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M1sırdaki . 
Ingiliz ordusu 

~arekete geçiyor 
Geniş bir 
cephede 

9arpışmalar 
bün halyaniardan 

SOO esir alındı 

'-ı~~hire, 9 (A.A.) - Ingiliz u• 
~ 1 karargahının tebliği: 

~~~r: Carb çölünde. kuvı.•etleri
~b ı~eri unsurları, halen geniş bir 

~ Uı:erinde düımanla temas ha-ı 
İngiliz tanklannın ~ö)de bir İtalyan kalesine hücumlan ve 

ç • Sidi-B:ırraninin cenubunda 
S ~"Pıtrnada )00 esir aldık. 

arı: Dün gece, keşif kollnn
CaiJabat mıntaknsında genili 

devam etmişlerdir. 
yt"niden, dü man mev-

~1 rnuvaffa}dyetli surette ate§ 
[)'~ır. 
~ ~er cephelerde kayda değer 

~~, k l Yo tur. 
1( h~iliderin hava akıniara 

~~ ~· tre, 9 ( A.A.) - lngiUz ha-
B ııvvt-tlerinin tebliği: 

' t i tik f d 1 f ~~~rı s !la csnasın a n ınan o-
~lli ar, 7 K· nunuevvelde Castel
'·l)"a Vapılnn hiicumda ~·ni, 
j,,. VUkua getirildiği tesbit edil-
"1 lt 

to' 

Ergiri şehrinin 
etraf1 cesedler ve · 
malzeme ile dolu 

Şimaldeltalyan kuvayı 
külliyesi Elbasana 
doğru çekiliyor 

Ergiri'yi geçen Yunanlılar 
/talyan ordusunun cenahını 

tehdid ediyorlar 
~ il•b çöhindoo, bombardıman 
t ... ".r~Ierirniz, 6/Q Kanunuevvel Atina, 9 (A.A.) - Yunan kıt'a-

•ı Beninn tnvyare me:rdanına ları, Ergirinin zaptından sonra sa
:" etrni•lerdir. B:r hangar ta- 1 hilde 35 kilometre kadar garbda A-

~ ıl,. tahrib edilmi' ve ba,.knca yasaranda ile Avlonyn arasında ka
""t-arda da yanf!'ınlnr çıknrıl- in Simara mevkiine doğru ihtiyntla 

~ •
1 Yangın ve infialc bolmbalnn ilerlemektedirler. Bu hareket, geçen 
~ .. ler nra•una da düıımüş Ye bu hafta Yunanlılar tarafından Ayasa

~t"lt.>rden bir çoğu hn•uun uğ- randırnın i~ftnli üzerine şimale doğ-
-.....:~ırr. ru çekilen ltalyı:ın kuvvetlerinin ce

dr? a nılan 
.. en büyük 
~ucum ardan biri 

nahını tehdid l"ylem,.ktedir. 
h alyan dümclnr kıt' al rı. daha 

kolay zedelenebı)ecek kuçük Yu
nan kuvvetlerini kendi üzerlerine 
çekmeye matuf bir tabiye kullana- 1 

rak, Ergin istilcnmetinden taanuza 
geçen Yunanlıların tazyikine muka

<DI'vıımı 7 nci sayfada> 

Askerl vaz i yet 
Ergirinin zaph 

Yunan ordusuna 
neler kazandırdı? 
ı:- YAZAN 

·1 t:.mekll general 

H. Emir Erkilet 
•Son Poata. nın asked 

muharrlrl 

E len orduru, beklendiği ü-
zere, Ergiriyi de süngüsi

le zaptetmi2 ve bu suretle dün
yanın takdirini bir dııha ve hak
lı surette üzerine celbetıruştir. 
Yunan milletı, ordularının ön 
saflannda kahrnmnncı:ı çarpışan 
ve yalnız ltalyanlarla değil, ta
biatin şiddetlerile de uğraşarak 
muvaffak olnn asker eviadlarıle 
ve bunlar dn kendilNini yetişti
ren Yunan millet ve vatanilc ne 
derece iftihar ctııelc.-r vr h,.r iki 
taraf, tt-vali eden muvnffakiyct
lerden dolayı ne kadar büyük 
sevinç duysalnr haklar: ·vardır. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

~llıanlar 700.000 kilo 
tıfilak, ıoo.ooo kilo 

~lt Yangın bombası 
ıkıarını söylüyorlar 

~4 -
~~~11• büyüklüğüne nisbetle 

tıbat pek lazla olmadı 

se vi vata da , ra 
isten yapılan hitah 

ve uyandırdığı akisler 
Ingilizierin akmlar1 

ı, 

kaleden aAllanan beyaz bayrak 

12 ada valisi 
adalarin lesiimini 

tavsiye etmiş! 
İtalyan generallerinin 
istifaları etrafında 

tahminler ve ifşaat 

Mu .. olini dün istila 
Maretal Badoglio 

görüıtii 

eden 
ile 

Londra 9 (A.A.) - Daily Mail'in 
Kabıredeki muhabiri, general Devec-

1 cbı'ntn Musso!iniye 12 adayı teslim 
etmesini tavsiye ettikten sonra istifa 
ettiğini bı1dirmektedir. Yunanistanın 

İtalya tarafından lstilnsı teşebbftsfi 
sırrısındıı. gencralin 12 adnd!l st>ri bir 
teftiŞ yaptı~ı ve teferrü:ıtJı bir tablo 
çizdiği haber verilmektcdır. Bu tab
lo benzin kıtlı~ı tchlıkcsl mcvcud ol. 
du~unu tesbit ediyor. Bundan bnşka 

vı n' ı dE>rr ed lt>n i-ışe m ad • 
dclerı yalnız İtalyan k•t'alarının da
hı mC\'C ldiyCt1ni temine klifi celme -
dığl gıbı stoklar da kt\CI de~ildi. İn -
g lız tayyare ve gemileri tnrafmdnn 

(Dev:unı 7 nci sayfada) 

lörfi ·dare mıntakas1 
va'ileri 

dün toplandılar 
Örfi idare mıntnkasınıt dahil vi .. 

liiyetlerden, Edirne Valisı Ferid No
mer, Kırklareli Vniisi lhsan .-\ksoy, 
Tekirdağ Valisi Salim Glindoğan, 
İzmit Valisi Ziya Tekelı, cliın sabah 
şehrimize s;elmişlerdir. 

Valiler örfi idare komutanı kor
general Ali Rıza Artunkalı ziyaret 
ettikten sonra vilayet binasında Vnli 
ve Beledive Reisi Or. L(ıtfi Kırdarın 
nezdinde -bir toplantı yapmışlardı'l'. 
Bu toplantıda örfi it:lareyi aliıkadnr 
eden i~ler görüsülmii<J. valiler mın
takaları hakkında izahat vl'!rmisler
dir. Edirne, Kırklarclı, Tekirdağ, 
lzmit valileri bııgiin dt" ŞP.hrimizde 
temaslarda bulunacaklar ve biliiha
re vazifeleri başına hareket edecek
lerdir. 

Yarın akşam sokaklarda 
maskesiz olarak 200 

ıamba yanacak 
Dün ışıklarını iyi gizleyemiyen birçok ev 

ve 30 şoför hakkında zabıt tutuldu 
Vilayet Seferberlik Müdürlü -

ğü ve zabıta teşkilfı.tı, ~ehrin 
muhtelif semtlerinde evvelki ge_ 
ce ve dün gece ışıkları mııskc -
leme vaıiyetini kontrol etmişler
dir. Bu kontrollar neticesinde ih
tarlara rağmen gene blr kısım 
evlerde ışıkların maskelenmedi~i 
görülmüş ve bunlar hakkında 
zabıt tutulmuştur. 

Ayrıca, Emniyet altıncı şube 

memurları tarafından, ışıklarını 

maskelemiyen (30J kadar oto -
mobil ve otobüs şoförli yakalan
mış, haklarında zabıt tutulmuş 
ve otomobillerinin pl~kaları a _ 
lınmıştır. 

Işıkları maskclerne ve söndür. 
me işinde yeni kararlar verilmesi 
beklenmektedir. Alltkadar!nr ya. 
rın akşamdan itibaren 200 Ifı.m
banm sokaklarda maskclcnmc. 
miş olarak yakılması için hazır. 
lıklara b~aml§lnrdır. Bu 200 
Himba muhtelif cadde ve sokak. 

lara münasib arnlıkL-ı konula -
caktır. 

Hava Kurumunun ıtık maskuleri 
Hava Kurumu l~mbnlnr için 

bir Türk mühendisi tarafından 
hazırlanan ışık ma.skelcrini 
memleketin her tarafmda satı
şa çıkarmak üzere faaliyete geÇ
:mlşt-ir. Bu maskeler, sıyah re'1k:
te dayanıklı kartonlardan yn -
pılmıştır. Alt taraflarınd::ı. açı
lıp kapanan bir kısım bulun -
maktadır. Bu parça nlnrm işn. 

retl verildiği zaman kaldırılacak, 
bu suretle dışarı hiçbir ışık sız.. 
ma.sına imklin verilmiyecektir. 

Bu maskeler takıldı~ı zaman 
siyah perde kullnnmnR:ı da lh
tlyaç olmıyacaktır. 

Hava Kurumu ilk parti olarak 
20 bin ışık maskesi ynptırmakta. 
dır. Bunlar memleketin clek -
trik tesisatı bulunan vU!iyet ve 
kazalarında Hava Kurumu şU

beleri taralından sntılacakt:r. 

Milli Seı-, 

Milli Şefin geçen Pazar günü Ankarada halkın coşkun tezahürab 
arasında hipodromu şereflendirerek at yarışlarını takib ettiklerini yaz
mı§tık. ,Resmimiz, Milli Şef şeref tribününde bulundukları sırada alın
mıııtır. 

TOrkiye şekerin en 
ucuz salıldığı memleket 
Pancar ve şeker istihsal vaziyeti barieden 

talebler vukuuna bile sebeb oluy'lr 

İstanbula gelen tt>.kcrler bota.lblırken 



2 Sayfa SON POSTA: 

Hergün 
Piyasamızzn tanzimi 
1 şi bir sisteme 
Muhtacdır 

Yazım: Muhittin Bir~en 

S on zamanların piyasa hadi
selerini tctkik edersek gö

rürüz ki bütün fintlarda pahalanmn
ya doğru bir temaytil hıısıl olmuş
tur. Memleketin iktısadi, mali ve 
binnetice içtimai heyatı üzerinde 
mühim t~irler yapacak olan bu ha
reketi, ba§lı baıına, müstııkll ve toP
lu bir m~ele olnrak mütalea etme
ğe ihtiyaç vardır. Bilhassa bu paha
lanmıı hareketi esnasında. ekmek 
gibi, memleketin fiat kompleksinde 
temel Yolünü oyntyan mnddeleT vaT. 
Bu nevi maddelerin fiatlannda hu
sulc gelen yüktelme hadiseııi, derhnl 
bütün hayat üzerlnd~ tesirlerini gös
terecektir. 

esimli M:akale: 

. ' 
' 
~ ------
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• 

-
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. 
J 
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Bu pahalılık nereden ~eliyor? İçki bir zehirdlr, her i:at'lehi hayattım birhç santJik Eamam ek.siltir, 
F ev kalade bir Zllmanın zaruri neti-ıwwıııg<ıLan birkaç hüeeyreyi felce uğratır. Fakat en büyUt tehlikesi sinsi 

olması, ilk dak.ikn.larda verdiği zarai-mı saklaması, ihele alışanı bir daha 

Içki aleghtarlığını ayyaş telkin eder 

---

Ayyaşı nyyaıjlıktan vnzgeçirtmek güçtür, etscr ahvakı... ~ ImkAnsız_ 
dır, buna mukabil genç dımağıarda içki aleyhtnrlığını telkin etmek, yer-
1eştinnek kolaydır: Nnzariye kafayn güç gireT, fakat güzün gördüğü ha.. 
!ızada menkuş kalır. Çocuklara ayyaşın birkaç kndehtc.n sonra ne hale 

eelerine mi istinad ediyor, yoksa, 
piyasa hareketlerini idRre eden un
surlar arasında hüküm süren bir ni-
7amsızlığın mı nuıh~lüdür? Acaba, 
bunun önüne g~mek kabil midir? 
Kabilae ne yapmak icab e(ler) Bu 
atınilere eevab bulmak üzere. bu 
rnühim mevzu ile esaıılı surette meş

bırakmaması, 1:incire nırulmuş bir esir hale getirmesidir. geldiğini sık sık göstcrlniz. 

·------·-·-··-ıc-····-···-·-···············e-r·;;:··············--,------------·-e--r---J-

gul olmaya ;htiyaç · vardır. 
Itiraf edelim ki elimizde mevcud 

maiOmnt unsunı ile bu meseleyi, kı
an bir mııkale içinde, eııaslı ve fay
dalı surette mütalea etmeğe imkan 
yoktur. Bununla bemher, mevzuun 
ehemmiyetini bu ıınhrlarla o~tava a· 
tarken, amya han umumi mülaha
zalar da ilAve etmekte faydn vardır. 

* Elde maiUmat unsuru noksan ol-
duğu için kat'! bir şev söylerneğe 
bizce imk&n olmamakln beTaber. 
övle zannediyoruz ki. bu pahalanma 
hareketi. birinci derecede, piya•anın 
sevk v,. idar~nde mevct'd bir ni
zamsı .. Jıktnn ileri !!l"liyor. Bu nizam-
81Ziı~ın birinci amin olarak göze 
çarpan şey. mevzuun kül halinde 
mütalen edili;> memlekete bir fiat ı 
ll"'lekkülü sı,ıemi verilememiş bu- 1 

lunmasından ibarettir. Sebeblerinin ' 
arastmlmam uzun sÜTecek olan bu 
hal bir vakıadrr. 

, Sıtmanın kat'i ilacı 
20 yıldır bir kasada 

kilidli duruyor 

Fransa neden 
bu kadar 

çabuk 
m ğlüb oldu? 

-4-
:·······-···· y .AZAN : .,.. •••••••••• -: . . 
i Emekli GeneTal i . . . . 
:?~~lU i 
: ..SOn PostaJilbln Askeri muharriri : 
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

A lmnnlnrın Holtmda, Belçika 
ve Fraruıayn taarruza ba§la-

Ru vnkılimn tezahiirlerini ta~ıvan dıkları 1 O :'vtayı.s 1940 dn, fransız 
h&di~elt-rd,.n bi~r misal ~s~ .. elim: Sttmayı aplayan sivrisinekleı:in bil! l .-.~ ve vücudlerinin büyültül.mü.t ,ekı11eri orduinn Şimal denirinden sviçTe 

1 - Dahili toolıımn ve dzığıtma hududuna kadar olnn fyansız §ark 
ti~nr~tinflf' devletle tlcarc't birl,;Tle- Frnnsada günfuı dedikodularından cephesinde üç ordular grupu ( 1 ) 
Til,. hnvli bir zama:ıdanberi rebbet biri de yirmi senedenberi bir noterin halinde bulunuyorlardı. 
fıolindr- bulunuyorJa,.. Te!!elıl, l:ıuğ- kasn-sında uyuklamakta ·olan sıt.ma Denizden Longvoy'n kadar, ccp-
dl\v pvnisasında, muayyen bir fiatla ilAemın tert.ı'bidir. he kımımı tutan birinci ordulaY gru-
tf',.,lrtma i!ini d,.v]et ikendi üzerine Yinni senedenberi Fransada 8aint... pu, Generol Bil1otte'nir. emir ve 
alrt•~ı 7nman artık tüccıu:ı fal"livet Bymphorien de Lay katiyesi noterli- kumandasmda idi. Bu oYdular gru
fiRhRst bımkmamak icab ederdi. ğinin .tn.sasınd~ l:oca beş noktasın • pu şu ordu ve kuvvetlerden mürek
Hıılbuki, bem dev! .. t, h,.m de tiiccaT dan mühürlü kocaman bir zarf uyuk. kebd.i: 

• 

·n 
•• 1 • 

1 ' • • "'" ..- -
D ISO tO~ 

1( frı. 

piva~d buğday topladılar ve ga- J.ama)ttadır. Yedinci General Giraud ordusu, 
Y~"l tabii olarak, tücear dt-vletten Bu zarfın iÇl'nde sıtmaya karşı çok Fransız ordulannın en sol cenahını 
fa.,.ln fiat venn~c!likçe mal alamadı. faydn.lı olan, !hattA srtmıı.yı yüU!e ytia teşkil ediyoT ve Şimal denizinin bir 
Hıılbuki muntazam bir sistemle ha- ortadan kakl1l1m bir il{lcın fonnülü düzlük olan sahillerine dayanan 
Tekel etmek için bu toplama 

11101 
bulunmaktadır. bölgeyi tutuyordu. Eğer ahval, ile- Harb ba§langıcmda vaziyeti göıteriT kroki 

münhasıran ya dPv1ete. yahud tica- Zarf ru:ıterl;ğe Bclanger adında bir rlde göreceğimiz veçh.rle, Franstz General Gort'un fngili:ı ordwu, nun yalnız b:r nizam, 2 biTinci ve 
rete tnh~is etm,.k ve fakat, fiatiann müstemlcke mühendisi tarafından b'nşkumandanlığının Belçika üze - Yedinci ordunun sağında mevzi al- 2 ikinci sınıf ihtiyat tümeni van-h. 
teııbiti ve ııtolcların hareketi ı"m tevdi edi.lmiştir. Bu mühendiS uzun rinden meşhur çark hareketini yap- mıştı ve büyük k•srnib meTkezde, İkinci Gener.ıl Hutzinger ordusu, 
mutlaka devletin mfuakabesi altın- n-+A-• masına müsaade etseydı, Fransada Lille - Roubaix - Tourcoingde bu - Birinci ordular •rruptrnun en an~ın-
d tutm k 

Lk hı _:!' M seneler m...., .......... ekelerde v~e gör- ...... ""at ve enerjis\Je tanınmış olan I d B 1 k ld 1 O d d "" ... a a muvan o rou. em- müş ve bir papas ile b:...-nk defal"• ..-- unuyor u. unun ma i o uğu a i i ve sağ cennhile Longuyonda 
ı k t

• ··d f b k d ~...- - GeneTal Ciraud yürüyen cenahı te§· d k" 1 d h M e e ın mu n anın a ımın an ya- teşrikl mesai eylemiş ... Bu mühendL tümen en se azi i eri e cep ede ve ajino müstahkem mevziine daya-
pılmn'!ı znruri olan stoklan, devlet kil edecekti. Bu oTduda sa~ilin mu- iki bat üzerinde bulunuyoTlnT idi. nıyordu. Yukanda söyledigıv"miz veç-

.. .b. b" d sin ve bu zarfm hikfiyesi şudur: hafazasında m~tahdem 60 ıncı ve B . L _ b 1 1 h h ı yaptıtrı gı ı, ıuat tüccara a yap- irincı natta u unan ar ududda i e, birinci ordular grupu Belçika 
tırabilirdi. Bundan otuz sene evvel miihendl8 68 inci ikinci Blmf ihtiyat tümen - idiler; ikincidekiler ise bir ikinci üzerinden sağa büyük bir çarlt ha-

2 B
.. ,.,_ h" l _ _ı bn Belanger, uzun seneler Guyanc müs.. lerden başka bir nizam, bir birinci • •· d ti" .. 1 k ti" v • d" d C 1 H - uyuıı; Şf' ır. e.ıuf! e. ek fi- t.emlc'·,...inde '"'ulundu'·•An sonra. "'Cr. 1 d mevzı vucu e ge rmege ça ı§lYor - re e yaphgı taıt ır e enera ut-

... ...., u "'k4 ~ aınıf .ihtiyat, 2 matör ü piya e ve 1 __ 1 • d h ahnı ucuz tu. tm nk l~ın pıyasadan 
1
....,..ek :--e ..,..,_nsad"' Loire c ale- f d (2) aroı. zmger or usu mi veri teşlcil ede -

daha ucuz faatla buğday verme u- ......- .....,.. ........ ... Y bir <le hafi tümen var 1 • B:rinci General Blanchard ordusu, cekti. Bunun cephesinde iki süvari 
aulü muvakkat bir nman için bu ~e SaitıUtYmplıoriell-de-LaY kari . İngiliz ordusunun sağında idi. Bunun tümenile bir süvarİ livası vardı. Fa-
yük ttt'!hirliye basit bir fayda temin Y ine gelir. Mühendis müstemleke - (l) No.nnal ola~ ,:ır t~en ~tir- Esc.nut nehrinden Sambre ırmağı - kat bunlann setrettiği kuvvetler 

v ah • lerden para ile dönmez; fakat ya ka) üç pıyade ve pçu n ayın :ı.n, nın ccnubuna kadar imtidad eden yalnız 2 nizam, bir birinci ve 2 ikinci 
etmege ya yararn ış, Y ud ~a hiç nınd:ı. para kadar kıymetli bir hazin; 1 bir kor (kolordu) 2=3 tilmenden, bı"T cephesinde 3 Afrika tümeni, daha sınıf ihtıya" tl pTv...de Li.imenleıinden 
ynramamıştır. Buna mukabıl, bu .. ardır Müh" d" h • tm ordu 2·4 kordan bir ordular 6fUPU 2 ·J-l • d • • 1 k • · en iS er nevı sı aya · • geride 2 hııfif ve bir birinci sınıf ih· ibaretti. 
uju pıyasa 8 • ıntizamsız ' unsı.n;ı Jmr~ı birçok tecrübeler yapmış ve ve daha ziyade ordudan mürckkebdir. tiyat tümen vardı. Bu ordu Sam - İkinci ordunun gerisinde, başku-k muş le aynı znman~a. bazı .YeTSız bunların ka.t1 devnsını bulmuştur. Bir tümcnin muh:ı.rib insan mevcudu bre vadisini tıkayan ve aynen bir 'llandanlık emrinde aynca bir nizarn 

a_za.nç ann ann sebebını teşkil et- Daha doğrusu kendiSi bu iddiadadır. vasatı ve yuvnrlak bir rakam olarak kale tümenile tutulan bilhassa kuv- (36 ncı) ve bir motörlü (3 tincü) 
mıııhr. 12.000 dir. M 

MühendiS
. yukarıda · · vetli aubeuge müstahkem mın - p:vade tümeni vardı. 

3 - Muhtelif mübadele ihtty" aç- ısmı geçen yere (2) N:.-. .... tiimenı,· barış zamanı or- "' 'Yer"".,.._~.... ,.... d" · ~ • ._... takasma davanıvordu Bizzat ordu mantakasının i,.inde 
ları içinde, meml~ketin iktısadi un- ~ ..... sonra .en ISıne ~uracaat du teşkilrttında mcvcud olup sefer - " 
surlan arasında halcim olması icab ecıec:et olan ~tmalılan ~!\ ucret te. beıiikte no'ksanlnn tamamlanan p;ya. Dokuzuucu Genernl Corap ordu- de, bir tümen başlrumandanlığın 
eden haklı bir fiat miavazene s:Sternı" davı. ed~ il~n etmUJtir. Bu ilan de tüme ... :d: ... B:..: ... ci ve ikın· cı· sınıf ıru, Sambre ve Mause ırmakları a - emrinde bulu"lduruiuyordu. 

n-A_,.., o...:-v.k 00,_.-rı ted •u .... u... rasında, Oise aralığını Hirson hiza- Umum ihtiynt: Birinci ordular 
·• d . il 1_ d- _ .. 

