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Kurulacak müsteşar· 
Iık emrinde iki umum 
müdürlük bulunacak 

1 Yen· yıl nasıl bir 
Ankara !1 CHuswtl - iaşe işleri- :

nln tanzimi içın Ticarot VekA.letine : 
bnğlı olarak kurulacak mwteşarlık § 
emrinde iki umum müdürlük buluna- :· 
caktır. Bu umum mtıdürlüklerden bi- S 
rtnin Fiatıarı Kontrol, diğerinin de ; 
iaşe umum Müdürluğft istmlerini al- a 
mnsı kuvveUe muhtem.eldlt'. : 

İıı.şe müsteşarlı~ına ordu mensub - : 
\. ınruıdan birinin tayin edileceği rıva - f 

yeti kuvvetlenmektedir. İaşe Umum : 
Mildfirlil.ğü stok ~erile ,ştigal edecek- ~ 
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tır. i 
Egede ovaları 

isli:a eden 
su!ar çekiliyor 
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yı olacak? 
Gazete başmuharrirlerı 

"Son Posta,, ya 
fikirlerini söylediler 
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100 bin lirayı 
kazanan 

Diyar bakı da 

na, 
i V kili ·r ta e i_ 
abası ile h c ı rına 

teşe kllr ediyor 

Göriccdc Yurum orduaumm bir ıeçid remıi 

İngiliz topçusu 1 

İtalyanları 
iz'aç ediyor 

Bardiyada ıtalyanlar 
vaziyetin inkişafını 

bekliyorlar 

İtalyan sahillerine 
hava akınları yapıldı 

Arnavudlukta 
Elenlerin yeni 

bir muvaffakiyeti 
Bütün bir tabur 
kurmayı ile 
esir edildi 

Selanik tekrar 
bombardıman edildi 

Yilbaşı piyangosunda 
kazanan numaralar 

Milli Piyango Jdnrcsinin 1941 
yılı için hazırladığı tevkalade piyan
go dUn 3ecc Hcı.t 2 3 te Takııinıdeki 
Bel :diye gazinosunda çekilmiştir. 
Kalab lık b;r hal!: kütlesinin 1-.e~'e
canla takib ettiği keşideye Milli Pi
I~ango idare meclisi rciııi Nihad Ali 
Uçüncilnün bir nutkile bıı.~lanmı~tır. 

Nihad Ali Üçüncti bu söylevinde 
millt piyangoya rağbet göst•ren hal
kımıza teı~l:ktir etmi~ ve talihler te
menni eylemiştir. 

(Devamı 'I nci :ıyfaıh) 

Kadıköy birinci orta okul sıntf ı 
2-B talebesinden ve maddi durumu 
iyi olmıyan bir aileden 724 numa
ralı Baha Senııeııli bundan bir müd
det evvel, yold:ı bulduğu kıymetli 
mücevherlerle dolu bir çantayı, için· 
d,r". ll'" olduğunu tetkike bile lüzum 
gorQ1ecien, en yakın poliı mer]tez:ine 
teslim rtmi~ti. 

Keytiyctten haberdar olan Maa
rif Vekili Hasan Ali Yücel, fazill"t 
ve doğruluğu bütün çocuklanmızda 
meveud bulunan bh· meziyet olarak 
td:ıkki etmekle beraber Baha Şen-
seılinin bu glizd ho re keti bütiln ta-ı 
)ebelerin ruhunda mündemiç doğ-

ruluk vasfının bit kere doha te:r.ıı.
hürünc vcııilc ve bir nümune teşkil 
ettiği için hem kendisinr. ve hem de 
onu yetiştiren aileııile öğretmenleri
ne teşkkür etmi t~r. Ha&an Ali Yilcel 

"Son Te'graf,, gazetesinin neşriyatı karşısında 

İlkmekteb mezunu baş 
yazıcı kızmakta haklıdır! 

Çünkü hakikat umumi efkara anlatılmıştır, çünkü onun 
ve " Son Telgraf,, ın mahiyeti biraz daha ortaya konursa 
uzun emellerden vazgeçilmek tehlikesi başgösterecehtir 
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2 Sayfa 

Her gün 
Zya Gökalpzn 
Seçme gazz:arı 

Yazan: Muhiltin Birse

..... emlckett~ bi~ c.-emiye~ da,.._ 

.&Y& guıu ve cenuye• aevg-;aı ya
ratmak lüzumuna dai( bir makale 
neşretmiş •>lduğum gün, Kaam Na
mi Durunun te~ebbü"ü ile yeni ne,
redilmill bir t"SCr elime geçti. o.Ziya 
Gökalptan 5eçme yazılar·) ünvanını 
taşıyan bu e~er, unu, bir talanı man
:rumelerini ibtivft ediyor. E.kserisi, 
Türk masallannft .1ıtir ola:' manzu
meler. Aziz ı:ostllm D:.ıru, benim 
gibi 7.iyanın aşıklanndandır. 7.aten, 
onu biraz -yakından t'tnunaı olup ta 
kt-ndisine a<ık olm!yan kim vardır} 
Duru ise Ziynyı, daha S.:laniktcn iti 
haren tanıyanla•dRn biti id: ve bu
nun içindir ki () c!.a bu mecmuava 
yazdığı l:üc;ük bi• mukaddemede 
Ziyayı benim gibi tasvir ediyor. Hr.r 
ölünün çabuk unutulduğu ve çok iyi
nin çabuk tozlandığı bir diinya dev
rinde Ziyn gibi bir T:iı it ulusunu va
satmava ve Cdnlandırmav-t yat'llya
cak olan h P.r teş··obüsiin ltrymeti 
vardır. Bundan d0Jny1 Ourunun yap
bğı işi takdir ile yiıdetm .. k, hir va
zifedir. 

Bu vazifeyi ifa l"dcrken, bu ese
rin uyandırdığı bazı mülfıhaza!an 
kaydetmek isterim. Seç:ci. bu mec
mtJAyı vücudc getirmek üzere Ziya
nın hazı est?•lcrini hir araya toplar
ken yalnız bir tek bakımdı-n hare
l:et etmi~tir: Kiiçii:C mekteblilf"r.n, 
Türklük terbiyel ?ıini '!.:uvvetl'!ndrre
cek bazı T'ürk ma•alian ..,,,..rmek ve 
ayni zamanda 7iv nın ic;timei inkı
lrıh fikirlerini ihtıva eden bazı man
zumelerini de er:ty:t sıkışhrınak. 
Zaten, Duru, hiv:at 7i}adan bahse
derken de mfüıh ll'.nan "nu bir utürk 
çün olarak göster~or ve bı..ı büyiik 
adamın öte!U c;chrc.,ile hiç me~ul 
olmuyor. 

SON POSTA 

Besimll lllakale ı Yılbaşında ilk vazife = 

Bugiin, yeni yılın nk günü... Yıldöntlmlerjnin insanlara babfettiği bti.yilk feydalardan btr t.anesi mu.. 
Aynanın karfLSın:ı geçiniz, kendi ~ndJni2den hesab sorunuz: hakkak t.ı, bize hayatımızı btr siizgeçten geçirmek, hareketlerimizin he -
_ oeçen bir sene iÇinde kendi kendine, ailene, mensub olduğun ce.rı:.L m&blannı elemek imkanını verıne&idlr. 

yete faydalı olarak ne yaptın? dird a· ki geJ k _,., eşiğine daha IUurlU:. 
Alacağınız cevabı tenkid ediniz, eksiklerinizi arayınız, önümüzdeki yıl Ancak böyle yaptığımız tak · e ır • ece ., .... n 

içinde hatalarınızı tashih etmeye azmediniz.. daha u.imJ.i. daha iradeli olarak ayak b&smıl oluruz. -------..... _...... ......... -.. · .... ·-·····-···············----·-··-·---··----.:...--·---------·--------··-·-···----..--·--
r- Büyük fen 1 
L- Adamları -

Pasteur· 
Yazan: lbrahim Hoyi 

MÜS.&DA.BE 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

Onun ö•eki ç .. \..-er .. bir Icyle5of, ..,.. übarek, yakınlaştı mı, be,oı bır ~ 
bir ilim adamı, bir cemivrot adamı M& heyecandır alır. B;r kere, yeni ' 

t olmaktır. f3ence Ziva. bir Türk na~ senenin rakamından, doğduğum ta -
yonalisti, deha cloinı ifadesilc, rihin rakamını tarhetUm mi, basılın 
Türkler 11ra~nnda Türklük duygusu- eskisinden bir lazla Çlktı~nı gömıek-

Vt:ni yıl nastl bir 
ytl olacak? 
(Baştarafı 1 inci saylada) 

be dünyaya tahakküm fikrinden 
vazgeçc, veya bo fera~ati icab etti
recek fevkalade hadiseler zuhur ey-
eye.. Danzig meselesinden ç:lcan ye
ni .harh !>ütiin dücyaya şamjJ '"e her 
hangi bir uzl::ı.şma ile td"fj gayri ka
bil tczadlann mücade.1cı!ine müncer 
oldu. SanJci düny:t büvük l,ir harb 
değit de büyük b:r ihtilal geçiriyOT. 
Mantıktn ifl:t l ettiii b i- ihtilal. SuDı 
olabilmek içiıı sı1ah kuvvetilt" man
tıkın yeniden mevkiın kazanabilme
sini belcJe:ncl: Ja7.zm geliyor. Bu ise 
elbt-tte .zamana m11htac. O günün 
hululüne lcad!lr hürriyet Ye İ!ltikl:J
Jerine işılt memldcf'.ıler sınırlannda 
nöbet beldemde mecburiyetind .. dir
lcr.» 

Huserin Cahii ~a'çm 
((Yeni Sabalm bapnuharriri 
•- 1941, çok şiddetlı bir bo~ 

ma yılı olacaktır. Sulh, daiına müm
ikün ohnalt!a beraber, zannederim 
ırc)eeek aeneye. yani 19 4 2 ye kala
cal:br. ~ 

Necmettin Sadak 
«Alıpnn bapnuharriri 
11- 194 S yılında !Ulhün müm

lkün oLıbilec~i lıi; zannetmiyo
rum. Z.atcn Amerü.a Cümhu:rreiai 
de nuthınd'1. ~diki fıaJde sulhtan 
bahRtmenin mantıki dmıyarağlm 
aöylüyor. Hl'!r ık:i taraf o kadar ha
zırlanryor lci, 1941 harbin en fid
detli yılı olabilir " 

Ahmed Em;n Yalman 
«Vatan» bapn:ıharriri 
«- Yeni yıl iyi bir mirasla ~ 

bailıyor. Dcmoha il~r 1940 vJlına 
fena ba,lam.ı~lar, aylaTca gaflet uy
kulanna devam etm~ll!r. f ııkat ni- • 
he.yet uyanarak ve canlanamk mu
lc.avcmet gÖst.:!trne{."C ve menhus ta
lihlerini \"~meğt- muva f"nk ol'lı::ıı
lanfo. BugÜ'l a•tık kıır,ı tarnf bir 
çıkmaza dü<mı::i bulunuyor Yeni nu kuvvetle:ıdirrıeğc çalışan bir a- le hayfianırun. Esasen, yeni tarlhe 

dam olmazd:m evvel bır c<'.miyet a- kalem b'l' t.ilrlü alışmak b"lmez. Ye:n.i 
damı, bir içtim1:.ivntçı ve bar ceır.Jyct yılın ilk ayında atmağa .:necbur ol -
idenlcisidir. Hatta, şu fikrimin de duğum her tarih, onu taoı.yaeak olan 

yeni tabrib bu•ke•!er;n~ giri•mek 
l lçin elbette h11vr-ti vnrdır. Fakat 
J harhi kazanmak fırııat ve imkar:ını 

l 
tamamile lcavbetmiştir. doğru olduRtını.ı zannediyorum: Zi- vesikayı mutlaka bir yıl eskitir. Onun 

ya, eğer bir ccmıvt-t idePlcisi olna- i9i0, bu ilk ay y,arfındn. vadclı borç 
aaydı bir tiirkçıi, J.::- türkc;i.ılük ;de- senedi yazmaktan daima çckin?rim. 
akisi olamazd•. Olsa da. ekser Saniyen: O, giden ve gelen yıllan 
atürkçült-r ı ı;:ibi ham bir ti.irkçü. laf- birbirlerine bağlayan gece yapılan 

21 murad ti'.irİ:c;ü olırıılctan ibaret sö- çılgınca cumbilşler bende iptidai bir 
nük bir cehre kalırdı. Halbuki 7.i"a· cenaze ayini tesiri yapar. Bu tesir al-
böyle olmndı~ •ıcemivet . denilen tında, bir iki defa, tam eece yarısı, 
büyijlt kuvvet0 hiı wahuda inanır mumlar bir an iÇln söndi.lğü vakit. 
gibi inandığı ;çın e'\"Vela lccndimni gözlerimden gayri ihtiyazi yaş fışkır. 
bu fikre, bu folsefeve bağladı, on- dı~ını hatırlanın. Bunu, rohmetlı bir 
dan sonra da cemivetin kuvvetini - ""' arkadaşa söyledi ~diln de bana cevab -~ 
vücudc getiren ~yJerin mifli kay- On cıokuzuncu asnn ba~langıçla- olarak: 
naklardnn r,eldiğinı anlıyarak. milli- rında tıb atemi, hiç de güllük ve gü- - Bazı kimselerin sarhıoşln~u ~··1·1 
vete ve ltt-ndi millivctine aşık oldu. lüstanlık bir manzara arzetmiyorôu. , gözdür .. ~mişti. • . 
Bundan dola}'ldtr ki 7iyada cemi- Cerrahi şubeleri yan yanya randı _ Halbııkı ben o gece ıçcnle~ de ~n - , 
:ret ve millt-t "uuru en vük~elc dere- man '\"eriyor ameliyat cdilenleıin lamam .. içmem de. Mademki 1'mı YI
ceyi bulahiHi ve ı;.?t'n" bu sehebl,. u, yüzde ellisi citüyor; çocuk doğuran- la, blr saadet kaynağına girer gibi gl
ayni zama.,r:!a bir alim ve "hir 8s,k lenn ekserisi, mubalckalt surette lo- riyoruz, o esnada ayık bul~nm?k da- . 

vasınarım 1'unll\rın ,.., vükııelt dere- huaa yatağında can veriyordu. Öyl_e ı ha .'.Yi~ değil ~i? Yok, eter gidenın te - muha1lerde. kelimenin acınundati Czıe - caddeye çitar, üstad Ahmed Rasimı 
celerile nefsinde toplad.. ki, ge?e kadınlar (doğur.ıra~~ h_a~ essurunden ıçiyorsak, bunu belli et - yi kaybederek Konkordi)'a, Tepebqı, arama,p. ko71J}urd~ O, Jcapa~ m-* miz mce olacak, daha gençJ1~1zın mek de gelene karşı ayıbl Odeon, Site Pransez baloları otur, at.i o n.kı"tler tahdid lt'dilmemSf ola~ 

Aziz dostum Durunun bu seçki tadını_ ııürmwe.d<!n b~ dün!8~an ~ : Kimi de o gece kumar ~ynar; aklı mahşer halinde bir kalabalık. oralara me§hur birahanelerden ~ut.laka 'J& bı-
ile takib eylediği gayeyı çolc m an- çüp gıdecegız.,) dıye bınb.ir. turlu sıra talih dener. Bence, talih deneme. yiy'ip, içip, zıplamağa kop.rken, diler rinde yabud Met:inde idı. 
lanm: O, küçük.lere iyi b:i: masal ki- endişe ile kahırlanıyorlilrdL Sıtma - ğe ı;elmez. O, çeşnisi belM olnn me - bir ka1abalık da sayılı, salat.in kumar- Karpsmda Muhsin. baza.n da, gaze_ 
tabı hazırlamak istemi, ve ayni 7a- ya, sarılığa tutulan büyüller, hc_r yaz talardaıı değildir. Hiç bir vakit okka hanelere dolardı. Bunlar: Konkordiya teci arkadqımız Münir Süleymanın 
manda bu ki~abın içinde Z:yarun ah- çocuk koleramna yakalanan bınleı- ! okka arzı endam etmez kı, parmağını ti t.rosun fuanesı. Lliksemburg ba.b&ıD.. miruy'edS ılkabile maruf Sü-

Uzlnsnn tarzınd ı hir sulhl'I im
kan göriilem!."Z. Eğer l\tihvt"r tamfı, 
büyuic, küçük her milletin halck:nı 
koruyacak ve dünvacla CTTln~ •et ku
rulmasına imkan b•nıkacak bir sulha 
iş işten geçmeden talih olmaz..~ har
bin günün binnde y('ni bir V rsay 
muahedesil.. knpanm:ts? tdılikeri 
vardır, çün'kü i'1ıta1 eltıMaki mem
leketler<le dr bari> cce.n meml .. ket
lt-rde de kin ve nafrL • İl' •rj ,Rİttikçe 
~ .. l"Ja yer tutmaktadır.~ 

M. Zekeriya ı &tn 
«Tan» başmuharriri 

«-Önümüzdeki vıl içeritinde de 
ulh olamıyaca~ Harb, Avrupadaki 

zıddiyetler sona erinceye kadar bit
miyecektir. 

1941 de harh A,·ruoadan tıka
Tak, bütün dünyaya yavıhca\hr. )) ..................................................... 

