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Vatan müdafaası younda 
bir fedakarlık örneği 

Hududda vatana bekçilik eden bir asker 
Hava Kurumuna vasıtamızla (15) lira yolladı 

Türkiyenin emniyet ve huzur içinde yaşaması, Türk milletinin refah 
ve saadet bulması için herkesin böyle olması lazımdır. Bilhas3a 

varlıkhlar, bilhassa servet sahibieri 
Yazan : Muhittif'l Birgen 

Garb çölünde ltalyan mevzileri önünde 

Ca b ··ı·· d 
telörgüleri 

~r ço un e Askeri vaziyat 
~an esirlerin 

YUNANLlLAR 
AVLONYA 

KAPilARlNDA ~ısı 30 bin 
~ e:ııiden top 
._,e tanklar 
alındı 

~ günde 15 ltalayn 
YYaresi dUŞUiUidU 

ltQ[ 
~4ci !Jan/ann Trablus 
e lıdunda mukavemet 
r.l.ecekleri sanılıyor 
~~· -

tre 14 (A.A.) - Yakınşark 
~ btrıunıi karargahının tebliği: 

' Çölünde ileri kuvvetleri -
1 ll~terıdj hezimetinin seri seyrini 

1. :q l'rıeğe çalıoan düomanı geri -
~ ekhe devam ediyor. Çok geniş 

l' ar sahasının temizlenmesi a-
'dtı devam etmekte ve esirle

\ l :di gittikçe artmaktadır. Top, 
1~ e ~er nevi pek mühim harb 

\ ~ttıı~aınden baoka timdiye ka
t l'rı~e geçen esirlerin adedi 26 
ec:a\'Üz etmektedir. 

~Devamı 7 nci sayfada) 

~lınanlar şimalt 
~ ltalyayı işgale 
~ırlanı yorlarmış 
~tlıtrikan menbala
l'ttadan şayi olan 

