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SALI 3 BIRINCIKANUN 1940 İdare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 kurut 

..,akine ye 
~erilirken 

Elenler don 
Yeni mevzi!er 
işgal etti :er 

Q· -
4 ltçok esirler alındı, 

Dün geeeki yangın 
Yeşildirekte iki fabrika ile 

bir atelge yandı, 
zarar 100.000 liradan fazla 

top ·"' · d"ld" ıgtınam e ı ı 
o\tj -

"' 3 (A.A.) - Yunan teb-

cephesinde, ileriiyen 
,r,ltıt'alan Ayasarando ve Er

}'0111 ••ndaki halyan mevzilerini 
top ateşi altına almı,lardır. 
.civarında Yunanlılar yeni 
ı~al etmişlerdir. Dün, Yu
bırc;;ok esir almı~lardır. A -

b~ra.sında 4 top vardır. Os
u "k JU.. mikdarda harb mal -

1aglarında lıücumlar neti -
B·talyan müfrezeleri dağıl -

ar,, ırçok esir alınmı~tır. Bun -
ında sUbaylar da vardır. 

şimalinde muharebe bi
olarak inkişaf etmek-

3 (A.A.) - Atina radyo· 
lann ric'ati bütün cephe 

devam ettiğini dün bildir-

İtalyan esirlerinden bir k.afde Yunan üsera lnmpındll 

Yunan ordusu 1 

kar f.rt1nalar1na 
rağmen ilerUyor 
Atina bildiriyor : 

halyan tayyareleri 

48 saattir faaliyette 

bulunmuyorlar 

Askeri vaz i yet 
Son haftanın Akdeniz 

m uhare beleri 

neticeleri 

.------- YAZAN -------ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilat 
•Son Po,ta• nın a.sked 

muharrtrt 

müstahkem birçok Atina ajan•ının mütalea•ı: 
live etmişlerdir. Cenub «Yunan hamlesini hiçbir ıey 

ltı') düsman Ayasarando - d d k 
A kdenizde İtalya, Ingilte

re ve Yunanistana karşı 
yalnız ba~ına harbetmektedir. 
Bir kruvazörle birkaç muhrib, 

ı ,im ı· d h 1 El . ur aramıyaca tır» 
ltı:ı a ın e u unan vıno-

~lere kadar ric' at etmi,tir. 
Ille doğru bir ınıntakada 

" birçok mevziler elde et-
~ e dü~anı süngü ile geri 

~~~- lr. 
~~ ytır 3 (A.A.) - Arnavud-
"tıı b~oslav hududunda bulu -

~~tt, t y muhabirierin bildirdiği-
~~ unanlıların havanın fena 
~tl'~ Po~rodeç üzerinden 
'tn haf:flemi~tir. Bu ııehrin 
~ lld tktedirler. Bazı noktalar -
~~ bnh bazı mev?ilP.rini muha -
b111 assa hôla halyanların e -

lınan Bukro dağlannda 
() d;vam etmektedir. Yu -

~b- h n gölüntin civarında çok 
Y -~rü zaptetmişlerdir. 

~akınşarktaki lta'yan 
~~~~et'erinin Akibeti 
~ ır, 3 ~-&~ıa (AA.) -- Royter: 

Londra, 2 (AA.) _ Londranın torpido ve denizaltıdan mürek-
aalahiyetli mahfellerinde bugün lU keb olan küçük Yunan donan-
cihel tebarüz ettirilmektedir ki. bir masının ehemmiyeti bir açık de-
ay İtalyan • Yunan harbinden aonra niz muharebesinde yok gibi ise 
mütearrızlar ııimdi her tarafta hü- de bu donanma Yunan ve Ada-
curolara maruz vaziyettedir ve ae- lardenizinin ada ve sahillerinin 
hebiyet verilmeden vaki bir istila ile binbir girintilerile boğazlannda 
başlıyan harb Arnavudlukta muka- çok işe yarayabilir ve $ahillerin 
bil bir taarruz haline gelmiştir. müdalaasında mükemmel ve 

Yunanİstanın halen aahil bölge- müessir bir rol oynar. Nitekim 
sinde dahi İtalyan yoktur. Yunan bu rnütaleayı teyid için son bir 
planının bidayetin•le bilhcıssa Sela- kıs!a olarak. 2 1 Sonteşrin sa-
niği korumak maksadile tedafüi ol- bahının saat 9,45 inde deniz 
duğu nazan itibara alınırsa bu va- teğmeni Couros'un kumandası 
ziyet çok enteresandır. Bugün bu altında bulunan Aetos Yunan 
cephedeki mukabil hücumlar pek torpidobotunun Yunan suların-

italyan1n ikt1sadi 
vaz i yeti berbad 
Gıda maddelerinde 

büyük sıkınb 
başgöstereli 

ziyade muvaffak olmakta ve dü~- da. bir halyan denizaltı,ını ha-
man Arnavudluk dahilinde Pogra- tırmağa muvaffftk olduğunu zik- Va~ington 2 (A.A.) - İtalyanın 
deçten 40 kilometre mesafeye sü-ı redel--iliriz. hartel ticareti hakkında bir rapor 
rülmüş bulunmaktadır. (Devamı 7 nci sayfada) ne,reden Amerikan z.raat nezareti, 

-
____ :;_<D:_e.::_v:..::a:m~=:ı:_3:::.....::ü=:n:.::c.:ü~s:::ı:::.y::fa:d::a~) --~============~ İngiliz abi ulc.asının İtalyan ithalD.tı -

nın yüzde seksenini durdurdu~unu bü-
dirm.ektedir. 

Yangından bir görünüı 

1 

Dün gece Y e~ildirekte bir boya 
fabrikası, bir çorah fabrikası ve bir 
iplik yıkama ve kurutma atelyesinin 
yanmaaile neticelenen büyük bir 
yangın olmuştur. Bu suretle tama-
men ahpb binalardan ibaret bulu
nan Y eşitdirek eemti büyük bir teh
like atlatmıştır. 

Saat 19.5 7 de. Yefildirek Koca
han caddesinde Mustafa T uncere 
aid tek kat 4 numaralı merserize ve 
iplik fabrikasından çıktığı tahmin 
edilen yangın, derhal büyümüttür. 

Yangın bu !ırada yoldan geçen
ler ve Beyazıd kulesi tarafından gö

(Devamı 7 nci s:ıyfadll) 

Binaların iç ışıklarının 
maskeleurnesi işi de 

muvaffakiyelle yapıldı 
v' ttı..~" !gazetesi bugün neşretti
-~ııı._ ll ede diyor ki: 
llıiitıtdrktaki halyan kuvvetle -
t~li tleye devam ettikleri tak 
t~tktn .. olmak veyahud bu aki
~ltıtdku) göstererek harhe de· 

Ekmek fiatlarina 
30 para zam edildi 

Rapor JU Izahatı vermektedir: ~··•••••••••• ...... ·-·· .. ••••• ..................................................................... \ 

İtalyanın son derece muhtaç oldu. ı· Vali bazı ufak nok•anlardan bah•ederken: ((Haricc ı~ık 1 
~u gıda maddeleı·i ithaliltım durdur- ~ .. .. • 
makta abluka 0 kadar müessir olmuş- : •ızdırıldıgı gorulen evlerın •akinleri hakkında ce.zai ı 

Q
11 

tn esif' düşmek mukad -
netice Ingiliz donanmn
muva!ala hatlarını kat'i 

tur ki memleket dahilinde iktLo;adl va. ~ takibat yapılacaktır» diyor )1 
ziyet c•ddi bir surette haleldar ed ll - \......................... ....... _ ...................................... ..-........... .. 
miştir. Yiyecek maddeleri fiatlarının 
harbden evvelkinden yüzde 40 fazla 

l ne intizaren az bir za-
~taidir. 

Fiat artmakta beraberekmeğ·n 
kalitesi de yükseliyor 

oldu~u tahmin edilmektedir. 

İtalya, harbe, en esaslı zira! mad-
ll' 8-- • . . _ .. .. delerden hiçbirisini stok yapmadan 

· ŞV8klh bugün Belediye Iktısad MudurlUıtu ta ra - bu sabahtan itibaren 12 kuruş ıo pa. girmişt.ir. Bilhassa kauçuk, . hububat, 
~Utuk Ö l . fından, ekmek fiatları hakkında, bir- raya satılmata başlanmıştır. et ve nebat! yaıt tohumlarının nok _ 

S Y 8Jr.lyOr kaç gündenberi yapılmakta olan tet. Ekmek fiatları bir r.1iktar artmakla sanlıtı hissedilmektedir. 
a (ll.A > • • kikler, dün bitirilıni.ş ve daim! encü - beraber, ekme~in kalitesi de yüksel _ -- - --------------
bııttın "so;- Bulgar :ıaşvekfl, menln kararile dün ekmek fiatıarına mektedir. Şimdiye kadar yalnız birin. Yunan harbinin 

bUdiri~~n~ada b.r nutuk 30 para zam yapılmış~ır. Bu suretle ci nevi unlardan yapılan ekinP-k bu _ 

bu nutku :~le!;:c~~;ız:,~~~ 11,5 kuruşa satılmakta olan ekmekler <Dev:ımı 7 nei sayfada) Suriyede uyandırdığı 

,;'---de~. Kadıköyonda b'r Garib bir dolan dırıcılık K.~:.Y:~A.:~y-ec:e~ruttan 
enıze dUştU ve öl U gelen haberlere göre, lntlizler ve 

Yunanlılar tarafından • talyanlara 

.. 1 ~•.dıköyünde bir ada- Midesini tedavi ettirmek üzere İstanbula :.ir~t~~e~=~~e~emb';;~!:~iy;t!kaı:: 
"ltı Cticelenen bir deniz 

ll•tur. gelen köylünün 850 lirasını bir apartman ları mütkül vaziyete sokmaktadır. 

