
Y dbatı sayıaile yeni bir 
tekilde çıktı. 

Bu aayıda: Hüseyin Cahid, Erctimend Ekrem, 
Yakub Kadri. Muazzez Taruin, Ragıb Şevki, 
Mllterrem Kı\mil Su, İbrahim Hoyl ve.sııire ••.• 

24 sayfa 15 kuruı 

Sene 11- No. 3746 
tt 

Devlet memuriyeileri 
arasındaki ihtısas mevkileri 
hakkında tenkid ve iddialar 

Telsiz 

akin 
verilir 
ElENLER 

ESiR DA 
ALDILA 

T '-U'llar, oto 
Dün kızılgömlek giyerek mütarekenin arnele nümayişlerine r,a 
iştirak eden adam, bugün "Gazete . hacimleri bana ay h k > -

kazancimdan 2.500 lira feda ettirecek, diye baCi1r1yor r--...·-······· ····-·--------..................... - ................................................................................... . 

Ziya Gevher Etili: ''Ne vakit bu devlet teşkilihnı gençleştireceğiz? 
Barem mevcud oldukça bu meseleyi halle imkan yokturu dedi 

i S kurutluk malı 10 kurup satmak isliyen bezirıan mahkemeye verilirken Etem lzzet 
i ayni iti hülwmetin müsaadeaile yapmaya yelteniyor ve biz ((insafn dediiimiz 
i bütün ıeref ve hayaiyet kayıdlanndan aıyrılarak aiız doluau küfür ediyor 

ı 
Ankara, ~O (Telefonla) - Bu- . • •. 

a ıtiD rıiin B ?ük ~illet Medi~ode devlet } ;..ıı.ı:ı"' •i, c 
UJI'V8 memunyetlen araaında ıhtıaas mev- ~ - ,.ıc.-... ,., 

kileriDi tayin eden kanun layihaaı • 
D U tkU prüf{ilürken .öz alan Ziya Gevher 

• Eb1i (Çanakkale): 
U D L ·ı • - Hayatta yanlıt yol mutlaka emol\rast ertn rıeri dönülocek. >:"~!d~r. Bare~de 

yanlıt olarak çudıgımız yollara ışte . 'Ah f b . kast buaan bir kere daha ıücu etmit bu-SI• a r1 ıunuyoruzr 
Diyerek bu ihtiaaa itini halletmek 

Olacag'W IZ için kanunda il.riaaeı tarif etmekt~n 
'' batka çare olmadığını ifade etmit 

ve devlet bütçeainden üeret alan 
memurlar itinde ilıtiaas mevkilerinin 
ne derece yanlıt tatbik edildiitini 
nazariarda canlandıranca M~eliain 
kontrolu dı,anda \:alan bazı mües
seselerde bu i..~n ne halde olduğunu 
tasavvur etmek l&zım geldiiiai eCSy
lemi, ve encibnenrJ,.n Rell'n cetvel
lerde 941 elen 2 31 nin ihtiaaa mev
kii olduğu kalMıl olunup geriye lca

Amerika Cümhurreisi 
"Mihver devletleri 
harbi kazanamıya
caklardır, dedi 

Nutku seksen milyon 
Amerikalı dinledi 

(Deftaı ı ilnel •Jfada) Ziya Gevber Ebu 

llardiya öaünd~ VII ziyeti rıöaterir kroki 

Bardiya önünde A~k~;j ..... ;;·ıy~ı··"' 
Ruzvelt nutuk söylerken 

Vaşington, 30 (A.A.) -B. Ruz
l'eltin nutku timdiye kadar görül
lllemit bir dinleyici kütlesi ta:-afın
cL.n büyük bir alika ile takib edil
lllittir. Yalnız Amerikada nutku din
llyenierin adedi 80 nıilvc-nn yakın
dır. Bet yüzden fazla ;adyo istas
)'onu nutltu nakletıniştir. Bunlardan 
lla,tta birçok ietasyonlar da nutku 
tercüme ettikten sonra kısa dalgn 
U~erinden Avrupa ve Cenubi Aıne
tllta l..itin memleketlc.rindeki c!inle
ticilerine n:ıkletmi~lerdir. 

Nu tu k 
Vaşington 30 (A.A.) - rumter bil

«lriyor: 
Amerika Blrlefik devletleri reisi 

lııaveıt, dün aletam blltün Amerikan 
l'lcl:volarile netredilen nutkunu IJÖ1-
ltııiittir. <Denmı 3 üneü sayfada) 

Ingiltere harb 
gayelerini 

tesbit ediyor 
Kabine birkaç 

haftadanberi bu işle 
meşgul 

't lonıdta. 30 (A.A.) - Daily 
elegraph gazetainin diplomatik 

'-ıllhabirl yazıyort 
lndterenın yeni Amerika büyiiJ: 

haztrhk 
devam ediyor 

Kah i re. 30 (A.A.) - lnailiz u
mumi karargahının tebliğiı 

T rablusta Bardiyada dütmanın 
topçu ateJi, dün, kendisine aöz aç
htrmyan mütemiadı atetimize b!r 
mukabele olmak üzere biraz daha 
faaliyetli olmuttur. Kıt'alarımız hiç 
bir Zll)'iata uiramadığı aibi memnu
rtiyet verici bir fekild., devam eden 
hazırlıkları da bir 1ekteye uirama
muıtır. 

ltalyada bir mahal 30 (A.A.) -
ltalyar. ordulan umumt karargl

hının 206 numaralı tebliği: 
Binıı:azi hududu mıntakasında 

Bardiya etraftnda topçu faaliyt-ti de
vam etmelı:tedir. MüRtahkem hatla
nmıza yaltlatmalı: te,ebbUtıünde bu
lunan malcineli küçük fnaifiz müfre
zeleri geri pu.kUrtü\müttür. Birbiri
ni takib eden taarnız hareketleri et
naeında t!ayyarelerimiz ufak Ç

1ftpta 
bombalar atmı, ve dü,manın nıaki
ne1i müfrezelerine mitralyöz ateti 
açmı,br. Ri~ok malı:in~li veeait ha
sara ulhablmı' ve tahrib N:li1m;,tir. 

Hebeşistanda 
isyan buyuyor 

Londra 30 (A.A.) - Habefl.ltanda 
isyan geniflemekte n İtalyanlar mtl
temadı)'en yerlilerin çete harbUe ta
ciz edilmektedir. 

DaUy Teleıraph gazete3inin husu. 
muhabirinin Natrobi'den gönder -

di~i bir teıgrata ıröre binlerce ast Ha. 
bet, Ha})efı.tan hududuna ciVar mın 
takalarda taaliJettedlr. 

Lord Halifaksan Vafingtono ~ 

Bardiyanın akıb'!ti 
Yazan : H. Emir Erkilet 

• 

1 ngilız motorlu ve z.ırhlı kuv
vetleri, i 1il deltasana doğ-ıu 

Ras Matruh'a doğru taarruz ha
zırlıklarındrı bulunan Graziyani 
ordueunun üç veya dörtte bırı
ne muadıl bir kısmını Sidı Bar
rani cenub prkında, Sidi Barra· 
nide, Rukbukta ve Sollumda 
bamıı§lar ve imha etmi~lerdi. 

İngiliz baekını o kadar sürat
li, ani ~·e ,jddetli oldu ki, yuka
rda saydığım her tarafı kapalı, 
müstahkem ordugahl.ırda bulu
nan birer ltıtlyan tümeni, umu
mi bir muharebe için hıızırllln
mağa vakit bulmadan ordugih
lar içinde ayn ayrı tepelendiler 
ve eeir edildiler. KAçıp kurtula
biienter tesadüf kabilinden bazı 
~&nelara mazhar olanlardır. Bu 
euretle takriben dört halyan tü
meninin sübay ve erlerinin bü
yük k11mı değil, ayni zamanda 
onlann bütün aiır ve hftfif , ai. 
llhları ve techizftt malzemeleri 
de lnırilizlerin eline geçti. 

Kezalik Grllziyani ordusunun 
Nil deltasına doğru yollanabil
meai için Sidı Barranide, Buk
bukta ve ı.:tı.,nssa Sollum bat 
menzil noktasında hazırlanmıt 
olan bütün erzak, miihimmat ve 
her türlü harb levazımı v~ hal
yan ordusunun nakliyatını yapct• 
calı: olan motörlü ve motörsüz 
ber türlü nakil vasıtalan dahi 
Ingilizler tarafından zaptoluna
bildi. E.lhasıl birkaç ay evvel Mı
sıra ayak basmai:a ve sahil bo
yunca vüz kiiometre kadar şar
ka ilerlemeğe cüret ~tmiş olan 
!talyan ordu kısmına İngilizlerin 

. 
\.. ........................................................................................................ -.............. ._.._ ........ -...... . 

Milli Mudafaa için 
fevkalade tahsisat 
Meclis dün kanun 
liyihasını kabul etti 

Ankara, 30 (Hususi) -
140 mali yılı müvazenei umu

miyeainc dahil bazı daire büt
çelerine fevkalade tahsisat ve
rilmesine dair olan kanuna elı: 
Icenun layihaaı Meclisin bu
günkü toplantıeında müstaceli-

(Den.mı 3 üncii sayfada) 

Yunanliiar yeni 
ilerlemeler 
kaydetti ler 

İtalyanların mevzi! 
mukahil taarruzlan 

püskürtüldü 

Bombard1man edilen Pirede Idr 
em hali 

Atina 30 (A.A.) - Hükfımet namı. 
na .söz söylemete salahlyettar zat, 
Yunan kuneUerlnln Himara finıl,1in. 

(Denmı 3 üneü sayfada) 

A:manya ile Fransa 
aras1nda neler 

oluyor? 
Londra. 30 (A.A.) - T'ımn 

aazetai ı<Franaaz muammun bq
biı albnda nqrettiii buaünkü bat
makaluinde diyor ki: 

B. Hitlerin tahmil etmek i•tediii 
yeni hakaretlere kartı keadini ml
dafaa etmek hu1u1Unda Franaanm 
aarfettiii cayret, lnailtere taraluı
dan anlayıtla takib edllmektedir. 

(Deftllll 3 I.Dci 1&71 ... ) 

19 yaş1ndaki şerir 
gUpegUndUz bir 

gazinanun kasas1n1 
soym1ya kalkil 

ı 
Hiddet sar'a halini aldı. 1 
Bir taraftan lkdam, öteden onun 

öğle nüahası Son Telgrnf batarya 
ile ate1 ac;tılar. 

LGaat kitabının sayfalan boraya 
tutulmuttur. 

Küfür, tahkir, tezyif ifade eden 
ne kadar kelime varsa, sanıreınız 
ki, sayfalann arasından fırlamııı. u
zun bir silsite halinde lkdam ile Son 
T elgrafın sütunlarında yer almıştır. 

Niçin, neden'? 
Hadiee bir hayli gülünç, biraz da 

trajik bir tiyatro piyesi 1eklinde j 
okuyucuların gözlerı önür.e serilJi. 

Sebebi biliyorsunuz, hükmü de 
hiç fÜphesiz vermişsinizdir. 

Hükum,t kiıçük bacimde gazett
Ierin 8, büyük hadmde olanların 6 
sayfa olarak cıkmalarına ınüeaade 
verdi. Biz karan alkışladık. Etem 
lzzet aleyhinde bulundu. 

Lehte v~ aleyhte her iki tara!ın 
da göeterdiği delil v· 

Biz: 
- Harbe tahddüm eden üç se

ne icinde kftğıd fiatının vaııatisi, 
Harb fiatının vansı kadardır, di

yoruz. O 7.aman kağıdı 12. 14, 16, 
hatta 18 kurmıa alıvorduk. bu"ün 
22, 24. bazan da 28 kuroşa alıyo
ruz, o vakit 12 eıwf" olarak çıkan ka7nn 

.,. t 1 u n 6 .. fa 16 aa' fal•lar 
..;'tw ... - ................... ._ .... _ ............................... "'11 .. _.. ... _.., __ ,.._. ... _.. __ 

~k n s 

Bizde münakaşa nasıl:::~, 
başlar, nasıl inkişaf 

eder, bakınız! 
Son Posta ile Son T elgraf arasın

da çıkan münakaşa, 
HükUınetin gazete aayfaları üze

rine mevzu takayyüdü biraz hafif -
lettiği zaman, 

Son Postanın bu kararı alkıt ile 
kartılaması üzerirıo batiadı ve mea
lekda§larımızın derhal küfüre aa -
rılmalan ne genişledi, bugünldı ha
lini aldı. 

Münakı;ışanın takib ettiği aeyri 
biliyorsunuz. Fakat biz düşündük 
ki. üç gazetenin karakter ve terbiye 
bakımından durumlarını tayin et -

rnek için bu münakaşa eenaemcia dan 
aarfedilmit obn kelimeleri gözö ey, 
nünde bulundurmak faydalı olae-L' c 
Kolekaiyonları açıp kartıluttırdak..•erra 
gördüklerimizi timdi okuyuculan f 
mıza göstereceiiz. yan 

Biz bidayette sayfa üzerine m.. F. 
zu takyidin biraz hafifJetilmit ol .thye1~

1 

d tel 
na ~ 

masına tükrediyoruL Bu yazı a d:ı 
kelime hakaret yok. Fakat i~e •lk ' 
damıı ın aöy)edik1eri: 

15 Birineikinun aayıaında: 
(Dnamı 7 nç. sayfada) 

Universile talebesi için 
açılacak yeni yurdlar n"l diC:.e• 

. Birbir. 
1 O sıwı1 

Dün partide, vali, parti reisi, rektörün 
iştiraklerile bir toplanb yapıldı 

u f"\lerir 
ıvılı biıı 

• ırın tf"ı<l 

<~i otliatrı ............. 

eııuueı: B. Ruzveltle rıörütece- .. • 
,.~~~~ID biıi de UloriUI -

yaptıiı taarntz baskını tamamile u~ı:ur.uı;uı~ 



8 Sayfa 
SON POSTA 

= = Hayat düsturları 

ADMCHWI 1 
K a R u 

'Jfj!~~:~a ~ ı: Geçen 
.. -· -ıde, herkese ölü bir 

••K""''" gelmiş olduğu hissini veren 
dele, bu tarihten iki ay sorıra, 

enbire aleviendi ve yangın etrn-
ko1 atmoya ba~adt: Danimarka, 

Ho landa, Belçika. Fransa ... 

Bugiın, h~rb sahası, geçen sene
ne nisb~tle daha çok geniştir; Av
pada sönmenuş, Afn"kaya da sira

etrni tir. Ceç~n tt-ene ba.,larken 
vrupada k.aıı,ı kaTşıya ge9İp hıı.rb 

· ordular vnrdı. Kısa bir cep
. tarafından birbirlerile alay 

ı. Bu ordular arasmda 
büyüdü, araya ba alan da 
ve nihnyet bu kuvvetler arn-

•···~-·~· tah'h müeaddesi tasfiye e
ldi. Geçen sene, bu :nevııimde :her 
i t rafın tayyare ordulan, kar ı
ıkh topraklar üzerle:inden uçar

ya sade, turistler gibi. fotograf 
la iktifa ediyor] :-, ynhud da 

posta cılar gibi, muharib millet-
erin birbiriNine kanıı duyduklan 
ostluk ve havırhnhlık duygularını 

motbu mektuhlar atıyor
ı. Bugün, lcara cephes'nin tasfi

mukabil, haYa cephesi tok
edilmi bulunuyor: Artrk mek-

Menfaat her dfiden konuşur, her §ekle bllrünür, hatta garazsız, ıvazsız 
görünmenin yolunu da bulur. 

Sen söyliyene de~il, onu söyleten sebebe bak. Muhatabının yüzunU 
değil, dımağının içini görmiye çalış, alt!anmazsın. 

-----------------------------B~tün merikanin 
------·····-·········-············· .............................. _____________ _ 

kendi:erinden 
bahs ttiği 
enç kızlar 

ez AA. 
----------------------------------------------

ı· ·U r 
~········---·-·-----------..e.--·-·---... -····· ... ······· ................ _ ......... ......... 

Bir iddia neticesi Dük ve Dü- : y / b . • 1 d ""' • 1 • •1 1· ? S b k 
fes dö Vindsor'un resimlerini E aş l ır asmanin yerı nası egış ırı me l • o a uru-
almak için bisikletle binlerce ~ mu bir işe yarar mı? Fidan dikiminde nelere dikhat 
kilometrelik mesafe katettiler ~ etme/i? K eçihoynuzu istihsal ve ihracatlDliZin vaziye ii 

~ . ,. ...................................................................... -...................................................... -.. ............................ " 
Yazan: Tan m man Vt'ya muhnhbetname d~il, ş'm

kadar ı:;örülml'mi' bir infilak 
lkıııy,ı•,.tı'tni haiz bombalar atıyorlari 

Gene geçen sene, Akdeniz bir 
denizı jcli. Ticaret vapurlan bu 

rahat rahat dolaşıyoılar ve 
arıuınd hayat maddeleri 

t .. u:ıvtıorı:ordı. Bugun, Akdeniz hat
a bir lıarb 841hası olmu~tur. 

Y-P• bir nsmanm ycra nasıl d!...,:tl benzetmekle tereddüd etmemişler -1 mıyorlar. Daha docrusa fidanı bu-
~·,tir"lebllir? dir. Filhakika kurumun ihtiva ettiği dayıp kısaltmnğn kıyam!Yorlnr. Hal-
I!__ 

1 
- besleyici maddeler Nitrat dö ııud buki, bu, tutturulmaaı isnenen fidan 

Okuyu:alarımızdan mütckaid ı gibi suda kolaylıkla erir cinsten ol- i~in, vazgeçilenuyecek wr zaruret -
Bay Semsı yazıyor: duğu :için, tarlaya serpilmeyi mütea- tir. 

- Evimi;t.in bahçt:sinde yaşlı bir kıb nebatlar tarafından çarçabuk h) Fidanı yerine dikerken kök -

lkanlann blr kö e'!i tutu~uş, Af
kıt" a ı birkoç noktadan ateş al
bulunuyor. İ:ster resmen harb • 

"ınde bulunsunlar, isterse harbe 
hukukça veya s:1hncce uzak durs\:n-1 
1 r, butun mılletl.!r, günden güne 
z rl an bir hayatın, )l&rını büsbü
tun knranlık görünen derdi &ltmdl\ 
ez l.)orbrl Avrup., h~bediyor, Af

asma var. Bu sene, ona yakın binada imtisas olunmakta birbirlerine ben - lerin altına kabaca toprak gelmesine 
yaptırdığımız bazı ıtadilat dolayı - ı zer ler. 1 dikkat etmeli ve bu esnndıı boğaz 
sile çardağını bozup kaldırmak icab Kurumun terkibindue % 1-3 n-ı yerinin de çok derine kaçmamasına 
etti. Fakat güzelim nsınnyı yok d- zot. 1-2 potas, 0.4-0,5 fosfor, 5-6 itina etmelidri. Fidarun dibi iyice 
miye bir türlü k:ıyamadık. Komşu - kireç vardır. Ve buna nazaran da çiğnenmtıli, mümkünse ~eak~ 
lardan bir zat dedi ki, cıbunu kö - yüz kilo kurum bir dekar genişlik- ııulanmalıdrr. 
k~yle çıkarıp kar§l ta~afn nakl_edi - teki ekini knmçılamayn bol bol ye- v) Dikimden sonra fidanın riiz -
nız. Ve şuraya kuracng•nız yenı çar- ter. Kurum yerine avni dt>ğerde Nit- garla sallanması, tutmnsm çok zn -
dağa yaslandınnız., Şimdi l~~aba rnd dö sud veya diğer bir kimyevi rar verir. Onun içi:ı yanına bir herek. 
yapsa kolur mu~) diye tert:ddud e- gübre alınmasına kalk:ş,]sa, her hnl- sokmanın - maarafı ojsa bile - işi 

ı a hl.ırbediyor, Avya harbedjyor, 
Amerika harbe hazırlanıyor. Sade 
Akdeniz deiil, ?na yakın bütün de
ıııLler he rb saha!\ içintı gmn;, \)u
lunuvorlar. 

'Mıı.ce.nının kah- M:ı~rnnın kıılı- diyoruz. de kurumunkinden çok fazla bir garanti eden bir iyiliği vardır. 
- Tereddüdde haklıs:nız: Ya~lı masraf ihtiyarı icnb eder. z) Nihayet o yaz kafi yağmur yağ 

ranıanlarından: 

Beb.-y Marden 
ranıanlarından: 

P~~y Pippett 
.lll,5 yaşındadr:-. 

bir asmayı köklerile birlikte çıkarıp Kurum, ilkbaharda kullanılır. mazsa, vakit vakit bolca 

Amerıkada, İowa eyaletinde Fort 
Dordge'de Dtamet etmekte olan Peg_ 

başka bir yere dikmek doğru değil- Yağmurların baçlnmaeındon biraz Ihmal etmemek de, fidaniann ,aş -
dir. Kuruyup gitmesi, tutması ihti- önce bir kısım kurum, bir kısım top- madan tutması için zaruri bir iştir. 
malinden çok kuvvetlidir. F..ger im- rakla karı~tırılıp ekinierin üııtüne Keçiboynuzu Wihsal ve ihracnh
kan varsa size baab bir şekil tav- serpilir. Bazan toprak yerine iküt ka- mızt 
siye edeyim: Asmanın §İmdi bulun- rıştınrlar ki. Lu suretle küldeki mad 

Hulasa, 940 eenesi, Seyyıuenin 
t md iye kad'lır gördüğü ve gÖrml'di
gı en ağır bir sergüzeşt senesi Qldu. 

* 
gy Tippett ve Betsy Marden adların
da iki Amerikan kızı; Babamas ada- duğu yerle, o nakletmeyi tasariadı - delerden ayrıca istifaele edilmiş o

ğınız yerin ara5tnı boylu boyunca lacağı için şüphesiz daha iyi bir 
lanna gidecekle.rine, Dük ve DUşes ka7Jnır. Hfuııl olan hendeğin topra- usuldür. 