1 
• • .....,..u.e, 'uı.yv • ...., ara avi için ..... 4 .. t tümcnl . . ,.__ vucu e Iletin rneK tt!Unu memiştır. taşman Te derdierine il bul uu • ....,n • erı ıse, u..uış zamanı lanııda kapıyor, Rocroi pnlatosunu grupunun birinci ve dokuzuncu oT-

M .. vla, buğday fiah ile kaput bezi, ,..A_._, n • .n ... ....,.... ii~ A• amtmıyan mevcud bulunmazlar ve ancak se - tutuyor ve Mez.ierese kadar Meuse dulannın gerilerinde, ba,.kuman -
h d _,_ 

1 
,__ ~- ,__ ............. ıı.r ~'6~ e m raca ..... e ış. .... l-oud h be • ,. ya u sCKer e oaııma rıatı &amlaı-

1 
dir ferberlikte ve.,_. mu are nın de- nehri boyunda bulunuyordu. Bu or- danlık emrinde bir de, icabmda 

bnldtltlan mman, burılann birbil" er · vamı esnasında teşkil olunurlar. Mo- dunun ileride iki süvari tümenile Belçı"kaya sevkolunmak üzere, iki 
lf'l"İne ne SU'J'Mic cevab venneJeri Belangeri'in ilfıcı ihiç de fevkalMe tölü piyade tümeni, piyadeleri knm- Meuse nehrinin dağuruna aürülmü~ kademe halinde terbo edil-
J&zrm fZ'")eceği mesel!!!!i; prah1t saha- ~ §eY ~eğildir. Re~. tadı olmıyan yonln-ra. bindirilmiş ve topları trak. bir sipahi livası vardı. yana•ılmaz miş mütehnm1c:, bir umum 
.ın<:Ia, hiç bahis "mevzutı olmamıştır. bır may.ı:ıen ibarettir. Bu mayi nlm- törleTle eerolunur, yani ba.ştrul başa ve taarruz olunmnz teliık ki olunan ihtiyat bulunuyordu ki, birin-

4 M ı- b"• "'- L •.:ı • dıktan sonra. ya.rmı bardak llınonlu mötörleştirllmiş piyade tümenleridir bu ordu bölgesine piyade vennek ci kadernede 3 motörlü pı"yade 
- ese a, uyuıı; ayas: oen su içfimek:tedir BBenge lıast.al · mütemadiyen nahalanmtş Idi ··k · r nrınn Hafif tümen, sftva.ri tilmeninin yerinı:• faydaaız ve lüzumsuz teliikki olun- tümeni, bir zırhlı tümen ve :ikinci 

• çu ilAcın kendi yanında alınması busu k · ım k ü ·~ı" '"ftfif k d k k k d d 2 2 ,_1 ayak deri de mütemadiyen ucuzla- - aım o a zere, mo .... u ve .... duğu i;in, vu arı a i aüvari uv - a erne e nizarn ve zırn ı tü-
mt~br. Sebeb? Birinin ithaH. diğe- (~amı 8 ncı sayfada) zırhlı otomobilli tümenlcrdir. vetlerinden başka dokuzuncu ordu- men vardL (Devamı 8 ncı sayfada) 

Tinin ihracı ı;rüç olmuş. Hıılbuk.i, hiç 
olmaua ikinci ktsım deriler k.in, 
ha~ bitnrnf dünyada, pekala alıcı
lar bulma'~.:! knbildi. 

I'>nha böyle birçok misal ile ~örü
lebilir ki, henbin bnsındanberi. Ti.ir
Jdye pivasasının sevk ve id'areeinde, 
memleketin ihtiyaçlanndan doğmuş 
umumi bir ~m bulunamamıştır. 
Fakat. bu. f'lk"\setı bizim eski bir 
dt'T'dimizdir: Bir me~. muavyen 
bfr sistem içinde mütnlea edip top
tan bal şelcillerine baMbunak yenne. 
Ciaima günü ~nüne de~bilen bir 
tahm tedbirlerle yüriimeii tercih e
deıiL Bundan hiç kimsenin huauai 
Wr kababati yoktur: ına.awı~emu 

1 ST ER i NA N, 1 ST ER INANMAt 
Nasılsa 00., bir taksi geçiyordu. -. 
Knranhk, yağmurlu, so~uk bir geceydi. Tramvay da gelmiyordu. 
~t ettik, bağırdık. İşaretl gönnedi amma, sesi işiterek durdu ve he.. 

men .soıdu: 
- Nereye gideceksiniz? 
S(jyledik, gtdece!';ıma yer 

bindik. 
hoşıma gitmiŞ olacak ki, liıtfen kapıyı açtı, 

Gönül a1ınasmı bilen, temiyeli bir adalllliUŞ, otomobil hareket eder et;.. 
mez mür diledi: 

- Nereye gideecğı'nizl sordutum it(n bent numır görünüz, mecburum. 
Geç vakit, k.imsesiz ve sessiz bi.r sotaktaydık. Hem önüne bakıyor, bem 

de tehlikesiz 85yliyebiliYordu. Sunlimize kar.ş,ı §unu etılattı: 
- Tabi otomobillerinin çotu şorörlerinin detll. SerJD&1e ahibi 06r ikin.. 

1 

ci adammdır. Bunlar evvelce tnk.si saatine bakarak her aiqam tutarını 
tsterler, benzin sarfıyatının hesabını da otomobil1n mutad durak yerine 
müşterisiz avdet seyahatini gözöntino nlaralt yap:ı.rlardı. 
Şimdi otomobilin müşter'-Siz yürürnemesi suretne benY.ln parasını kazan

mayı düşündnıer ve eöyle bir emir verdiler: 
cBir müşteri aldıktan sonra tekrar mutad durnk yerıne dönmiyeeeksin 

ve ancak avdet seyahatinde .kinci bir müşterinin bulunabUece~i yere gide-
<'.eksln •• 

Bugün sabnhları Maçkada, ŞLşlide, ha.tt~ Tnksimde otomobil bulun -
muyorsa bu, otomobil sayısmın azalmasından Ziyade otomobil sahibinin 
bu şekade hareket etmekte olmasından ileri gelmektedir ... 

Biz, fırsattan istifade ederek bu tarzda harekeı e<fi1mesinin önüne ge. 
çilebo1ecel'ine inanıyOrUz, fakat ey otuyucu aen; 

Sözün kısası 
Bir ithalô.t··;;;;tazndafl 
Daha kurtuluyorııı 

E. Ekrem nı• ~ 

G eçen hafta sonundll. ,.W' 
Esirgeme Kurumunun ~ 

rada Keçiörendeki özel ınüe..c;S '/.~ 
de, on dört tane Türk gen~ 
çocuk bakımı diplaması verildi-i!1 ~ 

Bu on dört kızunız, yurd ıç ~ 
ehemmiyetli !bir kazançtır. ~e • tııı* 
hayatımız bakımından, onıarJJl ~· 
yetişmiŞ olması bizi bir itıınlfıt ştj, 
tamdan kurtarmak hususund:ı 
mış önemli bir adımdır. ~ 

Şimdiye kadar, §U veya bU setı~ 
dolayı eviAdının Ilk terbiYCS!le ·erlftd' 
u~aşamıyan, hali vakti ~ tfte? 
Türk anası, yavrusunu, yabancı n~ 
leketımden getirtilmiş lllnte 
kadınlara tevdi ederdi. tJ'.ct 
KatJanılması zarurt bir tn~ e J 

kül şartıarın yurdumuza gelJX\iS r il' 
gösteren bu ısmarlnma tadıı:ııa. e~ 
serlya matlflba muvafık çılOJ.lllZ• rf.~ 
çıok defa bir tezebzUb unsur~' 
tahammülü güç nazlnr eder, SO -aıtl
kendislne emanet edilen çoeu~ıı ,.eti' 
deten iyi baksıı bile, manen orrr. ~fl' 
ler, «llötr.-. bir mahlQk hn}illde r 
rirdl. !ili. 

Bn Şvester, ynhud ki nurselt~ 
linde büyüyen ÇOCuk, mD11 dUY' fl' 
tamamen blgftnesı olmasa ıı;ıe. .. tl' 
~ bu gayri milli teı1Jiyc ~ ~ 
biç değilse mnhitini, onun ıd~ 
an'anelertnl beğenmez, onlartı dl
nefrete yakın bir ruıtı"pati duYııJ'~ 

On b~. yinni yıldır, o eski ı 1 ~ 
lardaki tctbiyel~ edebl~ :ferll~b,JJ' 
Tefa sahibi dadı kalfalan art~~ 
mıyan Türk sosyetesi: ııÇoCU~ ~ 
hiç olmM.sa, bu snycde kiJçliC J'~ 
dil öfrenfyorlar .. :ıı diye bu bi<J'ilte 
lanıyurdu. ; 

i4te, Çocuk Esi.rgemc Kntıı11111~ 
bu sene ilk semeresini veren ~ 
teşebbüsü, bizleri, ne idükletl ~ıııY' 
o yabancı k:adınlarn muhtaC 0 

tan giq;ide vnreste bırattac:ıltUl' ~ 
Onun içindir ki, diploma.Iatı!11 ıSI. 

genç hemşirelennlzi meınnılfl -ç~ 
.seirunlar ve kend:ıerine mtı"'lff' 
dilerken .Javanç duymnı..-tayıı. ~ 
Şüphesiz ki onlann elinde b

0 ııı~' 
cek Türk çocuğu, vntnnma ve ~ 
tinc, yabancı yetiştlrnıesi olııfl ~' 
linden çok daha bajUı ve dııb:ı 
olacaktır. 

C. Ckt111m ~ 
Rumen kara sulııı1 
tehlikeli mıntak9 

ilan edildi .. ,tr 
Romanya sefaretinden bii~J~ 

ğine göre. bu ayın ikinci gÜ11 Ltı~ 
itibaren, Rumen kam suları ttı• 
mmtaka ilan edilmi,tir. 1ııf' 

Açık denizlerden giderek•. 11, 
nehrinde seyrüsefer yapmak 1~ 11 ~ 
gemiler, muvasnlatlnnna aid gıı~ 
saatleri daha evvelden SuliJ'\11 ~ 
nında bulunan aalahiyetli J1lll~ 1b.; 
ra telsizle haber vermek ınecbıl 
tindedirler. 

Belediy,_en-in-ik-i -m-udU~ 
ile alt1 memur hakkın 

yapilan tahkikat ~ 
Belediye baytar müdürÜ efP 

Eren ile, yedi baytar ve ~ '1. 
hakkında, bir müddettenbert)ctll ~ 
fettitler taranndan yapıJ~ıı 11 P" 
lan, varifeyi suiistimal tahldk11 1_ 
ticelenmi§ ve mhkikat evrnkı (!ı' 
muTin kanunu hükümlerine ·tf"ii 
vilayet idare heyetine ,.crı bl 
Vilayet idare heyeti, Beledi~e k~ı( 
tar müdürü ile arkadaşları lı;~ 1 
daki bu tahkikat evrakını t~t ~i~ 
miş ve hepsinin v:ızifelerioı.11",ma1 suçile mahkemeye '\'erı 
karar altına ftlmıştır. ~~~1' 

Vilayet idare heyetinin • ol.l 
Devlet ŞUmsına gönderilıniıt~'·,fl'·ıaı 
let Şth-a.sı içlerinde h:ıyvan fı~ıt1"'( 
ai müdürli de bulunan bu :tJ1 ti ~ 
hakkındaki vı1ayet idare he~tf'ııtl 
rarmı taııdik ettiği takdirde / 
kem~lerine baıılanaeakhr. • ••• •' ...... -;: ... i.\···K··-v··i····~ 

Ra.ml leDO 

1866 

lkiD~rlıı 
27 

1 incikanım 

10 
Ro1aıl 1ooo 

1940 

SAU 

Zilkade 

10 
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akineye Meclisin dDnkü içtimaı b~~~e~ Yeni benzin, gazyağı 
~erilirken Devlet konservarnan ile Riyaseticümhur e Sonuna kadar savaş Ve motöriD . fiatlari 

orkestrasımn temsil ve konserlerinin paralı Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Bugunku Şartlar LL d-.&...: k I" "h A vam Karnarasında m.uhalif 
olması haK'Km ilKI anun ayı asının liberal bir azanın Ingiliz 

1-.....,. harb gayeleri ve aulh ııartlarının ila-
Teneke fiatlarının yükselmesi üzerine mayi 
mahrukat fiatları da yeniden tesbit edildi albnda Sulh ak;..JI• • mtizakeresi1 mifnaa~ah geçti nı lüzumuna dair vudiği bir tak1ir 

U beş muvafık reyc kar§' meclis he-
Ankara 9 (A.A.) - B. M. :ıı.tecıisil dan verilen temsil ve k.on.serlcre gös. yetinin umumiyeti tarafından red- Ankara 9 (A.A.) - Ticaret Vekrlle. İstanbul ve İzmirde dökme olarak a-i mkAnSIZ bugün ŞeıMetttn Günaltaym bqkan.. ternen tehaeüm dolayı.si.le böyle bir dedilmiştir. Bu, dikkate değer bir tinden teb~ edilmiştir: zami satış fiatları şunlardır: 

Cl lığında toplanarak devlet memurlar. karara gidiJ.ditini söyl~ ·1e kanun. hadisedir ve bilhassa iki manası 1 _ Son defa İngiltereden memle- ~ ::s 
~ aylıJOarının tevbid ve teadülüne aid da um~ konserlbuler ved:~e: içi~ varldır: H b' V 1 .. d ketimize ithal edilen teneke levha fi- d 8 
tşhu b • A erikah muvakkat altıncı maddesin ayrıca ibır ka;yıd un "'unu ışnre~ - ar ın agrr şart an ıçın e .. . . ~=ı .... r ır m .... d ... ek ... i .... umwai~t memuru tabirinin tefsi- ederek cTalebe Için ve parıısı olma. d'ahi Ingilterenin aöz hürriyetine atıarmm ~kseklj#ılle mebnl bu ıev. Benzin l itresi c3 .!ıd 

oıqUharririn mütaleası rine ald mazba.truarı ve 1940 mall yı. :yıp da opera seyrey\emek veya t.ı:yat- verdiği kıymet. halardan imal edilen mayi mahrukat Kuruş Kuruş 
ıı müvuenei umumiye&nc dahil oan ro ve temsili görmek. konser dinlemek 2 - Ingiliz milletinin bu harbi vaz'mn mahsus teneke kabların mn. 

Ne"York 1 O {A.A.) - Meşhur 
\Valter Liprrıann, Nevyork 

Tnbune gazetesinde yazdığı 

daireler bız""oıe.rinde d"~ı .. :lı::ltk yapıl- isf;tyenlere esasen parıısız olduğunu sonuna kadar götürmek hususunda liyetJ arttığından dolayı 23 Birinci - ~kara 27.85 
~ "'6"' •• d•w• • Istanbul 2510 

::4.80 
19.55 

20.35 
16.05 IDQSlna aid kanun Uiyiha&le devlet hissettirmiyecek surette kor..serler ve goster ıgı azım. teşrin 1940 tarihindenberi carl bulu- . . · 

kinini mutednvil sermayesi bakkın - te:msiller verilmesini kanun bize em - Fi!va~i Ingiltereden başka ~~r- nan mayi mahruknt fıntları 29 .s:ıyı- Izmır 25.15 . 19.70 . 16.16 

• ed e bugünkü şaı tlaı· dahi
bır sulh akdinin neden dolayı 

olduğunu tetkik etmekte-

• kan ,,..hnsı mü retmektedirıı demiştir hangı bır memlekette ve harb ıçın- 3 - Ankara, Istnnbul ve Izmirde 
dakı una ek kanun L.ı..,.ı nı - .. •. .. • . . de bilhassa muhalif bir azanın harb lı milli korunma kararnamesine isti- tcnekeli benzin ve ga~·agı azami sa-
zakere ve kabul etınlştı'r. Kanunun uçuncu maddesandeki ı . . k .. k d 'l nnden yen·den tesbit ed 'lmiş ve 10 tış fiatları şunlardır· 

A.!kerl memurlar kanunun 4 üncü Icabmda Maarif Vekilliği tarafından ga>: ennı~t adçı' çab.munkal'fi~o:'l • e.~· ' 
1 

• 

on yazısıııda §Öyle demek-

:maddesinin tadiline devlet memur - tertib ecliJecek umumi, hususi da- me$~ne mhu el ba~r hJ~dit~ ı lı enk aur- Birincikanun S::ılı gününden itib:ıren .ü ~ 
' • 1. .11 k ı . . rnesı, mu a ır a se o ara ta- mer•·ye• mevkl'n k ı • ~ ~ lan aylıklarnun teVhid ve teadiliüne vetıye ı temsı er ve onser ere gmş d·ı b'l' D k k' b ı " ı e onu muş.ur. u- ~ 

Ü •"b' d v•ldi h"k " nd ,_. savvur e ı e ı ır. erne· ı u M . hruk t ..., 
aid kanuna ba~ bir num:ıralı cetve.. cret~ k-.?...ı egh tk' h m~ ke~ıd u- memleket efkan umurniyesi, icabın- ayı ma a maliyet fiatlannda -~ ~ 

·-~··"'-~ .... erin aklı aeli msahibi ve llı1 Maarif Vekalett kı.smuıda tashi - dbı dm a da, ksu bl I ay ın da, en gizli hakikntleri:ı dahi açığa herhangi bir tebeddül vukubulmadı. ~ ~ 
ııiyasi tecrübeye malik bir hat yapılınaısuıa a.id ltnnun lfıyihala. al dta t me.vc1 me. ~c İ der: ve vurulmasında mahzur gcirmivecek ı;ı clhetıe fiat artması münhıısırnn ı:ı:ı :S 
olduklarını ve münıkün ol - ~e Anknrn.da Tıb F-akultesl tesisine tte ec 0 an ızc;-ı er: ~1 0 ugunu kadar kanantlerinde sadık, a~inde tenekeli olarak satılan mayi mnhru. Kur~ 

, larnan hemen anla. ma Y"n.. müteallık kanuna ek Iiı•ı\hanm da kaydeden Maarıf V ekılı, Evkaf a- b'tb' B f · ı· d k · · · 
Kur~ 

11 _..-- .7 1 d k' b" "k J sa ı r. u, ngı ız emo rasısının katn raci olup bu maddelerin dökme 
Uausıında yüksek bir meha - ikinci müzakerelerini yaparak kabul bpar:b~ı a ?

1 
n akı uyul • ~n kon

1
u lehine bir noktadır. Ankara 1060 820 113 

ikierini unutmamalıyız. et.ıni.ştir. 1 u gılıoı te~.sı .veb ondser er ıçbb .:ı· Avam Kamara,.nın tecelli eden satış fiatJannda bir d~lşiklik vukua İstanbul 955 690 97 
manda Büyük Britanya va- Meclis bugünkü toplantısUlda hava anı mıw ıçın ıca e en tc~E' us e- · d • · d ' v · h b gclmem!§tir. • İzmir 960 695 lOJ 
icablnrını, mücadele saha- k re giriliimiş bulunduğunu bildırmis fU ıra. esının ıger Amana~ı ıse ar Blnaenaleyh tesisat mevcud bul u- 4 - Di~er yerlerde ı:-;nya~ı ve ben. 

rıızıarırnt. aJ'§l korunma kanu - bum le l 'k l "' gayesı olarak evvela harbın kaznnıl-
Uukta yaşıyanl.ırdan elbet- nunn ek kanun lAyihMını taletı üze. d1diği nın no ~l an kı ma kr~- masından başka bir şeyin düşönüle-o nan mahallerdek.i dökme satışlar cv - zinin azami satış rı:ı.tlan, yukanda 1 
iyi takdir etmektedir. :rine bfi~e enciiınenine vermiş ve dev- b 1 d zam1 t:,ı;ı~ı ~el 0!'~~r m miyeceğini ifade eylemesidir. Bu n- velce nlakndarlara tebliğ E':lılıniş bu- numara altmda gösterilen depo esru; 

in başına totaliter bir let konservatuarı ve Rlyaseiicümhur utMa i~en e~egını soyd emıkş ır. dan evvel de Ingiliz başvekili bir lunan eski fiatlar üzerinden cercynn fiatlarına nakliye ve teslim masraf_ 
· d'k 1 ı· 1 · ftll k ,_ft•- erenın sor. un ıı anunun l b l b • larının m"halli nft • k ~ b geçırme ı çe ut enn aıı.- rmonr or ... =-~o.sı tarafından va.. eddi h kkı da z· C h Etil' sua e ceva o arak una benzer bır edecektir. • .. r....,u:nuu, şır e.. a. 

iyctini izhaı etm.iyeceği rilecek temsil ve konserlerin giN} üe. r(Ça--ı-~ı )n f ıy: ev ·tr t k 1 karşılık vermiş ve ııiddetle devam yilerine verilen kft.nn ve listesi Vekfı-
Ayrıca, iolenmemiş ve iyi retine til.bl tımılınası hakkmdaki ka.. . rnnı;;ıı:k~tata ~n d keb cı' ;h· eden bir hayat m~mat harbinde, ha- Buna nazaran benzln, gazyağı ve lete tevdi edilen yerlerde ise pemken. 

edilmemh zengin toprak - nun llş;ibuırun birin<)i mmketıesint nr rere .. .ı:.mu! !.IlC dd• ~ ~ eb ı - kim düşüncenin evvcla harbi kazan- motorinin istanbul, !zmir ve İ!kende.. de satıcı iskontosunun ilavesi suretı. 
istiyeC"eği şiiphesizdir. Hal - l"'lPJISıştlr. ~~ş ~~-~uncu ma ..... en~~ll ıca ·~- maktan ibaret olması litzım geldiği- run depo esas fiatları şunlardır: le tayin ve tesbit edilir. 
to ki Al )' ~aı ucre~ ~ooeer ve ...,.ma .. er ven- . . • 5 H d h ı · to ~~ pra arın maır)'antn e ı- Bv smumeu ~ 1!ıyihaaımn mii. leeeline dair olan lcavıdda\ci ((ica- ne Alpret eKtmıştı. d Benzin dökme kilosu 31 kuruş 28 - er yer e n en cnrJ mo rin 

l'tternesi birleşilt devletieTin en ratteır:eat eımaamda ~ Oevber . bında kelinı • i . . vam amarası azası nrasın n santtm, benzin dölane lit resi 22 kur nzam~ sat.ı.ş fiatlarına mahalli ist.1ı -
~enfaııti ikti2:aıııdır. Ame • soruhw bir SIMÜe cevab » 

1 
rdoıM ~-!~ıme .(t1~ay- cereyan eden ve yukarıda kısaca ~ lak rusumunda ve naklıye mnsrııfia. 

oau gafil kimseler hükOme- 'WU'IA:ı.ı.ı.ıııaıı yen zamana aıı .......,..uının r ave e- h"J• I d·v· • . 'k. 83 santtm, benzin çitt büyük teneke nndn bir değişiklik vukubulmuş de. 
bir uzla~ma B'.ılhii -.eren Maa.l'if Velüli Hasan AU Yücel dilmesine dair Dr. Ali saha Deliböl4 ul~sa ey.~ ~~m~ net~eyeh.~ktaran 893 kuruş 94 santim, gazyağı dökme ğilse 

mevzuu mftza.tare olan kanunun Ve- (Kütahya) tarafwıdan verilen tak- ey ılcyel'! mu~ ele~ henhşunba . ._~ met-f ,.., 18 k 34 
teşvik etmesini istemekte- m azımaır n 10 tn a ... uosu uruş sa.ntim, gazyağı Çift büyük teneke başına 24 kur•"" 

B Wete bir varidat ilemini gibi bir rir ltabuJ edilm;..Or. e. d hiçb' ı l~f r • l • ,_r. d"km litr lrur ~ unlar bövle bir sulh6n A- " - arasın a ır te ı esasına ım.-an ° e · esi 15 uş 03 santim, gaz.. 84 santim zammedilmiş!ir. 
goe&tın.ediğiol, ancak Konserv MedH Ç~ba giioü toplana- . "'_. ._~ 1 •• • k la tttn· zararına ohlcağını tak - tuar ve fila.nııanik oı:ke&tl:a tarafın _ ktrr vernuyen ıto KICO oıırun arsı Şll"a- yağı çift büyük tcneke 562 kuruş 97 Motorinin dökme fiat.ıaıınd:ı. bir de. 

