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ILAVE MATINELERI· 
Ugün s:ıatıG da ve yann ll de dram .ıı.ı.:ıuutN.u,ıt 

AY AK T AKlfı ıl ARA~INDA 
Yarın saat ll de komedi kısmında 

DA D 1 

Yazı itleri telefonu 20203 CUMARTESI 30 IKINCITEŞRIN 1940 Idare i~leri telefonu : 20203 Fiatı 5 kurut 

a 
'ler·l· 
Bükreşte sokak 
mu harebe~ eri 
bakieniyor 

Çok güzel b'r teşebbüs 
Bütün sabıkalılar 

toplandı, ken 
iş temin e 

~~ınanlar müdahaleye 
aınade olduklarını 

bildirdiler 
Ôelt!ir .... h 1 -,- ''1 'd b. 

Demir muhafızlar tarafından Godreanonun intikamını almak üzere kur§una dizilen 

Belediye hizmetinde çalışan 
sabıkalılara gene bir sabıkalı 

nezaret ediyor 
Rumen devlet Argeteano, Yorga, Gigurtu 

4 ·••U a ız arın mu rı .r ------------------~~--------------- ---------------------------------------0.lu teşkilat merkezini 
I'Jlıtralyöz. ateıinc tuttu 
Bl 

• 11: re.~, 30 (AA.) - Öğrenil -
'\ lld gore, Demir Muhnfızlar ta -
~ Y ~n öldürülenlerin !ayısı bir -
'r M~e baliğ olmucıtur. Dün, De

ı. il• uhafızlann müfrit bir kolu 
1 ' atın B··k k k . . . • 0 u recıtc ı m er ezını mıt 
tıı• 118 \ ııte~ine tutmu"tur. T t-~kililt 
~. ~rıu larından bir çokları ölmüş t'e halanınıştır. Her dakika Biik -

kle akiki sokak mııharebeletj 
~ :q tıınektf'dir. Alman başkuman
'•l A.general Keitel, başvekil gene -
t·~ h ııten<'•kova bir telgraf Çf'ke -

~~~t }Ürlü müzaherete arnade 
Ya~ unu bildirmiııtir. Hulen Ro 

rı a bulunnn Alman askerle -
"••ı 60 bindir. 

:1 n1uk bH 
rruz~ar1 

MANŞTA 

Bi E İZ 
U A BESi 

Ingiliz, Alman hafif 
kuvvetleri arasında 

çarpışma oldu 

Londra 29 (A.A.) - Bugün öğ
leden sonra balıriye neı:areti tara
fından neşredilen Tesmi tebliğ: 

V ali de Kraliçe 
ve Kral 
kaçmış ar 

Romanyanın her tarafında 
fevl<aiAde ahval 

tedb:rıeri i:an edildi 

20 kişi daha 
kurşuna diziidi 

Bu sabah ilk saatlerde Mane de
nizinde hafif kuvvellerimizle düş -
man kuvvetleri urasında temas te -
sis edilmiştir. Düşman gemileri bü
yük bir süratle Breste doğru çekil
mi lerdir. Kuvvetlerimiz dü~manı 
takib etmiştir. Gemilerimizden birin 
de ha<~ar vukua geldiği öğrenilmiş-a!{ i m a· d 1 tir. J:?üşmana zarar verildiği lo..ııkkın- ... 

lı, . da bır raoor alınnııssa dn zararın e-
lı'la 30 (AA ) y h hemmiyeti hakkında alınan malu -

~ d : . - unan ar b b 1 l .. 
e ~ır ancak rıJnns haberleri m~dt el yankntdta u udnukml!siında ~~ldu'-

'!dur E b' b' . aı o aea erece e .at egı ır. 
İtıirı ~l"h~nettı bır. ayınns mu - lmkftn olur olmaz yı-ni tafsilat ve-

.ı ıyc ar ır unan me .1 k . 
'! n - d.~. .. k • rı ece tır. 

'f~t "' ren ı me g.or~, . as erı ı Alman teuli"i 
il dd· Ur> an kuv' t'tlen ıçın çok B 1. 29 (AA ) R • t b 

ır F 1 t f ·ı·t d er ın . - esmı e -
!') k.J. ilZ a SI rnt'VCU r-
"'JII n b,.raber, Yunanlılnr, İ - ıg:AI 'd h 'bl · J\1 
1 rı pü k .. tm kt man torpı o mu rı en an-Y ~nk tn d ur e . ~ vt gana - ın garb methalinden İnailiz sahille-

~ t> In· eohva-'mdeaıdvor abr. l ri civanna kndar hart-lrattn bulun-
ı.. uo:ıu un a u unan l İ ')' 'd h 'b 

' .. r lllhuhabirin göre, bütün şi- r~~ arb~e n ı ız tbrpı o m~ ı nd'
"h t'sin..J .. Yumıni br ltalvan- le~ıne .. ır mu uı.rde e vheı:"'b.'ş er ır. 
ıı-uk.ab'l t 1 ~ kı du"t11an torpı o mu n ıne tor-

1 • aarruz arınn ragmen, .1 • b · · 
' ı tınj h f k d' pı ı•a et etm• tn. rf rnu a aza etme te ır - o·- 'd h 'bl . . ı 

1 ' ı~tta Yunanl•lar, Voskopje ·ı ı~e: torpı bo mhıı'llrı . erımkılz n -
'rj· ll trıd b' 'k .1 l . gı terenın cenu sa ı rı nçı arın -

ı· ı,. a, ır mı tnr ı ı:'r emı!l - d 9000 ·ı· 1 k 'k' I "-alaın h . k d a torı ato u · ı ·ı vapur a 
1 a,,.b as ne- rı nıınta asır. a, b k 'k' d h b 
1 ler ı 'dd ı· b' a!l aca ı ·ı vapur a Lı atırmt§ -
t ll) <;ot sı et ı ır ma - l d 
' 'ı 'lılı tır, halyanlam takviye arAırl. h '- tl . 27/28 

i" e ın· t' man ava F.UVVe f'rt 
R ır. • T bl'- Teşrinisani gecesi ve 28 Te,rinisani 

.. <ır-ı e ,.,. .. .. 1 ·ı . ht 1'f 1 . 
3() (AA.) _ Rt'smi teb- unu .~~~~ tPLrcnınd mu e ık yer e-nk -

" ni" e7cum e on ra mınta .atıına ar 
"tı~ .. • ılılt hücu'!llarına rlevam f'tmiştir. 

Ölümile Romanyadaki non kanşık -
lıkln.ra sebeb olan ve muhaken1~i 
yenlden rü'yet edilen ınaktul Demir 

Muhafızlar 1efi Codreano 
a nı" muhtelif roktalanrda Dılh'\ kuvvelli hava filolarımız 
t. frlerı mı•l-ıarı:'hPII"", kıtaatı- 27 ıcı T,.<~rirı'ııani ~ece•i evvdce de Nevyork 29 (A.A.l - Nevyork 'l'i
" brlan Arnavudluk arazi - bi)..lirildi~i vibi Plvmouth Şl"hrine mes gazetesınin Belgrncidnn nınrak 1 tr..,.. ilhfl~"a Koniı;'volis'i'l .. j - ve !'man tesisatma lı ücum etm 'şler- neşrettiğı haberlere gore n na !~ralı-
ı,\ ~~~~";nrla. ~en2i rr.evkibl:rin ri' B hücum toplu 1-il" tarzda ya- çe Helene Romanyadan kaçmıştır. 

t~ e <'rmı •ır. top. ır - P:l~· u ve vııhim infilıl' br vukua Kendıni mevkuf teltikki etmek~ olan 
ttlnfk tıilah ve esir nlınmış- f'elmi ... büyük ve küçük yangınlar oğlu kral Mıchel'ın de birlikte fırnr 

'\ı·" k t ettiği tahmın edılmektedir. Bu telgrafa 
ırı ~a ~O (A.A.) - Moskopo - çı S::~~r;n b:.ışka 1 koçyada büyük nazaran ana kralıçe Florence'a mu

~ "ton. kJ"lrfn, I'Y'UhllrCb"'let ( Pff' • b' ehirde nf'"l'llfVOlU Ve Sanavi tC• V8Salat etmiştir. 
bi\ J~ to •tedir. Burnvn kar '-'nf.ma- ır K d' '1 l "-tnı"tır. " " oıioııüı muvaffnkiyetle bombn"Tdıman urşuna ızı en er 

edilmi tir. Bükreş 29 (A.A.) - D. N. B. bildiri.. 

Sa u küdarda bu 4 (Devamı 7 nci sayfadaç) yo.: (D~vanu 7 •• ; kfodn) 

bahki kan'ı vak'a • 
~it ı 
~lto seyyar sabcı ka-
~ırı . 

a.~ır 1 
vt; kaynanasını İ Ş ·ıat 

~~~ surette yaraladı 
'alı h 

c it 
}{UfU yor 

,., oıtrı~ • o~küdarda, bir aile fa- -----------------

1 ıııvaıirış •. bir adam. karısını ve Bu ı"ş ı"çı"n ıu··zumlu 320 bin lira, bina sahib
r'ııt"tt !!aıni bıçnkln '-'lırarak a -
IJ ~Gd: Ynralamı•tır. leri n ·en ve. gi suretile a · ınacak 

4 ~ı •rrıarı rda oturan. sey,·ar ,..ntı -
~tı"da ı:ı?~~dn biri, ötedenbf'ri Şehir Meclisi, dün öğleden sonra Bundan -sonra, Kumkapı tahsil ' i U te şı k et li bir P,ecimsizlik birinci reis vekili Necib Serden geç- şubesi dahilinde 19 mükellefe aid 

ltyn~ arısı Z~"h"n ilı:' bu sa- tinin reisliğinde toplanmıştır. Celse- yol parasının tahakkuktan tenzili 
b· lard 

1 
sebebden kavgaya tu- nin açılışını müteakıb, asker aile - uygun görüldüğüne dair mazbata -

{ \ ll-iid~ lerine yapılacak ilk rardım için mü- lar kabul edilmiş. diğer bazı teklif
\.) ~ ll a h e~ l~nrı koca nrasında nakale yapılması, hava taarruzuna ler riyaset makamına havale olun -

'lv,. alıııde devam t-dl"n n - k ·· · · «ııın b karşı korunma anununa mustenı - 1 muştur. 
• .ı rı,. k ll ir aralık. Zehranın den tanzim kılınan nizamnamcye' Müteakiben l·öprünı.in Akay is -

rı,.lı 
1
an anık. i in büyiimesi-

t o ın göre, mahalle itfaiye ekiplerinin gi- kelesinde yükçuler için tahsisi icab 
~ "rlaın ~ tur Esasen çok asa- yindirme masrafları olarak gayri eden yer ilc, tatbik edecekleri ücret 
'1~1\!'.ırıı 0 

an Osman, bu esnn - menkul sahibierinden bina vergisi tarifesi hakkında mtilkiye encümeni 
~-'·rı,.,. <'~kı-rı:' k karısının w· ka- nisbetinde alınacak paraların kayıd mazbatası okunarak kabul olunmuş, 
~ irıi ~nın Üzı>,.)f'ıint- at·lmış, ve sarfı hakkındaki teklifler okun - muhtaç asker ailelerine ilk yardım 
tl,.,in.ı e vt:rudlerinin mt•hte - k 1 1 h d 

\len ağır "Urctte '\'nrala - muş ve müstaceliyet kararile bütçe i~in müna l~hC: yapı ~tsı .. u usun a 
encümenine havale olunmuvtur. Mü- rıyasete sa a ıyet verı mıştır. 

kadınlar tl"davi teakiben ı ll 1 eayılı kanuna göre ı 5 dakikalık bir tatili müteakıb 
celsede mahalle itfai-

Ankara 29 (A.A) - Re.siciıınhur 

İsınet İnonu bugun sao.t 16 da Al -
manya büyük elçı.sı B. Von Papen'l ka. 
bul et.ıniştir. 

Bır saatten fazla süren bu mülfı -
katta Haricıye Vekıli Şulrrü Saracoğ

lu dıı hazır bulunmuştuzo 

Okul~arda erse 
baş.arna ve son 
verme saatleri 

. l(imsesiz, m ücrim çocuklar da tahsil ve 
terbiye maksadile Darülacezeye yoUandılar 

Vilayetle emniyet müdürlüğünün ı 
§<Iyanı takdir bir işbirliğile ortaya 
attıkları hayırlı bir teşebbüsten ha
berdar olmuş bulunuyoruz. Bu te -
şebbüs şehrimizdeki eabıkalıları top
lıyatak bunlara namuskur yaşamak, 
çalı§ıp kazanmak imkanlarını temin
dir. Vilayet tarafından karar veri -
len bu çok yerinde teşebbüsü em -
niyet müdürlüğü organize etmekte
dir. 

tık i~ olmak üzere, yankesici, pa
pelci, dızdızcı, manitacı, kapkaç, 
gece hırsızı gibi sabıkalılar toplan -
mış, bunlara namuskftr bir hayatın 
kapılarının kendilerine açılacağı, ıs
lahı nefsettikleri takdirde daima 
yardım ve şdkat görecekleri tebliğ 

Ankara 29 (A.A.) - Maaıif Ve- edilmiştir. 
killiğinden tebliğ edilmi§tir. Bunlardan 70 kişilik ilk grup be-

i~ıkların karartılıp mcı.skelenmesi lediye inşaatında çalıstırılmak üzere 
ve saatlerio ileriye alınması sebe - sevkedilmiıı ve vazifeye ba~lnrnıoıtır. Emniyet müdürü Muzaffer Akelın 
bile çocuklarıın17.1n çok erken ev - Bu ici azami dikkat ve titizlikle or-

k bu sureti• umumi kontrolları da da-den çı ·mak ve akş:un karanlıkta e- ganize etmek istiyen emniyet mü -
ve ,dönmek mecburiyetinde ıkal - dürlüğü, bu hareketin psikolojik ha kolaylıkla temin edilmiş olncak-
mamalan için V kıllık. okullarda cephesini de nazarı itibara rılmış. tır . 
dene ba,lnmlı ve on verme saatle- başlarına gene kendilerinden bir sa- Bu çok yerinde teşebbüs bu ka-
r~ni .g~ni.ın ihtiyaçlanr'!a göre değiş-ı bıkalıyı j başı koymu tur. Bu suret- darla da kalmamıştır. Köprü nltla 
tırrruştır. le sabıkalılar, büyiik bir şevkle icıe nnda, kovuklarda, 'iranelcrde ~ a • 

Orta tedrisat mü e . eseleri. ~ Ka- ba"'lamışlardır. Sabıkalılar kendi _ tu n. suç i~lemiş, )·ah u d cürüm i cı le 
unuevvel 1940 tarıhınden ıtıbaren llerine yevmiye de temin edilmi ol- rneğe müstaid çocuklar da topla -
aat dokuzda derse ~a )~y?cuklnrd~~· duğunu görünce bir kat daha sevin- nnrak Darülacezeye sevkedilmiş -

Ders arnları tendfuslerının ve mu-ı 'cıl d' Bunlnr ,.alıştıkları icılerde lerdir. DarüJa .. ezede bu çocukla -
ı ''dd · · · •· 1 ·ı · -ı mı er ır. " ' h I ta ea mu etının ın ırı mes e 06 e- 1 verilen yevmiye mikdan ü- nn ıslahı nefsetmelerine, ta si v 

den öneeki mesainin saat on üç o - am~ deye hak ettikleri paravı ala _ terbiyelerine itina edilecek, cemiye 
d ··-ı d k' . I zerın en J 1 I tuz a ve og e en '1\lnra ı m.ıta en kl d te faydalı bir uzuv h .. lın"l: ge me er 

ı . . b . k k b b' . ca ar ır. 
saatennın on eşı ·ır· eşte ıtı - İlk . d' T k · d 1 için çalı~ılacaktır. 
rilmesi temin olunmuştur. Çı'fte ted- _ grup şım 1 Ba ·slım e ça ış k- h k k · - b 1 t t Al~kadarları bu a ·i aten y<'Tın · t k 11 d b h maga aş nmış ır. un nra ya nca· ... 

ınsa yka~~n ° u ard n sa a I grupk- yerler de hazırlanmış llulunmakta- de teşebbüslerinden dolayı tcbrik 
arı se ızı otuzda erse baş ıyaca - d H . b b t ki · · etmek Ja"zımdır. 

ı ··-ı d k 1 d ır. ep sı -·e::r~a=e::r..:y~a=a=ca=~a::rı:...:..:ıç!.:·ı.:.:n.:_• :...=:=:::....:..:...::._ ________________ _ ar ve og e en son.a o uyan ar a _ 
güneş batmadan evvel on yediyi 

(U evamı 3 ün cu Fayfada) 

Nafıa V ekili bu sabah 
şehrimize geldi 

Nafia Vekili Gener 1 Ali F u -
ad Cebesoy bu sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimıze gelmiştir. 

Ali Fund Cebesoy birkaç gün 
şehrimizde kalarak, tetkiklerde bu
lunacaktır. 

Askeri vaziyet 
İ talya Y unanistana 

taarruzda neden 
mağlfıb oldu? 

YAZAN----, 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
.son Posta. nın askeri 

muhıırrlrt 

G eçenlerde bır gazetede 
okuınuştum. it.ılyan a

jansı mı, yoksel bir lınlyan ga -
zetesi mi, elha~ıl şimdi hangisi 
olduğunu hatırlıynmadığım bir 
halyan haber kaynağı, g;..rib -
dir ki, ltalyanın .~rnavudlukta
ki askeri hareketlerinden dola -
yı hiç bir kims~"Y'" heııab ver -
rneğe mecbur olmadığını bildir
dikten sonrtı İtalya 1 orduııunun 
Yunanİstana tdarruzd.ı muv:ıf -
fak olam m;ısının s!"bcblt"ri ola
rak yuksek, sarp ve yol:ıuz duğ
larla, kar. } a-m ur v~ çamuru 
gösterıyordu. Filvaki bu tabii 
büyük ve sert "n~ellerin hepsi 
Yunan - A.rnavudluk hududla -
rile her iki tarat memlt>ketlcrı
nin içNilt•rind,., hem de bolca 
mikdar vardır 

r- Yarın gece binaların --, 
'Liç ışıkları da maskelenecek.J 

Vilayet ir b a name 
ile ha ka yapı acak 

isieri bildir i 
' 

El fenerleri ampullerinin maviye boyanması mecburidir, 
yollarda ıağdan yürüncccktir, el fenerlerini nakil vasıtala

rına karfı tut mak yasaktır 

llususi mliesseselerle, evlerde 1 
dahili tenviratın ka~artılrı;ası v.e ı 
söndürülme~i mecburıyetının tatbı-
kına yarın akşamdan itibaren baş
lanacaktır. Sokaklarda maskden -
~emi~ olarak bırakılan 50 liımba da 
)arın akşamdan itibarf'n söndürüle
cektir. 

