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Moskova ve 
Madridin Berlin 

ve Londraya 
karşı siyasetleri 

Blr Frans1z gazetesine 
göre umumi vaziyat 

Clermont Ferrand 15 (A.A.l - Ha
vas: 

Almanya ile SO\'Yetler BirtiAi tarn
tından bazı arazinin iŞgal ve ahakın. 
dan sonra Berllnle Londranın takib 
ett~i siyaset ya Sovyetler Birl~l 'e
ya İspanya hükflmetlerl nezdinde bir 
istinad noktası bu1ma~a inhisar et -
mektedlr. 

Mısır - T rablus hududunda bir halyan ka rarglhı 

Bu noktayı tebarUz ettiren La Croix 
gazetesi Moskovanın İnglltere teklif. 
lerine karşı çekingen davranmaktn 
devam etmekle llleraber ingiltere ne 
iyi geçinmek istedl~inl ynzmaktndır. 

Gazete yazısına şöyle devam etmek. 
tedir: Trablusgarb 

topraklarında 
şiddetli bir 
harb oluyor 
. 
lngi1iz k1t'alar1 
hududu geçtiler 

Napoliye 3 hava akını 
Yapıldı, bir harb 

~~rnisi hasara uğradı 

• Londra. 15 (;:;:;-_ İst hbaraı ne-
''e' İtı,.llin tebl ~i: 

~ ilıı kuvvetleri düşmanı MlS'.r 
• • 'le! unun ötesıne sUrerek İtalyan 
~<ra'tlarına glrmişlerdı.r. 

Libya hududunda 
\ 

4
1\11hire 1 5 {A.A.) - Royter 

t :~sının husuııi muhabiri bıldiri -

Asl<erl vaziyat 
• 

Trablus hududunda 
büyük muharebenin 
muhtemel neticeleri 

Yazan : H. Err.ir Erkilet 
..,.. ıs1r _ Libya hududundan 
ı&f& akseden haberler ingiliz 
Mısır ordusunun bir hafta evvel 
SidLBarrnni'de yapt~ı muvaffaki
yetli baskının kat"i ve büyük ne -
tieeJere doğru inklşaf etmiş oldu. 
~unu göstermektedir. 
Mısır İngiliz ordusu i:taıyanla -

nn Sldi-Barrani bölgesin\iekt ön 
ordusunn Bukbuk'ta çok anı ve 
§iddetli darbeler indirdikten s'>n. . 
rn bozulan dti.<pnanı Mısır budu -
dunn ve ote ıne kadar ta"kib et -
mis, İtalyanları Mısır toprakla -
rından çıkannış ve bu sureti" Mı
Slr - Trnblusgarb hudud bölge in
de Kapuzzo'dan Bardlya 1 manı -
na kadarki sahad:ı, Grnziani or
dusunun büyük kısmile yenı ve 
büyük b:r mticadeleye başlamış _ 

'-
(Devamı 7 nci sayfada) 

Faşistler 

İtalyada orta 
sınıfa l<arşı ateş 

püskürüyorlar 

İkilik 
başgösterdi 

"Orta s1111f tere~dudsuz 
ve merhametsizce 

imha edilecek , 

Kremlln, Alınanya ile akdedilen A
~ustos 1039 tarihli anlaşmanın teVS"ı
ine yıın~amakla beraber iki mem. 
le ket arasında iktısndl münasebetıe • 
r:n ıyi şekilde devamını arzu etmek. 
tedir. 
İspanyaya gelince. bazı mahfeller 

bu memleketin Londra ile yaptı#: an. 
hışmayı İngiltere içın bir muvnffnki _ 
yet saymakta ve Mndrid siv:ısı mah • 
tellerınde dikkate deller bir ıstihale 
vukua gelmektc oldu~una bir işaret 
telô.kki etmektedir Fakat bu halin 
Madrıdın müstakbel karsriarı Uze _ 
rinde şu veya bu i.stlkamette müesslr 
olamıvacağı İngilterede kabul edil _ 
mekttdır. 

(Devamı 4 üncü sayfad:ı) 

MİHVERİN 
VAZİYETİ 
Japonyada ilk 

bedbinlik alameti 

Lotıdra 15 (A.A.l - it. h·an gPnc -
rali MnleLttnln yaverı taratmdan cl.l 
,ustadane b;r eser. olarak k bul edi
len İngiliz askeri harckô.t.ınıa te r -
leri İlalynn efkün umumiycsmde mu. 
birn izler bırakmıı.ktn. ve tnenllck t 
inhUft.lini yakınlaştırır gıbi gö.:Mrmek-1 
tedir. Faşist partisile ordu nrnsınd!ll 1 ngiliz muvallakiyetlcrinin 
ve bizzat ordunun kendi içindeki fı- Japonya Ispanya ve Sovyet 
kir ihtllaflnrı gittikçe artmaktadır. R i d k" l • usya a a ıs erı 

(Devamı 7 nCi sayfada) 

Idare i1leri telefonu : 20203 Fiatı S kanı• 

• 

Milli Şefin Ankara 
civarındaki seyahati 

M;Ili Şef İsmet lnönünün Cuma günü Ankara civarın
da bir tetkik seyahatin'e çıktıklarını yazmıttık. Yukarıdaki 
resimde Milli Şef seyahnte çıkarlarken Ankara istasyo

. nunda kendilerini te§yi edenler arasında görülmektedir. 

Simav laştı, bazı 
gerleri ve bir kögü 

sular istila etti 
Torbalı, Tire ve Bayındır kazaları arazilerinin 

de bir kısmı sular albnda kaldı 

Bursa 15 (A.A.) - Son r,ünlerde Yil-ı bazı evler tahlıye cd"lınlşt r. İıı. anca 
~n yağmurlardan Mustafakemalpaşa zayiat yoktur. 
kasabasındım geçen sımnv çayı nel Hanıre dere ı de Çeltık er k )ün
Karacabey ovasından akan Hanife - deki Haydar geçıdınde-n b r ce lik aç.. 
deresi gene birer gedik açarak bazı mış old~ndan Durumbey koyunu 
yerleri istU5. etme~e başlamıştır. ı sular istilA eylemiştir. "--. (Devıımı '1 nci :ıyfııd:ı) 

Elen er yeniden 
top· ar, silahlar 
iğtinam ettiler 

ir berberin camla ını 
kıran sarh ş kadın 

Valimiz yanında jandarma nlny ku 
Londra 15 (A.A.) - Mıh'lerin vaz!. mnndanı oldu~u halde suların i.stiU\ _ Fındık büyüklüğünde dolu 

ye.ti muhtelif memleketler InJişnhid - sına u~rıyan snhada tet~lklerde bu- İzmir 15 (A.A.) - Son fırtı!l!l n 
leri na.zarında ciddi surette sarsılmış lunmakta ve icab eden tedbı:rleri al_ yn(;murlıır yüzünden Torb:ılı, Tıre ve 
bulunm:ıktndır. Çünkü İnglliz muvaf- maktadır. Bayındır knznlnrı arazilerinın bir kıs
faklyetıcri, yalnız askeri bir kıymet Simav çayının seviyesi bir nıet.re 20 mı sular altında kalmıştır. 
ifade etmekle knlmamaktıı., ayni za- santim yükselmiştir. Kasaba içindekil Tireden alınan bir habere g re ka. 
manda psikoloJik bir tesir de hft.SJl gediklerden birini nşnn sular blr ma. zaya yağmurla beraber fındık büyük-
etmektedir. halleyi istilA. etmeğe başladı~ından lü~ünde dolu da duşmüştür. 

Asahi adındaki Japon gazetesi 12 

A,.t tina ajansına göre Sabıkah Hidayet hakimin sualine: "Ben ~~n~~::~~=:hli nüshasında şun-
talyan matbualının seyyar günahkarım, cevabını verdi Almanyanın gayelerine varması 1-

çln uzun btr yol katetmesi lfi.zımdır. 
iındad işaretleri Sarhoııluktan bir sürü eabıkası kafayı tuttuktan sonra, sokağa çık- Ne denizaltı, ne de havo. muharebe -

.\ _ bulunan ve bir türlü islahı hal et - mıştır. Sarhoş kadın, bir aralık Ak- leri BUyük Britanyaya nihat darbe-
~tina ıs CA.A.) _ Yunan ordulan miyen Hidayet Güngörmez isminde saraydan geçerken büsbütün ken - Yi indırmeğe kft.fidir. SOn ve kat'l dnr
~llı lUnıandanlıgı tarafından 14 Bi _ bir kadın, dün yeni bir va k' ada n dini kaybederek, İsmail adında bir be ancnk küUe hallnde bir ts tur. ha
ııı_ti\:tnun akşamı neşredilen 49 nu- dolayı, gene adliyeye verilmi§tir. berberin camiarına bir yumruk at- re.ketlle temin olunabilir. Böyle bir 
.;:ıı tebli~: J-!i~ayet bu. d~fa d.a. ~er zamanki mıf ve camları indirmiştir. hareket hakkında ise Hitler müte -

)~~_ ltruz hareketlerimiz muvaffaki- gıbı boyalı ıspırto ıçmış, ad amukıllı (Devamı 4 üncü sayfada.) reddid bulunmaktadır.» 
lt~~ devam etmektedir. Milhtm tepe- Bu mütalea dikkate de~er bir ma-
~tltgaı edilmiş ve ibirçok esir alın _ p d • b • • hiyettedir. Çünkü Japonyanın fiçler 
~tall', 60 tan fazla otomatik silt\h, ~· ya sa a 1 m Al 1 r Paktura iltihakındanberi iZhar edilen 
~r n tapları vesaire i~tinam edilmiŞ. ilk bedbinlik alft.metidir. 

Ke~lilt İspanyol gazeteleri de mü-

t~lna 15 (A.A.) _ Atina ajallSJ bil. k t 1 1 t d tale:llarını İngiliz muzafteriyctlerinin 
;or: o n ro a 1 n a ~e:ı:~ed~:ı:~ bir ton üzerinden serdet.. 
~~nan efklU'ı umumiyesi İtalyan 
t~ b tıatının lmdad lfareUeri verme- CDevaDU 7 nci &a:Jfada) 

ııtladıtını büyük bir memnuni - b u 1 u n d u r u 1 a ca k -......_ (Devanu 7 nci sayfada) 

.\llıerikadan yüzlerce Fiat Mürakabe Komisyonu bugün 
~\tc • 1 ·ı ö~eden sonra Mıntaka Ticaret Mü -
t 1 tayyaresi ngı - dürlü~ünde mühım bir toplantı ya -

~ t teye gönderiliyor pacaktır. Bu toplantıda Ticaret ve-
ı:\'Yort 15 (A.A.l _ Reuter: ktıletinln ihtikfu'la mücadele işi etra-ı 

a;lli ~-\"ork Herald Tribune gazete _ fıncla gönderd~i yenı milhim direk • 
t:ııN,_tılstihbarına göre Butralodakl tiflerin _tatbikatı. ve alınacak tedblr -
~1'~ \'e Wlrght fabrlkalarınd:l Bir- ler göruşfilecekti.l'. 
~b .\nıerika devleUeri hava ordusu Toplantıda kurulmakta olan ye 
~~ ta.~' Yapılmakta olan bütün av. kontrol teşkilfttmın ne şeklide faaliyet 
~~· Cu a~eleri imnlfi.tı durdurulnnı-1 - göstereceği de mevzuubahs olacaktır. 
~i\a ltıss ve Wirght grupuna aid 7 Yeni teşkilt\t bilhassa ~abıta il: çek 
~e t~ın bUtün i.stihsnlAtı i:ncnte - sıkı bir iŞ birlil;i yapıırak muhtekir -
~ ~ tn~d~rUecektir. MezkClr firma - lerle çok geniş bir şekilde mücadele e
~~ ttıuıı:!;:rleri, bu halin şimdiye ka- decek ve piyasayı daimi bir kontrol 

bıııı"~- bir miktarda Imal edilen altında bulunduracaktır. Bu suretle 
~bu -n &onrn da imal edilecek O
IIL..'·çok modern Amerikan avcı tay Fiat Milrakaba Komisyonu tarafından 

lllden yüzlercesinin ingiltereye verilen kararların tamamen tatbiki 
bulunacaltı güne kadar temin edilecektir. Yeni te§kllft.tın çtı._ 

....... ._..Jlf~Yaı!/..1!~mıuılıupıHı~rJi:'!!U~ ib · 
ını temin ed 

La vali n çekilmesi 
Amerikada 

iyi karş1land1 
Viehy 15 (A.A.) - Havaa ajaNl 

bildiriyor: 
Mareşal Petnin dün radyocia Lava

lin hariciye nezaretinde Flandin ile 
de~iştirfldi~inl ve kendisine halef o • 
larak Lnvali gösteren kanunu esas1 
madde.sinln iptal edildiı;inl bildirir • 
ken: 

eBu knran, yilksek dahili siyaset 
sebebleri dotayısile ittihaz ettim• de. 
miŞtir. 

(DeraDU 3 

Kahraman askerlerimiz 
için 300 bin parça 

kışlık hediye hazırlandı 

Askerlerimize hediye ler hazırlanırken 
Şehrlmizde, hududlarımızı bekliyen teslim olunmuş ve peyderpey :ıskeıt 

kahraman askerlerimize kış hediyesi kıt'niara gönderiln1ijtir. 
hazırlanması hususundaki çalışmala. Kız ve erkek bütiln okuBarda ta. 
ra faaliyetle devam olunma'ktndır. lebeler gerek aralannda para toplı. 
Şlmdiye kadar gerek Hı:Ukevlerin _ yarak hediye almak. gerekse bu hecti.. 

de, gerekse diğer müessese ve okul- yeleri bizzat hazırınmak surelıle u o4J 
larda askerlerimiz için hazırlanan he. kerlerlmize kı.ş hedlyesi gönderml'kı.ll 



2 Sayfa 

Hergün 
italyan cepheleri 

Yazan: Mllhiıtln &&rr• 

-& oma, bir vakittenberi cep -
~ hderden fena haberler alı

yor: Arn·avudlukta henüz İtalyan 
orduııu kendisine sağlam bir müda
faa hattı tesis etmi~ deiildir; Yu -
nanltiann yaptıkları mütemadi gay
retler neticesinde İtalyan ordusu, 
ciddi zııyiat vererek eriyor. Şimali 
Afrikada ise, Ingiliz ordusunun yap
tığı kuvvetli bir hamle, İtalyan kuv
Yetlerinin ani bir ;>eri~anlığına se -
beb olmu~ görüniiyor. Bununla be -
raber, uzun senelerin hnzırlıklanna 
tıahib olan İtalya, 'u dakikada •ken 
di harbiniıı kaybetmiş sayılabilir 
mP Bu suale henüz «evetıı le ce • 
vab veremeyiz. Belki. son bir ham
]e ile tutunmağa muvaffak olabilir. 
Şu kadar ki, hlllen ~ördüğümüz 
ıeylerin verdiği intıba, halyan mil
]t"tinm bugünkü rejimle mutabık 
olmadı~ını, hiç değilse, onun harici 
aiyast'tini tutmadığını gösterir. 

Eğer bn:'le değilııe, hadist-lerden 
fU netic .. yi çıkarınağa mecburuz ki, 
ya İtalyan milleti hnrbi hiç sevmi -
,yor, vahud da fa izm erkanı harbi
ye'li, ltnlyavı bu kadar büyük bir 
dunva hadiresi içinde, kendi kudret 
lerile miitenasib bir sivasete götür -
m .. !'lni bilememiştir. Hangi taraftan 
bakılırsa bablııın, bugünkü vaziyet, 
halen fena ve yakın znmanlar için 
t! dnha fena görünt"n bir takım 

adiselerin ön alametlerile doludur. 