Köylerde dokumacıhgı 
iJerlelrr. ek için ah mm 

terlb:r~er 1ak anlayıtını gösteren ve küçükler ce süt yavralanna ölüm en mukad- j banıp da tadına bal:asın. Benim 19: uunn .
9 

,.,.,...,, +-~nek bira _ leyman bey olduğu halde demlenirdi. 
• • d k - .. ...1 ( b" Jcı • l d b" L"b • s·· •• • tal•h i'- gazınOSUn I ~ ,&.:;j.JU J_- "1-k b " I - 1 ıçın c ço ıa""'a ı u ta m mıaa - er Ve şaşmaz ır a.u e_tti. utun ı -yalnız adını Işıt.tı~ını:· ı , m ıı. - , hanesinin üstü gibi yerlerdi. 0 &ece. Bizi görllnce Muhsin .sorar: Vilavet .Koycu u c:u esı, KO)' er- , 
leri kısmc:ı bir araya toplamıııtır. bu hastalılcJarın aehebler: ve ne su- rookop altında dahı goı.e görünmez, tanın b ka ve daha mühim va _ W d" . i" de dokumacılığı ~lerletmek ve el 
Bunun daha ötesine gitmek., küçük- retle tedavi edilecekleri bir türlü bi- el ne kat'iyen tutulmaz, inadına lü- , ~bı bul~ dan bilistifade ba - Ne haber? Tem en ıllıZ m · tez.gablannı çoğaltmak mak!adile 
ler İçin t .. rtib edilt"n bir eaerin hu- linemiyo-rdu. Doktorlar, elleri kol- zucet.ıi bir nesnedir. Aşifte bir hatun zıfeleri us2 ~ ~:rrer CBinbircİirek - ~hamdlllillAhl der 'Ye o.turur - yeni tedbirler nlmışbr. 
dudu içine s:ğamaz. Fakat, 7.1vayı ları bağlı .ııciz içinc:JP kıvranır, rnil-1 gibi gizli gizli gelir sürtünür, kaçar, ~ hus e~)er ; .. nerd" dut. Uatad kqlanm çatar, bizi önce 1 Nümune el tezgahları. Jıırasile vi-
küçf~lere yalnız. bu maııallarla tanıt- letler ise korku ve ıztırah içinde çır- kaybolur, bir dah:ı ~e zaman uğraya-ıb:ıtnkltanesı ne o ı. tekdir eder, .sonra nasihat verı.rdi. l~u ı layetin belli başlı köylerinde dolaı;-
mak. çok f'k~ik bir tanıtma olur. pına dururken, insanh·et hc-..r!-ıangi cağını Allah bilir. Ve iki milyar inSa-. Köşe bqlarında puau~ .0tuı:tuımuş mar, Ra.simin hiç ha.u.et.m~i., bnttft. ıtınlacak ve mütehassıs ııat.ıılnr tauı
Çünkü, Ziyı1nın bu masallannın i- bir mucize ile ııüfusun çoğalacağını, nın onun peşinde, eller havada, göz..• dellft.llar, göıJerin~ . kestird~kl.crı yol - nefret ettiği şeydi. Bizı biraz OYBlndık. fından te"!:~ahlnn.ı nasıl yrıpılacagı 
çinde, Türk ef'!aneleri yaı,;adığs ka- çocuk cloğumunun arcerak ölüm niıı- ıer kızarmış, bir tarafından elbette cuyu soka~ın içensıno ~kip. . . tan sonra Konkordiyaya )'ahud ki O- ve kullaııılacaiı ' öyL1ye ö;;.reıile
dar bir cemiyı-t ııofusunun rümuz ile ~tini altedeceğini garib bir inanıı yakalryacağız diye u!raŞil', uğraşırlar. - Şa&mm denemek iSter!~&, n: deona., baloya gl>Wrürdft. Orada, :!u.. cektir. Bir müddet evvel ~·kozda 
anlatmak :stt>diği ct-mİyet fikir ve ile umuyorlardı . o gene gider, gider de en biganenin, ~ bir yere götüreyim . .BOY' mırasyedi ayyede otururduk ve halkın arasında çah§bnlan te:zgUhlar ~di Kiiçük-
duyguları da vntdır. Küçükler bun- lf e~ az ~uhtaç olanın avucuna girer. ı beY var, yiz l8aya gözü kapalı .ban- gözlerimi3e il~ acay.ib tipleri tetkik çekmece köyüne nakledilmiştir. Bu-
lan anlıynmıyaC'oklan için ° masal- İşte Louis Pnsteur böyle bir de- Yoksa, rahat rahat uykusunu ~ke- ~0!:1 diyor. ederdik. rada, köylüler hem do\cu!'1ac.ılı~ öğ-
ların zevkine vaıamazlar virde dünyaya geldi. Babası Jozef cek yerde, zifir kokulu, kalabalık blr Diyerek, tnla'l?Ulğa çal!§ll'lardı. Bunlan.n içerisinde ü.stadm kadinı ırenmektc, hem de ycnı tez.g&hlar 

Bu fikrimi biraz daha iyi ifade e- Aıboisda Cuiaances sahillerinde bir salonda, çektiği blöfli lı:im.'lc yutmadı Kanıp da, heriflerin ~e taDlan.- t.şinalan vardı. Gelir. kendisine hür - kurmaktadnfa-r. 
deyim: Bu masallar dıı <-kse.riya eski debağbanede debağlık ederek aile- diye. bütün bir sene, talıbin mftnha - tann vay hah'nel met ve ubud"ıyet a:rzederler. müsaid --------------, 
aşık, sofu'ann taHb rttikleri usul- sini geçindiriyordu. Pasteur, pis ko- sıran kendi yilztıne güleceğine "ınana- Tuhafı nedir? Bunun böyle oldutu- davranırsa şakalaşırlardı. 1941 Yılmın 
lerle yazılmı!ltır. 0n1ar nası~ feJsefc- k 1 d ·1 d d 1 de A..._ • ..... --~- "'--

u u erı er arasın a o aşıp, oyna- nın şaşarım aklına! nu bilenler ~erıya o , ........ _ ....... - Ma..,..._ ,._...,_ birde .saY' ... '", 0 .. _ Büyük Türk Milleıine ve dünyaya lerini ve ahlaki duygulnn:u bir ta- 1 · • d ) ' tu1 :ı dı ._ --= -Y- J 

kım mecaı,lar ., e riinıu7Jarl!l ifade mıya çamu~ a~ IÇlll c yuvar _anm.~ya .... di ayaklarile tu ur ar , bolar, gene gelirdi. Ve biz nnlardık ki, huzur ve refah verici iyi günlerle geç.. 
etmişlerse Ziye da öyJ.,. yapmıştır. dbayılarak b"r1ybordku. OdnulabiMr müd-k Gelgeleliın bu dalMete va\:tae biz Yılbafl <geceleri bizim ekseriya 1Jğ - bira• ötedeki kamarbaneye kadar ee. mesini dilerim. 

et sonra meıde e oy u r. e te- t.ık Ha'~_.& ___ y-•ı... .... ~ ... t1 raıııımız Ltlksemburgdu. Bir iti saat . . • .. t 
Bu hal. aade mtıııallannda değil. Zi- bin en küçüle çocuğu olan Pasteıır, de sap . W&&llUuu. ......_..ı ... u a ı>. ten de ede kltla.k tabi lirtmiŞ, beş on kuruş venruş, usa -
yanın bütün şiirlerinde göze çarpar. h ·"" lehaa• ı _ı_ istediw· hal- mak henüz bizde Met değilken, sade IÇerisinde, za v - dm lrorkasundan, fasla ıı:a••mayıp --·---.......... _ .. - ... - ......... .. 

f f ı f · er şeyue e ,.. 
0 mwı: gı ""l k d urd linden olan varmıw 1otumuzu -ar- ~- 1 O, cemiyt-ti, tasavvu u, e St' '"Yl• de bir türlü buna muvaffak alamı- Beyu6 u coşar, u tır u. . . . . tergyiıdl dönm...,.,... T A K V M 

K. Nari Çapa 

hayatı, hakkı, millivrti hülisa dün- yordu. Doğrusunu rrterseniz, bu de- G~atanın ibatakhanelerinden_ ti ::'!:!a::e ~::~~~ _ 'Bir defa Rasim ona sormuştu: 
yayı ve ahireti - tıpkı eski sofular ve bağ oğlunun üstünde baımda., hal Taltsıme kadar~na cadde, yan sokak-1 '--'--tor oyunculann önemli kol- - Ne olacak senin bu Beyoğlu ip. 
aşıklar ;rihi - hep «cemivcı il fikrin;n d ·1 "d b- - d- lar zablta tariıunde nrun almış Kal. rur • ..-.-.. 

ve tavrın a ı en e utun uuyaya • , lannı seyrederdik. Benim 
0 

gece _ Wln, Mnbain?! 
içinde gömıü1 ve cemiyeti her fCY· yayılacak dehasını bir nebze alının J'Ollcu.kullufu, Yeruç&rfı, Tarlabaşı, po . o1d ,.. .. Y.M O da cevab -verirdi· 
den yüksek tutarnk fercli,.eti her sa- 1 k f k b" • b" Akarca Tatnvla Papaz köprüsü Kar Jerden bir kazancım uysa, ~ · • 

an ataca en u a ır nıııane, ır a- • • . • ........... ~ n ............ ·mar""'ftzın tipini ve hL - Ne yapayım, aZıZim? Baba Ta.Sl-hada geri plan:ı atmıştu. Fakat, ı· t b"I kt navula Ağahamamı gibi meşhur semt .._.a.........,, .... ua • ıııı.~- b . Do~ l{ıaml -· 
ıwa 

:2 inci.kanun 

1 Arabı .. u 
löaJ -bunlar ÇOCuldann duyup anlamaları ame 

1 
e yo u. - ' All h Allaha lcalbnh. let.i ruhlyesinl adamakıllı tetkik :fır_ yeti.. merhum. sa6Uöli.lda ana. « t'> - '"•- aeu 

Pasteurun bnhası okumuş hır a - ler o gece a tın bulm olmamdır ru yoldan aakın ayrılma, evlAdımb l i-• ..a-
4 mümkün ohn 'eyler değildir. Bu- elam dcğı1di. Fakat oğlunu kendisi Galatada Şerbethane, Elha.mra~ ~ ıaGeceı uş dan ..._._

1
• ,......,... ~ (J)eYBDU 

6 
~o •yfaila) H--1-'-~~~1-9'.""':'"':1:"::~-6It---ıı 

nun için. bu manzumeleri okuyan 1 ----~(De~~va~m~ı~6~Ttet~-sa~y~bd~a~l-~to~f ~bal~ozları~~·-=yu~ka.n~~da,:;.~dah&~~ki~ba~r=~==yarısın====:uu==u=-= ... = .. ===============' ÇAR(. AMBA ltüçüJcl ..... pde bunlarla 7iyayı an1a- I • ~ 

~ 

mazltı~ onf."'ra· ya3lan büyüdükçe 
okuyup anlıyabilecekl~ri daha ba:ka 
şeyler "ermek ,.c 'bunlnr sayesinde 
Z~::ayı öteki çch:esilc de tanrtmak 
icab eder. 

* Durunun bu mecmuayı terbb et
meltle çok iyi bir sey yapm~ oldu
iuna kanüm. Ben de hu vesileden 
istifade ederek. Ziyavı yeni nesle 
tanıtma itinin tlaha ileri gitmesi 1'-

mnaını 1 ttf!1 ıa1Tfada) 

1 STER i NAN, i STER iNANMAt 
Bir gazeteci arkadaşımız T8.l'dır ki, loaa ya11 yaEmaktan nefret eder. 

Makaleler~ tefrikaları sekreterlerin trenler.ine maruz J;;ıı!mau ~fala.r 

doldurur. Gudiğl, dolaştığı yerlerde: 
- Mon,er, psete demek bol ~ıa demektir. 
Der. 

cTürt millet.inin temts davalannı Türk zekfı.sma, Türk fikriyatına, 

Türk Jrfanına tevdi etmet mi t.ıtiyorsunuz? Kflğıd stoklanna :tren vuru. 

nuz. Boı tQlldlı gazete Türk matbuat.mm veJ:ıuıdır. 
Bo arad'tın, biriıcl ..,a idDci fikirde eeznAA1 .oklutuoa: 

IS TER 1 NAN. i STER INANMA1 

liUl'teş ·r· ıs ~6 

' oO 

oırı. ... u . 

". ~!) 1'1 
~. ., ~ • 
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SON POSTA 

'l'elgrd, Telef'on Ve Telsiz Haberleri 
Makineye ı Ankaralıların kahraman .~.t{füe. ihrac edilecek mahsulatın lisansa 
verilirken 1 askerlerimize hediyeleri • AJı;;~e~:~:ıs;;;;/" tabi tutulmasrna dair talimatname 
ingı·ıı·z donanması Ankara, 31 (A.A.) - Askerle- Ayaş kaz-:-,ı hallcı da 1522 çıft Yazan: Selim Ragıp Emec; Ankara, 

31 
(Husu i) - Yabancı ülkelere ihra~ edilecek mah ulut 

rimize yapılan kışlık hedı.r~ tebeırü- yün çorap, 453 çift yün eldiven '\'e A merika Birleşik devletleri re - ~e. maruliitın lisarpa tabi tutulrt'ası hakkındaki kararnamenin tatbılmıa 
Adriyatikte dört ~!:-:f~:~:.bA~:r~ızhalkı~:~n ı::~ ~~:::~e~f.m~~~~~f ~~~:n~:: ~e~ vereceği ~b~~~ac1:~:;:~~~ rn~;~;~~~ aAır talırnmahlaannıeybuagiın nveşerolunmuştu·r. YarRınutaztbyikeıal:ıtgı· enÇ:lecektir 

günlere kadar 40.000 parça muhtc- K l L •• d d 36 dan dinledik ve metnine )akın hillft.-

geml
• batırdı l ·· 1° ve osun ar xöyur en e parça sasını da ajans telgrnnıırından oku -lif cins pamuk u ve yun ı.. eşya. ver- eşya verilmiştir. 

diklerini Ankara defterdl\rlık: me- duk. Bay Roosevelt'ın nutkunda A - B } • İ lk R 
murlan dı hediye temin edilmek ü- Gerede halkı da 5700 çift yün merıkanın vazı.yetine dnır malüm ol- U garJS an nu unun oma 

Bunlar İtalyan iaşe 
gemileri idi, Arnavud
uğa harb malzemesi 

naklediyorlardı 
B lgr d 1 (AA.) - Belgrad 

azetelc.rinden çıka. habNlere göre 
gıl z harb g'"tnilcri bu ııabah Add
tıkte döıt iaşe vnpwcu batırmışlar-
r. Bu vapurların ağır toplar ve 
myonlar nakletmekte olduğu söy
mcktedir. lngiliz gemilerinin hü

rnu Arnavudluk ve Yugoslnv hu-
udu hizaııında vultubulmuştur. Ba
n vapurların mürettebatı salimen 

arcı) a çıkmıelardır. 

Yugoslavyada 

ekmek yüzünden 

nUmayiş~er 
Belgrad 1 (AA) - Bu ıcne 

ahsulüniın altı milyon kental açığı 
ardır. Fazla miktarda ihracat '\"e 
~21 maddeler uzeıinde ihtikir ya -
ması memlelceti;:ı dahili sükunu

nu ihlal etlt-b·ı .. cek mi.ıtkül bir va -
2lyet doğurmuştur. Bazı muzır un -
urlar bu o;aziyetı istismar ederek 
ubtun Yugoalıwyada nümayı·aler ter-

tı t . 1 d" ... . . e mış er ır. Hükümet g-ub ve 
ıhtıkara hrşı şiddetli tedbirl,.r al -
rnı) a karar vermiştir. 
b lhtik~r. yapan fırıncılann tevkifi 
~ u tedbırın ba~ında ır,elmektcdir. Di 
ger taılaftan bazı gıda ma.dd-lui 
ihak~ında ""0 ika u<&ulü tatbik cdile
ccktır. f.lcmek vesikalarının 1 5 Kı\-

. num~~anıdr.n itibaren mer'iyete gi -
Tecegı ve a-:lu.m buına gi.ınde SOO 
ıram ekmek verileceği ve v•ııika u-

unün yakında ııeker~. tuza ve 
~ağa da te1:nil edileceği sövlt:nnıek
tedir. Bazı mıntaltalarda petrol sa -
tı<ıı e asn vesikay\ tabi bulunmak -
tadır. 

Lilfj· 'da vaziyet 
Kahire 1 lAA.) - Ortaşark -

taki lngiliz hava kuvvetleri kuman
danlığının resmi tebliği: 

29-30 Birincikanun gt"Cesi lngiliı: 
-hava kuvvetleri Cazc\la ve To171'uğa 
hücum etmişlerdi::. Cazalada müh'm 
tahribat y.wılmı•tır. T obrukta ki İta] 
Yan hava dafi topbrının atetine rağ
lnen fngiliz tayyarele•ı hedefleıini 
tnuvaffalıcıyetlc bombalaru,lardır. 

Diğer tar°\f•an B:'l"dıyad.\ '·aziyl!'t 
gittikçe inlt•saf etm,.ktedir. 

zere arala~ında topladıkları 400 li- çorap, 2200 çiit vi.ın eldiven ve mıyan yenı bir cıhet pek yoktur. 

rayı Kızılsv Kurumuna tevdi eyle- 1000 tane pamuklu '\e fanila teber- Fakat ihtıva eyledı~ı bazı kısımlar;_ Berlin-Sofya arasında ve Berıı·nde akı·sıerı· 
diklerini bildirmekt idi. rü eylemiştir. tıbarile Amerikanın Avrupa harbı kar 

şısındakı kanaatıerını br defa d ha diplomatik faaliyet 

A k 
'

• f b 1 p • tb t ifade etmes bakımından bu nutuk d d 
n ara - s an u arıs ma ua 1 buyuk b r ehemmiyet.. h z bulun - evam e iyormuş 

P h k 
maktadır. 

hattında eten U Ometl• ŞLilldıye kadar Ameıık nın in iliz 
mukadderatııe ,,ırf Jş ve hiS ıcabı o -

bayram trenler
., aleyhı· nde !arak a!li.kadar oldu~unu sa anlar bu 

lunuyordu. Bay Rooscvclt.'ın öz.len 
evvelfi bu zehabı ta.shıh ediyor Bu 

Ankara, 31 (A.A.) - Haber Londra, 3: (AA.) - Lyon rad- suretle ve vuzuh ıle nulatılıuı.ş olu -
ld • ·· •ı·m..ı··y,. kadar yosu, bugiin '-'aptıU.ı ne•ıiyat sırasın-iti fgımız.a gore, ... w ... .1 .. y yor kı Amerıkan yardımı, her şeyden 

Mersin _ Adana • lııkenderun - f ev- da bazı ?aris gazetelerinin Petain evvel Amerıkan askeri mütelıassı.sla. 
· I 1 h" ra•ında j .. )iycn hükumeti nl~yhinde bulunmalurını zıpaşa - s a ıye a " " rının tavsıye eyled kte. realıst as -

520/521 1 • bunlann de- takbih et~·.tr:-. Mezkur gazeteler nwnua ı 'ile kerı sıyaselin bir netıce.sıdır. 
la le 3 11/1941 taıihin Petaı'n hükumetini irtica la ithaın et-vamı o n tren r • Gene ~ter Roosevelt'ın sözlerin -

den itibaren Maraş ve Antep vıla- mektedirler. den oğrenıyoruz kı Amerıkanın bu -
yetlerinin isusyonlan olan Elo~lu Lyon radyosu spikeri, Petain hü- güne kadar İngiltereye sevkett.ğı top, 
ve Narlıya kııdar uzayacP.1'tır. Bu kumetinin hiç kimsenin emıinde ol- tayyare, tank ve her nevı harb mal. 
suretle beş vilayetimiz arclsmda her- madığını beyan etmiı ve şunları ila- zemesi mevcud ihtiyacı karşılama~a 
gün bir servis tesis ve temin edil- ve eylemişcir: kii.fı gelmıyor. Amerıkan Bıı·leşık dev. 
miştir. Bu trenlerin T opralc.lc.ale ile Hükumet, her turlu manevi kuv- letlerı reisi istıyor ki, Amerıkanın em. 
lskenderun arasındaki sefer müdde- vetlere ve itikadlara hürmet edilme-

d 
niyetıni temin edecek rrukt:ırın üstün. 

tinin daha ziyade kısaltılmasına ai sini ve herltcsin, de\ letin yen!den 
tedbirler de ahnmaia başlanmtŞttr. kurulması uğrund• işbirliği yapma- dekı İnbütun silah ve cephane lstıhsa -

Bal. 3 1 (A.A.) - Royter· 
Basler Nachrichtcn gazcteııinin 

Berlin muhclbin, Alman hasmının, 
lngiltereye ) a .. dımı fazlalaııtırmnma
ııı bahsinde P.. Ruzvclte karşı ) ap
makta olduğu ihtar neşriyatına nıha
yet vermiş bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Muhabir, aynca diyor ki: 
Halen Rerlinin siyas: mahfellerin

de endişe verici bir sükut hüküm 
sürmektedir. 