t~~!.i~enlerin yardımile 
Sı;"•lc u lde denizden çıka -

~ltqitı • ka~a esnasında faı:
~~~rı'!"dan teılavi edilmek 
111~ii hastanesine nakle -
tt ~tür. 

TJlfı d 
n a zabıta tahkikat 

Suriyedeki Fransız fevkalade ko-
kapısı ÖnÜnde elinden aldılar miseri Puaux halkın Petain hüku

metine sadık lcalmaaını ısrarla iati
yen yeni bir beyanname ne~ret· Bodrumlu Ali Mandelin adında 

bir taşralı, mide rahatsızlığını teda· 
vi ettirmek üzere, geçenlerde tehri
mize gelmi, ve evvelki gün de dok
tor bulmak maksadile, Cağaloğlun
dan geçerken yanına tanımadığı bir 
adam sokulmuştur. 

Bu meçhul eahıs, Ali Mandeline 
af.İnalıkta bulunmu~. lstanbula niçin 
geldiğini öğrenince de: 

«-- Sen fakir bir adama bt-nzi· 
yorsun... Tedavi için para sarfet
mene gönlüm razı olmuyor, seni h~
nim tanıdığım doktorlardan birin.
götüreyirn de •p olarak sarıa 
bnksınhı d 

· Teklif ~:-~[Eımuhatahına ne 
'ni bilemiyen 
ııl hayır sa-

etmit ve: 

mittir. • 
Bu beyannarnede ezcümle §Öyle 

denilmektedir: 
Frantız kanını akıtan taarruzun 

hatırasını kalhimizde daima l!aklı
yoruz. Fakat hu&ıün de dün oldui-u 

(Devamı 7 nci ı.ayfad:ı) 

Karadenizde 
şiddetli f1rbna 

Bükre§, 2 (A.A.) - Cumartesi
denberi Karadenizde çok şiddetli 

fırtınalar hüküm sürmektedir. Sahil 
seyrisefaini ve balık avı tamamile 
durmuştur. 

Köstenceden, Yakınşarka gitmek 
üzere iki yüz Yahudi yolcuyu 

$ehrin umumi ve hususi binala
rında, evlerde, ışıkların söndürül
me ve maskelenme mecburiyetinin 
iyi tatbik edilip edilmediği hakkın
da iki gecedenberi yapılan kontrol
lar müsbet neticeler vermı§tir. 

Başta Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Lutfi Kırdar olmak üzere Vali Mu· 
avinleri, kaymakamlar, seferberlik 
ve Emniyet Müdürliiğü memurlan 
tarafından yapılan bu kontrol •• 
teftişlerde lstanhulda masketerne i
şinin muvaffakiyetle yapıldığı neti-

(Devamı 7 nci sayfada) 

izmir tütün piyasasının 
haftaya açılması bekleniyor 

Açılmanın gecikmesi, mahsulünü elinde bek

leten tütün müstahsillerini sıkınbya düşürdü 



2 Sayfa 

1 Hergün - -Bir cemiy et meselesi: 
Sabıkalı 1 

Yazan: Muhittin 'BirıeD ..J 
elediye ile vilayet teııkilatı 
elele vererek miıhim bir ce

miyet meselesi üzerinde kendilerine 
bir mevzu vücude getirmiş oldukla
nnı gazetelerdeki neşriy~tlan anlı
yoruz. Mevzu şudur: lstanbulda 
miktan hayli mühim bir yekun teı
kil eden aabıkalılara iş vermek. 

Sabıkıılı denilen insan, her cemi
yet içinde bulunur muayyen ve bü
tün dünyaya yayılmış bir tiptir. Fe
na tanzim edilmiş bir cemyiet haya
tı, bunların türemeleri ve üremeleri 
için en güzel bir muhittir. Ekseri
yetle ellerinden iş gelen ve fikri ve
ya adali bir zekii derecesine snhib 
bulunan bu tip insanlar, hemen he
men daima, yaptıklan bir cürmün 

SON POSTA 

esimli Bulmak kolay, bulunandan isizfade elmek güçtür 

( 
\ .. 

C_ 

cezasını çektikten sonra, kendilerini · ısteniren istikamete sevkedı1mes1 kabil olan balonu Dirigeable ismi altın. Her ınsnnın katası ~cıler ve birçoklarında Jstifade edUebilecek yenUikler 
himaye edecek ve onları namusile '"" çalışıp yaşamaya sevkedecek biT hi- da evveli\ 1852 yılında Fransız mühendisi Gi!!ard keştetti, bu keşfi ıslah bulur. Fakat bu yenilikler yüzde doksan dokuz terkedilmiye, unuttilmıya 
maye kuvvetine sahib olamadıklan eden de 1885 yılında Renard .isminde bir ıbaşka Fransız müteşebbisi oldu. mahkftmdur; çünkü insanda keşif kabiliyetinin 90k olmasına muknbil 
için tekrar cüriim i Iemiş ve nihayet cfikri takib• pek azdır, nadir klm.selerde bulunur, halbuki muvnffakiyctin 

Fakat bu Fransız -keşfini rıiliyc.t sah&.illlda işe yarar .hale getiren Zeplin başlıca sım '-u kabiliyette en ehemmiyetsı'A en küçük işinizden it.lba-
bu cürmü kendilerine 8det edinmit "' ...., isminde bir başka milletin fı.limidir. ren bütün meşgalelerinizde dikri takib• sahibi olmıya çalışınız. 
biçnrelerdir. Sahıkalı, her zaman --. ...................... ____ ---·-·---.. ·--····--·--... - ........... -...._. ....................................... _._ .......................................................... . 
için, «cürmü şevenn insan <'!eğildir. [ J • 
Bunlann pek çoğu. yapftcak baSka lkfzsadz"" 
bir şey bulamndık1ıın için cüriimde 
tekrar yoluna gitmiş ve hapishane- --------------------

yi kendileri için udaha rahat» bir z şark ha ı· selerı· iknmetg&h ittihaz eylemi~tir. 

Tetkikler: 

Eğer sabıknlıyı bu tandn anla- • 

:r:kb:nl~n t~ c~r;;r;:eti;it::ı~~= • m.. ase e"ı· e·. ·y m 
miini olacak rtları vücude geriT-
rneğe dikkat etmek olur. Böyle o-
lunca, lstanbulda snbıkalılara i~ te- Yazan: lbralıim Hoyi 
min etmek üzere bdediye i],. vila- Esıti Yunantstanda Eskulapius şifa! 
yet tarafından gösterilen fa liveti ilfı.hıdır. Namına dikilen mabedierin Bir taratmn Avrupa. harbi olanca bir st.ro.tejik vaziyet.i vardı. Tayi'ye 
çok yerinde bulmak ve hatta ofkı~- harabcleri bugün bile mevcud. E'i _ şiddetilc cereyan ederken, dl~er ta - hakim olAn, Hındıstanın anaJ:ıtarla -
lamak ı·ztmdır. Eğer bu mevzu e- kulapius büyük ve meşhur bir ilibtı. rattan da Asyndn dıı içten içe bir tn- rını elinde tutuyor dcmektı."r. l§te bü-
h"'l1lm1yetle i lenecelc. oluna ümid ıNeden olmasın ki, bu fant dünyada kım kıpırdanmnlar, hareketler gorü- tün bunları nnzarı itib:ıra alnn Jn -

Yazan: Hasan Ali Ediz 

edebiliriz ki hem bunların zaman herkes ıztırab ve hastruıktan kurtul- yoruz. ponya, son yıllarda, her çareye baş 
zaman teknır ettikleri cürümler a:ta- mayı ister ve gene hiç şüphe yoktur Fransanın maClftbiyetlnden ve İn- vurarak, ve her fırsattan istifade e -
lrr, hem oolis ra at eder, hem de ki: gilterenin Avrupada meşgul oluşun- derek Tnyi'yc nüfuz etmc~e çalı~Lı: 
biz7at ı Sabıkalı». inYtnca bir mai- Ol d 1et cihanda biT f dan istifade etmek ısteyen Japonya, Japonya, Singapurun ebemıntyetıru 
şct sahibi olmarun lezzetini tadar. maya ev hhat n_~es Fransız Hindi _ Çinisine kol atmn~a azaltmak için, Malakkn yarım adasın-

sı gı • · · çalı.şırken Fransız Hlndi _ Çinisine daki Kra bernıhındn bir knnal ııçmnk * Bu illihm mabedi, en kudsi ziyaretgab ko.mşu o~n Sjyam da harekete geç _ projelerini ileri sürdü. 
A lnrdan biriydi. Hastalar dua. eder. ve . d. ç· · 1938 yıl · tat&st"klerlne nazaran 

diye nil:kv~~;~t ~:~!';:;:d~~m ~ö~:~= eteklerinde geceler~erdl. Ru~ların~a • ~~;~:~~d:~~aı:u:;b~en:.s:ın: Tayi'nin ~~ 14.9;6.000 elir. NüfU-
len bu faaliyet eğer muayyen bir onlan tababet fennınde mucıze~er gos !,1::~~~ t"G/~ daha önce ve kısaca bizzat Biytımı sun büyük bir ekseriyeti: Siynmlılar-

• 1 d ' b . . • . teren melekleri va.cııtasile tedavı eden, {/~ ~~~~ _rz~~~~.-:. . 1.. d d 0 dan sonra· Laoslar Çinliler m:ı:am a tın n ve u ı ıçın tt-sıs e- . . ~ //;';~., ~ gözden geçirmemız ... zım ır. ır. n • • • ' 
dilmi~ bir sisteme istinaden huekt't bazan ıYll~ış ~.ıa.~~k uyandı:ran, 1939 yılına kadar Siyam ısmini ta- Hindular, Malaylar celir. Bundan ma-

ı k . .. . d fakat ekscrıya do. olduren hep bu Es- aıı ı· d T ··d bi "''"'m Hind ve Bir etme:ı:•e a ınaca nehce, u:ı:enn e . . . . şıya.n ve 1939 danberl, m mec ıS a a ayı e r J"'b -

elıemmiyetle durulabilN:r-k fııvdala- :a~ı\18 idık~~~ ef.sa~~izı ~e ya- İpokrat kararile Tayl Ismini olan bu mUstakU manya kabileleri de ~r~ır. Ha~ın 
ra kadar gidemt-7.. BugÜnkü fn~tliyet, a ~· ' ~·r. v~ . ~·~ ~ - krallık hakık.atte, İngiliz, F.ran.sız, ve büyük bir losmı Buda dırune salik -

b 
.. • • d.. .. .. nun sıbırll netesı ilc ıyıleşt1klerını soy- k-'- "eyden ,.... ... ..,o, yoktu Bi.lmed:ıtı.i bir ' el . • kontr ıu- ft,tın •=- 1937 oo yılıncin Tayi'de 17651 Bu-onu ugun ıçm u~unmuş ve can- . ? B" kal hast 

1 
tJu ,.. .. ~ •• ._. • ıc; Japon sermay erının o. ı:w - .... - tx> 

lnndrrmıs olnn in!anlann bıı ise ve:r- lemıy?r mu - ~ ırsa, a an 9Qk ~eylerin bulundu~unu .biliyordu. dadır. da ma.bedi, ve H4.S20 ruhant bulun-
d"kleri ehemmiyete bağlı kalır. Bu tedavı ede~ bu §ıfa üfüundan ziyade Ondaki ö~renmek aşkı .oonsuz bir ci- Tayi Krallı~, Bindi _ Çini yanm a- d~u tesbit edll~tir. 
insanlar yorulduklnn veynhud, yer- n~a. ~iltilen mabedierde 'bulunan dnl halini almıştı. Hele meslek1 nhlft- dasile .Ma.laka ynrun adas1 üzerinde Tayt'nln merkezi, ayni zamanda 
lerini d,.~,tirdilderi zaman bu faa- keş~er ıdı. Bu keşlşler, tennı bir su - kı, akıl ve hayale sı~nı.ıyacak kadar k&inclir. mühim bir liman ve :ticaret şehri olnn 
liy,.t te durur. Zaten, bum•n ~eç- rette hastalıf;a bakan rum. ad~.ı- yüksek ve sağlarndı. Bugün bile onun Tayi Kral.J$nm garbında ve .şi - Banlroktur. 
miste ~li d,. vok dewBir: Bü- na. k6.rlanna ikesad ~e_:dikleri ıÇill yazdı~ı cİpokrat yemını •• Amerikada ma.l garbmda Binnanya, şark ve şi - Memleketin en milhim iktisadi, ma.. 
.. d'· d ld w ·b· f t b ı ~üşmandılnr. Bundan oturü de elle - . d1 ç· ıs· n k kJan ecncb· devleUerm kon 

d
tund unyn ı.. n oL· ugu gı kı •• ~~n '!.: rindcn geldiği kada·r onları kötüle _ mezun olan her genç doktorun diplo- mal şarkm~ ı:arunz llin - Mın1 ı. t.r 1~ynalatındadır 

1 
-

a n g .. rer; e•r>ı ve şrere } eru pons ma alırken tekrnrladı~ı en manalı bir cenubunda IngUizlere ald olan n ~Y o u · 
t~rihi, ımbıkaı.J~rı sabıhlı ohnak- m~e kal~ıır_ . .- emindir. İpokrot doksan aşiarına bulunmaktadır. 1929 yılı istat.iStiklerlne ~aznra~ Ta-
tan kurta'!TI'Ak t;,.,..T,. b 1 tt,.·,.Ja gnv- Bu doktorlann arasmda bit1sı var- ~ T 

1 
d U . d öı~- B E.->ki Siyam şimdiki Tay! .Krallığı. yi ntltıısunun yüzde 83 ünün zıroa~ 

rt'tler sarfından hnli knlınmnmı• ol- dı ki, biç mcslekdnçlnrma benzemi - ~ğru ti~ ya al rı.sa al 1 u. ı· u ... - nm araziSi sis tıin kllomet.re murab- le meşgul oldu~ anlaşılmıştır. Ta -
d .. " . S k d k' b.. .. d P P zl a u·mı . terk &"n esa rm ıı.sır arın ma ı o an po~- . . . }o,.,,lı . t hsulü .. 

b
ugunu unl•tenr. u a ar ı. ~'tiın yor ui. ~ hn 1 ar .f· a'Aherme. u:ınie bı! ratın ismJ 'etrafında nice ersaneler bnıdır. Iktisadi bakımdan geri bir Yt. ı'nın ~Aea40Zı..5r0aa mida . . pırı~= -
u gnvrct er, :mmftn zıı.man. C' C,. ta- verm yor, e e §l a a ının iSmi - .. ül .. tü memleket olan Tay! Krallı~ı, isttklft... ır. Tayı....., çeş pırınç ye ""i -

bii bir zabıta mantıkının doğurduğu le ıuunıf<)rdu. Bu gıı.rib adamın tek 1 or muş r. Un i revkalAde iyi ve müsaid olan cot tiıilir. 
fikirlere t~bftan hareket eden bir ta- emeli, her şeyden evvel hemcinslerini ı * ran vaziyetl :sayesinde muhnfaza. e - 1936 - 37 yılında memlekette 
kım :iyi niyet sahibi inpnlann eseri iyi etmek, bunu yapabılmek için de, Tıb Aleminde giiıren ~~ gördü~ ~Y- debilmiştir. 3,879,000 ton phinç i.stlbsal ~iş : 
olmı15 ve bundan dolavı dn bütün onlann neden hastalandıklannı mey. ler hakkında düşünen ilk doktor İpok Tayi Krallılt, garbda İngilizlerin, tir. Orada balıkçılık da muhlm bir 
faaliyet hıslara tabi kalmııı hiçbir ?ana ~a.rmaktı. Bu garib adam rattır. İpokrat efsaneleıi, ve kaba te- ~kta da Frnnsızlnrm genişleme yer işgal eder. 
:Znmlln bir sistt-m haline gel,.memi~ Ipokrattı. IA.kki ve bilgil~ri bir tarafa bırakarak yolu üzerinde bulunmatto.dır. İngll - Tayide lbir OOk tabU servet t.nynalt
tir. Ceçmiı~t:ki. bu .~e~ t;crubelere İpokrat, Milfı.d öncesi 460 da CQ8 sıhhat Aleminin sırlıırını öğrenmet~ tere ne Fransa, arnlannda vukua ge- lan da mevc~d~ur: Albn, demir, ka
davanarak soylıyebılınz kı bu d~ fa- adMında d*u. Bir doktor otıu idi.! koyuld 

0 
h ı iy' d b·ı k 1 . ıebUecek muhtemel bir çatışmayı &n- lay, taş kömuru, gümüş, Qlnko bu n

ki hamle de eğer sistemleştitilmezse, İlk t1b dersini babasından aldı; son- "'""" u. k '. tt M n~ ~ı e 
1 ~~ı çın ıemek iç&n, Tayl Krall~ını tampon lar meyanındadır. Fakat buna ra~ -

ayni neticeye varucak tır. Zahıtft bir ralan, ha3talannın viicudfindeki men Jvı;u;;~e 15 yotmr, . aşb"l ~:ı. gı t' fotln- bir hükllmet Olarak aralarmda bu _ men Tayi'de endüstri biç yok gibidir • 
.. dd 1 '- 1 k . an ist;smar e ~ı, ı giSiru şa n a ı . kt 1 mu et C'.a ı,ı;aca~, sonra voru nca t1 cmadde• lerı çıkanp atmak için 40 bt tte tm dr. .. ·· ü d lundurmayı menfaatlerine uygun te.. Tayide petrol hiÇ yo ur. Mem e -

ı· b . 1 w I - .. . r ııure sa ayı ""iunm yor: u. k tın trol ihtiya Fel k Hl 

d
ve w!"es ... 

1 
a. u ~~~-"~~aşan ann yiher kilometre yürftyu.ş tedavısile meşhur IKendisine gelen hastalara bütün cid- lfı.kki ettiler ve burasmı nüfuz mınta. ~ pcd ~· cı dllmeı::C~· n -

esnm1: en netıccmnue mevzu - Herodikosun tamizi oldu. Daha . . . . kalarına ayırmakla. beraber, şeklen d.istanın an ill e e ır. 
male tı'CT!yacaktır. sonraları seyahate çıkarak flmini art- dlyetl. ıle bakıyor, ~e. funıds,z telakkı müsta.kil bir hüldbnet halinde bırak- Geçen yıl Tayide bir .şeker fabrika... 

Su halde temenni edelim: Ma- tırdı. İpokrat Uzııkıjarta p:itmedi. Mı. eYJedıklerlnin tedavısınl reddedec~k tılar. Bile bir !k~ıd fabrikası kurulmuştu. 
demki mevzu tekrar ele alınmıştıT; ııırı gömıediti de ihtimal dahilindedir. ka~ıır me.cıleld vakannı, ahlakını gos.. Tayi 1893 yılında Mekong nehri _ Japonlann i§tl.ra.kile B:ı.nkok'da bir 
bu defa olsun. onu tamam işleyip Yalnız 'I'aso.s adasile Tesalyanın muh te~ıyordu. nin soi sahilini Fr1ı.~zlara terket _ de petrol tasfiye 1a.brlknsı kuruldu. 
J:ir si•tem .. ba~lamav1 .tenlin etme~ telif kasabalarında doktorluk etti. Ipokrat, tibbı felsefc~er: . kopan~ mek mecburiyatinde kaldı. XIX uncu Tayi \thal&.t ve ihracatının yüzde 
lazıPldır. Bu sıstem, bır kanun, brr İpokratın mühim §nhsiyetlerden ilk ayırdı ve başlı ba,ına tır ılinı §Ubesı yüz yılda İngiltere ve Fransa, Tayi 80 i Bankok vasıtasile cereyan eder. 
nizarn ve bir de tesis ile ol~r. ~e~ hAstası Mnkedonya kralı ikinci Per- olarak yükseltti. Doktorluk Umlnde Kralh~m nüfuz mıntakalarına ayır. Tayi'nin ihracatmda en ön safda ge
,ey.den evvel aaabıknlu de~ılen tıpı dika.a, d~er bir hastası ılı\, ;eçen ya.. yepyeni usuller koydu. Fakat büyük dılar: Mekong nehri boyunca uzanan len mahsul ve maddeler: P"ırinç (Bü
tanf eden, ornm cez~. ~.h~.amı ar~- zımımn. babset~irniz Demok:rittir. l,)lra~ı Callno&a, bir devreye kadar mınta!ta, Franmzlarm nOtuzuna gir- tün ihracatının yüzde 50 sl), tıı.lay, 
•~n?~ bu vasfı.~ı da du,unup kendı- Makedonyada bulundu~ u sıralarda 

1 

U eriemiş olan, tıb, ondan sonra uzun di. Mala.kta ytırım adası, İngillılerin ~~çu.ktur. Tayi~n en fazla Ithal et
aını ıcabına go re, ~ veya çok de- Yunnnıstana başına büyük bir taun müddet tel1}kkuf devresı geÇimı;_, ise, nüfuz mmtaltast oldu. 1 til• maddeler ~e. M~fatura eş~ 
vamlı •• mua_ryen m~ddetl~rle muav- çöktfitünll anlıyan İpokrat, Make -•kabahat her halde ne öst.ad ne de T yi Kra.ll·~ı 1907 senesinde Fran- glda maddelen, makıneler, petrol -
yen bır muessesenın emn altında d ~-•· b~tfi -..Aft, - ~ dad ' a "6 dür 1 b'lclım d b' l onya Llor.umn u n ~..-.:ırma rag- çıra&ın ır. . sızlarla yeni bir arıJa.oma. Imzalamak . 
l:z::d~a ma e en .r nnun m~n Atınaya dön dU. ve şehrin mub - İpokratm kanaa.tince, insanın vti - mecburiyetiooe kaldı. Bu anla.ıpna ne . Tayi'nin ~ ticaretinde b\rinel meT-

1 
. : • telif yerlerinde büyük ateşler yaktıra- cudü dahili n tıa.bi1 bir harareUe ısı.. tice.~nde Fraruıaya Kamboci _ Bat - til Japonya iŞgal eder. Bundan son-

l-ıncı bır kanun da «aabıkalnl yı rat. lıastalı!m kökünü ırnruttu De t b ng Vilfl tJerinl terketti ra İngiltere gelir 
b' t 1 h k ' h d d ml n . - nıyor, bu hararetin knyboluşne de Ö- arn a ye . . 

ya ız:za Ç!l ı~ raea .• ve • ~ .. 8 re erin bu hn.stalıf'a tutulmadı~ını lüm TUkua geliyordu. Bu hararet llk 1909 yılında İngiltere de Tayi'den 193'1 - 1938 yılı zarfında Tayii1in 
çnlı~tırta.~alcd bır t~kıl~~ V'" ?rr lu- gören İpokratm ateş n alevlerin dofan QOCUkta en yükm!k derecede bazı adalan almak imkAnlarını elde bütün itha.lil.tı 10,161,893 sterllnQ', ih-
es•"'l.<~de. vuM,.u el~t'tfınnelıı:ı temd tn edv!:: tasfiye edici has3a8mı öt"rendili aöy - idi. İnsanın büyümesi, gel~esUe bir- etti. racatı da 16,433,919 sterlingdir. 
mf' ı rr. esP " ~~a ı a .ıuı'~ a~ı tenır. . . . Fakat son yıllarda İngiltere n Tayi'de, oldukça inkişa.f etmi4 bir 
mahkumlar k.olortsı mnhıv:tind.ı;. Papau, duaya. inanmıyan İpokrat ~k.te bu hararet gıtgıde azalı!~r, ve Fransanın Tayi (Siyam) deki nüfuz.. nehir nakliyatı vaTdır. Bundan başka 
fakat, mevzu ıle hemahenk bır mu- bu hurafelerle dolu Zihniyete tek ba: olümde _tamamlle kayboh~p gidıy~ıdu. ları bir hayli sarsıldı: Ortaya, cenuba Tayide, 1937 yılında, mecmu u.zunlu
eı~se~e.. • • . . . .. . şına isyan bayraiını çekti. Yeni yeni Harı;-retın ~erkez! kal~·· ömründe doğru yayılmak te.mayüllerini taşıyan ~ 3,100 kilometre tutan bir de tren 

Fıknmızee bu ıyı fikrr. bovle brr btıltl{larla mabedierin sunduj!u §ifa fethı meyıt nedir bilmfyen, kan Japonya Çlk:mıştı. Tayi'nin ve Malnkka yolu bulunmaktadır. Tayide ba.§lıca 
ni7am altı~a alınm87~ devftmlı bir usullerini temelinden yıkb. cevelA.nı ha.kkında hiç bir maUimatı yarım ada.cımm Blnd denizine hAki _ şimenditer hattı, Bankoktan Singa _ 
favda tenlln eden bır hareket do- :b:>ollırat namuslu bir insandL Hiç (Devamı 6 ncı pyfa<'m) miyet bakımından lıa.riku.IAde milhim (Devamı ' üncü sayfada.) 
V.uramaz. Mnd~ld ba~la.Jmıştır; • 
tnmam ynpılmah<lır. 

cJ(uhit{i.n ~i~g.~n 

ltalyada harb ihtiyaç~ar1 
için yani tahsisat 

Roma 2 {A.A.) - (D. N. B.): 
Resmi gazetede çıkan bir lmrama-

Jne ile, halb i~ 14 miL. 

1 ST ER i NA N, i ST ER INANMAl 
Münnkalat Vekilimiz muhtelif istaşyonlarda birçok vagonun ike. -

metgah olarak kullanılmakta oldu unu görmüc. sayısını aormu~ 700 
tane olduğunu öğreıunİ§, derhal bu vagonlnnn hizmete çıkarılmalan 
emrini vermiş. 

700 vagon, beheri en aşağı 1 O ton<lan, en aşaiı 7000 tonluk bir 
nakil vasıtası demektir. 

Münakalat Yddlinin günlük müp hadeden çıkan kıa. bir emri ile 

j ST ER i AN, 1 

devlete mühim bir hizmet ifa etmiş olduğundan emin olabiliriz. An -
cak yakıcı yaz günlerinde ve dondurucu kış sağuğunda rnhnt bir yu
va dururken bir vngonun içinde yaşamanın da mühim bir sebebi ola
caktır. Biz. bu harb zamanmda bu 700 vagonu ataJetten kurtarmak 
ne derece mühim ise. bu 700 vagonu ikametgah olarak kullandıran 
sebebi ortndan kaldırmanın da o derece mübim okluiuna inaıuyo -
nız., ey okuyucu sen: 

TER INANMAl 

Biri 

Sözün kısası 
--···...,__ 

Bir bardak suda 
Fırtına yaratmak 

B. Ekrem Talt: 

D evlet i:lerinde ifrata ~ 
hassasiyet ciddiyetiıı ~.1~ 

vesinden derhal uzaklaşıp 811~ 
oluverir. Bu, oldu olası dene ~r 
bir vak'adır. Şu Mazhar ()sın8D 
aciesini ele alalım.. ,1 

Çolı: aevgili proFesöriimüz .,e ~ 
tehnsı:ısımız §U veya bu sebebi~ 
dolayı istifa ediyor. lstifa e If 
memurun en meşru Jıaklannd•~ 1 
ridir. Ne kabahattir, ne de aY1 ~ 
yılır. Hatta bazan öyle istifalar i 
dır ki bu hakkı kullanmıf olaJtt!l 
ciline bir §erel sayfası katar. ~ 

Fakat, doktor Mazhar Oııtfl~eb 
istifa haberi her ne müluho.zaY" ·ııJ 
ni ise hayati bir devlet sırrı ~ 
gibi rnektum tutuluyor. Sall

11 1' 
ki bu ya mesela genel kurın•>~jgiıt 
hud ki iç veya dış palitikıunızı 1 

yen önemli bir hô.disedir. ~J,.ı1 
Sanki Bakırköy akıl htl!talı bi' 

hastanesinin idaresinde bötJ~ 1(1 
değişikliğin vukuu haber ıı ~~ 
memlekete ve millete zarnr ge ·ı1'! 

Garibi şu ki. bu değişikliği blp 
deliler haber alıyor, yayıyofı " 
ayağa düşürüyor da nlukadıır~ 
karnlar hala ademi mnhirnll!r~ 
nında temeniid ediyorlar. ı" . lJ 
İ§ o raddeye vanyor ki yeıııtd! • 
hekim gidip de aandnlyasınıı ~, 
duğu vakit, hastane halkı .yıııı~~~ 
re mensublan- buna inana~'!ı~.
Zira, çok evvelden muttali ~~ 
Inn bu teheddül günlerce, e~ ~ır 
hiyetli ağızların tekzibine uğfl' ~~~ 

Bu olur olmaz i!}leri şüyuu ~Jeıf 
birer devlet sım addedip •. ~ııı~e if' 
karşı ketum davranmak, ıç~ı11 (j;ıle' 
lemiş kötü huylardan biridı;· lı"~ 
nf'!eek eeylerin muayyen ~1:· jll<' 
du vardır. Hele bizimki gı 1 e el 
vetini halktan altın rejinıl~ 'ıl. 
kan umumiyeden bu gibı 1 ~ 
vnk'alara varmcıya kadar ~~~tl ıı 
gizli tutmak, o Tejimin rnıı 1 ıııı~ 
manasını iyice kavramanııt 0 ~ 
delalet eder. tı-'"~ 

Bunlar olmamalıdır. Bir d 11ı tl 
bn$hekimi bir ordu kuman ~ 
diplomat. bir dl"nh•nltı sü~~ 
vali dl"ğildir. Nihayet onu d~ idit' 1 
.e:i alelade hir s:uete hııva .:~ 
etse etse çok mahdud bir z{i ~ 
lahdar eder. e 

Bunu fevkalade mühifl'ld. 
«Amani Duyulmasınl» cıı,ıe&~ 
cırpınmak. işte, sonunda, ~· c 
lilerin ağ:ı:ınrln kilükal rne rf(lel ( 

maktan başka bir netice .,e V.~1( 
Bu zihniyete ııırarla aa~1~e'~/ 

lar, eğer bu auretle. kendı ,cı ( 
rini n ehemmiyetini ha lk :ıli ~ri 

b .. • k l·t hııre .ı, 
te anız ettırme erne ı e. ler: r> 
<liyorlarsa, merak etmesırt hire 
kımız, rey ve kanaatini :ıe~ fl 
rf' aytn etmeyi çoktan .. yı 
denberi unutmuşturl ~pl! 

C. Ckr11m ~ 
ııst 

Tasarruf ve Yerli r-1' 
Haftast Baş vekili~ ~ 

bir nutku ile aç~ıacs ~ 
Bu ayın 12 aindc Ba!:~~~ 

Refik Saydamın nutku ıl et~ ~ 
olan on birinci tasarruf ve "1 b'~ 
haftasına aid hazır1ıki~J11 c ,A~i!J! 
mışhr. Ulusal Ekonomı ~ (1 ~ 
Kurumu haftanın iyi bır dile 
kutlulanmasını temin rnııj811 

.) 
eden tedbirleri almaktıı ır· .... Df1 

b··tu•· '· Hafta münasebetile u ii ~~ ~ 
larda 1 3 Birincikanun gÜil ı1"1ı 

• ..w tm 1 yerli ae gı:ren ogre en er • cJe 
ekonomi mevzulan üzerın 
ye söz söyliyeceklerdir. tJ"iJ 

1 S Bi:rincikanu~ P~:ıar # 
ilk okul talebelen bır g 
yapacaklardır. 

Hafta içinde okullarda, 
Jerin<le müaamereler ~~:-ı~ e1 
cak, kahve, gazino ve_,_ ı!ııer 
tı yerlerinde yerli ınaı•5 

dilecektir. 

l{amJ teoa 

1866 

lk~rhı 
20 



Sayfa 3 

Ve Telsiz 
ingiliz:er Alman alhna alınan Millet Meclisinin 
denizaltı inşaat e. .. .. 
tezgahiarına memurların n aaş arı • ~:n;,:n::~t:t,.ze un U oplantlSI 
hucum ettiler Hükumet yeni bir layiha hazırlayarak Yazan: Selim Ragıp Emeç ~~~ra ~. (A.A.) - Büyük Millet i Meclis gene bugünkü toplııntısında 

~~ • •• • Bir müddettenberı Romanyadan Mec.:ıs1 bugun Dr. Mazhar Germen'in askeri memurlnr kanununun dordün-
~ tttan tayyareleri de Millet Meclısine gonderdı birbirini nakzeder mahiyette b~kanı~ında toplanmış~?"· ı cu maddesinin tad ııine. devıet me-
ll() • haberler gelıyor Vaktile demir mu - Celsenın açılmasmı muteakıb ta -

1 
m urları aylıklarının tevhtd ve Wladü-

l.,\tthaınpton şehrinde An\:ara, 2 (Telefonla) - Hü- olanlarla vllft.yet ve belediyelerin da- hafız tcşkiH'ı.tın;n reisi Kodrennuya ?abet ve §u~ba t ı san'atlnrı~m tarzıpüne dair kanuna ba!;lı bir numnralı 
C~"·· k Hırnet, maaş kanununun bazı ma d- iml e ncümenleri azalıkların da bul u- yapılmış olan muamelenin intikam ı- ıcra_sına daı-: kanuna ~k layihanm cet velde Maarif Vek!i.leti kısmında 

J U h la a se b eb del · · d'l" d · k ı· "h n1 d talim ve manen·a münase .. b - f ·t gerı verilm es ı hakkındakı Başvekfı.let asar r ennın ta ı ıne ıı.ır anun ayı a- na ar an - nı almak sevdasına duşen azı mu rı t k . k . . tashihnt yapılmasına aid kanun lfı -
M }" ·· d · · B d "l betil - U · mensub oldukları da- · ez eresı o unmuş Ankara şehrı ımar '- oldular sını ec ıse gon ermıştır. u ta 1 e e ucre erı de ' ır ınuhn!ızm, idareten veya sıya- müdfi l~·ı İnh" • ı u - yihnla.rının da bir inci müzakereleri -

~~ göre. seferberJik te fiili hizmet h ari- ı ıre veya müesseselerce tam olarak ve- sc ten hürriyetlerinden mahrum edU- d .. 1 .. ;.. .~ e 193715a~ ar h mu m ~u - nt yapmıştır. 
t) !eblitı~ (A.A.) - Han. nezııreti- cinde silah al~na. .?lınaı:ı man~lı dev- rilecektir. Ancak bunlardım-3656 sa- miş bır ttıkım devlet rlcnlını, h öc:ele- a~ ~a~~~nla ıhal:rı~ı ·~~~ı~ ka~e~~~ Meclis gelecek toplantısını Çarşam-

let mernurlanle ucretlı rnemurlann yılı ka.nunıın 19 uncu ve 36o9 sayılı rinden çıkarıp kurşuna dizdıklerı ve ı· Y ey ş _ _ 
., &abah .sahU mtidafaa tayynre- memuriyetleri uhdelerinde ipka e- kanunun 10 uncu maddesine dahll bu dehşet havası içinde kral ve kra - ır. ba gunu yapacaktır. 
. l.orient'daki doklara ve denı- dilecektir. Bu kabil kimselerin maaş ınüstahdemlere verilecek ücretın aza- liçen!n Bultreşten ayrıldıkları bildi - --------------------------------

~etn.llerinin Ussüne taıı.rruzda veya Ücretlerinin yansı kendilerine mi müddetin 45 gıinıi geçmiyecektir . rildi~i gibi ordu ile demir muhafızlar Norv~ç,e s·yam l·le FranSIZ 
4~~1lflnrdır, veya nild.~rine verilecektir. An~ ak Bunlardan askeri b~ rütb~yi haiz larasmda anbean şiddetli ve kanlı bir " 

Brcst·~e elektı1k santralı bu yarım ucret veya maa~ 2 O lı ra- olanlarm maaş veya ucretlerı tutarı çarpışmanın vukuuna intnar olun - k k~ k 1 H d ç 
~e hnvuzıar hasara u~tıımış.. dan atağı olmıyace.ktır. mensub oldukları daire ve müessese- 1 duğu da verilen haberler cüınlrsın - arışı ll ar in i in isi 

~ij Bunlardan askeri bir rütbe ile si- lerce tam olarak verHecekttl". Bu gi - dendir. 
ke llllidafaasına mensub ":>ir taY- Ialı altına alınanların rütbelerine gö- bilerin daire ve müesse.~elerlndcn al- Romanyanın ötedenberi takıb edc- d k· h b 

ı .:: d lin Kristlansand'da a.ske- re. manl}lan tutarı m~leki vaı:ifele- ınakta oldukları maaş veya ücretleri, geldiği değişik bir dL~ Soyaset yüzün - ~ G.Ve ı· ... e ar aSI n a 1 ar 
tnı>a tnıı.rnız eylentiştir. Kış- rinin maaş veya ücreti tutanndan haiz oldukları rütbe maaşlarından az den zaman zaman ciddi .buhranlar WSI~ -

Tokyo ~ (A.AJ - D. N. B . ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

\'e d~er blnalann arasına noban bulunduğu takdirde aradaki oldufu takdırde aradaki fark ıle as.. geçirdiği d~rudur. Dahili ahvale • ~- d 
dtişnı~ ve rıhtmı tırerin - fark, menruh olduklan daire bütçe- keri bir rütbeyi haiz olup da yu ka - matlub düzenin verilememesinden do- S U &aS 

hasara. uıtramıştu'. sinden tesviye olunacRktır. rıda yazılı daire ve mü~elerde layı da geniŞ halk kütleleri arasında ld 
d llıtıdataamnm di~er blr tay - Ulnumt müvazeneye dahU olan mill- m üstalıdem olmıyanların rütbe ma - tam bir ahenk ve huzur tesis edUe _ yapı 1 

DOmei ajansının verdi~! bir habere 
göre Siyam b!U}vekili radyodarbir nu
tuk söyliyerek Fransız IlındiÇinisin -'I>anımarka'da Es.sjerg gaz ha~ ve husus! b!l~el.erle idare edilen aşlarının tamamı, talim ve manevra memiŞ olması, bizzat kral Karolun 

>\ın.,._ nıuvatrakiyetli bir t.a.ıır - daire~&le sermayesının tamamı dev- için orduda kaldıkları müddete m ün- memleketini terketmek mecburiye _ 
~~~tır. Bombardımam lıı!llAt- Jet aid olan veya hu.su.sl kanunlarla ha.sır olmak üzere, kıt•aya iltihaklan tlnde kalmaslle sabittir. 