Y ~ni senede de ne görecl'ğiz? de Wındsor'un fotogra!larını alacak- 1 b 
Butun dünyndn, yılb .şı falcı]a .. ı, ğını iyice hava andmp çürümü~ ir Fidan dikiminde nelere dikkat 

!anna, onlarla mülakatta bulunacak- gu'"br· ı'l ha·•llayın z. Bahar "e'"'-ce her St"nt' 'tonunda kendi :kendilerine ..._ e ,. 1 
... ım etmeli? 

sordukları bu ııuali. bu sene daha Jarına daır bır delikanlı grupu Jle ?.sm~ndın ebn dküzgikin ve ']uzun ~aklını -Bay Ali Dik soruyor: 
b .. k , .1 k d 'L} b:ıhse tutuşmu.şlardır. uz~rın e ıra ma .şartı e. gen n- H b" k Fid d'k 
ıyu meraiC. ı e te nır e ecel'i. er- k lan dı'l!w •r bu" tu" n dallarını dibden ke- . - er sene ırço an ~ e -

dır. Genç ızların, bu bahsi kazanmak ... f k t b 1 d -· · B b d "t k b .. rım, n n un ann yan an çogunu 
Pcrr•nıbAnı'n ..... ı.· ... ·nı Cmr•"•mba- için gırişm~ oldukları macera anla - sınız. u u arnayı mu ea ı • gov - A b d d' ") 

n< L ....... A Y- d o o o •ı h d W o o o tutturama nı... ca a ne en ır o 

'd' . d l ki b' L lk tıımaııı.a değer- eyı ıtına ı e en eı:;ın ırıne }atın - Iki' . d"] l l d nın gı ıo:ın en an ıy n es ır na ı & • T d'k' . ll k - ımı mute ı o an yer er e 
hıkmetini 941 s~nesirun talihi için Fazla paraları olmıyan Betsy Mar- n.;z. d~k b ı k:: _renne ut kşıdj· e-, fidanların dikilme mevsimi sonba -
de tatbik edeb liriz: Iki hü)ük mu- den ve P~y Tippett blsik.letle yola k me ı d }ra bı'7knız ko e . b? 1 yu- har ise de, şiddetli dl'nlardan kor -
harib n ra ın.Ja henüz maglübiyeti çıkmı§lar, yolda para toplamak su _ anya osmıib. d'ukl ere . yentı bı~t ns - ku lan verlerde bıı is ilkbaharda yn-
ı b ı w 1 1• • maymt!l gı ı ı eme·~ıne es ı e - 1 B' d d h . d 'lkb h d u etmege razı o ma n rımetı retfle, bulundukları Fort Dodge mev- d' . E kt '- l k pı ır. ız e a a :oya e ı a ar a 

k ınız. n I!On'l'a açı a KA an ısmı d'k k "d 1 
o ·tur. kiinden Nevyorka kadar olan 2500 ki- kl .. .. •. •. I ·w . ı me a et o muştur. 

Al b k ff 1 toora n ortunuz ve guze ce çıgneyıp D'k'l fid 1 d 
manyn, üyü muza Nivet ~- lometrelik mesafeyi kntetm.şlerdir. halil .. bırakınız. •. ı. en .. an n~ın şaşma .nn tut-

ul verdiği ruh kuvveti içindedir. . . .. B l 1 ld 1 ması ıçın a~agıdakı şartlara nayet e-
Malzt'me- bakımından harbe girdiği Ncvyorkta deniZJ ilk defa olarak go - d w• u. su~et l .n ırı mış ]ve .~ennı dilrnek lô.zımdır: 
t rihtdd vaziyC'tinden daha a ağı ren genç kızlar Nevyorkta bir hayli l elstınnı~ k'~kl ad:~· 0 ~ ~u ;m- a) Tedarik ettii:.-iııiz fidanların 
bi halde bulım~ıyan 940 ş:ralıbi, para topladıktan sonra, üçüncü mcv- kmt-l.dsurettl~. 0 en dı ten as 1~· ~'5~- dallan sa~Jam, kökleri Btı.çaklı ol -
C h 1 1 b d '- b 1 ,.. bU tl 1 kA di · 8 u .. ste ısır ve " eti\ gence ır. ız ) b'lh · d "k"'ld'"k ı an .. n in eı>.i tecrü ~ rre göre, ~>ı e a ara ca n vapuruna bın- d b" l d' b' h 1 l ma ı ve ı dssa yenn en so u u·-
c 41 de mı:ı;ı;Jrıbifrcti kolay kolay ka- '~1 h e oy e gednçkve .!nçl ırd 1

8

1 adan ten sonra arıktn beklemiş olmama-
.. m"'i er ve Ba amas ndalarının payi- asmavı, çar n ta surat e a an ır- l d F'd I... tm k . 

ul er! mez. n~ilter~ye J!eHnce, tahtı olan Nassan şehriıle gelrneğe k • k" 1 1 ı ır. ı nn arın tu amnsı c senyn 
d ort a danberi de" nm eden hava ma ım anı nı J'J ursun~z. bunların açıkta çok beklemiş olma-

rruzl ... nna knrşı Ingiliz milletinİ'l muvaffak olmuşlardır. Bu §ehir New Soba la.ırumu bir işe yatar mı 1 sından ileri gelir. 
u tt"rdıği büyiik rııh mukaveml'~i Providena adasındadır. Bozöyükten «bir :neraklı» aoıu- b) Fidanların diki1diği ınrada, o 

,bat eder ki ornda da kendisini Kızlar gene bisikletlc yollarına de- yor: cins ağaçlara w yürümemi~ olmalı-
m P,lub saya~k bir hn\'a yoktur. vam etmişler ve Diik de Windsor'un _ Işittim ki sob:ı kurumunu zi • dır. Aksi takdirde tubnalan şüphe-
BılhMsa şimali Afn"kadnki son ha- remnl dairesine gelmişlerdir. raatte kimyevi gübre gibi kullanırlar ye düşer. Hele 'idanlar da eünneye 
r eti rin ifad~ ~ttiği ml\na, lngilte- mıa. Sahiden, soba kurumu böyle bir başlamı~ ise. böyle fidanların tutma-
tl'nin ba,bn~ıçtaki eksik h z:ılıklıı- Dük ile zevcesi bu kıziann mace - işe yarar mı~ · ması, tutmasından dahft kuvvetlidir. 
rını haTb esnasında ikmn! etm~ni ralarına vakıf olur olmaz onları der- _Soba kurumunun ekinleri kuv- c) Fidanı dilc~eğiniz yer. en a-
b ]diğini gösterdi. Büvük muvaffa- bal kabul etmi§lerdir. vetlendirmek için gübre gibi kulla _ şağı bir ay evvelinden acılıp hava -
ıy~tsizlikleri takib eden ağır t ar- Genç kızlar, Ford Dodge'deki deli- nıldığı doğrudur. Bizde çok nefa bir landmlm~. toprağğı lövıkile işlenip 

nızlar arasında bile mücad le kuv- kanlılar ile glr~i ba.h!l kazana.- köşeye atılıp kadri bilinmiyen bu gübrelenmie hulunmalıdır. Ha!iıllan-
' Ul'rini artırmasını bilen bir mem- tozları Avrupada ev ev .. ezip top- madık yerlerde fidaniann tutturul-

l bilmek lç&n Dük ile zevcesinin iste - ~ d 1...' d (Devamı 6 Del yfada ]ıyanlar bile vardır. ması aima mT oan' i~ İT. 
dikleri kadar fotoğrafiarını ..... h..:. d) ~d ı d'k d 1 ............................ •••••••••••••••••••••••• ..-~u..tıııt- Kışı zayıf geçirerek, cılız ve earı rJ an an 1 mez en evve 

T A K V 1 M ler, kendilerDe uzun mülô:katlar yap_ kalmış ekinleri ı;ı-elistir.mek için, ku- gerek kökünden, getek dallanndan 

-l~.J&.UD 

Dll§lard.ır. rum birebir ~elen bir kuvvet itıkı bir budamaya tSbi tutmalı ve müm-
1 iocikinun Bu ik1 aziınkAr Amerikan kızı bah- gibidir. O derece ki kurum serpilen kün ~ inek tersinden yapılmıs bir 

ekinierin ilkbaharda birden güm - bularnnca batınp öyle dikmelidir. 
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... __ u si kazatlllU§lar<lır. Şimdi bütün Ame- rnhlas,.tıklanna dikkat eden ba7.ı Av- Bazı kimseler pek mühi:n olan bu 
rv-... .. .,#1 

183, rika onlnrdan babsetmektedlr. rupa çiftçileri bunu Nitrat dö suda hudarnayı yapma~-a bir türlü ynnaf--m 

Gazetder, T e~rinisani nyı içinde 
Yugoslavyaya 25 bin lirnlık keçi -
boynuzu ihraç ettğimizıi yzadıl' r. 
Bizde pek miınmisenmyiein bu mah
sulün böyle hem de topluca bir parti 
halinde ihraç edilmesi herkesin ga
ribine gitmiştir. 

Filhakika keçiboynuzunu biz 
Türkler meyvadan bile saymayız. 
Diğer çeşid çeşid meyvalarımız ya
nında bundan o kadar müstağniyiz 
ki <ıBir dirhem bal için, bir çeki o
dun çiğnenir mi?» diye her fl'l'sııtta 
kendisini karalar durunız. Buna rağ
men o, yurdumuzu pek sevmiştir ve 
her aene yetişrnekten geri kalmaz. 

Türkiyede en çok yetiştiği yerler, 
Antalya havalisile F..genin eenub ta
raflarıdır. Bu yerlerde keçiboynu -
zuna daha ziynre (Harnub) derler. 
Bu ad, onu (keçinin boynuzundan) 
ayırd ettiği için cidden benimsen -
miye deger. 

Türkiyeden başka harnub istihsal 
eden memleketler ıurnsile İspanya, 
ftalya, Yunanistan, Kıbrı", Portekiz, 
Cezayir ve Tunustur. Çokluk ba -
kmıından Türkiyenin mevkii Kıb -
rıstan sonra gelir. 

İstatistikter yıUık istihsalat ve ih
rncatımızı ııövle gösteriyor: 

Jstihsal Ihracat 
(kental} (kcntal) 

1934 100190 1595 
1935 40520 9221 
1936 95910 3526 
1937 ~0720 6276 
1938 73100 6735 
1939 64210 
lhracatımız istihs:ılatıı nisbette az 

~ de, gene her yıl az çok bir ııey 
satılıyor dcmelcth. Harb devam e -
derse (Harnub) un dn ha tır lı bir 
meta olmasına intizar edilebiliTI 

Tannunan 
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Zilhicce 
Gazeteler: 
- Hnyat epeyce pabalılattı, dıyorlar. 
Bu, mubakak. Fakat ne dereceye kadar pahalılaştı, orasını bilmiyoruz. 
Ev kirnsl, gaz, elektrik, umumi na~n vasitası gibi aile bütceslnin en 

büy(ik kısmını teşkil eden .sah:ılarda artma yoktur, yiyecek, giyecek gibi 
maddelerde ise hatırı sayılır dereceye gelmiştir. 

Bu b:ıkmıdnn hayat pabalıJı~nın timum1 aile bütçesinde nisbetinf tayin 
etmek pek güçtür 

Eskiden bir .hayat endeksiıı neşredUirdl, ona bakar, bayatın 1914> yılına 
nazarnn bir seyir takib etmekte olduğunu anlardık. Bir hayli zaman olu
yor k~ ya biz göremlyoruz, yahud da bu hayat endeksi artık neljrcdilıne -
mektedir. Halbuki onn, onun 1914 ü ve 1918 i nyrı ayn iki esas olarat 
eltın genişletilmiş blr şekline en ziyade muhtaç old$muz zaman, bu 
zamandır. Biz bu eksiiDn daldurulması icab ettiCine ınanıyoruz, fakat ey 
okuyucu sen: 

Birincikanun 31 

Sözün kısası 
Onu da mı 
Biliyorsun ? 

\ E. Ekrem raıu _.J 
arn, kuru, yanakları kayıp 
dönmüş.. avurdlan çök

müş, gözlerinde fer namına bir §e:Y 
kalmamış.. boy zaten « mamaı> · 
gırtlak, her yutku"nuşh hindi kursa~ 
ğından ceviz geçiyormus gibi hare
kette.. eller arteriyosklerozun tipik 
bir örneği .. parmaklar zifir içinde •. 
birkaç at.kadatla birlikte meclis 
kurduğumuz odaya seJlemehüsselam 
geldi, oturdu. 

Gönlü kınlması::ı, hatırı knlmaşın 
diye selam verdik, keyif torduk: 

- Merhaba Feyzullah efendil 
Nasılsan ~ Iyi misin~ 

Eski usul bir tı-.menna çaktı, yanı 
ba§loda, açık duran sigara paketine 
destursuz daldı, bir tane alıp ynktı. 

Biz onun huzuruna ~:hemmiyet 
vermiyerek sohbetimize devam edi
yorduk. Nasıl olsa, birazdan s•kıla
cak, ve kendiliğinden kalkacak, gi
decekti. Bu basit adam içın. meclis
te konuşulan mevzular yabancı ve 
nğırdL 

Bir müddet ~ğ:z .ıçmadı, fakat 
!kulak kabarttığını sezdik. Derken 

bird .. nbire lafa ltarışıverdi. Yalan, 
yanlış, her ~elden çalıyordu. Mese· 
Iii, içimizden biri: 

-- Fizik.. der demez, yapıştın· 
yordu: 

- Güç ilim dir, bayım! Rahmetli 
bir hoc:amız vardı.. ondan okudu 
idik. O vakitler fizik demezlerdi de 
hikmet derle:-di .. 

- Einstein der ki.. 
- Su me.,<ıUhr Alman Yahudisi, 

değil mi, velinimetim ">. Sağ mı, a
caba~. 

Dokt~r Karel.. 
- Hani yn ins;m hakk1nda bir 

kitabı var. Nasuhi Bnydar terciime 
etmiş. Fakir okudum ammn, bit 
zevk almadım, doğr.ısu 1 Afrodit, 
benre daha ivi. 

Bu mallımatfürusluk ho umuzn 
~Rİtmeğe başlnmı~tı. O da bunun far
kında oldu. Yan mağrur bir eda ile: 

-- Şaştınız mı~ dedi. Karınca. 
kadarınca, bu kemt~riniı: az çok 
mürekkeb yalamış, bu fani dünya
da olana biten~ göz lıiu§. kulak 
vermiş talrmdarum. 

- Aferin, Feyzullnh efendil 
- Teşekkür ederim. Ve kendi· 

mi neye benzetirim, bilir mi~iniz' 
- Neye benzetirsin? 
- Adamcnğızın biri vnnnı~: 

Gayetic pisbo~l Bir aün. y nın· 
da yemek hahsi ediliyormuş. Herif, 
herhangi bir yemeğin adı geçsc: 
«Yedim, bilirim, şöyledir.. böyle
dir .. » diyerek bilgisim gösteıirmi~ 
Mecliste bulunanlnr: ((Şu adaını 
susturalıml» demişlet': sormuıılar: 
cıKıvamiyye derler bir cins me~ 
vardır, bilir misin~ D He rif tereddiiJ 
etmeden: oc Bilirim 1 Tadı, tıpkı lö· 
küne benzeri• cevabını v~rince, eu· 
ali soran, nefretler yerinelen fırlıye· 
rak: ccTüh, Allah lıiyığını versini 
Ulan, lökün de mi yedin~ ı .. dem* 
Işte, ben de tıpkı o adam gibiyiın~ 
İ1im sofrasındn lökünden bile nzıcıl: 
tatmış bulunuyorum. 

Adamcağıza karşı sempatimiı 
büsbütün artmıştı. 

- Y:aşa, Feyzullah efendil de• 
dik. Keşk:i herkes kendi ilminın öl
çüsünü senin gibi takdir etsey-:li; o
kuduğumuz ve dinlediğimiz heze
yanlann ni~beti onda bire inerdil. 

e.. etl!tliH rca1..a 
likokul öğretmenlerinin 

zamlar• ay başından 
ifbaren veriliyor 

Iki yıl evvel terfi eden Hkokul 
öğretmenlerinin, bütçe darlığı doln· 
yısile şimdiye kadar ödenemiven 
zamlarının verilmesine ny başından 
itibaren başlanacaktır. 

Barem kanunu dalayısile birer 
derece terfi eden 400 e yakın ölf: 
retmenift maaş farklarının ödenılle.5J 
için de vilayet yeni yıl bütçesine tPh· 
sisat konulmuştur. 

Mahalle itfaiye ekibieri . 
techizatı için alınacak vergı 

Hava taarruzlannn karşı kunı1~· 
cak olan mahalle itfaiye ckibleriı?C 
teçhizat masraflan için, bina sahı 
lerinden bir defaya mahsus olınal> 
üzere yüzde on nisbetinde mun%l'rı" 
bir vergi alınml\sı karnrla~tınlrrııştı: 

Belediye hesab işleri müdürJüğ{i 
bu vergilere nid tahakkuk cetvelle
rini ikmal etmek üzeredir. Bma vet" 

gisi mükelleflerinden, yeni yıl~a01?; 
d<ın itibaren munzam vergıl~f 
tahsiline başlanacaktır. Bu veriP~ 
rin yekunu 3 20 bin lirayı bul"cıı 
tır. Mükelleflerden toplanncak ~
rolarla 4000 mahalle itfai~ds' Jçi" 
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"Demokrasileri n· 

SON POSTA 

Devlet memuriyetleri arasındaki ihbsas 
mevkileri hakkında tenkid ve iddialar 

Alrnanga ile 
Fransanın arasında 

sHah fabrikasi (Baştarar. ı inci sayfada) benim ilk itirazım şu idi : u!'Ie vakit 

1 
OJ lan 71 O kişinin mevkileri ihtısas ~- bu devlet teşkilahnı gençleşt;rece- Yazan: Selim Ra gıp Emeç 

ne ·var? 

O acagiZ '' madığı haide kendilerine ihtısas ma- ğiz~ Ilim ve fen ade.nılnrını is bası- • a§ı verilmesine devam hususundaki na getirerek asrı hazırı:ı. uyduracı:ı.- ir müddettenberi Londrcı mat-
- layiha hükmünü §iddetle tenl-td et- ğız~ Bu gençleştirmeğe m:lnidir. Bu buntı Almanya ne V~i bükf.t -

CBaştanıfı ı inci ~yfada) miştir. harem ne :ı:nman sürüklenip ];,21111 metı münasebetlerinin g.rmek iStidn. 
Ruz\·clt, bu ocak be.Jiı müsahabe • Ziya Cevher ezcümle dernı~tir ki: olan yere gömülccek' Bu olmayın- dını sösterdi~i yeni safbad an bahset.-

sine şöyle başlamı~tır~ - 700 şu kndar memur deyip ca bu meseleleri halletnıeğe imkun mektedir. İngiliz gazetelerine nazaran 
Avrupnya hrıkim nazjler, yalnız Al- ~eçmiyeHın. Onların asgari 200 er yoktur. Hademelikten gelenlt-re bu İspanya ve İtalynya sevkiya~ yapa -

manyada hayata ve. fikirlere hükmet.. lıra maaş aldığını hcsnL edecek o- müessesed e İş verildikçe gittikçe bilnıek ve Akdeniz hareklitma nıü -
mek de~il, fakat Avrupanın heyeti lur~ak senede bir milyon 860 bin li- güçleşen bu i~lcrin yürümesi ve bun- essir bir müdahalede bulunmak istl
umuıniyesini r~metmek ve 0 uman nı. eder. Bu para ile ~·apacağımız ların yapıl:nası imk&.m~ızdır. yen Almanya, gayri meljgul Fransız 
dünyanın geri kalan ıosımlımna da çok işlerimiz vardır. Bu paralarin Ziya Cevher Etili Münl'lknlat Ve- topraklarından asker geçirmek ve 
hl\kim olmak üzere Avrupanın gellr- demiryolunu yen: istikamet1ere doğ- kületi ihtısas cetvcli okunurken 21 O bazı denıZ üslerini lfgal etmek arzu. 
lerini kullnnmo.k niyetinde oldukları. ru isal edebilirh. liralık bir balık müteh'lssı!ı makamı- sundadır. Mııre~nl Peten bükf.tmeti iSe 
nı snrih surette anlatmışlardır. Siz - Çanakkale mob'usu bundan son- na itiraz ed,.re<: «Evvelki gün ls-ı buna mu;afakat. göstcz:nıemektcdir. 
lere, Hitlerin, son defa, nazilerln de. ra bazı memurların neden mutlak,, tanbul p:azt>tf'lerini okuyanlar mem- Almnn~anın, bır haylı zamandanbe
mokrat dünya lle hiçbir zaman uz - ücretle çalıştırıldıklarını devletin leket için elemli bir havadis knrşı- ri şayam dikkat bir takım diplomatik 
Iaşamıynca~ını söylemiş olduğunu hn. diğer unsurlarından bunİarın neden sında lc1lmııılardır. lstanbulda öO faalıyetlerde bulundu~u cümlenin 
tırlntırım. Başka tel melerle .. bu. Mih-, a~ıldık~arı~ı .sormu~. harici ticaret bin kiisur torik tutulmuıı, 30 binini malümu idi. Fakat malftm olmıyan 
verin kendi hükümet felse•esile bl • mum~ssıllennın merkeze avdetlerin- denize dökınüııl~:. 15 senedenberi 1 cibet, bu faaliyetlerin mahiyeti ldı ki 
zim hukfunet felsefemiZ orasında ni- de h ricde aldıkları parayı alınuya bir balık ıni.itchassıslığı meselesi or- Londra gazetelerinin yaptıklan ifşaat 
hai bir sulh olmıyacajpnı ilnn etmesi devam etmeterindeki hikmeti öğ- tayn çıktı, l;iyihalar yazıldı. çizildi, üe bu hususu kısmen olsun tenvir et-
demektir. . renrnek istemiş, ziraat enstitüsünde Ticaret Vek:ıletin•, lktı~d Vekale- miş oldu. Fnknt bu mUnn.sebetle bura-

s lh b h t 
· küçük memurlara ezciimle santral tine. O da c lmed:, nihayet ba~ıkla 

1 

da hatıra gelen bir nokta vardır: 
U ten 3 Se ffi J9 memuruna mütehassıs dendiğine hay hiçbir münasebeti bulunınıyan Mü- Co~rafi ,.e umumi mnlftm.atımız 

hakkımız Yo
ktur retle işaret eylemiş, ı.ayiha~a :?'er nakalô.t Vekaletin .. baiHandı• diye- bizi yanıltmıyorsıı Fransadan Italya. 

alan bazı yabancı k.ıımelerın turk- rek bu memu .. ıyetin lilğ,•ını istemi"',, ya teveccUh eden bütün ehemmiyetli 
Ruzvelt, burada sözle:'ı"ne şöyle de. çe mukabillerile değiııtirilmcsini ie- (<balığı tutup ta denize atan adama geçid noktaları İsviçre arazisini kate-

vam etmiştir: temiştir. 21 O para hile verememl•ı dem1ştir. der. lieljgul olsun, olmasın; Fransa. 
Mantıkl bir surette ve kat'iyetle şu Muvakkıtt ~ncümen nıunına Ali Zirant Vekulı.-tı ihtisas cetvelinin ı nın herhangi bir nokt:ı.sından İtnlya-

(Baştarafı ı inci sayf:ula) 
yet kararile mÜ7.akerc ve ltabul 
edilmiştir. Bu lu~ ihnyıı göre 
Milli Müdafaa Ve.kaleti kara 
kısmı başlığı nlıındoki muhte
lif müd tfa,, hizn.etleri faslma 
40 milyon lira munzam tahsi
sat verilecektir. Bazı daire bi.it
çelerindc açılan 1-ususi fasılia
ra 5.4SO.OO lira fevknl:,dc tah
sisat konulacaktır. Orman U
mum Müdürlüğü bütçc,ııiııe yar
dım olaral: verilecek 2.000.000 
lira fevkalado: tahsisot bir ı ı· 
raftan mczknr umum ıniiciür
liik 940 varidat biitct'sind,. n
çılacak husus' l\ir fasln ir;ıd ve 
diğer tar.ıftan VekillC'r Heye
tince lnyin olunacak orman ko
ruma teşkil:ıtı hizınetlt>rıne 
sarfediimr-k üzere masnf b<it
çesiode açılncak hususi fa•la 
tnhsi'i:ıt kaydolunncaktır. 