haberler 
lle,.z· 
1ıvr ın tekrar H itler 
~ lıbssolini mülakatı 

Q • • l l erınz ya an ıgor 
.J '~"1-
~ ~ ~ t,tlc 14 (A.A.) - Royter: 
~,~. A.t\Va gazetesinin öğrendiğine 
\ ' v l'rıanlar tarafından Avustur

~~~ ~lcAlmanyanın cenubu garbi
cf,rı er tah§id edilmektedir. 

t )'ııı trıalcsad, icabında, ~imali 
•trıı~ke?düatri mınıakalarını iş -

~.~:· v,tiıı utun 1talyayı iw al 
<totıdRton 14 (A.A.} - Va -
'-.... a Zannedildiğine göre, Hiti ........_ (Devamı 7 nci sayfada> 

&pan ya Taneada 
i beynelmilel 

~ı·~areyi kaldırdı 
ı..tı ;• CA.A.) - İspanyol ma -
o~n beyneimiJel Tanca ida -

le tın~ır. Bütün İngu· ... 
İtalyan memurlannın va

nrllmi§tir. 

Mısırdaki muharebe 
ne gibi neticeler 

verebilir? 
YAZAN----.. 

Emekli general 

H. Emir Erkilel 
.SOn Posta. nın ukert 

muharr1r1 

Elenler yeni 
mevziler 

za p tettiler 
Yunan radyosunun 
verdiği haberler S ollum, yani Mısır - Trablus 

hududunun ancak 5 : 10 
kilometre do~usunda bulunan t _ 
tnıynnlann son mevzii, düştü mO? 
İngill.z takib kolları Lıbya toprak
lanna girdiler mi?. Henüz bilemi. 
yoruz. Fakat İngilizlerin Sidı..Bar. 
rani bölgesinde bulunan İtalyan 
ordusuna indirdikleri darbe çok 
büyük ve kat1 olmuş ve burada 
4 : 5 İtalyan tümeni muhakkak 
olarak bozulmuş ve büyük bir kıs
mı esir ve imha. edilmiştir. 

Elen k1taal1 Himara Tayyarelerim:z lştanbul üzerinde 
limanina yaklaşti Geçenlerde Hava Kurumuna yanlar arasında tnbii .. olan tesirini ıçin, memleketi askerlikçe kuvvet-

- yardım lüzumundan bahse- yapmıştır. Esascn, T urk vatandaş- lendirecek her türlü fedakarlığa 
Ati 14 (A A ) B k den bir yazı yazmış vatandaşlan- Inn ne zaman bu gibi milli işlere katlanmak lüzumunu prensib olarak 

d ı w nn d '. k. • - adş'luma4n8- l mın bu :kuruma ellerlnden geldiği yardıma davet edilmişlerse derhal kabul etmiştir. Bunun için, bizim 
an ıgın un a şam neşre ı en 1 . ) . h .. 1 · · 1 ı w 'k • 

lı A t bt·v· ı derecede '-•ardım etmelerinin bü - ellennden ge enı ve atta ge m1yenı gazete er e ynptıgımız teşvı neon-numara resmı e ıgı: , T" k d k 1 k ·f · h 1 
Cephenin muhtelif noktalarında yük bir vazife olduğunu anlatmıya yapı:nı~!~rdır. ur vatanv aşı, uv- yntı on nra anca vnzı eyı ntır at-

k t t b" " k f r t .. t • çalışmıştım ı vetsızlıgın ve hazırlıksızlıgın ncıln - mak içindir. 
ı aa .~mı.zd uyt'u l aa lıye t gos ermış Hiç •üphesiz bu yazı onu oku - n nı çok görmüş ve çekmiş olduğu (Devamı 2 ııcide Dergün sühınunda) ve musaı ne ıce er a mış ır. .- • 

İngiliz taarruzunun nasıl yapıl. 
d$ hakkında gelmektc olan ma_ 
lfımat evvelki tahminlerimizl te -
yid ve ikmal etmektedir. Ru su _ 
retıe 9 İklnciteşrJn sabahı yapı. 
l:m müthiş baskın §Imdi şu suret_ 
le fcmal olunabilir: 

(Devamı 7 nci :ıayfada) 

Yunanlılar Himara Jimanına 
yaklafhlar 

· Londra 14 (A.A.) - Yunan 
radyosu askeri vaziyet hakkında fU 
neşrjyatı yapmıştır: 

Yunan ordusu Cuma günü bütün 
cephe üzerinde ilerleyişine devam 
etmiştir. Havanın muhalif olması ve 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Silivrideki Musevi 
• 

kazazedeler Istanbula 
naklolunuyorlar 

Laval F rans1z 
kabinesinden 

çeki:di, Ffandin 
----·----~~--------Harici ye Naz1r1 oJ du 
Mareşal Peten bir 

beyanname neşretti 

<(Bu karar Almanya ile olan 
münaıebetlerimiz iizerinde 
hi~bir akiı yapmıyacaktır)) 

Vicby 14 ( A.A.) -D. N. B. a· 

ı 03 zansının öğrendiğine göre. dün ak
Jamki nazırlar meclisinde Marctal 
Petain kabineele tadilat yapılm:ık 

Son rakamlara göre 
ölü ve 120 kayıb v a r üzere kabinenin ütifasuu istemiştir. 

PietTe Etienne Flandin Yt:ni ka -
binede haneiye nazırhiuıa tayin e -

Kurtulanlar Filist:ne gidinciye kadar nezaret altında (Fa- dilmittir. 
k irleri Koruma Cem iyeti) binasında kalacaklar, Kızılay Cenevre 14 ( A.A.) - Fransız 

k endilerine yardım ediyor radyosunun verdiği bir habere göre 
Laval kabineden çekı1mittir. Bat • 
vellalf!t muavinliği liğvedilmi~ir. 
Ffandin hariciye nazırlığına tayin e
dilrni,tir. 

Silivri önlerinde vukua gelen feci Ili tahkiknta devam edilmektedir. 
deniz kazası tahkikatınl\ dün de e- Silivri müddeiumumiliği, Istanbul 
hemmiyetle devam olunmuştur. müddeiumumiliğine müracaat ~de -

Dün öğleden evvel vilayette vali rek, liman dairesinden bazı cihetle
rnua~ni A~.m.~~. Kınığın reisliğinde rin tahkikini taleb etmiştir. Müddei
emnıyet muduru Muzaffer Akalın, umutnilik, bu tahkikatı yapmış ve 
jandarma kumandanı yarbay Ziya b k. 1 · · · · 
T . ·· .. • t' k'l b' 1 azı ımse enn ıstını:ıbe volıle ıfade-
ımurun ış ıra ı e ır top antı ya - 1 · · 1 1 N 1• s·1· · dl' • .. . ennı n mı" ır. e ıce, ı ıvn a ıye-

pılmış, kazazede musevı mu1tecile- sine bildirilmiştir. 
rinin tehrimize nakli ve burada mu- S ı~ t 

a.kk ] t .• 1 1 . . . 1 on ma uma v nten yer eş ın me erı ıçın a ı -
nacak tedbirler görü~ülmüştür. Ka- Ankar~ 14 (A:.A} - Son alı -
zazede muaeviler için, «Fakirleri ko- nan malumata gore, Marmarada 
ruma cemiyetiı> binası hnzırlıı.nmış- batmış olan Uruguay bandıralı Sal
tır. Kazazedeler Filistine hareket e- vador vapuru yolcularından 122 
dinciye kadar bu binada kalacaklar- nüfus kurtulmuştur. Bunların mu -
dır. Kazazedelere Kızılay tarafın - vakkaten 'in!!e ve ibateleri Silivride 
den icab eden yardımlar yapılmı!'ltır. temin edilmiştir. Bunlar, pasaport -
Diğer taraftan dün kaza mahalline suz bulunduklarından nczaret altı
veniden dalgıçlar göndı-rilmi"tir. na alınmışlardır. Tesbit edilen ölü 

CDevamı 7 nci sayfada) 

Keitel Hitlere 
müttefikinden 
ayrılmasını 
bildirmiş 

Londra 14 (A.A.) -Bazı ga
:uteler Amerikan membalarından 
aldıkları harebiere atfen vakında 
Hitler ile Mussolini arnSJnda yeni bir 
m'ülakat yapılacağını büyük harfler
le ilan etmelrtr!dirler. 

Dalgıçlar mültecilerin deQ· ka - mikdan 103 dür. 120 kişi de ka -
lan kıymetli eşyalaıı yıptır. Cemide bulundurulan bir aıh ~~~~ 
dır. hiye memuru da kayıplar arasında- ıı::ı.ıll'uıun 

f ın ed .. • . • . "-. oooloA&. ~·" 
müştür. 

Askeri mühendisiere 
ibtısas ücretleri 

Ankara 15 (Hususi) - Askeri mühendisiere ve fen memudnnna veri
lecek ihtıs::ıs ücretleri hal~kındaki kanunun bir tıkrasının tefslrını hıikıl
met Meclisten istemişti. Meclis encumenlerı işi tetklk ederek fen memurla
nnın doktora yapmaları mümkün olmadı~ından ihtasas ücretıerıul;ı aza. 
ml nisbetinin ancak yüksek askeri mühendisiere verı1ebileceğinı t.esbit et
ınışUr . 

lstanbolda büyük bir 
hava korunma leerobesi 
için ha~ırlık yapılıyor 

Bundan evvelki 
Dahiliye V ekaleti, İstnnbulda, 

bütün pasif ve aktif korunma ekip -
!erinin iştirakile, büyük bir hava ta
arruzundan korunma denemesi ya
pılmasını bildirmi tir. 

Bu deneme için icab eden hazır
lıklara başlıanmıştır. Hava 

tecrübeden bir intıba 
iştirnk edecek, tnyyare dafi toplan 
ııııldnklar faaliyete geçecektir. 

Alarm i,aretinin şehrin her ta • 
rafındnn duyulahilmesi için yenider 
mUnasib mahallere düdiiklt-r konu 
lacaktır. Hava tnnrruzlarından ko 

. 
ı 



2 Sayfa 

Hergün 
Vatan müdafaası 
Yolunda bir 
Fedakarlık örnegi ., 
~ Yazan: 1\luhittın Birren 

(DaŞaralı 1 inci sayfada) 
Bu neşriyat ile vazifesini hatırla

mak zamanı geldiğini gören Türk 
vatandaşlannın pek büyük bir ek • 
seriycti, derhal harekete geçer, ken· 
disince mümkün olan yardımın hat
ta hadlerini bile aşarak yübek duy
gusunun. maddi delillerini gösterir. 

* Bu bakımdan, şu son otuz senelik 
hayntımızda daima dikkat ederim: 
Türk milleti için harniyet ve feda • 
kürlık bayrağını açmak lazım geldi 
mi, küçük insanlar, hatta maişetleri 
dar bir bütçenin her tarafı sakat 
çerçevesi iç:'ne sığmak mecburiye
linde bulunanlar, hemen en öne ge
çerler ve kendileri için çok mühim 
mikdarlan ifade eden rakamlatin 
fedakarlık yansına çıkarlar. 

Böyle bir misali de son gÜnlerde 
gördüm: 

Cenub hududlarımızı bekliyen u
kerler ara•ıındaki okuyuculanından 
biri o makaleyi okumu•, bundan al
dığı ilhamla bana geçenlerde on beş 
lira ile bir de mektub göndermiştir. 
Parayı Hava Kurumuna tevdi ede
rek makbuzunu kendisine gönder • 
dim. Küçük maddi vadığına nisbet· 
le Türk vatandaşı olarak büyüklü
günün güzel bir derecesini göster -
mi" olan bu vatnn çocuğu Birecik • 
de ikinci hudud bölüğü çavuşu Tev· 
fik Ynlçmdır. Türk dnğlnnnın etek
lt<:rinden Aımbistnn çöllerinin geniş
liklerine knrljl, mamurelerden uzak, 
Tütk vatanının bekçiliğini yapan ça
vuş Yalçını, küçük Türklerin daima 
mütevazılık içinde tecelli eden bü -
yüklüklerini gösterrneğe yarar bir 
nümune olarak zikretmek, benim 
için tatlı bir vazife oluyor. Yalçın 
Çavus, bir hudud bek!iyen Tilik ço· 
cuklanndan biridir. Hududun :ınka
sı da olmaz, harbolsun, sulh olsun, 
hududda vatan için, nefsini fedaya 
davet t"dilmek her zaman için miim
kündür. Günün birinde böyle bir 
fedakUrlık sebebi zuhur edince te
Teddüd etmekııizin kendioüni ate~e 
atacak olan bu Türk oğlu, ayni za
manda Türkiyenin hava kuvvetine 
de muhtaç olduğunu düşününce, 
kendisinde birkaç mi li bulunmadığı 
muhakkak olan bir para ile derhal 
f d ka lık hareke-tine geçiveriyor. 
Bunu benim vasıtamla yapışı da, 
havacılığımıza sade paroııile değil, 
bu hu:>Udn h rkese iyi misal ver -
m k suretile de yardım etmek iste
m<' 'nden ileri gelir. Demek ki, hem 
kendi ine göre çok büyük olan pa
ta ilf', hf'm de misal vermek, teşvik 
etmt>k liizumunu unutmıyan düsün
ce ile. Y n kın çnvus. iyi bir Türk 
vntanda ının güzel bir nümunesi o
luyor. 

* Ben de bu vesileden istifade ede
rek bahsi bir kere daha kurcalnmış 
oluvorum. ~u esnada söylemek iste
rim ki mütcvnzı Türklerin öteden
be-ri veregeld ik lt>ri bu misal"'flllık 
s hibleri ve bilhassa zenginler ıçın 
bir imti :ı.l örneği olmalıdır. Dün -
y nın öyle bir zamanmda ynşıyo -
nız ki, tabii bir takım ihtiyaçlar se
vivf"ııinden fn:zh para l·azanmak ve
yahud vnl:tilc kazanm•s olmak. bir 
b kımdan ı!Ünah saytlabilir. Bunun 
için, Zt"n inler vatan müdafaasına 
y rdmı için para fednkihlıklnrı ya
parla .. ken verdikleri paralnnn kem
miyetçe <"hemmiyetini ancak, ver -
1!'-likl,.rine nishet etmek suretile 
ölçmel'dir. Yniçın çavuııun on be, 
lirn'lı, falan ve filônnı on be~ bin 
l'•a'lına nisbetle daha çok büvüktür. 
C 'nkü o pnraVl. gf'Pi"' hir banka 
hf" abı~da'n dP"il, on b .. s lirn ile 
b',. anda boşalıv('ren bir keseden 
verivor. 

Yalçın çavuş miııali, iyi bir Türk 
olmanın misalidir. Tiirkiyenin f'm
nivet ve huzur içinde vasaması, Türk 
milletinin Tefıı.h ve saadet bulması 
ic::in herkesin böyle olması, herkesin 
Yalçın çavuş gibi hareket etmesi, o
nun duygusunu duyması lazımdrr. 
Bilhassa varlıklılar, bilhassa para ve 
servet sahibieri 1 

tflukill11ı. ı2Jiec;en 

Şeker fabrikalarının 
askerlerimize 

kışlık hediyeleri 
Ankara 14 (A.A.) - Türktye Kızı

lay Cemiyet! umuml merkezinden teb 
lı~ edilmiştir: 

Askerlerimize kış hediyesi tedarik 
edJmek üzere Türk şeker fabrikaları 
anonim şirketinden umumi merkeZI.. 
miz veznesine 5000 lira yntınlmış ve 
Ccmiyetimizee de bu hediyeler'in te -
darikinc tevesstll edümiştir. Kızılay 

Cemiyeti umumi merkezi Türk teker 
fabrikalan anonim fi*etlne bu kı1-

SON POSTA 

Şu önüntizden geçen adama bnkınınız: Saçlan kır, omuzları dü.şük, 
yürüyüşü gevşektir. Onun için «bir ihtiyardır.t JlükmiınU veril'S1niz,ger-

- lhtiyarda çocuk kafası .. = 

- Yaşa dc~il. b~.a bakmnlı, deriz. Bu söz, hayatın içinden alınmış bir 
dersin hul!l.sasıdır. İnsanı düşünce, görüş, teşcbbüs sahibi yapan şey çok 

Sözün kısası 
--···--

K endine güvenerı 
Selamete çıkar 

E. Ekrem Tald~ 

T asarruf haftasını açnn rD~ 
ne güzel konuştu ı onu. o ,.. 

terem devlet ndamını dinlerk~~r~s.# 
man icabı müfekkeremlzde ? 
bütün istifhamların, &acaba 
bir bir eridiğini hiSsettik. 
yeniden kuvvet geldi. Kendi 1 
ze inancımız ve güvencimiZ ~ eııt' 

Ne iyi şey! Şimdi büiyoru~ k~~ 
fımızı kuşatan bin bir tehlike! 

11 
seler ve vak'nlar bizi yoıuınuzdn dt (ı 
alnkoymamış; çalışmış, beın gt 
çanşmışı,z. Milli isti'bsaıtıtı.::nıt.. ıııe# 
milli varlığımızı idare edece~ ,sJll'l~ 
bededlr. ve Başvckil diyor k•· e • 
mümkün kllan nmülcr, ınuıetÇI ;~ 
kfunetçe birli<'Fimtz, beraber ~ 
birbirimiZe ba~lılı~ımız, hiiSI1° 
tırniz ve açık kalblili<'Fim1zdirb :r.tı~~ 

çekten de öyledır, fakat bu hayatı uzun yılinrdanberi sUrüklemekte ol- seneler yaşamış olması dc!til, tahsil sahibi bulunmasıoır. Aksi halde ne 
mMına rağmen ba~ı çocuk kalmıştır, çünku tahsil! yoktur. 

Ne samimi ifade! Geçen gün. ~ 
ye mektebinin yıldönumünde,ııiP'' 
Şetmıizln «En şereni millet ll' ~ 
demelerindeki hikmetı şimdi d:ı 
anlıyoruz. çnııJ' Eski bir nt.a.lar sözümüz vardır: kadar yn.şnrsa yn.şnsın çocuk kafalı kalnuya mahkfımdur. 

Evet: En şerefli millet bizJ.Z.· ite ~ 
el birliğlle çalışıyor, ve t:end~r ıııJl' 
veniyoruz. Zaten ittihad edell o~· 
Jet kendi kudretine tabi-ıt.ıe !ss- ll' 

---· ......................................... ---...,._. ..................................................................... -----" 

90 6 tayyares· ve 
otomo ili olan 

Amerikan kız mekte 
Bu müessese Arneri

kaya ev ve hayat 
ka.:lını yetiştiren bir 

üniversitedir 

Telkiki 
• 

r: 

bugOn 
lek 1 

Yazan: Hasan Ali Ediz 

D 
Sayın doktor Baydamın billl b " 

barfiz ettirdiği önemli nokta ~ 
•Birbirimize ba~lıyız ve bÜSnil 
miz var h ll! <If' 

Demek oluyor ki, bugünkU ı,sııt ll 
neticelerde her birimize ayni n t!ll ~~ 
bir şeref payı düşüyor. Ne J11° ~ 
millete!. dlll1 

Gene BaşvekOimizin nutıcutı1ııııf' 
1 

Bugünkü dünya harbini n sıklet 1 stratejik bakımdan Görice k:ısaba- kelimeleri alıyorum: cıAçık kilo ı:i ~ 
merkeLJ ya va~ ya va~ halyaya ve 1- sı meşhurdur. Görleenin nüfusu Öyleyiz .. evet! Ve onun ıeindlt }lll~ 
talyanın müstemlekelerine intikal 22,787 dir. 7.an bizi tehdide kadar varan ll~{~ 
etmeğe başladı. Bizzat halyanın se-: Arnavudluğun biricik şimendi fe - karşısında hiç bir endişe duyıtlıcıı ol' 
bebiyet verdiği ltalyn - Yunan har- ri Tıranin Draç arasında bulun - Açık knlbiner, içinden paz:ırll c(~' 
bi, halyanın her bakımdan büyük ı maktadır. Uzunluğu 37 kilometre - ınıyanlar merd olur. cesur oıur~. • 
bir ztı.f içinde bulunduğu tahmin ve dir. Arnavudluğun belli başlı bütün retimizi nrttı.r.an mMev1 tct11 
iddialanru orta} n attı. Ingiltere, i,letmeleri ec n ebi sermayesinin elin- mizdir. Jt'.,6i • 
düşmanı olan lts-lyanın bu dı-dir. Arnavudlukta ecnebi sermn- Du mezlyetlcrimiz oldukÇIJ. Ci~# 

Amerikan genç kızlığı terefine tahmin olunan :ı.fıfından is - ' ~in % 69 u İtalyanl:mn; % 9 u mize tamamen güveneblliriZ· 
tertib edılmi~ olan en büyük mü - tifade etmekte hiç de gecikmedi. 1 lı:z. ve F ransıziann: 'lo 1 1 i Al- m el iyiz de.. crı ,. 
samere, geçenlerde Birleşik Ame - Birbiri ardından yaptığı hava akın- manlann; % 5 kadarı Amerikalı - Bu husustaki ö~dfi yiikSC~ ;ıtı' 
rikada Kolombiyndn Stephens Col- larile ltnl anın en muhim sanayi ların elindedir. yoruz: •Nefsimize, memleket~ d e " 
lege' de verilmiştir. Amerikalılar, merkezlerini altüst ederken deniz - On iki Ada: İtalyanın Akdeniz- sa di kudret ve fstikballn<' it ını!$ 1 ~ 
bu müesseseye «kızlar üniversitesi» den yaptığı nkınl rla da (Taranto deki müste~lekesidir. İsminin" 12 rek, çok hevesle çahıpn:ık, ı ç J 
ismini '\'ermişlerdir. zaferi) lt.ılyn donnnmn ının en mü- olm~sı~a ragmen } 4 nda~n:' mute- Itimadla mücehhez olarcık ço Jll 

Müsnmere bu kız kolejinin te- Univcraitede coğrafya dersi him cüzüt~mlnnn.ı kadro harici çı - şekkıldır. Topyekun hepsının ara - mnk, sarfettiırrimiz gayretierin reet~ 
sisinin 28 inci senesi münasebetile salon çay salonu banyo vardır. ~ardı. zisi 2 7 bin kilometre murabbaı; nü ve mutlak müsbet semt>re "e., 
tertib edilmi:~tir. Pek parlak ~geçen 1 H~r talebenin ' kendine mahsus ltnlya, birbirini kovalıvan bu dar fus!nrı. dRa 141 T~inkdir. Nyüfuhsud~l ek- inanarak çalL"mak. Bi~i.Ill ~ ·" 
b .. d kızlar h-p bı'r o"r b l d k 1 v b' S<"nyetı um, ur 'e u ı er - · te b 1 caktır ı Y u musnmere e ~ - bir hizmetçi i bulunur. e "r e mu avem t"' ça ı tıı::ı ır sı- d .. kk bt' B d 1 d k' 1 ış u o n • :& lı .r. 
n ek gümiiş Iii malı elbiseler giymiş - Bu dairder biıyuk bır lüks i1 tef rada, kendi ini en kuvvetli hi-ısdtiği en mu re e ır. 1 

•
1
8 n ar l 8

6 
'
7
1 OO- Yuknrık1 sözler, Milli şafı~ ol C.:1 

lerdir. 24 saat mütemadiyen eğle - n·~. edı'lmı'c.tı'r. bı'r cephede Mısır cephesinde talyanların mecmu rru ::tan: ' sekiz yıl önce millete verıtı ş c ~· 
~ .. h . v d- - dür. Bu adalarm merkezi, Rodos Jd 13! ~ • nilmiştir. Tenis kortlan, golf meydnnlan, ezımete ugra ı. d d k.. 27 600 "fu•lu Ro- lan kıymetli b1r direktWır (Jtl • ~ h "1 h f'f . . ) . h a asın n uın ' nu .. b f b' tekr t k ll1l Bu ko lle Jue ta SI a 1 futbol &ahalnrı eşsizdir. Talebelerin Giini'n en mühım bır ffiCS(" esı n- dos ce-hridir u se er ae ar e me . 4 

me'kteb ücreti ayda 400 dolardır ki line gelen İtalyanın -vaziyetini daha B.. d l • 'ki' • mutedil 
81 

_ mak isabetinde bulundu. ı' ~ 
fiJkat kadtnlt(( bt'lg·.s·l 538 Türlc limsı tutari... · · k'b d b'l · · · b .. u a a ann ı ımı Biz bu direktın şuurunııtı•ıf.e 

c.. ılyı ta ı. e e ı mle~ız ıçınk,'l udgun caktır. Ahalisi ziraatle ve b:ılıkçı - h"kketmel'ıy'ız. Bu d'ii'"'t·ttfle se~ Bu koleJ'in aylık bütçesi 300.000 talya ımparator ugunu te• ı e en 1 .. • Üksektir .. 1 k 1 • b'l . .. h' _] lıkla me..,guldür. Bn lıcn mnhsu ü g.t Y • Türk Ürasıdır. mustem e c en ı memız. ıç ae .. .. ( 1937 I d 47 b' ken _ itüii.nın sırrı mündcmiçtir _,~., , 

M d "'"k ll" f d d h~ı· d w'ld' uzum yı ın n ın Ve büyüklermiz emin OJ->:-
Stephens College" de kızlara veri- o a V3 tarZlti mua lm· ayı al nn tl ıB cglkl ıır.d Akde - tnl) ve zeytindir. { 1938 yılında 98 Türk mületi o sırn prk 1~ o 

lh k b'l .1 ta yanın: n an ar a, b' k l) B nd d t" 
len tahsil bi assa prati ı gı erD leri Fransız' ardan seç'lir nizde ve Afriknda olmak üzere üç ı~ . enkta'l'k. du a.r:h.manb' a ancı .• : miş, ha.kiknti idrlik eyıeıniŞ ''ı 
istinad eder. Kızlar, kadınlık ma - , d .. l k . b I k ı~ ıpe çı ı· e mu ım ır yer ı,.- 1 kt B uyor }Ci: ol 

ı 1 V .. B ~- l 1 b 1 d kıt 8 8 mustem e esı u unmn ·tn - gal etmektedı'r. 1938 yılında bu n- şıyor_ ça ı.şaca ır. Jd:l ·.·J lumatı.m, ev iş erini, a~çı ıgı mu - u KO ej tn e e eri meyanın a dır O 
1 

ne güvenmek nncnk çaıı.şxnıı. .,cıllll" 
kemmel surette fa'knt buna muka - Amerikanın milyonerler kralı ün - • l dalann ihracatı 21.851.00 iret; ve kendine güvenen de bC» 
bil lntinceyi, tarihi, bilhassa kadim vanını almış olan Pierpout Mor - Anıavudluk: talyanın en son ithatatı 15 7.421.000 liretti. Başlı -
tanhi az öğrenmektedirler. ganın yeğenleri, Rokfeller, Düpont müııtemlekesi Arnnvudluktur. A~ - ca ithalat maddeleri: Makineler, sellUnete çıknrl .A' /tl 

Stephens College~ den mezun de Nemours Ford ailelerinin kızlan navud!.uk 1.93? yılına kadar zahı - petrol, şeker, hububat, manifatura c Ck rutt / 
olnn kızlar tnm ev kadını, hayat bulunmaktadır. ren mu ta~ıl bır krallık olma~]a be- eşyasıdır. Belli bn§lı her şeylerini ' "l!tli'H ___,, 

kadını olarak yetişmektedirler. Bu Stephens College talebelerinin raber hn~ıkatte. yı.l.lardanberı. ~tal - dısandan, deniz tankile tcr:larik et., rı1ı 
kızlar hlim olamazlar. mümeyiz vasıflnn zn raf et ve kibar- yanln~n. ıktısad ı nufuz ve tesırı ~ı - rnek mecburiyelinde bulunan bu Romada M us sO J t 

Bununla beraber bu kolej me - lık tır. Tahsil bilahare gelir. tın da ıd ı. İtalya, 19 39 yılında, şım- adalnnn Ingiliz ablukası dolayısil e • ~9 
zunlan meynnında şu isimleri zik - Stephens College'de çok ık diki dünyaw h~rbi bn~lar ?aşlamaz bugün çok fena bir vaziyette bu - aleyhinde neŞt1ı, 
redebiliriz: Danimarkada Arneri - (ctnodaıılar ihdns edilmekte-dir. Ter- Arnavudlu •u ı gnl edıverdı. lu.ı1duklnnm tahmin etmek güç bir yapan 'gı·zıı· teJsıı 
kan sefiresi Mss Ruth Bryıın, Va - zilik munllimel ri üç Fransız madıı- Arnavudluk Balkan yarım ada - şey olmnsa gerektir. 