Yarın abam, bütün sehirdc hiç 
bir yerÖen ışıkların dı anya sızma
sına müsaade edilıniycc<'ktir. 

Şehrin umumi tenviratının l.a -
•artma ve maskclerne va ·iyetı hava
dan tayyarelerle kontrol dil cek
tir. 

Vilayet ışıkların maskelenmesi ve 
karartılması işinde h<ı.lkın riayet e
deceği noktalar hakkında dün bir 
beyanname neşretmiş ve alakadar 

VJayetin 
beyannalnesi 

Işıkların söndiirülmcsi 
hususunda evlerde yapı· 

lacak hususat 

ı - Her ev, pnnı.-t're, t ra a, 
balkon, kapı gıbı bılümum mt'n 
feı:Jerı sı~ah bez veyahud k" J_ 
la gayet sıkı olarak ve hıçb r \
"ralıktan ışık sızmıyacak şekıllle 

kapamalıdır. 

2 Kırmızı, sarı, ye~ıl gıbı 

renk veren ortülerle mask lcmrk 



2 Sayfa SON POST lt. 

Hergün 'Resimli akale1 Ihtiyat, bir servettir == 

Demiryolu ve 
Su yolu 

Yazan: MuhJttbı JHrıai 

914 ve 9 39 har b leri Avrupa 
memleketlerine, enternaayonal Av
nıpa münaltaleleri bakımından bfl%1 
denler verdi. Ilk derai Almanya al
mıştı: Cihan Harbi dediğimiz harb
de, Almanya, tedrici muzafferiyet
lerle, imal ve hareket 8Ahalannı her 
istikamette genişlettiği halde, bun
Jann arasında esyft münakal~ini bir 
türlü !.!lah edemiyordu. Sebeb: De
miryolu, seri bir nakil vasıtn!!l ola
rak ordu hareketlerini ne kadar iyi 
temin edebiliyo~a. birdenbire artan 
bir enternasyonal ticaret hareketine 
karşı d ima iciz kalıyor. Demiryolu 
pahalı hir nakil vnsıtasıdır. Onun 
muhtaç olduğu muharrik ve müte
harrik malzeml':, bıivuk hadrolerin 
eltmdan kalkabilecek nisbetleri hiç 
bir zaman iktisab edemiyor ve çok 
çalışmak yü7.ünden müte.'Tladiyen e
riyor, bozuluyor. Tek hat lı yollan n 
~ıakil rnndımanları . f' evknliıde ihti
yaç zam nında mahdud. h:.ınlaıın 
çift hatlarn tahvili, normal zamanlar 
için de hesablı olmuyor. Daha biT 
çok sebPbler gÖ'!t,.·di ki Avrupanın 
demiryolu sebek«"~i. deni~ollarının 
\npımd•{., hir zamanda Avnıpanın 
na\:J ihtivaçlannı t«"min ed,.bil -
mektl"ıll çok u:1:aktır. Bu denıi böyle
ec alan Almanya, Avrupııdnki vazi
yt'tini yM1i bir mikadele ihtiyaçlan
na ~öre umumi surette ıslah etm('r!i 
cHi!riinürken Avrupanın 01 tnsında 
geni, v~ d~rin bir •u volu şebekt!si 
'VÜeud~ getirmeği planlannın bn5tnn 
kovdu. 

Ikinci dersi dt', bn d,.f"lı:i hnrbde 
bjitiin Avrupa m"'m!el.t"tl-ri almı~ 
bul mırvorlar: f-fl'\·hin ilk ~ltı liTında 
Avnıpadn yalnız üç muharib mem
Jd,·,.t vardı. Bun nığmen, geriy,. 
ltalım bi;tün m,.m)eketlt-r anısmdn 
mPbad,.l,. ihtivarlan bir türltı t"t
min ,.,.f:l,.m«"rfi C'iin\.ü, m .... ,.)8, lıt
t~tnbuldan H~l 'nkiye giden en 
lcıııa ve en ucui' ""'1 Manche deni -
:ı:inden gt"Çer. Halb,ılci bazı yerleri 
hnrb •nhnesi ve hinaenalevh tehli
hli olduktan bsı~a deniz. lngilte
~enin en miihim ııilnhıdır. Orada o
nun kontrolü hakimdir ve bu kon
trol, ancak geniş ve hududsuz olma
lıdır ki ise yarnsın. Bundan dolayı 
bövle büyük bir :nücadelede deniz 
yollarmdan herke.sin ietifadesi kolay 
olmuyor, 

* Ilk dem alan Almanya, Ren -
Mayn ve Tuna nehirlcri arasında 
bir biiyük kanal açmn·a teşebbüa 
etti Bunu, diğer dahili kanallardan 
earfı na7.ar, bir zamandanberi ka
zılmfuıına başlamı, olan Tuna - Oder 
kanalı takib etti. Tuna. Üzerinde 
yirmi senedenb,.ri yapılmı• olan ıa
lahst ııay«"sinde BudPpe~tenin 1stan
bula aktamıasız bir su ile bafllnna
bilmesini temin etti. 

Avrupa içinde kanallar açma 
likri bu sur,.tle her tarafta revaç bul 
maktadır. Son znmıınlarda hu sa -
hada yeni yeni teıebbüsler ve ka -
rarlar göze çarpıvor: Kaıadeniz.i 
Baltıva bağlıyan 2500 kilometre u
zunluğunda ve büviikce su vasıta
J rının hareketine mü~aid bir kanal 
açmak projesinin tl\tbiknhnn baş -
lanmak üzeredir. Vol~a üzerinden 
c:nktanben RaltJ~a bağhnmış olnn 
Hazer denizini, Volgavı Don neh
rine ba~lıyacak olan bir kanal va
aıtasile Karad;..nize b;r}~tirmel: fikri 

"niin proielerindendir. 
Sirndi bir hareket de lsviçre ile 

Fran .. n am'!lnda b.-~ gÖıtterdt Son 
zamanlarda yaptıkla,..ı muhtelif ko
nusmnlnr ve içtimtılnrdan sonra bu 
iki m('rnleket d~ Ron nchrini Ren 
ile baalamalı: lcamnnı Vl:Tmiş veya 
vermek üzere bulunuvorJa.... Hatta 
l!ı!ti7.lere i~ bulmak irin hl':l iki mem
lehtte de bu amelivata derhel bat
lamak fikri hAkimdh-. f:!!l,en Ron 
nehrinin }'1\ta~ını ıslah ameliyah, 
Fmnsadn çoktanbe..j tl'zvftha ko -
nulmuş Uılerd('n biri idi. Y t"ni bırer, 
bu i!lin .... nicıletilmesindcn bqka bir 
teY değildir. 

* Cörnliivor k, Avnıpad.-. enter -
hl'l~mıl'll biiV11k v,. v .. nicı brr ~ı "f" -

ı,,.lr.. .. j vii,.ıırle getirilmesi fikri. hu 
d,.faki harb eotnaııındn bti•bütün 
il-rl~ioofir. Y .-ni t--k n ik •ıııv~nde 

anal acmak işi çok lı:olaylaotığın
dnn. beorbin sonu n"' olurııl\ olsun, 
AvrupAda hem d,.mir. hem d,. de
niz yolla"lna muvnHRldv:tl,. rr·ka -
bet ('N,.bileeek hir su ııebekMıi viictı
<J,. 2'!"1m,..;. cok yakın aenelerin i i 
haline fY~ı ..... : • .;T. 

dlulıif.li.J-ı c23il"t)'I!H 

Yugoalav milli bayramı dala
yısile yapıinealt nyin. 

Yugoslav milli bayrıum mft~betl
ıc, ynnn saat ll de Yugoslavensko 
Sloga cemiyetinin merkezinde bir di
ni tlyin yapılacaktır. Bu dyinden son
m Yugoslav Janeral konsolo: u Oor -
cevıç, koloninin 

Sadrazamlığı yatıııı 
yarıırt4aat süret1 
Zurnacı Paşa 

On yedjnci asır ortalarınd&• 
dünC'Ü Mehmed devri 
bir Zumazcn MuŞtafa Paşa 
Gayretli ve n<:ımuslu bir ,.. 
Fakat bir zafı vardı ki. geC~~ 
sından, gündüz hayalinden 
di: Sadrazam olmak... 0 ct 

Nihayet arzusuna kavuştll·, jl 
zib, sihirli umührü hiiınıtyll0 

nacı Mustafa Paşanın dıı 
girdi ... Fakat ne kadar . 
ancak yanm !dat kalabiJdı· ''11ııı 
bir ihtilfılin ortasında sadrıı: 5oıı: 
lan Mustafa Paşa, yarım. san ıil ~ 
yeni biT entrikn rüzgarılle & bUl 

En iyi ticare' kaid$ en ec;ki zamanıardımberi bilinip taniye edilen §U 

cümlenin içinde anlatılmıştır: 

Bugünün d~ncesl, muhakemesi, görünen vaziyeıt seni §U yolu tutma.
~a scvkedebilir. Kararını r iyazt bir kat'iyeUe do~u bulabihrsin. Fakn.t ak
& ihtimali düşünmek de vazlfendir, ihtiyattan zarar geldiği hıç gorül -

Erzurum valiliği ile sttııı tl 
nefyedildi. 

11 
P •11nı Zurnazen Mustafa ıt.- r'r.JI 

memiştir. 
- Hiç btr za.ma.n malik olduğun bütün yumurtalan tek bir scpetın 

içine doldurma. ·[-····-·········--···-·---·------J·--··-rr;;; .. rr;-~mm nuım ~ i\~ rp -
yanm saatlik sadaretin~~ ~-~:~ 
biricik iıı, itimad besledıf{l 11 f 
Mehmed efendiyi deftcrd~f b' .; 
etmek olmuştu. D('vrin :znTI ·ı:J'' 
iri de, bu hazin saclaretin ı 
mı mısrada topladı: 

Çalıcak ZUMU1$ım 

li:) w LL.J iiiU\iJ w Un.J w \lıJ lf.Aj 1.!/ ll..:J 

------ [ G w9.~,.,., :H~ Ztya UçaA(J.g~ ~ 1 cebinıie" 
dı gıı 

~1r 
Zumazen J\1ust8f,, Pno;n,jefl ~ • • 

ı e a 
Yazan: lbrahim Hoyi 

g ve perişan F..rzuruma gid~~ de rr 
zurum önünde ll•cıı mevkıın J 
sadrazamlarda!l Melek AhJ11 d• 1. 
şayn rasladı. Sohbet esna;::kl}'J Sene, milad öncesi 460.. Trak

yada Abdera kasabasındayız. Bu
rnaı adetA bir f"lhir azmanıdır. Aha
lizi öyle tefekküre, dimağ i§lerine 
cheınıniyet veren değil ve bu dün
yada el ile tutulacak, güzel ~örü
lecek şeylerden maada kafa yormn
ya yarayacak bir şey bulunmadığı
na inandıklan için, kendilerini saa
dete götürecek yegane meşgalenin 
«ahşverlş» olduğu kannntindedirler. 
Bundan ötürü de Abclerada herkes 
esnaftır, tezgahtardır. Işte ve iılim 
ve mütefcnnin Demokrit böyle ta
sasız bir muhitte, büyük Keyhusre
vin izaz ve ikmm edildiği evde 
dünyaya geldi. Keyfnisrev kend~i
ne gösteri)~ bu misafinıeverliP,i tal
tif etmek maksadilc maivelindeki 
alim lcişilerden bir knçını Abderada 
bmıkb. Onlar da çocuğn ders ver
diler. Bu hiklye ne derece doğru
dur bilineme:ı:: fakat doğru ole.n 
bir şey varsa, o da Demokritin pek 
iyi tıthsil gördüğüdür. 

Demokıitin aıııl hocası •.-vahntti, 
d,.nebilir. Filhl\kika bu büyük fen 
adamı havatında o k"dar cok seya
hat etmi,ti ki, mesd:l ııben yurd
da~lanmdan d~hl\ çok gr-nnis. her
'l.eıııtf'!n fazla tetlcilc:, mÜ•fthed e u
fuklarmı genisletmiıı. iklimler. ül
keler ıı8Tmüs, billlinlerin nutuklnn
nı en Fazla ben dinlr-mi..cıim .. cJ,.mi' 
ni~. hiç te mannsız bir övünmode 
lnılunmu olmıyacakh. 

0~okrit hiç mAla, mülke ehem
mİyet vermezdi. Bnhaııı öliinr.e, on
dan kal n topram kardeslr-rine bı
raktJ. Kendisine düsen hi'lııeyi oata
va çevirerek aeyahate çıkh. Mı n, 
HabeRi•tanı, Iran ve Bindietanı do
la,b. Buralarda memmlal', k•,lşler 
ve avam t baka~ile temas etti, ve 
birçok ırokumuş in nlnn.n nutuk
lannın dinledi. 

Surasmı hahrlatalım ki, DMnok
rit bütün bu ııeyahntletinde, elbet
te ki, yalnız ilim ve fel'l'.'lin nrknsın
dan komıadı. GönHin6 başka, beşe
ri vadOerde d,. eğlendirmi~ olması 
ihtimali V8T. F kat tarih, ustanın bu 
cepheııine kalın bir unutma perdesi 
cekmiş bulunuvnr. Her ne hal ise, 
Demokrit vurdunı\, ka .. lan ('atık, 
alnı tUrlü türlü macerularla ltınşı k, 
ve epeyce ~vler görmüs bulunan 
~zleri, esrarh manalar çakarak, 
döndü. 

* Anulıuı çolc geçmeden, AbdeTa-
nın maddi, esnaf zihniyetli ahalisi, 
Demolcrit ile alay etmeğe ve dudak
lınmda toplanan istihza gülümse-o 
meaini aaklamayo. lüzum görmiye
rek, onun deli olduğunu aöylemeğe 
başladılar. Ona «gülen feyleııoh 
likabını taktılar, öyle ya bütün pa
rasını, pulunu seyahatlerde falan 
boş yere harcamış, vatanma dö
nÜDce de, oıfaydalııı bir i, tutmayı 
reddeden bir adama akıllı dene
mez:di y . Filhakikn, Demokrit, di
ğer yırrddaşLın gibi emıaflığa gir-

- 39 - büyük vazo, ilah.... ve bu meynnda 
Mektu;ılarındo. sırasile lta.ra.rlan - hemen bütün notalan iki büyükce 

nı izah etdi: ona dosUar demişler - a.nbara yerleşt.lrilcrck bir nakliyat 
ki: Brükselde bir otelde O';,W'mak §irket! vasıtasile sevk olundı. Bunları 
ynhud bır mefruş dfı.ire tutmak hiç ne büyük bir zevk ile kendi elimle 
do~rı değildir. ~ ve pek güzel bir a- ycrle.şdiiiiıken !hep haynlcn oııları 
part.mnn pek ueuz blr kira ilc ı.utulur. Brüksele kadar tAkib ediyordun. Bil
Bır büyük mağazadan tak:ıiUe eşya ha&!la onm notalaTını istem~ olması 
ıüına.rak bnra.sı te!riş olınır. Me!ruş göstcriyordı ki tekrar musik!yc avdet 
bir dfı'lre için verilecek !azla kira- etmı~dir. Sonralan gelen mektuplar
ya mukabil pek kısa bir zamanda dan anladık ki onm muslki tencffüıi 
bedeli ödenebilecek e§'Ya tcdarüki tamaınile zfı'ü olınuşdır. Hatta hemen 
mümkindir. Yine pek az bir aylıkin her hafta Veyl A'ilesi'nde yemcııe da' 
pek iyi blr hizmetei tutuıabllir ki ay- vet edilir ve ibutün efradı musikişinas 
nı zamanda a.ı;ıctlık eder. olan bu fı'ilede kudret ve hassasiyeti 
Yıkrine pek millayim gelen bu su.. mu.siklyesi alkışlarla telakkı edilir -

reti tesviye üzerine arnmnğa başınr, miş. 
ve bakikaten Briikselin pek iyi ma - Şu hıüde Brük.selde ikameti, ma'l
hallesinde hem se!arcte hem şet tarzı, evi, eşyası. ona mes'ud ve 
.şehrin ~ güzeı parklanndan bi.. müstcrih bl'r hayat tem"ınini kMıl idi; 
rine pek yakın bir yerde Avenue ve böylece ondan llk aylarda gelen 

m=~ Birlikte mezara götüremiye- des course.s de bir bekAr a _ mcktublar hep bizi mutma"ın edecek 
cekleri mal ve parayı toplamak damı de~il bir fı'ileyi banndıra _ bir ednda oldu~ gibi kendisini orada 
uğunmda didinen, ömürlerini ~oo cak kııdıı.r geniş, yepyeni apa.:rtman ikametg!Uıında görüp bize ma'lumat 
yere tüketen biçare hemverilenne bulur ki türk para&le kırk lirayn,dır. veren buradan ve oradan dosUar vnsı.. 
kalJI kıs kıs gülmekle vakit geçhi· Bu apartmanın mesili İstanbulda tasile ö~eniyordık lt1 artık mn'neviye 
yordu. O, bu yurddaşlo.rının, tut- mesela Ay.ı.spa§ada, Tıı:ksSmde Ni _ tini bürüyen sislerden sıynlın~. zev. 
tuklan yolu, takındıklan ciddi ta- şanta.şında ancak yüz lirnya tutula _ kme, mizacına muva!ık bir hayata e
vırlan ve hele ateşli ate~li benJik bilir. Bir de hizmctci bulur ki en a- ri§mişdir. 
davaanda bulunu1larını «hiçe ııayı- ğırlanncak mÜG:l.firlere mükellef bir Om mes'ud eden şey'lerden ~ ie 

nm aaııtlik sadarelinin ı 
şöyle nakletti: ıl' 