* 
Harb cephelerinde İtalyanın çok 

zayıf bir aııkt"ri vaziv~t ııahibi bu -
unduğunu gösteren -bugünkü hadi
elerin inkisaf tar7ı, bunların ilk ya
Kın neticeleri olmak üzere, bizi a -
,ai:"'daki miilahazalnra sevkeder: 

Arnavudluk. cephı-si erime hare
telinde devam ettiği ve halyanın 
vlonyayı kaybetmesine sebeb ol -

~uğu takdirde ftalynnın bir cenahı 
amamen açılmış ve bu memleket 
çin gayet mühim olan Adriyatik 

eııelesi bütün ehemmivt"ti ile mey
Jana çıkmış olacaktır. B~. sevkul -
~n bakımından, bütü:ı ltaıyanın 
ütün bir cenahının birdenbire ev
da felce, sonra dn tehlikeye uğra
nası demektir. l•alyn AYlonyayı 
·ldı.-n çıkarınca, artık Adriyatik'in 
ontrol imkanlannı kaybedl'ceği gi-

ti, Arnavudluk sahilleri de Yuna -
istnn ve lngi1tere •arafından hal -
an anavatnnınn knrsı yapılacak a
mlara üs olarak kullanılabilecek -
r. Her ne kadar Cihan Harbinde 
e Adriyatikin öte sahilleri ltal -
nlann elinde değil irHyııe de o za

anlar henüz tayyare bir harb aleti 
eğil, bir keşif ''as•)ıısı idi. Tayyare 
Jlahının bu~ün iktisab etmiş oldu
u kuvvt>t, ftalvanın bu cenahtan ne 
adar büyiik bir tehlikeye do~ru 
"tmekte olduğunu gösterrneğe ka
di". 

Simali AfrikAdaki Vllziy~te gt-lin
e, bu cihette ltah·anın mevkii, ö -
" taraftaidndf'n daha az tehlikeli 
e daha az mühim dei!ildir. 
Hatırlardadır ki, İtalyanlar ilk 

efa olarak Mısır hududlarını geç -
ıiş bulundukları sıralarda, bu sü -
ıniarda yazdığımız bir yazı ile ha
isenin c-h:-mmiyetini izah ederken, 
u memleket için harbin akibeti bu 
a•C"ketin neti,.e!line bağlı olduğunu 
)ylüyorduk: ftalva Mısırı istila et -
ği takdirde harbin büyük kı!mtını 
azanmış bulunacak, hunun ak~ va
olduğu tB'kdirde dC" bu muhare -
İtalya inn ayni nisbette kavf>e -

Imiş sayılacaktı. Rugün gördiiilü -
üz ~v. ikinri nt"ticenin tahakkuk 
mC'k ihtimallerinin arttığını gös -

1 

* 
Henüz her iki tarafta da, yani 

rnavudluk ve Bingazi scthnelerin -
•, halyanın bahsi kaybetmi!J oldu
ınu iddia edemeyiz: fakat, her iki 
hnede de beklenilmiven hiidiııe -
rin zuhuru, bizi bu beklenıniyen 
f derecesinin gittikçe artması ih
allerini kabule sevkeder, bu zaf, 

ylece artarak devam ettiiH tak -
rde ise, bütün harbin, M'h,.er he-
1:ılan baknnından manzarası de • 
mi' olacaktrr: 
F.vvela, halyanın Adriyatik ce -
Junın açılması Almanvanın kon -
aantAI Avrupa hakkındaki bütün 
~ablan ii7erinde çok biiyük tesİJ'o 
• yapar. halyanın harbe girme -
~ 7Rmanlarda Akdeniz tarafından 
ndisini daha Nnin hisseden Al -
tnva. ftalva Arnavudluğu kayhet
; takdirde, kendi vazi'vetinin fe -
'"•mı!l oldul'hına hiilcmedt"('t"lc -

Röylf' bir vaziy,.,t ihtimali Al -
tnvayı, bugün veva vann ne şn"bi 
!llbiyonlara sevkr:dN) Bu suali" 
yabını vermek güç de nlsa, auaf: 

efiden ortaya atmak lazımdır. 
imali ~fn"kadaki yeni vaziyete 

lince, eğer ltalya, fevkaladc bir 
mle ile, ahvali değiştiremiyecdc 

netice, Mihverin bütün Af -
ve Akdeniz politikatının yıkıl
demek olacaktır. Bu politika -

SON POSTA Birincik&nuıı tl~ 

Resimli Illakale: Yüzde yüz muvaffakiget ihtimalleri 

1 
Sözün kısası 

Yıldız!;;;··-

\ E. Drem Tar. J 
G eçenlerde, karaniılı derı; 

diğimiz müddetçe ben • 
yıldızlardan intioar eden ı!niın eabd.~ 
şair muhayyileııinden cloğma ı 
ııey olmadığını farketmek fırsattrıt 
buldum. Evet: Yıldızlar, za)'lf 

1
t• 

ol!la, zulmetten ürken m!anı oy• ı· 
yacak kadar bir ışık netrediyorlaf· 

Şimdiye kadar bütün aavgırnıı1 
güneşe, tekmil sevt;tlmizi ay~ "ak# 
fetmiştik. Yıldızlan şairlere, hayal• .. re· 
perestlere ve.. kozmoğrafya ~~. 
ha~mslanna bırakıyorduk. Kuçuk• 
büyük ayılan .• saman yolunu .. znb· 
reyi, Utaridi ihmal ediyor, onlar• 
hiçbir kıyınet vermivorduk. Bu ee
fer anladık ki, gökyüzünde onlar J!: 
olmasa, zifiri karanlık bize da 
korkunç, daha ezici gelecek. 

İnsanlar yaratııı• ve tahsU it'b il 'k' '-·~ ıl Bı'r yıldıza oo"n'u'l varan, onU her 
v ı ar e ı ı ....,ma ayr ırlar. sahibi olduktan b<~•ka te~ebbfuı fikrın' e ve atılganlılt k bU' ı· d ... "" .... 

B ıl f
.k. bil . .... " a ıye ıne e o~e •abı~. zlıkla bekla'yen, ... atlet"' 

az arı • ır, · gi, gorüş sahibidi~ler. Fakat hareket kabiliyctinden maliktir. ,.,...... .... "" .... 
mahrumdurlar, bunlar hep nazariynt sahasında kalan felsefe knldesine ce, fecre kadar, kar ısında haY~ıın 
benzerler. Eser dofuramazlar. Bu gibi insanlar tahsU hayatında veya muhiUerini tetkJk ett.ıkleri c.sna - kalan şaire evvelce budala derdı~ 
Bazılan ise fikir, bilgi ve görüş sahibi de~ildir, buna mukabil kendilerin- da ö~endiklcrl yabud gördükleri her şeyin tatbikat saha.sına geliril _ $imdi onu takdir ve tebcil ediyO" 

de teşebbüs fikrl, atııganlık vardır. Ara sıra muva:f!ak olurlar. mek imkfı.nını ararlar, buldukları dakikada neri atılırlar. Yüzde yüz mu- rum. ı 
.~r yaratabilecek tam, mütekAma insan fikir, bllgi, görüş ve tahsil vartat olanlar bu çeşid insanlardan çıkar. Yıldızi Güzel şev .. kıymetli şe1u: 

................................... - ........................................................ ----·----------··-· Onlardan. yere, öyle ince. tatlı •. ırıd• 

C tktısadi ]ı [ sker•.... Tetk•· k er] ~:~:~ir·~~a.;~~,;;::r t~:ua~:~:r 
tetkikler ~ıi~~e a~~ı r::'atl~~:tb;;o;::em.b

1

b~ 
E' rnnsız piyade tümenleri ka- -- ğuooan, tank mevcudu itibarile bir ı ümlid veriyor. h'Jkııt 

Afr .lk h k" 1 ideten, tümen erklinile 3 pi- Fransa neden Alman zırhlı tümeninin a k·- t nsan, yıldızlı bir gecede ! f• a ar 0 a 1 ya de alayın~an, bir tü~~~ .. kl'şif ta- biri derecesinde idi. $unu ~:nka;Je~ ı ııırnnın azametini daha iyi seZ1Y~11 
li burundan, bır balon bolugunden, 3 delim ki, Fransız ordusu 10 Mayıs- Ulviyet kelimt"sinin manasma ıtıı ll 

taburlu (her tabur 3 er bataryalı) tan 24 Hazirana kadar süren 45 J iyi nüfuz ~iyor ... O koskoc:ıırıı:-

mu11nasebet'lle 7,5 sm. lik bir hafif topçu alayın- bu kadar günlükFransamuha b 1. d 1 kubbeden sıze dogru bakan es"'ı ıf 
dan, 2 taburlu (her tnbur 3 er ba- nız 2 70 B muh bre e enbn e ~a1• gözlerden her biri ruhunuza acı J'l'ld' 
taryalı) 15,5 sm. lik bir ağır topçu are e ara ası ır.u- K J# alayından, 2 bölüklü bir i~tihkllm lanmıştır. birer hakikat pencereoıidir. ~~ l• 

K1zlldenl
•z taburundan, bir telefon bölügı"'le bir çabuk Fransada cem'an 46 t k tb nizi kimııeoıiz, zulmet icinde bogt;i. 

Yazan: Hcuan Ali Ediz 
Eskiden <ıBahriahmenı denilen 

Kızıldenizin, 1869 yılına kadar, ya
ni Süveyş kanalı nçılıncıya kadar is
mi pek duyulmazdı. Biz bu denizi, 
aneale mitolojik bazı vak'alnrdan 
bilir ve işitirdik. 

Fakat 1869 yılında Süveyş kana
lının açılması Kızıldenizin ehemmi
yetini derhal artırdı. Çünkü bu ta
rihten itibaren bu deniz, Atlas 0~
yanusile Büyük Okyanusu birleşti
ren en kısa bir yol halini aldı. Eski
den Atlas Okyanusundan kalkan bir 
gemi, Vasko dö Camanın yolunu 
takib ederek. Ümidbumunu dolaşa
rak Büyük Okyanusa ve Hind deni
zine varabilirdi. Halbuki Süvevş ka
nalının açılışından sonra Atlas Ok
yanusundan kalkan bir gemi, Cebe
lüttarık boğazı, Akdeniz. Süven 
kanalı, Kızıldeniz, Hind deni:d ta
rikile Büvük Okyanusa ulaşmnğa 
ba•ladı. Bu ikinci yol, diğerine na
zaran birkaç misli daha kısadır. 

Kızıldeniz, lngilıl"revi Hindistan
la ve di~er Uzaksark miist .. mleke
lerilt-: FrRnsayı Hindi Çini ile ve 
Madagn,kar adasile: son zıımanlar
da da ltah•avı Afrikadnki miistem
lekelerile• birleştiren en lce.!ltirme bir 
d~niz yolu halini "ldı. 

Kızıldenizin bir ktyısında Mısır 
diğer kıyı!!ında Ara6i .. tan bulun: 
maktadır. Ingiltere hu denizi elinde 
bulundurmak sayesinde, Mısır A
rabistan, Mezopotamva, F'liııt.i~, I
rak üzerinde hakimiyetini idnme et
tirt-bilmektedir. 

Mısır: Kızıldenizin bir sahilini 
kaplıvan Mısır. Akdeni:rin şMkındft 
bir kil;(! vazifesini görmektedir. Mı
sıra aaln'b olan Siivevl$ kanalına da 
sahibdir. Mı!lınn ha,.Jıca ~hemmiye
ti, Avrupadan A!lyaya v .. Afrikaya 
Iliden yolun üzerinde bulunmasıdır. 
Bu yol ise, hem ticart. hem stratejik 
bakımdan fevkalnde ehemmiyeti 
haizdir. 

Mıtıınn, bir yandan ftalvanın 
müııtemlekeııi olan Ubva ile. diğer 
yandan Filistin ile hududu vardır. 
Mı!tr, arazi itı'barile bir hayli büvük 
olmuma rağmen, asıl ehemmiy,.ti 
haiz olan kısmı, bir ~erid gibi Nil 
boyunca u:ranan kııımıdır. Mısınn 
16 milyonu bulan nüfusu, hep Nil 
boyunca toplanmı~tır. M•sır müsta
kil bir ya7.ımızın mevzuunu t,.şkil 
edeceği için, burada kendiııinden 
daha fazla bahaetmiyeceğjz. Çüı:kü 
bu yazımızın mi"VZUI.t Mısır değil, 

(Den.nn 8 inci sayfada) 

vttrdı Bunlarda 12 • an hal u~ muş, müteheyYic ve meyu" hiııset 
telsiz takımından mürekkeb bir mu- · n sı zır ı tu- aıt 
habere kıt'asından, ~ bölükiii bir menlerde ve mütebaki 34 ü geride ğiniz anda o pencerelerden sıı ~ 
inşaat taburundan vesaireden mü- umumi ihtiyatta idiler. Fakat bu 36 ı!lık ne büyük bir teselli yerine g 

rekkebdir. ma gv ! u"' b o 1 d u ? tank taburuooan, miadı geçmiş n- çiyor. d"ni 
Bir Fransız piyade alayı da 3 pi- 1 1 rabalardan mürekkeb olan yedisile· Yıldızlar oldukça insan kel' O· 

yade taburile bir alay refakat silah- geçe-n Büyük Harbden kalma R~ yervüzünde metruk hissetmiyor. 
lan böliiğünden, bir moto•iklt>tli ha- - 7 - nault tanklanndan teşkil edilen al- midsiz başını kaldırıp ta ser•;; 
her takımından ve bir alay erkanı tısını ve 2 C tanklarile kurulan b"ır nazariarını atfettiği zaman, rni yo •. 