D"vl .. t Demiryollan vt- Li
manları l~lctme l:nıuın Müdür
lüğü bütçt-sin" varrlım olarak 
verilecek 2.G00.0Qfı lira bir 
taraftn:ı mezkur umum müdür
lük 940 vnridnt }ı;:tç .. ~indt' cı· 
çılacak hucıusi bir fn.,b irnd ve 
diğer tar~ftnn lokomotif ,.e 
vngon mül ·nn'J•na 'ınrft'dil
mek Ü7."'re mnsmf bütçeııinde 
açılacnk lıt•5U5~ lıir fn.,l<ı tah'3i
snt kavdolıınncnktır. 

Çörçile 
karşı tezahüratları 

cihet teyid olunabilir ki mütecaviz Rıza Etıen (Siird) ihtısas cetvelleri okunduğu sırada gene sö7 alan Ziya ya kuvvet sevkedebilmek için mutlaku 
memleketlerin dünyaya hükmetmek işinin kısa bir tarihçesini yaptıTak: Cevher burada 1 70 liralık santral İsvıçre urnzlsınden ıstifade etmek lfı.. 
ve dünyayı re thetmek hususunda her 

1 
cı Bu cetvelde filvaki ihtısnsa dahil şerliğine itiraz ederek • ((bu bı.ılun- 1 zımdır. Fransız-İtalyan sahil yolu ise 

türlü düşünceleri terkettiklerine dair l olmıyan zevnt yardır, lakin hüku- maz anka ku'l\1 nedir, nnlıyamadımıı çok dardır. Demek kı, Almanya ile 
sarih niyetlerinin gözükeceği gün ge: metin bu m'!murlotra ihtiyacı bulun- demiş ve zimı\t enstitülerinde herke- Mareşal Peten hükumeti arasında 
lineiye kadar, Amerika Birleııik dev- duğundan ve bu para verilme7se o sin müteh'l85ıs oldurunu. c;ama!!ırcı-lthtilfıf, mahiyeti bnmb~ka olmak 
ıet.ıerinin sulh sozlerini t~v1k etme. memuru hulmak imkanı olmadığın- nın, kolnctnm da böylece yer aldı- gerektir. 
si için hiçbir hakkı yoktur ':C bu ba- dan bu işi böylece tesbit ?arureti ha- ğını söylemiştir. Kanaatimizce bu ihtilaf deniz aşın Londra 

31 
(A.A.) -· Dün baş-

hiSte 
hiçbir sebeb mevcud değildir. sıl olmuşturn demiştir. Neticede hntib mazb .. tn muhA:- bütün Fransız müstemlck~lerinde Vi"i vckil .Cörçil Almnn tnyyareleri ta -

M k F d 
1:"!1 • _, b• f ··ı b .. rafında n bombardıman edilen City 

Hürrıyete karşı bir1eşmiş kuvvetler, uva kat encümen mazbata mu- riri eri un rı :nr;ıen ır ormu u- hüldk . . . 

Ame
rikan sabnlerlnden uzakttı tutul- harriri Feridun Fikri (Bingöl) ihtı- larak icabındn mütehac:sısa ~00, hot- medtiiinın noktaı nnzaı_:ı~ı Alman. mahallesini gezmis ve hcı.lkııı coşkun 

"f k b f '- 1 Jc ,. 2000 ,. ·ı · · f k t ·· yanın hahı veçhne kafı derece - tezahüratile knr"ılal'mıştır. Halk: 
maktadır. Bu kuvvetler ingllizler, sası tarı etme , ir ormül ou mn ta ırn vt"n me~ını. n ·n mu- . . • . , • . • d d 1" h h d' 1 • d h·t b 1 d kları bir de tervıç edcbıleee;c ıdare kurulama- - 1-liç bir şey bizim cesaretimizi 
Yunanlılur ve rl\medllmiş memleket. ze.ruretı uzenn c urmnş ve ayi n- en 13 ertn 11 ı u un u • • masından do~aktadır kıramı:ı.z. Sonuna kadar devam ede-

ıerden kıı,.an as'-erler taraCından ab- nın umumi hatlarını izah etmi.<~tir. cetvelde böyle santral Memuru gıbı Bu mustemlekel".. h. u··r Frnnsa ı ~ "' T k k 1 b '- 1 h ..u .. Y ceğiz, düşmanı yeneceğiz. Onların 
luk

a hahnde tutulmakta di~er ta _ e rar Ursüye gelen Ziya Cev- memur ann ıraın mııına!ını, e em- te...,.,n ede d G 11 k tl . ' "' h E T 'h 11 • • k.d · tl • t • ı" .. .., n e au c ·uive erıne bize yaptıklannı yüz misli ile iade 
rattan J:ıponlara karşı da Cinliler er li ı 1' tuns cetve erını ten ·ı e mıyMe e

1
:s em~; ı:-. d l .ht en!! karşı manen kolaylıkla nılfuz edıle. etmeliyiz, diye bıığırını!:lır. 

bn~<ka büyük bir nıUd:ıfaaya girişmiş devam etmekle b. era .. ber baı-em ka- ec ıs encumen en "e en ı ı •· . ===========.....=:===== .... h kk d ki 1 1 11 · · t d·t • k b 1 rnı· ve balecek bır hnldedirler. Bu Ise, son za. 
bulunmaktadır. n unu " ın a mı ı ta ea armı şu cen:e ~rıı111 • :-' ! ,.ız .. 8 ku e . ~<t ta manda Almanların bir takım itiraz lo.- vas Fransız Sör ve F rer mel:tebleı in-
Bazı Amerikalılar Avrupada ve As- suretle hi:t:ı!'ln etmiştir: " proJenın >ırmcı muzn ('resını • . . . 0 ıs· b 1 

B k k 1 
t nıu nıucıb olmuştur. Almanların id., de tahsıl ettım. radan t:ın u n 

vndakl hurblerln bizleri alakadar et- arem nnunu çı ugı zaman mam amış ır. diaları şudur: geldim. Galatasaray Lisesine girdim. 
medığıni sanıyorlar, h:ılbukı Avrupa ı Almanya ile Fransa bir müt:ıreke 1332 de tnlimgl\h:ı sevkolundum. İh-
ve Asyadnki hnrble:-i çıkaranla,.ın bi- lgarların Londraya yapilan akdetmişlerdir. Bu mütarekenin irab-!tıynt zabit nurnarnın 21C'l3 dur l3uyül< 
~ yarım kürremı .. c uötüren Okya. ııurın:ı her surctJe riayet etmek lfızını. Harbde Halebde, Şanıdn, Afule, Nn -
nu.slıırın kontrbHlnü elde ('tmemele- dlA Sl 'V aset i h k dır. DenıZ aşırı müstemkelere tam o-ı sıra, Kudüs ve Hnyfad.-ı bulundum 
ri, blzlm Için en h yatl bir mese!eyi T ,J son ava a Ini larak söz geeirememek demek, buıTerhi.simden sonra hıçbir yerde ne 
t~kil eder mutnreke ahkimını :ftnen ve kt.ı;mi husust ve ne resını hiçbır vazife al -

Hür bir İngiltere en kuvvetll deniz Bulgar Hariciye Nazırı ş·rddetll. oldu ola.r:ı.k felce u~atmnk demektir. Fa-ımadım. 1335 onlnrındu mekteb ar-
komşumuz kaldıtça, bızim bir hücum kat, bu ltirazdn Almanların haklı oL kadaşım Seliimi Sedcs'in del~.letıle 
dan korkmamıza mahal bulundu~~>u. bu !:İyasetin Londra 30 (A.A.) _ İngiliz hava ve duklan kabul edilemez. Çünkü Mare- Vakit gıızeteslne ıntfsab ettim Ve 
nu sanan bir kimSe :ı.ft:ıba v::ır mıdır? d "• -l • .., • • •• l d • dahUl emniyet nezaretıcrınin tebli~t: şal Peten, es:ısen lüzunıundan fuzla mektebi Hukukıı ynzıldım. Kı.~:ı lıir 
Mihver devletleri Okyanuslarda kom. egışme:ııgını SOY e ı Londrada yangın çıkarmak mak - a~ır bir hamuleyi sırtına yüklenmiş • müddet hocalık y:ıptım. 
şulanmız olursa. bizim raho.ttn ka - t' ............................................. ~ sadile hareket eden düşman dün ge. tir. B·r de buna, müstemlekelerin va- Yirmi küsur sene devam eden ga. 
labUeceğ mlze ciddi surette inanan • - ce Londra üzerine birçok bombalar nt zi~ettnl mütarcke şartlarına söre uy- zeteellik hayatundo., 'Ju me..,ıer.in ~e. 
kimse nc:ıba vnr mıdır? : N azır hükumetin siyasetini: mıştır. Tanınmış l>irçok bınnlar ve gun bir hale getirmek 'lazifesi verile. refle ifa ettiğıın ımıhhırli"'ıııdcn en 

E
.., \ •lt T ~ tesir altında bırakmak için~ bu meyanda Gutldhall ile birçok kıli- cek olursa elbette ki taşıyamaz. Ak- yüksek kademesine kad:ır olnn bü -
gJr ngı qre ezı ırSe... ~ halk tarafından yapılan~ seler hasara uğraınıştır. Saint.Paul saklık bundan çıkıyor ve son zaman- tün safhalarında _yalnız üç gnzeteye 

Eğer İng ltere ezilırse, Mihver, Av - E tenkidlere itiraoz etti ~ klliSesi bUc tehlikeye m:ı.ruı: kalm!§S:l da bu zorluklara İngUizlerin :siyasi niSbetimlz olmuştur : Vakit, Siln Saat, 

~P::b~sJ':yıok:!~i~:ı~ı ·~~~~:ı\y:: \ .............................................. ,/ ~~=~~~~:. Y~~i~~~r ~~:;~n~~e~~n= ~~e~~:~u~~~:~~iıer~;~ı~~~~ucd~~i 1 Te;~~~~~ nı Hakikat, Romanyalı Bay 

ELENLER fO 
ESiR DAHA 

AlDlLAR 
Toplar, otomali 

silahlar iğtinanı e 
Atina 31 CA.\.)-- R 

liğ: 

ı 
Yunnnl•l:ır dün bir lt.ıl• an 

runu esir nlnıı,l rdır. \ 
birçok da süb ıy hulunan 

1 adedi ı 000 i rıiitcc.ı"V izdir. 

ı harb mnlzenı,.'li i~tinam edi 
Cephenin diı:i'"r bir nokta ınd:t 
nanlılar 4 •op. hit ok hH ın 
ve otomatik ~iliıhl.u cl· ,... 
dir. ' 

Elb~ an, rloğru 
Atina 3 ı ( \. . ) (ılı ı 

civarında. Elba~aııa gid n ) ol 
rinde Yunanlıhı·m lıahanla ı 
zilerinderı .ıttıkl ı ı (if>renilmi ti 
Berat yalnnmd,, biı· köy iş-.,1 

Londra i ı ( '\.A. "ı -- l1tin 
Ber ıtn 22 l..ilo net c mf' afd .. 
him bir k övün Yıırıanl hr t ,,., 
dan znnted;JrJi~i Ö•;r,.r ilmi tir 

Kavalclı lt. lran es·rı ·rı 
Atina 31 { '\ A..) -·· 1\rn 

luk cepheııirıd,.. loavaklı h:r 1 
kuvveti Yıın1nlılnr tarafından 
{!Una uğratılmı 'c:- pek ·ok e · r 
l"'""ıctır. 

Yuna'l kralı \'e Gencr 
Met?ksasın m"saj'arı 

Atina '3 1 U\.A.) -- Yılb ı ı 
nnscbetile, k ml v~ bas'\ t'kil 
Metnksaf!. Ytıl'\"'n kuvvf'tlerine 
mecıaj gönd<"'rnıi•lt"rdir. 

Kral Jori me"tıjınd ı 
mf"kt .. dir: 

, Tarihin hı,. l.i· cu:::ın...ı ı. hiç 
haıll> hizim1<i ı nd r mukaddes 
gnve uO.nruııdn ynnılm.ımı-.ıır. 
nnn milleti b~ nımll' beroılJer 1 
sent-sind~ ?nferi ka.,.nnnc. y n 
emindir. )> • 

C"'neral !\ht.ık<ı\S 
"unln,.ı sövl· '1('\.-t .. rJir: 

(r\'ntannl"rV ·•1"1< ''t• c 
cınv ... ;~,),. 'ı'u.,,.,...·.t,n ye-n· 
;; .... ;,ı •,. :rn-.nlıı c-ir;vor. ı 

Ruzveltin nu•luma G 
cevab veriyor 

Roma 3 1 (AA.) -- ~in ör 
dn. Ruzvelti!) nutku h::ıkkınd 
dığı bir mak lt"d~ şôvlt- d 
dir: 

cıHuzveltjn bundan sonra yapa 
bilf'ceği ye!:tme şey, Mihver d 
letl~rinf" iliini harb etmektir. 

Bu satah Cerrahpaş 
, iki ev yandı 

decektir. O zaman, mübalMasız de. Sofyn :ro (A.A.) - D. N. B. mlyeti haiz hiçl:>ir hedefe hlicum et _ yakın bir ıitide bu durgunlu~un zail Sabri namında blr r.ntla birleşip Halk 
nebilir ki, bizler, Amerikada hepimiz, Sobrnnya meclis!. tıırafındnn dün me~e teşebbüs etmemiştir. Londra olaca~ının ve yerini mühlm hareket. ismini aldıktan spnra nınli vaziyeta
gerek ekonomik sahada gerek askeri haticiye bütçesinın tasvib edilmesini mınınkasının sair kısımlarında do. lere terk edecc~inin bir Jellll değil nin bozulması üzerine kapandı. Ben 
sahada. alnımızrı bir tabancanın hem mütcakıb hariciye nnzır! söyledı~i bir yangınlar çıkmış, ticari nıuesse.ıeler midir? • daha evvel ~ kendi arzuının ayrıl - Cerrahpııoın ile Et)'eme:ı ıuar.ın 
de infilak kurşunlarile dolu bir ta - nutuktcı, Bulgar :!ış siyasetinın de - zarar görmüştür. s m ı;; mıştım. Eski hesablıır bir "1llktnr dn daki Ka abil)''SS mahı>l:e :nde.', 
b:ı.ncanın namlusu dayanmış bir hal- ~~edl~ine iŞaret etm~ Te Bulgar si. Londra 30 (A.AJ - Bu gece yapı - eli11ı (/(.a'}ı.lt. G11ıll9 beni nlnca.klı gösterir. tançesme eokağı.ıcl:ı, Meziyctin 
de y~ıy:ıca~ız. O zaman, bizim kendi yasetinin pren.s<plerinı vaz'eden kral lnn hava akını csnasınd:ı, Londranın Vakitte ve Son Sa:ıtte Ha et .ğım tasanıf ve 1 lü;'ldmettinin kirarı 
yarım kiirremiz de d.ıhll olduğu hal. nutkundan sonra Bulgaristanın dış si- tarih\ mnhallcsıni teskil eden Clty NOT: hizmetler içln o gazetelerde alakası lundui:'\1 8 uyılı evden sabaha 
de bütün dünyanın cebır kuv\'eti yasetinde de~~iklik olmasını ıeab et- ınıntakasındaki ıneşhuı· tarihi bina _ _ . bulunmuş olan Bay Hakkı Tarık Us yangın çıkmış ve o sırada 
tehdidlcrile idare edildığı yeni müthiş tirecek hfıdiselcr çılmıa.dığını ilan et. lardan birço~u hasara , ğrnmıştır. Al- Bır _münaka.şa mun~ebeLıle hıç ye. pekC\1€ı. söz sahibi olabilir. Son Postaya olan rlizgimn tesırile de biti~i 
bir devreye girmi~ olacağ:z. Ve böyle miştir. man tcıyyarecilerir.in bu mahıılleyı, :t yokke~ maal~ef meslektaş nıe\·ki- gelince; bu gazeteyi bir şirket olarak deki 1 O sayılı eve siiratle sirayet 
bir dünyada hayatta durabilmek içln, Popof, bütçenin l:abulne meclisin bilerek yakmak ıstedikleri muhakkak ın.~e bwunnn bır şahıs tnrafınd~n kurduk. Ne~Jtiyntının her s:ıfhnsına derek burasını dn yakm:<l$hı bada 
kendimizi, daimi surette, harb eko - gösterdigi itimada teşekkür ederek hü. tır. City, İngiliz imparatorluğunun tl- hu~ıyet~m.e. ~air b~zı mışn~ışlara mus. aid mcs'ullyetini hiçbir zaınnn benim- mıştır. Ynngındıtn haberdar olan 
nomlsi esasına oay:ınan bir milita • kf.tmetin siyasetini tesir altmda bı _ cari ve mali merkeı:ini telikil etmekte tenıd bır sıcıl tertıb edilmış. Bu sicil semekten çekinmem. Bu satırlar, uy. faive dcrhal "-'k· .. mnhıılline ~ide 
rist devlet haline kalbetmcmiz icab e. rnkmak için halk tarafından yapılan ve en güzel (ıb'<ie!erin birço~u da bu- baştanb~Uja uydurmadır. Nilçiz şahslm duruculu~u meslek: edineniere itha. rt-k söndürm,. a-n,.li' e<~inc bP" 
decektlr. tenkidlere itiraz etın~tir. rada bulunmaktadır. İtfaiye, p;ı.:)ıf .hakkında dnhn do~:u .. malumnt edin- !en ve bir hakikati tcb3rUz ctLirmek ve ate~in alı -ın b ol n n rti<'rer evleı 

El;er Okyanuslann hfı.la emniyet i- müdafaa ve sivil gönüllüler teşkilfı. _ meye medar olur duşuncesil.~ ~.ekteb maksadil~ istenmiyerek ve sadece blr rayetini i)n\l"mi!lti~. Rirhirlf"nnt· 
fade etti~ınl düşünenler varsa, onlara Almanya ile fransa tma mensub hakiki bir ordu saatler- sıralıırmdan başlıynral: bugunku ha- yalanı dilzeltmek maksadıle kara!an- ik bulunun 3 v~ 1 O savılı evJ,.r 
derim ki bu Okyanuslar, yelkenıaer ce müddet, yal;mur gibi ya~~n binler- yntıma kadar u~yan s~fhalım kısaca mışlardır. Ş:ıhsıml~ .ok~y~cularımı bu mamen va•ımıcı. hu e\ileı;n kar ·"'" 
devrinde oldu~u kadar geniş değildir. arasmda neler oluyor ? ce yangın bomb:ısıle mücadele etmiş. a !lfıya . kaydedıyorum. derece me,~gul ettiğım ıÇın hakikaten da bulutıan ~ .. ~vılı bi "on ık 
HatUi bugün, biz, BilyUk Britanyadan tir. Bazan, toplu b!r hnld ~ düşen bir Emeklı blr piyade .. al~ay~ın oğlu - müteessırim Kendilerinden özür di- sıcrıvan kıvılcımların t~"irit.., 
yeni ingiltereye merhalesiz gidip dö- (Bat t•ah 1 inci Sftyfada) bomba grupunun t.am nnkkındıın ge- :.~~· •• ~.:~~ •• ~~~~;! .. :.~!?.~~::·.~~~ .. ~·:.~: .. ::~!~:.= .. ~: .. !~: .. ~: ........ -.. - ............. _ı::.::" . .':.:::.:.:~~~.:!.!!~!~.~'!'!."!'.~ 
nebilccck tııyyarclere malik bulunu - Hitlerin şimdi Franaadan en çok lindil;i sırada, yaylım ateşine benze. 

istediği Akdeniz limanları Fransız yoruz. fil b • taebilecek bir şekilde, diğer birçok bom 
ı "zl d • k · osunun akiye cüz.ütamlara -ve her 

Ruzve t, so erine evam eaere teyden evvel §imaH Afrikll<la üııler banm nyni zamandn dü?neğe blşln. 
demiŞtir ki: Id dığı görülmekte idi. Bütün bu bom -

k ·h b. tt ·· ı· 0 uğu mubaltkaktır. Almanlar mü-Açı ça ve sarı ır sure e ~oy ıye- k balar küçük bir irtifada pauıyarak 
b 

tare enamede bunları ihmal ctmi"-
ce~im ki biı:ı"ın ıçin ir tehlike mev • 1 di ç ,.. her i.1tikamette saçıltyorlardı. 

