlamak istiyen olgun bir kafa - K"tmdir o? feşler çekiyor, yavaş 6cslc konuşuyor-

1 

verdi: 
ta~rnaktndrr. - Yabancı yok! lardı. Kamnlık, yüzlerini iyice seçme- - Se.Q nlışmışsınl 

Günlerden bir giin, bu Coster - Merdlven kenarda dayalı me ml\ni oluyor. Zaman znm:ın bana - Sen de alışırsın .. anandan hırsız 
d 1 1 d w Umbayı birnz a .. nıı>ıya tuttu· ... Du • kaçarnaklı nazarlar atıp benim i"in doğmamıştın _ya •• nnsll nlışıp da yedi 

oatumuz kendi çocuk an i e iger '1'<>6 " ~nhnlle çocuklıırını alarak. onlan vardn blr merdlven dayalıydı. Rchbe- bir şeyler flsıldndıklarını hissediyo • defa enselendınl 
bır kır gezintisine çıkarır. Kale du- rim omuzladı. Merdlvcn del~ln irti _ rum. Genç serseri Içini çekti: 
"arından vurup ormnna gider. Ço- fnında ve uçları çenğclliydl. Biz :ışa.- Bizim gelmemizle, yarıda kaldıitı - Bcceremlyorum. Ertesi gün en
cuf.lar engin tnbiat ile kıır~ı karşıya ıtıdan o yukarıdan merdiveni istimale :ınla.şılan bir konuşmn yeniden baş _ seliyorlar. 
5i:t-1rnenin sevineile güler, oynaT ve salih bir vaziyeie getirdik. lamıştı; bu haşerat yuvasının sahibi - Rahat battı mı? Madem becere-
ko u~urlnr. Co!lter onları dahn fa:z.la Rehberim işaret etti: soruyordu: miyarsun bulduğun işi niçin bıraktın? 
e~lendirmek için yeni bir keşfini or- - Çıkıni - Demek gene karnkola götürdülerı - Vallnhl ben bırakmadım. Tam 
tıı~a koyar. Kop rdığı dal parçala- D d" · 1 k 1 seni?. bir ay namuslu namuslu çalıştım. Fn-
rndnn harfler uvar, cebinden bir uvar mer IVJnıy e ÇI 1 an Köşenin tam zaviyesinde yere otu- knt ny sonunda herif beni ça~ırdı. 
URıd parçası çı\ı:nrnrak, mürekkeb esrarengiz o~a rup, ayaklarını odanın ortnsınn do~- Evl!idım, şimdiye kadar bir fenalıl:ını 

~e.rine neyi kullnndığını bilmediği- _ . ru uzatmış, s:ıçlan beygir yelesine görmedim. Vnzıfeni sadnkatıc )aptın. 
l'ııı~ bir maıtd•ve bu harfleri basa- Kuçük blr tereddüd vnkfest geçir - benziyen genç serseri cev:ıb verdi: Lakin ben yapamıyacağım. Sen sabı
lak, çok sevdiZi ynvrula ... ına ilk diğimi itiraf etmeliyim. Bu tereddüdü - Bıktım nsandım :ırtık n~abey_, knlı bir adnmsın, yıılvarmana daya. 
tnatban harflerini sunar. Cocuklar fazl:ı uzatıp, gülünç olmnm:ık 11\zım- Vallahi billahi, şeytan çarpsın ki bir namadım aldım. Pişmanıın şirudi,huy 
't'vinçlerinden n~li s:tibi olurlar... dı Zaten lllrobayı tut:ın da bağırmış.. şey yaptıl';ım yok. Senden sn klar mı • camn altındadır. Tek durrnıyac:ıksın, * tı : yıın bir şey olsa.. ne zaman bir hır -ı birinin canı yanacak. S:ı b ık alı :ıdnma 

Costerin krıfası saman dolu bir -;- Çabuk olun be, kolum .koptu. sızlık olsa beni ynk:ılıyorlar. Karakol niçin iş verdin, diY,!'l başımın etini yi. 
~llvnl değildir. E,·ine d<inerken için- Önde ben, arkada rehberlm mer - karakol dolaşıyorum. Bazı sen ı;ı-lip yecek.Ier kusurn bakm:ı .. seni çık:ır:ı-
'len: diveni tınn:ındık. Dört köşe del~n kurtarıyorsun, (•) bazı kabahatsız ol-ı c:ıt;ım: dedi. 

- Peki bu i<~i daha etraflırıı kuv- hizasınn yük.aeldl~im zaman, dört tn- - Ben de bu m:ıs:ıla inandım ha ... 
"t'd('n fiile ctknrmok mümkün değil rafı pe~kel~rle ve çuvallarla kaplan- <•> Başemt yuv:ı.lannı işlctcnlfıl' zn.. Et.raftan kahkahnlar yükseldi. Genç 
~i C'oster oğlum .. meselevi iyi tart .. mış genış bır oda ve 20-30 adam gör_ bıtar.a maJüm insanlardır. Runla.r, serseri cevnb verdi: 
ır de istiha•eve vat. Bakalım sonu düm. bıınnd~ an serserrer hakkmıla - Sana niçin ynlnn söyliyeyiml is-

rıev .. varncak >.. diyf' düııünür.. Uunbanın yan karanl~ına ekle:ıen 

1 

malüma.t sahibidirler. Kefaletleı-i bu tersen inan ... 
Öyle ya. müteh·mr< hurufat '\B- sobanın nlevıeri arasında yüzleri u- yüzden makbuldür. J}lınu da baahalre (Arkası var) 

(Devamı G ncı sayfada) zun, çarpık, -belki de bana öyle geldi. öğrendim. Nusret Sııfıı Coşkun 

. [ HAdiftler K&rJU~ada 1 

Haz1m1n tatil günii 
Aşağıdaki satırları, uArtUt B. 

Hazım'a açık mektub» 
Serlevhalı bir yazıdan alıyorum: 
«Evvelki Pazartesı gününün ge

cesi İstanbul barlarından birine git
tim. Arkadaşlannızdan bir arupla 
beraber karıııki masadaydınıı:. 

Baktım, bekledim, umdum ... Ne 
yalan aöyliyeyim, inkisara uğradım. 
Siz ki ' u şehrin, hatt4 ou Türkiyenin 
-resmen- en ne_ş' eli §ahsiyeti g. 

yılıyorsunuz. ve mizah•:ı bir çok üıı
tadlan gibi hususi hayatınızda mağ
mum da değilsiniz. Buna rağmen 
etrahnıza keyif dağıtmadınız. •• 

•· ···· ··••·•·•···••••·•····· ·•••• 
aF akat muhterem hemııerim, 

bu itiya<:l cidden bozulması icab e
den bir adeti l.eldedir. Bunu bilhas
tıa sizin gibi ııevilen populer san'at
karlarda vıkmağıı uğraşmıız1arsn 
onlar da Karadenizde gemileri bat
mı~ gibi ciddi ciddi otururlarsa ey· 
vah başımıza gelenlere.:ıı 

* Bu yazı be.na bir hk.myı hatır • 
la ttı: 

«Me~ur hir komik bir gün parli
ta bir kanapeye oturmuş melui mah 
zun etrahna babyormuş. Bir tanı
dığı görmü~, yanına aokulmu1: 

- Bugün sana ne oldu da böyle 
mahzunaun? 
Demi~, meşhur komik gene ayni 

melul. ayni mahznn çehreyle on -
dan tarafa d önmüo: 

- Tatil yapıyorum, diye çevab 
vermiş, haft'lnın altı gününde işjm 
gülrnek v e herkesi aüldürmektir. 
G eriye bir tek tatil günüm kalıyot. 
Işte o gün de tatil yapıyorum, yani 
ne giilüyorum, ne ele güldürüyo -
rum.» 

* Haftanın ııltı gününde gülen gül-
clüren Hazırnın da haftanın geri ka· 
lan tek gününde tatil yapmak hakkı 
değil mdiir} Muharrir arkadaşımız, 
Hazıma tatil gHn ünde tesadüf ettiJı'
se kabahat Hazırnda mı> 

0 cl"'"" t JJu.lU4;. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
En pahalı tren Tavşan kula.'<h köpek 

Dünyadaki en pahalı tren yolcu
hığu, Silide Jünkalla, Valpenıo a
rasında işiiyen trenlerde yapılmak
tadır. Bu hatta bilet üereti kilomet
re başına bizim paramızla yirmi be~ 
kuruş tutmaktadır. 

.... 
K~rmcalar ne kadar 

yaşarlar? 

Amerikada 
Valter Stü) ~ 

minde bir köpek 

meraldısının kö

pekleri arıuın· 

dan bir tanesinin 
kulakları aynen 
tavşan kulağı 

şeklindedir. 

tüküren 
Hama bazı 

m e m] e ket
lerde binek hay-Karıncalar, köpek- ,~ 

lerin yaşadıkları kadar ~ ~ vanı olarak tn 
uzun seneler yaşarlar. kullanılır. Bu 

·~. 

Vasati olarak bir kanncanın tabii hayvanın fena 
ömrü sekiz sene ile on sene arasın- bir &deti vardır. ,.iGlf.IUIII~t 
dadır. lsti:mai olarak on beş tıene Y orulduğu za
ya.şayanlara da tesadüf edilmek· man başını geriye döndürür. ve Ü· 

tedir. zerinde olunın yüzüne tükürür. ·····-·-·----··-··----· .............................. -.. -.. --··--·---...... ...... 

u da., böyle bi 
Küçük bir yuvnda küçük bir mü-l Esnsa gelince. erkek olduğu gibi 

nakaşa mevzuu, erkek diyor ki: kadın da haklıdır. 
- uOn bir senelik mÜ§terek ha· Gerçekten on bir senelik müşto-

yat aramızda bir itiyad halini al • rek hayat içinde söylenecek her §ey 
mıştır. Sevgi dostluğa inkılab etti, 1 söylenmiş, dintenecek her rıey din
her dakika ~örünmezse bu, onun 1 lenmiş ve kelime dudaktan knlbe 
söndüğüne delület etmez. içde sizi\ 1 geçmiştir. Burası doğru, bununla 
kalmıştır.» beraber konuşmaya gene ihtıyaç ol· 

Kadın diyor ki: duğu da aşikurclır. Alelhusus büs -
- (ıKocam artık benden bıktı, bütün ihtiyarlamamış olanlar için. 

gazete, kitab, radyo, hele ıadyo . * . 
çoktan bana tercih edilmiştir. Bn • lzmıtte bayan •ı B. Ş . .ı ye: 
kılan onlar, dinlencn o.IJ Bana eski bir ata sözünü hatır -

B 'k' .. ı ·· 'k~ b' d h )attınız: u ı ı tur u şı ayet ıraz a a 
mufassal olarak bir mektub kağıdı- -Id Azdv«:ren candan, çok veren 

k 1 ki ' k' .. . 1 k mn an, erız. 
nın arşı 1 1 1 · ı yuz.une yıız.ı nra Bence 1ikayette haksıuınızdır. 
bana yollanmış. D w b' d f d k d ~., · . . ogrusu ır e ıı ıı arşınız aıunı 

Dikkat ediyorum: Her ıki ta ra - dinlemek isterdim. 
fın da birleştikleri bir nokta vaıdır. -k 
Bu nokta ıızekfl'ı dır. Bu mektubu Bay ((1. D.» ye: 
yazarlarken, sonra gnzetede çıka - - Kadın erkcf.-.in ı"~ıne karışma· 
cak cevabı bekl~rlcrken, dnh:t son- malı. diyorsunuz. Bu bahi<ıte bf'nım 
ra bu satırinn okurlurken k endile - yapabileceğim şey, kullandığınız 
rine bir iştigal mevzuu bulmuşlar - cümleye: 
dır. Münakaııayı gene yapacaklar - «Bir dereceye kadan kaydını 
du, fakat kendilerini sıkan böyle ilave e-tmekten ibarettir. 
bir akademik münnknŞ3 değil, onun Hadiseyi hiraz tahlil ediniz. hak· 
yokluğudur. Eve çöken sessiz.lik - kımı teslim edersiniz. 
tir. TEYZE 

•Son Posta,nın edebi romı:ını: .(6 

Aşkla 
O ynanmaz ! 

setmiyecekler. Halbuki asıl aJ:"ıkadar 
olanlardan biri de benim değil mi 
anne~ Ben onun karısıyım, onun 
üzerinde benim de hııkkım var. 

indirmeğe, oradakilerin yanında be-j tup beni kapı dışarı edecek amma 
ni küçük düşürmeğe hazırlandığına buna cesareti yok: ne de olsa, ale
eminim. me karşı oğlunun karısıyım, onun 

yorum, hiç ıniihaliiğa etmiyorum, 
hissime kapılmıyorum. Sac:clenin 
verdiği habenn doğru oldnğuna e
minim. 