llt et.nıq ve yükselen alev1er ta- enelee teşkil edilen veya bir imtiya- tarihinden itibaren Milli Müdafaa Ve- Romanya, Balkan nntnntının müd-
rıyan büt1Uı mmta.kayı kap.. zı ~eten müesseselerde müstahdem k~eti bütçesinden verilecektir. detince kendisine ciddi surette bel 

harekAt esnasında hiçbir 
kıaybolmamıgtır. 
2 (AA.) - DGn gece 

deniz inşaat tezgflb.. 
h Yapılan bava hücumlan 
ava nezaretinin istihba
ftı tafailab vermeli:tedir: 

Yunan ordusu 
kar fırtınalarina 
rağmen ilerli yor 

Bükreşte Alman 
ordusunun yapt1ğ1 

geçid resmi 
ttı~ Almanyanın 

lııti 
1
deniz inşaat tezgahlann

ba~lanılmış biT devle ttir. Onun, bir 
türlü istikrara vararnıyan dış ve iç si
yasasının her an göst~regeldiği tahav
vülden onun kndar dosUannın da 
manen rnüteesslr oldaklarına şüphe 
yoktur. Maamafih esasından değişen 
bir dış ve iç siyasa inkılfıbı arasında, 

bir memlelı:ette, bir takım huzursuz -
lukların vukuu beklcnebilen şeyler -

(Bqtanfı 1 inci 5a7f:ıda) Bükreo, 2 (AA.) - D. N. B. dir. Bütün bunlar, kendisile dostane 
Şimaldeki Yanan muvaffa)ciyeti- Rumen ordusunu talim ve terbiye münasebetler beslediğimiZ bir menı -hıı~ ıı,n Marinewerfdi ziyaret 

... uuen evvel de, Almanlar 
f ~lrnalc üzere, heıte8e 
dı. Bununla beraber dün 

nin aoabtan hiç tüPhem üç yolun etmek üzere Romanyada bulunmak- leketın tam bir hercilmerce yuvar -
birlqme noktnaı olan Göricenin ta olan Almıın lutaatı bugün Bük- landığını isbat etmez. 

ltı{! bombardıman tayyarele
Çok ~klteb ktiçük bir İngiliz 
1\trn gaYri miis:ıid hava prt
.,~ en. bu nizamı ç.i~emeye 

zapbdır: rette bir geçid resmi yapmıtotır. Bu Nitekim kral ve vnlid" kraliçenin bir 
1 - Florina üzerinden Yunan&.- geçid resmi. Romanyanın üçlü pak- gün evvel B.ikre§i terkettikleri babe-

tan yolu. ta ittihakını lcutlamak ıçin terıib e- rinin bir gün sonra bu zevatın bır ge. 
2 - Elbasan üzıerinden orta Ar- dilıni§tir. ç!d resminde hazır bulundukların.ı.n 

ltir. 
oavudluk yola. Kral l'vtihıı.il, basvc:kil '"eneral An- bildirilmesi suretile tekzib edilmesi de • 

tonesko ve başvelc.il muavini Hora 3 - Manamr Üzerinden Yugos- haberlerdeki tenakuzu gösterir. Maa-
l:ıGyu-k bir ha"YUZ Sima geçid resminde hazır bulun-lavya yolu. mafıh b!r kısım demir muhafızıarın 

Bu haYUzdan denize Londra. 2 (AA.) - Amavud- rnu~lard~ _ bir takım müfrit hareketlerde bu -
\ıl'a.nınaktadır. Butacla her Y~T hududundaki Rayter a- lunduldası ve bu hareketler i bizzat 

"e aınıftan gemi i~ edit- jaNmın hususi muhııbirinden: Kahraman asker~ erimiz için başvekn ue gene demir muhafızıar 
"e birçok denimltılann A 1 d rnavud uğun tark cephesinde K 1 1 t b' Ul reisinin takbih etm~~ bulunımalnrı, 

~!lı a in,a edilehlleceii altı bulunan Yunan ltıt'alaıının arui 'ZI aya yapi an e err er mnıi bünyede ınüş::ıhede olunan arı-
!1-._~"c:uddUT. .ı:ıı,'?-rdırnan tavv•nclerimiz güçlüllerine ve şiddetle yağan kara Ankara 2 (A.A.) - Kızılay Kuru. zanın maddi delilleridir. Bu yüzden 
""ıı JJ- ra8men Pazar gecesi ilerlemeğe de- mu umumi merkezınden tebli~ edU _ bır takım eski devlet ricalinin kntie -
"'~"'i; Uzerine gece geç vam ettikleri öğrenilmektedir. miştir: dilmesi, elbette ki çok müessittir. Po-

' ~e,!~ r ve taarruz tııfaktıın İtalyan tayyıvelerinde 48 saattir Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban _ litikada şahsi kin gütmek ve ferdi a. 
~'-rı nihayet balmu~tur. Ha- hareket yok kası tarafından kahraman n.~kerleri _ dalet tevzi eylemek kadar fena ne-

hıısaratı teııhite imlmn 
da yiikaek infilak Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı mize eldiven, c;orap ve tanila tedarl- tice verebilecek hiÇ bir şey yoktur. 

k bombalann hedef- bildiriyor: kine medıı.r olmak üzere merkez ve Bundan dolayı Romanyanın geçirdi-
f:ttiği aörülmü~tlir. Artık ltalye.n hezirnetini ve Ar- fllbeler teşkilltı narnma Kızılay Ku- ~i huzursuzluk, bilhassa ona bir ta. 

(t..~lerinin akınları navuc:lluğun kalbinde metodik bir rumu merkezi umumisine 50 bin lira kım kıymetli unsurların kaybına 
ı\.A_) _ ~~ teb~: şekilde yapılan Yunan ileri hareke- teberrü etmi.ştir. malolması bakımından ağırdır. Çün. 
Oldu!umuz gibi kuvvetli tini giı:lemek imkanını göremiyen Kızılıly Kurumuna teberrü edilen kıi bir profesör Yorgayı kolay yetış _ 

CumartMi-Pazar geee.. Roma hükumeti bugün İtalyan tay- bu para ile en lı:ısa bir zamanda as _ tirrnek mümkün olmadığı gibi bu de
•~ dalgalar halinde Sout _ yarelerinin Yunan kıt'nlarının iaşe- Iterlerimizin ihtiyacına yarıyacak eŞ- ~erde bir adama böyle bir maamele
~:htıne taarnız etmlş1er ve lerini temin etmelerine mani oldult- yayı hazırlamak lizer~ te.şebbiisata nin reva görülmesi de, ı;ene umumi 
~ ... Pts. bombalar atmıt}ardır. lannı radyoda neşretmclde iktifa b~lamıştır. Kurum Merkez Bankası menfaat bakımından zararlıdır. Dev. 

.... büytjt yangın ve daha eylemektedir. idaresince gösterDen bu hayırsever _ letin elinden adalet terazi.si dUştü~ 
dl~er btrçok yangınlar Bu iddia tamamib aııılsı7dır. H~e alenen te~ekkiirıi blr vazife bi _ gün o cemiyetten hayır selmez. RO-

bır edilllliştır. Bu yangınlar 0 Çünkü bilbaııaa. 4~ saattenberi ltal- lir. m anya . için .~öyle bir .t\klbete siirük _ 
aıev deryası ha.!ini abnli- yan tayyarelen ) unanlılına kar,ı lenmenın buyilk tehlıkeleri olabile _ 

' bir elektrik fabrikasına 1- biçbir faaliyetu bul!~~~ınamı~lar~ır. Romanyada yeni ce~i . 4ü.ı>.hesizdır. So_? süratle alman 
~~lt 'le Test nhtlmında. ve di.- Cephede .bulu~an .butun gazetecı!er ted~lerın daha mufrit hareketıere 
\le, ~~hallclerı'ndeki büyük de- ınütemad~ ılerl?.'en Yun~n lcıt a- bir ze(zele mt\nı olmasını dilemek yerinde olur. 
~ t~~de kalm~4tır. larınani bılhakak~.l~t!nden~e~ sayısız Bükre~. 2 (AA.) _ 5 ! . _m .b ~ esnasında ve gtindfizden mot~r ü t~ u er tara n nn ıa~e- ajansı bildiriyor: . D. N. B. ~ un UCatj-ı.lı L.Aiı.eç 

'f~t ha•'- t el . L dr lerinm mukemrnel sur~tte ve fRzla-lt~ • rJ ayyar erı on a le . edUd"W' • k d l k Dün ak~am saat 19 da Bükrette 
bal'alı: bombalar atml4lardır si . temm ı~ınıf ~YI ~ eme - yeni bir zelzele kaydedilmiştir. Sis-

l'l.cinde gündüzki tayya tedirler. Bu surete aşıst enn ııon mografın gösterdiğine gör~. ZP-lze
lı:e.,;r n ı - ümidi de •uya dü,rnekteclir. Şiddet- lenin •iddet derece•i 3 ı"la~ 4 der...,.e 
iı:ı'-·-,~ çutş ~rına Tbe a.:cı le taarnız eden Yunan askerl~rinin " • '"'" 

\.. •q;s- e mış ve u mu arasındadır. Zelzelemin merkezı' 1 O 
LJı~ı.. h h bel ~ hamlesini hiçbir tey durdurarnıya-b ' ava mu are en k T eşrinisa.nide vukua 2"elen büyük 

~,l 'tnnharebeler bizim le - ca trr. İtalyan tebliir: zelzeleninkinin aynidir. Yani Krant-
t~ .. enznı,ttr. ... echer dağlarında bulunmaktadır. 

'

"e İtalyada bir mahal 2 ( A.A.) . Soutbampton ve d~er Mütehassısların fikrine göre her-•tıe İtalyan orduları umumi karargahı- h 

d 
taarruzıar devam eı. angi bir ~iddctli 7t~lzeleden sonra 

n nın tebliği: k 
a un geee gene İn'"iliz d e seriya vukubuldu~u gibi bu zel-<>bn .. Yunan cephesinde d~:-rıanın şi - I 

an topr-;ı.kları üzerine detli taarruı:ları her tarafta tarde· ze e de tabakalar otuıucıya kadar 
tahaddüs eden sarsıntılardan biri

dilm~r. Mukabil taarru7lanmız ne- d 
t:ieeainde hareket mevzilerine kadar =ir=.======-========= 
tardedilen düşman bilhassa doku- telgrahnı göndermiştir: 
ZUncu ordunun aa<F cenahında amr B ··'- L •• A "k b .. .,. uyuıt ve nur merı anın ir ev-
zayiata uğramL,tır. Burada kesif bir !adından da beklenen bu idi. O A
topçu hazırlılından sonra yapılan merika ki biz onu yalnız maddi ,.e 
ta.amıza bütün bir kolorJu i~tirak rnanevt faziletleri için değil, avni 
etrnieıtir. ~amanda kendine hürmet eden ~il

On birinci ordu eephe.inde bil- letlerin bugün bile gururunu tE>tkil 
ha.saa Puateria fırkasının iki taburu eden ve ecdarlımız tarafındi\n bıra
ile Ferrara fırka!ı v:ırarlık göııter- kılan 25 asırlık prensiplerine en ııa
mi,lerdir. Miralav Trizio kırk ye- dık muhafı7larınd"n biri olduğu i
dinci piyade alavının ha!!ında 8er.-f- rin tahlir edivor ve ~.-viyomz. A
le ölmüştür. Alp müfrezelerim:7jn merikalılar ve Yunanlılar it~tiklallı-ri 
baskınına uğnyan süvari kıt'eları için yaptılr:ları harblerde fikir hür
imha edilmi~tir. riv.-tini maddi havatın fevkinrle tut· 
Dü~an tayyarelerinin Oniki ada- tuklarını vıo: muı·adde<ı haldımnın 

dan bazılannın me,Jcun olmıyan müdafaası için hiçbir tehlike ve teh
mıntakalannll attıkları bombalar didin onları chırdurmadığını göııter
hiçbir netice vermerniştir. mi-lerdir. Miicnddemizde bize yap
Yasıan ~vckilinin Ame.::-ikalılara tıP,ınız yardıma minnettıuız. Yakın 

telgrah bir ma:zinin hatırlanması Amerika 
Atina, 2 (A.A) - 1\tina ajansı yar<lımının bizim için ne kadar müs-

bikliriyor: bet ve biiyiik olduğunu gösterir. h·i 
Yunan başvekili Metak!as, Ame- günler geldiği zaman eminim ki Yu

rikada teşekkül eden Yunanistana nanlılann kalbinde Amerikalıların 
vardım cemiyetinin H arold ~Ünefi parlıyacaktır. O günler mut-

A~man ordu.ar1 
tereddüd ederse ... 
Bir lsveç gazetesine 
göre komşu memle

k etler derhal 
ayaklanacaklarmış 

Londra, 2 {A.A.) - Jsveç Got
handel gazetesi şunları yazrnaltta
dır: 

Coventry' nin tahribi, milletler le 
diktatörler arasında olan bir harb 
ile karoıla,tı)(ırnızı J{Östermektedir. 
Sirncü anlaşılıyor lti Ingiltere ı le Al
manyadan birisi ya harbi kazanacak 
veyahud teslim olacaktır. Faltat ne 
İngiltere ve ne de Almanyl\ son ne
feslerine kadar teslim olmazlar. E
ğer lngiltt:re zayıflıyacak olursa bu, 
imparatorluğull sonu demektir. Al
man orduları tereddüd edecek o
lursa komşu devletler derhal kıyam 
edeceklerdir. İııgal altındaki memle
ketlerde bulunan Almanlardan tek 
bir kiııi canını kurtaramaz. Zira Var
şova ile Coventry" nin intikamları 
vardır. 

Harici ye V ekili 
Anitara 2 (Telefonla) - Hariciye 

Şükrü Saraco(;lu ha.:;talanan 
birader1nl ziyaret etmek uzere bu 

Stokholm, 2 (A.A.) _ Bugün den gelen tayyarelerlu Perşembe gü
buraya gelen haberlc:-e göre Alınan nü Siyam arazisi üzerındtı uçtukla _ 
kontrolu altındaki Norveç hükiiıne- rını ve mitralyöz ateşi açarak bir çok 
tinin reisi Kuislinge yapılan bir sui- kimselerin yaralanmasına sebeb ol _ 
kasd üzerine Norveçte vaMm kan- duklarını söylemiştir. 
şıklıklar vukubulnıu§tur. Bu hfıdise üzerıne karşılıkta bulun-

Kuisiing Frederik tadd b" _ maları için Siyam hava kuvvetlerine 
, s a ır u tr ild""'" .. . . ,_ 

mumi toplantıdan ayrılırken büyük .em verı 'b' soylennıe~tedır. Aynı a~ 
ve muhalif bir kalabalıkla karşıla~- şam Slynm tayyarelc". L:ı.os mmta -
mı, 0 sırada bir bomba patlnmışhr. knsın~ bo~balarla lıucuın etmişler, 
Bomba Kuislingin yakınında patla- ~k:rı tesısata ve ~etrol. depolarına 
mışsa da kimseye bir şey olma- buyuk zarar verd!rmı~lerdil". Laos ve 
mı~tır. Kamboç mıntak:ılarındıı geniş hü _ 

Kuisling, dl\ha JIOnra Sarpsborg- cumlar yapılması içın hazırlıklarda 
da bir nutuk söylerken kendisine sı- bulunulmuştur. 
kıntılı sualler ııorulmu' ve polis in- Londra 2 (A.A.) - Reuter ajnnsı -
tizamı temin için müdahaleye mec- nın diplomatik muhabirı yazıyor: 
bur kalmıştır. Londranın salfıhlyetli mahfellerin-

Eski siyasi pRrtilerin i,;aretlerini de bugün bildirildiğine göre Siyanıla 
harnil tezahüratçılar civardaki so- Fransız Hındiçinisi arasında ki hudud
kaklarda toplanmı' ve Kui~lin~ ta- da bazı hii.diseler vukubulrnuş.sa da 
raftarlarının bu i~aretleri almak is- bu hususta gazetelerde fnt.şar eden 
temeleri üzerine şiddetli bir mü•a- haberler rnübnlfı~nlıdır. Müzakereler 
deme baclamı tır. Birçok kimsı-ler devam etmektedir ve vaziyet gergin 
yaralRnarak hastaneye h,ldırılmı~- olmakla beraber sulh yolile bir anla.ş-
tır. Dört kiııi tevkif edilmi!ltir. ma imktim miisteb"ad de~ildir. 

Ingiltere üzerinde 
düşen tayyareler 

3.006 yı buldu 

Ziraat Bankzs:nm 
il<ramiye kur"ası yap1ld1 
Ankara 2 (A.A.I -- Türkiye Cıim -

huriyet. Ziraat B:ınkn.c;ının 50 lira. ve 
Londra, 2 (AA.) - İngiltere daha ziyade mevduatı bulunan tasar

ve sahilleri üzerinde harbin bnşlan- ruf mudlleri arasında her üç ayda b r 
gıcındanberi düşürülmüş olan düıı- tevzi etmekte oldu~u fkramiye kur'n
man tayyare adedi ~imdi 3006 ya sı 2112/ 1940 tarihır.de banka merke
baliğ olmaktadır. Banların 29ts6 sı zinde ikinci notcrle di~er al§kalılnr 
Alman ve yi:-misi İtalyan tayyare- huzurlle çekUmiştir. Kendilerine ik -
sid_ir_. ___ ranıiye .isabet eden mudilerden Ni~ -

Japon _ ~ovyel dede Nuriye Yo.~ız ı.ooo, istanbulda 
- Rnhmı 500, Konyo.da Nezihe Og:ı.t 250, 

gÖrGS, me teri Akl}ehirde Ayşe Alaknr, Bursnda Nu-
der Savaşer, Çorumdn Btirhanettın 

Moskova, 2 (AA.) - D. N. B. Fıdan, İsta.nbulda Mehmed Ergün l
ajansının huı;usi muhabirinin öğren- çin Hayri D"zdar, istanbulda Zekiye 
diğine göre, Japon büyük elçisi Ta- Gökbuda k, İzmirde Ahmed Ülkü te -
tekavanın geçen hatta hariciye ko- kin, Marmariste Oülsüm Demirel, An
miseri Molotof v~ hariciye korniser karada Refet ıçin Rlfat Haznedar ve 
muavini l.oS<ıvslti ile yaptığı müla- Şükrü Algur, Sivrihisarda Mchmed 
katlarda Sakhalin aciası açıklarında- Aydemir yüzer lira kazanm!şl:ırdır. 
ki Sovyetler Birliği kara sularında Bunlardan başka muhtelif mahaller
Japon balık avcılığı meselesi görü- deki doJr.san be, mudıe de 20 ila 50 Ura 
oülmüştür. ------ arasmda ikramiyeler isabet etmiştir. ...................... -.. ... ...... -.... .-....... --························ 
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4 Sa)'fa SON POSTA 

• 
(_~ ______ a_.b_e __ l~e~r_·~~J -~~~~~ 
Şehl·r Meclisi l.h t cl . Bir genç elli pura gider. Şimendilerden manda Ta- da rekabetsiz bir nüfuz turııı~ 

ra ca lm lz a gen ı munte.zam 108eler de meTcud - elinden gelen her teyi yapı1l~ 

b 
• t• d k• dur. Tayi'nin kendine göre hir Ucaret Japonyanın maksadi, ~ütün J b ugün ir i n c i f ç 1 ma • • IL~ yaş 1 n a 1 filO..~U, yolCU tayyareteri de vardır. Çiniyi ele geçirmek, ondan son!' 

k 1l d 
_ d 1932 yılına kadar Tay!, mutlakiyet- cenuba ve Hindistnna 

devrn_s"ln•l bJ"t"lrt·yor ın ışa ara og~u sevg1·r1s•1n1• ö:dür Ü le idare olunurdu. Memleketin başın- Şlmdi Japonya, Fransız Hindi. u da, h!kimi muUa.k olan bir kral bu- sile olan komşulu~undan, ve 
lun urdu. Fakat 1932 yılında h:lnedan nın içine düştü~ü feci vaziyettezl 

Dünkü toplantıda, azalardan 
bir kısmı limanın Yenikapıda 
in~ası kararlaıtığı halde Ka
rakö)' - Salıpazarı arasmda 

Ingiliz ticaret korporasyonu ile müzakere 
bitti, Hindistandan bir heyet 

geliyor , Filistin e ihracata başladık 

Çocuk ve torun .ahibi ihtiyar değişmesi neticesinde memlekeLte meş fade ederek Ult önce Fransız ll t 
rutı blr mut.ıa.ltiyet ilan olundu. Alem- Çinisini ele geçimıeğe u~rıışın• 

kadına tiıık olan katil, cina- lekette bir parlamento (milli meclis) dır. Bir iki aydanberi bu sabıtdil 
• · d k kuruldu. sa ile Japonya irasında 

yelin kaza netıcesın e vu ua Tayi ordusu, takriben 30 bin kadar- cereyan etmektedir. ,j 
niçin hazırlık yapıldığını 

sordular 

geldiğini ıöyliiyor dır. Deniz filosu da, 4 truvnrllr, • mu- Diter ta.raftan Japonya tr~ 
• __ avin trunzör, ve 20 kadar torpido - zafa U~İf'atmak için Tayi'yi de c:> ' 

İngilis ticaret Jtorpota!'Y\>na Dlıl- lar IÇerisinde b~assn :akınşark ve Evvelki altşam Kasımpaşada sarho~ d~n ibarettir. Tayinin 4 tane de de - tarak, Fransadan, evvelce :ten 
messUlerile Ticaret Vetileti arasın -1 bu me yanda Fılist.ine ıhra~ta ~~ş .- luk üzünden çok feci bir cinayet iŞ- ruzalbsı vardır. den alınan vilAyetleri tstirdıtd 