. bil. k er · ünkü B. Mussolininin Akde-cuddur ve pek ıyi ı ıyoruz i yatnjp- . d b Bütün yangın b~lnngıçlurı, sabah. 
k r nız e u vazifeyi iittüne oılml\k ve 

mıza ginnek ve n o.nıızı yorganın '- başarmak kabiliyetinde olduğunu leyin, herkesin lıermııtad iŞıne gittl&i 
çine snklnmnkla, tehlikeden ve bu teb zannediyorlardı. Sirndi B. Hitler saatte söndüriilmüş bulunuyordu . 
likeni n korkusundan kendimizi kur. F c ransa ile itbirli~inhı veaile edine-
tarnmnyız. Şu ciheti hatırlatmak is - ek b 1 Y 11 · ·1 1 ' 
tcrim ki aı..-tcdilen· ademi tccn r u ffie3e •ri hatJetrneğe gayret u nan ı ar yen ı ı er erne € r 

etmektedir. B. l..nvnl b.u siyasetin a- k d .1 paktlıırınn rağmen, birçok Avrupa mil Jeti idi. Mare:>al Petninin kafi bir ay etti er 
letJeri i.cıtili olunmuş ve e.saretin ye- • 
ni şekli n ltına alınmış-tır. Bu millet. hareketiyle bu aletin kırılm~ bulun- ·(Sa§ tarRfa 1 inci snyiada) 
lerln akıbeti, bize, nazi tabancasının masa Almany-ayı müşkül bir vaziyete de sevkulccyş bakımından çok mfın;m 
nnmlu.su kar~ısında ya.şamanın ne sokmu~tur. Mütareke, mar~lı şe- bazı tepeleri ele geçiröıklerıni söyle-
demek oldu#'unu bildiriyor. ref ve metanet mefhumlarındıu:. miştir. Tepedelen ve Khsurnya giden 

Naziler hareketle!'ini, dahilde niz:ı- mahrum bırumamıştır Mareşaldan yollar üzerinde İtnlyanlnrm rie'at ha. 
büsbütün kurtulmak için B. Hitler linde oldukları gonilmektedir. Yunan 

nıı te::is etmek vey hud bir tecavüze tarafından y~pılacak her te•ebbüs 
k h 

.. lılar mühim bazı köyleri z:ı!)tetmi,ş -
arşı ill)aye eylemek için bir mem. tehlikelidir. Çünkü mac.eraklan ba,ııv lerdi'r. Ele birçok esir ve mılhım mik _ 

leketc i,ş~nl ettikleri gibi sarih yalan. ka ancak Şleneral Weyı:caud Fransa- tarda bn.rb malzemesi geçmiŞttr. İ _ 
lnrla haklı gö,.,terme~e çalışıyorlıır. da zahiri bir birlik ve aimalt Afri- talyanlar tarafından ;yapılan mukı.ı • 
Acaba Almanya, herhangi bir cenu. kanın Vichy·ye ka~ dürlist haro- bil taarruzlnr hr.r noktada puskılrtül-
bt Amerıka memleke•ine, 6:mf'ınleke. .RfJ Juotilr. 
ı&ııizi Amerıka B rle k de 1 ....... ııııliııllllli ... 'f!llilit!MM~~WIIIıtltr·~'tr 
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~ngi izle ~e ti 
ihr catetlartnln 
mUza eroleri 
n etieelendi 

Ingiliz ticaret birliği mümessille
, dün tütilt ihracatçıl1lrile görot
elerde buluruntıflardır. Konu§ma-

İngiltereye tılacıık tiftikleıin 
mevzuubahs olmuştur. Ingiliz-
yapılacak aabşbrm beynelmild 

fiatları üzerinden olrnaaını 
Halbuki son zaman

ıııvı~rf!Vt! ve J veçe !azla ıruk
rda yapılan satışlardaki fiat bu

piyasa fiatlarından üstün ol
uın•nı::u:ın teftiitçiler bu talebe itiraz 

erdir. Nihııyet her iki tarafı 
ıııemrıun edecek bir fint üzerinde 

tma olm!lştur. Bu fiat üzerin· 
yakında Ingiltereye ihracata 
acaktır. 
Dünkü ihracat faaliyeti 

D~nkü ihrncatımız 203 bin lira
Yunanistan ve Bulgo.ristana 
balık, ftalyayn yumurta, İn.Jç
tiftik, susam, keten tohumu, 

koyun derisi, ham af
Romanynya portakal, Alman
yaprak tütün v~ Yugoslavya-

iç fındık eevkec:ltlmi,tir. 
xolüe yapıloa ihracatta alirat 

temini için nhnan tedt.irler 
Basra yolile, Uzı.qark.a ve bil

Amerikaya yapılan ihnı.cabn 
güne inki~fı üzerine uak.

ııüra~le yaptlabilmesi için tecl-
er alınmaklt\drr. Münak.alôt Ve

l'411 bu hatta y ptlacak nakliyata 
edilmek üzere birçok vagon 

Diğer tııraltnn Amerika. 
n, Japonya, Avuatralyn ve 

ınıntakndaki ir ınemleketlere 
ihraç edecek olan tiiccarl r, 

ecekleri ın Jın cinsini, mikta
nereden sevkedeceklerini ve 

nn.,t_, .... ,.~ırleri verleri bildirir bir 
Mıntnka Ticaret Müdütlüğü-

vereceklerdir. Bu suretle bu 
leketlere ihr cat daha süra1tle 

00 Saat ayarı, 8.03 Ajans haber -
8.18 Hafif m'i.i.zi"lt (Pl.), 8.45 - 9.00 

kadını, 12.30 S::ııı.t nyan, 12.33 Türk 
plAklnr, 12.50 Ajans haberleri, 

Türkçe plaklar, 13.20 _ 14.00 Ka.. 
müzik <Pl.) 

Saat ayan, 18.03 Cazbnnd 
, 18.30 Konu.5D1a, 18.(5 Zeybek ve 

havnları, 19.00 Radyo cazının 
sene temennUeri, 19.30 Saat a -
ve Ajans haberleri, 19.45 Kadın 
konserı, 20.15 Radyo gazetesi, 

45 Büyük fnsıl heyeti, 21.3(1 Konuş .. 
. 21.45 Radyo salon orkestrası. 

22.30 Saat ayarı, ajans haberleri, 
Radyo salon orkestraaı, 23.00 

müzi~i <Pl) 

borsa3ı 

açılı.ş..kapa.nı.ş fiatlan 

Açılış 

ı Ster.in 
100 Dolar 
100 isv;ç. F'r. 
100 Drahml 
100 Leva 
ıoo Peçeta 
100 Dinu 
100 Yen 
100 t.~ Pr. 

ve kaos. ı 

5.24 
132.20 
29.6875 

0.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.0050 

'Ve tabvilit 

s 
19.77 
1916 
]9.16 

2.20 
23.05 

dB e 
o 

iş· i e r tı 
938 senesi et fiatla.rile bugünkü fiatlar ara
sında mevcud nisbet bulunduktan sonra 
·perakende sabş fiatları tesbit edilecek 

Fiat müraltnbe komisyonu, dün 
Vali Muavini Ahmed Kınığın riya
&etinde toplanmı,tır. Komisyon bun
dan evvelki cehede de görüıülen et 
fiatlannın tesbiri için et tüccarlarını 
toplanbyn davet etmit bulunuyordu. 

Komisyon gerek hnyvan borsa
sından ve gerekte Belediye İktı
sad Müdürlüetinden ~elen cetvc.ller 
üzerinde vaptığı tetkiklere göre. et 
ııatııJianndaki perakende ve toptan 
fiatlannın emnl nisbetlerini tayjne 
devam etmiştir. Komisyon toptan 
ve perakende fiatlar arasındııki nis
beti bulmak için 938 senesi fiatlan 
üzerinde tetkikler yaparek bu~ünkü 
piyasaya ~öre, malın maliyetini tes
bite karar vermi~tir BilAhare pera· 
kende satış fiatı lesbit olunac.aktır. 
Arndalci fark hergün radyoda ilin 

Büyük hava deneme-ı 
sinin hazırlıkları 

ilerliyor 
Dün, öileden evvel vilayette Va

li Muavini Ahmed Kanığın ıei.liğin
de bütün kaymakamların ve emni
yet imiderinin iştirakile bir toplan
tı yapdmışhr. Bu topl1U1hda, Kur
ban Bayramından sonra yapılacak 
olan büyült hava tanıruzlarındnn 
konmma denemesine aid hazırlıklar 
görüşülmüştür. Vilüyet st"ferberlilt 
müdürü den~e etrafında kayma
karn ve emniyet amirlerine izahat 
vermiştir. 

T op~ntıda kaymakamlar ve em
niyet amirlerinin denemeler e!.naaın
da alacakları tedbirler de görütü1-
m{4tür. 

Gündüz öğleden evvel ve ortalık 
iyice kararJıktan sonra yapılacak 
denemeleri kontrol etmek üzere 
Ankaradan bir heyetin ı!}ehrimize 
geleceği haber verilmektedir. 

Seferberiik müdürlüğü, tecriibe
lerin nasıl y:-tpılae~ğı hakkında bir 
~alimat.namc hazırlamaktadır. Bu 
tecrübelerde vazjfe görecek ekipler 
de •tesbit olunmaktadır. 

Gece ve gündüz tecrübeleri icin 
§ehrin muhrc!lif semtlerinde tatbikat 
meydanları hazırlanmaktadır. Bu 

meydanlarda, sun'i yangmlar çıka
nlacak ve itfaiye ekipini bu suretle 

kontrol edilecektir. ------
Bugün ög eden sonra ve 

yarin daireler tatil 
Yılba~ı münasehetile, bütün res

mi daireler bugün ö~leden sonra 
tatil yapacak ve ynnn da kapalı k:ı
laeaklardır. 

Belediye Daimi Encüm~ni, bu ge
ce sabaha kadar açık kalacak ve 
hususi eğlence tertib edecek olan 
eğlence yerlerinin, hira ve rnkı fiat
larına yüzde 25, prap fiatl.!anna 
yüzde 50 nisbetinde bir zam yap
malarına müııaacie etmiotir. 

Eğlence yerlerinde, yemekle be
raber içileeek içkilere ~ yapılmı
yacakhr. ----------------
Konservatuarm ikinci talebe 
konseri bu akşam veriliyor 

Istanbul konservatuannın 2 nci 
talebe konat'..;i bu akşarr. aa -
at l8 de Fransız Tiyatro -
sunda verilecektir. Konser progra -
mında, genç takbelerin muhtelif 
müzisyenlerden intihab ettikleri pi
yano, viyolonsel, keman ve şan so
lolan da bulunmaktadır. 

edileceği cibetle halkın da et fiat
lannı kontrol etmesi imki.inı hasıl 
olacaJc.hr. 

Bundan ba~ka. komisyon tarann
dan han gıda maddelerine konncak 
narlt meselesi etraftndn da gÖrÜ§
meler yapılmı~hr. Komisyon, bu 
maddelerin fiatlarını malın maliye
ti, kar yüzde3i ve bu malın fiatının 
tesbit olunduğu aırada cari olan fıntı 
nazarı itibara al.ı:-ak tayin e«l.ecek-
tir. Komisyon tarafından tayin edi
lecek fiatlar Ticaret Vekaleti tara
fındım tetkik edildikten sqnra ili'ını 
husıaunda fiıı.t mürabbe komisyo
nuna ıw.lahiyet v-erilecektir. 

· Fiah tesbit olunacalı: maddeler 
şimdilik Leytinyağ. sndeyağ, phinç 
ve kuru foısulyadtr. 

Harniyetli yavruların 
Hava Kurumuna 

teberrüleri 
Türk Hava Kurumuna, tüccaı la

runız ve hamiyetll vatanda,lanmız 
tarafından yapılıuakta olan teber
rüat hararetle devam etmektedir. 

Diğer taraftan, birçok yavrular 
büyük bir vatanseverlik örneği ola
rak, Hava Kurumuna eşya teberrii
lerinde bulunrnalttadırlar. 

Çamlıca kız liselinden 1 4 ya~ın
daki Nesime ,Sjpahioğlu altın kol sa
atini, 8 yaşıııdaki Nevin Sipahioğlu 
altın z.incirli kolyesini. Antal
ya amban müdürlerinden Hik
metin 3 yaşındaki kızı Nüzhet 
Özeral da pannağındaki ta~lı altın 
yüzüiünü Türk Hııva Kuıumuna 
hediye ctmi$lerdir. ------
Ic ra daireleri bir hafta tatil 
Yeni sene münasebetJle, dosya tns.. 

nif ae tasfiyesine bae}ıyan §chrinliz 
iera daireleri mesailerini mn.st.esna ve 
müstacel takibler haric olmak üzere 
bir hafta tatil etın!şlerdir. 

Bu maksadla, icra daireleri infaz o. 
lunan ve ademi takib dolayısile mua
meleden kalkan doııyalann tasnif ve 
tMOyesil e meşgul olmattadır lar. 

Y1lbaş1 hediyesi 
Yılbatı hedlyesi olarak kitnb dal
ma boşa gider. SiZ de S{lVdikleri
nize blr kitab hediye ediniz. İşte 

size seçme birkao kttab ismi: 
.. F.iatl 

Atatürkfin nutkıı 3 üncü 
clld 600 
Tanzimat 850 
İslam Ansiklopedisi cüz ı 100 
Adem~u · 120 
Divan şiiri antolojisi 130 
Deniz Aşırı 230 
Fransız Medeniyet\ 85 
Felsefe Tarihi 200 
Tiyatro T11rihi 220 
İstanbul Sebilleri GO 
Mikelanj 120 
Muhanunedin Hayatı lM 
Muasır Fransız Psikolojisi 120 
Napoleon 220 
o.smanlı Devrının son 
Sadrazamlan 100 
Son asır Türk şairleri 90 
Şaheserler Antolojisl I..II 190 
Arımaya (çocuk kitabı) 125 

Güzel birer hcdiyedir. 
Devlet Kitabiarı Müdürlü~ü 

satı.t yeri. 
Mf. v. Ynyınevi ve diğer 

kıt.abeılar: 

&-Jazar Ota Hasan Bey Diyor ki: 

Hasan bey - Belediye 
gene :i.stJmllı.k fııal~tine 

gewor. 

gene ... Bir bayli dükkiın, ev, 
hrunam vcsaire yılola -
cak .• 

- Gazeteler mi ynzdı
lar Hasan bey? 

- Hayır, mımnr Pro.s • 
tun mukavelenamesi bir 

• 

19 yaşindaki şerir 
g· pegündüz bir 

gazinonun kasas1n1 
soym1ya kalkti 

<Başta.ratı 1 inci sayfada) 

gahsın hücumuna uğnyatak ağır su
rette yaralandığını yıu:rnııtık. 

Bu hadiseye f&hid olan bir ada
mın, yanlı§ ~kilde müdaholesile, 
fırsattan i!tifade ederek bekçinin, 
belindeki tabaneayı da alıp kaçan 
bu meçhul soygunc.uyu z:ıbıta ara
makta devam ederken, erteai günü 
Beyoğlunda Iatik.lal caddesindeki 
Mavikö§e gazinosunn güpegündüz 
ve gangster filmierindeki '·ak'nlara 
müşabih bir hadise cereynn etmi~tir. 

O gün temiz giyinmiş, genç bir 
adam öğle vakti p,nzinoya gdmiş, 
bir masa işgal ederek saatlerce rakı 
içmiıtir. 

Kafayı adamakıllı tütsüleyerı de
likanlı, gazinonun tenhal:ı!ımai!a yüz 
tuttuğu bir sırada kasıyerin bulun
duğu yere doğru yürümüş ve cebin
den çıkardığı tabaneayı kas:ı başın
da duran memurun alnına dayaya
rak cç.ıknr paraları» demiştir. 

Bu hayd:.ıdluk karşı,.ında bir an 
korku ve telaşa kapılan kasadar az 
<Jonra kendişini top~mış ve etraf
tan i!timdada beşlamıştır. 

Fakat bu esnada meçhııl soygun
cu tabancasını ateşlcmi~. büsbütün 
kendinden geçen ve !Jüyük bir kor· 
ku ile yer«t, düşen kasadarın üstün
den atlıyarak paralara el atmak i~
temi tir. 

Tabanca seslerine koşan gazino
nun di~er miiııtıthdevılerile, zabıta 
memurlan caldığı paraları cebine 
yerleştirmt-kte olan bu cüretkar soy
guncuyu yakalamı!l!ardır. 

Devlet demiryollar• va limanları 
işletmesi umum idarasj ilanları 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşakıda yazılı G liste 
muhteviyatı malzeme, her ııste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulü ile 17 Şubat 1941 P<ıznrtes1 günü saat 15 de Ankarada 
Umum Müdürlfik binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonlu~uncn 
satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerln muvakkat teminatlan ne kanunun tnyin etti~i 
vesikaları ve tekll!lerinl ayni gün saat 14 de kadar mezkiir koml..syon 
Reisliğine vermeleri l~ırndır. 

Şartnameler parMlz olarak Ankara Malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Şefii~nden temin olunur. 
llste Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat temina.~ 
No. aı Lira Lıra 

ı Alfıtı cerrahiye 17,487,50 1311,56 
2 FıZlk tedavi cihazıarı 2,575,00 193,13 
3 Hastane edevatı (Grup: 1) 6,366,88 477,52 
4 Hastane edcvau (Grup: 2) 10,492,50 '186,94 
5 Hastane edevatı lGrup: 3) 5,500,00 412,50 
6 Hıı.stane edevatı (Grup: .4) 3,443,75 258,28 

(12493) 
___, 

1 Istanbul Vakıflar DirektöriUğU ilanları 1 
İstanbul çevresinde münhtıl bulunan 700 kuruş asli vazl!eli Hacı Kü. 

çfik l'e 450 şer kuruş asli vazifeli Snrayicedid, Zeyneb Sultan camii 
Imam ve batibli~i için 15/1/941 ve 450 şer kurıış asli vazlfell Fatih, Me
sihı>a§a, Kalenderhane, Düğmeciler, Fethi çelebi, Cezrikasım, Ummühani 
Hatun, Hacı İlyas, Hızır çavuş, Abdi Subaşı, Mahmudpaşa, Hacı küçük, 
Bostan.Ali, BezrnHUcm, Şabsultan, Mubsine Hatun, Tahirağa ve 400 kuruş 
ıı.sli Nallımesc.ld camii müezzinliklerl için 2:}/1/941 Çarşamba günleri mü. 
sabaka imtihanı yapılacağından tal blcrin mezkür günden evvel Jstida, 
hüsnürutı k§.ğıdı, sıhhat raporu ilc müracaatları ilan olunur. (12545) 

----------------------------------------------------------~ 
• Devlet Limanları İşletme Umum 
lüğünden: . 

Müdür-

Türk vapurlarae gelen efYanın tahmil ve tahliyesl için dahlll tiCaret 
erbabına bir kolaylık olmak üzere mesai harici zamanlarda. Galntndakl 
muamelat servi.sirnizde yapılmakta olan tabsilatın badema işlerin merkezi 
vaziyeti nazarı itibara alınarak gene bir sühulet olmak ve sürat temin 
etmek mak.sadile 1/1/941 ~aıihinden Itibaren İstanbul cihet.iudeki dahili 
ticaret gümrügü binasında bulunan mua.mel1t kı..smımızda yapı.lıı.ca#ı 
alakadarıara iUI.n olunur. (12554) 

Gayrimenkul satış ilim 
Bilmaniye İcııra Dairesinden: 

Satılacak malın: Emniy~t Müdürlüğüne getirilen 
b Bulundu~u yer Mevkii 

u adamın bir gece evvel bd.:çi --------
Cinsi 

Mikt.arl ve 
huduellan 

Dursunu yaralıyan ve onun tnbnn- Hası Osman K. Mayatepe 1435 agaçlı zeytinlik Içinde 
ayrıca 4{) incir 4 badem 30 
annud 120 bağ kütüğü 5 
u.r l ~ a,iacı le ÜC) 

ta 'tmltit bir Lımıal " WT 

Dosyada tapu 
kaydında ol. 

duRu gibl 
casını ala:ı müteca~;z olduğu onla-
ılmuıtır. 

Atıf irnıindeki bu küstah genç 
dün müddeiumumiliğe verilmiş ve 
oradan da sorguını yapılmak üzere 
birinci sulh ceza hakimi Re~ıidin hu
zuruna çıkarılmıştır. 

On dokuz yaşında bulunmasına 
ve iyi bir ailenin cocuğu olduğun!.J 
söylerne!ine rağmen Atıf, değrne 
şeririere tas çıkartan bir soğukkan
lılıkla yaptıklannı şu suretle ınılat
mıştır: 

fırmı müştcmil iki kaınlı 
taştan mamul amele da.. 
Dırnı havi zeytinlik 

Yukarıda yazılı gayrimenkul borç için ikinci derecede ipotek irnc edi
lip tedi)·el deyin edilmediğınden Bürhaniye icra daıresinde 24/l/94.ı Cumn 
günü saat 15 de satılacnktır. ~ugünde kıymetinin yüzde 75 ini bulmaısa 
satış 10 gün uzatılarak 3t 2 941 Pazartesi günü ayni saatte gene dalrede 
sat.l§ı icra edilecektir. 

Bu gayrimenkullin tClmıı.ınının Juymeti 44750 lira olup mabsulü 943 Şu. 
bat gayesine karlar Hulüsi Zorbnlıya kiralıdır. 

Bu gayrimenkul üzerinde bak iddiasında bulunaniann tarihi ilfmdnn 
itibaren 15 gün içinde evrakı miısbltelerile müracaat.ııı.rı, aksi takdirde 
haklnrı tapu siciliile sabit olmıyanlar haklarından mahrum knlacaklan; 

İ.şbn gayrimenkul yukarıda yazılı günlerde dairemizele 24/12/940 tari • 
binden Hibaren açık şartname drı.iresinde sat.Uacağı Jstiyenlerin tetltlk 
edebilecekleri ilfm olunur. (263) 

«- Ka~tamonud;,n •4 ı. ... ıuıak u
zere buraya bir ay evvel geldim. 
Haftalarca sağıı sola baş vurdıığum 
halde kendime münasib bir iş bula
madım. elimdeki oara gün, gün tü
kenivordu. Küçük yaştanberi zabıta 
filmleri ~yretmeite memklı bulun
duğumdan o filmlerde gördüğüm 
gibi tehdidle başkalarından pnrn ko-
parrnai!a karar ,.erdim. ,_ YILBAŞI SEREFINE! 

Bu işi yapmak için her şeyden B ' M•Llft ALEMDAR 
evvel bir tabanca tedarik elmek liı-ı 1 f 
zımdı. Halbuki bende tahanca ela- U .._ ____ .....ı~---------1!!1 
r.ak para yoktu. Elımdeki para ib ı t b I H lk 
bir bıçak edinme~i ve bu bıçakıa da G s an u a ına 
tabanc.ası olan bir adamı kor .. kuta- O ilk 1941 Hediyesi olarak • 
nı.k elınden tabancasını almagı ta- • 
sarladım. N 

Bu maksatila r.lerhal bir bıçak sa
tın nldım ve silahlı bir adam ara
ınağa koyuldum. Vak'a gecesi bek
çi Dursun:ı göreilim ve kendisini a
dım adım takib etmeğe başladım. 

dünya edebiyatmda (Aşkın 1\lukıı.ddes Kitabı) ünv:uılle m bur 
roma.ıılar, piye::.Jer, operalarile şöli.-eti bütün dünyaya yayılm11 

n asır..arc:ı milyarlarca insanı atJat.mış, prbin LEYLi..l'ımCNUN' 

Nihayet tenha hir yerde Dursu
nun üzerine atıldım, bıçağımla ba
şına vurdum. Bu darbe üzerine bek
çi yere düetii, ben dt" belinden ta
bancasını alarak oradan kaçtım. 