~r gibi görünüyorlar. _______________ ca ___ ·------------ arndan başka bir şey d~i(ildir. Bir- santim, gazya~ tek küçlik tenete 92 ğişlklik yoktur. 
~h.. •k d . • A d h 1 " • 1 k birine iki kutub kadar zıd ve uzak kuruş 85 santim, motorin dölane ki _ 6 - Bu fiatJnr şırket bayii bulunan 
~erı a or usu ıçın tina a ıwecan 1 lngiflerenin ara duran bu prensipler arasmda her- losu ll kuruş S6 santtnı, motorin çifL mnhallerdeki en .. büyük nıülkiye me. 
"'U ·ı d J ) k v J hangi bir takarrüb imitanı olmadığı .. _ muruna, Fint Murak:ıbe Konı.syon _ 

nu yon o ar ı l·tşaat d t TU k. anlaphyor. Demek ki bir çökiintü buyuk teneke 
452 kuruş 74 s:ıntim. lı:ınna ve Mıntnka Ticaret Müdürlök-

" .. Yeni tahsisat gün os u r Iye,, oJmadan da nihavet l:ulması kabili 2- Benzin ve gazyağının Ankara, lerine telgrafin bildirilmiştir. 
Lv.. tasavvur değiklir.· Eaasen haTb baır-
' -~ngton , o (A.A.) _ )yi ha- 1 ladığı zaman bir tarafın on a!ırlık Yen 

1
• bı· r 

~t n rnahfel\er hük<nnetin kon- talyanlar harbden Timesıin ticari bir tarih yazmak üzere meydana a-
\~11· gelecek ic;tima devresinde, evvelYunan gemilerini anlaşma münasebe- tıklığını iddia eyleme3i de göste~ 

~ll ~oo milyon dolarlık mun- ki telifi beyin es:ı.sına müste- ( Graf Spee ) 
~f ~-aat istiyeceğini bildirmek- bombalamışlar tile yazdığı makale nklen yupılacak bir sulh muvnkkat 
'\ U para dört milyonluk bir olaca'kttr. Kısa zaman sonra dünya- h A d • • • tl 
b Ordusunun tank, tayyare ve Atina, 9 (A.A. ) - Yunan hü- Londra 9 (A.A.) - Türidye ile tl - yı tekrar yeni bir ateşin ımnnası ih- a 1 seSI m 1 r it ihtiyaçlarını temin kUmeti tarafından neşredilen beyaz cnrt nnlaşmadan bah.sedcn Times timalleri daima mevcud bulunacak· 
1\ı adar s:lah ve mühimmat titab ltalyan!ann geçen senenin Ni- zetesi bQimaka.lesinde §unları yaz • br. Avam Kamarnsınm sulh gayele-

L~t~ı~ inşasına sarfecHiecektir. saiURdanber.i Yunanisıana kar§ı hi- maktadır: ri hakkındaki son müznkereleri, bu 
~rı kl'ttdur ki, ye.ıi &ilôh fabri - etıneği tasmiın ettiklerini gÖ&- İngilterenin bu kadar a.zimkfır dos- hakikati bir defa daha meydana 

ttı·~_rulnınııı için daha önce de ter~ ~ok nu~ ve hadiseleri te- tu olan Tiirkiye ile tJcaret hacmini ltovmuştur. 
. 