Şehir Meetı.,ı, dftn ikinei reis -.ekm da Ankarada yapılmakta olan k~nu~ lıa.nı1m~ bulunmaktadır. _D~. Filıstı- leW:i.ft.lr. Bildisenin tafsilntı §udur: Tayideki gemilerin bllyfik bir kısmı ~e sevketmiş tir. Şimdi Tayi ae 
Faruk Derelinin rcisl~inde toplanmış- malar netkelenmi§ n i~ yalnız 1111za... ne zeytin ve balık sevkedilıtbşt.ir. . . . . Japonyada yapılmıştır. Fı1osunun ku arasında da bir müzakere 
tır. ya kalmı~tır. _ Hindiataa ile ticaretimiz Sabrı ismınde 28 y~da o.r. g_endç, manda kadrosu Japonyada tahsil gör etmektedir. Müzakeratın 

Geçen eelseye aid ıabıt okunduktan Yeni yapılan anlaşma İngiltere hü- Hindistanla ticari müna.sebatın ge_ bundan üç ay evvel Fatma ısının e müştür. Japonya Bankok Jimanının intizaren her Iki taraf da 
~C'nrn. Sular İdare.,} me~u~ ve m~ kfımetllc evvelce aktedilmiş olan ti- n~leUlnıesi maksadile !ar ki Hind~ - bir kadınla tanı.şm_ı.ştır. ~O yaşında ,ço- tahkimlııde ve Thyl ordnsunun ısla _ hududa yığın ış bulunuyor. rJ 
t hdcmleri talimatnamesının tadilı, earet anla..şmnsmm mütenımtmı ma- tan ticAret blrligi. alfıkadarlara mu - cuk ve torun .sahibi _bır kndın~ o.an lllnda mühiın bir rol oynamıştır. nıısan !1 
muhtelif fuıl ve maddeler nrasın~a hiyetinde olup bu suretle iki memle- racaaı ederek ihraç maddelerimizden Fntma Ks..sunpaşada Iplikçi .ı.rını ci
y::ı.pı1ması icab eden 17100 liralık mu- ket arasında dah:ı geniş mikyasta 'ı bazı nUmuneler taleb cylemi.~tir. E.v- vannda oturmaktadır .. Ya.,lı olmakla 
n~knleye dair teklifler alakadar en - mal mübadelesi iınklinlarını ihtiva et- 1'elce Ba.srada. ve bu meyandn tctkık- beraber birçok gençlerı baştan çıkn
e unenlere havale olunmu~. Elektrik, mektedir. Bu suretle İnglllereden iç lerde bulunan heyetlerimizin burada- tabilPce.k kadar güzeldir. 
Tramvay, Tünel Um um ı,1üdürlüğün- 1 plyasalarımız · için ınzumlu olan bir -

1 
ki temnsları Uzakşarkla old.ığu gibi Fabna ile Sabri arasındaki dostluk 

J<'n manevra dohyısile askere alı - çok mevad gctirt.llebUecek, ayni za - Hindist.anla da ticari münnsebetle- .süratle a~ka fnkıl!ıb etmiş. genç a -
n:ı.n memurların ücretlerinin sureti manda ihraç mnllarımıza da pazar- rin genişletilcbileceğl kanaatini do - dam arasıra ihtiyar sevgilisinin evine 
tc- viyest hakkında hazırlanan maz - lar açılm~ olacaktır. turmuştur. devama b:ı.şJnmtştır. Sabri evvelki nk-
b ta kabul edi'rr-'"tir. Dünkü ihracat faıaliycli Bombaydaki maniratura tüccarları fam kendini kavbedecek kadar sar-

nundan .sonra muhtelif müessese- Dün, 254 bin liraya yakın ihracat 1 birliğ~ memleketimize satılacak mal- h~ olduktan ~n ra gene Fa tmanın 
Jı.-Y't\e ı ıı ı sayılı kanuna göre tec&l yapılmıştır. İsveçe koyun rlerisi, b:ı.r- 1 1ar hakkında temaslarda bulunmak . it . b" üdd t d he 

_,.. -·- · · f ü b" h - d ğ k evıne g mış. ır m e .ıtOnra a -
~..t • • ~ • • n z ı ınmıyen ır se e en o ayı edılecek müstahdemlere ...,. ... maz .. "...,_lsak Isviçreye halı kum darı. ıÇ ın- zere ır eyet gon erme c arar ver ü b"l' . b" b bd d 1 

.ar okunmnş Te kabul olıınm"9.ur. dık pamuk çekirdeği ve pnmUit, Bul- ı miştir. Bu heyet aynı zamanda mem- .. 1 t b il k d • . .. . ~evgilisın a anca ı e arnın an vu-
Mü~ kıben Bı-yazı.d, Slileymaniye, gari'itana balık., Macnristana s.ısam, leketimiZden alınacak mnllıı.r uzerın- rarak öldünnü.ştilr. 

A '\<;')fya meydanlarile Aza.bkapı, Ka- iç fındık gönderilmiştir. Son hafta - de de temaslarda bulunacaktır. • 
r ~öv, Tophane _ Karaköy ve eıvan H~disc derhal zabıtaya aksetmiş Te 

Pl• nlar• nın tasdiki .norrun görüld~ K h y d •tf • adliyeye bildirilerek, müddeiurnuml 
~,... a raman ar ımcı ı aıye vı ı · d z· Y tahtı ı • kındaki mazbntalar müzakere e- mua n erın en •• ya azgnn -

J lrn şıir. askerlerimize toplanan tes. kilah için ka tn el koymu§tur. Adiiye tnblbi En-
B sırada azalardan bir kısım söz -ver Karan da cesedi muayene ede -

ıılar2k hnı mütaleal rda bulunmuş - heniye miktarı artıyoi yapılan hazırlıklar rek, detnine ruhsat vermiştir. 
hr Te limanın Yenikapıda yapılma - Ziya Yaıgan hAdisenin tahklkııtını 

tt ğ" • n . sü k süratle ikmal ederek, suçluyu dün 
st'lın _ t:ıknrrUr e i ını ıkend rerıe Halhevleri, mektebler, ensti- Her mahallede 14 kifiden mü- öğleden .sonra sorgu hfıkiml'ıı.ıne ver-
Knrnkoyden Salıpazanna n ar o an . l '6 

~:ahada ne yapılacaıtını sormu§lar Jtüler hcır~etle çal~~a arına teıekkil itfaiye ekipleri bulu- miştir. Katil, ifadesinde Fatmanın bir 
dır. . . . ~ deı:am edıyo_rlar, Ş!~lı Halhe- nacak, bütün fehirdeki te§ki- kazaya kurban glttı~lni söylemiş ve: 

Belediye Imar Işlerı MüdurU Hüs - v;nJe hedıye mrktan 22 A • ak •- Ş:ıkalaşıyorduk. Bu esnada e -
nu. mütıılcnlarn cevnb '<'ere.rek henfiz bini buldu latta 4200 genç Vtuıle alac limdeki siH\h birdenbire ateş aldı. Mü-
ıımanın Yenikapıda yapıineağı hak- essit vak'a vulı:ua geldi.• 
P:.l!'da hükfımetçe tat-ı bir karar ~- Şehrimizdeki bULUn kız mekteb1eri, Hava taarrnzlanna kaf1l korunma DemiştJr. 
rllrneö- 'li Yenikapıda umumt bir • ize luşl k bed! talimatnamesine göre, mahallelerde Sabri, sorgu Mkimli~inln kararile 
"'"'r b nas; yapılaca~ını ve Ka.raköy- kahraman askerlerim 1 

- kurulacak yardımcı itfaiye ekipleri 
cen Sahpıız:ınna kadar olan sahanın ye hazırlamıı~n haran: ... e evam - te~kilAtına ald hazırlıklar ilerlemek - ---------
•· ı _., d et tevkif edilm~tir. 

<h .lrinci limana tahsis olunduğunu mektedfrıer. tedir. 
b"' '"111ı.Ştlr. ı İstanbul kız li.sesi tnteb!'leri, asker- Mahalle itfaiye ekipleri kurulması Milli Müdafaa Vekili 
Bazı nz:ılar da şehrin imarı r.ıak - ıerimiı.e gönderilecek hediyell'ri ta - ;.,ınde, İ.st:.nbul birkaç ıtlaiye mın- geldı·, Nafı·a Vekı"lı· 

e:ıdi!e harulanan pl~n ve mtık:etlerln llom halinde haıırlı:ımağa kapr ver- takasma ayrılacaktır. Her mıntalı::a-
Jyi muhafaza edilmesi mütaleaSln~almi'llerdlr. Bu suretle kazak, çorap, el- da gençlik teşkilfıtı içinden seçilecek Ankaraya döndü 
hulunmu,.lardır. Bu müzakcreyi mU- dlven ve baıılıl~tan ibaret olmak ilıe- 14 er kişiden müteşekkil muhtelif lt - . • 
tea kı b imar pHi.nlarına <l.id nııızbata ı n e kadar 100 takımdan faz- fııiye ekiplerı vücude getirilecektir. Iki gündenberi ~hrlmizde bulan-
vf' ar :ıj i"lerinin serbest bırakılma.. ~e, ~nd~ n h zırlanaca~ı temin olun_l Şehrlmizde yardımcı itfnlye teşkila- makta olan, Nafıa Vekili General Ali 
sı üze~i:le yn~nlaea~ muamele~ dair' ~ak~d~ a tmda 4200 kad:ı_r .ge~ç çal~caktır. Fuad Cebesoy, dün akşamki ekspresle 
?:ıbıtai belediye talı.matnam~ıne ek - İs ,. K n t•tüsu-n"e Bu gençler şehır ıtfaıye te~kılatında Ankaraya dönmfi~tür. Vel-.U Haydar. 

b ı ol • tanbul Aaşam ız r.ns ı ~· . - • 
11enen madde ka u unmu§~ur. , 

50 
•tt eld" 30 çift (30) ar saat teknık dersler gorecek ve pa.,a garında vilAyet belediye ve na-

B d b ledl b ·ft-ı ta- eo yfın !ann... çı ıven, d . f . ri ı k t; ... :.n 1 un an sonra e ye za ı.._ . el ~· hazırlanın ı~ • yar ımeı ıt aıye e o ara ye ~wı e- fıa müesseseleri erkfUll tarafından U-
Jimatname inin harnarolara dair olanlçorap ve 15 avcı _Y _c ı . ceklcrdir. ğurlanmıştır. 
l"'lddesi müzakere ve kabul edilm+ olmakla beraber buyük br kısmı da Mahalle itfaiye ekipleri için tıılum- Dü sab h Ank d hr' . 
tır. henüz talebenin elinde bulunmakta- ba, hortnm ve saire ltfaye techrzatı n .• a - ara an. te ımıze 

&bir Meclisi de İki eif.e4rin devresi dır. Bu mektebden 1500 parça kadar temin edilmiştir. Erierin şah.<;l teçhi- geklen Millll . M'~~afab~ ivk~kllUn~ ~fflet ~ 
tim 1 b ti b.tir ..... M d k d te . 1 k rı an, şe ırım>MAe ır ı g .a ara., 

ıç a :uını- ug n ı eee...ır. ec. hedive temin edUebilecektir. zatları a ya ın a mın o unaca - tetkik ve temaslarda bnlunacakbr. 
ııs. bugün o~leden .sonra .saat. 13 de H . licıesinde erkek talebenin a- tır. 
ı ın toplantısını yapacak, ruzname - 1 ayrıd toplad~ı paro.larla alınan Bu ekipterin teçhizatı için Şehir 
~lndeki m::ı.ddeleri görü~tükten sonra ra arın n _ k d" ş· d' Meclisinde bina sahibierinden yüzde 
tatal kararı ~ereoektir. yünlcri kız talebe orme te ır. ım ı- 10 nisbetinde bir vergi alınması ve Daima en güzel ve en heyecanlı 

tamleri cöstermekle maruf olan 
.S'lir Namık Kemalin 
100 üncü yıldönümü 

ye kadar bu sııre le 100 lira para top- bu suretle 320 bin lira toplanması hu
ıannu§ ve muhtelif tınsten 500 par- susunda verllen karan Veklilete tas-
ça qya hazırlanm~tır. dik ettirmet tlzere belediye hesab iŞ- ALKAZAR 

EminönU Halkevine 6309 çorap, leri mfidllril Muhtar Acar dün akaşm 
1383 eldiven, 2i0 kazak, 230 ncı ye - Ankaraya hare:tet etmiştir. Vetaletin 

Büyük vatanperver fQirin do- ~i. 85 pamuklu, 761 fanal\ ve ayrı- tasdikini mütea~ıb bina sahi?lerini~ 
ifnmrınun yıldönümü miinaıe- ca btr de torba halinde hediye geti - Itfaiye teşkilatı ıçin ilhe ve:gı tahsı- 1 
L t;l 21 · d b ••tiin rilml-"tir. line başlanacaktır. Yardımeı itfaiye ı 
v .e, ayın ın e u ,. . e.ltipleıine mensub gençler de yakın-
I!.;ılkevlerinde ve meltteblerde Fatih Halkevine 33 yün ~zak. ~13 da itfaiye mlldürlü~ünde dcr.s görme-

toplantılar yapılacak eldiven, 276 çift çorap teslım edil - ğe ba;lıyaealtlardır. . 
mi!rtir. Bir haftaya kadar bu Halkevi 

:BÜYllk -nıtanperver ~ir Namık .. x:- 3000 parçayı mütecaviZ hediye temin r KUçUk haberlar '"\ 
mnlin, do~umunun 100 ı\ncü yıtdono- edcceQ:i'll vl\detmiştir. Kadıköy Halke- \.. J 
mu mfinasebetne bu ayın 21 inci CU- vine 2500 parça, şı.,ı; Halkevine 22000 e Bugüne kadar nöbe~i mahke -ı 

1 martesi günt1 meml~ketin her tarorın- parça eşya teslim edilmiştir. meler saat 20 ye kadar cürmU ır.e,-
da bUtUn okullarda, Halkevler~de -- hud hll.diselerini kabul etmekteydi. 
ncrasi~ yapılacaktır. .. _ C,.. , ~1 Sahir J•Übilesi vaziyetl hazıra dalayısile bu müddet 
Maarıf Vcklletf, bu hususta butun ~ · ~, dünden itı'baren 18,30 a indlrllmiştir. 

te<~kilatına ~ir :_a~im grindererek ~a... b 1 3kşam yapılıyor Bu saatten sonra adliyeye akseden 
. m1k Kemıılın yuzuncfi dotum yıldö - vak'alar ertesi gQnü saat 7 de müd-

nümü için .şimdiden hnzntklar İlk operet san'atUrlarından Cemal deiumu~Diğe verilecektir. 
ı ınncpnı bildirmiştir. Sahir iÇı'n hazırlanan jfibile, bu akşam O Okullarda dünden itibaren tes-
' Namık Kem~ın. ytl.zfineü yıldönü- Şehir Tıyatrosu komedi kısmında ya_ bit olunan' esaslar dairesinde tedrisa
nıü gününde Universite Te her dere- pılacaktır. Jübilcye muharrir Nusret ta sabah saat g da b~lanmış, 15,45 
ecdeki bÜtÜn Okullarda., toplantılar Coşkunun bir konferanslle baŞ_ de nihnyet Terilmiştı"r. . 
yapılarak Namıt Kemalin hayatı, va... h1r •. •- d'.ıı. Maarif Müdürlüiü ecnebl ve ekal-
t 'd }" b {tll ~ • U b-tii }anacak, Şe wyawOSU ve ıt;er O -
an ı ~m ıne oürrlı ı ı sana ' u n pcret san'atkfırlan Cemal Snhirle be- okullarının da ders s.ıatlerini bu 
eserlerınde b :ret, vatanseverlı1c, esasa göre tanzim etmek hus~onda 
mmet için fedakArlık, feragat duygu. raber ~Çardaf• ve ırTarl~kuşuD ope- hazırlıklara ba.şlamıştır. Hfılen ayn 
larını telkin ettiği anlatılacaktır. Bu reUerinı temsil edeeeltlerdır. Alaturka ayrı evkat cetvcli tatbik etmekte o
toplnntılarda Narnıt Kemalin eserle- konseri mUteakıb san'atk&r Na.!lid ve lım bu gibi okullar için yenı bir tip 
rlnden parçalar okunacak ve o hafta arkadaşlan cNuretttn Hoca• kome- me3ai tekli kabul olunacaktır. 
içinde >kuHarda talebeye Narr.ık Ke- disinl oynıyacaklardır. e Arnnudköyile Bebek arasında-
male ve ıeserıerine dair tahrtr 'Ye inşad ) ki, cıımlıbahçe mUştemnAıından is _ 

• vnzif~ ~~üece.tıır. ( "1 l V A T R Q l A H tawiye ald evin mutfak ve kömür -

Sineması 
Y ann matinelıerden itibaren 
COLUMBİA Film Şirketinin 

940 - 41 seneteri için yaptığı 
fra.nsııca sözlü 

KlZlL 
ORMANLAR 

BAKIMI 
~ rollerde: 

• · lük kısmı cnelti gece yaftan ya~ur-
Fiaf mUra~abe komisyonu Şabir Tıya.trosa 1ann tesirile birdenbire çökmüştnr. Şimdiye kadar cörü..mem~ de-

CHARLES BICKFORD n 
JEAN PARKER'in 

Kumarın sebeb olduğu 
kanlı dövüş 

Dün gece, Mercanda, kumar yü
zünden kanlı bir vak·a olmuş, bir 
adam, hıçakla ağır surette yaralan-
mıştır. 

Mercan hanının bir odasında o
turan Şükrü adında biri, evvelki ge
ce; Ha5nn, Cemal, Mehmed, Ah
med ve Salahattİn adianndaki nr
kada,lannı odasına toplıyanı.k znrla 
kumar oynatmnğa ha~lamıştır. 

Gecenin geç saatlerine kadar de
vam eden bu kumar esna~ında, bun
lardan Ahmed isminde biri fazla 
para kaybetmesinden mütee~sir o
larak arkada~larına ltüfret.ni~tir. 
Bu yüzden az sonra kumarbazlar 
arasında ~iddetli bir kavga baış gös
termiş, besi de tekme yumruk bir
birlerine girmişlerdir. 

Bu arada kavgacılardan Cemal 
bıca5;nı eekerek, Ahmedin Üstüne 
atılmıış ve vücudünün müteaddid 
yerlerinden ağır surette yaralamıış
hr. Gürültüye lto an zabıta memur
ları, kavgacılan ayırmışlar, carih 

Sümerbankın siY~h 
kağıdiarı ~ ~ 

S.. b k k d ~ 8.,.3 r umer an ıın çı ·ar ıgı .. (ı 

ğıdların satış yerlerinin çoitfct 
sına karar verilmiştir. E'~lt 1 
nız Sümerbankın koopcra 1

" 

mi,teki depoda yapılan ~~ 
halkın fazla bekledii!i ve k 
min edemediği görülmüştür· r, 

h ~ - d . "b bO cıam a gunun en ıtı aren d 
larm kooperatif ve depo d~ !' 
olmak ii7ere Ankara cad t" 
kütübhan~lerd.. de satılrnfl~ .ı~ 
lastırılmı!ltır. Ka~ıdlar kilosu. 1 

'fr j 
ru~tan satılacnl:tır. Pi\•ad ğı' 
"lliktarda kiiğıd gelm;s ol ıı 
bütün bu satı~ yerlerine. 
depolıın da clnhil olmak 
ton kağYd verilmi"h'" Sat:• 
da avnca Y f"rli Mııllar 
.t,., riıt i•tifarl,. ,.,.ljJ,. .... lcti 

Cemali bıçağile birlikte 
lardır. e<f 

Yarası ağır olan !Ahrrı • 
edilmek üzere Cerrahpaış& 
sine kaldırılmı,tır. 

lsta.,bul Pe ediyesin:len: 
3.12.94.0 sabahından !tibaren ekmegin kilosu on iki kuru~ 

Alfikadarlara ilı\n olunur. 

şeı:,·ş:d• FERAH - ÇEMBERLiTAŞ 
btanbul•un en büyük y matinelerdell 

2 sinemasında arın itibaren ~~ 
• ter d~~' 

Sün(iisüne '*"• sancatına nf~rier kazaAdıran 1\lillı Zıı. ~ 

Çanak ale Geçil~e 
Bestekirı: Sadettin Kaynak • Süpervizör: ~i~~ 

Aynca: Her Z slnt.mada ayni aamanda ı.al'e . teri} 

ı - sıı:~oRLAR PARAMUNT CHar!fJ:;;çi: ___ s --

cAsuS ... AşiKLA~ 
Bubin atq1i ciinlerlnden Dıevaıuno... .&§km kudretinde'll 

nmı._ Miizliin ııeTkiı!ıleıı ba.raretini alan p~ıeset 

Bu 
Perşembe L 

..._ ,a 
Sine ması~ 

Jl)clet' 
K.ürdıt Kindanı... Zincirler aı-ası.nda ınsanlar ..• Ceıhenııe 

Bal~ clrnıem~ orma.n.a doğru. .. Ölfıın-. 1 

MAH!YI~!~!! ~~~i~!o 
CLARK GABLE JEAN CRAWf o 

Mr. M OT , 
Bu Perıembe s A R A y SioeıP'11" 

akşamı 

- ROBERT KOCH [ EMIL JANN.NGS) ~ 
ÖL0ME KARŞI SAV!, 
Beynelmilel f".lmcilik bafta.sınd.'\ birinci mü.ki.fatı kas&DII~eJI 

f"ıl.mi 6 B&rincikinu.n CUMA ~ü maUnelerden ;ııba pJ 

S A"KARY A Sinerııasıfl iki piJ muhtekirtni Tcpelxı.~da dr:un inhldam esnasında ınutfakta bu- recede 'Ye lıareltetll, 1\eyeeanh 

~ın~ ~~~an~W~m~a~:~:·:~~s:~:u:~:~~ro:m:a:ru~=~~~==========~~~~~::·:~:~:t:~~·~======~: adliyeye V9rdi Ak.şam saat 20,30 da. ~~~:;ıa~~~~. kalarak a~ır su - ~ f'ıl~ 
Fiat müraknbc komisyonu, cün BtJLUNlllAZ UŞAK Mari tedavi aıtma alınmıştır. Yarıa ak~am M·u·z·IK AŞK G·u·zELL.iK 

Vali Muavini Ahmed Kımğın riya- E L K ' ve tetinde toplanarak, pil ihtikan yap- Cemal Sahir jübilesi e Hizmctçl olarak çalışt$ evler- • 
.naktnn suçlu iki muhtekiri nd)iye- Bu akşam Şehir tiyatrosu komedi birçok eşya çalan Neriman ismin- Nefi şa.rkılar, barikulide orkestralar, tabii 
y .· ,..,.rmi~tir Jwmında, zengin programla e 18 y~ında bir tız, dfın adliyeye ve- Sinemasında renkli muhteşem sahneler azasıncla 

Bunlar Yenkılmide 29 numara- rilmiştir. Hırsız ~· ~ultana~ed 1 
d t•· ·- C-h· '1 B wl d Zayi - Tramny pasomu kaybeı - inci aulh ceza hfıklllllnın tararile tev-a r.ırıı;or ~ ınyan ı e eyoı7. un a 1 
Moiz lrvaton isminde iki dükkan- tim. Yenf.tJini çıkaracaAımdan eskisi - kif edamifUr. 
cıdır Muhte)drler, e.raklan ile bi,.- tıymeLi yoktur. Di1n limanımıldan Romanyaya 

s o B E s T 
. . . .. 



ta Saııe, rahat, kibar ... İşte bu güzeJ 

r-········· .. ··············· .... ················-~ 
: 
! 