Nakleden : Maaz.z.ez. Tahı'n Berkand 
ic! Annesi br:rmutad yanında 
1• 1 ve bermutad benim se -

11"tnırna muknbele etmedi. Bu-
~ artık ulı tım. Fn~nt. bug~n 
c!~r.~ametsiz kadın yenı bı~ plan 
d .Unrnüş. Odnda bir tek 15kemle
lh~tı baıllta oturncak y~r ~nrakm~: 
0 

ş, o isk ... mleyP de bıttabı kendısı 
ct'l.ıi"Trıu~. Ben yanm sant aynkte 
~ lırduın. Biti·rorsun ya, doktor ziya
l"ıttc;ilerin uzun zaman hastanın ya
~llda kalmalarını menetti. Yarım 
~~in sonunda bi,. hemşile elinde 
fll'" "altı tepııiaile iç~riye girdi. O 

rada Selim uyanmı,tı, ben biTa:z. 
lta1mak istedim ammıı Halide 
l.aetabalucıya fU aözleri aöy-

Iabalık çıksın da hastanın yemeğini 
sonra verirsiniz. 

Anlıyorsun ya, kalabalık yapan 
bendim. Selimi Üzmemek, istiraha
tini bozmnmak için hiç cevnb ver
meden çekildim. 

- Çok iyi ettin kızım. 
- Evet. ses çıkarmadığım ıyı 

oldu ammn bu böyle devam edemez 
anne. Biraz evvel Sacide bana has
tabııkıcının, Selimden hnber tıoran 
z.iyaretçilere, onun birkaç gün sonra 
çıkacağını söylediğini haber verdi. 
Ona bu haberin yalan olduğunu 
söyledim amma hakiki kanaalim bu 
değildir. Bunun asi• var v e mutlaka 
Selimi benden aizlice alıp 

-Tabii yavrum. Bana inan, giin 
geçtikçe Halide hanım sükunet bu. 
lacak, bu çektiği müthiıı azab ve ız
tırabları unutacak ve sana kar~ı da
ha tabii bir tavır tnkınacak. Sabırlı 
ol Nesrin, çok sabırlı ol. 

- Sabırlı olacağım anne, buna 
şüphen olm!ısın. Amma bir de-f" Se
lim tamamile iyileştikten tıonra artık 
kayınvalidemin bizi rahat bırakaca
ğını, bir düı.:üye bizimle beraber o
tumuyacağını iimid ederim. 

-Selim hemen iyil~şemez, uzun 
bir nekahat devresi geçirecek. 

- Evet. Işte bana endişe veren 
de bu nekahat devresidir. Halide 
hanım pekala oğlunu alıp götürür 
ve bana haber vermez. Selimin bu
na mürnanaat etme~ine imkan yok
tur. Çünkü henüz kendisini topla
mamıştır. 

Göreceksiniz, bir gün ben hasta
neye gidince kocamın oradll olma-

- Mübalağa ediyorsun Nesrin. ismini taşıyor"Lım. 
Selimin aklı başındadır ve birkaç İşte vaziyet bu ... Bunun içinden 
gün sonra seninle konuşacaktır. O nasıl çıkacağız bilmem. 
zaman kan koca başbaşa verir, - Sen kendim yormıı! Bir müd-
prcje yaparsınız. det sonra Selim bir karar vermek 

- Evet benimle konuşaca'< am- mecburiyetinde kalacaktır. Bunu sa
ma hergünkii ~ibi: ı<Bonııır Nesrin, na bildirmemesi imkunsızdır. Fik
nasılsın ~ Hergün buraya k:ıdar gel- rimce doktorlar onu nçık havalı bir 
rnek zahmetini ihtiyar ettiğine te - yere tedbilh :lVaycı yollıj'f!Cl'lklar. O 
şekkür ederim. Beni bu kadar eı- zaman ikiniz ~iı.lersiniz. ' 
martma, hergün çiçek, b:sküvi filan - Saşarım sıınn anne. O kadın 
getirme. mahcub oluyorum. Suraya oğlunu bana teslim eder mn Sen 
otur. B ., maalesef fazla konuşamı- staliba onu nnlamachn. O da bizimle 
yorum. Buna doktor izin vermiyor. beraber gelir. 
Istersen sen de bu hısvetli odada - Zannetmem, ı:ülünç olur. 
fazla kalma, için sıkılır. l::.Sasen dok- - Alemin nP düşünrcf'ği onun 
tor ziynretçi kabul edilmemesini um urunda mı~ Onun için oiilundnn 
tembih etti. ıı Beni, kerısını bir misa- başka bir kim s,. me,·cud dıoi!1ldir 
fir telttieki ediyor. Selimi yalnız. kendioıinin !levdiğini, 

Manmafih ben hunları bir hasta yalnız kendisinin tedavi edebileceği. 
hırçınlığı gibi kabul ederek ses çı- ni zanneder, haııkıısına rmnivl't et
karmadan bir kö<~:deki tıandalynya mez, bahusus bana... Brnden bu 
oturuyorum. Halide hanım bi7.i elin- derece nefret ettiği hnldı:- oP.Iunu be-
liyor ve bana, zchi::-li bir yılana ba- ellerim arasına bırakır mı> 

- Sacide iyi nnlamnmıştır. O
nun sözlerini mühimseyerek k ndi
ni hırpRiama. 

- Bana aid bir şey hukkında 
Sacidenin .;ok dikkatli olduğuna 
kani!m. Meziyctle o bcniııı için ha
kiki ve candan dostturlaT. Benim i
çin her türlü fedukl'ırl:i.:rı ) npmıık • 
tan çekinmiyecekleri gibi benim 
uğruma ölmek icab f'lse ölürler. 
Sen onları tnnıll'nzsın. Haricen on
lar da benim gibi göze görünürler 
amma hakikatte çok ciddi "\·e duy
gulu kızlardır. 

Onlann nnznnnda ben o derece 
yüksek bir insamm ki, hatta bu 
müthiş kazayı oldui:ru gibi anlat~am 
bile beni mazur gösterecek baha • 
neleri bulurlar. 

Sacide ile Meziyetin bugünkü 
tıamimi sözleri ve tavırlım karşısın
da az kaldı kendimi tutamndıı., ta
şacak, onlara h•ıkikati söyliyecek • tJ.T \i d .. ü ü 
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Zehir/endikleri iddia 
edilen iki çocuk 

rnezardan çıkarılıyor 

İzmit CHWJUBİ) - Karasuda eskiei
lik eden Mehmed isminde bir vatan
daş var. Eıikici Mehmed. kti!e b!ılt
ıu bir derde sokmuş ve iki defa. evlen
mıştir. Mehmedin her iki kaz1smda.n 
ıkis• m, ikisi de erkek olmak üzere -i 
çocutu olmuştur. 

Iki kadın bir evde geç\nemediklerin
den eskici Mehmed de ikinci karısını 
Korddere köyüne göndermi.ştir. Fakat 
burada birinci karısının iki oğlu öl -
dfitllnden, bu ko.dın çocuklarının 

uvey anneleri taratından zehirlendılt
lerıni iddia etmiş ve çocuklar me 
zardan çıkanla.rak tahkikata ~lan
~t.ır. 

-------------------
lzmir futbo!cu~ar1 Ankaraya 

g:diyorlar 
Izmir (Husus!> - Altınordu ve Al

tay takımla.nndan bir mnhtelit bay -
ramda iki ma9 yapill1lk üzere Ankam

sa gidecektir. 

Ortaokul izeilerinin gazisi 

et 
ge e sı ma a a şı 
ücade e arttırıl yor 

Dahiliye V ekaleti yeni bir tam im göndererek 
yeni esaslar dahilinde köy ve kasabalarda 

küçük sayın organize edilmesini bildirdi 

Cellid gölünde çahfbn lan büyük kazma makineleri 
Jzmir (Huısusi) - Bazı köy ve suyu birildnri ve akıııtıh.rının tnnzi

knaabalarda küçük say mükellefiyeti minde, süprüntü ve gübreliklerle 
ile izalesi mümkün su birik.intil~rin - bunlo.nn yerlerinın tesbit, temin ve 
den hasıl olan bataldıklar hakkında nakünde, aazlıklartn temizlettiıilme
verilmiş emirlerin ve mevcud niza - sinde; ziraat ve orman memurlan 
matın tatbik edilmemesi yüzünden da bu işe yarar tohum ve çelikten 
buraların tekrar sivrisineklere yuva fidan yetiştirme ve ağaçll\ndırma iş
olacak hale gelcüği ve aıtma vak'a- lerinde sıhhi ve fanni direktiller ve
larının baş gösterdiği görülmekte- recek bizzat rehberlik decek ve bu 
dir. suretle vatandat zaman ve emeğinin 

Bu hususa dair Dahiliye Vekale- heder edilmemesine itina eyliyecek
tinden vilayete mühim bir tamim tir. 
gelmiştir. Bu çalıvmalarda belediye ve köy 

Köy, belediye, ısıtma mücadelesi idareleriyle s:tma mücndele heyet -
"e tapu kanunlariyle talimatnomt'le- leri daha muvclfık bir neticeye ulaşa
nnin müteaddit maddeleri, bu gibi bilmeleri için kanun, talimat, tebliğ 
küçük su birikintilerini kurutmıya a- leri alakadariarn tevzı edecek nazan 
id çalıtmalarda halkın yapmağa cülckatlerini bu esaslı sıhhat va:ıo:ife
mecbur bulundukbrı mükellefiyet - sine cefbeyliyeceklerdir. 

iJ 
da 

Kahraman askerleri
mize hediye hazırlığı 

devam ediyor 

Adana {Hususi) -- Çukurova 
pamuk ihracatçılar birliği tarafından 
kalıraman Mehmetçiklere nnçiz bir 
armağan olmak fizere hazırlanan 
284a pamuklu hırka, dün birlik U• 

mumi katibliği tarafından Kızılaya 
teslim edilmi~tir. Bu memleket işine 
i~tiralc eden azaya ayrı, ayn makbuz 
hazırlanmaktadır. Makbu:r.lar birer 
şeref hatırası olarak teberrüatta bu
lunan birlik azasına gönderilecek ve 
kendilerine hirlikç.e ayrı hesab pus
lası yollanacaktır. 

Kızılaya teslim edilen eşyanın şek 
li §Udur: 2923 dikilmiş hırka 74 k.iJo 
h ırkalı-k pamuk, 1 O düzüne makara 
ve 655 lira para.. Pamuk ve makara 
bedellerine aynen verilen 655 lira 
77,5 kuru§a takflim edilmiş ve bu su
retle lurka mikdarı 2848 mkkamını 
bulmutrur. 

Babaeskide 
Babaeski (Hususi) - Halkı

mtz tarafından askerll'!'rimize kışlık 
hediye olmak üzer~ verilen yiin ço
rnb, eldiven, pamuklu vesnire yünlü 
giyeedc Halkevinde toplanarak he
men komutanlığa teslim edilm,..kt~ 
dir, bugüne kadar beş posta eşya 
teslim edilmhıtir. 

Mardinde 
Mardin (Hususi) - $chrimiz ve 

köylerinde kahramnn askerlerimize 
kışlık hediye teberrüatı büvük bir 
aür' at le deva metmektedir. Ilk parti 
ol!\ rak 45 4 pamuklu, 1244 çift ço
rab, 175 yünlü hzak, 180 çift eldi 
ven vesaire olmak Ü'7ere iki b;n par 
çadan fazla Mardin K171lav Kurumu 
tarfından alakQdnr makamla .. a ve -
rilmiştir. Bin t>l\rça,:lım z.iyadıo eşya 
da t,..ııJ;m edifm,.k ü::reredir. 

Hediye ihzarı i..;nde orta ve ilko
kullanmız da biiviik hir hnMasivetle 
çalışmaktadırlnr. Iki mekteh iiç ·dört 
gün içinde 5R parça pamukhı, yün 
çorab ve eldiven vermi~r. lerle bunları toıkib ve temin ile mü- Vekalet, elde edilecek neticeler

kellef teşekkülleri ve teyid kuvvetle den peyderpey malurnat verilmesini 
rini, kunıtu!an yerlere aid haktan de emretmekteclir. Por•akal caJ~n SiimbUt 
sarahatie tayin ve tesbit etmi~tir. ----------
Köy kanunun 43. 47 ve 48 inci mad Tokad rrUftUIUgU ile Menekşe! 
deleri de her ııeye tercihaı. ça)ı.,ma 
programlannda başa alınma~ı mec- Tokat (Husus!) - Vefat ettiğini ev. Adana (Hu~u~n - Dervi, kızı 
buri sağlık i,lermin geri bırakılması velce yazdı~ım müftü Faik Çelebinin Sümbül ve lcarde~i Menek§e adında 
halrnde veya ı'!lbirligı"' yapılma•ında yerine vaiz Emin San.<mr tayin edil - ki '- d S b ~ · ti ' u ın, a an oğlu Haydar Ço -
köyler arasındaki ihtilafın hallinde miŞ r. banm bahçeııiııden 30 lira de.g"en'n-
ldarenin müdahale hak ve aalAhfyet İlml ve iyi ahllkı ile temayüz eden 
lerini göstermiştir. ve kendisini .sevdiren müftü Emin de portakal çalarak kaçarlarken ya-

Az çok sulak olup da zeriyata Sansara muvaffakiyetıer temenni kalanmışlardır. Portakal hırsızı h-
İımıt. (Hususi) - Şehrimiz orta 

ok~ ı:ı:cılerı 7 kaometre mesafedeki 
Aıı~ey çıftlığine bir gezinti tertib et -
m s:er, çi!Uıkte spor gösterişleri yap
mı.,!.ırdır. Resım t.nlebelerimizi ge:.•ide 
gö, ermektedir. 

müsaid ohnıynn arazının veya yeni ederi-z. dınlar adliyeye verilmiştir. 
ameliyelere rağmen tamamen sızın- ----------------------------=------
tılan ve sula!dıkları giderilemiyen 
yerlerin, kökleri çok su emen olcaJip
tÜ!I, söğüd, kavnk vesaiı~ gibi fidan
lar ile 1\~adandırılma~ı ve buralann 
sivrhinek Uremiyecek halde muhafa
zası köy, belf"diye ve o:man kanun
lan icabındandır. 