fİngton sıhhi lüboratuvnrları mü - mıdır. sını.nk gdarb. ~a?ille~ndd, tbml Ad ri k- Libya: ltalynnın şimali Afrika - Atina 14 (A.A.) - Estill ~ 
diresi doktor Hashing, Bnldirnura Amerikan tayyör modıısı, Amc- l'Blı enızıTUn avgzın 8 u unma - daki mühim müstemlekelcrinden bi- yazıyor: rol 
içtimni teşkilat müdiresi Mas Mary rikan spor modalan hep bu kolejde kt~1rlır. Arnavudlbuhgun &ah.~fuc;ı 2 7.• 338

1 
: ridir. Hududu, §arkta: Mısır ve In- Birkaç gündenberi ııoınadiJ. 

Karlie .. bunlar gibi bir çok isim -~yapılır. 1.ometre mura nı, nu su ıse ı ginz Sudamnı Garbdn: Tunus ve lini aleyhinde n~rıyat ynp~ııı ~ 
]er sıralannbilir... Talebdere tnyyarecilik dersleri mılyondur. l k d "'lk b' l Cezayir; Ccnubdn: Garb Fransız Af telsiz istasyonundan babSed 0nıı 

d U Ü U de verilmektedir. H('r sene mera - k ~rnaAvud .u .. ag 1 k ı~, m
1
e
5
m. ed- 1 rikası, şimnlde de: Akdenizle çev- di. Faşist makamlan bu ist::ısY 1 

Bir ers g n n n program 1 simle tayyare pilottuğu diptomalan e~tır. razısmın anca ,o .... ın .e 1 ritidir. Libyanın arazisi ı. 76o.ooo 1p-ak için hararetıc çaıışınıııcı:3 
Stephens College' de bir genç kız tevzi edilrr_ıektedir. .. • b~g~n~, mısır, yulaf, ~rpn, tut~n gı-~ kilometre murnbbaı, nüfusu ise Dkk:Anunnun 12 sinde sa:ıt 5 

"lnsıl vakit geçirmektedir). Me'ktebın dokuz yuz talebesı var bı ~ı.ra.ı m~.h~~ller. ekılmcktedır. A- ( 1939 nüfus sayımına göre) 850 bu istasyonu biz de dinledlt· 
Sabah saat nitıda uykudan u - dır. Hepsi hususi otomobillerc mıı- halısının b];'~· bıT.kısmı çobanlık: bindir. Bu nüfusun ekseriyeti Beri - ezcümle şöyle söylüyordu: 

yanma; her mevııimde yüzme ve ~i~tirler. Bu ot~mo~ill. re bak~ak In geçinme t ır. 1C?ret ve sanayı be-riler ve Arablardır. Burndnki - •Mayısta korpoorasyonıar 
spor hareketleri: bu sporlar için çok ıçın kırk beş şofor ıstihdam edıl - pek znyıftır. Manmnfıh bazı tah - talyanların miktan 113,000 dir. de beyanatta bulunan MIJ$5°u:;; 1 

muntazam hall'ler in§a ve tesis edil- mekt('dir. miniere gö.re Arnnvudh.~.k .a~azısı, Lib a eski Osmanlı İmparator - hiş ordusile övünüyor, bU ...._,J 
ı b -'· M k b' ltı t · d 'bakır, demır, krom. toksıt, gıbı ma- v Y '. T bl B' 'd rd f d t c ıcoŞtl..-.ı1 miştir. Bunlara Amerit:amn a9"-n e te ~n a .. . ayynresı vn~ .~r. 

1 
. k b 1 b 1 d ... b' luguna nı d ra us ve ıngazı en ı o unun za er en zn er ı.{i l.ı 

d f d·ı M kt b b tun talebelen ucret den erın pe o u un ugu ır sa- • J 1 1 b 1 · b' d··ıı;.... b ~ .. , J,:ıo l" yerinde tesa ü e ı em ez... e e ın u . . f k b l h .. b. mürekkcbdır. ta yan ar ura an nı, çın ii' Ue;meye asm~ diJ.r • • 
Spordan aonrn sabah kahvaltısı. verirler. ?.n tanesi. mü~.tesna?~r. ha ıı:ıış.. 8• at. un ar enuz. ır Osmanlı İmparatorluğunun zafın - ~ini söylüyordu. Şimdiye k8 1 

Kahvaltıyı at gezmesi takib ey - Bunlar musabaka ıle tefnk. ~dılır. tahmınd,.n. ılen g~çememcktcdır. d • t'fade ederek 191 J yılmda solini her z:urıan haklıdır• d~ ı11 
lemektedir. Amerikanın hemen bütün eynletlcri Maad~afı? dbugu~ bArnad-ıdl~ktn .:~ ;;a~k işgal etmi•lerdi. O zn - talyanlar artıle tıMussolini ll tJif' 

Dersler saat onda amfiteatr' da bu on yer için namzed gönderir - ~evcu dıdehn en şup d e ; ]1~n manlar Osmanlı Imparatorluğunun m·an haklı de~ildir. de~111 
başlar ve saat on ikiye kadar de - ler... bAır mn dlekvars~, ll 0 . d ~c ~o Ir. elinde esaslı bir filo olmadığı için Dll§}ardır. Yakında: cMIJ$Sd~cl 
vam eder. Stephens College"d,. şehirliQi bu- d mavu ud ple lo eln a ]~ dı"'gi, - Trablusun ana vntanla olan irtibatı bir zaman haklı de~ildil'·• 1

/ 

Ögvleden sonralan münhasıran lunan vilayet büyük bir iftihar ve en önce e tn van ann ,. ın e u- k ft o h r . b' avuç dir 
ı k 'd' O d k' ll k t 1 pe zayı ı. ava ıyı ır . ,, 

sporlnra tahsis edilmiştir. Haftadn gurur duyar. . uroıma :tn ı ı .. ra a ı yı 1 pe ro kahtaman, aylaren f~alyan iııgal •••••••••• .. ••••-••••••••n•••"'''• aA 
iki gün faydalı malumat dersleri Stephens Colle'in aylık varidat ıstıhAsmalıavu12d~ut~: t:ann:uy~· olmndıgı" ordusuna karşı müdnfaa etmişti. • T A K V 1 IV' 
verilir. fazlası 45 bin Trük lirasıdır. Bu va- b ] h' 1 · 92 b 

1 d ersler bunlardan ibarettir. ridat Amerikan fen müesseselerine için büyük şehirler de yoktur. Ar - Libyanın aş ıca şe ır crı: ın 
navudluğun en büyük şehri hükü - nüfu.slu ı:Tabl~s. ~e. 43. bin nüfus-

Tn ebelerin hususi daireleri vnr - daP.ıtılır... met merkezi olan Tim ndır. Tirn :- lu Bmgazı şehırlendır. Lıbyanın ~n-
dır. Bu dairelerde resmi kabuller f te Amerikanın en büyük kız 1 k hil k 1 ku un 
tertı'b eylemektedirler. kolej.i böyle bir müessescdir. nın niifusu 3 7 bindir. Bunun dışın- ca sa ısı m nn mes n ''e m - Rwnt •eno 

O T da Drnç, Avlonyn gibi limanlan ve (Devamı '1 ncl sayrada> 1856 15 
~~T~n~l~e~b~e~le~n~·n~~h~u~s~u~s~i~d~a~i~re~l~e~ri~n~d~e~======================~~-~=·==~~==~======~====~~~==================================~ : ~ 1 ho~oıın Resıni ICDO 

1 194=> 
1 ST ER i NA N, 

Soğuk, ya»mUTlu, kasvet veren bir hava, sokak knrnrmıya bnş -
ladı, neredeyse akşam olacak.. • 

-Taksi, taksil 
Altıncı dairenin önündeyiz, bağıran kim bilir ne vakittenberi 

trnmvay beklemekte olan bir kadındrr, sağında solunda küçük bi -
rer çocuk var. Ell~rinden simsıkı t~tmuş .. !n~~i ~urdu, ka~ı:' ~o.tbo'u'r
mobilin kapısını açtı fakat o dakikada gordu 'kı, otomobılın 
kapısını da bir baıık~ kadın açmıııtır. Onun da bir çocuğu var. 

i ST ER INANMAl 
Kim evvel bağırdı? $oför bunu tayinden Gcizdir. bir ses işitti, 

durdu, bildiği bundan ibnrct. Münakaşa, mubakeme uzıyacnk, ynğ
mur ise gittikçe artarak yağmaktadır. 

Nihayet bir hnl tarzı bulundu. Hep birlikte bindiler, şoför srra ile 

iki nücyi de evlerine bırr\kacaktır. 
Biz bu salıneyi gördük, doğruluğuna inanıyoruz. fakat ey okuyucu 

PAZAR 

Zilkade 

15 



' 
Ve 

aki eye 1 

Verilirken 
Gediz ve küçük Menderes 
nehirlerinin sulan yükseldi 

ı ingili~ ilrw~rikan ı Hava Kurumu tayyarecUeri -= 

Vindsö:ş D;k;~uzvelt ayda 46.383 UÇUŞ yaptılar 
ngiliz gazetesi 
diyor ki: 

Wa öz gayretlerini 
ttı .eri miz için sarfetse 
lllet faşist boyun

ndan kurtulur, 
15 (A.A.) - İtalyan 

_-... ,,.,,, __ ,.nden bahseden «Eve-
ard ıı diyor ki: 

Guadalajar, Görice 
nide uğradığı askeri 

uzun listesi, cesaretsiz-
L e haksız bir davaya gi-

0ıınasından doğmu§tur. 
. küçük görmüyoruz. 1-

llıilletinin inanniyete yaptığı 
ınüdrikiz. Şimdi bizim 

olduğumuz gayeler 
R Ve ayni töton zulmüne 
~~en asır içinde İtalyanların 

ra
1
rnanca harbettiklerini de 
Şte bizim kinimiz de bu-

timize geldiler 
&abahki Ankara ekspresile 

V ekili Cevdet Kerim ln
\!4ehrirnize gelmiştir. Müına

V~k~~ilirniz Haydarpaşa gann
lle.ll .ete bağlı müesseseler er-

rtı azalan, birçok zevat ve 
tarafından hararetle karşı-

b trenle, şehre aid bazı me
akkında temaslarda bulun

Ankaroya giden Vali ve 
tt ~e~i Dr. Lutfi Kırdar da 
,':'ıştır. / ------
anya ..Ja patlayan 

lletrol borusundan 
tr}'angı çıkh 
~·t~· .1~5 (A.A.) - Stefnni: 
~1•ldıgine göre Telejan ile 
~Ci ll&aresca arasındaki demir

(riisünün altından geçen 
llııorulnnnın bir kaza netice
v tlaınası üzerine bir yangın 

~ıle köprünün ayakla.rından 
~. llııttı r. ~, ........... ______ _ 

9arlar Rumen zelzele 
elerine 2 milyon 

a~ ley verdiler 
ıı;~b 14 (A.A.) - D. N. B. 

Ususi muhabiri bildiriyor: 
~ 1 Bükreş oelçisi Ço~ 
~ ıele feHiketzedeleri için 

ntoneskoya bir mektub 
tnilyon ley tevdi etmiştir. 

İzmir 14 (A.A.) - Devamlı ya~murlar yüzünden Gediz Te Küçük Men
deres nehirlerinin sulan fazla yükselmiştir. Bunların taşması muhtemel 
görülmektedir. 

Asker ailelerine yardım şekli 
hakkinda sual takriri 

Ankara 15 (Husus!) - Manisa meb'usu Refik İncenin asker ailelerine 
yardım §ekli hakkında Dahıllye Vekilinden §ifaht suni t:ı.kriri Meclisin 
Pazartesi ruznamesine korunuştur. 

"Hillerin kara 
ablukasi akim 

kalacak, 
Nevyork 14 (A.A.) - Bütün 

dünyaya hakim olacağını söyliyen 
Hitlerin bu iddiası hakkında tef -
sirlerde bulunan Nevyork Herald 
T ribune gazetesi Hitlerin B ona -
partın hatasına düştüğünü kaydet -
m ektedir. 

Gazete şunları ilave etmektedir: 
Hitlerin kara ablukası akim kala

caktır. Çünkü bu abluka Almanya
nın etrafında dönen milletleri fa -
kir düşürmektedir. Ticaret ancak 
Almanyanın lehine olarak yapılmak 
ta ve bu memleketin soygunculuğu 
artık ht-rkesin bildiği bir hakikat 
halini almaktadır. Hitler, nihai za
ferin istihsali için Alman i§Çiliğini 
işe yararnıyacak bir hale gelinciye 
kadar kullanmak istemektedir. 

Bu bakımdan bütün cünya gibi 
Amerikan işçiliği de ciddi bir teh
dide maruz bulunmaktadır. 

Macar- Vugoslav 
muahedesinin 

ak isieri 
Vichy 14 (AA.) - Havas bil

diriyor: 
Macar - Yugoslav dostluk mua -

hedesi, diplomatik mahfellerce Bal
kanlarda halen mevcud ihtilafı.n 
mevzileşmesini temin etmektedir. 

Ayni mahfeller, cenubu şarki 
Avrupasındaki vaziyeti zehirliyecek 
hallerden korumak istiyen bu an -
]aşmayı Beriinin teveccühle karşı -
lamakta olmasını alaka ile takib e
diyorlar. 

Londra 14 (A.A.) - Reuter'ln diP
lomatik muhabiri diyor ki: 

Macaristanla Yugo.'5lavya ara.sında 

imza edilen munhede tahmin edilen 
yolu takib etmektedir. Alman propa
gandasi bile bunun faydasızlığını müd 
rik olarak yakında Yugoslavya hn -
riciye nnzınnın Budapeşteyl ziyaret 
edeceğini ve daha amell mahiyette bir 
faaliyetin vukubulac$ haberını ne
ri sürmektedir. •ltal ya ., ÇI. n en Yabancı memleketlerde yürütülen 
mütaleaların çolnı, Mncnrfstamn Mih 

• • ver tazyiki haricinde bir ıSt!nnd nok-
1 YI çare tası aradı~ı yolundndır. Bu çok ml\

nalıdır. 
Londra 14 (A.A.) - New-York He-

rald Tribune gazetesi İtalya için he
Zimetin en ıyı bir çareihal oldu!;unu Alman iaşe 

gemilerine taarruz 
ve bu memleketin muharebenin neti
cesi ne olursa olsun kaydedece~lni 
kaydettikten sonra şöyle demekte -
dir' 

Mussolini blr çıkınaza sapmıştır. Lon~r~ 14 .V:ı··A.) - Bahriye 
• . . nezaretının teblıgı: 

Asken hareketin bır felfikeUe netı - N h'll · k 1 d h 
ı orveç sa ı en ya ·ın arın a a-

celenmesine mfml olmnk, ayni zn - rekatta bulunan İngiliz Sunfich de -
manda kendisini de kurtarmak için nizaltı gemisi takriben 4000 tonluk 
Mussolini'nin Alman ordusunun yar- bir Alman iaşe gemisini torpilliye -
dımını istemesi mümkündür. Eğer bu- rek batırmıştır. 
nu yapacak olursa, faşist rejimi sona Düşman vapuru fevkalade yüklü 
ermiş, kendisinin de sonu gelmiş de_ idi ve Almanyaya büyük bir demir 

hamulesi götürmekte olması muhte
mektir. Bizzat Hitler içıin de mescle- meldir. Sunfi<ıh denizaltısı tarafın -
nin halll naziktlr. 

Almanlar Mussolini'nin sukutuna dan atılan iki torpilin vapura isabet 
mfmi olamazlar. Fakat İtalyaya mUda ettiği, vapurun ikiye ayrılnrak der

hal battığı görülmüştür. 
hale ettikleri takdirde netice bu ola_ 
caktır. Bu macera belki çamur ve ih
tnfı.l içinde bitecektir. Bu muharebe _ 
de dahili cephe tetkike dnha ziyade 
Uiyıktır. 

--------------------
Romanyada bir kömür 

ocağında facia 
Bükreş 14 (A.A.) - Stefani ajans!n 

dım: Lübeni'de bir kömür oca~ında 
çalışan SOO amele bir grizo darbesi 

Sunfish denizaltı gemisi takriben 
4000 tonluk bir Alman petrol va
puruna da taarruz etmiştir. Bu va
pura da keza isabet olmuş \"C hasa
ra uğramıştır. 

Bulgarİstanın Romanvn 
dostluk ve iyi komşul~k 

içinde yaşamak is -
ektedir. A neticesinde 200 metre derinliğe gö -

bu ı ~ ntonesko, cevabında, 

Londra 14 ( A.A.) - Hava ne
zaretinin istihbarat dairr·si tarAfın -
dan bildirildiğine göre Hudson ti -
pinde bir tayyarı- devrive geurken 
bir Alman naklive kafilesini gör -
mü tür. Pilot 7000 tonluk bir iaşe 
gemisini hedef ittihaz etmis ve bom
balarını bırakmıştır. Bombalardan 
biri tam vapurun orta'!lında pııtlıı -
mıştır. 

ıt_uınetinin iki memleket mülmfişlerdir. Bunlardan büyük bir 
1Yi münasebetleri kuv _ kısmı kurtı:ırılmışsa da bir lwmı öl _ 

b ek için dinden geleni ya- müştür. Şimdiye kadar 22 cesed çı-b ~}'an etmiştir. knrılmışiır. Qa .............................. ·-·-···········-·-· .. ····························· 
ŞVekil oazetecilerle görüstü 

-·----

Dan i za 1t1 art 
üssüne hücum 

Londra 14 (A.A.) -Hava ne
zareti istihbarat bürosu bildiriyor: 

Sahil muhafaza teşkilatma men -
sub tayyareler dün gece Bordeaux 
daki denizaltılar üssüne hücum ct -
miştir. Hücum kısa, fakat ~ahribkar 
olmuştur. Büyük canta bombalar a
tılmıştır. Hedefin üz,.rine ilk varan 
pilot nhtım bovundaki bir binn}'·a 
tam bir isabt-t ı·aydetmi"tir. Atılan 
bomhaların infilakım müteakıb rıh
tım bovunda ıı7nvan duvarların 15 
sanivt- miiddt-tl,. birbiri ardından 
mavi ıı.nklarla avdınlandıi;ı ra•ıd ta
rafından müııahcde f"dilmiııtir. 

Hücumun mütt-akib !ıııflınlıırı da
ha iyi sı-örülınüstür. Dokların knpısı 
civarında vukua ~elen ıoiddetli bir 
infilaktan ~onra havuz b ""U nca 12 
kadar infilak vukua geldi~i mii!ın -
hede edilmi~tir. 

ile deniz üsleri 
meselesini görüştü 

Miami 14 (A.A.) - · Dük. de 
Vindsör, reisicümhur Ruzveltle yap 
tığı mülakat hakkında gazetecilere 
demiştir ld: 

Bütün Antilletere şamil olmak 
üzere deniz üsleri meselesini tetkik 
ettik.. Keza Antille adalarının ik -
tısadi istikbalinden ve bu adaların 
iktısadi inkişafında Amerikanın In
giltere ile nasıl iş birliği yapabile -
ceğinden de bahsettik. 

Reisicümhur bu adalara büyük 
bir alaka göstermekte ve adaların 
işleri hakkında derin bir vukufa ma
lik bulunmaktadır. 

Rei~icümhurla enternasyonal va
.Uyet hakkındaki müHikatım umu -
mi mahiyette olmuştur. 

Dük de Vindsör, reisicümhurdan 
Bahama adalarını ziyaret ettiği sı -
ralarda kendisite görüşmek istediği
ni ve şimdi de Miami'de bulundu
ğu için bu seyahati yaptığını söyle -
miştir. -------------
Slova kyada 

30 kişi 
tevkif e dildi 

Bratislava 14 (A.A.) - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

Slovakya cümhuriyetinin menfaat 
ve mevcudiyeti aleyhine mütevec -
cih gayri kanuni bir teşekkül mey
dana çıkanlmıştır. Bunun neticesin
de yeniden bir takım tevkifat yapıl
mıştır, Şimdiye kndad tevkif edi -
lenlerin sayısı otuzu bulmuştur. Bun 
ların ekserisi daha Çekoslovakya 
hükfuneti zamanında sol cenah ra -
dikal partisine mensub olarak tanın
mış kimselerdir. 

--------------------
ingilizler Kiel'i 
bombalad1lar 

Londra 14 (A.A.) -Hava ne
zaretinm tebliği: 

Dün gece müşkül hava şartları 
içinde harekatta bulunan tayyare -
lerimiz Kiel deniz inşaat tezgahla
rile Bremendeki fabrikalara ve di
ğer hedeflere taarruzlarda bulunmuş 
lardrr. 

Halandadaki tayyare meydar•ları 
da bombardıman edilmiştir. 

Sahil müdafaa tayyarderimiz 
Bordeaux'daki denizaltı gemileri 
üssüne taarruz etmişlerdir. 

Bütün bu harekatta hiç bir tay -
yare kaybetmedik. 

Berlin 14 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Evvelce de bildirildiği gibi mu
harebe tayyare)e.;nden mürekkeb 
kuvvetli filolar 11

1.113 Kanunuev -
vel gecesi Sheffi,.ld'de bulunan ağır 
sanayi müesseselerine büyük bir 
muvaffakiyelle hücum etmi~lerdir. 
Hücum güzel bir hava ve yukan -
dan aşağı iyi rüyet şartları altında 
yapılmıstır. Bu suretle tayin edilen 
hedefler kat'iyetle teşhis ve atıinn 
bombaların hedefe isabet' ettiği mü 
şahede edilmiştir. 

Sheffield'in ~annvi mahallesinde 
yapılan bu tnhribatla Ingiliz harh 
imalatı ııanAviine bilhassa u~ır dar
be indirilmek müyesser ':>lmuştur. 

Bir Alman dt-ni7altısı son sefe
rinde cem' an 40.900 tonilatoluk 
vaour batırmıstır. 

Evvelre dt- bildirildiği vel"hile u
fak bir denizaltı cem'an 55 ,800 to
nilatoluk 3 düşman vapuru batır -
mııotır. 

Dün gece muhtelif ln2iliz tayya
Teleri simali v,. garhi Almanyada 
:!ci ver ün·rint- bombalar ata .. ak cv
lt-rde ehemmivetsiz hasar ''ukuuna 
st-beb olmuşlardır. 8 kişi hafif ya -
ra1an~ ı•tır. -----------

Japon mat~uatına 
sansür konuyor 

Tokyo 14 (A .A.) - B:ışvekll prens 
Konoye"nın riyasctı altında yapıl:ın 

seferberlık umumi meclisi t.:ıp1nntı -
sında matbuata sansür vnz'ı Için hü
kiımete ver:len sa1fihıyetıer tasdık e
dilmiştir. 

Bir Ingiliz silahlı 
ticaret kruvazörü hattı 

teri de bulunmuş, muhtelif suallere Pilotlar üslerine dönmek üzere Londra 14 (A.A) - Bahrıye neza-
Batvekil tarafından çevablar verile- hedeften u:ı:aklaRırken dt-nizal tılar retinden teblığ edilmiştir: 
rek gazeteciler tenvir edilmi~lerdir. üssünde iki biivük yangın l"ıktıl:., ve Forfaı· sılahlı ticaret kru\'nzörü toı·-
Yulı:arıdalı:i reaim toplantıyı &ös- kesif duman bulu tlarının vükselmek pülenerek batmıştır. Ölenlerin yakın 

- .. - .... aevarniıi tu'\~' 'W~..::ı · la.krabaları malUnıat 
ı eının ed _,. -•uU4lar ırer lOktada p kür ü.l-

Ankara 14 (A.A.> - Haber nldı~ı - 18.378 i motörlü tayynrelerle, 28.005 r 
m~ gör:_, ~ava Kurumu tayynreci - pldnörlerle yapılmıştır. 
lerı motorlU tayyare ve pldnörlerle 
Hazirandan İkinciteşrin sonuna kadar Kurumun paraşütçiilük şubesi &sa 
olan beş aylık müddet zarfında 46.383 ayni müddet zarfında 5.202 pıı.raşüt 
uçuş yapmışlardır. Bu 46.383 uçu§un ıı.Uayışı yaptırmı§tır. 

Son muharebe~erde 
ingiliz deniz 

kuvvetlerinin rolü 
Londra 14 {A.A.) - Ingiliz 

donanması, İtalyaya karşı yapılan 
harbde mühim bir rol oynamakta
dır. Şüphesizdir ki Jimanda yara -
1anan İtalyan donanmasının mühin1 
bir !kısmının atıl kalmasile Libya -
daki ordularına mühimmat ve er
zak göndermek, İtalyanlar için git
tikçe güçleşen bir mesele olmuştur. 

Londranın bahriye mahfellerin -
de söylendiğine göre, garbi çölde 
halyaniara karşı yapılan bombar -
dırnan cidden şiddetli olmuştur. Bu 
bombardımanları yapmış olan harb 
gemileri is.e hiç bir zarara uğrnma
mışlardır. Ingiliz donanınası ayni za
manda halyanların deniz münakale 
yolları üzerinde daimi bir kontrol 
yapmaktadır. 

Ingiliz donanınası Yunan sefer
berliğinin ikmaline de vardım et -
miş, adala:rdaki ihtiyat kıt'alannı 
sürat ve emniyetle Yunanİstana ta
şımak suretile, Arnavudluktaki 
Mussolini ordusunun mağlub edil -
mesine hizmet etmiştir. 

Çankırıda 
• 
lnönü günü 

Çankırı 14 (A.A.) - Mllli Şef İnö
nünün ReisicUmhur olarak ilk defa 

Münakalat 
Vekilinin 
hi tabesi 

Ankara 14 - On birinci Ta • 
sarruf ve Yerli Mallar haftası mü • 
nasebetile Münakalat Vekili Cev • 
det Kerim İncedayı radyoda sö:rle
diği nutukta ezcümle demiştir ki: 

İstiklal mücadelesinde dünyaya 
örnek olan bu mi1let şimdi milli 
birliği ile de yeni bir örnek vermek
tedir. Milli birlik, bütün milli kuv• 
vet ve kudretierin kaynaşması, hiç 
bir yere hiç bir sebeblc: bo§ olarak 
bir zerresini sızdırmadan milletçe 
ve devletçe tasarruf edilmesi de -
mektir. Bu zihniyet rehber ve idea
limizdir. 

Milli Sef lsmet lnönünün etrafın
da tek insan gibi inan ve güvenle 
birle§mi§ ve hergün bir evvelkin -
den m es' u d ve kuvvetli geçen mil -
letimize saadet diliyerek sözlerimi 
bitiriyorum. 

Maarif V ekilinin nutku 
Ankara 14 - Maarif Vekili Hasan 

Ali Yücel Tasarruf ve Yerli Malı haf
tası münasebetüe bu ak§am radyoda 
bir nutuk söylemiştir. 

isviçre hududu 
lusmen kapat1ld1 

§ehrimizi ziyaret.ıerinin yıldönümü o- Berne 14 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
Inn dünkü günü, Çankırı halkı içten muhabirinin ö~rendi~ine göre, federal 
tezahürat.ıa kutlamıştır. meclisi İsviçre hududlannın kısmen 

Bu münasebetle yapılan toplantı _ kapatılması karnrı.İıı ittlhaı etmiş -
larda Milli Şefin slyııst ve a.skcrı ha - tır. 
yatı etrafında konferanslar \'erllmiş 

ve Türk milletinin İsınet İnönünUn 
etrafında teşkil etmekte olduAu sar _ 
sılmaz birlik tebarüz ettirilmiştir. 

Muğlada yağmurlar 
tahribat yapt1 

Muğla 14 (AA.) - Bir haftadanbe
ri devam eden sürekli ve şiddetli ya~
murlar vilfıyetin bazı yolları üzerinde 
ve bu yollardaki köylerde bazı tah
ribat yapmıştır. Bunların tamirine 
başlanmış bulunmaktadır. 

Koordinasyon 
heyeti toplandi 

Ankara 14 (A.A.) - Koordinasyon 

İtalyan elçisinin 
Molotofa ziyafeti 

Moskova 14 (A.A.) - İtalya buyük 
elçisi Rosso dün ak§am Molotofla hn
rlciye komlser muavıni Vinskinki ve 