- Hele ey aultanırn·· ,ıııl 
bende birkaç gün kalayclı :o~ 
mezdim. Hemen mührü (jÔ~ 
koyup bir kf"'r~ yokladıt11·cl ıı c 
ki duruyor. Elimi kovnu~ ~ d 
nr çıknrmaz «ver m ii h rtı.? ··ıer 
ler. Ol anda mührü alıp vıttısfr 
ni de bu Erzıınımıt attıh''.:}lr( 
tanbula vnnr göriir•fin. Mu p 
lebe Bovnui~ri Mehmed Jş• 
Q'Önderdiler. Yakında onu) ri· ., 
hür ile bovnunu doğrultur 11 ~ 

· 1 · · "}-,...ile!· Dedı. kı veztr gu u~·-

tafa Pa a: f. 
- Vdhasıl efendim bf c 

görmekten ise bir gün evve 
pektir~ J 

Diye ilave etti. Melek Ahı11 1 
~ da: ,,lt 

- Ey bimdeY .. o kadar 11 ~ 
me... Hele bir bu ETZUrtıtıl 
dahil ol 1... 1' 

Diye takıldı. zurfl' 
Garib bir tesadüf: ·rdi~ 

Mustafa Pa~, Erzurumıı gı 
öldü. R~a·l 

you. Onların kninnt çerçeveşi ziyafet verebilecek meharetde bir Billendin Romanyada vazife&ııln ni- knlka 
içinde bir kıymet olduklanna ina- Oordon bleu dir. Bu da İstanbulun hayete ermesi üzerine Londraya nnk- b~ c~kenden ilkö r, 
nışlanna kahkaha ile muknbele e- ıücl'Me bir hizmetci aylığı muknbl- li me'muriyet ctmı.ş olm:ı.sı idi Bu Sırkecıden Ye§ ye ör.ld'e 

ıind tutul O tm " • tl , ... .. A_, .. , .. 'kid "'-d w k selden Anverse geçıer, ıY diyordu Zim onların kUinat müva e ur. nun apar anın us .. sure e ..,.. -..u~ 1 e ..,.. e eec - 1 ı öğle 
h 'nd b. 'd v 1 '. b ~ k.ntında bir odası da vardır, burada end ta'tfilerini tayyare ile Londra ve bu işlerle meşgu el~ ur, ~ıede!l 

cj esı d e ç~· k~~erk~~ ı;ıevzııu a 
1 

geceleri kocasını da banndıracakdır. Brüksel arasında mekik dakuma.kla Brüksele evin;._ g : .. ~' ın ıatıS'J 
0 

a:i'az d. un tbT d~a E 0~ ar d- Eşyn mes'elesine gelince: bu hiç bir ve yekdiğerine milsafir olmakla ge _ vaktin! se!arbe~" ~.:;d. 0 :rnıcnı 
ma an a var~ a ı ır ı. ve • yur - yorgunlu~a sebeb olmaz. Brükselin çirme~e ba.şla.nuşlıı.rdı. Yalnız, gelen di. Nihayet u "'l , ı, ı 
daşlan, be en miinasebetlerindo her türlü eşya sat.a.n meşhur Bon me.ktublarda bir l..'lll'dm yeniden iillı... Şehbenderlik ~§lerı Brütse 
ciddi davnınmalan haklım idi. Her Mıı.rcM ma~a.zası müdlriyetlle mn _ nini .keminn~e 'başlııdıtma dikkati intikal etdi, ve bunlnrln 
birisinin teker teker, yuva, şehir ve nnscbete gire', ona her türlü teshi- celb edooek satırlar oluyordı: terfi' mak meeb~yeti de dfi'in'Ul 
hatta devlt't için ehemmiyetli birer lntı gösterirler. Da'irenin bUtUn eşya. mes'ele&. onı Brüksele ta'yin eder _ u~a.yıın bır ~emun mahSUS 
ull8Ur olduklannda ııüphe edilemez- sını, levazımını, beyaz takımlara, kon pek hakkı olan terfi' ilc oyala - ne kadar, yıne Vedadın 
di. Fakat 0 yıldız ve aeyya- mutbak bezlerine kadar velhasıl m••ı .. .....ıı fakat kim bilir buna nın _ yüklendi. . de 

' ~"' ' B" ~e adam son günlet~-_.ıııl' 
relerin muhteşem, ~nhane seyirleri- hiç bir noksa.n kalmayacak .suretde nı"' olan bir parmak işte ııylar geç - . ıÇ k1 beraber ttY.".6 
nin 'riicud bulduğu, klı.inntJn; hızln oradan taksitlerle öderunek üzere mekde oldı~ halde bu va'din ineazını .sınde~ güge!ıme e _ -şıü ~cd' 
kaya.n kuyruklu yıldızlann, zaman derhal alır, öyle ki bir hafta i~nde hep te'ahhüre uğratıyoroı. etmesı. ......~re! surmkut b·_,.ll: 

· · · na dA'ır .J~ı&• mc u uıv 
ve fezanın ındıncle, onlann ıster lambalarmdan, buz dolabma, pek Bu sırada bir faei'a oldı ve tıu oru b b ~ 1 babn.cı~ımı .. ııe 
ferdi, ister müşterek vnrlıklan bir güzel bir rndyoya, elektrik süpürge. hem bir yandan pek ziyade yordı, a :ı.c~dı:ş .. ne temD.§asıntı d 
gÜneş hu:z~mesinin zerrelerinden sine kadar bütün ~ya. yerli yerino hem bütün mo.'neviyeU üzerinde me~ :ıea;cak 'blr manzara... ll~ıı 
farksızdı. konurt ve V~daıi bo!leceükcmmher tara~ı um bir te'sir bırakdı. Anversde kon _ hem yaşayor. Belli ki yiic~~,~ııı 

Demohit, n mütenahinin karıJı- mu n azam, er §ey 1 m el bır solos ~ zat hiç beklenıniyen bir zn- zerresi hayata merbut P"'" 61~ 
sında kendilerini dev aynasında gö- mcsken sahibi olmış olır. Yalıuz bir manda ha.stalanarak bir kaç gün i _ nk di Yalnız trunıı.ınlle •4'f 

ik' . Bal tak ce c yor. fe~" 
ren insanların hallerine gülüyor; şey gecı ır· on ımı... çinde acı bir şekilde vefat etd.i. lan, .şu un. Bu manzaranın r6~· 
bütün ilG.hlara tapan Abdera ahali- Vedad salonunın yeni tarada olma- VekAlet Anvers konsolosluğını .!At- asla. unııta.mıyaca!ıım ... t diJO ıl 

sına hiç muvnfaltat etm.cınl.ş, yine va karar vererek Şebbenderlih A'id H l'd z· u~l: 
de Demokrite deli diyorla"Idı. mağaza müdiriyetae anlaşarak bu sa... Teza'ifın Brüksel el~inde rü'yetini a 1 ıya * lou eşynmnın m üzelerden alınacak tenslb etdi. Bu mili}ldl ve mü.him işin İhtar: f, 
Demokriti seven r.lı:ıllı, uıılu ar- eski C4YU modell•ine göre t.a.kl.iden tesviyesi de Vedadıı. tahmil olundı. Bir yandan siyasl vaz'iyetl~ t• 

kadaılan cJünyanın en büy\i]t dok- i'm8.1 etdirilmesinde ittitak has.ıl ol- Ved.ad her teY'den enel henüz can den güne artan ehemıniyetiıt 
toru Hipelerata haber gönderdiler mı.ş ve böylelikle ikametgll.hı her t.ür- çe.kişen biçare adamın son sa'atlerin- yandan da k~ buhrnnındllı;ı, 
ve: lü levazmıı ile yalnız kendisi de(iil, &- de bulunmak, Tefat tahakkuk edince 'at sütunlannın 

_ Geliniz. doetumuz Demokrit ğer olsaydı çcluğmı çocuğını da barın orun teehis ve tckfini. memlekete sev- ıia'cn bu yazıları tetrqta 
hastadır. Halini pel beğenmiyoruz. dıracak bir hale geldikden başka pet ki, her türlü TCS&'itden mahrum ka- be muvafık n.azarıyle 

Dedilel' ve bu ziyaret vesileailedir san'atkarA.ne bir de salona malik lan refıka.sile kerimesinin perişan dan §lındilik: burada 
ki iki büyük şahıs birbirlerüe tanıo- olmı.o bulunıyordu. Buna Ye~ilköydcn vaz'iyet.inde icab eden mu'avenetin i _ ediyorum. 

ooas. md.an . istedi~ ~a. da inziman rası. tabilinden ışıeri tesvıye etmek, H. z. U 
hlar. Hipohat, bir deliyi tedavi et- tdi Bir gü da el tt pd bir dan d -'- a.... 

e . n on n g en me u a yan a ger.... .,....hbenderli!in, ··-··---·-········ ... A 
mek üzere bir doktor gibi geldi ve oda.smdan nelerin irsaJi 1~ ielece- gerek şahsi i§lerin ta.sftyesini te'min 1 ıv• 
mefruz haataaından. bir dehayı teb- ~i öA"rendik ve hemen bir hereke eylemek meebnrtyetinde 'bulundı. Her T A K V 
cil eden bir.mürid, bir abid gibi ay- halı.sı, müteaddld ipek seccadeler, şal. safhasmda ~a blr güçlü~e galebe .o======::====~=---
nldı. lar, muhtelif biblolar, bir eski oturt. çalmak kuvvetini ienb etdiren bu va-

(Denmı 1 noı sayfada) ma aaat, pek loymetdar bronz bir zife haftaıa.rea siirdi. Vedad her sa _ 
Rıunl aco• 
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J1 
gı görüp yakından muayene etmiş ve üzerinde durmuş olan mütehas
$1S,)ara sordu k: 

Sandal bedeateninde bi:ıo pırlanta arttırmaya konuldu, bedostenin 
memurl n bu tn,a bugünün vaziyetine göre 15000 linı kıymet tah -
min etmi~erdi, faknt arttırma e nasmda harnretli talibter çıkmıştı, fi- - Sulh zan anındn fiatının nihayet 5000 liradan ibaret olduğunu 
at artbkça arttı, 19,000 liraya kadar yükseldi. Sahibi bu fiatı da a_z söylediler ve finhn bu derece yükselmiş olmasının sebeblerini de i -
buluyordu. Bellı:i taliblerin arkadan geleceklerini hesab edertk 50 lı- znh ettiler. 
ra daha ilave etti .. yalnız heııabı yanhş çıkmı§tı. Talibler nedense Biz, bu dakiknda bu sebebleri anlatnuıya )üzum görmüyoruz, fa
durdular ve taş ııahibinin üzerinde kaldı. Bu zat bu dıılcikada sonun- kat gerek pırlnnta, gerek altJn ve gerek emlak fiatlnrında görülen 
cu 50 lirn.yı zammederek taş kendi üzerinde bıraktığı 1çm memnun tamamen gayri tabii ve gayri mantıki yükselişin önünü almanın hem 
mudur, deiil midir? bilmiyoruz. Fakat hadişeyi öğrendikten sonra uı- zarun, hem de mümkün olduğuna iwı.nıyonız, ey okuyucu aen: 

ISTER iNAN iSTER 
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Ankara ~ <A.A.) - Büyük Millet bat.aları kabul etmiştir. Yazan: Selim Ra gıp Emeç Ankara 29 (Husu.~i) - Askeri me. zara n b k · d ı 11 

~:~~~n~~gu~:ı:~~~nı~~~n v:::~ a.s~:r~ı~m~~aeke~:u~~:lü to~~~~t~~~~~ B undan ~irkaç gtin evvel İs- ~urlar ~nununun 4 üncü. maddesi- se veya~ m:~;~u~::~~n ~~z!~~e v; 

~~~lyanlar yeni bir 
4dafaa hattı tesisi 
ile uğraşıyorlar 

kanununun üçüncü mnddes·n·n altın 53 .. .. dd . . d ğ' t" U es· hak panya hukümetı, sulh zama- nın tndUıne dnır kanun lfıyıhn.sı Mec- yedek subay oldukları halde memur 

' ' ın a ı anunun ı ·ıncı muzn res• ı . . . . . .. . . . . Cı fıkrasına aid mazbata 
'·ıe' Büyu· k-~ k und kc~ mk a esını~k" e . ;ş ~~. mke' ·n nında büyük beynelmılel akisler yapa. lls ruznnmesine alınmıştır. Bu tadile muavinli~ile hizmete alınmış olanla-

Millet Meclisi ve Rlyaseticümhur 
1941 

yaparak kabul e •ıem· ve Paznrtes1 b~lmek ı.:>tıdadında bulunan ınuhım gore askerı memur olmak ıçin 788 nu- rı.? nn.sbları bırıncı maddedeka hı..&.ıne 
yılı bütçeleri arasında 

40 
bin liralık günü toplanmak ~zere ış içtımaınn ni_ bır ~arar verdi. ~u karar, beynclmilcl maralı memurlar kanuırunun 4 üncü sore tashıh edilecek ve bu tashlhden 

münaknle 'Yapılması hakkındaki maz.l hayet vermiŞtir. b~r adareye .tlibı bul uno. n To. ncanın maddesinde evsaf ve şartlardım mn- dolayı maaş farkı verılmiyecektır. 
bır kalemde Ispanyol Fasına llhak ve ada lise ve muadili mekteb mezunu Ortn mekteb mezunu oldukları halde 

A d
i A ilfıvesinden ıbıırettir. ve yedek sübay olmak Hl.zun olacak yedek sübay yet~tirilmış olanların 

• A.ti .. , 2 --
·~ild·~. 9 (AA.) - Atina da 

rı ıgıne göre Arnavudluk cep-

rna u ~arin rna~ud~ultta iki Tancn Cebelüttarık'ın karş~ında ve bunlardan en az bir senelik meslek şar.tıarı haıZ olanlar bir senelık mes • 
Akdenizin bir mahrecine hô.lmn bu - tahsil veya kurs görm" ol 1 8 lekı tahsilden sorıra memur muavın-

f 
• d 10 1 lunmak noktasından otedenberi bii- . . . uş an ar ll~ile askeri memurluğa alınabilecek-

Ila cenub bölgesinde harekatta 
1 en 

1
Yunan kıtaatı yeni tepeler 

'~ "Y :mi lerdir. Bu muvaffnki-

aŞlSt ere gün e ita.yan yük Avrupa devletleri o.rasında bir ih- ~ncı sınıf n.skerı memurlu~a kabul O- tir ve bunlardan ehliyeti tasdık edı-
tili\f mevzuu idı. Bu ıhtllô.fın t;eniş unacaklardır. lenler 6 ay sonra 8 inci sınır me _ 

karşi l
•syanl tayyaresı" du••ştu•• bir mahiyet almasından evvel ıı:ıı..s Lfi.yihanın muvakknt mo.ddesine na murluğa geçirileceklerdır. 

.•tnı b" ·ı · h k · 1 ';cı ır ı P.n • ari" etıne yo a-
r er .. ~annedilmektedir. 

b"Ykn eden sidd~tli muhnrebe-

topraklarını i~gnl eden Fransa ve Is-

A 
. pı:ınya arasında esaslı bir anln.şmnz- Hu··r Fransizlar B l •· . d 

tina 29 (AA) -Bugün Ste- At~a 29 (A:A.) -IngiliZ hava kuv- lığa zemin teşkil cdıyordu. Fas sulta- In u gar mSCtiSin 8 
• ıı ır açı. halyanların bı:ıznn n

:. rnukaveml't ~osterdiği ce -
le n!aka .. ında vukua gelmiştir. 

fani ajansı, Arnnvud milletinin fa- vet.ıerı ~mu~ı kıırargfıhın~ ~bllgı: nı, bazan Fransa. baznn dıı İspan _ şist orduya karşı isy n r.tmiıı oldu- Son ıkı gun zarfında Ingilız nvcı yaya meyil göstennek suretıle bu iki k~ ra den·l z ve kralı· yet nu tlK u -ğunu kabul ve teslim etmek mec - tayyareleri on düşman tayyaresi tah- devlet a:-asında daimi bir rekabet a. d. ' 1 W 

• rıırı ış~al eden Yunanlılann Gö 
ll btakasında tatbik ettikleri 

buri~etin~.e bulu~m~ktadır. • rib :tmışlerdir. teşi idame ediyor ve böylece, bir nevi h k t' • k b 
p Folv~, ~~·~··~ ~''"": ~ı;::ndan Dun Amnvudlu~un bot> - eenubun- idare• masiahat stynsetl taklb cdoyor- ava uvve erı müza ere eri i ti 

ı11 enzer bir usul kullanmakta 
ı,ly~~ 2.annı hasıl olmaktadır. 

ndns .. ar adgıQnınDındyegenı rnh ad- da avcılarımızdnn mürekkeb küçı.ik du. Avrupa devleUerının müstemleke 
vu ruesaııın an o anın cep e e bir devriye grupu 20 düşman tayya _ . 

1 
. . . t k k Londra 29 (A.A.) - Müstakil Frım- Sofya 29 (A.A.) - Hükumet pıuti-

..1.. .. .. h b · k .. f ı.Ş erını organıze e me aranna var-o umunu a er venr en «IT'u.teve : resine tesadüf etmiştir. Tayyarelerimiz dıkları 1900 senesi başlangıcında Fru; sız ~ansı Afi bildiriyor: &nin nafız azalarından Yaııef son 
~ •tic ar-n yeni müdafna hatb 
~~Ph ~9 (AA.) - Arnavud
• ~s nde bulunan Royterin 
ı/nuhnbiri Göriceden telgraf-

fanın çarpışma esnasında ham bır derhal hücum ederek bir dakikndan sultanının bu siyaseti de artık bir fay. Hur Fransız kuvvetıcranin umumi günlerde İngıliz hükümeti tarafından 
Arnavud tarafından tanınmış ve a- az bir zaman zarfında 7 düşman tay d b 1 d ısp' karargahından öğrenildiğine göre De.. Bulgaristan hakkında yapılan be)a ğır surette yaralanmış ı olduğunu yaresi dlişürmü.şlerdir. - Fra vermemaleye d aşblıl ı. anynla ve Onulle'ün emrinde halen 35 bin asker nata temas ederek kralıyet nutku e~ 

lt~ ırıyor. 
tasrih et kt d" nnsa o sır ar n r prens P n aş. 1000 t . 20 ha , m~ e ır. <Devamı 7 nci sayfada) ması yaptılar ve 1904 te bu ltili\fı ayynrecı, rb gemisi ve cem rafında cereyan eden muzakercyi ka-

Bu kabı! muhnyyel Arnavud . n'1 550.000 ton hacminde 60 tıcaret va.. patmıştır. 
hareb · • 

~kıld enın cereynnı amnnsız 

~·qed· e ı.ıimale doğru inkişaf et-
~ııe ır. }"u nan ileri hareketi Pog
b e~ •ınıa]l' doğru Ohri gölünü 
trı. 1 erek Göriceden 30 küsur 

hainlerinin hatta harbed e kıtant a- Kar ab u·· k t.atbik ettiler. Boylece Tanca m ın ta- p tt B k üte . n k . .. uru mecu ur. u uvvet m madı- Ynner r· ·ı lıim t -
rasında bulunması Arnavud nsile _ ası bu ikı devlet arasında mu§tcrek Y t kt d , ngı ıZ par en osunun ' b 1 ·ı ı b" 'd tlt.b· t t ı en ar mn a ır. Bulgar·~tanla rn"'"""ul Id "" ö 
rinin İtalyan ordusuna kadar 

80 
_ ve eyne mı e ır ı a:ey_e " ı u u- "' ...... ., o u

6
unu ;; r. 

kulmaktn ve bu ordu içinde mik _ fabrl"kastnda yeni• du. Fas sultanı bu ıtilafı tanımndı. 1 mek.le bahtiyar oldu~unu soylemiş 
. • re 
•rıa .~zakla mıştır. 7.annolun -

darlannın artmakta olduğunu aşikar Uzun müzakere ve nizalardan sonra ngiliz, Alman fakat aböyle vadierden Bulgaristaun 
bir surette isbat etmektf"dir. ve arndan sekiz sene geçtikten sonra hava akl nlar• esasen elınde bulunan şeylerı b:ıh~et. tes i sat sult.anın da muvafnkatilc bu .nın tn- tiglni» ilave etmiŞtir . 

kit~ore ltalyanlnr, Pogradetin 

.. ~lı,ıı etre kadar ,imnli garbisin- Fra sada ecneb"ıler 
k~ nan F.lbasandnn cenubda, 
ııarın olduğu kadar ileride bu -
~ 1' epedelene ko dar tahkim • • b • t • d 

'tte /eni bir hat azeri ne çekil- 1 ÇI n 1 r e cr 1 
~.,.~e bu suretle :n kalanna de -
•r t~ek ~ay~si.ni ~nkib etmekte- kampi hazlr~andl 
a.Qa~y şımdıkı .guzel hava bo -
• de aat~lvanla.rın bu hat üze - Cenevre 29 (A.A.l - D. N. B. :ıjan. 
~kı . ~.Inm hır surette yerle~e- sının hususi muhab"ri bJdir yor· 
tıc·=~h~uphelidir. halyanları bü-ı Vichy'den ö~renil~iğlne g~re . ~:x -

d·· atları iizerinde mütema- en-Provence c·varında Melles'de. ı bir 
oven "h' b" A ·ı d ı 

~~iklı-rin tmu ıml 'dı~ umı e tecrid kampı hazırlanmıştır. Fransa-
~er ayyare en ır. yı terketmek istiyen ynbancılnrla 

, vlıd]taraftan Yunan kıtaatının, Fransız hükfuneti tnrafmdan ittiha~ 
~~~d uk arazisindeki son yürü- edilen kararlar mucıbince menıleketi 
~ıı~ en sonra maneviyah o ka- terketmesi lô.zım gelenler bu kamp-
tı ~ekt.ir ki bütün neferler hal- ta toplanncaktır. Melles'e muvnkkatcn 