:. ••••••••••••• Y AZ...AN : •••••••••••••• • fl ... bölüğünden te~kkül eder. Bir piya- • tanesini (cem'an 14 taburu) indir- larca kilomt-tre uzakta sanki bır\# 
de taburunda ise 3 avcı ve bir re- E Emeldi General rnek icab eder. Bu son tabur Nnncy- na gözlin: «Bt'n buradayım .. )c of"# 
fakat ııilahtan bölüğii bulunur. : ~ ~ a.. ~ /. :ıv de idi ve ric'at emrolunduğu zaman ma!)) der gibi kupıldığını görÜP til 

Fransız piyade tümenlerine nazn- : ~n·?.. ~tE- bir trene bindirilmiştİ ve bu suretle kOna kavuşuyoT. 
ri olarak 50 adecl kadar at koşlılu :«Son Porlannın Askeri muharriri hiç kullanılmadan tahrib ed\lmi~. M,.~er ne hahtivarmış onlAr t 
2 ~ mm. lik tank dafii top verilir. i................................................ Bütiin bunlara mukRbil Almanların rasadhanel,.rde, teleskoo arkaııırı 'f 

Fakat bu toplar ba~iş zamrtnı bütiin 1 kumandanın elinde bulunur ve pi-jzırhlı muharebe arahaları yekunu. Xnıih·l .. rini hıı me~hul fakııt rrııı";ı 
seferber ordı.ıya yetı~ecC'k kndar ha-l ya de ile refakat mu harebe araba- F~an!J.Izlann tahminine göre, 6:7 aleml .. ri tetlcik ile g,.çirmelctedirlt 
zırlanamamı!!lardı. Muharebe hazır- larından mürekkeb 2 ruplann evvel- bın kadardı. Yıldt7lardan her biri onlaTin e; 
ttklan başindığı andıın itibaren de den tesbit edilmi~ olan hedef mın- Bu balısi bitirmek idn şimdi de zeli asinalarıdır. Kim bilir? Batll 
eksikler tamamlanmak istennUŞSI"! takalannda müdafiin ağır silnhlarile bir Alman Zlrhlı tüml'!nin eııaıı itiba- da belki konusurlar .. bu uzaktali ~ 
df' imalatın batiliğinden dolayı, 1 O topçusunu ezmek ıçın tanrruzda ril,. nelerden mürekkeb olduğunu zağa ah bablığın herhangi bir te~ gı 
Mayısta muharebe bilfiil ba Indığı kullanılırdı. Eğer düşm~n mevziinin ~örelim: keııi de yoktur. Adeta ruh a•in

11 ı 
zaman, kadro 'T'Ioksanı vasati olarak önunde, su hendek ve kanallan ve l. Bir tümen erkanı. gibi bir şeyf 't 
~çte .• bir niıı~eti!'de kalmı~tı. Hat~a torpil tarlalan gibi, muharebe ara- 2. Motörlü bir hsif taburu. (Bu Size tavsiye ederim: Yıldız)~ ı;. 
uç tumene hıçbır aded 25 mm. lık bolannın aşamayacaklan maniler tabur makineli tüfekle mücehhez gecede sokağa, mümkünse gen~ 
tank dafi topu verilememisti. Diğer - oı._ t kd' d b l ,__ 1• zırhlı otomobil, motosiklet ve bir tenha bir yere ... ıkınız. Orada. ineJtll~' 
~·ı_ F l d varsa, ·ou a ır e un an, .ıntvvet ı ·~- . d h .., c:ınt"ttf"n ranııız ann en mo ern ve t t . d .1 ı- . r•·H~tar ptya e avant ve tardc mii- lardan uzak, ırun'i ı•ıklard 111 n uıa 1• . .. . opçu a eşı yar ımı e, evvc a pıya- d fa k • l ~ .. e # 
en kudret lı tank~a. mucadı.-le sılahı de geçer ve takib eden zırhlı aıaba a 8 topu ıt a anndan teşekkül llökyüzünü seyre dalınız. O ~ı 
47 nım. lik top ıdı ve bunlar yalntz kıt'alarma yol açar. edf"r). li~, manevİyatı olc.oayan 0 tatlı ~~ 
nizarn t.Ürpt"nlerinde bir miktar gÖ- F d d b 3. B;r telli ve bir telsiz muhabe- ulv1 m_anzara hoeunuza .ftdece~· _ .. 

1 
d' ran'lız or uwn a, an ş zamanı b-)"" .. d " kk h b " - ,.. runmıı!! er ı. zırhlı muharebe araba tümenleri re o ıı~n en mure ·e ir muha- yıldı71an aeveceksiniz. 

F d d ı; .. • .. bere taburu. ..., ransız or uaun a suvan tu- yoktu. Bu ııebeble yukarıda mevcu- O manzara ne göz kamaı~tıf'",t 
menile (ücü sinahi olma"< üzere) divetlerinden bah!'ettiğimiz Üç 7trhlı <4. İki!!er taburlu iki 8lavdan (ya- güneşte, ne de ayın _bilmem ki rı~~ 
dört süvııri liva!!ı mevcuddu. tümen yeni teşkil edilmişlerdi. Hat- ni .o4 tabUTdan) mürekkeb bir tanlc sevilen _ abla.k, ahmak suratırıo 

Fransızlann 3 hafif ve 3 aı;.,r • b 1 d 'k' • 10 M livMı. Her bir tank taburunun dört d ,.. ta un ar an ı ısı ayıııta mu- var ır. • 
zırhlı tümenleri vardı. Bir ağır zırhlı harebe ba~laclığı zaman, ku"111alı böliiğe takııim olunmuş takriben 80 Yıldızlar, sizi temin ederirıı .. "J 
tümen de muharebeleıin cereyanı ancak iki hafta olmuştu. Üçüncüsü tankı vardır, 1 iln 3 üncii bölüğün AIIahın varatmış olduğu en guı 
esnasında vücude getirilmişti. ist- henüz teşekkül halinde idi. O tanklan küç~ çaplı, yahud 20 mm. şeylerden biridir. 

Hafif tümenler makinele•tirilmi• L Id F d hl lik veya az bir miktar ve nisbette D b k ·rıit-,. .., n!! e ran"~a a, zır ı tümen teşki-
3 

eneyin.. ana hak verece ~ ~tı'# 
süvari tümenlerinden baska bir ııey ı- Al 1 kl'd 1 7 mm. lik malcineli tüft"lclerle mÜ· V • d b .,_ d " 1 " atı, mnn an ta ı aurl'ti e, an- e, sız e enim ~oi, em•r ı 
değildirler. Bunlann aleluwl te .. ki- k d k cehh,.zdirler. 4 üncü böl ii k ise 3 7 1 11" " ca sonra an ve anca pek geç o- 75 1 1 k mimiz Fatin Hocava, yıldız aJ .... 
latı ~yledir: ve mi imetrt" i toplu tanklsrdan ~.., 

larak tatbikat sahaııına geçmi tir. müt-•ekkı'Jd:r. Bu sur·tle bı'r tank mes'ud hemdemi diye, gıpta 
Keşfe mahııus bir zırhlı araba a- H Ib k' b I d h b '-Y • ' - ,_ a u 1 un ar 8 a anş zamanı livııııının umum tanklan takr.iben ceuinizf 

layı. mevcud olmalı ve onlarla talim ve 320 idi. &: ı;; 1 ~ /,ı, 
Muharebe etmeğe mah!us bir tatbikatlar vapılarak kadrolar ye- (_,.,. Gh••,. ' (._.,.-~. 

zırhlı araba livası (iki alAylı). tiştirilmeli idi. 5. Kamyonlara bindirilm~ bir ==============~ _ 
Kamyonlara bindirilmi" bir dra- avcı alayile bir motosiketli avcı ta- dek' ~on alııyı. Rir zırhlı tümen çok kudretli bir l-urundan mürekkeb bir avcı alayı. tir. Bir Alman zırhlı tiimenirı ..,, 

muharebe birliği olmakla beraber Bunlar R'avet aeri hareket eden pi- tank, zırhlı otomobil. kamvon JııP 
Bir 8ahra ( 7, 5 sm.) topçu ala yı kolay hareket ettirilir ve kolay kul- 1 mot~let adedi 1000 e yakın 1o _ 

( Üç .. r batarvalı iki tabur). 1 I b' d "'Id" O • vade kıt' a andır. b 1 400 k d k h ı ., anı ır ır ııey egı ır. nun ıçin un ann a arı tan , zır 
1 O 'lm. lik bir sahra ton...u tabu- 6. Motörlü bir toPÇu ft1avı (üçer b'l 1 .. ,.. bunlardan azami istifade çok muk- tomo ı ve motör ü toptur. 1JJ. 

ru ( 3 batarya). bataryalı iki taburdan ibRret olup v 
Bir istihlcam taburu, bir muha- tedir adamlardan ba~ka çok müma- 105 milimetrelik cem·an 24 toptan Bu teşkilata ve Almftnların tt• 

bere kıt' ası. reseye ba~lıdır. Fransada bir zırhlı mürekkebdir). zırhlı tümenleri olduthına göre 
0 
ıı# 

Bir ke"if uçak" müfrezesi vesair tümen iki yarım tank livaııından 7. Motörlü bir istihkam taburu. Jann büvük birlikler halinde toP:• fY 
teferrüat... (yani 4 tank tRburundan). her tür- (Motörlü köprü takım ve teııkil&tı- mış 3200 tanlı: kullandıklan ant:11t 

lü arazide hareket edebilen zırhlı nı haı'zdı"r). lır. F'ransızlann britün Alman " 
Fransacia tank yani muharebe a- t rıı~ rabaııı teşkilatma R"elince bunlardan kamyonlara bindirilmiş bir avcı ta- 8. Motörlü bir tank müdafaa ta- mevcuc{lannı 6(){)0 ila 7000 o ıı lı , 

bir kıııım ve ekseriya hafif çapta ki- burundan, bir topçu ala)'lndan. bir buru (3 7 milimetrelik 12 şer tank tahmin etmeleri tümen teşkilatı t• 
ler, refakat silahı (chars d'nccom- tank müdafaa batarvn~mdan, istih- müdafaa toplu 3 bölükten mÜrf'lt- ricindeki tank kıt'alannı <In borı 
pagnement) olarak doğrudan doğ- kAm ve muhabere kıt'alanndnn ve keb olup cem'an 36 topu vardır). ra katmalanndan ileri gelir. 
ruya piyadeye verilmiı,lerdi. Ekııe- bir uçak filosundan mürekkebdi. Görülüyor ki Alman %lrhlı tü- H. E. Erfcı~~ ..... 
risi orta ve ağır zırhlı muharebe a- Tank taburlarında 35 aded B menleri hem piyade, aüvari ve top- .............. - ...... - ................. . 

rabalanndan ibaret olan diğer kı- ve 45 hafif tank vardı. Bu suretle çu gibi zıThstz kıt'alara, hem de 
11ım, manevra silahı (char' de ma- bir Fransız zırhlı tümeninde cem'an tankiara kar$1 muharebe etmek için 
n~vre d'ensemble) olarak yüksek yalnız 150 zırhlı arabası bulundu- icab eden ailah ve vasıtalara malik- 1 incikAnun 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 16 
Gazetelerimizde bir müddettenberi kullanılmakta olan iki kellme vardır 

ki, ne zaman gözümüze ilişse bizi t\şütür, düeündürilr. 
Birincisi: Suçlu, 

İtineis1: Ölü, kelimesldir. 
Farzedeniz ki, bir vatandaş herhangi bfr şüphe altında mahkenleye sevk 

edam.Iştir. Bu vatandaş o dakı1c:ada hli.ltimin nazarında sadec!e bir cmaz.. 
nun»dur. Kabahat&i görülmesi mümkün oldu~u gibi, kabahatsiz göriilüp 
6ırakıl.ması da mümkündür. 

Fakat blz buna derhal «Suçlu• sıfatını veririz, adile eanile, fotoğrafi
le te§hir ederiz. Farzediniz ki, sevdi~iniz bir sima ebedlyete intikal etti, 
adı gazetede "Yeya bir vesikada geçetektir, cölü filan• kellmesini okunız, 

muhakkak ki, bir 1işilıne ürpertisi geÇtri.riz. 
Her millet kaybettl~i bir uzvunu yadetmek Için hilrmet ifade eden bir 

tabir bulmuştur, hiç de~~tirmeden hangi asıldan, ne şekilde geldi~inl . . 
araştırmadan n.sırlardıınberi kullanmakta. devam etmektedir. 

Bu kelime bizde de vardı, merhum derdik, müteveffa derdik. 
Fakat birden delt~tlrdlk, hiç bir mUletin dilinde kullanılmıyan çıplak 

bir kelimeyle cölil falan. demiye koyulduk, demeset de yazmıya koyul • 
du k. 

Bunu, bunları neden yaptık, niçin yapmakta. devam ediyoruz, bUmiyo
ruz, fakat de~ifUrilmeslnln bir zarurel. olduluna inanıyoruz, ey oku1UCU 
sen: 

R .. ınt .. u 
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Ingiliz donanınasi 

zmir 10 gün içi 
.970.885 lira kıymetinde 

mahsul ve hayvan ihrac edildi 

italyada ikilik 
careyant artıyor 

Bir Ingiliz gazetesine 
göre faşizm, orduya 
ilanı lıarb etnıiştir 

Londra 15 (A.A.> - İngiliz matbu-

Sayfa 3 

asarru ha f s m ün se b eti e 
rnektabiiler Zaf r abidesi 
önünde meras·m yaptılar 

Libya sahillerini İz.mir IS (AA.)- Ticaret O
dası tarafından hazır!anan bir ista
tistike göre, son on gün zarfında 
lirnanımızdan dış memleketlere 

6. 943.3 73 lira kıymetinde 1965 ton 
muhtelif mahsul ve 2 i .5 12 lira kıy
metinde 288 baş muhtelif cins hay
van ihraç edilmiştir. 

ntı bugün Mısır harekfıtının muvnf- Ankara 15 CA.A.) - Onbi.rincı Ta - meydanına gelm~ler ve Zafer anıtı. 

dövüyorlar fakiyetıerinden bahsetmekte ve bu sarruf ve Yerli Malı haftası mUnase- na bir çelenk koymuşlardır. 

harekat esnasında İtalyanlal'dan bın_ belile bugün şehrımızde orta, lise, Çelengin korunasını müteak!b is • 
lerce esir alındı~nı. bunların nraslll- s ın'at ve ticaret okulları talebclcri tiklal marşı çalınmış, Dı!, rarıh Fa
da iki fırka. kumandanı bulundu~u - Zafer anıtı önünde bir tören yJ.pmış. kültesile Hukuk Fakfiltesinc meıısub 1 londra, 16 (A.A.) - Dün ak

le~·~ bahriye ne~.ıretiııin neşrettiği 
1
0 

ıge nazaran Akdeniz Ingiliz Ei
~ Una Q.lensub cüzütamlar, Sidi
f,~~&.ni ve Bardiy mıntnkalnnnda 
ha_' ıya'tte bulunan İngiliz kara ve 
tıı \>ka kuvvetlerile teşriki mesai et-

Garb çölUndeki ingiliz Krahn1n nu ve İngiliz hava kuvvetlerinin Lib- !ardır. iki kız talebe ile Sıyasnl Bilgıler oku_ 
ya limanları tizerindc faaliyetlcrıne ve B tö' 1 • k d kt. blıJ lu ve Halkcvıne mensub iki gcncın 
k d i1 ,D ,. u rene ş~ıro. c en me e er ı . ara or us e "'i birligine devam ct - .. . soyledıklerl heyecanlı hitabelerle mıl-
tiklcrini tebarüz ettırmektedir. onlerınde bando oldu~ halde Sııman. li ekonominin, tasarrııfun buyük o _ 

Daily Telegraph gazete ı başmnka. pazarından yürüyü~e geçerek Ulus nemi tebarüz ettlrilm~tir. muzafferiyelin 1 General Wavel'e 
~ 'tedirler. 

tıiı,Cece Bardiyaya şiddetli bir elc
I taarruzu yapılmıştır. 

b 1 talyan torpil motörlerinin mu ka
~ tanrruzları muvaffakiyctle püs
~ttiilrnüştür. 

oı 1ngiliz Eilosunun harekatına mani 
~~bk İstiyen bir halyan tahtelba-

l ntırılmıştır. 
to 3 Kanunuevvel gecesi, deniz 
~t bhıı.rdıman tayynreleri Libya da 
b

0
a lus limanını muvaffakiydle 
~balamışlardır. Limanda demirli 

ba Inan gemiler, İngiliz pilotlannın 
~c:a hedefini te~kil etmiştir. 

tıı ~ cemilere ağır zayiat verdiril
ı tır. 

1:' libyada deniz tavyarele-ri R. A. 
ik·'"YYarelerile sıkı bir surette teş· 

ı rrıtosai eylemektedirler. . ---- --- ----

lnoiliz1er dün 24 

Suriyedeki akisleri 
Kab.lı:r, 15 ( A.A.) - Terhis e

dildikten sonra bu sabah Kahireye 
avdet eden bir F-ransız çavuşunun i
fadesine nazaran, Jngilizlerin Garb 
çölündeki muzafferiyetleri Suriyede 
sevinçle karşılanmıştır. Coşkun halk 
sokaklarda birbirine «Sidi-Barraniı> 
diye bağırmaktadır. 