Diplom:ıtik nıahfeller, dıkkat na
zarlarını, yenide;:ı cenubu şarki Av
rupasına, bilhassa Bulgaristana ce
virmiş bulunmaktadır. Alman hati
ciycsi, Berlin ve Sof) a a1asındaki 
mühim diplomatik faalivetin devam 
etmekte o1du~unu telmih eylemek
tedir. 

Bayram dolayısl·ıe Ankara _ Is- latı gilterenın emrine ve ihtıyacın:ı 
sını taleb etmektedir. Petain hiilı:u- tahs J M" t Ro ıt b 

tanbul araaında artacak olan yolcu iS 
0 unsun. iS er oseve • u- 1 ·ı· 

h ık. . meti, gittii:çe daha fazla içtimai ve nu, bugün Amcrıka ve İngUterenin ng11z 
ihtiyacını kar11lamalı: ve a ın istı- halkçı bir karakte:- iktisab eden bir k ı k bul 

topçusu lta'yanları 
izaç ediyor rahatini temin etmek için 2.' 1/1941 hükGmettir. ontro et.me te undukl:ırı Okya -

tarihinden itibaren on gün müddet- nuslarm emniyeti ve binneticc Birle. 
1 A k d bahl . 9 da bir Atla t'kl k' k . şlk Amerikanın hayati menfaaUeri (Baştarafı ı inci sayfada) 
~. ~. ara ~n aa. ~ın . n l e ' orsan genııs- namına büyük Amerıka demokrasi -

gunduz rrem tahnlıc edılecekhr. d nı'n Japon bayrawgl faŞld' ..... QI sınden taıeb etmektedir. Sudan v~ Kenya cepheler;nde, devriye]crima yeniden faaliyet gös-
Egede ovaları istilA e en tahaıkuk ettı' Gerek ifade tarzından, gerek muh- tennişlerdir. 

tevası bakımından Roosevelt'in nut - balyan tebliği 
SUiar Ç8kilİJOr canberra 31 (A.A., - A'fU.')tralya kunu, Amerikanın Avrupa harbıne f talyada bir mahal, 31 ( A.A.) -
(Ba.şWalı 1 inci saTfada) bahriye nazırı Hughes, deniz komls- fiilen bir müdahlllesi şeklınde tclllk - ltalyan ordula:ı umumi karargalıı-

(Baştararı ı inci s:ıyfada) 
v~ imalatı şi:ncl:vc kadar gorulme
mıs derecede artacak olan bir fab
rika haline f:l!'rİrmeğe yeni bir kuv
vet ve azim jlc çalışacaktır. 

f ngilterede 
Londrn, 31 (A.A.) - Londra 

gazeteleri, Ruzveltin gece geç vakıt 
neşredilen nutku hakkında mi.ıtalea 
yürütmek içi,, dün vakit bulamadık
larından, bu sabah, birçok sütunla
nnı mezkur nutkun tefsirin ... tahsis 
etmişlerdir. 

Times fü Daily l"elc-ıı:raph, bat
makalelerinde reisicümhurun so2le
ı:inden çok memnun kaldıklaıın• iz
har etmcktedirtcr. 

Fıansada 
Londra, 31 (A.A ) - Berlın, 

B. Ruzveltin nutku hakkında sul.u
tu muhafaza etnıektedir. 

Gayri mc gı:l Fransada Lyon 
radyosu, B. Ruzveltin nutkunu tef
sir eden ne .. rivahndn, bu natkun 
tahmin edildiği kadar ehemmivetli 
olduğunu siiyf,.mi, ve demiştir ki: 

B. Ruzveltin bevanalında kuvv~t. 
resmi üslub hududlannı çok aşmı~
tır. Bu nutuk, herhalde bütün dün• 
yada heyecanlı tefsirlerf! yol aça
caktır. 

ftalyacla 
l ondra. 31 (A.A.) -- Afi: 
Dün ıoeec,. V'loıl~n ftalvan radyo 

l"rrivatının bir cümlrsi, Rıızvelt ta
•afından "ovlı-nrn r.utlcun Mihve ci
ler iizerindc vaotı~ tf'!Iİrİ tamanıile 
vÖstt-rml" ";p kafidir. ftal• nn radVO!U 
~\17V .. 1t ta .. :-ıf•nd:ıl ta\.ih r•Hl,.n 11iva
"'etin ATTl'""ilcavı ha .. h~ "iiriikl,..d;~i
ni ve rei11iciimh11-ı.•n A,· .. nnıwıı karşı 
harhcuvım,. 1"'1"1"11•,. b~11ll"cl·w;n; r,öa
terrliqini irtdil'I ,.t....,İ•tir. 

Cio?'T'"' ı.. ,J' f ı .. liıı r',..,. t .. ~jnl'fe 
Cavrta. Run•,.lti l"nilte•f' il .. h"rl°lt
t,. M:l\v,. .. rl .. , 1 .. tle~İn• Vf' J aponva
"'ıt ilıinı ~a·~··dl"n bir adam C\larak 

Tuzlava da gidip gelmek kı.hil yonundan aldığı malümata istınaden ki etmekte esaslı hiÇ bir mahzur yok. nın 207 numaralı tebliği: 
olamamaktadır Sular Çiğli - T:J2'1a Pasifik denizinde kAin manda altın • tur. Şu farkla ki, bu mudahalc, Şım- Bingaz.i huc}ıdu ınıntakasında 
şosesinin Lu mecray.ı isabet eden daki müdafaasız Nauru adasını bom- dilik yeni dunyadan t:Ski&ne bir se - topçu kuvvetlerimız ve a"lcı tayya
kısmı üzerinden alı:r ıaktadır. Mene- bardıman eden korsan gemisinin, Ja - fer kuvveti izamını derpiş etmemek- relerimiz faaliyetle bulunarak düş
men kanbasının P.arb kısmındaki pon bayrağı altında dolaştığuun ta- tedir. Fakat Faşi3t ideoloji ile demok. manın silahlı araba gruplarını ve 
mahaney11 dolmuş olan sular elun hakkuk etmiş bulunduğunu soylemiş... rat zihniyetinin ebediyen anlaş:ımı - zırhlı otomobillerini ufak çapta boın 
çekilm~mi,tir. Menemen - Bergama tir. Korsan gemisi hücum anına ka- yacaklannın bir defa daha tebarüz et balarla b::ımbardtt'l'an etmt~ler ve 
şose.inin uf"lc bır k11mı harab c.l- dar Japon bayrağını muhafaza et • tirilmesi ve ingilterenin davayı kay. mitralyöz ateşi altına almışlardır. 
mufhu. P.anmld"r lıaJ\ ıu eltında- miŞtlr. Geminın taş.ıdıiı Jupon ismi bedebiJmesi etrafında serdedilen endi- Bu vesait. mevzilerimize yaklasmak 
dır. Sürekli vaRmurlar ve aeylab ise bombardunan esnasında b le go _ şeler. icabında An1erıkanın böyle bir isterken tudedilmi!I ve hasara uğ
yüzündcn kışlık zer'iyat durmu,tur. rülmekte idi fedaklrlığı dahi göze 11labilmekten u. ratılmıştır. Bundan başka Sollum 
Sular çekilmediğinden pamuklann Hughes bu suretle Avustralya ile zak duramıyaca~ı tanaatıni uyandı - ününe kar111 uzun menzilli topları
maruz kald·ğı hasar henüz tesbit e- mllnase~Uerini takvlye etmek lstı _ rıyor. Maamafih mücadelenin henüz mız ateş ac;mışlnr v .. bombardıman S!Ö"tl"rm,.1<:•ed:T 
dilemem~ktedir. yen Japonyanın muşlcul mevkıe d\ii- böyle bir safhaya intikal etmelcten bu tayyarelerim=z harekete geçıni!ller- .lapony.•da 

1 
Maniıha<f..an ."1ınandhaberlerdl" su- tütünü beyan etmiŞ ve Almanların gunHik uzat bulunduğunu t.ereddüd - dir. . Tokyo, 31 (A.A.) -- D N. B. 

arın ma ııus c:ıerece e çekildiği bil- Japonlara bırÇOlc şeyler hakkında i _ siız kabu~. edebiliriz. Amerikan h:ıttı 29 '30 gecesi düşman tavyarderi ajansının hususi muhabiri b·ldırıyor: 
diri1mekte<l:r. Hava açıldıimdan o- zahat vermek mecburıyettnde oldu~ hareketinı ızah sadedınde Sovyet Rua- Bingazideici lcamplanmızı bor .... bar- Yomiuri Şimbun gazetesı, B. Ruz-
valardald kulelerde. arama faaliyeti larını ilave eylemittir ya ile İsveçin Almanyayn yaptıkları dıman etmişlerse de :ıayiat ve hasar veltin radyo ile neşrolunan nutku-
başlamı,sa dıa şimdiye ka - ----·--·--- yardıma rağmen Litarat sayılmakta yoktur. nu tefsir etmekte ve Birleşik Ame-
dar kimsev,. tesadiif ecl=hnc· londramn tarı"hf kısmının devam edilmelerinin bir nıisal olarak Yunan c,.phesindc bilhassa ınev- rika devl:=tJ,.n reisin:ıt bugün tatbik 
miştir. Torbeıhd:ı da bir köp- ileri sürülmeleri bu telft.kkiyi takviye z.ii mahiv,.ti haiz muharebeler ol- etmekte olduğu 11iya11rfo, Amerikan 
rü sevlahdsn yıkı1mı~tır. Emira- borr bardımam Amerikada eden başlıca ama ol:ıralc gösterilebi - muştur. Düşma~ bü) iik 7aviata ui- milletini gittikçe harbe doğru •Ü-
lem ve Murııdiye orasındaki demir- k' • d d lir. Bu nuttun hüH'ısll.\lı fudur lcJ Bir- ramıs. ıaraf•mı7.dan ııilf !tlar ve esir- rüklemekte bulunduğunu yazmak· 
yolunu tehC!ıd eden sula· alçaldıitn- a IS er UJln lf 1 leşik Amerıka, ingilterenin yapmak. ler alınm?"tır. tadır. 
dan ve vobn ta'IT'iri ile mııaveneııi Nevyork 31 {A.A.) _ Ncvyorg gaze- ta olduğu harbi kendi ideolojisinin ve Deniz cüzütamlarımız Yunan ve Almnnyada 
de ikmal .-<fi1di~nci~n normal tren teJeri, Londra §ehrinın tarihl kısmı _ emniyetinin bir garanti.si olarak kabul Amavudluk sahilleri uzunluiunda Berlin 31 (A.A.) - Yarı resmi bir 
seferleri 1."cılamı"t·'.:'. nın tahribine geniş sütunlar tahsis ediyor ve bunun behemehal muvaf- düşmanın iaşe merkezlerini tıiddetl .. ltavnaktan bildiriliyor: 

B
:r ll!OfKr dun aeca ediyorlar ve Çorçllin .ŞU cümlesini ha. fak bir netıceye iktıran eylemesinde bombardıman etmi!!l~r ve baıiz t~- Berlln Siyasi mahfellerın n f krıne 

U o tırlatıyorlar: büyük alika ve sebebler buluyor. De- airler lıus•Jle $!f'tirmiı;lerdir gore, Ruzveltın .Ocak başı mü.sahabe. 
Amerikanın in~iltereye OskUdarda k'raya ôturdu Harb, düşman maiiüb olduktan nllebilı.r lci bu yilzden, bu nutuk, va- Selinik ve Preveze limanlan ''f! Sİ• nde söyledıkleri, dıf s.yaset etra -

!.' sonra bitecektir. ztyette henüz yeni inklfl.fiara yol aç. aakeri hedefleril~ ' ırn~ a v,. Giirke fında şlmdıye kadar ileri sürdüğü mu 
k. ra ile V8. recı:- vg harb Henuz sahıbl anlaşılamıvan komur Nevyort Daily MtrOr, §U başlığı kul- mış olmuyor, amma §llildiden bunun hava m-:yd"nla~ı mu' affakiyetle talealardan pek farklı değıldır. Yal -

yuklu bir motör dün gece sabaha karşı, )anmaktadır: (Jalon) i§aretlerinl rekzetmiş oluyor. bombardıman edilmistir nız şu kadar denilebilir tı. bu nutuk-
malzemf'SI Uskfıdar.Sallcık arasından geçerken Londra sarsılm~. fakat boyun el- 5 . -m ı;; Düşm•n tayyareleri üıleıimiz.:! .. n ta baJ'IZ hatalar ve siyast bitarafiık 

. \'a~ington 1 (A.A.) _ Ruı:vel· .suların cereyanına kapılmış ve o Ci- memiştir. 11li.m l/C.-~ff' C,_,,1n11p birini bombar-tın:ar ederek bir tav- noksanlığı bu sefer IZ!lm edJml.ftır. 
tın hususi Jcitıbi Earl} bug· nkü ga- vardaki kayalıklara oturmuş•ur. Nevyork Times gazete.sının Londra yaremizi yakmışlardır. Avcılanmı- Bıtaraflığa riayet etmıyerek Ruzvel-
zet~cil ·r tool'lntısınaa beyanatta Motörden vukubulan istımdad üze. muhabiri dıyor ki: T • l zın taarruzunn uğrıyan iki dü,man tin yaptığı hakaretler burada bır ne-
bulı.ınarak önümüzdeki Pazarte-.i rine, kazazedelerın kara ve denizden Şehrin bu bölgesini ortadan kal - ayın er tayyaresi diişürüJoıiiştür. Vı asabıyet tezahurlerı olarak telalc -
günü aktcdil •celı: kc>"lgre içtırrııunda yardımlarına koşulmuş ve bu motör dırmak için Almanlar tarafından ya- Ankara 31 CHususl> - Kırkafa.ç 30/31 ş.>:eces: düşman ta,•··ıtrı""lt·ıi kı edılmektedir. Bu a.sabıyete sebeb de 
Ruıv"ltin, fngiltt:t"ey- kira ile ha~b batmaktan kurtımlmıştır. pılan teşebbüs itfa.iye teşkı!Mının ve hükümet tabibi Nedim Sitrd Sıhhat cenubi ltalyanm bazı sehirleri ü2e- İngılterenın içinde buhnduıtu ümid. 
nıahcmesi verilmesi hakkında ha - Kaz:ı esna.stnda motör ehemmiyltıi hallcın fedaklrane çallfınası saye.sin- Müdürlüfüne, Kırklareli eskı Vakıf. rinden ııçarak hava fi,.~kll"rİ 11tm1"- siz vnziyetten mes'ul oldufunu Ame. 
7.trlad1-;.1 projede., bahııetmesir:in surette hasara uğramış, niıtusça zayj. de ancak lcısmen muvaffak olmut _ lar müdüru Ferid Trabzon müdiırlü. !ardır. Bu tavvar,.Jerdf'r. biri ali"' l·r rıkanın gittikçe anlamakta bulun -
rnuht~mcl bulunduğunu söylemiıttir. at olmamıştır. tur. füne tayin edilmişlerdir. icinde dü•üriilmiiııtür. rnasıdır . 
................................................................................ - ....................... ·-····--- --··-·-... ·----- _.._ ...... ·-··------- il 1 ·-··············------··...................... ----·····-·· ........ ____ _ 
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) 
Giyecek eşyasınadaı 
azamı satış fiatı 

konacak 
Kadrottı ikmal edilen Fiat Belediye fen heyeti ile müzeler idaresi Gazi 
Mii~alıa~ .Biiro8!' ilı~~lıarla bulvarında geri alınmak suretile muhafaza 

,.ddetlı bır ,eltılde maca- d.l k •h" l • b. b } d } 
deleye geçiyor e ı ece tan ı .eser erı tes ıte aşa ı ar 