Babaeskide biçki dikiş kursları 

izmitin zararli bir delisi 
tımarha;ıeye gönderildi 

İzmit. (Hususi) - Burada kendisi
ne hocahk ve mürşidlik sfi.sü veren 
Muharrem Isminde bir adam vardır. 

B'r ayn~ı da topa! olan ::Muharreme 
delı hoca) derler. Bu aklından zoru 

olan adnm. şehirde hergün bir vak'a 
cıkard~ı için en nihayet tırnarhane
ye gönderflmesine zaruret hlisı! ol -
muştur. Deli hoca bir gün rolnareye 
9tk n arapça ezan okumuş, b::ışka bir 
gun caminin imam ve müezzı:ıını u. 
sulu ve kaldesine göre namaz kıldır. 
madı~ı Iddiasite dövmek istemiş, baş_ 
ka bır gün lblr adamı (zeU.tmı ver _ 
mıyor) diye başlamış, geçenlerele de 
kahveci Yakub adında bir vatanda~l 
sopasne dövmek istemiştir. 

Bu deli ve serseri adamın tımnr -
haneye gönderilınesi halkı memnun 
etmı.şttr. 

Umumi sağlığı bozabilecet. bin
netice vatanda~lnrııı çalışma kabili
Y«"tini ve istihlak kudretini saısdbile
cek mahiyette bulunan bu durumla
rın izale ve imhası için yurdun her 
tarafında belediye ve köy idarele 
rinin devlet sağlık teşkilati}·le i~bi•li 
ği yaparak lüzuınlu yerlerd .. Nafıa 
memurlarımı.r.ın te:knik nıe&ailt-rin -
rten de istifade edilerek tamamen 
bedeni ml'"aive davanan bu miikf"l
J,.fivt"tleri 941 yılı ;, orogram ve tak 
virt'l1erinin ba!lın'l almnlan zarııri gÖ• 
nilnıHcıtiir. 

Idare amirlt'rinin bu me!aiyi biz
."' dı-.. •amlı surette takib etr:ıelt!•i 
1»7ımdır. Bu hudusta P'"zici Sd~lık 
rnl'!mur ve köy koruculanodun aza
•ni faaliyet islo;necektir. Bunlar, au 
\..,irikintilerinin kıırutulma~ında. heli\, 
lai{ım ve çukurlıuivle c:;eoıme. kuyu, 
..,,nar. hark, de~irmen vrlu, hulaşık 
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~e ENTELiCEHS SERV S 

Mektebü ve mekteb çağındaki 
iki yuz sek•en çocuk için açılan aun'i 
çiçek imaÜ kursu on gÜn devam et
mit , .e on gün içinde yavrularımız 
t-n nadide çiçekleri tabii çiçekler de
recesinde imale muvaffak olmur
lardır. 

lemiştim. Size de tekrar edeyim. 
Dedi. 
Tourpied'yi onlara tavsiye eden 

bir müstahdemin idarehanesi imi.,. 
Zaten maktulün elinde de çalı~hbrt 
yerlerden ııldığı birçok hüsn\ihal ve
sikaları varmış: fakat mildam bun
lara töyle bir göz atmakla ilctifa et
miş. 

Nakleden: Bebçet Safa Manso sokağındaki kısa hizmeti r.s 
Pdc sinirli olduğu, Itendini zap- zim yanıfl11'zda ancak iki ay kadar naaında madam Icendisini günde an

tetmeye ve sakin görünmeye çalı~- kaldı. cak bir iki defa görmü,tü. Umumi
masına rağmen belli idi. Bunlan dinl .. rken Vilfort zihnin- yet itibarile hu adamın hizmetinde 

Vilforta oturmak üzere yer r.ös- den şunları ~~çirivordu. kusur etmediği. son günlere kadar 
terdikten !lonra: - Anla .. ılrlı. Bu lldamlnrı 7 ,.hir- sadık göründiiğ-ü muhakkaktı: am-

- Mösyö, dedi. teldondn ım hi- lemi.,Jer. Po!i!llik i!lllerı- knrı~mak ni· ma ııon zamanlaıda hiç te düıüııt 
zir' "abık metrdotel için, yani Tour- vetinde değiller ve Anlao•h·nr Id l\T. hizmet etmem!,, çekilmco:z bir ut~ak 
pıed hakkında malumat almak Üzt'~ Anceran bir uşak intihabında karı - hali l!lmış ve hundnn dolayı da ına-

l 
" 1 · · · K dam kendi!line )C'l vt"Tmeye mf"cbur 

re ge eceginizi söy emışııınız. ocam sının rey sahibi oldu~unu !.:abul et- h 
burada yok iken bu adamı an<>aı' e . · olmuştur. Ni ayet, marlanı şu söz-