1
'Yon tfolarh!t tahsisat VE'~il- ha ttumektedir s ff) h 

• ~ .. Bu_ güne kadar o lınnn te d bir- n;ız e ~ · 90ğaltacak olan her türın tedbirler, llÜIH (/C.~ıı-ı. LAtUI" C' ta Ki tab geçen .. 1 .ı Aiustosta HeUi Ingflterede hararetle knrşılanll1:ak • -IT r Y 
~~~ir k ınde 1.200,000 ki~ilik sefe- Yunan kruvınörli torpilleruneden tır. 
~~ ~'lvctin bütün eshhn ve tec- evvd halyanın Yunanİstana karşı 

~ n'ntiyaçlan tamamen ve harbcuynne hareketlerde bulundu- Temmuzda, Fro.ı:sa-,ın hezimetin -
• 'd ()Q kiııilik bir ordunun tec - ğu nu ifıa etmektedir. SJmdi öğr& den sonr~ herk~ Inguiz iınpn.rntorlu
ıı.k 1\ kı smen temin edibni~ bu- nildiğine göre geçen 11. T.eıxunuzda ~nun günier_;~i.ll _ıırt.ı.k sayılı old~ 

•. 1~ır. halyan tanrareleri lnebahtt \imanın- ~nu zannettt~ bir sırada. Türk hü. 
~QU k da Yunanblanıı Orion yaıdtmcı kfı.meti, tatı.hhfidatma riayet hu.su - Vaşington, 9 (A.A.) - Senato 
~"'n Ü rejim aleybindeki kruvazörile Kraliçe Olg.a ve Knl sundaki azınini ve İngilizlere karşı 0- efkAn umumiyesi Ingiltereye artan 

ingiltere ve 
Amerikan yardımi 

•ıı8nler tab··ıyetten l"skat Georges torpido muhriblerini ıı• lan do.stluğunu izhar Ctm.işlerdlr. Bn yardım tedbirleri lehinde gittikçe 
iki denizaltısını bombardıman et- suretle Türlde.r tıkaragün d03tuıı ol- daha ziyade hazırlanmış görünme.k-

Montevideo, 9 (AA) - Cenu· 
bi Atlantikte İngilizlerin Ent:reprise 
krcvazörile Carnarvo:ı Castle tara
fından kaçmağa mecbur edilen Al
man ·korsan ~emisi arıısında bir de
niz muharebesi cereyan ettiği hak
kında teşhis ~ilemiyen bir radyo 
istasyonu tarafından verilf"n haber 
bu sabah henüz teyid edilmemişti. 
Bu haberin, ınevkii aşağı yukarı bi
linen korsan cemisinin yakalanması 
ihtimaline istinad eden bir tahmin 
olması vııriddir. 

Entreprise ile korsan gemisi kar
şılaştığı takdirde Alman korsan ge
misinin ciddi bir muharE-beye daya
namaması cok muhtemeldir. n~ı edilecekler mişlerdir. 12 Ağustosta yaui Hclli duklannı ingiltereye ı.:>bat etmiŞ bu tedir. 

~ ıtte l kruvazörü torpillenmeden 3 gün ıunm.aktadır. - Senato azasından Adams verdiHi • ' 
~dt 1 O (A.A) -Resmi ga- evvel İtalyan tayyarelen Rigina ve . ~ bir mülakatta şt'yle derr.i~ir: 1ng1• tereve 
~l'l\71rolunnn bir kanun, ecne- Salamin limanlanndA bir Yunan Ing~tere Türkiyeden gıdat madde - - Ani bir taarruz,"l karşı kendi-

te~· etierde bulunan ve bu - devriye gemisini pombardıman et- lerle ıptldai mnddele!" alacaktır. Bu- mizi müdafaa için mühim miktarda k • b • 
Jırn aleyhinde Vıtziyet alan miperdir. 15 Ağustosta Helliye ya- nn.muknbil Türkiye de bizden muh- tayyaremiz vardır. Ingilterenin tay- arşi venl tr 

tabiiyelten iskat edile- pılan hücumdan bn.şka bir lta)yan telif malzeme, lokomotif, demiryolu yaresi olduğu müddetçe Hitler A-

~ . ektedir. denizaltıaı Fridon ismindeki Yunan malzemesi, paınuklu, yünlü vesaire a. men"kaya taarruz etmiyecektir. In- z,· gfrt• d hatti 
acar H ar 1• Cl• ye filebini torpiHemeğe teıebbüs et-· lacak, bu mübadeleler iyi i.stikam.ete giltereye Amerikan tayyare istihsa-

miııtir. doğru atılan yeni birer adım teşkil la tın ın en aşağı vüzde altmışını ver- Londra 9 r A.A.) _ Tım es gnzele _ 
lJ Bu tecavüz hareketlerinden 1 2 etf.iti g1bl İngüiz • Türk dostı~unun rnek icab eder. sinin Alman bududunn gönderdi~ı hu. 

Q 
118Zirl bu gün ay evvel ltalyan ,efleri ve yültııek yeni bir tezahürü olarak d3. böytik bir Senatör King de şöyl~ demiştir: sust muhabiri büdit'iyor: 

memurluı, hattA bh.zat B. Mussoli- ~eti haiz bulunmnktad;r. - Amerika Ingiltereye icab e- Pazar günkü Alman gazeteleri in. 

~blgrada g·ldl·yor ni. ltalranın Yunani&tana kaf1ı bes- Anıerilı:.altlar ne diyorlar~ den krediyi açmah ve mümkün ol- gntere karşısındaki sahnıerde ve At. 
Q lediii niyeHer halekında beyanatta • doğu kadar çok tayyare ve malze- lant.1t sahillerinde Almanlar tarafın. 

ll.,. bulunmutl-rdM'. Nevyork 9 (A.A.) - Türk - İngili:! m~ vennelidir. dan yapılan ikinci garb duvarından 
\;ti~Dette 9 (A.A.) _ D. N. B.: Mesela 8 :'fısao 19 3'1 da Tirana ticaret anla~ası Nevyork\a bUyük Senatör :--.fy yaptığı b,.yanatta bi- ~ahSetmektedir. Almanlar buralarda 
~ be !'earn~m teyid edi.Jmemii ol. alayın kumandanı tıbiz bu- bir tesir yapmı.ştır. tarafiıle kımununun iptalini derpiş beton kalelere mua?.zam toplar yer _ 
~)'tti taber, haric.'ye .ı1azırı vudluğu geni,letmeğe gel- New-York Times gnzete3i bu anlQi- etmi~: «Sonunda bütün yeni tayya- leştirmişlerd'ır. İnşasınm yakında tn. 
~'~resmen Belgradı •ret ~. manın, Büyük Britany,.nın kıt'a ü • relt'"Timizi Ingiltereye vereceğimiz· mamlanaca~ söylenen bu istihkftm. 

bıu hareket hazıriıJdarı 21 Niaanda B. Mussolini Ama- zerinde iktısadi taarruz:ı yeniden gel}- den l.:('lr1r rım ) demi~tir. lardan Alman gaze~eleri h iç babset-
~akta.dır. Kont Csaty, Sak koniituioe Amavudluk hu- tt~ni ifade ettiğıni kaydetmektedir. y memiŞlerdi . 

le ~ı>eQteden hareket ede - gooitletileceğini vadet- unos':~vvada Dört ay evvel Todt ~kilfltı tnra • 
h. ...... a günü dönecektil'. Bir ltaMa ııDnra bir ATnavud J 

1 
fındnn inşasına bnşlannn bu istih _ 

L ~~".Alınan va :krd;:~ i:~~ lka~~~=ni: apon gazele eri ekmek YeSi kaya fab i kCı.mlnrın inşası için on binlerce işçi -"·•d k ı-L. p '- d E · · d-..ı. ı nin büyük gayretler sarfetmesi icab 
"-~'iı...._~- endisini ~a a;;:;~ir~: ar puı =na ''l"ngilteren·ln harb Belgrad. 9 (A.A) -D. N. B. etmiştir._ Bu duvarın birinci gnrb ctu. 

~:~ ''l""n 9 n-. 1....!~1... ..ı 1d v B '-il · · ıı.ı k z v varı olan Zigfrid hattından farkı hem tıe..A (A.A.) -Amerika aa,-ıtl ııonu7Ull yazı ıg•na göıe aşve• muavını " açe , ag-
~~rıi~etınin bndlrdiğine g(5re, efktm umumiyeyi tehyiç etmemek kabl"lt·yett" l•stt"hfaf rebde yapılan ziraatçiler birliğinin tedafill, hem de tanrruzl olmal:orı-
~ll a ~eksikanın Tampico !hna _ malcMdile Yuna., hükümeti bütün bu - senelik içtimttı vesüe.ııile söylt"diği dır. 
~ıtarı ~~an Alman ticaret tahrikat ve tetı.dldleri büyük bir ih- d 

1 
d 

1 
bir nutukta şehirler halkı için ekmek Alınan gazeteleri bu istihk{ıml:ırın 

~.,~·ll~ bin otuz beş tonluk timamla g=ıli tutmuııtur. Bu siıkut e i em9Z ,, iyor ar vesikası usulünün tatbik edılec.cğini, İngiliz bombardımau tayyarelerınin 
!\~ ... u KUba açıklannda iae YeDiLll biikfimdinin kat"i Lir bi- ekmek ununa yüzde 30 niabetinde akınıanna mani oimnk içın tayyare 

· :8ir İngaiz taraflık muhafaza rtmek için E-lin- Tokyo 9 <A.A.) _ Asalll Şimbun ga. mıaır kanşbnlaca~ını ve haftndn iki dafi batarynlanndan mürekkeb kuv-
old~nu gören den geı.ni ya~uğının ink&r kabul zetesi yazıyor: gün mısır ekmeği yenileceğini bildir- vetli bir daire teşkil ettiklerıni yaz -
O.te§ vermişlerdir. etmez bir ~idir. Harb rkıncı kı:ja g;rd.ği ıçin Avru _ miştir. maktndırlar. ______ _ 

~--...,r, ... _ göre, İngiliz bahri M • • • pa daki inki§a.flarm Uzatşarlctaki va - 1 d d • 1 b A ·k d · 1 
ı.ı \'apura çıkarat ateşı ısır tazmınat ı stiyor myet üzerinde miihlm bı)- ı.c.w; oıa Bir Ho An a enıza llsı atta m er a a grıp sa gm ı 
~a~fak olmuşlar ve Kahire 9 (A.AJ - •El Ehr.ımıı ga. caktır. İngUterenln Mihver devlat Londra 9 (A.AJ - Londrada bulu.. Nevyork 9 (A.A.) - Stefnni njan _ 
ndirerek İngiliz bayratını zetasinin ~Aına göre, Mı.sır htlkfı. lerine kal'fı harbe deYam nan Bolanda. denil nmumi tnrargft.hı sından: 

Bu eivarlarda bir İngiliz me~ i&kenderiyenin oombardunaruru istlhfaf edilemez. Zira vaziyeti İspan;,a barb harekAtı e,nasında bir Holan. Amerikanm garbinde sekiz devlette 
buhıDduiu. bilinı:roa- hal7a n..,irıde tidd.etle protesio et.. ve Ttirklyt! Ue aktedllen aula.imalarta da deniKltiBtnUl battıRını bilcll.ımek. oda derecede bic ırip aaııuu Aü&'iıll 

Amerika harbe 
girerse Japonya 

ne yapacak? 
Tokyo, 9 (AA.) - Japon ha

riciye nazın Matsuoakanın yabancı 
gazeteler muhnbirlcrine bugün yap
mış olduğu beyanat büyük bir ald
ka uyandırmıştır • 

Matsuoka demiştir ki: 
- İt~al ettiğimiz birçok ~eyl:-r 

için garbe teşekkür etıneli:riz. Fakat 
bazı hnsis fikirler ithal ettiğimize de 
teessüf etmeliyiz. Mernleketimizde, 
garbin fütuhat fikirlerine a§ık bir 
zümre vardır. Fakat bu zihniyetle 
efkan umumiyenin daha C"iddi ve 
mes'ul unsurları mücadele etmek
tedir. 

Fütuhat fikirleri mernleketimizde 
galib gelirse şarki Asyada yeni bir 
nizarn kurmak iç.i!l Japonyanın sar
fettiği gayretierin boşa çıkacağını 
şimdiden söylemek miimkündür. 

Matsuolcanın gazetecilerle g~rü~ 
mesi 90 dakika kndar sürmüştür. 

Beyanatında Berlin oaktı ınuci
binee Japonyanm Mihvere lcar~ı 
diirüstlüğüne i"aret edf"n Mntsuoka 
Japonyanın Avrupa harbi haricinde 
kalacağını v~ Amerika il~ bir itilaf 
zemini bulunacağını ümid ettiğini 
söylemiştir. 1\latsuoka So\"}'etler 
Birliği ile olan münascb~tlerden uz
laşıcı bir tarzda bahsetmiş ve Ja
ponyanın Cine karfı takib etmekte 
olduğu siyasetin değişmiyeeeğini 
bildirmiştir. 

Amerika, Avrupa fıarbine bnt
tıiZı takdirde Berlin pıtktının nasıl 
tatbik ,.dileeeği yolı.:ndaki bir suale 
kanıı da Ma•suokıs şu eevabı ver
miştir: 

- Bu nı,.>i~leyi paktın uçuncü 
madd~ırri :nwiv··~ind,.n t~tlcik etmek 
lazımdır. Haıiisenin üçün~ü madde
nin şumiili.ine ı;ririp S?irmedi~ni tet
kik ,.tm,.k i.izrre oakt• ilan eden 
devl,.tl~rin toplıın'l'IMt i~ab ~decek
tir. Rnvl,. bir ihtimalb vukubulmı
vaca2ını iimid e~erim. 

Fransan1n yeni 
Suriye Komiseri 
Vichy, 9 (AA.) - Havas ajan

si bildiriyor: 
General Henri Dentz, ~ark ordu

ları başkumandam vazife ve sala
hiyetlerini de haiz olmnk üzere 
Fransanın Suriye ve Lübnan fevka-



r Ilaberieri 
Askerlerimize 200' Fi t mürakabe komisyonu dün dört 45 metre irtifada 
bin parçadan fazla .h . " . d. paraşüt kulesi 23 ikincileşrio tarihli 

bilmecemizde kazanani hediye top!andı 1 ,, ar suçlusunu adliyeye ver 1 yapılacak 
Edebiyat Fakültesi talebe•i 
ha•ılatı bu i1e sariedilmek 
üzere zengin programlı bir 

edebi müf~re hazırlıyor 

Mürakabe teşkilalına alınacak yeni memur
larla esnafın mürakabesi daha sıkı bir ' 

şekilde yapılacak, imtihanlara başlandı 

latanbul Vilayeti dahilinde 23 İltincite.şrin tarihli bilmecemiz. 1 ci Erinç soJtt:k 26 numara~ 
i1liyen nakil va•ıtalanna yapı- de kazananlan aşatıya yazıyoruz. ls.. Güngören, Istanbul Kuınt 
1 k 10 1 k H K tanbulda. buluııa.n ~uıyuC'u.:.arımum okulu true!:esinden 685 
aca par1~ r "h avMa ~~nı- Puutesı, Perşembe ~iinlrıri öğleden Salih. 

mu zammı ayı a.ı ec ute 10nra hediyelerini bizzat Idarehane - Kokulu sabun 

Hududlarıınuda betliyen kahraman 
askerlerimize kış hediyesi ba.zırlanm.a
sı Jıususundaki çallŞDlalara hararetle 
devam olunmaktadır. 

Şimdiye tadar, İstanbul Halkevle
~rinde 200 bin parçaya yakın ~a toP
lanmış ve bunlar makbuz mukabilin
de Kızılaya te.c;Iım olunmuştur. Kızı
lay askeri makamlarla temaslarda 
bulunarak, toplanan eşyayı peyder -
pey lüzumlu yerlere sevketmektedlr. 

Şehrimizdeki kız okullannda da as -
kerlere kış hediyesi hazırlanması hu
su.~nda gayretle çal:şılmaktadır. 0-
kullarda mühlm miktaı·da cldıven, 

gömlek ve çorap yapılmakta. Kızılaya 

teslım olunmaktadır. Askerlerden b:ış 

ka sübaylar iÇin de Halkevlerine ve 
Kızılaya kapatı torbalar içinde hedı.. 

yeler teslim olunmaktadır. 

Dı~er taraftan, Edebiyat Fakülte
si tnlebeleri, hasılatı tamamen asker
lerimize kış hediyesl alınması iŞine 

tahsis olunmak üzere zeng,:ı bir mü_ 
samere yapmağa karar vermişlerdır. 

Marmara sinemasmda verılecek olan 
bu müsamerede talebeler tarafından 
Divan Edebiyatından ve Tanzi~attan 
bu::;üne kndo.r olan şatrlerin eserlerin_ 
den parçalar okunacaktır. 

Buncbn .sonra Şinasınin Şair ev -
lenmcsı komedisile Namık Kemalin 
Vatan ve Silistire adlı piy~ınin üçün
cü perdesi temsil edllecektir. 

Bu eserler Türk tiyatro edebiyatı _ 
nın ilk örnekleri olarak Mahmud Mo_ 
ralı tarafından sahneye konulacak
tır. 

Yeni memurluldarıı talih 
Fiat mürakabe komisyonu, dün 

öğleden sonra Mınt.ıka Ticaret Mü
dürü Avni Sakm~nın reisliğinde top
lanarak, komisyonun ihtikilra karşı 
yapmakta olduğu genis kontrol et
ıaftnda müzakerelerde bulunmuş ve 
bu meyanda dört ihtikar suçlusunu 
müddeiumuıniliğe vermiştir. 

Bunlar, perakende kilğıd sat~ın
da toptancılardan aldıkları kağıdia
n yüzde elli kfırla satan Alber Muti 
ile Haçik Sürenyan, komple ele-.k
trik fenerlerini 75 kurota satan Bed
ri, Haçapulo pasajında makara ihti
Hm yapmaktan -uçlu tuhafi}:eci 
Stawodur. 

Suçlular evrakları ile birlikte 
müddeiumumiliğe tevdi edilmişler-

olmılar kayıdlannı ,aptırıyorlar 
dir. Komisyon, bundan başka muh
telif müessese1erin almakta olduk
lan ba:z1 maddelerin de fiatlarını tes
bit etmi§tir. • 

Fiat mürakabesinin geniş bir eu
rette yapılmasını temin maksadile 
komisyona o\lınncak mı:murların im
tihanlarına dün Istanbul erkek lise
ainde ba§lanılmıştır. Simdiye kadar 
müraeaat edenlerin sayıst 1 00 ki~i
ye yaland'ır. İmtihan sualleri Anka
radan gönderilmektedir. 

Komisyon kadrosuna alınaca'k 
memurların i!•ihakile kontrol i~!eri
nin daha süratli olaca._'l ve piyasada 
ihtikar hadiselerinin tamamen takib 
edilerek önüne geçileceği ümid edil
mektedir. 

. mizden abn•••n lhımda. 'l'qra oku.. ıı> ,_ 
Istanbul vilAyet bududları dahilln-~ hediyeleri posta De ıuı.. (Son Posta ııatıra .,ıo 

de işiiyen vapur, tramvay ve banliyö nıaenne ~öndeıriUr. İstanbul Davudpa§a orta ok ııı. P 
trenlerinin bilet ücretlerine Cl O) para Bir büyük Me.roken batıra le besinden 128 numarolı . :E:ı~t,'. 
Hava Kurumu aidatı zammedilmesi • tanbul Galatasaray lisesı 

hakkında Şehir Meclisi tarafından ve_ -t ... _ bul in··dneftken
1
. -~• f 

3 
.. den 730 numaralı Recai, .. ,. 

~-ı: on ız i.'lı.;.;u sını ..n Bey..voıu kız orta okul sınıf ""ııı 
rtıen tarar bir kanun ldyihasile Bü - talebesınden Fehamet Uğur. b ."&'d M ]Ahat Ak jstsJlb 
yük Millet Meclisinin tasvtbine arzo- B• ş· l lb'' _ esın en e u er, dtll 
ıunm~tur. Bu lA.ytruı. önümüzdeki . ır tr ey a umu Terakki lisesi sınıf 3 tıııebesftl 

Nı.şantruJı kız ortaokulu 6 ncı sınıf lfık ö d 
hafta içinde Büyük Millet Meclisin- 402 de N ezabat zen er. tf" 
de müzakere olunacaktır. Bu husus- M h ' . Yuvarlak dünya kaletl' 
takl kanun çıktıktan sonrn, tren, va_ u tıra defterı (Son Posta ba.tıraıı> • , 

<Son Posta hatıralı) ıf o-'' 
pur ve traınvay ücretlerine derhal Samsun orta okul sınıf 2-C de 1453 İstanbul Bo~aziçi lisesi sın 4 
on para zam yapılacaktır. Bu zam 694 Bülen<l, İstanbul ErenkÖY 

numaralı Beyhan Korkmaz, Edirne iS 
neticesinde Hava Kurumuna senede Gazi okulu sınıf 5 de 184 numaralı ilkokul sınır 4 de 182 Tnınrd k 
250 bin liralık bir vnridat temin olu - Nihad ÖCal, Antalya Ziraat Bankası İstanbul Galata Lüleci hetı e 
nacnfı tahmin edilmektedir. muhasebecisi Hi\di Tuna kızı Mazlü_ met Apar. No. 3 de Leyll\ 
Diğer taraftan Havn Kurumu İs - me Tuna. Boya kaleıni ~4 

tanbulda yapılacuk pal"aşüt kulesi ha Mürekkebli kalem Orhangazi Merkez ilkokul 5 ı. 
zırhklnnna devam etmektedir. Taksim (Son Posta hatırab) 29 numaralı Seylettin oülıJle 4}~ 
stadyorn snhnsında yapllması muva_ İstanbul Maçka 22 inci ilkokul sınıf tahya Gazi Kemal ilkokul sınıf~~ 
fık görülen bir parnşüt kıtlesinin ye_ 4 de Garhan Çelebican, İstanbul er- 145 NecaU Bubik, İstanbul_-...,;. 
ri şehireilik mütehassısı Prost tııra - kek lisesi talebesinden 206 numaralı talebesinden 826 numaralı N' 
'fmdan te.5bit olunacaktır. Parnşüt Atii Uygur, İstanbul 44 i.ıncü ilkokul Albüm 
kulesi için, 50 bin lira sar!edllecek ve 3-A da 212 Ergun, İstanbul Yenikapı <Son Posta hatı.rald f,l• ,. 
bu paranın mühim bir kısmı nakil va- erkek orta okul sınıf 2 ta)ebe.sinden Gebze ilkokulu sınıf 5 de _.:_cl 

.sıtaıanna yapılaenk on para zam - Halil Yalçıner. Zonguldak belediye muhns~· 
dan temin olunacaktır. Pııraşüt kule_ Kurtun dolma kalem Fikret Oral, Kırıkkale ilkO~"" 
Bi 45 metre yükseklikte olacak ve ge- <Son Posta hatıralı> sin"den 673 Nnzan. 
lecek ay içinde inşaata başlanacak - İstanbul 56 ıncı ilkokul sınıf 3-A 
tır. talebesinden Hüseyin Erdem, İstanbul Ayna 

Mekteblerdeki yoksul 
çocuklara yapılan 

yardım 

Çapa itız Orta okulu sınıf ı de 64 Ne- <Son Posta hatıral•> &9 
bahat, İstanbul Maçka 22 lnci llkokul İstanbul Türbe Babıfüi cııdd,j, 
sınıf 5 talebesinden Çulpan, İ.st.nnbul fu herberi Mehmed oglu Yıl~ 
Kabataş lisesi tnlebelerinden Halük. tanbul Aksaray ordu cadd 

Dit fırçası Ömer apartımanı birinci tatti 
(Son Posta hatırah) Solmaz. 

Tokat orta okul sınıf 2-B de 325 Kitab Jll 

Çocuk düşürten 
doktor~ar1 tesbit 

için faaliyete geçi'di 

------------------------------------ Y okaul Çocukları Koruma C e- numaralı Elyazar Şiringül, Diyarbakır Zonguldak Evknf apartlJllll ~ 

Bır gazetede, bazı doktoı'ların gay_ 
ritıbbi ve gayrikanuni şekilde çocuk 
dü.şürülmeslne va.c;ıta oldukları ileırl 

sürülmüş, müddeiumumilik bunu bir 
ihbar telakki ederek, tahkikata baş_ 
lamışt.ır. Adliye hAdise etrafında icab 
eden telkikieri yapmı.ş ve Işi polise ha 
vale etmiŞUr. Zabıta, 'bu §ekilde dok
torlar olup olmadı~nı tesbit •Çin, i _ 
cab eden tedbirleri almıştır. Yakala_ 
nanlar olursa, derhal adliyeye nri -
leceklerdir. 

Zabıta, evvelki gün ve dün Bey
o~lundn iki gizli fuhuş yuvasını daha 
me)dana çıkarmata muvaffak ol -
muştur. 

B•ınlar, Kurtuluşta Bozkurd cad _ 
des nde 170 sayılı evle, Beyoğlunda 
Saksı sokajı;ındı:ı 22 numaralı Harik-. 
J,~ ayn ald apartmandır. 

Sahibieri bugün adliyeye teslim e
dilP~eklerdir. 

Manilatura t~ccar·arl Hava 
Kuru!lluraa 1 00 b:n lira'1k 

yard1mda bulundular 
Şehrimizde muht~lif ticaret erba

bının Hava Kurumuna ttrllerrüleri 
güç ııeçtikçe çoğalmaktadır. Son 
15-20 gün içinde yalnı7. manifatu
racılarla bir Kısım tuhafiyecilerin 
Kunıma yaptıkları teberrü yekunu 
1 00 bin lintyı bulmu~tur. 

Manifaturacılardan sonra, hırda
vatçı, zücaciyeci ve tuhafiye tüccar
lan da Kuruma teberrüde bulunmak 
üzere dünden itibaren faaliyete geç
mişler ve aralannda birer komite 
seçrnielerdir. Son iki giin içinde Ha
va Kurumuna teberrüde bulunan 
manifahıracıların isimlerile teberrü 
ettikleri miktar şudur: 

İaak Roditi ve Mois Kohen 2000, 
Leon Fintz 1500, Karabet K. Pa
nunk ve oğlu 1210, Mıgırdıç Dani
el Tahta Burunvan kar~ler 1250, 
Samuel Sisa 750, Said Gözüm S. 
Naser 5()0, Muhtar ve Selmıtn Ye
nal 500, Kazım Nanıi E.Tdölen 500. 
Fahri Gümni mahdumlnn ~75, 
Mustafa Bilal ~00, Aleksandr Pirli~ 
oğlu 150, Salih Tokatlı 125, Mus

.. B.ulgaristnndan memlekettıni • - tafa Ataoğlu 1 00. Mo iz Ann n 1 00, 
ze muhım miktarda madeni kırtasi- F . N H 1 r· 50 L··tf.k E 'd . ' eyzı asır a e ı , u ı cı -

1 4 yaşındaki ortamekteb 
mezunu hizmetçi kız 

70 l:ra çalmiŞ 

miyeti bir •enede lakir ilkokul orta okul :51nıf 1-E de 812 Necmettin l förcüsü Osman oğlu Sababll 
talebe•ine 72775 liralık Caymaz, Istanbul Kadıköy kız .orta tan, inegöl Uzun .sokak 16 

d md b l d okulu talebesinden Ferthan Tekın. Hüseyin Bnydo~an, Tarsus ort' ":.J 
yar ı a a un u Dit macunu sınır 3-B de 453 nurnarall 
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, 

.Yoksul Çocukları Koruma Cemiye_ Sarıkamış orta okul sınır 1-A da Helvacı, Diyarbakır Süle)'lll~ 
ti ... dün c. H. PartLsi İsh·nbul mer _ 291 Özdemir Oöknydın, Ankara Cebe- sokak 28 numa.rndn znri!e 1 4 yaşında, Harniyet isminde or- wa 

tııme.kteb mezun•ı bir lcız, hırsızlık kez binasında cemiyet reisi, Edebiyat 
suçundan adliyeye verilmittir. Kü- Fakültesi dekanı H!lmid Or..gunsu'nun 
çük Hamiyetİn macerası, belki ale- reisli~nde Maarır MUdbrü Tevfik 
Iade bir polis vak'asından ibarettir, Kut'un da Iştirakile bir toplantı yap- H!.~~~~~adal 1 
fakat o nisbette hazindir: mıştır. 

C ı ve itiyadlan üze bir kız olan Hamiyet, orta Cemiyet bu toplantısınd:ı. şimı!iye 
taJuııilini yaptıktan sonra, zanıret kadar gösterilen faaliyetın biliinço _ miştir. 

bu tarzda teşekkül et-

dotayısile okumaya devam edeme- sunu tetkik ve tasvib et.rn~tir. 
miş ve iyi bir nilenin yananda hiz- Mevcud raporlardan alınan ııetice_ 
metçiliği kabul etmi tir. Burası Ar- ıere göre, yardıma muhtaç 13807 90-
navudköyünde emekli ve maruf bir 
generalin evidir. Fakat, kücük kız 
bilahare şevtann uymu" ol~cak ki, 
bu evde işlediği bir hırsızlıktan do
layı adliyeye verilmiştir. Iddiaya na
zaran, bir akşam 2eneral ceketini 
bir sandalya üzerine bıraktıktan 
eonra yntmağa ~;hniş; Ham:yı"t te 
bu fırsattan ;.ıifade ederek, cı"ketin 
cebindeki 70 lira paravı r.almıştır. 

cuktan 10442 sine cemiyet muhtelif 
şekilde yard~arda buluOJDak sure -
tüe 72775 lira 75 kuruş para sarfet _ 
miştir. 

Bu çocuklardan bir kısmı cemiyet 
hesabına Prevantoryoma yatırılmış, 
bir kısmı da çocuk kamplarına 5ön _ 
dt>rilmiş, bir kl.smına da mekteb mas
raflarile elbise ve yiyecek temin edil
miştir. 

* Cihan Harbi esnasında, Türkiye
nin dahili piyasasındaki perişanlığı 

yakındah tanımış olanlar bilirler ki 
bu, çok acıklı bir ~eydi. Bugün, te
tikte clunnak mccbıırivı.-ti ile bir ta-
kım mühim ve csaelı tedbirler al
makta olmamıza rağmen, harb için
de değiliz. KaCamızdn yirmi scnP. 
evvele aid tecrübeler vaşıyor ve e
limizde de yirmi senelik yeni tecrü
beler, bilgiler ve hu müddet zarfında 
yaratmış olduğumuz yeni milli kud
retler var. Bu tecrühı"ler-. bilgileri" 
ve kuvvetiere İ$linaden. ne kadar 
süreceği belli olmıvan bugünkü ba-

KlZil RAK 
"SALOME, 

Türkçe sözlü ve türltçe ~ 
mm ,,;,ıj 

Bestekir ve müzik rer-

" ARTAKl cAN'' 
MOZEYYEN SENAR·ı• 
İşitilmeıniş şarkılıtın büyii~ 
ter takmunın iştirakHe 

Sinemas ın dil 

Bilahare hadiı~e anlnşılmıs, Ha
miyet zabıtacn nlınan ifadesinde, 
böyle bir suçla hic::bir alakası olrr.a
dığını sövlemi~tir. Kücük kızın hır
sız olun olmadı(:, nıüddeiumumilik
ce vaoılacak t:ıhl-i\at ı~onunda an
laoıılacaktır. Tahkikat. gnvri mevkuf 

Vali bu akşam 
Ankaraya gidiyor direyi en hafif :ı:ararlarla atlatmak •---------~ 

olnrnk dt-,•am t-tmt"kt,.(Hr. 

üzere, daha toplu çalı n•amızn ve 
cok daha iyi neticeler almamıza im
kan olduğu muhıı.kkaktır. Her sey-

yeci'ıge aid muhtelıf e-»'a, teneke, O- • • 
yuncak, elektrik malzemesi fotoğraf ynn 25. Alı Rıza Canbulat Z,, Dik- 5 yaıında bir cocuk yanarak 
camı vc.;aire gelmiştir. ' ran Cüberyan 15, Şahert Taranto öldü 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar, bu akşam Ankaraya gide
cektir. Lutfi Kırdar, Ankarada bir 
kaç gün lcalnrnk, Veknl,..tlcrle. vila-
yet ve belediyeyi aliikndar eden i~
ler etrafında temaslarda huluna
cakhr. Vali, lJJksilerin b:r giin tek, 
bir gÜn çift çalıştırılması hakkında 
verilen karar ehnfmda, toförlf'rin 
yaptıkları şikayetleri de Dahiliye 
Vekaletine ftr7edecektir. 

den evvel, mC"saimizi muayyen bir 
'listemin çerçevesi içine sokmak v~ 

bugün baska, yarın başka bir usul 
ile çalışmaktan tevakki etmek yo

lundan gidt"rs,.k h"T sevi t~n:ı:im e
debiliriz. Yüksek niyet li. temiz yii
rt"ldi hükiJm,.timi:rin. bu IOPVZUU bh 
de si!ltl"m~ bağladığı uman, en iyi 
n~ticele.r alınnmasına imkan yoktur. 
Yalen ihtiyarımız mt"mleketin bün
vesine uvızun r-lnn bir sistemden 
;bardtir. Bunu bulduğumuz Ş!iin . 

her me .. ele kı"ndili<!inden halledilir. 

VATAN -~i 
FEDA•., 

fılmi muvaffakiyetlt 
devnm ediyor. 8 Birkaç gün evvel, Şı.şhnne yoku- 1 O. Beykozdn, Hüseyin Isminde 5 y-ışın_ 

~unda Cafer isminde birinin ayakla- k d Id • b • da bir çocuk, evde oynarken, man _ 
lar.nın kesilmcsüe neticelenen bir s:r a ına yı ırım ısa et ettı gala düşmüş ve vücudilnün muhte -
tramvay kazası olmuştu. HfıdisedEl Bakırköyüne tft.bi, Çayırdere kö. - lif yerlerinden ya.nmıştır. 
mes'ul olduklan iddia edilen vat.ınan yünden Mehmed Yılmazın 25 yaş!a- Dethal, ŞiŞli Etfal hastanesiıle kaL 
H{ımid ile .şofor Enver dün adliyeye rıodaki karısı Fntma. Yılmaz, dün O- <lırılan çocuk kurta.rılamJyaraic öl _ 
Terı1mi.şlerse de, sorguya çekildikten dun «esmek üzere bu köye Iki kilo _ müştür. 
80nra ~erbest bırakılmışlardır. metre mesa.fedeki ormnnl~a gitml.ş-

Re§ad Mimaroğlu döndü 
AK 1 T 

Giresun valisi Bay Muhtar Akmanın • Üsküd'lrda Mebmedpa.şa nınhaL . 
lesi nde, maliye memuru H~an Ya_ tir. 
mana ald üç katlı ahşab evin birinci Bir müddet sonra, kesti~i oduntarla 
katından evvelki gün yangın çık:ını.ş köye dönmektc olan Fatma Yılmaz, 
ve alt katın tamamen yanmasile ne- yolda mütbi..'i bir sa{;anağa tutulmuş, 
ticelenmiştir. Yangına, kiracı Hani- iltica ett~i bir atacm altında yağmu
fenin yakt~ı mangalın sebeb oldu~u run geçmesini beklerken, yıldırım i-
anlaşılmıştır. sabetUe ölmüştür. 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş kerimesi Bayan Vnsfiye Akman ile 
olan, Parti müfettişi İzmir meb'usu Maraş meb'usu merhum bay Mlt.at 
Reşad Mimaro@u, dün sabah şehri- Alarnın oğlu Bay Neriman Alarnın 
mize dönmüştür. Parti müfettişi An- akidleri dün Beyoğlu dnirei belediye _ 
karada, Partiyi alfıkadar işler etra _ sinde İstanbul Valisi Bay Lütfi Kır _ 
fında aH\kadnrlara iznhat vermiş ve dar, İdarei Örfive Kumnndanı Korge
yeni direktifler almıştır. neral Ali Rıza Artunkal. Polis Müdü

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki· 
rü Muzaffer Akalin. vllflyet polis er_ 
kanı ve yüzlerce aile dostunun huzu
rile icra edilm· tir. Tnrafeyne c;aadet_ 
ler temenni ederiz. 

TEŞEKKÜR 

dlu/.illı'n cJ1i,.'i)en 

Bir gcmç k1z c .. d de 
ortasında ö~U olarak 

bu'u 1du 
Evvelki gece. Şehreminındt Saray

meydanı caddesinde, genç. bir kızın 

Çocu~un do~umuna mCıni büyük iblr ölü olarak )·attıtı görülerek, keyfi -
urla çocnğa yapışık diğer bir uru ve yet zabıtnya badirllmiştir. 

rı' Bu akşamdan itibare ' 

Münhasıran 

s Um sıl 
TAJisiıd 

sfnema1anDıj.a: 

YUNAN .. IT AL Y ~" 
HARBi E 

aitti lla11"b manzaraı:ırı: 

Yunanistanda seferbefÜ~ ' 
na lk zaferleri tes'id "_...tl 
Ordu, MeçlıuJ Askerin JJ)P"_.ıı 
nünde • U.-ıy l\leta~ 
nutak ediYor. _ Yunan 
k.raliçesi önunde re nıi 
İngiliz zabitlerinln 
muvas:ılatı _ Yutıan~taJI IV 

başına _ 1...afere dol' 
dört buçuk aylık çocuğu hayatıma zi- Gelen memurlar, cesedin Şehremi _ 
yan vermeden ameliyntımı yap:ın ninde, İbrahimçavuş mahallesinde, 

G~lhane hastanesi ~rof~rü Bay Dr Çiçekli'bostan .soka~mda 9 numaralı .,!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
Alı E~ada ve yattı~ım müddetçe ra- evde oturtın ıs yaşında zehra ndın- ... 

- Hasan bey bizim Ço
euk her aklının ermediği
~ Kelır bana sora: .. 

.. . Geçen gün e ne ge _ 
""'· }ip •• 

Elmanın neden kır_ 
mızı renkli olduAunu sor
du . Fakat ben bunun 
cevabını veremedim. 

Hasan bey - Bundan 
kolay ne var? Fiatmdan 
utandıp için diyeınedin 

mi? 

hat.sızlığıma yüksek aH\kn ,gösteren ' . 
doktorlardan AHI.eddin ve Man.sura, da bir kıza aıd oldu~unu tesbit et _ 
başebe Bayan Hruıenc, he.."n§irc :Mü mişlerdir. 
ye.sser, hastabakıcı Güldem ve Ayşe_ Zehrnmn cesedi, belediye doktoru 
ye saygılarımla teşekkürlerimi arze- tara~an muayene edilmi~, ölilmü 
derim. şüpheli ~rilld~ünden h!idiseden ad_ 

Tetmen Bayreddin Selen eti ke. ~ 
man maaallimi Snim Biianb'e 
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Harb zamanlaranda 

1 Haditel er 

s ve ay 
... 

Yazan : Hasan Ali Ediz 

ar1 
lavanta satış• 

artarm1ş 

~r·eı;en yaztmızda Balkanlarm zi- tazaman artırmaktadır. Nitek.im giliz - Fransız sermayeaile i~lenil -
)''lı lnahaullerinden ve köy iktısadi- 19 34 yılında 147 bin ton demir ih- meldedir. 
cı. .rı dan bahsetmi§tik. Bu yazrmız- raç ediJeliii halde bu mikdar 1 ') 3 7 Yunanistanda antimuan ma de -
~~ıae Balkanların tabii servet kay- yılında 338 bin tona kadar yüksel- nine Epir mınlakasında :rastlannıak-
~ıından bahsedeceğiz. mittir. Yunuietanın ihraç ettiği ham tadır. 

ı_ll ~ltan1ar, tabii servet kaynak - demirin % SO sini Almanya çek - Balkanların batLca tabii servet 
~ alcumncfan fev.kaliide zengin J mdttedir. Buna kal'fılık da Yuna.,.- ltaynakla:rından biri de holuittir. 
ıii tabiat parçasıdır. Balkanların ta- ~ nistan mamul demir ithalAtının % Yugoslavyada. iyi evsafı haiz 
lij •ervet kaynaklan, henüz layı - 63 nü Almanyadan yapmkatadır. bolı:ıit madenine, bilhassa Adriva • 
~ t:tkik ve znhire ihraç edilme- YUgoslavya bakır madeni cihe - tik eahiJierinde rastianmaktadır: Yu 
liııd eıı halde, bugünkü vaziyetle - 1 tinden fevkalade zengindir. Bu ea- goslavyadaki boksit madeni, takri
haiQ e ~le, gene hatırı sayılacak bir ha da Yugoahvyıı, Avrupada, Sov- bi olarak 1 00 milyon tondur. J 9 3 7 

B edır. ! yetler Birli;tinden sonra ikinc:i g•l yılındaki bok!it istihsalütı 358 bin 
tıı··alkan memleketleri içinde ta mektedir. Fakat istihııal tekniği ip- ton; 1938 yılında, 410 bin tondu. 

ytı &afta geJen Yugoslavvndır. tdiai olduğu için, ~lde edilen bakır Yugos1avvada elde edilen alomin _ 
Iii Ugoslavyada zengin kuk kömü- mikda~. memleketin lllbii 7encin - vomun büyük bir kııımı Almanyaya 
-ltı llladeniNi mevcuddur Toprağın l;fine nazaran ç~k mahduddur. ihraç edilmektedir. 
~~dn giz}j bulunan taş kömüıü ih- Meml.-ketin ,.., zent:in bakır ma· Yunanistanda b"ksit madenine H b l d b • d 

.. tının ikd 45 ·ı d 1 · M k "" B · b'-''- k d ar zaman arın n u,.ran e -!<th • m arı mı yon ton e-n e-n orov• ayn onovına ve rTKaç mınta a n rastlanmaktadır. . l . d lA •• 
\:i ~rı edilmektedir. 19 36 }-ılında- Bor mıntakale:ı:ıcbdır. Ror mı..,tn - Yunan baksitleri evsaf itibarile çok vır ennfiye avantn veBguzel ~~kul.n
lh.. oınür istih5ali 4S 1 bin l?nu bul- kasında bakınn ~tih~li bir Fıansız yüksektir Her hususta k J) ı 1 nn sar atı artar... u, teı::rube ıle 
~'lŞtu ~ .. • · • • ·u anı n:o.a- sabit olmu~turl.. V · 'rkdine verilmi•tir. Bu mıntaka , ga musaıddırler .. Yunanıstanda top-
iltti Ugoslavyadııki Linvit kömürü daki bakır maneni ton ba~na "-: 6 rak altında gizli bulunan bolesiller Bunlan söyliyen, dünyanın en 
)ıJ/~tı ~ milyar tonn yakındır 1 q 38 1 ni~betinde bakın: % 2 nisbetinde 5 ()ı milyon ton farzedilmekte,J' ' meşhur lavantacısı olan bir Fransız
S,32tkı linyit kömürü istihsnli altını: % 10-30 nisbetinde ı:·ümü~ 1935 yılında Yunanistıındaki bok~ dır. Bu adam pek me{'hur bir firma-

ı. .. 000 tonu bulmuştu. ihtiva etm .. ktedir. sit istihsaHitı 1 O bin ton iki" n, bu ya ~ahib bulunmaktadır. Müessese-
'y\ı;orür bakımından Bulga1istan Bulgarisıanda b8 'ktr mahduddur. mikdar 1938 senesinde 150 bin to- sinin şubeleri, aianf.m dünyanm he:r 
lqjd 

0
b.avyaya nazaran daha mü - Istatistiklerde göriilen rakamlar, na kadar yük,elmi,tir. lstihsal tek- tarafına yayılmıştır ... 

&111 ~r vaziyette b·:lunmaktadır. münhasıran tecriihe mahivt-tindeki niğini bira7 daha iyileştirrnek sme - Harhden evvel müessesesi dün
l<ıoi!tarı~tandaki tnş kömürii ihtivatı araştırmalan ifnde eder. Bulgaris - tile Yunanistandaki boksit ioıtihsa - yanın her tarafı ile sıkı ve daimi t~ 
!tcıir. '91von _ton tah;ni.n ~dil~!'!~ .: tandaki ba1~ır arastırma isi, kııımen latını s,..nede 1 milyon tona çıkar - ma~ta idi. Günde birkaç defa: San
ilıti}. ulgnnstandakı lınyıt korouru Bulgar hükumeti tarafından hı - mak kabildir. Bu takdirde Yunan tiago, Honkong, Ümdiburnn, Bue
~~'dıtı a~ da 4 milyar ton tahmin e - men de bir Fransız. şirketi t~rafın _ boksit i"tih .. alatı diinYa i"tih~alatı - nos Ayres, Hindistan, Malezya, 
~~; .. tedir. Bulgaristandn !.:ömür dan yapılmalttadır. nın ~ 25-30 unııı ba)iğ olabilir. Moğolistan ile telgrnf muhaberesi 
lltıil~:: Yatanlan paranın -mikdan KlJI'!Wl i~tihsali bakımından Yu _ Yunanistandaki hoksit madenle- yapardı. 

h levadır. -' -" d b' · ·ı·w· · ı ri kısmen Yunnnlıl<lrın, kısmen de Müess-·esı'nı'n merkez.ı' Fra"'•"nın 1 ou]g8 • d 19 ~ 7 1 d gomavya, ."'\vrupn tı ırıncı ıgı ı~ga 1 ......, ,....,. 

t:'3ı ooo!tan 8
•• • k- .. _vı.ıl 1S ~mektedir. Yugosla vvarlaki kur .. un AJmnn ve ını.;Ji?lerin elind.-dir. en giiı:el mıntnkalarındnn biri olan 

:;'ll t;n t tko.? .~"~~t 
2 4°~?u~~:0 'istihsal işi, umumvietl- ln~iliz ser - Balkıuılarda alt•.,. mahdud mik- Alpes Maritimesde Crassededi:r. 

'~ll n~ omunı . , ,ı .. ,vv ton · · ı· d d,i B d k ' ı. d arda bulunmalet dır 
llırıtra . •~ ed") • . mayesmın e ın e r. ma a ı tı:ur- . .~ .. Grassede muazzam bahçeleri, 
,, sıt eıae ı mı~tır. d . " u 5 k f'f. 5 2 Petrota 1 b t t ) d B ) runan· t d k" - .. h' şun ma enı. rı -r , urııun. o ' w !{e ınce, u un aras ~nna-ı ser eri var ır. urada yetişmelcte 

.. 
0ttur s'5 

alen ~ taş yomu~u ,>« rinko'-'U ihtiva etmrktf'dir. Yu~os - lara ragmen, vukanda saydıgımız olan ciçekler ve hususil· güller dün-
..,~- · u ev.oıyet unanı .. tno:ırra 1 d ı. • b .. · B lk 1 ı. tl · d h' ,_. · • 
~."l}'jj0 • k' f .. • f• ,_, avya a ı<\IT<qtn JZ8 t"'!ı ıçm muaz - a ·an me.m eı>e enn en_ IÇ I'Jnn- yanın her tarı:ıfı:ıda pek büvük şöh-

ın ı•a ı uzenne m,.n ı ~ır b' f brik k 1 b 1 d ) b 1 k - b 1 ı. ~ 
).h Ya k d '-' . _ı zam ır e 'l uru mucı ır ıınu • e esas ı ır petro ·aynngı u ma~~: ret kazanmıştır. 
-"lık r>ma tn ır. ı una.nı•tıtn~a B f h 'k rk · 'h 1 mümkiin olamamıştır. M l h kk d 
"'--linyit l:ömürü istih" li 250 bin ~obr·.1 . u . a12"b~nın senke dı ıshtı sab y · r d "k l e!le e n ın n son dereec ~a -
,,"'lı g k d' 1 h 1 d'l Kll ı ıyeh ın ton a ar efilll unanı.s an :ı yu s~: evsafta yanı dikkat malümnt veren bu mü-
._0ltıG..::0eçm~me te ır. 1 a e. 1 en ~ilmektedir. zampara tozu madeni, Bulgaristan-
"~ •u m kd d 1 1 essesenin ııahibini biraz rlinliydim. 

~rııı b 1 arı sene e mı von B 1 · d d '- d • da h•7 bulundu;";ıınu da ~nvdede 
tı) k d y · d k. u garıstan a a •urıun ma en1ı . · • - D 

1 'tk" ma ta ır. unamstan 8 1 dd E k 'f 1 k b 1 ı lim. Burııazdaki tuz mrmlrhalann- ünynnm 7Übdt.:i ... , om" ·· 'h · 40 · ı meveu ur. n esı o ara u un- · · 
l~iı uru ı tıyalı m yon ton d x.. Y h d d d R dan senede ?0-50 hin ton d~niz tu- 41Y~ni lavantalnrdaı• bı'rı'n'ın ~ r tahmin edilmektedil' Yuna- Uı;u ver, u nan u ıı un n, o - . 'h I d- ·ı k . ) - . • 

~
1llrıın L _ ı ı. · .. · k 1 dop dağlarındadır Buradaki kurşun ru ıstı ~a c 1 me t,.dır. Bu ı;tanııta-

~~e
sini elinize alırsınız, eviri,· çevirir -

1, oaş :ca omur mınta ·n arı : . • • d"v b' 1 h d Jd 
ı. ı y · d Fl . .1 cevherı bırknç yüz. bin ton olarak nın ı~er ır mem e S!tn an '"1 a 
'\tı· unnnl3tarı a, · orırııa ı e . . • 7 8 b' t k t I_ı d'J" 

tıy( a d d tahmın edılmektedir. Cevherin için- - ın on ava U7.U e 0 " e ı ır. 

~'r rasın a ır. d •-· le . b . K ·· .. . 'b ·ı f k' 1 B 1 lıgosla d d • :ldenl • eıtı UTfUn n ıs eh: ~ 15-2 '3; cin- om ur ıtı arı e a ır o n n a -
ı..ı hca ola vyka \~ ~U'bml. erk a, ko nisbet i n;, 6-(): bakır nisbeti kftn "'"''Tlleketleri kin surlan ist:h -
'~ıre ra • are~'l uunma -()t,0407d' B d Id ') ... f kt•d b" 

~~ • L uradaki demir madenieri tak tiikn .' tih- ' 1 kır.d ulm? enierin sene- ~-k bı:• enh ener~ınr~ evd·a a e u -
' 0 lllrak 80- 100 mil on to tah- ll' sa u .. et en şimdilik 50 vu ır e emmıyetı var ır. 
'd edilmektedir. Bur~daki demir bin tandur. M denin i!lletilınesi, bir Yugoslavyada sn enM"jisi ihtiyab 
~ e>nirıdc demir cevherinin vasati Ahnan şirketine verilmi~tir. 3,500,000 beygir kuvvetinde ola -
~t ;,arı % 43 dür. Bu halitanın için- Yunanistanda da, bilhas!a gümüş rak hesab edilmektedir. Halen isti -
~dr 3 nisbetinde bakır da mev _ ve altınla kan~k olnrak, bircok yer- fade edilmekte olan su ~nerjisi 250 

1) Ur. lerde lmrJun mader.i vardır. Bu e.ra- bin beygir kuvvetindedir. 1936 yı-
t~ ~ir cevheri :tibarilt! ikinci de- da, Yunarristanın birrok mıntaka - lında Yugoslavyada 616500 kilo -
''d"t~ gelen mıntaka Lüfivedir. Bu- lannda çinko ma?enint: d.e rastlan- vat kudretinde 7QO dekttik ictncı -S ı demir cevherini der-ur muh- maktadır. Yunanı .. tandakı kurşun yonu mevcuddu. Yugol!lavyadaki e
t~,ı: "asati olarak ı;r,. 0 45 dir. y 11 _ madt-ninm cev~rrind~: % 7 kur.- le~trik si~ketleriniıı ıı~rmayesi 670 
1934 \J'ada yıllık demir istihsalfıtı, zun; % 8,5 çınko; % 16 dt-mır mılyon dınarı bulmaktadır. 
lıtıd111 "ılında 180 bin ton: 1938 yı- mevcuddur. Yunanistandnki su enerjisi, 250 
~)Q b-61 O bm ton: 1939 yılında Yugoslavya krom madf"ni dhe - bin beygir kuvvetinde olarak ka -
. y ııı tondur. tinden de fevkaliıde zengindir. Fa- bul edilmektedir. Yunanistan, 1936 
tııı~ U$loalavya demir madeni cihe _ kat bin;ok sehebl•r dolavısile. hom yılında iki Amerikan t'irketile bir 
._~rı oldukça zengin bulunmasına istihıııtla.tı pek mı>h<Iuddur. mukavele aktederek Ahelos şehrin
\tı tn, hurnda i~I.-nen demir mik- Bulgamtantla da krom madeni deki elektrik enerjisinden istifade 
trı~ ilııahcluddur. Yu~oslavyadn de- mevcuddur. haklannı bu şirketlere verrniı~ti. 
t~"ri ~k?~ fab~:knları çok iptidai ve Yunanistanda lo-om mıtdeni, Bul- Bulgaristan dR memleketin t>lek -
;' kı~ afidir. Bu fal-rikaların büvük garistandan daha fazlndır. Yunanis- trikle.,tirilmesi işi kısmen devlet ta-
~ olul'tıı. Krup müesse~eııinin elin - tanda 1937 yılında istihsal ~dilen rafından, kısmrn de hususi serma -
nil, p ~enikte topl.anmaktadır. krom mikdarı 30 bin tonu bul,..,uş- ve1er tarafından basanlmaktndır. 

~•lıı.~Urıstanda demir cevhcri, Yu- hı. Bunun 20 bin tonu AmPrikaya, Devlet bu makoıadı temin için 20-25 
~lr.-:111 • ava ni<~het),., daha azdır. 1 O bin tonu da Almanyayn ihraç e- milyon leva mikdannda bir senna-
lıı ~~~~rı.!<~ ndaki demir madenieri dilmisti. ye yatımıış bulunuyor. 
~'.tt111d~ıvarile Bologovestte bulun- Balkanlarda r.ikel mahduddur. * 
~ iht'ır. Bulr:ar demir cevherleri - Iyi evsa.fı haiz nileel ancak Yuna - Balkanların ba lıca iktısadi hu _ 
d-tı c-,

1
"a •ttilderi saf demir mik - nietand"' ~:Jmekt,.c1il'. Yunani•ta- susiyetleri, bu memleketlerin :uraı 

'l. < 45-65 arasında tahnvvül e- nın b;ı .. lıra tıtkd madenieri Atalanto bir mahiyet taşımalandır. Yugoslav-
~•ın . mıntakasında bulunmaktadır. Yu - ya, kısmen iııtisna edilirse, Bulga -
~ ~~stanrJa en miihim dt-mir nanistanda. toprak içinde sdzli bu - (Denmt 1 nci sayfada) 
~dil~j <J ~torifos adastndadır. Bu - kınan nikt-1 cevherinin mikdan, tak
~~~ p ~mır madt-ni. Makedonya - n"b; ... l,.rak 500 bin ton tahmin edi)
~ lttj bele-po:ıe~de dt- demir cev - m,.l-t .. dir. 19 3 7 yılında Yunanistan