Bu Fransız çavuşunun :ifadesine 
göre, karşılaştığı müşkülatın gittik
çe artması dolayısile halyan komis
yonunu teşkil eden J 2 sübayın a
dedi 6 YO indirilmiştir. ;._ ___ _ 
Harbin ilani günü 
italyan ve Yunan 

kuvvetleri 
italyan tayyaresi d~~:.~~ 15 (AA.) -Atina aJansı bll-

İ~alyan ultimat-omunu aldığı za -d u· • ş u. r d u 1 er man Yunanistanın tamamile seferber 
ve harbe hazır olduğuna dair İtalyan.. 

~~;ııhire, 16 (AA.) - Dün ak- lar tarafından n~ednen resmi, fa
~~ R. A. F. umumi knrargfJnnın kat yalancı iddialara nihayet vennek 

t <ı t"ttiği bir tebliğe nazaran, In- üzere aşa~ıdaki resrol mnlümatı ver
~•dl bombardıman tayyarelen Lib- rneğe mezunuz: 
~~ Bardin limanını bombardıman İtalyan tecavüzüne karşı harb ilfı
·•r l§!er, büyiik hasarata sebebiyet nı tarihi olan 28 İlkteşrin 1940 günü 
ı ltrıı~l~rdir. vaziyet şöyle idl: 

ngılıı: nvcı tayyarelerl, Soitum 1 - Epi.r ınıntakasında o:Ferrnra», 
t~:.an~na karşı şiddetli ve muvaffa- cıCentaure•, «Sienna. fırkalarne al -

