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Milli Şefin 1 
seyahatleri 1 
k ~llkara. 13 (Husuai) -Mil- 1 
~,t f lamet İnönü Ankara ci- ~1 dır ltıda bir aeyahate çıkmıflar-

. * 1 
~tlaicüınburun t~leri i 

'ttj .~kara, 13 (A.A.) - Riya-ı 
lltıı~urnhur Umumi Katibliğin-

R.ciaı· •· h 1 f •· •· 1 ı . . cum ur am et no nu, 
~~lll 11\c ı ulusal ekonomi ve ar- 1 
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) lt 't.er tarafından aldıklan 
~e~ ve eamimi hisleri ifade 
~ telgraflardan pele müte-
~ 1 kİ olarak teşekkürlerile iyi 
'~erini bildirmeye Anadolu 
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ÇöJde ilerliyee 

Garb çölünde 
• 

/ talyanları 
takib 

devam ediyor 

2 general daha 
esir edildi 

V eniden binlerce esirler 
ahnd1, petrol stoktari 

iğtinam edildi 

·- t 

bir tn,iliz lot' .. 

Askeri vaz i yel 
İtalyanın vaziyetine 

umumi bir bakış 
YAZAN ----ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilel 
•Son Poata. nın u kerl 

muharrtrt 

Y unan ba~vekili general 
Metakııasın, 28 Birind

' teşrin sabahı verdiği harb ve 
mukavemet kararının doğru)iığu 
gün . geçtikçe hadiseleric sabit 
olmaktadır. Bu karar, nerede 
kimden geliree gelain, iaterae 

~liıı -- Kahire 13 (A.A.) _ ingUiz umumi Habe,istanla Arnavudluğu istila 
'tt.dijll, 13 (A.A.) - Dü~ ak~~ karargAhının tebliği : ederek yeni impit'ratorluk ve 
f'.llhetı .4 7 numnr?lı resmı teblıg: Mısırda : oarb çölünde mn~lfıb e - krallıklar kuran ve kendi ifade-
~~ hnın muhtelıf noktala~n~a dilmiş olnn İtalyan ordusundnn geri sine göre, sekiz mihıan aüngüye, 

f ~ ,arekut cereyan etmıştır. kalan kısımlar, üeri kuvvetlerimiz ta. binlerle tank ve uçağa, muaz-
,l~t alarımızdan biri 150 kadar ra!mdan pek yakından taklb edilerek zam bir donanmaya malik olan, 
~ .,11tır. Bunlar arasında birkaç t'ic'at.lerlne devam etmektedirler. E _ faşist İtalya tarafından tah-
~~~rdır. slr edildikleri dün haber verilmiş olan rik edilmit olsun, haka-

lcumanffanlan arasında üç generalden manda dıier iki fırE Tete, tecavüze ve is ilaya 
A~, ihtilaf kumandıını general de şimdi elimizde ancak eilahla mukahele o-

tıtı.ı~ 13 (A.A.) - ltalyan bulunmaktadır. Esirlerin adedi binler. ]una bileceği milli prensipinden 
'llrdü~~~aııınd~ ~aekınlık hü- i!e artmıştır. Fakat hnrb meydanının doğduğu için :zaten asil ve hür-

ıı:une daır gelen haberler çok geniş olması dotayısile şimdiden mete değerdi. Fakat vukuat bu 
tı' 1 • Fakat bu haberlerin herhangi kat'1 bir raknm zlkri k.abD karann ayni zamanda pek ye-

ur an ar1 
Kaza mahalline giden ''SonP os ta,, 

muharrirlerinin gördükleri 
Dibi delinerak parçalandığı anlaşılan 

geminin kaptanı dün tevkif edildi 

Tahkikat1 idare eden Silivri muddeiumumisinin beyanati 

lı11t er tarafından verilmekte- de~ildir. :rinde olduğunu g~stermektedir. 
hnlann henüz hiçbir yerde 5 d d • B" t .. n h d d b ( Devarm 7 n et sayfada ) . 
dıklan anlaşılmaktadır. u an a . u u " u u oyunca 1 Dı.in Silivrlye gidip gelen cSon Pos- olmuştur: Vapurda 330 yolcu bulun. tur. Bunlardan 16 sı erkek, 38 i ka.. 

SUirrlde hanaya :rerlf4lirilen feliketztdelerden bir rrupun acıldı hali 

de mütemadi mağlii- (Devamı S uncü sayfada) '- ta• muharrirleri yazıyorlar: maleta idi. Bunlardan 122 klşi kurta_ dm, 15 i çocuktur. Cesedler, teşhis e.. 

. kk~~t~;:~itu::~dl:~;a~z:= Mı·ııı korunma kannonnun ı aç::~!~a g~~u::~~ha d~:: f~= ~~8 ~ub~ea~~~:.u:~~r~~u;e= ~~~i!~m~~ı:~k~:~~n s:~ :~c: 
ıhtili'tf çıkmış olmasıdır. kurbanlannın adedi tamamile belli banlarınd1ln 71 inin cesedi bulunmuş- (Devamı '7 nci sıı)lııda) 

ki kararsızl1k, muharehe ~~··· 

~;~~t~;~~~::~!;:.;~:~:::; tadiline aid Iayiba Mısır taarruzunun Faciadan kurtulanlar 
~~~~~~=~rı'ri~vi~r~vı1l~;lı'~•~ı'n8fı'irdt8e[vız~l~e:t:_i Arneri ka daki neler anlatıyorlar ?. ... . " ~ " Layiha Ticaret Vekilinin teklifi üzerine k J 

<bevnmı 3 üncü sayfada) a l·s eri· 
muvakkat bir encümende tetkik edilecek 

· ·· ····· ············· ··· ········~ 
Dil babisieri i Ankara 13 <A.A.) - BUyük Millet kadar encfimenıerden ayrılan dörder 
~ l Meclisi bugün Mazhar Germen'in baş. azadan muteşekkll muvakkat bir en-
La_ • YAZAN ~ ı ltanlı~mda toplnnmış ve eelsenin a- cümen tarafından tetkikinden sonra 
~"'-lıdZiya Uşaklı gil j çılmıısını nültea~b söz alan ·ricaret t~vi~ edildigini işaret ederek demiş-
~ 1 Veküi Mümtaz Ökmcn, gelen evrak tır .ltı: 
8irk _ _;..,_.-. _.;..k_d--~ arasında milU korunma kanununun Bu muvakkat encümen evvelce mU-

a ç gune 8 ar 1 tadiline aid kanun lfl.ylhasının bulun. ll müdafaa, ziraat, iktısad, mıılıye ve 
.......................... .) duğunu ve bu kanunun, evvelce .alA- (Denmı 1 n ei sayfada) 

41eriç ve Tuncanın tuğganı 

Alrnanca çıkan 2 gaze
tenin dikkate şagan 

müfalealarz 

Nevyork, J 3 (A.A.} - Ameri
kada almanca çıkan Staatıı Zeitung 
gazetesi, Afrikadaki İngiliz ileri ha
reketini tetkik ederek diyor ki: 

İngilizler Mısırdaki m es' u d taar
ruzlarile Mihverin planiarına yeni 
biT darbe indirmi~lerdir. Hem de 
bunu tam Amavudluk mağlubiyeti
nin maneviyatı • bozduiu, yükeelt 
kumanda heyetindeki değişiklikler 
ftalyanlar.vı itimadını saratığı ve fa
tlst Tejiminin nüfuzunu kırdığı bir 
anda yapmışlardır. İtalyanların Mı
sır mağlubiyeti muhakkak ki Roma
daki sinir buhranını \'ahimleştire
cektir. 

Gene Amerikada çıkan diğer bir 
Alman gazetesi Nachrichten Fürde 
Nordwesten şöyle yazıyor: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Amerikadan 
/talyaya yiyecek 
Gönderilmiyar 
Rom 13 ıA.A.) - Transocean: 
Avrupada harb yüzünden açlık çe. 

ken memleket.lere, İtnlya dıı dahil ol
mak üzere Amerikadan yiyecek eön. 
derlleceği hakkındaki haberleri Ro _ 
mnda teeyyüd ettinnet imkll.nı o'!ma
mıştır. 

ltazadan kurttilan bir ana ve yavrusile anelerini kaybeden üç %av:ıllı 

Silivri önlerinde evvelki gece aa- knvmine mensub lcazazedelerin bu
baba kaTfl batan Salvator iaiml! .rel- lunduğu havradayız. Silivrinin 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Alması lazımgelen 

Terbiye 
~-Yazan: Muhittin Birren 

B u asırda :kuvvetli bir millet 
hayatı yaıamnk çok müşkül 

bir iş oldu. Kuvvetli ve kendi ken
disine hakim bir millet olarak yaşa
yabilmek içm, herhangi miUi bU ca
mianın kendisini bir takım kuvvet
lerle techiz etmiş bulunması lazım 
geliyor. Bu şartlardan biri de, kuv
vetli bir gençliğe sahib olmaktır. 

Kuvvetli bir gençlik dediğimiz 
zaman, şu aşağıdaki vasıflan nef
ainde azami derecede toplryabilen 
bir ne il zümresini ani mamız iktı
za eder: 

1 - Bedence sıhhatli olmak ve 
hayat mücadelesi kendisini hangi 
vazifeye sevkedertıe o işi kuvvetli 
bir ada! e, neş' eli bir fizik hareketi 
ile ifa edebilecek halde bulunmak. 

2 - Hayatta işe yarayacak umu
mi ve hususi bilgileri aznmi derece
de almış olmak. 

3 - Meslek duygusite i$İne, aile 
duvgusile ocağına, milli duygusile 
milletine, ask denecek kadar kuv
vetli duygularla bağlanmış bulun
mak. 

4 - Sağlam bir havat felsefesi
ne snhib olmak ve bu felsefeyi ken
disi için bir ideal (bir din) yapmak. 

Dpha başka birçok vasıflar hatı
ra gell'bilir. Fakat, bunların hepsini 
§U yukarıdakilerin içinde toplamak 
mümkündür. 

Avrupnnın bütün büyük millet
leri, k~ndi gene; nl"'sillcri üzerinde, 
on ların bu nevi vasıfları kazanmaln
n gayesile sıkı bir terbiye ve kon
trol sistemi vücude rzetirmeğe çalışı
yorlar. Bill-ıns$8 Cihan Harbinden 
sonra kendi•ini ı:tÖ•t .. ren bu har~ket, 
halen, milletlerin daimi bir hayat 
mücadelesinde bir milli müdnfnn 
metıt"le•i mahivetini almış gorun
mektedir. Her memleket. kendi 
bünyerine ve ihtiyacianna göre. bu 
sahada gayretl,.r tı rf,.divor. Bizim 
de onlnnn volhnndnn gitmemiz ta
bi"dir; fakat, bir tnlclidci olarak de
j;.'J, mmıvv~., hıont-flere doihu ııuur
la Vt' si t~mı~ vürümesini bilen bir 

SON POSTA 

a.kale: 

Bir general çetin bir savaştan galıb çıkmıştı. Dii§man teslim olacaktı, 
şart .soruyordu, galib kumnnd:ı.n <ierh:ll masanın başına geçerek yaz -
mn~a başladı. Bu generalin hatıralnrın<la şu satırlar vardır: 

- aMasarnın başına oturduğum zaman yazaeağu:ı. ~ kelımeyi bUmi -
yorum. Fakat üerı süreeetrıın şartlar tamamen hatınmdaydı, onun için 
hiç tereddtid etmeden Te hata yapmadan yazmağa koyuldunı.. 

Çetin bir münakaşaya girişmeden evvel o münakaşa esnasında söyli -

Kelime değil, fikir hazzrlayınız 

yece~inlz ilk kelimeleri evvelce tesbite çalışmak ekseriyet.le fayda vermez. 
Bir defa unutmanız, sonra da ilk müdnhale karşısında sırayı kaybetme
niz ihtimali vardır. Kafnnızda kelime arayacak yerde müdnfna edilecek 
tezi hazırlayınız, iyice ınceleyıniz, çü rük tıırnflarını kuvvetlilerinden ayı. 

rmız, bu takdirde kelime ve cümle kendiliklerinden dudnklarmıza gelir, 

kolaylıkin söylersiniz. 

Birincikanun 

Sözün l<ısası 
--····-

Hınk deyici 
E. Ekrem Talll 

im bilir ona kaç defııf 111~ 
lamı§Sınızdır ~ Knç de ~tıt! 

nun yersiz müdahalelerindeııd'l'l'j • 
olarak, ağzımza tıktığı ltı.fın 1 .'sıı., 
zin ucunda piç olduğuna yana ~1; • 

ı yiizüne ters ters bakmış ve: t f11J 
hevle>> çekerek, kendi-ılni ters e 
arzusunu ycnmişs:inizdir? • JııJ • 

H k d · · · · • 'krob ın eyıcı, ıçtımaı nu . der·• 
dan biridir. Adamı adeta delı e ş' • 
Yanında, hiç bir mevzuu konU~ 
mazsınız; hiç bir suni sornrııııt· 
bir cevab veremezsiniz. er 

O, iki metre ötede oturduiB;""' 
den boyuna müdahale ede~· 'kle • 
na gülümser .. baş aallar .. bıtdı f3dı 
rinizi o da bilir ve tamnrnl~f· ı~· 
kendisine mintnrnfillah te,·dı 0 

muş bir vazifedir snnırsını:ı. ıı. 

Hangi bir hiklıyeye başlıı.sıı;l • 
-velev ki husus i hnyatınızn htnre.e'J 
luk eylesin- Hınk deyici :it' 
atılır.. mutlaka, onun da 0~~, 
diyecek bir ]fı.fı vardır •. ınese ıı· 

- Büyük zelzelede.. ....1 rı11 
Diyerek sözü açarsınız. deS' .. ı ııı" 
Hmk deyici alimane ( 1) S~ 

ser .. ve hemt"ncecik yapıştırır· .. , • 

I·Kr~ [ .... - Hatırlanml Ben o sene •,)~ 
G' r net olmuştum... Rahmetlıt' ~lı ll 

- Tntbzonda idi. Biz de ,tıı 

B
•• ""k F" "k" • -- henüz gelmiştik.. uyu ın musı ışı- M ütterı.k.lcrin aldıklan mal\ima. lan tebarüz et.tirmiştim. Filvaki bi - M b k d ı• 

ta tıkl h bl 
.. F evzuunuz aş ·n ır: .. o" 

7 ve yap arı esn ara go. ra n s n n rinci, ikınci ve ÜÇÜnCÜ ordular grupu S Zi h p1U•• nası Jean Sibel i us un re Almanların askert kuvvetleri, yani 8 8 8 mınınkaları Fransanın "lmal doğu - air ·ya paşa mer u ....-" diği gibi.. 

75 
• • d .., 1 piyade ve motörlü piyade tümenleri, barb cephesini teşkil ettikleri ve bu J 
IDCI ogum yı.ı zırhlı ve hafif tümen sayısı cihetlle cephe İtalya, Akdeniz, İspanya ve Sıp! Sözünüz kcsilir: dBr ~ 
kutıuıandı kendileriniilkine üstün idiler. çünkü b u ka ar mü.stemlekeler cephelerinden tnma. - Terkibi bendi ne ~a de idi 

hl 
güzeldir. Tamamı ezberı!l'l 

Almanların 125 tümenilc, 10 zu ı mlle ayrılmış müstııkil bir kül halin-
tümenine karşı müttefikler ancak 90 de olduğu içln bunun bır cephe ku ~ amma, unuttum 1 helci'\1 ' 
kadar Fransız ve 10 İngiliz ~ümenl çı- mandanma bağlanmnsı ve bu suretle Romatizmaya karşı 

Ç 
1 tl 

karnbiliyorlardı. BahUSUS tank ve U- a başkumandan mevkiinde bulunan ge. er.. d" , 1 

k 
..,, b k dan Al ı Domatesı' tav•ı'ye e ı~ 11f'lt ça sa.., .. nn a unın man arın neral Gamelin'in bütün cephelerin i. .. p df 

çok dununda idiler. Bu sebeble ve, daresi ve umum kuvvetierin tahrik değil mi) Ben kullandırrı·· t P" 

ınsan, silAh ve harb malzemesi cihe- 111 n tevılni i§i için serbest bırakılması - Geceleri. üstünüze rı.fiYt: ' 
tile Almanların asker1 kuvvetlerine gv i' · muvafık bır tedbir olmu~tur. Nıtckim öksürüktür tutuyor... rrıi • 
1941 yılından evvel tefevvuk edemi - 1 1914 de böyle bir emir ve kumanda - Ben de kaç aksarnclıt•rrıt 
yeeeklerl dalayısile müttefikler Al _ taksimat ve teşkilA-tı olmad® için 0 dernde bir yanma hissediyn~ \.; 
manlann askcrl hru'ektıt ırıisıyativini - 6 - ~aman, genel kurmsy başkanı (yani - Küçük çocuğum doğduğtl 
ellerinde bulundurncaklarma ve Ho - ·····~······ yAZAN : ····-·······-: başkumandan mevkıinde) o!nn gene- kit.. h-eJ 
landa ilc Bclçiknya taarruz edecek - Emekli Gcraeral : ral Joffer'un nynl zamanda şiinal do- - Pek mi zayıftı? fjlr!l'lr 
lerine emin idiler. Bu ltlbnrla ve pren ; ğu harb cepbesinin kumandosını öer- yok. Zamanla kendini topl.a~ '~ 
sip bakımından mildataada kalınağa W.~~ L-h '/2 / uhte etmiş bulunması l.ı ılnhare hnr - Hnsılı kelô.m, Hınk deytC1

• ,ı-
karar vennişlerdl. • • · ~ ~ E bin sevk ve idaresine fenıı. tesir ede- değil sizi konurıturm'lzl fr:n !c<' o • 

:J1.. Onlar düşünüyorlardı ki, ellerinde «Son Postnımın Askeri muharriri : bilecek bir çok gfiçlUkler ve Fransız lar, patlar.rımz UHn 0 knt'ii~~ 
Yukanda saydığımız vatııflann bulunan tümen, tank ve uçak sayısı ................................................ ı. merkez) hükftmctile de bir takım an. ralı değildir. Ya bil~i.,ini r:öd 11 ' 

terbiyeci olar k 

hemen hl'psi de içtimni teylerdir. Almanlarmklne nazaran ne kadar az kabul ctt.i. Ayni nydn, müttefiklerin llaşamnmnzlıklar çıkmasına s~beb ol- arzusu ya hud ki ba!lkM nd"'" ~ ~ı 
Ha til, çok tabii görün,.n beden '\le olsa, mevcud Holanda, Delçikn ve yüksek harb meclisi bu aınümkün muştu Bu sebf'ble Fransa, g"çcn har- !ı ka!~Amal· ·aygu<m; h~r 1" 
s h t mt" el ine ta Jl'k edt"nler Fransa tnhkimat hatlannın yardımı mertebe ilerıdco arzi.L'.iunu Anvers - bin tecrubclerındPn i.stıf de eder k 1 onu ik'de bird,. v ht"mt"n ısf 
d hi. Bunun içindir ki, hN miJl .. t ve Belçika ordusunun katılma51 ne Meu.:ıe _ Namuk hattı ile tarif etmiş şimnl doııru cephesinin kumnndasmılıı•m" va sevkeder. 
kendi terhive sistemini, kendi içtı': 1914-18 harbinde oldu~ gibi !:lÜdafan ve mubarebenin bu hatta kabul cdil-rmüstakıllen general George"e verme- V b" 1 1 . . b 1 duld fl ı: • 

ı 
e oy e ennın u un .. .1. 