Ertesi gün gündüz sahibi bulun
duğum tahanca ile tehdid edip para 

o ·LE o 
(Türkçe sözlü ) 

Harikalar fi"mini ta\cdim eder. 

Ayrıca: Bir he7uan tufanı olan 

alacak yer iaramağa 'başladım. KAÇA K K Q R SA NLAR 
Beyoğlundan geçerken ıözüme bu 

gazino ilişti. iceriye girdim. (TOM MY K ELLI MAY ROBSON) 
Vakit öğle olduğu için içerisi ka- -

labalıkh. Bu vaziyet lı:ar§ısında etra- ~--••••Illi•• 
nn tenhalatmutnt heklemeğe ve bu ··------------11",;;:;&-:R:!E!:t!lliliii:I:ID_INI ___ .. , der.unlı maı.neler. 

malesadla da rakı içmeğe batladım. .411 

Bir müddet sonra ortalık tenhil
laştı. E.aaaen sarhoı bir halde idım. 
Elime heab pusulasını 8larak eanki 
vezneye para verecekmilim gihi ka
ııaya doğru yürüdüm. 

Yanına aokulduğum kasadara 
cebimde bulunan tabanco.ya ceketi
min astarından göatererek yavaşça.: 

«- Çıkar parakın dedim. 
Bu adam ceketime bakıp orada 

tabaneayı görünce: 
(1- Pekiıı cevabını verdi. 
Fakat birkaç dakika beklediğim 

halde oralı olmuyordu. Tekrar: 
u- Paraları ver, yoksa ate§ ede-

De ha kir 
Yıldız 

Tıım:ımen yeni bir bale lfrat edllmi.1. olaD 

(Eski Ekler) Sinemasi 

BU AKŞAM 

A • 'nin 
1 yarllttığl 

Fra.ıısa edebiyatının şaheseri GUSTA\'E FLAUBER.T'ln roıruını 

l\lahte1em fi:mDe resıru küşadını yapacaktır. 

rim!» :::::::~::::::~::::::::::~::::::~~::~~~~~::::::1~ Diye ihtarda bulundum. Buna da 
aldmnayınca tabanı:4lmı ç.ekerek 
korkutmak maksadile aol tarafınu 
bir d at~ ettim. Bu esnada da beni 
yakaladılar.» 

Macerasını bir solukta anlattın 
Ahf bu sorgusunu müteakıb tevkif 

Altm sesli GRACE MOORE'un 
Biricik Filmi 

E E AD 1 



.31 Birincikanun 

sk eri 
azDyet 

<Bnştarntı ı inci sayfada) 

bu ordu kısmı imha edilmekle be· 
raber Mısır topraklan da tecavüz
den kurtulmuş~ur. 

SON POSTA 

•• 1 H amaeler 

KDVB CDK r 
1 Serher düşündü: J 

Fakat !ngiliz tnarruz ordusu ku
mandanı WiiJOı'l bu kadar lm mu· 
vaffakyietle kanmıyıırak hattr. piya
de tümenlerib muhasarn edilen Soi
lumun zaptınıı bil: intiz.ıır etmiyerek 
makineli, zırhlı, ve motörlü kuvvet· 
lerini ileri atirerck Libya hududunu 
geçmi , küçük bir Italyan hudud ka
lesi olan Kapuuoy-J içindeki küçük 
halyan kuvvetil~ beraber zaptettir
mi~ti. Gene bir kısını Jngıliz seri ve 
zı:rhlı kuvvetleri, daha Kapuuo 
dü§meden, Dardiyayn do~ru yollan
mı~lardı' Bnrd!va Sollurnun 25 kilo
metre oimal batısında rıtüstahkem 
bir mevki ve bir limandı. Bunun bir 
dı§ ve bir ıç limnıu ve §ehrin etra
fında da müteaddii kuvvetli tabya
lar olmak auretil: halyanın Bingazi 
doğu hududu:ıd çok ehf"mmiyctli 
bir mevki Ye Mısırn kq.rşı kuvvetli 
bir ltalyan deniz. kara, ve hava üssti 
idi. Buradd, Nil deltasımı doğıu ya
pılacak ta'lrr.ız için hazırlanan or
dunun, nnlnşıhn ikinci kademeai, 
yani takriben ü.; piyade tümeninden 
mürekkeb hir kolord:ı bulunuyordu. 

Katil; h rsız, esrark eş serseriler. 
arasında neler gördüm ? 

tane, eve 

1 
- Kıvırcık. azso, kıvırcık o4 J 

yan koyunları, işim az olduğu ı 
değil mi?.. lerde dükkanıma gönderin, on~ 

Bir bilmece vardır: 
((Çarşıdan aldım bir 

getirdim bin tane.» 
Bilmeceyi bildiniz 

c<Nar ... D 

Bu bilme;cenin bir benzerini de 
ben aöyliyeyim: 

permanant yapayım. Halis kıvı 
cıktan farklan kalmaz. 

* tane, Evli erkek evine et getirmi.,ti, k 
rısı paketi açtı, ete• baktı: 

- Mezbahadn kesildi bir 
kasabiara dağıtıldı bin tane. 

Höporta jı yapan · Nusret Sa fa Coşkun 

İşte Kapuzzodan buraya ge!en 
ve buradaki halyarı kuvvetietinin j
leri karakollari!e temas eden Hk İn
giliz seri ve zırhlı kıt'alan atttıkçll 
teması Bardiyanın ihata ve muhasa
rasına kadar vardırmı~I&Tdı. Ondan 
sonra, yani Solturn ve Kapuuo düş
tükten sonra lnJ?iliZ piyade tümenle
ri de birbirini müte..kıb Bardiya ö
nüne geldiler ve Bıudiyadaki halyan 
kuvvetlerini ·denizden. havadan ve 
karadan sıkı~tum11ğa başladılar. Ay
ni zamanda makineli V4: :zırhlı Jngi
liz kuvvethri Bıırdiynnın dolayiann
daki ufak tefek İtalyan a!keri mev
kilerini temi:dt-meğ~ devam ettiler. 
Ancak anla,ıldı ki, içinde 35 bin İ
talyan askeri. yani 3 tümen kadar 
bulunan Ba:-diyı.ı müstahkem liman 
ve rnevkii hııskınta veya cebri müs
tacel bir hi.icumla almaLj]ecek gıbi 
değildir. Beton tahaylan tahrib e
decek ağır Ye pek s~ır topçu ile 
lruvvetli bi:- hava bombardıman fi
lo u lazım..Jıı ve hıuh. gemilerinin 
fl üz mahreldi ağır ve en ağır top
larının yere gömülü ve arazide iyi 
saklı betonarme tabyalar üzerinde
ki tesirleri şüphcsi:r. yok gıbidir. 
Bunlan ancak üst taraflanndan dö
vüp tahrib edebilecek yüksek mah
rekli ağır obüıılerıc havanlara ihti
yar. vardır. 

Kezalik ayni tesın ağır UÇ1ık 
b~ C. yapabilirler. Alman
lar ayni za:nand Li;re5 v~a'iT Mzı 
tabyalan süratle iııl:at için 'tııbyal -
rın üstüne para.~ütle adam indirdiler 
\'e bu adamlar ~ı bombalannı tah
yaların maz.gallarından içeriye ata
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Çıkan krsımlarm hUIAsas1 1 
Arkadaşımız, Top1tanedc serse ~ 

Tilerin banndığı h~crat yuvalarını 
dolaşmakta, he-ndisine sabık bir 
gece hırsızı re/akat etmektedir. 
Şimdi, bir sabahçı kahvesinden 
kopukZann -ırcısından çıktırak 20-30 
serserinin bir crrada !Jtıttı.ğı kovuk
Zardan birine gitm!.şlerdi.r .• 4.rka -
daşımız şimdi konuşularum ı din -
liyor: 

Yanıbaşımda oturan kerih sesli 
e~e~ garib bir felsefç ynpmnya 
gın§t:i: 

- Ulıın, dedi .. diin)•ada nı- var
sa hepti masaldır. Serseıiliğin, nn -
mussuz olmanın, namuslu ve pa§a -
zade oJmalctan ne farkı var ki.. aen., 
de çalarsıo, o da çalar, ben de ça -
lanm. Sen enayilik eder, yatak yor
gan, teDCere attnrsın, yakayı ele ve
rirain, ba~alan ulturuplu iş görür, 
hem k1vınr, hem de namuslu adam 
aayılrrlar. 

- Yüklü müsü:ı} 
-Anlamadm? 
- Epey nmahı getirdin mn 
- Eh, çöyle böyle .. Bir iki halı, 

ipekli kuma~ filan .. 
- Hurma da ı;etirdin mi? Ben 

Kopuk, konferansına devam e • sana ne soruyorum, sen ne ~öylü -
diyordu. yorsun 1 «Beynz., var mı beyn.z} .. 

Allah seni serseri yaratm1Ş 
serseri kalacaksm! 

- DÜnya bu çocuğum, böyle gel- . Beyaz, beyaz.. Nedir bu beyaz}. 
...,.;., b- 1 "d k All h · . Bır §eY atmalı. • .....,. oy e gı ece . a aenı serserı ı V G . d'v· · ki' k 
yıuat~' :lle~ kal;acaksın.. na _ - ar ya.: etır ıgım ıpe ı u-
muslu dediğin adn.mlar çabuk I!C1' _ matların hepsı beya7.. .. .... 
seri olabilir. Fakat sen nasıl na - - Sen ya çolc malın gozusun, 
muslu olabilinıin be? Eninde de 80_ y~hud da kız ma amma aptal~ ası n 
nunda da <;alacaksın, dayağı yeyip b~a~. Yahu beyazın. ne ~dugunu 
kod-: boyLya k İk'd b' bılmıyor musun? Eroın. ~rom be .. 

-· ca mn.. ı c ır so- Eh b. 
kağa atılmış kabak yavru!u gibi mi- - y ırdpnb~ var? ) 
yavlnma böyle.. - a:\ı? .a 1! unur mu ... 

Bir müddet göğsünü kaşıclı, kas- - ~epsını evde bıraktım. ı 
ketini tozunu 'lle 'b' d" · .. -\ uracak.sın gene vurgunu ha ... 

•• , sı er gı ı ızme uç _ Allah bilir!.. 
dort defa vurduktan sonrn, yere ok-
k ı b . k k - Gözünü sevdiğimin Suriyesi a ı ır tü ÜTÜ attı ve bana döndü: 

he .. Memleket eroin pavlikası ya -Bir sigara tafebi hu .. 
- Bir sipsi ( 1 ) uçlansana.. $u biıo;im g~ce hırsızı arkadaş. 
- Anlamadım? amma liifa daldı: imdada yeti mez-
- Bir aipsi uçlansana derim. se halim fena .. T er1emt"ğe hasladım. 
«Sipsi» de ne demek}.. Odanın kazan -Clairesini andırır ııı-
Yüzüne kendi tahit!erinee aval caklığı, havanın amrlığ! bir taraf -

a"V&) baktığımı görünce: tan. iııtintak bir taraftan .. 
- Matiz misin ( 2) yoksa, sıpsı Colc ~ükür rf"hbt"..rimin fiskosu bit-

istiyorum be~ dedi. ti. G,.Jdi vanıma oturdu; rahat la -
Sunlan söylerken iki parmağını drm. Beni sowuva cceken kopuk bu 

d .ı._ LJ sefer ona ı:ataıımıstı: 
Uq;att an arasın:ı götünnüş, sigara 

işareti yapmıştı. - Bu işin komi!lyonculuiunu 
rak top ve makineli tüfek erlerini 
yaralııdılar. Ondan sonra da tabii 
zaptettiler ve derhal müdafaa hali
ne ı·ovdulıu. Ingilizierin bunu yapa
bil,.cek sureti mahsusada yetiştiril- attı: 

Verdiğim sigarayı, sobanın ya - sen yapıyor!lun ~aliba i' .. 
nında oturanın ayaliarının dibine Rehberim. hiddetltmdi, ııert ce -

mi~ adamlan oluo olmadığını bile- - Tutuştur şu meredi. 
vab ''f'rme~e luızırlandı~m hisse~-
tim. Fak:-• T'i!!beten mülayim bir 
sesle cevab verdi: mivonım. Fakat ~er~nlde onı,:ar Sobanın yanındaki, maşa ile ei-

Bardiva önüne simdı agrr ''e en aqır garayı sobanın alevine tutarak a -
topçu getinnek1e me$r.uldürler. K,._ t~ledikten sonrl\ jki nefes çekip 
zealik Mısırdan, civardan ve başka tekrar ona atb. Karanlık odııda bir 
Yerlerden ne kadar mümkünse o b d ateş öeeği r:ibi uçan sigornyı, çirkin 
kadar fazla ve seri piya e vesair sesli serseri, havada ağzile "takala-
teknik kıt'nlar getirec~kler' de mu- ., 

vıp d udakları arasına sıkı~tırmı,tı: 
halckaktır. 

- Sana aid olmıyan şeylere bur
nunu sokma .. 

Konuk bu c~vab üzerine, omuzla
rını silkerek arkasını döndü. 

"Serseri~er p1tas, a yeni 
mUşteri'er geliyor Onlar Bard;yavı ;uıptR ka .. nr ver- Suriyenin serseriler 

mi ve buna azmetmiş görünüyor- d k" h Yeni bir konu~marun •kapısı açıl-
lar. T~ahhür hazırlığın oldukca müş. t!ras,n a 1 e ~mmiyeti madan, odanın deliy,.ini kaldırmak 
kül ııaıtlnr alıında ikmal edilmekte -Söyle bakalrm, dedi, Sunyede icab etti. A,ağıda:ı sesler geliyor, 

- Susun be .. Ne söylenip duru
yorsunuz~ İ§inize geÜrse.. Burası 
To katlıyan oteli dei;il ya.. Rabatını 
anyan defolur gider. 

Biri itiraz edecek oldu: 
- Iyi amma ağebeyciğim •• 
-Kapa gaganı ulan. Şimdi kuy.ru 

ğundan tutar. pencereden &§ağı bı
raklveririm !'eni .. Buldun da buna
yarsun galiba .•. 

Serseri, yeni müşteriler gelmeden 
yerini garantilernek için duvar dibi
ne yayılarak uyumağa hl\7ırlandı, ce
ketinin yakasmı kaldırıp, boynunu 
içine gömerken: 

- Bir şey demedik ki ağnheyci
ğim dedi .. Kızma 1 

Kapak kaldırılmıştı. Aşağıdan u
zatılan merdivenin uçları gözükü -
yordu. Umba delikten aşağt tutul
dui:u için oda büsbütün karanlıkta 
kalmı~tı. 

( A.Jaası VM) 

Nusret Safa CoPc.un 

Yt~başı piyangosu 
bu akşam çekiliyor 
Milli Piyangonun 194 ı Yılbaşı 

çekilişi bu a~~am saat 23 te Takaim 
Belediye gazinosu •st\lonlarmda ya
pılacaktır. Muhtelif ikramiyeler çe
kildikten 1onın tam saat 24 te son 
olarale ( 1 00.000) liralık büyük ik
ramiye çekilecektir. 

Çekili~in bütün safahatı retrans
misyon tar:kile Ankara radyosu ta
rafından ;ıe,redilecektir. 

Hüdai Karatabana verilen 
ziyafetler 

Belediye daim1 encümen azaları 
Kars vaHliftine tayin edilen Hıidai Ka
rataban ~eretine dün akşam Parko
telde bir ziyafet vermişlerdir. Kayma.. 
knmlar da yann akşam, yeni Kars 
vali& şCiefine bir ziyafet verecekler • 
dir. Hüdal Karataban Cumartesi gü. 
nü yeni vaZifesine hareket edecektir. 

bulunmasın d m ileri gelivor. Çünkü ne var, ne yok}.. kapıya vuruluyordu. 
bir tt>k Rns Matruh • Sidi Sanani • Eyvah, istintak başlıyor, Allah (Serserilerp.alas) ın sahlbi, bize Kız.Uınmızm askerlerimize 
Sollur • Barcliyn sahil yolı.: üzerin- vere de bir pot kırmasak.. lamba tutan adama; 
den bir muhasa: n ordusu için lazım Cevab verdim: - Gelen var! hediyeleri 
olan her ,ey getirilmek icab ediyor. - İyilik, bir c:eyler yok.. ne ol- Diyerek kapağı gÖsterdi. Kadıköy ikinci kız orta okulu tale. 
En son demiryolu istasyonu olan sun istiyonun~ Serseriler arasmda hiddetli bir ho beleri tarafından, askerlerimiz için, 

Bilemediniz miL 
- KıvtTcık koyun. 
İsılanbul mezbııha~nda günde 

ancak yirmi, yirmi beş kıvıreık ke
siliyormuş. Halbuki Istanbuldaki 
bütün !kasablard-. istenildiği kadar 
bol icıvırcık satılıyor. 

* MeNıur sözdür: 
- Üzümünü ye de bağını aonna. 
Derler. ~iz de n rtık: 
- Etini yiyelim de cinsini aormr

yalım ... 

Demektl!n başka çaremiz kalmadı 
amma nede!lse gene soruyoruz: 

- Knsab bu bana verdiğin et ha
kiki kıvırcık mı? 

Yemin ediyor: 
- V allahi billihi' lıakiki kıvır • 

cık. • 

Yernin eder ya. kesilmiş koyun 
lisana gelip: 

- Ey ahali, aiz onun sozur.e 
inanmayın, ben kıvırcık değilim, kı
zıl Jcaramanım. 

Diyerek kasabın yalanını yüzüne 
vurmaz leif .. 

* Bir herher söyledi: 
- Sanki neye yirmi yirmi beı kı

vırcık kesiliyoımuş. 
Kasab cevnb verdi: 
- Kıvırcık pek fazla bulunmaz 

da ondan. 

- Bu ne etii' 
- Halis kıvırcık. 
- Bu halis kn··rc~k değil, s .,j 

d atmışlar. 

- Olabilir. K•vı:cık bahsinde 
ilk ~ldanışım değil ki ... Seni de 
vırcık zannedip almı~tım. Snçla ı 
nın berberde kıvrılmı~ olduğur 
neden sonra farkına varobildim 

-Sahte 
dilir} 

* 
- Iki yerde: Berber 

kasııb dükkS.nındn. 

* Bir fıkra vardır: 
Adamın biri bknnta~ 

kıvırcık anlata istemiş. bt-~ d k 
on dakika, bir çevre k gec;rnİ§... Y,'me 
vırcık salata bir türltı getiril,.meır:rek 
Adam, garsonu çnğırmı,: 

- Senden kıvırcık salntn 
mi tim} 

Garson cevab venniş: .. 
G . V• lt d' L~OZf - et:irecegım cıcn ım, :ışı;ı 

mutfalı:ta onu kıvırıyor. ı.ncı 
Acaba ayni mükalemeye kasaı c: 

larda da şahid o!acak mıyızi' 
- Hani kasab senden kıvırc ne;. 

isterni~tim. 
-Şimdi getiririm bayım, ilcıvırta 

yoruz. ;e 

Q.,M•l .J..tu.!A.ti. s· 

C Btmlan biUyor mu idiniz ? . ___ .... 
Topla yıkı~acak sanalan 

hortumlar 

ı 8 inci nsırda gemiciler, denizde 
bir hortum gördükleri zaman, der -
hal geminin toplarını o tarafa çe -
virir, ve hortumn nişan alarak ate~ 
lerlerdi. Denizde hasıl olan hortum
ların topla zail olacai,iına innnnlar· 
dı .. 

* Ayaklari ateşte yatanlar 

Zehirlenenlerin 
tedavisi 

Sicilytılılnnn kendilerine 
bir rakıslan vardır. Bu rakıs 
bir tedavi usulü idi. Oralarda 
nan bir nevi zehirli örümcek 
fından sokulanlar, zehirin vü 
yapacağı zararinn önlemek maktıa 
dile, bu dansı yaparlnrdı. 