ı ı . . 
ller adın 
b. melidir 
Tırnağınız bir ysre hı?Ja ç:ır 

pmca, kapı Tesaıre arasında sıkı. 
~ınea çok ge9D1eden morarır. o. : 
rada kan birikir dağü ml? Bu lı:an : 
birikmesini önlemek için o tırna~ı • 
derhal buzlu suya daldınnalıdır. 

.... 
Ellerioizde soğuktan veya sı • 

cak ve so~k su iJe çok yıkan • 
maktan hAsıl 'llıın çatlakları ~y. 
le giderebilirsinlz: 

Aqamlan yntarken çaUak yer. 
lere bol gllserın sürünfiz ve içir _ 
rnek için ha.fi! hafil oğu~turunuz. 

* Yünlüleri yıkadıktan sonra ca-
buk kurusun diye soba, kalorirer 
vesaire yakınına asmayınız, ku _ 
maş büzülür. 

Örgi.ıleri de yıkayınca sıkıp ns.. 
mayınız. Sulu '3Ulu temiz bir yere 
yayınız. Sıkırtak orgu eşynııın 

şeklini bir daha diizclmemek üzere 
bozar. 

* Camlannızın çabuk temizten • 
mesini ve çok parlamasını istiyor. 
snnız bez yerine ı;azete kfı~ıdı 
kullanınız. Önce blr gauıte par _ 
çasını ıslatır, yumak halinde sı _ 
kar, kaba klri nlırsınız. Sonra ge. 
ne bir gazete tnbakasile fakat bu 
sefer sadece katııyıırak ve hemen 
kuru denecek kadar az nemli iken 
par la tırsınız. • 

\ : ··············································-" 
Yemek bahsi: 

Spor 
man to 

Tarihten 
sayfalar 

Ağır, fakat yerinde 
bir ceza 

Hicri ı ı 7 3 yılında idi. Bazı me· 
ıoelelerin görüşülmesi için .devlet er
kanı Enderunu hümayunda bir top· 
lantıya çağırıldı. Bu toplantıyı ha
ber alan bedestcn etrafındaki ku • 
yumculardnn birkaç kişi ki vak·anÜ· 
vis. Vasıf Efendi bunla'ra <~birkaç 
haın» sıfatını verir, o gün sandık
lannı süratle bedestene naklettiler. 
Halk heyecana düştü, fınn1ara hü • 
cum etti. ekmekler yağma olundu. 
Türlü türlü korkunç hava~isler uv
duruldu. Bunun üzerine hükum~t. 
§ehirde panik uyandıran bu kuyum
culardan ikisini derhal tevkif ve ku
yumcular içinde, Sandal Bedesteni 
yan•n'l8 asarak idam etti. 

Ağ r, fakat yerinde bir 
c2za daha 

Gene 1 f 7 3 yılında idi: Dona n -
mayi hümayun kalyonlanndan Kap
tane knlyonu İstarıköy önünde de -
mirli iken kaptan ve ba:ıı zabitler 
Cuma namazını eda etmek ÜZC'"re ka
Tava çıktılar. Onlar karada iken ge-
l""'ide bulunan ıo•irler, neferlere sal
dırıp sayıca çok az olan bahriye ne· 
ferlerini kılıçtan geçirdiler, cok id
detle t-~en rüzgardan da istifadt- e
derek yelken açıp engine açıldılar. 
Bu cür' etkiirane ka mn gören kaptan 
oaşa ile Kaptane bey hemen diğer 
bir ıremiye binerek nlarga oluncıya 
hdar kalyon da göıden kayboldu. 
Bunun üzerine vak'a fstanbula bjldi
rildi. Kaptan pa•a ile Kantane bey, 
l!'emiyi pt!k az bahriye neferi ile bı
rakıp seferber iken camiye ~itmek 
bahanf"s1le devlet ~refine leke ge-
~i.-.diklf"rindıon i('!Flma mahkum ol

dular ve elerhal fstanköyde boyun
lArı ,.,,nıldu. 

1 rHadiaeier Kor,...oda j 
Boşanma s b ebi 

Ga:ıetede olcudum: 1 
Kadın, kocası ctleyhine boşanma 

davası açmış. Mahkemede halcim 
kadına sonnu~: 

-Hayır! 

- Kocandan niçin boşarımak 
istiyorsun) 

Kadın cevnb vermiş: 
- Kocam gazete okuyor da ..• 
İnsanın hayretini mucib oluyor 

değil mi? 
Hele bir de erkeği dinleyelim .•. 
Hakim ona da lonnu1: 
-Ya sen ne dersin~ 
O da cevab vermiş: 
- Ben okumayı severim. f:im -

den çıkıp evime geldiğim zaman 
gazetemi aç•p biraz okurum. Ka • 
nm bu halimden ,ikayetcidir. Çün-
kü o benim gazete okuduğum kısa 
z~man<;fa da gene konupmamızı, ya
nı dedıkodu yapmamızı ister. 

Erkeği dinledikten sonra insantn 
hayreti zail oluyor. Bundan tabii 
ne oll'lbilir kil Bir kadını ynnm sa
at, hatta beş dakika dedikodu yap
maktan altkoymak o kadının isyan 
etmesi için kafi bir sebebdir. ... 

Gazetelerin niçin az sahldığını 
şimdi anlıvorum. 

- Kc:x=am gazete okuyor, bo -
şanmak ısterim. 

lddiasile mAhkemeye müracaat 
etmemi .. lcadınlıınn kocftlan gazete 
okumuyorlar demektir. ... 

Su tarzda konUŞmalara phid 0 • 
lacağız: 

- Necla kocasından ayrılacak -
mı ş. 

-Kendi mi söyledi~ 

- Nereden aniadın? 
- Kocasını gördüm, 

gazete evine gidiyordu. 

Bana: * 
- Ne iş görürsün~ 
Diye sordular .•. 
- Gazeteciyim. 
Diyecek oldum. Fakat biıdenbi 

re toparlandım: 
- Hiç, dedim, i~siz güçsüz ta 

kımındanım. 
Çünkü gazeetciyim, dediğim za: 

man yüzüme aksi alı: si bakıp: 
- Seni ev hark düşmanı set' 

senin gibiler yüzünden herkes aya 
linden aynlıyor. 

Demelerinden korkmu~tum. ... 
Eviı-necek erkeği methederlerdi 
- kkisi, kumarı yoktur ... 
Bundan böyle methederken b 

ilave yapacaklar: 
- İçki~i kumarı yoktur, kat'iye 

gazete okumaz. 

* Kocası gazete okuduğu ic;.in bo 
oıııınmak talebinde bulunan kadınlı 
nn sayısı artacak, ve mahk .. mclc 
bunların bocıanmalnrına karar ven 
cek olursa çok gaı-ib havndi!ler < 
kuyacağız.. işte bir misal: 

uSon günlerde ho-anmnl r:n ar 
tığı görülmektedir. Bu huBUsta 0\V\ 

katlar nezdinde yaptığımız n k 
bize gazete eahşlannın artmı ol 
ma•mm bo!lanmaların dn at tnıa!l'lı1 
sebebiyet verdiğini öğretrniştir. Ve 
saire •.. Vesaire ... ıı 

r:J .. ,"'et .J.Iu.liwi 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? =:J 
,/~oran üç barıı: vastı ... Yaş me _ DUğUn Jlhnisi to 

e.s· r~.Jl spor man modası girnden cü. 
~ ı ancak renginde • bilhassa için. Koyun etinden kemikli, iri ve mun-

K~hvehanelere dair 
eıı . . •- 1 ne umumileşiyor. Bl!hassa genç kız-

t g Yılecek jilenın rengındc • nıev- ' .... zam parça ar ahnız. Bol su ile ten_ 
llhahs olabilır. ccrede kaynatınız. I{öpük toplandık- l ı~.r ~ genç kadınlar arasında ... Her 
Lfod ı . ça süzgeçle çıkarınız Sonra plşen gunkti hayatımıza, dışarıdaki çalış -

t e dek! Jile kırmızı uzcrıne be- · b · tl · . 
~ ben etleri kcvgire alıp süzülmeye bırakı- ma rnec urıye erille pek uyan, bır SO-

tıı ekli kreptcn yapılm!.§tır. Kır- kak tıyaretı bakımmdan cidden pek 
~ ıleriiyen Y""lar ·ç· fazl - nız. Yo~urda bulıyarnk sade yn~da . 

.... ı ın a goz a- boşa giden bu mantoların sevilen bir 
bır renk sayıl:ıba· 0 kıznrtınız. Tencereye sıralııyın~. Hal-

ıı-~ep. ır. nun yerıne k halka . ik d ğ ğ moda halini alması ne isabet .. 
t " mavi, açık yeşa ve nisbeten az a ıncec; 0 ra~ so anı 
~~e · ıo;d k rtı tl · ·· 1 Modeldekinin b~kalarına benze _ lıı Çarpan herhangi güzel bir renk aynı yae. a ıza P e erı.n uzer ne 
ıhab d bu yağla birlikte döküı:ıü~. Et suyae miyen tarafian güzelligini arttırıyor. 

~~. e ilebı'ir. Fakat herhalde be- . . 1 b. 
"~• b k beraber bır ikı çubuk tarçın dört ta- Uç arı ırer rever gibi devrilen raltlful 

ır um~ı tercih etmelidir. ne karanfil n11. d. · ııa'f·r tA•te k ll , 'ta ~ _ .. ve e ınız. ı a~ o arue bu reverieri andıran orijinal 
luallrYyorun rengi siyahtır. lnce yün. pek az suyu .k.nlmcaya kadar pişlri _ kol kıl;;lnklan mantonun en yeni ta-
~m bu mevsim içindir. niZ. rafinrıdır. 

Garetelerde, mckteb çocuklan • 
mızdan bazılarının, her halde baba 
ve ağabey otoritesinden ml'lhrum 
bazı çocuklann mektebe ırider-ıok 
VC'"rde. kahvehanelerde, muhakkak 
ki sefil ve perişan, vakit geçirdik -
lerini, bu v,ibi hadiselere karşı da 
tedbirler alındığını okuyoruz. 

Aerodinamik tren!er Ehliler vahşileşir rri ? 
Afrikada 

Linlu denilen 
bir nevi vah· 
ei hayvan var 
dır. Bu hay -
van koyunla -
ra musaiiRt -
tır. Süriilere 
yaklaşıp ko - ......:~--

yunlan kapar. Avı güçtür. Bunu 
için Afrika avcılan l..ink.a avına çol 
meraklıdır lar. 

Şimdi vah§i olan bu hnyvnn es 

Elişi uataB taB1m1 

Bıonce, geçmiş asırların bütiin 
vak·anüvislerinin kaydettiğ-i veçhile, 
kahveye giden çocuklarla ~eğil, 
«kahvehıme» denilen ve sayısı en 
ufak bir kövümiizde onu bulan mi!!
ı..·nler tekhlı-rile uina~RlıdıT. Bi
lai"tisna, bütün va k• anüvislerimiz 
ltahvehanel~rden bahsederleriten 
~tbir fıskı fücur yatıı~n havamn 
vermi•lı-Tdir: i~te binbir kayıddan 
bir örnek: 

((Incir köviindıo TRhi-r ağa mpr:fe
tile bina ollınan kahvt-hane Te diik. 
kanlarda erbabı leh,•ü haTa, fııılcı 
fücura inhimak ve irtikftbı meaai ile 
ı:ıı-l'dei ııeriati çikicak evl~dikl .. ri 
i'3itildiVinden o mAlrole edebsizleri 
m,.n.,tmek idn o kahv~hlln~ \rı• flill.-
kRnlllT1n .,ı-.l.,A~ f!mredildin. Va
aıf tRnfii. 1 J 77 Vllkı!vii). 

Aerodinamik bir trenin 150 
yolcu nakletmek için sarfettiği lcuv

vei muharrike, ayni mesafeyi ka -
tetmek için bir otomobilin ~arfet -
tiği kuvvei muharrikeden fazla de· 
ğildir. 

ki Mısırlılar devrinde köpek 
ehli bir hayvnnmış, evlerde besle 
ni rm iş. .......................... __ .... _ .................... -....................... __ ................. . 

R~d Ekn-m 

Muhtac asker aileleri için 
rnaaş'ardan tev.ldfat başladr 

Aylık kazancı yüz lirayı geçen 
memurların maaşlarından asker ai· 
Jelerine yardım parasının keailme,si.. 
ne dünden itibaren batlanmışttr. 
Asker ailelerine ilk yardım için Be-

Ankarada Ş. Ç. A. ya: 1 düşünmü~tür, ne şerait dahilinde c 
Ne diye konu~asınız ••. Eğer onun ltızia evieniyor). Onları b ilm k ve 

n!yeti sizinle evl~nmekse, sizi aile- öyle hüküm vermek lazım. S. be
aızden ıster... KonU!IUrsanız, ko - ni m bugünlerde Edirnede C. E. ru· 
nuşma-nız bu kadarla kalsın: muzuna verdigım·· cevabı d b k 

B ·ı 1 k.. a ır e-- enım e ev enme ıstıyorsa - re oku. 
nız, beni ailemden isteyiniz; deyi -
niz... Lin fazla uzatmıya lüzum * .Alqeh.irde bayan Z. 

lediye bütçesinden avans olarak ay- * 
rılan 40 bin iira hakkındaki Şehir 

yoktur. 
Dü~ünmeden bir karar -ıermeyi 

niz. Aileni:ıin dedikleri doğ.-u ola 
Medisi kararı tasdik olunmak iize· Ankaradan bir genç kıza: 
re dün Belediye hesab işleri müdü· Saadet aervctle elde edilmez, bu 
rü tarafından Ankaraya götürül- doğru kızım. Fak ir bir kı:ı 7en~in 
mü~tür. bir erkekle evlenir m es' u d olurlar. 

Heııab i~leri müdürü bugün Ve- Bu da doğru kızım. Fakir bir kızın 
kaletin kararını telefonla lsıanbula zengin bir erkeğe varmak ınıretile 

b... 1\l)lil k bildirecek ve tevziat işine aid for. fakir halinden kurtulup refaha ka-
(~ ~ yata takımı, açık ma'Vi ve pembe btlar, kaşlann renginde geniş bir kenıın .tlu kenann iç maliteler hemen b:tirilerek yann vu§ması, herkesin hoşuna gidecek 

bileceği gibi yanlı~ da olab:lir. Si7 
ltendi saadctinizi alakadar eel ecek 
bir meselede kendiniz karar verebi. 
lecek yaşıasınız. Bana kalırsa doğru 
düşünen sizsiniz. fakat doğru dü • 
şündüğünüze ailenizi de ikna eder 
aeniz daha doğyu hareket 

'ıla •w zak. keeihnittir. DıJ tarafı düz ve yüzüne katlanmıı,tır. Kuşlar!a, lcenann örtliye bitistiği diki, a~ker ailelerine tediyata ba~lana- bir fCY··· Fakat ~u var ki kızım: 
' igneaı), dallar fantezi diki~tir. Yaahğın lötelerinden birine yalnız bir ku, koymak kafidir. c:aktır. Fakir kızı alacak zengin ~:kek ne TEYZE 

olursunuz. 

~p~~anın ~~~nı: 20 ==========================================~~~~~========================================~=== 
Mediha hannn korku ve telnşla fendi, bu tabancanın iki gün evvel mimiyetle bağinnmış olan bir dost .•• ve bu kararını çok sert bir lisanla 

A~lllo 
Oynonmoz! 