rrai ve rnilli bünyt' inin ihtiyaçlnn- hatlan tesis ederek Almanllrı ı ih:ı - mesile Rolanda ordusuna Bred bölge. si ve onu ba~kum:ı.ndan Gameline }',lt"rde konuc:manın im unı 1 1 

na gö ,. d~'"i en muhtdif gayretler yct bir hatta durdunnak ve bu suret. sind~ yardım edilmesine karnr ver -ıbauğlambnsı isabetli olmuştur. Bu S\1 - tur. Söylt"yf'n bizar. d' }.1 ı.(' 
ve u~ııJI,.r üurine oturtmaya mec- le sayıca tefevvuk hasıl edinceye ka- miŞtı. re e _aşkuman?anlığın. şimnl do:hı mü tekidir. Ltıkin k bil dt" ı· d i 

buTdur. Me,.e-1·. sıhhatli olmak Vt' dar lft.zım ol:ı.n zamanı kazanmak: ve Birinci ordular grupuna mensub or- cephesıne a ld dırekt.flerı general Ge- 1 h d J-lılllc ;J 
bedeni bir kudret ve n eş' eye sııhib sonra 1918 de olduğu gibi harbi ka _ duların. bir evvelki yazıda mufassnl orgese gönderiliyor, genemi Georges ~ . uyun nn Ovazp:f'Çmez.cnk ~u' ' 

b ı k d k 

yıcı susmaz. nu susturn tl 
u unm a em e, bir gencin içinde zanmak kabü olacnkttt. Bu fikir ve tarif ettiğımiz vechile, Belçika. dahi -1 ordular grupu kumandanlıkianna ta- k tu H k d . . ht kuf\l .K 

d 
Vd V o b o o o , lim t yo r. ın evıc tn n 0 <e5'• 

og ugu cemıyetten u gibi mims- azannye, fıaıyatt:ı yanlış ve tamamı.. lindeki mısammem hareketleri işte a veriyor ve sonuncular da ordu. b' -k • k 'b' b' fettıt,' 
Ian herRber getirmesi demektir. c~- le kcrnkiS zuhiir etmesinden sarfına- mütt.efıklerin yüksek har b meclisinin lara emirler tebll~ ediyordu. ~~~ 1 ara aıne gı ı ır n 

ne rne.sela, bedeni inki afın esa'!lı Sibelius zar, z:ıhlrde 1914-1918 barbinin tec _ bu kararlarının bir neticesi ıdi. Fak.at, kale tüme~lerile süvarı kuv. ı:;; ı;; 1 ~ /Jl 
vn~•tnm olan tıporu bir gave olnrnk 8 Kanunuevvelde bütün dün.rR rübelcrlne uygun düşüyor ve hemen Şimdi de müttefiklerin karar ve tn. vct.ı~rı ve g~ilerdekı kuvvetler çıka - (......, Cl...·t~om ~vtz / 
d~~il bir alet olarak tt"lukki edip büyük fenn'i musiki~inns «Gean Si- bütün dünya askeri mnhfellerinde savvurlarını icra için ellerinde ne gi- rıldığı ~akdırdc Fransız sahra ordu - ----------~- . 
etmemek meselesi de böyledir. Bi- ldius•un doğumunun 75 inci yılını makbul bulunuyordu. Fakat Alman - bi kuvvet ve vasıt.alara malık bulun-ıs~ hakıkatte y:ıını.z .67 

p-iynde tümc - • dıJ11~ 
rinri .e:lcilde !POT bir horoz dövÜ!!- kutladı. Asnmızın büyük adamlan lar, ileride mufnssnlan görülebilt'ce~i duklannı ve bunlann maksada kifn. nınden .mürekke~ ıdı. Bunların da yal bır randevucu ka 
tiirm,.lc, bir deve gürestinnek gibi arasında musiki dehasile S:belius ye- gibi, mfida!:ı.a hatlan sistemlerini ip- yet. edip edcmiyeeeklcrini tetkik ede. ~ız _31 ı nlzan: ~umeni olup 20 si bl - • 
bir takım ihtirR, duv1"ula.rilc knnsır. ganelerden biridir. Bu heykcl yüz - tal ederek 1914.18 de oldu~u gibi her_ lim: rıncı V'C 16 sı ıkınci sınıf ihtiyat ldl. muhakemesı ~ 
F V ,.r bir rf"mivt"tin nıhundn [bizde 

1 
. . - . . _ ı 31 nizarn tümeninden 7 si motörlü . t ~~~ oldu~u S!'ihil bu nevi ihtirRslann be-- ü ve 19 uncu asır müzisyen tiple - Jıangı bır mudafan mevziınin önunde Muh::ırcbcnin Rolanda ve Belçika olup bunlardan dıı. 6 sı Belçikaya tah- Birkaç gün evvel ErnnıY'e:dıı rf 

df"ni tt"Tbivt' ~llVt'~ni unutturmak rinden büsbütün ayrı şekil ve kıya- saplanıp kalmanın ve hasını hareket hududlarındn bnşladığı 10 Mayıs tn- S~'l ohınmuştu. zabıtası tarafından B yoğluJl. vV 
m,.v); va nu~ t h' . t • . . b fetteki büyük musikişinas, Ra vet'in harbine icbar ederek ordularını par- riblnde Fransız ordusu tıpkı bizim o Cc b d - im ll Afrik devucu Harikliya isminde bır ""tl 

e.. ıve sıs emımızın u de ölümünden aonra azainn müzik çalnmanın ve imha etm · 1 t ·bt ı d h' · nu ogu, ş n a, yakın 'd tı'lıı ( m~~ıı .. milt"adıolıo t-den bir bünvt-- . enın. yo unu arı en evve ve a a. sonrakı yazı- do~u, Norveç tali cepheleri ise 21 tü. nın evi basılmış ve içen e. '" ( 
ye sahib olrna~ı IAzrm ~f"lir. EğN alemtin başlı başına bir mümes&li- ~ir ~k tct.kık, tecrübe ve talım~er ne- larım.ızda tesbit etmiş olduğumuz gibi, men yutuyordu. betsiz vnziyetlerde dört çıft 1,ıı ~ 
bedeni t .. rbivt" bah"inde iş bövle o- dir. ki asnn ortalannda yetişmiş o- tıeesı bulmuşlar ve geçen harb n tee- 115 piyade tümeninden murekkeb idi- .................................................... Ianm.ıştı. Evin içerisinde yııP tl~' 1 

]u"lla ~i~er),.i icin söz sövleml"ie lan Sibelrus daha genç ya Innnda rübelerinden lAyı~ne istifade ederek ler. Bunlar 30 kolordu (kor} yapıyor- Galatada bir elbisecı· har:riyat sırasında, en alt 6k~•B' ıı 
dnhi liirum kalmaz. Rıından doh- büyük bir knbiliyet göstermiş ve yo ordularını ona gore teşka, teslih ve lardı. Bu kuvvetlerin 5 de 4 ü şimnl 1..-uyu içerisine saklanmış 1 " tı 
yıdrr ı:; Avnıp~m büvük ve suurhı nılmadnn. bıkmndan uğraşarak ken techiz etm~lerdi. doğu (yanı Alman> cephesine tnhsis dükkanı soyuldu bir de kız meydana çıkarılı11ı;t\ e' 

1 
,_ 

1 
disile birlikte Fin müzi<7ini de bü - p 1 • · Al 1 .. .,, d B tl b h d -no ..; m,.m ~'""t eri. bu husuııtnki ~avret- ..- o onya seıerı, manlarm yeni o unm~nr ı. u sure e u CI!P c e, Bu sebebden dolayı, r .... · ·~ " 

l,.ril"i, bir tnkım umumi ve nazari tün diinyaya tnnıtmıştır. hnrb usullerini ve bu husustaki mü _ general Gcorges kumnndnsmdnki ih- Evvelki gece geç vakit Karaköy kadın genç kızlan fuhşa te~ııı' 
fikirl"'r~ e-ör,. dei!il kendi ct'miv~t- 1865 senesinde Hammenlin na' da kemmel hazırlıklarını vazıh surette tiynt kuvvetler ve icabında İtalya _ İs caddesinde mü him bir hırsızlık _bii- çundan, dün adliyeye ve~ı jjı r' 
J,.rinin bünyt'lei içinde göze cınpan doğan Sibelius ilk müzik kabiliyeti-! gösterdikten ba.şkn bu harb Alman viçre hnreklit mıntaknlarınn müda _ elisesi olm't.lş. bir elbiseci dükkfmı Hnn'kliya sorguya çekilmek: h' 
ihth nciarn a-öre tanzim edworlar. ni 1886 senesinde bir keman sona-l ;usul ünün tecrübe ve tekll~filü için hal~ etmek Için general Gamelin'in meçhul hırsızlnr tarafından soyul- Sultanahmed 2 nci sulh cczB ız.~' 

Bu bnkımdnn. §U müluhazalar tı ile göstermiştir. Bunu takib eden de bir snha olmuştur. Faknt Frnnsız... eı:ırınde olarak Haute - Satın - Düjon muştur. minin huzuruna çıkanlrnıştJI'•it>~ 
b'J ,.sa mühimdir: seneler %ar'fında genç müzhıyen bir ıar ve ingilizler bu sererin hustıslyet.. bolgesinde bulunan 3 tümen ünhil ol. Karaköyde trnmvay caddesinde devucu kadın isticvabında n re~ 

Bugün Türkivede bedeni terbiye taraftan hukuk tahsil etmekle bir - lerine kulak a.sınıynrak tutulacak mti du~u halde, topyekün yn.lnız 91 Fro.n- 1 7 sayılı dükkanda elbi!!ecilik ya- deki iddiayı külliyen redde0e .~ 
n:ımma sarfediJ,.n bütün faaliyet, likte diğer taraftan da bilhassa oda dafaa hatlarının 19l4..lB de oldu~· sız tümeni vardı. pan Nuri dün sabah dükkanını aç- E . d b 1 kııclıP lY 

b 
.. "k h' 1 d k' h k 1 rnusikisi ili'! meşgul olmağa devarn ' b"j tıgvı zaman mng"aznsmdn mevcud - vım e u unnn 1 ,..tfl'ı!l uvu Sf' rr t"r f" ı mor an- t"t e- gibi, Alman tnnrruzunu nihayet dur- .Fransanın şim_ nı d.oğu cepbesin. de- erkeklerin bir kısmı kirncı tı"01. 'J., 

· d 'b tt' H lh k' b h etmiştir. Sibeliusun ilk eserlerini yaz muhtelif elbise ve paltolarla çekme- -; ırL nn en ı are ır. "1 u ı, u e,..e- d v d . d b'lh p tr 
1 

.. 'k durnbaece~ioo htilfı. emin idiler. Bu kı 91 Fransız tumenıne d:ıh:ı. 10 In - d b I 1 kısmı da onların akrnbatıırı o 
k-tı' kad ola t k'J• t t k" 1 ıgı evır e ı assa ea o muzı a· 1 Leh tü . 1 il" 1 1... cesin e u una n 72 ira pa-sının 1• ,._ • r yan eıı ı • a, e" ı n- •. '"b tt 'd' D • •. di sebcble onlar için Almanlan Fran _ g ız ve menın n ~ves a - ... vuda bulunan kıza ge rııcvı Le 
şôliz usulünde. adı üstünde. crklüo1>- nev ı mg e e ı ı. evnn usta nrı .. ' dı1' B U çalındığını görmüştür. 11 

11 ; 
lerle temsil edilir. Bu klüplerde bı'r arasında Wagnt"r ha ta s.!eliyordu sız - Belçika müstnhkem hudud hnt - zım . u sure c general Georgesin Keyfiyelten haberdar edilen zn- öyledir. Amma, onu kuyu>:1J1 e 

M fih S
'b ı· W d . · tındn beklemek veyahud Almanların elindeki ve D;Jon bölgesindeki bütün lll.Qlış değilim Kabahatsi:ıı 1' f(I."',J 

r~kabet duygusu vardır ki bu reka- anma ı e ıus agner en zı - t" 1 . ' bıtanın mahallinde yaptığı tetkikle- . k oe .,. b~tin bizim oençlerimiz aras·~da bt"ı- yade Liszt'in tesiri altında kolmış - taarruzunu Belçika Içinde knrşılıımak umen erın sa!ısı ~cm an 102 ye çı - re nazarnn bu hırsızhg"ın, Nurinin işlerle hiçbir atakarn yo , t~ 
... ... Lis .. 'Ili M k1 d bi . . k k la kar. Bu 102 türnCilin içinde Maube11- H·ki H ·kr n .1 

yiik ihtirnslnrn kadar gittiği mall'ım- btı:. .. zt ın mı h' dailcar muzı~ını~ şı nrınclma:ıtl MMınnetteaf~kalr ~erm:r. - gc'de Ardenne'lerde ve ~üstabkem dükkiinına bitişik bulunan Havynr k a m, . . an ıyanı ,,... 
dur Kl"p 

11
• t • k' 1 T b" utün anasın ısse ı en eserlen Sı- zım g ış . ı erın .., .. ksek ' hanınn nazır 4 t -k ki'"' arar vermı~tır. ,,.•' 

: u bı'sl. nnıf, etı ·ı n~ı. ız . u_n-1 belius' e fazla tesir ediyord 1891 harb meclisi 1939 SontCFin n-oında bölgede (ynni Majino hattında) bulu- ' me re yu se ıgın- •••••• .. •••••••••••••••••••••••••"'"'''• A VI'<Jıne uvn ı ır; nknt. degıl bızım u. • " • nan 13 kale tümenile ve sü . k deki pencereden mnğnzayn girilmek V ( IV' htır:!'Ünkü biinyemize, hatta ynnnki senesine kadar rnüteaddid fnsıln - ikinci hal tarzını tercih etti ve Belçi_ tl rini d varı uv - surt'tile yapıldığı nnlaşıfmı§tır. T A K 
Ingiliz cemiyeti bünyesine d kafi- larla yazılan esf'!rler hepsi oda mu- ka ordusunun imhasına mfmi olmak ve e e .saymak icab eder. Tahkikatını bu nokta üzerinde 
y~n uvmıvacnktır. Bu usulün e bizde- sikisine aiddi: Sibelius evlt'ndiği tn- ve Mnnş kanalının limanlarüe Lille Evvelki yazılarda., Fransız ordusu- derinleştiren zabıta, I-Jnvyar hanı 
ki bn•lıcn kururu da meml~ketin pek ri'h olan 1892 d~n sonra orkestra Fransız sanayi havzasını koromak l _ nun şark cepbeslno inkisnmını anla _ bekçilerinden Mehmedle arkadaşı 
mahdud hir zümresinin i,:ine yara- çalışmalanna başladı. Artık kendi- çin Alman ordusunu mümkün mer - tırkcn general Geoıı;es'den bahset - Örneri bu hımzlıkla alaknlı görmüş 
ma!!ıdır. Halbuki bedeni t,.fbive. bi- (Devamı G ncı s:ıyfa.d&) tcbc fıızla şarktıı durdnrtmnk esasını memiş ve yalnız ordular grupile ordu- ve kendilerini yal:nlnmıştır. 

zim için bir zümrenin değil. bütün 
milli varlımn bir ihtivaemt tatmin 
vazifesile mükellef bulunuyor. 

Gene srrf bu sı-b,.bden dolavıdır 
ki başka meml~ketlerde a-enclik teş
kilatı, hep!!i birbirini ahenkli bir su
rette ikmal eden muhtelif şubelere 
aynlmış bulunuyor. 

* Soor t~ahasmda cehresini bu taTZ-
C:ıa husutıiyetlerle gösteren mesel .. vi. 
bir de gendicrin manevi ve ahlalô 
terbiyesi taTafrndan mütl~a edersek, 

ki lm bahie. hakikaten e-

1 ST ER i NA N, i ST ER INANMAl 
Balıkesir meb'osu general Kdzmı Ör.alp Tasarruf Ho.fta.sı münasebetlle 

radyodn bir milsnhabe yııpu. Tavsiyekırinin esası şu: 

- cŞ&mdi p::ırolnmız rw.m.1 tasarr'uı yapmaktır. İhtikAra. sapanlar ele 

geçer ve pişman olurlar, bımu unutmamalıl:. 

Düşüncede Balıkesir meb'U.'>U ile tamamen mutnbıkıs. Yo.Inız ... Gözü _ 

ınW:ü iOI'ilere doıru atıyorus, gazete Jroiieksl,-onlanıu .k.arlftırıyoruz, iht:I-

JS TER 

kAr yaptıklan knnant.ne tutulup mahkemeye veramiş 
pek küçük buluyoruz. 

olanlarm sayısını 

Bunlann, hele loterinde filAn köy veya. kasabada şu kadar sene ikn _ 
mete memur edll.nılş olD.nlarının pişman olduklannda hiç şüphe yok. Yal-
nız bütün ihtikftr ynpm~ clan.lnnn ta:ınamen ele geçtiklerinin ve ele geç_ 
memlş olanların korkarak bu işten çekildiklerinin ortada maddi bir de-
lili blllunduiuna. biz inana.mıyornz. Ey okuyucu sen: 

r 



• r 
e e 

en 
İngitere ve 
Almanyaya 

hava akınları 

Garb çölünde 
ilaiyaniari takib 
devam ediyor 

lya 1 M d Londra, 13 (AA.) - Hava ne- (Ba.ştarafı ı inci sayfada.> n ar IS Ir a zareti tebliğ ediyor: müfrezelerimiz düşmanı mütemadıyen 
rl.c'ata devam Dün gece dü~an Ingilterenin dtalrmcizeektmtedi~kr.te ve kendisine zayiat ver. 

§imalinde endüstriyel hir mıntnka 
üzerine taar:nız etmiştir. Hasar bil- İate levazrmı ve petrol stoklan 

ed• hassa bir §ehirde olmuştur. Burada iğtinam edildi 1 yor .ar bir miktar bina harab olmuş ve yol- Kahtre 13 (A.A.) - Reute.rin garb 

-

lar bozulmu~tur. Bazı yollar da bir çölündeki muhabiri bildiriyor: 

Uharebe müddet için tıkanmıştır. İtalyanların Mısırın istilA-sı için id. 
Mutnd veçhile gene birçok yan- har etmiş oldukları bütün iaşe leva. 

(11. d gın bombası kullanılmış, fakat yan- zunile petrol stokları i~tinam edil -
"ll gece e gınlar önlenmiştir. miştir ve bunlar, ilerlemekte olan in. 
(e tti Raporlar henüz tamam olma- gillz kuvvetlerine çok yaramaktadır. 'V'am e makla beraber insanca zayiatın fev- Bır haftadan az bir zamanda, kuv. 

~· -- kaHide büyük olduğu zannolunma- vetlerimiz, beş İtalyan fırkasını. mü. 
ltçok İtalyan fırka- maktadır. kemmel tahkim olunmuş mevzilerin-* den kovmuştur. 

t..ll tnÜşkü} vaziyette Londra, 13 (AA.) - Royter: Taarruzun ilk üç günü esnasında 
,.lııt Dün gece bilhassa Sheffield mın- İtalyan hatlarının arkalarma 67 hü. 

e 14 (A.A.) - Garb çölünden takasında inkişaf eden düşman ha- cum yapmış olan Hurricane tayyare-
haberlere göre, askeri harektıt va hücumları esnasında, iki Alman lerinin pilotıarı, Sollum'da büyük yan 
~lll,yeti mucib bir şekilde de - bombardıman ta~esi düşürül- gınlar hüküm sürd~Unü ve uzun bir 

lllektedir. Bütün gece, İngiliz mü~tür. otomobil kolunun bütün süratile Tob-
llaratorluk kıtaatı şiddetle taar- Alman tebliği ruk'a doğru gitmekte oldu~unu bn -

lta.ı devam etmişlerdir. İngiliz- Berlin 13 (A.A.) - Alman orduları dirmektedir. 
sanıarı Libyaya do~ru geri başkumandanl~ının teblı~i.: İtalyan esirlerinin ekserisl, bitkin ve 

ten e~tedirl~r. İngilizlerin teline 12/ 13 Ktinunuevvel gecesı, çok kuv. şa.JJkın gözükmektedir. Bunların ekse. 
llıe Italyan tırkaları Ç<ık mü§- vetıi Alman muharebe tayyareteri te. risinln Yunanistandaki h~diselerin sey 