Fiat mürakahe büroıunun memur Belediye fen heyeti ile, Müzeler 1 varlann, sahil surunun parça.bu ol-
kadroeu ıkma! edilmek ÜzCJ'edir. Ö- Müdürfağı.i, Unkapanı - Yenikapı a- malda be,.aber muhafazasına imkan 
numüzdeki hafta içeriıinde Anka- rasmda vücudc getirilecek Gazi bul- bulunme.dııP görülmüe ve bu duvar
radan gelecek olan memurlar büro- vannda muhafaza edilecek tanhi e- lann büsbütün yılulma~ı karaılattı
daki vaziidc:rine b~lıyAC&klardır. ~Jeri tC3bit etme-ğe ~lam~iardır. nlmıftır. Bu lusım<ialU Hisaraltı Çef'" 
Piyuada daha geoit ve ıümullü har Beledi~c Fen İşleri Müdürü Nt.ri, mesi ile Pıapaszade camıa.inın de ta
konuol tesisi hakkında tetkikler ya- dün Müze~er idaresine gidenk bu rihi kıymetlen olnıakla beraber, ço\ 
pılmaktadır. Mürakabe bürosu._ ev- hususta terrıaslar yapmıytır. harab bir vazwette bulundukları ı
veJce fiatı te.bit eclılmiı olan ba.zı Mftzcl :r idaresi, Cazı buh,erı ü- çin tam.arn":n kaldırılmaları muvafık 
maddeler hakkında fikayetler almıı zerinde'lti binalar hakkında baz.1 mü- görülmtiştiı.-. 
olduğundan bu m:ıddcler üzerirx:le talealar ileri sürmüştür. Bu mütale- Vücude getirilecek olan Caz.i bul
de tetkik ve teftişler yapmaktadır. alara gÖrl', Unkapanı tınaiındald van sahaaındakı cfjğer tarjhi «".aeı
Bu maddeler üz.erinde jhtft.ar y .. p- Süleyman Suba11 camisinin yerande ler de ö:ıümi!2delc.i Salı günü Bt le
tıklan gönilenler ıickletle tecziye kalma•, EIYanzadr camisinin Aksa- diye fen heyt-ti ve muzeln mütclıas
olunacaklardır. rayda Valide türbesinde yap•Jdığı ıı•ları ta:afından mahnllinde- tetkik 

Fiat murakabe komiayonunun ta- gıbi, biraz genye almmaıı muvafık edilecek ve bunlardan hangilerinin 
yin edeceği gıda maddderi fiatJan görülmütfiir. Azablnr hamamının k.aldınbcağı tesbit olunftcaktır. 
üz.erinde de lüzumlu tetkikler yapıl- da yeri deği,tirilecck, bir kısım ÇCf- Beled,iye iatimlak müdiirltiğü Ga
ınaktadır. t.ynca, dahilde :i.tih...l meler yol kenarına alınaraklaardır. zi bulvsrı .ahaıında istimlak e-dile
olunan maddelerden ba,ka, hane. Bu çefmeteT:n yekunu 16 yı bulmak- cek binal~::-a aid muamele-lf'ri df" 
elen de gelecek her türlü maddeleria tadır. Unkapmmadaki Bizanaaı du- peyderpey ikmal etmektedir. 
de tam bir kon~olu yapc)acalı:~ ~~~~....:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

::m':'~k'°~~e::n.~1Mr:;. r;:~:7 Teneke ltahraıu kalmadı, Trakya hatbnda 
nüne haber veriieedttir. Bu surede yurdun har taraflna beazİR tenzilatlı yolcu ve 
komisyon, fiet tayini ve lı:ontrolu 

Halırık F ahültesi talebesi -
nin gönderdiği hediyelere 
kahraman •Übay ve erleri-

niı: tetelıkiiTlerini 
bildirdiler 

Üniversite Hukut Fakültesi ta.. 
!ebeleri, bir müddet evvel tert.lı 
ettikleri çay haaılatı ve araların
da topladıkları paralarla tahra ; 
man aakerlerimiıe kıfhk hediye_ 
ler almışlar ve bunları Trakyada
ki askerlerimize göndermi§lerdi. 

Hediyeleri alan kahraman as -
lı:erlerimiz Hukuk Fakfil~I De -
kanlığı vasıtasiJe talebeye teşet. 
kürlerini bildirrlli§lerdir. Bu met. 
tublar talebeye okunmU§tur. Ge
rek sübaylar, gerekse Mehmed _ 
eı"kler tarafından gönderilen mek
tublarda hedı"yelerin alındığı bil.. 
dirilmi§ ve t~kkür edildikten 
aonra bilhassa şunlar yazılmış -
tır: 

Askerlik işleri 
Kadıköy· OskUdar - Beykoz kazaları dahilindeki yab 

337 doğumluların ilk yoklamaları va 312 ua 33 
doğumlu ruhsath ihtiyatlanı senelik yoklamaları 
Yabancı Kadıköy Aıkerlik Şubeıinden: 

1 - Kadıköy - lİstüdar Ye Beykoz tazalan mmtatuında ıtamet 
yabancı 337 dotumJu mlikellefierfn illı: 7otı.malariJe beraber 812 il! 
dotumlu ruhsatlı ve ihtiyat eratın da her .sene olduğu gibi senelik y 
malan yapılacaktır. 

2 - 337 doğumluların ilk yok:lamalan 7-1-Ml gününden itibaren ha 
nın Balı, Pertembe ve Cumarteaı gilııleri, ihtiyat eratın da aşatıda y 
günlerde ötleden ene! yapılacaktır. 

3 - Y~amaya gelecekıer beraberlerinde niltus eflzdanı, iti aded 
lika fototratı, ikamet 'f'eaikuı n ukeri Vesitala.rile beraber dotuml 
na tahW edilen günlerde pbemize müracaat etmeleri. 

4 - Yoklamaya zamanında gelmiyenler ve bunları göndermiyerelc is 
dam edenler hakkında uterlik kanununun 18 ve IH üncü maddeleri 
bit edileceli illn olunur. 
Yoklama 
Tarihi 
6/1/!Hl 
8/1/Ml 

13/1/941 
15/1/944 
17/1/941 
20/1/941 
22/1/941 
24/1/941 
27/1/941 
29/1/9il 
Sl/1/9il 
3/2/Hl 
612/tHl 
712/Ml 

1012/Hl 

Yoklama yapıla-
Gü.nt\ cak ~umlar 

Pazartesi 312 
Çar§amba 313 
'.Pazartesi 314 
Çarşamba 315 
cuma 316 
Pazartesi 317 
Çarşamba 318 
cuma 
Puarteai 
Cal"fUlba 
Cama 
Pazartesi 
Çarf&Dlba 
Cuma 
Pazartesi 

319 
320 
320 
121 
321 
322 
m 
S23 

Yoklama 
tarihi 
12/2/!Kl 
14/2/941 
17/2/911 
19/2/941 
21/2/Ml 
W2/Hl 
29/21941 
28/2/!Kl 
3/3/Hl 
51319-ll 
713/Kl 

18/3/Ml 
12/3/Ml 
15/31941 
17/31941 
19/3/Kl 
21/311Nl 
2413/Ml 
21/SIMl 

Yoklama 
Gtlnü laca it 
Çarşamba 

Cuma 
Pazarte& 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarıamba 

Cuma 
Pazarte& 
Çaqamb& 
Cuma 
Puarteei 
Çarpmba 
CWDa 
Pazartesi 
C}arfamba 

hu8U9Unda gimriik ekiperlerinin ve petrol gönderiliyor eşya tarif esi 
mütalea9lndan da istifade edecektir. 

c- Bfz hududlarımızı l>OJ'iik 
bir azım ve cesaretle betliyonm. 
Biz mtlrterllı olunuz n deralen.. 
n.iae Çall.flllnı. Hepinize m ıınffa _ 
t.lyetıer temenni ediJ'Ol'Uı. Bedi _ 
yelerinizi de daima atzıeri anarak 1 
memnuniyet.le kullanıyoruz., i ----------------------------. 

Kahraman stlbay ve Mehmed -1 ••••••••••••••••••••••••• Cıda maddelerinin aatıı fiatlan
nın te9':>itinc1en sonra bazı giyecek 
efY8atna azamt bir kar yüzdes:. tayin 
etmek m~le&i de ~bahs ol
maktadır. Bu avretle son zamanlar
da fu:Ja bir teref fii göateren bu gibi 
mevadın normal bir lı:irla aatılma
lan mümkiin olabilecektir. 

Bir şoför ezdiği genci 
eczahanenin önllne 

gJf rip kaçtı 
Ortaköyde. Tatbasamak sok.ağın

da 7 numftralı evde otuTJn Muzaf
fer adında bir genç, dün Kasıınpa
ıada havuzlar önünden geçerken, 
meçhul bir kamyonun aadmerne 
uğnmı,tır. 

Bu kaza ~eticeaind~ vücudünün 
müteaddid yerlerinden yara!Anası 
delikanlı, kamyon ıoförü tarafındMı 
yerden ltaldırılmı• ve ltamyonft alı
narak Kar.ıkaı,.. kadar getiPlmiştir. 

Bu meçhul kamyonun esrannl{iz 
'°förü, ağır varalı olan Muzafferi 
Karaköy c11dde•h-le bir e-cmnenin 
önüne bırakarak aüratk 01aclan 11· 

zaklaflllıştıT, Kazazedenin iHı: tedo"* J'&Ptlm~ kamyon toförii aran
ma~ hqları..mı,ttr. 

Cam muhtekirleri 
adliyeye verildiler 
Mürakob~ büroeuna nki olan bir 

fikayet üzerine, Marpuççularda ri
caciyeci David Levi Ye R. Kelairba
Tın dükkinj.mnda yapılan teftit ne
ticetıinde, Davic! Levi ve ortaiıem 
fazla fiatla utıt yapbklan ve bu 
fazla fiau aaklamak gayelİle alJCJYa 
fatura vennedilr.leri tesbit olanmut
tur. Suçlu hakkında kanuai muame
leye batlanmlfbr. 

Y. 'fetaca mütf'lört.i •eWAım 
oldular 

Manifaturıı ihtikanndan ve fatu
ra verme-meİlt.:n dolayı mahkemeye 
4evdi edilen f'incancılartla, Yu.uf
yan hanında nıanilaturacı Rafael 
Eli ile ortaldarı Moiz ve Hayim 
rJein muhRkeme)eri neticele~ 
ve menifatura muhtekirlerı 100 er 
lira para c~zasına mahkWıı edilmit
lerdir. 

Bir ay'ık gümrük varida
trmız 2 milyon lira 

Birincikanun ayı içinde, gümriilı:
lerimizin umumi varidatı 2,000,000 
liraya baliğ olmuft'.lr. 

Din ar.beh, Mıntaka T.icaret Mü- Trakya hatb, meeafenin luaahğı 
dfirlüiüude petrol ıirketleri müme.- gözönünde tutularak, evvelce o~v
•illerinin iftirakile bir toplantı yapıl- let Demiryollarının yoku ve etya 
mıı ve toplantıda ıon haftalar zar- nakliyatında cari olmak üzere tan
fınd'a memlekc:t;imiz.e Relmiı oları zim olunan tenzilatlı tarifeden isti .. 
tenekelerin bu şrke-tle-re hısaelerine na edilmifti. 

ciklerin mettublan talebe &raaın- i 
da biiyiit bir memnuniyet uyan _ i 
dımııf, mettublar heyecanlı te - I 
zahörat& 1'eı8ile te§kil etmiftlr. 1 

\. .... - ............................ il 1 • .) 

İstanbul futbol 
ajanlığı meselesi 

göre tevzi şekilleri görüşülmüştür. Yapıl.a:ı son tedtilı:ler neticesinde 
Son haft..ılnr içeriainde memleketin diğer batlaıda halen cari bulunan 
birçok yederinden petrol gönderil- tenzilatın Traky~ hattına da teşmi
meai ballmdaki talebler artın~ ol- line lüzum görüldüjünaen bugüıa
duğundan görüşmelerde bilhasea den itibaren yolcu ve eo-a nakliya
buralua .Uratle tenekeli benzin ve bnda bu tariferun tatbikma batla• 
petrol .1evlUyatının yapılması mev- mıfbr. 
zuubahı olmUflUr. Gelen tenekcln- Bununla beraber, balkın menfaati Nuri Bosutun aJ· anlıgı" 
den petTol ve benzin tenekea\ ima- nazan dikkate alınarak Trakya de-
]itı büyük bir süratJe de-v11m etti~ ~iryolları!lın eslu tarife.inde mev- tasdik edildi 

\ 
Futb:>l federasyonu ceza talimat

nameaiıu iyice tetkik etmediği için 
büyük bir hata işlemiş ve eıki futbol 

Bq rollerde 

Yarın akıam 

SARAY 
Sinemasında 

BOTON BEŞERiYE 
ainemanm timdiYe kadar ricude 

EN ~-r~ f'tLM1 

G'GNABBABLAB 
Şaıibesertni ıireceksln& 

FENALIK- İYiLtlt." ,_,lÇİN-T 
G & N G 8 T E R'ln a u B U

Ye &ŞKIN VBÇDBSL 

SILVIA SIDNEY - JOEL MAC • GREA 

sibi yakında hıuieden gelecek tene- cud bazı hükümler aynen muh11faza 
lı:elerle memleketteki teneke ihtiya- edilmittir. Bu cümle-den ol"uık, hu
cının temin edileceği anlatılmakta- bubat nakliyatınd:ı, 15 ton hacmin
dır. Talebleri k.arp}amalı: üure bir ta de bulunan vagonlarla 1 O tonluk 
raftan im~lat.3 devam olunurken eli- hububatın nakline mütıAade edilcbi
ğer tar.Eta:ı da teDe"kelere doldunı- lecektir. 
lan benzin ve petroller muhtelif vi- ,--------

ajanı Hasa 1 Kitmilin istifasını geri ~---
almaeı için bazı teşebbüslerde bu- --------------......,...------------1 

llyetlere sevkolanmaktadır. Prof. Sadi Irmağın konferansı 
Bmjeöni ll.alkeTIDdeD: 

YHi vali muavini dun 2/1/19U Perfembe gilnil saat (18) 
. . d de Evimizin caıaıotıundakl .salonun.. 

vazıfesrne başla 1 da ünlnrslte t.ıb fakultesJ profesör -

Y · V ı· M · · R--:.l O · !erinden Sadi Irmak tarafından IMiL 
enı a ı uavını ""9A' eımr-

ta~ dün ssbahtan itibaren 'Vazifesi- letler aruuıda ibtiinlüt d~Yası) 
ne batiamıfbr. menulu bir konferam Yerilecettlr. 

lunmuftu, 

Beden Terbiyesi l'mumi Müdürü 
general Cemil Taner, Nuri Boautun 
ajanlığını tasdik etmek ıurctile- fe
derasyonun bu hııtasım önlemiıtir. 

Konservatuar talebe
sinin dünkü konseri Raficl Demirtat, addi Hüdai Ka- Daftti1e yoktur. 

rataban ile birlikte dün öğleden ev- (I'____________ İstanbul Konıervatuaıı talebeleri. 

vel viliyete aelmit, memurlarla ta- Küçük haberler ) dün eaat 18 de, Selür tiyatro1U kn-
nıpıı ve Hüdai Karatabandan va- • • medi kıamınd• bir korwer v•rmit-
zifesini devir almıttır: e Dün Bulgarlstandan ıŞablnl lerdir. Piyano, ~cn:ınn, viyolonsel ve 

Kan valiliğine tayin edilen Hü- Bahrb yelkenllsile llnıanımıza mü _ ıan kısımlarını •lıtiva eden ba kon
dai Karataban dün memurlara 'Veda him miktarda .sigara tatıdı, Rom&n- serde genç taJ,.beler fevkalade mu
etmi.ftir. Kaymakamla: bu alı:pm 7adan cTilrkfuı. vapurile ıhlamur kii- valfa.le olmuşlaı ve hararetle aliu,.. 
Parkotelde Hüdai Karataban tere- tülü gelmiftir. lanmıılardır. Konserde BethooYen, 
fine bir ve-:b ziyafeti nreceklerdir. e Bugünden at.ibaren, evvelce Mın- Şopen, Guno, BrPhnu, Mendel.on 

tata Ticaret Müdürlüğü tarafından :ve Bela eartokum seçilmiı parçalar 
Hi!eli gıda maddesi Yerllmekte olan llaanalar T'ıearet Ve. çalınmlflır. 

Uleti tarafından verilecekUr. Mal ih- --------
satmanın akibeti raç edecek olan tüccarlar bugt:.nden Hukuk talebesi Ankaraya 

Ka L w ... ~ _ _]__ d la itibaren T'IC&J'et VekAleLine müracaat cridiyor 
Tifl~ yag •• _.IKl&JI o y. .... t ,.___ al k1 • 

Sultanaiuned ikinci •lh ceza maJı. ıcuere uıwıu... aca ardır. Hukuk Pakiiltesi talebelerinden 100 
ltemainde mulaakeıne edilen Balık- e Emili.yet 8 ncı flJbe memurları kız ve 50 erkekten mürelı:keb bir grup, 
pazannda yağcı Yaninin davaaı dün dün de mut.ad kontrol ve telte§lerine Kurban Ba7Nmt tatlllni geçirmek tı-
aoaa ermiştir. de-ram etmiflerdir. zere Ankaraya gfdecetıerdlr. Rukulı:-

Mahlut y.sj aatttiı tahlil raporile Bu mesai ne~de 12 §oförün çular Ankarada O~ gftn talacaklardır. 
ve miteb .... ..mGJerin ifadeleıile muhtelit .seyrüsefer taidelerine aytı.. Adliye Vekili Fethi Ok7a.rın taıebe
•bit olan Yaninin, 2S eün miiddft- n harekette bulundulı:lan görülmiif, ler terefine Ankarada liir Ziyafet ve-
le hapsine hrar verilmittir. hatlarında zabıt Yarakuı tutulmUf - receti haber alınmlftır. 

Ve cene. teker ve marmalat ;.. tur. Şehrin muhtelif aemtlertnde di. 
malcilerioden Teofilos ve Tahain lencilik yapan 7 da1enei de Jakalana - Balırlır 1 hul 
adlannda iki şahaa b.kkınclaki du- rak mahteme7e YerlhnifJerdır.• 1 soyan meç 
TUflD& da dün ayni mahkemede b- Kocammtafapap caddesinde 378 lunızlar 
rara baiLmmıttır. aaJ1}ı Mehmed Bmetm fırınında 202, Evvelki gece Bakırköyilnde R:ıtboyu 

Halı.lanndaki karctra nazaran; AtaaraJda Tnfit'e aid 3'1G .sayılı fı.. caddesinde devri19 ıewn Dbna ıae
•uçlan sabit olan T eofilosla T ah.in rında da 83 eJı:metfn ?ezinleri noban murları, Mustafa ya aid 32 sayılı bak. 
birer ay müddetle hap.e mahk9m bulunmut, müsadere olunarak fırın- kal dfttklnından tlı:i meçhul f&ban 
ed~. cılar hattında takibata bqlanmıı - omuslannda çuvallar oldufu balde ( 

MARMARA 
BUGÖll 
Yeni sene münuebetile 

ilk defa 
lMl ...- tıinelna aaa'a&a 

sema1anaa Waa 

KUYRUKLU 
y 
1 

FRANK L ROBERT 
IORGAN D YOUNG 

1 
z 

HARiKASINI SUNUYOR ---Yıeni line ,............. 
aJ'n&ıa: 

'11tietiel aeaı in.. a.t 

Mister M OT O nun 
SON IHTARI 

(PETER LORRE) 

·ı ıYATROLAR 

lellir ----

) 

BllCin matlnel..ıe. -.en 

ALKAZA 
sln~naaa 

Yeai ..... n tat:I ıaiwı.ue· 
maaszam pro:_am 

lli7ü )lir tebrl ......... 
tıiMir ~ ltotan
~ J8llan •nllılılen 

,......._. Mr meımı.... 