•· mı tır... leri~ fikrini tanıaınl!ldt: 
ed•n ben oldugwum irin aize mnlu- V d hal d d k .ı · ' • 1 b d h '-'- d b ~ " t:> er mn anı an ennısını -- ste u :ı :un a..::..:ın a enim 
ın ot verebilecek vaziyette d co ben rahntısız ettiği için özür diledi. Y al- söyliyı-ceğim ve bildi;ıirn bıından 
bulunuyorum. Fakat maalesef vnk- nız bu ada ın hakkında ne ihtisnsı ibarettir ... 
bın yolc. Size pek az refnkat ede- olduğunu, neden onu çıkatmarıı Gayet çabuk aövlf"mi, ve 11ozu 
bilf" ı-irim. Mazur ı;:örünüz mecbur olduklarını sordu. kısa kesmişti. Oelli ki hıı muhavere-

~~~~~~~~idiajhi~~~~~~~~~~M~aidiajm~~~~~~~~~~~~den ~ran e~d kurt~mak istiyo~ 

Diğer taraftan gene Halkevinde 
bayanlara mahsus olmak üzere açı
lıp bir ay devıun eden nakı§ ve di
kiş kursu öğretmen Mü,"rrefin iti
nalı çalıttırması ile muvaffakiyetic 
bitmit ve kurs sonunda açılan sergi· 
yi binlel'Ce halk ziyaret etmşitir. 

Ehemmiyetsiz, sudan bazı sualler ... 
Sonra madamdan öteki üç hizmetçi 
ve U!JAğın da isticvahına müsaade 
etmesini rica ~derek çekildi. Bun
lar bir şoför, bir aşçı kadın, b~r de 
u~lctı. Maamafih bu iaticvab işini 
Icendisinden evvel Labreche de yap
mı~ tamamlamıştı. 

Evin toför ve hizmetçileri de 
malctul hakkında hanımlarından 
fazla bil' şey bilmiyorlardı. Bu evde 
hizmet ettiği mi.iddetr.e T ourpied 
hiç birisile sıkı fıkı konuşmamıştır. 

Bioaenaleyh kendi başına yaı,ar1 
ne lcimııenin i ine Jcaruıoı:·, ne de ba-.
kalarının kendi ısıne karı :naııına 
tahammiil edenni, .•. 

Onun bu evden çıkıp gitme!line 
kimse müteesair olma:nı!l ve onl:n 
yerine de kimse lllınmıuııı~ \'ilfort 
)'azrhanesint- ~iderken kendi ker.di
ne söyleniyordu: 

- lııte boş bir h dm le d<ıhn ... 
Buraya nafile geldim ve hiçbir şey 
öğrenemedim. Bu hınzır ı; e m uanı
malı herif hakkındtı bu V(>icla tnh-

General 
diyor ki 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
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Büyük 
fen adamları 

Nitekim İtalyanların Epirdeki ilk 
geçici muvaffakiyetleri iizerine gö
zünü Ege denizine ve Makedonya
ya diken bir Balkan devletinin hasa
nı derhal buralara ~amil miJli ernel
lerelen bahse k lkışmıştı. Bu mem
lekette öyle farzolunuyordıı ki İtal
yan ordulan Yunan Makedonyasite 
T esaiyayı ve Ep iri istila ederken, 
Yunanistanın, Selaniğin doiusunda 
kalacak olan kısımlan hazır pişrniş 
bir a~ gıÖi kolay yutulnbilecek, hem 
de Makedonyadan bir hisse alına
caktı: birkaç ay evvel Dobrucada 
vaki olduğu gibi. Fakat bittabi böy
le bir vey mümkün değildi. 

(Ba.ştarafı G Jııci sayfıu!Jı) 

pılmaz mıydı? .. Neden olmasındı? 
Sayfanı dizer, baaardın. Ondan eoıı· 
ra bu harfleri bozar, yeni ba~tatı 
baııka br sayfa hazırlıırdın. Ellerin· 
de tüy kalemleri cızırdata cızırdııta 
nüslıa yazan keşişleri altetmek içİ11 

uğra~n devrin mathaneılan bir saY· 
falık yazıyı olduğu gibi bir kütüğü~ 
fiatüne kakarak boş yere vakitlerini 
kaybediyorlardı. Üstelik, kütük ba'· 
ma vazifesini gördükten sonra soba· 
da yakılmaktan ba~kn bir işe yara· 
mıyordu. Müteharrik hurufat ile ııe 
harikalar yaratmazdı) .. 

Hem bu harfleri yap:nak içi:t 
muhakkak odun kullanmak icab et
mezdi Id. Mesela bir maden bulu· 
nur, ısıtılır ve külçe halinde döküle
bilirdi. Harflerin her birisini bir çe
lik borusunun ucuna oturtup, yurn\1" 
şak bir madenin içine sürerek clö
kemez miydik sanki)... Böylelikle 
bir külçeden binlerce harf yapana~ 
tabiatile mümkün olacakb. 

ltalynnların Yunanistanda mu
vaffakiyetleri devam ve tahakkuk 
ettiği takdirde Balkanlarda sulhu 
muhafazaya imkan kalmıyacağı mu
hakkaktı. Bundan da halyanların 
Balkaniara nasıl bir fena niyetle a
yak bastıktan ve hahusus istiltı, te
cavüz ve intikam emellerile Yuna· 
nistana Ultimatom verdikleri anlaşı
lır. Fakat hadiseler fararlyclere mu
tabık cereyan etmedi. Yani evdeki 
pazarlık çarşıya uymadt. 

Mihver devletlerinin deh§Ct tesiri 
altında bulunan bazı memleketler 
de halyanın Yunanistanı yenmesi, 
istila ve işgal etmesi için birkaç haf
tanın yeteceği zannolunuyordu. O
nun için orada, milli t:mellerin izha
nnda acele etmekte hiçbir mnhzur 
bile görülmüyordu. Onlarca küçük 
Yunanİstanın koca halyaya muka
vemeti bir cinnet ve bir intihardan 
başka bir şey değildi. Fakat küçük 
Yunanistan milli namusunu koru
mak için silaha sarılırken hiç te bir 
cinnet veya s:ır' a hali göstermiş de
ğildi. Bilalcis o, şerefli ve haklı bir 
harbi zelil bir sulha tercih ederken 
iyi hesab ediyor ve sonu daha iyi 

görüyordu. ~itekim i~te o küçük fa
kat izzetinefis sahibi devletin ordu
su bir yandan seferberlik Ye tecem
müünü tamamlarken, diğer yandan 
Yunan vatanının ve Elen milletinin 
varlık, istiklul ve hürriyetini koru
mak mefkure.,ile ve büyük bir azim 
ve şiddetle mücadeleye atıldı. Epir
de ve bilhassa sahil boyunca hayJi 
ilerlemiş olan hasmı durdurduktan 
sonra mukabil taRrruza bile geçti ve 
onu Elen topraklarından dışnn attık 
tan ba~ka Amavudlulcta da takibe 
koyuldu. Işte Balkanlarda aulh ve 
aükunu iade eden ibretli hakikat bu
dur. Eğer Yunan orduları Arnavud-
luğa girecek yerde halyan ordulan 
Yunanİstanı istila etse idi, timdi 
Balkanlarda kan ve ate' her tarafı 
aarmıştı. 

Bundan sonra ne olacak} f. AJ
manlann Romanyada yeni askeri 
tahoıidatından bah~ediliyorl Alman-
'ıtrın lıalyanlara yardım t-decekle
rinden dem vuruluyorl Veyahud 
Almanlara yenı ve esrarengiz plan-
lar atfolunuvorl Bunlara da, Al
manların geniş ölçüdeki yeni hazır
lıklan delil gösterilmek isteniyor. 
Diğer cihetten görüyoruz ki ltalya
nın , Amavndluktıı ve dolayııtile 

Balkanlarda nüfuz ve tesirinin azal
masından istifade eden Almanya, 
·Macaristanı Yugoslavva ile uzun 
boylu ve esa~lı bir anla!'maya sevk 
etti! Acaba nedne} '· Almanya, Ma
caristan - Yugoslavyll muahede~ini 
,üphe yok ki, Tun:ı ve Balkaniards 
sulhu, kendi hesab ve menfaatine o
larak, tahkim için yapmıştır. Nite
kim daha evvel de, Macaristanla 
Romanyanın ve Romrmya ile Bul
garİstanın aralarını bulmuştu. $üphe 
yok ki Almanya kendi siyasi, askeri 
ve bilhasııa iktısııdi emellerine hiz
met eden sakin ve us lu bir T una 
ve Balkanlar hayat sahası kurmak 
istiyor ve anlaşılıyor ki Balltar.larda 
Arnavudhılcla Yunanistandan maa-

OçONcO KISIM 
İhtiyar zatuı takmi 

lhtiyarca. kısa boylu bir zat, ağır 
ağır yürüyor, arada bir vakur bir 
eda ile baoını kaldırarak etrafına 
ba]unıyor, geziniyordu. 

Uzun pard~ü.ü, iki tarafa alla
nara.k di:ı kapaklarına çarpıyordu. 
Beyaz bıyıkları, t-alci modaya tevfi
kan kıvrılmış, melon ~pkası beyıu. 
saçlarının Üstünde hafif yana yat
mıttı. 

Çember gözlüğü ve boynuz aaplı 
§emsiyeai bu ihtiyar ZAhn antiica lcı
yafetini tnmamlıyo~du. 

Başı havada, iki taraftaki evleri 
gözden gic;ererek Abukir yolundan 
aşağı iniyor, bu sıradn sıı:elf"ne gt-çe
ne hic:; diHilt etmiyor. bu dikkatsiz
liği yüzünden ö~leden sonra pele 
kalabalık olan bu yolda ona buna 
çarpıvordu. 

102 numaralı evin önünde ihti
yar 1:at durdu. 

Kapının üstünde gizli t11hkiknt 
yapan idarehaneve ııid tahelayı 
gözden gt-çirdi Bu idarenin iiçün -

İşte hancı Coster, aklından geçit" 
diklerini ameli sahada da teerübfo 
etti. Harfleri çizdi. Döktü. Bu har • 
lerden kelimeler vücıxle geti:-di. s.ıı 
kelimelerle sayf lar dizdi, ve bif 
çekiçte vurarak ta kağıda bastı. h 
ağır gidiyordu, amma, üşenmdi. ı-Jer 
sayfası bu şekilde hazırlanan A.,ru· 
panın ilk matbu kitabı böyleli~~ 
vücude geldi. Derhal hanı::i tnrı.~ 
te).. diye soraoaksınız... Ki~j~ 
1420, 1428 de diyor. Kimi ise ı 6 
matbu eserin 14 40 veyahud 14t~ 
da neşredildiğini söylüyor. Muha 
kak olan nokta ilk matbu kita~ıfl 
on beşinci asnn ortalanna do!f 
çıktığıdır. İbrahim ~ 

da yerler Alman nüfuz ,.e te5İri ııt 
tındadır. Onun için Almanya. İtP 
yanın Yunaııistanla Amavudlukt~: 
ki vaziyetic az allilcalı görünane 
tedir. 

Fakat Almanyanın Tunada .-:e 
Balkanlarda şimdilik sulh i'ltenıest~' 
ve halyanın gerek Arnavudlukta ~ 
gerek Libyadaki a:skeri hnrekctlelı e 
ali\kalı görünmemesine limil 0 ~~~ 
bl\vka sebeb ve illetler yok mudurJıı 
Mesela Ingilterenin ietilası gibi.· h~ 
son ihtimali bugünlerde fazla bo A· 
mevzuu eden bilhassa lngilizler!:~ l r 
merikalılar olmuştur. Fakat orı ~ 
b • b' 1 ~w d'k)erıl1 unu yenı ır şey er ogren ı l ·J· 
mi, yoksa nıahu Am e ı ik ayı "f~., 
tereye kat'i yardıma •evketmek 15~]. 
mi ııöylüyorlıır: henüz belli cteı:• 
Belki, her iki oık ta variddir. 

Almanyanın Fransa ve l!lp~ııa: 
ile müşterek olarnk bab Akdeıııı 

11
, 

yeni bir har~ket~ giri~ecdini seır.'l' 
ler, hntta Ukranynya ve KafkaııYıı ~ 
el komak icin Almarılaıın bir fliT 

•eferine havrlandığındcln bile bj~~~ 
denler vardır. Bütün bı. uzak P ll 

lann tatbiki bahis mevzuu olu~~ 
da Almanların B.ılkarı!arda İ!!tt":lı tl 
leri şeyin vn!nı:t ııulh ve müsaleılt 
olacaih aşikArdır. ıci 

Balkanlarda, Amavudlukt~, 
harbden başka, şimdilik yeni hıt ~1~ 
ltetler ve kargaştılıkla.r olmaYil~ ıl1 
nın diğer bir delili d.~ Oulgaristıırı., 

• tıı··· 
uslu ve aulhcu tavrıdı~. Bulgau~d'f• 
Balkanların iyi bir barometresı ~r 
Çünkü onlar Balkanlarda esccek ıl· 
fırtınayı en evvel sezerler ve ),;ıkili 
damaya b:ışlıırlar. Bulgarlar 6ll dt' 
durdukça ::ırtnda bir şey yok bU' 
mektir. Ve zaten Romanyay~ t'ıı~ 
yük ölçüde yeni Alm:tn nskerı kkeri 
larının geldiği ve baa Alman as • 
teşkilatının Bulgarisıana geçtiği J:~ 
lanlanmıştır. Bununla bcrabt>r ,Al• 
manyadan Bulgaristanıı, baıı Jcet' 
man uçak dinlm.: ve rasad ıner jr" 
leri gibi teknik u k eri teşkilatlll f! ·t· 
diği ve kurulduldıırı hnber vef• 
mektedir. 

·,ti , 
Anlaşılan bir teY yapmak 1 d • 

70r, fakat karar •1eremiyor, tere,,, 
düd ediyor, dü:?ünüyordu. Msıı ;Ji· 
fih nihayet c~aretle kararını ,...e 
Içeriye daldı. , e 

Biraz sonra bir çok batınlıırt; bi' 
nesillerin yıprandı rdıifı karan~ı lı"' 
merdivenden yukarıya çıkına((ll 
ladı. t .,e 

Her katta mühim bir ticcıre clıJ· 
faaliyet hareketi (lÖZc c;ıırpı)':::ltt'' 
Ayn ayrı odalardan münıı~":ı 'li • 
hatta kavgalar, pazarlıklar ışı 1 

yordu. .. ··rı bi• 
Filhakika nu Cf\ddt!nin hutU r . 

nalarında kiiçük ıınn'at erbııbı;"ıı.'~'' 
riıı sanayiine a:d kiiçük fabrı -,o· 