i'~c klız.e dökmedikçe istirahnt gö.."lderilecek ~abanc.Jar hareketieri 
~ ~~r.e y erıni söylemekte mü~- için icab eden muameleyi tamam -

1 iı~t unan ileri yürüyüşünün Iamak uzere Fransadan çıkma '\"ize-
b e koli .. t d 1' a~lıdır arının aura erece - sinı hami! olacaklardır. Fransız ma-
t ~enin. . . . Immlan H\zı.ın gelen vesaiki yabancı 

, :-.ik ~ımalınde ~ve gnrb nde konsolokluklardan tedarık etmc~ı tn! ti birY.u~~n d~st kıtna.tı ''e 1 ahhüd etmişlerdir. 
~ rıcle a bırını tnk~b t"den grup-ı Kampta bulunacakların karıları ve 
uk n .. ç ~l'. hnlsız iıahnn ns - çocukları MarsUya'da bir otelde o 
'"r. ~lennı toplamakla me"- turtulacaktır. 

lltııf unlar Yunan ordusuna __ _ - -------
~ ıvf'l]p t,.sl"rn oluvorlnr. • 1 1 d 

tıa ~9 Yunnn tebli •i lta ya ar en l"şa 
a
3 

<A.A.) - Dün akşam n* . 
~tl numaralı resmi tebl~: • • d 
ere 

1
cereyan eden mevw mu- IÇin e 

ta !tu ehını.ıZe netıcelenmıştir. . 
<~~ vvet.ıerımtz kıraat.ımın se- Zurich 29 (A.A.) - ıtalyadan Zu -

dı.;e k~ıf ve devrıye uçuşları rich'e gelen Amerikalı yolcuların söy. 
e;cıır. lediklerine gore, son haftalar lçınde 

cı 11 etıen hava muharebelerı cereyan eden hfıdıseler İt.alyada ın_ 
t a llıühilll miktarda duşman kisarı hayal do~rmuştur. Harb he _ 
~an d.~urwmuştür. yecanı azalmaktadır: . 
:ta tayYarlerı Epır Korfu Ke- Neue Zuro'her .zeıtUillg gnzetesınin 
\'e Ye garbi Pelopo~ezde bazı Roma muhabiri, Italynnlann endişe 
td ~leri bombardıman etmiş- içinde bulundutunu ima etmektedir. 

'lt t V u lt k arasında çok az zayıa 
~ ua gelen maddi ha.c;ar da Ber:inin bir takzibi 

,.:"n kıtpido hr bl . K t Berlin 29 (A.A.) - D. N. B. ajnnsı-
""•n.ı mu ı e.rı or u- s1 h bi . bıldir" 

;tr., &ahilierln b' ı.ft b • nın husu mu a rı ıyor : 
'"' ~ . e ır ..... ç o us a.... Ka k.l k k k ü . tu~ a Ingu;z ta 1 . . . rışı ı ç: nrmn suç e son stun. 

ıı~ Uktnez br d yynr:~ t;~zu- lerde Pariste tevkif edılen taiebeler. " ta ı wnnn .,... .... e.sı ar. . . . YbolmuşJ d den bır kısmının kurşuna dızildığı ve. 
~~}' ltnlyan ~:b~· • ya idama mnhküm edıldiğı hakkın _ 
1ı..ıy:d" bir rnahnl 2~ (AA ) da bazı yabancı ~azeteıı:r tarafından 
~ 

1 
rı ordu} . k. · • yayılan haberlerı harıcıye ııezareti 

~ 14 n arı umumı ararga- resmen t.ekzib etmektedir. 
ıı y umaralı tebliği: 

~ ~~tı F"Unan cepbednde 1 1 inci 
\o tı rn:rrar~, Suna ve Centauro 
bb .. du

1 
kabı! taarruza geçmiş -

~ ~ l.lt.ler:~nın her türlü ııokulma 
~rıcu 

0 
1 kırmışlardır. 

lt lıa~i ~u cephe!inde kayde §B 

t ıç bir hiidise olmamış-
\y 

\ ~tı Yare f'l 
'~ 

1
3oo ı olnrımızlıl menııub tnk-

ı.~-1"1'1 btayyaremiz, merkezleri 
··~ tr ombardıman etmişler ve 

la.ıı. "ak ae~e ve Sopiki nııntıkıı
tcla brı hedeflere isabetli en

~: ."ıkrn~lunarak infiliıklnıa ve 
~dır. sına sebebiyet ver-

\oıı, 

"~rıııı ~uhnrcbeleri esnasında tt Iki t avcı tayyaresi dü~ürül-
~ ttı,.rn. ~YYnremiz, üslerine av