Dt!ı akınlar yapmışlardır. tıncı, yedlnc~ dokuzuncu süvuri a -
v1 u.n 24 halyan tayyaresi tahn'b iaylarmdan, ü9üncü humbarncı ala
~~~1,tir. 3 Ingiliz tayynreai üssüne yından, 26 ncı ntır topçu alayının 18 

""11enüştir. w batazya.sından mürekkeb İtalyanın 

Arnavudlukta 
rnutemadiyen 
kar ya(j1yor 

}' ql1anlılar cl ün timald e S 
kilometre ilerlctlileı· 

Çamurya kolordusu karşısında bir tek 
Yunan fırkası vardı. 

2 - Pindos romtakasında büyük bir 
ağır topçu kuvvetile takviye edilmiş o
lan cJuliaıı ismindeki 3 üncü Alp fır
kasının karşısında bir tek Yunan a ~ 
layüe tek blr topçu b:ıtaryası vardı. 

3 - Görlee ınıntakasında 19 uncu 
aPiemonteD fırkalarile iki Arnavud tn 
burundan, 101 inci makineU tiltek tn. 

t Ati buru, bir gümrük taburu, 8 ağır ba _ 'b .na, 16 (A.A.) - Bir ajans 

te b ri k telgraf1 lesinde şöyle yazmaktndır~ 
cıGeneral Wavel tarafından kaza -

nılnn zaferin İtalya için birinci dere. 
Londra 15 (AA) - Royter: cede büyuk bir hezimct olduğu söyle
Kral, orta şarktaki Ingiliz kuv - nebili.r. General Grazlani kuvvetlc"i -

vetleri başkumandam general \'1/n - nin hiç olmazsa onda biri esir Pdtl _ 
vele şu telgrafı göndermiştir: miştir. 

((Garb çölündeki zaferlerinden Sudan hududunda İngtlızler tarn -
dolayı kumandanız ttitındaki bütün tından gösterilen fnnlıyctle şarki İ _ 

Sovyet Rusyada 
hava akınları 

tecrübeleri 
kuvvetiere hararetli tebriklerimi bil talyan Afrikasında başgösteren ınem- Moskova 15 (A.A.) - Don nehri Ü
dirmenizi rica ('denm. Bu mUşkül nuniyet&zlik İtalyayı yen\ darbelerle zerinde bulunan ve en mühim demir
hareketi ehliyetle hazırlamak Şerefi tehdid etmektedir. Esasen Libya he _ yolu merkezlerinden biri olan Rostov 
bizzat size ve her üç tıskeri sınıfın zimetinden evvel Arnavudluk bozgu _ şehrinde dün bir hava akını tccrü _ 
genel kurmayiarına aid bulunmak - nu dahili İtalyan cephesini ıyice sars. besi esnasında bir nların işareti verll. 
tadır. Planı tatbikte askerlerimizin mıştı. Faşist partisinin fjefi Farinacci miştir. 90 dakıka süren alarm esna _ 
gösterdiği eesaret ve kabiliyet de dahili bir hnrbi andıran bu vaziyeti sında halk evlere ve kapı çerçeveleri 
ayni derecede takdire layıktır. A • tebarüz ettirmişti.r. Badoglio ne yük _ arasında barınmıştır. 
dedce faik bir düşmana karşı yapı- sek mevkiler işgal eden veya orduda Bırkaç gün devam edeıı bu tccrü -
lan ve büyük bir muzafferiyetle te- bulunan dostlarına düşman gözile ba beler Cuma günü başlnmlştır. Kiev ve 
tevvüç eden bu taarnızda domin - kılmaktadır. Böyle bir şiddet yalnız İ- Bakii'dan sonra Rostov, cenub mın. 
yon kıt' alarile ~i~distan ':~ h ür tnlyadnki derin ihtilafları de~ il. ayni tnkasmın al ann tecrübeleri yapan U-
Fransız kuvvetlerının de mumtaz zamanda Mussoliniye muarız olanla_ çüncü şehridir. 
?ir rol oynavmı§ o~:n~lan~dan bütün rın nüfuzunun arttı~ını da göster _ Moskova 15 <A.A.) - Reutcr: 
ımparatorlugun buyuk bır gurur ve bıektedir. Faşizm orduya llfını lıarb Lenlngrad ve Baltık parti konfe _ 
iftihar duyduğunu eminim.» etmıştır. ranslarında dün söz alan hatıbler, 

Şimali İtalya 
ahalisi 

harbden bıkmış 

ingiliz iaşe 
naz1r1n1n sözleri 

Edılllbourg 15 (A.AJ - İş nazırı 
Bevin dün burada söyledi~! bir nu • 
tukta ezcümle şöyle demiştir: 

Öyle zannndiyorum ki buluUar a -Longra 15 (AA) - News Ch-

bölgelerinin SOYyetJer Bi ·Ji{;inl müda. 
faa eden hududda bulu:unnları dola • 
yısile olan ehemmiyetini teb:ıniz et_ 
ti.rm~lerdir. 

Ingiliz zaferi 
karşısında Elen 

matbuatının neşriyah 
ronicle gazetesinin Lizbon muhabiri rasından şimdı parlıyan güneşi gbrü

yoruz. Kendimizi bir tek zaferle tah- Atina 15 (A.A.) _ Atina ajansı bı'l-
yazıyor: 'k d k d ğI 

Şimali ltalyn ahalisi harbden bık- rı e et'e e 1 iz. Keza bir hezimet- diriyor: 
mı§tır. Mussolininin büyük bir hata ten de Ş.ikayet. et.n:ekte de~ilız. Bir mu Gazeteler İngiliz muvaffakıyct.ıc _ 
işlediğine ve halyan siyasetinde e - harebenın ge1ıp gıtmeslnın ne demek rinden foto~raflar neşre1crek hara
saslı bir değişiklik olmazsa bu hu - oldu~unu biliyoruz. Fakat katı netı- retıe bahsetinekle devam ediyor. Es
tası nın kendisine palınlıya mal ola- ceden zerre kadar ~üphemtz yoktur. tın gazetesi araziani'nin Afrıkn hnrb. 
cağına kanidir. hatyada çıkncak bir ~vi? di~er bir nutkl!nda da ~oyle lerinde tccrübeli bir kumandan oldu_ 
isyan Almanyanın hududu geçmesi demıştır: ğunu ve tamamen motorize kuvvet _ 
için bir sebeb teşkil edebilir. ltnlyn- Bırkaç. ay ~rfında duşman s~v~uL lerle Süveyşe dogru bir tnarruz plô. _ 
nın ikiye ayniması ihtimali de var - ceyşi lkı ttirlu olacaktır. Munıh ten nı hazırlamış bulunduAunu yazmak -
dır. Bu takdirde şimali ltalya, ltal- sonra yapıldı~ı gibi bize hem barış- ta.dır. İngilizler araziani'nin batı çö _ 
yan ordusunun hükmü altında mem tan bahsedilecek, hem de hazırlıklar !ünde 110 kilometre kadar ılerleme _ 
leketin diğer mıntakalnrı da faşist - yapılacaktır. sine mÜSaade ettiler. 
lerin elinde lcalacaktır. Şimaldeki 1- • Bunun üzerinedir ki Romanın 
talyanların Brenner'de milli istik - nalyan esirleri §imdiki Sezarı bu Tecorinievvelde biz 
lii.llerini müdafaa etml"k isteyip is - zat kendisinin fskenderiyedc bulu -
temiyecekleri keyfiyeti suole sayan- şarki so··yluyorlar nacağını söylemişti. Bu nradn tngi -
dır. ]izler tam bir ketumiyet içinde ha -

A!man ya, ltalyaya 
hava yardımında 
bu: unabilir mi? 

Londra, 15 (A.A.) - Royter 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Arnavudlukta ve Lihyada pek 
büyük hava y~rdımına ihtiyaç gÖs• 
termekte olan ltalyaya, Almanyanın 
sırf bu sahada yardımı müşkülôtla 
tasavvur edilebilmektedir. 

Tabiidir ki Almanlar, üs tesis et• 
rneksizin dahi cenubi ltalyadaki 
tan·are meydanlarından istifnde e
debilirler. Fakat bu takdirde tayye
relerin Alman bombalarile ''esnir 
Alman mühimmatile beslenmesi i
cab eder. Fakat bunun için birçok 
stoklar vücude gf'tirmek lazımdır 
ki, bunun da nakliyat meseleleri 
noktasından kısa bir müddet uı.rfın
da yapılması müşkül bir i"dir. 

Arnavudlukta havalar gittikçe 
fenalaştığı gibi Alman ii lerinin Lib
yaya olan mesafeleri de son derece 
fazladır. Böyle bir teşebblis muaz
zam bir hareket teııkil etmekle be
raber, İngiliz donanmasının fevka
lade mümanaatile knr!'!!laşacnktır. 
E.ğer B. Hitler müttefikini kurtar
mak isterse, ya her şeyi vermeli, 
veyahud hiçbir yardım yapmamalı
dır. Yani, hem asker, hem tayynre, 
hem generaller ve hem de tayyare
ci vermelidir. 

ln~iltereye kuıııı yapılan ha'a t -
nrruzları geçen hafta duhu fazla yn
vnşlamıştır. Alman hava kuvvetle
rının taarnızun bidayetindenberi 
her zamankinden f zb yerde kal
ması, belki de kı havalarının teııirile 
olmuştur. Gündüz akınları fiiler. 
durmuştur. 

-----------------
Bir halyan albayı 

kendi askerleri 
tarafından öldürülmüş 

ı kikaten takdire değer bir mukabil 
skenderiye, 15 (AA) - Roy- . h I d 1 Atina 15 (AA.) - 10 Bırincikflnun 

ter ajansının İskenderiyeye "'önder- taarruz proJesi azır a ı ar. Bu pla- tarihli İtıılyan resmi tebl~indc İtal -

~ t tarya. ve bir tank takıınından mürek-
~tb t~rıe göre; şimnl bölgesinde keb olan 26 ncı İtalyan kolordusu - la va lin çek:lmesi 

tttı d~~eti dün uzun menzitli top- nun karşısında bir Yunan fırknsile 
p uellosundan ibaret kalmıştır. A 'k d ' ' k J d 

h11h?Rradec;in şimalinde Yunanlılar bir Yu~!nn llvasından başka bir şey merı a a ıy1 arşı an ı 
l~ııı ~lll bir köy istikametinde üç ki- yoktu. ıtalyan ordusunun mükemme- lBaş tarafı 1 inci sayfada) 
~te ilerlemi§lerdir. len silahlandı~ılmış oldu~unu ~e ta - Marepl Peten'in Hitlerc mektubu 

latıır, Ph ed e durmadan kar ynğmak- arruzun da bı.rkaç ay sfiren bir ha - Vichy 15 (A.A.) _ Ha vas ajansı bil
zırlıktan sonra kahbece yapılmış ol- diriyor: 

ttalyanlar 
du~mı unutmamak lAzımdır. Mareşal, birinci Napolyon'u:ı oglu 

-e diyorlar? İngiliz - Alman 
hava akınları ı,d~orrıa, 16 (A.A.) - halyan 

~i}'~su çöldeki ltnlynn mAğlubiye- Londra 15 (A.A.) - Hava nezare. 
lıı .. ·ı· a:ı:ur göstermek için Mısırdaki tinin bfldlrdiğine göre sahil muhafaza 
ı ... ı,2: k 
~tııı uvvtotl~rinin İtalyan kuvvet- teşkilAtma mPtısub tayyarelerden mü 

Dük Reichstndt'ın küllerini tevdi mil. 
nasebetüe kendisine Hitler tarafından 
gönderilen pek asııcme telgrafn vtr
diği cevabda da bunu teyid cyleınlş -
tlr. Mareşal Peta.in Hitlere, hnriciye 
nezaretine tayin edilen Flandin'in 
Fransız - Alman mukarenetine deva. 
ma halefinden daha kabiliyetti gör
mekte olduğunu bildirmiştir. 1·k~: nisbet le gerek adeden, ge- rekkeb küçük gruplar, düşmanın iş-

~ı1ukı trıaheme hakımından üstün gali altında bulunan Brest ve Loricnt Baudoin tekrar ka bineye girdt 
~ arını bildirmektedir. limanıarına taarruz etmişlerdir. Vichy 15 (A.A.) - Resmi ga -

li: oma radyo u spikeri demiştir Bütün tayynrelerimlz {i.~lerine dön. zete, yeni kabinenin listesini neşıet-
müşlerdir. miştir. Bu kabinenin eskisinden far-

~ ~Ok rtaonrktnki harekatın netice- İngiltere üzerinde ltı B. Flanden'in hariciyeye, B. Ba-
~ ıı: ınd f 1 "kb' 1 1 udoin'ın başvekalet müııteşarlığına 
~' t a nz n nı ın o mama ı- Londra 15 A.AJ - Hava ve dahili B 
~ı. ~ a

1
kat vazı"yetı"n "ehametı'nl tas- ve . Jacques Chevalier'nin de isti-~ ,- • emniyet nezareUerinin tebli~i: f d B R • 

~1 ....... \>k ~ •• rnekle beraber, bunun du" - İ a e en . ipert in yerine maarife ·•ı,. Dilşmanın dün gece ngiltere ü2e-
t icablı:ı:ere olduğunu kabul etme- rindeki hava faallyeti Y.ayıf olmuş - geçmesidir. 
~er.n tur. <ıFransa Laval'de.ı kurtuldu>> 

~. Aqamm ilk .saaUerinde Taymis neh Vaşington 15 (AA) - Royter 

~~. 1Y~rn "ale FranSIZ ajansı bildiriyor: q ri nuınsabındaki bir şehir üzerine bom 
ll)d• balar atılmıştır. Müteaddid ev hasara LavaJ'in aı:li Vaııingtonda mem -IÇinisi araSinda nuniyetle karşılanmıştır. Zira Vichy 

u~ramış, bir kaç kişi ölmüş ve diğer 
"""'•• rejimine dahil bütün şiipheli unsur-•••UzakereJer bazı kimseler de yar:ı.ıanmıştır . ..., lar arasında FNtnsnnın en yüksek 

ı ll 'k Alman tebliği 1
' '•rı/o, .16 (AA.) _ Domei a- menfaatlerine en 7atarlısı olarak te-

ı ~~ .... n .hıldirdiğim• ızöre Siyam Berlin 15 (AA.) - Alman orduları lakki edilen LavaJ'in faaliyetidir. La 
~ ·••et F başkumandanının tebliği: h kk d k d 1 ı hı.ırJ 1 ransız Hindi Çinisite o- val a ın a i itima sız ığa benzer 
' uı:) 'h Cumartesi gecesi hava kuvveUeri - az çok itimadsızlık pPk muhtemel 
1. e L II r tillıfını dostane bir e- mizin faaliyeti, gaV1'l milsaid hava 

rııı et k • h o~•• olarak Flanden hakkında da cari ttir me arzusunu ız ar ey- şartıarı dolayısile, İngiliz ll.manlannn 

ı · olacaktır. Zira Flanden Vnşinr,ton 

.. nın neticeleri malumdur. 
diği hususi muhabiri bildiriyor: B M k • B ç ran albayı Pesara'nun Arnll\'Udlukt.a 

Batı çölünde alınnn ha lynn esiı- · fd etad·sns ıni d. v örçile çektiği kuhramanca çarpışırten öldiiğü kuy. 
lerile dolu İng"ıltZ' harb ve nnklı'ye telgra n a söy e igi gibi bütün h b d ır Yunanistan kahraman Ingiliz kuv - dedilmekte idi. Bu a cr o.,ru de -
gemileri mütemndiyen Jskendedye- 1 • h k · • b' k b h ~adir. Son günlerde esir edılen İtal-
ye gelmektedir. vet erinın are ·etını ıiyü ir ay- & 

1 1 kı takl.b etmek[e ve as·t 1 • yan askerlerinin ifadesine gore 7 ncl 
ngiliz filosu, halen İtalyan mev- ran ı a 1 ngı -

ı liz milletinin bu parlak zaferleıden Alp alayına kumanda eden albay 
zi erinin bombardımanındon başka k ı r1 f k duyduğu sevince bütün kalbile işti- Pesaro, kendi ns er e tara ından 
o adar çok esir nakli ilc de me gul rak evlemektedir. katledilmiştir. 
olmaktadtr ki, m~murlnr beklenme- ••••••••••••••••••••••••• ................ - ..................... --....... ---------
dik mü külat, karşısında knlmakta-
dır1ar. 

Mesela bu sabah 10.000 batta· 
niye tedariki için çırpınan bir me
mura tesadiif ettim. 

Perşembe günii gernilerimize bin
diril .. n halvanlar bugün hiç ııüphe
siz daha mes'uddurlar. Be~ yaşında 
olan küçük kmm ftalvnnları $tÖrmek 
için kampa gitmişti. ltalynnlar şarkı 
söy):,!'erek, ıslık çalarnk c::o,..uiru eğ
lendirnıei!e çalıştılar. K,..ncJilerine 
hiçbir suat ııorulmadığı halde iyi bir 
kahvaltı vı-diklerini söyldiler. 

Bütün Mısırda şevk ve heyecan 
dal~ıı.sı büyüktür. Bım gazeteler 
unklann sönrHirülme!i hakkındaki 
kanunun tadilinden bil~ bahsetmek
tedirler. 

İtalyan elçisi 
Serline döndü 

Berlin 1 S (AA.) - halyanın 
Berlin büyük elçisi B. Dino Alficri, 
vazifesine dönmüş ve büyük elçililt 
işlerini tedvire baıılamıştır. 

Mevsimin 
ilh karı dad; • b' . l l' mayn dökrneğe inh®r etmiştir. mahfellerinde fasist olarak tt"lek'id 

YI ttıren er ıse Dünkü gün münferid Alman tayya- edilmektedir. Fakat Lnval uzun n-
lllezu dd d'l' l releri kısmen çok alçaktan uçarnk ce. mandanberi tehlikeli bir entrikacı, Dün gece yarısından sonra şehrıml-

\ı A.l)ı nu 8 8 1 IJOr ar nubt ve merkezi İngilterede askeri e. Fransanın eski müttefikine lcnrşı ze mevsilll n ilk karı düşmc~e başla _ 
~~ ıtara 16 (H ) M f henuniyetı olan müte:ıddid hedeflere Hitlerle birlikte sonuna kadar yü - mıştır. 

L., -~·t· ' ususi - anTi •aarruz etmişlerdir. v 1 b Ka k k fa ı ı 1 b h ,ı_ " ı 7 fl d k " rümege tamamen mütemnyi ir a - r, pe ısa sı a ar ıı sa l sa. 
~itıd •ını ı eski ida i me - Merkezi İngUterede mühim bi.r en _ dam olarak addedilmektedir. nFran at 7 ye kadar devam etmi,ş, biHi.hnre 

erı tnezun olanların lise düstri müessesesine bilyük çapta mü. sa LavaJden kurtulduı> kelimeleri devamlı surette yıı~nğa başlamıştır. 
•ddedilmelerine karar ver- teaddid bombalar tam isabeUe vur • Vaşingtondaki umumi hissiyatı ifa _ ~ehir hafıf blr kar to.baknsile örtU-

:..J K~--·-~ı- • .. 
ın aevarnını temin 

- Maarif Vekaleti bobıtil talebelerle mücadele etmeğe 
ilk it olarak talebelerin aa~ları keıilecekmif. . 
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[ ir aberleri ) 
Eroini kuyu içinde Mnnakalat Vekili bugnn 1 ~ağm_u~ıard~~ 
saklayan karl- koca • • şehtrde 1k1 ev çoktu 
JlahkemeJe-:;.. birbirleri şebırde telkıkata başlıyor He! iki evde de teaadülen 
ii • at k kavıa ettiler kım•e bulunmadığı için 
zerınce ara Dün gelen V ekilin Silivriye giderek mendirek zayiat olmadı 

5 l·Kncaı.çacke~~ıkmahi,lkene·mnees~nat:~~r~~ inşaahnı gözden geçirmesi muhtemel Şiddetli yağmurların tesirüe te -
....... birde bir ev tamamen, bir ev de lua 

.an bir eroin kaçakçılığının dunıt - men yıkılmı§tır. 
masına bakılmaktadır. Hadisenin Dt\n aababki etspre.sle Antaradan/niz T'ıearet melttebinin geni§letilme - Oiin sabah saat 6 da Beylerbe -
suçluları aabıkalı eroin .ltaçakçıla - tehrimJse ae.Ien MUnalı::alAt Veltili Cev- si, yeni tersane inşaatı meselelerlle yinde Abdullahağa mahallesinde Iz
rından Arab Tahsin ile kanat Mü - det Kerim İncedayı tehrimlzde bir - meşgul olacak, fabrika ve havuzlar - be meydanı sokağında Serfile ia _ 
berra ve Hulusi isminde bir eroin kaç aün kalarat .Münakallit Veic~e - da tetkiklerde bulunacaktır. minde bir hdına aid iki katlı bina 
tiryakisinden ibarettir. tine ba~ı dairelerde tetklkler yapa - Münaka.lfıt Vekilinin Sllivriye gide- birdenbire büyük bir gürültü ile 

Emniyet kaçakçılık bürosu me - cattır. . rek burada yapılmakta olan mendi çökmüttür. Evin içerisinde kimse 
murları bir gün Kumkapıda tüphe . Vekil bugünden ı~'baren DeTlet De- rek inşaatını tctkı"k etmesi mubte - bulunmadığından nüfusea zayiat ol-
üzerine Hulusiy:i yakalamıo ve dm- nızyollan, Devlet Limanlan, Demir - meldır. mamıştır. 
nin altından bir balon içerisinde 25 yollan, Po.sta, Telgraf, Telefon, Mın. MünakalAt Veklli cevdet Kerim in- Bundan başka, Üaküdarda lnki -
gram eroin çıkımlmıştır. Hulusi, taka Liman Reisll~i ıdarelerlni, Yük- cetla.yı dün kendi.sile görüşen gnzete- Iab mahal1esinde Çavuşdere cadde
aıkıştınlınca bunu Arab Tahsinden sek Deniz Ticaret okulunu ziyaret e- zilere Devlet Demiryollarmda tenzi _ sinde 29 sayılı Samiye adında diğer 

t Id v .. 1 • t"r Tahsin decek, bu daireler erkAnlle tanışarak bir kadına aid evin de çahsı çök _ 
sal ıkn a ıgın5ı ahoy ~~şdı ·kı" evle - kendilerinden izahnt alacak ve icab ıa.tıı tılrifclerin kaldırılmnsının mev. 

mının e - müş, hadise zabıtaya bildirilerek, ~ darbıs.ının e re 1 k b" k eden yeni direktifler verecektir. zuubabs olmadı~ın~ bilAkis lbugü,n-
rın e ır arama yapı ara , ır uyu İn icab eden tedbirler alınmıştır. Nü -
· is"ne kavanoza konmuş çok mik- cevdet Kerim cedayı, bilbnssa Li- tü ~eraitte bunların tal:viyesi bile fusea zayiat yoktur. 

30 ikincileşrio tarihli 
bilmecemizde kazanantar .. 

3t İkln.cit.etruı tarihll bilmeceuıh - Dit macunu ı4 
de kazananlan &f&iı.ya yaaıyorJD. ts.. İzmir Alsanealt 1392 inci soltak .. 
tıuıbu.lda bulwıa.n oluı~a.:anmwn numanJı eyde Gülen Zeren, :gg.ra.Jil ~ 
Paaa.riest, Per,embe cünlmi ötledeıı alay komutanı o~lu Meıuned -"~ 
10Dl"a hediyderiıı.i biz:lat Idarehane - İstanbul Davudpa.şa orta okulu 
lllizden almalan lizımclu. Ta.p-a o1na- 2 de HalU Al • ' 
TUCulannuzın hedqdeıi PM&& ~ ad- per b 
teaerine ı-öndeıilir. Kokulu M un 

B• b"yük' M k ha (Son Posta hatıralı) _,. ~ 
ır u aro en tıra istanbul Haydarpa~a liseSi taı~ ~ 

defteri sinden 1809 Ali Ertürk, ı.~ta~ . 
istanbul Vefa erkek lise.~ sınıf 2 44. üncü ilkokul talebesinden 425 t1l 

talebesinden Hiltmet Atalık. ker, İstanbul 61 inci flltokul tale~ 
Bir küçük maroken hatıra den 531 Nejad, İstanbul aaıat~-