* Horoz'u dUgUn alayı 
• 

Ras Matruhum Bardiy};n kkatar - Benim bir oev istediğim yok murdanma ba:ıılamı~tı: 22 Jmz.ak ve tanilft., 19 boyun atkısı, 
300 kilometreye yakın fii~ü b !r canım .• I§IC1' nasıl gidiyor, diye so- - Yer yok burada... ao çlft eldiven, 178 ~ift çorap olmak Cenubi Amerikada, Aamazonda Macaristanın birçok yerlerinde, 
mesafe vardır. Bu mesa e en ır ruyorum. - Daha fazla •ı,•••mayızf. ü:Jere cem'an il( "''"' kırk yedi par"'a ) b' ı· '- . I • lA 1 h ., -.....- "- ., yer iler, soğuk gecelerde tahta ke - ır ge ın aı;oeasının cvıne götürü ür-
muhasara ordusu içın azım 0 an er - Fena değil.. - Hapiııhııncyi de geçti yahu!. hediye hazırlanarak, Kwltoprak Halk - ken, düğün alayının önünde bir de 

· lmesi icab etmektedir hte d ._ b l p rt'--d te .. ...,1 t.m· 1 h di revetler üzerine yata•lnr. Ayaklarını ı!eyın ge •a • N ere e yatacaaı; un ar~ a .o.uu e şea.A.u e ış O an e - horoz götüriilür. Bu horozun yeni 
Bardivava yapılaı-nk kat ı taarruzun ur Argo dainde : Sigara.. Ukin {otel) !!ahibi hepsini aindi- ye toplama komite.si.ne teslim edilmi~- kerevetten hariçte bıralmhr, ve a - eve uğur götürdüğü ııöylenilmekte-
gecik~esi bu ıı:ibi wbii nrurecler- (2) Matiz: tatayı çekml,ı.. ren bir sesle bll~ınverdi: tir. yaklannın altında ateş yakılır. dir. 
den Ueri gelmektedir. Bnrdiyah:n ========~=================-==~~~~======~==============================================~==============================~;;========================~-t 
~ukutu nem mukadeler ve hem de •Son Posı.a.nın edebi romanı: 48 mı~. arkasına, balayı aeynhali cana· sa bunun sonu gelecekti. N:tekim, Nesrin ayaklarının ucuna basarak 
yakındır. ----::öifllz;itlır- -----=-- _ ------ _...,._-t:_.~--- sında giyrnek için hazırladığı ye~il hiç farkında olmadan k~ndisini has- yatağa yakla;ftı, Selimin U'lattığı eli 

Ingilizierin Bardiya dü~medcn • "' kotttümü giymişti. Ba§lndaki tap- tanenin kapısı önünde buldu ve ay- tuttu. 
Tobru'-a lr.a .. .,ı herhangı' bir ciddi · Aşk lo '- _ı '- ·cı· )'" - - ı · · -_] k lb" "dd tl >c .. ~a ua ço~ zarı ı. uzunun eo gun nı aanıycoe ·a ı §1 e c: çarptı. _ Ho~ geldiniz Nc"rin. Doktor 
t-·bbı'ı'ıı nı'vetı'ncl- olmadıklan da · • '- k k · · B' o h h • t'kb ı· L k ~ ... ~ o rengını aı;ısmen apama ıçıo ya • ıraz c nra aya~ ıs ı a ı na - bu sabah başımdaki sargıyı çıkar-

nnlaşılıyor. lngiliılerin kuvveti in· ynonmO Z f. naklarını hafifçe boynrnıştı. kında ehemmiyetli kararlar verecek- dı. AynRyı elime alınca bir de ne 
kisama mÜ!!aid olmadığına göre ya- Evden çıkuken o kadar helecanlı lerdi. AYakları ıncrdi\·en başında 
Pılncnk ~n do::.nı •ey de budur. "d" l.! b"l b' d d h fif b ' dd' d b l cöreyim, saçsız haııımla lıir kü ~ .. .,. ı ı :ıu tramvsya Teya otomo ı e ın- ur u, a ır tere ı.i urıranı mahkumuna benzcmi~im. O kadar 

Ingilizlar Bardiyada muvakknten rnek istemedi, soğukkanlılığını ta • geçirdi, fakat ııinirlerini yenerek nğıı 
durmu~lıır veya durdurulabilmişler- Nakleden l Maazuz Tah&~n Berkand mnmile elde etmeden hartaneye n ğır yukan çıkmağa ba~ladı. İltinci çirHn olmuıtum ki knbil olsa kimse-
dir. Bu .. Mının Grııziyoni tarnfmdnn Bu aişam bana telefon edip eo - için beni marur aörünüz. varmaktan korkt-..ı ve yürümeği ter- kata gelince; Selimin odasına gi - )'e görünmiyeceğim. 
kurtnrılabileceV,in .. dair en ufak bir racak. Nesrin dışdn çılcıncı\ doktor da cih <etti. Yoruirnnk, düşünmemek i:s- den koridorun boı<~ında gene bir sn- Genç kadın kocasının bu sözle • 
irard ve alarnet yoktur. İtalyanlar - Doktor, Selim bu vaziyette yerinden kalktı, meyus gözlerle et- tiyordu. Kendi<tiııi avutmak itin vit- niye mütereddid kaldı. Bu defa di\ rini işitmemiş gibi ynlnız ilk hitn • 
bilRkis Tob·u~n mildafaa tertibatı iken, aıhhnrine bir nrnr ııelmek~ - rafına bakb. rinierin önünde duruyor, te hir edi- kendis.ini tanıyan hnstabakıcınlıla bına cevab , erdi: 
ile ve bu mnksadla buraya bazı k:.ıv- zin benimle konuşabilir mi~ - Zavallı yavrucuk! Bu meaele !en e•ya ile nliıkndar olmaia ç:ıl:şı• kar§ı izzeti nefsi :ıı alçaltrnamak Başka bir kelim~ ilave edecek 
vetler toplnmolda meşgul görünü- - Evet kızım; iki gündür ateş nasıl aona erecek bilmem... yordu. Görenler onu vakit ge~ir • maksadile vürüdı.i ve nıhayet hn ta. kuvveti kalmnmı tı. B mn~kı kos
yorla~. Bu vnziyete nazaran Ingiliz- gelmiyor. Umumi ahvali de iyidir. -Hep Halide Hammın kini; de- rnek için Beyoğluna ç•knn ve her nın kapısı önüne kadar geldi. kocaman sargı çı tıkti.ln sonra hn .. ta 
ler Bardı·yanın taarruzunu nisbeten - Lu•tfen Halı'de u ___ a &nv- ~ı mı' doktor" .. k~ - " d b' ı_ G "b •evi H ·r zftmnn t ıtrı"v~ıe'· ~ -., ~ r magazanın cami!' unı onur. e ıraı;ac arı .. • t: •• ". s; öyle değişmi~ti kı az kalsır ~tsrin 
rahat olarak hn7.ırlıyabilecekleri gibi leyiniz 1ci yarın gidip kocamı göre- - Öyle efendim; fakat bir ba • dakika duran bir kadın znnnedccek- girdiğı bu oda şimdi, birdenbire o· onu tanımakta ~üçlük çekcct.kti. 
Ba~divava bücumu da ağiebi ihtimal eeiim. Onunla bususi aurette ko • kıma o da büsbütün haksız de~ıı lerd' nu korlı.utmamıştı Kendıri bil .. far- 0 

b kı d ~... ı. k• nda olm ad• an, . tnht-.. şuurundnn n gün evvelki sıhh<ıtli ve neş' e-raha+sız edilmeden aearaca ar ır. nu§lDak istiyorum. Ccvabmu ancak NeYBc. üzülmeyin hanımefendi, in- Nesrin bu suretle Mabına hnkim •. L" 
Netice olarak diyebiliriz ki, İtal- onunla görü~tükten sonra verec::e - tıallah her ,ey yoluna sıirer. Şimdi- olmai:"B gavret ed:yordu. Birdenbir, yükselen bir nzım \'C: irade bütün li gençlik nerede knlmı tı 1 S !imin 

va iC'in İn$iilizleri Mısırdan çıkarmak iim. lik müsaadenizle beo gideylm. öfkdenerek sinirlenmcnin ne kadar varlığını sertle tirmi~ıi. yüzü solm':lŞ, bunı~mu•. derisi .e 
tasnvıruru artık tamamile bir hayal Bu cevabdan eonra Neuin aülüm- - Gülo güle ç!oktor. Size t~ek- müthi§ faciaiara sebebiyet verebile- Kapıya hafifçe vurdu. Ce' ab miğine yapış cak derc-eede za' ıflıı· 
olarak ortadan kalkmış, ve bunun aiyerek yerinden kalktı. kür ederim. . ceğini tecrübe ib öcrenmi~ti. Bir de- yok. İçeriye girrneğe hazırlandığı sı- mııı, gözleri içeriye çül:müş, çen .. ke-
verine bilakis İtalyanların Bingazi.. - Affederainiz doktor, yazıla - * .. fa daha ayni geçidden geçmek iste· rada hastabak:cı göründi\, mikleri fırlanll"h. Birkaç gtınl,ık b 
den ve hatti Trablusgarbdan çıka- cak bazı mektublanm vu. MilAa-M Ertesi aün caat üçte mi or , e kendi kendiaini terbiye et· - Bonjur hanımdm~i.:)ıastlı - lztırabın bir insan Y 7.unü bı d rec 

.... ..-......Pı..a..,. H.u ... - .. ...._.a • wfı "l!'irreırdfıyorlar. ·-........ ~-~a~na-lmı~tnrda istihsa - muazzam bir lıp ~ 
olmalıdır. Amer·kalılar "imdiye azmetm'• b 1 gayret yapmala • , .., u unmaktadır. 
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Hergün 
(Baştara!ı 2 nci sayfada) 

leketin mağlGbiyeti kabul etmesine 
ihtimn) vermek kimsenin hakkı de
ğildir. Su halde, 94 ı senesinde de 

Çıftçıye tohum fevzi 
işi sona erdi 

Edirne (Husus!) - Trakyndıı çift.. r ...... Adananin ikinci mühim bir derdi ...... , 
tohwrı tevzu Işi sona crmiştir .• ~ h' d b' k' l b"l k • · b 1 "h : 

humluklar zamanında ve munta- : -re ır e ır cv ıra aya ı me ''ın o paraya ı tiya, : 
m bir sevkıyat lle uzıı.klara kadar ~ vardır. Çiinkü burada ev sahibieri kirayı bir senelik ~ 
li yerine yettşttrilmiş olmasından ~ olarak isterler ve aylık tediyata kat'iyen yanaımazl«r E 
ayı Ziraat Vekfüeti atAkalı ma - ' 1 

iel.1nl11tr:a memnım yeti.n! bildinn'1tir. ......................... ...-•• --....... ·---······· ................ ..,-; 
ıtılnn tohumluk 2.801.900 kg. dır. 

ne Trokya köylusü geçen sene
n fazla ekin ekmiştir. 
Ayrıca Ziraat VekAleti teyezandan 

harb devam edeck, harabeler uza
mp gidecek, milletler, geni~Iiyen bir 
musibet dalgasının nkisleri a,.nsında 
ıztırab çekip durncnklnrdır. 

94ı aenesinin bize getireceği ş~y
ler arasında mUsbet ve fnuhnkkak o
larak bildiğimiz ş~y., İ§te bu vn2:i
yetten ibarettir. Bunun h:ıricinde 
bildiğimiz bir ııey dahn varsa o da 
Amerikanın bu mücadelede İngil
tereyi daha kuvvetle, sımsıkı tutn
cağından ibarettir. O kadar ki, ö
nümüzdeki aylarda Ingiliz ve 'Ame
rikan m}'Metlerinin dnha yany.nna 
daha elele yürüdüklerini ve bu es
nada Ame1!ikanın gittikçe lbirinci 
plana doğru yürüyen bir rol oyna-r:ır etiren köylülere tohumluk b\lk

l' y ve hayvan yardımı için har:ırlan
•• 1dır. 

• dığını göreceğiz. 

ilelnıı"tu mnhtarlıı.rııun toplantiSI 
Lfilt-burtaz (Hıu;usil - K:ı.znmıza 

lı 33 )toyün muhtarlnrı kaymakamı 
r d Otrryticel!n ba.şkanlt~mda bir 
plantı yaparak köy'lerin 1941 yılı 

tçe tizerınde müzakereleıde bu -
u"lnrdır 

A..cıkerluinıize b~ e 
Lüleburgaz (Husus\) - Memleketin 
r t:ı.rafmda kahraman o.skcrlcrimi-
1 pılmakta olnn kıQlık. hediyt'sine 

lırımııde de hummalı şe't'.ı1de de -
m oluumakta ve tazamız halkı t503 
ça yünlu Ç<ırnp, yap$, ranila ve 
VE'n hediye etmiş bulunma~t .. ıhr. 

berrüata devam edilmcl..'iedir 

Bunun için, eğer 941 senesının 
mukadderatı hakkında mutlnka bir 
kehanet yapmak luzımsa şunu eöy
liyebiliriz: Bugüne kadar, Angio
Sakson tesanüdü, Ingiltere ile A
merika arasında, yalnız manevi ve 
hatta bir dereceye kadar miiphem 
bir duygudnn ibnretti. Bu duygu, 
941 senesinde çok maddi sebebie
rin doğurduğu tam bir ittifak mahi
yetini alacak ve hu nrada, Angio
Sakson kuvvetinin merkezi Londra
dan New-York'a- \Vishington'a de
ğil - intikal etmiş bulunacaktır. 

* A'lıınanm güzel bir ıörünüşü Kendi işlerimize, kendi hayatı-

GUmUşhacıköyUnde bir 
Ahana yüzUndan bir adam 

d ( h tl ka mıza gelince, Türk1ye, 940 senesi A tma Te tki k seya :ı ne çı n 1 insan buna inanmak bUe ~temiyor. 
Samsun muharririmizden) - SOn seJ Adananın ikinci bir derdi de·ev buh. içinde hangi rolü oynadıysa 941 de 

öldürU!dU 

neler içinde Adana cıddeıı buyük gU • .ı;anıdır. Güzel .şehirde ev tutabilmek, de ayni rolde dev.ım edecektir. Bu 
zellikler kazanmı.,. Şehri istnsyona an~ak kuvvetli bir cUzdana malik ol- rol, rolünde hiçbir hnrb hırsı duy
bağlıyan a.sfnlt caddenlll .daha birknç makla mümkündür. Bu ise bilhassa mıyan, fakat, zaruri olan hiçbir 
sene evvel bomboş duran Iki yanı, memur sınıfını çok mQ§kül vaz;yette harbden de korkmıyan, hiçbir gayri 

GümtL,ha~ıkB,y (Hnsus1) Kaza. bugün, son üslüb vilHilnrilc, ·çok gü - bırakmnktndu. Bir ev sahibine gidi- meşru menfnat peşinde koşmıyan, 
ızın Oüm~ nahlyesinckı fnci bir ö- zel bir şekilde kurulmuş binalarile ı niz, .sizi nezaketıe karşılar. Ayda yirmi herkes için umumiyetle ve Türkiye 
m Mdisesinden haberdar edilen insanın içini açan bu gUzelliklcrden veya otuz lirayn pazarlık edersiniz, için bilhussa, sı.:lh Ye iyilik istiyen 
Umhuriyet mfiddeiumumlsi; vak.'a biridı.r. Halkevi, enstitü binaları d:ı taksit lAfını cttifiniz dakika iş suya dürüst bir siyasetin rolüdür. Harb
&ıri nllil.le gitt@ zaman bir lAhana bunlar arasında, Cünıhurlyetin ba - düşmüştür, ev sahibi omuzunu döner den tevakki etmek mümkün olduğu 
lasının ıçinde yatmakta olan bir şancı proÇamının gö~ü.s kabartan suratımza bile bakmaz. Seneli~i 200 müddetçe bu imk~ ndan istifode d-

d görmüştür. Yapılan tahkikat, birer abidesi olarak yükseliyor. lira, 300 lira, her ne ise, ~in verme. mesini çok iyi hilecek olan bu siya-
kir ve avare blr dam olmakla ma- Şehrin her yanında yenaikler göze dikçe ev bulamazsınız. Taksitle bir cv set, b•yi rolünü 940 da nf\Sıl gös-

11! maktuliln alnm= bir taş vurula- çarpıyor. tutabilmck Için ya eşraftan birinin terdiyse 941 de de isbnt edecektir. 
ak nezfi dunağıden öldü~ünü ortaya Fakat... Ne yazıktır ki güzel Adana, ev sahibi üzerinde büyük bir nfifuzu Zihnimizi 940 ın geçmiş ve 
ıkarmıştır. Ölünün yanmda kopmuş çok mühim derellerilden birkaçını he- olmak gerektir, yohud pek şefkaUI bir 941 in gelecek hadi3eleri arasındil 
ır lfthananın bulunması iSe, maktu.1 nüz halledemeıniştlr. Bunların ba§ın- ev sahibine talih eseri rastıam~ bu- böylece dolaştırırkerı • kalemiminn 

• n bir tmş lAhana yüzünden öldügıı da su meselesi gelmektedir. Küçtik 1 ıunmamz şarttır. Bu vazlyet dahilinde tKuna takılan son bir ~ey vRrsa o ~a. 
nü gö.stcrmcktedir. GörUlen lüzıım ü• şehirlerimizden birçoğu, umumı salt-l memurlann neler -;ektiklerini tasav. ancak, duadan .ibarettir: AJ1nh , Av-
erine tarla sahibi tevkif edilmiştir. lık bakunından birinci snfta gelen vur edebll!riz. Kırk \eya aıtmı., lira rupaya selam et .versin 1 

su işini hallettiği halde, Adana gibi alan bir memur, Adanaya t'lyin edi- _ f.'{ J ffl 
Edirne:le Atatork koşusu zengin ve en büyük bir şehir haıkımn'ıince, maahazn bu sebebler ynznn _ ut ulu'tfif.ı L-Vi.~9(,. 

hfıll sudan mahrum ve kuyu suları 1 den, aylaren han köşelerinde kalmıyn 
muvaffak·yatle yapıldı fçmiye mahtom bılunması, ne yalan mahküm bulunmaktadır. vnttyetın bu M k 

Edırne (Husus!) - Ebedi Şef Ata- söyllyeyi~, benim kıl\'rnynm~dı~ım mühim işe bir hal çareşi bulmo.sı do~- IS~r soyan ız'arı seyre-
kün Ankaraya ayak b ~ _ bir keyfıyet oldu. Bunu yerli bır ar - ru olur kanaatindcyiz Mcmurin cv- d . d · l d 

şerefıne şehrtmlzde b:ünı gi~~ kadaşa sordum: leri inşa edilmedikçe, bu buhranın Ö- emeymce a arni yara a 1 
r~ b edild~ini blldirdi~im Atatürk - Canım ... dedı .. burada ııyran su- nüne geçmek, ancak «CV sahibierinin İzmit (Huswıt) - Kn.r.A.Cu ka.~ -

ı JOOI -• 1000 a. 

• '150 -• 600 ..... 2000-

• ıso ~ 2000.-

IJ 100 3600.-

00 tOOO.-
100 10 - GOOO.-

Türkiye Iş Ba~kasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ay!lı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşidelcr: 4 Şubat, 2 Ma -ı Kumbaralı ve. kumbara.ııız 
yıs, ı Aiustos, 3 ikincit~ _ hesnblannda en az elli li • 

· tar'blcr'nd" yapılır ram bulunanlar kur'ayn 
rın ı 1 

w • tiRbil edilırlcr. --- ...: • ı ~ ,.... . r 
• '\.• • ••• • • • .tl 

•• GO 

usu yapıldı. Koşuya lise, san'at, yundan da~ bol ne v:ı.r?. l bu.. m:ı~ ~tanatı.nı lnl'lnnkla 11m Aziziye mahallesinde Ahmed o~-
orta mekteb, beden terbiyesine bağlı . Evet, bu cıhet doğrudur: Bı:rdagmıı., mumkfin o~abiJecektir. 200 liraya ki- lu Hfiseyinin evinde, mahnllenin genç 
::nukellef gençl'r ve erlerımiz iŞtirak :ır kuru§, :~~cUk sur~hisine de on ~~lndı~ı evı, yüzer liralık iki taksite kızları toplanarak mısır soyarınrken • 
tmJ.cıtir. uruşu ver n sonra yran suyun. e ba~lamıya yannşmıyan bir ev sa.. nyni mnhallcnin kabad yıl d 
Neticede Nıhad 17.8 dakikada birin- dan b?l- .şey belki yok. Zat~n şehrin ı hlbi, hüsnü niyet taşıyor teltı.kki eôile. Aslan isminde bir delika~ ~~~ııi~ 

c' Halil Çekiç 17.15 dakikada ikinci, her tUtuncU dfik~lı.nında bır Ayran mez. Adan.a bir vilAyet merkezidir ve girerek bu genç ve güzel kızları 6CY

lı)rahlm dordüncU, Sabri ve Kft.mll de suyu telô.şıdır gldıyor. Fakat mı;,selc daima harıçten memur gelip gidece~i 'ı retmek istemiş. Ev sahibinin buna 
b~Jnci ge~lerdir. Koşuculara Hal- para~a dayandıktan sonra, en hucra ve bunların ba., sokacak bir evleri bu- fena htılde canı sıkılmış aralarında 
kevi. to.ra!ındnn çay ikra.m edildi ve bir koyde bile İstanbul un flCayışda{;ı) lunmnı;ı lAzım geleceği, göz önfinden ı müthiş bir kavga b:ışlamı.; Aslan ta 

recc alan atJetıere VaU Ferid No- suyunu ben de Içebilirim Mes~le, par& j uznk tutulmamn.lıdır. Adananın ça - hancasını çekerek Hüseyinl yaral~m~ 
mcr tarafından hediyeleri verllm~ _ ~eolbnrsudakteamllmak kdcybf~yl etıkdeğılih, hat'dlka !~kan vall.sinden halk, bu işin de birı1 ve kaçarken tevkif edilerek adliyeye 
tir, • n e e ı me cı .e ır. an evvel hnlledl1mesln1 ockliyor. teslim olunmuştur 

Maalesef Adana susuzdur. Adana hal-ı-____ · 

K k 
kı, hfı.l~ pis kuyu sularına muhtacdır. --~~-

aça tütün satan bir Haber ald~ıma göre BU işi belediye- D 1 t D • 1 
adam teslim oldu ~e bir iki sene evvel eıe alınmış, boru-ı ev e enazyollar1 şlet ma Um um 

ların büyük kısmı döşenmıŞ b ıe. Hat. MU dO l 1 
İzmit <Huswıt) - Akyazıdn garib tA t-esadüf eseri, bu boru !er.şiyat lşll r uau lanlari 

ir hAdise olmuş, kaçak tütün ,.e siga_ ile meşgul olan ~Ir muteahhidle de 
klıgtcıı satan bir adam, bu kaçat tre~e touışt.ıt. ~. son merhaıeye Yılbaşı münasebetile yapılacak ilave seferler 

.fnaddeleri getirerek mahalli İnbisar. gelmış. Bu ara, galiba bıızı meclisler 
l~r menıuruna teslim ve bir daha böy. detifmi.<;. Gene gnlıba eski muknvc _ 
le taçak eşya sııtmıyacağuıa yemin leler fesholunmuş. Şimdi yeniden bır 
etıni~tir. hal şekli bulunmasma çalışılıyormuş.l 

Her ne olursa ol<ıun, halk bUya muh-

Mura·'f d k' . taedır ve su hiUa tcnıın edilememiştir. 
l 1 a pancar 8 lffil Fikrimizce bclediyeye dfisen vazife, 

Muradlı (HustL~) - Alpolla şeker her ~i ikinci saffa bırakmak ve her 
fabrikası Muradhdan aldığı pançar §eye tercihan, her pro~ranıa takaddU 
lnahSulünfi on p:ıra zamltı ödedi. men Adımanın su işıni, en k!.S3 zam:ın 
liu sene panc:ır ekmek için fazla talib içfnde halletmckttr. Marnur Adananın 
'tardır StıSUz Adana olm Mı iç sızla tıyor ve 

Postanın macera ronuını: 78 

baba birdenbire 
~ dedi ki: 

Bu edebs~ kand n çocuiu
rnu ayırmak için her şeyi ynpmıya 
karnr verdim. H .. nüz otuz ya•ında
dır, Ayrılınca biz.im aeviyemizde ve 
b~e layık ba ka bir kadınla evlcne
relı: pekalu h yatın. tanzim edebi -
lır 

Bu izah<lt ıı:rnsmda Mö:.yö 
Boissan hiç ses çıkarmıyarak din -
kdi. Fakat içinden kor§ısında mü
kemmel bir nrmud bulundu~nıı 
bükmediyordu. 

T eessürle içini çekerek: 
- Maalesef. g rıçlil.: o kadar tec-

uh~siz ve o ' ai,,. z ki her 

Nakleden: BebçA5t Sa fa 
Evet, maalesef. .. 

Boiason müşterisinin cömerdliği
oi de öerenince dnba ziyade na -
,zikleşerek: bazı sualler sordu. 

Zairin Mösyö Caston $a.rden ol
duğunu, Amiens' de Çeşme aokll~ın
da oturduğunu, oğlunun ise Tru -
dainde 225 nurnarnda ı~t met etti
ğini öğrendi. 