ılırıcı.ı ıştır, 
ııa.ıq Ordu h . d 
iıı· l)a] cep esm e tnyyare 

*ııt 1 ıtle jrırn.ız.' iki d üşmnn tay
~~~ . v er ıçınde yere düşÜT-

tııra 
tında düşmanın bir de-

oldu~undan ha-

taarruz etmişlerdir. 
Büyük bir harb gemisine, bii} ük 

çapta bir bomba atılmt!l ve tam .isa
bet vaki olmu,tur. 

T ahtelbahirlerimizden Marconi, 
Atlas Okyanusunda 10.000 ton ha
ınuleli bir İngıliz gemisini batırmış-
tır. 

Düşman tayyareleri, Brendizi ve 
Taranto şehirlerine tecavüz r:tmek 
teşebbüsünde bulunmuş iseler de 
tayyare dafi batnryalımmızın şid -
detli mania ateııile karşıla~mışlar, 
yalaız Brendizi civarına infilak e
dici ve yangın çıkancı bombalar nt
mışlardır. Bü bombalar, ya kırlara 
veyahud denize düşmüştür. 

Atina 29 (AA) - 8 ila 20 yaş 
arasında bir milyon çocuk ve genç 
muhtelif suretierde Yunan harb 
gayretine .yardım ehnektedir. Genç 
erkek ve kızlar milli gençlik ünifor
masını giymiş oldukları halde ha
berci, itfaiye yardımcıııı olarnk kul
lanılmaktadır. Hastabakıcılar ka -
rartma işini teftişe memur hükumet 

kaya hususi bir id.ı.re verildi. Fakat Londra 29 (AA.) - Hnvn ne- Ynnef Bulgar - Yugoslnv protoko • 
Ankara 29 (A.A.) -Bize haber ve- İngiltere, bu ınıntakanın garbi Akde- zaretinin tebliği: !unun ikı memleket arn.sında ebe.:li 

rildiğine göre, nt nalı demirile nrnba _ niz mahrecine hô.kim bulunmasından Dün gece bombardıman tnyyn - dostluğuı. iStihdaf eden bır merbutu 
ların tekerlekleri için lüzumlu olan dolayı daima bu anlaşmaya muarız relerim.iz başlıca taarruzlnrını Düs- bulundu~u hakkında Yueo.slav mem
şina demirlerini yapacak tesisat Ka- bulunuyordu. Nitekim uzun müzake- seldorf ve Mannheim üzerine yap- balarından çıkarılan haberi tek2:ıb 
rabült demir ve çelik fnbrikalarma relerden sonra onun da iştirakıle bu mışlardır. Bu iki şehirde tayynre etmiştir. . 
gelmiŞ ve bu tesis=ıtın süratle kurul- idare gen~letildl. Kısa bir zam::ın meydanlanna, emtia istnsyonlanna, Bununla 
ması. için l~zım celen tedbirler alın _ sonra da İtalya bu itilafa ithal edildi.' deniz esliha fabrikalarına ve gaz 
mış bulunmnkto.dır. Böylece Tanca ınıntakası askerlikten imalathanelerine bombalar isabet 

beraber Yane!, Bulgıırıs.. 

tanın ıki memleket arasında muall k

ta bulunan meseleleri sulh yollle h 1-
letmegi samımi surette arzu etmekte 
oldui';unu il6.ve eylemı.Ştır. 

Akdenizdeki son 
u harabenin 

tecrid edilmLş oluyor, Fas sultanının ettirilmiştir. 
manevi nüfuzu bakı kalıyor. Tanenda Diğer bombardıman tnyyare te
sultnnın bir mümessil bulundurm~sı şekküllerimiz Politzde sentetik ben
esası kabul ediliyordu. Bıı ınıntakanın ı zin tesisatını ve Setettinde bnhriye 
bir de teşrii meclisı vardı. Bu mcc _ı tezg&.hlannı bombalarnı lnrdtr. l\1areşal Badog~io 

Arnavudluğa gitmemiş lis Belçika, Felemenk, Amerika da da.. Keza, Mnn~ denizindeki limanln
hil olmak üzere İspanya İngiltere, ra, Anvers, Boulogne ve Le ~ lavre,n 
Fransa ve İtalyanın mum~illcrinrten hücumlar yapılmıştır. TatvYareleri-
müteşekklldi. Fas sultanının ise üçı.i mizden ikisi kayıptır. Roma 29 (A.A) - St fnnı aj 

L d 29 (AA) H bildirıyor: 

Londra 29 (AA) - Sardunyn musevi olmak üzere dokuz nzn tayi. .~n ra . · · - .. av~. ve 

b"lançosu 
ı;ı.dası yakininde vukubı..lan Ingiliz _

1

nine salfıhiyeti vardı. Heyeti umumı- dnhılı em~~:ret nezaretlennın muş - Mareşal Badoglıo nun Arnavudlu-
ltalyan deniz muharebesine dair 

0
_ ye 27 az;ıdan terckküb edıyordu. Po- terek_ teblıgı: . .. .. ~a giderek orada hare :ctte b lun n 

larak dÜn gece nınirailik dairesi ta- lisine bir Fransız jandarmasına bır Du~manın bırkaç kuçuk tayyare kuv::vetlerın kumandanlığını l;ıızzat 
rafından neşredile:ı tebliğ hakkın - İspanyol kumanda ediyordu. Bütün grupu bugün d.?ğu-cenub sahilini deruhde ettiğine dair ) ab cı me ll
da, Daily T elegraph gazetesinin de- bunlar, Fas topraklan üzerinde Fran- nşmıtlardı.r. Ezcumle Lo~dra.~ın ce- leketlerde çıkarılan haber erın sah _ 
nizc.ilik muhabiri ~u satırları yazmak sa lle İspanya 'nnla.şamnmazlığından nuhuna bırkaç b~mba duşmuşse de hiyetli İtalyan makamlarmen e :ı., ı 
tadır:. !ileri geliyor, İngiltere de Cebchitt.nrL- pek. az hasar ve ınsancn da pek nz oldufu bi.1dırUmektedır. 

Arnirailik tebliğinin tahlilinde n- kın emniyeti bakımından bu kombı- znyıat .~ardır. .. . .. ~ d k" h b · ı · · k' nezonla altıkadar olu.,..ordu ı.s· pa 11 Bugun beş duşman tayynresı du-
şagı a ı nr gemı erırun nz ço n- " · ny · .. "1 .. .. A 1 · · d Vindsor DJşesi hasta 
~ b" tt ı. ~ d w •'"''nız kendls"ne ad Olm'"'ını ·ısted " ~"~ " ŞUTU muştur. vcı tnyynre erımız en 
gır ır ııure e rasnra ugrn ıgı te - ,.... 1 1 

..., ıbı "k" · k F k ·ı 1 w b .. tt · ı kt d' . ITnncayı bir türlü ele geç· dl So ı ısı ayıptır. a at pı ot ar sag ve aruz e n me e ır. ıreme . n ]" d" Nassau 29 CA.A.) - Dı.Şlnden mü_ 
Littoria sınıfından 35 bin tonluk hô.discler ve Fransanm hnrb sahne. saı ş~ d: .. w "ld•w· .. dünkü him bir amelıyat yapılmak uu:rc 

bir zırhlı, 200 milimetrelı"k toplarla sinden fiilen çekiımcsi, ona bu inlkA. h ım ı hogrebnıl ı~ırdıe €:b?re • u a mu are e erın e ır in.,.iliz Wındsor D;.işesinin 10 Ktl.nunuevvel. 
mücehhez 1 O bin tonluk üç kruva- nı verdi. Fakat İngiltere, bu bir tnra!. av . d h k b 1 "' 

1 
k . tayyaresı a a ·ay o muşsn da pi- de Mıami'de bir klinığe gıreceğı :res _ 

zör, 1 50 milimetrelik toplarta mü- 1. ararı kabul etmedı. Bir prensip lotu sağdır. men bildirilmektedir. 
cehhez daha küçük bir kruvaz" r • ltırazı yaptı ve hesabiarın nihni su - ........................ ---·--·---··--··-··-··-----·--·-.. -·----

0 , tte .. ve iki torpido. re gorillmll6ine talikan şimdilık 
Bu hasarat, 1 O bin tonluk Fiume m~ıe;vi daha ziyade eşelemek iste

kruvazörü ile bir torpidodan bah _ med!. Ispanya da böylece. normal za. 
seden dünkü ltalynn tebliğinde ka- manda muazzam akisler yapabdecek 
bul ve teslim edilen hasardan çok dil•enli bir meseleyl şimdilik halletmiş 
da~a şiddetli bir darbeyi gösterir. oldu. 

Ingiliz Berwick gemisinin yediği ..5 f' & C 
ve gemiyi derhill hizmete iımnde 11 un a9ıf1- 1n119 

olmaktan menedememiş olan iki 
darbe bu hasaratın yanında pek e-
hemmiyetsjzdir. 

halyan filosunun hangi limana 
çekilebildiği bildirilmernekte ise de 
muharebenin Sardunyanın garbin -
de bir yerde başladığı ve bir saat 
içinde nihayet bulduğu nazarı dik
kate alınırsa kaçan gemiler Sordun
yada bir limana ve muhtemel olarak 
Cllitliariye iltica etmiş olacaklardır. 

Okullarda derse başlama 
ve son verme saatteri 

Dün geeeki 
tramvay kazasi 
Bir genç tramvay 

allında kaldı 
Dün gece saat 24 te Şı.Şhane cadde

sinde bir t.rıı.mvay kazası olmuştur. 

Vatman Hakk:mm idaresindeki 54 
numaralı Harbiye - Aksaray tramvay 
arabası Karaköye celirken, Şişhane 

caddesinde bir gence çarpmı.ıs, araba 
Ulutarafı ı ınci sayfada) altında kalan gencin ayakları ı:e.sil _ 

kırkta okuldan çıhcaklardır. Öğle- miştir. 
den evvel ve sonra gelecek ta]~ _ Baygın bir halde arabanın teker • 
benin okul binasına yakın oturma- leklerı arasından alınan yaralı oto _ 
lan ile yaııları dikkate alınarak se _ mobille Beyo~lu ha.stane.sine kaldınl
çilmesi ve kız talebenin sabah grup- mıştır. Yaralı gencin, Fatihte otu -
!arına alınması okul idarelerine bil- ran Cafer adında biri olduğu ve ka
dirilmiştir. za sırasında sarhoş bulunduğu tes -

Mesleki tedrisat olcullarından kız bit edilmiştir. 
enstitüleri ve ticaret okulları 8aat -------
dokuzda, san'at okulları saat ııekiz Türk Hava Kurumu 
buçukta derslere başlıyacaklnr ve en 
geç on yedi otuzda bitireceklerdir. yüzükleri 

Bu esaslar dairesinde açılıp ka - Ankara 29 (A.A) - Hava Kuru _ 
panma saatlerinin tesbiti yübek muna Gir yardım olmak üzere cvlen. 
tedrisat müesseselerinde kendilerine me yiızi.ıklerıni Kuruma terkeden va.. 
ve ilk okullarda valiliklere bırakıl • tanda~lara Kurum tArafından veri. 
mı~tır. Mahallin icablarımı ve me _ lecek olan ymlikler ynpt1rılmış ve 
sai hayatına göre tesbit edilen bu dağttılmasına başlanmıştır. Gümüş • 
saatierin bir çeyrek öneeye veya ten yaptınlmış olan bu yüzükterin 
sonraya alınması Vekilliğin müaaa- üzerinde Türk Hava Kurumunun i.Şa
desi ile kabil olabileceği de ai.Aka - reUerl ve havacılığımızm remzi olan 

Doktorlann hususl otomobil kullanınalarma müsaade edıldl 
(Gazetelerde n) 

- Aman dostrım, bu ya~tan sonra T ıb F aküitesine mi 
girdin? 

-Ne yaparsın birader, bizim hanım, 



4 Sayfa 

Yoksul ilkokul 
talebesi için dün 

bir toplanti yapıldl 
\ -

Yokml Çocukları Koruma Ce
miyeti, bir yıllık faaliy~tini 
miisbet rakamlarla yakutdil 
e/karı rımrımiyeye bildirecek 

Yok su 1 ilk okul talebelerini hi -
maye maksadile teşekkül etmit bu
hınan ccYoksul çocuklan konmıa ce
miyethı, dün, İstanbul C. H. P. ,.J._ 
liiyet merkezinde, Edebiyat Fa -
kültesi dekanı ve yoksul çocuklan 
koıuma cemiyeti reisi Hamid On -
guneun reisliğinde maarif müdürü 
Tevfik Kutun i~tirakile bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda kaza ~bcle
rinin bu sahada yaptıidan faaliyet-
ler gözden geçirilmi~. cemiyetin u
mumi raporu tanzim edilmiş, bu 
meyandn yoksul çocuklara yapılan 
yardımın genitletilmesi ip görüşül
müştür. 

Hamid Ongun8U. dün mezkur yar 
dım meseleleri etraf.ıomla kendisile 
vörüııen bir muharririmize ap~da
ki izahatı vermiştir: 

rr- Evvelce, lstanbulun 16 ka -
za"lnda teşekkül etmiş bulunan 
ccYoksul çocuklan himaye cemiye -
tiıı rubeleri uırulen ikttza eden for
maliteleri ikmal ederek faaliyet~ 
g('~miı~lerdir. 

Bunlar eon 7.amanlarda kongre
lerini yaoarnlc daha evvel tes,.kkiil 

SON POSTA 

• 
1 e 

htac asker ·le eri 
gün n yar lm baş lyor 

Belediye, toplanan paranın yetmemesi ih
timali üzerine bu iş için 40 bin lira ayırdı 

B~ ay 3.000 muhtac asker ailesine yardtm edilecek 
Muhtaç asker ailelerine ~enit bir 

tdtilde nak.di yardım yapılmasına 
önümüzdeki Salı ~tününden itibaren 
ba~lanacaktrr. 

Nahiye ve kazalarda aı.slter aile -
lerine yardımla mükellef tutulan va
tand ra aid tahakkukların ced
velleri hazırlıınmıo ve tahsilata ge -
çilmiştir. 

Bütün bdediye ,ubelerinde, yar
dım paralannın tahsili hususuna bü
yük biT ehemmiyet verilmekte v~ 
tahsildarlar hütün vergilerden evvel 
bu yardam parnlarını tahsil etmke
etdirler. 

Bu ay başında. aylık geliri l 00 li
rayı geçen memUTiann maaşların -
dan da. daimt encümenin tesbit et
tiği nisbet dahilinde, asker ailele,rine 
yardım parası kesilecektir. Ancak, 
mükelleflerden henüz tahsiliıta baıı
lanabildiği için yardıma muhtaç ai
lelerin ihtiyaç}annı kartılıyacak nis
bettı- p ra toolanamamıştır. 

Belediv~ rei!liği önümüzdeki Sıılı 
güniinden itibaren başlıyacak olan 
tedi}•atın mu-ntazam yapılma~ı ve 
bütün ~ker aileleri""' t~il edile-

bilm~ini temin maksadile bütçe -
deki .erbest fasıldan 40 bin lira
lık bir paranın bu işe ayrılması hu
susunda Sehir Meclisinden mÜ!aa -
de istemittir. Belediye, reisliğinin bu 
teklifi, $ehir Medisinin <lünkü top
lantısında müstaceliyet kararile mü
zakere olunarak, kabul olunmuş ve 
40 bin liralık bir munaknle yapılınış. 
tır. Bu suretle, şimdiye kadar mua
venet ta!t•binde bulunan, 30(10 den 
fazla muhtac asker ailesine bu ay 
muntazaman yardım parnları tediye 
olunacak tır. 

Belediye bütçesinden nynlan 4() 
bin lira, mükelleflerden ihtiyacı kar
şılıyacak nisbette tahsilat yapıldık
tan sonra istirdad olunacaktır. 

ASker ailelerine yardamla mükel
lef vatanda!llardan aylık tRhsH5t 
bundan sonra her ayın ilk haftasın
da yapılncaktrr. Asker ail"l~rine tev 
ziat da gene her ayın ilk haftasırıda 
tamamlanmııı olacaktır. 

Asker ailelerine yar<lım makMdi
le tonlanan ve tevz:i olunan para 
beledive bütçelerinde anı biT lıe
"ftb halinde idare olunacaktır. 

-e 

Saatierinizi bu gece 
bir saat ileri alınız ! 

PazarieBiden itibaren da. 
irelerde mesai 9 da halla
yıp 17 de bitecek, nakil 
ıuuıtaları tarileler "nde 

deği~ikUk yapıldı 

VekaJer Heyeti tarafından, ga-, 

atıerın bir saat ller! alınması 
hakkında verilen karann tatbi
tma bu geceden itibaren ba.şla -
nacaktır, 

Bu gece, saat tam 24 te, mem
leketteki bütün saatler bir saat 
ileri alınacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi, dün bu 
hususta bütün şubelerc bir ta -
mlm gondererek. bu gece saat 
24 te sa:ıUerin bir saat ıleri alın-
mMını ve Pazartesi günü de tam 
saat 9 da. bUtUn memurlarm 
vazı!eleri b:ı.şında b~ılunmalarını 

teb!ıl; etmiştir. Dairelerin mesai 
saati de öjtJeden evvel snnt 9 dan 
12 ye, öğleden oonrn 13,30 :tan 
ı 7 ye kadar olarak tesbit edll -

etmi, bulunan himay .. heyetlerinden Ag"' ır cezaya intikal Beşiktaş cinayetinin 
dt"vraldıklnn muamelAt ve h,.sabat 

mı .. tir. Tramvay, vnpur, ve ban
liyö tren idareleri de taritelerini 
bu esasa g6re hnzırlamışlardır. 

Nakil vasıtalarının yeni tari!e -
ler~ yanndan itibaren tatbik 
mevkiine konulacaktır. Bi.itün 
orta tedrisat müesseseleri, mes
lek ve san'at okulları P:ı7.artesi 

sabahından itibaren Mn.ari! Ve
klleti tara1'ından ~bit olunan 
yeni şekle göre tedrisnta başlıya. 
caklardır. Okullar, saat 9 da 
derslere b~lıyaeak, 15,45 te ta
tll olunacaklardır. 

hakkında müzakerelerde bulunarak eden iki cinayet faili henüz 
bazı kararlar ve-rmişlerdir. 

Kazalardan alman T'llporlann hi- davası yakalanınadı Çift tedrisat yo.pmıyan ilk o-
tamını müteakıb cemiyetin umumi Müddeiumumilikçe, iki cinayet Dün de yazdığımız gibi. Beşikta, 
heyeti de kongresini vapacaktır. hadisesi etrafında yapılmakta olan cinayetinin mahiyeti adiiye ve za-

kullar da sabahlım saat 9,30 'J 
açılacaktır. 

K8nunuevvelin 15 :ine doğru ya- tahkikat neticelenmiştir. Bunlardan bıtantn yaptıkinn müşterek tahki -
pılacağmı tahmin ettiğim bu kon - bri ~dur: kat eonundn tamamen aydınlanmış 
~rede, birliğimizin şimdiye knd r ve katil taayyün etmiştir. 
ba1$ftrmı~ bulunduğu işlerin bir bi _ Bir buçuk ay evvel Calatada Perşembf"pazanndn bir cinayet i' _ Fakat dünkü bazı akşam 1efik -
lnnço~u ile, gelecek eeneki faaliyet lonmiş, Yusufun fınnında çalı~n lerimizin yazdıgı gibi katil henüz 
pro~ramımızı tesbit eden rapor yakalanmış değildir. teberrüde bulunan 

türtn iüccarJar1 muhteviyatı mii•bet ralı:aml:ırla ef- Sııdullnh isminde bir çocuk, iddia - Zabıta, Ömer adıi!da bir katili 
karı umum;vevf" fiTT .. dil~cektir.ıı aınca, Jcondisine tecavüz etmek is - değil, dün de kavdettiğimiz üzere 

Şehir tiyatrosunda ilave 
matineler 

Şehir tiyatrosu, ışıkları mnskeleme 
Te kararbna talimatnamesinin tatbiki 
öolıı.yısi!e. taranlık yilttinden uznk 
ıemtlerde oturnn haltın geceleri Li -
yntroya ge.lm~:dnln müşklll ola~ 
hesablıyarak ilfı.ve matineler yapma~a 
karar vermiştir. Bugünden itibuen 
dram klSlllı Cumartesi günleri saat 
16 da ve Pazar ll de, komedi kısmı 
· e, Cumartesi günleri çocuk tiyatrosu 
olduCundan, yalnız Pazarları saat ll 
de ilftve matlnesi yapacaklardır. Her 
&ki tiyatro da Pazarları mutad mıüi
nelerıne devam edeceklerdir. 

(TIYATROLAR) 
Şebir 'ftyatro'JU 

Tepebaşmda c!ram 
kı.smında 

Bugün .ııaat 16 da 
Akşam saat. 20,30 da 
Ayak tnkı.naı arasınch 

caddesande komedi kısınınd.ı 

tiyen arkadaşı Mehmedi bıçaklıya- Bahaettin, namı diğer, Hatavlı Bür
rak öldürmüştür. Bu hudise eı.rafın- hanettini aramakt&dn. Katilin bu- . Türk Hava K~rumu İstn~bul şube-
da yapılan ilk tahkikat, cinayette 11 k ı ht ld" sı, Kuruma yeniden teberrude bulu-

u• 11 va 8 anmaıu mu erne ır. nan zevatın isimlerini ve teberrü mı'k-
bir alacak meseleeinin de rol oynıı- r ' 
dığını göstermiştir. \... Küçük h barler ) tarlarını şu suretle büdir:m.ektedir: l 

Sadullah, 7 nci sorgu hakimliği- . . Felemenk Türk ti.itün .şirketi 2500, 
nin karariJ,. 1 md ni;rr:eza mahke- • Vali muavini Ahmed Kınık, 'Yi- bay Mithat Nemli 2500, bay llerman l 
mesine ııevkedilmi tir. İkinci cina _ llıyet jandarma komutanı yarbay Zi- Spirer ve şürekfw 2500, Tilrk tütün ı 
vete gelince: ya ile birlikte Çatalcaya gltmi.ş ve ba- ı limitcd şirketi 2500, bay Sa.brl ve Be-

zı tefti,lerde bulunmuştur. kir Tüten 2000, bay Hasan Kozluca 
Bir müddet evvel Ca~kanıda Erdek Jimanına oa~ı ve Sadık 2000, Geri Tabako 2000, Yerli Ürünler 

~Tho hık yüzünden cıkan bir ~kak reisin idaresinde bulunan çakıl yüklü Türk Anonim Şirketi 200, bay Kons-
kavga!ı eonunda, Hüseyin adında 39 tonluk Mermerelk adlı motör fır- tantın Sedenko 2000. Baker müesse -
hmni bıçaklıyamk öldüren, M~h - bnaya yakaltınarak Bozburun ~çık_ sesi tiıtün şubesi 1700, bay Abdi Fuad 
med ve Ekrem isimleenideki iki kar- larında batımıştır insanca r:ayiat Akev limited şirketi 1500, bay Umber
d'e~ haklanndaki ilk tahkikat dıı bit- yoktur. to Poliz!o 1500, Ali Ağazade bay Ali 
mi,tir. Beyo~lunda Harnalbaşında As _ Raif ve oürekft.sı 1400, bay i'>kender 

..ı4 üncü aorgu hakimi her ikisinin lan sakaCında, 10 numaralı evde o _ Mehmed Dramalı 800, bay Tahir Ka
suçlannı aa bit görmüş ve 1 inci a-1 tııran Mevhibe adında bir kadın o _ vala 700, bay Mustafa Salih 500, bay 
ğırceza mahkemesine sevklerine lı:a- dasında yaktıtı mangaldan zehir!en Papadn tos kardeşler 500, bay Nazım l 

mi.ş, baygın bir halde Beyoğlu hasta_ • Ekmen 500, bay Cemal Çapraşık 450, 
rar vermiştir· nesine kaldırılmıştır. 1 bay Cemi! Aviğdor 400, bay Edi b ve 

Bu davalııra yalunda ba~lnnacak- •••••••••"'"'';""'''"''''':'''"'''"'~··•·••••• Şekero~lu 350, bay İbrahim Santur 
tır. eS Ud b1r akid 1300, bay Sarım Kibar 300, Oritnb li-

Merhum doktor Hüsnti paşa hafide- mited 300, bny İhsan Toruk 300, bay 
si, Devlet Demiryolları dokuzuncu IŞ- Rece~ Kokcn ve Hüseyin Yak:ı 300, 
letme hukuk müşnvıri ~lilmtaz Bllce- bay Ibrahım Paşaoğulları 150. .................................................... 
nin kızı Nermin Bılce ile Emnıyct bi-An k ra borsası 

VEFAT 

• c ı av 
o 
Kadın, isticııabı Bırasında ağlıyarak ıunları söyledi: (C~; 
nim ba işle alaham yok .. Amma benim lirmam biiYaaJı 
tür (!) yakalanan kızlar kendilerini pahalıya satlfl 

için, biz Atinanın kızlarıyı.z, demif o!abilirler!ıı 
;;". 

Mşhur randevucu Atinanın. il..in-ılar kendilerini pahalıya satrn"!r. 
ci bir randevu evi açtığını ve bu e- «biz Atinanın kızlarıyız~ de ' 
vin de emniyet nhlük zabıtasınırı sı- Jab=Jirler. cıııılf 
kı tabiki neticesinde meydana çıka- Müdd•iumumilik suçlu 1:\~ 
nldığını, dü~kü aayımızda yB.Lmıp- sorgu hakimliğine verrni~. d~ 
tık. Daha bırkaç ay evvel asliye 1 sorgulannı yaptıktan sonrll• .el 
· · hk r \ ıncı ceza ma -emesinin kararile 2 kadının da tevkiflerine knı11 
sene 4 ay hapse mahkum edilen A- · t" Q) mış a. 
t;nanın bir türlü ıslahı nefsetmed iği 
ve çirkin fanliyetine bu defa c..laha 1 A y O 
geniş bir surette devnma başladığı 
anlaşılmaktadır. Gerçi, bu defa . •ı!)tll .A 
Beyoğlunda basılan evin kunturntı ceMARTESI 30 llt rt rJ • 
V asiliki isminde bir kadın üzcrin - 8: Saat ayarı. 8.03: ~a; so: ~ 
d edir ve cürmü meşhud sırasında (Pl.) a.15: Ajans habcılerı. 3 sc· • 
Atina evde bulunmamı~tır. Fakat zik (Pl.} 8.45- 9: Ev tadını. \·ur~ 
içerde yakalanan kızlar, evi Atina- at ayarı . 13.33: Şarkı \'C 1 ı• 

i !ettiğini ve k('ndilerir.in Atina- tPl.) 13.50: Ajans haberıer,·, ı• 
nın sermayeleri olduklannı söyle _ Memleket oyun havaları eP io.J5 ti-
mişlerdir. Riyaseticümhur Bandosu. ıs , ~r 

Atina jJ .. suç ortakları Katina, Karışık müzık (Pl.) ıs: gıııı. ıS~· 
Vasiliki Amelya dün adliyeye sev- 18.03: Radyo Caz OrkestrasıÔrııeJll 
kedilmi~lerdir. Türk Muz~inden Folklor ~J 

Madam Aı;na. müddeiumumilik- 19: Konuşma. HI 15: Solo ııııııt-11 y 

te yapılan iııtic,·nbı SJrasında ağla- 19.30: Saat ayarı, ve Ajarı3 d>11 
mış ve d,.miştir ki: 19.45: Fnsıl Heyeti. 20.15: ııı\ 2 

- K uzum, beni ~elip kendi e - zetesi. 20 45: Beraber şarıtıiıı. · 0 ~ 
\;md e yakaladılar. Kabahatim nd Konu.,'ınln. 21.30: Radyo s:ııotı"' ~ 
Bu basılan evle hiç bir alakam yok. trasL 22.30: Saat ayarı, AJıısı s' 
Amma, benim firmam büyül;tür. berleri. Borsa. 22.5(): r.:orıu~ı ' 
Baskın yapılan evde yakalanan kız- Dans müzi~i (Pl.) 

Çanakl<ale Bele:liyesin ~en: ı"' 
~rı. -e 

Çan~kkalede yeniden yaptınlacak olan 15000 lira bedeli ke~iOI P· ~d~;ıı: 
dırnn ınşasının kapalı zarf usulilc ıhalesi güniınde tnlib zuhiır ııtttl ııı ~ 
den 19/ 12/ 940 Perşembe günü saat 15 de ihale edilmek üzere bir o.'/ 
detle pazarlı{tıı alınmıştır. ~6' 

Tallb olanların mezkür giın ve saatte Ç:ı.nakkalede belediye billb(cil 
1 

müteşekkil encümene şartname ves.ıir hususat hakkında ınuhıı.sc_.. / 
müro.caat.ları ilan olunur. cll299• /.J:\ 

Bütün ruhları ş:ı.blandı:an 

Bütün ıönfllere zevk ufuklan :ıçan 

--= 
Ila) a.ı ve hareket f"ılm1 ı' 

.~ j ·ler v ~ 
DİCK POWELL- ROSEiv1ERY LAN6 

duymak .•. 

PltİSCILT,ı\ LANE'nin kudretile bir hruika. •.•• 
- FltEn WARİ. ' G'in cazie bir ateş ..• 

BOLİ\'UT güzelleıile bir efsane dünyasıdır ... 
- Terru;Uie:ini lıazırla.mak .. Gençlik ateşini 

o rünlerin hayalini ynşa.nın.k isteyenler--Bugün 
DIKK.\T: LO~DRA Ü7C'rinde ilk büyük 

ı iAfi!&i,Q 

Muhte~em ve mükemmel musil<ili ve şarkılı fihnde ,;J1 

Sevlmlllikle.ri, neş'eleri ve cazibeleri itibarile emsalsi~dirler. l\fOJ1ıt 11ıı~' 
i:.O'nnn ıüııs hayatı arasmda çevrlıen ve l\tonte Ka.tlo'nun ı;ece ~ıv 
tı. .. Opcra.sını-. SercnarUanıu ... Gazinosunu ... Tasvir ve buııı;ır • 

da canlı ve eüzib blr aşk m:ıce.rıısı-•• 

tavete n : L lR MCZ.K 1- ALL ;S UARESI 

Bugün saat 1~ de 
ÇOCUK OYUNU 

Akşam saat %0,30 da 

D ADI 

2911111940 açılış kapanış fıaUarı rinci şube müdür muavini sabıkı Sa-
dullah Ye~in o~lu, İktısad Fakültesi Esbak beşinci ordu kumandam ve 
mezunlarmdan Dündar Yel'iın'ln a _ eslihat narıye müfettişi ferik merhum 

ve kapan~ kidleri kıymetli akraba •e do..,tlan _ Mehmed Tevfik p:ış!l refikns:ı ve Prag ~ 
ÇEKLER 

Açılış 

Londra ı Sterıln 

New-York 100 Dolar 

nın yüksek huzurJırri1e Kadıköy ev - setiri merhum Süleyman se,·ket De-

--------

lstanbuiLa evlsr 
boşanıyor: 

12 günde 
Pazar gündüz snat ll ve ı5,31) da 

Akşam saat 20,30 da 
Dram kı.smmda 

A\.AK TAKil\U ARASINDA 

Komedi Jwmında 
DA D 1 

Cemal Sahir Hibılesi 
3 Birincildinun Salı günü ak~amı 
Şehir Tiyatrosu komed,j klsmmda 

Beyolla DALK sineması 

Bugün: Aşk fırtına.lnn. Ya ölü ya diri 

Her altşam 8 de zengin varyete 
COregor cazl 

5·24 !lendirme dairesinde 28/ 11/1940 tari- mirmanın kaymvnlıdesı salihatı nis _ 
132.20 

Cenevre ıoo İsviç. Fr. 29.61l75 hinde icra kılınmıştır. vandan bayan Ayşe Eldem 25/11/940 
Atina ıoo Drahml 0.9975 Tarafeyne saadetler dileriz. günü akşamı rahmcti rnhmana kavuş-
Sofya 100 Leva ı.6225 muş ve Üsküdardaki aile kabrlstanı-
Madrid 100 Peçeta 13 90 c Yeni neşrivat ) na defnedilmlştir. 
Budapeştc 100 Penb"Ü 

26
.
5325 

.... ________ ;..... ____ _, Cenabı Hak kcderdide nilesi efra _ 
Blikr~ 100 Ley 

0
_
625 

DakU oı-ratı Dersleri - İstanbul dına sabrı cemi! i11San buyursun. 
Belgrad 1oo Dinar 3.175 Ticaret lisesi dnktilografi muallimi AI!!I!EzıCIS::3!!1 --~;=:;;,.-_-:!_!:_:;:_ ~-
, Yoltohama 100 Yen 11.1375 HMıid Ören taTatından neşredılen Kadıkö 
Stok.holm 100 ioı;veç Fr. 31.005 bu eser, yazı makinesile kolay, seri ve RA 1-----:-----------.ı usulünde yazı yazmayı ö~etmek b:ı-

k:sham •~ tahvı1it klmındnn c;ıolt kıymeUidlr. El>erde 
Tahvilfit Uzerine muamele muhtelif yazı makineleri hakkiında 

olmamııtır. izahnt, bunların sökülüp takılmaları 
yazılı oldu~u her nevi mektub nü _ 
muneleri de mevcuddur. 

in~m:ı.'>1nda 

Türk a.rtlstlet·in ~-arattıklan en 
büyük ı;aheser 

212.000 kişi 

L LA 
lLE 

n 
filminı gömıek için 

ALEMDAR- I~İLLI 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 1 ~.u ~!.Am•~~!.~ S ye ıMun etti 

devam ediyor. 
l2nci H~ftan~n ı 
~ gurılerı 

DİKKAT: 1\l:ıtıncleır herı;ün saat 