Lozovski'yi akşam yeme~ine da vet 
etmiştir. Alman ve Japon büyuk cl -
!,'ileri de dnvet.li idiler. 

Portakal ihracı 
lisansa tabi 

Ankara 15 (Hususi) - Yeni bir ka. 
rarname ne portakal lhracı lisansa 
tll.bi tutulan maddeler meyanına ithal 
edilmiştir. 

Yugoslaya ayan reisi 
vafat etti 

heyeti bu sabah saat 9,30 da Bnşve- Belgrad 14 (A.A.) - Ayan meclisi 
kll Dr. Refik Saydamın riynseti altın- reisi ve manrif nazırı Korochetz bu 
da toplanmış ve ruznamesine dahil sabah ani olarak kalb sektesinden 
meseleleri müzakere etmiştir. ölmüştür. Müteveffa 68 yaşında idi. .............................................. --......... ._. ................................ _ ..... . 

Beledıye yeni owbU.S hatları tesisini d~ünüyor. 

ortlaldu 



SON POSTA 

['-~S~~~~e_h_i_r __ l_ll_a_b_e_r_l_e_r_i....____] 
Limanda tahmil ve ı·bt•k ı d ı istanbuJ barosu 

c KÜÇÜK HABERL ER:::ı 
e Fatihte oturan, Şefıka adında 1 e Dünkü ihrncatunız SO ~~ 

bir kadın, evvelki gece Ve!ada Boz _ dır. Muhtelif memleketıcre ) )ll · 
do~an kemerinden geçerken, yolun ihracat arasında en mü!ı1Jl11%l1t~ · 
tenha bir yerine bıra.kü~ iki aylık sıra gönderilen 40 bin ı.rnl~eıer .ıt' 
kadar tahmin olunabilen bir kız ço _ dür. Di~er ihraç edaen mnd~e a 
eutu bularak kcyfiyctten polisi ha - ~;t~~aR~:~~y~;~ı:o:;at;;,çre1c f 
berdar etmiştir. dık içi bulunmaktadır. 

·iahliye işleri niçin ' ı ar a mnca e e dün senelik 
ağır gidiyor? teşkilatı oenişıetiliy r toplantısını yaptı 

AUıkadmlar1 limandak"i iı 
hacminin norm al zamanların 
beı muli l~la olduğunu ve 
· malzeme bahranını ileri 

mrüyorim 

Bazı gemi sahibieri tarafından li
mandan tahmil ve tahliye i~erinin 
gene pek ağır bir Qekilde cereyan 
etmeğe ba~ladığı, bu yüzden gemi 
seferlerinde sürat t r-min edilemediği 
'\'e liman idaresine bu hususta yapı
lan müteaddid müracaatlann hiç bir 
netice vermediği ileri sürülmekte -
dir. 

Bu mesele etrafında salahiyettar 
hir zat muharririmize şu izahatı ver
miştir: 

- Istanbul limanının hali hazır 
i~ hacmi normal senelerio en mü -
tekiisif mevsimlerine nazaran beş 
misli artmı~ bulunmaktadır. Buna 
mukabil eldeki techizat ve ''esait 
bu nisbetle mukayese edilf"miyecek 
kadar eksik ve :iptidaidir. Bütün a
mele ''e memurlanmız. kaptanlar 
mütemadiyen çalııımnktadırlar. Faa
liyet mütemadidir. 

Tamire muhtaç vesait, Denizyol
ları fahriknlarında mütemadiyen ta
mir ~ilmekte olmakla beraber bun
lar tamirat ihtivacını kaT<ıılamaktan 
cok uzıf<tır. Kuruç:-ıımede hergün 
22 gemide geeeli gündüzlü tahmil 
''e tahlive i•leri yapılmaktadır ki bu 
vaziyet bütün Istanbul limanı tnri -
hinde ilk nefa vakidir. 

Ayrıca lzmirden ~ı-tirttiğimiz hü
yülc çaptalci pt)ar da tamamile 
kömür tahliye ill)eriM tahsis edil -
diğindt-n bugün fevkalade vaziyel
ler istisna edilirse kömür işleri nor
mal bir hale konulmuştur. 

Almanyadan son Q:t"tirtilen 3 bü
yiik vincten ikisi Tophaneye yerlı.-ş
tirildi. diğer üçüncüsü de Kuruçeş -
me Jimanına yerlcştirilmektedir. 

Armatörlerin şikayetleri • mev -
:ı:uuhahs olmakla berab .. r, sim~ive 
kadar liman idaresine böv)e bir mü
racaatta bulun mu~ değillerdir. ll 

DarU'acezedeki yaralama 

Metruk çocuk Darülfı.cczcyo kal _ ·ft raıı~.ı. 
dınlmıştır Evvelki gün, sonu çı ~ı ll" 

· ta~ilerin çalışması lfı.zım . g~l 1~· 
~~ki rei~ ... !J~~an Hayri Tan, ~ Müddeiumnmilik, bundan .ı:onra ~e ~ail adında bir ~ofor:yru.ıelf' 
ıtızar ettıgı ı~ın, yapılara int i _ iht~kftr da valarmın yalnız bir mo.hke_ sındekı 2401 sayılı tnksı ile rd~ (J' 
ha b neticesinde M e kk i H i km et me tarnfın~o.n rüyet edllmesi:ıe ka _ r.e ç~k~ığı '!e U:nhn mıntakıU~ol <t>t • 

Fiat Mürakabe komisy onunu Ticaret Vekaleti 
Teftiş hey eti idare edecek, kontrol işinde Tica
ret ve lktısat V ekafetleri iş birliği yapacaklar 

. 
1

.... . .ld' rar vermlştır. Bu iş için de, asliye 2 lı, gızlı muı;ıten taşıdığı kon tt di' 
reı& ıge gelır. ı nci ceza mahkemesi seQil~tir. murları tarafından görülerek 

1 b ı b e si suçüstü yakalanm~tır. ..., ııJ' 

J 
stan u arosunun seneJik içti - . MüddelumumUikçe, noterlikle _ 'Milli koronma kanununa aY~-~· 

htikarla daha geniş nıikyasta mü bah Ticaret odastnda bir toplantı maı, adiiyenin 2 nci kat koridorun- rın, nüfus ve fcra dairelerinin senelık rekette bulunan şoför tsınan lı W' 
cadelede bulunmak makudile. fiat yaparak mürakabe işleri üzerinde da dün yapılmıı;ıtır. Reis Ha.san teftişlerine dünden itibaren başlanmış çundan dolayı müddeiunıu~ 
T?üraitab~ _komisyonu ,·ekalet tef - ~örüş;melerde bulunmuşlardır. Ay - Hayri Tan saat 14 de cdseyi aça - tır. lim edam!Ştir:- ----- / 
tış heyetinın idaresine verilmiştir. nca llttıaad Vekileti de fabrikalar rak, müzakere olunacak meselelerle ~ ~ 
Bu suretle komisyonun evvelce ta- mamulatının satış fiatlannı tes - birlikte, müddeti dolan reisin ve _lktısad Fakültesinin çayı 1 J ~ib ettiği vve bu-ndan sonra edeceği 

1 
bit edecektir. Bu husus için lstan ._ beş idare heyeti azasının yerlerine ·1 t Y A T R Q LAr' 

ışlerle dognıdan doğruya, Ve.ldileti . bula bir heyet gelecektir. Baıımü - yeni seçim yapılacnğını bildirmistir. Iktısad Fakültesi tolebeleri, dün öğ. 
t ·ı b "f · l'k d k ı B 1 • leden sonro., Tak.<ıim Beledıye gnzino. emsı en aşmu ethş ı emrin e i fetticlik emrindeki mürakabe büro- unu müteakıb, avukat ~mail A- d ... f t .. k b b" 1 ı ~ Ah ı b sun n .... ir danslı çay tertib et.mtş1er-
ıa mura ·a e urosu meşgu o a - su ile birlikte İktısad Vek5leti he • ga vasıtasj e ir kısım azalar ta - d c~ktır •• Mücadelen.in şilmullü bir şe- yeti alakadar mevzular üzerinde sıkı rafından bir takrir verilerek, ruzna- .ir. Çayda toplanan hasılat, askerle. 

k 
Id t t ·ı k 1 d k' 'b h 'IA f rımlze kış hediyesi hazırlanması ·ış·ıne 

1 e ın acını emın gayesı e onto l b' • h' ı·v· ki d At• k me e ı tertı ı a ına seçim işinin i,.J · d 
1 

k .. .. k b ır ış ır ıgı yapnca ar ır. n a - .. l kl'f 1 tahsıs olunmuştur. 
enn e çn ışma uzt-re m ura a e j d b" .. d . I . . . k'l one a ınınası te ı edi miqtir. Bu 

b
.. ı 0 · l . ar u tu n aıre enn ı ştı ra ı e ya - ı ' --------urosuna memur a ınacaktır. Bır t k f' k 1.. f' b' . . tek if ittifakla tasvib dunarnk, reis 
"dd t l b . l • . pı aca ıat ontro u ınt tes ıtı ış- h O B mu e evve u memurıy~t er ıçın . l • . inti abına geçilmiştir. ç devreden- ir sabıkahnın mnrifeti 

şehrimizde yapılan imtihanın n - len, ktısad Vekaletı ve Ticaret Ve- beri reis bul~nan Hasan I layri Tan, Maruf sabıkıılılardnn sıtkı adında 
ticeleri Vekalete bı'ldı'n'lmı·şt'ır. \fee _ kaleti tarafından. müştereken i.dn.re bu d f fed l f .. d l ı 

1 k Y 1 I ·w· e n v?zı. en ısrnr s a vını i e birinin, son günlerde kapı, knpı dola-
kaletin bu hususta vereceği emir ü- 0 unaca ·tır. enı memur ann 1 tı - dıgınden ıntıhabın neticesi merakla 

Şehir ı~.yauos' ~ •=-nt. Tepebaşmda dra!ll: ıı. 
da. Gündüz SS8 

15,30 da 0 d' 
Akşam sao.t 20,S "j 
BULUN!.\l ı\Z tJŞ ııdJ 

. ~.,nı 
Istıklfı.l caddesi tomedi ..--

Gündüz snnt ıı, ıs,so d' 

Akşam saat 20,30 dJ 

PAŞA JIAZRE'l'Lfl'l zerine kazananlar komisyon nıüra - hakile fiat mÜTakabe bürosunun ge- beklenmiştir. Hafi olarak yapılan şarak asker allelerine yardım bahanE'. 
kabe memurluğuna tayin edi1ecek _ rek kontrol ve gerekse fiatiann tat- seçbıin neticesinde, haro 2 nci reisi sile bazı evierden eşya t~plamnkta 
lerdiT. b~ki vesair iııler üzeri nd ev çok geniş M ek ki Hikmet Gel<'nbe{( ı 6 7 Tey- o:du~ zn~ıtaca göriilmnş, kendisi 

Diğer taraftan, ~ehrimizde bulu- bır s:.ırette n:ıeşgul olacaıp a.nlaşıl. -,~e baro riyasetine getirilmiştir. Da- dun curmu mcşhud halinde yakalan. ~ 
nan Vekalet başmüfettişi Lutfi Aral maktadır. Tıcaret Vekaletıne atd gılan reylerden 29 zu Sadettin Fe- , mıştır. Beyoğlu HALK sin 4e 
ve diğer müfettişler dünden itiba - birliklerle. Ticaret odası, Ticaret ridin üzerinde toplanmış, eski rcis ı Emniyet Müdürlüğüne getirilen s:ı- Bugün ll, aqarn 
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ren komisyonun i leri üzerinde tet- borsası me~uArlan da ic?bında mü- afiv ~nra~·'lDa rnğ~en 6, Ta.hir !an, ı brkalı suçunu itiraf etmiştir. Yarın 1 - Mihro.cenin goz~rsl / 
kikiere bas1amış bulunmaktadırlar. rakabc tetıkılatırun emnnde çalışa- 3. Husevın Sadettm 2. Halı) Hılmi, adli;Yeye verilecektir. 2 - Hind mezarı ~ ~ 
Tkaret Veknleti müfettişleri dün aa- bileceklerdir. Kenan Ömer, Ali Haydar ve GaJib -----....,.------------

50 kuruşluk telin 
kilosunu 150 ye 

satıyormuş 

Beyoğlun<la, Mahmudiye cadde
sinde, 42 sayılı dükknnda hırda -
vatçıhk yapan Landon adında biri
nin, 50 kuruşa satılması lazım gelen 
telin kilosunu ISO kuru~ sattığı za
bıtaya ihbar edildiğinden. dün em
niyet müdiiTlüğiince Landon hak -
kında takibata baslanmı~tır. 

Hakkındaki tahkikat evrakının 
ikmalini mütenkıb suçlu hırdavatçı, 
milli koruHma kanununa muhalefet
ten adliyeye verilecektir. 

B:r ero:nci rrahkOm oldu. 
Bu zehir:n mUpte:a anadan 

biri de tedavi edilecak 
Ulelide bir cami avlusunda eroin 

çeken bazı p.hıslar yakalanmış. tah
kikat neticesinde, bunların eroini 
Muammer isminde birinden satın 
aldıklan anlaşılmıştır. 

Yakalanarak, adliyeye verilen 
Muammerin asliye 5 inci cezada du
nıııması sonunda. suçu s::ıbit olarak, 
1 sene 2 ay müddetle lıapsine ve 
200 lira para cezası ödemesine ka
rar verilmiştir. MuammPrin müşte -
rilerinden istavri adında bir eroin 
müpteliis.ının da 6 ay mecburi teda-

Husuai okullar daha ııkı viye tabi tutulması karar altma alın-
mürakabeye tabi mıştı~-------

Bektaş da 1 rer rcy almı,.lardır. ' , J1t • 
Seçim bittikten sonra azaların ni- HAYAT INIZDA GOLMEDIClNIZ KADAR GOLMEYE a~ 

kışları arnsı-nda kiirsiiye gf'len ı>ski LANlNIZ Ç" 'k" d.. K ·kı · k 1 

:~ ~:ci: n~;:~: }ean~· r:~~:a:~~:r: ı A R Ş A K .p Au n lu AunyBa 1 yomlı KerıYrAa ı N '1 n 
fakıyetler dılemıştır. 

Müteakıben Mekki Hikmet Ge- Bugüne kadar çevirdiği en mükemmel filmi olan 

lenbeğ ki.irsüye gelerkek riyasete in- 3 AHBA ÇAVUŞLAr!l tihabı dolavısile, arkadnolnnnın göa r-
tc:_rmiş oldukları tevcccüh ve iti -
mada karıtı teşekkür f'tmiş ve ıid - i .. K T E 
detle alkışlanmıştır. 

Bundan sonra, müddetleri dolan TÜR K ÇE SÖZLÜ 
beş idare heyeti a7.a!lt icin intihabat 

1
• p E ve s vapılmı-.tır. Ancak, revler muhtelif 

isimler üzerinde çok dağıldıiından, 
Sl"rim gelecek haftaya bırakılmı•hr. 

Orijinal dildeki nüshası 

yalnız Sin emasıııd~ Baronun dünki.i tonlnntısına 207 
87n i"tirak etmiştir. Gelecek hafta 
ikinci bir içtima yapılacaktır. Önümüzdeki ÇARŞAMBA AKŞAMI Başlıyor. 

hadises·n~n içy·ızu _Maarif vekaletı, ecneb~ e~nlliyet ve Sokak ortasında tecavüz 
İki gun evvel Darülfıcezede bir ht\·_ Türk hu.susi okullarıno. n ıd işl~er~e ı;ıe! Kasımpa~nda, De~irmcn sok:ı~ında 

dise olmuş, Hüseyin Yılmaz isimli 15 ~kil~!an hus: t ok:lar mudurlu~u oturan Necmi adında biri, dün Yeni
yaşında bir çocuk iki arkadaşını bı_ tt ş B ın~ i~nat c ~ed e karar ~~ımış. §ehirde Paşabakkal soka(;lndan geçer. 

Nahive müdürlüğünü 

birbirine katan 
mühim şahsiyet ( 1 ) 

Bu llafta: Bütün Şehir U:ılkı 

S O ME R sinemasınil 
çaklo. yaralamıştır. rk. u h ş 

1 
mk Ila rosud h gesıknış etil~ ken sabı'kalılardan Fevzi atlında bi -

B ledly t f d ıl t hk. ce ve usus o u ar a a ı mu. . • ı hü umu ~rnmıştır J • • •• ··1m d..... • e c ara ın an yap an a ı- k b tAb' ı t 1 kl d riDin an c na nı:. . şının goru e ıgını memur-
kat sonu~a. Hüseyinin geçen yü ilk. ra a eye ı u u acn ar ır. Fevzi: bıçakl~ Nccmiyi vucudünün ları azledece "ini sö 'ze i ü-

Koşuyor. Ve M t R E İ L L E B A L İ N ile arkadMı:ı.tl 
AİI\tE CLARİOND ve GİNETTE LECLERK 

TARAFINDAN fevkalide bir tarzda yaratıtıın 

AŞK ZAFER~, mektebi bı tirdıkten sonra leyll bir o- muhtelif yertennden ağır surette ya. ' •. 11 •• k g , :Y ! ~ Ş 
kuln verlldi~i. burada. gayrit.abil hal- Tan ve Tasvir çıkıyorlar rnlamıştır. ru u çı ar~? • m~ger ı§sızın 
leri görüldü~ü iÇin tekrar Darülfı.ce _ {Tan) Te (Tasviri Efk!\r) arkadaş. Yaralı tedavi edilmek üzere Beyo~- bırı ım.f! 
uye alıno.rak kundura imalfıt kısmı_ larınıız Çarşamba gününden itibaren lu hastanesine ka!Oırılmış, hfıdiseyi 
nn yerl(l.!Jtirildigi anlaşılmıştır. Hüse _ n~ir vazifelerine tekrar başlıyacak • müteakıb akçan Fevzi yakalanarak Fransızca sözlü müstesna ve muhteşem filmini alkıŞlıyor. !\te~ 

kadının Mr erkeUen neler bekledi.;lnl... intikalnın ne olduğurııl,.. )in burada ayakkabı ke.snıc~f) mah _ lardır. hakkında takibata başlnmıştır. 
sus bıçn~ı kimse görmeden saklamış 
ve bu bıçakla kavga ettiği iki arkada. 
~ını yaralamıştır. Yarıılı çocuklardan 
bırinin yaralan n~dır. Hi'Ldlsenin ad
liyeyi alfı.kadar eden kısmile müddei
umumllık meşgul olmaktadır. 

Hüdai Karataban Ankaraya 
gid:yor 

Kars valiU~ine tayin e'iılen Hüdıı.i' 
Karataban bir iki güne kadar Anka . 
raya gidecek, oradan yeni vazifesi ba.. 
~ına hareket edecektir. 

Hudal Ktı.rtnabanın vekfıleten i!a 
etmekte olduğu Belediye Rcis muavin
ll~i vazilesine kimin getirilecc~i he _ 
nuz belli de~ildir. ------
Bir fuhut yuvası daha basıldı 

Tepe başında, Tokad n partımanın -
da oturan Marinin bulundu~u daiTeyl 
gizli bir fuhuş yuvası haline getirdiği 
polisçe tesb\t edilerek dün burada a . 
ni bir araştırma yapılmı:Jtır. 

Yap:lan taharriynt r.eticesinde içe. 
rı de bir ta tn m uygunsuz kadınlar bu
lunmuş, luklarında takibata ba.Jlan. 
mıştır. 

Kağıd ve mukavva birliği 
Şe'tır m zrl ~> yf'ni bir kAğııi ve mu _ 

knvva bırlıği tcş ll edılmiı:tir. Bi~lik 

g •mnık tarıfe k:ınununundaki 324, 
323, 327 ve 341 No.lı ithal işlerile meş.. 
gul olacaktır. Bunlar her nevi 
mntban k~ıdı ve her Ci'lS kesılmemiş 

l' zı kağıdı, defter ltı\ğıdı, sargıhk kfı-
•d ve cinsleri, muko.vvnhirdır. Birlık 

d ınden ıtıbaren faaliyete geçmiş _ 
tir. 

Tasarruf hattası toplantılan 
Dün okullarda yemi, günü lt!rtib edildi, yarın lktısad Fakül

tesinde, Y üksek lktısad ve Ticaret mektebinde 
iktuad günleri yapılacak 

Dünkü toplantılardan bir intıba 
Tasarruf ve Yerli Mallar haftası liyecektir. Müteakiben Sinop sayla

münasebetile dün okullarda yemi, vı profesör Yusuf Kemal Tengir -
günü tertib edilmi~tir. Gece, Hıılk - şenk, doktora talebesinden lffet O
evlerinde toplantılar yapılarak hal- ruz tarafından birer hitabe söylene
ka tasarruf ve yerli malı mevzuu et- cek, doçent Ziyaettin Fnhri Fındık
rafında konferanslnr, müsamereler oğlu (Tasarruf terbiyesinin içtimai 
verilmiııtir. şartlan) mevzulu bir konferans ve-

Yann Üniversite 1kt1Sad Fnkül - recektir. 
tesinde ve Yüksek lktı5ad ve Tica- Bundan sonra, İktısad Fakültesi 

Basın n rP ği ınmtaka. rei<sllğinden: ret mektı-binde (lktıso.d günü) ter- birinci sınıf talebesinden Akil Ser -
1875 de EbuZZiya Tevr k tarafından tib olunacaktır. • daroi!lu, dördüncü sınıf talebesin -

çıkarılan (Muharrır) mecmuası kol. Yii'ksek İktısad ve Ticaret mek _ den İbrahim Özkiraz birer hitabede 

TEŞEKKÜR 

leks yonıle 1878 de çıknr-ıJo.n CMem. tebinde saat 14 30 da (lktısad gü- bulunacnklardır. 
c• aı u!üm\ nusho.larından ınürek.<epl nü) mekteb mü,dürünün bir nutkile Toplantıya lktısad Fakültesi de
b.r c ldın bırllfı.nıiz kutUphanesine 1 açılncak ve konferanslar verilecek - kanı profesör Ömer Celal Sarçın 
hedtye edılmesl surctilc ~österilen tir. bir nutkile -nihayet verilecek ve mü-
alfı.kadt:ın dol yı sayın B"V Alı Türk- Üniversi teakiben Taksim Cümhuriyet mt'!y -

Dün Kasımpaııa nahiye müdürü
nün odıısma bir adam gelerek na -
hi ye müdürüne: kıı.dııu seven iki er:ke,ğin ölümü" ÜJI tll~
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c<- Ben çok mühim şahsiyetler
den biriyim. Şimdilik isim ve hüvi
yetimi söylemiyeccğim •• Nüfusla bir "•~-• 
işim olduğu halde icabına bakılmadı. ~--••••••••••••••••••••·-~ 

ilaveten: YUNAN • İTALYAN DARBİ manzaralarını biit 

lfıtUe gö tcren F"ılnı. B'u&ün saat ll de tenzilatlı ınatiJle 

Derhal bu mesele~-i halledi n ... Ak- eıı ~ 
si takdirde hepinizin vazifeterinize Bu hafta : Her seansda salonu dolduran halk sinemanın 
nihayet veririmıı gibi sözlerle bir ta- dchakA.r iki artisti: · kım münasebetsizlikleTde bulunmuş J O A N C R A W F O R D - C L A R K G A B L t:1' 

tur. MA<MHeş'umKtaud~)Mve <LAŞIKA) RroııcrinGt EyarMawklaJ:ısJ' Nahiye miidürü, bin müşkülatla " 
teskin edebildiği bu asabi şahsı he-
raberine alarak nüfus memurunun 
odasına getinniş ve istediği mua -
melenin yapılması için de memura 
lazım f.!elen talimatı vermiştir. 

Fakat, buna rağmen meçhul a -
dam burada da 'lakin durmftmı~. 
biraz evvelki hareketlerini tekrarlı
yarak dairevi iz'aç etmeğe ba!llam ı~ 
tır. Bıı va?iv .. t karııısında hadiseye 
zabıta müdahale etmi~. gelen me -
murlar, nüfus dairesinde mütema -
diyen bağınp çaihrmnkta devam e
den bu adamı yakalamışlardır. 

Cür' et kar şahıs bu sefer de po
lis memurlanna ayni tarzda çıkışmı
ya başlamış: 

cıSiz benim gibi mühim bir 
şahsiyeti nasıl olur da yakalarsı -
nıd ll diye mümanaatta bulunma..k 
istel'l";"SC de karnkola götürülmiis
tür. Kısa bir tahkikat neticesinde. 
kendisin.., mühim bir .,nhsiyet SU!IU 

vert'!rek bir takım yalanlar atmağa 
kalkışan bu anamın. işsiz szüçsüz ta
knnından Ahmed adında biri <'ldu
~ ,.,,IMılmı!lhr. 

Karakolda üzeri aranan Ahme -
din ceplerinde ayni 7.1\manda bazı 
tanınmı" zevatn aid imzalı kartvi -
zitll"r b~lunmuştur. 

Aitmed dün emniyet mi:4ürlüğii
ne getirilmis v,. hudise etrafında tah 
kikata bnslanılmıştır. ---- --- ~----------------

Maa~f eski fta lvan sefaret~ni 
istivor 

Maarif İdaresi, Bclcdiyeye r.~ürncn. 
atla, Maçkadaki eski İtalyan sefarcti 
binasının leyli bir mckteb haline ge

maarife vernınesini iste. 
bu tet kik et 

Mükemmel aşk ve ihtiras filmini takdir nazarlo.rile 

S A R A ·ym·•siNEMASIN~ 
htıtıerıet' 

Koşuyor, llfı.veten FOX JURNAL son hnrb ve dünya 
Bugün S!lat ll - de tenzilatla matine 

B U GÜN 

MELEK 
Sinemasında 

.,Jd~ 
Sinema dünyanın en p arlak 2 t; Jl 1' 
C L AUDETTE c o L8

1 
J AMES STE W A ~ 

taratmdan temsil ee1aeıı 

Hayat Güzeld~~· 
Fransızca sö:ıdü nefis bir a1k ye güzellik filıni. St>anslar: 11 ;,i" 
li.tb), 1 - 2.30- 4.30 - 6.30, Suare 9 da. DİKKAT: Gecef e~: 
maralı b iletierin evvelden aldıninası rica olunur. Tele 

01 

Sü 
SiNEMALABI erı 

Yunanistan1n Harbe Gir:şini Göst.er 
Sinenza Gazetesi Gösterilm ... kteo·f· 

Darbin Uıinı - Gener.ıl 'Jct:ıksıı.s'm Elen milletine J\Ut~ıı, 
Yunıuı maletin in birlil:'i111 



[K AD 1 N il 
Çocuk elbisesi 

b·l3olero .....ı..etek şeklinde yapıldıRı gt. 
ı boıero- rob tarzında da olabalr. 

l!ırıncı şekıl nisbeten büyüklere, ikin
tı daha kuçuklere yaraşır. Renklerin 
~tbirııc imt.izacı esastır. Modeldeki gL 
dı açık renge koyu ve alıcı renkler -
en tii.s koymak de~IJ k olur. Yalmz 

Çabtık kirlenmesı mahzuru vardır. Ko 
~ renk yünden örecek olursanız ear 

Ittirleri açık renk olmalıdır. 

Kürkleri nasıl 
nıuhafaza etmel1? 

'1' İster garnıtür, ister manto ceket 
b~e 4cklindeki bütün türklerin 
llıatlaklığını. yenil~inl muhafazn iÇin 
.. t.edbırleri Ihmal etmemek lAzun -
"Ir: 
~ a: Her on beş günde bir kürkü iyi
t Si]kıneli ve ufacık bir değnekle YU-
atak d" l'd' ovme ı ir. 

cı b: ltışın en soğuk gecelerde türkü 
ıı:arıda havadar bir yerde bırakmn
rı ır. SoiDık guvelerı öldürur. Yazın 
ıı Ş'i'unemalarına ve kürkü yemeleri
t~ lllani olur. Ayni znmanda tüyleri 

Parlak bır hale koyar. 
e· tı ~ · zun zaman gı)ilen kurk eri ya~-

~llıattan kurtarmalıdır. Aksı tnk -
~e gUveye ön verilmiŞ olur. 

lflt:nu basıt amelıyeyi ya benzin yahud 
b e Odun talaşile kendiniZ de yapn
\tırll'siniz. Çok açık renk veya beyaz 
~e~Cri tebeşir tozu, un, (magnesie
lıa ın~e) den biri lle temızı,.mek da
• ıı llıuvafık olur. Bu üçünden birin -
lıı.ıd bir avuç serpillr. Ve kürk iyice O

teı Uktan sonra tozlar kuvvetle sil 
eııir. 

SON POSTA 

C::: S i N E M A::::J 
Segrettiğimiz 3.000 metrelik 

bir film için tam 330.000 
rizetre film sarfettiler 

Holivuttaki muazzam fi:m sanayii akhn a:mryacağ1 