OGLUM 
BiRCANiDi 

Bq rollne: 

ALLAN BAXTER • 
JOSEPH KllG 

Padet ...... ,,. ....... llit 
lııir pnp&- olaa ollm k 

elle itdiiri7or-Suçlalar ayni zamanda hirer ay tır. Seyir halinde bulunan tramvay - flkLıtlarını görmüşler Ye kendilerine 
müddetle de aan'adarını ifadan lara atlayan 21 kişiden de birer lira .durh emrini Yermltlerdir. Hınlldan 
menohanm...&.rd.-. para ceza.ısı ahnmıttır. -..... bir 

1 
b dft_, __ 

-- feY omıyan u a -· 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: aınıa memurıannın ihtarına tuıat 

umıyarak sırtlanndati çuvalları ye
re atrnıflar ve eiüratıe kaçmata b&f.. 
lamlf}ardır. ! 

Tepeb&llDda dram 
bmwıda 

.Aqam saat 20,SO da 

Gecenin taranlıfmdan istifade e _ 
deret taçmafa muvaffak olan bu ~ 
hul soyguncuların bırakbtlan çu -
vallar açılını§, içinde mühim DliJı:tar_ 
da batkallye e11aaı bulunnuqtur. 

Zabıta, bu cir'ettlr lnnızlann ili 
ü.ıerindedlr. 

APTAL 
Yazan: Dol&o,eflld 

1stikW cadde.& komedi ıu.amıoda 
Oündüa aaa' 1' de 

ÇOCUK OYVH1J 
Akfam saat 20,SO da 

PAIA B&ZRETLDt .. _.. ... ·---·····-----··-··-··---·-··---
Dün 200 bin liralık 

ihracat yapbk 

OPER 
llnemuında 

ilet· ·n en cibel ilmi 

BUYUK AŞK 

~ 

- Huan Bey lue&e -

- JUQWlar. 

.. . inıilıtrede kadın -
ıar ... 

... Oemi 1•P110r.lar .. 
DUf .. , 

Buau Bey - Eyyah.. 
DeıWıleriıı çektcMJerj 

e Klllttaa parasuu Baya il•
....._ ftnl'ek kuanacatuna 
....., .... •ana klll'baaa dalda
nll ._... edeceltmilıdea matılab 
Jislıiatlefa~. 

Dün muhtelif memleket.ıere yapılan 
ihraca tıınıs 200 bin liraJJ bulmakta _ 
dır. isvıçreye fındık, Bomanyaya ye 
Bulgaristalla m.llk. 1neçe deri ve 
tittiJı:, in~ tiftik, Amerika7a tü- GORONMIYEN CANI 
ıln, JılıacariAaDa İl ..... - ._ _________ • 

Yari. 
,__ __________________ ~IÖl*rilmiftlr. 

"~ ~ ~.,, ........ .. "":'" .· ... "' ıı:~; 
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POSTA 

Bir Yılbaşı Hikagesi-==============ı 

Davetsiz ınisdirler 
Yeni yılı kntlulamak için arala • 

nndan üç \ilııittk hir komite s~ 
lerıdi. Ba ıırüçler komitai> nin bir 
azam on bir Jcitiyi: diier azau do • 
kuz kişiyi; fiçünc:ü ana da sekiz kiF temai} ediyordu. Bu suretle top-
~trya topyekb yirmi eeldz liti 11-

tirak etmiş olacaktı. 
•Üçler l::omitelh mHClqi ftliae 

boyuna tettık etti. N".Myet, 1l2ml 

rnhaltereferden sonra, yeme - içine 
Yesaire masrafı olarak adanı ~ 
Jinnj beter rul>le alı~ karın 
verdi. Falı:at ..,ı 'hall\!dilmeai icab 
eden mühim bir nokta kabyoıdu ı 
Y
0
mü yıl toplantm nenle olınah idi> 

• çler komiteıb bu meeele,; de 
~endi anmnda uzun azadfJ'l mV... 
lı:aoa etti. !:n •nuada yeai ytlın Ml
hayfovsla1erin eYlnde kuthdenmam
nı muvafık halda. 

Fi"'8kika Mihaylowlu1erin M 
hircok l>ahmlardan ha işe ~lı: elT~ 
rişJi idi: Ç&nkii ev gen~. oda fan W• 
yük, mutfak mUsaiddi. Blttiin l:mtt
lardan maada, Mihaylonkilerin 
radyosu, gramofonu ve telefonlan 
d'a vud1. 

Çeviren: H. Alaz r==::!I 

1 HlcW• K- ı aw f 
Şundan Bundan 

Gazetelerden: 
•Perakende et fiatlarımn mez • 

halıadaki toptan abpn tam bir 
Dl~ olduiu anlaplnup. Bu yüzde 
:yuz kar komi.yonca fazla görül -
müftiir.» 

- Merak ettim -=-~ - L•. 
h 

L,L_ ' J'<qge yu% .ltlU 
aıu&aten fazla mıdır). 

* Büyiilı ilalilaJ 
Bir gazetenin dördüncü sayfasın

dan: 
alstiklal tairimiz Mehmed Akifin 

ölümünün yıldönümü münuebetile 
Edimekapıdaki mezan bqrada me
rasim ~pılmı., Üniversite profe8C;r 
Te talebeleri hazırladıklan muazzam 
bir çelengi kabrin üzerine koymu~ 
lardır. 

ProfC9Ör Ali Nihad bir nutvlr 
.öylemiş. Akifin fijrleri n fstiklil 
IDAl'tl oltunmafhır. 'I 

Havadiıri kelipıe kelime kopya 
ettim. Çünkü meral:: ebnittim: 

- Günlerdenheri vapılacaiı ilb 
edilen hüyük ~r Mebmed Akif ih
tilali bu ...... olac:akb) 

* V araln ntihri oela 

çıbnlımlfu'. Banlama m ban • 
tihlak edildikten sonra geri kaludu 
deme dökiilmüftib. 

- Senelerdenberi hehlrlar cl'e • 
Dize dökülür. ve ııene senelerden 
beri, balıklan dftaize döktihnekt• 
kurtarmak icab ettiği hakkında ... 
zetelerde uzun uzadıya yazılar ça 
kar: Merak ettim. 'bütün yazıleelnıı 
varakı mibri velada bu yüzden oı:.. 
yan, dinliyen obnuyor mu) 

* lleolıil arqonlar 
Tramvay mevltifleıinin bir t._.ıil 

kaldınklı. fakat hangilen kaldml • 
dıiı halka ilan edilmedi. 

- Hangi mevk.iflerin laldnd1111rc 
olduiunu öğrenmek güç delil 79'. 
tramvay eski duraklaıdan hansils • 
rinde dunnuyona onlar kaldtnladt
tır, denilecek... Gayet doinı le 
.öz ••• 

Bana bir ftkran lıabrlatb ••• 
Aclaınm biri: 
- Sakalım ak mı, kara mı}~ 

merak edemuş. Bir gÜn 'berbere """" 
mit. aormut: 

- SakaLm ak mı, kara mı) 
Berber makası eline alrmt: 
- Önüne dü,ünce; ak mı. 

mı olduiunu görürsün, demİf.. Fal:at bir nol:ta ırOçler kemite
aiıı nfn cam• eıluyordu: Mitaaylo• .. kilerin otmdnJn semtin bamem ne- Gene gazetelerden: 
Ye ald yeraltı bonılamu deflı61 • . Son iki cüade birçok torik hehit 

r:J .,,,,.t J.l,.ı;a.ı 
YM1ardı. Bu a'l'ada Mit.avlonkilerfft PAa,,lamb._ ayllit itle o - SllJll erdi. ... kendimi • Jt\ -----~-------------------~ 
ev~aid ulu da ~UJlnut. tor ·ı - Arkad..ı.r. dedi. itin içinde,karwı matfaia seleli. Heyecaa için-1 yarak bazı tedbaln ittihanm ciii - c Bunları bı·ıı·yor mu ı·dı·nı·z ", J 
71111'0 a üatftne Rdmit. yn yer ·~ bir tallaflık vul. Buraya gelen mi- de idi: tündü. Fakat bu malateri kalab1thk ~ 
c:man llende•ler. ~1,-:'ıfb. ~~ afirler para v•İp topluıtıya itti- - Kuzum AJl.b ..... ba ne ara_.la •içler• den bi.rini bile bal
llmle ~~'"hT'imıc;en ;-ek~ rak hakkım haiz olan 28 adedini biçim İf). Para ptinınler 28 kiti. mak kabil olmadı. Pek nadir olaralı:. 
ı,· nınz n hda ~h. d ma~. • bir hayli geçti. Bu naaıl İf, bir türlü buraya gelealer İM altmıt- Yemek o da ancak bir iki defa, töyle uzak-

w.nnne. ar an 1ı:aDt an JQen P- anbyamıyorum) içmek kat.İyen Uli gelmi,ecek. tan kanam görebildi. Nihayet on• 
ril~Tı:. <!_ar 1'ir _merdivenle aoarb • ()çlerden biri olan Kullr.o, mut _ Za çikov: da büsbütün gözden kaybetti. Her 
man1n dordfincu lı:ahna çıkılacak. · d L• - YV · '·-1 L..J dca ·· id" · k. b" '--ld ond d faim orta yenn e1ı:ı masanın uze • - azıyet an..,. ınaya ~•r a- te7 um ım eauut ıı na e, .... ~= . a~aT1"8nın. r rinde daran ktzamııf hindiye yan dam batına yanm porsiyon yemek zorlukla prdroba kadar M>kulabil-
cek · da en .:"'8'k •j;• ın e • yan bakarak: verilmesini tek.lif ediyonmı. dedi. di ve gardrobun üzeriH çıkuak o -
J.n' 0

1
ra lı: il 11" nmı _ ·~L a~ıt 0 • - Siz kendinizden kim.eyi davet Kadın bir filozof eduile batım raya uzandı. Yük.ekten. mahteri 

90 191'ntna geanece&, 1t~ar - _ .ı.._. .,. d" d blabal~ "' · · d L! dan le rd - .. k • ÖD etlnCCDDIZ yar.. ıye aoı u. aallıyarak.: ··- r~en. eVln ıçın e&ı 
bımın:n:anİ~.!'k~n': bir =di · Mihayloveki, pyet kat"t bir ifa- - Misafir akını hu tarzda de.em cu~~~yı, lnetd e ve tetareti seyret -

nd 
• d "} _..J__ mc:v,. 1tOyu a. 

"Ve en çılnlarak üçilncü lı:ata tırma• e ı e: ıı:oc:çek oluna, o zaman adam baft" Eile ( l h h k d d 
nılacak ve an"'alr l:>undan sonra, alt- - HaV1T, eledi, 'ben kimRyi da- na yanm porsiyon da düımiyec:&; tti. ş.E;kı asbı sa~ a .a fi'ı eva'!' 
'lrltş - yetmie dairevi ihtiva f'df'wı hu vet etmedim. Fakat Rllliba siz p)a- bilmem ki ne yapacağız). e C---· t~'!!.! •;;- •• ~!'.~ r er. hı 
muana..,, M>ammanın için,ıe Mi - nınızı genİ11etmit olacaksınız). Mihaylovaki• aaıu~ibw.er~n kekn .. Joturud, ~ebiç" u 
'"' 1 '-"l · d · · 1 t'LL ı..... • • • ...._. • ev saoı uıe t~ ur er e ereır., rer v ovs1ı:1 en'"I 1111esıne ,,.n mı, o- ttvçıer xomite•u mn aıuncı azam - Biliyor musunuz ne yapalım) !L! -·~li "t • b ) d 1 1ıtr91rtt olaa Zayçikof. . .. _ _ . . uuter ~· P $tl mege aş a ı ar. 
~ . • . . • · . '- . dedL Fakat 90zunu bitinmyerek ka- Son miaafırkr de daireden ayrrl-

mafih c üder lı:onnte"!I ı ıçın - Ben kendı nesabıma on bn naına döndü. d k M"h 1 1d b" 
htıntın, pek de o kadar ~;ivük bir e- lı:işilik para getirdim ve on bir ki~ K ~ d" h. b 1

1 ~~ soda h 
1 

ay ı°"n k ~. mız ne-
hemmiyeti voktu. Çünkü ttüder davet ettim, dedi, alt tarafını bil - d -k -~~ıgıdm, t)'e o~aSeita e - '-e•; ır~z a ava ama uzere, so -
1t<'91'1İtt-•· • 1.. - ~ h 

1 
ere sozune e'Vllm etti. n ev sa- 1ı:a~a çııı.tı. 

ı• run ner ne azaaı na u mem .• h"b" f ·ı · fi ) · · M:t..- ) 1t• h it ·· d~la~ Yolu avuc;lanmn içi gibi «Üc;len İn \içüncü azası olan ı ı dı bti ~ ~ıh. r &' yk-}dna ~~i .. /},"f ovs }• b. em k apdılın o -

bbıliy~rlardı. Fakat hu aputmıana ve Petruşenko da )ifa kanşb~ ba~n. a. a L ıyı o r. te ı e yca hnun ed ır aBşaJ.? 1 ı• yu lenldo ".la"-ıBy~r, 
u aaireve hic; aelmemiş bazı da _ Al ıçımsız 1ı:açıyor. em e: « u ış rr nası o u . u -

vetlilıo!rin ,___ ~. • L '""'L• - benden de o kadar .. Ben U!L 1 k" 'L -fL li bı"ı tün bu açlu aiirüsi.inü buraya L!_ 
• • ou it nna 8ftlll11t ~·ent de dokuz k• dllvd ettim dokuz ıftlDay on uun ••nal o •e . ıtUD 
1Çtnde ııaıpnrı kaybolmak İllhmalleri 'L~l:L d .....__)!_ ' eda ile: musallat etti}. Ban:ı bu oyuna oy -
pek lı: 9a · ır..ı_ L ...,..... e para ıırenıvvu. h • h leci" ) d" d- ·· 

. ~o ~:.._! '- 'VllZIVJ• d~::nc:l.~d- •ONi-• Ev aalu°l>i MihavloY.ki d~eli - Benim nerem .., ..hibi. dedi). "T'n d aıcı erge ır ll ıye UfU-
mıüsn nı °'' nav ı ~ ilr u. d" _ . , . -~- Ben kimeeyi tanunıyonrm, selenleı nuyor a. 
ha tet hunun da 1>iT kolayını buldu- QfUBCeli eD9eSIDI k..-varak .ordu: d b · b•J · D · letı · Birdenbire 9rÖz6ne kendi cümle 

.s-Ja~: 1·oplantıya i•tirak edeet>lı:l,..ftn - Siz kendi davetlilerUııizi ('ah • e~nd 1 b~~ ~?' •:s. K - ka'DISI Hzerindeki '° iİln ilişti: 
iM-herine. teker teker. volu mufu • •n tanıyor muaaauz)" aa bur end .ıra . n:.ı,a,~ kim.)• !: 
··'· d 1 «Ü l rıı d b" · l K lL zam. aırenm • .,.. ~"' tarife hraT Ter i er. " I ~ ~ en m ~ a~ 0 ~ov. duvardaki tablolar ne znokaiz fCJ'-

.. Oçlew l:omitnb, en ufak tefer- gozkennı lı:.ı.zarmıı hındıden ayı11o ler .. Baranm aahi!>leri amma dama-

Eskimolu!ara nezle 
aşılayanlar 

Beyaz ırka menaub 
inAnlar aralarına ka~ 
biı zamana kadar biç bir 
Eakimolunun nezle olda
ia a-örülmemişti. Nezleyi 
onlar~ oraya giden be - • 
yazlar aıılamıtlardır. 

Yoz sene yaşıyan kuşlar 
Hayvan 

çok uzun ö -

Kazan pat'aması ile 
ltalall gemiler 

lar arasında ' 

~ürlüleri bit ~ 
haylidir. Kuş Kömürün ba-
lar atasında taret kuvvetin -
da bir asra den istifade et -
yakın omur mdt kabil oldu. 
sürenlere tesadüf ediliyor. Atmaca, iunu 3000 ııene 
ka,yj ve ltuğukuşu yüz seneden evvel Monçarili-
fazla yllfl)'an 1ttıtLudandır. ler biliyorlardı. 

~--..;...----------------------------~---------·-------------

:~~ 
Okuyucularıma cavablarım 

riatma kadar hrr •m teshil f!ttikten ma sam: nasız inaanlarmıt!. • demesin mi) 1 17 "°- -..ede 
.oara. ~eaeleyi ":'ihaylovı~il~e ac;- - Nereden tantyacaiım, dedi. _ Tutup kolundan kapı dıtan A.i:a misafirler. lıetrifinİaİ rica 
bla ... Mmavlovalr.iJ,.r. e'Ylenm. mut- Ben ancak kan-koca Zaharçuklan edecektin. mesele 1-ait!. O. JL 7&: kabahat.! ondan li1&de lilde ~ 
faJrJannt, ftaa kaeakJ.nnı, radyola- tanıyonhnn. Geri Jtalanlar da OD • c· d k d• L dı d- ..U,or, aizi heldİyorus-. Bana JUdıtınız ilk aıektub eliJ118 nım. lıf8fhV .e.tlr: 
nnı. telefonlanm. Yellıaa&l her sey- lann daTetlileri idi.. Fakat Zahar _ B - rlıt e 

1 
~ lum .. bapı pn 1 • geçmedi. Herbalde postaya "Yerilme • - Çok aö:yleme anm olar. 