ve atelyeler vardı. 1 I atta nıoclll 
atkarları, işcibri de bunıdsclır·,lld' 

Derin derin nefe5 alarıık 0 
t (i• 

bir dinlenen ihtiTıu rat. niha~:i{ı • 
çüncü kata geldi. Üstiinde, k' b": 
daki tabdava benzer bir plli ~rd" 
lunan kapının tokmıığını ~ 
Kapı nçıldı: ;çe ri ye ltirdi. t' ıcrıciile 

Zemini mu!fsmba dö~ 'o<~,.d-" 
bir odada bulunuyordu. Bu 
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" Son Posta " asıl yazı bu? 
(Baştıırafı ı incl sayfada) ı lere istinaden sureti kat'iyc de beyan (Baştarnfı ı inel sayf1ula) ziyette olduklan için anblmıştı. 

e Prof. Dr. Kazım lımail ~erim ki; gazetecilik sarraflık değil- Bugün BeşiktaŞ Nasıl yazı bu) Yazarken utan- Muhittin Birgen ise, (Son Pos-
c·· h dır. madınız mı) Zaten siz ne zaman ta)ya intisab etmeden evvel bir o -

ur an: Gazeteci bir ideal güder, ;denlini G 1 ' terbiyenizi muhafaza etmezsiniz ki .. tomobile malik bulunuyordu. 
•- Gazete sayfalannın çok olm~ mil}>onlnrla değişmez. Dii§se de kalk- a atasaray~a Ne zaman yalan <~tar, iftira sa - Serbayi Osman meselesinde ne 

sının faydaları ilzerindc miinıı.kaşo. bi- . . • 
1 .. ü d ıı:.nd· Gazete byle bir sa dn o idealı içın yaşar. vurur, §irretlik, ynygaracılık yapar- dahhaş bir çam deviriyoısunuz. De-
~ mumk n Cı:; ır. • Benim anladı~ım gazeteci budur. karşiiaşiyor sınız) Hiifızaınız bizi aldatıyor ı.:a- diğinizi kabul edersek, ziyanlı siz 
kıtnbdır kı. yeni okumaya başlıyan. Zaten ideal taşımıyan ve ·:ıeııli i- D libal Hakkı Tank L'sn, Yunus Na- çıkarsınız. Haniyu (Son Postn)nın 
lardan tut unuz da, en yaşlllarn ka - ,.·n maddi ve mnnevt tedak~rlıklnra diye, Abdurrahman Nnciye, Mu - satışsızlıktan müteessir oldu;;,nu 
d bütn. ·ııcre h"tab eder her v' O «>-

ar . un ncsı ı • r hnzır olmıyan, yalnız para kazanma~ı B •ı. b mag~liib hittin stündağa yaptığınız t erbiye- iddia ediyordunuz') Nnsıl olur) Ser 
eve gırer ve her masada yer bulu · istihdaf eden adam gazetecilik me..i- efıRiaf u maçta 

1
. siuikten, müfterilikten, firrctJikten bayiine otom~bil aldırtabilen bir ga 

Uzundır ki bunun iÇınde muhtelıf ı ı lW • 1 . tl h 
1 

• d k la . olursa Fenerbahçeye ıg ıam· dola'-'1 tarziye veren eız" degrı.ldı"n"ız, zet e çok satı.vor demektı"r. Ona o -• 1 .. kk h .bl . e h"tab e6.nın u vıye arıcın e n n ın - • l l l ~ ., 
nesillere ve te u 1 sa ı erın ı d pıyon uğu yo u açı mış bizdik. lan minnet borcunuz. ismini bu ise 
ed cek b"rer par"" bulunsun. bm1 san ır. • • 

e ı . v- • • HulCısa; gazeteci fikir adamıdır. L olacak (cBiz nalburluktan, sarraflıktan, kanşbrmağa mani olmalı}dı. Zira, 
br makale, bır tet.kık, bir vülgnr:zas- cabında fikri u~runa her türlü men _ -- seyyar satıcılıktan gazeteciliğc gel - (Son Telgrat) ın kiiğıd parnın bu -
yon yazısı, bir çocuk sütunu, mızah, faaLları istihkar edebılecek fazileLle- Lig maçlarının ikinci devre oyun- miş ve tesadüne eünıize kalem al - lamadığı devirlerde -yani sirin 
v.s. v.s... re sahib bir insnndır. ı ları bugün lıcr .ki 8ahad!l yapıla- mış olanlardan değiliz!» diyorsu - Son Posta sekreterliğine talib oldu-

ı;o&er, bazıları guzetenin vazife.!ini ı k Li · · ~ dd d"td ·~· 1 ....., Bu itibarln gnzetecılikte para ka _ ca tır. .g ~mpıyonasın~-ı en çetın nuz. gunuz ve re e ı ı~ınız sıra ar -
Yalnız siyası havadisleri vermekten i- zanmak bırsına temnyfılü, en gayri- oyunu, h:ç şuphe yok kı Galatasa- Aramızd ki nnlbur, sarraf ve sey da- Osman ve kardeşi sizin mü -
baret görUyorlarsa, bu i§in radyodan vicdanı addedece~lm bir kd.r ve kisib ray, Beşiktao maçıdı•. yar sahcılar da kimler ol~a gerek ;ı e<ısesenizi kurtnrdılar. Varınızı, yo-
sonra iflCıs halinde olduğu mal(imdur. yolu telAkki ederim. ı Beşikta~, liJZde liderdir, Calatasa- Ac:aba üstad Halid Ziya Uşaklıgil ğunuzu onlara medyunııunuz. Eğer 
AC1ı'kkştam son radyo ~a~er~eri~t dinle- Bol sayfa ve mütenevvi milndericat, ray henüz üçüncülük yerinde çaba- vaktil c- sarraf mıydı) Yoksa gen~ size acımayıp da ubu işten hayır 
"ım te ı bi . ı fnsı ben m r r u esını memnun e ı.. 1 en sonra, ertesi gunu eliiDe aldı- bUtUn bi ka 1 k-U · · d"l lıyor. ra] H. Emir F..rkiJet nalburluk mu yokl n diye hırakıvenıelerdı, bu -
., :aze n n rınc .ı;aJ de' "b 1 tl ci bir hattı harekettir.. Vaziyet böyle olmakla beıaber, yapıyordu? Bunlar değilse mut1nka gün << Ponri~tkıı markalı otomobi e 
için ir mizanpaj ııev n D ı are • Kadı V d ... h t her zaman ve hc:r y~rde birbirlerine eski Tanin ba,muhrmiri Mtıhittin sahib olamıyacaktınız. 
'"alır n e ogum as a • B" h d k ı· d"b E ·· o· k" lkd h" b" .. · 1 Ll .. h D . sıkı rakib olmaktan bır an bile ay- ırgen, va u ıymet ı e ı .rcu - ıvorsunnz ı, << · nm ıç ır 
Şimdi, asıl mtihltn bir noktaya ge- IR arı mute cu•ı•ı r. Pakıze 1 1 b "k" t k ı· ı mend Ekrem veya Ekrem Uoaklı gazeteden tek sa br vazı almıyan . 

00
. B. / rı amamı~ o an u ı ı a. ım, IJZ p'.l- ~ .. -

lece~im: ?. da, ruhi hMıs ır .. ı.r zzet: van cetvelindeki a~ır. sayı farkına gil ile Sel.im Ragıp E~eç s~ar sa- bir gazetedir., Doğnı .• (Jkdam) 
Ynpra#m ıkı sayfasında sadece &ru.. ı •- Gazete sayfalarının tahdidi rağmen bugün gene kaışı karşıya tıcılık edıyorlardı? Sı:r.de hıç hııya tek satır yazı nlmaz. Fakat aleti cü-
re dokunan hnrb hnberleri doldurul- mecburiyetın tJ kaldırılması umumı gelecekler. denilen ~yden eser ) ok ın u a E - rüm olarak (Son Telgraf) ı ku Ila -
rnuş gazete okuyanı yorar, iZ'aç eder. kültürümüz için şilph~iz her husus- ! H k fik. d b" 1 . G t~m İzzet bey· nır. (Artin Makasyan) ın eürmü -
l:lalb d t "hl er es şu ır e ır eşıyor: a- S • şh d h 1. d k l d • ukl. bnşkn tarafların a arı • ta pek şayanı memnuniyet bir hrıdi- ] t . . d - h Id d on Posta yı yaratan, besl,.yen me u n ın e ya n an ıgını ne 
""' bl . ı· ı d"nl di . . ıl d d'- F k t b h a asaray ıyı oynn tgı .ıı e, neo en b.. .. d d · ~· . h . • b b k t .,. 
.... e • ıÇd ımab ı entencı hyııi ~. antadail .sc u. tea nb u ususta ben kendimi netice alamıyor) uyutden ~·ıed. ıgı5n.ız ru , sızın 1~aı· ab'!- ça u· unut unuz,. 
ihtiva c en ır gaze 1 ru uır conpe nt ulmadı~ım için uzun mü. ' C l t t k •. k"" 1 cınız egı ır .• ız sırtınızı ge ır ı ır Şu ağzınızda gcvelediğini.r., (her-
Yapmaya da muvaffak olur. Kariin lAhazalan kalem sahibierine bırak- b.ld"~"aka&3dray nf ımı· 1 mum~lun °b~- müesseseve deyayarak, külah kapa- kesin hakkını çalmak). (memleke-

. . . ıı:. to h ıı:. ı ıgı ·a .tr ne es ı ve sag am ır ~ d. Seh" M 1 .. d h . • d k h k gozıerını ve diDlat>ını mono n ava. ma6ı şayanı tercih buldum.• halde. cagım ıye, .., ır ec ıııın e sa te tin sıyası urumuna ay ·ırı are et 
<lan kurtarır. • TücCOT ve müt~ahhiJ ı T k . t d 1 ortadan yok muhalefet yaparken, (Son Posta) etmek) sözlerini df' biraz izah et -

Bundan dolayı, gazetelerin bol say. ŞevLet V B l I at sım 8 
ll ınn~ ka·nların C~lo-a sahible ri, h er tiirlü ızii~lüğü, miişkü- seniz.. birind itham, ı;izi zengin e-

f .. . R n a : uşu, op oynam ım ı .. - 1• ~ 1 k d L h k · • "d tk· • alı ve mutencvvi munderıcaLla çık- 0 tel 1 k fal 
1 1

• d Id atı yenmege ça ışara ., gecı- verı - en nattı are ı-tın ısmı ır. ıncı-
nıası taraftarıyım.. _ •- . az~ e:. n ço .say. 1 0 ması tasarayın e ın en a ı. larına kadar, eserleıinin tekamülü yi iğrenç bir if tir olnrek kabul ct-

Ed b. F k l . l şuphcsız kı k:ırıı cezbeder. llfln kıs!m- Futbol açık haYa sporlarının en · . d"d" · 1 d F k t k b meyen ıri:r.den ba~kn tek bir ki~i bu-
e yat a Ü tc•ı pro C• lan hariç olmak üzere gazetede '"Ok ,.ok mücadele istiyenidir. ~ınd·~· ı~ıykorba.r1 • ı. t• ~ 8 çlo k ek: ·· 1 • d Ah d H d" " • ~ " t:«"n wınız n ı ıyi" ınıze >n ııı ı labilir misiniz:> 

Tor cr ın en me am ı , mutenevvı ~nHimat. bulunması şart. Salonda yapılan antrenmnnla ~" bunu bile becerem('dinizl Eski ·vali Istihbarat ve tah ri. heyetleri kad-
anpınar: 1 tır. Şunu söyliyebilirim ki, gündelik Intasaray ayo.l:tn tutunuyor. Bu bıle Muhittin Üstündn~ın karı:ııı:ıında uğ- rolannı mukayesey~ kalkışmanız 
•- Gazetelerimizde sayfa adedieri gazeteler yalnız hava~~ i~fıncısı ol- çok :iyi. radığınız h~aletnver vaziyeıleri ne kadar gülünç bir harek~t tnsavvur 

arttınlırken muhtcvalnrın da kıy - ı mnktan çı~ı.ştır. Çunku ayni Işi Bütün bu müHihaz]arrlan sonra, 

1 

çabuk unutuyonıunuz? edileb ilir mn Biz su cadded<- 40 ki-
nıct itib:ırile yüksclmesı muhakkak radyolar pekala yapmaktadırlar. Ne- Beşiktaş bugün vapacağı maçn ver- Otomobil bahsine gelelim: şiyiz, 40 ımız da birbirimizi b :liriz. 
ki her fikir adamının memnuniyeUe l tice itibarlle gazetede halkı alakadar diği ehemmiyetle kendisini bir hayli Siz kaybettiiiiniz bir çok haslet- Bu nasıl yazı Etf'm lzzl!t bey} 
karşılayacağı bir harcketttr. Karl, e- edecek ve hatta oyabyncak her türlü geride takib eden takımın kuvveti- lere mukabil iftira etmek l-udrf'tini Yazarkı-n sarho, mu ininiz! Yoksa 
line aldığı ga:eteyl daima ~lgun ve yazı b~lun~nsıdır .. Bütün dünya ga- 1 ne in~'!ıyor de:ncktir. . . kazalll\lısııını~. bu sarhacıluk anzi dl"~ il d e doğuoı -
dolgun bır mundericaUa mutalea et. zetelerı nnsıklopedık malümnLa. faz - ı Hulasa bugun mev81mın en zorlu (Son Postn) sahibleri, otomobil- tan mı} Kendi kendinizi sarsın, sil-
tnekten bir nevi zevk duyar ve öyle lasile chenuniyet vennektedlrlcr. Ga- bir gününde, en çetin bir mücadele le-rini harb ,.ıkarken mi sattılar~ Iki- kinin, bu halden kurtulmn~n <"alı -
Lın.er. 1 zcte um uma hitab eden bir malümat seyredeceğiz. si de, en basit gftlirli bir vatanda"ın ın 1 Yoksa Babıulid ~> sizden b ahse-
nakkı da yok de~ıld r .. ve havndis bfiltenı oldu~undan şiip- Diyebilirim ki hiçbir -vekit, Ca- dahi, sıkıntı C"kmeden elde edebi- dilirhn bıyıkaltı gi'1 ıneyi itiv ıd (' -
• 1 • · d d"l • • hesiz ki büyük bir hacmi olacaktır. Intasaray - Beşiktaş maçı bugünkü leceg~ı· bu nrabalı:ır senelerce evvel dineniere yerden göke kadar hak 

smın n erce ı mesını . . · k h • h · · 
Qrz • b" h... Bahusus memleketımlzde umum küt - kadar bır ıymet, atta e emmıyet ve artık i!lıtimnl edilerniyecek bir va- v .. rdireceksinizl 

u etmıyen tanınmıf ır a. leye hitab eden gazetelerin bu nok - kesbetmemi~ti. =============================== 