defteri lisesi talebesinden 705 Vedad. 
Çamlıca Pembe köşk Siyadet Tav- Yuvarlak dünya kalenıtr•f 

cuk. (Son Posta hatırah) cıJ11 
Muhtıra defteri istanbul Maçka Spor caddesi ""uıe' 
(Son Posta hatıralı) soka~ı Nimet apartımanında O ıııJ ~;~aı eroin bulunmuştur. man tahma tabliye iışlerl, Yüksek De- dü.şünüldüğUnü söylemiştir. 

Bu{lun üzerine, üç suçlu da A!'lli
ye 5 inci ceza mahkemesine '·eril - Tasarruf Haftasi 

munasebetile Ha~kevlerinde 
yapılan toplantılar 

Bir kadın erkek 
Adapazarı So~an pazarında bakkal Gökçen, İstanbul Gelenbevi orta 0,ıı. 

Sebebsiz yere adam Mehmed Hamdi o~u İbrahim Bıçak, yüebesinden 224 numaralı Ali~~~ 
Yaralayan kabadayılar Eskişebir orta okul sınıf 1-D de 422 .Istanbul Zeyrek caddesi ı~ incı 

numaralı Bedri Akdemir İstanbul sınıf 3-A da 412 Mahmud ötteJOo mislerdir. 
Suçlulardan Hulusi mahkemede, 

eroin içtiğ.ini itiraf etmi~ ve demiş -
tir ki: 

komşusunu çakı ile 
yar al adı 

«- Ben, çok fyi bir ailedenim Yerli Mallar ve Tasarruf Haftası ÜskUdarda Muradreis mahallesinde 
c bay hakim. Tahsilim de vardır. Fa- münasebetile dün Halkevlerinde oturan Karabetle ayni ev sakinierin -

kat, bu eroin her şeyi mahvetti, o - toplantılar yapılarak yerli malı ve den Nevnın isminde bir k.adm da bir 
na alıştıktan sonra, iııtikbalim sön - tasarruf mevzulan etrafında halka tepsi meselesinden kavgaya tutuşmuş 
dü.» konfcra~lar verilmiş ve müaame • !ardır. Bu kavga esnasında fazla hid-

Arab Tahsinle karısı ise suçu reler terbb olunmuştur. 
ı b ı:---' ·· •• H lk • d d"" dete kapılan Nevran eline geçlrdi~i birbirlerinin üzerine atmı~ ar, u ı:..nunonu a evın e un gece . 

ı yüzden mahkemede kavga etmiş - yapılan toplanh muharrir arkadaıı- bir çatı ile Karabetl yaralamıştır. 
1 lerdir. mız Nusret Safa Coşlı:un tarafından HM!se zabıtaya aksederek, tabki 

Duru~ma, şahidierin celbi için, açılmı§, öğretmen Mediha Muzaf - kata ba.§lanmıştır. 
talik edilmittir. fer Baysal tarafından tuarruf ve --------

yerli mallar mevzuu etrafında bir 
konferans verilmiştir. Bundan son -
ra Hissei şayia piyesi temsil olun -

Okuma, yazma hilmiyenler 

için kurs 

. 
Evvelki akşam Beyoğlunda Ye • 49 uncu ilkokuldan 147 Selma. Boya kalemi . ıJ 

nitehirde sarho§luk yüzünden bir Mürekkebli kalem Aydın Hasanefendi mahaUeP flff 
yaralama vak'ası olmu~tur. . <Son Posta hatırah) numaralı evde yüzbaşı Tevfılt Cl!'.f 

Kenan ve F eyzi isimlerinde iki J.st bul Şişli T kk 1 lfY 
sarhoş, ciddi hiçbir sebeb yokken, an cra i lisesi sınıf. 3 Nejad, Lüleburgaz orta okU ll' 
H 

. V • • • talebesinden Hasan Ferid Gülseli, Is- 3 de 404 numaralı zerrio özeM• ,.. 
alıd og]u Ne~ı adında • ~ı.nne tanbul Ca~alo~lu orta okulu talcbe- talya nafıa şefi Ncvzad o~ıu ved 

çatmışlardır. Bır aralık, her iki sı de sinden 8 numaralı İbrahim İstanbul Al b·· 
bıçaklarını çe.k~rek hücuma kalkv - Emirg~n orta okulu sınıf i talebe _ um 
mı§lar, Necmıyı kalçasından agır sinden Biisamettin Candaş, İstanbul <Son Posta batıralı) de ıs" 
aurette .yaralamış.lardır. . . Cümhuriyet kız llsesi sınıf 4-A da 40 Eskişehir orta okul sınıf 1..B 61'0 

Vaka mahallıne yehşen pohs - numaralı Nermin Turnao~lu Mualll\ Suneren, Ankara Haınıuıı Şit-
ler suçlulan yakalıyarak, Necmiyi K d l k l • Ayker sokak 160 nurnarada sadık uf'G 
tedavi altına almı~lardır. Suçlular urtun ° ma a em man, Kütahya na!ia fen ;ınetJl 
hakkında zabıtaca tahkikata ıeçil • . <Son Posta hahrah) Remzi luzı küçük Rengin. 
mi~tir. Istanbul 64 üncü ilkokul sınıf 5 ta_ Ayna 

Iebesinden HJdayet Özlercan, İstanbul <Son Posta hatıralı) • • 
kız li.s~i talebesinden 842 numaralı İstanbul Beşiktaş Abbasa~a ın 4, F•tih Halkmnde fotograf ve Okul bina'armm 

tamiri işi mu§tur. Fatih Halkevinden: Evimizde 
Bugün öğleden sonra Yüksek lk- dar hiç okumamı.ş olanlar iÇin Evi - 2 31 12/) 940 tarihinde amatör fo -

Bakırköy Ba!kevinden: Şimdiye ka-
Aysel, _IStanb~! 64 üncü okul. smır 4 hallesi SelAmlık caddesi a nuını.ı:'~ 
talebesillden U"n:ıid Solmaz, Istanbul Handan, İstanbul GaZi osman p
Çamlıca kız llse.'ll sınıf 2-A talebesin- mektebi LB de 22 Ruhi. 

Bazı okul idarelerinin, okul bina- tisad ve Ticaret okulile Üniversite -•-.ıe b: .. okuyup yazm" kursu açıl - f 
=u.u ~ .. togra ve resim sergisi ııçılacaktır. 

sının tamiri için aldıkları tahsisatı, Iktisad Fakültesinde birer toplantı IIU§tır. Dersler parasız oldutnı gibi Sergiye ittirak edeeeklerin eserleri 
binanın mühim ve zaruri ihtiyaçla- yapılarak iktisad ve yerli mallar kurs sonunda muvaffak olanlara. dlp. kabul edilmeğe başlanmııbr. 

4rtnı geri bırakarak gelişi güzel sar - mevzulan etrafında muhtelif hita - d il ktir +-t .. ,., . E . --;:::::::;::=:::::::::===:::::::;:~ 
' fetıikleri ve Jüzumsuz bir tnkım ta- b ı ·ı k · lk · F k""l loma a ver ece · .lo'S e.ıuuerın Yı-(~ J e er Yen ece tır. · tısnd a u te - ü t T 1 VA T R Q lA R ı dillerle binnların şekillerini bozduk- sindeld merasim saat 16 da başlı _ miz idare memurlu~una m racaa e-

Jan görülmüştür. yacak, konferans ve bitabclerden derek kayıdlannı yaptırmalan rica. 
Maarif Vekfıleti bu hususta alu - sonra talebeler Takaim Cümhuriyet olunur. · ~-

1 ltadarlara veni bir emir göndererek abidesine bir çelenk koyncak.larclır. 
1 

okul binnlarında yanılacak tadilô.t ı . . . Eğlence yerlerinin yılbatı 
iç.in Nafia M;;hC"ndis1;9;n .. k~·if vap- Bır otomobıl bır kadına çarptı h 
tınlmasını bildirmiş. bunun hiH'tfına Şoför Gabriyelln idaresindeki 1575 gecesi ru aatiyesi 

ı h , _ d k ı "d ı · · h 1 taksi to bU" M k cad ŞehrimiZdeki gazino ve barlar yıl. 

Şehir Tiyatrosu 
:LıtiklA.l caddesinde 

komedi kısmınd:ı. 

Akşam saat 20,30 da 
PAŞA BAZRETLERİ 

ı areKet e en o u ı are ennın sa - numara ı o mo ı, aç a - . 
tııen mes'ul tutulaca 1 l arını ve l:i - desinden geçerken Luka isminde bir başı geoesı sabaha kadar açık kalmak 
zumııuz yert" yantırdıkları işlerin be- kadına. çarparak, bqından a~ır su • üzere belediyeden müsaade ~temiŞ -
rlel"nin d,. t. • .,..!ii•Tine tazmin ettiri- rette yaralaml§tır. Ierdir. <hzlno ıve barlar saat 24 ten 

ı leceğini tebliv etmi,.tir. Yaralı hastaneye taldır~. fO _ sonra açık kalma rubsatıyesl harcı 
- tör yakalalllllı§br. vermek ,artile açık talabileceklerdir. 

Yabancı okul18ra v~ni bir 
tamim gönderildi 

Mı.arif Vekftleti ynb:ıncı okullar hak 
kınd:ı alnkadarlara yeni emirler gön

ı d<>rmt,tlr. Vekfılet bu emirlerde, ya -
bancı okullardan bazılarının, ö~ei 
mı>nlerinin tatn aylarında lkamet et
tıklcri sayfiyeleri, kendi talebcleri ve
ya dı~er okul tnlcbeleri Jçln pan -
s iyon haline getirdikleri ve bu pansi
yoner talebeye para mukabilinde ders 
verdiklerini bildirmi.ştir. Vekfllet bu 
vaziyetin talimata aykırı bulundu~u
nu . .sayfıyelerin barieden gelecek ta_ 
lebeler için dershane halıne konulma_ 
ması ve öğretmenierin kendi ta.lebe -
lerine ders vermemesini teblii etmiŞ
ır. 

Ahsaray parkı bitmek üzere 
E r müddettenberi Aksarnyda Süt

çubo tan mcvkhndc yapılmakta olan 
p r~an in-,::ı atı bitmiştir. Parkın ıram

vay caddesi tarafında olan kısmın 
demir parmaklıkları ve beton kapısı 
yerine konmuştur. Arka tarafa isa _ 
bet eden trnmvay deposu ile soka~ 
ayıran kısma bir buçuk metre irtifa.. 
1nda bir duvar çckllmlştir. Parkın çi... 
çeklendirilmesine başlanılmış, muh _ 
telıf a~açlar ve bu meyanda mebzu
ilen çam dlkilmi~tir. 

Bu p:ırk için sureti mahsusada h:şa 
ettirilen sıralar da ikmal edilmi§ \"e 

konulmuştur. 

V alimiz Ankaradan 
yeni kararlarla döndü 

Amerikadan derhal tramvay, elektrik, 
tünel ve itfaiye malzemesi getirtilecek 

Birkaç gün evvel Ankaraya gi -
derek Vilayet ve Belediyeyi allıka
dar eden iııler etrafında alakadar 
makamlarla temaslarda bulunan 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Lut
Ei Kırdar dün sabnhki ekııpresle 
Ankaradan şehrimize dönmüştür. 

Vali ve Belediye Reisi Ankarada 
bilhassa tramvay, elektrik, tünel i -
dar~ine ve itfaiye teşkilatınn mal -
zeme tedariki, belediyelerden dev -
let hizmetine ve devlet hizmetin -
den belediyeye geçen memurların 
tekaüdlükleri meaelesile me§gu) ol-
mu§tur. Lutfi Kırdar haricden tram 
vay. elektrik ve itfaiye malzemesi 
getirtebilme.k üzere döviz mesele -
sini halletmi~, bu husuşta alakadar 
Vekaletlerden müsaade almıştır. Bu 
wretle yakında Amerikadan tram -
vay, elektrik malzemr:sile itfaiye 
hortumlan getirtmek mümkün ola -

caktır. Bilhassa tramvaylar için çok 
lüzumlu olan bandajlar da Arneri -
kadan getirtilecek, bundan sonra 
bandaj bulunmaması yüzünden iş -
leyemiyen arabalar tekrar servise 
konacaktır. 

Belediyeden devlet hizmetine, 
devlet hizmetinden belediyeye ge -
çerken tekaüdlük hakkını kaybet -
mekte olan memurların bu mağdur 
vaziyeHen kurtulmalan için Dahi -
liye Vekaleti bir kanun projesi ha -
zırlamaktadır. Bu layiha yakında 
Büyük Millet Meclisine takdim olu
nacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi bir gün 
tek, bir gün çift numaralı taksilerin 
çalıştırılmasının verdiği neticeler 
hakkında Veknlet,e: izahatta bulun -
muı,, Dahili}~ '/ekaleti matlub de
recede benzin tasarnıfunun temin 
edilip edilmediRinin etraflı ııekilde 
t~tkikini emretmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Beyotha HALK Ilineması 
Bugün 11, aqam 20 de 

ı - Mihracenin gözdtsi 
2 - Hind mezan 

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan 

Su çiçeği 
Şurada burada tek tük suçiçe

ği vak'aları görfilmiye başlamı~tır. 
EvveiA şunu söyliyelim lı:i auçlçe~i 
hastelı~ının bildil:imlz çiçek has
tall~ile hiç ibir alAkası yoktur. 
büsbütün ayrı bir hastaııktır. Ve 
aşı ile de herhangi bir rabıtası 

yoktur. Yani henüz aşılanm13 ve 
aşısı mükemmelen tutmuş olan 
blr çocuğa da suçiçe~i geçebilir. 
Suçiçe~inin bir, blr buçuk hafta 
kadar bir tefrih devri vardır. Ya
ni bu tcfrih devri mikro -
hun vücude sirayetindcn itibaren 
hastalığın ilk Arazı meydana çı _ 
kıncaya kadar geçen müddete 
derler ki bu devrede çocukta bariZ 
ve zahir hlç bir hastalık Arazı 
görülmez, te!rih devri biter bit _ 
m'Cz hastalık başlar, suçeçeA"i mu_ 
hakkak az QOk bir a~ yapar, bu 
a~ 38 derece üzerindedir. Nadir 
olarak daha ziyade yükselir, Bunu 
mütenkıb vücudUn muhtelif yer
Ierinde saç aralarından, ayaklara 
kadar her tarafta kırmızı taneler 
görülür. Bu taneler serpUm~ bir 
haldedir. Hemen bir gün sonra bu 
kırmızı tanelerio tepelerı blllür 
gibi bir su kabarcı~ı halini alır 
daha sonra esmer kırmızı bir ka~ 
buk hatlar, birkaç gün içinde bu 
kabuk ta düşer ve yerinde h!ç bir 
iz bırakm11z. H:ıstahlı: da iyileşir 
biter. Suçiçe!;inin esaslı ve hus\L~l 
hiç bir tedavisi yoktur. Çocu~u 
odada muhafaza etmeli. Dl~er ço
euklerla tam on beş gOn ihtilıH 
ettinnemelidir. Cildini kolonya lle 
sık sık derenfekte etmeli tane_ 
ler üzerine pudra koymalı.' az. çok 
bir perbiz yapmalıdır. Çoc~un 

her Ihtimale karşı a~nı. gözleri. 
nı, burnunu temiz tut.malıdır. 

Suçiçe~i mühim bar hastalık de
~ildir, fakat çolt saridir. 

Cnab lstl;Jen ollayacalaıUWA 

posta pula yolamalanın rlea •. 
derim. Akııl &akdirde fatekle.rt 
Dl'llkabeleeb kalabWr. 

den Fahamet Onur. K"t b 
D. fı 1 a Atı1'-1f rçaaı Bayramiç sıhhnt memuru ssl ili" 

(Son Posta. hatırah> tin oğlu Erd~an Ertan, Tekirdd ı , 
Bursa erkek llsesı sınıf 4-A da 854 hi.sarlar muhakemat memuru ıı .. ıı:ı 

numaralı Abdullah Tahtalı, Bartın met Özer ~lu Sabih özer, sıı.ıı::;r, 
orta okulu sınıf 2-A da 397 Kemal orta okul sınıf 1/ 2 de Mfibeccel lJJtlcf 
Aktan. Karaman orta okulu sınıf 1- Uşak Yenı okul sınıf 4 de 268 J!ll 
B de 264 numaralı Emin Nejad Abacı. Dinç. 

Kahraman askerlerimiz 
için 300 bin parça 

kışlık hediye hazır"and1 
( Baştarafa ı tn cl sayfada) 

Askerlerlmizc kış hediye.si hazırlama 
i.şine daha bir müddet :ievam oluna. 
caktır. Halkevleri ve Kızuay vubele
ri her ne vakit olursa olsun verilecek 
hediyeleri kabul edeceklerdir. 

Edebiyat Fakültesi talebeleri ya -
ltında hasılatı askerlere kı~ hed;yesı 
hazırlanması i.şine tahsis lllunmak ü _ 
zere zengin bir edebt müsamcre ,·e··e
ceklerdir. Geçenlerde Eminönü Halk
evinde bir konser veren körler orltes
trası da ayni maksadla yeniden bır 
konser hazırlamaktadır. 

Antalya ve Trabzonlulann 
bediyeleri 

Ankara 15 (A.A.) - Askerleri -
mize kışlık annağanlara dair bugün 
Antalya ve Trabzondan aldığımız 
telgraflar, ilk parti olarak Antalya -
da 3800 pamuklu ve Trabzonda bin 
küsur muhtelif yünlü eşya toplan -
dığını ve alakadar makamlara tevdi 
edildiğini bildirmektc idi. 

Bir berberin camlar1m 
k1ran sarhoş kadın 

(Ba.ştaraf• 1 inci sayfada) 

Yakalanarak, dün adliyeye ve 
rilen Hidayet Sultanahmed 1 inci 
sulh ceza hakiminin huzuruna çıka
nlmıştır. Hakim, tesbiti hüviyet sı
rasında, suçlu kadına ne iş yaptı -
ğını sormuş, Hidayet şu garib ce -
vabı vermiştir: 

o:- Seyyar günahkarım b 
«- Peki, ne diye içip. rezalet 

çıkarıyorsun böyle?» 
«- Ne yapayım, bana kimse 

güler yüz gÖ!'termiyor ki.. Bir ka -
bahat yaptım mı, hemen yakalayıp. 
tıkıyorlar içeri. Bana iyi muamele 
~tselerdi, belki bu hale düşmezdim. 
Içince coşuyorum. Dün nk~am da 
böyle oldu. lçtiın, aı,ka geldim, her 
berin camına bir yumruk attım.» 

Hakim. Hidayetin tevkifine ~e 
alkole kar~ı ipttla derecesinin tes -
biti için tıbbı adiide müşahede al
tına alınmasına karar vermiştir. 

'GÖZ DOKTORU -c 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa NUmune hastanesi 

göz mütehassısı 
Istanbul Belediye kar~11ı. Sa:ıt 

(3) ten sonra. TeL 23212 

Moskova ve rladridin 
83rlin ve Londraya 
karşı siyasetleri 

<Ba.ttarafı ı inci sarf•d•J 
tt' 

Görülüyor ki, hangi istikt~J11~ rŞ' 
olursa olsun, Alman ve lngiliı !ı) 1' 
setleri yekdiğerile çnrpışınıı.ktıt , 

bazan muvaffakiyet ve bazan ~~ • 
vaffakiyetsizlikle karşılaşmaktil 1 

lar. 

Arnerikaya gelince le • 
Arnerikaya gelince: Bu nı~de ' 

kete aid kozlar Ingilizierin elı0 
di~ t 

Asya ve Japonya bu koz.lıı.rt ~ıf· 
tevazin bir vaziyette tutınaktı• ,b 

b. N 
Bunlardan başka ortada ır rJ' 
dünyası vardır ki son z:aına~le 111a
Mihver devletleri bu aleme bı~ bd 
racaatta bulunmuşlardır. 1Jı~11 bit 
dünya, Türkiye ve Mısır alela ~ıtle' 
müşahid ' ·aziyeti muhafaza e ttı~ 
ri müddetce acaba kımıJdn°11 

:m;ıd:ı;r';··~;;;;;;;;;:;;;~;~ r 
Son Posta 
Yevmt, Siyasi, HavadiS -ve 

Halk gazetesi 
-····- '5 Yerebatan. Çatnlçeşme sotalC· 

lS TANBUL 

1 6 3 
Ay AY 
Kr. Kr. 

14VJ 7öu 4VU 
Türkiye 2340 1220 710 
Yunan 

:!7\JV 14UU t)()(J 
Ec.neb: 

Abone bedeli p~lndlr. AdttJ 
cS.eğt.ştirmek 25 tunıştur· 

-···--
Gelen evrak geri veril,e" 
tli.nlardan mes'uliyet .ıınıı; 

ı O 
cevab için mektublara dıt· 
kuruşluk Pul U~vesl lAzllO 

Posta kutusu : 741 istanblll 

Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



, 

[SiNEMA ) 
Buyük ytld1zlarrn 
~ususiyetleri 

Sunlar sayesindedir ki 
birçokları şayanı 
dikkat mevkiterin 
sahibi olmuşlardır 

ıı..~lrıerna san'atklrlannın birçok 
."'"'ll.siyetleri nrdır tl, bunlan bil -
~ blr hayli e!lenceli vaktin geçme. 
bı..:... ~ebeb olur. İçlerinde birçoğu bu 
~'""~etlerinden dolayı nazan dlt -
bi tı telbedecek derecede mevki sabi. 
0hrıU§lardır. 
~ PatinaJ kraliçeliline sinema :rıı
~ ını katan güzel Sonja Henie, ba
~ klarını 3.000.000 dolara yani 3 mU. 
lh~ 96o bin Türk lirasına sigorta ettir
"'Vtir, 
~- Sinema yıldızlan içinde en \Yi 

3 
elik yapan Norma Şerordlr. 

·ııa - En fazla elbiseye malik bulu. 
ı28n san•atkl\r Adolpbe Menjou'dur. 
i kat elbisesi vardır. 

- Şimdiye kadar h iç evlenmemiş 

Pratik güzellik 
bilgileri 

; ' 
4 

Güzel bir mcinto 
Şık, genç, .ı;ade bir 

manto. Ayni zanıanda 

orijinal de ... Bol man. 
to çok gördük. (Gerçi 
çok ıörmekle de bıt 
mış deiilız o da bll4 _ 
ka.) Bu büsbütün detl
,lk. Roh yerinden bir 
eki, bir de bel yerinde 
Içten dikişi var. Bu iki 

diki~in arası iki yanda 
uzunluiuna birer yar • 
ma ceb şeklinde birleş. 
tirilrniş. Modelin en orı. 
jinal tarafı budur. 

Yuvarlak ve yaknsıa 
yaka. yeri istenUen gü • 
zel bir eşarpla sii3len .. 

İşte size nadir 'ayılacak derecede me~e pek müsnid oldu-
faydalı iki güzelleşme ekzerski: ~u için ayrı bir güzellik 

Biri yanakların tkulak hizMındaki yaratıyor. 
çukurlutunu tashill içindir. Ve başı 

ıı.rkaya atıp, üst dudağı :nümkün ol
duğu kadar yukanya doğru gerllete.. 
rek a~ınızı açtıktan sonra çenenizi 

Gençlerin giyimle • 
rinde sadelik dai • 
ma göz ön1inde tuttil 

-guya kapanmalarına m~nl olan bir malıdır. Fazla süs, faz.. 
:.uvvet varmış gibi- atu' a~ır kapa - la teferrüat 1:enç m 
maktan ibarettir. Bunu hergün üç 
defa tekrar etmek katidir. manto ve elbiselerinde 

Öbürü a~n kenarlarmdaki çizgi _ pet ho§ görünmez. 
leri düzeltmek ve gidermek iÇin ya _ Çünkü genç kızı gö.s-
pılacaktır. terecek elbise değil. J 
Ağzınızı şakull olarak, o harfini elbiseyi götıterecek genç 

söyler glbl açacak, bu vaziyette içi!ıiz- kızdır. Bade bir rob, .sa~ 'bir manto içinde bir genç kız stısın bir elbise 
den (25) e kadar sayıncayıı kadar ta. süslft bir rob içinde oldutundan daha çok caZib bir bal alır. Koyduğumuz 
mamlıyacak, 10 sayıncıya kadar model genç kızlar için seçilmi§tir. .................................. -. ___ .... ________________ _ 
ayni vaziyette kıılacaksınız. 

Her iki ekıersizden görecetJnis !ay. 
<la pek büyük olacaktır. 

* 

Kanotie modeli 
fötr şapknlar bu mev· 
aimde moda olmuştur. 
Bazı model fllpkalar 

Her kadın 
Bilmelidir 

Genç•er nasil 
giyinmelidir? 