"~'kide bulunmakttıdırlar. şekkülleri, Sheffield ağır endüstrisi- rinden hiç haberi yoktur. 
ıı..~lllar tnrafından. ınşa edilen n .e h. ü_ c.um etmiŞlerdir. Bu hücum.ıar, 
~ H~~~~ ~ de vukubulan ıtalyan ric'a- tı rbırını takib eden dalgalar halınde Londra, ı 3 (AA.) - Londra-
~ . rı lllilşkülAtının inzinıamile çok l pılmış ve çok iyi neticeler alınmış. nın askeri mahfellerı"nden verilen 
"'le•rnektedir. tır:. 1 ~k""l malumata göre, son üç gün zarfın-
~· ng-iJiz zayiab hafif Ingiliz limaniarına mayn do u me- daki parlak muzafferiyetlerinden 
~~~r~ 14 (AA.) - Garbi Çöl- sine devam olunmuştur. sonra Ingiliz orduları şimdi har b 
~ld~~tı zayiatının son derece ha- B.ir denizalt~ gem~~· cem'tın 2:. b:n meydanını temizlemekle meşgul bu-

lA'tıJ. Öğrenilmiştir. tonilt\to hacmınde duşman gemısı ba- lunuyorlar. Bunun manası bu harb 
t.::ll&ır Kralının tebrikleri tırmı.ş olduğunu bildirm~tir. d h 1 k 1 d 
':'lı.ı mey anının mu te if no ta ann a 
~ te, (A.A.) -Mısır başve - H b d teessüs etmiş olan mukavemet mer-
~(Yin Sırrı paşa dün Knhire a eşi s tan a kezlerini temizlemek tir. Bu çok bü-
~ llrargahında geenral \Va - yük bir işdir. Çünkü İtalyan ordu-
ti~~tet ederek, son Ingiliz za - J·syan hareketi• ları dağıtılmış olmakla beraber, çok 
p en dolayı generali, Mısır geniş mıntakalar Üzerine karışık bir 
lltuk namına tebrik etmiş - halde yayılmışlardır. 

~nawdıukta kal't 
rnuharebelere 

doğru 
lar maneviyab 
lan "'kıt' aları 

~eri alıyorlar 
.q li 
1ıt <A.A.> - Propaganda ne. 
r 1tıavudluktaki hareklitın Yu-

Londra 13 (A.A.) - Bugün İııgiliz Harb harekatının vukua geldiği 
laskeri sözcusU, Hab~istan da da h U yerin sahası ı 000 den 12 5 O kilo
olmak üzere şarki İtalyan Afrikasın- metTe murabbaı kadar tahmin edil
da isytın faaliyetinin halen gittikçe mektedir. 
1fazlalaşmakta oldu!:una dair Londrtı. Tayyareler ric'at eden İtalyanları 
ya haberler gelmiş bulundu!:unu bil- bombalıyor 
dirmiştir. Kahire, 13 (A.A.) - Royter: 

General Veygand, ben 
Mareşal Petane hizmet 

ediyorum, diyor 
Nevyork, 13 (AA.) - D. N. B. 

muhabiri bildiriyor: 

Ingiliz keşif tayyareleri tarafın
dan getirilen haberlere göre, hal
yanların garb çölündeki ric•ati, Si
di-Barraninin işgalinden sonra git
tikce inkişaf etmektedir. 

İngiliz tayyareleri, sahil boyun
ca çekilen İtalyan kıfalarını, dur
madan bombalamakta ve mitralyöz 
ateşine tutmaktadırlar. 

e 
I D. N. B. jans1n1n 1 

Hariciye Vekiline 
atfettiği uydurma 

bir beyanati 
Berlin, 13 (AA.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Cümhuriyet Halk Partisi grupu

nun evvelki gün Ankarada yaptığı 
bir içtimada, Hariciye Vekili, geçen 
haftanın enternasyonal vaziyeti 
hakkında beyanatta bulunmuııtur. 

Cümhuriyet gazetesine göre, Ve
kil , ezcümle, Balkan memleketleri 
için harb dışında kalmak imkanının 
gittikçe daha ziyade fnzlalaştığını 
söylemiştir. 

Vekil, ilaveten demiştir ki: 
Almanya, Balkanların sükünunu 

bozmakta kendisini menfaattar gör
memiştir. Filhakika, Almanyanın 
Balkan memleketleri ile münasebet
leri normaldir. Bu mıntakalarda va
ziyetin karışmasının önüne geçmek 
için her şey yapıineağa benziyor. 
Gene her şey gösteriyor ki Sovyet
ler, Balkaniara gittikçe daha ziyade 
sarih surette dönmekte olan sükun
dan memnun bulunmaktadır. 

Anadolu ajansmm notu: 
Yaptığımız tetkikat, Cümhuriyet 

gazetesi tarafından Hariciye Vekili 
ŞükrU Saracoğlunun beyanatı olarak 
hiçbir şey neşredilmediğini göster
miştir. ---------

Asker olan 
memurlarin 
maaşlari 

Meclise verilen yeni 
layihanın maddeleri 
Ankara 13 (Hususi> - Maaş kanu. 

nunun b;zı maddelerinde tadilflt icra. 
sı için hazırlanan lftyıhanın Meclise 
vcrlldi~inl evvelce haber vermiştik. Tn 
dilM yapıinn maddelerden 23 üncü 
madde şu şekli almıştır: 

«Seferberlıkte full hizmet htıricinde 
slllih altımı alınan maaşlı devlet me
mur1arile 3656 sayılı kanun ve eklerl 
hükümlerıne tAbi ücretli memurların 
ınemuriyetleri uhdclerlnde ibka, maaş 
veya tıcretleri tutarının yarısı kendi
lerine veya ailelerine lttı olunur. An -
cak bunlara verilecek meblM 20 lira. 
dan dun olamaz. 

Bunlardan askeri bir rütbe ile sil~h ~1ehine inkişaf etmekte oldu. 
eınektedir. 

muhtelif kısımlarında 
\\kcrıerinin mannly:ıtı o ka
' Uştur ki, İtalyan Başku -

~~ı bu mıntakalara yeni a.c;. 
~:l"tnek lüzumunu ~ildirmiştlr. 

ha a, cephenin merkezi kıs -

North American News Alliance·ın 
muhabiri B. Alien, Rabatta general 
Weygnnd ile bir görüşme yapmıştır. 
General \Veygand, bu beyanatında, 
Petain'in deleçesi sıfatile Afrikada
ki vaz.ifesinin Ingiltere ve Amerika
da bile bile fena tefsir edilmesinden 
şikayette bulunmuş ve demiştir ki: 

Çölde hareket halinde bulunan 
Ingiliz hava kuvvetleri, hiç zayil\tsız 
denebilecek bir şekilde hRva hfıki
miyetini ellerinde tutmaktadırlar. altına alınanlar1n rütbelerine göre 
Ingiliz pilotları saatten saate Grazi- maaşlan tutarı mülki vtızifelerinin 
ani ordusunun imhasına devam et- mtıaş veytı ücret tutarından noksan 

bf.ire.kfltın müstakbel inkişafı 
t Yük bir tesir yapacak olan 
atpışmnlar vukubulmakta -

e'ki İtalyan mukavemeti 
~ l{ de lanldı 
t~ (A.A.) - Emin bir mem
ltıta~n haberıe.re göre, Tepede

a.sında rtalynn mukabil 
Ccri püskürtülmüştür. Bu 
da İtalytın muknvemeti 

- Vnzifem, Fransaya hizmet et
mektir. Bir tek Fransa vardır, o da 
mareşal Petnin'in Fransasıdır. Ben, 
Petaine hizmet için Afrikadl\ bulu
nuyorum. Mare:al ile aramda ihti
laflar bulunduğu hakkında bütün 
şayialar, propagandadır. 

Fransa da Mareşal 
Peten'in resmini 
taşıyan paralar 

mektl'dir. bulunduğu ttıkdirde, farkı mensub 
Esir edilen İtalyan generalleri oldu~u daire bütçesinden tesviye c -
Londra, ı 3 (AA.) - Londra dillr. Bu madde hükmü 3659 sayılı ktı

askeri mahfellerinde dün bildirildi- nun hükümlerine tfıbi memurlar hak. 
~ine göre. Garb çölünde harekette kında da tatbik olunur.» 
bulunan Ingiliz kuvvetlerinin Sidi- cıUmumi müvtızeneye dair olan ve
Barrani kasabasında ve hemen civa- }a millhak ve hususi bütçelerle idare 
nnda bulunan ltalyan kuvvetlerinin edilen dairelerde veyn sermayesinin 
büyük kısmını çevirdikteri ve muh- tamamı devlete aid olan veya husu -
temel olarak esir ettikleri ümid o- si kanunlarla devletçe teşkil edilen 
lıınabilir. Bu::adalc:i halvan ku,•- veya bir imtirazı işleten müesseseler -
vl'tleri. iki fırka kadar tahmin edi!- de müstahdem olanlarla vilayet ve 
mt"ktedir. belediye daimi encümenleri tızalıkla. 

Sidi-Barranide <"Sir ~dilt"n ~ent'- rındıı bulunanlardan talım ve manev. 
Londra 13 (A.A.) _ Vı"chy'den 0··!'! _ .,.Rllerin isimlf"ri sunlardır: Grncrnl • ft't 1 ~ ra münasebetile siluh .... ına a ınan -

renildiğıne ~ire yakında mnreşal Pe. Seba .. tianp Gellina, general Presca- ~ ll . 1 t<u·... a .. "f"'"~'' M .... ,."ri. ların maaş veya ucre erı n:ensup o. 
(A.A.) Yunan başku- ,t.lln'in resmini taşıyan gümüş para. • du~u daire ve mücsscselerce tam o-

48 sayılı tebliği: lar basılacaktır. Ya "'gmurdan bir baraka ltırak verilir. Ancak bunlardan 3656 
rı. muhtelif kısımlarında -------- sayılı kanunun 19 uncu ve 3659 sayı. 

~ •• ıı~ddetli faaliyette bulun- Sovyet - çı· n anlaşması ço·· ktu 
·~--t u lı kanunun 10 uncu maddesine dahil ~ ..........._ ıce kıtaatımız lehinde -

1111
& .______ Çunking 13 (A.A.) - Çunking h U. y eni~ehirde Uzunsokakta Em la _ m~ta.?de~ere v:rn.ecek ücretin aza. 

~ne d kfuneti Sovyet hükümetile bır an _ ki Milliyeye aid ı 7 sayılı baraka mı muddetı ~5 ~un~ gcç~mez: Bun -
~ı-. a Q 081er OlUyOr ? la.şma imza etmiştir. Bu an • dün gece sabaha karşı, ya~an sürek- lardan askerı bır rutbe~ı haız olan. 

-.. ı Jaşma muc!bince Çin Sovyetler li yağmurların tesirile biraenbire ların maaş veya ücretleri tutarı men 
' d~· (AA.) - İspanyol Birlitine gelecek sene zarfında 100 çökmüştür. Barnka meskun olma _ sub oldukları daire ve müesses~rce 

ı· ~n. beynelmil el polis milyon dolar kıymetinde çay vere - sına ra~men nüfusca bir zayiat 0 ] _ tam olarak verilir. Bu gibilerin daire 
"gvetmi.,.tir. kt· U I d 1 kt Id k " ce ır. mamıştır. ve m e.ssese erin en a ma a o u -----··-----· .... ·······-·-· .. -· .. -··---···-...... · ... ··-------····-----·-
şvekil tasarruf haftasını açarken ları maaş veya ücretleri haiz olduk. 

ltırı rütbe rnaa~larından az oldu~u 
takdirde farkı ve askeri bir rütbeyi 
htıiz olup da yukarıda yazılı daire ve 
müesseselerde müstahdem olmıyan -
larm riıtbe maaşltırının tamamı ta -
lım ve manevra için orduda kaldık -
ları müddete mUnhasır kalmak tizrre 
kıt'aya iltlhakları tarihinden itibaren 
Mılli !\tUdafan Vekaleti bütçesinden 

Ruzvalt i!e Vindsör 
dükU görliştüler 

' Yaşington 14 (AA.) - Dün 
D:ik dö Vindsor, Arneril-a Reisi -
cümhuru Ruzvelte Taskalur.a kru -
vazöründe bir resmi ziyarette bu -
lunmuştur. 

Dülc, Mi)•amiye döndüğü zanıan 
Amerika Reisicümhı:ru ile ynptığı 
görüşfttle hakkında bir t~bliğ neşre
dilecektir. - .. --""' 

Fransada 46 
komünist 

tevkif edildi 
Toulouse 13 (A.A.) - Hnva.s b ildi

riyor: 
Toulouse'u faalıyet merkezi yap -

mı.ş olan komünist partisine k:ı.rşı n. 
çılan temizlik mücadelesi şiddetle de
vam etmektedir. 

Bugüne kadar 46 kişi tevkif edil -
miştir. Bunların on ikisi komünist 
komiteleri azasıdır. Tahkikat devam 
cbnektedir. Yeni tevkifat yapılması 

muhtemeldir. Mücrimler, ibret olacak 
bir ~letle cezalandırılacaktır. Ya -
kalanan şahıslar idari bir kararla en
terne edılmektedir. 

Herault valisi de komünistler tıley. 

hinde tahkikat açılmasını ve 15 !aal 
komUnlstın derhal tevkifini emret -
miştir. icab eden evlerde taharriyat 
yapılmaktadır. Toulouse'daki komü -
nist partisinin bayraklarile teksir e -
dlci tabı makineleri ve.c;air propagnn. 
da malzemesi milsadere edilmiştir. 

italyanlar bir 
Alman zaferini 
iste,miyorlarmlş 

Londra, 13 (AA.) - Daily Te
legraph gazetesinin ltalya hududun
daki muhabiri bildiriyor: 

İealyanların Mihver ortaklarını 
sevmedikleri ve Almanya tarafm
dan kazanılacnk zaferin halyayı si
yasi ve iktısadi bir esarete düşüre
ceği kanaatinde bulunduklan git
tikçe daha vazıh bir §ekilde anlaşıl
maktadır. 

halyaniara göre Ingiltere muzaf
fer olursa İtalya Afrikada bazı top
raklar kaybetmekle tehlikeyi savuş
turmu şolı:ıcaktır. Arnavudluktaki 
muvaffakiyetsizlikler büyük bir su
kutu hayal tevlid ettiği için Duçenin 
mevkii tehlikelidir. • 

Duçe, İtalyan ordusunu şerefsiz 
mevkie düşürmek veyahud Alman
yayı yardıma davet ederek bütün 
milletin hiddetini üstüne çekmek 
şıklarından birini tercih etmek ıztı
ranndadır. --------

Emlak ve Eytam 
Bankasının orduya 

kışlık hediyesi 
Ankara 13 (A.A.) - Türkiye Kızı. 

lay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Askerlerimize kış hedlyesl tedarik 

edilmek üzere Emlflk ' 'e Eytam Ban _ 
kası umum müdürlü~ü tarafından u
mumi merkezimize beş bin lira teber. 
rii edilmiş ve Cemiyetiınizce bu hP, -
dlyelerin tednrlkıne tcvessül olunmuş. 
tur. 

Kızılay Cemiyeti umumi merkezi 
Eniilik ve Eytam Banknsı umum mü
dürlü~üne bu kıymetli yardımların _ 
dtın dolayı teşekkürlerini takdim ey. 
ler. 

·M :sır taarruzunun 
Amerikadaki ak"sleri 

<Baştaraft ı '"ı:l t:Avfad"l 
Bütün bu mağlubiyetlerden çıkan 

netice halyanın kifayetsizliğini isbat 
etmi~tir. Bu kifayetsizliğin böylece 
meydana çıkması Avrupada hiç de
ğilse hakiki efendinin kim olduğunu 

Sidi- Barranİ 
zaferinin 
akisleri 

Londra, ı 3 (AA.) 
matbuatı Sidi-Barranide 
kazandığı muzafferiyelle 
maktadır. 

- Ingiliz 
Ingilizierin 
meşgul ol-

Daily Herald gazetesi, Lu husus
ta diyor ki: 

Simdiye kadar elde edilen mu· 
zafferiyetleri fazla alkışinmak doğ
ru bir hareket olmamakla beraber 
bu muzafferiyellerin kıymetini tak
dir etmemek te bir hata olur. Gerçi 
halyayı harb harici bırakmakla har
bi kazanmış olmayız. Fakat İtalyan 
hezimetinin psikolojik neticeleri f
talyada olduğu kadar Almanyada 
da mühim olacağını unutmamak la
zımdır. 

Hitler milletin nazarında Musso
lininin prestijini yükeeltmek için be
lngatinin bir kısmını sarfetmiştir. 
Bu itibarla Mussolini dc,-rildiği tak
dirde bu hadise bütün Almanyada 
bir alarm tevlid edecek ve mane
viyatı sarsacaktır. 

Ingiltere hükumeti, Yunanistanı 
işgal etmek taeavvurunda bulun
makla ltalyanın işlediği hatadan do
ğan fırsatı kaçırmamıştır. Darbeler, 
birbirini takib etmiştir. 

Hitler - Mussolini 
görüşmüyorlar 

Berlin 13 (A.A.) - Yarı resmi bir 
membadan bildiriliyor: 
Yakında Führerle Duçc arasın;i.ı 

bir bultLŞma vukua geleceğine dair 
yabancı basında neşredilen tahminler 
hakkında, Alman hariciyP.si bu husus
ta h içbir şey bilinmedığlnl beyan et
m ektedir. 

Elenler dün de esir ald1lar 
(B.ıştara.fı ı Ind :n·rada) 

mi~lerdir. Birçok halyan esirlerinin 
Arnavudluk arazisinde muharebe 
etmekte olduklarından haberdur cl
madığı anlnşılmıŞtır. Çünkü yeni 
gelen bu askerlere Yunanistanda 
harbedecekleri söylenmişti . 

İtahranlar püskürtüldü 
Atina, 1 3 (AA.) - Atina rad

yosu tarafından dün nkşam verilen 
malumata göre, T epcdclinin şima
linde halyanlar tarafından yapılan 
iki mukabil hücum Yuııonlılar tara
fından püskürtülmüşlerdir. ltalyan
lar ağır 7nviat vermişlerdir. 

A vlonyada vaziyet 
Atina. ı 3 (AA.) - Itimnda 

değer kaynaklardan alınan haber
lere gÖrf'". lngili7. baskınları lıalyan
ların Avlonvndaki vaziyetterini çok 
ınüşkiil hi r h a l" kov.,....ııctur . 

Yunanlılar ilerli)•or 
Londra, 13 (A.A.) - Londra 

ı;alahiycttaT mahfellerinde bi]djril· 
diğine göre, Arnavudlukta havanın 
çok fena olmasına rnğm..:n, bugün, 
her tarafta küçük bir Yunan iler.le· 
yişi kaydediimi tir. K el i re ve Tc· 
pl"!delenin Yunanlıların eline düştÜ· 
ğüne dair heniiz londraya malumat 
gelmemiş ise de bu iki mahallin düş· 
mesi, burada bir zaman meseleci tc· 
lakki olunmaktadır. 

Arnavudlukta halen Yuıınnlılara 
karşı 14 fırka bulunduğu sanılmak
tlıdır. Fakat bu fırkalardnn bir kaçı 
son haftalar zarfında çok hırpalan· 

gösterir. mıştır. ..._... ....... ·--···-.. •• ························-··-----.......... -.................. ... 

- Yahu bu ne hal, ıır
ııklam olmufıun, denize mi 
düıtün? 

- H ay ır Eminönü m ey -
danında iki dakika lrcun· 
vay bekled:m. 

---- ......... 
- Papucunu dama atmtf• 

lar ... 
- Bu kundura pahalılı

ğında dama atacak pabuç 
buluyor/ar, ha! 



( Şehir Ilaberieri J Emniyet Sand1ğ1 Ilanlari 

Taksitli 
Senede 

Emlak 
0/o 8 5 

Sahşı Seki? 
faizle ödenıt ingiliz:er izmirden 

5 milyon liralık 
yemiş ahyorlar 

Türk - Ingiliz ticari 
münasebetlerinin yeni 

inkişaf safhaları 

Ingiliz - Türk ticati münasebet
leri gittikçe inki~af etmektedir. Bir 
müddet evvel ~hrimizde ithalat 
birliği ile İzmir kuru yemi~ i,hracat
çıları birliği arasmda yapılan konuş
malar tnm bir anln~ma ile nihayet 
bulmu§tur. 1ngilizler ilk parti olarak 
Jzmirden 5 milyon liralık kuru ye
mi~ alacaklardır. Aynen evvelce ya
pılan anlaşmaya göre }ngilizlerin 
memleketimizden alacağı kuru ye
mişlq bu miktardım hariç bulun
maktadır. Jzmirde aHikadar tüccar
larin temaslarda bulunan İngiliz 
mümessilleri diğer maddelerimiz ü
zerinde de konuşmalar yapmakta
dırlar. Heyetin lııtnnbula avdet e
derek burada da alakadarlarla te
maslarda bulunacağı öğrenil' iştir. 

Di~er taraftan haber aldığımıı:a 
göre Ingilizler evvelce yapmı~ ol
duldan tütün siparişini de arttırmak 
arzusundadırlnr. Buna sebeb olarak 
evvdce lngilterede Virjinya tütün
lerine pek nz bir miktarda karıştırı
Inn şark tütünlerinin, son defa fazla 
olarak ilavesine karar verilmiş ol
masıdır. Bu harmana viizde 8 nisbe
tinde Tiirk tiitünü ilavesi mÜMsib 
görülmiiştiiT. Bu vaziyet tütünleri
mizin lngilterede gittikçe büyük bir 
rnğbet kazandığını göstermektedir. 
Bu sebeble Ingiltereye bu !teneki tü
tün ihrncatımızın büyük bir mikta
rn bnliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer tanıftan İngiltereden genio 
mikvasta ithalata da çalı~ılmakta
dır. Bu mevando ev..elce Ingiltereye 
sipariş edilmi olan otobüslerin ya-

lı:ında getirrilmesi mevzuubahstir. 
Malum olduğu üzere bu otobüsler 
Belediye tarafından şehrimiz ıçm 
ln~ilteredeki firmalara sipariş edil
mi lerdi. 

Bu akşam bütün 
sokak rambalari 
tak1 mış olacak 

Işıklan maskeleme ve-eöndürme 
mecburiyetinin kaldmiması üzerine 
ı;ehir okaklannda evvelce sökülen 
nmpullerin yerine takılmn"ı işine 
dün de devam olunmuştur. Dün ye
niden ( 1500) e yakın lambanın 
nmpulü takılmıştır. Ampullerin yer
INine konulması işi bugün tamam
lıınncak. bu ak•m şehir sokakların
daki bütün liimbalnr yanacaktır. 

Tasarruf haftasi 
Bütün okullarda yemiş gunu 
tertib olunacak, Halkevlerin

de toplantılar yapılacak 

Tasarruf ve yerli mallar haftası
nın ikinci günü münasebetile dün 
şehrim;zdeki okullarda talebeye 
konferanslar verilmiş ve yazı müsa
bakalarına başlanmıştır. Bugün o
lcullarda yemiş günü tertib oluna
caktır. 

Sütlin llalkevlerinde bu akeıım 
vr: yarın gündüz toplantılar yapıla
rak iktı•ad ve tasarruf mevzuları 
etrafında halka konferan!lar verile
cek. ve müsamereler tertib oluna
caktır. ---
Kızıltoprald bir ev yandı 
Kızıltoprakta Dere sokağında 25 

sayılı evden evvelki gece yangın çık _ 
mış. bu ev kısmen yandıktan sorıra 

itfaiye tnrafmdan söndürülmüstür. 
Yangının ne suretle çıktı~ı znbıtac:ı. 

aracstırılmaktadır. 

Muhtac asker ailelerine yard1m 
ı ,,... .., 

İstanbul n v~rec~ği para ll MEKT.;:,~R. ~ 
senede bır milyon Hasta bir vat.and~şın i 

acıklı vazıyetı 

lirayı geçecek :::=.=ru::::~::= 
Son on- gün içinde 44.570 lira dağıtıldı, 
şimdiye kadar 2.000 den fazla yardıma 

i te bulundu: 
: cHastayım; saruı.toryoma yatı • 
! nlmamn lüzum görüldü. 6 aj'dan
i beri sıra bekliyorum. Hastalığım 
: gün günden llerlediği için Heybe. 

· muhtac aile tesbit edildi • liye tekrar mnracaat ettim. Gön_ 
derdikleri cevabda, daha sırada 
261 kiŞi old~u. beklernem lftıım 
geldiğini bildırdilcr. Muhtaç asker ailelerine yapıl

makta olan nakdi yardun ifine faa
liyetle devam edilmektedir. Asker 
aileleri için Belediyeden avans ola
rak kaznlara tevzi olunan 40 bin 
liM tamamen dağıtılmı§, ayrıca 
mükelleflerden tahsil olunan para
dan J O bin lira kadar daha gönde
rilmiştir. Son on gün içinde asker 
ailelerine 44.5 70 lira verilmi~tir. 

Yardıma muhtaç oldukları tahki
kat sonunda anlaşılan asker ailele
rine kaza encümenleri tarafından 
nüfuslanna göre ( 30) lirayı geç
memek üzere yardım parası tahııis 
edilmekte ve kendilerine birer maaş 
cüzdanı v~rilmektedir. Asker aileleri 
her ayın ilk haftası içinde bağlı ol
dukları kaza belediye muhasebele
rine müracııatla paralannı alacak
lardır. 

$imdiye kadar şehrimizde 2000 
den fazla asker ailesine yardım ya
pılmş.ıtır. Diğerlerinin de muamele-

ilk okul talebesi 
için yeni kararlar 
İlk okul başöğretmenleri dün öğ

leden sonra Eminönü Halkevi binası 
salonunda bir toplantı yapmışlar
dır. Bu toplantıda ilk okullara aid 
muhtelif meseleler görüşülrnüş., bu 
arada okul idarelerinin talebe veli
lerile daha yakından temas ederek 
çocukları hakkında izahat v..etmeleri 
muvafık görülmü~tür. 

Aynen ilk okul talebelerinin okul 
dışındaki vaziyetlerile de yakından 
meşgul olunması kararlaştırılmıştır. 
Ilk okul öğretmenleri dı~arıda bil
hassa tramvaylara asılan küçük ta
lebeleri kontrol edeceklerdir. 

Bir yol amelesi kömürelen 
zehirtenerek öldü 

Ramide yol işlerinde çalışan 20 ya. 
şında Ramazan isminde bir amele, ev. 
velki ak.şam çadınnda kok l:ö:nürü 
yakmış ve uyumuştur. Mangaldnn çı.. 
kan karbon gazı sabaha kadar ağır 
a~ır tesir ederek, Ramazam zE.'hirle
miş ve öldUrmü.ştür. Cesedi muayene 
eden ndiiye tabibi Enver Karan, def
ntne ruhsat vermiştir. 

leri ikmal edildikçe paralan verile
cektir. Kazalar içinde yardıma muh
taç ail~ler itibarile en kalabalık o
lan Eminönü v~ Beyoğlu kazaları
dır. Yalnız Eminönünde ( 1 000) e 
yakın yardıma muhtac asker ailesi 
te~lo.!t olunmu~tur. 

Kazalarda asker ailelerine aid 
muameleler diğer biitün işlere terci
han görülmekte ve hiçbir şik&yete 
mahal bırakılmamaktadır. 

Diğer taraftan belediye tahsil ştı· 
beleri, asker ailelerine yardımla mü
kellef tutulan vatandaşlardan, yar-
dım paralarını tahsil etmektedirler. 
Şehrimizde aylık kazancı 500 lirayı 
çok g~çen ve yılda (500) lira yar
d1mla mükellef tutulan ( 385) va
tandaş tesbit olunmuştur. 

İııtanbul belediye hududlan da
hilinde asker ailıolerine bir s~nede 
veri.lecelc para miktarının bir milyon 
lirayı geçeceği anla~ılmıştır. 

Yeni otobüs hat;art 
tesis ediliyor 

Belediye, tramvaylarda görül,.n 
izdihamı nisbeten azaltmak için şeh
rin bazı semtlerine otobüs işletilme
!I"İ hususunda tetkikler yapmaktadır. 
Bu tetkikler yakında neticelenecek 
ve ilk olarak fazla kalabalık bulu
na.n Eminönü -Taksim arasında ye
ni otobüs seferlerine ba lanacaktrr. 

Bir hırsızın garib 
iddiası 

Calatııda Kasablar sokağında 
Riz~li Kadrinin otelinde oturan As
lan isminde biri, evvelki ak~am hır
l!ıızlık kasdile yandaki evin taraça
fsı.na atlam~ı: fakat yakalanarak, 
adliv~ve verilmic:tir. 

Hiç olmazsa, hastal~ımın iis _ 
tünkorü de olsa tcdavlsi için, 
mram gelinceye kadar Ccrrahpa. 
§a hastanesine yatnyun, c!edim. 
aBoş yer yok!:. diyerek geri çe -
virdiler. Gerek Vilayet Sıhhat Mü
dürlüğüne, gerek Belediye Sıhh:ı.t • 
iŞleri Müdürlüğüne baş vurdurnsa 
da hiç bir netice alamadım. 3 se
nedır boştayım. Evimin eşyasını 

satarak geçinmc~e çalışıyorum. 

Bir taraftan da hastalık vücu _ 
dümü kemiriyor. Ne yapaca~ımı 
şaşırdım. Lutfen benimle meşgul 
olmaları Için alfı.kadarların naza_ 
rı dikkatini celbetmenizi rica e _ ! 
derim.• ! 

SON POST.\: - Bu vatandaşın i 
vaziyeti cidden naziktir. Hastalığı E 
ilerlcyebilir. Sanatoryomda sıra _ i 
sı geldi~i zaman da, ted:ı.vi3inden 
fayda bcklenınez bir hale duçar 
olması da mümkündiir. Acaba bu 
hasta vatanda~ın sırası gelinceye 
kadar, bir hastanede tedavi altı
na alınması mümkün deM mi -
dir? Allkadarlarm nazan dikka _ 
tlni celbederiz. 

'-···-········································/ 
Darülacezede kanh 
bir çocuk kavgaSI 

Darülacezede bulunan çocuk
lardan 1 4 yaşlarmda Selim ile 15 
yaşlannda Hasan ve lrfan adiann
da Üç arkadaş evvelki gpn, ynttık
ları koğuşta bir meseleden dolayı 
kavga etmi,Ier, bunlardı;tn Selim 
kunduracı bıçağile Hasanı karnın