kimimiz: talnn gözönfinde bulundunnaları lft_ 1 - Galatasarayın gnlebesi ken- ki maç .müsavi kuvvetlerin çarpı§-
•- Gazetelerimizin umumı kültü _ zımdır. Böyle bir gazete küçtiktPn bü- disi için tam bir zafer hamlesi ola- ma8l demektir. 

to hizmet ettiklerine inanan her '7R- yfi~e kadar herkesin elinde rtolaşacak caktır. Bu maçın son saniyeye kı~dnr hı
tandaş gibi hükumetımiz1n snyfaların ve onn rehberlik" edecektir. Sayfa ta h- I 2 - F enerbnhçeye şampiyonluk zını kaybetmesi mi.imkün değildir. 
ltt.ması hususundaki kararını sevinç.. didatı fikriınce gazetelerin mfit.enevvt yolunu açacaktır. Bu sahanın aon oyunu Süleymaniye-
le karşıladım. Eski bir gazete o kuyu- malfımat progrnmmı baltahyacak ve 3 - Ug lideri ilk mağlübiyeti Topkapı arasmdndır. 
cıısu sıratile diycbllirim ki, bize bir onun bu temiz nrzusuna mCLni olacak- tadacnktır. Birinci ligde en büyük sürprizi 
gtlnün tarrhini veren gazetenin her tır.• Beş.ikta~n zaferi ise kendi,ine a- Beyoğlusporu ma~lub etmekle yap
lnnıt karie hitab etmesini bilmesi lı\. 8 Anadola Ajansı batmu _ heste ve sağinm adımlarla §ampi-' mıo olan Süleymnniyenin, lig sonun-
~ır. Ben onda kendi mesleğıme a- harriri Nizamettin Danton • yonluğa merdiven dayatacnktır. culuğundan kurtulma~ için u~ra~-

<>utunlnr bulmnlıyım, mizah gör - •- Gazete halkın bir gıdasıdu= Bu Bugün Fenerbahçe- Beykoz ma- makta olduğu açık·bir hakikattir. 
llıellyim, fikir ve edebiyat eereyanla- gıdanın nOve.!inl de sayfalar ve ~ay- çı da Kadıköy alihasında oynann- Süleymaniye için bu maç bir dö-
rı ~kumalıyım, hatt~ hikAye bile.. falann içerisindeki malüınat teşkil caktır. Fcmerbahçenin ehemmiyetini nüm noktası olacaktır. 

l3ütün bu isteklerimiz de .sayfa meb- etmektedi~ Gazeteler, sayfaları az müdrik olduğu bu maçı Lir tarah Ömer Bnnn 
tuııyeune mntevnk:k.Jf buıundu~un _ oldu~u zaman bu gıdadan mahrum netice a.~mağa, diğer tarafı mümk~n Ac:keri mekteb'er boks 
~:~ bugü~kü vnziyetten .şüphe.!iz ki oldukları için halka yalnız kuru ma_ olan mudafnava mecbur edecektir. " 

es gı?'. ~en de memnunum. lümattan başka birşey veremezler. Fenerbahçe. sahasının mühim o- şampiyonlugunu 03niz 
tli~az~tecil~ı umumi menfaatıere .h.a- Bu iSe hiçbir zaman okuyucuyu tat_ yunlarından biri de Vefa- Beyoğlu- • • d 

ciliğini kazanan Deniz lise•i 16 pu
vanla birinci, Kuleli 15 puvnnla i
kinci. Maltepe ll puı:unln üçlincü 
olmuştur. 

Askeri rnektabler futbol 
maçı 

Askeri mek~ebler arnsındaki fut
bol maçınuı .kincisini tayin edecek 
olan Deniz li~esi - Maltepe ma;ı bu 
sabah Şeref sahasında yapılacaktır. 

Macar taktml gA lmak 
istiyor 

Macar F. T. C. 16 Kanunu~nnide 
şehrimize gelerek beş maç yapaca• 
ğını bildinni~tir. ~~ın bır meslek olarak kabul ettığım min eden bir keyfiyet de~ildir. Çok apor maçıdır. MiJii küme gıupu için hSBSI kazan 1 

de bu hakkı, şahsi menfaaUer eayfalı gazeteden maksad bol ve se- yapılacak mücadele bu maçı ister Geçen hafta ba~lıyan askeri rnek- ---------------
lı~tundn kulinnanları bo§ görmem.• çilml.ş malfımat kolleksı'y~nu olması. istemez, heyecanlı bir ııekle 8oka- tebler boks ~mp:yonluğu müsaba- ( .. 

1 
1 yA T R Q l A R -: 

ı.,..'! Avukat Etem Ruhi Bal- dır. Gazetede günlUk malfunattan cak.tJT. . kalan dün Beyoğlu Halkevinde yıı- l _) 
ilf.-.,1 : başka eski 'Ye yeni şeyler de olabilme- Vefanın sahibi olduğu ~eri kolay pılan müsabakalardan sonra Deniz 
•- Gazete sayfalarının çofaltılma. lidir. Herhangimiz fazla sayfalı ve kolay bırakması ihtimal dahHinde lisesinin birinciliği ile nihnyetlen· 

111 Yolundakl devlet. kararında elbet_ fazla havadlsi ihtiva eden bir gazete. değildir. mi~tir. 
te ki isabet vnrdır. Yi elimize alırsak ondan memnun ka- Hele ilk devreye nazaran iyiden Teknik neticeler: 

Wnkil bir memleketin en e.!aslı bir lınz. Bunun tıksini lnUr edecek kim- iyiye sağl:ım vuiyete giren Vefa, 50 kilo: Murad Yn§Br (Deniz) 
ltııvveu olan gazeteler, millete lazım se herhalde yoktur. Çok faydalı bir bu maçı mutlaka kazanrnek az.rnile lmadettin (Maltepe} ye bükmen 
&elen heyecan ve idrnki mütemadiyen gazete bütün malörnatile birlikte o- oynıyacaktır. galib. 
h~ntmak kudretindedirler. kuyucunun en samımı arkada.şıdır. Beyoğlusporun uzun bir mukave- 53 kilo: Şevki (Deniz) Nurettin 

l!u kuvvet, 88ll olan bir .kunetUr Bunun en emin delilini bir gazet.enin met gösterme'i ve hattl\ mukab~le (Maltepe) ye hükmen gı>lib. 
\'e bu itibarla da onu tasarruf millfl- sayfalan arasında kendimizı vak'a ve etmesi de unutul:ıcnk bir nokta de- 5 7 kilo: Bülend (Deniz) $dik 
baıaıarı.ıe sekteye u~ratmak hatadır. hnvadislerin sürUkleyici cercyanır)1 ğildir. (Kuleli) ye hükmen mağlub. 

l>i~cr taraftan milletimizin ruhi gı. taptınnış olmaktakl zevkte bulabaı- Diğer \ki maç Seref ahasında 61 kilo: Necmi (KuleEi Kemal 
~asını te,kil eden gnzetC'lerimiı:in, k€ı- riz.:ıı yapılacaktır. (Maltepe) ye hükmen mağlCıb. 
tı~ıarı üzerinde iktısada saplaruna - Kitabcı Scmih Lutfi Er- Istanbulspor - Altıntuğ arasında- 66 kilo: Seyfi (Deniz) Mncid 
::!~ı dn -yerinde bir tasarruf sayan- ciyef: (MıJltepe) ye binnci rnvundda 

.. an dcğflim. Ne yapıp yapmalıyız, ...... Ben, gazete sayfalannın tah _ bı mescldlr: eBerkes ~1nl biçerı nnknvt ile ~alib. 
taıetclerimizin hacimlerini bUyültme. didini istiyenlerin bu arzularını sa. Bu anketin mevzuu esasen ::arı.'htlr. 72 lcilo: Sabahattin (Kulell) 
liyj.. km 1 b '!ilik' bunu yarım s.sra yakın cnzcte- dece tcbessümle karşılnrnn. Ne di _ Her okuyucu gazetesini kendi malı gi- Bedri (Maltepe) ye hü en gn i . 

hayatıının tecrübelerine müste- yeyım zAhir dört sayfa çıkmak Jsti _ bi telAkki eder ve onun kemmiyet ve 79 kilo: Vedii (Deniz) Ali lMal-
:~~ bir mfişahade olarak kabul edi- yenler karilerinden fnzl:ı. birşey ala - keyfıyetÇe zenginli~ihi haklı olarak tepe) ye bükmen mağlub olmuştur. 
~e .söylüyorum. Gene bu tecrübe- mıyanlar olsa gerek. Meşhur bır dar. ister.. 51, 5 3, 61 ve 72 kiloların birin-

Şebir Tiyatrosu 
Tepebaşında dram 

kısmında 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşam saat 20 30 cıa 

APTAL 

.İstiklAl caddesi komedi kısmında 
Giindfiz saat 15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 
PAŞA HAZRETLEitİ 

-,.GÖZ DOKTORU -..ı 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa NUmune hıı.stanesl 
göz mütehasslSı 

istanbul Belediye ka rşısı. Sn at 
(3) ten sonra. Tel. 23212 

1 Ege ınıntakasındı ar 
müteaddid ovalar , ' 
su alt1nda ka d1 J 

(B:ıştarafı ı lnt'l sayfada) 
İzmir, Manisa, Balıkcsirde intir r 

zayiatı yoktur. İzmirle Menl"men . 
Brgamanın muvasalnları kesilm 
gibidir. Berr;ama sosesinin büyi 
kısmını sular bozmu~tur. Çanda" 
yolundaki köprüler harab olmu 
Dikiliye de ~idip gelme imk& 
kaybolmuştut'. 

Kınık civarıl" ' \ i Dağıstan kc 
yünden haber nl.nmamaktadır 

Bergama ile Kınıle arasındaki b 
tün köprülerin üzerinden iki metr• 
ye yakın ınılar a mnktadı r. Kesil 
köy, Kana lb suln~n hücumile yı kı' 
mış, sular ıık,am Hzeri Menemen: '1 

yulı:an mahallelerine hücum etmi 
tir. 

Yaroıml.r 

Başta Valimiz olmak üzere jaı 
damıalar halkın tnhliyesinf' yardu"! 
etmi~lerdir. Halk yakın yerlen:Jıo 
yerleştirildi. Kızılı.ıy sıcak y<"mel 
sıhhi malzeme '"~rdi. 

İzmirden şimdi getirilen sa nda ı 
larla Menemen civarında su bask -
nına uğrıyan dokuz köyden iki ı 
tahliye edildi. M enem('n yolund • 
a7_gın sular ıırasında kalan bir kan 
von ve kant•kRçtının yolcuinn mü • 
küla tla kurtanldı. 

Mu!abeyli köviind<' üç ev vıkıld 
Bu köy güciiikle tahlive edildi. O 
vacık. Dağıstan köylerinin t"'hliyesı 
ne çalıcoılacaktır. 

Su altmd:s kalan ovalar 
!zmir, 28 (Husut i} - Şiddet": 

va~mur1ar yüzi.ınde.ı nehirlı-nn yük· 
selmesi de,•am etmektedir Mnnis. , 
Menemf'n. Ala~hir, Salihli, Tut• 
gudlu, Tir,.. Bayındır, Kuşadaı. 
Aydın ovaları tamamen su altır 
dadır. 

Manisa. Menemen mıntakalanr 
da bazı kövler suin,.la mahsur kal 
mış ve t~hükeve düoımüştür. Köy 
lülerin kurtanlması için snndaUn 
gönderilmiştir. 

İzmir ve Manisa valileri seylS' 
mıntaka81ndadırlar. 

Seller yiizünden bazı şoseler bo 
zulmuş ve köprüler vıkılmışbr. Telı
ribat ve zarar biiyüktür. 

Manisada Muradiye yakınınde 
jandarmalar 1 O köylüvii sulann ce 
revanından kurtnnnt'!lardır. Baz 
kaykr bosaltı1mııı, Jıalk yüksek yer 
lere çıkmıştır. 

tki köy dah:\ ı.u altında 
Ankara, 28 (Hnsucıi) - Anka

rada alakalı maknmlara gelen ma
lumata göre yağmurlardan hnsıl o
lan !~ller İzmir civarında bıılunar 
Altındağ ve Cnmidibi köylerini isti
la etmiştir. 25 Ev su altında kalmıt
tır. 

Simav çayı da ta mış, 1 O evi su
lar istila etmi~tir. 

Cedizin taşma'ı da devam et
mektedir. 

Se1lerin mezrunttan başka bir oc
ye zaran dokunmamıştır. Nüfusça 
zaviat yoktuT'. ..................... ...._.. .............. -·---· 
( Yeni neşriyat ) 
tsıa.m - Türk Anslklopedisi - Be 

§inci Sfyısl bugün intişar etmi~tlr. Bu 
sayıdakller: ı- Adft.bı umumiye: Tem
yiz Ceza Reisi Fnbrettin; 2 - Adad: 
Rlyazlyat: A. Sacll Aytnn; 3 - Adat 
nnzariyesi. felsefe: Şarkta, gar~ 

İsıtim ruemindeki telfikkiler: Prof~ 
ismaU Hakkı İzmirli; 4 - Adet: İslfun 
ilimleri baknnından: Profesör Klunil 
Mlr'a.t; 5 - Medenl hukuk bakımında.ıı 
Met: Temyiz birinci hukuk reisi Fuad 
Hulüsi; 6- Adatı llfl.hiye: Profesör İL 
mail Hakkı İzmirli; 7 - Adcm: Profe.. 
sör Ahmed Harndi Akseklli, Diyanet 
Reis muavini. 

• Son Posta» nın tarfbi telribsı : 7 1 ... k,.,.i..;n korkunç hayalı aiJinmişti, dala boşaltı!an balıkiann arasında 
mintanlar, kıstı diz çokşıriarı giydi, idi. Aydos beyliği ise, impaıator uga -y,... b 1 k V ·ı denizden çıkmış gibi aralanna al-

Yazan: Re§ad Ekrem 

11• Devrim devrim kara kir -
~~lerinin orasından parlıyan kö
d llr gibi ve iri knra gözleri, bir ka
~!ll~n hayranlığını knznnmıık için 
'fıdt 

1-. f:.leni bu adamla, belki mes"ud o
d tt\ktı. Fakat, Perikiinin doğumun-
11~1'\ Pek nz sonra, gene; zabit orta
t;t tan birdenbire knybolmu§ ve an-
~~ iki hafta kadar sonra, failieri 
b tçhul kalan bir cinayetin kur -
t~llı olaııık bir bostan kuyusunda 

jdi bulunmu,tu. 
~tir~a.ltlinin ölümü, Eleniyi, tekrar 
litı t Yerlere aürüklemi~ti. Rahible

le, masalar iizerinde elden ele 

lar ve sözlerle kirlettikleri kumnrha