siniz, beğenirsiniz Vf' masanın üze -
ri ne yeniden koyarak: 

-Ne güzel §eVI .. 

Deyip geçcrsiniz ... 

Elinize alıp bırakhğınız bu mını
mini, şık şi~nin acaba ney; ifade et
tiğini biliyor musunuz? .. 

$işe-nin imalindeka mesaiyj bir ta
rafa bırakalım ... Si eye ve ihtiva 
eylemekte olduğu Hivantaya cazib, 
rekliuna elveri~li bir isim koymak, 
için günlerce, baz.ı kere hıııftalarca 
İncil, T evrnt, eski şairlerin eserleri, 
eski tarih kitabları Ve!laire karı§tın
lır ... 

• Bir Javanta sisesinin ihtiva ettiği 
lavantanın bedeli il~ işsiz bir ailenin 
bir aylık bütçesi tanzim edilir •.. 

Bu lavantava bir cıkoku», bir 
ccterldbn diyenler vardır. 

Fakat Öunıın en hakiki ismi ne la
vanta, ne koku ve ne de terkibdir ... 

O. «dünyanın tam zübde&dir .. n 
crDünyanın zü~esi-> tabirine 

hay:ret edecek!liniz belki... Fakat, 
bu veTinde kullanılmıştır. 

Bu lavantnvı vücude getirmek ne 
demektir bilivor mu unuz? 

Dünyanın her tarı.ıfında, her ik
liminde, beyaz. sarı, siyah insanlar 
günll'rc~ ui'!ra!!ırlar, günlere.- didi -
nirler ... A!l}'anın büyük şehirlerinde 
~lerek mesafe kateden ionl: adlı 
kavıklardan hıtunuz da, büyük şi -
lenler. güzel yolcu vapurları hen bu 
kokulann ,. .. a!llımnı teskil edecek 
olan maddi'leri ta!lırlar. ~ ll'ıet ~!u.nmaktadır. Yunanistan• dalri saf nikd istihsalab 2 bin tonu Aşkla oynanmazl 

... ll, ı.._ 0 Urıi sanayii bulunmadıgı~ bufmu .. tu. Harb mün111kalata sekte vurdu, is-
·~ ''llr d ı_ "' Romanımız bugün 7 ncı ~ll,ı~ oı .. ~ a,..j bütiin demirler ih - Yu.,.oslavv. ada anlirnuan iııtihııa -

1 

tedi;;.m,izj alamıvoruz... Isiiyecek 
'' .. n k "' sayfamızdadır. td11 ha hıdır. Yı•nanistan son l~tı da kaba nk bir yekun tutmak ta- 1 ) maddelerimi:ı: vok veyR pek az ..• 

am d~mir ihracatını mun- dır. Samdaki antimuan madeni, In- ""'· -------------.J. (Devamı 6 ncı savfada) 

A dana valisi Faik Üstün, res-
mi daire, knz.a ve nuhiyele

re gönderdiği bir tamimle; yazılar
, da «manzuru sami, huzuru alil> gibi 
yabancı ıstılahiarın kullanılMama -
sını bildirmiş. 

Valinin yerden göke hakkı var -
d'ır. Lisammıza kene gibi mwın,Uat 
olmu§, ve senelerdenberi ddaatla 
iatiskale uğradıklan bakJe bir tür
lü kalkıp ı::idemiye:ı bu gibi Osman
b bub01klarile mücadele etmek 
lıepimiz için borçtur. 

Fakat bu arada. gidenlerin bot 
bıraktıklan yere gelenlere de dik -
kat etmek iCllb eder. 

* Günün birinde, vekilietlerden bi-
rine yazılmış bir istida görmüştüm. 
btidanın ba!!mda şu cümle vardı: 

« ...... Vekaleti yüksek katına 
Tesadüf beni j~d'ayı yazanin 

karşılastırrnıştl. Kendisine sordum: 
- lstidayı vekiılete hitzıben }:"a

zacağınıza, bir müdüriyete hitaben 
yazsaydınız ... n ... müdüriyeti orta 
katına mı» diyec.ektinid 

$aşı:rmışb. 
- Müdüriyeti umumiyeden kü · 

çük makamlar da vardır. onlara hi
tab edüeeek olursa «zemin katına') 
denilecek öyle mP .. 

lstidayı yazcln, yazdığını kendi 
de pek beğenmem~ti. 

- Kabahat be-nim değil, dedi, 
şimdi böyle yazılıyor, dediler, ben 
de yazdım. Fakat her halde bir §ey 
yazmak lazım. 

- a ...... Vekaletine~ı deseydi -
niz ne olurdu? 

- Bilmem olur mu, hürmet ifa
de eden bir kelime, bir tabir kul -
lanmak icab etmez mi> 

- Bence icab etmez... Hem icab 
ettiğini farzedelim: n-Yüksek kah
na» uydurma ıstılnhından hürmet 
manası çıkararnıyorum da .•. 

Konuşmamız devam ediyoıdu: 
- btidada imzanız var, bu im a 

zanın üzerine de «aşağılık» kelime
sini yazsaydınız... 

- «A:ağılıh kelimesini mi? 
- Öyle ya, elhakir mukabili. 
- Fakat garib olur. 
- Bence yükade katına da bu 

l:adar garib. 

* F eai tersine evmp giyrnek nasıl 
inkılab addedilmc7.!e, yazıda da: 
«manutu reyi alileridir, nrizem -
dir, elhakir, min ~ayri liynkatin, 
huzuru samilerinen gibi tabirleri, 
türkçeye çevinnele lisan inkılabı ad
dedilemez. Bu gibi tnbirler, Osman
lı zihniyetinin süklüm püklüm ru -
hundan doğmuştu. Bugünkü vnkarlı, 
dinç Türk ruhu._ne kendinden bah
sederken, 

«Lfıyık olmadığım halde aldığım 
diploma» diyerek söze ba!qlar, ne 
de: 

crA~ğılık, kölenizl) tabiıinin altı
na imzasını atar. 

Osrnanlıca düııünüp, osmnnlıca 

yazmaktan ne kadnr snkınmamız 
icab ediyorsa, osmanhen dü ünüp 
türkçe yazmaktan da Q kadar ıa • 
kınmalıyız.. 

r::J .,,..t JJ.uLU.ı1i 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Gemilerdeki tabakların 

Büyük bir tra~~~,~b.); 
satlaııtikte yol-~~ 
cular için birçok 
tabaklar ve ça-
tal kafiklar vardır. Fakat bunların 
sayısı ne kadar tutnr bilir misiniz) 
Bu tarzda gemilere bu knbil eşya-

ları satan müesseselerden birinin 
müdürünün söylediğine göre: 
60.{)00 tabak, 40.000 fincan ve 

yirmi bin bardakmış. 

1 Horoz dövüşOne taraftar 
reisicUmhur 

Gamz sene
ler ev,•eJ Küba -
da reisicijmhu:r 
olmuştu. Horoz 
dövüşlerine ta -
:raftar oldugu ve 
bu dövüşleıin 
bir nizama tabi 
tutulması halç -
kında yaptığı 
propaganda!ar intihabını 
miştir. 

temin e!:-

.................. -··-··--------·--·--···-···-----··-... .._.....·····-

iç Anadoludan bir mektub aldım.l İpekli kumaş dairesinde dolasıyor
bilmem ne kadar evvel çıkmış b.r hk- dum. Camekfı.nları tctklk ile m<'ş~ul 
ram münasebetile yazılmıştır. Beni blr hanım göziline ilişti, tanıdım, hiç 
bir hayli diişündürdü. Müsaade eder- şüphe yok, o da beni tnnıdı, fakn.t 
senlz bu mektubun bir kısmını .sı.Ze tanımamazhkt.an geldi. Onu d bu 
de tekrar edece~im: kadar uzak bir mazide tnnımıştım, ruı 

İstanbula son gel;,im yerli mallar 
sergisinin açılış gününe tesaduf et -
mişti, ben de görmek istedım. Bu ar
zu beni bilahare günlerce dfi§ündur

kadar güzel, ne nefis bir genç k.zdı. 
Ş ımdi ise ne hale girm~tt. derhal göz_ 
lerimin önüne onun annesi geld. bu 
kız bu annenin kızı olmıyacak, diye 
düşünmüş olduğumu hatırladını, In-ten ilö tesadüf do!urdu. 

" " kat işte 20 sene sonra tamamen ıma 
~çık hava .:S~inosunun o~uruJen benzemişti. Bu eski aşmayı muzturıb 

geçıyordum. Gözum mukabil ıstilen - etmemek için hemen oradan çekildim. 
metten gelen bir ~~nıma takı~dı. Ç~k j Bu iki tesadufün üzerinden ç:>k U
güzel. çok zarıf gıyınmlşt.. ve ~on go_ zun b.r zaman geçti dün geç k k 
rfışfımüzün üzerinden 20 senenin geÇ- gelen bir Son Posta ~üshasında ~~~
:ıntş o~n:sına ratm_c~ de~h~l . tanıdım, yucularınızdan birine vermiş oı.ıuğu
gayrl ıhttynri .ellerımız bırbınnc k~ - nuz nasihati okuyordum, takriben 
v~tu, gençllğın:ıde uzaktan :evdığ:ı:?· alaca~nız genç kızın annesine, ninc_ 
bır aralık kendisUc evlenmeyı de cu. sine dikkat ediniz onların yüzlerinde 
şünmü.ş olduğum bir kadındı. Ka - genç kızın şu kadar sene sonra alaca~ 
nuşıuk. Bu muhavere esmısında be_ ğı hali görmeniz mümkündür d'yor
n!m bir swılıme,. muhatab:mı~ §Öyle ı du n uz Hemen tesadüflerimin 'iki~ci _ 
btr cevab vermcsıne sebeb oldu sinı hatırladım Birincisi için de •Çim_ 

- cEvet yalnl.Zml. Çocuğum yok. de bir acı duydum. Teyze haklısınız.t 
Ve böyle oluşu benim için belki daha Ben bu mektuba herhangı bir ınüta
iyi, çünkü kocam sanınm iyi bir baba Jea ilave edecek d~llim. 
olmıyncaktı... ve içini çektt. Aynldık.l TE\'ZE 

... Dostlujum ~epef vel'ecel.~.ı 
der$~ h~ ,JQ$mo 1n.:. Çvn~i, 



SON POSTA: 

ı 
Y rd h e civ 

a la meşgul 

·r"ı"'"-""-~""""'....,~~.,....~ ı (Bqt:ırafı 2 n cl sayfada.) taıırruza kalkan ve Alnuı~ t~ 
General Pretelat'nın kumanda • lannda ilerliyen •~du },u ıtfi·~ 

sında bulunan ve esas itibnrile Maji- Sarrelowis hinıatrıaıbn Satg\1 fl'!ıe: 
no hattı denilen müstahkem mev - knraı.sma kadar verilen dar. '·fiıJ 
ZÜ tutmağa memur olan ikinci ar • de 2 nn-n. bir birinci ve bir~ .. -
dulıır grupunun üç ordusu vardı: 1'tJ"' 

Akşam kız san' at 
okulunda 

yeni kurslar açıldı 

Edırne (Hruıusi' - Bu sene kız ens
üsüne bağlı akşam kız san'at oku

tu yeni bir bd1'0 ve genOşlikıe tedri -
ta ba.llamı.ş bulonıruKtadır. 

Kız ~nUn yilksek ihtisas 
yapmış, Avnıpada tahsil gönnfi§, ~
ret.menlft'i a-qam kız san'at okuluruı. 
da ders vennektedirler. Bu sebeble 
a'tşaın m san'at okuluna ka)"dedil-

· olaolanu &Vvelki senetere n.tsbet. 
görecetıeri istifade .Ji%J>beM ki; 

dalıa fazla ve daha feyizli olaeal.."ttr. 

Ş\mdıki halde, kız san'at okulun
daltı kurlar nrttırılnuş ve bu sene 
yenıden yemek, pasta, ev idaresi kGr'-
nnın ka.yıd zamanı g~ oldulu 

ba.lde mütemııdi müracaatlar sona 
erınemiştir. Ayni zamanda, okulun 
<LkiŞ nnkış, çiçek, şapka, yemek, ~ 
.iiares' kurlarına bu sene resim, tren. 
mca. çocuk bakımı kurslan da ilhe 
olunmuştur. 

Maarif Vekiılett ayrıca, akşnı.n kiS. 
mına batpı A-B kurslan da açarak 
bunları da dikiş, moda olmak üzere 
ltı ıht.isas şubesine ayırmıştır. 

Giınde ~ aaat devam edenlere en 
adeli bilgiler vermek gAyesite ku. 
m~Lur. Merkezi sikleti te..şki1 e:ien 

diltiş, modadan başka Çocuk bak-unı, 
ka, n kış, resim, ev idaresi. yemek 

irme, past:ı, türkçe, hesab, fran. 

h i z1r 
Çankirıda bu iş çok muntazam bir şekilde 

yapılıyor, halk 'bol ve çeşitli hediyeler veriyor 

ıuca dersleri okunulmcktadır. Oku _ Çanlanda vntandcıtlan dolafan komite azalan he-r evde neı'eli biı 
yeni kurl:ırın<lnn herkesin tı;ti - vmle ve bir sürü bediye ile kar~ılaflyor 

• 
Ihtiyaclar 

Nezilli ve Gtimütbacskö • 
yünde yakacak darlığı 
Nazilliden yuılıyor: Son haf. 

taıar içinde halk, mahnlli ihti _ 
18(lannuadan olan odun, kö -
mür berinde yakın bir al~a 
du:ymtya bıı§laJill§ bulun.makta. 
dır. Anealt bir lcsım ormanıarı.. 
nu3da llmt'iyatm ıynsak edilmiŞ 
o:tımsı tlit' darlık husulüne sebeb 
olmd;tur. Bunun telıUisi, lıalkn 
gerçekten bir rahatlık temin et
~ olacaktır. Btmdan başka, 
memlek~t.imizde btrçok b6lgcler _ 
de ya.kac:ak ihtzyaeını tam ola. 
ra.t karşılnmnkta olan kok sö
mikok, antmsit gibi kömW:ıerin 
N~ye g6nderilme-3i, burn.dnki 
dnrl$ izale ve bfitün ibtiyaçıa_ 
ra teknbfil edecektir. 