~~~~l~d~e~b~~~ş~lı~y~a~rak~t~ır~·~::~~~~::~::::::::~~==::::::::~~~~;;;;;;;;;;~:;~~ di • ,e 
He. kesi heyecan~an titretccek ınüthıŞ BUGÜN 

1 P E K 
Siuemasında 

D E 
Amerikada eski 

muazzam bir film V 
T0RKÇE söZL~ 

İ fJ cıe~ 
ıı.Jlıtıt 

G~krtcrln lw'.rknnc; maceralarını, ibretli 
rösıeren lı:ırikulide bir şaheser •• Ba.:j rolde: 

V 



aba cılı 
• se e ın 

at aacılığın 
ha atı 

• • 
ı 

•• beş •• uzun cu •• 

• e ı 

'iD 

Hadiseler 
1 

:ı 

1 B" maoal s~ykd~~ • _____ h_a_n_ı_n_b-inbir elinden birinde idi: 

l «Bir varmış, bir yokmuş, yedi - Benını elımden alacaksın, o-
l başlı bir ~jderha varmış. ı> nun :için ne isteraem vermeye mec-

Şimdi bu masal bir hakikat oldu. bursun. 
cc Binbir elli bir ejderha var ••. » Dedi. Geceleri sokağa ~ı karım. 
Bu binbir elli ejderha, Umumi Bir ceb lamba•Jı ve pil lezım oldu. 

Harbden sonra bir ko''c:eye sı·-. mı·.. Almak ı'çı'n gı'ttı" C b ı· b ~ •• ~ m. e am n~ ~ 
fırsat bekliyordu. Seneler geçti. Al- pil binbir elli ejderhanın binbir e
manya - Lehistan harbi başladı. linden birinde idi: 
Binbir elli ejderhll da sindiği yer- - Benim elinıdcn alaraksın. 0 • 

den meydana çaktı. nun için ne istenem verme} e mec-
Yediğim §eke:e elini sürdü. Giy- bu:sun. 

diğim elbisenin kuma1ın~ elini aür- Dedi. 
dü. İçtiğim ilaca elini sürdü. Uzun Buna eminim: 
uzun yazmıyayım .. ihtiyacım olan Binbir elli ejderhanın, siyah ka-
binbir ~anın bin yerinde de onun ğıdı, mavi boyayı, ccb larnbasını, 
el i71erini gördüm. pj)j tutan ellerini de kıracaklardır. 

Onun bir elini !lnrdılar. bir elini Fakat neye yarar ..• Onun daha kı· 
daha kırdılar, bir .. )ini daha kırdı- nlmadık sayısız elleri buluna{'ak ve 
lar.·· Fakat ~Ileri bir tan~. iki tane, yann, öbürgün fU yeya Lu eşyaya 
beş tane, on tane değii ki!... ihtiyacımız olunca, kınlmndıkı elle-

HükUmet karar verdi: ri! e onla n Jcavrıyacak: 
Sokaklarda ışıklar flÖndürülecek, - Benim elimden alacabınız. o-

hususi meskenlerdeki ışıklar r.1aııke- nun için ne isterf;em vermeye mec-
Jenecek. bursunuz, diyecek. 

Pencerelerimi örtrnek için siyah Binbir elli ihtikar eidP,-hasının 
kağıd lazım oldu. Almak için git- birkaç elini kırmak kRfi dei(il. Orıun 
tim. Siyah l.:ağıd binbir elli ejder- bir an evvel ba~ı ezilmeli ki, bütün 
hanın b;nbir elinden birinde idi. dJ,.ıi birden m.-nuc L:ahıın. ve ya-

- Benim elimden alacaksın, o- nn öbürv.ün herhangi eşyaya ihti
nun için ne istersem vermeye mec- vacımız olursa. o e"vavı onu'l sıı~
bursun. lam kalmı~ r.llerinden birindeıı al

Dedi, ampulleri boyamak ıçın maya mecbur kalmıyalım. 
mavi boya laz•m oldu. Almak için ri 1 1 
gittim. Mavi boya binbir eli; ejder- • \..../ .fHt •l .::1--1 ulU.dı 

[ id. iz? :1 
A ko! ftçısmda idam Tel s= z telefon 

Ingiltere kralı T elli telefonla konu-
dördüncü Hanri- §ulduğu tarzda konuşulan 
nin oğlu Kl.uana yegane tel~iz telefon 
dükü JorJ, iha- I·lan:i Fordun otomo-
net suçile ölüm bi!indedir. Hiinri Ford, 
cezasın• mah- istediği zaman otomo-
Ham c)}mu,tu. 
Babası, ne su- Lili içinde iken bu tel!iz t'=ldonu, 
rett• ölmek iste- adeta telli telefonmuş gibi açar, o-
di~ini o~lunun tomobili durdurmadan Londmyln, 
arzusu na bırakmıshr. J o rj, alkol ı Paris le, Büen~ Ayreııle konuşur. 
içinde boğulmayı tercih ettiğini bil
dirmiş. bunun üzerine başını alkol 
dol bir fıÇ~yn bnttrml\k suretile bo
ğup öldürmüşlerdir. 

Pirarn id- Pıre n us 

Kahve diyarcnm kokusu 
Santos kahve 

memlcketirlir. San
tos kahveleri dün
yanın her tarafına 
sevkedilir. Santosa 
sefer yaparı gemi-
1.-rde çal: onlar, 
Santoııa yüz kilo- ~~~~:;: 
metre mesafeye • --
yakla:,ıldığı zaman kahve kokusunu 
hissettiklerini söylemektı dirler. -··-·--.. --··-··· .......... ._.. ...... --.. ·-·············-··· .. ·· ..... ····· ............. _ 

1 u ucu.arıma ce abiarım 
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fzmir, (Hususi) - lngilizlerle 
muhtelif maddeler satı~ı ve muka
bil"nde piya'Jalımmızın ihtiyacı olan 
ithnlat maddelerini getirmek için 
Ankarad yapılmakta olan müza
kereler hakkında yeni malumat a
lınmıştır. 

Bir köylü canavarla uzun müddet boğuştuktan 
sonra parçalanarak hastaneye kaldırıldı 

Bu malumata göre Ingiltereye on 
bin ton üzüm ve be, bin ton incir 
s:ıtı~ını temin eden anlıı~ma yarım 
milyon etl"rline tek~bül etmektedir. 
Bu satış mukabilinde Ingiltereden 
yıınm milyon st~rlin kıymetinde 
muhtelif manifatura en"nsı ithnl o
lunacaktır. 

Ingiliz manifaturn e~alan, evsRf 
itiharile "imd:ye kadar diğer ecne
h' memleketlerden ithal olunan 
bl"nzeri kumn.,Jardım daha muka
v .. metli. desen itibarile di" daha :r.a
rif~r. Bu itibatla are.dn biraz fiat 
farkı olma~ı mümkündiir. 

İn~iliz •'caret korpornsyonu ınü
ffi"""sili, Türk piyasasının ihtiyaç 
ır· tereci"M m nifatura l"'lyaııının ta
m mının Ingiltereden celbinin müm
ldin olduğunu söyl~rniştir. 

lzmir mnnifaturacılan namına te
maslarda bulunmak üzere Ankınaya 
giden heyet avdet etmi~tir. Kunı 

ml"vva ihracatçıları heyeti de dön
ntl"k üzeredir. 

Aldığım diğer biT habere naza
ran da, İnsrllizlerle ynpılan yanın 
milyon sterlinlik karşılıklı satış nn
la..mMtnın tevmi iki tarafça da eeaa 
itibarile kabul edilmiştir. Bu ntı~ 
yarım milyon verine beş milyon 
atl"rlin kıymetinde olacaktır. 

lzmit kagıd fabriT<ası siyah 
kağtd çıkarıyor 

fzmit, (Huııusi) - Sehrimiz ka
ğ d fabrikası pasif korunma için si
) ah kiığıd çıkarınağa başlamıştır. 
Daireler için I O ton kağıd imal o-
lunmaktadır. Rıı kiiğıd1arm kilosu 
45 kunıştur. lzmit belediyesi, halk 
için de kütliyetli miktarda siyah ka
ğıd alarak halka tevzi etmektedir. 

lzmitiHerin asiterierimize 
hediyeleri 

lzmit, (Husu&i) - Kahroman 
ordumuza kı, hediyesi vermek üze
re ba,lıynn hazırlıklar de,·am et
mektedir. Valimiz Ziya Tekelinin 
rei llğinde Halkevinde toplanan de
vai~ müdürleri bu yardımın taeili 
için çnlışmnktadırlnr. Şelnimiz polis 
m murlan 90 aded pamukltı ~,CÖm-
1 ' diktinncktedi,.Jer. Bu gömlek
) ~ yakında Kızılaya teslim oluna
r ' tır. ··················-································ c arlar) 

Muş, (Hususi} - Muşa beş IU
lometre mesafede Arınç köyünde 
gÖrülen dev cüsscli bir ayı ile köy
lüler arasında uzu:ı. müddet devam 
eden bir mücadele olmuştur. Köy 
çocukları köy dıf}nd" oynarlarlcen 
buğday tarlasında bir ayının yat
makta olduğunu görüyor ve derhal 
koşup köye haber veriyorlar. Bunun 
üzerine bütiin köylüler ellerinde kaz
mn, kürek, tırpan olduğu halde a
yının üzerine hücum ediyorlar, ca
navar kaçmağa başlıyor, Karasu 
nehrine gelince buradan kendini su
ya atıyor, karşı tarafa geçiyor. Köy
lüler gene peşini bırakmıyorlar. 

Hayvan bir müddet ko~tuktan son
ra nihayet Şeyhyusuf köyü budud
Ianna giriyor. Bunun üzerine bu 
köy halkı da, nyni f'ekilde ellerinde 
kazma, kürek ve tnpan rJlduğu hal
de takibcilere katılıyor ve ayı ilci 
grup arasında kalıyor. Canavar son 
derecede büyük bir hiddet içinde 
köylülerden Ah:ned adın<la birini 
kapıp nltına alıyor, fakat arkadan 
yetişen Annç köylü Kayser isminde 

lzmitte odun, körnUr 
bu h ram 

İzmit, (Hususi) - ~hrimizde 
üç. dört gündür ltömür bulunama
maktndır. Buna sebeb belediyenin 
odunun kilosuna 30 para, kömürün 
de 3,50 kuruş nnrk vermesidir. 

Kömürcüler bu narkı az bulmuş
lar ve bililtizam şehre odun ve kö
mür getirmerneğe başlamışlardır. 