ı_ • • '- 1 h • ... ,kJar oelmekten •rh d" en zo a yo ou p araya ge e - Ne&: Şu yolu takib etmene lA- mıŞ olacak. Derler Bir ~- -• ııenTU seve aeYe uu top antıya ta • r- • ... • • • naza1 e mce, ı,·ıdim Od lr:lt lı:lnn d lul Cit · llUUllle, a,,.
660 ~ı --·· 

ede<" .. lc.lenni bildinli)er. ltendı lünelerim l>ilmem kime deY. 1 · a h •• m. tt 0 
• zımdır: Arka kapıdan içeri gire - * her ı6n birta~ defa tetrar ....... 

• OçJer komitesi• yeni yıla üç pn retıni.ler. Ba •ret~ l.en. paralaruu de odenın halım bır sör!.. eek, aputmwım dördilnd lla - a. I}. S. 19: gerçi haklı da olsa tarpmıd&kine 
kala. ~i sekiz k~ toplanan getinliiim sekiz ıu.aün ~ ,.ı.- Mihaylonki mutfaktan aynldı ve tına çıkaı:ak, ondan aonra da ze- Eler m onu tendi aniJenbdıen a - :tını tealim ettıremer. bil&til 08 

lMitün peralan Mihayiowkilere ~ .an ancak kanım taaıyonnn., odadan iıçeri şöyle bir ııöz attı: Oda. mın katına inecetsin.z. İlh... talı gbrdünüz, ve bunu kendi.sine hJ&. Jan eıtirfr. f.tte, m d~ •1!11 61 
lim etti. Çaqııya pazara piilip de •Üçlen den iltincW ZayçikoT: ak1Am otobüslerini andırıyordu. attirdınıue o da bu bale karşılık 8i. rarlaya t.etrarlaJa ona Jıaıns. it 
zaruri olan teyler •bD aJmmca. mu - A.-it yvk.an ·nziyet hende Koltuk, kanapc, sandalyeler. l• Zlll mekt.ubunuzda Jazdıiınız taTn CiDlaiZ hale k07D!Uf1UD11S. • .._ 
rafın 87 ruble fazla tuttuiu göriil _ de aynidir, dedi. Yazılanlar ~ .. bucak dolduktan maada, ıniaa6r1e • Bu ilinı, tam fenerin altına. diin tak>0

•\f olabilir. ıe n&llhat bir daha b1I ba!lle 
dil. Bu fadal.k kmnen. masafa ._ parayı setiıenler ~ .. \,ataya ge. rin bir kısmı pencere kenarlaıına, .-ce MibaylonkiniD ı.izzat k•D«li.i KendıniZi ondan tır..lln, onu .sevi1e- etmemenilldlr. 
tirak ~it olan Miha)"lonil> leeler İM bü.bütia batka kirmder. raflara bile oturmuşlardı. umıtb. Dizden 1.4atı ıörecetseni:z, bu 1zd..inc. aa,.. llon"la: 
leriD nrdiii para taraftadan U.,... Gel ~e İIİD ic;i.aclen çık 'bakahml. Tam gece yansına kadar miaafiw HMaa Ali Ediz tan vuıeçin. her iki taraf için aadet !MI bir ertele en J&bn lmall .. 
blda. Miha.,.loYakı: akım d~vam etti. Saat yanma doi- .................... - ............................ yollan tapanmlf olur. nadır. Onun IÇti iptManm 

Verilft Uru anwibinu dantli. - ~ bir l'f*lama n.,.U '111 komfQlar imdada yetitti. Misafir- Ç. E. JC. Galata nahiyeeinia Fakat uıl tamJeJD. ODU t~Ddiniae baftalarmın nudıatinden ldJadl il 
ı. ... t oaclma ilı°Mrea selmeie • M.~e.i İIİln isim oku•lt naaıl olur>: leria bir kıanu komt0 daireye aktar· konsreai llyık, batıl tendinisden 6.s\tm bal - Zil1 ba&ıa haretet.lnil seoeeetur 
~ Halbuki saat dobz - T.mt trel~r Jıcf!ndi isimlerine vme ma edildi. ~utuınmı biuetttmıet bttyiltıiiiibıö dilini lOkl1I cllltbuniJ'ecet tanıİa 
daa ~ bpımn ZI.,~ delil de. Wzde vazdı. olan iaimlen Tam ••t bin doinı. miaafirler, ç. E. iL Gala&& nabi7eailMlell: ıröat.enneniz ve bay~ merud bir ıu- TUtmams. • 
fan1a1t olard. fakat aaoiadan lıil söre ~b Teıirleı. cebri bir hücumla mutfaiı zaptet • '6/1/lHl Cumarte&I günil aaat va kurmanızdır. geçirmemi ~clirmenla. bot 
~ calmai 'H -.&ılın ·~çl.· ia iiçiincü azası Petnı - tiler. s.balwı saat ikisi ....... -JUL da. Galaıa K~öy Jtred1 - LL o il.mail o herhalde çot mOt.eYl.llı 1'aunchr. ~ld jpaedtfl 
aölill etMeie ...... dL çevaki: ıajmen. evin muhtelif oclalannda. youe han No: 1 deki aalonumw.da. bir hal alacalltır. llllllantinde daha ~lowtiln. Mr ,.eni se1- - Olmaz. olmaz. 4liye itinız t>tti. koridorlarda. mutfakta danalar Ur JIDlk luılııpemiı& :p.pı\acalı™'an :mes.- lla7 T. &. R. habbet.ıi ı~bb. m~ 
•ir firl: Vetıı"ka ile ekmek daiatıBlfonız; pq li devam edip dunQordu. tflr lilıı ve mtte muhterem balkı - Her teli oldutu gabi anlatblmıza L içmek iılterR m&ni o1anlt .,.. 

- H-. ııWid" aafa plclinizl. 971b olur. Seneme dönımı. olan zavallı ~ m ~ aanıl&nmWa rica ~ aabet et.mitainis. ÇGntö net.ic:ede hl deUe~ •• ~ 
Sif«WM b...-oı. bnd•n .. .,. Tam 1tu ın1ada M9'nln•slrinin 1..Ylovaki •üçler lomieeah ai topb- deriL ittim TenDek toı&JıqmJf OlUJOl. ~ --• 

,. daı _ DlıiırQi lıc'=e• lauu•.d• ia- e8m ._..IUD...., nımuı: 49 etmek. llzımcb. Bu ne miifkül bir - Siz tıiraz dlflm çıbr nuun1Z} Bazı 1111ı.r varclu ki ..... 
...... s1ç1ia c•·eılbıb yal.. eli - harbclir. Nenin Hwm )'alUIDcla kaJacak. nmda aö:Jl•nemez,. c1eii1 mi> 
:J9 ..,.. edlr-lar.lı. ~la Neann, Halide Hanun yanında Hemtire bmadan fazla maltla.- Hata öaleriai b 

Milafider, eJleriıai ~ ve olmazsa • b~r ıeyin halledileceiini mamak için bt'f enm alımt olacak sun Wr .!Je ~b =:-- Y, 
aaçlannı. başlannı düzelterek: Oy r zanne~!-1: ne. boı dütünceye ka- ki. buna itiraz etti: - Bu ,eyleri hiç aöJ'leıııa--L 

- Eh biraz ıoıluk çektik. fakat nanmaz pılmq lllUI meaerl Selimin brp- - Bir te7"e ilatiy- olana... ha miinMih oa.ı.z .. Nwi-.;) 
i,te gönlüjünüı izere llİbyet bul- aa .•~ bü&üa ceaaret ve meta • - lateneniz yandaki odaya se- - Zaa11etnü,.onun. 
duk. deyip, odaclaa içeri 1iı4'orlar- netillla ~'"!~.at erimeie ...,.._ cia. IMs ._..&mirim. - Doktor size haber wn&; 
ı. .. _ .. ._.ı a_L __ .ı .... -~ F .. maıa eeearet eclemyien . ti wı:.. 
m. bi Mıcuia doiru. toplan- n......:ıMI ..... _.. '1.A.:.a D9F,.... Hut.bakıcı pencere ,..nmcLı o - ........... yeı:r..lr.ıı blkb. mye .. ,.o ... nuz delil 111i) 
S.~~ rd ek olan ?8 daveti He. zaman caalı 0111u kuYVetlil vana, genç adam on- mııahma turmuş, onlara arkasını danmüftii; - Peki de.elim: fakat çok yo. = ~~ 

bya -·~-~ b lunuyordu. Fa_ eUeri timdi bir ötli eh Ribi k1n'YC't- acıyarak: fakat Oll- odadaki mevcacliyeti de ıubaanYıia pvnt edin doktorun doğruya WcadWa Iİllİrdeiilİll• 
•tam~:" ~ \ ~ıdaki çlll«lraittt lia bir haWe ~ytaflatm üz.ennde _ Seni affedıyorum Nesrin di)oe- genç kadını dilediği gibi serbest ol- tenbihlerini unutmayın.' ihtiyaten zini lut b ttilini --'-
. ~t ~ ıre. Lm ~ MİIL•Jlo•ıkileria duruyordu. cekti. Ukin bu sözler. brwıhkL iki rnak~n ~enetmeie k~fi ~di. ben aradaki kapıyı atık haakaca _ de ...:i..C: lıir '-~~ ~~~ 
ilu 1IZUll Wr •• L L:.. dinme- 8itiia lurnet 'Ve metuetini. nau- cıiiıaJeden bafka bir ~,. ifade ede - Selimin yoTgWt aea aük6ta boz- jım. .. L-~• L _::--~ lııuausl parolası - ~ar.t"...,. • halaza edebilmek ida Ne.ı" • lo- mudi. Ona keoüini cictdmı aflet- da. On el casınu, ..aa ~ da Wf .... ~.-detı deTam ediyow, yenı yeni mtsa • cası- ..ıa wha -len ı,. ltowku- tiımak. ba selen faciayı vnattma - - Benimle kolMlflDllk iatemİfai • kih ~ ~~ m\itea • miy~~ ~ ~ ' 
firl-. ~morda. 00 •• -. 1.ôl-ek • • b rün nef nia Nesrin. )'erinden kalk· laenu hellim Mk•

1 

Z"" -
... _1_ l •~ .uc-'-r k.omit••i» ni değişikliğin neden ileri ı•I tip dii- r.--- ıçta ütün öm o. son e- b. aralık duran kap1yı kapadı. O.... .. venaem-. 8uı ....a..L-
-T onıa M: _ e..; ı~znndı. .,._ daL"'-a ~- aiııe kadar, onllll ,· .. ~ .... bat ve •• - - E-et Yalnız '-aldı~mız d 'L__ L d L ~ 

t--'-"ıl _..ı_ ,· 'aı"Lad·• .. • mutf.,:;a ça- .. ,nmenı ... 11 D11' •• -- d • -Le ·~- bi f .. ••• & •· za- an. oa. 11:a ar.mı aork.aıyorlardı) mid Te~r • ..._.. neTllllıl 
ePll: ea'"''" aç • ,..,. "' "- .ılt l Jııa del'- etine vaa.1etmesi, Qütün "r era • nıan llİn bazı ~yler aö11li:receiim. Selim be d k b 

v ' - bunu hatnl&u v• ~a apı ' -.: ne~-'- '-end:..:nı· L-asma L -... S li b' dd""d d ,_!I_ • f • ' onunla yalnız bt- duklera dokterl.nm .... ı '7 pı,..ara .. • l k di •- 1191 .. & ... .-;..,.. na e m ır tere u ıı&11ı:ası ge- rak .. • · ...ı_ L- Vı~ _ıı ... 
. . h l bu karyo anın aya acuna z r.-... .: :...b edı·yordu. .. , _ __.__ se - . d" N • • .. .. b '- maga emmyet et:nıyonar mıy • .....,.oıum. ..,...T'R" -a ""'a•- - ı-.n çır ı. esnnın yuzune a1ı:mıyor - d) H lid H cidd h -~- Ben faa 1ıir 
' -ökü Scliıncle.n af ademe.i. onun veıek ve iatiyer.k yapınaia ltazır- clu. HattA ona elim uzattığı vakit d• 

1 
• a · e amm en mer a • --=ııllll';. ,..,-~·-==~ı 

1 
S 

"I da 1 p ..ı::.- · iıatemiverek ae • dı; fakat Selim bunu kabul edec-!. - l • • kaldı metsiz bır kadındı. Hutal>alı:.ıcnun .dammL Basla ,,.aak lı ersert er araSJR ()U bakd ~~e:ialJna81 lizını ge - -:...1:} - goz eruU Ona L ~~ft 0ft111l oncfa ..... emirlere itut etm~ı..- ... ~ft ki JI- .... 
• • beb ol qunu DllQ'W • _ • .. m~ çehreaile nrtılGf'"ak ceaa - te oW.iw...... p. -·edis••M. f.bt 

laüttl! riJtOFt•i aerım&U tirdi. . Onlan aynan aaıtefebhum, in_ a- retfni bula1D8Dnfb. Ancak Narini K...,. \ep++lıl:..,, ..,... Narin ricaJa la Wldlll ·---
.J d ... ı Ondan af dilemek Ufi mı) E • ~ ka'f'&Ml olmaktan çıkın~. $m- !-'Yor. omm ne kadar azimklr '" J'8tai- yaıa .. Ü _....,.,. ollll- -...orum. Bam baa ı.ı..--.ı 

l Y•&n aeuam e ~z •.. ba dakibda bca81na: diba k.oeaıun aruanda bir bclıa. iaMçı oldaiaau ~ a...n a .. Wr laotlıak. 1ıı1r 'lıilılldilk 
~ J l ~ ~ '1ıem affetl 4iiye yal • 'bs ana vardı Ye w kar11 nııih:acWe için '-tababcl,.a hitab ettir - y.._ ••'- - ~ ,_ m (..._ 





1 İkincikiinun S O N P OS T A r'"':;=======~;;;;~======z::=========~========~~============~;,,,;;~:=::;..::::;,;~~=============:=================================~S~a~y~fa~7=-
". Hitler bir Elenlerin yeni 

beyanname neşı "'tti bir muvaffal<i yeti 
(Baştaralı ı inci saytac1a) (Baştanlı J inci sayfada) ı 00 b • ı • k 

=:::."":!";o.:.";:'..~,,; ..: .... ~. t>rlam>d•. ~ylat ve ,,._ ın ırayı azan an 

Yeni yı ın talihlisi "Son Telgraf,, gazetesinin 
neşriyatı karşısında 

tesir altında bulunuyoruz, rabbanl . l unan teblıgı D • b k d ~ı ı inci sayfada) ı ayıb olur fakat kullıı.ndığl ke1 ımele!' 
tud.ret ferdlenn azlmlne daima tabd Atina Sl (A.A.) - Dü~ akşam neş- ıy ar a , ır a kabU oluyordu. O halde bundan do - meydand~, edeb hududunun garib 
d1iın etmektedir. cenabı Bak, y.ıln:m redilen 65 numaralı ıebliğ: ğacak menfaat de milletin, yani bu med ve ceziıier g""lrd1 ıı.ıni _.ni gö -
mahvolmaya nrunzed alanlan kör yap Cephenin muhtelif nokt.alarında sanayi d_evletin olmalıdıydı. rüyonız. ~v '6 ,,_. 

makta iktifa etmemekte ve ayni za - m~'ud bir tekilde neticelenen ma - Etem :ınanda kendi intihnbgertlesi olanları halll bnrekA.t olmuştur. mnden ziya_ (B:ıştamfı 1 inci snyfada) 10 000 ı· . izzet Benice, - Biz edebimizi meslek ve ş:ı.M! 
hazan kendi 8J'ZUlarının bile haricinde ere esir aldık. Bunlar nrasındıı. kur - Kaıcanan nu·nıırolan lırawlr. ~La- · • ifa Dıkkat et, bugün çeker sanayii dev_ haysiyet <Hıygulanmızdan alıyorus. 
kalan gayelere dotnı ~er yinlne maJile ve sübaylar~c birlikte bütün zıyoruz: k 

1 
letindil', ynlnız bir fınnnnın yapabile- diyor. 

mecbur tutmaktadır. bir tabur vardır. Dört top, birçok O- 10 0.000 r ı"ra .· az1nan ar :ı~it:~ltilde traktör de satın o.lınma- Ha.ngi meslek hay&yeti? 
Vaktaki ikbsa . tomatik saah, havan toplan ve meb- E * 

neviyatı kn·•'-••d~ ezilAlmış ve milla.eti- zuı malzeme iğtt"nnm ettlk. 1633i7 112129 080576 243149 Bununla beraber Son Pcmn o za_ Hl _ h k .... 

s~nelerce .stiren bu inhidam devre - hareket teşebbüsünde bulunmuşsa da 372895 033059 esnasında iki kelime hatnsı yaptı, ""'-- Etem izzet BeilJCC en btlyült hıcı"Cie-~ ..... "'i oınn man m Bir dü.şman kayakçı roufrczesi bir 159 739 350734 228iSS 068465 248153 man "''ınlerce devam eden neırayat ç fllP e yo .... , 