nelerde, sefahat ve rezalet yerle
rinde, batnkhanclerde dolaşmıştı. 
Perikli, böyle yerlerde emeklemiş, 
yürümüş, ko§muştu. Pek küçük bir 
yaşta, zengin bir bayağı koşma lu
gatçesi öğrenmişti. On yaşlarında 
hipodroma seyislikle girmişti. Hi
podrom her çeşid rezalet ve eğlen
cenin merkezi idi. Biraz daha serpi
lince. güzel lnıkli ile güzel Eleninin 
bütün düzgün çizgileri, renkleri ken· 
disini gösterdi. Esmer rengi, fnzla 
kıymet verdirten bir hususiyet sa
yıldı, Perikli hipodromun en yakı
şıklı delikanlılarından biri ~öhretini 

k k d •• ··k b · d" B çıkan merdivcnin muhakkak ıki ilk demindenberi, kafası, n ı çı ası 
uşa sar ı, yoru pn ucu gıy ı. u d H . . . h •· mışlardı. Bu··yu··yu··p serpildik,.c oüzel-

sıralnrda, anasını tıpkı bnbnsı gibi, basamaklarından biri sayılabiJirdi. ile uğra§lyor u. araıvının nynu ~ .. 
failieri bulunarnıyan bir cinayetin Arnp Perikli, dü~ünceııinin buki· ne kadar korkunç ise, halrkçının si- leşmi~ 1324 panayınnda, Aydosa 
kurbanı olarak kaybetti. Pek az son- kat olmasına engel olabilecek iki ki- ması o kadar güzeldi. Makas yüzü gidip dönüşünden sonra da hem ka
ra da, zengin bir ihtivnr, bir askerin şi görüyordu. Bunlardan biri ırgad görmemiş saçları, büklüm büklüm sahanın hem de dalyanın bir ~öhreti 
oğlu olan Arap Perikliyc, hnyatın. Mihal. diğeri de balıkçı Vasil idi. omuuannn dökülmüıı ••• Deriai, Af- o1ınuş, «Güzel Vasil», <{Kız Vasil11 
da tutacağı asıl yolu bulup gösterdi. Her ilcisi ile de uğrnşmnk, her ikisi- roya getirdiği mercanlar gibi yaldız- lakabını almışb. 
Bu adam. imparatorluğun mııhteüf nin de vücudlerini ortndan kaldır- lı, pullu ve kınalı ••. Yüzü, bir k eli- Dalyana altı yedi ya§ında bir ço• 
beldelerinde pehlivan güreşleri ve mak kolay değildi. me ile, ilahi idi.·· Bu da) vapılı ço· cuk iken gelmişti. Bütün o sahil köy-
at «osuları tertibi ile onra kazanan cuk, Mihnl yüreği sızlıyarak hissedi- lerinin ve dalyanlarının balık,ılan, 
birisi idi. Perikiiyi ilk ı;:ördüğü gün V ASIL yordu ki .•. Afroya layık bir ynvuk- Ay<los panayınnda boy ölçüşürlerdi. 
gözleri sevinçle onrlamı tı. Onu ki- lu olabilirdi. Mihal bir koç 
ralamakta ~üçlük çekmedi. Paraya Değirmenci Mihnl Eftaliposun gibi güzeJdi .. Vasil, ovnak bir yavru Ağustosun son Pazarmda başlı· 
karşı yüzü çok fazla yumuşak olan meyhanesinden çıkarken, biraz cv- ceylnndı.. yan Aydos pnnayırı, barbunyn ile 
Arap Perikli, gÜreş~ başladığı ilk velid mütecnviz hareketine karşı Vnsil, Aydosun içinden değildi, tekinn en allı tzkarnlık zamanına 
günden itibaren, sırtı yere getirile- genç ırgadın knyıdsız kalmış oldu- sahil köylerinden idi. Aydosa. nyda rastlar. Bu haftalar içinde lüfer ile 
mez bir pehlivan şöhretini ka:umdı. ğundan ötürü Cllnı sıkılan çamur, bir iki defa, ya gelir, ya gelmezdi. kofananın da hoşlaması yapılır, lez. 
Aydos beyi Ynni Kaloyani, :ıcçnıe bağırmıştı: Ko"yu""ne ise hiç ug"'ramazdı. Pek kü- zetine doyum olmaz. İstnkoz. nadi-
·~· 1 d b" h fı k t' t 1 ·ı - Mihall .• Dalmaçyn kuşağına yıgıt er en ır mu 8 z ·ı nsı eş;u çük bir yaşta, evvela babasının, pek dedir, hediyeliktir. Fevknlıide mak-

ederken, büyük Istanbul güre~ lerine zar atar mıSJn .• • Sen kaznnmıan, 1 l ı_! 
iştirak etmesini kah~ I ederek Arap değerini pa m olarak venrım... az sonra da anasının ö ümü i e Kım- bul e geçer. Pnvuryn ile midye, ısta-
Perikliyi de be~ sene icin kiralamıştı. Hey! .. Kalafntcı imparatorun toru- sesiz kalmca, bu köyden bir gün bir kozu bulamayanlnnn has mcıeliği 
Aydo•ıt\ geldikten az sonra, Perikli- nu 1... balıkçı kayığı ile nyndlml ış vde bir dbtı- sayılır. Panayınn sonuna doğru da 

1 d b • • el Mih 1 k •k b"l b" k ha dönmemi .. ti. Bir a yan a, ve u nin ilk düşünce erin en ın, giiz aı, nyı 1 en ' e ır yumru - " lüferin en iyi hatlar. KıllıCJ 

Afroyu, ne yapmak lazım geÜrael;ta~,;;y~e:·re~~bna~y~gıbn~~s,_;.errı!Ueb:mil!~eciiec.ğı:i·fibS1u~s~aı""l~ld~e]al~ya~nım~le..;k;!ıa!Jjr~~~ıııjın~dl)a~~ki•!·~bı....aJ1ı6jk~çı~k;~ulılu:ü:..lJ-~Şı,_.Zl~~gı~~~!t'J~!f.,.ı:!~_!ile!!!:...I!J;1.~/f 



SON 
~ ) 

[ Senebaşi va man veeibeler ] ' ~~~~~., 
ne yapacaktır! Ziya, kendırinden 

K • • ba.a bir inaanın aleyhinde buluna-

azanç VergiSI mazdı; çünkü, Lu, insanın kendi 
kencl.isin.in aleyhinde bulunması gi-

Vergilerini beyanname vererek safi kar üzerin
den tediye eden mükellefler neler bilmelidir/er? 

_ 3 - nw kaldırılmıştır. Yani ana merkez-

bi bir «günah ıı demekti 1 • 
Hülaııa, Ziyanın dini, cemiyet di

ni ve kendisi de bir cemiyet mür§idi 
idi. 

POSTA 

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan 

Prontosil
Rübyazöl
Ültraseptil 

, B .. cik"' ~ 
ınn anan~-«' 

Saatların 1941 senesinin modelleri gelmiştir. 

Maruf saatçtlarda arayınız. 

Deposu : Galata, Kürekçiler, Manhaym han ı inci kat No. 6 

Telefon: 40386 P. K. 1248 

" 

Ka.u.no ~isi balnrrrutdım 4tsf- leri Türkiye hariclnde bulunan ljirket 
ter tutan ve verrQertnı beyaızame .e mileaseselerin Türkiyedeki §ubele. 
Tererek safi kAr..uı iisa1Ddea te. rtnln merkezlerinden aldıklan avans 
dıye eden mükelleflere aJ4 !Dt ,... veya krediler veya merkezce ~be he. 
zı %8 BtrtnclkAmmda, lkınd 1IIZI sabınn yapıl1ın mübayaa ve sa~lar 
cltinldi sayımııda çıkmqtı. XJıa ir m~rkezlerine faiz ve komisyon 

Bilmiyorum, fikrimi kafi derece
de izah edebildim mi) Bizim için 
aııtl olan, gönlürnüzü bir yere bağ
lamak, bağlandığımız geyj bütün 
kuvveômizle sevmek, ~nu, her tür
lü fani ihtirasların üstünde kutsi ve 
hfı'kim tanıdıktan ııonrn her türlü 
saadet ve aeliı.metimizi bu bağda ve 
bu duyguda bulmak. 

Umumiyetle anjin va.k'alarında 
griplerde, zatürreelerde, yılfm -
eıklarda, kulak ihtilatıa.rında, js. 

troptokok septisemilerinde çok 
muvaffakiyetle kullandığımız bu 
sülfamid mürekkebatını artık bü
tün hastnlanmız tanıyorlar. Şim
di rubyazölsüz blr anji.nin 
tedavi edilemıyece~inl, zatürreele. 
rin grtplerin gene bu UAçlar ve o
na yakın olan bazı mü.stahzarat 
olmadan iyi olmıyacaltmı bir çok 
aaeıer artık ö(tTerunl!llerdlr. Ha -
ldka.ten bu sültamid mürekkeba
tının grip, zatürree, menenjit, 
belso(tuklu~u. yılancık ve lohusa 
hastalltı gibi bir çok hastalıkların 
9.ınili marazısı olan (koklis) cin-

,--~------------------~ Kızılay Istanbul Deposu Direktör ügünden: 
nın devamını neşrccli101'UZ: vermeleri veya ana merkezlımnin za. 

Kar ktsmt ratıarını tapatmak üzere hisse ayır. 
maları ve bunlan umuın! masraflar 

EMi kanunda M gib\ muratlarm arasmda göstermeleri teeviı olımma
tlr hesabına geçirilcce!l taanh edil - mlftır. 
~i. Bu defa yeni tanunun aıtm- 6 ) Eski h{ltümde tubelerin ana 
cı maddesi bu noktayı tasrih etnuık.- merkezlerinin ınasraflarına iştiraki a
tedı.r. Bu sebeble klr kısmını aynen na merkez ve bilflmuro şubelertn sM'
paklediyoruz. . . mayelerile mtimı.sib bulunuyordu. Hl. 

1 ) İşletmeden mütevellıd gayrı 89.- ıen yalnız ana merkezlerin Türkiye -
fi kiırlar. d-· "'-Jer . . ih•:.. u·tı · ...,....,_ 

2 ) Bltmçoda gösterilen gayri mr.~ C'JLI şu~ iÇm ""ar e~... erı ......-
.. 1 11 d 1 . d (•"'-"''"" ~ ta ve telgraf masraflan, matbua be-.. u ma ar an n ınan ıra .....,..U<Iwı • 
te kullanılmasalar bile teşebbüse aid delleri şubenin teftil}ı zımnında mer -
oldukça gelirleri vergi matrabına gir. keaden gönderilen memurların seya -
tllektedl.r.) hat ve ikamet masrafian kabul olun_ 

3 ) Senedat cüzdanda meveud tica. mu~ur. 
tl senetlerin, e3ham ve tahvi1Mın ve 7 ) Yeni kanunun eski hükümlerde 
tıesabı carinin getirdir.i faiz ve temet- mevcnd olmıyan bir noktası da <Tür
ttuer (her türlü tabvillt ve haZine kiye haricinde bulunan bir müessese
btmoları faiz ve ikramiyeleri kazanç nin kontrolü veya idaresi altmda Tfirk 
vergıSınden müstesnadır.) kanunlarma gi:Sre teşekkUl etmiş olan 

4 ) Müesse!cnin iştigal etti~ işler şirketler kendilerini kontrol ve Jdare 
barlcindc iştirak edilen dı~er tiellf'l if- eden müesseselerin şubesi hükmünde 
lerden alınan kaznnçlar. olUJ> merkezleri Türkiye haricinde bu-

Bence, yeni neailler için aranma
sı icab eden imanı, Zi)'anın bugün
kü cemiyet ilmine tamamen muta
bık olan felsdesinde bu1acağız. Bu 
fel~fe, ahirete de gider, dünyaya 
da gider. Meyillerine göre, her kim 
hangi tarafa gitmek isterse Ziyanın. 
şuurlu ve müsbet olduğu kadar duy
gulu olan feltefesi onunla beTaber
dir: Ahiret istiyen ahiretini, dünya 
isriyen dünyasını, bu felsefe ile ta
mamen imar edebilir. 

* Bilmiyorum, bu makalenı, Ziya
nın nurlu talebelennden bin olan 
bugünkü Maarif Vekilimize, mek
teblerimizin manevi Icemali bakı
mından bazı fikirler ilham edebilir 
mi) Fakat, herhalde, Vedad Törün 
bu husuırtaki fikirlerini öğrenmek is
terdim. 

dlu/,itf.i.Fı. (}3ı.n;,,. 

Tayyareci1ik A'eminde 5 ) Di!er bUumum kazançlar. ıunan ~ubeler hakkında yukarıdaki 
Görülüyor ki dil;er bir müessesenin (.{ 5 G) fıkralarda yazılı hükümler (Baştarafı % nci sayfada) 

~.shamına malik olan mükellefl~r bu aine~ bu şirketler hakkında da tat- Maamafih, iş bununla bitmiş sayıl-

sinden olan mikroblar üzerine 
ferta!Ade müessir oldu~una nrtık 
hiç oüphe kalmamıştır. Bu sebeb. 
le bi.r anJinde aspirinden, ı>ra -
mıdondan evvel derhal rubyazöle 
koşmak veyahud ültrasept.il tab -
letlerinden günde üç dört tane 
almıık çok faydahdır. Hem has
to.ııktan hem de hastalı~ın muh
temel olan ihtUA.tlnnndan korun. 
runmat iÇin bunlar, bugün elimiz
de en kuvvetli vasıtalanmız ol -
muştur. 

CeTab lstlyen okuyuculuunLD 
posta puta yolamalanDı rlea • • 
derim. Aksi takdirde tsteldeıl 
mukabel~ls kalabiUr. 

eJham mukabUsnde aldıkları fRlZ ve bik 1 nı.a.ınaktadır. Gene bu gibi meseleler-
temettulerin vergılerini verml.ş olsa -

0 
unur. de ihtisası olan .bir takım mim:.;rlar, ---------------

lar d.ı tekrar kar hesabına geçirmek Buna ald izahat; 3840 numaralı kıı- bu res.'mlere bakarnk, bu yerlerin ka.. 
surct le bu kaznnçlnrı blfmçolarında n~nun 6 ncı maddesinin ikinci A ben. bartma resimlerini yapmakta ve tay
gö.;terme~e ve muameleleri kArla ka- dınin en son fıkrasında yazılırlır. yare pilotları da oombardmıan vııZi -
panmı.ş iSe vergilerini ödemete mec - 8 ) Yalnız §irketler için eski ka - felerini yapmak Için bu knbnrtmalar 
bardurlar. nunda mevcud ve mUstahdemler gibı üzerinde çalışmaktadırlar. Elyevm, 