Bu vaziyet üzerine şehirde kö
mür buhranı başlamış, kömürün ki
losu 7-8 kuruştan, bir araba kömür 
de 20-25 liradan satılmnğa bMian-
mı~r. • 

Halk, bu vaziyetin süratle önlen
mesini beklenıektedir. 

c azilli de 

Son P().tanın m acera romanı: 51 

Nakleden: Bcbçet Safa 

Acaba gf!nÇ ~o{ ör, ba~larına ge- Hayır ... 
len hadiselere Keene'in vücudü se- Artılı: bunlar ~eçmio, olınu~ 
beb oldu~u kan.1atinde mi idP bitmiş şeylerdir. Beyhude konuşu-

- Ne demek istediniz? Yok- yoruz. Şimdi hana anlntınız buka-
~a}... < lım: Gene F reudcberge gitmek ni-

- Havır, h.ıyır... Hiçbir şey l yetinde misiniz} 
~Ö\ ll"mek i teır.edim. Siz olmn!lay- - Ev~t, orilda j .. im var ... 
d r ben gene bu vaziyette buluna- Kromer bu i,in m: olduğunu sor-
cal.tım. Bunlan geçelim. Fakat ,u mıyacak kadar ihtiyAtkar ve kt•tum 
knrnımızı doyurmak için çiftlikte bir adamdı. Keene cevab bile bek
durmaya sanki mecbur mu idik? lemediği için: 
B'r ııeyler alıp yolda yiyemez mi - Muhakkak :ıu yolu ynyan git-
ioık sanki? rneğe mecbur olncı:ığız değil mD 

- Çiftliğe uğrnmayı ben hatır- Kmmer biraz can aıkıntısı içinde 
lattım. cevab verdi: 

- Ben de knbul ettim, halbuki - Doğrusu bnoka bir imkan da 
tehlikeyi pekulu nkıldnn geçir- göremiyorum. 

Bana zorla kabul ettirml"di- Yüm ve vü rüyf: bir volıl çıkmış-

bir köylü canavara hücum ediyor 
ve elindeki demir tırpanı ağzına so
kuyor. Canı yanan hayvan derhal 
Abmedi bırakaral.: kaçmağa bn~lı
yor. Kayser de bir Rta atlıyarak pe
şine düşüyor. Uzun bir takibden 
sonra ayı iki dağ arasında bulunan 
dereye giriyor ve dinlenmek. mak
sndile auyn yatıyor. Kny~er onun 
bu halini görünce atından inerek 
derhal hayvanın sırtına atlıyor ve 
kulaklanndan yakalıyarak mücade
leye ba~lıyor, bir taraftan da elin
deki kamayı canavarın boğazına 
şaplıyor. Fakat son derece büyük 
bir hiddet içinde bulunan canavar, 
Kayserin yüzünü parçalarcasına tır

malachktan, öte-.ini berisini dişle

dileten .onra, onun dermansız kal
masından istifade ederek ve yaralı 
bir halde kaçıyor. 

Muş memleket hastanesine geti
rilen Kayserin parçalanan etleri o
paratör tarafından dikilmi~ ve teda
vi altına alınmı trr. Kayserin yara
lan ağırdır. Ahmedin hafif olan ya
ralarının ilk tedavisi yaptlmıştır. 

) 

A ana a 
Şehir bol miktarda 
odun ve kömüre 

kavuşugor 
• 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz
deki kömür buhranının izalesine 
ca.~~~. başi~. çalışan orman çeı.;rge 
mudur vekılı ziraat müdürümüz Nu
ri Avcı, Dörtyola giderek a
lakadar mem:ırlara Adanaya por
takal sevkiyatından ziyade kömür 
aevkiyatına ehemmiyet verilmesini 
ve bu mühim işin gözöniinden uzök 
tutulmamasını kat'i direktifiNle 
anlatmıştır. 

Sehrimize dönen ziraat müdürü 
Nuri Avcıdan öğrendiğime göıe 
dün ve evvelki giin"şehre 67G70 ki
lo odun ve 2 1 1 70 kilo da köıniir 
gelmiştir. Bu vaziyet hergiın ayni 
intizamla ve günden güne artarak 
devam edecektir. 

Ayrıca bugün Dörtyoldan iki va
gon kiimiir gelecektir. Gene Dört
yolda Adana için üç vagon körr.ür 
hturrlanmaktadır. 

Bu partilerden başka Osmaniye, 
Bahçe ve Knraisalı kazalanndan, 
kövlerden bugiin ve varın ~ehrim;ze 
küllivetli miktardn kömür ~elmiş o
lacaktır. Elverir ki, kömür tev7iatı 
da bi~ma konulmu' olcrun. 

Muş orta okul mUdUriUgU 
Mu~. (Huııusi) - Üç seneden

beri Muş orta okul miidürlüğünü 
muvaffakiyetic idare t!den J-iiisnü 
Giivenç Giresun orta okul müdürlü
ğüne tahvilen gitmi, ve yerine tayin 
olunan D. Bakır lisesi müdür mua
vini Vahid Kutay gelerek vazifc:Wıe 
ba•lıı rrıı~tıT. ···················································· 

Bir doktorun gUniUk 
notlarmdan 

Büyük fen a aml J 
bil 

(Başta.ra.tı 2 nci sayfada) hareket sahasında b:ı~l:a h• • 
Bu iki insan neler g:irüştüler. şey yoktu. O, bu hareke~ r tıı:• 

Tıbdan mı? .. Hiç şüphesiz.. zira sına boşluk ismini vermi~tı. .6,ıet" 
Demokrit tıbdan bir nebze anlardı. ve değme gibi hislerimizin g~ bJ' 
Buna dair de birçok şeyler yazmıştı. dikleri tezahürlerin objektif ~ı:ı,,e' 
Aralarında yoksa, şarktan ve Hi- kımdan kıizib olduklarını so>. er• 
P~kratıı; asla . gö~ediği yerlerden 1 Demokrit renk, sıce.klık 'ııı,.. 
~· bahıa geçtı? .. Sıyasetten ve A- herhangi bir hissin varolu$unıı .ıı• 
tınanın. ce~ennemi ~ir süratle artan nışunız, bu alelade itiyadları:ııııı 
ehemmıyetınden mı dem vurdu- muhassalasıdır. l fakikatte, } if 
lar? ·:VY ?ks~ y~ksa, ?~ııtıt~ın mefruz boşluk ve atomlar mevcuddur~(.' 
delılıgmı mı ~oz gelışı ettıler). Pek diasını güdüyordu. Fikrince, b ·ğel 
znnn~~~~~m .. :Zira Hipokrat, De- düşüncenin, kal b hiddetin :•~ Sı ( 
mokrıtı gorur gormez, ortalıkta bir de arzu, şehvetin makarn ıdı. ,1'-' 
hastalık olmadığını, dalayısile dok- ralan, büyük ilim adamları b\r 
tom lüzum kalmadıwnı derhal an- kanı, serinleten bir uzuv oJ:ırıık 
lamıştı. bul etmişlerdir. <' 

Uzun, bitmez tükenmez miisaha-ı Demokrit, hastalıkhı.ra, sebeb~ ·ı 
belerden ııon~, doktor, ICendisini illetlerine. pethize ve teşhi"e r.' 
Abcleraya çagıranların yanına gitti birçok yazılar yazdı () nnbııob ,_ 
ve meş~ur hemşerilerinden sitayişle d~mek olduğunu . bi.liy~r ve, >· 
bah~ettıkren, uzun uzadıya cnun <tdamarlann atışııı diye ta•i• iii"'l 
medıh ve senasında huluncluktnn yordu. Demokritin gavet o• 1' 

sonra, sözl.:rini şöv!e bağladı: bir bu)uşu daha vardı. Ana kı:ıı 'r 
- Bu uvlkede bır hastalık. bir daki çocuğun, (r.eninin göbek ~~~, 

~kıl has!a)ıgı v~ars:ı . b~n~ı~ kurbanı mn ba~lı olduğıı ve avaın ıır~k gt 
Demoknt degıl, sızlt'rsınızı .. dedi. manıf) cıııonıı parçasını erner tl 

. Se:ıeier~~ .?u .. iki büviik odam bir- da aldığına, binaenale,•h dof11
: 't 

bırlenle g()nı'!ttiler, Aralarında hir ağzına meme verilince emebılt 
co~. ta mektub teati edildiği rivayet ne inanıyordu. 
edılır. G''I f ı f f'k . e ~ H d D k . d ~ u en ev eso un ı rınc l .,: 

er em şen emo rıt, ana 1 kl • · • 1 • pııt ~ h ·ı· · 1 h k 1 kl r ar, aemavı cısım cnn ls 
k

a Rd'lm~a:ı nbnn a sıh;ıo; ı arınal ve ve bunları te kil eden ato!tl r ' 
.en 1 e-nnı oR yere areama 1\l"lnll d'' . d • t eıfll · 

d ı ··ı k ( k' ' arza uşmesın en ne~ e J vıpran ırml\ anna ını ere . a ır. fa- ;d· B t 1 d buhıfl 
kat söhr .. ti vedi iklim rtört cih1mı 1 ı. . ~ 8 tob- a:j seb~~. a in5ııııl 
•annıcı hir halde, doksıtn yaşında da.~ı ıçın a ıatı e utun ki' b' 
'k "Id" u<mlanı ve hacıtalık taşıınıı •kr 
ı en ° u. ler. Bu nazAriye, bugünün ıcrrıı y 

Demokn't *ı d nazariyesinin bir başlangıcı ss atom ara inanır ı. Ka-
naatince, ııtom fezada hııreket eden hiç te hata edilmez. b' til~~ 
namiitenahi bir şekild,.. ufak. g(',zle Uykuya gelinr.e, bu da ır ~ \ 
görülemeyen bir Zt>!T'" idi. Bu ato- atomlarm vücudden ayrı14~ f rf 
mun cismi vardı. Fakat maddet~n ml"vdana geliyordu. Bu atom~ ' 
ifna edilemez ve böliinemezdi. $e- miktarda kaybolduklan ı:arfl~tr ~S 
kil ve boylan tiirlü tiirli.i olan ve 8 _ lüm haletiıı yaratıyor; tatnnrııı .. IC.,ı 
;:;,rJan - tabiatile _ altta kalıp, ha- çıp uzakla~tıklan vakit ise .. 1;Gf.J 
fifleri atmosferi te~kil etmek iizere intaç ediyorlardı. AtomlaT 'd··~ 
ihte çıkl\n bu atomlardan fakat artık bir ·~insan vücU u Jş.1 

'f .. .. ı ·rı~ıı" ( kilinat vücud buluyordu. Ge- vazı e gormuyor ar, ve ı •ft~ll 
ne bu atomlardan bozıla - «Ölmez:. liği de bu !ltonıurı dtı· 
rı yuvarl11kımsı idi. Ruhu terkib dilerneyiııinde t~zahür ediyor .. 1 

k•de!ı· '" eden atomlar i<ıe en narin. en düz Demokritin en bariz ıı ı hı 
ve en ziyade harekette hulunanlnr cıATZU, ~pta edile~ek ~e\'rı,ı 
idi. zenginliği değil, tef,.k kiir ıe rd~ 

Demokrite nazaran, kninnt- ğidiTl) veeizesinde h'Wır1~1~0~ 
ta atomlarla ve atomların İbrnhı~ 

ık ç to 
Devlet Orman İşletmesi 

.., 
gu 'f 

R vı Daday e 
Amirliğinden: .ı 

ı - Daclıly merkez deposunda istifte mevcud cl485• a.ded ınıı• 
c605,575• metre miklı.b çam açık arttırma ile satılncaktır. 

1 
$1' 

2 - Tomruklı:ırm ayrıca ba., kesme payları mevcud ve Jmbtı!.:l:ı~ıt· 
yulmuş olup hacim l~abuksuz orta kutur üzerinden hesabl:ınınış ~~ 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman uı:nuı~c tJ" 
dürlfigijnde, İstanbul ve Kastamonu Orman Çe\·ırge MudürlUkler 
day Devlet Orman İşletmesi Revlr Amirli~lllde görebilirler. 

-t - Tomruklnrın beher m3 muh5mmen bedeli «1320• kuruştur· 
0 

J 
5 - İsteklilerin % 7,5 muv:ıkkat pey akçesi olan c599D lira ,6 • ı:; 

ruşu hamilen 3.12 940 Salı günü saat 14 de Daday Revir Amır:.ı• e / 
rncnatları. (10964) ~ 

Fiat Murakabe Komisyonundan: :ı 
36 numaralı llan - Ceb fenerleri ve ceb fenerlerinde kullanıııın p{; ' 

ampullerin her birinden veya hepsinden ellerinde ikişer düzineden ~ 11 
bulunanlar bu malların cinslerini ve miktarlarını bir beyannıı.:me Jl; (J 
9W Pazartesi günü akşamınıı. kadar Mıntaka Ticaret Müdürlü~iill eıı" 
Mürakabe Bürosuna bildireceklerdir. Keyfiyet 29 ~.~~.~ralı milli t:{ıs~ 
kararnamesinin 6 ncı maddesine istinaden 11€ı.n o~ 

s 
Devlet 

ık . ça o 
Orman İşletmesi 

Amirliğinden : 

ruğu 't 
o vı 

Daday ~'e 



~ 
lt adyo 

beraklısı 

~adyo d' h · • b'l' • · ? ~"ad ne ır epınız ı mıınız 
~r trıro meraklısı nedir, işte onu 

ti dt h1ini:z? Belki bilirsiniz... Bel
rı k ii 1hl'lleuiniz .. fakat ben bilirim. 'tn enirn radyo meraklısı bir 
....._ \lar. 

--~~· R.adyo meraklısı ne yapar 
ll)~ tadyoyu ac-ar, dinler. 
" kece'ksiniz. RAdyoyu nçsa. din
'· ır $cv değil, açar fakat dinle-

'B ~ U nasıl oluyor) 

~';'lh oldu~nu da anlfttaeal!ım. 
\ ~ ele ba~tan ba"'lıyavım. Be
\\1 camrn eskidon böy) ... bir me-
~'11 )'oktu. Onun bir mekteb arka
"'~~htı"ar. \iekteb arkada~n ••• Yani 
~~de 111'1ltnm otıız sene evvel rnek
~'~! okurken o dn birlikte ayni 

~· :elk~v.ormuş. Ceçenrle bi2im 
1dı. B rtıı~n. Amenmla konıı~or
....._ en de yanlannda idim: 

)l'ı\tıı ~in ~vvelce radyo mera\m 
l)td' u da veni çıktı. 

i~ t~ lııte ben o ?aman amca
~' e1ee bövJ .. bir mernkı olma
' llnlarnı~Jhm. Amcamın arkn-
' •orduin: 

t..~~t~rneam 8izinle a:ımi m~kt~b
-~arı hir eoculı:ken radyolan 
4.,;; a.z tnıvd ı? 
....._ ~tnın arkadn~ı gü ldü: 
~~ :ı>a.rnan radyo yoktu ki ..• 
'-~lt etmiştim ı 
~. p"' .demek o nman radvo t tl> eieı radyo olmadığı nman, 
l ~"lı~· alatı.ırka, nlafrangft çalnn
~~t ılt-ri gelip mi çalınl rdı. O 
t. ~ t;e.l;:tcıyı nereden bu11nlardı? 
~ d~fer ıımcam da güldü, atka
~t. ~ldü. 

l~ı;.ae lan uutmıvavım. Brnim 
~ : radyo meraltı yeni imi . 
~)\ ~am radyoda istaayon a-
' 1 tnelllklıdır: 
b~ tte Japonyayı buldum. , .. 

ı...~~~le d;nliyelim. 
"t;tit.~ ~ıılıtlc kabnrtırız.. Düimeyi 
·~ .. lit. Radyo: 
~~· ltlim, pat, küt.» 

~ '- J.f t'lkarrr .• Amcnm: 
~Ot~ ~le helclt"vin der; timdi. 

~ ~Ul'ıl u •• 'bulacağım. 
'· Orı ıtiirnler, pat kütler hef da

~ ~t ~·dakika, yirmi daldka du
~ k ıhavet ai:ıelı: vızıltısmı an
~ ır cal~ sesi gdir; arncam 
'- ı ~l"pa.r: 
~"tı:th Nevyork, bayıldım ,gitti. 
~~~~~ emen düi!meyi çeviri:-.• 
;' .4,

1 
de ayılmak için ola.' ıerek. 

"~~r, "l'a.yım. 
' tı~: 
'-N .. 
1• ~ı 111•Yacakaın amca? 

) v llı aın 
.~,"ıı ~ asıl . 
ı~ 'tt.l . 8mcam radyo da i•tft•

b ~ d ıstasyon bulı•r, fakat bul
\. ''-d a 8 !!la dinlemez. 
~ bi~od dinlemediğimiz ne ise. 
~d~tı e Omeamın radyo merakı 

.., le.h \Jyku,uz kalmamız var ki 
b • ~tl:llltnül edilemez. 
} ~ Reee hepimiz yatmıpz ••• 

't ~~ UdaYlz. 
t " .. -ı .... , A,~b '""' er ışıtmz: 

\ ~~ U}' • hırsız mı geldi} 
~~~lıiu anın~ Kulak veririz 'Ye 
)~ 11),

11 
rıu o Uman anlarız. Am-

~~o~! :radyoyu açmış, ista~ 
'tı~' ... 
~~- :"e 8'Ün{)n birinde hımz 
"\ 'tad e ÇaJaa beğeninin iz. Am
)ı ~· cttd!Osunu çaldı. Radyoırunu 
'l.ıı, llıleıti'fllse, radyoyu açıp çalııı
~tı tiltiird~llrırıetmeyin: radyoyu 
\ı~ ~ll' u. Bir eve bir hımz gi-
\ı:.~. 1\'teta ·,... - .. \!..,. ii~·· .. euoayı gotUTSe ev-
~ '~aiUlürler d~ğil mi? Bizde 
~ '•, yoldu. Bütün ev hallo se 
~ ~ alnız arncam üzUidii. Fa

\ hepimizin sevincimiz 
alrnı~tı. Çünkü. hırsı-

Vaztsız hikAye 

Şemaiyeyle balık avı 
·············································~· ... 
(Yeni bi mecemiz) 

a 

J 
2~--~-----+----~ 

J 
ı 

Geçen bilmecemizde 
kazanan'ar 

Geçen bilmecemiz.de kaz.a
nanbnn isimleri Salı giinü çıka
cak sayımazda Hlln edilecektir. 
lstanbulda buluııanlar, hediye-
lerini Pazartesi ve Perşemb~ 

günleri öjleden sonra idıueha
nemizden alftbilirler. T ~rada 
bulunanlana hediyeleri poeta ile 

SON POSTA 

SPO 
Lig maçJar1n1n 

sekizinci haftasi 
Yarın G. Saray-Beykoz 

Fen er bahçe - Vefa 
Beşiktaş- Topkap 

karşılaşıyorlar 

İstanbul llg maçlarının sekizinci 
h.ıı.fta.sı oyunlan, yarın Fenerbahçe ve 
Şeref sahalarında yapılacaktır. 
Fener salıasında ya.pıla.c.cık maçlar: 

Galatasaray - Beykoz 
Her zaman büyük bir enerji sarfi -

le nazan dikkati eelbeden Bcykozun, 
Galatasaray karşısında mümkün oln.n 
mukave.meti göstereceği mutlaktır. 