dan, İrfanı da başından ağır surette 
yaralamıştır. 

Yaralı çocuklar tedavi altına a
lınmı~lar, suçlu çocuk yakalanarak 
hakiund takibata başlanmıştır. 

Suçhı, Sultanahm~d 2 nci sulh K k 1 
ceza mahkemesinde yapılan sorgu- aça çı ık ykap

1
an bir aandalcı 

ırunda: ya a andı 
- Çok ~arho~tum. Otele giriyo- Galata nhtımında .sandalcılık ya_ 

rum diye, tararava çıkmışım. pan Hüseyin adında birinin evvelki 
DemiRtir. Hakim, Aslanın tevki- gece sandalilc şüpheli bir vaziyette 

fine karar vermiştir. tenha sahillerden birine ynnaştı~ gö.. 
rülmüş, sandal gümrük muhafaza 

Emn1vet teskHatında tebed- memurları taratından tarassud eda-

' 
Se m tl Ciruıi 

Beyoğlunda Tntavla Kamerhatun ma
hallesinde Despot yeni Kokoroz soka
ğında eski 3 yeni 5 No. lı 

Kd.rgir cv 

Kasımpaşa Kalyoncukullu~u mahal
lesinde Korneşçi sokaiında eski 20, 22 
ı:nü. yeni 69, 75 <No. taj ?.t> No. lı 
Üsküdarda Oültemhatun mahallesln. 
de Azizmahmudefendl soka~ında es_ 
ki 42 yeni 20 No. lı 

.KA.rgir ev 

Ahşab e1 

ı - Arttırma 16/12/940 tarihine düşen Pazartesi gllnü 
ten 15 e kadar devam edecektı"'r. 

İhale arttırma sonunda en yilksek bedel verene yapılır. . ııe~' !l 
2 - Arttırmaya girmek için mut.ammen kıymetin yüzde 15 §i Jl)S 

pey akçcsi yatırmak lazımdır. de st 
3 - Arttınna. bedelinin dörtte biri peşin, geri knlanı sekiZ sene 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8.5 faize Uı.bidlr. 

4 - Taksitler ödeninciye tadar gayrimenkul Sandığa 
ipotekli kalır. t 

5 - Bin:ı.ların fotoğrafları Sandık dahilindeki satış saıonundll 
olunmaktadır. Fazla ta!silfi.t almak için salona müracaat edilir. 

Emlak Almak Ve Satmak 
isteyenlere ~ 

. • • lll & 
!stanbulun her semtinde her çeşid emHı.k almak ve satmak ıÇ 

yol satı., salonumuzun ziyaretidir. . ~~,! 
Satıcıdan alınan teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere,~ 

için bin lirada on ik.J buçuk kuruştur. Satıştan sonra başka~ 

Trabzon Belediye Riyasetinden: ıırı~ 
Şehri c75• lira ücreUi Trabzon grup merkezi belediye ayıır ıı:ıetıl _n 

m~~~ldir. . . e:nııtlll)' 
Ölçüler nızamn:ı.meslnın c46• cı maddesine tevlikan ayar ın jllll~ 

ehl~!etnamesinl ve belediye memur ve müstahdemleri niZ1l!Jl11 r&! ı1 
3 cu maddesindeki vasıfları haiz taliblerin birer kıt'a totoA c''~~ 
vesikalarile birlikte Trabzon mıntako. ticaret müdürlüküne Jlliltll 
ilfın olunur. cl1676.o 

~----.u------------------~~ Aşkla vazilenin... DarMe saadetin. .. Hayatla ölümün. .• zevJdO aıtıf.' 
çarpı.şmasmd:ın y:ı.ra!ılan büyük tum 

" Fransızca , 

CA US AŞI 
Herberi Marshal - Gertrud Michael • 

LA~~ 
Liyonel At~' 

Kudretlerüe süslcnen_. Ilakiki vak'alardan 
senenin, dünyanın en güzel cas us -

heyeca.n aiııJl 
tnnıi 

Bugün lLAlLE o9 
SinemasıJ1 ~· 

,ı 

DİKKAT: Dünya harbi'nin son v:ık'alan Türkçe cıPARA:\ttJrft 

• 
1 

NALDAo s:ı.n.t ı de tenzUath halk nın.Llnesi. 

BUGÜN LADAM OKAMEL YA"dan 'de" 
ROM tO va JUL yEl p 

daha güzel, daha mUesslr ve duxıt' 
Sinemasında edebiyatının §aheserıerınden 

MA LESK~ 
B ·· k d 1PF'KL·· ı·· sS'"

1 
ugune a ar . ..IL:\1 s udyosunda yapılan Türk~t! 

Fılnı.lerin en mükemıneli ve en çok muvaffak oıaoıcJlf· 
Seanslıı.:r: ı - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da düller olacaih asılsız rni.Ştlr. 

Dtlnkü nkşam rcfiklerimizden bı'ri Bir. müddet sonra elin.?e iki demir ~~~~~~~~B~ugün sa&t ı de tenzilitlı matine. ---~/ 
Emniyet ikinci ıube müdürü İstanbul Emniyet teşkilMında bazı t~ç~ ile karaya çıkan Ruseyin kendi- -

kaymakam oldu deği~lklikler olacağını yazmıştı. sını kollıyan bu memurlar tarafından ,. __ 
Uzun müddettenberi şehrimiz Em Dün bu hususta malQmatına mü - yakalanmıştır. Kar~kola getirilen ve rJ 

niyet teşkUfi.tındn rnühim vazifeler n- racaat ettiğimiz salfıhiyet sah~i bır fiorgu.c;u yapılan Huseytn, k:ıç~lı: ola
lan ve son zamanlarda da getirildlği zatın bize söyledi~ine gôre, Emniyet rak şehre. çıkardı~ı fıçıları lımanda 
ikinci şube mUdürHi~ünde muvaffaki- Müdür muavini Salô.hattin Korkudıa bulunan bir ecnebl vapurunun tayfa
yetli mes:ıisi görillen, Zeki Akalının bazı IJUbe mUdUrlerinin ve Eı:miyet smd~ satı~ al~ı~ını söylemiştir. 
Hllvnn knymakaml~ınn. terfian tayi- flmirierinin değiŞecekleri haberi ta • Bu ıfade uzerıne gemi taytası da 
nlni haber aldık. mamen asılsızdır. Y~~alanmış, _demir tı?~arı sandalcı 

Ken.dl.~ne yeni vazifesinde de mu_ 
"1 f!akiyeUer tcmennf ederiz. 

_ _ Hu.o;eylne 6 lıra mukabilınde sattığını 

-----------
Iki otomobil çarnıstı 

Şoför İhsanın idaresindeki ~~Ol sa. 
yılı otomobille, Mehmedin kullandı -

itiraf ebniştir. 
Her ikisi hakkında kaçakçılık su _ 

çundan dolayı takibat yapılmaktadır. 
9 ton yükün altında kalan 

hammal 
~ı 2321 sayılı tnksi diln Tarlabaşında ,,_.-"""'!'-·----------
çarpışmışlardır. T 1 V A T R O L A R J 

Slrkeci istasyonunda hammallık ya. Çok şiddetle vukubulan bu müsa _ l 
pan Halil. dUn vinQten kopan !l ton deme neticesinde her iki otomobil de 
$rlı~ındakl bir dinarnonun altında ı eht'mmiyeUi surette hasara uğramış.. 
kalarak feci bir şekilde ezilm\1tir. Bu ıardır. . 
kaza neticesinde Ifade veremiyecek ---------
derecede yaralanan hammal, tedavi Altın fiatları 
edamek üzere Cerrahpaşa hastane - Evvelki gü-n 22.40 liraya kadar diL 
sine knldmlmışt.ır. ~en altın fiatlarında dün asgarl bir 

Kaza etrafında zabıta ve adiiye artış görülmüştür. Dün akşam altı _ 
tahkikat yapmaktadır. nın piyasada tuto.rı 22.75 lira Idi. 

Şehir Tıyatrosa 

Tepebaşında dram 
kısmmda 

Gündüz saat 16 da 
Akşam saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

icıtiklô.l caddesi komedi kısmında 
Gündüz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam s:ı.at 20.30 da 

sinemasında 

KlZil RAKKASE 

'' SA.LOM:E ,, 
Türkçe sözlü ve türkçe 

müzikli film, göz kamaştırıcı de
korlar, bestekar ve muzik reji

sörü ARTAKİ C.\N 

Okuyucular: :\hizeyyen Seııar 

Bedriye, Samly~, Suzan, 
Suad Gün 

ÇALANLAR: Kemanl Nubar -
Kanun Ahmed _ Darbuka H. 

Tahsin 
İlftveten: 

YUNAN - IT AL YAN 
harbine aid sinema gazetesi 

Bugün saat ı de tenZıiaUı 

cl'" 2 nci hafta izdlh~ 
19

(: 
Yer bularnıyarı 

MILLI fS 
ALEMDAII'!o~ 
Fra.nsa.nın yeni diilli 'fl 
RE LL J S'' 

Zorla Tayyar 0 .._ ___ Ttırkçe ı:;oı~ııı 

tuminde ıörebanıcl' r ı't 
Bu Cumartesi ve !r 
devamlı matıneıerlııe 

buyıırmalıdıtl~~· 
~;.;;;.· .. ~;:;;Cl'= ,·o 

LlLIAN H RVEY 1 

son ese.-i O 
SERENA 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: PAŞA IIAZRETt.EIÜ matine 

- Hasım ~ey dikkat e
diyorum ..• 

... Bizim çocu~a co~rar. 
ya muaDiml. •• , 

Dünyanın tcklinden 
bahsederken mütemadi -
yen türemiZin bir ııorta. 

Neden acaba? 
Hasan bey- Bazı dev _ 

letJerln ag-zını sulandır -

1940 Harikasını görmek 
. . 
ıçın ... 

Ayrıca: Korkunç bir cına- Ş E R L 0 K 
yetin dahiyaııe filmi 

Bastervilles'in Köpeği - Türkçe 



POR C: iKTIS ADi TETKiKLER:J - B irle§ik Amerika, muh-
temel bir harb için 

hummalı bir faaliyetle hazır-
lanıyor. Birle;ik Amerika federal 

ve hükfunetinin 1940 yılındaki bütçe 
açığı, 1936 yılını hesaba katmaz -
ııak, aon 1 O yıl içindeki bütçe açık· 
lannın hepsinden fazladır. Bu nçık 
her te~en önce, bu son yıl içinde 

Fen er - Beşiktaş maçı 
büyük bir merak 

ehemmiyetle 
bekleniyor 

Yazan: Omer Besim Amerikada gittikçe artmakta olan 
harb hazırlıklannın bir neticesidir. 

İkincı devre Ug maçıarına yıınn Ka- Amerikanın bu son 1 O yıl için -
tbtöy ve Şeref sahalannda bıışlana- deki bütçe açıldarını ou suretle tes-
takt~. pit edebiliriz. 
ht devreyi en iyi oekilde bitiren Be- Milyon Milyon 

lıttaşıa, onu takib eden Fenerbab - Yıl dolar Yıl dolar 
lltrun yann Şeref saha.tında. yapa - 1930131 902 1935/36 4,763 
~~rı mııç üzerinde ciddlycUe duru- 1931/32 3,148 1936/3 7 2,811 
~bir oyundur. 1932/3·3 3,063 1937/38 1,4SO 
~kt.aş bu maçı kazand~ı takdir- 1933/34 3,989 1938/39 3,601 

dt ligdeki mühim oyunlanndan birini 1934/35 3,5 75 1939/40 4,033 
talaeat: ve bu suretle hedefine biraz Amerikanın aon 1 O yı) içindeki 
daha k~lay ula.şm:ı. lmkAnlnnnı elde umumi bütçe açığı 31 milyar 300 
etmiş olacaktır. milyon dolnr tutmaktadır. Arneri -
~ilı:taş mağlüb oldu~u takdirde k nın 1930 yılındaki masraflarla 

İii 'anıp;yonluğu büyük müeadclclere l 194() yılındaki masraflan nı mu ka -
l!ebebiyet verecek ayrı bir chemmiyet yese edecek olursak, ı 940 yılında-
ke::bedecektir. ki masraflannın 1930 yılına naza -
İkı tak b verdikleri e • ran 11- 1 7S fazla olduklannı görü -

h ımın u maça ·· Ç" k" 1930 1 d k' f 
eınn,i etı burada uzun boylu iz.'lha ruz. un u vı ın. a ı rnasra -

l;ııu y lann mecmuu 3309 mılyon dolar 
~m Yoktur Gayesi ayan beyan o.r- tuttuğu halde ı 040 yılında 8424 

merikanın 
ar b 

masrafları 
YAZ A N 

Hasan Ali E~ 
larile tayyare fabrikalan sadece A
merika ve İngiltere için çalışmak -
tadırlar .. Bütün dünyaya tayyare. o
tomobil ve harb levazımı satan A • 
merikanın §imdi bütün bu satıslan 
durdurarak bunları kendine ve İn -
g.iltereye inhisar ettirmesi, her ba -
kımdan fevkalade dikkate şayan bir 
hadisedir. 

Bundan başka Amrika maliye 
nezareti, cımüdafaa istikraz!)) namı 
altında )usa vadeli bir istikraz alt
detmek salahiyetini de almış bulu -
nuyor. Bu fevkali.de teslihat mas -
raflarının bir kısmı bu «müdafaa is
tik.razı)> ile kapatılmış olacaktır. A
merika maliye nczaretine 48 milyar 
dolara kadar istikraz akdetmek sa
lahiyeti 'erilmiştir. Maliye nezareti 
bu salihiyetini lüzum hissettiği za
manlar istimal edecektir. 

Fransanın mağlubiyetinden ve 
Fran ız filo~unun kadro harici çı -
kışmdan sonra Birleşik Amerkika 
hükumeti, Ingiliz filosunu takviye 
etmek ve Uzak~rkta Fransız filo -
aundan taha .... ül eden boşluklan ka
patmak üzere kendi filosunu sürat
le ço~altmak ve geni,letmek kara -
nnı da verrni~tir. Bugün Amerika 
harb filosunun mecmu tonajı 
1 .2S 7.000 tondur. Programa da -
hil edilen bahri in aatın hitamındnn 
sonra ise Amerika fi]o!lu 2,124,000 
tona baliğ olacaktır. Yani, hemen 
hemen bir misline yakın bir artış. 

Amerika cümhurreisi Ruzvelt, Amerikllnın bu mua7.zam ve 

Sayfa 5 

1 HAdiseler Karp.aııda_l 

ş1kl1 gecelerde 
B ir gece evvel her yer ka -

ranlıktı. Sokak lambalan 
yanmıyo.ı:, evlerin simsiyah perde -
lerinden ışık sızrnıyordu. İnsan yü -
rürken bashğı yeri göremezdi. Gece 
evden çıkmak bir eziyet sayılabilir
di. 

Bir gece sonra her yer aydınlan
dı. Sokak lfunbalan yanmış. evler -
den simsiyah perdeler çıkarılmıştı. 

Insan rahat rahat gezip dolaşabilir· 
di. Gece evde duramadım. Sokağa 
fırladı m. 

-Oh ne iyi! 
Diyecektim. Ayağım bir 

çarptı: 

- Bu kaldınınları da bir 
yapamadılar gitti. 

taşa 

tüılü 

Birkaç adım attım. lşıklı bir pen
cere gözüme ili~ti. Gayri ihtiyari o 
tarafa baktım. 

Evin içi görünüyordu. Pijamalı 
bir erkek pencere önüne oturrnu~ 

çakıştırıyordu. Karşımnda her halde 
kanm olacak, saçı başı dağınık biı 
kadın vardı. 

Konuşma temposunu a~gın ses
lerde duyuluyordu. 

Seslerin sahibierini tefrik edebil
miştim. Biri di§ini kanştıran erkek, 
öteki de yek nazarda kaynanası ol
duğu anlaşılan yaşlıca bir kadın . . . 

Se~ler gitgide yükseliyordu. Daha 
fazla duramadım yürüdüm. Eğer 
merak edip birkaç dakika daha ora
da dursaydım, aaç saça, ha, başa 
kavgayı da sesli film seyreder gibi 
seyredecektim.. 

Bir pencere açıldı, dışan ışık sız
dı. Bir gece evvel bu işi yapamaz -
!ardı ya ... 

Başımdan aşağı bir tencere au 
döküldü. Kokladım, neyse pis kok
hluyordu. 

Ko~r adımlarla oradan da uznk· 
laştı m. 

Uzaktan güzel endamlı bir genç 
kadın geliyordu. 

- Kim bilir, yüzü de ne kadnr 
güzeldir. 

Dive düşiindüın. Kadın yakln!i!tı, 
daha yalclastı, daha yakJ~ı. Bir \._ a olan bu maçın zevk ve heyecan ·ı d 1 tt' kt d uak•- t.ıl k h ' ,_.._ mı von o ar u ma a ır. 

•. uuından yabana n aca iÇ .uu 1940 1 d k' b t b ı 
""rarı kt vı ın n ı u ar ı~ın as ıca 

llu b~o ur. 
1 0 1 tasn saikı. bilhassa Fransanın mağlubi -

tayıa İsyük maçtan e~ve n :S. - yetinden sonra, Amerikanın büyük 

milli müdafaaya aid yeni ve mun - mi•li görühnerni" hazırlıkln, her 
zam tnhsisat almak için müteaddid halde tesadüfi dd!ildir. Bütün bun
defalar kongreye baş vurrnu~ ve Jıır. A,..,erikanın da kı~a bir zaman 
her defasında bu istenilen tahsisatı •nma h~ırbt' j!'lrm•..si ihtimalini far· 
almağa mu va Hak olmu•tur. Bu su- '7 .. ttin•hil .. r,.lc dikkate ,ayan bir ta-
retle 1940/ 41 yılı milli müdafaıı ı kım tezahürlerdir. Pijamalı erkek, saçı başı da- mağaza cameıldinından akseden bol 
biitresi irin tahmini olarak kabul Hasan AH Ediz ğınık kadın seyretmek de hiç ho~ ışıkta yüzünü görrnü~tüm. Aman ne 
edilen ı ,840 milyon dolar gittikçe --------------- bir ~ey olmuyor. çirkindi. Umacı denilen §eyi görme-
kabarmı• ve netict"de 6 milyar 202 k • B · ' .. · d 1 k h d " Bı"r zabıta va 'asının ıçyüzU ı, aşımı çevınp yuni üm. ~e~~~ - miştim amma er hat e o bu kadın-milyon dolar gibi muazzam bir ye- b 

ir ~ne ere daha... Hem de alt dan daha güzel olacaktı. 

~Şac' kl tanbulspor ta ınları rşı - bir sürat)~ silihlanmasıdır. Arneri -
ıı a ardır. . k anın 19 39/ 40 yılındaki milli mü-

ile u sahanın ilk oyunu Süleymnnıye dafaa bütcesil~ ı 940/41 vılında 
\Tera takımları arasındadır. tahmin edilen milli müdafaa büt~esi 

~Son hnrto.larda parhyan, fakat ge. milyon dolar ht"!labile töyle bir 
~e~ hatta ciddi bir majllf.ibiyet geçiren man'7ara arzetmekt~dir. 

lcuna baliğ olmu~tur. Ista. nbul valiJill
0

inden dün ıım tezke _ lı: Od 
'$W at... anın içini görmem için a- Daha fazla dolaşamadım. Bir ka-Bunu rakamlarla şöylece tesbit e- reyi aldık: 

del. yaklanrom burnunda yu"kselmeme ranlık tramvaya bindim, evime dün-
ım: GazeteniZin 15/111940 tarih 'e 3700 
1940/ 41 yılı için kabul edilen l;ayılı nüshasının ikinci sayfasının i- bile ihtiyaç yok. düm. 

t~ anın bu maça da ehemmlyet ve - Yıl Deniz Kara Mecmuu 
~~i tablidir. 1938/39 6S9 481 1,140 

deniz ve kam milli müdafaa bütçesi kinci sütununda Bir kan koca yolda - Hele bir göreyim. Işık yasağının kaldınldığına ken· 

~ enerbahçe sahasında Ok oyun Top. 1939/ 40 797 722 J,S 19 
ı milvar 840 milyon dolardı. Ayni f\ç şahsın tecavüzüne u~dılar) l:aş. B,.hm ve gördüm... Odanın di hesabıma hiç de memnun olma• 
yılın Mart ayı için munzam olarak lı~ı altında çıkan yazıda P'atihte Sul- ortasında üzerinde tencere duran 
ls tenilen milli müdafaa tahsisatı 2 30 tan mahallesinde oturan Bekir karL bir yemek masası vardı. Bir kenar
milyon dolar; Mayıs ayının ilk ya- slle birlikte Ka:7ıgümrükten geçerken da bir çocuk oturağa ohmnufl\J. 

fibı Beyoğluspar ara.!l;!ldndır. 1940/ 41 988 852 1,840 
mı~tım. 

bıı k devreyi berabt're olarnlı: bltire:ı Burada zikredilen masraflar, büt-
latı iki takımın maçı oldukça entere - çenin «milli müdafaau faslım te§kil 
~ı.._bir oyundur. Daha ziyade Bey - eden masraf1ardır. Bunun haricin -
ı~u.sr>orun $r ba.mıası ihtimali fas de, mesela 19 38/ 39 yılında, bütçe-

nsı için istenilen munzam para, tanunadığı üç şahsın takib n teca. -------------------------------
1, ı 82 milyon dolar: Mayıs ayının vüzüne ut;Tadık.l.arı tamndaki :razı 

r:J d~N.6t .J.LuliUi. 

ır. nin «milli müdafaau faslına dahil 
~u Sahanın son oyunu BcykoZ-Al- olmadı~ı .. hald.e, ~ene .~illi müda.
h tu~ maçıdır Hırçın bir oyuna faaya muteaJiılı: ı!!ler ıçm 169 mıl
~k 1stidadı · olan bu karşılaşma yon dolar !lftrfedilmiııtir. 1939/ 40 
rtanın sıkı oyunlanndan biridir. ' yılında da, ayni ,ekilde bütçenin 
~n . . «milJi müdafaa» faslına girmediği 

t.-ıı. c, lıgler arasındaki mnçlara Ka. h Id h ı_·ı_ tt ·ıı· ··d 
"t:ı.ırnrüt h' bal a e atu.Ka e gene mı ı mu a -
~a d ve Anadolu i.Sarı sa a- faa iııleri için sarfedilen pıınının 

evam edilecektir. m~muu 260 milyon dolar tutmak -
Ömer Resim tadır. 1940/41 yılı bütçesinele bu 

Bugun Yapılacak rnektab ç~~ masraflar 273 milyon dolara 
bnlıg bulunmaktadır. 

maç'arı Amerikada 19 3 ı yılından 1941 
l.t~kte . " yıl3na kadar olmak üzere son ll 
~er blerarası lıg maçlannıı bugun yıl zarfında l!ilahlanmn için yapılan 
ll 8ahn.sında devnm edilecektir. masraflar % 1 i 6 nisbetinde bir ar
~\~nci maçı ~~azlçi ile Hayriye tış kaydetmi tir. Bunu şu rakam -
~:t. arı saat 13.30 da yapacaklar - lardan anlamak mümkündüı. 
~ Yıl Sil. Ma,. Yıl Sil. Mas. 

ı-. ta Ci maç Haydarpaşa ne Kaba - 1930/31 667 Ml. D. 1936/ 37 895 
~ı kınılan saat 14.45 tc oynıına - 1931/32 664 Ml. P. 1937/38 980 

tr. 1932/33 633 Ml. P. 1938/ 39 1 140 

Galatasarayi Boduri 1933/3~ .f94 Mı. P. 1939/ 4{1 ı:519 
1934/35 653 Ml. P. 1940/41 1,840 

vefat etti 1935/36 sso Ml. P. 
~1 Daha 1940 yılının başlangıçlann-

C , 1 atasaray futbolculanndan Bo- d n Amerikanın bahriye nezareti, ''t e~n sabah 6.30 da hastanede ve- harb filosunu % 25 nisbetinde art -
lta..: Iştir. tırmağa karar vermiş bulunuyordu. 

~ııitı ~lıiD teşhis edüemiyen Bodu - Fakat bu karar Amerikabahriyeme 
~ ce~nzesi Morga götürülmtiştür. hafilince tasvib edilmetnişti. 1940 

';.4ız ur, son senelerio yeUştirdi5i em.. yılının 1 1 Ikincikanununda Amerika 
(\] bir futbolcu idi. meclisinin bahriye encümeninde A-

t~ Uınu 8J>Or muhitinde büyük tees.. mi ral Stark bu % 2 S artışın kafi ol-
11Yandırnnştll'. mndığını ileri sürmüştü. Arniralin 

A , kanaatince Uznkp.rkta ve Büyük 
tatürk kOŞUSU Okynnusta Amerika ile Japonya Ei-

ı .\rık:ar • Jolnn arasında icab eden farkı mu-
llııı!aıı a l3 (A.A..) - Hal.kevı tara- haCaza edebilmek için Amerika fi 
lı hı tertıb edılen Atatürk koşusu losunun % 25 den fazla arttınlmna: 
fıı.\~k da 2'7/ 1211940 Cuma günil ya. 1·zımdı. Amiral Strak o zamanlar 
~kttır. Koşuya okullar da iştirak encümende ileri sürdüğü birçok fi -
(~i Ir. Ankara Halkevi, Beden Ter kirler arasında 10 bin tondan bü -
~~ı 11°e~el Direktörlu~nün ynrdı - yük huvazörlerin inşnsı fikrini de 
a~h~ Istnnbul, Kocaeli, Bursa ?e ortnya atmıştı. Çünkü, Ingiltere ve 
''!et dır VilAyetlerinden de dörder Janonya ile birlikte Amerikayı da 
l.(ilaa avet edilmiştir. 1 O bin tondan büyük kruvazör inşa-

'rilıırı bakaya gireceklerln 20/12/1940 smdan meneden deniz anlaşması 
~e kadar Halkevine müracaatlll tam bu sıralarda bozulmuş bulunu
.. ~. •ni kaydet.t&nneleri icab etmek- yordu. 

Simdi Amf'rikanın deniz te~gah-

edebi romnnı: 3 0 

Aş~l 
O ynonmoz ! 

Nakleden: Muazzez Tahs:n Berkand 

son yansı için i tenilen munzam tah- üzerine yaptırılan tahkikatta hadise
sisat 1,250 milyon dolar, 22 Hazi- nin bu şekilde olmayıp :Bekir adında 
nndn istenilen tahsisat 1, 700 mil- birisinin sar~ olarak geceleyin Ha -
yon dolardır. Ru mikdar cem·an aanın e"'fi penceresi önünde küfür et-
6202 milyon dolaTa baliğ olmalta- t~ini gören komşuları tarafından U

dır. r;aklaştırılmış ve sabahleyin o clvar-
Munzam olarak bütçeye ithal e- da Şevkinin tahvesi önünden geç _ 

dilen bu paralar, Panama kanalının mekte olan Bekir Hıısa.nın kahvede 
ıslah ve takviyesi, para~tc;ülere kar oturduğunu görerek tekrar lriirür et. 
fl mücadele t~kilat ve vesaiti ih - rni3 olduğundan arnlannda çıkan mü 
:ı:an gibi dolayısile milli müdafaa nazaa neticeslnde Hasan Bekiri üç 
bütçesite alakadar inasraflardır. yerinden yaralamı.ş, yakalanan suçlu 
Ruzvelt ayrıca, fevkalilde vakayide Hasanın müddeiumumiltğe teslim e
kullanılmak üzere Tiy~eticümhur dilmiş olduğu n~ılmL!Jtır. Key!iye. 
emrinde bulunmak üzere 1 00 mil - t&n tashihini rica ederim. 
von dolarlık bir tahsisat daha ka -
bul ettirmşi bulunuyor. 

Fransanın inhizamından -'Onra 
Amerika bütün kabul ettiği milli 
tnüdafna tahsisatianna ilave olarak 
münhasıran tRnk ve tayyare ima -
latı için 1,2 5 O milyon dolarlık en 
son tahsisatı da ]·abul etti. Bu para, 
tank ve tanrılTe imalatından başka, 
her ihtimale kar,ı harb sanaviinde 
kullanılmağa yarar iptidai madde 
stokinn yapmak için de sarfedile -
cekti. 

Hüsılı kelam Amerikanın şimdi· 
lik kavdile 1940/ 41 yılı için ka -
bul ettiği 6 milvar 202 milyon do -
larlık milli müdafaa tahsisatı tari -
hin görmer!.iği ve kaydetrnediği mu· 
azzam bir yekundur. $imdiye ka -
dar hiç bir devlet sulh devreııinde 
böyle büyük bir müdafaa bütçesi 
vücude getirmemi,tir. 

Burada hatıra ııövle bir sual gel· 
ttıektedir: Acaba Amerika böyle 
büyük bir parayı nereden tedarik e
decektir?. Bu masraflan ne ile kar
!<!lıyacaktır? 

Amerika hükG.meti bu mauaf1arı 
kılpatmak için muhtdif tedbirlere 
ba~ vurmaktadır: Bunlardan bir ta
nt-•i vüksek sennayelere Ta7t"Jile -
t'~k olan vüksek ve müterakki ver
~lerdir. Yani bu paranın bir kı~ı, 
Amerika milvarderlerinin ve mil -
vonerlerin;n 1-amiyet keselerine mÜ· 
"1l"IIRt edilmek suretile temin edi • 

pek gönlü olmadığı her halinden 
belli oluyordu. Huikiyi bir ipretle 
yanına çağn.dı. 

--Oğlum, Selimin hali pek fena. 
Dikkat ediniz, en ufak bir heyecan 
onu öldürebilir. Ona aöyliyeceğiniz 
sözü tartarak söyleyin ... 

- Peki efendim. 
- Bir türlü dışanya çıkamıyo -

rum. Samyorum )ci ben uzaklaştı -

Macaristana gidecek 
heyetimiz 

Ticarl temaslarda bulunmak üzere 
Macarıstana gidecek Dr. Bedri 'lahir 
Şamanın riyasetindekl hi!yetimizin Ö

nümüzdeki Salı günü hareket edeceği 
ö~nflmiştir. 

Yıwpılacnk konuşmalarda Mncar"ıs

tandan bilhassa tnnnU'atura eşya.silc 
ziraat makineleri getirtilnıe.si mesele
leri mevzuubahs olacaktır. Bu mad _ 
delere mukabil Macaristann bilümum 
ham madOelerle kuru yemiş ve bir 
nııktar yaprak tütün veraecektlr. 

Dünkü ihracatmuz 
Dün 110 bin liralık ihracat yapıl -

mıştır. İhracatımızın mühlm bir kıs. 
mmı muhtelif memlekctlere gönderi _ 
len tuzlu balık teşkil etmiştir. Aynca 
diğer metnleketıere gönderilen mad -
deler ara.ınnda bUhB8Sa İsveçe gönde
raen cıro ile Arnerikaya gönderilen 
mavi haşhaş vardır. 

Son bir hafta zıırfında yapılan ib
racat gerek gönderilen maddelerin 
fazlalıiP ~e gerekse ·tutarı itibarile 
büyük bir ehenunlyet kesbetmektedir. 
İhracııtımız ayni tempo ile devam eL 
tig-i takdirde bir aylık ihracatımızın 
yekflnu 15 milyon liray:ı. b:ı.li~ olacak. 
tır. İhracatın artmış olması piyasada 
da memnuniyetle Jı:arşılanmaktadır. 
Buna sebeb olarak barieden yapılan 
talebierin fazlalığı gösterilebilir. 

bu manasız sözlere ne lüzum vardı~ 

) ~lirıı· 
;tqrılı ın biraz evvelki he -
~~ nefesleri yava, ya -
~~~~ti~~ltinlemişse de sık aık 