bUyük masrat;arla çalişmaktadır 

r-------------·-----·---------················································-·······················, 
: Stüdyo dıflllda lilm çevirmenin garib mütkiilatlan varda Bir talnm adamlar, gürültü ! 
: yaparak, ~• alınıriren faaliyeti aksatalar, bunlara da müncı.:b bir hakkı ~ 
i aikU:t vermek Holivodda adet olmaıtur : 
\ ---· ................ ········-··········· ................. _. .......... _ .. ./ , ... __. ......... _..._._._. ........ --..... ···--· .. ----

" 1 

Sayfa S 

Hactiaeler KarJ~S~Dd•_J 

OTOBCST~ 
cZabıtn, otobüslerin fazla yolcu tn-1 - Hastah~unın ne olduğunu n:ısı 

şıma işUe şiddetli surette meşgul ol- geçtiğini bilmiyorum nın mn, ha.c;t ıla 
maktadır. mr hn.stalanmaz doktora gittim. mu 

Fakat., otobüslerin bu işten yılma- ayene oldum. viZitesini verdim. Övl 
dıkları fazla yolcu nlmıya devam et- ya, o da yaşıyacak. Doktor bir rrç « 1 
tUtlerinden anla.şllmn.ktadır ... Vesa.i- ynzdı. Reçeteyi eczncıya göturdUm 
re ... ıı İlfıcı hnzırladı, p:ırasını verip nldım 

f' Gazeteler Öyle ya, o da ynşıyncak, ilacı eve ge 
................................................ ... tirdtrn, pencereden nşa~ı attım. Öylı 
İstanbuldan, Beyo!Pu cihetine gi _ yn, ben de yaşıyaca~m.ıı 

decek otobiisteyim. Sirkecidc bUtün * 
boş yerler dolm~tu. Eminönüne gel- FıkTa bittikten sonra: 
dl~imiz zaman gene durdu. inen ol- - Otobüslerln ayakta yolcu aıma 
madı. Fakat beş altı kişi bindUer, kon_ !arına itıraz edlyorlar, dedi, dü~ün . 
düttör: mUyorlar ki, otobüscüler de ynşıya. 

- Ş'ımdilik ayakta durursunuz inen caklar. 
olur. Bir düdük sesi duyuldu. Otobill 

Dedi ... Yammda ayakta duran ort.a durmuştu. Kapı açıldı, belediye zabı. 
yaşlı bir zat gillümsiyerek benden ta- ta memurları ayaktaki yolcuları in . 
rafa döndü: dirdiler. Bu arada, bana fıkra nnlatı: 

- Bu vAde de kondüktör, kendi hoşsohbet zat ta inlyordu: 
inansın... - Haklan var, dedi, onların do 

- Evet hakkınız var ... Taksimden i,leri bu, onlar da yaşıyacaklar ... 
evvel inecek yoktur. Belediye ~bıta memurlan uzak • 
Hoşsohbet bir kimse olduğu tavır- laşmı.,lar, otobfis .hareket ctmi.ş•t 

larından nnla.şılıyordu: Elli metre kadar bir mesafe kat-"tlilr.. 
_ Size bir fıkra anlataynn. ten sonra tekrar durdu. Memu:ıann 
Diyerek söze bn§ladı: biraz evvel otobüsten indirdlklc.:-i yol. 

* Blr musevi hastaı.anmış, birkaçı gün 
sonra hnst~i geçmiş... İşin e bn§la
mış. Arkadn§}an sonnuşlar: 

- Ne oldundu, hastalığın neydi, 
nıısıı geçti? 

Muscvi cevab venni§: 

cular koşa koşa geldiler .. t-ekrar oto. 
bilse blnmişlerdl. Hoşsohbet zat gC'm 
yanımda aynkta duruyordu: 

- Bi7.i'm de hakkımız r.ır. d ndi b ı 
an evvel iştrnlze gitmemiz lftzım. Bıı 

lie yaşıyacajpz. 

r:J J~#t JtuLUı~i 

C Bun arı biliyor mu idiniz ? ı -
Londra polislerinin 
radyo'u miğferleri 

2220 de tamamlanacak 
IOgat 

Fransız nka
demisinin büyük 
lugatine Kardi -
nal Ri~eliyö tn· 
rafından üç yüz 

Londradn ba
zı polislerin baıı 
lannda taşıdık
Inn miğferler 

içinde. birer Tad 
yo istasyonu 
mevcuddur. Miğ 
ferdeki bir tele 

~S~~!§~. sene evvel bnıt -
lal)mıştı. Aknde • :K:·,~-~·;-:'"ti;1-.t~~· 

merbut kulaklıklar tek kulak • 
lannn tnkılı.dır. İş esnasında, kendi- tirrnek nrzu~ile 
lerine söylenilenleri gayet iyi işit -

mi azası Jngati 
bir an evvel bi-

azami gayreti sarfctmiştir. 
Meıhur rejlsör Fnmk Kapra son eserlerinden birini çevirirken tilderi gibi, bu Tn<lyolu miğfer saye- bütün gayretiere rağmen bu lugat 

Sinemanın iç yüzünü, filimcilik tek- maktır. Hallan rnğbetı"ni kazanmak Be~enmediğtrn ve dalayısile de balkın sinde gizli neşriyab da duymakta ancak 2200 senesinde tamamlanmııı 
nl~ini tetkik etmek için Holivuda ge- için de fedakArlıktan kaçınmamak tutmıyac~ı kısıml~n çıkarır ve bun- ve neşriyatın yapıldığı mahalli tes- olacaktır. 
lenler, yalnız büyük san'atk~Iarın al_ icab eder. Bu vadide fedak~rlık başlı- lan nuınaralı demir kutulara vazede.. ····-------··---·---·--· ................... _,_,._ ........... _ 
dıklan .,pa.ralarla, sürdükleri şaşall ca ctam sar!iyatındaıı kendini gös - rim. 
hayat karşlSlllda vaşatalmazlar ... termektedir. Kabul eylediğtrn kısımlan uzunlu-
Film sanayiinin muazzam para. aar- Nazarı dikkate almak icab eder ki ~ askıya asarım. 
fıyaU daha fazla hayretlerini mucib film kumpanyası operatön1 ve reji- Emin olunuz ... Fılmin blr santimet
olur... sörleri bütün s:ıbneleri, velev fena resi yoktur ki tetkik nazariarımdan b 

• Film kampanyalannın en yük.<ıek dahi olsa, en Ince teferrfiatına bdor geçmesin ... Bu bahiste benim fik ı m ... ı Fayda ı bilgiler sarfiyatlan başında, bir eser vücude filme almak mecburiyetindedirler. Bu Ben bu mühtrn işi başarmak ıçın 
getirmek için sarteylemekte olduk • filmleri çevirdikten sonra lbunları evvelemirde zevkime güvenirim. Film

ı ı:i uyuyabilmek için sudan çok is.. ları bilin filmler gelir ... Bu filmler, montörlcre gönderlrler. Montörlerln deki senaryonun tasviri Için beheme.. İki genç evlenmek fizeredirlcr. Ni _ b:ısit bir çay çok yakın akraba için 
&. de edebllırsiniz: nkıllo.ra cidden hayret verecek bir rozHcleri, filmin başlıca kısımlarını bal elzem olmıyan kısım va,k'nyı ge_ kahları kıyılmış, içinde oturncaklan de cene ııyni 'atşamın gecesi bir top _ 

c~· Ak"am yemeğinden yanm saat yek\i.na varır. ayırmak, bunları tnnztrn ve terlib f.Y- eiktirir, ?ak'ayı a~la..ştınr. F'ılmin iyi yuva da bin bir ihtA"mamla hazırlan _ ıantı yapmak ikinizi de tatmin ederek 
t~) e eller nızi 40 derecelık suda bir Holivudun en büyük film kum _ lemek, filmi vücude getirmektir. <ıilmasl <iQin bunlan merhamınsi2'X!e mıştır. Şimdi yapılacak iş gtdip oraya bir mutnvııssıt yol olsa gerektir. ş,m-

brck saat tutunuz. panyalarından biri olan Foks, (SÜ- Film sartıyatı hakionda söz söyle- feda eylemek icab eder. yerl~ekte, evlilik hayatına başla • diden saadetler dilerim. 
~an Duş k>rtibatınız varsa -yatma - veyş) adında bir film çevirmiş idi. mlye en fazla salii.hiyeti bulunanlar Kameranın zaviye hata.cıı yüzünden maktadır. Bayan cH. K.ıı ya: 

t evvel ılık bir du.ş yapınız Bu filmi çevirmek için sarfedilen til- muhakkak ki bu montörlerdir. bazı kere film fena çekilir. Bundan Genç erk~in fikri: Kababati doğrudan doğruya sı:Zde 
•ı:ııı l3anyonuz varsa akşam yeme - min bakiki miktarı tam 330.000 nıet- Bunun için: •Kullanacak oldu~unuz dolayı bunu oldu~u gibi çıkarırım. _Bu, hayntta bir defa olur, o gece buluyorum. özür dilerneniz l!'lzım. 
b en 2 saat sonra 37 derece su ile t ban revi bulmuştur. Birçok tatkikierden filmden yüz defa, bin defa film ne Çıkardığını parçaları fılmin resmen şehrin bfiyQk otellerinden birine dost- * 

ıl Yo yapınız. geçtikten sonra fUm 3.000 metre ola- diye çeviriyorsunuz?. suatini Montör- gösternişlne kadar muhafazn ederJm. ıanmızı çatpralım, bir süvare yapa- Bay ((Ş» ye: 
tılllt IJ,ç blrı yok.!a sıcak su j!e sili - rak perdeye intikal etmiştir. Iere sormak Icab eder. Bazı kere bu lParçalardan ecnebl lım, diyor.. Dostum. hikaycni burada tekrar 

Amerikan Binemacılı.Aının cen bfi- Bugfin, Warner film kumpanyn.sının memleket.ıcre gıdecek rcklfUnla.r çıka- Genç kız bu düşüneeye munrız: etmek salahiyetine malik olmnyışı-
lı yük şaheseri• addl'!dilen ve geçen se- şef montörlü~finü yapan ve Hollvud nlır. · İşe yaramıyanlnn .sakat film - Çok masraf gidecek, c.sasen cpey-
~er kadın bilmeJidir a.ı fi t.a ü mn müteessifim. Bu, okuyucutarım \'e ne şehrtrnlzln büyük bir siuenınsındn da büyük bir şöhrete malik bulunan an m esseselere. sa rız. Bu m - ce de yük altma girdik, hiç lüzumu 

t n 0'"gu'"l . k dıllP k için güzel bir istifadeli oir süı" ~ ola-~ t erı yı a ı;ınız.zaman ye_ elllS3lsiz bir nı~t 1le karşılanmUJ Mis Barbara Mc. Lean bu hususta esseseler bu filmlerden bi:ço istifa- yok, cevabını veriyor. Nihayet bcnım 
t~ete•ek kurutunuz. Serer :en de olan (Vatan lrurtaran aslan) renkli şunlan söylemektedir: deler temin eylemektedirler... fikrimi almayı kara.rlaştırıyorlar. cnktı. 
t~( llıadnn evvelki şekillerini vere - fılmine, 69.165 metre renkli Tekniko-l - «Bu bir iSraf de~ildlr ... Bill\kıS Mi'3 Barbara Mc. Lean'm izahatı Bu iki gencin allelerini tanırım, va_ Fakat ne a.!;:rsa olsun, krndinl 
L-i:l. -hattA bu ~eklin bozulmaması lör filmi sarfedilmiştA'r. Bu mlktardanlta.cıarruf sayılır ... İnanmaa iseniz beni sizleri bu hususta teı'ıvır eylemiş olsa ziyetJeri hakkında biraz mailımatım gene mes'ud addetmelisin. Hnvatı 
b:ı-a; Yer yer iğneliyeret kurumaya ancak 3.200 met.resi esas filmi teşkil takib, ediniz.ıı gerek... var, bilgtrne dayanarak kendilerine içinden görmüşsün, en zevkli ta -

lllız. etmi,tır. Size prodüksyonun geçirmekte Ol - Kabbalık fıgüran kütlelerinin ha- ikisi ortası bir hal şekli tavsiye ede - ranarını va"'nmışsın, yanacağı m ~nP-
~ :ı,., Sinema ve fllm tekni~ine vrucır ol- duıru muhtc11f saflmlan gbsterece{{im. rekctte bulundukları sahneleri çek _ ceğim. : mışsın. Teessürünü yalnız bir nC\k-

llıeıı~nn soyarken göz yaşı dökme mıyanlar bunu bir lüzumsuz masraf Ondan sonra işe d.tıf olacaksınız ... rnek için bir operatör Uc iktifa eda. - Bu toplantının bir defa yapıla _ tada haklı ,görüyorum: Cocuktan 
hıı1~n itnkfınsız olduğunu sanmn - addedebllirler_ Hatiknti hal h~ de Prodüksyon evvel~ bütün uzunlu~u memektedir. Dört, beş hnttA altı, ye_ ca~ı ve ebedi bir hntıra bırakn.c:ığı nrtık haber alamıyncaksın. Yalnız 
~~ llır Parçacık su, sizi bu sıkın- böyle de~Udir. ile projeksyon dairesine götürülür ve di operatör bu kalabalık sahneleri doğrudur. Fakat yıkım olmaması da böyle olu~u senin için gerçekten fe· 
bq: Ica kurtanr. Herhangi bir kfıseye, Fam kampanyalannın gayesi, mü- orada gösterillr. Sonra bu film daire- muhtelif noktalardan almakt.adırlar. lazım. Süvareden, hele bütün tanı • na mı~ Beni siiphev{" düşüren, can-
tq~uı:ı ba su koyunuz. Ve sağanı bu kemmel filmler vftcude getirmek, me gönderilir. Ben bunu hususi ma_ Bu .çok mfihim bir noktadır. dıklarmızın iştlrakac yapılacak bir sü- lı hadiseler yok değildir. 

içinde soyunuz. halk kütlelerinin ro~etini kazan - kinem ne metre metre tetk:ik edenm. (Devamı 8 inci sayfada) vareden vazgeçiniZ. Tnnıdıkl!ırmız için TI-:YZE 

edebi romnnı: 3 ı Cürüm olan yerde daima suçlu era
nır ve cezalandırılır. 

Aşkla 
Oynanmaz! 

eskilerden büsbütün ba~k.adır: Ayni den bu kelimeleri söylemi ti! Hulki - Bana ne söyliyeceksin oğ -
şeyden müteessir veya memnun ol- de ne kadar çok oturuyordu. Geçen lum ~ Ben hemen Selimin yanına 
mazlar. Onlann hayat telakki ve gö- her saniye Halide Hanıma bir saat dönmek istiyorum, onun daha uzun 
rüşleri tamamen büyüklerioldnden kadar uzun ~eliyordu. Halbuki oğ- zaman ya ayamıyacağını bildiğim i· 
ayndır. lunun son dakikalan yalnız nnaırına çin ynvrumu gözümün karşısından 

İşte bunu Nesrin isbat etti: Eski aiddi, o dakikalun çalmağa kimse - ayırameım. 
zamanda bir erkek nişanlısına on - nin hakkı voktu, kimsenin... - Niçin bu dere<:e ümidsizsiniz 
dan aynimak i.<ıtediğini soylese, genç Acaba Selim arkadaşına neler söy hanımefendi~ Haddim olmıyurak 
kız. acı ve kederle ölse bile. ağzını lüvordu ~ Yarabbi, oğlunun son nr- biraz evvel de size söylemiştim, 
açıp bir şey söylemez, izZt"ti nefsini zularını dinlivebilse. onun kesik se- doktorlar Selimin halini büsbütün 

- Oğlunuz ortada bir 
olmadığını söylüyor ve baskaları -
nın da buna emin olmaları için, 
Nesrin hanım ın haksız yere n ~ır bir 
mes'uliyet altında bırakılarnk hak -
kı.ndn dedikodular yapılmnsınn ma 
ııı olmak için ... 

~. Nakleden: Muazzcz Talıs"n Berkand ''ı., 
~k~ı ~?:t.ar, aerbest olur, saadetini 

~lı) ır kızda nranıın. San karı 
~ ~1.unınnz~ 
\}dırıın son ter~düdlerini ortadan 
~dtıı"n bu sözlerin tesiri altında 
~iu· "Ynlmış, dün gece Nearine 
~ı. 

~l'ıtıı ll~a ne olmyştu 1 Nittanı bo -
~ll ~rken öHim onu P"nçeleri a
~~l:tı~ almıştı. Bu fadada Halide 
i ~du1~ hiç bir mes'uliyeti yok 
~ "'ııi.i ~ademk.i oğlunun üzül -
\~ihıı ltıörüyordu, gidip bizzat 
~ıı,.,i lanımla konuşamaz mıydı> 
L.~i11 l:lltıtlak Nesrini yola ıetir -

~~-'esini bulurdo. E.aasen or
Q ba~lı bir mesele yokta~ 

Jik şeref ve hayaiyetine dokunuyor- ayaklar altına nlmazdı. Hn!buki o, sin:n söylediai keJ:meJeri işitse ne ümidsiz bulmuyorlar, bu vahim an
du: işte bu kadar. Maamafih, ve- intikam almak arzusu na kapıldı ve kadar Ta hat bir nefes alacaktı 1 Ona ]ann geçebileuğini. onun kurtulu -
levki netiu gene bir aynlık olsun, tabnncavı çektiği gibi dağlar kadar öyle gelivordu ki, içt-ride yeniden bileceğini söylüyorlar. 
bunu doğrudan doğruya Selimin delikaniıyı yere serdi. müthis bir facin cerevan ediyordu ve Bu 'sözlerin Halide hnnımı sinir-
ağzından Nesrine işittirecek yerde Facianın bütün Slm i~te burada. bu fncia ilı- alakadar olması lôZlın lendirdiğini görünce genç adam la-
kendisi Med.iha Hn.nıma meseleyi Nesrin ... 1W kelimeyi telaffuz e- sı:elen kendisi rk kapalı kapının ar- fı deği t"rdi: 

Halide hanım hiddetle Hul\inin 
sözünü kesti: 

- Çabuk söyle çocuğum. uzun 
liıfa ne hacet 1 Selim ne istiyor~ 

- Hemen ni~<mlısile nikfıhlan • 
mak istiyo1 efendim. 

-Asla! 

nnlatır, iki gencin saadetlerini baş - derken Selimin muhakemesbc ha ka .. •nda bırakılmı .. tı. - Oğlunuzun beni niçin çağır -
ka taraflarda aramalannın miinasib kim olduğu muhakkaktı. Gö7leri, Jt",.'ride hafif bir ava'k ırıcırttcıı ol- dığını Vt' benden ne istediğini size 
olncağmı ona ihsas edebilirdi. Böy- zavallı cansız gözleri (\dada biriuini du. Halid,. Hanım derhal ovlunun söyliyeceğim. Selim bana dün ge -
le yapmış olsaydı bir gece evvelki anyor gibivdi. Acaba Ncıırini mi a- oı-lasınn doğru vürüdü, fakat Hulki-' ceki kazayı anlattı, bana ni.,anlı - Bu kelime bir feryad, bir hıran 
faciıı olmazdı. nvordu? Havır. buna imka, ola - nin Sf"<"i onu olrluihı V~"'re m•l-ılndı. sından bahsetti ve ııayed öhir"e o- ft'ryadı idi. Hulki bu zavallı ana -

Fnkat asri çocuklar söz dinlerler mazdı. Selimin kimin kursunilt' ya - -- Hanımefendi. bir dakil-n .,j - nun vaziyelinin müc;külleşmesinden nın kinle serticşen kalbinden g çen 
mi~ Nişanlanmayı aralannda tnsar- rah.,rnı!l olduirunu unutml\!<1 l.nhil 7inle -·~..;;qmek istiyorum. Hasta- korktuğuru itiraf etti. hisleri anlıyor, bir bakıma ona hak 
ladı1dan Ribi aynlı~ da gene be - değildi. Madt'mki onu hatırlamıctı, h ... !:•-.:• Selimin yeınındndır, merak Halide hanımın yüzü sapsan ol - .. · d . fakat Selimin belki ele 

b ı__ 1 k 1 d d d ki · - -'' b d l"k verıyor u' ' ra eT Karar aştırma istiyor ar. On- o halde çektiği ızbrablara kimin se- etm,..vin. u, u n an titreoı, urun e ı - 1 bu arzusunu '-'erine getir _ 
ı · · v L nd" • 1 • b b kJ v -' b 1 d H 1 b b H l"d 1 · '"fk ·ı 1 k v b son ° an .r ar ıçın en agır fey, ıı.e ı ış enne ı e o ugunu aa i ivor u. ,. ~t"PinJ t'" iitiin artan a ı e erı o e ı e aç.ı ıp apanmaga aş- . . .. d I v ı.· . 
büyüitim kanştrrmak, onun nüfuzu - Nesrin tetiği çekme! ı-ı,..,,'" 2 2 nu,..., r lı (\davn oirdi, !adı ve ağzından şu kelim,.ler dö - 1 me k ıçın muca e e etnıb~:· !un 

'"'i«X.ıltı'd'~I'~~~Jt'~~~ 'Şir ll'ecr. drJıı.hYıtf -mı- l-lı!ıı.; ,.J.,. ""' •• temın · r noı;: ad p.u:;kur~w- - "'" .. •. -~ ... 11 . 
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SON POSTA. Birincikanun ~ 

[ ·) Butun yurdda bir tip ekmek 

~-~r-sa~d~a~~k-m-i-rd~e~b-fi_y_fi_k_b_i_r~~~~~ Çukur abui ~ıda 
Muhtac köylüye tetk•k d•J• 
tohumluk bagday ticari faaliyet başladı ı e ı ıyor 
tevziine başlandı Akaaray poatalan çok Ziraat Vekaleti tarafından istenen nümuneıer 

Incir sabşları çok hararetli oluyor, intizamaız gönderildi, ekmek fiatları artınıyacak 
Bursa (HuiUai) - VilAyet ma· 

kanunuı müteaddid müracaatlan 
"Ye 7jraat Veki.leti nezdinde yap • 
tıit tcoebbüaler neticesinde Vilaye
timizin muhtac köylülerine tohum
lUk buğday dağrtılması için emh 
gelmi~ttr. 

ı 
Aksaraydan yazılıyor: Geçen 

ngiliz ve Amerikalılar yeniden tütün, sene meccanen posta nakliya _ 
•• •• tmt <lenıhde eden müteahhid • 
uzum ve incir alıyorlar ıen.n bu taahhüdlerinin hita _ 

nundan sonra Aksaray post& 
nakliyatı intlzanunı kaybetm~ _ 
tfr. P()sta idaresi tarafından ~ 
henüz bir müteahhide verilme _ 
dil'inden intiza.msızlık devam 
etmektedir. Postanın gideceti ve 
geleee~ günler hıo belll de~ildir. 

Geçen ~ne vulcua gelen sey!lh, 
fazla yafıt ve çalıntı dolayıaile bil
huea buğday mahsulü noban elde 
edildiğin<ien piyaııada külliyetti 
miktarda tohuma elvcri~li buğday 
bulunamamlŞtır. Hatta, iklimi BuY... 
aa iklimine bcnziyen Balıkesir, Ça -
nakkale, İzmit ve Bilec.ikte de to -
humluk buğday olmadığı anlaşıl -
mı~ ır. 

Tutun piyasasinin aç1lmas1 bekleniyor 

Merkezde Ziraat Okulundan 1 l 
ton ve Karacabey Harasından 50 
ton buğday tedarik olunabilmiştir. 
Şimd'ye kadar merkezde 20 ton, 
Karacabeyde 1.30 ton, M. Kemal -
p da 50 ton ve Yeni~ehirde 8 ton 
ki r~m'an 208 ton buğday m~ü -
latla tedarik olunarak Ziraat dahe
ııinin i~ettiği tohum temi1.leme ma
ldn~mnden geçirilip · iHiçlandıktan 
eonr en ziyade muhtac çiftçilere 
d ~tılmağa baslanmışhr. 

lzmirdP. ktz kactrma 

vak'alar1 pek fazla 

İzmir 13 (HusU5i) - Yapılan 
~tkiklerde İzmir ceza mahkeme -
terindeki dava doayalaı:.ının en bü
yi)'k k~mHU kiZ kaçmna vak'alan 
teşkil etmektedir. Cinayetler ve 
gasıb va k' alan bir hayli e.:ralmıştrr. 

Sivasta meşe k örnUrU beş 
kuruştan satılacak 

lzmirde üzüm ve incirlerle dolu 
İzmir (Hususi) - Birkaç gün -

denberi lzmirde büyük bir ticari 
faaliyet ııazara çarpmaktadır. Üzüm 
satı~lan birdenbire hararctlenmiş, 
incir fiatları bariz bir terakki gös -
termi~tir. Gündelik üzüm satı~lan 
1500 çuvaldan atnğı düşmemektc -
dir. 

Şehrimizde bulunan Ingiliz tica -
ret korporaşyonu Türkiye mümcs -
sili piyasa ile sıkı temaslar tesis ey -
lemiştir. Mr. Crapps Ingilizierin i -

S Yas (Hususl) - Belediye encü 
menıuln verdiği bir kararla. meşr tÔ: kinci parti olarak satın alacağı ü -
mflrüniin bcher kilosunun bundan züm ve incirlerin lzmirde k.iroladık
'wnrn beş kuruştan satll:nıı.sı temin lan depoya teslimini temin eyle -
edilmiŞtir. nıi§tir. Bu auretlc İngilizler iki par-

tide 20,000 ton üzüm ve 1 0,000 
Karaman parti kongresi ton incir sabn almıştır. Bunun 5000 

ton üzümü obsüyonlu"dur. Yani on 
Karaman (Hususi) - Kazamız 

Parti kongresi Vilayet Parti Müfet
li§imiz Kırklarel.i meb"usu Şevket 
Ödü~ Viluyet Idare Heyeti Reisi 
Jialis Uhuan, Vilayet İdare iza -
IID<ian Mwtafa Kar&ao~c;hnın na -
hiye ve köylerden gelen bütün de -
legela.in iştirakile yapılmıştır. Bll 
uNnnsebetle vehir parti ve Halkevi 
bayraklarin donanmıştı. Kongre sa
at ttım 1 4 de Reis Ahmed Şen'in 
bir nudru ile çılmıştır. 

939 sen~i hesabı kat'isi tetkik 
edilerek kabul ve tasdik edilmitı -
tir. Bilahare söz alan Parti Müfet -
ti§imiz yapılacak dilekierin esaslı 
ohnasını tnwiye etmiş, bunu mü -

ıb memleket dilekleri ve diğer 
i§ler üzerin.de konuşmalar yapti -
~ ve bu konuşmalar saatlerce 
devam etmiştir. Bundan sonra İda
re Heyeti seçimine geçilmiş, yapı -
lan seçim neticesinde Vilô.yet Dai -
m~ Encümen ıiza81ndan Ahmed Şen 
~dediye Reisi Ziya Güncü, bulgur 
tüccan İbrahim Dölek, manifatura 
tüccarlanndan Raşid Adıgüze1, Rı -
za Çelebioğlu. ok-ka mnlı tüccarla -
nndan Osman Hicabi Tantanoğlu 
ve belediye memurlanndan Asım 
Erdemir seçilmişlerdir. 

9 ":\ 2 sen~ ndenberi Parti Idare 
H~y· etinde çalıııan ve 4 seneye ya -
lan bir zamandır Parti Reialiğini 
tam bir halkcı Teisi ola:-ak yapan 
Vılilv,.t Daimi Encümen azaaından 
&y hmed Sen gene ittifakla par
ti ba kanlıRına i!eçilmiştir. 

gün içinde Londradan alınacak ce
vaba muallaktır. 

İngiliz ticaret korporasyonilc son 
yapılan anlaşma, herhangi muay -
:yen bir yekun ve nkamn müstenid 
değildir. Bu onlaıma ilc Ingiliz ti-
caret birliği, Türk piyasalarında 
ktiTJllaşacağı herhangi bir parti gı
da maddesini hemen alacak vazi -
yettedir. Su kadar ki bu malın kar
şılığını bulmak ve mukabil ihracat -
tn bulunmak lazımdır. 