l ......_ Nakleden: Muaz~ Tah•in Beritand 
~~~ ~~b.vkerecelmiı gibi bitkin - Halide hanım onun hastayı 
~· ır aç aaat kaldıktan .an· ziyaret etmesine kat'iyen izin ver • 
......_ ~ &a.yıklamağa bqladı. miyor. 

\' N llneai ne yapıyor~ - Kaza hallında ne hitiyOT ~ 
d, b ekl'a.paın} Oğlunun bq u • Ona facia .... nasıl anlattıll:lz} 

'1 ~ liyor. r 
l~v",!lı lı:ad111 bu ıztıraba na- - Sizin bana anlattığıcuz gibi. 

lt'- ~ l)ıuJ etti} - Tetekkfu ederim doktor. 
~~ bı:ddi bakımdan Ievkalade - Bana teşekkür etm~yiniz ha-
\t.tıı'ıı ?tetanet ve kuvvetle fa - ntm efendi çünkü Selim bey •Ylk -

"1 e\'ıyat bakımından pek iyi lamam esnasında bütün sahneyi bi. 
l lt ze öğretti. Darm.adan: «Tetiği çek· 
" 'lııkt \) t~i ır.ı '·ıırJ Ne iıkenceli s3at- mel» deyip duruyor. 
~) ~~ehceği:zl Ncarini bekliyor - Bir hastaDHı aöz.lerinin kıy • 

Ilataneye ~rötürebilir mi· meti olamaz. Ölüm halinde ve sa-
ı.. yıklama emasında aöylenen kelime-
:..._hr. lere ehemmiyet verilemez. 

Ncıerin ra- - Halide haıum aiziD dil-

doktora baktı: alınmıt olduğunu kimseye söyleme- Anlıyor musunuz~ ve birdenbire Nesrine bildirdi. O -
- O halde .•• Ne zannediyor) menizi tavsiye edeceğim. Ak~mdanberi sinirleri bir yay nun nişanlısını ne kadar sevdığini 

Ne düşünüyor? - Niçin~ Hakikat budur. gibi gerilmiş olan Mediha Hanı.m, bilemezsiniz. Harice n kimseye his-
- Oğlunun nişanlısından ayrıl - - Benden başka birisi bundan doktorun bu sözlerile sarsıldı. göz • lerini belü etmerneğe dikkat (."ttiği 

mağa karar verdiğini biliyormuı. bir suikasd kokusu alır, vak'anın f'V· leri doldu. Bir dakikalık bir zafiyet halde ben bunu çok iyi anlıyordum. 
Bana fazla izahat vermeden Sdim velceden tasarlanmı~ olduğu şüp - Selimin hiç beklemediği bir ırada 
beye izdivacının bir müddet tehi - hesine dü~er. geçirdi. Bu bir itiraftı. Fakat dişle - ve düğüne birkaç gün kala. ~('!ip bu 

rin tııkarak göz yaşlannı dağıttı ve k rini taVlıiye etmiş olduğunu söyle - Bu cevab Mdiha Hanımı fevka- ararını bildirmesi yavrucağıını bir-
di ... Nişanlısil e aralannda geçen Iade telii~a dü~ürdH . büyük bir metanetle doktorun yü - derıLi re pek şa§ırttı, müvozr-nesına 
bir muhavere esnasında, her zaman - Ne dt"mek istedi;>irıizi aı•la - :ıüne baktı. kaybetti, ümidsi:ıliğe kapıldı ve ken 
hiddetine mağlub olan ve hareka - mıyorum . Ben Lu cins tabaneayı ye- - Hakkınız var doktor, sizin SI'.- disini öldürmek istedi. Onun taban
tını kontrol etmeyen Nesrinin öfke ni görmüstüm. na!ıl i led iğine bak- mimiyetinizin ne kadar büvük ol • cayı alıp göğsüne dayadığını gören 
lle tabancasına sanhp Selimin Üze- mak istedim, zannedivordum ki... duğunu unııtarak sızı aldatmağa Selim bir çılgın gibi atılorAk koluna 
rine atet etmiş olduğuna hülcme - - B'liyonım hanımefendi, bu kalkışmak biiyük bir knbahat, affe-- yakaladı amma maalesef kurşun 
diyor. hikayeyi bana evvelce nakletmi•ti- dilmez bir kabahat ; fakat dostluğu· kendisine isabet etti. O Nrada ben 

- Yalan, alçakça uydurulmut nız. nuza güvenerek beni mazur görme· salonda bulunuyordum. Aradaki 
bir yalani Müthi~ bir iftira! - Buna inanmıvor musunuz? nizi rica edeceğim. İşte vak·nyı ~i:ıe kapı ;çık olduğundan her şevi i~t-

- Ben de bunun böyle olduğu .. - Havır e-fendim. tim, amma Nearinin tabancavı aldı-
na eminim hanımefendi, fakat bu - Deme· ki siz de kızımın bir olduğu gibi anlatıyorum, beni din- ğını görmediğim için müdahale e • 
iftiranın yalan olduğunu isbat et - mücrim oldu~ıınu 7Bnnl"flivor .. ıt"lUZ. ledikten !Onra ne ruretle h='reket et· demedim. f.t'as~n bütün bu !'lon snh
mek lnzım. Tabanca patladığı ın - - H""n heniiz hiç l+ "ey hilmi- mekıiğim lazım geldit:;>lni söyler, ha- ne bir saniyelik bir :zoarnan 7arfında 
man siz ni:anLlann yanında mı idi- YO" ve hakikılti sizin bana ııö, live- na bir yol gösterirsiniz. Bu müthi~ geçti. 
niz? ccoğinizi iimid ederek tabırla bekli- dakikalarda pek yalnız olduğumu ·- Demek kazaya Nesrinin 

- Fakat doktor, size kaTayı be- yorum. Yanınızda bu dakikada bir gÖTüyorsunuz. çı}gınlık buhranı sebebiyet vermit. 
nim yapbğımı söylemi~tim. İki gün doktor de-ğil , bir dost vardır ha - Dün sabah iki nişanlının arasında Böyle bir şey oldun·unu aşağı yukan 
evvel ah nan tabaneayı muayene et- nmıefcondi, merhum zevdnizin en bir münalta•a oldu, biraz kavge !aş- tahmin etrni~tim. F ~lakete bakın Id 
mek istedim, kuiJUn fırladı. yakın arkadaıoı ve srerek ·ze. !lı-Tek- tılar birbirlerine darıldılar. Dün ge-- Halide Hanım buna hiç bir zamaa 



6 Sayfa -

ed e 
Hava taarruzlarına 
karşı 2 korunma 
tecrübesi yapıldı 

Edirne (Hususl) - Buglln şehri -
mizde biri saat 11.10 dan 12.05 e, di
~erı saat 19 dan 20 ye kadar devam 
et.mek üıere hava taarruzlarına kar 
11 ıki koruma tecrübes.l yapılmlftır. 

Ö{;leden evvel yapılan denemede 
canavar düdü~ü ile verilen alarmı 
muteakib resml dairelerde çalışa.n 

memurlar işlerini. okullardaki talebe
ler dersler&nı bırakarak derh ı bu -
lundukları binalann alt katına in
mişler, Qar~ıdaki bütün dtlkkfı..nlnr 
kapanmış ve yollardaki halk tayin 
edilmiş olan en yakın sıjtınaklara 11-
tiea etmt.,tir. 

Tecrübe esnosında pasi! ıcorunma 

ekıp eri1e itfaiye vazife görmüş ve be.. 
ledıye önünde çıktırılan bir yangın 
derh.ıl söndürillmü.ştür. 
Alarmın bittiği gene canavar düdü

ğü ıle halka nan edilm!.ş ve bu 
sure le tabıi hayat tekrar b:ışi~tır. 

B•ı ak~am saat 19 da başlıyan ve 
s:ı.:ı.t 20 ye kadar devam eden lo!ilkl&
rın sondürülme.si tecrübesi yapılmı.OJ 

tır. Her iki tecrübe de muvaffaklyetle 
net ı:elenmiştlr. 

Işık söndürme IJU'Cburiyet.i 
Dab ll tcnviratın, umumi ~ıkların 

söndürülme ve karartılmasına dair 
olan nizamnamenin tctblkatına Pazar 
aqamından itibaren başlandı. Diln 
akşamdan itı1>aren caddelerde yalnız 
maskell l~mbalar yakılmakta ve hu
.susi tenvirat tamamile ka.ra.rtılmJt 

bulunmaktadır. Zaıbıtaco. muntazam 
bır kontrol yapılmaktadır. 

GencraJ Dirildn tottbjtc.rt 
On güne yabn bir zamandanberi 

böl~e dahilinde tetkik ve teftit aeya.. 
hatında bulunan U. Milretti~lz Ge
ner~l K. Dirik'in dün tehrimize avdei 
ettiğıni bilcllinıiştim. 

General Dirik bu seyahatlerinde 
bUhıuısa, Trakyada bir müddettenberi 
devam etmekte olan hummalı yol Ln
taatı faaliyetlle meşgul olarak tetkik 
ve teftişlerde bulunmuşlar ve aUka
darhıra direktiner vermişlerdir. 

Olürken K1z1laya parasım 
vasiyat eden köylü 

Karaman (Hutuai) - Karama
run Kızılkaya nahiyesine bağlı Do -
rayda köyünden Mustafa oğlu Mua
tafa arttırdığı 100 lirayı vefat edor
ken makbuz mukabilinde Kızılay 
kurumu Karaıman tubesine vuiyet 
etmiştir. 

Karamanda ukerleıimi:ae 
kıtlık hediye 

K hraman askerlerimize kıtlık 
hediye hazırlanmuı için Kızılay ku
rumunun başladığı faaliyet günden 
güne bızlanmaktadır. Hediyelerin 
toplanması hususunda harekete ge
çen komiteler iki gün içinde hepsi 
yün olmak üzere 2.000 parçaya ya
kın muhtelifilcina eşya ve pamuklu 
çamaşır, diktirilmek üzere de ayn
ca bir miktar para toplamı~ar ve 
K17.1lay ~ubeııine teslim etmişlerdir. 

İstanyon caddesi beton olarak 
yapılıyor 

Şehrimiz yazın tozdan 'lı:ıtın ça -
murdnn ıeçilmiyen iatneyon caddesi 
yeniden beton ve asri bir şekilde 
yuptmlmıya batlanmı~ttr. Havaların 
mü~aadeııizliği mesaive mMıi olu -
yor a dıı işçilerimiz hiç. durmad.n 
çalı!lmalcta ve bu yolun kısa bir za -
manda ikmaline gayret etmekted:iı-
ler. 

• 
Kanrlırah b;r titccar Hava 
Kl•rumuna 450 lira verdi 
İzmit ( Huauai ) - K.ndırada 

tüccnrdan Hurşid Güne,, Türk Ha
va Kıırumuna -450 lira teberrü et
mi tir. 

SON POSTA 

!Yuk rı An dolun gttzeıı 
b· as s : Os m cık 
Osmancık cümhuriyetle beraber sürat1e 

inkişaf etmiş, yeni bir çehre almıştır 

o~ meıhur köprüsünden bir görünüı 
Gümi.i.§hacıköy muhabirimiz ya-, zam bir elek.trik .antralı kurulmak 

zı.yor: Çonımun kazaaı olan O. - için yapılan etüdler hayli ilerlemiş, 
m&ncı.lı:: yol uğrağı olmadığı için: bütün ihtiyaca kafi gelecek bir dis
Bağdad yohı ehcmmiyetini kaybet- panser inp olunmuo. muhitin pa -
ti.ğindenberi yavaş, yavaş unutul - muk ziraatine elverişli olduğu na -
muş, kaza merkezi abideleri, kita- zan dikkate alınarak lazım gelen 
lerile bir efsaneler diyan haline gel- yardımlar yapılmış, bir pamuk te
mitti. mizlerne istasyonu kurulmuş, rnek -

Cümhuriyetimiz.in feyizli hamle - teb ihtiyaçları azami derecede dü -
leri, Kızılırmak üzerinde 'tabiatin §Ünülmü~ ve tatmin edilmiştir. 
her türlü zenginlik membalannı göğ F enni pamuk istihsali bır teCTübe 
.ünde toplamış olan Üiomancığa da devresi geçirmekte olmasına rağ -
yeni biT sima, canlı bir faaliyet ve men ilk sene beş bin, ikinci sene on 
hayatiyet bahşetmiştir. Yakın ve u- bin ve bu yıl da otuz bin kilo saf 
zak inkişaflar gözönünde bulundu- pamuk elde edilmi~tir. Pirinç mah
rolarak kazanm bir halihazır ve bir lsulü ise bu yıl memlekete -köyler 
de müstakbel imar planı, haritası dahil- yanm milyon liraya yakın bir 
yapbnlmış, nehrin üzerinde muaz - para getirecektir. 

a a a ziraı aaliyet 
Bu yıl zahire ve buğday mahsulü bereketli, 
fiatları da yüksektir, diğer hububat tütün ve 

pirinç mahsuliine de ehemmiyct veriliyor 

leri] 
A.danada 

Vali birçok kazaları 
teftiş ederek 

döndü 

1 
16 ikinciteşri tarih · 

il ece iz kaza a ıar 
Adana (Hu.su.sl> - Adana valisi Fa-

ik Üstün Kozan, 5aimbcyJi Feke, Ka- 16 İkinciteşrin tarihli bilmccemiz -ı1247 numaralı Haldwı Gedik, J{tı~ 
raisah kazalarmı te!ti.Şe c;;:ıkmıştır. de kazananlan aşağıya yazıyoruz. iS- seri Ahmedpaşa okulu 2 nci sınıf p.. 
Jandarma kumandanı ve Beden Ter- tan.buld.a bulunan Oıkuyuru..anmızm lebesi 280 numaralı Metin onven, ı 
biyesi Müdürü de valiye retakat et - Pa.zartesl, Perşembe günleri ökleden tanbul Tophane örtmealtı sokdl 
mekt.edir. Bu ter~ esnasında kazalar- sonra bediyelerini bizzat tdar6hane - numarada Fcriha Temızsoy. 
da gençlik teşkilAtı da kurulacaktır. mizden alınaJan Hizımdır. Taşra oku- K k 1 b n 

Milli Saz gecesi yucularunızın bediyeleri posta U~ ad- (S 
0 

pu ~ :at u h) 
Tarsus Halkevi bir Milli Saz gecesi res. c:ine gönderilir. • ~n os a a ıra 

3 
V w 

tertib etmi.Ştir. Gece çok parlak ol _ B" ş· 1 lb"· .. İstanbul IstiklfU lisesi sınıf. - ııbııl 
muştur. ır Lr ~y a umu lebesinden Hayri Taşdemir, :rstıı 4 
Adana bölgesi beden terbiyesi faaliyeti Konya laz tatbıkat okulu sını! 4 de Emirgfın orta okulu sını! 2 de .~~ı:ı 

Bed T b -ı 1785 .numba .. raüklı. ErMdoğan.k h Gürel, İstnnbııl kız l'"Ası tnle.bes~.,ııl en er iyesi Adana bo gesinin ...,., ı,.. 
yıllık !aaliyet raporunu Genel Direk- Ii' uy aro en atıra 1060 nurnanılı Muzaffer, ~ deı:ı 
törlük tasdik etmiş ve gösterilen ıne. defteri Kandilli kız llsesi sınıf 3 tnlebesın 
saiyi takdirle kıırşılamıştrr. İsumbul Yerebatan K. B. Uııyrünnisa Özden. 

Şehir otobüs servisleri Muhtıra defteri Yuvarlak dünya ka!~ınttısf 
Adanadaki şehir otobüs servislerı <Son Posta batıralı) (Son Posta hatıralll • 

geni.Şletllmiştlr. Ayni zamanda Uç ta- ~ursunbe! ~almüdürü kızı Bedi:ı. İstanbul 44 üncU ilk okul taıe?e~ı 
ne daha zarif otobüs getirtllmiştir. Gü!v4end, Es2k20ışehır Millll ZS~~er odkıılu sı- sinden 425 Ülker, İ.ı;tıınbul ıtinıılcı b"' 

Ceyhan Parti l\lüfettişi nı e numara ı uvey a, An - okul 3-B de 283 Nurb:ın, istanb ıl-
Parti Müfettişi Prof Ha.~an Reşld kara Cebeci caddesi 31 nurnarada Su- rlnci ilk okul sını! 5-B de Metin 

Tankut Ceyhan kaznln.rındnkl parti hal Çetinkol. yan. 
teşkiH\tını teft!şe baqlamuıtır. Mürekkebli kalem 

A.'kerlerirnize kış)ık hediye (Son Posta hatır:ıh) 
Adana Klübii hudueldaki askerle Ernurum li.sesi sınıf 5-B de 1150 nu-

rimize ~ hadiyesi hazırlamak için maralı Fethi, Adıyaman hususi mu-
büyük bir süvare tertih etmiştir. hasebe tahsil müfettişi AH'ıeddin kızı 

Kazım DMk'in teftişleri Sevim, İstanbul kız lLsesi. talebesin -

Boya kalemi 5 d' 
Ankara İltekin ilk okulu sınıf 'fO • 

858 numaralı Fehiman T\irltcr. ııı': 
kat orta okul sınıf 2-B ae Gl nııs: f 
rah SaUıhattin, Eskişehir nse n~t~ 
1-D da 1272 numaralı Ferid "Y On gündenberi Trakya bölgesince den 381 numaralı Güzin, Istanbul kız 

devir ve teftişde bulunmakta olan U- muallim meslek mektebl sını! 2-D de Albüm 
mumt Mü!etti.Ş General K. Dirik ak • 325 Nimet. (Son Posta hatıralı) 9 ıııY şam Edirneye dönmüşlerdir. Kurıun dolma kalem Ankara Cebeci Soysal sokn~ 1 jıı6-

l\ıaarif Miişavfrinin tef~leri <Son Poı;ta hatıralı) marada Hacer, İzmir Karantı~ıı ı e• 
Teklrd$ Maarif i.Şlerlnl ve bu a • İstanbul Piyerloti cadde.si 2/ nü ilk okulu s~ır 4 de 462 seviJ1l sı~1 

rada orta okulu ve Uk okulları terti~ 34 apartırnan özden Biner, men, Samsun IstıklOJ ilk okulu 
ettikten .!l<>nra kazıımıza gelen Trakya Erzincan maarif müdürü Hüsnü 5 de 273 Nihad. 
Um~m Müfettişlilti Manrif Müşavirl oğlu Dündar, İstanbul· kıs li _ Ayna 
Fakır Erdem buradaki teftişlerini de se.cıi talebesinden 1443 numaralı Tür- (Son Posta hatır.ılı> d' 
bltirer~k Edirneye avdet etmıştır. kan, İstanbul Bakırköy erkek orta o- İstanbul ikinci ilk okul sınıf S-~r~ 

Edırne mektnbetL<;n İçpa.rtaya kulu .sını! 2-A da All Erdem. 131 Berna İ.ı;tanbul Ye~ilkÖY 'l1 !V • 
. . tayin edildi Dit fırçası sokak 4.2 ~umarada Melahat öz! 

.varıyetı~ıZ mektubcu.su Sadettin (Son Posta batıralı) 
Sönmez L<;parta mektubculuğuna ta- inegöl Yenice mahallesi Kasane - çın. Kitab . o~· 
yin edUmiş ve emri gelmiştir. Muma- fendi cadde.c;i 50 nurnarada Nurnan Bur.ia İb. h. mahaııe.sı !Y 
Ueyh bir kaç güne kadar yeni vazıfe.. Suba~ı. Tarsus orta okul sınıf 3.B de d dd ıla 3ımpnşa d .Abidin• ;9, 
sı b~ına gidecektir • ere ca es numara a de ı 

K 
· 453 numaralı Yakub, Istanbul erkek dapazarı orta okul sınıf 3.C ~:v 

alınlerde haJ.ka konferanslar ı· · tal b · d 19~0 al s lJ' A 
B ı.sesı e esın en "% nurnar ı n_ Hadiye Malkara Yenimahalle oJir 

u aqam otuz kadar mualllm ta- ra ' . J{ d~ 
rafından bütün Adanadaki kahveh&- . • sokak 49 nurnarada Medıh:ı:uıf S 
ne ve gazinolarda halka konferanslar ~ı• .m~cu:ıu .ıl~ıtalanı Kurtuluş okulu s. 
verilmiftir. Erzurum lisesı bırincı devre 3-C de Gülderen. __.,/ 

Mamure ile Osmaniye BOYOK FEN ADAMLARI 
KMlta (Husust> - KAhta cenub yüksekcedir. Bununla beraber kiloda arasırıda feCi b:r tren (Baştarafı 2 nci sayfadal lerine dair birçok yazılar yazdi· ~ 

do~unun bir zahire anbarıdır. Civnr 2,5 - S kuruşu aşmamaktadır. Arpa k 'd olmıyan bir adamın b5yle bir t.e~histe Hastalı~ın ilahlar taratınd~~ g61Y 
vil~yet ve kaznlara bUhıuısa bu~day- ise da.ha müsaid.dir. Kazada yulaf ek.J- azaSJ 0. U b~unması hayrete şayan dı.>ğll midir?. haliyi cezalandırmak matsıı~ıl ;ııı~' 
lan pek nefis olan pirinci, hattil tü- mi bilinmemekte, fa.<ıulye gibi mah - Adana <Hus l> M .1 Os- Ipokratın teşhis temeli şu dört e. derildi~i nazarlyesini tamanııle 11~;.ı:ı 
tünU gönderllir. Pirincin kilosu top - suller geniş ölçüde istihsal olunma - maniye ara.'ı ~ .~ ::u~ure ~ b. sas unsura dayanıy.ordu: Kan, bal- hele mukaddes hastalık diye "rJll;tl 
tan alıcılarda 12,5, perakende 15-17.5 maktadır. Yalnız yultH ziraatini ta - hAdise olmuşt ~er; let ç~ :;:ııs:n. ır sam, sarı sa!ra, kara satra .. sıhhatte sıır'aya, iliibi bir vası! koııd~ııl1' 
k~ur. İstihlft.k paıarlarında 35-45 nıtmakla Kfıhta hem yeni bir ziraat de bir genç bi~ f.s· ~t ft~.ı k t d ın- olan bir insanda bu dört uıısur mü - tamamlle reddetti. Bütün ıııı.s~u;ı•"' 
kuruşa sa.tııınaktadır. sahasına kavuşacak ve hem de halk madan ntJam•: a k.anr L_ a ar ur- nasib mikdar<la birbirine kaq,ırdı. rın kaynaklarını tnbiatten al,.. so • 

yıU ... ı· · · rtı kt ... ... ve a ~ı parça - Aks. ta'"d. d ~--t lık b ·· t · di ""11"• oııl K~hta.da teşltilfıtıandırıldı!;ı takdir- ı .. ge ırın ı a ıraca ır. lanarak ölmüştür. Hadise mahalline ı .. ır e • ....., a ~ş go.;ı erır ·ı nı, bu ka~nakların d~, sıc .. "oıdııJıl 
de pirin~ mahsulünün daha ziyade in- Kazada mercime~. nohud da faz _ ~maniye müddeiumumi muavini. O devir~erde, Mısır ve d~~er 3erlerde A"ukluk, rüzgar ve gun~ ~ 
~r edecefi şüphesizdir. Yalnız bu. Inea ekilir. Tanelerı ı.~lıih etmek 1 - doktor, jandarma kumandanı gitmi.Ş muta.tabbı~ler hastayı, dort b~ gün söyledi. ..;ret . 
nun l~'in kaza merkezinde bir çeltik çin modern ziraat usullerinin Kahta- ve tahkikattil b 1• 1 d kendı halıne bırakırlar, zavallı has. Kemiklere ve bunların " 11

' .... tıcrı: 
y • u ınmuş ar ır. t -,_ d'l';· takdi d t d . . b b. b' uııase"' ~)' ateiye veya fabrikasına ihtiyaç var _ ya yayumasını temin etmelidir. a ouı.ıe .'~>ı · r e e. avı.sıne aş. ır ırlerine karşı olan m fj 

dır. Köylü çeltltini temizletmek için Yayla olan K:ihtada hayvan yetiŞ- A" larlardı. I.pokrat bu usulü radikal bir ne dair az buçuk fikri va~d1·e~~ 
ı D

.. u 6 der·r veya tırme imkanıarı her yerden ziyl\de el. ""r p1zarmda mahkOm surette kökünden yıkarak hastalannı dahilt uzuvıarıa, adıılelerı ıŞı.tı~ıt 
ya c var v .. ye ere g n ı d bal .A... . t ._ ulü .. k d bl b' irııın ll"' 
taşlarda kabuklannı soyarak iptidai vcrişlldir. Bilhassa ka tır ve ~eklcri 1 ht k· 1 er ı.çuaVı e me~ us nu ur. u. r. ırlnıe kanştırıyordu.. redcı: 
V&SJtalarla pirlnç haline trc:ı. eder. lhtiyaçlara uygundur. ~eklerin 0 an OlU 8 ;r er He~ şeyden evve~, hastn:sını perhıze beyın, ~a.pışkan bir mayı neŞ 

Pamuk ekimi de teşvik edilı:rse ge - Kıbrı.stakiler kadar iri oldu~u görii - İzmit (Hususi) - Adapazann - tAbı tutarak~ ~u sı.stemin il~ yaratıcısı gudde ıdı. rıııt· 
niş ~k:Ude lnki,af bulac.tktır. Bunun lür. Bu hususta esaslı şekilde çalışıl - da tüccardan larnail Açıkalın'ın çı- olmak şerefını kazandı. İ~ıdal ile ye. .. * til';.rıe ~.' 
lçm de köylünün irşadı, pamuk ekimi. ması halinde Anadolu'!a ka tır ve e - rağı 49 kuru~tan satılması lazım ge- mek yemek. daima .ı;ıhhatlı olmayı; ~ Bugun İpokratın b~ ·erit· g 
sulanması, çapalanması hakkında ol- şek gibi koylünün en büyiik emek - len çiviyi 1 50 kuruştan satmış ve kıllı~a. perh,z~e b~unmak da yeni ba.' yanlış zehab~arına belkı gii biltıled ri' 
du~u kadar ekme usullerinin ögreta - darlarını ıslah ve cüce nesli yok et - tevkif edilerek 2 .. ene Kütahyaya ta!Aıyile.,tme~ıkste~~n. e:er~i. k" ul ~a, .onun mıkroskob nedirhele ıtl~ı$-

. lAz d mek mümkün olur. sürgün edilmesine ve 500 lira para A'>rare yu e ı.ŞiDi ugun u us - nı, kımya okumadıfını ve ı_trıır . 
m~~zan: ~~tin ekme vııziyeti de şa. Koyunculuk ve keçi, sığır, inek gibi cezasına mahkum olmu~tur. lere yakın bir ljekilde rejime tftbi tu - da parça parça kesilerek dO~l1 <O 

kü Ü
... b" .. k b h I b k Na•rullah ı·smı'nde ba•ka bı·r tu··c- tnn, zayıf düşmüş hastalara, bünye. dethi meyitı. yapılmı' bir Jı .ııJll ·'-

yanı memnuniyet dereceye varmışt.ır. ç .. ve uyu aş ayvan ar a ı- 7 " 1 . k tl d k d wııv:v rı~ .. "t . car da yu··z paraya satılmakta olan erıni uvve en irece gı alar ya - cudfi asla görmedilılni hll et ı ~ 
S00-400 ail~ tütün i.şlerile geçinir. Yal mından da K.uı a zengındir. 11 ,. üm ü gıı.Y W . kag·ıdı 5 kuruşa sattıgwı görüldüg.ün- zan, U~lar veren ve m k n mer- tıpkı karanlık bir odada !Jll' ıı 
nız i.stihsal olunan tütün kazada In- Dokumacılık kaıanın bllha.'!Sa dait- k l tebe hasta olm. amak için de titidalıt bir ~aklneyi tek bir aleti 0 ~ll! ı 
hisariann denr.au olmadı'~ından ya - lık köylerinde yaygındır. 'l'ez:;ihları den ihti ar suçu i e tevkif edilmiştir. de &"~~ .,~ ı; tavsiye eden Ipokrat idi. tamir etmek m~burlyetın ıııtı &• 
kın kaza olan AdıyarnaM gider, köy- ıslnh edebilir~ çalışmalar daha ve- a· "h k . * bir insandı. Belki pek kabıı "bcoııtlı A 

lü tütününü orada .satnr. Kaza mer - rimli olur. ır tÜCCar ı tj Qr SUÇile Ipokrat her ne ladar keşiş doktor- çalıştı, amma makineyi de !JOl.ııtı6; 
ket:inde inhlsarlar dairesine mübayaa Bunun için İkti.<ıad Vcltiıletinin yap- tevktf edildi lardan 265 kadar ilA.ç formülü teva _ O, çoktan devrini yapmış, kllY d)erıtl f' 
~yetinin verilmesi ve bun~n ı~in tırdığı ve köylüye da~ıt~akta bu • rüs etmi§ idise de bunları pek nadir yüz tutm\14 bir dinin ınal>f ıl ıııe , 
bir deponun kiralanması suret4le köy- lundolu tıp tezgft.hlardan Kihtaya Adana (Hu.su.si> - Adananın bii- olarak kullandı. o tedavi ı,inde daha çürüme~e mahkt1m tıbbi bUl~ ' ~eı:, 
!üye yardım edilmesi 'aya nı arzu bir 

1 

gönderilerek köylüye .şlemesinin öğ - yük tüccarlarından All Riza kelle IlC- ziyade iklim, au ve perhizi gözönünde dana çıkardı, ve canlı bir 1\bıd~ı:tt .e 
Ihtiyaç halini almıştır. retilmesi yerinde bir yardım olur ve ker çuval ihtikA.rı suçile tevki! edilmiş tuttu, mütebakisini de tabiate bıraktı. linde kendisinden sonra gele!' 11"(1 

Bu yü sabire ve bu~day fiatları bu bran.,ın inkişafına yol açılır. ve muhakemesine b9.4]anınıttır. RüzgArın. suyun ve yıldızların tesir- manet bıraktı. ihr~ıiııı J, 

Son Poatanın macera romGaı: 52 - Hiçbir 'şev göremedim. Yol 
uflı:a kadar bomboş, artık iti talıhe 
bırakalım. yola çıkabiliriz. Ebedi
yen burada Ic alaca lı: değiliza ... 

Kramer bir lahn 
sonra devam etli: 

dü~ündükteJ?- lar takib etti. Bu tarlalar tayesinde 
vakıa bugün, o her nazara açık ge
niş aahalardan kurtuldular. Bu su
retle fena tesadüflerden kurtulmuş 
oluyorlardı. Bereket versin ki üçün
cü Rayhın memleketinde insan ta
k.ibinde tank kullanılmıyor da tar
lalardan, keçi yoUarından geçerken 
tehlike de uzakla~mış tayılabilirdi. 

-Yoksa bu 
1: 1ı pt: 

Hendekte birbirine bakan ilı:i çift 
göz, kelimelerden daha kuYVetli bir 
ifade ile tanld: 

- Bu sefer arttk. kat'i . olarak 
kurtulduk! 

Diyordu. 
Keene geçen otomoLil.iy içini 

görmek için çok cehdetmi~tı. Fakat 
araba karanlıktı, acaba. iç~ıidek.i 
tefi t nıyabilir m~ idH Merakı bu 
idi : Acaba sabahievin kendilerini 
isticvııb eden ayni ,;d"m mı idi> A
caba iki takım mı vArdı) Biri K.ra,.. 
n1eri anyor, öteki de Keenft'in pe
,inden mi geliyordu) Eğer öyle iM 
bunlann birbiri ile alakası da olma
yabilirdi. Maamafih bunu ogren
mekten ne ) Vaziyeti ne 

Nakleden: Behçet Safa. 
A~adaşına dedi ki: 
- Çifdikte aizin arahayı yoklı

yan birkaç ki,i gördünüz. Bunların 
kıyafeti ile geçenlerin arasında bir 
benzerlik var mı> Dikht edebildi· 
niz mi) 

Hayır, Kramer farlında değildi 
Te dikkat cdemediğine yanıyordu: 

- Artık, dedi. Yola çıksak iyi 
ola<:ak. Surası muhakkak. ki onlar 
bu taraflarda bizim izimizi bulama
dılar. Biz de hemen bu fırsattan is
tifade etmeliyiz. Hele bir kere fÖy
lo bir uzanayım da arabalarının ile
ıide bir noktada durup durmachi'ı
m görmeye ç.alı.,a.,-.m. 

Kmmeı- hondekten yola 
Her tarafı gözden geçirdi. 

Yanyana yürümeye ba~tadıklaTı 
7.aman derin bir dü,ünceye dalan 
Keene: 

- Freudeberıı:de itiniz mi var
dı) 

Diye eordu. Kram~r yandan ona 
garib bir nazar atfetti. Bu bakıt~, 
manaaız bir suale cevab verm~k ia
tıomiven bir adamın aksulameline 
ben;ediğt için Keene: 

- Yani o tarafta i~niz yok ta 
civarda bir yere ıı:itmek istiyorsa
nı7. ben valnız da ııidebilirim, de
m~k istedim. 

- Eğer benimle birlikte gitmek 
istemiyorsanız açıkça s(;y)eyiniz. 
, Kramer bu sö7.leri son derece a
çık, kafi ve mutlaka sarih bir ce
vab istiyen sesle söylemişti. Keene 
adeta sıkılarak: 

- Hayır canım, böyle biT ,ey 
istediğim yok. Aklımdan bile geçir
~ed~. Geçirecek olsıun neden ciz
Üyeynn .• 

- Benim de ~imdililc gayem, si
zin 'tibi Freudeberge varmaktır. O
rada dostlarım var, gitmek i~teıim. 
Amma herhangi bir aebeble mesela 
yolda, başka bir ~1oktada aizden ay
rılmak iatiyecek olunam ııücenmi
yecelcsiniz dem~k, helk; dt: bunu 
hayatım için. ihtiyatkarlık olarak 
yapacağım, çareaizlik kar~sında ... 
Maamafih bunları bana hatırlatan 
da aizsin iz ... 

- Elbet... Elbet... Serbest ol
mak, kendi hayatını düşünmek iki
mizin de bakkıdır. 

Şimdi va.ı:iyet düzelmi~ti. Yalnız 
arkada~ının menfnatini düşiinüycr
mu~ gibi görünerek harekt!tlerinde, 
seyahat istikametinde serbest ol
mak istiyordu. 

YEDINCİ FASIL 
Onnandaki vak'alar 

Ikisinin de ismi O. K. harflerile 
başlıyordu. Bu işaret birliğini, uzun 
yolda bifl>irine k uydurmakta 

Hava bozuktu. Bulutlar alçalmış. 
toprağa yağmur veya. kar hazırlı -
yordu. Birdenbire Almanların o 
meşhur yeni yollanndan birine çık
tılar. Almanyanın kalbinden bütün 
lıududlanna uzanan bu geniş yolla
TUl sağı da solu da. gözün alabildiği 
mesafeye kadar bomboştu. 

miyor musunuz) ~ 
Diye sordu. ? e~ 
-·- Bilmez olur ın uyurtl 11'· ~~, 

yoldan başka bir şey bilrııe"fl·~ ,• 
ı b . s ı'' yon ku lanmak.. enırrı rH ' 

dır. Hem de ne vakitt~n~e "o" Of'd 
Adam bunun ehemrnıvetsu~· ıl 
Eamandanberi olursa 0 u ,-o ' 

. di (o ııfl geçelim. Fakat ben şırrı 0 (111 6 

ötede tarlalardan, buradıırıııt if1~6~ 
dan geçtiğini bilirim. anı ıınıt1 'j11,. 
kadar. Daha ilerisini. orfll r.ıtıı"ııi' 
tarafını bilemem ravru;::~ giıJe 
fih başka da hangı yol ~ 
li riz) . ihııb' 

- Tecrübeye ve ı nt ı · · 11 
brırııı ·r.' 

vaktimiz var; ne de ,n tiıtfl ıı'il' 
İki arkadat bu yolun üstünde be

yaz bir tabaka kağıdın üstündeki 
Binek kadar apaçık görünüyorlar -
dı. Meydanda idiler. 

Birbirlerine bakakaldılar. Kra 

Evvela geniş bir şose dııl1 ~ ' 
yürürneğe başladılar. ~rıı edec~ ' 

_ kemmel bir hedef teşkı •e )'ii •" 
ı . . b.l k •t titre) ... ıı i' m er: 

- Geçelim, dedi. Biraz ileride 
onnanda daha rahat yürürüz. Da -
ha rahattan malesadım daha emin 
demektir. Y okaa ormanda kolay yü 
rünmiyeceğini .zannederim. 

erını ı ere tı reye . bc.fev- ~ 

yorlardı. Ikisi de aynı 1 ,0rlıırdı~f ~ 
telaola sık sık nefes ~ ı) )ıırı ıı!ı. 
hayet ormanın sık ttgaÇ i1J1tef1'· 
girdikleri zaman biraz ın 
dular. ' 



SON POSTA 

Askeri 
vaziyat Dün geeeki yangın c J 

8olivndda en uozel nznvlu 
artistler- ns bakası 

Ekmek fiatlar1na 
30 para zam edi:di 

(Ba.şb~fı 1 Inm sayfa.dııı) (Bqtarafı 1 ind sayfada, (~fa 1 inci s:ayfa.da) lerdeki bütün tesisat ve malzeme «M 
Yunan torpıdobotu Yunan aula- fazla ekstra rülmüş ve İstanbul itfaiye gru"{>u ha- tamamen yanmıştır. 

rında bir Yunan gemi kafilesine re- günden it.baren yandan diseden haberdar edilmiştir. itfaiye Yangın çıktığı sırada boya fab-
hlat e.diyord!l. Dü~an denizal~ı, un W&§tırilmak suretae imal .edile- grupu gelinciye kadar yangın boya rikasile diğer çorab fabrikasınek 
bu kafileye bır torpıdo aa~rdugu cek Te bu sureUe etmek kalitesi y{lk- fabrikasından yanındaki iplik yıka- çalışan jKiler dışanya çıkartıln::.; 
11rada görülerek Yunan t~rpıdobo~u selmiş olacatt.lr. ma ve kurutma atelyesine sirayet ve nüfus zayiatı olmamıştır. • 
tarafından au bombalarile tahnb Ekmek f"ıatlanna yapılan yeni zam- etmiş ve civardaki bütün binalan Yangın esnasında Emniyet ikinc 
olunmu.ştur. . . . A '-d . d b mm sebebi şudur: tehlikeye düşürmüştür. ~be müdürü Zeki ve Eminönü em-

Fakat İngılizlenn ."U. enız e u- 1 b ı . f • bi f niyet amiri Niyazi badise yerine ge-
lundurduklan dooanma, İtalyan do- Toprat Mahsulleri Ofisi, evveloo •dtanhul _at baıyed gnıpudb' Ir ~ral - lerele aüratle icab eden tedbirleri 

b • 1 b ki - l ı - ı den'ızde akaladıv tak- Haydarpa .. ada teslim ettilti bu~dayı tan er a ıca e. en te. ır e:ı .aa-~n güze aca ı, en guze saç ı, en guz e n~a.aını. . y k d gı k Y"" • rak yangının genı~lemesıne miinı ol- almışlardır. 
dirde tahnb edebılece ka ar uv- Derincede teslıme başladıktan sonra - l ,_ b" t ft da yan Yanan binalar, Necib ve Muhsin .., 1 b 1 }d } · · f ) maga ça ışnııı:en, ır ara an -agız ı ve urun U yı IZ ar vetli ve ~yı, tonaJ ":ek .topçay 

1
ta - · bir nakliye masrafı çıkmış ve gırun ehemıniyeti karşısında Beyoğ- Kibarn aid boya fabrikasile, Musta-r------ ---- - "" yanlannkıne çok faı tir. a nız . timtişt' .. fa Tuncere aid iplik yıkama ve ku-

• • sürat itibarile üstün değildir, hatta 10 para zammı tcab et .ır. Ju itfaiye ~punu yardıma çagı~ış- rutma atelycsi ve Ayas Bnrburiye i l'oprlan bir müsabakada Marlene Dietrich'in en giizel ; kısmen daha a,ağıdır. Bu itibaıla In- Bundan başka, gerek mahrukat fi- tır. Kısa bır zaman .aonrn B~oglu aid çorab fabrikalnndır. 
ı 6ttcaklı ve ayaklı, Norma Şererin en güzelaaçlı, Ciaadette ~ giliz Akdeniz donanmasının halyan aUannm, gerek işçi ye·nntyelerinin ~pu da ~gın venne ~elm.~ş, ~er Yapılan ilk tahkikat neticesinde 
! Colbert'in de en an'!tPl am-,:lz yıldız olduklarına karar :. deniz kuvvetlerile mü.said temas yükselmesi dola)'lSile, ekme~in ücreti ıkı .. grup mustereken atr-.şı sondur- Mustafa Tuncere aid iplik fabrika
• o- o- imkanlan araması ve halyan donan· ime.liyosi de artmış, bu suretle 10 pa... mege ç.alı~~lardır. sının 7000, Ayas Bavburiye ftid ço-
1 Verildi. llCıhi bakqlı denil~m Greta Garbo güzel göz : masının ise bu gibi temaslardan ka- k d d im ı ü t · . ·n zam Yanan bmalann ah~b olması. rob fabrikasının 4t.SOO ve Muhr..n 

ı...__ .ı k ik. · 1 b"ld' ra a ar a ı n ere ı ıçı k 
1 

v .. .d b' k \ müsaba~UUJınua anca ıncı ge e ı ı çınması tabiidir. o ayca yanmagn muanı ırço Kibara aid boya fabrikasının 15.000 "··-..-.. _·-···-........... • ... -·-·-···---·· .. ----.. ---=-· _ .. / İngiliz Akdeniz donanınası hal- zarureti hA.sıl olmuştur. Aynca ekıne.. maddelerle dolu bulunmall yüzün- liraya aigortah olduklan anlnpl-

~~ 

~~ h.ca1c ve güzel ayak birinciliiiıü muhaEaza eden Marlene Dietrich 