Gelin, yani mevzuubeh$ olan kn
dın yirmi altı ya ında, sarışın, y ;, il 
gözlü imiş. f.kseriyn saat iki bu -
çuktn sokacn çıkar '\·e snııt altıda 
eve dönermi,. 

fote onu bu snntlerde t Jcı'b et -
m .. k, uaz..h~sine almak lazım -;di-•• ı 

Yılbaşı münasebetile sı Birincikanun 94() Sal; gününil takib eden gece 
yarısından sonra aşai;ıda :razılı ilfıvc seferler yapılacaktır. 
Köprüden kalkış 3 00 Büyükadadan kalk ı~ 0.50 

1.00 
1.15 

Haydarpaşadan :t 3.18 Heybeliden 
Kadıköyünden :t 3.25 Burgazdan 
Kınalıdan :t 8.55 Kınalıdan 1.80 
Surgazdan • 4.10 Kadıköyünden 
Heybeliden • 4.25 Haydarp~dan 

:t ~00 

:t 2.08 
Büyükadaya var~ 4.35 Köprüye 

No: Bu gece seferlerinin Haydarpaşada trenle iltisakı 
ve kö.Prüde tramvay iltlsakı yoktur. 

vanş 2.25 

den kendisinin aııla §ilphelenmemeai 
lizımdır. 

- A ... Bu meselede hk oüphe
niz olmasın. Bizim memurlarımız 
böyle talciblerdc aon derece malılı 
ve mütehassıstır. Sizin işiniz için en 
uatalannı ayıracainn ve pek yakın 
bir zamanda aize istediğiniz delille
ri, tAhidieri getireceğim ınöqö ... 

- Bu takibin muvaffaldyetle ~ 
tkelenmeei için,.. Size göre ne ka
dar zaman l&zımdır, dersiniz~ 

- Pek tayin edemem. Ahvale 
ve §eraite bakar. On gün koynlun: 
on gün ... Günde yüzer frank alı -
nı; tabii masraf da ayn ... 

«Bize peşin olamk bin fmnk ve
rirsiniz. BIL müesaeaemizin usulü -
dür. 

Ihtiyar mütteri, içini çekerek cüz
danından •bir kiğxl çıkardı ve direk 
töre uzatb. Boisson bin frangı ala -
rak derhnl yazıhanesinin bir gözüne 
yerl~tirdi ve ayıığo knlknrıık • 

- Dikkate değer bir şey öğrenir 
öğrenmez sizi doğrudan doğnıya 
haberdar ederim efenditn. 

- Ala .. Bdı:lerim 

vardır. Kadıköy 

(12552) 

vererek kapıya ~;itti; tem iyesini al
dı. 

Boisson öteki kapının da kııpan
dığııu işitince hemen yandaki odaya 
geçti. Acele emretti: 

- F rubert, hemen §U ihti)•ann 
peŞne düş, nereye gittiğini, ne yap
hiını anla.... ~yle bir manyak ve 
buna zatı biraz fazlaca yolmak la
zımdır. Hesablan, iııleri, serveti hak
ltmda ma1Gmat aahibi olmalıyız. 
Sonra isted.ii:i ÇC§idden haberler uy
dururuz. 

Memur hürmetkarane eğilerek: 
- Başüstüne pntronum. 
Dedi ve ,apkuını kaptı, kapıyı 

çf!kti; merdivenleri atlamıya ba~la
llı. 

Alt kata vardığı zaman ihtiyar 
zat, henüz binanın büyük kı~pısı ö
niinde idi. Ihtiyar sokakta sağ ta -
rafa sapmı!Jh: yürüyordu. 

Frubert C>tuz adım geriden taki
be koyuldu. Ihtiyar bir camekinm 
önünde durunca J."rubert de bir \:a
pıya saklenarak bekliyo;du. 

Zaten ihtiynYJ belli etmedf'n ta -
kili de 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞlNDA 
g&rünebilirler. 

Me§hur bir cild mütehassısı ta
rafından keoif ve g_enç hayvan
Iann cild Ye hüceyrelerinden 
leemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın ta7e ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
cıBİOCEL,, tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihıtzırda cild 
unsuru olan penbe renkteki To
kalon Kremi terkibine karı,tırıl
mıotır. Bu ak~am, yatmazdan ev
vel aürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy
metli unauru maa edip beslene
ce~ ve h~r !labah kalktığınızda 

du, ne de etrafına. 
Biri önde, üteki nrkada, Reanninr 

caddesini, Borea meydanını ut -
tular. Burada ihtiyar nereye gide -
ceğini tayinde bir müddet tereddüd 
eder gibi göründü. 

Nihayet Vivienne caddeaini tut
tu ve bulvara çıktı. 

Yarım aaat sonra, yl\ni Abukia -
dan aynla.rak y:ırım saat sağa sola 
aaptrkt&ıı sonrol takib eden ve takib 
edilen gene ayni mevkide bulunu -
yorlardı. · ve Frubertin hayreti ara
sında ihtiyar znt bu a.ddede grne 
ı 02 numaralı binnyn girdi. 

Cenç bafiye bı.: hali hiç de tabii 
bulmadı: 

-Allah, Allah, dedi. GenP- bi -
zim patronu görmiye mi ı;:idiyor~ 

Acele merdivene l\tıldı. Fakat 
basamakları üç dört çıktıSı halde 
Mösyö Chardin denilen zat yeti -
~em edi. 

ihtiyar ilk daireye girmşiti. Bir 
ok gibi buradan geçerek kapıyı vur
maksızın Mösyö Boisson'un rahat 
ve tınkin pipoııunu içtiği daiTrye 

cildini.z, daha saf daha taze .,e5-
rünecek Ye gençle~ccektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız) 
T okalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet• 
lendirici unııurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf m ddele
ri ihraç ve aiyah noktaları izalo 
eder. Açık mesamelen aıklaeta
rır ve bu suretle cildinizi beyaz
latıp yumu~atacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç aene gençle~ebilir ve genç 
kızlıınn bile gıpta edeceği onya
nı hayret bir cild ve bir tene ma
lik olabilir~ir.iz. 

sında görünce şnşıran direktör, kol
tuğuoda doğruldu. O kadar §n~ır • 
mı~tı k ihiddetle: 

- Mösyö, bir daireye böyle ha· 
hersiz girilemez. 

ihtiyar, artık titrek sesini ve ha • 
reketini terkctmişti. Sert ve nmira- f 
ne: 

- Kafi, dedi. Komediyi bura • 
dı• '· • ·i niz b tk ılı m. 

Nefeıı nefese içeri giren Fruberte 
de dcinrek h.ıyktrdı: 
-Çık buradan aptal! ... Senin ha 

radn i~in yok. San:ı lınvaıe ediica 
işi bir aptal kadar bile becf'lemiyor
aun. 

Şaşkın ve hakikaten uptalıu a 
genç: 

-Iyi amnıa ... 
Diye bir şeyler söylemek istedi. 

Ihtiyar derhctl Mösyö Boısson:ı dö
nt"Tek: 

- Haydi defol, ben mösyö ıl. 
konuşacağım, kaybedecl'k vaktita 
yok. 

Pntron ayağa kalkmııı. ne e(iyli -
yeceğini şaşırmıştı. Frubf'rte ~lit• 
iearet etti. Genç memur çıktı. 



31 Birineikinun 

Matbuatın yüzkarası, 
işi gittikçe azıtıyor! 

(Baştarafı 1 iacl sayfada} 
1lı:dam ile Son T elgraf aksi fi

kirde: 
- Bizim kağıdı 32 kuruıa bile 

aldığımız oldu, diyorlar. 
Biz bir defa için, yalnız bir defa 

için, o da bir buçuk aene evvel bu
nun böyle olduğunu işitmıııtik, fa
kat bu takdirde dahi hesabımızın 
deÇişmediği kanantindeyiz . 

Ikdam ve Son T··lgTai muhare
beden evvel 3 kuruşa sahhyorlardı. 
8 sayfa oluak çık•·· ı .. rdı. kağıd 
pahalılanmen onlar da fiatlannı he
men hem~n bir misli artırdılar. Bu
gün 5 kuru3a ııatılıy.-,• lar. 

Sayfalan 8 den 6 ya indiği için 
bu i~en karlı da çıkmışlardır. . 

Fakat memnun değildirlf'r. Isti
Yorla r ki !!ayfa adf'di (6) dan ( 4) e 
insin, kazanç artsın. 

Dillerine dolaclıkları bir cümle 
vnr: 

- Bu. böyle olmıız•n biz ayda 
2500 lira 7.iyan edcriz. 

llıtivatsızca 8arft>dilmis bir cümle. 
2 5 00 ]ira. fürkh,. Cii"'huriveti. 

nin bütün m~ı'uliyetinö oınuzln~ında 
ta!lıyan hükumet reisine verem•diğı 
bir paradır. 

Etcm lzzet, 
Daha ~tin"' gelinciye ;..,J"r avda 

180 ]irn ile Milliyet gazetesinde! ça
lısan. 

Ftem !zzet, 
Bugün bu oar'lvt verf'l.,ileccği:ıi 

!Ö}·Wvor, hcm d,. avlık kn7ııncından 
ayıra,.ak vcr,.hilı"("t'~ini söyluyor, 

Ve fa rl<Hını i .. tiyo", 
Ve bi7 "autede yazıvoruz: 
_ (5) b:'tl-ıluk malı ( 10) a sat

mak İstiyen Yahudi mahkemeye ve
rildi, mahkum edild;, diyCIRIZ. Fa
kat yanılm:valım: 

Biz 0 Yahudi kadar ihtıyaJısız de
ğiliz bu ; i hük\ıme!io. ınüsaa?~i1e 
yap'llak istiyoruz. lçınnzd en bın çı-
kıp ta: b w 

_ lnsaf, derse- kızıyoruz, agırı-

Büyük Hub ba,ladığı zaman 
hem yükse.k tnhsilde· talebt>, h~m 
de Tanin ile milli njansta müterdm
c1i. 

Vatnnın bütön gençleri gibi ihti
yat zabiti olarak hududa gitti, sınır
dan sınıra dolaftı. 

Muharebe bittiği znman tekrar 
ve hemen ga::r;eteciliğc dönmek müm 
lcün değildi, Aydındn malik bulun
duğu toprağı i,letmcyi düşiindü. fa
kat orada yeni bir ate~n içine düştü, 
haftnlaraı, aylaTea Menderes bo
yunda fstiklal mücadelesinin ilk 
kurlUnunu atanlar arasında bulun
du. 

Jstanbula döndüğü zaman tıpkı 
arkadaşı gibi sığınılacak bir köşe 
arayabilirdi, aramadı, dün düşman 
istilaııında kalmış mühim bir geçim 
vasılıasıoa malikken bugün günlük 
yiyeceğini tl"mine çalıştı, altı ay 
süren bu am tırmn devresinden !!'on-
ra da te.har gazet~ciliğ• döndü. 
T asvi~df'. V l'lkitte, Yeni Günclc>, Son 
Saatte Son Postadıı ı,alıştı, muhbir
liklc, müterdmlikle, mü.:ıürlükle, E
tem lzzete de is vererek. 

Bu satırlan yazarken, büyük bir 
tee~ür duydu~muzu itiraf edece
iHz. 'bu te~ürün sebebi gazetf'Cili
i?m icvü:tünü 1\nlatmak mecburiye
linde kalmaklığım:z kadar. bi7.i bu 
vaziyet ka~ısın<la bırdkan meslck
taınn şah•ını cla dütünmckliğimizclir. 

Ftem f:rzet.. 
Biz onu evvel~ Tıuvirdt- tanıdık. 

Bilmeyiz nasıl v,. ne vasıta ile bu ga
Zt't,.v,. intisab etmi•. 

Maliyenin hnb~rlerini alıp getir
mekte kullanılıyordu. 

Tahsili yok, dt>diler. 
Hakilcaten Kasımpaşanın ilkrnek

tc-binde biraz okumuş, sonra tahaile 
devam e•mckten vazgeçmişti. 

Bununin berabet bu işi yapabilir, 
diyorlardı. 

Daha fazlasını cia vnptı. 

SON POSTA 

üniversite talebesi 
için yurdlar 

Ruzveltin 
nutku 

(Bat tar1fı 3 fincfi sayfada~ 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) tecavtiziinden himaye için i§gal e~ı-

fer Akalın, Maarif Müdürü Tevfik yoruza demekte tereddüd edecek mi? 
Kut, Edebiyat Fakültesi dekanı Ha- Şu eihete derın imanım vardır ki c::_ lı lkd 
mid Ongunsu ve Üniversite Rektö- Amerikan milletinin büyük ekseriye- {S., tarafı 1 inci aa:rfada) 1 ~ .. di bu mu terem amın 

t h- «(Son Posta) yalm:ı; kazanmak, le nüshasına bakalım: rünün iştiraklerile bir toplantı yapı)- ti çizdi~im yolun bal için en az e kiğıd dampingi yapmak, eayri mq- ccAdi, bayağı, mUtecaviz 

Bizde münakaşa nasıl başlar 
nasıl inkişaf eder; bakımz! 

mıştır. Bu toplantıda mevcud talebe likeyi de lstikbal Için en büyük dünya ru rekabetle iiJaslar ve bulıranlar Posta ... » 
yurdlannın vaziyeti görüşülmüş, hu- sulhü ümidini ihtiva eden yolu teşkil yaratmak emel ve hevesile intip:r 28 Birincikanun Son T., ••••• " ...... 
susi ev ve pansiyonların ''aziyeti et- ettiği üzerinde müttefiktır. halindedir.» uAdiliğin. yalancılıim, 
raifında Emniyet Müdüründen izahat Fena kuvvetler şimdiden • * haysiyet düşmanlığının, çek.,. ....... _ 
n ınmıştır. d d" 29 Birinciklinun: liğin, IOgatteki ve hayattaki 

Aynca yeni talebe yurdları için kapılarımlZin için 8 Ir «Maruz kaldığımız mukabele, manası ile ve meslek ahllkına 
münasib görülen yerler ve bu işe Bazı kimseler, MlhveriD hiçbir za- maalesef fllllank, yüzsüz mahalle mıyan bir uatanmamazlıkla 
tahsis edilecek para miktarı Ü::r;enn- man garb yarım kurresine hücum et. çocuklannın adiliklerini ve terbiye- Posta» denilen firn.anıa tüccar 
de görüşmeler yapılmıştır. Ayni mek niyetinde bulunmamış olduğu aizliklerini andıran bir mukabele.. D harrirleri bize çatmışlar. 
maksadla bu hafrn içinele Partide fikrlndedir. Fakat bu, m~(ib edil - * * 
ikinci bir toplıı,tı daha yapılacak miş birçok memleketlerin mukave - •Bu gibilerin elindedir ]ci, kalem Şimdi bu ağız doluiU küfre 
ve talebe yurdları işi esaslı bir su- met kudretinf mahveden zihniyetin işte öyle terbiyesiz, küstah, müfteri, resiz kalınca, bizim verdiğimiz 
rette halledilecektir. ayni tehlikeli göıil§ ve düşünüş tarzı- §UJlank .. » vab1ara bakını:ı; ve tar.ihleri 

Dünkü toplantı etıafında, Parti dır. Naziler, bütün ırkların kendi ırk- * la~tınnız: 
müfetti§i Reşa d Mimaroğlu kendisi- larının madunu oldu~unu ve binne - o: Bütün foyalarının meydana çık- 2 7 Birincikanun: 
le görüşen bir arkada!jımıza şunları tice bütün ırkıara emredebileceklerini bğı bir anda dahi yalan söylemek- «Maamafih (İstanbul Valisi 
söylemiştir: söylüyorlar. Bundan bafka en ehem- ten, iftira etmekten, dernagoji yap- aise bir çare bulmalıdır} 

cı- Epeyce zan arıdanberi tJi- miyetli cihet de §Udur ki bizim yn~ım maktan, terbiyesiı: olmaletan salun- başlık koyan eski bir gazete 
mizde, vüksek mekteh talebesinin kürremizin geniş gelirleri, btitün dun- mıyorlar. Bayağı cıvık, §lmank ve terinden - mumaileyh hiçhir 
yatması, vemesi, içmesi için rea- yanın en ziyade caZib gantmetini te§- küstah, her türlü şeref ve hayeiyet yeni de olamıtmışbr ya -
mi ve husıısi yerler varsa da Lu, kil etmektedir. firmasına taarru:ı; ediyorlar.>> daha fazla mantık ve iz'an 
günden güne artmaktQ bulunan yük- Ruzvelt, .sözlerine f(jyle devam et - * ğe de pek hakkımız olmasa 
sek tahsil talebelerinin ihtiyacını te- miştir: «Nihayet Son Posta, llcli, hayağı tir.» 

min ve tatmin etmek hucludlarının Naz'ı ler lstah ed"l'.emez, olmaktan kurtulmak için .. » 29 Birincikanun: 
çok dunundn kalmış bir haldedir. * aBu nasıl yazı, yazarken 
Bunun için venide:ı, kısmen ve ila- kapfan ehl i leştirilemez. «Yalana, iftiraya. bayağılı~a. mu icliniz> nBiz terbiyemizi 
veten yivecek ve yatacak yerler te- şirretliğe, yayganıy:ı alışmış olan - fazada cleva-:n ecleceğizn d 
si!!i meselesi hugücün clü~üniilecek İnkAr kabul etiniyen şu haklkate lar .. » ba .. lıyorsunuz, neticede ··-•···-
i~lcrinden biri halinde. görülmü!'! ve gözlerimizi artık daha. fazla yummı. * müfteri, bayağt~ şİrret, 
bunun iç.in d= bir müzakere açılarak yalım: Birçok memleketleri yıkmiJ, 30 Birincikanun: diyorsunuz. 
iyi bir neticeyt: varmak yolunıt gi- boz:rnuş, kemirmill olan fena kuvvet.. a (Son Posta) cı lar da şimdi ça- Ya terbiyenizi muhafua 
rilmi~tir. Bu dü~ünce, bilha!!sa Oni- ler ~imdiden kapılarımızın iç tara - mur gibi sıçnyorlar, zifos gibi bu - seydiniz ne diyecektiniz. 
versitenin muhtel;i fakültelerinde fında bulunuyorlar. Bunların gizli laşıyorlar, cife vibi yapışıyorlar, cıHafızamız bizi alciatıyor ga,nuı•• 
birer cemiy::t ku~lduğu şu zaman- mümessilleri, memleketlmlzde ve kom çirkab gibi ınvaşıp lllrnaşıyorlar, fa- Hakkı Tank Us'a, Yunus ı"!ıaı·ve.ı 
da bu cemiyetJ .. rin biinyeleri ile de §U memleketlerde faaliycttedirler. Bu kat idrak edemiyorlar ki efknrı u- Abdurrahman Naciye, Muhittin 
miivazi olarak lüzum ve zaruretini jğtişnşcıların bir tek hedefi vardır mumiye n.azannda. içinde yüzdük- tündağa yaptığınız terbiyesizlikt 
belirtmekle bu nokta da nazan iti- ve bu da milletimizi birbirine muha- leri çamur deryasına daha çok batı- müfterilikten, tirretli'den 
bara alınmış ve ona göre çareler sun gruplara ayırmak, birli~imizi boZ- yorlar, dah'l cok tiksinti veriyorlıır, tarziye veren siz değildiniz, ~ •• ,.~··-1!'11 
bulunmasına çalışma\. iktiza etmi~- mak ve müdatan azmimizi yıkmak - daha çok adileşiyorlar, bayağJlaşı- «Su ağzınızdıı çiğn"'u'K'"'"-
• tır. Bazı Amerikalılar var ki bunlar, yorlar.ı> kesin hakkını çalmak, mc .. ıucı~..-..... tır. ·r · ö * k Yurd ;şleri hakkındaki tetkikll"ri- aynen nazaerin istedikleri vazı eyı g - siyasi durumuna avkın hare et 

mizi bir iki gÜne kadnr bitircct>k ve rerek bu gibi ajaniara yardım etmek- ırOnlar, yani ru çamur gibi, rnek) sözlerini de bira:ı; izah 
vakında yapacağım!Z ikinci toplantı- tedirler. Ve bu Amerikal:Jardan bir - çirkef gibi, cife gibi, zifos gı'bi e- niz.. Birinci itham, sizi zengin 
d . 1c l v• kaÇı diyor ki biz Mihver devletleri - clt'b ve havanın yüzüne sıçııyan so- hatb hareketin ismidir. · 

a yenı ann ar verecegız." nin dostu ve şeriki olmalı imişiz ve ka k, Sulukule mahalle çocuğu Ş!ibi renç bir iftira olarak k~ bul 

yoruz, coşuyoruz~ )~at. kitnbı:ıa sa
rılıyoruz. Hiddc:tımı.zı ıfade edecek 
kelime anyoruz. •• 

_ Bu münaka~a nıçın, neden) 

Bir gün yazı müdürünun muavini 
gdmemi ti. hastavdı, hastalığının 
uzun sÜrt'cC"ği de :ınlaşılıyordu. 

Velid F.büzziya yazı odasına in-

onların diktatörlük usullerini taklid irfan ve zekanın boynuna atılan sizden başka bir tek kişi bu anlatılıyor, bu muhterem mesll"kta- tmer imlşiz Fakat tecrübe isbat et- Son Posta .. \) misiniz)» 
şın t};'~tin~ oku!uc~ldnna anlatmak: :ıiştirı ki hiç· kimse nazileri teskin e - ccKülhanbevlik, şirretlik, iftira ve cı Bu nasıl yazı Etem lzzet b 
mec urıyetı netıcesın e.. demez. Hiçbir ınsan kaplanı chlileŞ- yalancılığın şahıs ve gaz,.temi:: üze- Yazarken sarhoş mu idini:ı;} Y * tiremez ve kaplanı okşıyarak onu kü- rinde icra edeceği hiç bir tesir yok- bu sarhoşluk anzi değil ele doğu Biz bir rakam söyledik, meslek

ta~ımız ortcıya bir h~ab attı. . . . 
Hangimizinki dogru, hangıırunn

ki yanlış) 
Tti kiveele yaeıycruz. 
Bu yurdda Merke-z .Bank~sı ele

nilc-n bir mü•s,eae, malıve ınutehas
eısı de-nilen bir memu.· var. 

Hesab11z. kitabsız, çöld~ dei;li:. 
Maliye müteha"ısı bankaya gı-

':1 harbden evvelki ı.&ğıd fiatlan-
u er, f' J I 
nın vaa.atisini çıkarrr, aon ıat nr a 
mukayese eder. 

Bu, basit bıt ietir. 
B. artık söz kalmamı~ olma•ı 
ıze d · b' k t lazım. Esasen en ipti aı ır neza e 

,_ 'd • d tetkik hiikumet~ kalrhkxaı esı e ~ . d. 
tan .'!!onra bizim susmamızı nmır ı, 
faknt bazılarında kar candan tatlı, 
hicldet candan htlı .. 