$ehrimizde görülen büyük tica
ri faaliyetin bir tcznhürii de, Ame-
riknlılann evvelcc satın almı~ ol-
dukları tnkriben 15,000,000 kilo 
tütünün ihracıdır. Devlet Demiryol
lan İdaresi hergün Ba'lra yolile tü
tün aevki için AmerikRiıların em -
rine on vagon venniştir. Bir hafta 
içinde İzmirden Basrnyn 60 vagon 
tütün tıevkedilmiştir. 

Basra yolunun, Akdeniz yolun -
dan yüzde 12 nisb,.tinde daha pa -
halı olduğu muhakkaktır. Fakat bu 
masrafı. Akdeniz yolundan yapıla
cak sevkiyatın ödenmesi icab eden 
yüksek harb rizikosu sigartasile 
karşılacıtmnca arada büvük bir fark 
mevcud olmadığı görülür. 

$imdi müstahsil ve tüccar, tütün 
piy~asının açılmnıı.ına intizar edi -
yor. Itiraf etmek lazımdır ki müs -
tahsil, piyasayı büyük heyecıınla 
beklemektedir. Çünkü bütün iimi -
di tütün pivasasındadır. Bayramdan 

Son Pnetanın macera romanı: 62 

Muzede görecek hiç bir fCY kal
mıı.mı"' gibi ne yapacağını şaşırdı. 
Vakıt geçmek bilmiyordu. Nihayet, 
fırsatı ele geçirdiğine kanaat getir· 
di Salonda kimse yoktu; gardiyan -
lar d uzakta idiler. Derhal tabuta 
yak 1 ~tı: son dereec dikkatle içine 
sırd Zaten sırtında da pardcsü ol· 
madığı için rahatça yerleşeli; ka -
pağını çekip de yerine yerleştirir· 
ken bir gıcırtı koptu. Keene sahi -
den mezara girmiş gibi soğuk te1 
doktıı. Dakiknlar, ona saat kadar u
zun geldi. Nihayet yaklatmn insan 
eeslt-rini. ayak sesleri takib etti. Son 
ara"tırmalar ..• Gardiyanlar bütün 

tçilerin çıkıp gittiiiad 

Nakleel en: Behçet Sa.fa 
ealonda, birer küçük ampulden bat· 
ka bir şey kahnadı. Tabutunayak u
cundan hafif bir aralık içeriye hem 
taze hava, hem hafif bir ı~k ve -
riyordu. Bu 1~ıktan Keene bileğin
ddd saate bakarak zamanı da ta -
yin edebiliyordu. Ondan sonra ka· 
pıların kapandığını duydu. Arka • 
111ndan ağır demir kapılar kilidien
di ve muhafıziann çekildiğini an -
)adı. 

Biraz sonra gece bekçisi nöbete 
çıkacak ve ille teftişi yapacaktı. Bu 
uzun saatler içinde baTeketaiz, arka 
üstü yatnu§ olarak bu tabutu beJc
lemek sinirleri bozuk \»ir adam için 
halcikaten o1ümden korkunçtu. Bu 

tatlar vapurlarn yo.naprken 
evvel eline para geçmesini biT 
olarak boklemck,tcdir. 

Yeni talebler 
Merkezi Avrupa memleketlco:rin -

den lzmir tüccarlanna bu hafta çok 
şayanı dikkat iş talebleri yapılmış -
hT. Yapılan teklifierin yüzde 8 7 si 
gıda mn.ddelerinc, yüzde dördü 
harb sanayiiooe kullımılan malze -
T;,!leye aiddir. Hatta Bulgarlar ve 
Yugoslavlar bile gıda maddesi iste
mektedirler. Mesela bir üzüm mem 
leketi olan Bulgaristandan dört fi~ 
ma üzüm ve incir istcmişlerdir. Bu 
maddeler Bulgar halkının ihtiyacı 
olmama81 mümkündür. ızmirden sa
tın alınacak bu maddelerin Almnn -
yaya sevkedileceği hahra gelmek -
tedir. 

Amerikahlar köpek balığı derisi 
istiyorlar 

Amerikada bir firma, lzm1r ba
lrkçılar cemiyetine gönderdiği bir 
mektubda köpek balığı derisi iate -
miş ve fiat aormuştur. Amerikalı 
firma, köpek balığı derilerinin pa -
rnşütçü elb~esi imalinde kullanıla
cağını bildirmekte, bu itibarla en 
az üç yüz k;loluk balıkların derile
rini istemektedir. 

Bu t~leb cok cnzib görülmii~tür. 
Üzerinde inc~t .. melıor yapılmakta -
dır. İzmir körfezindeki köpek ba -
lıklannın vasali sikleti 5 00 ldlodur. 

Ceyhan inmiye başladı 
Adana (Hususi) - Ceyhan 

nehri üç metre kadar kabarmış ve 
Misis bölgesinde bir kısım ara7iyi su 
lar istila etmiş!e de son alınan ma
ICımata göre sular inmeğe başla -
mıştır. Zarar pek cüz'idir. 

Adapazarmda iki yangın 
Adapazarı (Hususi) - $ehri -

mizde iki yangın olmuştur. Semer
ciler mahallesinde Reji sokağında 
sinemacı Cevdete aid samanlık ateş 
almı~. tamamen ynnmıştır. Ertesi 
gün de Pabuccular mahallesinde 
Rüşdiye aid evin sobaSlndan çıkan 
ateş yangına sebeb olmuş, ev kıs -
men yandıktan sonra ateş aöndürül
müştür. 

damın cesedi... Her tarafı garib 
kokular ne~rediyordu. 

Sinirler için müthiş kırbaç .• , Bir 
müddet bu koku._n duymamai'Jc 

için bumunu bkadı. Baeını n.ğa sola 
çevirdi. Beyhud c •• , 

Perilere ve cinlere terkedilrni4 o
lan salonun sessiz ve sakin hava -
&nda bir an garib bir ihtizaz be -
!irdi. SoMa bir çıhrtı duyulur gibl 
oldu. Mumyalardan biri kemiklerini 
Ç1trrdatam.k sağa sola dönüyordu. 
Diri diri mezara giren adamın gÖz· 
leri önünde beyaz bir perde açıldı, 
ortalık apaydınhk oldu .•• 

Hemen sil.kindi: Keone bütün 
bunlann muhayyelesinin eseri ol -
duğunu biliyordu. Fakat titrernek -
ten kendini alamadı: gülrnek iste -
di. muktedir değildi. 

Nihayet ayak sesleri duyuldu: 
Gece nöbetçisi dola~ıyordu. Elinde 
fcneri, sırtmda kalın paltosu, ayak
lannı eürtere.k. geliyordu. Seneler -
denberi bu müz:enin sessiz ve hare
ketaiz sakinlerile dost olmuş. onlan 

ayn tanıyor, huylarını 

Aksaray iktısa<len Konyaya 
b!ıtlı olup bütün ticart müna. _ 
sebatını Konya ile yaptı~ı ve 
İstanbul posta.sı Konyadan ge • 
lirken bir gün sonra. muntaza • 
man aluıma.kta oldu~ halde 
fimdi Bor cihetlne postamu ~ev. 
rnınesı dlişfinillmektedlr. Halbu
ki Niğde vilAyet; ve Bor ile Aksa. 
rayın ik~adi ve tirart bir mü _ 
nasebeti olmadığı gibi İstanbul 
postnıe.rı da Bor :yolu ne geld~i 
takdirde Ankara üzeri gelece • 
~nden ancak üç günde Aksa _ 
raya gelebllmektedlr. Sürat esa. 
mmn dtistur ittihaz edilmesi Hl.. 
zım gelen bu posta işinde Konya 
cihetinin tercihi icab ettiğinden 
postanın Konya yolu ile nakli 
işinin bir an evvel müteahhidine 
tevdlinl P. T. T. umum müdürlü- ~ 
fünden rica ederiz. 
~. 

Bursada Gökdere suyu 

tamizieniyor 

Buna (Huswıi) - Gökdere iç -
me suyunun temizlenmesi için be -
lediyc su idaresi tarahndan bazı 
tedbirler ittihaz edilmiştir. Alınan 
h.u tcdbiTicr meyanında su depola -
nle umumi §eheke kfunilen bo~al -
tılıp temizlettirilecektir. 

Temizleme işi dolayısilc halkın 
susuz kalmaması için mümkün olan 
bütün tedbirler alınmışhr. 

Aksarayda Hava Kurumuna 

yapılan teberrlller 

Adanada tarihi Seyhan köprüsü • b 
~da~a (Husuai) - Memleket-! Çukurovadaki yaş meyva ve ~~~ 

tc bır ~·ı_> ckm~k. ~ı~arma tasavvuru zelerin ve bilhassa portakllllıı. fY 
v_c ?.u ışın terkıkı ıç~n İstanbul Ye - derhal sevkini temin için v~~?~ b~ 
şı~lcoy tohum ,!-lah ıstasyonunda tet kınttşı mevcuddu. Bunu büyuk ~ıı 
Jci!tl~r Y~~~ldıgı malümdu~: ~.u .. me- hassasiyetle nazarı dikkate to oJ#' 
sa•D;ffi ~utün. memleket olçu~undc Münakalat Vckuleti Adananı_?,81Jo 
genışletılmesı ve Çukı.ıro.va bugday- gon ihtiyacını aormuştur. sur ~ 
lannın da tetkike tabi tutulması Zi- ihtiyaca kafi vagon gönderilce' 
raat V ek aletince karariaşmış ve anlaşılmaktadır. 
Adana buğdaylanndan nümuneler Kız Enstitüsünün sergisi t 
istenmiştir. Bu nümuneler Y eşi)köy Adana Halkevi salonunda ısı;:. 
istasyonuna gönderilmi~tir. İnönü Kız Enstitüsünün cıEv ve , 
~~ fiatlan ~ıyacak dın işleri» sergisi önümüzdek.i pa.A• 
Salahiyettarlardan nldıgım ma - zar günü açılacaktır. Bu sergıde Je1 

]Clm~~a .. gör~, buğday fiatlannın ~e- dana kızlannın yaptığı güzel ~er 
reffuU uzerıne Adanada eknıek fı - teşhir edilecektir. dı 
atianna ~~aT? yapılması mevzuu - Yeniden üç köy okulu tarnarıt1~eli 
bahs degıldır. Esasen 13.5 kuruşa Sofulu, Boynuyoğun ve J3e> ..,.e 
satılan ekmek, buğdayın sekiz ku - ilk okullan inşa edilrni~ p. • 
~ş h.~s~~ edilmesi üzerine nark dcrslere başlanmıştır. Bu sene ı.ııl# 
gormuştu. Bazı fınncılann zrun ta- dananın seksen kadar köyÜ 0 

leblcri asla nazan dildcate alınmı - kavuşmuş bulunuyOT. , e 
yacakhr. Halkevinin mecmuası Pıırtı' 

Toprak ~ mübayaah. A beğeniidi .~ı• 
~oprak Ofı~ın ~.da~a te~kılatı A~ana Halkevinin çıkıırrı'5111ı~ 

yenı hububat fiatları uzennden ha - oklugu <eGörüşler» mecrnun ,.o 
rar~tle mübayaaya devam etmek - her bakımdan güzel olnıasl ~~if 
tedır. • • • genel se~reterliğince caltif ed~at 

Portakal sevkıyatı ıçın vagon ve Partinın bu mecmuayn 11 

tahsis olunuyor yardımı kararla~t~.~ 

PAZAR 15/12119t0 

Ankara borsası 
14/12/1940 a~·~"k;anış fill~ 

Aksaray (Hususi) -- Aksaray
da Türk Hava Kurumuna yardım 
için lideta bir yarış başlamı~tır. Bu 
iki ay içinde toplanan yardım ye -
kunu 14.333 lirayı bulmuştur. Bu 
teberrüler şu şekildedir: MeTkcz.ıi 
kaza 24 ı 9 lira, Eskil köyü 1 300 li- 9.00 saat llyan, 9.03 Ajans haberle-
ra, Ye§ilova köyü 500 lira, Amarat ri, 9.18 Hafif müzik (Pl.), 9.45-10.00 Ev ÇEKLER ~ 
köyü 300 lira, E.şmekaya köyü 1 00 ve ıcnP'rıı; 
lira, merkeze bag~lı köyler 2524 lı"- kad. ını, 12.30 Saat fi.ynn, 12.33 Tek ve Açılıt 5..24 

ı;~t k kılar 12 50 Aj Londra ı Sterlln 
rn, Gelveri nahiyesi ı 775 lira Taş m~ ere §ar ' . ans haber- New-York 100 Dolar ıs2.20'"' 
pınar ınıntakası 1635 lira, B~rucu ler~ 13.05 Kadın küme heyeti, 13.25 _ 29.6s·ı: cenevre 100 İsviç. Fr. ""~ 
mıntaka81 1035 lira, Ortaköy mın- 14.30 Radyo snlon orkestrası. Atina 100 Drıı.hml Q.9:ı~~ 
takası 1025 lira, Hanobası mınta - 18.00 Saat a;yarı, 18.03 Radyo caz ı62_.. Sofya 100 Leva · 75 
ka"ı 825 lira, Alayhan mıntnkns1 orkestrası, 18.50 Saz eserleri ve muh- M d 'd 00 p 12·

93 

695 lira ve Sultanham köyü de 400 a rı 1 
eçeta 26.ss2~ 

lira teberrüde b 1 
1 

d telif şarkılar, 19.30 saat dyan ve a _ Budape~te 100 Pent;ü o.sJS 
u unmu ar ır. j h b 1 . 19 45 """ft·• h . Bükr" 100 Le Yılbasına kadar (43.000) lira ans a er erı, . ruo:ou eyeti_ 20.15 eJ Y s.ı75 

raddeSinde bir teberrii kııydedilc • Ta.runmı.ş fllm parçnlan (Pl.), 20.30 Belgra.d 
100 

Dina.r 31.ıs'fS 
ceği tahmin edilmektedir. Konuşma, 20.45 Seçümtş şartı ve tür. Yokohama 

100 
Yen 81 .oo5 

Hatayda Ulus okuHart 

açtlıyor 
Adana (Hususi) - HAtayda 105 

ulus okulu ve 79 köyde eğitmen 
kurslan açılarak faaliyete geçmiş -
tir. 

Karamanın yeni kaymakamı 
Kar man (Hususi) - Kaznmız 

kaymakamlığma tahvilen tayin e -
dilmiş olan Nazilli knymakamı Ce
lal Güvenç ııehrimize gelmiştir. 

Kaymakamımız trenden iner in -
mez şehrin her tarafını gezm.i~tir. 

ne bir göz atarak geçip gidiyordu. 
Vazifesini daima ayni zamanda, ay
ni hareketlerle ifa eden bu adam 
için bu uun teftiş sırasında bir tek 
düşünce vardı: San Münih birası ve 
piposu ••• Uzun uzun içini çekiyor
du. Her gece fU l'"lonlardan kur -
tulup en yakın «Bierhalle» lerden 
birine kapağı atmak hevesine k" -
pılırdı. Sonra vazife hissi, ceza kor
kusu bu hevesten vazgeçmesine se
beb oluyoTdu. 

Gece nöbetçisi salondan çıkınca 
Keenc saatine baktı. Onun için fev
kalade mühim olan bir nokta: İki 
nöbet arasında ne kadar zaman geç
tiği meselesi idi. Gene bir bekleme 
zamanı başlamıştı ve aradan tam 
bir saat geçti.. Gene gec.e nöbet -
çisinin ayak sesleri gittikçe yakla -
şarak duyulmıya başladı. Nöbetçi 
her saat başında Mısır ealonuna ge
liyordu. 

Gece yansına tam on dakika ka
la Keene k:nlktı, tabutun kapağına 
bin itina ile kaldırdı. Yere indi, ka• 
pağı yerine koydu. ATkasına dön -

Stokholm 100 isveç Fr. 
killer.!.-21.15 Konuşma, 21.30 Oda mu- 1------------

Esham ve ta.hvili~ 
~Erg:--a-n-1------- 19·'13 

19.1° 
Sıvas-Erzurum 3 

sikisl, 22.00 Meşhur caz orkestraları 
(Pl.), 22.30 Saat üyarı, ajans haber
leri, 22.50 Dans müzi~i (Pl.). 

Sa.tılık Evle.r 
Sıvas.Erzurum 5 19.1° 
Altm 22·65 

Ortaköyde vapur Iskelesi elvarında 

Zincirlikuyu caddesinde atik 35 cedid -. ~ 
29 Nolı ve gene Ortaköyde Divanyo. 0~ 
lunda eski 88 yeni 74 Nolı üstünde Zayi - 1978 numaralı oto~ 
odaları olan helvncı dUkktl.nlarile ge- plflka.mı bu akşam şeıızadeb!lş~ 
ne Ortaköyde Salhane soka~ında atik kaybettim. Bulan varsa sırıteci til 
4 cedid 15/17 No.h beş odalı bir bab . .. 1111t e 
hanenin tamamlan acele satıhktır. ~erınde Mithat Tav'a murnc ttı' 1 

İ.steklilerin i:.stanbulda Çarşıkapıda ~inde memnun edilecektir. 13ııleS~ 1 

Helvacı Niyazinin babası Ali Uluçaya mazsa. yenisi çıkarılaca~ındntı 1'' 
müracaatınrı. sinin hükmü yoktur. .1\fi~lı"' 
gölgesini gördü. Gözlerine kadar m.iyen bu adamı sırtladığı gib~ t~~ 
basık şapkası ile burada korkunç tun yanına götürdü. Büyük bır e tl' 
bir hali vardı. vni ~bi taşıdığı bu yükle J(eeıt IJ;J 

Kapının yanında, bir gölgeye butun bulunduğu yerin ço}' ~,.1 1 

gizlenerek bir müddet bekledi. Nö- olduğunu sandı. Gene kapagı tıi 1' 
betçi içeri girdiği zaman onu tah - dırdı ve nöbetçiyi tabuta uı.nt 
min ettiği gibi ihtiyar değil, bilakis ğilerck: bel 
genç bulunca hayret etti. fakat aim s k k dıtfi~ .• ı 1 

di böyle şeylere dikkat edecek za - - a ın korkma ar 
8 

b F 
man değildi. Derhal üstüne çullan- de tecrübe ettim. Buradıı o 
dı. Sağ kolunu arkadan adamın mazsın. bıl~ 
boynuna dolayarak aıktı. Adam bo- Diye fısıldadı. Sonra. ııı rİ'' 
ğu lmamak için olanca kuvvetile Çlr- kapağını kapamadan evvel )co 11Ji ' 
pınırken Keene kulağına fısıldadı: mütehayyir. şaşkın gözlerl.e )c~it~-' 

- Kımıldama, yoksa gırtlağını sine bakan nöbetçinin cebıne 
Ic 

mark ıııkıstırdı: ı·-" eserim, .. · o JV-1 

Adam Ürperdi ve Keene derhal - Benden sana bir hatırtl dBıt' , 
cebinden çıkard1ğı mendili ağzına Dedikten sonra çekildi. ':: tıliif 
tıkamak istedi. Nöbetçi bu teşebbü- cağızı fena bir vaziyete dii~urıııl~ 
ae karşı durmak isteyince Keene 0 • tü. Belki daha sonra ağır cbof 
nun arkasına §8hadet parmağını da- da maruz kalacaktı. Hatırını ~ 
yadı. Adamcağız bunun bir bıçak mek lazımdıl. eJd 
olduğunu .ıannetti. Zaten gırtlağı o Bu iş bittikten sonrıı ter ğtJ ~ 
derece müthiş bir tazyik altında idi etmeksizin Wotan'ın buluodtJ dJII" 
ki bir saniye sonra düşüp ölmekten lona geçti. Bu salon ötekiode11 
korkuyordu. Derhal bütün mukave- karaniıktı amma gene etrııfı 
mctini terketti. Ağzı bir mendil ile debiliyordu. Daha olmazsa 

fenerini kullanabilirdi. 



.,!S B:rincikinun SON POSTA Sayfa 7 

Garb çölünde 
alınan esirlerin 
sayısı 30 bin 

(Ba.ştara.tı 1 inci sayfada) 

<B:ı.şta.rafı 2 nci sayfadal ı ve, balmumu, muhtleif cins hayvan 
bittir. Jçerileri uçsuz bucaksız, su - lardır. Başlıca ithaliit maddeleri: 
suz bir sahrndır. Petrol, §eker, sabun, cqm, tuz, ma

Memleketin sahil kısımlan mün- nifaturn eşyasıdır. 

Yunan dar Av~onya 
kapılaırın da 

Askeri 
va iyet 
(Baştar:ıfı 1 ınci sayfnd:ı) 

CBıı..ştarah ı Inci say lada) Bu g u n k u·· ll. g İtalyanlar, üç ay ev yel, Mısıra t.nar. 
kar fırtınalan kıtantımızın cesareti- ruz ettıkleri zaman, Ingaız!erln Mı 

1 Sudan cephesinde düşmanı fası -
~~ taciz harekatına devam edi -

>'o ı-uz. 

bit ve iklimce mutedildir. Bn~lıca Habeşistanla ticarette bulunan 
mahsulatı: Hububat, limon, porta - memleketler: İtalya, Ingiltere, Frnn 
kal, üzüm ve zeytindir. Tabii servet lsa, Hindistan, Almanya, Japonya, 

30 bin esir kaynaklan pek mahduddur. Ziraat Birleşik Amerikadır. _ 

ni kumadığı gibi h ücumlannın şi d- J h d 1 d sırdaki orduları sayıca çok zayıftL Bu 
detlerini de azaltmnmaktadır. İta). m aç arı te ir e i i i sebeble bunlar, Sollum ile bıclı-Barrn 
yaniann nnudnne mukavemet et - nı mevkılerını ancak ileri karnkol vı 
rnek ve bazı yerlerde mukabil taar· Bugün Şeref ve Fenerbahçe snha- önciı kuvveUerile tut.muşlardı. İtal -
ruza geçmek teşebbüsleriııde bulun- larında yapılacak olan lig maçları ha- yanlar, onun için, bu yerleri koliıylık-Kahire 14 (A.A.) _ Royter: şekli iptidaidir. Adis - ababa ile Cibuti arasında-

C Habqistan: Habeşistan 1936 yı• ki biricik şimendiferin uzunluğu 
duklannı da takdir etmek lnzımdır. 1 1 dıl tl ı.~ k 11 B vanın muhalefetinden tehir edilmiş _ a e e geçır er ve erı ~ru o arm. 

ütün bu teşebbüsler diişman için tir. Sıd -Barrnni'nin 30 kılometre kadaı epheden gelen eon haberlere lınn kadar müstakil bir memleket • 783 kilometredir. Ihracatının dört· 
rore Ingiliz ileri kıtaatile halyan ti. Burası 1936 senesinde İtalyan - te üçü Cibuti tarilcile vukua gelmek 
~ra gömlekli kıtaat ayaşında çok 

~ğır zayiat1a tardedilmi;ıtir. Bu çe - Dün yapılmn.sı lô.zım gelen mekt~b- ş .... kında ve sahilde bır noktaya kadnı 
fldd lar tarafından işgal edildi. 19 36 se- tedir. 
lı etli muhar.ebeleır olmakta-dır. nesi Haziranında neşredilen bir ka-j Eritre: Habe•istan ile Kızıldeniz 
talyanlar mevzilerini tahkim et - 1 H b E t 1 '" 

llıe~ E k b rarname j e a eşistan, ritre, ta arasında uzanmaktadır. Arazisi 2 31 
)' .. e gayret sar etme te ve O§ S ı· · ş k. J 1 Af · f 
~re nıukabil taarruz teşebbüslerine yan oma ısı, « ar ı ta yan rı - bin kilometre murabbnı olup, nü u-
lıri•nıektedirler. kası» na~ı altı~da. birleştirilmişti. j su 1,5 milyondur. Halkının büyük 

ı Ingilizler tanırından alınan esir- Burasının ıdaresı, bır İtalyan umu - bir kısmı Hnbe lilerd~.ı:ı mÜrf'kkeb 
~rin ded" • • l k mi valisinin eli.ne bırakılmıstır. dir. Idare merkezi 40 bin nüfuslu 

3(} oooa h ı gadvni -~smd~ 0 
ara Bugünkü bududile Hnbe istan Asmara şehridir. Diğer mühim şe -

,; ta min e i mı:-Kt~ ır. 792 b" l_•] t bb d 1\1 A h A " ın KI ome re mura aın n o- hirleri: Dekamar nssnv, sa , -0
Ylerin askeri nuıharririne göre lup 1_~39 yılı ist?tistiklerine naza- gordat, Aduva"dır. Iklimi, sıcak 

· londra 14 (A.A.) - Royter a- ran nufusu 9,2 mılyon~ur. memlı-ketlere has, yakıCJ bir iklim-
S~Ilsının askeri muharriri General Hududu, şark ta: E rı tre Fransız 1 dir. Memleket umumiyetle kurak . 
ır 1 Hubert Coup,h diyor ki: ve Ingiliz Somalisi; Cenubda İtal -1 tır. Az miktarda hububat, mısn ye· 

.l· lloi)i:z kuvvetl•rı" taraf1ndnn Si- yan Somnl"sı" v K y Ca bda 1 M 1 k d · 1 -ı B " '-- ı e en e, r n - ti.,tirilir. em e ette emır ve R -

~- nrranı civarında kazanılqn ezi~ giliz Sudanı. tm madenieri mevcuddur. Başlıca 
f lı~nfferiyet Çörçil tarafından abı- Başlıca §ehir leri: .1 00 bin nü - ihracat maddesi hnm deridir. 
ıJ.~cı sınıf bir zafer» olarak tavsif e- fuslu Adis - ababa; 40 bin nüfus- 5,.. Jj· Hnb şistanın şarkında 
\' ıtıi tir. Trablusgnrbdeki Askeri lu Tarar; 30 bi nüfuslu Dire-Da - H' dmad •. • h"l:ndedir 702 bi~ 
ll2:i" tt d h 1 d w· k.. • b 'd H b · · ı· d H ın enızı sa ı ı · 

\' 3 e e er a egışen m ev umız a _ır. a e!!l!tanın şıma m • e a- kilometre murabbaınrJa olup niifu-
... e bu harbin umumi sevkülce~ be.ılıler; cenubda Cnlla tesnuye e - 1 150 000 d"r Idare merkezi 
··•<~nz b ·ı İ ·ı· d d'l b' ....ı_ bd ·ı k su • · ı • ' ''b arası it> an f' ve ngı ız or U'lu. ı en ır nr: gar a zencı er: şar - • d b" d~niz Üssü olan 

ay 1 . b k d b "f . h ı·r S li k b'l 1 . • avnı zaman a ır ' d Ve er f'n n ımın an u ı ıı ta ıse mu te ı oma n ı e en ı - l\IJ d' h "d' Bundan maada 
~ tn .. b ı~w 1 d w·ld' k k d' I ova I" şe n ır. u a agn ı egı ır. amet etme ·te ır er. B K" • tanıntnl" •ehirle _ 
C·r ed h b d H b · h d .. b" rann, ızımaya .,. ,. J ~ eyan en mu are e f'n an - a e~stan er şev en once u 'd' 

~·ıldıi!ına ı?Öre, ltalyan aoskerleri • ziraat memleketidir. Tabii zengin - 1 n n. y I h"l 
d n ne büyük bir ask~ri meziyeti, n~ likl~ri mf'yanında: Demir, RI tın, pla 1 İklimi sıcak tır. a. nı~ sa ı mın· 
d~ aııken• talı"m ve t•rbiyesi vaı - t" k'' ·· b '- k''k .. t t 1 ta..~ası kısmen mutedıldır. Mı-mle -~ )n, omur, aıı:ır, u ur , P*' ro 'k' b" "'k h' 
d/ SimrJj l!e mnnı-viyatlnrı da cid- Mevcuddur. 1932 yılında istihsal e- keti sulavan T J uru .ne ır SnY_e -

h;. dnrbe yemi .. tir. dilen platin miktan ISO kilogram - sinde oldukça ~enış mık~asta zıra
~ 0 raziani mukavemet etme~e nıu - d at mümkün olabilmektedır. Bn~lıca 
t:rrak olursa bunu ancak Sollum'un 1 ı. Zirai mahsullerin en ba~ında 1 ziraat mahsulleri: mısır ( 1937/38 
'l'ı-tbına. tesadüf eden mıntakada kahvf' gf'lir. Bundan ba,.ka. tütün, 1 vıllıı.nnda 171 bin kenıa]) .susam, 
~:blı.ısgarb hududunda yapabile - pamuk kıı.ucuk, deri, muhtelif cins fasulve, pamuk, muz (773 bın ken-
~ tır, O zaman general Wavell ilk kıymf'tli ~türkler vardır. Hnvvanntı tan dır. . • 
~~~ini tekrarlamak için Sollum ge_ içiMe: Sığır, koyun, keçi, beygir Ba!'llıca ıhracat .mahsullen: ana· 
~llelen kt\rl kuvvet geçirmek mese _ vardır. nas, muz, ba mden. pamtık:ur .• 
~e karşılaşac~ktır. Bu takdirde ~e Ba,lıcn ihracat maddeleri: Kah - Hasan Alı Edız 
ta ln'nı vaziyet Ingilizler için çok mu_ 
ta~tl Olacaktır. Çünkü general Waveli 