&nden sonra na.syonal ..... ~ ... 1izmin -r-çevres· . i d . .,..,.,3 - müteaddid e.slr ve teçhizatını b;rnka- • Bu numnralann herhangi bir ha- ker şirketinin :sahibi kızgındı. dava tini Heybeliada clelesinde göster -
•• 1 iÇ n e birleşmiş olarak dünya- k da~··'-·..+,.. nesi degwiqık biletler 30, yüz bınler açtı. miş. Ve fırtına en buyük telinı bu 

ya ıkınei defa ~lmek bulm ra &·~~· 50 000 1 • tur. yoıunu Uf- EJe.nlet' JtAlyanın ı;ullı yapacağına • ı ı" ra .• hanesi değişik numnralnr 1 ;O lira Mahkemede g5riilen dava ~eker me.. mes!ekta§tan yemiştir. 
M' inmımıyorlar teselli mükafatı alac.aklnrdır. selesi, traktör ·mesele.si değildi. Sebeb aabah gazetelerini getiren 

sulhı~~t ve hUkihnet. iatikballerini Atina, 31 ( '\.A.) - Atinn mat- 5.000 irı kazanın'ar BUrıhare bu davayı millet gördü ve motörün hava muhalefeti yüzünden 
t ~~e bir sAye dayanarak temin bnatı ltalyamn münfcrid aulh yapn- 2 0.936 hükmünü verdi. ilk vapura yetişememiş olmasıdır. 
~-~~k ıÇın diğer millctJeıın ve diğer cağı hakkında ıfolaşnrı ~ayinlara i- 4343 le nihnv:t lıulnn bütün bi- Hayır, mahkemede görülen dnvn Çü~ 
Ukurnetıerin vicdanların~ milraca - nanmamaktndıt. )etler 5000 Jirn kazanmı•.lardrr. Bir-

at 
.. kullandığımız ikJ kelimenin "ıknrdı.. Et.em etin .._._ tek ı tihb bir 

eyJemı..+~. Fakat d h A, k B k h ler han~i .·~ ten oayri numıualnrla ~ ıurr s a.r ve . -.ıı.u. a a na.syonı.u Katimcrini diyor i: ura amın crhangi biı- hnncsinde .. fı dan idi. tek fikir kayııa,lp vardır. 
SOSyalıznı iktidar mevkiine geçmeden ltalyanın fngiltert" .. ,. Yunanistan- deği~ik numıı.rnhr ı 50, yüz hı'nler nihayet bulan bütün biletler de . evvel 1933 d 20 li ı1· ··k~r t 1 k Içımizden ıki arkadaş, Belim Ragıb Sabah gazetelerini alır, onlard" n _ 

' .senestn e bile Almanya - la sulh müz ıkereleun- girişmesi i- hanesinde bir numua111 deği.,ik olan ,er ra tese 1 mu n 
8 ı nen - .. 

d
n?' d~anları Alman ınillet.r"nln bu çin ilk esaslı prt olarak Arnııvudlu- biletler 1500 yüz lira teselli müka- lardır. ve Zekeriya Sertel mahlı:ftm oldular. jnnsın veya radyonun verdiği haber-
ırilmesine karşı bötüu vasıtnıarln ğu tahlive ctm~i ve Akdenizde te- Eatı alacaklardır. 3.000 1ı·ra kazananlar Zekeriya Sertel dedik de bııt.ırımı- ]Pri dikkatJe okur, b:ı.zı tıkrnlannı not 

nıümaneat d kl ,. ıı..+A d za geldi, Son Postanın illı: numarasın- eder. 
. e ece erini i! .. n etme.""'n minat venneııi l&.zım ır. 40 000 çekınınemJşlerdir. Kinonya ı:ı-azet<:si daha ileri gide- • l ı" ra .• 0784 ile nihnyet bulnn biletler dan son numarasına kadar ibtıttin neş Ve üç dört snat sonra okuyucu Son 

Demokratlar rek diyor ki: 3000 tira alncaklardır. Birler hane- riya.tının mnddJ ve manevi me,,'uli _ Telgraf gazetesınde şöyle bir telgraf 
nunl F · ·• · t da bu·· .. bu""tu-n 

2 
einde 4 ten gayri olan num ralu yetini bugunkii sahibler·ı o-•·iDl Rarrıp görür: ... 

n ar kendi iddialarında kapita • a~t reıımın or a n · 6 849 Q<:l ., listlerin emri altında bulurum ve dün kalkması V"' lıalyan dıs siyasetinin 4. 20 ser lira kazanmıclnrdır. EmeQle Ali Ekrem Uşaklıgil memnu- - Londra 31 (Hususi) - Yüksek. 
Yanın en büy{ik servet membalannn aşikih bir surette ve tam olıırak de- • 2.000 lira kazananlar Ilı)'etJe yüklenirler. Fakat o zamana .sı)'a.st mehnfilde hilküm süren kanıı-
ln:ılik olmakla beraber bizzat kendi ği"m1s bulunması ancak sulhü temin aid olan bu neşriyatın düşündü~tl _ ate göre rıllin devletın vaziyet. fJ!n 
.tnilletıerlnin bile ihtiyaçlarını temin edebilir. Yunııni~tnnırı yeni bir te- Bu rakamm herhang: bir hanesi 6918 ve 8161 ile nihavet bulan müz gibi memlekete bir hiZmeti oldu çekllde inkişaf etmektedir. 
ed1>m: .. e cavüzc hrl1l lakırdı ile df'ğil, fiili bir değişik numnuılar 80, y:iz binler bütün biletler 2 !'er bin lira kıızan- . b Ok b 

--v n mccut Avrupa oizammı, iş- hanesinde bir numaruı deği,ik olan mı !ardır. Birler hanesindeki 8 ve ~ l.'le, unda bılAhare aramızdan aynL uyucu sann ilir kı, Londrada şu 
tel bunlar turmu.,lardır. O mn.m.leket- .. ekiJde te!ll::lcıt istemek hakkıd1r. m•-" 1 Zek • S veya bu salon klüb \"CSaire "eklınde "' ~ biletler 800 er lira teselli miikafatı den gayri m.ınumılnr da 20 ter lirıı ... 0 an erıya ertene HalU Lflt- . • "' 
erde bir kilometrede 12 kişi bile sa - zayıf oldugwundan dolayı, Almanya- kazanmışlardı:-. tes,.ıı· ~"'· ~farı nltıcaklardır. fi Dördüncünün şeref hisselerini u - siyasi mİıı.bfeller vardır. 

kin de"'ilk ..... , du-nyanın buMtün :ptidat nutmamnk JA-- E+cm '"'et Ben·cen· h ı · 
t) .... • nın harbetmek iktidarı olmadığına 1.000 lira kazananlar ~. ,,.. 1 ın mu arr rt ora-

~~ddt>lerı kendi emirleri altında iken atfettiler. B"vkotaja karşı, konso- 3 o .000 ı · ra .· * ları dolaşmış, orıı.lard:ı bulunanların 
i.Şsizlerin yani memleketi idare husu h k "tnl 1 ıollhanelcrimize vukubulan taar- 870 ile ni ayet bulan bütün bi- onuşmuş, mu en nrı~ı ö~renip Lel-
sunda hı"b' h k IAh tı 

1 
Son Telgraf başmuharriri: "' ır a ve sn " iye eri O - nızlara kar,1 bayraklanmızı kopnrıp Jetler 1 ()f)0 eı lira kazanmışlardır. grana bildirmiştir. mıyanların adedi 10 ve 12 milyonu 5 1 g Bir kiifür fırtınası arnsındn bu hA.. İ 

geçm kt yerlere atanlara kor~ mukabelede 500 lira kazan<:ıın'ar d'5eyi hahrlattıktnn sonra: şte iddia ediycruz: 
e Cdlr Bunun sebebi, kAr hır - bulunmadığımız VftKİt te. bu haliıni- • w. • • Son Telgrafın bütün ha tında 

~ ahlaksızlık, tenbelllk ve başta bu- zi Alman mil'L'tinin simdiki rejimle 460 ve ~89 iltı nihayet bulan bü- - ·~iz edebımizı irfanımızdnn, nl- Avrupadan alınmış tek si · t~1 ratı nanıarın budalalığı 6ibi şeylerle bu mutnbık olmadığı yolunda tefsir et- Bu rakamın herhangi bir hane3i tiin biletler 500 er lim ibamıye n- le terbiyemizden meslek ve şahsi Yoktur. Postanın tek A=p=ı ::ak _ 
plutokrat d mok-"ilerin büt"n ··-"- hnys:..eı du ....... ·

1

anmı"dan 1 1 ·- u u.'OUJ tiler. değişik numarnbr 60. vüz binler lacak11'1r<lır. . . ,,, . Jr.~ " n ıyor ve buzu gösterilemez. 

b
ere ve ölçüiere muhalefet etmeleri ve h · d b" V• ·k ı f 00 ı· k 1 .sızın gibi edeb.!izlere bakarıı.k fıyıı.rlı - . . u su tI Harb bAşlamak üzere iken anesın e ır :ıumarası degıŞl o an fr3 azanan ar yonız-. dl""'r. Hangı meslek haysiyeti Etem Izzet 

re e §ahsın hududsuz hırsları_ ih h 1 h l k .. • biletler 600 er lir:ı teselli mükiı.f atı yv Ben· ? nı cemiyet namına kırmaya muvaffak N" ayet nr' aş ama uzere 1· alacaklardu. 392, 085, 794, 474 ıle nihayet Etem İzzet Benice k'ımıntır, kız ıce 
olamanıalandır. Bu adilmlnr demok _ ken, sulhu mahfuz 1'ulundurmak 1 b b"I l 1 OO 1• k makta haklı da olabilir. • - ~n Telgrafın haberleri cıbl maka-
rat memJeketıeran m.rlerı .sıfatae ve için yaptı~m son teşebbüsleri de 2 O .O O O 11· ra bu an ütün 1 t"t er er llr.'I a- . lesı de sabah gazetelerinin mahsu1ü-tesı·h t ayaklar altmn alnrak Almanyanın zanmı•lardır. - Gazetecı kanunun üsttlnde de - dür 

1 a sannyiinin ak.siyonlarınn sa _ 50 ı· k 1 ~., .. ,_ ded·~ · hı~ olmalan dolayısı1e hnrbin kendi _ mü ellah olmadığım ''e ~ımdi onu ıra azanan c..r 1;uuu, ,... B'r makale l k f d 
lern bir daha 1.:>asını kaldıramıyacak şe- kazanan•ar Beş kuruşluk. Dlala on kuruş isti- . 

1 

• • • ~ gun a ~ nn çıkar. de~e! en büyük menfnntJeri temin e- kilde ı·mhıı ı'h.:malı" mevcud bulıın- m 85 ile nihay-t bulan biletler yen bezirganı yakll8lndnn tutarak Bır bılgı, bır etud mahsulu olur. 
6111e kani idiler ve bugün de o ka- ., Ete İ t B ı nanttedirıer. Fakat herşeyden evvel duğunu muzaff~ran,.. ilan ettiler D e- 50 er lira alacaklardır. mahkemeye veren memlekette m zze en c~ f11mıt>kteb1c-n 

mu-ıun bir harb, çunkü sanayıe yatırıl _ mokrat mcmleketlı·rin ilk olarak i- 333.851 426. 005 5 lira kazanan'ar İhtikara müsande edilemı;~ini s_onra tek kitab okumamıştır. Tek ke-
ış olan sermayelerinden m\"unku'·n leri siirdükle:-i kundnkcı vıı.ni Polon- . . .söyledik, tarın eksilme.sinden korktu. lime yabancı dil de bilmez. old .,. 

18 
Bu rakamlann herhang: bir hn- 5 ve 6 raka~lan ıle lllhayet bu- . Fakat yazmak, imz<1.cıını tnnıtmnk, 

Ur.U kadar fazla müddet i.nifade ya ~ün içimle yenildiği ve tahn"b nesi değişik numaralar 4() ve yüz lan bütün biletle .. 5 er lira l82an- 40 lirn. ayı~ kilçü'k b~ memurda ilk cephede oldu~u söylemek lü _ 
~ek bu kapitn11stlcrin menfaatleri edildiği vakit Almanyn yeniden sulh bin1er hnnesinclc bir numnrnaı deği- mı~lardrr. muayyen bir tabsil sevı)'esı nranz. zım. Büyük emelleri var.-

ızasmdandır. Meselfi. sabık İngil _ teklif edince Aiınanyanın ken ~. zii- şik olan !>ilctler 400 er lira teselli Büyük ilram1yf.:11İn talihli i Di- Fakat ilkınekteb kaçkını başmaka. o halde? t:re. başvekili Çembcrlayn l.arb s:ıruı- fından lcorkta~ınu ve lnsriliz. Fran- k d r:·~n en büyük scrmayedarlanndan sız kuvvetlerinin c:aıhdnn ''apncak- mükafatı knzanmışlaıdır. yarbakırda bulunmo ta ır. ~~· =ce ::ed~~= Sab:ı.h gazetelerine sarılır, bir st -
birı olduğu içindir ki da.ha iht.Mıtın l~_n1 hücukmu titreyerek beklediğini kavemete muktedir ortada bir Fran- lere kar§ı da yalan söylem~erdir. söyler.' nln makalesin!_ alır, içinden btr fıktr 
ilk günü bu harbin hiç olmazsa üç se. aoy eme ten çekinmediler. Çıkarır, veyn uç b~ tnneslnl knrış -
ne sureceıı.· · .sö ı •· F k sız ordusu kalmamışh. Gnrb muharebesi yalnu: g6nnek is- - Şu makalenin altında hnzrunnı ı;ını Y emişı.ir. a al tarih, l 93Q ve 1940 sene- f:arb h b • k d..ıı.:'I :t ...... 1 ô_.11,.6 .. n~- tınr, bir makale yapar, altına da im-] • d Ih 1 h" d v ı mu are esı tiyen her ese -.e;u, a ..... t ayn za - g n.ıuo nuz zat · ruuektebden sonrn 

Almanya harbi iste."'OCınİJ eb~ .. el "? k crkınd e yaptıgımız te- Bazı İngaiz propagandneılannın manda Alman milletine Te Alman ;... bir gidip getirici teklinde gazeteclliğe zasını atar. 
C b d şc .u'ı· ennh. 0 • du ar. ~1 Y~ksa bir Fransayı mecbur olm.akslZln harbi darecilerine ......... Alman kuvveUerinln atılını;tır, dedik. Hanci meslek hny&"yeti Etem izzet? 

ene un an dohıyıd•r ki 1939 mes u ıyet ıssın en mı dogduğunu ~....... ._,..+..,. Al. Evet Son Tel f kızı k 
senesinde İnı.;il:crc ve Fransa ile çoktan muhakeme etmı,tir. terketmiş olmnkla itham ebneJeıine kıymet.mi tamamen Jsbat ewuiv..... İlk mektebi mUtcıı.kıb hiç okuma _ ' gra yor, 

0 
uyu_ 

harbe miim o1ınr.ic iç.in yaptığım te- Harb seu,...si karşı denilebilir ki muharebeyi ük ter- man neferi her va.kit ha2z olduğu :tud- mış olduğunun meydana çıkmasın _ ~%~ hakikat anlatıldı, ~e küfür e-
şebbüs Y lnız den okrat iıleminin H b kederek u-zakln~ım kuvvetler, rie'nt - rete bugün daha zl.yadesile maliktir. dan korktu. ' • 
buzlar kadar sowık bir rcd cevabı ar senesi, ıni!letleıiıı tarihinde lerini Holanda, Belçika ve Frnnsa. kı:J.v Ordu, donamna, hava kuvvetleri ve Etem İzzet :tımuştır, kızmakta hak.. Kızmıştır. ~endi bakımmdnn h:ık -
ile knrşılıınmaida kalmad •. ayni za- emsaline tesadüf edilemıy"cek dere- vetıerine temin ettirerek ~ekilen Ingi- u. te~kkillleri btitün muharebelerde lı Olabilir. lıdır. Mahiyeti biro.Z daha anl~ılırsa 
mnndıı onların "'rnsındıa ,iddetli bir cede muıtzz11m ~ seıi ı-.tf"!Jlere §8- iiz kuvvetJ.erl olmuştur. Ayni İngiliz biltün hareketlerde fazla cesaret gös- - Biz edebimizi irfanunızdan alı - uzu.n eı:1ellerinden vnzgeçme.ııi tehli
infial de tevlid etti. au hathın mil- hi~ olNmuıştuT. R. Çörçilin, bir tane- kuvvetleri Norveçte iken Norveç ar- termek hususunda yek"'-·lne reka- nz, diyor. Bir ilk:ınektebde verilen kesınilı ontlnded!r. 
yonlıırca masumun havat ve aıhha- ru 8 orveci i"ıilS e-tmek hakkın- d ıl bir dü da tu ti ola- ....,~ ---------. 