- Bir şeye ihtiyacın olursa ne i.nm dnldka o can verecektir. Bu ae
yaparsın ~ocuğum; ben turnda ~ize b .. bd,.n bir saniye bile yanından ay

Biraz evvel bu odada, ıztırnb çe
ken ve ondan merhamet diliyen di
ğer bir annya kar~ o kadar zalim 
olan Halide Hanım şimdi kapıya 
dayanmış, oğlunun odasından gele
cek en küçük bir gürültüvü işitmek 
için bütün varlığını kulaklanna top
lamıştı. Maddi yorgunluğunu hisse
demiyor, oturmak ihtivacını duy -
muyor ve onu çağıracakları anı, tı-k
raT oğlunun başucundaki iskemieye 

~~ 
111

1 açıp kapıya bakmasından, 
t:~~ b~j.daşını sabırsızlıkla bek -
ı,~ t(j11 h 1 .oluyordu. Nihayet ko • 
~.~~ıcı llfıf bir gürültü oldu, has
ıl ~·d~ 'ı:,~ulldnin geldiğini bildirdi 
~ lor ~:Jtac; ki<~inin bulunmasma 

l.f1111ltıusande etmediği icin Haü
~~ st;ı hemşirı:ve: 
\ ~~1.· dı~anda durunuz, Hulki 
, ):>cltd·'n, bir şey İstersek çağın -
tıYY ı. 
:ıq· 'tllt h 
~~ı. A. k asıanın arzusu böyle de-

't ~~~ ad:ı~ının yakla,tığını gö • 
"~ }' lesıne ('lilf' kapın işaret 

a nı4: kalmak istediğini an • 

arkamı döner otururum, aixi rahat- rılmak istemiyorum. 
sız etmem. - Aman hanımefendi, o nasıl 

oturocağı dakikayı sabırsı71ıkla bek
liyordu. Ses•izlik onu korkutuyor, 
bunda bir felaket kokusu hiıısedi -
yordu. 

H u Iki, arkadaşının kendi!ine gizli söz? Ümidinizi knybetmeyin, ''azi
bir şey söylemek istediğini anlamış· vet sizin ta!!avvur ettiğiniz kadar 
tı, ısrar etti. korkunç dd!ildir. Riraz evvel vukarı 

- Hanımefendi , ben yanında ol- çıkarken doktora ra!!tlndım, hasta- Acaba Selim arkadaşına ne ııöy-
duktnn sonra Selim yalnız sayılmaz. n m ümidsiz olmadığını bana tekrar lüyordu} Bu sözlerin pek uzun ol-
Bir şey i!!terse derhal size haber ve- etti. ması ihtimali yoktu; çünkü onun 

~ · · 1 M" d 1 ll h havatıru en küçük teferrüatına kn -recegıme emın o un uz. l usaa e e- - n•a a .. • J 

d · 1 b' 'k' d k'k 1 Ü 'd t k Bu .. Halı'de dar nrmesi biliyordu ve onun son ne-erst"nız onun a ır ı ı a ·ı a ya - mı e me . • . ııoz 

nız kalalım. Hanımı ci,ledf'n oıkanvordu. Niçin fesınde bir dostuna tevdi edeceği 
- Peki oğlum, mademki istiyor- bütün doktorlar, ha~tabakıcılar ya- mühim bir sırrı olmadığına emindi; 

sunuz övle olsun, amma sakın onu lan söylemekte birbirlerile aözles - hatta Nesrinle başlıyan arkadaşlı~ı
fazla konuşturup yorrnayın, dok - mislerJi? Dündenberi müthiş haki- nın mahiyetini bile Selimden evvel 
torun buna müsaadesi yoktur. kati ondan vizlemelı:te niçin ııırar e- Halide Hanım keşfetmit ve bunun 

- Merak etmeyiniz efendim. diyorlardı ~ O oğlunun öleceiini b i- Meziyet ve Sacideye karşı d ğu 
Halide Hanımın odadan çıkmağa liyordu. Hiç bir ifade etmiyen aamimiyetten ba tka türlü ..,., ... ı .... ,_ 

..... ·-- •emm edebilir • --~wııu ını . . müştür 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Hafıza kuvvet rekoru 

kimlerde ? 
Tirol dağla -

nnda yaşıyan -
lann hafıza kuv
vetleri bütün 
Avrupa kıt'a -
sında bulunan 
kavimler hal -
kının hafıza kuv 
vetlerine nis -
betle üstündür. 

Yüz yaşına kadar 
yaşıyanlar 

Yüz yaşıııa !!!!!!!!!~-~~ 
kadar yaşıyan
ların ne kadar 
olduğunu he -
sablıyan bir A -
mcrikalı istatis -
tikçi bunların 
ancak yü~ binde 
bir ~duldan ne
ticesine varmı§tır. 

••••-•_..,.- -••-·-----...,_-------•-••••••••••••••••• ... •••-••••a .. &a aaaaaaaaa-

A caba ne d··şünüyor? 
Bir erkek okuyucum, Bay D. K. 

evvela bir münasebetsizlik, sonra 
da bir acemilik yapmış. 

Kurnaz hırsız minnreyi çalma -
dan önce kılıfını hazırlar, deriz. 