İkdam ile Son T elgraf susmadı-
ı Kagıv d mJneı,k&l~Daı bitıniş teluk-
ar. b'. b' Id edilmek );ızımken ızım ır tın-

kctimizi ele aldılar, o münase~~tle 
gene bize çattıhr, yazıları.n~n ıçme 
de.. tekrar kiiğıd mesel~~m kattı
lar bu gazet<'"yi çıkaran _ıkı arkada
tın' oahıslannı da. işin içıne karıştır
dılar. 

Allaha sükrediyoruz: . 
Mazimizde t'"n ~üçük bır leke ol-

eaydı, bunu z,.hirli ~il~e ~ü.z cl~ra 
büyümüş olarak i~itırdık. ışıtmt-dık. 

Etem fzzet aramış t~r~mı . 
Son Po!ltayı çıkaran ıkı arkada§-

\ an biri içb: 
_ «Seli.n Ragıp evvelı:e Kad~

'~ ·· .. d Harndinin gazinosunda bı-Koyun e f ,. . d 
lahare kabzımal Ar•f e enaının, n-
h a sonra bors:ıcı Refik ht'yin yazı
hanesinde katib filanmış, tesadüf 
onu Terücmnnı Hakikat gazetesin
d e ayak muhbirliğine atmı~. derken 
Vnkite geçmişn eliyor. 

Son Postayı çıkaran iki arkada~
tan diğeri için si>ylediği ıse şu: 

eli, baktı F.temten başka kimse yok: 
- Sen yap bu işi, -:ledi. 
Ve o işi Etem ••aptı. 
1llcmektebden en çok satılan bir 

gazete-nin vazı müdür muavinliğine 
yülı:seliyordu. Bu, bir muvaffakiyet
ti, Etern daha fnzla .. ını da kazandı. 

Tasvir kapanmıştı. 
ıcSon Saatı> i çıkarıyorduk. 
Bir gün yazı odasının kapısında 

ürkek bir genç göründü, baktım. 
Etem lzzet: 
- Bana bir İl vermez misiniz. 

diyor. 
Yardım etmek horcumuzdu: 
- Buyurun, dedik. buyurdu, bu, 

kaç ay sürdü. Şimdi tam olarak hn
tırımızda yok. fak !lt bir gün bak
tık ki. 

Etem fzzet: 
- Millivl"t gazetesi çıka~ak, bir 

yazı müdür'i arıyorlar, arı-ba b~i 
alırlar mı) dıvor. 

Etem lzzet, 
Jıkmektebde okumuş, fakat A

merika kıt'a<ıının knç uarçndan mü
tt'ııekkil olduğunu unutmuştur, tah
sili yoktur, hunn rağmen nezaket 
icabı: 

- Neden almasınlar, dedik. 
Gerçekten aldılar ve meslekta§ı

mız bir adım dnha iiC'rledı. 
llerliyec~k kabilivC"tteydi. 
Bir gün bir arnele nümavişinde 

onu arka•ında kırmı7.ı ~ömleklro lş
tirakçi Hilminin vanında ve nüma
yişçilcr arasında ı:;tördüler. 

Sent'lerce sonra· 
- Emir nlmışt!m, cmirle ynp

mı"hm, i!lin içyüziinü öğrenmek 
}'ordum, diye izah etti, doğru muy
du, de~'?i] miydi, bilmiyoruz, fakat: 

llerliyecek tıynetteydt. 

* Milliyet Ali Naci Karacanın ida-
resine geçmişti ve Ali Naci Karaean 
tahsil görmüş bir sekreter arıyordu. 

Etem lzzet te mütemadiyen bize 
ba§ vuruyordu, nihayet bıktı. 

_ Ali Ekrem Harbi Umumiden 
lonraki pul kolleksiyonu ve k~l .sa-
4lti satıcılığına, tnhvilat ahşve:1şıne, 
l~mirle İstanbul arasındaki yağ ti
caretine veya fasviri Efkar gazete
aindeki 'Beyoğlu muhbirliğine döne
bilir ... , 

Velid E.bü:zziyanın ··Zam::ın,, ga
zetesini satacağını işitmis, bu gnze
teyi alarak, adını değiştirerek tali
bini denemek hevesine düştü. 

Işe cirişti, fakar gazete: bir türiii 
yürümüyordu. Gene,• bize baş vurdu, 
ortaklık teklif etti· 

Bununla beraber Etemi bilmek, çük kcdJ kadar munis yapamaz. Gad_ tur. Çünkü bu iki çocuk - en son mı? Kendi kendinizi aars•n, bu 
h b d ı k k ında tesk·n yangın bom ortaya attıkları adla- kl"n.di isimle-. den kurtulmagwa ~a)ı,.ınl Yoksa Çok iyı' bilmek bizi iç ir zaman o- ar ı arşıs ı , - " 

na karşı dost davranmaktan alıkoy- bası karşısında mantık bnhi.s mev- rini de söylivebileceklerı her şeclyı bıalide sizden bahsl"dilirken 
madı. Bundan sonra da alıkoymıyn- zuu olmaz. Şunu biliyoruz ki milletler ortava atmışlar ve sözlerini~ için e tı gülmeyi itiyad edineniere 
cakbr. ancak tam teslimiyet pahasına, na - tt'rbiyesizlikten, if.tiradnn. havağı - göke kadar hak verdirecekainiz.ı 

Bakınız, bu dakiknda Selim Ra- zllerle sulh elde edebilirler. Hattfı İ - Irktan lidilikten, açıkgözlülükten ve * 
ı · ka7nn,mak hırsından başka hiç b.ir ...ıba, Ali Ekreme savrulan küfürleri talyan milleti dahi nazi erın curum sb Aziz okuyucu, hüküm 

"' b · tl d kıı.l ıız mu"•bet ~y olamadı~ını i at etmış-okurken habrlıyoruz: şeriki olmak mec urıye n e m-r " y- sana bırakıyoruz. 
Etem lnet, bir glin Abclurrah- tır ve bugün İtalyan millcti, bizzat !l~ .. rd~i;r·~~~~==========:==~~~~~;;;~;::::::-::~:ı:::l 

man Naciye çatmış, küfretmiş, mah- kendisinin nazi müttefikleri tarafın_ gelmemesi için, bu sUfıhlan, lüzumu istikbalde dotur'acalı 
kemeye du''ıım"u,. mahkurr. olmuştu. dan hangi yakın istlkbaJde öl.üncıye ..:ı. tl bu :mmet_ korkanlar tarafından tOtilrilm 

.,. ğ bfl kt d kadar ve oldukça ,ura e, hale etirilmemelidir. Müdafaa I&J Hapishant:ye gidecekti, rasg~"ldi- kadar sıkıinea ını meme e ır. lere vermemiz ldztmdır. Bozguncular, .g • ff kiyetaizlilinin 

ğine yalvanyor, bu işten kurt.ılma- Bizim arnniyetim 'z tngirte- çok geç demes!nler. Hiçbir znmcaank b90uk rtik~~e:ı:iZ~oT.:::::ıı a neticeler, bu sının yolu, diye ııoruyordu. Çok • b "'J d :ım acaktır ve yarın an -
6 mu .. ·k·u·ı b'ır durumdaydı. ren·ın mUcade 'esı 'le ?g ı ı r geç o ıy • gün çok daha zıyade torkulacak 

.. günden daha geç lllacaktır. ' 'ka ist.lkbali 
Bu, arkadaşı kurtarmaya teşeh- Nazner, dünyada yeni bir nizarndan Askerlik bakımından, İngiltere ve hiyettedir. Amerı . nm 

büs eCien bugün küfürii yiyen Selim bahsediyorlar, fakat zihinlerinde dfi- Britanya imparatorlu~u. bugün dün- kında hiçbir b~t~ ~·y-:et,hal 
Ragıbdı. Hakkı Tarık Us ile gÜnler- şündükleri şey. en e.cıkl ve en fena ya hl\.kimiyetıne karçı bir mukavemet için es~~:d ~=ktirer Barih 
ce Abdurrahman Naclnin arkasına "eklinde bir zulüm ve istibdad d~vri- kalesi teşkil etmektedir. İngiltere ve lemeslnı anla~ak ilt!JO~ ki 
düştü. Defalarca yazıhanesinin eşi- dir. Çiinkü bu tiranlıktil hiçbir hurri.. Britanya imparntorluf:u, insan şec~- ~e= ~u::ıu fı üdafaa levazımı yap 
ğini aşındırdı. yete. hiçbir dtne, hiçbir ümide yer atı tarihinde ebediycn yaşıy9cak bır e k . . ~tiyı:cımız olan bütün 

Selim Rn~ıb bugün küfürleri ye- yoktur. Böyle yeni bir nizam, b~e~ı muharebe veriyorlar. Bir Amerikan se- =el~ç.ın lhlan ft 

mektedir. Dahn rv,·el Hakkı Tank ırkına tahakküm et~ek ve beş~rıyeti fert heyeti gönderüroesi hakkında ;hiÇ- müm~ ol~bütün atiratle iDp. 
ta şu veya bu ,ekilde hissesini al- esaret aıtma almak ıçin kuvvetın ve bir taleb mcvcud de~ildir. Amerıkan ktir Bunun için iD.I:.ınlanmıs nr-

t hodbinli~ln gün~hkflr bir ittifakından hükümetinin herbııngi bir azası da me ~a- d _ _.
1
_:.. ........ mış ır. ~ . rl t· ö d ek dır ze.....uız var ır. - .ıcıı.._ ...... F k d b d "b t d ba.,ka birşey de&ildır. bir Amerikan sefe heye ı g n erm ' h . f k" d aım'ınlz YU> 

a at yar ım un an .ı are e- İngiliz milleti hu fena ve günahklir h da h'çb'r n'yet taşımamak - dır ve erşeyın ev ın e ' 
vil . ususun ı ı 1 dır Endüstri fabrıkalan aalıa'blerin g · . ittifaka karşı fa.ııl harb halındeclır.Bi- tadır. · . tuıımmatı süratle 

Etem Ine! b" .Jela da, ~~ne bu ,;m mn.takbel eınnöyetlmt>., bftyt;k bir Mnll s;yasetım;z. harbl ıs~'hdat et. ·~ tıçüertn~ bu ~ taıuı şekilde !ıstanbul~? •.~bık. valısıl: ça- mikyasta, bu mücadelenin neticesine memektedir. Millt siyasetin hedefi, ~.çbır tabdıde tAbı tutmadan J.ıı 
tışmı~b, ~ene mu§kul bır vazıyete ba~lıdır. h bi memleketimizden uzak tutmak- ıçın mümkün olan btl~ ııı;ayrtn.u!ıl'lı,,J 
clüşmüştü. E f hl"k ,. k t;r Amerlkıı. Birleşik devletlerinin si- ni sarfetme~e davet edı~o~m. 

O vakit te bu meslektaş lehine R 8Z e 1 e 1 Ve en ÇO l!ı.hl ası ve yoklu~unu hissetıniye- Tayyarelerlmiz, gemilerımiZ ~e 
yalvarıp yakaran Ali Ekrem olmuş- faydalı uoJ· Ingiltereye cc~~ı:ıher ons \'e her ton mühimmat l~rım~ .. ımf al 02~ndulkril~a, bhir~~~ebti..: 

k d ·ı b' l'k k"fü 1 • 6 d bul nıZ muua aa e...,.per e e &OAı.c, .... tu. V Bugün ar a ;ı-şı ı e ır ı te u r yardım ve iaşe maddesinin cep~eler e u- lardan milletin ve yarım kürreniD ml 
yagrnurundan hısse almaktadır. nnn rtıildnfilcre yardım ıçin gönderil- . . . i t rzd 

1 
•at f• 

· · · · · · · dlkk t . . ü h kim" dıı.fıı.ası ıçın en •Y n a nası ... ı -Fakat ne çıkar? ~ız ıyılık yap- Hali ve ıStıkbalı nnzarı a c. a - rnesi, demokrnsının ~ nya a ~Ye- de olunaca~ını kararlaştıracaktır. Dı· 
maktan zevk duyan ınsanlarız. Ya- larak, ~rudnn dokruya Amerıkan tlne karşı mücadelesıne büyük nı.s - .. d r·ıecek miktarla dahil. 
rın bu maksaclin ıcoh ederse el u- milletine hitaben şunu diyorum ki bette yardım etmektedir ve daha bÜ- ~arı~~ gokn c ~ta bakkındaki tarar 
zatmakta g~ne yekdiğcrimizlc mü- ~verin hücumu~a karşı kendile:rini yük nisbette yardım etmelidir. İsve - h:yeti a~U:iyeai~e askeri ihtiyaç ; 
sabaka ederız. mudafaa eden mılletlerfn ma~lflbi - çin Rusyanm ve Almanyaya komşu ~ alına A .. tır 

h · ' • . larımız esasına gore c- . Yalnız kendisnie ]r::a::~ bir tav- yet:ne muvafn.kat edecek MI verın za.. diğer memlcketlerın. Mıbver memle - Biz, demokrasinin büyük tezglhla. 
a~de bulunacağı:ı;: ferıne muti bil' tarzda baş efecek ve ketlerine hergün çelık, maden, petrol mühimmat fabr'kalannı ~ 
Etem, bnaharc başka bir harbde bize. hOcum ve diğer harb malzem~ gö~denn~l ~~~d:e~iz. Bu, bizim !çi~, bizzat 

Cephenin ileri hnthr.dn çalıştığı- sırasın~ bekliyece!t yerde, Şımdl~en nasıl bitaratıı~a muhalıf de~ılse, bı. kadar cidd1 fevkallde bir 
nı söyleme, r:azeteyi iç cephede ger- ~i~verın hficuml~nna kafl' ken~ile- Zim de böyle hareket e.tmemız blta - Aynen sanki harbde fmitiz gtbl, 

kt n çalışanlar ile dış cephede nö- rını müdalan edv!l milletiere müza.. ra:Oıfıı. mUhalif lde~ildır. İngnte~e zimle ayn· süratle ft ayni vatan • ~~~ l,,kJ;venl" de okurlu. haretIÇin >'"P3hüeeet;~ız herşey;>'"· rnrdmı, b;r hıs&yııt meselesi deıta, :.rverin< v.' fedatArlık h;ss;yaıae -
Hele bindiğin otomobilin de cep- \l~rs:ık, Amerıka B~leşık ~ev~etlerl-: fakat asker! mütehassı_slarımızm mü- zifelerimize sanlmarnıJ lAzımdır. tJa. 

he hizmetinde olduğunu iddia etme, nın bu mücadeleye gırmesl ıhtımallerı talealarına dayanan bir tealJst aske. giltereye büyük maddi yardımda bil
yazmaya knlkışm<~.. o kada: çok azalacaktır. E~er kendi rl siyaset meseıe.,idlr. lunduk ve istikbalde daha bilytlk J&l' 

Biraz gayretle cturdııi!un aparh- kendimızekk~rtşı takmntmkıibıe ndame~k~r Silah ima lat ın da gösterilen dırnda bulunacatız. ingiltereye yar. 
ı . ·w· 1

_ bl b k davranma ıS erse n ı e ec l!>ımıZ . d h' b' d 
1 

k ....._ Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış 
ta olsn bu cümldNi aynen hakikat 
tibi .kabul etmekt ~ utanılacak hiçbir 
llokta gÖr'lJÜyoruz. . 

Selirrı Ra::"ıb, Buyük Harbde, lh
iti olarnlı. vatnn hudııdların-

- Hayır, df'dil:. fakat nidn de
dik, neden dedik. Ett'm lzzetin hü
viyetini anlatmak mecburiyeti r,i
hnyt't bizi mecbur t'tti, ilk defa ola
rak bugün aöylıyt>ce w;z, kendisi de 

manın a ı~verış ettıp: n J'iasn n a - • • f kAf' d "' 'Id' dım azmın e :Ç il' urgun u ~a.-kalın dn ayni hizmeti gördiiklerini heı: ~~Jun bazı muhnt~;~l~rı ihtıva gayre d 1 eg1 ı r gelmiyecektir. Hiç bir dlktatör, dik 
. 'd LT . ettı~ını kabul eylemcklı..,ımız l~zımdır. düst . . t tö 

1 
. h' bl ko b'nezonu b as. 

iddia edcı:ek kad r ilen ı:: ı e •ı ırsın. Fakat şuna Imanım var ki milletimi- Ruzvelt, hükiimetin, en rı?ın ~·e a. ~~ın ıç r al~ 'd teh,dJdlu - ... 
Ve ... ülünç oluraun. . bfi -k ks • t' be 1 t kl'f t 'ışÇilerin fevkal!lde mükemmel iŞ bır- mımızın tefsirlle ... a ar --., zın yu e erıye ı n m e ı e - .. 

1 
. • ..,,. ı kt ııaı. Kazanıyorsun, şi:'Jcret ve arasıra tiğim yolun •imdi i,.ln en az muhata- ll~inden sitayişle bnhsetmi§ ve §OY e bu azmim!Zi ~a,'".a al1U18.~ ır. 

.. çarpıştıktan sonra l'ltanbula dön
~iiğü zamnn 19 ya~ndn bir gençti 
burada yıkılmı, bir ev, nziz clüsü
rıG kt>fensiz bnrındırar- bir mezar, 
lttçindirileck iki küçük kardeş bul
lrıuştu. 

Sığınılacak bir köşe, geçinmeye 
ltetecek bir aylık arayabilirdi, ara
~<lclı, kendi hn,.~• .... , kendi emeğile 
~t~in etmeyi dü~üııdü ve doğ~?an 
'tt eruya bir gazetede muhbırlikle 
.... h a lad ı , ;,tihbarat şef, oldu, yazı 
... CWiiri.ı oldu., gazete o oldu, 

imdi, bu satırları okurken öğre:ıe
cek: 

Konu<~""lakta olri•Ji!umu:zu b=J•n 
bir arkada!! bizi bir kt-na"a çc-kti: 

- Dikkat f'-:liniz. Ftı-m s;7e oı
taklık h•klif ,.diyor, fakat sonra ba
na gelert'k: 

nAman han-ı yardım et, fU gaze
teyt bunların iizerinc> vıkuvım. son
ra seninle ortak oh•cık bir nkımm 
~a.-etcsi çıkarın:.ı:ıı d h or . 

bıraz kanaat ar o mnnın ıızumunu ralı ve atidekl dünya sulhu için en emış • · k. ) ı·· ' " "' d · tir· ver devletlerının bu harbi kazanaım. 
düşünerek dilini ağzına sok. çok ümidli yol oldutuna kanidir. Saat yapan işçiler, ziraat makine - yacaklarına in~nıyorum. Bu uu ... uım,., . 

7.ayl: Bu sene almış olduğum trnm_ 
vay şebeke pasomu kaybettim. Ye 
ni.sini alacn~ımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

• • • leri, matbaa. makinelcrı, otomobil, di- en son ve en iy, haberlere dayanmak,. Yardım IÇin vakit k~ makinesi ve lokomotif üzerinde tadır. Bozgunculuk iÇin elımizde bit-
geçmemiştir çalışan işçiler, şimdi aydınlntıcı fi - bir mazeret nıevcuıı detıldir. 'Ömi4 

çekler, bomba kasaları, obiisler, tn. için çok iyi sebebler ftl'dır. Derin 
Kendilerini müdafaa için mücade- bancalar ve tankl!lr imnl ediyorlar. rctte eminim ki bugtl:ı Amerikan mQ.. 

ıe eden Avrupa milletler~ bizim ken- Fakat bugünkü gayretler kflfi de~il- letf, demokrasi imanımıza lı:artı tell-
Edebiyat Fakültesi No. 2029 dileri Için muharebe etmemizi istemi_ dir. didin önüne geçmek içJn büttln mtl 

E. Fırat yorlar. Bu milletler, bizden, kendi Daha fazla gemimlz, daha fazla tay dafaa malzemelerı iatihulimizi .::.==============. hürriyetleri ve emniyetleri için müca. yarcmiz, daha fazla topçumuz, her- mak üzere hiçbir zamaıı .Jaıpmacı:• 
delelerini mümkün kılacak tayyare, şeyden daha fazla miktarda Istihsa - kadar muazzam bir aaneı Ja.J ... 
tank, top n fileb istiyorlar. Retmen 1imiz olmalıdır. Amerikalılar, timdiye azınetmit 
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LVXOft Rady.ıaz.ı n etonaatik rrua•foll.iarı ( TabiUe) ı • . dikkat etmelidir. ısmıne 

O S M A N Ş A K A R •e Şki. . DIKKAT \l MAARIF TAKVIM\ MAARIF TAKVIMI 
Galata, -..ntaıar caddul lt-47 Tel. 41378. Beyazıd, ünıv~rslte cad- ı 
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Tasarruf elmek, 
1 L• • 

IS eY--- uiEI • • • 
Kunduralaran tabaniare nı korumak l ç l n 
çoraplarınt vırtıyor 

Fakat ucuz lAmba mübayaa etmek su• 
retile ayni feknde hareket edenler al 

değildir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde• 
nildiğinde tezahhür eder. 

Haklkf bir tasarruf yapmak Isterseniz 
daha az cereyan lstlhlakına mukabil en 
bol eşık veren TU N GS RA M ampulları n• 
almalısınız. 

EN AZ PARAYA·EN BOL AYDINLIK 

İllnlannw vermekle hem kendiniZe ve hem de Kızılaya Y rdım et
nıf.§ olacabuıız. 

iLAN 
FiATLERi 

İlan sahifelerinde 
Diğer sahifelerde 
3 üncü sahifede 
2 nci sahifede 
1 inci sahifede 

Santim i 50 Kr. 
)) 100 )) 
)) 200 )) 
)} 250 )) 
)) soo )) 

Müracaat yeri: . 
1sta.nbulda Postane karşısuıda Kızılay S:ıtış bürosu, Tel: 22653 
istanbul Postane arkasında İlAncılık Şırket.i Telefon: 200:14 95 

la IJI Bir Bediye 
1941 M O D ELLER 1 

AR O 
SAATLARI DlR. 

Satıam. dakik ve dllnyanm en lyl saatlan 
oldulU Cibi fıyatları daha ucuzdur. 

ARLON aatlarını ıörmeden ba.l}ka saat 
almayınıı. 

BatJ.I depoaıı: Z. SAATMAN. İstanbul Sul -
tanhamam Camcıbatı han ı inci kat 

Satıt yeri: ll&srl Tümer. Yeni Valde Han 

····-······· .. ······-··········· .. ······..:·············-············ ······················· 
Son Po.ta Matbauu Nqriyat Müdürü: Selim Ra~ıp Emeç 

SAHlBLE.Ria S. Raaıp EMEÇ. A. Ekrem USAKI..AuİL 