Ve gene di~er Cblltunum kazançlar) vergiye tAbi tutulmak üzere mtistah - modern hava teşkUtıtına maL"k mem
ibaresindeki ıtlnk; bir müessesenin demleri Için verdikleri sigorta bedelle- lekeLierde muazzam salonlar mevcud 
kendi i~gal mevzuu dahilinde olup ta ri masraf kaydolunabüirdl. Bu kayıd bulunmaktadır ki bunların sathı bu 
~ük partuere teallOk itibarilc ayni bilfımum müessesata teşmll edilmiş nevi kabartma harita ve rc.cııınlcrle 
ınahıyette birkaç müessesenin hususi ve sıgorta bedelleri~ vergiler keti - örtülüdür. Bombardıman pilotları bu 
54tirakile ve içlerinden birinin idare - mesl de üt\.ve olunmuştur. salonlarda ve bu resimlerin Uzerlnde 
slle yaptıkları t.icarı muameH\ttım mü 9 ) Kazanç ruhsat tezkere harçları saatlerce vakit geçirmekte, bombar -
tevcllıd klrlardn vel'gileri hem hususi masraf meyanında kabul olunmaz. dıınan edecekleri sahalan en ince te_ 
şirketi Idare eden şahıs veya şirketler Yukarıdan beri vaki izaha~a göı:.e ferrüatına kadar ölçüp blçnıekte. ve 
tarafından verilcce~ini ve hem de asıl g•n ı· t 1 h b t id bl"n adettı kendilerine hedef olarak verilen 

. '"" ıcare senes esa n ma a " - rı . 1 • özl • · b b k müessesenın b. nçosunda ikinci bır . ye crın resim erını g ersnın e e -
mükellefiyete maruz knlacağını gös _ ço Ur '~ zarar cedvetlerlnın bu esas. lerine yerleştirmiye ç:ılışmnktadırlar. 
terlr.) lara göre tanzim ve tevdii lAzım gel - Bombardımanlar neticesinde tahrib 

Z k me kle beraber 9411 senesine aid defter- olunan hedefler, bu kabartma harita. ı 
arar ısmi le.rin senenin ilk ayı zarfında vnrldat larda kırmızıya boyanml§ -pamukln.r. l 

ı ) Huıur bakları <Safi klrdan İ - idarelerile noteriere tasdiki icab ede- lo. örtülmcktedirler. ı 
dare Meelisl Reisi ve azaların n memur eeği ve her iki kanunun deAişen mn d- Modern fen, bugUnkU harbin tah - 1 
ve müstahdemine yapılan tevziat ha- delerinin yekdiğerile mukayesesile te. ribkô.rlı~ını en Ileri bir mertebeye çı. ı 
r.ç.) reddüdü mucib olan noktalann all _ karabilmek için böylece, elindeki ve-

2 ) Kiralar (teşebbüste kullanılan kadar varidat idarelerinden öğrenil _ saltten azami surette istifadeye çaliŞ-
bınalar blançoya dahil Ise kirası ka- mesi vatandll§lara tavsiye olunur. makta ve maalesef, bu gayretlerinde 
dar bır masraf kabul olunınayıp yal- ş .. Y. de muvartak oluyor görünmektcdı.r. 
nız vergisi masrafa geçer.) 
Ee~r blAnçoyn dahil değilse tama _ N O T : İ<Jt:anbul Birinci İflfl.s l\1emurlufıın-

mınm ve bir kısmı teşebbüste kulla • dan: MüfliS Zn-bel ve Sepuhinln 1stan-
nılırsa bu k1.•rrım teallfıit edenin bina Yeni sene mfinnsebetııe kazanç ko.- bul Adiiye yangınında yrınan dosyası 

Başka bir 

GÜZEL 
Büyük Anne 

fllbelerinde mukayycd gayri safi Iradı nunu icabıarına uymaları fca.b eden yenilernek için alacaklıların davetine 
ceçmeyen miktarı ma&'afa girer ve mükelleflere .bazı izahat v-erirk~n 26 lüzum görülmüştür. Alacaklılar yeni- ı Bayan E. F. 50 
bu gayrımenkul için tdame, tamir ve BirincikAnun nUshamızdaki yazıda lerniye yardım edecek ellerindeki bil. ya~mda olması... 
vergi gıbi masra.fiar kabul olunmaz. b:ızı noksanlar çıkmı~ır. Aşağıdaki tün veslkalaria beraber 17/ 1/ 941 Cu. na rağmen nasıl 
Bu kayıd yalnız fcrdler ıçin mevzuu- satırlar, o yazıya aid nobıınlnrı ta - ma giınü saat 14 de İflı\s dalresinde 1 genç görünmlye 
bahs olup 4lrketler teşebbüste kullan- mamlamakt ve kısmen de tasbih ey. hazır bulunmaları il:\n olunur. 1 muvaffak oldu _ 
salar da kullanmıı.salnr da gayri men leme.ktedir. (1546) •••••••• ~unu anlatıyor: 
kullerı blAnçolanna geçlrme~e mee - Birinci bend sütan ikiye: (Bcyanna-
bur ve bu gayri menkulden nmortls- melere ro.ptedilecek amortisman eet - •--------------. 
man tefrikine idame ve tamir mas - velleri) başlıAı altmdnki yazınm D 1 R A D Y O 
raflarını ve vercilerini masraf kay - sütununu şu sure\le yenilernek lfmm. "· --------------' 
detme~e mezun olup hiç bir suretle dır. PAZAR 29 ' 12/ 1940 
kiraya muadil bir miktarı masrafları- D _ İhtlyat hesabında kalanlar 9.00 Saat ayan, 9 03 Ajans haber_ 
na geçi.remezler.~ . (vergisi verilmem~ olanlar) ayrı ay. leri, 9.18 Marşlar ve hafif parçalar 

S ) Sınai ve tiCD.rl teşebbüsatta ka- n gösterilmelidir. Bu muamelenin ti. <PU, 9.55 _ 10.00 Ev kadını 12.30 Sa. 
rı veya k~a ile bunların usul ve fu - carl defterlerde mukayyed kıynıeUere l~t ayarı, 12.33 saz eserleri, 12.50 Ajans 
=:tun~n §ırktte veya teeP,büse ikraz mutabakatı gere~'ir. Binaenaleyh ev- haberleri, 13.05 Şarkı ve tür.lı:üler, 
.. A~celfı dpUmara ar(KsermU ak~t·ef tıayılır. Faiz velce verfiip de sermayeye geçmiş ve- 19.25 - 14.30 Radyo salon orkestrası. 
-....u e ez. o e ı ve koman - . ed il . h d .1 ... ~ 18 00 Sa t 18 os .,.Ad 
dıt . k t.l h kk d k ' hü.lı:ü ya tevzı mıŞ v,va u zaraı arı ,..._ . & ayarı., . .n.u yo caz 

k.ş~r ebide; ) a ın a ı m aynen patm•a olo.n kısımları esMen ticari orkestrası, 18 50 Müzik: Fasıl heye -e.s iSı gı il'. ... ' 
, . • defterlerin Ihtiyat hesabında görül - tl,19.30 Saat ayarı ve ajan.cı haberıe. 

Ana markez crı har cde miyeeeğinden bu cetvellerde de irae- r~ 19.45 Dü~ün türk~eri, 20.00 Oyun 

bulu ~n şt' ketleır sine lfizum oktur. havaları. 20.15 ~üzık: Sinema sesı 
ll r u y (Pl.) 20.30 Konuşma, 20.45 Şarkılar, 

4 ) Ana merkezlerı ecnebi memıe. . ildnci sütun amorU ~ne: Amor. 21.15 Konu§llla, 21.30 Müzik: Şehra -
~Uerde bulunan Şirket ve mtiesseıse _ tilman hesablannın yenı müvazenesi- zad, 22.30 saat ayarı, ajans haberleri, 
lerin Ttirklyedekf şubelerine vaki ik- ne atd sütunda nmortismıı.nlann ba - ve ajans spor serv'ıBi, 22.50 Dans mil
rautma aid muamelelerde dört not- dema zarar hesabına geçirilmiyecefı zi~i (Pl.) 
tada de~i§iklik yapılmışttr. hakkındaki cümle takyidl olmak lA. -

A - İkrazatm nakten Türkiyeye zım gelirken mutlak olarak yazılml§. 
ithal edilmesi. tır. Ankara borsasi 

B Senelik faız miktan % de be. 939 senesi nihayetine kadar sktiften 
fı komisyon haddi de yüzde yarımı düşürülmek suretile amortı edilm\§ 2811211940 açıho-kapanış fiallnrı 

te.cmemiş oın_ıası" <e.vvelce azam! ko _ mJktarlar veyahud yeniden akti!e a.
mi.'lyon haddı Türkıye Merkez Ban - lmacak gayrimenkullerin 939 <:enesi 
tasının aldı~ı miktarı olarak kabul nihayetine kadar amorti edilmiş ve -
edilml~ti.) · t· ·ı k k 

C Türktyed b ı i 
y.ahud bu defa amor ı edı ece ıy -- e tu e er n ana ıner. . . 

"'ezlerlnde 1 kl id f . metıerı 940 müvazeneslnde bır taraf_ • n a aca arına a aiZ ve 
komisyonlar da B tı:kras.ındati miktar tan taalltik et.titl ~esabların aktife ve 
lardan fazla olınıyacak ve ana nıer _ diğer taraftan pasrfte amortisman lıe. 
teze ödedikleri faiz ve komisyonlar _ sabıno. nakledileeektır. 
dıı.n aşa~ı düşmlyeccktir. Bu miktarlann 94() senesi kAr ve 

ÇEKLER 
Açılif 

Londra ı Bterıtn 

New-York 100 Dolar 

Tt k:apanı4 

5.24 
132.20 

Cenevre 100 İsviÇ . Fr. 29.7725 
0.9975 
16225 

12.9375 
3.175 
sı.1m 
3l.ijg75 

Atina 100 Drahml 
sotya 100 Leva 
Madrid ıoo Peçet.a 
Betgrad 100 Dinar 
Y&kohama 100 Yen 
Stoltholm ıoo İanç PT. 

D - Ana merkezin Türkiye ve Tür. zarar hesablle alAkası yoktur. Fakat 
tiye dı.şında bulunan şubeler için yap 940 senesinde paslfe nakledilecek a
tılı ıStikraza aid faiz hakkındaki 2395 mortimlanlar bittabi otomatikman za_ 1---------------t 
ııumaralı kanunun 13 - A maddesinın 
üçüncü fıkrası li.lvedilmlotir. 

Merkezierde ı 

rar hesabına intikal suretile müvaze. 
ıenmeııi zaruridir. 

Bn aonda, dördüncü sütundaki (ka-

cBen 51 ya.şmdayım, dört defa 
evlenml.ş, kızını ve 3 aded çocu
tum vardır. Buna r~en ten 
ve cildimin 30 ya.şlannda bir 
kAdmın.lı:l grbl taze ve nermln 
oldu~unu söylüyorlar ve bunun 
aırrını <>trenmek Istıyorlar. Tat.. 
btk ett~im usul budur: 

Ben her aJtpm terkibinde 
m~hur b;r cUd mi.itehaasısı ta.. 
rafından ke~fedllen ve cnd1 
gençleştiren klymetll eBioceı. 

eevheri bulunan pembe renkte. 
ki Tokak>n kremlni kullanıyo • 
rum. Uyurken elldl be!leylp 
cençleştirmekte Te her sabah 
daha gt"Dç ftÖSterme.lı:t.edlr. Gün
dü?Jerl de beyaz <yaı&ızl 1'o • 
t.a.ı.on kreminl kullamnın. Es
mer ve sert eüdhlerle çirkin ten
ler lizerinde .pyanı hayret bir 
tesiii vıudtr. Mesamelerlu da.hl
Une nruuz ettitinden toz ve 
gayri saf maddf'lerl Ihraç ve 
slyah benleri ızaıe eder ve açık 
mesamelerl sıkll}tırır. Bu suret.. 
ıe cildimlzt yumuşatır ve güzel
ıeştlrir.• 

Siz de bug\lnden Itibaren To
kalon kremlnl kullanınız. Netl. 
ce&nden son derecede memnun 
kala.caksmız. Her yerde satılır. 

15/1 ve 16/1 No. lı 

KAGITLA 
Mağazamızda Dozunesi: 

Destesi: 
Perakende olarak 

1922 
ısı 

ve 
kuruştan 

satılmaktadır. 
Adres: Kızılay han No. !O, Yeni~e JuL11tsı _ istanbul 

İstanbul Belediyesinden: 
29/ 12/ 940 Sabahından itibaren ekme~i.n küosu on dört kuru~ on pnra ol· 

du~u ilfın olunur. 

SAAT Ll 
MAARiF DUVAR TAKViMLERi 

Ç 1 K T 1 
FAKAT!! Aldanmamak için MAARIF TAKVIMI 

ismine dikkat etmelidir. 
DIKKAT!! MAARIF TAKVIMI MAARIF TAKVIMI 

l\lerkezl: istanbul Maarif kitapltanesi. 

----yriyeden: 
Yaz saatinin tatbiki, ıeıklan masketerne tedbirinin kaldırıtma • 

sı üzerine muhterem yolcuların bütün arzu ve ihtiyaçları nnz.ara 
ahnarak son kış seyrüsefer tarifesinde 1/1 /941 Çargamba sabahın· 
dan itibaren tatbik mevküne konulacak olan ye:ıi ilave ve ta • 
dilleri gösteren cedvel yannki Pazartesi günü iskelelerle vapurla· 
ra asılacaktır. 

.Kı, tarifesine ek olarak tertih edilen bu tarife yalnız üzerindeki 
pul bedeli olan 2 kuru e 1 O para mukabilinde gi~elerimizde dağı • 
lacak br. 

1 
___.., 

1 

Ura 

ı 2000 -
1 1000 -
1 150 -• 100 -• J50 -

16 ı co - 3~00.-

• M ._ fOOO.-

aoo • - 1000..-

~=~~~~~-~- ------ ~-
Türkiye Iş Bankasına para ya-
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz aynı zamanda taliini.d 

' . ı de denemış ll ursunuz. 
Keşldeler: f Şubat, 2 Ma -~~Kumbaralı ve kumb~r~ız 

a ır. 3 tkincit~ _ hesabıarında en az ella li -
rıs. ı ..... u.sooa, rası bulunanlar kur'ayır. 

rin tarihlerinde yapılır. rtabil edllırler. 

. ....................................... . . .................................................... .. .. ~ 