Bu erkek okuyucum kansına iha
net etmek münasebctsizliğini yapmı~ 
amma, suçunu sakinmak dirayetini 
göstermeyi unutmuş. mesele duyul
mu~ kansının kulağına da gitmiş. 

Bu nokta muhakkak, fakat oku
yucumun tabiri ile ugarabetel) ba
kınız. hadise kadın üzerinde hiç bir 
tesir yapmamı,, kadtn işi bilme -
mezlikten gelmektedir. Ve şimdi 
okuyucwn merak içinde, benden 
soruyor: 

- Niçin~ Sakın ihanete ihanet
le mukabele etmeyi düşünmekte ol
rna!!ın? 

Bu bir erkek için gerçekten korku 
]ncak noktadır. Bu ailenin iç.timni ae
viyesini bilmiyorum. Bu ~ebeble sua 
le cevab vermek miimkün değildir: 
fakat ne dt" olsa kararın ~u veya bu 

nihayet bir izdivaçla neticelenece -
ğini anlamıştı. 

Nel!rin ... Biraz evv~t Sı> Jim, bir 
nefes kadar hnfif ve bitkin bir sesile 
onu çağırmıştı. 

- Anne. Hulki gelsin ... Nesrin. 
Hulki geldi. Acnba Neıırini de mi 

ıı:örmck istiyordu? Böyle olsa söy
lem ez miydi? Ne olursa olsun, onun 
hala kendisini yaralıynn ve haı~ta • 
nelere siirükliyen o kızı hatırladığı 
ve düşiindüğü aşikardı. Halbuki, 
daha yirmi dört saat evvel onu nr
tık sevmediVini. onun şi:mmklıkla
nnn, ncavibliklerine tahamıniii ede
miyeceğini tekrarlıyan o değil miy
di? Hatta, düğünü tehir etmeğc ka
rar verdi~ini de söylememiş miy -
di? Bu kararı ilk haber aldığı ~ün 
Halide Hanım itiraz etmiş, oğlunu 
bu fikrinden çevirmek icin çok çn -
lışnıış, onun biraz hüsnü niyet gös
termekle Nesrinin huylarını değiş -
tirrneğe muvaffak olacağını söyle • 
miş, birbirlerini seven iki genç için 
bu gibi basit anlaşamamazlıl:lnrın e
hemmiyeti olmadığını ve bunlnnn 
aile aaadetini kadar mühim 

şekilde leeeliisi bir temperement, 
bir karakter meselesidir. Nazari o
larak kadın bir knunun iki şekilde 
tetbik edilemiyeceğini iddia edebi
lir, hak noktasından olduğu gibi 
his noktasından haklı görülebilir. 

Filiyatta muhakkak ki, kaide u
nutulncak, ayrJ cürümden dolnyı 
erkekle hafifletici sebeb aranırken, 
kadın mutlaka mahkum edilecek, 
kendisinde mislile mukabele hakkı· 
nın bulunmadığı söylenecektir. 

Kadın, belki bu kaideyi çok iyi 
bildiğinden, bazan da zayıf oldu -
ğundan, yüzdt' doksan, yahud yüz
de doban dokuz baş eğer, bazan 
küçük bir söz isyanını mütenkib 
hnzmeder. Geriye kalan yüzde on, 
yahud yüzde bir intikam almak sev
dasındadır, ve tekrar edeyim, bu da 
bir temperement meselesidir. 

Temenni edelim ki. karınız ek -
seriyet içinde bulunsun. 

TEYZE 

kusurlar addedilemiyeceğini söyle
mi~ti. 

Ancak, Nesrinin hareketleri yü • 
zünden üzüldüğünü ilk söylediğ;i 
günden sonra Selim çok mnğmum 
ve mcyus bir tavır aldığı idn oğ -
!unun muztarib olmasına tahnınmül 
edemedi~inden yavaş yavaş bu şı
mank kıza düşman olmağa ba:ıln -
mıştı. 

.Sciimin kat'i surette nişanlısın· 
dan nyrılmağa karar verdiğini söy
lediği gün, artık itiraz etmemiş, hnt
ta bunda istical gö•ıtermcsini bile 
tav!'liye etmişti. Dün akşam ona şöy
le demişti: 

- Mademki Nesrin ısrar ediyor, 
mutlaka senden iznhat istiyor, o 
hnlde bilatereddüd kendisine rl 'i -
ğününüzü tehir ı>tmek arzusunda ol
duğunu söy liye bilirsin. Bu sözler o
nu kat'i ayrılığa hazırlamış olur. 
Artık yeti ir, senin bu viizden n 7ab 
çekmeni istemiyorum. Mademki o
nunla mes'ud alamıyacağını znrme· 
diyorsı.ın - ki ben buna eminim: o 
lcız seni bahtivar edemez - o halde 
lüzumauz üzüntülere "'" liizum var. 

-



HERGÜN ( em le et Haberleri 
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) (B:ı.ştara.fı 2 nci sayfada) 
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mcvzulara. aynlır. 
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(Baştara.fı 2 ncJ sayfada) sı» , «Hürriyetperver Kraliçe» dir. 

sini tamamen müziğe vermio bulu - Sibelius kalbinden taşan ve cof#! 
nuyordu. bütün hislerini bu eserlerine dö~o• ' \ 

Atatürk müzesi zengin 
bir şekilde hazırlanıyor 

İEmfr (Husas1) - Kordonda Ata. -

türk Kona~ında. İzmir şehrinin en 
kıyme~tıı.r bir müessesesi olarak mey_ 

dana getlıihnekte olan Atatürk Müze 
sini faar.yete geçen mtıteha.s.sıs bey. 

et hazırlama~a b~amıştır. Bıı m\1. 

·nk· şa ediyo 
Ova kazalarindan Saimbeyli, Feke ve 

7.319 ara kovanı var Kadirlida 

M~la, bugünkü gençlikte aile 
duygus ugünden güne azalıyor. Şe
hir gençleri, evlenmeye kolay ko
lay ynklnşmıyorlnr. Evlen-dikleri za
man da aradaki bağlar birçok ah
valde çok devamsız oluyo~. Hal
buki, wn muharebe esnasındald hn
diseler isbat etti ki aile duygusu va
tan duygusunun ve millet sevgisinin 
çekirdeğini teşkil eden ruh hareket
lerinden biridir. Su halde, gençlerın 
terbiyesi bahsinde bu mevzuun da 

1892 de ilk senfonisi olan «Kul- mÜ§tÜr. Sibelius en meşhur eseri O' 

lervo senfonin yi besteledi. Bu eser lan <ıFinlandia, yı bu devirler~e 
büyük biT rağbet görmesine rağmen yazınışbr. Bu eserinde müzisyen ~i!" 
bestekarm kıymetini kimse anlıya- yük bir vatanperver ve dinJeyıct' 
bilecek halde değildi. Kullervo sen- lerin gözü önünde yemyeşil rinlıı~· 
fonisini takiben aLemin Kainen diya ormanlarını canlandıran bi1 
Suit» i yazdı. Suit 4 güzel parçadan Fincür. Sibelius bunda bir Liszt k~· 
ve Fin halk müziğinden toplanmış dar muvaffak olmuştur denebilir· 
güzel melodilerden müteşekkildi. Gerek bu eseri ve gerekse diğer Jn• 
Bu sıralarda Sibelius Lisztin teairieri yemut iki eseri olan ccValse TristeJ 
altında milli Fin müziğinin karak- ve cıKareliaıt da Sibelius unutulıf1~ 
terini benimserneğe başlıyordu. Bir müzisyenler arasına girrneğe hak ktı• 
çok eski rm prkılannın melodileri- zanmışhr • 

zede Atoturkftn hayatının her snt -
ı hıı.swı canlandıran. eserler ve fotog_ 
ı ro.flar bulunacaktır. 

1 Atatürk müzesi yalnız izmfrin de _ 
• ğil, bütün Türkı'yenin malı <•laca~m
; dan, İstikl~ Harbi Blokumandanının 

askeri hııyatma nid bütün hatım, 
, Pl dalya ve elbiselerin bu müzede t.oı

lanmasına çalışılacaktır. 
l 

Ato.türk Müzesi 20 Atustos 1941 ta. 
rıhınde merBSimle açılacııktır. 

Bigadiçte 
Beş köyde birer egit

nzenli köy okulu açıldı 

ı mühim bri mevkii bulunmak icab e
diyor. Halbuki. Türkiyede bu duy-

• 
1 guyu kuvvetlendirecek hiçbir hususi 
ı teiVik hareketi yoktur. 

Bunun gibi, gençlerin ideald ol
matan da lAzımdır. İdeal, bir keli

ı IlM! değildiT. Manevi zevklerden gı
; da alan ve iyi hedeflere doğru şri

den bir ruh ve kafa hareketidir. Bu 
haTeket aemavi dinlerle, yahud dün-
yeri mahiyette felsefi akidelerle, 
fakat, daima mistik biT hava içinde 
tezahür eder. Bu bakımdan maale
sef, gençlik boştuT ve bo~luktan do
layı kabahatti olan o değil, biziz. 

1 Gençlere nasıl bir ideal vereceği-
ttıizi, onlan ne gibi yühek hedefle-

----·~ 1 
-. doğru aevk ve tahrik eden ma-

. nevt bir hava ile dolduracağımızı 
Memlelletimi:zde kullandan an kovanlarmdan bir kaçı tayin etmek değil, hatta bu mesele-

Adana (Husus!) - Saimbeyli, Fe - dan bu yıl 250.000 aded tavuk yu - yi mevzu olaralt mütalea eylemi~ 
ke ve Kadlrli kazalarının 940 yılı arı murtası elde edilmi-ştir. olmak mevkiinde dahi değiliz. Et-
k:ovanları adedi ve bu kovanınrdan Ad ba.h d 3 ed rafımıza baktığımız zamah ner fey 
elde edilen bal Y8 balmumu miktarı ana mez asm a sen e bize sarahatle gösteriyor ki buna 

Bigadiç (Husnst) - Buraya bag" kesU•ıı hn..,a-·•--vUfLyetçe bu kazalarımızdan sorul - "' ... " • ,....... şiddetli bir ihtiyaç vardır. 
lı Y ag" cılnr nahiyesinm bu zam"na m t VilA ı· 11 ri d k" Şehır' Beled·ye b h d .. \19 ur. uye ın sun e n c mcz ur ı mez a asın a ge - Ceniş teferrüab olan bu bahsi 

ı kadar 25 köyü biT olı:ula sahib de- kazalardan cevablar ve cedveller gcin çen 938 senesinde 48625, 939 sene _ ne kndn kanflhf'l1ak karşıının ay-
• ğ.ildi. Bu hafta nahiyenin 5 köyünde ~llmişt~. Gönderilen ce.dvellcrde sinde 48276 ve 940 senesi aylarında ni derec~de ehemmivetle başka bir 
l cğtimenli okul açılmıo ve köylünün gö.sterild~ine gö~e. Satmbcylıde 1419• 53442 kesim hayvanı olmak üzere mevzu çıkmış oldu~unu görürüz. 

h )' "'nd l ... l Fckcde 900, Kadırlide 5000 an kova. Bu mevzu ile kim uğra,acak, nasıl 
l ~n .'gı . en n~ a~. genç eg~tmcn er m vardır. Bu kovanlardan Saimbey. 150.443 hayvıın kesilerek piyasaya cı-

ni Lernin Kainende kullanmıııtı. Bu Sibelius bilahare Senfoni nev'il1e 
müzik yeni ve kulağa hoş gelen sa- tekrar dönmüş ve bu aahada da bii
dalan ihtiva ediyordu. T ounela i- yük eserler vermiştir. Bütün senf"ı:' 
simli melodisinde 'o kadar tatlı kor- nilerinde mystic ve symbolic bir ruı; 
no sadalan vardır ki büyük bir ala- hissedilir. Bu aenfoniler kuv~·etli 
ka topluyordu. İşte bu devreler darbelerle ba~lar ve sükun içcrisi~· 
mahsulü olan eterleri ara!lında ccA- de sona erer. Bu eserlerde milli ?~ 
levin doğumu•, «Phojolanın kızın, ruh hakim olmakla beraber hak• 
cıPapiolan ve «Kyllikki Suit» başta bir müzisyen için en büyük kaıtı11' 
gelmektedir. Bilhassa son yazdığı olan dünyanın ruhu hissedilir. Sib~ 
Suit biraz on dokuzuncu asır müzi- lius bazan bir ccSezar Frank» ~· 
ğini andıran nağmeleri ihtiva etme- bazan da bir cıÇaykofski» olabtl· 
si itibarile şayanı kayıddı. mektedir. 

Bu büyük müziayen ayni zaman- Sibelius dünyada büyük vödh!~ 
da büyük bir vatanperverdi. O za · kazanmış bir adamdır. Finlıın J) 

manlar Çarlık idaresi altında Fin- bu evladile ne kadar övünse ıııt~; 
landiyada istiklal için çalışan kar- Çünkü o Finlandiyayı dünyanın . 
deşlerine büyük yardımlar yapmak- tarafında müziğile terennüm etrfiT 
ta idi. Bu devirde yazdığı eserlerde tir. Dünya onun müziğini takdir 

0 

hürriyet ve istiklal fikirleri büyük ka1':!11lamaktadır. En meşhur ork~ 
bir rol oynamıştır. Bu eserleri tmlann repertüvannda muhak~ı1· 
ccMemleketimiz», ccllkbahar şarkı- Sibeliuaun uFinlandiya» 8ı vıır ,. 

Bugün dünyada en çok tanın115
11

1.bt' uğraşaeak, meseleler için ne şekilde damlardan birisi de şüphesiz ı•· 
hal çareleri bulacak~ Asrın günden liuehrr. Çünkü Tadyolar onu her 
güne çetinl~en enternashvonal ha- rafa tanıtmağa fırsat bulmaJ.:.tııdıf" 
yat mUcadelesine, yann daha iyi ha- 1 
zırlanmnk için, kendi kendimize bu ar Sun di 75 yaşını aşan de,.·rirıtİ~; 
sunUeri irad etmek ve cevabiarını bu ~on büyük musikişinası finlıın 

r buyu'k bır sevınç ıçınde vazıfelerine lide 1860 kilo bal 405 kilo .balmumu karılm)4tır, 
l başlamı~lnrdır. Fekcde 6000 kilo bal, 800 kilo balmU..: --------
1 Bigadiç Nalüye Müdürü mu Kadirlide 8000 kilo bal, 1000 kilo 

vennekte gecı1c:rneme'k mecbu...n."e- k' b' k J rVeıı· 
"J yanın sa m ır ·öşesinde ıı , r,..------------... , tindeyiz. paide durgun ve mavi bir göl kel1~. 

Bl·r doktorun günlUk -"'l 1 .,.~ • nı · rındaki Ai no la viiiasında yıışa~: Mudanya parti kongresi 
Kaymakam oldu balmumu elde edilmiştir. Bu rakam 

c lara nazaran üç tazıımızdıı. bulunan 
J Nahiyede üç seneye yakm biT :za- arı kovanı adedi 7319, alınan bal mık 

mandanberi muvaffakiyelle çalıp - tan 15860 kllo ve 2205 r .. ıo da bal -
mk ke~i~~ muhit!ne sevdiren na- mumudur. Bu kaznların hududlıı.rı L 
biye muduru İhrahım Aral terfi e
'derek Bulancık kazası kaymakam- çinde Saimbeylide 14, Fekede 13, Ka-

l lığına tayin edilmiş ve yeni vazifesi- dlrlide 65 olmak üzere 92 köy an bes.. 
ne bnşlamak üzere buradan ayrıl - lemek:tedfr. 
ınıştır. ------------------

te 
1 Bir köyün deresi kena
rında de/ine aranıyor 

Bilecı'k '(Hususi) Bileeiğin 

Kadirlldeld kümes hayvanlan 
Kadirli kazasında mevcud k:üme.s 

hayvanlannın ıniktarlannı ve cinsle. 
rini gösterir vilAyete bir ccdvel gön _ 
derllınişti'r. Bu cedvelden anlaşıldı _ 
~ma göre bu kazamızda HO.OOO adcd 
tavuk ve horoz, 600 adcd de Hind ta
vuiu vardır. Bu kUmes hayvanların. 

Bursa {Husuei) - C. H. Par -

(A{ ulıı UIS. UJt~tjqH tadır. Turan s~ 

notlarından J 
ı Devlet demiryollar• ve limanları tisi Mud&nyıı kaza kongresi dün -==============:1 

tyiapılmıştı:r. Mudanya kongresinde 1" 
bulunmak üzere vali Refik Koral -
t&nla Parti müfettişi Samsun meb·u
eu Zühtü Durukan, Parti vilayet 
idare heyeti reisi Nurettin Öğünç, 
vilayet heyetinden avukat Tevfik 
Aycan Mudanyaya gitmişler ve ak
şam Bursaya avdet etmişlerdir. 

Mudanya kongreai büyük bir a -
laka ile kar§ılanmıştır. 

Mudanyaltiarın bilhassa bu sene
ki :zeytin mah!!ulünden ve zeytin 
fiatlanndan memnun oldukları gö -
rülmüştür. Mahalli dilekler ve ih -
tiynçlar tesbit ecÜimiıı. yeni idare 
heyeti seçilmi~ir. 

Anji:tilerin işletmesi umum idaresi ilanları 
ihtilallarından 
Septl·semı·ler.· 2 Muhamınen bedeli ve mikdarları aşa~ıda yazılı iki kalem muhtelıf~~~ 

29/I/1941 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zart usulU ne .Ankıw 
Septisemi'nin tırazını bundan 

evvelki yaz.ı.mızda gösterdik. Ay _ 
nen böyle bir vak'a. müvazebe _ 
sinde kalan aile doktoru hasta _ 
nın o sıralarda bir grip, bir nnjin 
geçirip ceçirmedi#ini araştırma _ 
lıdır. Bugftn istreptokok septise _ 
milerine karşı elimizde pronto.sil, 

idare binasında. satın nlınacattır. 
ı c? Bu işe girmek istiyenlerin bor listenin hlzasında. yazılı muvıı.kkıı.t , 

nnt ile kanunun tayin ettl~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.3° 
kadar komisyon rei.slitlne vermeleri l~dır. 

Şartnameler 147 k~a Ankara ve Haydarp~ veznelerinde satıUXlıı)l' 
tadır. 

Mu hammen 
Liste Malzemenin ismi Mikdar bedeli 

No. - Kg. L. K. -
ı Muhtelif h\LSUS! çelikler 25740 29385 -tu'kurvi:rnn köyünde oturan Meh -

med isminde bir köylü birkaç gün 
tivvel vilayete müracaat etmiş ve vu 
ihbarda bulunmu~tur: 

( Malatyada askerlerimize hediyeler hazırlanıyor ) 

rubyazol ve buna yakın kıymettc 
ilA.çlarunız vardır. Ve böyle l.lk -
ıı.larda dalıilen tnblet halinde 
dctil ampul hallnde ve zerk sure
tile ha.'ftıı.Inra bu Hacı '/ermek li-

2 Kanallı ve kanalsız susta 
çelikleri. 115000 74750-

1 

4,9s1 sa 
• (1~ 

«Köyümüzün yakınlarında bir 
rde, biT derenin kenarında çok 

zengin bir .defıne bulunmaktadır.» 
Vilu)•et bu ihbar üzerine derhal 

hkikat yapmış, bunun üzerine bir 
heyet aeçerek Mehm~din bildirdiği 
a:nahnlle göndermiştir. 

Üç gün denberi Culı:urviran kö
yü civrmnda dere kenannda hafri -
yat ynpılmaktadır. Bu müddet zar 
fında birçok ~ayanı dikkat ta§ ör -
güler ve muntazam i"aretlene do]u 
aütunlnr bulunmuştur. fhbarın bir e
nsa dayandığı zannolunmakta ve 
hafriyata devam edilmektedir, 

·~ .. 

Nakleden: Bebçet Safa 
cak tey ... Biraz evvel, salonun ka
pısında acele ile ayağına bastığı ve 
özür dilediği ihtiyar ... 

Jan Bassetin bu salonda a -
oıklı saatler geçirmi~ olduğunu bil
mesine imkan var mı~ Artık b ura -
daki tamirler bitmişti. Camlf\r, vit
rinler, dolaplar, hepsi tamamlan -
mı,ıı. Elindeki rehberden burada 
muhtelif çağlardaki Alman kültü -
rün i takibe yanyan eserler bulun -
duğunu l>ğrendi. Fevkalncle alaka u
ynndıracak bir salon ... Keene ken
di kendme: 

Keenein elindeki rehberı itaret e
derek yaklaf b: 

- Sağ kalırsam bir gün bu sa -
)onu uzun uzun tetkike geleyimL. 

Dedi. Bir cameltandnn ötekine 
2eçerken aradaki koca bir heyleelin 
önünde durdu. Fakat tam halfint 
kaldınp heykeli ~özden geç.irecegı 
.ır dn arkadan birinin çıkıp kendi • 

- Bir yanlııılığa dü~memek için, 
aakın elinizdeki rehbere ehemmi -
yet vermeyinizl .. 

Deyince Keene pek naziltane ce
vab verdi: 

- Sahi mi~ Neden mösyöL 
- Ben bildiğim tarihler, heykel-

ler, tablolar hakkında bu rehberin 
yanJı,larla dolu olduğunu ııördüm 
de <ından... Bizim alimler böyle 

bir rehbeT vücude getirmek için ve
wke değil, hayallerine müracaat et
mi,ler ... 