Bn hususta aifdaıdar makam. 
ların dikkat nııznrln.rını çekeriZ. 

Gümü§hacıköyünde 
Oümiişhneıköy{\nden yaztlı • 

yor: Kışın ansızın glnniş bulun_ 
ması 'burnda yakacat darlığını 
~~ getirmiştir. Buna da, köy. 
lüye verilmekte olan hisselerde 
bir ynnlışlı~'lll d'flzeltilınekte ge. 
çikmesı sebeb olmuştur. Halk 
ynkın znmandn bu darlı~ın izal~ 
edilmesmi alAkadarlardan bekle. 
mckted.ir. 

Beyşehir köprüleri 
için kereste 

Üçüncü Geocnıl Conde ordusu- sınıf ihtiyat tümen bulunuY0 ~ 
Bqind General Bourret ?r. ıtf' 

nun cephesi l..nnguyondıın Sarre - k" ını :J 
bouis karşısına kadar sÜrÜyordu. Fransanm şimal doğu o~es hıııJO" 
Babsındaki komtu ordular gibi, bu- kil eden gönye şeldindekı dLI· 6d 
nun solunda ve Luxembourg hu • bölges:ini muhafazayn m~~ tfl6f' 
duclunda, Almaniann j)erlemem ha· da dördüncü ordu gibi MaJllo .,dıı' 
linele ilerisindeki bitaraf menıle - tahl.em mevzıının içinde bu 1.1 b ı,6' 
ketleri keşfetmek için, bir aüvari ğundan ne ıriivari ve ne de zırıu~t~ 
kuvveti vardı. Süvarilerin gerisin _ yük birlikleri yoktu. Fak~t drıı d';ı) 
de iki nizarn piyade tümenile 6 bi- kem mevziin teşkiluh jçın e k~ 
ri nci stnrf ve 2 ikinci sınıF ihtiyat tü- olup istihknmlan işga! ed. en t bt1: 
men bulunuyordu. Birinr.i sınıf ihti- tümenleri haricinde. Palattn~ ~e~ 
yat tümenierin iki tanem büyük ku- dudtmda iki nizam, bir bir:inckeıııl~ 
mandanlığın emrinde idi. ikinci ihtiyat tümeni vardı. de ~ 

Dördüncü General Requin (lrdu- Haguenau ormanının ilerisin, J,lltt' 
$UJ1Un bölgesi Sarrebouisden ba~lar. birinci sınıf ve nihnvet ikincı f ih ' 

ı P ı 'k' . . b' . '-' . i s•rıı 19 39 yı ının Eylul ayında, o on - ı ısı m7.am ve ın rJırınc · cJıı· 
yonın g\rya yiı"künü ~.afifletmek için, tiynt olan 3 ~ 

Söz Arasında 1 lnanılmıyacak şeYI!~ 
(Ba.ştıırafı 5 inci sayfa.da) (Başta.rafa 2 nci ~yf• JJlı~ 

Harbden evvelki faaliyetimin si- sundn. ısrarlarda bulunınuşW;f· tıı".JI 
hi tirtın ze anlatayım: dan maksad ilncın ma ye 

İngiliz Hindistanındruı meşhur pa- ile meydana çıkmama..sıdır. rı rıJ 
çuliyi, Malezyadan Vetyveri, Japon- Şehirde bulunan doktorll'lrdll ~~ 
yndan saf&olü, al•yorduk. Jnl"•"nya- BCJ.anger•e müracaat ederelt ,.ııııv 
dan almakta olduğumuz aııffrolden mahiyeti hakkında mnı{Unnt ~~ 
birçok tfivantalann esasını te~kiJ e- tste~. B~Iaı;ger şu cevabı ve !C ııt~ 
den heliotroprine'i elde ediyorduk. - cDfı.cım pek basittir. ÇO ,.cl 
Memurlnnmız, muhabirierimiz ve her eczahanedc bulunan ~ l-~ 
cmıisb leri aramak ve nlmnk için t8. lerden ynpüır. Herhangi bir k~ t"&

Moiolistann giderlerdi. hanesinde on tabur sıtmah~ ~ o~ 
Hususi kayıklanmız Çindeki bü- baecck miktarda vardır. Faltil ,tt 

yük Yangtse nehri kıyılarındaki is - bu hazineye malik olduıtıarınl ~ 
ketelerden Çindeki meşhur Japon ler ... » •f1S.l!1 
bahçıvanlannın binb;r mü!!külat pa- Doktorlar Baenger~n 'b ctıt\~' 
hnsınn yetiştirdikleri envaı türlü na- narnma bunun t:omillünii tn~e rcl:!.'.:.ı 
neleri yiiklerlerdi... ler ve şu muknbeleyi görmOşl~~ ~· 

Brezilyadaki dağlard&n erz oğa- - «.Bütün hayatnnca bM'kll ,er.(P fi de edebilme,i iÇin okul idaresi ka_ Qanlı:ın < Hu:susi > - Kahraman ı Bu mfiddet sona ermekle komlteıer 
(!ların knpannıı.ş olmasına ı·ağmen Mehmedçılı:.lere bütün yurd; hararetle tck.nı.r faaliyete geçmiş ve Çankırnun 

u temdid etmek üzere yenı b.'T fır _ lu§ h ediyesi hazırlamaltt.a4ır. bütün mahaırelerine da.ğılmı.şlnrdır. 
daha venu bulunmaktadır. Çankırı halkı da her işe olduğu gibi Gene ev ev dola.tılı)'(>r kapılar çalı. 
-- bu i~e de canla başla sa.rılmı.ş -.e kah. nıyor, hazırkınan hediyeler alınıyor, 

ardinWerde okuma 
merak1 artıyor 

raman erlere ~receklerl kış hediye- Kızılay makbuzunu ıbir mektebli ba.. 
lerini ayni hararetle hazırlanuya b14 ynn yazıyor, teşekkürle hediye sahibi... 

Beytehir (Hususi) - Bir müd
det evvel Abekide &Çllış merasimi 
yapılan Konya - Antalya fOsesi üze
rinde bulunan köprülerle, &yşeh.ir-

cım. gül ağacını ahyorduk. çalıştım. Snyemde ba.şkalnrl ıtııı~ 
Pamguavdan nefis kokulu to - oldu. Hep ba.şkalnn Için sı şı>" , 

humlar ve Cin an~nunu, Tonkin - çektmı. Ben bu vaziyet }tl\l'e!C o 
den benjoini, Sivamdnn kokulu re - bedava bir şey teslim eyıerıı ı:tlııf' 
çinaları alıyorduk. yetlnde dc~ilbn. Bancı lbir edelı~ 

Bouı-bon adasından Vnnilyavı, franlı: verirler ise sırrımı i!Ş~ 
la.mıştır. ne veriyor. 
~.wı~y K~umu Çankın şube.si valL Her uğranan evde elı.nde hediye, 

Mardın (Husus!) _ E.c;ki idareilin en mıztn rıyasetınde toplantılar yaparak güler ylizle kapı a gelenle b k" " k 
bfiyuk ve &cı ihmal ve liiknydlsme bu işin •;erunli olabilmesi yolu:nda Y r u uçu 

yan vil~eblerimizden birisi de kıymetli ~ararlar ittAhnz etmi~tir. Bu Tll~n~ ve milli vazi!eyi yapabilmenin 
arada bu i.şle mo"gu} olacak Çankırı se. v.ıneille, bahtiynrlığınıı kanışuyor 

Karanğııç, Benehir-Seydişehir yolu 
üzerinde bullman köprüler için, ka
zamız orman idııresinden, Konya 
nafia müdürlüğü tarafından; 200 
metre mikabı kereste sabn alınmı§
tır. 

aTdJÇ ağacını, Bıılgaristnndan nef'ıs Meselenin ebenuniyclı··'6oııl 
gül esanslarını getİTtiyOTduk. 21 Haziran 1911 tarihinde tor rt' 

ltalya bize tatlı badem yağlarını, Alex adında tanınmtı} bir dOle 5rı~ jeraniyomu veriyordu... tiste Pasteur enstitüsü profCS 11 ı<" 
Birmanyndnn oğulotu ~eliyordu.. den doktor Roux'ye ve d~er t1' ~! 
Dünyanın her tamfından kokuln- tanınmış profesör ve doktorltı f .,ır 

nmı~n iptidai maddelerini alıvor - racant ederek ~lnnger'in ıce! f". 
dulc ... fste bundan dolnyı kokula- ve fldcından sitay'.şle babSet~~ "" 

rdiudir. Bu güzel yurdurnuz bllhas. ...... bi di 
sa maarif bakımmdo.n tamamile ih- nın miinevver bayanlarından mtite - gıB~ ıe' -.,_ k d li t: Beyşehirde C. H. P. 

kongresi 
kaza 

çekkil komiteler ayrılmış ve bu koıni. oy ce a~.a D. ar Y n nnila. 
al olunmuştur. O derecede ki, Bağ. telere mahalle mümes.slllerı de '\ştirak llnrdan, kazaklnrdan, pamuklulardan, 

dad va!Uerinin teklif ve israrları üze. ettiralerek f~alıyet.c geÇiliniştir. ooraplal'da.n, eldivenlerden müteşekkil 
rine resmi dDın arapça oldutunu 'ka- Bu komiteler evvelce Çankırıyı baş_ 1874- parça hedıye Çankırı halkının 
bUl edecek kadar ileriye gitm~Jçr ve tan aşağı, ev ev dolaşarak 15 güne ı kahroman Mehmedçiklere gösterdik -
koca vilayette 2. 3 mek.tebden başka kadar hediyeterin hazırlanmasını 'bil- lerı büyük sevginin ve hruniyetinin bir 
Okul açmamışlardır. dirmişlerdi:r. nişanesi halinde meydana ÇJkmış oldu. 

Alakadar tc.şekküllerin gay.ret ve --:;:==;;;:=========:::===========:::;;:-

Bey~ir (Husus!) - Kazarnı -
zın Cümhuriyet Halk Partisi kazıı 

kongresi Kırklareli meh'usu C. H. 
P. Konya bölge müfettişi Sevket 
Ödülün riyasetinde toplanmıştır. 
Toplantıda Pnrtinm bir yıllık ça -
lışmıı nıponı okunduktan ve nnhiye-

hizmetleri sayMinde dünku vazıyet( Ta rs usta ) 
tıunamile de&işmlştlr. Bugün viiO.yet Seferberliği _ 
:halkının yarısından pek çoğu ana di. '--------------------------~ lerden gelen Parti delegelerin di

le\::leri .amimi bir hava içinde din
lenildikten sonra, f(izli reyle yapılan 

liıtı o!!renm-, ve okuyup yazrnıya kor. 
şı sonsuz bır arzu edinıni.ştir. Ne yn_ 

zık kı, mevcud mektebler ihı.tyaoı ka.r _ 
9l}amııktan çok uzaktır. On kaz&, 20 
küsur nahiye ve bin köyden mfite ek
k lan bu muazzam oolged.e yalnız 
30 ()kulun faalıyeete olduğunu söyle_ 
mek ıddi:ımızı teylde kftfıdtr. Maarif 
Vek le ınin bu ~le ynitından alakadar 
olması ve nsırln rca ihmale ul!rıynn bu 
yurdun maarif durumunu wtkik et. 
mes bekJenınektedi:r. 

Bigada hafta po;azarı 
boşatmağa başladı 

Biga (Hususi) - Istanbuldan ge 
len bazı kimseler, köylere çıkıp 
p,.ynir ve •ereyağı gibi gıdn mad -
delerini halkın ~Y ğıon vararnk top
lamakta olduklanndan şehir hafta 
pazarı kupkuru kalmış, pazar ma
halli adeta kapanma derecesine gel
mi~tır. Geçen hafta yağ ve yoğurt 
pek az gelmiş, yağın kilosu 120 ku
nı tan satılmı'ötır. Çok kimeeler, e -
linde par sı olduğu halde evinin gı
d mııddelerirıı tedari kedememif -
tir. 

intihabatta idare heyeti nzalıklanna 
seçilen yedi aza, ((eçen yıl da Patri 
reisi bulunan, Abdürrnhim Biliri it
tifaltla idare heyeti reisliğine seç -
mi~lerdir. 

-----------------------------
Urfa rnektableri dolu 

Urfa (Hususi> - Umunıt ahvalin 
fevknlfi.d karıştığı ve pek m~kül va
ziyetler ihda.s eylediği bir yıl içiiİde 
bulnnmaklığımıza ra~en Urfadıı 940 

maarif durumu, diğer senetere nisbet. 
el bir rekor te,kil etmektoclir. Gerek 
şehirde ve gerekse bnümum kasaba 
ve köylerdeki okullar tamamile dol -
muştur. Baaı mekt~er muayyen kad_ 
rolanndan fazla talebe almak mec. 

Tam. i) - Türkiyede kaza dir. Köy mekteblerinin sayısına Qe • buriyetinde knlmı.şlardır. Ulus okul-
itibarile mektebi ve okuyanı en Lol linoo eliiye yn.kl~ır. larından da büyük randunan alınmış 
mıntakn muhakkak ki, Tarsı.tSW!'. Ta.rstıslnlnrda halcikaten derin bir ve alınına.'kta.dır. 
Kaza merkezınde bir orta altı ak okuma zevki ve sevgisi vnrdır. Bu- Bd' taTaftan tnlebe miktarı mUte-

kteble bir k 11 j "' h!AJı:l di- nun en açık ~lüini, birçok köylülerin madi surette artarken diğer taraftan 
me 0 e • ayrıca uç ~~~ muntaza.mcın Istanbul gazetelerini ta. vilayet masrif te.,ltilfıtı yeni yeni bl. 
k~ yurdu vardır. Her sene ihtiyaÇ lcıb ebnekte olmaları teşkil eder. ~- nalarla takviye olunmaktadır. Mer -
nisbetinde açılmaleta olan Ulus okuL sim Duatepe ilkokul talebelerini nıu. kezdeki bUyük nümune mektebi geçen 
ıarı bittabi bu rakamlanıt ha!Sc1nde. a.llhııleri ile beraber gösteriyor. senedenberi talt:beye açılmıştır. 

Son Poclanın macercı romQııı: 57 göıx:len geçirdi. Koca bisiklet, bir 
ııilahtan çok daha fazla hizmet et
mesi mukabilinde yalmz fenerini 
kaybetm~. Fener yanmıyordu. Da 
ha iyi .. Hatta bu fener yansaydı bile 
söndürrnek lizım gelecekti. Son 
derece dikkatli yürüyerek bütün fe
na tesadüflerin, müsademelerin ö -
niinü almıya belki muvaffak olur -
du. 

TraveJ'8 gibi. Bnsset gibi, daha bir 
çok arkada~rı gibi öldürülecek de
ğil mi idi~ 

Polis bisikleti ona t ıtmak hu
&usundaki kararında ııırarda vakit 
bulamadı. Keene bir vıldırım süra
til .. hisikieti polisin ü;tüne' fırlcitı -
verdi Bisikletin altında kalan Al
man memuru bütün ağırlığile ıslak 

Nakleden: Behçet Safa 
Elinden silahı düştü. Bo§Ctlıveren 
bir balon ~ibi toprağın üstüne çök
tü, arka üstü yıkıldı. 

* Dudakları kuruyan, kalbi atan 

&Je atlamadan evvel polisin elin
den düşen silnhı da almayı ihmal et
medi. Hnla içinde birkaç mermi 
vardı. $üphe yok ki bu merrnileri 
almak, kendi sil'lhı için bir Alman 
dükkanından m"'rmi satın almaktan 
dahn tehlikesizdi . 

Kabahat bu i~lere lcarıtan me -
murlarda idil .. 

Son facianın cereyan ettiği nok -
taci'an bir hayli uzaklara vardığını 
kestirdilcten sonrıı bisikletten indi 
ve hisikieti yolun bir kenarına bı -
rnktı. Bir taşın üstüne cömelerek da
ha sakin ve ii.ııude, vaziyeti müla -
hazaya daldı. 

Y orgundu, açtı ve takib ediliyor
du. ftte vaziyeti. Evvela ve ncele 
biraz gıdn Juımdı: sonra birkaç sa
atlik bir uyku, ondan sonra dn sır -
tmdaki şu ağır pelerin yerine te -
mizce bir pardesü ... 

nmıza: ecDünyanın · zübdesin dedim. lerce hastanın bu ilftc, sayesiP 1 
$imdi vaziyetimfz ıı:üıı şreçtikçe yab olduklarını bildtnniştir, d'~ 

mü!l'küll~~or . .. Ancak stoklrmmıZ1 Prot:e.sOr Roux da B~lange(ı ı'~ 
kullanıyoruz. Mal gelmiyor. Bunları etmi,tJ ve kendisinden insaniYct ~ ~
bitirir bitirme7, elimizde bir ~,.y)er na bu formülü istemişler: rnt~it 
kalmıynca'k ... O vakit bakalım ne- langer gene red cevabı verırtlŞ 
ler çıkaracağız ortaya... G 'b b' • tnaıtte t 

K k • h d . • • an ır vasıyc ef" Q-
• o u san .a evıp geçmev;ınız. . Günihı birinde B~anger " J.l ıı :e-

Mılyonlarea msan hen bu Bft~ ııt sa- miştir. Ölümünden evvel ınnlt!l ıe~'~ 
yesınde yaşamaktadırlar. Dunytı - teri e . etn"mes'n' tevdl ef ~ 

h fı d h .. n vasıy ... ı l .. ır 
nın er tnra n an ergun vnourlnr t1 z rf n k varisierine " A ll' 
d 1 I l k b ·ı d ü r. 0 ın a ca saıw 

o usuhma a mfınmızha ~~ a ı n- yon frank tediye edndtıctcn -4 
vnnın er tam na e~un vasrenlar ü bil ıı:.inl bild' : .. tır ..,rr 
d ı ı .. d . d k s· d' ç n eceı;ı ırın.,. . •w o usu ma ~on enyor u ..• , ı m ı . .fttJl• 
bütün yollar kapandı .. F.lde bir Por- Bır müddet sonrn ~ öltllii .. 
tekiz. 'bir fspnnva, bir fsviçre knlı _ mühendisten alan noter .!~ 00tef 1} 
vor ... Ameriknyn arada posta pa- Ondan noteriiği sırnsile • {i!l b , 
ketleri gönderiyoruz... vit' al~~nrdır. Hülfl.sa bu~e efi';, 

Harb zamanlarmda kokulara in- beş muhurlü zarf ht\lft LO o.1 tl 
himak artıyor ..• Söıderimi vnbana tinde Salnt Syınphorien-d~ı. 1 
atmayımz... Misalln ile s.ıbit ol _ terliğinde uyuklamnktadır. cıı 5ıWI' 
mustur Id harb zamnnlıırında, buh- Binlerce, hattA milyonl~r 119)'1! 
Tıınlı zamanlarda kokulnra karşı in- yı kurtarmak için acaba bır ıj 
himak artmaktadır. hlbl ortaya çıkacak mı?. til.~'-

Birvük hnrbler. biiyük felaketler, Frans::ıdn bazı gazeteler h 111 i!ll. 
ihtilaller, içtimai ve aivasi hercii - bu işi ele almasını ve Belng~r rn~.tl 
mnçler sarfiyabmızı müthiş surette na hitam vermek için blt' tıı.ıııı tT .. 

arttırmaktadır. Rıı hir vakıadır. ile vasiyetnamenin açılmas ıJ 6) 
Bunun hallini ic;tim~tfyatçılaın, fi- eylemektedirler. Bakalun b 

lozoflara, şairlere ibırnkıyorum ... » nasıl nlh::ıyetJenecek! 

Istanbul Defterdarlı~ından: eıe" 
Vilflyet Hükümet kona~ında ynptıTılacnk l(g9 lira 50 kuruş kCŞ~~~O! :f 

trik tesisatı 16/12/940 Pazartesi günü saat 14 de Milli EmiCık 1-
1
eccl' ~ 

~il nde toplanacak olan komisyonda açık eksiitme ile ihale ed• 0 til'"!" İsteklilerffi 113 liralık muvakkat teminat ile bu işe benzer en az ıoot '(C ~ 
~ yaptıklarına dair eksilbne gUnünden 8 gün evvel alınm~ ebliYc e~ 
yüına aid ticaret odası vesikası ibraz etmeleri Ifızundrr. Münatnsıı.6ruıt tatil günlerinden mnada hergün Milli Emlak 4 üncü kaleminde g 
linir. (11300) Jıtıl 

Ün\Jn vaziyetinde bu noktanın da etrafiarındaki hadiselere pek ,.ı/ 
ehernrniyeti derkar idi. etmezleri » ,01ıJ ıe' 

Ayakkabıları dehşetli bir çamur Diye düşündü ve onlara ~eııÔ'i 
bulaşığı içinde idi, fakat bir şeyi miya lcarar verdi. Aşıklııl f11ııl'~t 
yoktu, snpa<~ağlamdı rinden bir an evvel uzak ":urlı.l J 

larirahat meselesini düşündüğii temin için yabancılara h~r q()11Jııf 
zaman zavalh Krameri hatırladı. O laylığı yapmıyn hn7ır ı?-ıerl·· D 

olsaydı, bu mesel e ne k~tdar kolay Yeter ki rahatsız edilm~" 0totı'_f' 
halledı1ecektil Bu miilahaznların so- Fakat şansa bakınız k~. til~' 
nlHlda şu seyahnti - henüz yorgun- bilde kimseler yoktu ve o;ir 1'~ 
)uğu 80n haddine varmadan - bir tam direksiyenun yanı?ll rıb'e / 
an evvel bitirmek karafını verdi. desü atılmıştı. Keene bır 'Je•iı'ı.l (. 