cenahından donanmanın yardı
.ı Nirecek ayni zamanda donan -

ta. İtalyan ~evzilerlni arkndan vu -
ktır. 

~ Tayyareleri.n bücumlan 
~ ahire 14 (AA } - Ortaşark İn"·lız 
ı.;"l. kuvvetleri umuml karnrgô.hının 

So ı: 

111\ 24 saat zarfında İngiliz ?Om -
A 

1lllan ve avcı tnyyarf'leri Ingiliz 
Unun garb çölunde yapmakta 

11 ~ tne 'ud net!c ll hare.,.lita dur
(! rı Yardım e~m l .. rdir 

llıartesi gecesı Derneye ş rld"tli 
hileuro yapılmış, kı lalar radyo 
'lnu vesa r ru:k rı binnlara yük;r lMı:U tonlar<'a bomba atılmL'-
ddetıi yangınlar çıkmış ve sü. 

~ ~aYllmıştır. 
tı>iya•_ya tekrar hücum edilm·,, 

~ Gambut, Durn:ı., Tmim~ Bom. 
t.., dePolara t:ım iS9.betler kayde -

'ır. 

'l' 'l 15 tayyare düşürüldü 
tl tıık ne Bardlya nmsındaki yol. 
~~ n~ kıtantı üıerlnde uçan ~C-

~ 3. talyozlü avcı tayyarcleri duş.. 
bo. ır z:ıyiat verdirmiştir. Bu su. 

U un düştirillen düşınan taY
f.lı l'r nin adedı 15 şi .bulmuştur. 

ı tor model ndckl tayyarele . 
rcıl'ıı dôrdü zayi olmuşs:ı. da pi . 

an üı;ü p:ırnşütıe atlıy rak kur 
~ lardır. Dün fislerine geri gel • 

~~tar erı bildırilen 2 bombardunaD 
etlıiz d nmüştür. 

~ İtalyan tebliği 
. a 14 <A.A.> - 190 numaralı 

~· 
b~1~arb hudud mıntaka.sında 

'lt tun gün muharl.'be devam et -
~~· ltıt.aatımız tararından ö""lNien 

, ıı ~aııu:ın mukaba taarruzlar düş 
rlllıtYikinl haflfietmiştir. Tayyare 

ıı fasılasız muharebe meyda

Alnıanlar şima'i ltalyayı flav~· ~ransız ~abines_i~rle!l 
ifg le hzırl nıyorlarmış çakıldı, Flandm Har c. ye 

• (B ra.fı ı inci sayfada.) Nazıri oldu 
ler)e Ribb~ntropun Berlinden ha -
reketlerine dair olan haber teeyyüd 
ettiği takdirde bu seyahat İtnlyn va· 
ziyeti ile alakadar olacaktır. Avru
padan hususi kaynaklardan g~_len 

haberler İtalyanın yakın bir dahili 
buhran tehlikesine maruz bulundu -
ğunu bildirmektedir. 

Mihvertn iyi malumat rılZ\,D bir 
kavna w ında n bir Amerrknlıya dün 
~öyle d!"nilmiştir: 

cıGıı.libn bütün ltalva'Vl irıgal et
mdc~miz ic b edN:ek. Bütün 
memlekette kli.fi mikdarda gestapo 
ajanlanmız m~v<"uddur.ıı 

Iyi mnlumat alan kayn tklarrla Al 
manynnın. ftalvamn Arnavudlukta 
ve Afrrkada cökmf'~in;n halı-n M• -
sırda buhın'ln Ingili-z kıt' alannın Al
manyaya karq kullanılması ımldinı
nı verl"c-eğindf'n korktuğu bildinl
meıktedir. 

Serlinin tela:ibi 

Berlin 14 ( A.A.) - Hn;;cive 
nf'zaretile temalll olan mahfı-llerde 
burün b;r kf're daha beyan ediliyor 
1ci HitJ,..rll" Mussolini arasında bu -
giinl·rde bir mülakat yapılmasının 
derpi<ı edildi':-i hakkında yabancı 
memlf'ketlerdf' çıkan haberler ta -
mamile nsılsızdır. 

fsveç gazetesin- göte 
Stokholm 14 (A.A.) - «~tok

holm Tidni~f'n~ g&zet~sinin Berlin 
muhabiri, Muıısnl=ni - Hitler müla
katı halrkında Alrrınnlar tarafından 
verilen tekzihin mülıikntın kf'ndiııinı
dei!il, yakında vukubulncnV,ınn aid 
oldu~unu tahmin f'tmektedir. 

Muhnbir şunlnn ilave etrnr-ktedir: 

(Ba.ştarafı ı inci sayfada.) 
Londra 14 (A.A.) - Lnval'in hükiL 

metten çekilişi Fransız halkına rad
yoda mareşal Pet.aln'in şu beyanna -
meslle bildirilmiştir: 

Mare.ş::ı.lin okunan beyannamesi ııu. 
dur: 

Fransızlar, 

Memleketin menraatlerin~ uyeun <>
lacafına hükmetti~im blr karar ver
dim. Plerre Laval artık hükümete da
hil -değildir. Pierre Etienne Flandın 
haricil•e nezaretini deruhde etmtştir. 
Kanunu esn.slnin hnlerımt tayın eden 
dordüncü maddesi iptal edilmiş•ir. 
Bugünun dış siyaset sebebleri dola
yı.si.le bu tedbiri alma!;a karnr verdim. 
Bu karar Almanya ile olan münııse
beUerimlz uzerinde hiçbir altis ynp -
mıyacaktır. Devletin dilmenindeyinı. 

Milli inkılab devam edecektı"r. 
Bu beyanattan sonra Marseyyez ça.. 

lınmıştır. 

Kanunu esasinin dördüncll madde.. 
sile mareşal Petain'e tnyin edilen ha
ll.'! Laval'dl. 
Lyon radyos101un verd.iği nıalônıat 

Londra 14 (A.A.) - M:ı.reşnl Petn
in'in beyannamesi okunduktan son
ra konuşan Lyon radyosunun spıkeri 
Laval'in kabineden çıkanlması hak
kında şunları söylem~tir: 

Devlet reisi hükfim!'tini daha mü -
tecnnls kılmak niyctındedi.r. Şinıdıve 
kadar Lnval'in uhdesindc bulunnn 
başvekalet muavinliği bu sureUe ilgn 
edilmiştir. İstihbarat teşkilatı tekrar 
do~udan do~uyn bnşvekfilcto rap
tedilrniştlr. 

Resmi gazete yeni nazırıarın liste
sini n~rebniştir. Plandin'in ve iki ye_ 
ni müste.şnrın tayininden başka ka.. 
binede değişiklik olmamıştır. 

tın muharebelerin nihai neticesi o· dül" 
ı k d h h ler arn.sı rut.bol maçları da bu yi.ız _ sur er. 
arn • n a mü im muvnffakiyetle- den geri bırakılmışt.ır. lşte 9 İkincite§rin sabahı, İn ıhzles 
re yol açacak olan ehemmiyetli stra-
tejik mevziler znptedilmi.,tir. Tebliğ evvelA burı:ı.sını denızden, havadan V( 

Yunan kıtantının kuvvei m:ıne - istanbul 14 <AA J - İstanbul De - knr~dun ,bombardıman ettaer 'fe mo-
viyesi mükemmeldir. Adriyatik de- den Terbiyesi Başkanlıtın dan. torlu kıt nlarıle sardılar. B~kın bu -

• · h'll · d h . . • ... raya o derece ani oldu kı, bu iler 
nızı sa ı erın e mu nrı-be eden Bır hnftada~berı devam e:len yng_ mevkideki ıtalyan mufrezesi b.r and 
kıt"alanmız p~k parlak bir zafer ka- murlar dol.ayısae. st.ndlar oyun oynan mahv ve esır oldu ve ancak pek a 
zanmı;ılardır. H ücum o kadar id- mıyacak_ bı~. vnzıyete .ge d~lnden bu kımse Sıdı..Berranıye taç;ıbıldi. 
d~tli olmu tur ki kıtRatımız Miuhi Pd.iailza~ t~nku futbol lıg maçları tehır İkınci baskın Sidı-Berranı·n.n ce _ 
Himara !imanına vakla mıştır. e mi.§ ır. nuhundakl mustn.hkem ve kapalı I-

İtalyanlar ne Tept'delende ve K k l 
ne de sair nuntakalnrda hiç bjr mu- ır osu arı başlııror tal;ıan ordugi'ı.hınn havadan ve karn-
vaffakiyet elde edememialerdir. ' daıı vnkl oldu. Uçaklar eafukln bera. 

Tepeelelende"' İstanbul AUetizm Ajanlığı tarafın - ber burasını şiddcUe bombaladarken 
Oiismanın kuvvetle isgal etmE"k- dan tertlb edilen kır koşusu tm sabah motörlu ve zırhlı kuvvetler de her ta

te olduğu mevlilerin zaptı için Te- Şiiili tramvay istn.syonu önünde baş.. raftan sn.rdılar ve gene her taraftan 
pedelende şiddetli muharebd~r ce- lıyncaktır. 1 buraya tnnrruza başladılar ve burndn 

· · D K k d · ı ..., takriben bır tümen kadar kuvvet var. ~':an etmı!ltıT. liııman nihayet aya Unya şamp yon ugu 
ne at ederek birçek ölü terketmiş _ 1 ldı. Bunlar da bozuldular, ve buyuk 
tir. Düsmnnın bu bölgedeki muka· İtalya federasyonu tnrafındnn hn- bır kısım unhn. veya esır edildi. OlUler 
v~meti kınlmış ve mahud ftalyan zırlanan 194J senesi lroyak dünya arn.sında bir general oldotu gıbı e -
rJa~ fırkası ağır zay.iat vererek püs- şampiyonluğu müsabakaları Şubat ı sırler arn.sındn da bir general vardL 
kürtülmüştür. başında İtalyada yapUacaktır. Şım • Uçüncü baskın bizzat Sıdı..Bnrranı 

Londra 14 (AA.) _ Londra diye k.adar beş millet müsabakalara mevkııne o1urken dordüncu ve beşın_ 
i!'azetelf'ri Yunan ordusunun hoş Iştirak edeceğini bil<lirmifUr. cl bn.skınlar, Sidi-Ba.rranı"nin cenut. 
durmadığını ve parink bir şekiJd,. O batısında ve Bukbuk mevkiinin cenu. 
ba•lndığı seri ileri harehtine devam .en Boduri için yapılacak bunda bulunan El Hilvn ve El Sanya 
ettiMni tebarüz ettinnektedirler. • muhim n.skeri mevkilerile bizzat. Buk-

Yunanlılar şimdi ltalynnlar ta _ merasım buk sahil mevkiını. vaki olmuştur. Bu 
rnfından tahliye edilmekte olan Av- Dün ölümünü teessürle bildirdiği _ baskıniann hemen hepsi aynı zaman_ 
lonya kanıinnnda bulunmnktadır. miz Galatasaraylı futbolcu Boduri da veya pek az fasıla ile birbirint ta -
Diğer cihetten Amavuluk sahilinde şiddeUi bir so~ukalma neticesi vefat kıben ayni şekilde, yani mevkiler sn
ve Ayasaraodaya 1 S millik mesafe- etmiştir. bah erken havadEm bombalnnnıak ve 
de bulunan Panorman limanı düş _ cenaze merasiml bugün yapılacnk_ motörlü ve zırhlı tumenler tarafın _ 
müstür. Müskülata ve havanın fe- tır. dan her tnraftan sarılarak u erlerine 
nalığına rağmen Prcmedi mıntaka _ Şıddetle saldırılmnk suretile, vaki ol. 
sında harekat normal ~ekilde de - Askeri rnektabler voleybol muştur. Yalnız Sidi..Bnrram \C Buk-
vam etmektedir. l iıuk sahil mevkileri, ayni zamanda de. 

Yeni ileri hareketi · maç ar1 nizden şiddetle bombardıman edılc _ 
Yeni Yunan ileri hareketi neti - Askeri mektebler bn.sketbol ikinci- rek ıSkat ed~mişlerdir. 

cesinde sevkülceyşi ehemmiyetleri liğini Kuleli takımı Mnltepeyl yenerek 9, 10, ll Iklnciteşrın ve daha son. 
büyük olan iki sırt znotedilmi!'l v"' kazanmıştır. rakl Sidi-Barrani ile cenubi nıınt.ıka-
dü .. manın mukabil taarnıza geçmek darında ve El S.\nya _ El Hilva ve 
tecıebbü leri kendisine birçok esire Fen erli Melihin itiı·azı Bukbuk miıstahkem merkezlerinde 
malolan Vl"ni bir bozguna sl"beb ol- dd 3 : 4 İt:ılya tümeni ve daha geriler. 
maktan başka bir netice vermemiş- re edildi de Sollum'a do.;ru takibde, daha bır 
tİT. İstanbul istişare heyeti uzun bir iki tümen ki cem'an 4 : 5 İtalyan tü-

Havalann daha bozuk oldıı~u toplantıdan sonra Fenerbahçeli fu~ - ı meni t~.hrib ve imha edilm~tir. Yani 
Pogradetz mıntakMında Yunanlılar bolcu Melihın yapmış oldugu ltırazı şöyle boyle, muharib ve gayrımuha • 
yeni muvnffakiyetler elde ettikle - red ve ceza heyetinın kararını tasdik rib, 100 bin kışilik bir ordunun btiyilk 
rini bildirmektedirler. etmiştir. bir kısım sübay ve erieri e.sır duıım{Zş-

Atina 14 (A.A.) - Cepheden tür. Butün a~ır sill\h \C malzemelerile 
gelen son haberler Yunan kıtaatı - Kız rnektableri voleybo] bir kısım hafif siltıhları lıttinam edil. 
nın yeni ilerlemeler knydctmt-kte • miştir. Müteb:ıkileri de dannad ınJt 
olduklannı bildirme'ktedir. Yunan şaır p yonası olarak kaçmı1tlr. Sidı-B rranı ıle dı-
kıt'alan, cenub bölgf'"'inde büyük İstanbul Kız Mektebleri Voleybol 1;.., ğer merke.zı. erde herhn.ld. e pe rok er-
gayret]er göstercrc:-k ltalvnnlan de- .., k h 

heyeti başkanlığından: zş ve mu immat da Iı1gil lerın elı-
nitf dökmkğj ~nlkış.makt?dır. Muh- 16/12/1940 Pazar .esi günü Eminö ne geçmiştir. Çunkü bu kadar ani ve 
th~.',. mıednt~]-~"liar a ı vazıyet şöyle nü Halkevi Salonunda yapllacnh ına,.- l}iddeUi bir baskın neticesinde ı:u n, 

u asa ı ~ı r: •- 1 k üh' ku 
ı lar: Boğaziçi Lisesi _ Cumhuriyet 11 ma zeme, erza ve m ımmnt t r-

Cenub mıntaknsında · talyanlar 8 • t 14 d - mak ve geriye nakletmek kabil de a.. 
Himara limanının akibetinden f'n - esı saa 7· . . . .. 
d" w b 1 .• .. k Işık lisesi _ Ist. Kız Llsesi saat 14 30 dlr. Onun ıçın Ingiiızler tarar ndn.n 

~"'e etmege aş amış gorunme te - da. · bildirilen ve bildirilerek olan ra am • 
dırlf'r. Alınan bazı haberlere göre larda bir mübalfı~n yoktur 
de ft~h:anlar bu şehirdeki mnıze - Mersinli Ahmedin ilk Şimdi gelelim İngiliz bn.stın taamı_ 
melennı nakle ba~la~ışlardır. Ayni f zunun ehemmiyet ve şumulüne: 
z~manda. l..-uvvetlı. iır m_uknvl"met pro esyoneJ maÇI İtalyanların Libya hududu ger· ı-
gosterml"k maksadıle şehnn ön kı - tılmal • · 
Sımlan d b' h t ·· d t" k Adana (Hususl) - Mersinli Ahmed ne a arı, yani Sollum un istlr _ n a ır a vucu e ge ırme • d dil Liib h d d d · tedirler. profesyonel olduktan sonra Merslnde a e ya u. u un akı Capu 

S ı h b l Y 11 husust müsabnkalar tertibine başlan adlı mü.stahkem ıtalyan mevkin'n de on ge en a er er unan ı rm - t h h · 
H~aranın sekiz kilometre vnkini- mıştır. Bu hatta Merstnli Ahmed Po- zap ı emen mu akkak glbıdır. B n. 
ne vardıldannı bildirmektt>dir. Hi- lonyalı Val~evski ve Habeş Kn.sınıla lardan b~ka. Bardıa Ilmanı zaptolu-

b d b ı P knrşılaşacakt!r nnbilırse ıyı bır Iş yapılmış olur ve da-maranm <'f'nu un n n unnn a - · . 
norm ı· · ı· y 1 ha fazlası şımdi.lı!t b!'klenmez. 
Jara H~m::nanını~. ıb·İ ı, k unnn. ı - K ·ı 1 H" 1 Ancak, İngilızler e'Ter Mısırdaki bU-
te . tm.ravıı gokre • ece vnzıyet eı e. . .t ere mUttefikinden tün kuvvetıcrlni muharebe meydanı 
mın e ış o nca tır. ı . -

Merlc~z mıntrJl<asınd'nki Yunan ayrı nıasınr bildirmiş na _getir~rek It.alynnları SOl" k dar 
kıtaatı Premetinin hall ııimalinrle n- takib ve ımhaya karar ver rl<'r~" raı. 
-çnzi kaznnarok bu hölvf've h .. ki (Baştarafı 1 incl sayfada) yanlann Libya şarkında bulundukln-
oıftn ··h· b" d .. ·ı ·y • • 

1
• m rı tahmin olunan mütebaki 10 • 12 

a mu ım ır ngo sı "1 e!lının ıs - · . · 
.,.ali ile elde f'Hrldf'ri vn:rivf'tt~n isti- «Avrupada bitaraf bir hükumet t~enlenle yeni bir meyd!ln muhare-

<\tc1 illde uçmuşlnrdır. 
ha\'lkıuharebelerimiz cereyan eden 
~~ 8 a tnuharebe.sınde Gloster ti -
ll'. ll düitnan tayyaresi düşürmüş.. 
b~1

11nların Içindeki müretteba -
lltıı~ arının ölü veya yaralı oldu-

Mülakatın önümüzdf'ki haftsı yn· 
oılması muhtemeldir. Çünkü Hit : 
lf'rle von Ribbentrop sirndiden Ber 
linden aynlmışlo.rdır. 

fade etmt"kt,.dirler. Kıtant miit,.mn- merkezinden Arnerikaya gelen ha- besı daha vermelerı lftzımdır. Bu mu. 
.Jiven batı-ııimal ;!ltiknml"tiııdf' ilf'r- beriere göre Hitler e.rkiım harbiye harebe Mısır - Libya hududu üzerin_ 
l,.m,.lctrlirlf'r. Co k arnzi kA7anmnktn reısı Keitel' den bir ta por almıştır. de ?lnbil~eği g~bi bi~nz ~arb:ndrı da 
olan Yunanlılar ciVftr tepf'IE"re kuv- Raporda Hitler için eski müttcfi _ vakı olabilir. Boyle bır karann V!'ri -
Vf'tli hir surette yerll"qmektt'rlirler kinden aynlmnnın sırası geldiği lip verilertıemesl, Mısırdaki In~iliz 
Si'llal mıntnkasında kar fırtnıalnnn~ kaydedilmektedir.» kuvvetlerinin hal, kuvvet ve hn ırlık 

Londra. Mrszr hareklitz rai;nMt, Povradl"tin simnlindl" ve Nevyorktan verilen haberlerde derecelerile bEoraber bir dereceye ka -

b batı-mnalinde muharebeler büviik ilave edildiğine göre Hitler_ Musso- dar Vbya doğusundaki İtn.lyan ordu
üyük bir iaarruzun bir siddetle devam etmektedir. ltal- l.tni mülakaurun y pıhnasını Duçe sunun şu anda içinde bulundu!hı hal -- ---~--------

~ ~ı lltnıştır. 
b l d ·z a· V&nlara takvi,Te kıtaatı ~E"lm,.sine taleb etmiştir. Duçe ftnlyanların ka- ve şartlara ba~lıdır. Bunlan ise ar,ı -

! ~e J\frikadn Sudan hududunda 
'e!'llb.topçu faaliyeti olmuştur. Tay Montevideo ı• (A.A.l - İngiliz 
~,~. ~ bir zırhlı otomobili ve men Enrtreprise kruvnzl:irü bugün Monte-

Bir lngi1iz kruvazörü 
Montevideoda 

aş angzcı eğz ' zgor ra~ml"n bu bölt"ı-de te"ehbü., daima rada, denizde ve havada uğradıklan cak Mısır İnglliz Ol'dtısunan gene! kur
Londra J 4 (A.A.) - Mısrrda Yunanlıinm ellerindedir. ltalv;ı .. Jar hezimeeler dolayısite memleke'tte ma yı. bflir. Bu SE'beble şimdiden fazla 

elde edilen muvaffakiyetler, bütün mühimrnntlannı tnyyare ile naklet- husule gelen ga]eyandan korkmnk- tahmınlerde bulunmak imklinlan yok.. 
mernlekette büyük bir memnuniyet me1ı:tedir1er. tndrr. Hitler ise tahakkümü nltın - tur. 