~~~ ik• 
Nakleden: Muaz.z.ez. Tahs:n Berkand 

111.r , •• 1 saniye durdtJktan aonra 
!i< ç0

2:e ba,Jadı: 
~ ~lk ektiğiniz iztırabı anlıyor ve 
\jt trıü Veriyorum hanımefendi, 
1\tl t 11.~ ~aadenizle benim de Se -
'~~ll.~:a~ı Eikirde olduğumu tek -

~'ll ç ~lll. Evet maaleaef dün 
~~ ~ feci bir kaza oldu am -t'\ de~·ı 8 Yet bir kaıadır, bir aui
.~ tılld ı · Selim bana nişanlısite 
~ "e N Re.çen müknlemeyi an -
~ lttıek .esrın hammın kendisini 
~ ~~e ~atcdiğini söyledi. O, geaç 

eı:ıı t~~ atılmı~ ve: ((Tetiği 
Su IYe bağırarak onun bile

l "e itte o zaman kuroun 

yerine getirmernek için bir M:beb 
yok. Ona söz verdim, derhal lazım 
gelen teşebbüslerde bulunup nika -
bın bugün kıyılması için müsaade 
alacağım. 

- Bugün mü? Buna kat' iyen 
razı değilim ve sizi oğlumla aramı
za girmekten menederim. 

- Affedereiniz hanımefendi am 
ma bon arkadaşımın sözünü yerine 
getirrneğe mecburum; vicdanım ba 
na bunu ~rediyor. Esasen Selim 
otuzuna yakla§mı~ bir genç oldu -
ğundan sizin müaaadenizi istihenl 
etmeden de istediği kızla evlene -
bilir. 

- Ölüm halinde 

h~ 

s.,r~ s 

1 K~UJU~Dcla_f 

MahiQk - Yarat1k 
• ahmud Y esarinin «Çul

luk,, romantndan bir par
çayı bir mekteb k.itabına alırlarken 
esas metindeki cmahlub kelimesini 
~rkçe olmadığı için değiştirmiş, ye
nne «yaratık» kelimesini koymu~
lar. 

Bu mekteb kitabını görmeyi çok 
isterdim. «Culluh tan bir parçada
ki mahluk kelimesini yaratık ya
panlar, ayni kitaba aldıklan diğer 
edib ve oairlerin parçalannda kim 

ı bilir ne değişiklikler yapmı,lardırl .. 
Mesela Yirmisekiz Mehmed Çe

llebiden şu parça: 
«Paru oehrine mahsus bir luab 

varmış ki. adına opera derlermiş. 
Acayib aan"atlar gösterirlermiş. A
ztm cemiyet olurmuş.» 

Kitabda şu şekli almış olab.ilir: 
«Paris iline özgü bir oyun var

mış ki adına türkülü körmük derler
miş. Çok şey zenaatler göeterirleT
miş. Büyük kurum olurmuş.» 

Me~la Hamidden şu parça: 
«Endülüs hiikümdaranının hazine

leri içind~in Tan k. Sen nereden ge
Jip nerede durmu~n. azin•etin ne 
tantfa? .. » 

Kital!.da şu şekli almı~ olabilir: 
aEndülüs kaanlannın para do

lablan içindesin Tank. Sen nereden 
gelip nerede durmu~sun, gidişin ne 
tantfa?)) 

Mesela Cenab $ehabettinden eu 
parça: 

cr Yirmi yıl geçti bu kadar 

zamanın perde perde keşide ettiği 
tabakatı nisyan arasında kalmış bir 
dimağı sabiden ısize bir hiHyei tes
liyet çıkaracağım. ıı 

Kitabda o u şekli almış olabilir: 
«Yirmi yı) geçti, bu değin çağın 

perde perde çektiği unutma kat
manlan arasında kalmış bir çocuk 
beyninden aize bir avunç öyküsü çı
karacağım.» 
• -Mesela Yahya Kemalin Seş ·§ii
rinden §U iki mısra: 

cHi.s var mı bu alemde nekahat 
gibi tatlı. 

•Gönlüm o sevincin heJJecanite 
kanadlu 

Kitabda tu şekli almış olabilir: 
cDuy_qv. var mı bu acımda iuise

lik gibi tatlh 
!Gönlüm o sevincin cosktınluqi

le kanadlı:. 
Mesela Rıza T evf:ikin o Hamza

bey aahilleri.nde» oiirinden şu iki 
mısra: 

•O yerlerde qii.ne$ mahmuru fik
rct bir veridir kh 

cDoğar sevdalı akşamlar niodhı 
''apcsininden:t 

Kitabda şu şekli almış olabilir: 
•O yerlerde qii.neş sil"'aün (keli

menin türkçesi kıla••tızda tıoktur) 
bir peridir kh 

cDoğar sevqili aksamlcır ckcli
menin türkçesi kıtavuzdn ?Joktur) 

• bak~ndan• 

Q .,,.t .:!.tu.LU.ti. 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? 1 -
Afr; ka daki uzun saç h 

ka d m lar 
Afrika

daki yan vahşi 
kabilelerde ka -
dınlar uzun ançı 
çok severler. 
Kendi aaçlan 
pek fazla uza -
maz. Fakat ölen 
l:adınlardan ko 
silmiş saçlan 
kendi aac;;larına 
eklemek sureti
le, uzun saçlı 
görünmek çare
sini bulmuşlar -
dır. 

Demek olu-

yor .ki iptidai cemiyetlerin kadınlan 

bile sahte aüae çok ehemmiyet ve
&orlar. ···------------

Kamer garbden doğar 
şarktan batar 

Kamer garb
den doğar ve 
şarktan batnr, fa 
kat aürati d.Wn -
yanın miliveri 
etrafında dönü -
şünün yirmj ae -
ilcizde biri ka -
dar olduğu için 
§arktan doğup, garbden 
görürüz. 

21 harfli aifaba 

d~ i nalr~~= ' 
sinde ancak 
yirmi bir har! y, h' 

vardır. Bü • l:J ••, 
tün dünya -
daki alfabeler arasında en 
olanıdır. 

Bayan S. 1 vermi~. Sizin omın bu cevabına 
Mektubunuzu aldım. Ben sadece mukabil yapacağınız iş, meseleyi e.i

vazifemi yapmıştım. Sonsuz aaadet- lenize açmak. ve aileniz vasıtnsile 
ler temenni ederim. J_ ·ı . d • k . s· * genç ıı.ızı aı esın en ıstetme tı. ım· 

Bayan M. K. dilik nişan yapılabi~ir,. ı.:e siz hayata 
Olduğunuz gibi görünmeyi ken- atılır atılmaz evlenırsınız. 

dinizde bir tabint haline getiriniz. * 
Hiçbir şeyin ılahtesi hoşa gitmez ve Bayan F. Y. 
nihayet iğreti elbise gibidir. bir ye- Evvelce de siz bu meseleyi bnna 
rinden muhakkak potunu belli eder. yazmıştınız zannediyorum. Kocanız 

Bay F. Sun: 
* doğru düşünüyor. Evli bir kadın i

Kendini bilen vakarlı bir genç kız 
hiçbir zaman bir erkeğin peşinden 
koşmaz. Siz onun bu halini bir ku
sur değil, bilakis bir meziyet olarak 
kabul etmelisiniz. 

* 

çin her şeyden evvel kocasını, evini 
düşünmek, evinin işlerile meşgul ol-
mak üzerinde münakaşa edilmiye
cek bir va7lfedir. Bu vazifeyi yapar
ken zevk duyan kadın ancak ev Iii ik 
hayatına intibak edebiimiş kadm 
addedilebilir. 
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6 Sayf'a 

74 yaşında bir kız 
kaçınlırken öldürüldü 
Erbaa (Husus!) - Erbaanın Tom. 

ba köyünde kanlı lbir cinayet olm~ 
ve 14 ya.şlarmda Fatma adında bir 
kırcntız bıçakla muhtelif yerlerinden 
yaralanmak suretne öldürülmtifjtjir. 
HAdise .şöyle olmuştur: Salı günü ak
şamı Ali oitlu All &yın on dört ya§. 
lanndakt kızı Fatma, dayımım kızı 
ile birleşerek bulgur çekmek üzere 
koyün JtA.tibinin evine gitm~lerdir. 

Eve davet edUen di~er katıınıann 
gehne.«ıi beklenirken, kadın kıyafetine 
g ren erkekler eTe h ücum etmişlerdir. 
Bunların maksadlan evde bulunan 
kızları kaldırmaktır. Ev sahibi bunıa. 
rı görünce feryadı basınış, kadın kıya.
fetıne giren erkekler muvaffak olanu. 
yacaklarını anlıynrak kaçnuya te -
ş~bbüs etmişler ve süratle gözden 
k yt>olmuşlo.rdır. Mütecavizlerin 1kiS 
uzağa gitmiyerek toplantının netice. 
sıni beklemiş, toplantı bittikten sonra 
.kızlar evlerine dönerken ikisi birden 
14 yaşındl\ Fatınıının üzerıne hüeum 
ederek ellerindeki knmalarlıı. zavallı 
kızı muhtelif yerlerinden a~ır surette 
y ı alıyarak öldUnnfışler ve lı:açm~ _ 
lardır. HAdiseye derbal el koyan 
müddeiumumilik failieri u sonra y:ı._ 
kil!Qmıştır. 

Çank1r1da Emniyet 
binasrn1n temeli 

allldl 

SON POSTA Birincikan~ 

a r 
Bir "Namık Kemal, gecesi hazırlandı, Evde 

motörcülük ve Fransızca kurslerı açıldı 

Vilayet fidanlığından 
köy/üye tevziat başladı 

fzmit (Husuai) - Vilayet Nü -
mune fidanlığı halka ve bilhassa 
köylüye çok faydalı hizmetler gör
mekte ve muhit i~in faydalı olmak
tadır. Büyük bir meyva istihsnl mer 
kezi olan Kocnetide Vilayet Fi -
danlığı yeni aene için de fidan tev
:ı:iine başlamı§ bulunmaktadır. 

Bu fidanlarm miktan 208.360 -
dir. Bunlardan 1 000 aşılı elma, 
4000 armud, ı 000 ''İşne, ı 300 
lr.aysı, 70.000 Amerikan naması 
5000 ayva, 500 ~eftali vesair fj ~ 
danlar vardır. 

Kocaeli merkez kaza kongresi 
C. H. P. Merkez kaza kongresi 

valimiz Ziya Tekelinin, Parti Mü -
fettişi Tekirdağ M eb· usu Rahmi A
pak ve Vilayet Parti Reisi Abidin 
Amlın vesair zatların da hazır bu -
lunması ile yapılmıııtır. 