1 
da~L teşeb~üsüne kendiainin geve- usunu na.cı · m r vve bet etmiŞlerdir. Kumandanlık en bil- tahsilin irfan teşkil ettiğini bilmiyor- O 

~nl mnbolm'lsı .re en mamur mmta- zeliii sayesınde eon dakik:ıda vakıf rak telAkki e.tmişlerse. Fransa v~ ~ yük vazifeleri bak.kile ıfa etmiştir. Al- duk, yeni öğrendik. .. niversitedc sömestr tatili 
a an ir harahc::ı:·ua ('evirmesi on- olduğumuz için harb bu memlekete c;lkada da nı\ittefiklerıne de aynı gözle mnn a.skerinin cıesa.reti her vakit <>2- - Biz. edebhnl7.i aile terbiyemizden Univcrsite sömestr tata;, 11 Şubatta 

lar için ch.•mmiyctı n"'iz bir mesele intikn] etti. Askerlerimi.-: rtlC$e]eyi baFrkmışlnrdhırü. __ ,b taleb H!X.! duğ'u gibi bütün sita)"ıŞlcrln üstünde- alırız, diyor. başlıyarak Şubat sonuna kadar de -
değil idi. Onlar, yalnız harb ana- b" k h ( • . ansa kfımeti i)IU e""'"6' . ~ . Aileyi bir kenara bıralt&lun fazla vam edecektir 
yÜne yntırdıkla::-ı pnrava ve ııiparir ır aç a ta ıç~~de. ~",!l~diverdiler. vnkit, ortada Fransız ordu.su djye bir dı.r. Fakat ıııısyona.l partisi , • 
Jer aznlına knrdc:ın uğrnvacaklat. za- Fr~sız ve lngık: ıstı!a kuvvetleri, ordu mevcud değildi. Fakat bDbtıSSl de bu muazzam muzafferlyeUerden -----------------------------
rara baktılar. Gıneteleriı;in yalancı şernıt tamnmw &ley~ınde olduğu İngiliz ordusu yoktu. Onlar keneli se- hakkile bisıledar olmuştur. Partinin 
n~riyııtile, a!ll hakiki :rr.'aksadlannı hıılde, .her tftrnfta ezılerek nihnyct lfınıetlerlni Dunkerque yolile herkes- bütün teşek.kiilleri, hfiltfunetin bil -
herkesten saklamaya cRlıştılar. çün- Norveçı terkenncve mecbı·r oldular. ten evvel firarda bulmuşln.rdı. tnn idareleri vazifelerini tnmaınlle ifa 

Oevlet demiryolları va limanları -ı 
işletmesi umum idaresi ilanları kü L'i:?er ınilJ,.tle::-i bu harbin JJckala Belçiluı ve Holanda Demokrat memleketlerin harb mes.. etmiş olmakla iftihar cdebairlcr. Bir-

içtinab edilebilir bir ,ey oldu~una Şu suretle vaziyetten yanlış bir ulleri tarafından ortaya atıınn bil - çok yardımcı kuvvetler de bize mil -
ve ne lngilterenin ne FranSl'nın hiç şekilde haberdar olan müttefikler tün diğer propagandalar da bu tarı - zaharet etm~er ve mesa. teşekkülle. 
bir metalibe kar.şı~nıdn bulu:ımadı- Mııyıs bidayetinde harbi Alman hl mücndelesinde birer birer yılolıınş. rinin, todt tcşekkfillerinin vs. vs. ve Muhnmmen bedeli (1375) lira olnn 500 ndcd yolcu vagonları musluk _ 
ğına va1'ıf olsalardı gö7leri açılan topreklanna intikal ettirmek için m. Daha bundan birkaç batta evvel pasif müdafaa teşekkilllerinin yardnn lıı.n için pirine; nikelAjlı ınayı sabunluk (1'1.1.lW,l) Cuma günü saat 
bu miJl,..tln şüphesiz kendi!nini e- Belçika ve Holandayı i!ltila h'azır- Avrupadn harbeden İngiliz t.uvveLle- 00,.(5) onu kırt be~ Haydarpaşada Gar binıı.sı dahilindeki komisyon 
air gibi kullnrıen bu ndnmlardnn he- lıklannda Lu,umıvc.rlnrdı. 10 Mn- rinin bir milyondan fazla o1duğu id- larınd~n ~ ~n.ç ve nasyonnl tnrafmdan a9lk ebi.ltme u.sulile satın ıılınacaktır. 
sah sorncnktı. Bu seheble Almanya yıstn Alman ordusu bu t~ebbfülere dia olunurken şimdi bu kuvvetlerin 1 ı;osyalisı. ~Ilill ic;tlmıı.1 milzn.hn. - Bu işe girmek i.5tcyenlerin (103) lan Cl3) kuruşluk muvakkat temınnt 
ve ltn1vnnın bütün dünynyı znptet- karşı koydu. Be!I gün sonra Holan- milyon değil, yalnız 12 fırkadan ibL reL ı~kkruıerı de bu meyanda zikro- ~ kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksatme günü saatine kadar 
m,.\ İstediklerine dnir uydurulan da, on gün sonra da Belçika ordu- ret olduğu kabul olunmaktadır. De- lunabilir. komisyona müracanlliı.rı l~dır. 
yalanlan her t11raf:ı n~redert.lc sf'r- lıın teslim oldular. Tıumuzun baş- mek ki bu iddiayı yapanlıu' yaınu ken [Ajans «devamı 'VV» ka)'dile be - Bu ~ nid §lllinamcler komeyondan param olarak dağıtılmaktadır. 
mnvelerinin bol bol neml'!sını çek- !anmcındon altı hafta sonra da mu- dl milletlerine değU, müttefik :nlllet- yanııameyi lnırad& k~lr.] d2566ı 
m,..ve <:alı"!ln eski mİİ!!te\"lill'rin a!>1l E~======~;;;;;;~~;;;;~~~~~~~~~~;;;;;;;;~;;=~=:=:==:=:=:~::====:==:=~==~===:==:=:====:=:=::::::::=========~==========-~~~~ 
harbe muhta::: olduklan nıı'lcikıttir.i c Son Posta • nın ta.rlhi tef6kası : 9 ~rdi. Çekingen hali, güzelliği ile Va.sil, Yani Kaloynninin kale için- kulağının arkasına ittikten sonra bu 
dünvadan ıınkl111mn< ie b edworda. litif bir ahenk teşkil edeu tevazuu, deki ev:inde çok kalmamıştı. Ba - güzel çiçeği de kulağının arkasına 
Ru müstcvlil,.T ise, Almanva kt-ndi- "~y • K ı • ..... -1:1 onu, etrafına derhal aevdirivermişti. lıklan verdi, gider ayak da Afroyu •<;>kup .ili~ti~.işti. vO:çclderine hiç 
]erinden hicbir şey İdememi<ı oldu- ~' - ~~· aKıozyı a-nının ~ ... Vasil pmb içerken güzel balık- gördü. Tencmqti. terini kolile sil - lcimııcrun elını degdırtmiyen Afro Vt.ı lıalde }. .. ndiml• ilanı harbetmi., ~ ._ .. _ ~..,.~ ~..-- çının gddiğini bütilıı kasabaya ha- mişti, bunu gören Afro gülmü" hiç güzel balıkçının bu laübali tecavü: 
olan devle-tJ.,.rrli... her vermek :için küçült Panayot k&- bir §CY söylemeden koynundan Sil'- züne karşı sesini cıkannamıştı. 

1mv sİyost'lİ fi gelm.işd. Eftnlipoııon oğlu on ka- ma i§lemCÜ bir ç.evr çıkanp ver - Afronun verdiği işlemeli çevreyi 

d b Y R d 
pı çaldı ise, bunun seldxinden fırb - mişti. omuz.una atmış olnn giiz.el Vasil ka-

6 Birindteşrin 1939 tarihin e ir azan: e§Q Ekrem yan eCkiz lconil de 0~ ... L-pı A-' _ Yani Kaloyaninin kale i'"'nd-
1
-= 1 ..._ dL '--- b 

d 
r_ 1 ·t • Al ,,_. ..... a;u ~ ,... ~ e ~a,pısın an ıuuıa aya çıkaıken, 

elll daha !='ran'3a ve n~ı terevı • Bu_t_u.n bu ı'mL~n m·s- mı§lardı. Öyle ki, beş on dakika ir;n_ evinin halk :ırasında bir adı da ,,r: kapı önünde'-ı' meyd .. nc.ıgıv pnzar ye-
.1 ,_ b ·t•h k il k eşya, ım bir, en çok iki defa, Hıristo kaptanın .y.- .. .,,.... & .. rnanya • e JJen ~ sı tt u anma - . d b l b Ik de hemen bütün Aydos tı:ızlan ve çekli ev idi. Zaten kale v-mde ev ri mbi kalabalık .. 0··nı··nce şa•ırmı•tı. 

t d 
• k betın e, oşa an a ı aepet- Aydos beyi Yani Kaloyaniye nyır- .,..... 

0
• .. "' .., nn vazgeçmey~ avt>t ettım, ma - l . Ü • • B 

1 
'- l kadınlan, meybnncdcn kaleye ...: - dcnmeğe değer bundan ba•ka da Celi.ı.en, bura- bo""y.lc ı.-J .. bal..a-

d b k 
terine yer eştır mıştı. n ıı.:.çı ar, ak- dığı balıklan kaaabnya götüniyor - ... "' n1. ... "f<.l " ıK-

sa ım Avr...ıpnyı bir hara. ire ~ev e- . ı::::.:-d I d F-'-- d" . d den nna yolun ilci kcn rınd ki evle- yapı yoktu. Kale içinde bir küçük de~ildı", acaba ne olmu"tu" Kapıda 
d k l k l • şam sennu~u c, gene n ny göste - u. w=t, dııha ikinci gi ışın e. iç .. " r ere Avrun

8 
harici mer'1 e et enn -

1 
.. k . k f d • · . rin pcncerderine dobnuflardı. - kilise, bir silnh mnhz .. .,; bir bu----:1. no-bet bcklıy· en koyu -mcr, ı'n" yan, ,,.. 1 k ıu·· •--le ve ı"l:ibil• l 1 gun u I" ıya etini egıv·,....rmc:ınışti: ~... .)'UJI. ....., rn.enfaatlerı" 1·rı"n .. 811....,ak•ansıı e - rere rıo.u r ... r e yo a çı- " .r~ tiği bir çömrek ""'rnbm tesin1e 'L"Q - sarnıç, "·irmi kadar dn kale "'efer _ d b 

1
. " " .,... kacaklardı. Yruıı Kaloyani Hrr:isto Mavi Dimetokn bezinden kısa ba - u l .. ül r-la- lı V " le " .. ev yavrusu gibi bir askere ynklaş-

ır ıcri ile makuJ 1,;-:- muıw sİ\·nseti ta- Lıkçı donunun üstünde yırtık bir naaunn gÜ g- o n ba kçı asil u- rinin kulübeden biraz büyükçe ev- b. Bu, Arab Perikli idi: 
tlbini temin "'trnt-kti. Bu te!'!l'hbüs kaptana ve balıkc;;ıl~, k.e~ab ve mintan .. ayağında, baş parmak ara- zun gemici adımlarüc, serbest bir feri vardı. Aydosnn çnrıı.sı, hamamı, - Yiğitiın, ne oldu} Bu insanlar 
t. ~sa git-ti. Demok.rat me.mlek. etleri.n şarnb ziyafeti vermış. \;asılı ken • lıv d . l l h tavır, dalgalı bir yürüyüş ve neş' di büyük k.ı1isesi. kale dıcnnda yap1l - neye toplanm1!!lar} .. 
n .. b L t rt gın an 1p e tuttunı muş ta tn na- bi __ -:_1 b b lık k ... 

r musebhiblım kendı mıiletlen- disile güzel ,.ızmınV a~~sına 0 u .. d lm _ pabuç, başında, etrafı dökül _ d r y~e ir a ç.ı tür ·üsü mırıl - rnış olan asıl kasabada idı. Kasaba- Diye sordu. Arah Perrkli deli -
ndc, Almanya tarafından ııulh lehin- Afro «kız asııh e, «guz h li"- anarak geçmişti. Pencerelerde ka- dan kaleye, kızıl kayalar içine oyul- kanlmm sualine ce,,,ıab veıtnl'di; 

c muş, ! ek "-': guz- el elile -rab müş asır güneş ı&. •• d l .. - c_ '-- b la ı. Yamlaealc her tC$ebbüru bir raf V a lıı e çıç gıw .;-. m an gormuş, RUWt un rm '"-en- muş yüz basamak taş merdivenle omuzundaki işlemdi çevreyi gös -

l:;;! ol!rak tanir ettiler. Biz sent>- ve kebab vermi~. baba!l, ınsto öng;J;n ~~ç?rı:~~':n~ ;;:~n~e; dibna.~etig~.:'.~~n biriktrklerini ak - çıkılrrYanı~· Kaloyanın' ı"n cvı·ndc. •-='çu"'k, terere'lı::: 
l'lla rnuddet demorkasilerin «Al- kaptana: b nd ki • bal-' - n .... ~!l'-"' :.;u - Sana hunu kim verdi? 

nn ga b 1 ı_ l il Ba .,
0 
•• ndc_.:ı!gıw•n balıklan a- mi~. aşı a %el'.gın u.çı aepe- Kale kapısından girerken. nöbet- ..... d:--l: bir avlu vardı. l~e bu av- Diye sordu. Vnsil biç tcreddüd 

rtıaYtl r mrm eKet eri ı e çarpış- na ,. rw l • · • _'L ı..... ,_ __ .J • nd l _..:ı L!-! :ı ....,, vyc;.u k· cesn .. t d • d k" d.- .ı_ V .. ail netinin ••• Güzel ti i e ıçenye gueru., ,.,.ı oa;ıuua, çı er ctuen 1uiıi. :panayırda ıs - lu, Afronun çiçek aaksılnn ile, adeta etmeden: 
lictırrıl e e emıyon taTzm a 1 ra a sıraoa .. r. rciiml ayakta bir çömçelt şarab içmişti taıibulda bulanan arkadatıma Vaaili bir çiçek pazan gıÔİ donatılmıfb. - Beyin kızı verdi ... 

:•rt. ed~~ cevab vermemekle ik- rocu~• biraz ~ça s6 ·· Meyhanedekiler, neden sonra, yu-zfi- ~. ek· «Baki n_Ll a__ D-1.L- '' il. bu d _..ı.. d - Y:a 1- -"'-el .. v.ex.: kim ver • 

1ıı~'b •-~o;duk: Almanya. daimi .. ...- • ._..ercı • •• aoa&: •• ..--na ~ vam ra arı geç~en a- au.. ,,.~ g• 
diai ,;~d1dlenne mukabele etme- Demişti. VRE ÇiÇEK ne çok dikkatle baktıkları zaman bahaett.iğiın bahlcçı güzel hu çocuk yanamamış, bir kırmızı karanfi1 ko- .) •• 

--.t, •:vni %evat, ibunu clalnlcle Pan.2!.n 
10
:., v .. 1, ayda onun eü.zel Vasil olduğunu farket - iıtel .. » demioti. panarak. 1iiie lüle 911

n er;lanm eiile 
f.Arkul .ar) 



1 Sayfa 

Mevsimin En Çorbası 

AMARKA ÇORBALIK Ç~! .. sebze ve hububat3 tavuk • .:~~p:!':~~ 
itibarile çok yüksek kali>ri ve iŞtihaaver lezzeti camtdır. Bır tecrübe iddi. 
amızın. do~uğunu isbata kafi gelecektir. 

Büyiik bakkaliy~ maiazalannda bulunur. 

7 ikinci Kanun 1941 

İkramiye planı 
bııraıalye hcraınl7• llaamıy• 
MecU M ktarı ut. ı 

---LIRA--Ll-RA-

1 50 000 50.000 

3 10.000 
8 5.000 

15 2 000 30.000 

120 
180 
300 
600 

6.000 
60.000 

1.000 120.000 I 

500 
100 
50 
10 

SON POSTA 

1 RADYO 1 
ÇARŞAl'\18~ 1/ 1/1941 

8: Saat ayarı. 8.03: Ajans haberle
ri. 8.18: Hafif Müzik (Pl.) 8.45 - 9: 
Ev kadını. 12.30: Saat ayarı. 12.33: 
Karışık Şarkılar. 12.50: Ajans haber
leri. 13.05: Şarkı ve Türküler. 13.20 -
14: Radyo Salon Orkestrası . 18: Saat 
ııyarı. 18.03: Melodiler (Pl.) 18 30: 
Kon~ma. 18.45: Çocuk: saatL 19.15: 
Çocuklar için müzik. 19.30: Saat a.ya.. 
rı, ve Ajans haberleri. 19.45: Müşte
rek ve Tek Şarkılar. 20.15: Radyo Ga
zetesi. 20.45: Fasıl Heyeti. Zl.10: Ko -
nuşına. 21.25: Yeni Şarkılar. 21.45: 
Riyaseticümhur Bandosu. 22.30: Saat 
ayarı, Ajans haberleri, Borsa. 2~.45: 
oazband CPl) 

Eminönü Halkevinde almanca 
kursları 

Eminönü Halkcvlnden: 
Almanca kurslarınn 2/1/1941 Per -

şembe günü saat (17> de başlanacak
tır. Kayıdlı talebenin o gün ve saatte 
dershanede hazır bulunmaları ü~n 

olunur. 

( Yeni neşriyat ) 
ihtiyat akçesi ve amortismanlar -

Maliye Veka.teti İstanbul defterdarlt
ğl kazanç vergisi hesab müteha3sls -
!arından Bay isınan Otar tarafından 
son muaddel kazanç vergi.si kanunu
na göre ihtiyat akçesi ve amortis -
manlar hakkında mfikellefleri tenvir 
edici bir broşür n~redamiştir. ı-~ayda
h ve etraflı izahatı havidir. Karileri
mize tavsiye ederiz. .................................................... 
tson Posta Matbaası: 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Em.eg 

SABİBLE&t: S. Ragıp EMEQ 
A. &krem UŞAKLIQİL 

OSMAN $AKARvE$ 
GALATA °8ANKALAR CAO. 4'1-59 TEL. 41318 
BEYAllT ÜNİVERSiTE CAD.~B-KAOIKÖY İSKELE CA0.33/Z 

BİR HAKİKAT 1 Sayın müşterilerimizin nazan dikkatine 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T i 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı m~huru filem olan SiNGER saıatle 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız ve sa.atin üzerin 
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lazımdır. 
Modayı takib eden her asrl kadın için .kıymetli taşlarııe ve ne!ls işlenıesile hakikaten na 

den SbövrN~GEAMe sll f ai ine s~::aoı;~e~;: ;~ saalit o i y EL 
. makbul ve en guzel ~ 

No. 8! - A 200 EUIAS VE 11 PIRLı\NTı\.LI 500 LİRA, EMSALLERi GfBI 15 SENE 
Dikkat: Singer saatleri İ.stanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ağazamızda satılır _ 

yoktur. Adres: SİNGEP. SAAT Mağazalan. lsta.nbul, Eminönü. No. 8 

1 SiNGER SAAT 
' Mağazası .Miidiriyeti; Bayın müşterilerinin yeni 

ve saadetler diler. 

ODEO 
Dlağazası 

Beyoğlu, İstiklal Caddesi No. 
Yılbaşı münasebetne sayın arkadaş ve müşterileri 

senenin hayırlı ve uğurlu olmasını teme 

EMLAKİ 
Sayın hallcımızın yeni yılını candan 

Galatasaray Li.se.si karşu;ında No. 
Eml 

ALEM RAKI 
Sahip ve Amili; Sayın müşterilerinin yeni senel 

saadeUerini diler. 

MUHTIRALI - HARI 

HAYAT TAK 
ÇIKTI 

320 Sahife, en faydalı malOmat, haritalar, 
muhtıra, Taklitlerini almamak için HAYA 1' 

dikk .. t etmelidir. Fialı 30 clldllsi 40 kı 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların t 

kaldırılması hakkında i 
Dantelsiz bir kuruflukların 7erıne dantelU bir kur 

ya.saya kati miktarda çıkanlmt§ olduğundan dantelsiz 
31/Ma.rt/ 94.l tarihinden sonra tedavülden kaldırlıması 
Dantelsiz bir kurutluklar 1/ Nisan/941 tarihinden itiba 
etmiyeceıc ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mü 
sandıklarae OUnıhur!yet Mcrkeı Bankaaı şubelerince 

Merkez Banka.11 şube.ııl buluıunıyan yerlerde Ziraat l 
kabul edilecektir. 

Elinde dantel.siz bir kuruflulr: bulunanların bunla 
Cumhuriyet Merkea ve Ziraat Bankaları ıubelerinde t 
lln olunur. 

92 aenedeobea 
tan 

ELE 
Kronometreleri 
pnuıtiliclir. yem 
Bahçekapı Oç K 
Köprü Caddesi 
Foto Süreyya kı 

maiazalannda ~ 