----------------- zım<fır. Böylece ağır kan zehirlen. 
melcrinin silr'atıe önüne geçmek 
imkdnı hasll olmaktadır. Eskiden 

• maalesef bu gibi vak'alarda teda. 
vi için kuvvet.li vasıtalarımız mev. 
cud de~ildi. Son senelerio sülCa _ 
Inidleri tababete pek büyük hiz _ 
met ve yaraımıarda bulunmakta. 
d.ır. Tabil bu tedavi tatbik edilir _ 
kcn bastawn kalbini takviye e _ 
den .şirıngalıır ve dalıilen ilaçlar 
verilir. Kuvvetten düşmemeSi için , 
müsaid yemekler verilir. Ve ateşL 
nin düşürülmesine de yıırdım edi. 1 llr. Fakat gene tekrar edelim ki 

, bu gibı vak'alarda. d{)ktorun biraz 
geniş diışünme.si ve sür'aUe tarar 
vererek: l}iringalııra başlama.o;ı şart 
tır. Aks.i takdirde tetkikat ve ton. 
sültıısyonlara hazırlıklar ile bir 
iki gün tedavisiz geçerse çok geç 
kaluun~ olur. 

~~------1-st_an __ b_w __ B_e_l_e_d_iy_e_s_i_I_·ıa-An_l_a_n ___ :J 
Tahmin 
bedeli 

2440,00 

1275,00 

900,00 

1050,00 

1700,00 

İlk 
teminatı 

. ~~ 
183,00 Cerrahpaşa hastanesi için alınacak 320 düzline 

95,63 
gen filmi. ~~~ 

Öıı~"" Haseki hastnnesi için alınacak 100 düzüne r 
filmi. 



Gunay köpekten 
nasıl kurtuldu? 