Galatasarayın bu mnçn icab eden 
ehemmlyeti vermesi lazımdır. 

Fenerbahçe- Vefa 
Haftanın bütün nazariarını ü:ı:erine 

çekecek olan bu maı;, daha. ziyade Ve
farun kuvveti hakkında kat'l fikir ve
recek mahiyettedir. Yeni kadrosac 
Galatasaray karşısında muvaffnki -
yet kazanan Vefa: hiç §Üphe yok ki 
Fenerbahçe için de U!hlikcli olma~a 
bilhassa dikkat edecektir. 

Fenerbahçe, Vefanın enerjik oyu -
nunn ayni suretle mukabeJeye mcc -
burdur. · 

Galatasaray B.- Fenerbahçe n. 
Galatasaray, Fenerbahçe B. takım

lan arasındaki hususi maça saat ll
de ba.şlanacaktır. 

Şeref salıasında da va maçlar 
yapılaca.ktır: 

Alhntuğ - Beyoğluspor 
Lig dördüncül~fi için mücadele et

mekte olan bu iki takımın maçı çok 

1ener:lik bir oyun olmak istidadında -
dır. Altıntuğun hırçın, Beyol:luspo -
run teknik oyun tarzları maçı 

hcrh.ıı.lde çok heyecanlı bir ~etle so -
kncaktır. 

Süleym'lıtiye - İ. spor 
1 Ezell bir rcka.betliı yarın da deva -
mı sayılacak bu mo.çın, hangi tarafa 
güler yüz gösterecc~ini tahmin etmek 
hiç bir zaman m ümkün olmamıştır . 
Şimdiye kadar yaptığı oyunlara na -
zaran Süleymaniyenin, do.ha zayıf 

oldu~u gözüroüzden kaçınamaktadır. 

Jleıiktaş - Topkap 
Geçen hafta Fenerbahçeden 10 gol 

ytyen Topkapın Jlg lideri kar§ısında 

nasıl bir maneviyatlo. çıkncnjpnı kes
tirme\: kolaydır. 

LiS liderini bekleyen sürpriz her -
halde bu maçda YUkua gelecek de -
~ildir. 

Manşta bir deniz 
muharebesi 

(B:ıştaralı ı inci sayfada) 
28/29 Tqrlnisani gecesi mütead

iid Ingiliz tayyarelen §ima1i ve 
garbi Almanya lizerine infililk ve 
vangın bombalan alını,lardır. Bazı 
evlerde büyük maddi huar vukua 

Bazı tmalif 

Sayfa 7 

Singapur 29 (A.A.) - Siam 
resmi raporlanna göre. b~ Fransız 
tayyaresi bu· sabah aaat se k izi ç&y
rek geçe Nakhonpanom üzerinden 
uçmu~lardır. 

Siam tayyareleri Siam toprak -
lannı korumak için havalanmışlar
dır. Fransız tayyarderi bu tayya -
relere ateş açmış ve iki bomba at
mışlardır: Bu bombalar jandarma 
ıkışlasına isabet ederek beş kişjyi 
yaralanmıştır. Üç Fransız tayynreai 
düşürülmüştür. 

Rolnanyada 
karış1khklar art1yor 



8 Savfa 

Yeni Çıkan Plaklar 
Sadi Vaver Ataman 

VB AZİZE TÖZEN 

OKKALI RACERİ:\1 Çankın Varyantı 
O D UNCULAR 270381 No. 

·s ADI 
270396 No. 

YA VER ATAMAN 
KAYADAN İNER AKREP Oyun havası 
YARmı ÇITIRDAK Kastamona Var,J.ıntl 

----~-................................ ..r 
Satı ık köknar tomruğu 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 
ı - Büyük düz bölge.<li kat'iyatından onnanda Mancuacı deposunda 

lstifte mevcud c672• aded muadUi c843• metre mlkA.b c446t desimetre mi
kll.b .töknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

:1 - Tomrukların kabukları soyulmu~ olup hacim orta. kutur üzerin
den hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara nid sat~ şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlü
~ünde, Ankara, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müd~rlüklerile Bar
tın Orman Bölge Şefii~inde 'Ve Kara bük Devlet Orman I.şletmesi Rev ir 
Amirli~inde görülebilir. 

4 - Tomruklnrın muhammen bedeli clb lira c3h kuruştur. 
5 - İstekilierin % 7,5 muvakkat pey nkçesile 9.12.940 Pazartesi günü 

saat 15 de Karobük Revir merkezine müracaatları. clll99.t 

D Işletma Umum 
Ilanı ar1 

TARİFESl 
Adalar - Anndolu - Yalova hattında ı Birincikll.nun 940 tarihinden iti -

baren kış tarifesi tatbik oHınacaktır. (11380) 

s 
KurUllll t.arlhl: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
(lube ve ajans adedi: W 

zıraı ve ticarı her nevi banka muamelelerı 

Zıraat. Banırosında tumbaralı ve lhbarsız tasarruı he.sa.blarında 
eıı az 50 lirası buluuanlara senede 4 deta çekuec k li:ur'a ıle &.fatı • 
ciaki plAna gore ikramıye daCıtılacaktır. 

4 Adet 

4 " 
4 n 

1,000 
500 
250 

Lira h k 4,000 
2,000 
1,000 

Lira 

" 40 
100 tl 

l20 n 

" 

100 
50 
40 
20 

, 
n 

" 
" 
" 
" 

4,000 
5,000 
4,0\l~ 

3,200 

n 

n 

n 

u 

" 
" Dıkkat.: Hesablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan 14a~ı 

cluşmıyenlere ikraın.)e çıktı~ı takdirde ~ 20 fazfaslle veriJecekUr. 
Kur"alar senede 4 defa, ı EyltU, 1 BırınclkAnun, ı Man ve ı Haıı_ 

r~ ~r~~n!e ..:..e~e~~r.:... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 
,.,vw;4Y~~~~~~~ 
İspir SUlh Hukuk Mıı.hkeme:sinden: 1 S 1 R K E C 1 
İspirin Avcı köyünden Köse oğulin

nndan ömer o~lu Hüseyin Ögen l 
vesaire vekilieri Şevket Dumlu tara -
tından ayni köylü Hasan o~Iu Abdul-

SaDonuöğüt Demirkapı 

HAlil SEZER 
KaryoJa fabrikasındaki 
aergiyi ziyaret ediniz. 

lah vesairc aleyhlerine ikame olunan 
Avcı köyünden Köprübaşı mevkiinde 
varkan yol, §im:ılcn tepe ve yol ve 
garben Bekur tarlası cenuben hark ilc ------------
mahdud 100 lira de~erındeki bir kıt'n 
çayırın rızaen taksimi kabU olmadı -
gındnn kazaen taksim davasından do 
I.:ıyı İspir hukuk mahkemesince ıcra 
kılınmaktn olan muhakemede mlid
deaaleyhlcrden Hüseyin oğlu Abdul -
lahın ıknmetgfı.hı meçhUl old$ndan 

ÇALGlLAR 
Ahenk, mandolin vesnire 
Eskişehir: Ahenk mucidi 

~.:::ii1211111 S. Sun t r.;z:ı:=l'l!ili'll# 

~ endisinin ilfıncn da vet olunmasına •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mahkemece karar vertldı~inden ve Son Posta 1\Iatbııası: 
muhn.kemenin muallfik bulundu~u 24/ =====-== 
12 940 saıı günü saat ll de İsplr sulh 

S O N POST .A: 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas N. Yeri Kıymeti Nevi Mesahası Depozitosu 

2196 Fatih, Sofular Mah. 
yeni Ahmediye Cad. 
es. 85, ye. 109-111 lOB.- Arsa 88,07 M:l 21.20 

2243 Boyoflu, Kocatepe 
Mnh. Nizarniye .sok:. 
eski 33 13:1.- Ar&a 88 M:l 26.40 

2244 Beyoğlu Kocatepe 
Mah. Kuzu kulağı 

sok. es., ye. 2, 14 845.- Arn ll81.75 M:l 169.-
2246 Beyqglu Kocatepe 

Mah. Çnrık sokak 
es. 16 87.- Arsa 86,75 M:l ı HO 

2248 Beyoğlu Kocatepe 
mah. Kuzu kulağı 
sok. es. 18, ye. 20 170.-

2249 Beyoğlu Kocatepe 
mah. Kuzu kulağı 

sokak es. 9 128.-
2260 Eminönü Beyazıd 

maJh. Lütfuilah e-
fendi sok. es. ye. 29 G0.-

2298 Beyoğlu, Kalyoncu. 
kulluğu mah. Ömer 
hayynm Cad. Tevfik 
sok. es. :::4, ye. ı '71.-

2299 Beyoğlu Knlyoncu
kulluğu mah. Yah. 
7abey sok. es. ye. ı 

taj 18 143.--

2300 

2302 

2314 

2318 

2317 

2318 

2326 

2329 

2330 

2452 

2460 

2461 

2462 

2464 

2483 

2490 

2493 

Beyoğlu Kalyoncu
ktılluğu mah. eski 
Camcı Musa, yeni 
Korni.Şci ve Gümilii-
ki.Qla sok. e.s. 21'-21 

mük. 1-3-5, ye. 1-3-5 
Üsküdar Muradrei.s 
mnh. Sil!'ı.hdara~a. 
bahçesi sok. es. 62-64, 
ye. 6~66 
Beyoğlu, Kulo~lu 
mah. Çukurcuma 
Altıpatlar sok. e.'!. 

ye. ll 
.Beyo~lu Katib Mus-
tafaçelebi mah. e.'!. 

Kalaycı, ye. Lapacı, 

Baltacı çıkmnzı es., 
ye. 8 
Bcyo~lu KAtıb Mus
tafaçelebi mah. e.'!. 
Kalaycı, ye. Lapacı. 

BaltaCl çıkmnzı e.s., 
ye. 6 
Bt>yoklu Kuloğlu 

mah. es. Cuma, ye. 
Qukurcum:ı sok. e.s. 
1-3, ta.j. 5-7 
Bey~lu. Pangaltı 
mah es. Kuyumcu 
ye. Kuyumcu İrfnn 
sok. es. 26, ye. 42 
Beyoğlu Knlyoncu-
kulluğu mnh. ömcr-
hnyyam cad. ve Io'cs. 
}iyen sok. es. 35-37, 
ye. 37-39 
Beyo~lu, Pnngaltı 
mah. Çayır sok. 
es. 34 
Beyoğlu İnönü m:ı.h. 
Dola pdere cad. eski 
68,70, ye. 53, 60 
Beyoı;lu Knlyoncu-
kulluğu mah. Fesli. 
yen sok. es, 33. ye. 35 
Beyoğlu Kalyoncu-
kullbğu mah. Tevfık 
sok. es. 35, ye. 4. 
Beyoğlu Kalyoncu-
kulluğu mnh. Korde-
lt\ 11Şebek.ı sok. es. 
4, Mü. ye. 6/1 
Beyo~lu Kalyoncu-
kulluğu mah. Kor-
nlşcl sok. es. 8, ye. 
12 Kornişci sok. tnj. 
12·. ömerhayyam 

cad. taJ 55 
Beyoğlu, Tomtom 
mah. Selı\tln odala-
rı çıkınazı es. 17, 
ye. 5 

Bey<elu, Tomtoon 
mnh. Selntin odala-
rı çıkmnıJ, es. 1!5, 
ye. 3 
Beyoğlu, Şahkulu 
mah. Serdanekrem 
sok. es. 35, 37, 39. 

ye. 35, 37, 39. 
Fatih, Fener Küc;ük
mus~fapaşn mah. 
Abdülezelpaşn. cad. 
es. 227, t.nJ. 205 

2494 Eyüb, Knsımçavuş 

30!5.-

t.-

938.-

238.-

1200.-

sn.-

348.-

167.-

129.-

71.-

102.-

430.-

565.-

233.-

184.-

4215.-

5:::2.-

Ars~ 85 M2 S4.-

Arsa 2/4 H. 127.50 M2 25.60 

Arsa. 20 M:l 12.-

Arsa. 39 M:l 15.60 

Arsa 47.50 M:l 28.60 

Arsa ıoı.50 M2 61.-

Arsı 1/3 H. U M:l 0.80 

Arsa 62.50 M2 ıs7.60 

Arsa 94 M:l 94.-

47.60 

Ara& 120 M2 240.-

Arsa 86.70 M:l 69.40 

Arsa 17-l M:ı 69.60 

Arsa 1/ 2 H. 83.40 Mı 33.40 

Arsa. 86 M3 25.80 

Arst. 4 7 50 M2 14.20 

Arsa. 51 M!l 20.40 

Arsa 215 M2 86.-

Arsa ı/2 H. 164> M:l ı31.20 

Arsa 77.50 Ml 

Arsa. 61.25 M2 36.80 

Arsa. 281 M2 843.-

Arsa 5/7 H. 73.12 M:l 104.40 

m h. K.ırkmerdiven 
sokak, es. 13, ye. 21 130.- Arsa 260 M2 26.- . 

Yukarıda adre.sı ve t:ı.fsillitı yazılı gayri menkuller açık artırma u'Sl!lile 
ve p~in para ıle satılacnktır. 

ihale 16.12.1940 Pazartesi günü saat ıo dadır. Müoz::ı.~ede smı.sı~dn. ve
rllen bedel mukndder kıymeti gcçtıği takdirde tallblerın depoZıtnı.arını 
yüzde yirmı niSbetinde tezyld eylemeleri ve mühür kullananıarın mühür-
lerini noterden tasdık ettiımeleri lazımdır. . 

iı,btı emlEık\ satın alacaklara satış bedelinın bir kısmı mevoz:u~tımız daı
resinde ikru edılecP~ındcn bu hususta izahnt o.lmak ısteycnlerın pey ak-

Güzel 

Her §eyden 
sıhhatli ve parla~6J 
tene lekesiZ .,e • ıtı 
gün bir cUde ına 
mak ııı.zımdır. 

KREM f 
PER TB 

iZI f' 
Sizin de cUditl 

zelleştirir, ~ 

besliyerek canıatı 

40 senelik bir tecrfibe mahsulü olan KREM PERTEV tertib f: 
yapılış tarzındaki ıncelik dolaylSile, tenin fazla ya~lanınıısııı 
mAni olur. Yn&sız olarak hususl tüp ve vazolardn satılır. 

Oevlet demiryollari va limanları 
işletmesi umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (4130) ura (70) kuruş olan 108 kalem 1~ aiM ve edevatı (16.12.1940) Pazartesi günü sant (15) on beşte ıııı ~ 
ş:ıdn Oar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ekslltmc US ~ 
tın alınacaktır. . · Jllill' 

Bu işe gırmek istiyenlerin (309) lıra (81) kuruşluk muvakkat ter ı 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiitme günü saatine kıtdil 
yona müracaatları 1:\zımdır. ıııdıl', 

Bu işe aid şartnameler komisyondıın parasız olarak da~ıtılınııt( 11s6!/ 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü 
Kıymeti Pey akçesi 
L. K . L. K. 

1'71 84 

200 00 

42:1 94 

417 10 

192 26 

4.10 26 

12 90 Ça.rşıyıkeblrde Uncuoğlu soka~ındıı 28 N°· 
}ll 

kilnın tamamı. 5862. 1\ 

15 00 ÇarşıYlkebirde ressam hasmacılar sokdınd 
No. lu dükkfmın tamamı. 7028. r 

32 00 Çarşanbada es ki Cebecibaşı yeni TevkilC~~e ~ 
hallesinde Mn nyaszade soknj;ında 158 atı 111. 

31 50 
did No. lu üç odnlı ahşab hanenin tnın~, l' 
Çnr.şıyıkebirde Perdalıçı hanı sokabrında 2J 
d iık t ı mı. 7183. Jll 

15 oo Lfılclide eski M Ila Kestel yeni Kemnlpaşıı t 
lesınde 'lsşhan ..:ot katta 30 No. lu odanın 
10377. ' ~ 

31 00 Çnrşı.yıkebirde Kürkçülerde Rebilye hanı 111 

12 No. lu odanın tamamı. 7193. ,. ı; 

346 80 26 10 Kur .. :.a.ı..... ...,_, Mubslnehatun yeni s:ı;ıı;d 
mahallesinde Şakir cfenCU çeşmesi sok 1 b ı 
9 yeni 15 No. lu 81 metre rnurabbaıncll 
arsanın tamıı mı. 904. 1 

Yukarıda yazılı emlAk satılmak uzere (15) gün müddcUe ııÇ ı::.te 
· b U n bC• nınya çıkarılmıştır. Ihalesi 12/ 12/ 9:10 Pe:.şem e gun saat O u:ııır 

edıleccğınden isteklllerın Çenberlıtaşta Istanbul Vakıflar BMill 
Mahhilat Kalemine müracnatları. (11215) 

ı 

3 

2 

f 

8 

S5 

8() 

aoo 

2000 

1000 

750 

600 

250 

100 

50 

20 

= 

::::ı . 
3500.-

4000.-

8000.-

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

• de denemiş olursunuz. · ll KIUllbaralı ve kumba.rası' K~ideler: 4 Şub~t, 2 Ma - uesablarwda en u ellı u • 
yıs, ı A~ustos, 3 IklnClt.ef - ruı bulunanlaz ltur'a1• 

riD ı.aıı.tııertnde ya.pıut Qa.b.U ecW&rıer. 