~~~erilcan sinema muharrirlerinln 1 Güzel diş: Güzel diııleri ile Kat
~~~~~~de garib fikirleri vardır. Ge- hrin Hepbum birinci gelmi~. 
tı.;ı, bde bu :muhnrrirler bir toplan - Güzel el: Güzel eller müsabaka
!'ııııı ~!'ınınu,lar ve sinema yıldızla.- aında Marlene Dietrich ile Carole 
'~~~~elliklerini yeniden tesbit.~- Lombard ayni dereceyi almışlardır. 
~il U~re bir hakem h?ebn~n Yani her ikisi de birinci olmuşlardır. 
~ ~ ~ 1 

esine karar vermı!lerdır. Güzel baca'k: Gü:zel hacale mü -
llıı nra bu hakem heyetı top - sahakasında meşhur yıldız Marlene 
Sa~ ".~ §U knrarları vermiftir: Dietrich eski mevkiini, yani birinci

' ~ i!Uz:elliği: Saç güzelliğinde on ligı-· muhafaza eylemektedir. 
:~ııı- iizerinden sinema yıldızı 
-ç ttrıa Serer:t üç rey almı~ır. Bu Güzel bncak müsabakası bir hay-
~~ ~Y &ayesinde bu güzel yıl - li harnretli olmuştur. Joan Cravford 
~ltı5 &'Üzelliği birincili~ni ihraz ile Claudette Colbert bir hayli pro-

1~tr 

~ ~U • testolarda bulunmu .. Jardır. Bu yüz
y dil tl.göz.ler: Güzel gözler fas - den müsabaka tekrarlat.tınl~ ve 
~ '~~ıo ıtıneilik üç rey Üe Loretta tekrar Marlene Dietrich birineili ği 
11'tt~ t hlını .. hr. llcinciliği CJau - kazanmıııtrr. aaudette Colbert ile 
- t~ l?ert a1mı~hr. Bu aan'atkA- Joan Crawford ikinci gelmişlerdir. 
~~li lllilcdan ikidiri Güzel ayak: Güzel b8cak mUsa -

·. t~,~e~. bunm: frene Dunne, on 1 
lı'li~i ~~ ttıerinden be§ rey ile birin- bakasından baıka bir de co:giize a -
~ l~i l'lıı,trr.. yak» müsabakası yapılmıştır. Bu 

' r~fik. Greta Gar~~d~dır. Al - müsabakada birincilik üç yıldıza 
ti ~~ erın mikdan ıkıdır. birden rıasib olmustur. Bu yıldızlar 
~) ,~1 ağız: Claudette, Colbert runlardır: Ginger Rogers, Marlene 

~~ birinciUğini ikazanmı1br. Dietrich, ~:_o!~ Lombard. 

Clark GabiTti~ı;-~~ Morgan 
ı, çekiliyor Arnerikaya gitti 

~bı~ı.ır sinema san"atk&n Clarlc Son aeneler içinde fevkalAde te-
~-tında muvakkaten faaliye- mayüz etmiş olan Franıuz .sinema 

~~~lt':et verecek ve istirahate yıldızlarından Michele Morgan dört 
)~t_ı tir. Bu aan'atkar aon za - film çevirmek üzere ~eçen ayın so-
.,~ Q" b" .. " -

\.,'lı. S~ YOT"gun ve a~ ı g~runu- nunda Holivuda gitmi~tir. San'at-
)~\fi)j haber Amenkan sınerna kar, orada jlci buçuk ay kadar ka-
'ı.ı~ltttı~de biiyük bir heyecan o - lacaktır. Kiminle film c;evireceği 
"'~ 1 nır. Dinç ve güçlü kuv - •. . . . . 
t\ı 11 ~tn b , ' henuz tayın edılmemıotır. Bu mese-

llı ı_ u ean atkarın «istirahate 1 h le • k 'b 1m k l"'- · t~~;ıı • e er esın mera ını mucı o a -
,.,rı,~.. ıhtiyacında hiç de bu - M' h'l •t J G b' 

il ıtl "e ,_ . . h • _.üd tadır. ıc e e ıv organa • ean a ın ~~~-:~ , ou ıstira atın .,. yo- b. .. b l 
\'ll~~ l'aatnda zuhur eden geçim- ayannda ır partoner u unup bu-
~'\1-ıllt'itlil~rj geldiği bazı sinema lunmıyacağı meşkiıktur. 
~ t~te erı tarafından tebarüz et- Bir Amerikalı sinema mün~kkidi 

~i\~ .dir. bu Fransız yıldızının gerek şahsını, 
~tııı '~11etna .:muhanirleri de ean•- gc:rek oyun.ta.nnı vaktil.e cok ~e~en
'ıı ' Udretıni tasdik eylemekle mı , onun JÇtn cAmenkan tipınde S ~ıı'orı, &eneler içinde c;ok yo - bir san·atkfır» dır demiş, bakalım 
~ıl·~ bı.ı l "e ihakikaten istirnhltte bu tipik: Fransız yıldızı Amerikadn 
~ ~~. ı.ı Unduğunu iddia eylemek muvaffak olacak mıL •. 

~sr!-y panye11 hemen yeni bir film çevirt-
OUng'un yeni filmi mek üzeredir. 

yanın deniz lcuvvetlerini tahribe im- kilosu 6,5 kuruş olan hirinci nevi den ateş kısa bir zaman sonrl\ iplik mı!ltır. 
k&n bulduğu talcdirde l\1ısrrla, Sü- yerine kilosu 7,5 kuruşa tlan ets.. otelyesinin yanındaki Ayas Barbu- Maddi zarar ve 7.iyan, heniiz kat'ı 
veyşi muhafaza hususunda büyük tra unlar karıştırılması yüzünden, riye aid çoreb fabrikasına sirayet olnrnk tesbit edilmemiş olmakla 
kolaylıkla ra mazhar olmuş" o!aca~ı 1o para da un farkı olarak -zam yaP- etmiştir. beraber, 100 bin lirayı geçmekter h . 
gibi Altdenizde bu derec;h~uyiik bır mak Jcab etm~tir. Bu suretle on pa- Yangında çıkan alevler bir ara- Zabıta vangın etrafında ehcmn ·-
donanma bulundurmak ı tiyac; ve . lık civardaki diğer binalan yetle tahkikata bn$lnmıştır. Dün P -
zaruretinden de kurtulmu§ ola.~k- ra ekstra. un farkı, on para 1mnl üc.. da tehlikeye düşürmüş. fa- ce vanan fabn"ka ı.·e otelyelerin aa-
tır. Fakat İtalyan donanınası ~sle- artmış bulunmnsı, on para da kat iki itfaiye grupunun fedakarane hiblerile iceride bulunan işçilerin 
rinde bulun.~ı:ğı v_e ~n7ak bu usler Deri'needen İstnnbula r.ak11ye masrafı ~.nlışmalarile bu tehlike ölenmi~tir. ifadeleri Alınmıştır. Tahkikat so_n'!n-
civannda buyuk bı~ ~htıyntla d~ln~- ekmek fiatlarına. 30 para zam Yangın iki ~ante yakın devam et-. da ynngınm çıkm.n .. ındn tedbırsuı-
mağı tercih ettiği ıçın ~kd_enızde k t' hA-sıl olrnn§tur bKten sonra itfaivenin gayreti ile likleri görülenler hakkında takibat 
şimdiye kadar büyücek hıçbır mu- yapma zarure ı • söndürülmüştür Fabrika ve atelye- yapılacakbr. 
harebe teması olamamıştı. Yalnız Etmek fiatlarının artırılması me - · ·----------

geçenlerde, lngiliz Akdeniz donıı:n- selesi etrafında, dlin kendisile görüş.. lzmir tutun piyasasının Binalarm iç ışıklarının masına mensub uçaklar halyan ~z- t~ilz salô.htyettar bir zat, yapı -
mesinin tabanındaki Tarantoı m, U&- lan zamrom mavakknt old~unu, kı- haftaya açılması bekleniyor maskelanınesi işi de tahkem limanında duran ta yan 
harb genülerine tiddetli ve tesirli bir müddet sonra fiatların bir mik- (Baştaralı ı inci sayfada) muv . ffakiyetle yapıldl 
bir baskm yapmışlar ve bu filoya teDYJ.line imkAn olacağını söyle - İzmir vilav~ti tC...>ün müstah!>itle-
çok ehemmiyetli ziyanlar verdir- rinden bir çoklan Mıntnka Tie~~ret 
miıılerdi. Diğer tnraftnn, belediye tarafından Müdürlüğüne ve diğer makamlara 

lngilizler, Taranto baskınile ltal- Vektıletc gönderilen ye- mÜTacaatla piyasanın henüz açılma-
vanlara vı-rdirdikleri ziyanı foto~- ni ekmek tipi hakkındaki tetkikler mruıından ve mahsulü ellerinde bu
raf vesikalanna istinaden 3 zırh~- nerlemektedir. Ö~rendi~imize göre, lundumwaktnn mütcvellid sıkıntıla
nın ehwf'!mmh:etli s~~ette h~ra ug- yüzde {86) randımanlı bu yeni tip ek- nnı bildirmişlerdir. 
rntıldıgı ~ekfuıde ılan ettile~ de rnek bütün memlekcte teşmil edne _ Malum olduğu üzere tütün, aer
ltalyanlar bunlıır~an val~ı.z bır t~- cek, ve bu suretle memleketin nfr ta.. maye kapayan en kıvmetH mahsul
nesini itiraf eyledıler. }ngılızlere g~- rafında bir tip ekmek ımal edUecek _ terimizin başında ı::elir . Ege mınta
rf'!, Tarantoda basılan v~ hasara ug- tır. Yeni ekmek tipi kabul edUdikten kasının üzüm, incir, palamut, pa-
rn}\'ln filodan mütebakı kalan 2 fiatlarda bir miktar tenziJfıt muk gibi baqlıca mahsullerinden e-
muhar~be zırhlısı ile 8 kruvazör ve nk hnkfmı da hMıl olacaktır. Jimize geçirdi~imiz para, yalnız tii-
27 distroyerin bu limandan çıkarak Bu hususta yakındn Vekmcr Heye.. tiinden mem1ekete giren paradan 
daha emin olan hal~ yaı:ımada- ti tarafından bir karar verilecektir. daha nohandır. Ege mıntakasına 
sının garb sahilindelci Napolı veya- ber sene tütünden Z5 rnilyon lira 
hud bu limanın şimnlindeki Spezia- reniyoruz k.i Ingiliz kıuvazörleri çe- girmektedir. Buna mukabil bu para 
va gittikleri, İngiliz amirallığıncn 25 k:ildilcten sonra halyan zırhlılan da müstahsilin değil, do~rudan doğru
Sonteşrin Pazartesi günü haber alı- ~eri çekilmişler ve bu suretle yalnız ya bankalanndır. Müstahsil tütün
narnk bunların yolu kesilmek isten- Ingiliz amiralının bayrağını çeken den eline geçen paranın ortalama 
miş ve ~te 27 Sonte~rin Çarşamba RenoWn adlı, 32 bin tonluk ve 6 bir hesabla yüzde yetmiş beşini ba~ 
günü Sardunya adasının cenubi ha- aded 38 santimetrelik topla müceh- kalanna yatırmakta ve işini döndür
valisinde vaki olan deniz muhare- hez Ingiliz zırhlısı kabil olabildiği mektedir. 
be,i bu yÜzden c;ıkmıııtır. kadar uzn.lctan ate§ ederek muha- Halen Ankarada bulunan Ye pi-

ltalyan haberlerine göre Car§am- rebeyi ve takibi bir müddet daha yusaya iştirakleri muhakkak surette 
ha anbahı hava güzel imi, ve uzak- devam ettirebilmit- Fakat bu :zırhlı- tahmin edilen Amerikalı tütiin kum
Iara kadar görmek imkanlan da nın sürati İtalyan zırhlılannın süra- pnnvalannın mürlürleri hafta bıı."!tn
vannış. Işte bu prtlar altında bu- ônden az olduğundan onlan daha da lzmire döneeekle!d ir. Rl' itibar
lunan İtalyan donanması saat 1 O a ziyade takib imkanına malik ola- la piyasanın Kl\nun haftası içinde 
doğru Sardunya adasının Cf'ntıbun- mamıştır. açılması beklenir. 
daki Teudada bumunun cenubund.a Bir de İtalyanlar, kruvazörler a- ..:....... _______ _ 

bulurruyormuo ki, tam bu sırada bır Tasındaki muhareh!'!ye kendi taraf- Garib bir dolandtrtmhk 
tngiliz bombardıman uçağının yak- larından yalnız Vittorio V en et o 
laştığı haber verilnüo ve birn~ sonra ~ırhlısının müdahale ettiğini söylü
bu uçuak gernilerin hava müdafaa yorlar ve ayni zamanda, 2 7 lkinci
ail"hlannın eiddetli ftteı,lerile kar- temn deniz muharebesinin bu ilk 
~lanmakla beraber diğer Ingiliz u- saRıasında iki İngiliz kruvazörüne 
çaklan da donanmaya doğru gel- isabetler yapmağa muvaffak olduk
mi~leT, fakat İtalyan donanmasına lannı ilan edivorlar. 
taarruz etmiyerek 35 Km. kadar u- lngilizler, İtalyan donanmasına 
zaklarda kalmıslar ve 88cle ke!lif ye gemilerle bir ey yapnmavacaklarıru 
tarassud yapmakla iktifa etmi~ler. görünce, takıöi Mat 13.30 da dur
Italyanlar i te bunlardan bir düo- durmuşlar ve fakat yakmdaki Ark 
man donnnma8lnın Sardunya cenu· Royal uçak gemisinin torpidocu ve 
bunda hartolı:et halinde bııhınduk1~- bomhacı uçak filolarile, siiratle u
nnı istidlnl etmiıılermhı. İtalyan fi- zakla•an ve duman salarak kendi
losu da elbette mukabil keşif ıJçak- ni gizliyen düşman gemilerile mu
lan uçurmuo olacaklar ki bir Ingiliz harebeye devam etmi§lerdir. lngi
filoS"Urrun Sardunyanın 90 mil oenu- lizler Vittorio halyan zırhlısına bir 
bunda J 6 mil sürat)!'! garbdnn şarka torpedonun tam isabet ettiğini bil
doP.'rtı seyrdtt:iğini haber almı11 ve diriyorlar ve bu suretle Tarantoda 
bu filoyu ka,ılamak ve onunla düşmanın tahrib edilmiş veya ha
harbı-tmek fikrile kruvazörlerini o- aara uğratıhnı' 3:4 zırhlısından son
na doğru döndürmüs ve muharebe ra en yeni bir zırhlısının daha harab 
:zırhlılannı düsman filoııuna doğru olduğunu habu veriyorlar ki eğer 
bunlann peşinden hareket ettir- böyle ise bunlar halyan donaTimAsı 
mi•tir. için pek biiyük darbe1erdir. lngiliz.