~~ ,._~ --·- .. -., 
~~~ 

1~~\ 
~llnay, bir ahr gördü. A~ea tır -
~ ncıl Ağacın dulına henüz oturu-

du ki köpek atladı ve Günayı 
~ile P~ntalonundan yakaladı. 

Qıı 

a 

Kukla - Gel benim çıraiıım he!e .. 
Çıra~ _ Geldim ustam, bir şey mi 

ııôyliyecektln? 
Kukla - Çıra~ım. sen anahtar ne. 

dir bilir ml.sin? 
Çıra~ - Bilirim ya ustaca~ızım. 

Kllid nçmıya :rarar. 
Kukla - Şöyle böyle bildin mıyılır. 
Çıraf,'l - Başka türlü nasıl !>ilinir

dl de .. 
Kukla - Anahtarların cinsleri '\"ar. 

dır. Kapı anahtan, dolnp anahtan, 
çanta anahtarı. 
Çıra~ - Evet evet, fakat hepsi a. 

nnhtar ya .. 
Kukla - Bil bakayım benim eli'ın

de tuttuğum anııhtar ne anahtarı? 
Çır~ - B::lcYan, knpı nnaht.arı. 

Hem de sokak kapısmın nnnhtan. 
Kukla - Anahtar olduğunu bildin 

amma, ne ımalıtan oldu~unu bileme. 
dln. 

Çırnğı - Kapı anahtnn de#ildir de 
nedir ustacağızım?. 

Kukln - Ne diyordum. Benim bir 
evim var. O evde oda var. Yani be -
nim odam. 

Çırağı - E sonra ustncı~ım. 
Kukla - Odamda bir dolnp var. 
Çırağı - Bakalım daha neler var? 
Kukla - Çek b:ışmı. 
Çırn~ı - Nereden çekeyim? 
Kukla - Dolaptan çek, herkesin 

do1abına. bru}ını sokup, içinde ne 

Askeri 
vaziyet 
<Ba.~ratı 1 inei sayf:ı.da) 

Metaksası, sabahın saat uçune 
doğru, evvela Fransız sefiri diye 
telefonla taciz eden ve sonra da 1-
talyan elçisi sıfatile e\>;nin kapısını 
çalarak eline İtalyanın ültimatomu
nu uzatan zata abu, harb demek
tirlıı sözlerini söylediği zaman, a
caba Jtaly~nın söylendiği ve sanıl
dığı kadar kuvvetli bir devlet ol
madığını biliyor mu idi~ 1 Fakat na
sıl bilebilirdi 1 Bnşvc.kiü ve şefi ol
duğu bir milletin ~ref, hııysiyet ve 
istiklfılile memleketinin tamıımiye
tini korumakla mükellef idi. Onun 
için fazla bir ey düşünmesine ve 
bacıkıı bir şey yapmasına zaten im
kan voktu .. 

Metaksas evvt>lden nasıl bilir ve 
ke!lfederdi ki, bir hamlede Yanyayı 
ve Prevezt>yi almak için altı ve da
ha ziyad,. aydanberi hazırlanan ko
ca bir ltnlvan kam ve hava ordusu, 
bu yakın bedı-Elerine dnha varama
dan, insan, silnh, ımsıta ve malze-
me sayılarınca kendinden çok asa
ğı olan bir ordu tarafından durdu
rolduktan bn!!ka, mukabil taarruz
larla geri atılııcak, ve bozularak Cö
rice Vf' ErA'iri gibi Şt'hirleri binlerle 
esir, silah ve malzeme ilc beraber 
bırnkacak ve haHi bir hatta hıtun
mak imklinını bulRmaynrnk· Ama
vudluğun sarp dağlımnda hergün 
biraz topmkla beraber kuvvetlerin
den bir miktar kavbedecektir. Bu 
qimdi bile izahı pek müskül hadisc
leri Metakııa!lın evvelden bilmesi 
nasıl mümkün nddolunabilir? 1 

Kezalik o der,.ce şöhretli bir ya
kın mazisi olan halyan hava arına
dasının İtalvan kuvvetlerinin. değil 
Yunanistanda ileri yürüyüslerini 
hatta Arnnvudluktaki geri gidi!lle
rim bile lavıkile himaye edemive
cek derecelerde iş göremivecekleri 
Metaksasa ..,vvelden nasıl malum o
labilirdi? 1 Elhasıl bugün, Ingiliz ''e 

Savfa 1 

an kurtuanlar Silivrideki facia~ıı: 

anla ıyor ar? ~.~~~~}~~~,,~.~ 
- Kaza, iki gece evvel, sabaha ka (Başta.ra.h 1 inef sayfadA) 1 ııı vu.lrubulmuştur. Gemlde buluna 

ve değerli müddeiumumisi Necati ı kılavuz kaptruı Hüsnü yüzerek s:ıhi 
Erden önümüze düştü, otomobili- çıkmış ve hftdiseden eJfUı:ndarları ha.. 
mizin tırmanamadığı dar, dik, ça- berd11r etmiftir. Derhal lmznzedelcri 
murlu yokuşlnrdan, Silivri Yahudi kurtarılması için lAzım gelen terı.b 
cemaatinin havrasına doğru yollan- alınmış, jandarmanın ve halkın :;-ar. 
dık •• galiba geçtiğimiz yerler Yahu- 'iımile yolculnnn 122 .si kurtnrılmı.ş 
di mahalleleri.. kapı önlerinde bu ır. Şimdiye kadar 71 cesed buldu 
ırka mensub olduklan tipik çehre- Bugün iki cesed dnha çıkarıldı. Kazn 
lerinden anlaşılan birçok kadın zedelerln iÇinden ayırd~ınıız ikl ki. 
çocuk heyecanlı heyecanlı konu bunları teşhis etmekte ve teşhis ed 
yorlar, içlerinde dövünenle., ağlı- lenler gömülmektedirler. Geminin Rı 
yanlar var.. tebaa.mıdan olan kaptan Viktoru gl:. 

Bir tepenin üzerinde bulunan rülen Iüzum ii2erine tevkif ettik. Ke~ 
havranın :küçük kapısından geçerek, disi Silivri hapisanesinde bulunmakta 
avlu~unn girdiğimiz zamnn canhıraş dır. isucvabmd:ı., kendisinin h·çb 
feryadlar artmış, dı~an tnşan vel- kababati olnıadı~ı söyledi. Kazay Batan yelkenlinin kaptanı 
veJeli bir gürültü kulak %arlarını sebeb, geminin çlirük olması ve hac 
patintncak hir derect"yi bulmu!!tu, fede bulu:ıuyordu. Rüzgar ıslıklar di Jst.iabisinden fazla yolcu nlmnsı 

Evvelki gece sabaha karşı vuku- çalarak gemiyi dövüyor, bu faaliye- dır. HAdise, geminin fırtınadn knray 
bulan müthiş faciadan kurtarılabilen te kapkara yüzlü dalgalar da beyaz vurması ve elibinden delinmesi surc 
bedbaht insanlarla karşı karşıyayız. dillerini çıkarnrak iştirak ediyorlar- tile vukua gelmiştir. 

Havranın küçük salonunda ve dı. Hepimiz uyanmıştık. Kadınlar • Gemiden kurtarılan 122 mnsevi, S 
peykeler üzerinde birbirledne sani- ve çocuklar diz çökerek kendilerini livri havrasına ycrleşt.irilmiş ve ken 
mış haykınşan, çıplak, perişan, kurtarması icin Allaha yalvnnnağa dilerine mümkün olduğu kadar gıye
muztan'b bir insan kalabalığı. Genç, başladılar. Kaptan manevrn yapa- cek tedarik edllmiş, yaralılar teda' ı 
ihtiyar, kadın, erk<'k ve pek az ço- rak, gemiyi kurtarınağa çalışıyordu. altına alınm~ır. İçlerinde çok n 
cuk .. h~p bir ağızdan bağınşıyor ve Fakat çürük tahta parçası bu .. ro- ğır yarnlı bulunan bir tane& hasta 
hepsi birden omuzlan sarml sarsıln, lann içeriye hüeuma başladığını neye kaldınlm~tır. Kaznzedelere ·
hıckıra fnçkıra, katıla katıla ağlı- dehşetle gördük. Ceminin dibi de- cab eden yardımlar acilen yapılını 
yorlar. Bu şuurruz kütlenin ıztırnbı Jinmisti. D1 niz gittikçe lcuduruyor, bulunmaktadır. 
ve gürültüsü arasında, kendime ha- rüzgar saniyeden snniyeye tesirini Dün valf muavini Ahmed Kınıl· 
kim olmağa çalı•nrak, kim bilir be- arttınvordu. Cemimiz bir rnuknvva Emniyet beşinci şube müdürü Fai 
ni kim zannettikJ .. ri için etrafıma kutu -gibi parçlanıverdi. Feryadlar, Alberk '\'e vilfıyet jandanna komutaı 
toplanan bu zavallılan tetkik f'tme- haykm~alar icinde kendimizi de- Sllivriye giderek, mahallinde tetJ...ikn 
~e vakit bulmak istivorum. Üstle- nizde bulduk. Cemide can kurtaran yapmı.şlar, kurtarılanlara yapılan yn 
rini başlarını nasıl tarif etmeliyim? yelekieri pek azdı. Küçük snnaldan dımla aldkadar olmuşlaı-dır. 

var? .. diye bakmak ayıpfır. 
Çıra#~ - Ben kimsenin 

başnnı sokmadım. 

dolnbma Yunan deniz ve hava kuvvetleri, 
Mussolininin ltnlyaıılnnn bir havu
zu olarak il.in f'tt:ğj Adriyatik de
nizine daha ziyade hüküm ve nüfuz 
<'derek ltalyanın Arnnvudluğa d,.._ 
niz yolile asker, yiyecek ve atacak 
vollamak imkanlannı mf'nedebildik
leri takdirde, Amavudluktaki ltııl
van kuvvetleri büsbütün tehlikeye 
dü .. ebilec,.kleri sıo:ibi bu suretle muh
temledir ki, ltalvnn donanınası da. 
ininden çıkanlarak imha ('c' il bil h 1 
Rüt""n bunl n grneral Metaksas 
evvelden bilemezdi 1. 

Hal.& Sl!'eçirdikleri korkunç macera- da istifade imkanı bulunamadı. 330 H:ıhambaşı da, dUn Silivrlye gide. 
nın dehseti ic;indeler. Ekserisi vara- kisi dalgalar arnsında çırpımyordu. rek kurtarılan kazazedelerle m('Şgu 1 lı.. tentürdivotlu çıplak bacaklannı Bu feci manzaranın dehsetini imka- olmuş ve ihtlynçmrına sartedilme 
siiriiyerek birbirlerine koşuyor, yek- nı yok size anlatamam. Cocuklar a- üzere (SOO) lira bırakmıştır. İstanbul 
diğerlerine ııt~nlarak bazan krsa bir nalanna, babalanna bağınşıvorle:r. dan birçok zengin musevJ aileler, ka 
antrak v,.rdikleri fervadlannn başlı- birbirlerine sanlanlnr, imdad isti- zazedelere yiyecek ve giyece!t gönder 
vorlar. fçlerinde çıplnk baslı, kızıl venler su yutarak dalt!alnr arnııındn mişler, .İstanbul ccnebt musevı ce:mı:. 
yüzlü bir adam var .. ikide bir hav- batıo batıo t'tktvorlardı. Knnmla bir nti namına iki nz:ı.sı ynrdunda bulun 
ranın mihrabına kosuyor, orada a- miiddet birbirimize vardım ederek mak üzere Silivrlye gelmiş'erdtr. 
sıfı sırma i,Jemeli. iizerinde birbiri- yüzm,.~e çalı~hk. fakat miim'kün Kazadelerin her türlü e.sb:ıbı isti 

Kukln - Odamdn dolap var, deyin_ 
ee bakalım daha neler var, dedin. 

Çırağı - Usta kababat ben de mi, 
sen evim var, evimde odam var, o -
damda dolabım var, diye sayınca ben 
de daha neler vnr, dedim. 

Kukla - Peki öyleyse... Dolnbım -
da blr çekmece var. Çekmecenin için. 
de bir tane minimini ç:ınta duruyor. 
Bu elimde ordfiğlin anahtar, ~te o 
minimini çantanın anahtnrı. 

Çırnffı - B r şey sorayım ustam. 
Senin evin, icine elli cv alııcak ka -
dar büyük mfi? 

Kukla - İçme elli ev alacak kn. -
dar büyük ev olur mu da? 
Çıra~ - Hangi evin, odas1nın do -

Iabının içindeki minimini çantanın şu 
elinde tuttuğun kndar kocaman n -
nahtan olur ki? 

ni katetmşi iki yıldız bulunan per- mü? Kuvvetimiz kesilmişti. Birbiri- rahatleri temin edilmiştir. Bunlan. 
deyi öpüp öpüp başına koyduktan mizi bırakmak. artık ölümi.in kuca- yakında İngiliz sefareti vasıtasile Fl 
sonra, gnrib sayhalar çıkanyor. An- i!ına atılmak Üzere idik. climi7 '" 'hii- listine naklolunacaklan aniaşılmak 
lattılar. Kansını ve S çocuğunu kay- ,,;;k bir tahta PATCaSl J!'t'çti. sa"lrlık. tadır. 
betmiıı .. nis;in kendisini kurtardı di- Cöriivorsunuz ki kurtulmuş bulunu
ve Allaha tazallümü hal ediyormuş. vonız. fakat ırt'8mzıdan pek çok 
Tarçın renkli s:?;t'nç kızlar ve genç kurhan ve-JYiik. 
erkeklt'r, diğerlerine nisbetle biraz Gene adın ilfı.ve ediyarı 
daha sakin .. ba:zılnrı önlerine konu- - Bizim hiçbir günahrmız yok 
lan vivt'ceklf'ri, lokmnlnn sayılamı- halbuki .. birkaç muhteris Yahudi
yacak bir sümtte vivorlar. Bu arada, nin yüzünden bütün diinyn bize clüş
ıztırabbnnı gürültiilü feryadlar ha- man oldu. Bu milletimizin maruz 
linde ifa~ ... ('tmt'kt,.n de geri kal- h:ıldıvı fa<'ialnrdo.n bt>lki en ki.l~ü
mıyorlar. J~ rinde en rokin bul~u- c:;.ıidiir. Fakat görüyorsunuz ne müt
~m genç bir t'rkek ve gt'nç bir ka- hi cı •• • 

iHi korunma kanununun 
tadiline aid lay'ha 

ma~tarnrı 1 inci savfada) 
bli(çe enclimenlerindeon mürekkebd 
Şimdi yeni tndilt\ttu mJli müdafnn il 
ziraat cncilıneninl al k d:ır e~en b 
kısım yoktur. Bu lfıylhanın ri ka • 
lan diğer dort encfı menden maliy 
iktısad, bütçe ve adlıye encUmenle -
rindcn tetrık edilecek dorder n"'nda 
terekküb edeeeok bir muvnklmt encli 
mı:.-ndc tctkik:~J tensibinlzc arzediyo 
rum. 

~0illlayın oturdu~ d:ı.l 
~ve.rdi, Günay düştü. 

Kukla - Bu anahtar büyük mü de, 
baksana ne kadar ufak. 

1nceyd~ Çırağı - Öyle ya ufnk. En aşağı 

O un, bunl n evvt>lden tahmin 
('t '!!i f rzolun da .1ı ın s··vey~ 
7apteder<.'k ve do~ Akdeniz ktyı
lannt alaıak e~ki Roma imparator
luğunu ihya t'tme~ kuran Vt> bu bii
yük tasann ilk adımı olorun diye de 
üç a yevvel L"byadan Sidi Barrani
ye kadar ilerlernis olan büyük hal
yan Graziani ordusunun, İngilizlerin 
iyi hazırladıklan ve iyi vurduklan 
tek bir darbe ile tek bir günde bu 
derece s:ırsılacnğını nereden bile
cekti? 

dınla konuşuyoruz. Gt>nç erhk Ro- Üstlt"rini, bnşlannı para)ıvnrak 
manvadan son hadioı<'lt'T mi:'llar.e-be- bağrı .. an ı.-ıı.ıt kadmlnn, hıçkıraın 
flt' kaçarak Bul!!nri'ltal'a ilti.-a e- S!f'nç kızlan. acı ncı düc;ünen erkt'k
dcn bir vaz<-t<'cklir. Yanındaki de lf'ri ızhrablaril; ba!lhal!a bırnkaTak 
kanSl. Onlar bu faciadan hi<'hir can havrndan U7nlcla"lvoruz. Ne kadar 
kurban v~rmivf'T~'k kurtulduklan i- uzaklA!!t•k? 'HerhAlde P"k unın bir 
çin frenlenmez bir hf"vecnn taşımı- mf'~Aft'.. hala sesleri kulaklnnmıza 
yorlar. Bu knzazede MuSt''l.; gazete- l!f'liv"rdu. 
r-i. D"f',.y ... kta .. ıııın kt'ndi!!ir..l.,n neler Önümüzden dolu, Üzı>ri basıT ör
beklediğini bildi:n icin, suni sorma- tülü bir kamyon gecti. Bi:ıe refnkat 
Tn'\ mı-vd an vf'r..,,...rlen. sormak iste- eden i:ındnrma onba .. ısı i n ret etti: 
dikJ,.rimi cevnblandınvor: -Bakınız. hulunan cesedler me

Me~Us, Ticaret Vekilinin bu teklifi. 
ni tasvlb etmiştir. 

Meclis bundan sonra ruznnmesin
de bulunan maddelerin müzakeresi 
ne geçmiş ve bunlardan gümrül 
muhafaza memurları te\kWıtı Vt 

memurin kanun layihasının müza
keresi esnasında söz almı olan hn 
tibler tarafından ileri aürülen baz 
mütalealara karşılık olarak verdi~ 
eevabda Gümrük ve lnhisarlnr V('
kili Raif Karndeniz, mevzuubah 
kanun layiliasında tahdidisin hnd 
dine gelmiş ol,lln muhafaza memur 

yirmi beş Bantiın. Affedersin amma. 
u'itncığrm, 6enin minimini çantı:ınm 
nnnhtarı bu olursa evinin kapısının 
anahtarını nrabayhı. mı taşırlar? 

Kukla - Anııhtar böyle t:14ınır mı 
da? 

Çırağı - Minimini çantanın yirmi 
beş santtm anııhtarını haydi .nsan 
tn.şıynbiliyor, diyelim. Evin kapısınm 

üç dQrt metre uznnl$ndaki anah -
tarını da taşıyamaz ya? 

Kukla - Canım ben seninle şaka 
ettim. Elimdelt:t anahtar, bizim evin 
annhtan. 

Çırağı - Ben de az kalsın stl{lfnle 
şaka edecektim amma, şakam sonra.. 
dan hoşuna gltmiyecekti. 

Kukla - Ne yapacaktın? 
Çırağı - «Ustam çıldırdı. Kapı n

nahtannı, minimini çanta anahtan 
Günay, köpe~Lrı ~ma zannedlyor• diye b:ığırnrak herkesi köpek nitında ezamlş, öl -

başımızn toplıyacaktun. * * 

Hayır Mctnksasın verdiği ~ar~r 
sırf menfnatler dü ünülerek verılmış 
hesablı bir karnr olmaktan çok daha 
üstün, asil ve uğurlu bir karardı~. 
Onun İngiliz nihai zaferine inandıgı 
muhakkaktır; fakat, 28 Birinciteş
rin sabahı halyaya red cevabı ver
diği ve hnTb ilii.n etti"'i zaman o
nun, y lnız Yunan mille.tinin ı;e .Y~
nanistanın, şeref, haysıyet, ıstıklal 
ve hürriyetini düşündüf,ü ve bütün 
bu mukaddes emanetlt>ri kendi elile 
ve nzasile basma teslim etmenin 
bir esart'tten başka bir eey olmadı
S{ını bildiği için çarpışarak hür öl
mcği tercih ettiği a~knrdır. .~ene 
meydandadır ki Cörice, Ergırı ve 

-Ayın 9 unda Varnadan hıne- za .. Jı<!a naldedilivor. 
ket ettik. Bulgarlar kendi tebaala- Mezarlığa doğru yürüyoruz. Me
nndan olmıyan bütün c.·cnebilı•ri, sntlıkta sırn sım m~zarlar açılmış, 
bilhassa Musevilerin süratle memle- kamyonun bıraktıih cesedler, kUT
ketlerinden ur.aklasmlannı istiyor- tar.lanlardan iki kişi taraftndnn teş
lardı. Bize toplanmak, sevahat ha- his ediliypr, isimleri yn7.ıldıktnn snn
zırlıi!ı yaomnk imkanım bile bırak- ra kefene sanlıp sürntle cukmn bı
madılar. Bizdl"n 40 bin levn ninrak rakılıyordu. Hepsi çırçıp)ak, ht'psi 
ufacık ve t'iiriik bir yelkenliye dol- mosmor, hepsi şişmi•ti. 
durdı.ılar. Dü!'li.inünüz, içine bindi- Sirndi hnpishanedeyiz. 
~iıııiz l!emi an('ak 80 ki!i alnbil:rdi. Silivrinin bir kulübeden ibaret 
hnlbuki biz 330 kicoi idik Bindii!imiz küçük ce-zaevinde, geminin mt>;kuf 
2 t>mi, ancak kı!la mesnfdere sndebi- kaptanile karşı karşıyayız. Vıktor 
lirdi. Ju•lhuki biz bununla tl Varnn- ismini tasıyan iri van. kalın kul!\klı, 
rlan Fili•tine kadar gidt'<:t"ktik. Ne iri burunlu, kı2:ıl yüzlü bir adnm bu .. 
divf"bilirdik kıi. ne demege hakkımız - Bu kadaT inAAnt bu kadar kü
vardı ki .. her yerden kovuluyor, hiç 
bir tarafta insan muamelesi görmü- çük bir gemiye almnğq nasıl razı 

lanndnn, hizmetlerinden istifade e 
dilebilecek olanlar için br-ş sen 
müddetle çalıştınlmalannda fayd 
olacağını söylemiş "-e buna ı:ıid ko· 
nun maddesi, verilen t dil takrir 
reddoluoarak olduğu gibi knbul o 
lunmuştur. I<Dnunun diğer mndd<' 
leri de okunarak taıı,;b t"dilmi v 
birinci müznkeresi tamamlanmıştır Sidi Barrani onun yüksek kararı

om. hiç olmazsn bu kadar çnb~k 
ı.. ... klenmiyen, talh meyvaları ve ıs-

.................................................... tikbal için cok ümid verici güzel 

Yeni bilmecem iz ~ ••tieeı.n .ım ...... 
vorduk. oldun ;ı diye somum. 

Gemide kamarn. güverle filan Kalm parmaklı ellerini göğsüne 

Nafın Vekilietine bavlı Derine 
travenı fabrikasının Devlet Df'mir 
yollan ve Limanlan Işletme Umurr 
Müdürlüğüne devri hakkındaki ka 
nun layihası da Meclisin buA'iin bi 
rinci müzakeresini vımtı~ı madde 
ler arasında bulunmnktadn·. ?fJ~tıt. 

gibi rahatça oturulabilecek bir yer ko~·arak eevab verdi: 
de yoktu. Sadece yarım metre irti- - Bana kalsa ben alır mtvdım? 
fada, bir metre genişlikte ve 2 met- Bu kalabalığı üç vapor götürecek 
re derinlikte olan bir takım raflar dediler bana .• bir de baktım. Hepsi 
bulunuyordu. Bu dar bölmelere be- benim gemiye konulmuş.. imkiinı Meclis müt,.ahh ic:timaını Pazar 

tf"<ri günü yaptteaktrr. er kişi olmak üzere üstüste yığıldık yok gidemeyiz. bizim çürü.k telrne 

ara borsa 1 leyip, kara mukadderatımııla baş- la laf yok çabuk demir al, dediler.. R A D ve bir romorkör bizi açıklam sürük- S{örmez bu işi, batanz. dedun. Far- r 
bacın bıraktı, çekildi, gitti. Bizi açık- Vnmn liman reisi laf anlamıyordu. L-------------
larda müthis bir fırtmn b('klivordu. Derhal limanı terketmemi söyledi. 13/12/1940 açılış _ kapanış fiıı.tlan Az ... ın dalgalarla. kiicük ve harnb k k k b. • 

•· Bir motöriin ar a,_ına tn am ızı 
..,.f'mimiz boi'!ıtzlasmncra bn,..Jamıştı. 1 S mil ncı~a attı. Ben vazifemi "er 

CUMAR1'Esf 1C!l211940 
CEKLER 

İlı>rliyemivo .. duk; çiin!a\i rüz~ôr es- zaman vaotım. Raterken gemiyi en 
ve kapanış miyorrlu. Nihayet sürüklı-nt': ııürük- d b • ro_ d 1 • • 

B Aon terke en t>nım. .;:ıan a ın :ıpı 5.24 t .. ne Tiirk sulanna vardık. izi bir h k . k 

8: Saat ayarı, 8.03: Hafif Müzll 
(Pl.) 8.15: Ajans h3berleri. 8.30: Mü 
r.ık (Pl.) 8.45 _ 9: Ev kadını. ıs.so 

Mımtle:rtet saat ayun. 13.35: P•ynsr 
Şarkıları (Pl.) 13.50: Ajnns haberle 
ri. 14.05: Türkçe Film Şarkılan CPl. 
14.20: Riynseticümhur Bandosu. 15 
Ankara SOnbahnr At Ynrı~lan tah -
miniert 15.10: Melodiler (Pl.) 15.30 
Ankara Devlet Konservntuvarmd:ır 
naklen ne.şriyat. 18: Memleket san 
aynn. 18.03: Radyo Caz Orkestrası 
18.40: Halk Türküleri ve Oyun Ha -
valnn örnekleri. 19: Konuşma. 19.115 · 

132.20 Türk motörli vedf'qine alnro.k Bo- koomasaydı da n ço ınsan ·urta-
29 6875 1 ı 6 rnbilirdim. Dalgalar pek büyük, ~aziçinl" ~e irdi. -.tanbu da tam k 
0.9975 ~ün V~'lf'kenlerimizi şişirecek rüzga- pek insafsızdı. Etraf zifiri knra~lı • 
1.6225 n bekledik. göz gözü görmüvordu Bu vazıyet-

12 9375 Evvelki abam kaptan demir al- te ba .. kn ne yapabil"tdim? 
2.6.5325 

0.625 
3.1'75 ' 

31.1375 
31.005 

dı, Aledenize çıkmak üzere hareket Bi'Z fstanbula dönmek üzere oto
ettik. Ht"pimizde bir neş'esizlik. ha- mobile biner'ken kamyon dolulan 
vatn knT!!l bezginlik vardı. Muzta- c~edler ta!llmyor, havradan can
ribdik. Geneler bu hüzünlü havnvı hıraş feryadlar vük!'elm~kte dı>vam 
dağıtmak için, kitarn. mandolin çnl- ediyordu. Nusret Safn Coşkun 
dılar, şarkılar söylediler. Gece ta
mamen hastınnca hepimiz oldu~
muz yerde kafalanmtzı tahtalara 
davavarak Rözltorimizi yumrluk. Sa
baha- kaTŞt idi. Bir sarsıntı ile ~özl~ 
rimi ac;trm. Ceminin dibi yere ııÜT'-

Saz Eserleri. 19.30: Sant aynn, AJn~ 
Bir i~çinin parmakları kesildi haberleri. 19.45: Fnsı1 Heyeti .. 20.15: 
Kadıköyünde Altıyol ağzında 9 sa_ Radyo gazetesi. 20.45: Muhtelif Şar-

yıl evde otura.n ve Vefııda oksijen kılar. 21.15: Kon~. 21.30: Radyc. 
ı d -"o"n Agob adında bir Salon OrkestrasL 22.30: Saat ayarı. ra brikasm a ... __ a 

4 
Konut--

dün IMI wau.s __ ,..~--..~,;:ı"*"~J 



8 Sayfa SON POSTA 

1 BIR HAKlKA T ! Sayın mOtterilerimizio oa.un dikkatine : 

Pırlantalı ve elmnslı saat demek, bir kelime ile S t N G ER s A A T t demektir. Çiinkü 
Pırlantalı ve elmaslı saatierin bütiin hakikt evsafı meşhuru ~lem olan SiNGER saatlerinde tdplanmıştıı.r. 

Bunun içln: Saat alacağınız zaman, tereddüdsüz BİNGER saati almalısınız ve saatin üzerindeki SiNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 
Modayı takib eden her asrl kadın 1ç1n kıymetli taşlarile ve nefls işlemesite hakikaten nazarı dikkati eelbe

den böyle btr harilmlMa SiNGER aaatine sahib olmak Meta bir saadettir. 
S t N G E R S A A T t : Boşa (idecek en makul ve en rüzel hediyeliktlr. 

Si GER No. U • A 180 ELMA.S VE ll PIRI,ANTALI 500 LiRA 
EMSALLERİ GiBi 15 SIDlE GARA!Iı"TİLiDİR. 

Dikkat: Singer saaUeri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ağazamızdn satılır - İstanbulda. ~ubemiz 

yoktur. Adres: SiNGER SAAT 1\btazaları.İstanbnl. Eminönii. No. 8 , 

Maliye V ekaletinden : 
ı - Bir sene müddetle h~ab müteha.ssısları retakatinde staj yaptıktan 

sonra İstanbul, Ankara, İımir, Bursa, Adana, Mersin, Sarruıun gibi 'Vila
yet merkezlerine tayin edUrnek üzere mli.sabaka ile hesab mtıtehassıs 
muavini alınacaktır. 

2 - Mütehassıs muavinlerinin aylık ücretleri 100-120 lira olup imtihanda 
muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri dalresinde ücretlerı ve -
raecektlr. 

SIRKECI 
Salkınuöiüt Demirlı:apı 

HALil SEZER 
Karyola fabrikaaındald 

aergiyi ziyaret ediniz. 

MUHTIRALI 

'l'uvalet1ntzl yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PER TE 

sOrOnQı. Pudrayı sımsıkı 

tutar ve akmasına manı 

olur. Ya~Jı ve ya~sız olan 
tOp ve vazoları vardır. 

HARİTALI 3 - Müsabaka ımtihanına gireb1mek için memurin kanununun beşinci 
maddesinde yazılı şarUardan maada Hukuk veya İktısad Fakültelerinden 
veya SiYaSal Bilgiler okulundan veyahud Ticaret mektebinin yüksek 1w -
romdan veya bunlara muadU eenebl mekteblerin den mezun bulunmak ve 
fııJl a.sterlik hizmeUni bitirmiş olmak şarttır. HAYAT TAKViMi 

4 - Müsabaka Imtihanı 25.12.1940 taribinde İstanbul defterdarlı#ında 
müteşekkil imtihan heyeti tarafından yapılacakbl. 

5 - İmtihana girmek ~tiyenler yukarıki şartıarı liaiz olduklnrına dair 
<Man vesllı:alannı ve 4,5X6 eb'adında foto~ranarını ve timdiye kadar bu
lundukları vaalfelerle ayrılış sebeblerini gösterir kendi el yazılarile yazıl_ 
mış tercümel hallerini raptetmek suretne bir lstida Ue İstanbul defter -
darlı!ına 20.12.1940 günü mesai saatinin bitamma kadar m\iracaat etme
leri icab eder. 

6 - İmtıhan aşa~ıdalti mevzulardan yapılacaktır. 
ı - Hesab: Kesrindi ve aşAri, faiz, tena.s, iskonto, taksim 

mütenasib. 

ÇlKTI 
320 Sabire, en taydalı malQ:nat, haritalftt, mükemmel bir 
muhtıra, Taklitlerini almamak için HAY A 1' takvim i adına 

dikkc.ıt etmelidir. Fiatı 30 cildlisi 40 kuruştur. 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

~ - Hendese: Satıh ve hacim .mesahaları. 
3 - Vergi hakkında t•mumi malumat. 
4 - Ticarl usul defteri. (11787) 

İstanbul Vakıflar başmüdürlügü merkez icaret müeccele tahsildarlarına 
aid 24 No. lu mühur zayı e1i!miştir. Yenisi yaptırılaca~ından eski müh. 

Deri ve Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şu

besinden : 
Kurban bayramında te§küfltımız tararından toplanacak deri ve bar

saklar pazarlık suretne ayn ayrı arttırmaya konmuştur. 
25/KI\nunuevvel/940 Çarşamba günü saat on birde arttırması yapıla -

cak ve fiat muvafık görUlürse ihale edilecektir. 
'l'alıblerin mezkür gün ve s:ıatte şartnarneyi görmek Jçln de h:!rgGn 

C:ı~aıotlundakl şube merkezine müracaat etmeleri. cl1768» 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA S~ 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.00J Türk Liralı 
Şubl ve ajans adedi: 265 

Zirai ve tıcari her nevı banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA lKRAMiYE VERjVaR 

Zir:ıat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek ltur'a ile aşa~ı -
dakı pU\na gore ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lir.1 
4 " 

500 
" 

2,000 
" 

4 " 
250 " 

1,000 
" 

40 n 100 " 
4,000 

" 
100 " 

50 " 
5 ,000 

" o .. 40 " 
4,800 

" .. 20 ., 3 ,200 
" Dıkkat· Hesabiarındaki paro.lar bır sene içinde 50 liradan aşa~ı 

duşmıyenlere ikrnnııye çıktı~! takdirde % 20 fazlasile verilecektır. 
Kur'alnr senede 4 defa. ı Eylül, ı Blrınc kfı.nuıı, ı Mart ve ı ııaz. • 

ran tarihlerınde çekılecektir. 

rün hükmü olmadı~ı U!l.n olunur. (11812) 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanesinin 

KlRK KATLI SARAY BAKLAYASI 
Hakiki bir lezı:et abidesidir. 

1940 yılının Ikinci 
teşrin ayında Tram
vay, tünel ve otobüs 
arabalarında bulunan 
eşyanın müfredatlı 

listesidir. 
Ad ed 

Kadın ve erkek için çift ve 
tek eldıvenler .......... .......... ....... 82 
Kadın ve erkek için çift ve 
tek ayakkabılar ....... ....... ....... .. 6 
Kadın ve erkek için .şapka, 
bere ve kasketler ........................ 27 
Kadın ve erkek içııı ~eınsiye 

ve bastoniar .. .. .. .. .. .... ... .. .. . . .. .. .. . 40 
Tek çocuk pati~i ........................ 5 
Kuma.ş parçaları . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 
Muhtelif cins çama~ırlar ............ 56 
Muhtelıf cins çantalar ............... 69 
Rob kemerleri .. . .. .. .. ... .. . . .. ...... 3 
Eşarp ve yUn atkılar .................. 3 
Erkek içın pardesü ..................... ı 
Kadın caketi ve eteklik .. .. ........... 6 
İpek! i rop .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . ı 
Kadın ve erkek çorapları ............ 5 
Erkek ve kadın için tek ve 
çift terlikler ..................... ... ... 9 
Çocuk ca ket pantalonu ........... .. .. 4 
Çocuk pelerini ...... . ..................... 1 
Erkek için çift ve tek l~tıkler ...... 5 
Gözlük ....................................... 2 
Tesbih · ....................................... · 1 
Dolma kalem .. ............................ 3 
Elektrik ütüsü ........................... ı 

Tansyon altltı .............................. ı 

Erkek için kol ve cep saatleri ..... 4 
Kitab. evrak ve kMıdlar ......... 113 
Yiyecek maddeler .................. 37 
Yemek tnslnrı .. .................... ..... 27 

Sizi saadete götüren 

Hangisidir ? 

fena r er..l<te 

kullarw· 
Fena renkte blr pudra, 

yüzünüze cmakyajlanmış. 

ve çlrkın bir manzara ve. 
rir ve .ilZi daha yaşlı gös_ 
terir. En muva!ık rengi 

Hırdavatlar .............................. 82 .. 
.. bulmanın yegilne çaresl, 

Bu eşya sahibierinin O.alatada, TU- yuzünüıiin bır tarafına bir 
nel ar~nsında T~amvay Idaresi hare_ renk ve dığer tarnfına bıı~ 
ket daırcsıne miiracaatınrı. ka renk pudra tecrübe et. 

:.\Iüdirıyd mektir. Bu tecrübeyi To • 
(11815) kalon pudrasının yenı ve 

T ER Z 1 
ŞE iBE TARDU 
Atelyes:ni Cu~ loj;lundnn 
Beyog.unıı ntıkletnıi.,llr. 

A lr<Js; Beyo~lu, Galalı,s!lr8.y 
Tokııt ıvan knr"ısı 243 nu

• ŞOkrn i>nşa apartı· 

~--- mnııı No. 4 ~ 

cazib renklerile yapmız. 

Bu yeni renkler gayet 
modern ~chromoscope. 

makinesi sayesinde karış • 
tırılmıştır. Slhrfımiz bir 
rröz. hE'men kusursuz bir 
itina lle renkleri inUhab 
eder ve artık cmakyajlan
mış. manzarnya nihayet 
verir. Cıld lle gayet güzel 
bır tarzda lmtlzaç eden bu 
pudra Meta tr>bli gibi gos... 
terlr. Toknion pudrnsı hu_ 

' 

Doktor Haf1z Cemal 
(Lokman Hekim) 

bir usul dahilinde cKrema kö _ 
püğü-. lle karıştırılmıştır. Bu saye • 
~e bütün gün sabit kalır ve ne yağ _ 
mur ve rüzgArdan ne de fazla terle
meden kat'lyen müteessir olmaz. He

bugünden Toknion pudrn.sını 

inlz 

İLE SABAH, ÖGLE VE 
Her yemekten sonra ıünde üÇ defa auntazaman 

MILLI PIYANGO IDARESINDEN: 

Bahçekapıda Dördüncü Vak1fhan1 ''i 
tındaki Milli Piyengo Idaresi lstanb0

1 
Bürosunun isticar1ndaki mahal (eS~ 
Ve kd Paralar Müdürlüğü) k1smen ki" 
rahkbr. 

Taliblerin ayni mahatdeki Milli Piyango Istanbul bii~ 
auna müracaatlara. 

r# 

Eo bi~ioci 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur. 
Her Eczanede bulunur. •••••:::;:/ 

Arşiv Dosya dolapları ve podyoın 
yapbrılacakbr 

Sümerbank Umum Müdfit" 
lüğünden: ı 

ı ve• 
1 - Bankamız merkez binası .umumt ar.şiv dairesi• Için yaptır aıt!' 

iki tip dosya dolapları vahidi 1iat esasile ve kapalı zarf usulile etsUt ııd., 
konulmuştur. İşbu dolaplıırın ve podyomun keşif bedeli 6.000 ıır 
ibarettir. 1ıı ' 

2 - Eksiitme evrakı c2» lira mukabilinde Sümer Bank muamelat 
besinden alınabilir. • d' 

3 - Eksntme 16/12/940 tarihine milsadif Pazartesi günü saat cl~' 
Ankarada Sümer Bank umumi müdürlü~ünde yapılacaktır. 

' - Muvakkat teminat miktarı 450 liradır. "''ıt 
S - İstekliler teklif evrak! meyaruna, şimdiye kadar yapmış otdtJ 

bu kabil işlere ve bunların bedellerine aid vesikalar koyacaklardır· ~,J 
6 - Teklif mektuplarını ha'/1 zarflar kapalı olarak ihale gürıUt rı'ı-

14 de kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaber• 
dürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. ' ı et· 

7 -Posta ile gönderilecek teklifler nihayet :hale saatinden bir sB_~"'6ıt· 
veline kadar gelmiş ve zarfın kanunt şekilde kapatılm~ olması lfı....,· 
Postada v!\ki olnbllecıek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 

86
, 

8 - Banka. ihaleyi icrnda serbesttir. c846h ,ıı5 

İzmir Belediyesinden: ,.rSJ' 
ı028 nci adanın 1526 metre mur:ıbbaındaki 3 parselinden müfrez ,.~ 

nın satışı, yazı işleri müdürlü~ündek.i şartnamesi veçhUe kapalı z:ır!l' ııı•" 
tırmaya konulmuştu~. Muhammen bedeli 16786 lira muvakkat te~;ıdır 
1285 lira 95 kuruştur. Ihalesi 30/ 12/940 Pazartesi günü saat ıG,30 ıtı~~' 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanın.ı.ş teklif mektuplart1158'1' 
günü azami saat 15,30 a kadar encümen riyasetine verilir. cı5S30• ' 

~-

Ura 

ı 2000 -
1 1000 ""'" 
1 750 -• iO() -• UC) ... 

S$ 100 ,.. • S500.-

80 60 - •ooo.-
100 ao - 1000.-

Türkiye lş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
o1maz, aynı zamanda taliini.ti 

de denemiş olursunuz. 
r Keı,ıideler: • Şubat, ~ Ma - u~warında en u ll» u • 

ll 
Kumbaralı " t umba.ra.ill 

f!:i, 1 Aau.ttos, :i WAeı~ · t &Al owııııanı•r -.u.t·aıa 
N1 ı.antuenocıt JIL~w.l GA.A&& N&laı&K. 