Az zaman sonra, uzaktan Freu - tereddüd etmeden bu J?"~ J3ir"ı/ 
debergin sık ve pınl pm! ışıklarını dı ve şöyle bir tec:-iibe ıttı· ktııcl 
gördii. Sağında başka bir yol çıktt, nişçe olmakla beraber ~/. 
bu yola gözlerini alı tırdı. Takriben pekala uyuyordu. ·ı ~ ~ 
yüz metre ileride biitün lambaları Bu pardesü hiç süphe';'11cleıı ,{( 
sönük bir otomobil duruyordu. Ar- di sırtındııki f~arib pelerıuıcll~ 
kasında karanlık bir küme, bir yığın daha münasib ve sıcak tU J J 

vardı. Acaba bir çiftlik mi? dil. •• }ete ofı 
Sert bir topmğın iistünde bisik - Tnm doğrulup, bısık tt lı '1 

. topraP,a yığıldı. Fakat elindeki si -
IO:.'ll bır kmnm1ştı. Bir snnıye içinde 
çekti, ateş etti. Mermi lngi'.ivıı o
muzundan birkaç antimetre yukn -
ndan ~eçti Bu r.efer Jngili.ı: silahını 
çekmi ti Vt: bir niye içinde iki mu 
hasım karşı k rşıyn bulunnyorlar • 
dı. Alman bisikleti bir tnrafu nltnfı• 
tı: ıniithiş b;r tehevvör içinde lngi -
lizin üst" e atıhnak üzere idi Eli u
zamrken bir kurpın onu saratı: h y-

Ke~ne'in ilk aklına gelen şey nhlnn 
kurşunların nnzarı dikkati celbet -
mesi idi. Bu polis belki de yalnız 
değildi, arkada arkadatları vardı. 
Sonra civarda S. A. lar, tahaşşüd 
kampı memurları yok mu idi? Fa
kat muhakkak bunlar arkadaşin -
rından birinin, ta-kib et-tiği nva ate~ 
ettiğini zannetmişler.dı. Keene ~ 
bir kararla kurbaıuoın cesediııi şöy
le bir çukura kad r sürükledi. Bll
rada onu hemen bulmak ve <>iirrn.~i 

Gözlerile yolun sawnı. solunu bi
le gözden aYtrmıyarnk hisikietle yü
rümiye başladı. flk iltisak nokta ft 

s ında F rendeberg yoh:nu kestirdi. 
AyakJan pedalı Çflviriyor, g\>zler\ 
sağı, eolu, önünü ve omuzunun üs -
tünden arkasını gözetliyor, zihni ta
kib edeceği pl!nı hazırlıyOTdu. Bu 
sır.ıda eereyan eden IW.diseye karşı 
deı:in bir teessür duymaktan ken -

Bereket versin ki parası vardı ve 
çok şükür ki Krause nnmına çıkarıl
mış lıla bir de \'esika r .. En kuvvetli 
müdnfaa silahı buvdl!. Tekrar yola 
çı'kmndan evveJ elbiselnrini bir kere 
daba gözden geçirdi. Ü11tünde ba -
~ında hiç bir şeyler yoktu. Yalnız 
kuvvetli bir ftrçn bunlıuı eski halle
rine iadeye kiifi idi. Hofdik bu elbi-

letile ağrr ağır ilerledi ve tam oto- bir adım ııtacnğı aıra.da. Yi,jr ~~ 
mobile yaklaşırken bisikletten indi; bir. s.~· .arkasından bıtkın . ~ 
ayaklarının ucuna basarak daha zi - sesı ışıttı. y, 

\:eon nlmı • da -

yade yaklaştı. * t.ıı•111 
b·ı· ı:t1'1" • ~ 

ıtEğer bu otomobilde adam var- Bu ses, otomo ı ın " J.ıı 
sn mutlnkn iki u ıktır .• A.şıklar Al - olduğunu nnlıyanıadır .,ır 

da dahi olsa mutlaka ken - ... Kapısı kıı"" 1 



SON POSTA 

Ergiri şehrinin 
. etrafi cesed:er ve 
lllalzeme ile dolu 

' (Baf(aratı ı lDd sayfad:ı) 
~t etmeye çalıpnaktadrrlar. Bu 
~btı akim bırakmak maksadile 
~· ~ aüvari kıt' alan bir aetir .hare-
~e ıeçmişlerdir. 

ııı~~ Phenin merkezinde ltalyan 
~lıl '"ernetinin §iddetli olduğu an-
t~k.tadır. 

)~ ltınnin i~gali hakkında gelen 
"-rı Jııfsilat, YunanJelann oe}ıir ci
ıl..ıı rı a çok şiddetli çarp~malar
~ff 80nra bu mühim mevkie mu
dir. v•ne girdiklerini göstermekte
~.i Unan askerleri şehrin ana cad
~~~rıt:n ııağnak halinde yağan sid
tlir ır yağmur altında geçmitler
~t:,~ehrin i galinden ııonra Yunan 
Ilden ar~ civarda bütün gece devam 
~ hrr temizleme hareketinde bu
lıri1~tlardır. 1'\eticede İtalyanlar, 
)\l>ıl mevkilerinden, sabahleyin 
llı~ an hir •üngli hücumu ile tnmn
~ atılrnı~lnrdır. Ergiri civannda 
._,h c;olt ölü ve mühim miktarda 

B·:nıe bulunmu~tur. 
'i .:ı~n Yunanistan Ergjri zaferi
~ ""rnçle tea'id etmi,tir. Şehirler
~~ e köylerde heyecanlı halk iküt
\ıı Vatani şarkılnr söyliyerek Yu-

B )~"dUsunu alk,şlamıştır. 
lt11,~ IO'ad, 9 ( A.A. ) - Rayter a-

Şj ın "-ususi muhabiri ya2ıyor: 
' h'al cephesinde halyan müda
~in a;Jannın kilid noktası olan ve 
~ 0 nünde son mukavemet mev
~~eş'ki} eden Rodakele sağnak 
~~~ e Yağan yağmur altmda ve 'tbtda eereyan eden şiddetli mu
ı-. ~~-~lerden sonra dün Yunanlıla-
~ ırıe diişmü~tür. 

Mosevi vatandaşiara Nisten yapı
lan hitab ve uyandırdığı akisler 

{Bafta.rafı 1 incl sayfada) 
ki; en mukaddes dil tüTkçedir, en 
bü.yk şeref Til.r1c olmaktır., 

Bahtiya.r :Muscviler! 
Aziz vatanmııza, Ti:.rk toprakla

nna daima tıe daha cok di::: çökü-
nüz! Türk bayrağını kalblerinize 
ctikmekte devam f..diniz. Neci.b 
Türk milletinin ve hükUmetinin 
büyüklükleri karşısındco bize dü
şen vazife; Tür!:. harsm.l tamamile 
intibak etme1.:, Türkive Cumhuri
yetinin emrinde ve hizmetinde ö
lümü dahi qöze alacak kadaT ni
met bilmektir. Cok büt!Ü1c nimet
ler icerisindı•siniz. . Bıı nimetler 
o kadar hududstızdtır ki, bP<lclini 
maddi ve 'nunıevi hi!ml'tlerin en 
büyüklerilc cahi ödi?[f!'l'!.e?Jiz! 

Son zamanlarda, Musevi vatan
daşların, geçenlerde verdikleri ka
rnnn aksine olarak, başka dilierde 
konuşmakta olduklarından şikeyet
ler devam etmektedir. Dün, bu mü
tıaSebetle bir arkadaşımız, Musevi 
cemaati reisi Hanri Sarianoyu göre
Tek, bu beyannarbe münasebetile 
Musevilerin ne düşündüklerini sor
muştur. Musevi cemaati reisi şu ce
vabı vennitıir: 

- Bugün, muhakkak olan bir 
şey va1'8a, o da yeni n~lin türkçe 
konu!ltuğudur. Mekteblerimi.,.de 
türl.çeden ba,.kn bir şev öğr,.tilmi
yor. Deği] böyle fevkalade zaman-

larda, uzun müddettenberi bu va
tana olan merbutiyetimizi göeter-

miş ve göstermekte devam etmiş 
bulımuyonız. Dünyada hiçbir Mu
sevi yoktur ki, Türkiyeye karşı min
nettarlık ve şükran hislerile meşbu 
bulunmasın. Türk Musevileri ise ö
denmez minnet altındadırlar. Niste
ki zat müsterih olsun: Türk M use
vileri vazifelerini müdriktirler. O
nun dilediği yoldan gitmektedirler. 
lçtimai inkılablar ynlnız arzu ile bit
mez. Zamanın dn tı-siri ve ynrdnnı 
olacaktır. 5-1 O sene icinde bu saha
da aldığımız netice o kadar parlak
tır ki, Musevilerin yakında türkçe
den başka hiçbir dil kullanmVlncak
lannn kanant vennel-tedir. Yabancı 
dil konuşmak bir itiyad meaelesidir. 
Şüphl" yok ki, vnşlılanmız bu itiynd
dan kolay kolay kurhılamazlar, Fa
kat bütün güçlerile kurtulmağa ça
lışıyorlar . 

lçtimni vaziyetim dolayısile. dün
yadaki bütün Musevilerle temruıta
yım. Hepei Türlciveye J:arşı minnet
tar ve haynındırlar. Siikran hissini 
hiçbir zamnn unutmuvor, nankörliik 
yapmıyorlar. Tek :mr edeyim: Türk 
Mu.sevileri vazifelı>rini müdriktiı ler. 
Bu yolda ntılu.n adımın n<-ticesi 
memnuniy~tbahştır. Mekteblerimi
zin ve gençlerimizin mubitini görse
niz bunu c.iz de tesdik edersiniz. 

-----------------------------
lngi~izler istilA teş3bbUsU-I 
nun vukuunu bekliyorlar 

12 ada va'isi ada'arın 
teslimini tavsiye etmiş 1 

(Bqt:ara.tı ı Ind AArladal (Ba(ltarafı 1 iDCi suf:ıda) ~ ır~~~~ebenin büyük bir kısmı gö
~ Üti Ruse ÇArpışmalarla geçmiş ve 
~ taraf ağır zayiıda uğrnmıştır. 
'~ Yunanlılar Cumartesi günü 
~ tebelerde mezkur köye b&kim 
~ı_ te1~eleri zaptetmişlerdi. ltal
d .• l'. r \Dİ ve Elbasana giden garb-
~ Yol hi k d k k · nmin rnuvaffakiyetsizliklerint aynca mak ümidinin kalmadığı kanantini 

iitn· t.ı te i e en urtarma ı- bİr sebeb olarak göstermektedir. verdirmişti. Bütün bu müıt\hazalar Ü-

tan içtinab etmekte, Hitlerin vazi- yapılan bombardımanlar harb mal 
yeti düzeltınelc üzere son siyasi sü- zemesi stoklanm gittikçe nadir hale 
kfuıet perdesi arkasında bii tü n gay- koymakta, ahali de gittikçe daha :ıi
retini sarfederek hiç şüphesiz yeni yade d~an ikesilmektc Idi. Girid a.. 
bir darhe hazırladığı mütaleasında dasının İngate:re tarafından iŞgıı.li 
bulunmakta ve bu hususta Mussoli- Devecchi'ye artık tak\•iye kıt'alan al-

~-d~daiz bir muk"vemet göster-
~'· ı~. BiTkaç gün süren nisbi sükunet- zerine Romaya 12 adanın daha ziyn-

~~~dı, Linden Rastana giden bir ten sonra d~man hava kuvvetleri- de devam edeeek bir muhasaraya da
~ 0Ylınca iki mümt;tz alay bir nin tekrar şiddetle taarruzlara baş- yanamıyncajını bildiımiş, zayiaLı as
~~ ıııi_vzü müdafn!l eylemektedir. lamış olması bazılarını, Hitlerin ya- gariye indirm~i ve vakitken ı2 adayı 
ı..~ )~&r bu mevzileri de kaybede- kmda yeni bir istila teşebbüsiinde terketmeği tavsiye eylemi.ştir. Tarnn
~ ~rlarsa, hnlva için hayati bir bulunacağı mülahaznsına bile sevk- to feH\ketlnden sonra, Deveccbi nok
~"'b~ıYeti haiz olan bu mıntaknda etmektedir. Işte, News Chronicle tai nazarını ~iddetli bir surette tekrar 
~~L"e oradan da Elbasnn yolu gazetesinin siyasi muharriri bu sa- etmişti. Gencralin bu fikrini bildirdi. 

l ~·ı lara açılmış olacaktır. bah bu mülahazada bulunmaktadır. ~inden dolayı azil mi edildiği, yoksa 
~~~~ tn

1 
tıharebelere müvazi olarak, Herhalde Ingiliz gazeteleri, Bü- tavsiyeleri rcddedlldiği için istifa mı 

~~~ 1'1 .~tın iyi tahkim edilmi, olan yük Britanya kuvvPtlı-rinin müdn- ettiği malftm değndir. Fakat muhn
~ı__ }tiilcsek dağlarda şiddetle tut- fan ve tnnrruz kabilivet ve ruhunA bire göre Bıv.bglio'nun çekilmesi üze' 4 di~t'r m~ilerin zaptı için olan tam jtimadını izhar etmekle rlne kendisine de vazifesinden affet
~t~~~tli muharebeler ct"reyiın et- beraber, Mihveri hırpal:ımak iizere tirilmeı- fikrinin gehnlş olması muh -
.';lı [) ır. Bunlardn:ı Elbnsnna gi- ltalylnrn yeni darbeler indirilme!lini temeldir. Devecchi"nin bu suretle bir 
~ to eveu vadiııine hakim iki mev- istiyorlar. gaf yapmak veyahud zaf göstermek 
~•Fı~nun yardımı ile Yunanlılar Newıı Chronicle gazetesinin dip- fırsatmı bulmad$ bildirilmektedir. 
\ tıliıı nn zaptedilmiştir. lomatı"k muharriri diyor Id: Esnsen İtalyan tebli~i de kendisinin 
~lı., sabah, hava birnz acılınca, Önümü:zdt'ki haftalar i,.inde Al- sıhhl sebeblerden delayı istifa etti~i-
k.~ rı lcuvayı kü11ive.OJinin Elbasana manlann fngilterey~ yapt;klan hü- ni iddia etmemektedir. Rol!:.-a bir kere 
"~~rı ç:~lmhekdte oedı~1u~ ?hri gö- cumlann geni Jiverek neticede bü- olsun hakikati söylemiştir. General L 

usa e e ı mıştır. vük mikyasta hir iııtila te!!ebbüsüne fasını imkft.nsız addettiği bir vazi!e-
L~ı... Yunan tf"hliği müncer olması müsteb'ad değildir den ikaldınbnnsmı fstemisti'r. 
~ "'~a 9 Daily Sketch, Mussolln.i'nin mareşal 
t.:tlıtıı (AA.) - Yunan ordulan Hitleri böyle bir harekete sevkeden Badoglio'yu nzlf'tmek için şahsi se _ 
"'41ıı 11 andanlı~ının 3 İlkkll.nun nk- Avrupanın diplomatik vaziyeti ve bebleri bulunduğunu tahmin etmok
,~ta e-nett~i 43 numaralı oobli!ii: hal •anlnnn uğradı~rı muvnffakiyet- tedir. 

Askeri 
vazlyet 
(Başt:ıratı 1 bırl sayfada) 

E.Tgirinin zap tt, Tepedelen ve Be
rat yolunu Elen urdusuna açmı§, 
bir şehir, bir askeri üs ve bilhassa 
halyaya daha yııkın bir uçak mey
danı daha kazandırmak cihetlerile 
büyu'K bir ehemmiyeti baizdir. Bn
husus, cenubi Arnnvudlukta haTC
ket eden 1 1 nci İtalyan ordusunun, 
Ergirinin zıyaile, ne kadAr ehemmi
yetli bir inşe, mühimmat ve techizat 
üssü ve ftalyayı daha vniondan teh.
did edebilecek bir uçuş meydanı 
kaybettiği dü,ünülürst:: Elen oYdu
sunun yeni muvaffakiyetinin t-hem
miyeti daha ziyade tezahür eder. 
İtalyanlar, Amavudlukta her türlü 
havada uçuşa müsaid olan mükem
mel bir hava meydanlarını zaten da
ha evvel Göricenin zıyaile elden çı
karmışlardı. 

Elen ordusunun Arnavudluktaki 
vnziyeti şimdi tnkriben şö~ledir: 
Pogradeçin şhnnl bntısile batısında, 
bulunan Elen kuvvetleri, dağların 
yu"ksekliğindcn ve sarplılığından, üs
telik havnlann pek fena ve yağışlı 
olmasından ancak yavas yavaş iler
liyebilmekte ve muharebe ederek 
adım adım arazi knzanmaktadrr. 
Bu suretle bu ınıntakndaki Yunan 
ileri kıt'niarı Skombi ve Devol va
dilerine inerek, halyaniann ve tabi
atİn mümanaatJnrına rai;'Dlen bu va
diler boyunca Elbasan umumi i5ti
knmetindeki terakkilerine devam 
etme.lctedirler. 

Cephenin merkez kısmındaki Yu
nan kuvvetleri, Vijosa suyu boyun
ca, Berat istikametindeki ilerlemele
rine, "imaldeki ayni seheblerle, ağır 
bir !mrette devam etmekte ve şid
detli muharebeler ve büyük zııh
metler)e ancak adım adım yer ka
znnmaktadırlar. 

Cenubdnki Yunan ordusırnun ta
nrruz ve takib harekatı, mallım ol
duğu Üzere, Premedi ve ~imdi Ergi
ri üzerinden T epedelene doğru in
ki~f etmektedir. Aynen sahil böl
gesinden ileriiyen ve Ayasaranda
nın hayli ile:isine giden Yunan kolu 
şimdi sahilde Himara hedefine yü
rümektedir. 

O halde yakında Arnavudlukta, 
önlerinde mühim muhare~Jer vu
kuundan sonra düşmekri pek muh
temel olan ehemmiyetli mevküer, 
cimalden cenub:ı doi{nı, Elbasııın, 
Berat, Tepedden ve Himara olac.nk 
ve oonlardan hangisi daha evvel 
düşerse bu, diğerinin sukutunu tacil 
edecektir. 

Elhasıl dağıı, kı~a, eoğuğn ve 1-
talyan takviyelerine rağmen Yunan 
taarruzu ve Yunun takibi, ağır ol
masına rağmen, dunnndan ilerle
mekte ve bunun ltıılyada, saklana
mıyacak derecede akisleri görül
mektedir. 

Amavudluktaki Yunan muh:ıre
be muvaffa1ciyetlerhıin bir ak8İni de 
yakmda, Mısır gnrb çölünde, Sidi 
Barraninin İngiliz Yakındoğu ordu
sunca zaptı suretile. gÖTmekliğimiz 
pek muhtemeldir. Cünkii fn~ilizlerin 
Libya ftalyan ordusuna büyük bir 
taarruz yapmak için şjm<liki vaziyet
teıı istifade etmeleri pek doğru ola
caktır. ~ı.~:tınız bütün gün cephenin sizliktir. Badoglio, Mussolini'yi daima istihfaf 

~ beı ~ıntakalarında taarruz mu- Şimdi Hitler entrikalarla ve !Ulh etmiştir. ~t nleyhtarı muhalifler 
\'eti Yapmıştır. Bu muharcbc- yolu ile Balhnları tahakkümü r.ltı- mareşale muhalefet çefi naza:rile b:ıt.. lktlsad•l tefkl.kler 
~lıı!ııı.~ll\Ue muvaffak olmuş ve Ar- na almak işini tamamlayamaz. Kuv- makta ve onu açıkça Mussolininin ha.. 
~trı. ıa:.ırawinde mühim yeni mev- vet gönderrnek ise jki cf"phede haı- lefı olarak tavsit etmekte idiler. Ba _ (B:ıştanfı 5 inci sayfada) 
~~ 1 fllnızdan işgalile netice - bi kabul etmektir ki Hitler her ne doglio Mısır umumi vaı·ıs·ı olntııyı ta.. · y d 

t h 1 1 b nstan ve unanistan a metaloroji it· • pa a.ına o ursa o JUn undan her savvur ediyorda. Bu ünvan fse Mus- ki h 
ı tehri zaptedilmiştir. zaman kaçınmışbt. Alnıtınyn, 13u1- ve ma ne Mnayii ic yoktur. 13u 

lı.. f solini'nin büyük hülynsıdır. bakımdan Balkanlar daima. sanayi 
~da btalyan tebliği İ gari"tan veya Yugoslavyadan geçe- Gazete daha başka İtalyan şa~<;iyct itibarile ileri gitm~ memleketlerin 
~ ıı 0 Ir mahal 9 (AA.) - - Tek halyaya yardım edemez. ltalya lerinin istifalarını beklemek ırızım gel- ekonomik tesirleri altındA kalmnğa 
~ ıı~ulan umumi karargthırun yolu ile Yunani~tana ş:önderilecek diği fikrindedlr. mah'kumdurlar. Balkanlarda son za-

lh..,.. alı tebliği: bir ordunun ise, ltalva ile Arnavud- ••-----lini' n.ı..nft'lio ile gM"'tu" 1 d ı_ f b 1 
-...... ıYJ.UMO ~...,,. -·..,.. man ar a inar;işa a aş ı yan hafif sn-
~ daf!e~hesinde 9 uncu ordu mm luk araıundaki deniz münakalatının Roma. 9 tA.A.) _ Stefani bil- nayi ve bilhassa mensucat sanayjj, 
!'\ ~ ı_ laatımız düşmanın mü- tehlikeli ve müşkül olması yuzun- di riyor: bu memleketlerin ithalatı üzerinde 
~ tlıı.ı~ artuzlarını tardetmlş ve bfr_ den fnydaıu az olacaktır. Fakat 1- Mussolini, maresal Bador:liovu ivi bir tesir yapmış, ''e manifaturn 
•t ~ htı] artnltiyetll mukabil taarruz.. talyada halen mevçud buhran dahili kabul etmiş ve kendisi ile samimi eşyasının ith=ll'"h, mf'mlel:et lehine 
'~~lı tınnıu.ştur. ll inci ordu insan derin kanşıklıllar dogurur ve bu bir görüşme-de bulunmuştur. '""'Dk bir hayli azalmıştır. Fakat 
\~hııı:ı~0 kaybetmeden Ergirinin kanşıklıklar da Romada rejim de- =============='===== Balknn!ann :ktıımdi .. ahada tam is
.,~i "ttla Ve Civardn daha az ehem- ği tinnesini intaç ederse bu hadise yapacağı en iyi vardım ve hntalıın- ti1da11erini ilan edebilmeleri, oradan 
~ hat~hanerde kendisine gô.stc- Hitlerin cihana tahakkiim planları nın tashihi için alacağı tedbiT Ingil- inkişaf edecf'k olan ağır sanayiin 

t~ti ta kadar ge:1 çekilmiş ve bu özerinde korkunç bir l'e!lir yapacak- tereye ka~ı topta'l bir hücum yap- derece ve nisbetin,. bağlıdıT. 
' nınm:ıamış.tır. trr. Onun için Hitlerin Mussolioive mak olacaktır. Hasan .Ali Ediz 
~:~~~~==~========~~======~====~~~~~~~====================~~~~~ 

osta.nın edebi romanı: 27 içinde i~tilen bu muztarih ses Me- Dektorun hakkı 'Vllrdı. Bir ana 
diha Hanıma bütün diğer §Cylerden bwıu affedemezdi. Mediha Hanım 
çok tesir etti. Gürültü etmemek için bUTaya gelmekle büyük bir heta et
azami dikkat göstererek bir iki a - ~ti. Çocuğunun yatağı yanında 
dım attı. fçeriki odad.ı cereynn et- hareketsiz oturan bu kadına ne söy
mekte olan faciayı görmek istiyor-

Aş"lo · 
Oynanmaz! 

~' Nakleden: Muazzez. Talt.i.n Berkand 
L'ıt A.~nes· · .. k · · Medih H k k " )'ll ını gorme · ıstiyonım. a anım or nk adımlarla 
2i~h~nı bilmem ki •.• Ben ya- 22 nurnaraya yaklaştı, kapının ö _ 
~ rıltrn anndanım. nünde tereddüdle durdu. Acaba vu
:\~ lk!alı odaya giriniz ha nı - rup girsem mi'? Hayır, yavaşça ka -
~t ilt" .1 odaya birbirinden ge- pıyı aralıklıyarak içeriye girdi. Kim
r~~~ "y de ayni hasta için tu - ııe yoktu. Yatağın üze!inde bir şapt lıı ııcı,·n b~ralının anne5İ ile ak· ka, biT manto ve küçük bir valiz 
~~:ta • ır başka hanım arada duruyordu. Karyolanın sol tarafın
~ b0 tR ı dip istimhat ediyorlaT. da aralık bir kapı .•• 
t, • aiJ u~. sp.nınm, oraya huyu- Mediha Hanım heyeean<lan tı • 
."t ~ l' ~~.~nce birisi gelir. kanmış gibi nefes alamıyarak olduğu 

11lırı lll' ederim yavnım: fa- rerde durdu. Bir adım atamıyordu. 
,rr:n Vaziyetinin dAha fazla lç.eriki odada çıt yoktu. Bir iki sa -

ı1 :.lduğuna emin misin) ~ ellerile göğsibü basıp çarpın -
çalınan bir zile ce- tısını durduTJ"'ıı;a rnlı•tı\.tan sonra 

için lto.-rken tekrarla- ltuWdan giriiltü duymağa bqladı. 
aralıl kapıdan hafif bir inilti ıeli -

du. Dün akşamdımberi boğuk bo _ liyebilirdi) O kadın acaba oğlunun 
ğuk çarpan kalbi ac~tbn bu yeni he- yaşıyacnğından ümidvar mıydı, yok
yecana tahammül edebilecek miy _ sa onun son nefesini vermesini mi 
di~ Bir adım, bir adım da h n attı. bekliyordu'? 

(Arkası var) 

Yeni ekmek fiatlari 
tayin edildi 

Şimdi beyazlar giyinmiş bir hasta• 
bakıcı ile yatağı görebiliyordu. Yas
bl.: üzerinde saTgıl.ır içinde bir baş 
yatıyordu. Bu beyaz sarg1lnr arn -
sındn Selimin yüzü koTkunç dene -
cek kadar san görünüyordu. Ya -
nnklan çukurb!!Jtlış, burnu incel - (SQ tarafı 1 inci sayfada) 
rni~. göz kapaklan şdfnf1anmı~tı. çavdar buluna.nlarıh verecekleri be-

Bir gün evvel gençliğinin bütün yanname mtiddeti dün akşam bitmi,. 
kuvvet ve neş'esile yaıııyan bu zn - tır . 
vaJlı şeyin Selim olmasına imkan · Bu beyannamelerde gösterilan mal_ 
var mıydı'? Nerede o sporcu beden, lar bugünden itibaren Zahire Bo.r.sn.sı 
nerede o geniş omuzlar, o zarif vii- Ti .. Ziraat. 'lt1odc.-1n.ı~.n ' 

d w .. 1 '? B' "fk k • ııeareı. ve .... u ~'""6u memur-
c~ ' 0 mnkafırur ~o~ 1ı:rb. ıkr 0d e n- larından müteoekki kmnisyon ta ra_ 
ZJ, fUlla ve sınır ı ır a ının ne 
yaptığını bllmiyen ani bir hareketi fında.n muayene ve fiatıarı tesbit O

yüzünden zavallı cenç timdi bu 7a- lunaeaktır. Ofis bu~day ve çavdar-