Buna mukabil, aaat 1 O dan binz !ere göre. Vittorio zırhlısından bat
-,onra, Sardunya adasının cenub ha- ka daha iki ftalyan kruvazörile bazı 
tıaında bulunan İngiliz donanmaaı, muhribleri de zedelediklerini eöylü-
2 muharebe zırhlısı ile birçok kru- vorlar. Ve kendilerinin zararlarını, 
vazör ve muhribden mürekkcb bir bir kruvazörlerine vaki iki isabet 
İtalyan filoııunun 75 mil kadar ~- olarak gösteriyorlar. 
mal doğuda olduğunu haber almıt Ark Royal uçak gemi.~ de ltal
ve süratini azami hadiere çıkararak yan uçaklannın yaptıkları mukabil 
knıvazörlerini düşman donanma11 bir taaTTUzda bomba yağmuruna tu
istikılmetinde aeyrettirmi~r. Bir tulmut ve etrafına düten bombala
müddet sonra, İngiliz kruvazörleri, nn çıkardıldan au sütunlan yiiziin
büyiik aüratJ,.ri dolayıaile beyaz kö- den görülmez bir hale gelmi~ ise de 
püklere gömülmüş olan 4 halvan bizzat gemiye hiçbir şey olmamıııtır. 
lmıva:rörünü görmütleT Ye bunlara İngiliz ve halyan uçaklannın bu 
saat 12.21 de atet açmııılardır. taarruz ve mukabil taarruzlan saat 

(Baştarafı ı ind B&yfada) 
kardı. hayhay huyurduğunuz dolt
tora gidelim cevabını Yermiştir. 

Bu suretle, saf ta~ıı.lı ile bu meç
hul adam, şuradan b uradan bahse
derek bir müddet yürümüşler ve bir 
ara Ali Mandelin meçhul muhata
bına büyük bir tevekkülle tunlan 
söylemiştir: 

«- Beni doktora fakir bir adam 
diye tanıtacaksınız, halbuki benim 
üzerimde bu işe sarfetmek üzere 
850 lira para var, orada soyununca 
bu paralar meydana çıkacak ve o 
zaman da doktor benden para :isti
yecek, ne yapalım'?» 

Ali Mandelinin bu saFiyane itirafı 
kareısında kurnaz adam derhal: 

«- Ne yapan:zı var mı'? Parala
n bana verirsin, ben aaklanm, olur 
bitenı denü~tir. 

Bu tavsiyeden şiiphelenmiyen Aü 
Mandelin, tereddüdsüzce üstünde 
taşıdığı 850 lirayı çıkanp bu adama 
vermiş ve beraberce bir müddet da
ha yürümüşlerdir. 

Nihayet saf tatralı ile bu adam, 
kapwında doktor levhalan bulunan 
bir apartımana gelmi~ler ve merdi
venlerefen yukarıya ÇJkmışlardır. 
Fakat bu eanada hayırhah ( r) adam 
bif ln-satını bulup ortadan 81Yışmıı, 
Ali Mandelin apartırnan merdiven
lerinde yapayalnız 1calmıştır. 

(Ba.şta.ralı 1 inci s:ıyfııd:ı) 

cesine vanlmıştır. Bn.zı semtlerde 
görülen ufaktefek noksanlann ik
mali jçin de alakadarlnra ihtarlar 
yapılmı§tır. 

Dün sabah vilayette bir t oplanb 
yapılarak ilk geeeki kontrolun neti
cesi gözden geçirilmiş, nlilkadarlara 
icab eden direktifler verilmi ir. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Ltitfi 
Kırdar, ııehrin lıJıklan söııdürme ve 
masitelerne işi etrnhnda dün şun
lan sörlemiştir: 

- Ilk geeeki kontronardan alı
nan netice onyanı memnuniyettir. 
Bazı yerlerde filvaki ufaktefek l-u
surlar, ışık sı:r:nn pencere ve met
haller göriilmü,, faknt ilk gece ol
mak itibarile bunlar hakkında ceza 
kesilmenüş, ynlnı:z ihtarlar yapıl
mıştır. 

Fakat bu geeeki kontrollardan i
tibaren en küçük bir ısık sızdırıldığı 
görülen yerler hakkında ceznf taki
bat yapılacaktır. 

Tayyarelenmiz de bu gecelerden 
birinde §ehir üzerinde uçarnk Irlik 
sızıp 11zmadığını kontrol edecekler
dir. Halkın piyasadan istediği ka
dar siyah bez ve lcağıd bulamnmaıu 
bazı yerlerde ışık: sızmasına amil 
olmuştur. Bugün piyasaya ihtiyacı 
tamamen önliyecck nisbette ki'ığıd 
cıkanldığından, dün geeeki kusur
Iann bu akşnm görülenüyeceğine 
knniim.» 

·~----------------------------
Yunan harbinin Suriyede 

uyand1rd1g1 bUyük heyecan 
(Baştal'afı 1 incl s:ıyfıul:ı) 

gibi, silAha ancak kendimizi müda
faa için ~anlacağız. 

Türkiye tarafından a1ınan müda
faa tedbirleri de Suriyede derin bir 
tesir hasıl etm~ görünmektedir. 

İtalyan mütareke komisyonunun 
proteato üzerine, Suriyedeki Fran
~ız makamlannın 1 8 ile 48 ya§ a
rasındaki 3000 Yunanlıya seyahat 
müsaadesi vermedikleri ve bu su
retle bunlan döğüıımek üzere Yu
nanistana dönmekten menettikleri 
bildin1mektedir. 

lsviçrede mecburi askerlik 
halk tarafından reddedildi 

Beme, 2 (A.A.) - lsviçre aha
tisi gençliğin mecburi askeri hizme
te 'alışbnlması hakkındaki kanun 
I.ayihasını plebiait noticerinde red-
detmi§tir. -···············-·· .. ··· .. ·····-.............. _ 

Ankara borsasi 
:V12/194D açılış - kap:uıış fiatlan 

Yanm saat sonra, dü .. man kru- 7 nddelerine kadar devam etmiş
vazörlerinin arkasından ltalyan mu- tir. Filvaki hiçbir gemi batmamış 
harebe ı:ırhlılan da görünerek lngi- İ!e de bilhaaaa ltalyanlann hasarlan mı tır. 

Bir müddet gelir ümidile, merdi
ven başında oturarak bekliyen A 
Mandelin, bu meçhul ~ahsın avdet 
etmediğini $tÖrÜnee dü~tüğü tuzağın 
farkına varmış, polise müracaat e
derek başından geçenleri anlat- 1- ----__;C;..E_KLER-:--:--:--:--

Aç~ ft kap:ını§ 

Londra 
New-York 

ı Sterlln 5.24 
100 Dolar 132.20 
100 İsviç. Fr. 29.6875 
100 rirahmt 0.9975 
100 Leva 1.6225 

liz kruvazörlerine ate§ etmeile bao- fa7.la olsa gerektir. Çünkü iki zırhlı Derhal harekete geı;en zabıta, 
ladıklan ic;in bu kruvazörler 35 bin ile birçok kruvazörlere malik olduk- bu meçhul adamı bulmakta geeik
tonluk Vittorio Veneto ve 24 bin ları hnlde azami ytiksck süratlerin- memi, ve kendisini yakalnmıştır. 
tonluk Conte di Cavour sınıfların- den bilistifade muharebeyi kesip Ali Mandelinin bu suretle 850 
dan olduklan lngilizlerce tC8bit o- kaçmalannda makul hiçbir seb"'b liraarnı dolnndıran adam m~hur 
lunan iki halyan muharebe zırhlısı- voktur. Onlar bu sürnti bilakis In- manitaeılım:lan Kır .. ehirli BekirdiT. 
nın 9 aded 38 santimetrelik ve 1 O giliz donanmasının etrafında ma- Dün zabıta tarafından yakalanan •D•uu~v'"!ii 
tane 32 santimetrelik toplarının çok navra yaparak en milsaid vaziyette kurnaz dolandınc.ı suçunu tamamen 

Cenevre 
Atina 
Sofya 
Madrid 100 Paçot.a 13.90 

100 Pengii 26.5325 

ağır ateşlerinden sakınmak için ge- muharehe etmekte kulto.nacaklo.rdı. ibar etmi1tir. 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 

göz bebeği olan .an'at 
de hiç ,üpheaiz Ro

«Norwe8t puaage:o, 
Mortal .torm» ad! 

isnü ri c::ekilmişlerdir. Fakat böyle yapmıvarak geri git-- Bugün adliyeye teslim edilecektir. 
.Sporting İngiliz kruvazörlerinin arkn.sın- melen onların herhalde bazı ehem- ---------------

dan ne kadar ve hangi İngiliz mu- miyetli ziyanlara uğrndıklanru g(;.- Doktor 1. Zati Ogel L---::F.sh-:-R-m_•_e_tah~-Yili;;:. A::t----11 

31.1375 
31.005 

harebe zırhlılarının takib ettiklerini tennekte<!b-. 
bilemiyoruz. ne kefif hu.u- -~ Tahvil.At llzerine muamele 

tam ii:iiiiiiill..-olduiu 



8 Sıı.yfa 

Türkiye Cümhuriyeti 

A' BANKASI 
Kuruluf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajatl3 adedi: 265 

Ziral ve tıcari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRA~ iYE VERiYOR 

Ztrllat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
enaz 50 lirası bulunanlara senede • dera çekilecek kur'a ile ~aCı -
dakı plAna göre ikramiye da!ıtılacalı:tır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" .. .. 
n 

" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lira h k 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
, 

" 
" 
" .. 

Dikkat: Heaablnrındaki paralar bir .sene Içinde 50 liradan ~all 
d~miyenlere Ilcramiye çıkt~ı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede • defa. ı Eylül, ı Blrincik§.nun, 1 Mart ve ı Hazi -
ran tarihlerinde çekilecektlr. 

ı 
Devlet demiryollara ve limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlari ____ ___. 

1/1/941 tarihinden itibaren: 
ı_ Avrupa hattının cBemplon trenlerine aid husust ahkam ve ücret, 

gümrük muamelA.tı, rıhtım, ıskele, vinç, eşhasa aid sarnıçlı ve frigorifik 
vagonlar ve c. F. H. idaresile müşterek kıymetli ~yıı ve yumurta tarifele
rinin devlet demiryolları tarife esasları ve hwıusi 4artıarı dahilinde tatni
tine devam edilmek üzere• şirketten müdevver olup halen mer'iyette bu
lunan diğer bilümum esas ve tenzllli yolcu ve eşya tarifelerile bunlara 
mutcrerri esas ve usuller ve ahktmt kaldırılm~tır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa hattı.nda ckendl mesafesine münhasır 
olmak üzere• blliımum eşha.s ve eşya nakliyatında devlet demiryollarının 
esas tarifeleri, bütün şebekede kabili tatbik tenzili tariteleri ve esa.s ve ten
zillı tarlfelere müteferri c.suı ve esaslarla tarife tatbikatma mütedair 
mer'ıyette bulunan blitün ahUm ve şeraıti tatbikiye tatbik edilecektir. 

3 - D. DJ251 No. lu tarifede, birincı kısma maden kömürü ve odun it
hal edilmek ve n nci kısım ilcretleri beynelmllel n.akliyata te.şmil edilmek 
suretlerlle tadilM yapılmı.,tır. 

s - Seınpton katarında ve ana hat dahi dahil oldu~u halde bllümum 
be)•ııelmilel münasebetlerde çocuklardnn, kendilerine ayrı yer tahsis edil
memek .şartile dört yaşına kadar ücret alınınıyacak ve dörtten on yaşı. 
na kadar olanlarla kendilerıne yer tahsisi IStenilen dört yaşından kiıçük 
QOcuklardan yarım ücret alınacaktır. 

Daha fazla tatsilAt için ..stasyoıılara müracaat edilebilir. dl4lt• 

İ..$letmemlzin yakunlık ihtiyacı iÇin 164 ton iyi cinsten kuru rürgen odu. 
nu açık eksutme üe alınacaktır. Malıarnmen ton bedeli 1100 kuruştur. 

Munakasa 12/12/940 Perşembe günü ııaat ll de H.paşa gar binasınd:ı bı

rinci işletme komiSyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan para -
1ız alınabilir. İstekliler 138 lira muvakkat teminat akçesile muanen ııün 
n .ı:aat.te komisyonda bulunmaları. cll135ıı 

ı Istanbul Belediyesi İlanları ı 
itfaiye teşkilltı Için alınacak 5 kalem Rekor, Lans ve.salre açık eksilt

ıneye konulmu~tur. Mecmuunun tahmin bedeli 797 lira 50 kuruş ve ilk 
ternınatı 59 lira 82 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelı\t rnüdürlülü 
kaleminde cörillecektir. İhale 16/12/940 Pazartesi günü saat H de Dalrol 
encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat- makbuz veya mektubları 
•e ~O yılına aid Ticaret odası vesikalarlle ihale sünü muayyen saatte 
Daımt Encümende bulunmaları. (11339) -

Fiyat Murakabe komisyonundan : 
37 numu·aıı Uln: Pirinç, bulgur, darı, fasulye, mercimelı:, mısır, nohud, 

ı:eytınydı. zeytın tanesi, .sabun, kuru üzüm, beyaz peynir ve kaşar peyniri 
ticaretae m~iUl toptancı ve yarı toptancı taeirierin gerele kendilerine aid 
ve gerek ankonsiyasyon veyahud b an kaya merhun bütün mevcudlarınm 

mikdar ve cinslerini ve malın bulund u~u yerleri gösterir bir l>eyanna
meyi 5/12/1940 Perşembe günü saat on aıtıya kadar mıntaka tıcaret 

müdürlügündcki komisyon bürosona vermeleri ltwmdır. c11440ıı 

Çanakkale Belediyesinden: 
Çanakkalede yeniden yaptınlacak olan 15000 lira bedeli k~ifli parke kııl

dırım ;n.,a.smın kapalı zarf usulile ihalesi gününde talib zuhür etmedi~in _ 
den 19/12/940 Perşembe günü s:ı.at 15 de ihale edilmek üzere bir ay mUd
detle paznrlı,ta alınm~tır. 

Çanakkalade belediye binasında 

hakltında muha.scbc~U 

SO N POSTA 

92 ~enedenberi btit6n dünyaca 
tanmmıt 

EL C TiON 
Kronometreleri metin, hassas ve 
prantilidir. Yeni, zarif modelleri: 
Babçekapı Oç Kardctler, Karaköy 
Köprü Caddesi Panciria, Beyoğlu 
Foto Süren'• karpaı Biirhan Rubi 
maiazalannda satılır. Fiatlar mak-

tudur. 
Yeni cün 1331 İZMİR 
tncl sokak No. 3 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK A~ONIM ŞlRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve TJ.rkiye Ciimhurlyeti ile mürıakit m~ıktııJeieaamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanımla tasdik edilmişti7' 
(24/6/ 1933 tarHıli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
Ihtiyat akçeai : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin bCJflıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSİL YA ve N lS' de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR, KIBRIS. YUNANISTAN, tRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERA YI ERDÜN' de 

M erkez ve Şubeleri . 
YUGOSLAVYA, RUMANYA YUNANISTAN. SlJRIYE. LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri v•rdır. 

Her nevi Banka Muameleleri yap.tr 

Hesabı carl ve mevduat hesapları ltü~arl.ı. 
Ticart krediler ve vesaikll krediler k~adı. 
Türlı:iye ve Ecnebl memleketler üzerine k.e.şide senedat bkontoslL 
Borsa emirleri. 
!!sham ve tahvilAt, altın ve emtaa uzerine avana. 
Benedat tah.<ıUAtı ve saire. 

En yük•ek emniyet ıartlarını haiz kiralıh 
Ka•olar Servi•i vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Bilumum küçük san'at müesseselerinin 

nazarı dikkatine 
S8-l3 sayılı muamele vergiSi kanununun 27 ncı maddesile: 
A - 12 nci maddenin A ve B fıkralarile vergi muafıyetinden istifade 

hakkı verilmemiŞ müe.;seseler hariç olmak üzere ıŞÇI sayısı ve mu
harrik kuvvet bakımından muafiyet dışında kalan ve bu itlbarla 
vergiye tfıbi bulunan sınai mi.iesseselerden müessese sahibi de da
hil oldu!u halde işçi sayısı günde onu ve muharrik kuvveti de beş 
beygiri geçınıyen sınai müesseselerin-

B - Muharrik kuvveti on beyglri geçınıyen valssiz ve elekli de~irmen
lerle onuncu ffid.ddenln b~;ııci fıkrasında yazılı muafiyet l}artla
rını haiz olmıyan v lssiz ve elelesiz ve muharrik kuvveti on bey
eire kadar olan deııırmenlerin. 

Sahiblerınin taleb ve arzusuna ba~lı bulunmak tartile mııamele 
v'!rviler''lin resen takdir komisyonlarınca götürü olarak takdir 
edllebil~e~i kabul edilmi~ bulunmaktadır. 
Bu vasıfları haiı; bulunan küçük san'at müesseselerinin yıllık gö
türü vergiye tabi tutulmak bakkından istifade edebilmeleri ancak 
sahibierinin Birincik~nun gayesine kadar yazı ile mensub olduk
ları varidat dairelerine müracaat etmelerine ba~lanm~ oldutun
dan her hangi bir surette m!iracaatta bulunm~an müesseselerin 
götürü vergiye ba~lanmak baklarından IStifade ettirilmelerıne ka
nunen imkAn bulunmamaktadır. 

Bu itibarla 941, 042 mali yılları için vergilerini götürü usule tevfi-
kan tediye et.mek nrıwıunda bulunan bilümum küçük .!l!ln'at mües

seselerin 31 BirincikAnun 940 Salı günü akşamın~ kadar Galata 
BalıkPazarında Muamele ve İ.stihlak vergileri merkez tahakkuk 
şefiiline yazı ile müracaat etmelerı ilfln olunur. d1412t 

Baganlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran •ayet aıhhi, ufak, yumutak ve en ince elbise • 

ler altında bile beUi olmayan 

FE 1 ve 
Yeni ambalaj ve daha mütekı\mU bir tekilde 8 lik ve 12 lik kutularda 
yeniden piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve partümeri mata
r:alarında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır oldujtunu 

arzederiz. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için cins ve miktarı muhammen be

dellerlle muvakta.t teminatı yazılı elbise, palto, tayyör ve mantonun 
idarede mevcud kumaşlardan malzeme ile iŞçllilinin 5.12.940 Cuma 
rünü saat ll de kapalt zarf usulile Rek:törlilk binasındaki müteşek _ 
kil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

1 - Eksiltıneye girmek .ı8tlyenlerin muvakltat teminatı ve te.klif mektub
larile kanunun tayin ettı~i vesikaları ihale saatinden bir :ıaat evvel 
komisyon reisli~ine vermeleri. 

3 - İ4çilikte kullanılacak malzeme örne~lni görmek ve tartnamesini 
okumak istiyenlerin daire müdürlütünt müracaa.Uarı. (784~10974) 

Adetl Fiatı Tutarı Teminatı 

Erkek elbisesi 365 14 Lr. 5110 
Erkek paltosu 118 14 • 
Kız tayyörü 34 12 • 
Kız mantosu 1 12 • 

Zayi - 2736 sıra numara Uc Üskü
dnr emvalinden aldıtım maaşımı~ 

41861 divanı tescil numaralı senedi 
resmisini zayi ettlnı. Yenisini alaca -
ğırndan eskisinin hükmü yoktur. 

o ka k 

1652 
408 
72 

7242 5U 

Soo Posta Ma.tbaasa: 

Nqriyat 1\lüdUrii: Selim Raııp Emcı; 

SAllİULiınt: S. Ragıp EMEÇ 

Tasa .. ruf e e 
iste·· ... - • • ll' •• 

K unduraların tabanlarını korumak 1 ç tn 
çoraplarını vırtıyor 

Fakat ucuz lamba mübayaa etmek su• 
retile aynl şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildiğinde tezahhür eder. 

Hakiki bir tasarruf yapmak isterseniz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TU N GS RA M ampullarını 
afmahsınız. 
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. . ı ı tl' ıı11• 86 ton nohud kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ibalesı ı:ı ıı 
çar,amba günü saat 15 de Edirnede eski müşiriyet dalresinde sn~48 ıır'; 
konıi3yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2MGO lira ternınatı 1 tıııdt 
dır. Evsaf ve tartnamesi komisyonda görillür. Taliblerin ihale sıı~tJleıttlı 
bir saat evvel kanunl ve.ilkalarüe teklif mettublarını komisyona ye1o9"9l 
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Ad ed llrıLiık ı..tr. 

ı 2000 -• 1000 -
J 750 -• 500 ... 
• uo =-

15 100 -80 50 -
100 20 -

!ürkiye lş Bankasına para y. 
tırmakla yalnız para biriktirını~ 
olmaz, aynı zamanda taliiniıı 

de denemiş olursunuz. J.Sl' 
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