( o~~e kolunu bombardıman ede- video'ya gelmiştir. Kruvazörün liman
la llı.obm hareketsiz bırakmlf - da 48 saat kadar kalnca~ı zannedil-

"t ~nu ınektedir. 

uyandırmıştrr. Esirler ve ganıüm daki memleketlerde halyan hezi - İtalyanlann 1 roya ordasu imha e-
Bununla beraber bu hareketi hü- Yunan mnthuat n~zart-tinin söz metlerinin brraktı.ğı akislerden do - c:'!ilirse ne olur?! O vakit pek !(Ok şey. 

yük bir taarruzun başlangıcı addet- söylerneğe mezun hir memunınun layı cndişededir. ler, hem de pek bUyük .şeyler olur ki, 

~~ab n gecesi dü.~an tayynre _ ============= 
l'a0 U'dıı. Crotone Uzerine bir içinde idiler. Bunların ekserisi Yu -

~~~ ~lardır. Atılan bombalar nani.standaki hadiselerden knt'iyen 
)altın n u~ratmış ve iki bara- haberdnr değillerdi. 

rnek dob-u olamaz. ifadesme göre. tebli"lerdf'! zikredi - Daily Express diyor ki: bunların sonunda Italvnnın harbden 
Su bulunınıyan bu mıntakada bir f,.n muharebeler esnasında nlır:ımı"' ccMus.solininin sendelemesine se ~ -ç-:ıknı_as_ı_b_il_e_va_r_d_ır_. __ H_._E. __ E_rki_ir_e_t 

!§tır. İki hafı! yaralı var -

e ~lltnaraıı tebliğde bildlrildi~i 
~e l'go isn:ıin<leki denizaltmuz ı 
~ ~elde AUantı'kte Seguenay 

• S ltt ll>ido muhribini tarpille _ 
~ıı1 nunuevvelde de himaye nl
~~n bir düşman kafilesine hü.. 

~ ~~ 12 bin tonluk bir vapuru 
~ t Vapur tersine döndük. 

aıo _. -atnııştır . 
..._ler hayret içinde 

ani taarruzlan 
bir 

çok ~sirlerin ve Ingiliz kıt'alnnnın olau ltalyan t-sirlerinin mikdan 200 beb olan darbelere aid haberl~rin f 
İnşesi mesf'll'si bazı ırülçüklerin çık- .. übav ve 7000 ere bnliğ olmnl:t - her tarafa yayıldığından emin Clla - ~p nya Taneada beynet-
masına se bl" b olmuştur. dır. Son giinlerde n lınan esirler bu bilirsiniz.» ·ı 1 •d k 

İtalyan yaralılan Bundan başka ihtiyat kuvvetleri m~dara dahil df'i!lldir. ml 6 1 areyi afdırl'l 
bulunan Crazia ni' nin bir mukabil ltalvanlann 98 7 ölü Vf' 191 O yn- Londra l 4 (AA.) - Hitler ile 

Kahlre Hı (A.A.) - Cepheden İtal- rnlı olarak ı·ı·ın etmi .. oldukinn zn- Mussolini arasında ani olarak yapı- (Ba.ştaratı ı inci sayfada) taarruza geçmesi ihtimalini de gözö- -. 
yan yaralılarını tnşıyan ak tren dün nünde bulundurmak lazımdır. viat hakkında sorulan suale bu zat lacak olan mültiknt hakkında tef - polisi iknme edilrn!ştır. İdaredeki fs _ 
gece Kahireye gelmiştir. Sarki Afrikada halyaniann düş- o;u cf'vnbı vermi.,tir. sirlerde bulunan Daily Mail gnze - panyol mümessili Ameieva azledılcrek 
Ekser~i ağır olan bu yaralıların man unsurlarm gittikçe artan faa _ Eğer bu rakamlar doğru olsnydı tesi diyor ki: yerine Grezori isminde blr asker tn _ 

hastanelere götürilimesine yardım et- liyetine karşı koymak mecburiyetin- İtalynn)ann bırakmış oldukları mal- FaŞzmin tamamile mahvolma - Yin edilmiştir. 
mek üzere hastab:ıkıcılan ve gönül- de kaldıklarınn dair emin bir mem- zeme mikdannn nisbetle fevkalade sına muni olmak kin Almaniann İngilterenin protestoso 
lüler istasyonda bekliyordu. Ayni tren badan alınan haber, Londmda aHi- küçük olurdu. Bu malzeme meya - halyaya girmesi iyi bir şey olur. Fa- Londro 14 (A.A.) - Reuter ajan -
de balunan bir miktar İngillz yara - ka ile karşılanmıştır. nında 120 top, 55 tank dafi topu, kat ltalynn milletimn gittikçe artan sının diplomatik muhabirinin L'Jndra • 
lısı <In hn.stnnelere kaldırllmı.ştır. Bü- ltalvanlara karşı hareketi Kle.re binl~ree otomatik silah, 250 kam - hiddeti karşısında bu kadar nevmi- salAhiyettn~ mahfeUerinden ö~rendl_ 
tün yaralllann trllratJe nakli için icab eden General Oconnorun nişanları von, iki tnnk, 15 bin motosiklf't ve ıdane verilen karann neticelerini ğine göre, Ingilterenin Tnnca başkon.. 
eden tedbirler alınm}ftL Öyle ki tre- arasında ce~aretinden dolayı ken ·- bisiklet, birçok yük ve araba hay - keşfetmek kimaeye ola - solosu Gascoigne, Tnnca beynelmilel 

birta9 dakika eliüne verilmit 9lto,. ~l~Ull:ı.-.._.mııu:~!n~o!k"t~dbüvi'lr nuııtn~•rı 
-.untn devarnını temin ed .. 



8 Sayfa 

Sineıua 
(BafJt4rafı 5 ınci sayfada) ~l.ştlrilmiş (Düşmüş kız) adını nlmış-

F Imin sarfiyatı bu yüzden umul. tır. 
mıyacak, tnsavvur edilmiyecek dere- 2- - MayıS nyı zarfmda Marc Alle
C'ede artmaktadır. Fakat bu sayede gret'in Pariste başlamış oldu~ (Yedi 
« n güzel kısım meydana çıkmakta- gün resmi geçidi) filmi Nis de ikmal 
dır. edUrnek üzeredir. Bu filmde rol almış 

Fı.lm sarfiyatını muclb olan sebeb- olan san'atka.t'lar ı}unlardır: Rnimu, 
lerden biri de muhaverelerdir. Her - Andrea Dehmont, Maupy, Milly Mat. 
hangi bir fllmde bir snhneyi tetkik his. 
edinız, blr buçuk dakika sünnü~ i:e 3 - Meşhur sahne vıtzıı Abel Oan. 
bunun için 50 metre cresim'D fami, ce, (Ama. venüs) adında büyük bir 
60 metre de cses• filmi sarfedilmiştir. film ç~vinniye ba~lamıştır. Vıvinne 
en ufak bir alr:ısaklık bu sahnenin tek. Romance, George Flament, Robert 
rarını mucib olmatadır ki bunu yüz. Le Viganl bu filmde rol almışlardır. 
lerce- defa darbeylemek icab eder. 4 - < talyan basır şapkası) filmi 

.ses» film sarfiyatını iyiden iyiye de Marsilyada çevrilmek üzeredir. 
arttırmıştır. Başlıca san"ntkft.rlnr: Fernandel Ue 

Flm çevlrillrken. herke.cı dikkat J'üslin oaeldir. 
kesılırken, operatörün, ses mUhendi- 5 - (Harbiyeliler) filmini çevirmiş 
sinin sinirleri tam manasüe gerilmiş olan Paulln bu ay bitecek o1an bir 
iken hazırundan birinin en ufak bir film hazırlamaktadır. 
oksürü~ü. bir yerde vukua gelen en Fransız slnemacılı~ının ç.alışmıya 
küçi.ık bir gıcırtı filmin o sahnesini başlaması her tarafta al~ka uyandır-
berb::ıd eder... m~tır. 

Bu chltdise• dahilde c:evrilen film 
Içindir. 

Hı:ıric1 manzaralarda bu müşkliliıt 
yüzlerce, binlerce defa artmaktadır. 
Bunları bertaraf eylemek için büyük 
gavre•ıer sarfeylemek icab etmekte
dir. Son seneler içinde, Amerikada bu 
yüzden para. kazananlar da orta_ya 
çıknt~ tır. Bir mahnlde film çevrıı. 
nıekte o1du~unu seien bir t.akım 
&:ıhı.'>lnr kastt'n gürültü çıkannnk _ 
tadırl..ır. Bunlan ancak para mukııbi. 
tınde hertaraf etmek mümkün ol • 
maktadır. Bu •hakkı süküt• bazı ke
re eok pahalıya mnlolmaktadır. 
Fılm sarfiyatını ayrıca arttıran bir 

de mil?:ikli, şa.rkılı filmlerdir. Büyük 
mfiz k filmleri için nvnca bir <Mii"Tik 
fonu l kullanılmaktadır. Bu film -
lerde operatörler durmadan bir 
tevlye çevirmeleri icab ediyor. Bu hem 
'' · güçtür, hem masrafı mucib ol -
m kt.ıı.dır. 

Almanlar flm çevirmek 
Uz9re F ransada faaliyete 

geçti.ler 
Fransa ma~lQb olalıdanberi Fran

sız sinemacıltkı hakkında derin tet • 
kikierde bulunmuş olan Alman sıne. 
macıları. Fransız sinemacı1ı~ üe teş. 
riki mesaide bulunmıya karar vermiş
ler ve tatbikata geçmlşlerdir. 

Bu cümleden olarak cİnterconti _ 
nent.al filmıı adında bUyük bir film 
kumpanyası tesis eylemiŞlerdir. Bu 
yeni film kumpanyası, büyük şöhrete 
malik 'bulunan beş Frnnsız sahne 
vazımı angaje eylemlştir. 

Bu Fransız ı.;nhne vazılan şunlar -
dır: 

1 - Jean Oabin lle Michele Mor -
gan'a <Son buse) filmini çevirtmiş 

olan Mareel Carn~. yenı kumpanya 
he ... abına olarak (Köy mektebi) adın
da büyük bir film çevirecektir. 

SON POSTA 

1 

t ı·. 

Ura 

ı 1000 ... 
1 1000 .... 
a 'l~ -
' 600 -• 150 -
ll 100 - HOO.-

IQ 150 - 6000.-

100 JG - 1000.-

Türkiye Iş Bankasına para ye&
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiııi.d 

de denemiş olursunuz. 
lKCfideler: ' Şubat, 2 Ma - ıı KwnDarLil '' . ı.wnbuuıJ 
•rı.s ı Atuat.oıl. 1 Woc:ıloef - ~ en u e.ua u • 

' ı.&nWetUlC1e ~~wt l .al 0\.Uı.LD&WU 11.14{ -.Jit 
1\D Q&.IW NıW 4111. 

Ş ntörJO, dansöılü, dan.c;örlu, orkes 
tralı filmler Için de mfuıküliıt ve hu. 
sus le- film snrliyntı çak artmaktadır. 

2 - Christian Jacques, büyük şöh. 
rete malik bulunan bu sahne vı!.zn -----------------------------

SA A T Ll Sahne vazılarının 

usulleri 
F'ılm sarfiyatıarım mucib olan sc. 

beblerden biri de her bir sahne vazıı. 
nin kendine mahsus usullerldir. 

1 musikişınns Berllctz'!un hayatil na ald 
bir film çevirecektir. 

S - Leo Joannon, bu sahne vaz•ı 

Alerte en mediterrant~e adında ·bU
yük bir film çevirmiş ıdi. 

4 -Maurice Tourneur. 
5 - Oeorges Lncombe 
Tanınm~ ve şöhret kazanmış nlan 

bu beş sahne vttzıı Kfmunusaniden 
it.'baren Pariste film çevirmiye başlı. 

yacaklardır. 

MAARiF DUVAR TAKVi MLERi 
Ç 1 K T 1 

FAKAT t t Aldanmamak 1çm MAARIF TAKVIMI 
ismin e dikkat etmelidir. 

Her vakit daha güzel, film yapmnk 
kaygusile hareket eden sahne vazılan 
muvaffak olnbilmek için bilhnss:ı film 
den tasarrufu hiç düşünmemektedir
ler Mukadderatlannı sahne vazıla -
rının ellerine tevdi eden fılm kum -
p:ıny:ıları müdürleri de bu hale biL 
mecburiye göz yummaktadırlar ... 

En çalışkan sinema yı ldızı 

' 
DIKKAT!! MAARIF TAKVI~1 l MAARIF TAKVIMI 

l\lerkczi: istanbul 1\laarif kit:ıpbanest. 

Sahne vazılnrından bazılarının ça. 
Iışma tarzları hakkında kısa malu. 
mat verecdiz: 

Fr tz Lo.ug, bUyük bir film çevirdi
ği vakit bir sahncyi tam 50 defa tek
rarla t1rmaktadır. 

John Ford, film çevirmekte oldu~n 
sırada prodüktör ona çok ehemmi
yetsiz bir ihtarda bulunursa derhal 
!ilmll'rin hepsini pnrçalar. Bittabi 
sonradan bu sahneleri tekrar çevirmi. 
ye başlar. 

Gregory La Cava, büyük bir film 
içın bir kabare sahnesi çevirdi~i sıra. 
d . an'atkArları o derece yormuş ki 
bunlar adeta birer sairı1filmenam 

olarak rol yapmışlardır, fakat !ilmin 
bu sahnesi bUyük bir muvaffakiyet 
kazanmıştır 

George Cekor, çok titizdir, Romeo 
ve Jülyet filminin yalnız balkon s:ıh. 
ne.~ ıçin 3.000 metre 'film çevirmıştı. 

W s. Van Dyke, bu san'atkar sah
ne vazılannın içinde en süratli iş gö. 
ren adamdır. D~er sahne vazıları _ 
nın kL.tm fılmler yaptıkları müddet 
içinde bfiyuk filmler vücude getir _ 
ınektedir. O.Tu~ul 

Fransız sinemacı ~ ığı 
çahşmıya b"şhyor 

Nıhayet Fransız sinemacılığında 
!ıı alıyet göze çarpmıya ba~lanııştll'. 

Nıce ve MarsUya stUdyolarında çev. 
rUnıektc olnn, çevramesine başlanan 
ve ıkmal edilen filmler şunlardır: 

<ıThe \Vomem filmindeki, Mary 
Junior Tolü i1e pek büyük takdiriere 
mazhar olmuş bulunan giizel yıldız 
Virginia Weidler bucün Holivudun 
en çalışkan yıldızlarından biridir. 

Genç san'atkar ~lickey Rno-
n~y ile btrlikte çevirmiş olduğu 
ıı Young Tom Edison n fi lmini bu 
sene seyretmemiz. belki de mümkün 
olabilecektir. 

Bu güzel yıldız nBad l ittle An -
gel>ı adında bir film çevirmio:tir. Bu 
filmdeki partonerleri şu san'"tkfn -
!ardır: Gene Raymond, Guy Kibbel, 
Jan Hunter. 

Bu filmden başka (fGold Rush 
Maisieıı adında bir film çevirmiştir. 
Partoneri Ann Sothemdir. 

Ayrıca cıThe Philnddphia Storyı) 
filminde has Tolü yapacaktır. ı 

Virginia Weidl~r bu son fi lmdeki 
1 roli.inün tam mıtasıdır. Brondway 

tiyatrosunda bu rolü tam bir sene ı 
oynamı•tır. 

M. C. M. fi lm kumpanyası nam 
ve hesabına c;evrilecek olan bu film 
de ,.rkek baş rolü James Stewarta 
venlece~tir. 

Görülüyor ki, Virginia Weid ler 
hakikatt·n Holivudun en çalPıan si
nl"ma yıldızıdır. 

ı - Meşhur san'atkfu' Mareel Pa~
no!'un (Kapıe~nın kızı) adındaki ese
ri ıkmal edilmi.ştir. Bu filmın Ismi de-

T • 
1 FU 

Barsak kurtlarından (Abdest bl) .ın) dedığlıniz şeritlerin devasıdır. 14 
yıışından üstün olanlar xullanırl .. r tirnal tarzı kutularm içinde yazılı
dır. Her eczanede bulun)lr. Sıhat Vekilietinin müsaade.ı;lnt haizdır. 

Fiatı 75 karaştar. 
R E Ç E T E l L E S A T 1 L I R. 

İstanbul Defterdarlığından : 
B~ıktaş kaymakamlık binasının 3448 lira 9 kuruş kel}ifh harici sıva • 

tnmıratı 16/12/1940 Pazartesi günü saat 14 de Mllli EmlAk MOdUrlü~n
de toplanacak olan komisyonda. açık eksiitme ile ihale edilecektir. Eksilt _ 
meye iştirAk lçln 259 llralık muvakkat temınat Ue bu işe benzer en az 3 bin 
lıralık i~ yaptı~ına dair eksutme gününden 8 gün evvel alınmış chliyet ve 
940 yılına aıd Tıcaret Odası vesikası ibraz edilmesi lAzımdır. (11359) 

Gayrimenkul Satış 
Emniyet Sandıği 

ilanı 
M üdüriU-Istanbul 

ğünden: 
Nevberin 8730 Hesab Nı:ı.sne Sandığınuzdan aldı~ı meblflğa 

kar41 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedı~ınden hak
kında yapılan takıb üzerine 3202 r.umara.ll kanunun 46 ncı maddesinin 
matufu 40 ncı maddesine göre satılması icab eden Ortaköyde Palanka 
ıwka~ında eski 13 yeni 23 No.lu bahçeli kflgir apartımanın tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek ıstiyen (1250l lira pey akçesı verecekt.ir. Milll banka_ 

ıarımızdan birınin teminat ıııekıubu da kabul olunur. Bıriltm~ biitün ver
gilerle belediye resimleri ve vakıf ic:ı.resi ve taviz bedeli ve tel!O.lıye rüsu
mu borçluyn alddır. Arttırma şartnamesi 16 12/ 940 tarıhınden ILt'baren 
tetkik etmek ıırteyenlere dandık Hukuk ~leri serviSınde açık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı ves·dt Uızumlu maıcımat ta şartnarnede ve to.kib 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
sa.tılığa çıkarılan gayrımenkul hakkında her şeyi o~renmış ad ve teıi\k. 
ki olunur. Birinci arttırnın 10/3/941 tarıhine müsadif Pazartesi Caf,aloğ. 
lunda kft.ln sandı~ımızda saat ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak -
kat ihale yapılabilmesi için tekli! edUecek bedelın tercıhan alınması icab 
eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık aıaca~ını tamamen geçmi~ oı. 
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhudü baki kalmak ~artile 
25/ 3/ 941 tarihınc müsadif Salı ~ünü aynı mahalde ve ayni saatte 
son arttırınası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttımnın 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicJlerıle sabit olmıyan alakadarlar 
ve ırtıfak hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususıle faiz ve masarife 
dair iddialarını 11!\n tarihınden itibaren yirmı gün iç-nde evrakı nıüsbi
telerile beraber dairemıze bıldirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bU
dirmemiş olanlarla hakları tapu sıcıllerile sabit. olmıyanlar satı' bedeli
nin paylaşınasından hario kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyen
ıerin 40/1347 dosya No.sile Sandıı:tınıız hukuk lşlerl servisıne nıüracnat et-

melerı lüzumu il!\n olunur .. 
.... """ 

D İ K KAT 
Emniyet Sandı~ı. Sandıktan alınan gayrımenkulu ipotek göstermek iste

yenlere muhanımınlerimlzin ltcymu~ oldu~u ltıymetln 'l"o 40 nı tecaviiz et
memek fizere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 
göstermektedtr. (11824) 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

ı - idaremizde münhal maaşh ve ücretli memurlyetlere orta 
mezunlan müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklı! edece~i yerde me-
muriyet kabul etmelerı §arttır. 

3 - MUsabakada muvaffak olanlara 36S6 sayılı knnun hükmüne göre 
d5• lira asli maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

• - isteklilerın 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 
şartları haiz olmaları ve devlet memuriyetlne ilk defa glreceklerin 
otuz yaljını geçmemiŞ olmalan lazımdır. 

6 - MiJsabalaıya girmek istlyenlerin 20.12.940 güuü a~amına kadar 
d aekçe ve evrakı mUsbıtelerUe birlikte imtihanların icra olunaca

müracaat etmelidir. 

AZ EMEK 
nif!s bir_, 

yemeıı 

Bir komprime hayat karşılığıd~t; 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalori, gıda, J~ı.d~t· 

nefaııet bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haı:ı.ıi 
Mercimek, bezelye, buğdl.ly vesıür çorbalık komprimeleriıflı 

çAPA ARKlrd· USTAHzARATı 
M. NURl ÇAPA Kurulut tari~ 
Gümrük Muhafaza Genel ~· lstanb ,, 

Leva zım Arnirliği Satınalma Komisyonurıd~ 
27f:I.KAnun/940 Cuma ı;Unti saat 15 de açık eksiitme Ue rnUte~eJI 

namü hesabına 3250 giyim beygir nalı alınacaktır. Muhamn1en ~ 
2600 ve ilk ternınatı 195 liradır. Evs:ı.file şartname ve nUmunesi 

11 
J).., . tb~ 

komisyonda görUlebUir. Isteklilerın gün ve .saatinde teminat rnıı ,el' 
rUe Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifat bamndaki komiSyoıııı 
meleri. (11696) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şubt. ve ajaruı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 6' 

bl"rıJI 
Zir'lat Bankasında kumbaralı ve ihbarsı.a tasarruf hesa •• r ' . ae , .. 

enaz 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur a 
daki pltına göre 1kramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 

Lira h k 

" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3.200 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

40 
100 
120 
160 n · 20 ., 
Dlkkat~ ·~e.ııablanndnki p:ıralar bir sene içinde 50 ı.rada:,. 

düşmıyenllU'e l~amtJe çıktıılı takdirde 'l"o 20 fazlasılc vcrileceı 
4eta. 1 Eylul, 1 BLrınciklinun, 1 Mart YI ı. 