~~~~~lf"~~~·v-hn ~ -·~~~~~~· 

londra ya yapılan 1 

en büyük 
hücumlardan biri 

Sayfa 7 

Altın yiyen 
develer 
(Ba~ı ı incl sayfadal 

vti.Ioa §Udur: 
Kenanile bir hududdan di~ertıx 

nakliyat yapan bir deveelnin a!tır 
(Baştarııfı ı illei sayfada) kaçakç~ı yapmakta olduğuna da1 

Her Alman tayyaresi Londra iize - aıhhatli malftmat almış olan hudUd 
rine geldikçe tayyııre dafi bataryala_ zabıtası kervanı ve deveciyi hududu 
nnın şiddetli a~ile karşılaşmışlar- geçt~i sırada, iki defa muayene eder, 
dır. fakat, en ince muayenelcre rnğmer 

Bu hücurnlarda iki Alman tayya - birşey bulamaz. Zabıtııya, altın ade -
resinin düşürüldü~ü resmen bildlrll- dile sarih ve sahih ma11'1mnt veril • 
mekte ise de birçok Alman tnyyarele- miş oldu~ için ikinci defnki seferdr 
rinin de topçu ateşilc hasara uğradı- muayenenin menfi netice vermesi de
~ tahmin edilmelidir. veeınin kurtulmasına kifayet edemez 

5 hast:ineye, 2 killseye, 2 otele, ı Kendisi sıkı bir isticvaba tô.bi tutulur 
tahllsiye merkezine ve bir pasif ko - ~cvab netleesinde deveel itiraf e 
ruma merkezine bombalar ISabet et- der: Meğere altınları deveye yiyecek 
miştir. Bomba isabet eden bir binada olarak verd~i hamura koyuyor, ona 
insanca~ fazla zayiat verı1miş olma - yutturuyor, sonra da hududu geçinCC' 
sından korkulmattadır. hayvanı :kesip parolan işkembesin _ 

Londra 9 (A.A.) - Reuterin havacı- den çıkanyormuşt 
lık muhabiri bildiriyor: - Devenin başı! .. d iyeceksiniz. Ha-

Pazan PazarteSt'ye b:lğlıyan gece yır, başı değil, bu defaki lşkembesi ' 
Londrnya karşı yapılan hava hücu- Çok mevsuk olan bu hikli.yeyı öğren. 
mu Eylüldenberi Almnnl::ı.rın kullan_ dikten soma, okuyucularımızı gül -
dığı en büyük Alman hava kavveti dürür ve muhafaza teşkilfıtımıza dıı 
tarafından yapılmıştır. mal1'1mnt olur, diyerek yazmayı mU. 

Londra salli.hiyettar mnhfellerl AL. na.sib gördük. 
manlann yeni bir sessiz hüMJID Y!lP- -----------·---
tıklan hakkındaki iddialarını gülünç Kaşseri İcra. memurluğundan: 
bulmaktadır. Dün geeeki aklncılar Kayseride halıcı Kendirli oğlu İsnuıll 
yüksek irtifadan normal bir tarzd!ı Kükere 346 lira vermiye borçlu İzmir 
uçmuşlar ve mütemadiyen topçu ta.. demiryolu kenannda Geyik apartıma.. 
rafından iz'aç edilml.§lerdir. Gece U'- runda halıcı Resul caymaz hakkında 
cı tayyarelerJmiz de düşmana karşı açılan talcı'b iizerine bot'çluya gönı.. 
koymll§lardır. Endüstrt şehirlerile li- derilen ödeme emri gösterdiği adret 
manlara tevcih edilen hficum devre_ ve bu nanıda bir kimse olmadığından 
sinden sonra Londrııya Jror,şı yapılan iade edilmiş bu defa alacaklının tale. 
bu hücumun sevktılcey~ mA.nası hak_ bile ödeme emrinin ilfl.nen tebliğine 
kında ancak tahminler yürötüıebi _ karar verilm-, alduğundan bOI'ÇJu 
lir. Reaııl caymazın 13/6/P4D tarihli se. 

Alman ba..şkumandanlıttının :niı;bl nedle alacaklıya borcu olan 346 li. 
bir 8ilkftndan sonra Londraya knf1'1 rayı ilAn tarihinden itibaren yedi giin 
yap!lan bu hücumla geleC'ek ~ fÇln.- içinde alacaklıya. ödemesi veyahud 
de Itnlyanlarn nerede ve na.~ıl yar _ gene kanuni mfiddeti içinde bir diye.. 
dım edllece~i meselesine bir hal su - ccği varsa blldlrmesi aksi takdirde 
reti buluncıya kadar sivil halk üze _ tera muamelesinin kataeşeceği w 
rinde tesir yapmak Istemiş olması kaffei muamelfi.tı icrn.iye gıyabınık 
muhtemeldir. cereyan edece!i Dl\n olunur. 940/100~ 

Ingiliz tebliği 
Lornira 9 (A.A.> - Hava ve dahil! 

emniyet neznretlerinin tebliği: 

Pazan Pazartesiye bn~lıyan gece 
zarfında diişmnn f;ayynreJeri Londra 
TC Civan merı'ne eidd! bir bombar _ 
dırnan hücumu yapmışlardır. B1rçok 
yangın başlangı~Inn olm~r. Tnar
ruz esnasında itfaiye hanların ckse _ 
risini sl:indürmüştür. Binalarda ve 1 _ 
k:ametgAhlarda mühim hasarlar ol _ 
mu,tur. Bir miktar ölü ve bir mik _ 
tar da yaralı vardır. 

Londra üe şark ve cenub sahı1leri 
arasında bulunan birçok ınıntaknlara 
ve cenubl İngilterenin bazı noktala_ 
nna da bombalar atılmıştır. Bu bom
balann birçoğu hasar yapmamışsa da, 
bazı yerlerde yangınlar çıkmış ve i_ 
kametg§Jı vesair binalarda hasarlar 
husule gelmiştir. Bu mıntaknlarda _ 
ki insan zayiatı fazla olmamıştır. 

İki düşman bombardıman tayyare
.,; düşürülmüştür. 

Alman tebliği 
Berlin, 9 (AA.) - Resmt teb

liğ: 

Alman.hava kuvvetleri, garbi Al
man §ehirleri lizerine Ingilizler tara
fından yapdan Akıniara kar~ılık ta
anuzu olarak 9 Kanunuevvel gece
si LondTa üzerine akınlar yapmı,_ 
lardrr. Hücum hava karanrken bat
Inmış ve şafak siikünceye kadar de
vam etmiştir. Taarruza büyük kuv
vetler iştirak etmiş ve tayyareler 
birbiri ardından dalga halinde gel
mişth. Muharebe tayyarelen iyice 
aydmlablan şehir üzerine küyiik 
çapta bombalar atmışlar, bilhassa 
mühim iaşe depolannı bomhaTdı
man etmişlerdir. Gece birçok yer
lerde büyük yan~ınlar çıkmı~ ve a
lev denizi halinde genişlemiştir. 
Gazometreler patlamı~ ve muazzam 
alevler çıknrmışbr. Petrol depolan 
yakılmıştır. 

Dün gece birkaç Ingiliz tayyaresi 
garbi Almanyanın bazı yerlerine 
bombalay atmıılardır. Duueldorftn, 
Münihte, Gladbach'ta vesair bazı 
verlerde mesldin mnharTeJere isabet
ler vaki olmuttur. Bazı evlerde yan
gm çıl.:mı,tır. 9 riviT ölm~ş. l 1 kişi 
ağtr, 24 Tcişi de hıı.fif surette yara-

Böbreklerden idrar torbasına 

kadar yollardaki hastalıkl:u-ın 

miltroplnruu kökünden temizle .. 
rnek için HElıl\lOBLÖ kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbl'eklerin çal'Şlla Jmdretini 
a.rttırır, tad.ın, erkek idrar zor
lukla.rmı, eski ve yeni ~k
luğunu, mesanc iltihabmı, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak le 
bozarkcn yanmak hallerini gide
rir. Bol idrar temin eder. İdrıır
da kumlıırın, nıesanede tnşlann 

teşekkülüne mfı.ni olur. 
DİKKAT: BELl\lOBLÖ idrarıııızı 

temizleyerek mavDeştlrir. 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatını 
haizdlr. 

HER ECZANEDE BULUNUR . _, 
lanmı§tır. Ölen ve yaralananlacn 
hepsi sığınaklar haricinde bulunan 
lcimııelerdir. Hiçbir taTafta iktısadi 
ve wıken zarar olmamıştır. Tayyare 
dafi bataryalan ilci İngiliz tnyyaTesi 
düşünnüşleTdir. Alman tavyarele
rinden biri ÜI!!Üne dönmemi~tir. 

Berlin, 9 (A.A.) ·- Öğrenildi
ğine göre dün gece J,.ondraya yapı
lan hücum ~asındn, 7.00 bin kilo 
infilak ve 1 00 bin kilo yangın bom
bası atılmıştır. 

İngiliz tayyarelerinin akınlan 
Londra, 9 ( A.A.) - Hava ne-

7•-tinden bilr.lin1mi~tir: 
Dün gece Ingiliz bombardıman 

tayyaTeleri Du.sseldorf bölgesindeki 
smai ve askeri hedefler üzerine tek
rar taaTTUz ebni~lerdir. 

Başka gruplar da Lorient Cle
nizaltı üssünü ve Borde.nu:{ ile Brest
te liman tesisatını bombardıman et
rniıılerdir. 

Bombardı:nan edilen diğer he
defler arasında Flessingue, Dun
kerque. Gravelines limanlarile muh
telif düşman hava meydanlan var. 
dır. 

Tayyarelerimizden •tcm hyıbdY 

Arşiv Dosya dolaplan ve podyoın 
yapbrılacakbr 

Sümerbank Umum Müdür· 
lüğünden: 

ı - Bankamız merkeı binası cUmumt arşiv dairesi, için yaptırılacak 
iki tı'p dosya dolapları vahidi !iat esasile ve kapalı zarf usullle ekslıtmcye 
konulmuştur. İşbu dola,plann ve podyomun k~if bedeli 6 . .000 liradan 
ibarettir. 

2 - Eksiitme cvrnkı c2t lira mukabllinde Süıne: Bank munmelat fU • 
besinden alınabilir. 

3 - Ekslltme 16/12/940 tarihine müsndi! Pamrtesi gfınü saat da• de 
Ankamda Sümcr Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakknt teminat miktarı 450 lirndır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meynnınn, ~imdiye kadar yapmış oldukinn 

bu kabil işlere ve bunlann bedellerine aid vesnrnıar koyacaklardır. 
6 - Teklif mektuplarını ha?i r.ernar kapalı olarak ihale günü saat 

ı4 de kadar makbuz mukabilinde Antarada Sü:mer Bank mulı&berat mü. 
dürlüğüne teslim ednmiş olacaktır. 

'l - Posta ile cönderileeek tek!Hler nihayet ihale aatlnden bir saat eY
veline ikadar eelmiO ve zarfın kanuni şekilde kapa.tılmlf abn&.!l IA.zımd!l\ 
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Va. n lla. a.naya. huzur, ya.vruya sıhhat verrneğe hA.dim yegine 

sıon mtl.!tahmratı ÇAPAMAR K A'dtr 
Beşlktq: ÇA.PAl\IARKA Tarihi tesisi: 1915 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 
39 numaralı ildn - 2/ı4714 sayılı İcra Vekilieri Heyeti kararile mer'lyct 

mevkııne konulan 77 numaralı koordinasyon kararnamesinın 4 üncü 
maddesine tevfikan değtrmenlerin azo.ıni un satış fiaUarı şu suretle tesbit 
edilm.ştir : 

O yri safı 72 kllo tutan çuvallar içinde ekmeklik unun beher çuvalı 
12.12 940 akşamına kadar ıo20 kuruş, bu tarihten sonra. ı057 kuruş, 
francalalık unun çuvalı 1150, mnkarnnlık, sirnitlık unun çuvalı ı,125, 
yufkahk, ekstra unun çuvalı 1200 kuru.ştur. Keyfiyet 29 numaralı milli 
korunma kararnamesinın verdıği salft'hiyete istinaden ilan olunur. (11665) 

Istanbul Belediyesinden : 
Fı t Mürııkabe komısyonunun tesbit ettiği fiaUara nazarnn: 
10 ı2 940 sııbahından ıtıbaren birinci nevi ekme~in kilosu on U~ l:.uruş 

otuz para ve 13/ı2 940 ababından itlbaren de 14 kuruş yirmi pıı.ra oL 
du 'U Llan olunur. 

Kuruluş tarthi: 1888 

100.ooo.oon Tür k Lirası 
Şubt. ve ajans adedi: 265 

Zıraı ve tıcari her nevı banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOfl 

Z rut Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 

enaz 50 Iirıısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaCı -
dakı plana göre ikramıye da~ıtııacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h ~< 4,000 Lira 
4 " 

500 " 
2,000 " 

4 u 250 n 1,000 , 
40 " 

100 " 4,000 , 
10 0 " 

50 " 
5,000 

" 
120 n 40 " 

4.800 " 
" 

2 0 ., 3,2)J ,. 
o kkat· Hesablarındnkı paralar bır seni.' ıçınde 50 lıradan aşa~ı 

duşmıyenlere ik.ramıye çıktığı takdırde o/o 20 faılasıle verilecektır. 
Ku• 'alar senede 4 defa. ı Eylül, ı Blrtncıkfı.nuıı, ı Mart ve ı Hazı _ 

ran tarihlerınde çekılecektir. 

SON POSTA 

TÜRKIYE ___ , 
KÖYLÜ ve İŞÇI ELBISELERI 

Toptan sat1ş yeri: 
İstanbul, Sultanhaninm İrfaniye ~ı No. ıs - l l 

SA-.AB DDIN K ... J1AKAŞLI 
10/12/940 dan ~W12/940 tarihine ko.do.r fiat ve çeşid.listesiclir. 

Kuruş Kuruş 
Ş:ıyak takım 1050 ı inci Acem sakalı takım 600 

:o » Erenköy 1080 , , çocuk takım 450 
• Caket 660 • » ceket 320 
• » Erenköy 580 , ll kilot pantalon 175 

Fasone (Malatya> takım 525 » • düz ıı 195 
D ll çocuk ::o 400 Gri kııhve gabardin takım 540 
ıı ll ceketi 290 • ıı çocuk takım 410 
ıı • kilot pantaıon 145 • • ceket 290 
1 • düz ll 160 , • kilot pantalon 155 

Krep.si 2 nci takım 
• ID çocuk takımı 
• • ceket 
• » kilot pantalon 
• :ıı düz ll 

Keten jaspe kareli takım 
ID ll çocuk takım 
, , ceket 
» 11 kilot pantalon 
:o ll düz D 

Keten Çulakl takım 
11 » çocuk takım 
:ıı » ceket 

525 
400 
290 
145 
160 

600 
<l50 
310 
170 
186 

570 
420 
300 

, 1 düz :o 170 
Mollne keten takım 610 

ll ıı çocuk takım 450 
, ıı ceket 320 
• • kllot pantalon 175 
• • düz • 190 

Avrupa Iil.civerd gabardin 
takım 

Avrupa lactverd gabardin 
çocuk takım 
Fasune siyah takım 
Korucu elbisesi ı inci boz 
şayaktan 4 parça 
Askerlerimize verilecek hedi-

575 

425 
540 

1100 

• ll kilot pantalon 165 yelerden boı; ~ayaktan avcı 
• » düz • ıso yele~i ıso 

Fiat ve ç~id listeleri her ayın birinde Cümhuriyet, onunda Son Pos
ta, yirmisinde ( Ankıtra ) lJlu$ gazetel«ile munlıı.;,:anvın nf'frolunur. 

Takib ediniz. 

Oevlet demiryollara va limanları ı 
işletmesi umum idarasi ilanları _ 

l /1/941 tarihinden itibaren: 
1 - Avrupa hattının «~Semplon trenlerine aid hususl ahkAm ve ücret, 

gümrük muamellitı, rıhtım, Iskele, vinç, e~hasa aid sarnıçlı ve frigorifik 
vagonlar ve C. F. H. idaresile müşterek icıymetli ~ya ve yumurta tarifele
rinın devlet demiryolları tarife esasları ve husust şartları dahilinde tııtbi
kine devnın edilmek üzereo şirketten müdcvver olup halen mer'iyette bu
lunan di~er büümum esas ve tenzilli yolcu ve eşya tarifelerile bunlarıı 
muteferri esas ve usuller ve ahkAm kaldırılmı.~tır. 

Bu tarl.htcn itibaren Avrupa ha.ttınöa G'kendl mesafesine münhasır 
olmıık üzere. bUümum e.şhas ve eşya nakliyatında devlet demiryollannın 

esas tarifeleri, butün şebekede kaba: tatbik tenzüi tariteleri \ 'e esas ve ten
zilli tarUelere müte!crri usul ve esaslarla tnrife ta.tbikat.ına mütedair 
mer'ıyette bulunan bütün ahklım ve şeraiti tatbıkiye tatbik edilecektir. 

2 - D. D./251 No. lu tari!ede, birincı kısma maden kömlirü ve odun it
hal edilmek ve II nci kısım ücretleri beynelmilel nakliyata teşmıl edilmek 
sureUerıle tadıliit yapılmıştır. 

3 - Semplon katarında ve ana hat dahi dahil olduğu halde blliimum 
beynelmılel münasebetlerde çocuklardan, kendılerine ııyrı yer tahsis edıl. 
memek şartile dört yaşına kadar ücret alınınıyacak ve dörtten on yaşı. 
na kadar olanlarla kendllerıne yer tahsiSı Istenilen dört yaşından kiıçük 
çocuklardan yarım ücret alınacaktır. 

Daha tnzla tafsilat Için iStasyonlara müracaat edılebilir. dl414ııı 

Suf reklam üzre SAAT alınmaz 

Tecrübeli bir saat olma~1d1r 

B .• "k"' ~10 ırıncı anu 

clışı . uıükemmel 

vo.bfiçi çUrük••' 
Ucuza ahnmı, birçok yemişlerin dıtr mO· 
kemmel ol~lllr fakat bilAhare Içi çOrOk 
olduğu anlaşılır. 

Ucuz ampullarda öyledir. Kullanışta çDrUk 
olduğu yani fazla cereyan lstlhiAka muka• 
bil az aşak verdikleri görUIUr. 

Maa r u f markasa bir garanti teşkU eden 
TUNGSRAM ampullarını almak menfaatınız 
lktlzasıdır. 

TUNGSRAM ampullarının yüksek kalitesi 
bir çok defalar denenmlttlr. 

--------------------------
Devlet Den izyolları 

M OdUrl lltjU 
Işlelma u muf11 

Ilanlar• 

li günü knlka~a::~::~: g~: :.1:.=:Jı 
Bantleri 80 senelık bir tecrübe mahsuludür. de ilaveten u~rıyo.cnktır. cıll663» 

Postası 

Kafi bir teminat değil midir ? 
Maruf saat ticarethanelerinde bulunur. 

Deposu: Galat:ı, Kiırekçiler, Manhaym han 
ı incı kat. 

No. 6 Telefon 40386 P. K. 1248 

Memur alınaesk 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

ı - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretlı memuriyetıere orta mekteb 
mezunları müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece~i yerde me
muriyet, kabul etmelerı şartt ır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne göre 
.ıs, lira asli maaş veya 00 lira. ücret verilecektir. 

4 - istekiiierin 788 .sayılı memurin kanununun 4 fincü maddesindeki 
şartları haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk defa g!receklerin 
otuz yaşını geçmemış olmaları lnzmıdır. 

5 - Musabakaya girmek istiyenlerin 20.ı2.940 güuü akşamına kadar 
dılekçe ve evrnkı müsbıtelerile birlıkte imtihan ların icı·a olunaca
ğı P. T. T. merkez mıidürlüklerine müracaat etmelıdir. 

6 - Mü.';abnka her vılô.yette P. T. T. merkez müdürlüklerınde 23.1~.940 

ta~ihinc nnisadıf Pazartesi günü saat O da yapılacaktır. cll347» 

Şir eti Hayriye en : 
1 - Boğaziçi vapurln rına mahsus kış tarifesi bu ayın 12 nci 

Per~embe gtinündcn itibaren tııtbik olunacaktır. 
2 - Bu tarifedc: Boğaz'ın muhtelif yerlerindeki mekteblerin ye

ni devam saatleri güzetilm i şti r . 

3 - Memurlarımızın yeni mesai saatlerine giire azimet ve av
det postaları tertib edilmiştir. 

4 - Ru tarif,.de bilhas~a Bebek, Arnavutköy, O rtaköy ve Be
şiktaş iskelelerine fazla seferler konularak oralarda o tu ran halkım ı
zın ihtiyacı tamamen önlenmiştir. 

Duvar ilanları iskeieiere asılmıştır. 
Cep tn rifeleri yarından itiha ren sat ı lığa çıkcırılacaktır. 

Zayi - Rize askerlik şubesinden al. 
dığım ıo ll 935 tarihli terhis teske
remi zayi ettim. Yenisini nlııcıığımdıın 
eskisinin hükmü yoktur. 

Halen adrc~im : Kabataş eritek 

N ~ d ide bir pı rlanta küp e 
Beyıız, güzel bir çift pırlıınta ktL 

pe bu Perşembe günü saat 14 de , 
Saııdalbcdestcnınde müznyede ilc 
satılo.caktır. Elmas me~aklılarına 

ehenım yeLle tavsıyc ederiz. 

Ura 

ı 2000 ::a 

3 ıooo = 
2 760 :::a 

fı 600 == 
8 ~ ::::::0 

16 ıoo == 3bOO.-. 
80 60 - .000.-

100 20 - 1000.-

Türkiye lş Bankasına para ye&
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
o~maz, aynı zamanda taliiniı.i 

de denemiş olursunuz. 
~ 

K~ideler: • Şubat, 2 Ma - ıı Kumbaralı ve kumbat ll ~ 
ı &~~<u.stos a İk.lncl•a• _ nesabla.rıncla en u elli 

.vıs, .ntı , .._ .. . -· .. •aJ• L&rı.b.t rınae J&llı.IJI . ruı o ... unıı.""&r .ut 
fıD G&.Wl NüUW, 