Kongre pek alakah ve hararetli 
olmuş, gece saat üçe kadar devam 

•• o • e e y 
• 
1 

Bütün köylerde okulların birçok noksanlatl 
tamamlanıyor, kitabsarayları kuruluyor, 
yeni okul binaları ve bahçeleri yapılıyor 

etmiııtir. Ceyhandan giizel bir manzara ~ 
Yeni İdare Heyetine Salih Ka - Ceyhan (Hususi) - Burada kUltür Büyük Mangıt okulu al{\kadı.r ,t 

sıvas HalkeYi lemci, Faik Nü:ı:het Beıerin, Yusuf faaliyeti son aylar içinde çok geniŞ bir bir iki senedir sarfedilen emek '{eııı ~ 
Sin.s (Ruswıl) - Halkevimizin son şefi İzzet Büyükkaya idare etmekte - Bilgisu, Sadettin Yalım, Sadettin mahiyette artmış bulunmaktadır. retıe bölgede örnek blr köy otll 

aylardaki çalışmalan artmış bulun • dır. Dinçbaş, Vilayete murahhas olarak A]Ak d 1 d. dığ aıalüınata line ,_,. r ır 
d s l'h K ı . K 1 Ö S" ö a ar ar an al ım ı:.=ıYO . ..ıdJ 

:ı.naktadır. Bu faydalı hareketler halk YeUştlnne kursu a 8 ı a e~cı, ema z, u - göre bu faaliyet §U şekilde .sıralan _ ö~retmenler ayrıca her okU: ~ 
arasmda büyük bir altı ka. ne karşı _ Hnlk dershaneleri kolu lise n orta leyman F ehmı Alp, Sı d kı Özer, Ha maktndır· rer kümes kum havuzu ve bırtf 
!anmaktadır. Bu faaliyetten bir &aç okullann eleme ve olgunluk imtihan. un Altduma n, Muhittin Eren, Ir- · M • - kovan tes~ etmekle me~guıdnr ..•• 6 , 
tanesini bildiriyorum: ıanna knla.n talebeyi yetiştirmek ga.- f~n Dergin, Hüseyin Yalçın, Sad et- . Bu ~ers yılı oo~gemlzın 28 o~ulu~a 941 köy btıtçelerlnde köy okl)ll"'" IP' 

Na.JlUk Kemal geeesi yesüe bir kurs açmıştır. ytinl Yalım, .H~mid ~açar, Ahmed bı:etirr ö#::tmendkitahbsarak~ı tesis ledıl- nın ihtiyaçlan için aynen ıaıısı.sstr., 
•ü..ılk va~ftn ,..ı.i.ri Na k K 1:... ı maz seçılmışlerdır. mış . ~"Jnca a er oy oku una. dbı.rıe 
.D 3.. .... '7ö mı em n ... y .... : tu" tu" n mah• .. tu·· dörder tane ö~etmen meslek m ec - nulması yolunda gerekli te 

yüzüncü do~uın yılı münasebetüe E - Edirne c. H. P. kaza ...... ...... lınmıştır ı" 
Timizce bir gün yapıl.musına karar • Bu sene Kocaeli vilayeti dahili n- mu alan temin olunınU§tur. 12 k- • k 1 d . vesıııtıl ~~~ 

kongresi d .. .. h 1" k fA oy o u un a zengın w: 
verilmiş ve bu hususta icab eden ça. . e. tutun ~a .su. u pe ne ıs olarak Ayas, Doruk, Çnkaldere, Burhanlı, rer a.teıye tesis edilecek, ı;ve ~ 
l~a.lara başlanmıştır. 21.12.940 Cu. Edirne ( Hususl ) - CUmhuriyet ıııti~~l edılmıştır. • • Şükrüye, Kırnııt okullarına 250 §er kitabsarayları zen inle tirilere~ ~ 
martesi g(lnü yapılacak olan bu gü • Htılk PartJsi kaza kongresi parti mü.. ırtu(n3)mın.tlakadakk'lı yenı bsen]~ mal h kitablı birer çocuk kıtabsarayı kurul. yük okullarda po~uk ş kitııbS~F 
nün e~tyeti üzerinde kollar ar • fett~i Ragıp Akçanm huzuru ile Parti au u mı yon ı oya a ıg 0 .. mU§ ve bundan maada ayrıca da kurulacaktır. eJ' 
tan bir faaliyet göstermektedir. binasında toplandı. maktndır. muhtelif çocuk dergileri temin edil - ediJlll 

Fransızca kar u K~a halkının dilekleri fulerfnde Piyasa Martta açılacaktır. llliştir, 941 köy bü_tçelerinde,. ınşa ,ıııııı tJ, 
Halkevi halk dershaneleri §ubesi ta- uzun görüşmeler yapıldı. Ve bir yıllık • lnhisarlar .Idaresi ve tütün ta • Bölgenin bütün köy okullarında b~ te ~I~ 15 koy okulu b~al~nııc:•~ 

1
, .rafmdan haftanın iki gününde halka bü+"enin kabulünden sonrn idare cırleri zürraa avans tev:ı:iine başla • kıt'a ve Türkiye haritaları ile beraber ~alı ~çın her türlü tedbir al ~.&J ~ 

"Y mışlardır. M Ikincıktı.nun ayından itibaren ııJ"'. 

Çankın, (Husu!i) - Schrin en 
buyuk caddesi olan İstasyon cndde
si üzerinde yapılması takarrür eden 
t>nıniyet binasının temeli valimiz ve 
hükumet erkanı olduğu halde mera
sirole atılmıştır. 

Temele, ilk harcı valimiz koy
duktan aonra kurban kesilmi~ ve 
merasim nihayet bulmuotur. 

Bursada numune köyleri 
yapılacak 

Buran (Huswıi) - Vilayetimiz 
. kö} lerinde in~sına karar verilen 

fransızca öğretmek gayesUe bir kurs heyeti teşkil edilmiş ve vüfıyet kon _ T f H f bir de mtıcessem kurre ve hende.se, larm marangoz .işçUiğine bıı.Şlıı. ;ı , 
açılmıştır. gresine gidecek murahhaslar seçil - c h • • dasa~ıı· Ta tası f lk tabint bügisi ders Aletleri, marangoz ve fft-•a verilmcksiZ' ın' b ... aııırJ.Il 

~e rımız e mı ı asarru ve ·- b h • ...,... tu 
l\lotörcülük kursu miştir. ti!fld Haftası güzel bir şe - mve ta çıvnn tak:ıınları temın olun .. mali elbetine gidllecektir. ~ 

Evvelce açıinn motörcülük kursu Villiyete bağlı bütün kazıılarm kon. kilde ba§lamıştır, bu hususta Hal _ ~ ur. Bu hususta, başta. tayın~t ..,ef'f 
halktan görd~ bü...nı. alllka. ü grelcri ikmal edUdiliii clhetle Edirne k Çakaldere Doruk B ha ı ŞUk B kir s hi kta f ı•· "Jt 3 ...... 6 ·evinde memleketin münevverleri • • ur n ı, - e up · A n ve nuınrı P' 
zerine ikinci defn tekrar a"ılm•a ve vül'ıyet kongresi bu nyın 28 inde kaza ı f h rüye "'•nngıt ..... ustafabeyl' Çelemli Nedim ın· ı ını k r..ert ,.-,.. ~ top anmış ve taaarru akkında kon • .m. • .ı..-ı 1• rumuz a o a w- fY 
faaliyete geçilmiştir. murahbaslannın iştirakile toplanacak feranslar verilmiştir. ve Ayas okullarmda bahçeleri ağaçla. ihtiyar heyetleri faaliyetlerine 

Kursu motörcülük teknik bilglsl ve vn~yet idare heyeti seçimi yapıla- Şehrimizdeki Milli Tasarruf ve ma hazırl~arına ba§lanmı,ştır. vermektedirler. / 
kuvvetli olan Türk Ofisi Sivas '§Ubesi caktır. Iktisad Kurumunun yeni idare hey • ~ 

HERGÜN SiNEMA , ( Çankıri Halkevi avcılar1 ve temsil kolu ligazda ) 
etine de Asım Ardaman, Hikmet 
Kavalcıoğlu, Zeki Arlay, Enver Bal 
kan, Bedri Ahıskalı seçilmişlerdir. 

Adanada et fiatlarma 
zam yapıldı 

Adnna (Hususi) - Kasabiarın az 
hayvan kestiği ve biraz geç gidenlerin 
et bulamadı~ı müşahedc edilmekte 
idi. Bu hareketin delAlet etttı;i rol'ına 

şudur: 

(Ba.şt:ı.rafı 2 nci s:ı.ylada) (Baştara.f'ı 5 inel s:ırf~ 
mesi demek olduğuna göre, bugün ft.mn bir genç lozn bir melce. jll ~ 
Amnvudluk ve Bingn~ sahnele~n- ~yllyor ve sırf ulUvvii cennbı ;ıl ,; 
de cereyan eden askerı harekatın kar§ı olnn aşkını susturuyor.v11111~ 
Cenubl Avrupa sahasında ne kadar kızın ~ardeşi tarafından se eıj111' 
kat'i ehemmiyeti hıüz bir safhaya nza g~~rıror. 

11 
Fakat ::: ço~ ~ 

girmiş olduğu kendiliğinden anlaşı- :iğ~ra. g llimer. aç an gen~ t edi~ 
ı ı mua ın yanına ,.. ,e 

ır. Bu hadiselerin eheınmiyeti o de- nihayet karlar içinde ölüyor. ı.Ş 'ct 
rece büyüktür ki onlann neticeleri- Jnpon rejisörU eserden ayrıl[l'l~ 

lunuyor. Bu Japon filmi tef 

' "n 'rnunelik köy evleri hakkındaki 

Kasnblar et için nark istiyorlar. 
Dün toplanan belediye dniml encü

meni kasabiann kırk be~ istemesine 
ro~en Iki kuruş znmmile koyun eti. 
nin kilosunu kırk iki kuruşa çıkar _ 
mıştır. Vazlyetten a.nlaşıld~ına göre, 
gene kasnblar bu zamdan memnun 
de~illerdir. Çünkü et bol miktarda 
dükk{ınlarda göze çarpmıyor. 

ni şimdiden !araziye halinde hile bir surette çekümişt• .ıJ 
mütaleayn imkan görmüyoruz: ih - J$1 ~~ 
timalleri çok, sahaları geni~, netice- San'atkfırlarm oyun ı.ıı ~de, projelerin Nafia Müdürlüğümüz ta

rafından tetkik edilmt'kte c.lduğu 
haber alınmıotır. Beş ııene içinde 
ıkmali liızım gelen bu işe evvela 
Demirtaş köyünden ba lnnacalttır. 

Edirnenin yeni emniyet 
mudur u 

Edirne CHwıust) - Örfi idare ko _ 
mut.anlığı emniyet müşavirll~lne ta
yin olunmuş bulunan Faik Göksal'ın 
yerıne F..dirne emniyet müdürlüğüne 
umumi müfettişlik emniyet m~nviri 
Ahmed Rl!ııt tayin edilm~ ve yeni va. 
zifesine başlamıştır. 

Aksaray malmUdUr'üğU 
Aksaray (Hususi) - Münhal o

lan Aksaray malmüdürlüğüne tayin 
edılen Sebinkarahisnr malmüdürü 
Hilmi Kuran gelip yenı vazifesine 
bııqlamı tır. 

Çankırı (Hususi) -- Halkevi-l llgaz Halkevlileri, knrdeo Halkev 
miz vnk.it vakit çalışmalarına devam Iiiere büyük bir misafirperverlik 
etmektedir. Her hafta «Köylü ge- göstermi ıerdir. 
cesiıı olarak Halkevi salonunda yüz- Gece temsil kolu tarafından 
lerce köylünün eğlenmesi mevsimin aYanlı~ yol» piyeııi oynanmır, tiir
faaliyetlerinden olmakta iken, spor ler okunmu§tur. 
şubesinin avcıları ve temsil kolu 11- Fakat bu güzel müsamereyi gör
gaza kadar bu hafta güzel bir ge:ı:i rnekten llgaz halkı mahrum kal
yapmışlardır. 

2 3 Halkevli genç bir kamyon la mı§tı. Çünkü «e~lilen alınmııı, e§İ 
ligaza yollanmışlar ve ligazın yakı- olmıyanlar Halkevine girememi~
nında «lnköyün dağlarında avcılar lerdir. 
ava çıl::mışlardır. Bu civarda akşa- Bu yüzden salonda 5 aile bulun
ma kadar avianan ve tavşan, kek- muş, müsamere bunlara verilmiştir. 
lik vurmuo olan avcılar ligaza gel- Çankın Halkevlileri iabahieyin dön-
mi,ıerdir. müşlerdir. 

============-=~======= 
Son Pn<tlanıtt ma~ra rom4Jiı: 63 ci bir delik yokııa) Ya bütün emek

lerinin heba olduğunu bir dakika 
sonra anlıyacak olursa) Ne yapa -
cak u) Bütün planları altüıt olmut 
deme Itti. 

$imdi bir korkusu vardı: Duva
ra dayalı olarak gördüğü merdi • 
'ene benziyen iskele ya ·kaldırılıp 
götürülmüş ise! .. O zaman i~leri al· 
tust olacaktı. Bereket ki merdiven 
hnli\ duvarda idi. Kolayca merdi • 
'ı-ni heykelin yanına ta~ıdı. Üstüne 
çı:. tı ve o zaman ihtiyar Almanın 
bahsettiği kargayı da gördü. 

Heykelin tam başı üstündeki bu 
karga büyücek bir şeydi ve doku • 
nunca snllanıyordu. Bu alçı parça· 
sını yerinde tutmai:: için uzun bir 
anpla heykelin batına gömmüşler -
di. Heyleelin başında yumruk bü • 
yüklüğünde bir çukur ·vnrdı. Karga 
bu ra giren bir çubuğn merbut 

Heyecanını teakine çalıtaralt ya
va§ yavaıı yukarı çıktı. Kafanın ar
ka tarafına eğildi. İkinci bir botlult 
görünce yüzü eüldü. Bütün ümid • 

Nakledeo: Behçot Safa leri burada idi. Umbasını tekrar 
orada tuttu. Sonra elektrik lamba - yaktı. Heyecan ve telaş içinde bir
sını çıkararak heyleelin ba,ındaki den deliğe doğru o kadar eğilmi§ti 
bo~luğu aydınlattı. Bu aydınlıkta ki az kaldı aşağıya düşecekti. Niha
başııı içini evvel~ gözden geçirdi. yet... İçeride bir paket görünce ae
Sonra elini sokarak her tarafı iyice vincinden deli gibi atıldı. 
ara<lı. Iki kısımdan ibaret olan bu Bu paketi parmaklarının arasına 
boşluk hakilcaten bombo1tu. Canı geçirince bir kıııkaçla sıkar gibi sım
sıkıldı. Ümidleri suya düıımü§tÜ. Bir sıkı zapteaerek yukarı çıkardı. Bağ
de ihtiyar Almanın verdiği izahatı larla bağlı, kalınca k&ğıdlar Içinde
hatırladı: W otanın iki kargatı ol -, 1ti paketi acele çözdü, açtı. Bir göz 
mak lazım imiş. atınca biitün şüpheleri zail oldu ve 

Belki ikinci karga henü:ı: yerine önünde dünyanın en rnes"ud ada • 
lconmamışb. Fakat heykelin baJı o mına mahsus bir iııtikbnl cenneti .. 
kadar büyüktü ki öbür tarafa git - nin açıldığını gördü. Artık lngilte .. 
rnek için iskelenin yerini değiştim1ek renin en kıymetJi memuru olmut .. 
luzımdı. Indi; iskeleyi tekrar sırtla- tu: İşte Travers'in yazısı, işte fo .. 
yarak heykelin öbür tarafına götür- flar ve kim bilir fnb 

manzaralarm nefaseti sayCS~ı-ti 
leri de o kadar muhtelif ve bizim film en güzel Amerikan tilıı"· 

için de ehemmiyeti haizdir. ı·ıekabetRedeAbileceDk ieyrece~[)edil'· 
Vukuatı dikkatle ve objektif ola- _ 

rak seyirde devam etmek, faraziye-

Ulaşla bir okul ikmal ler ve ihtimaller arasmda zihin yor-
maktan daha faydalıdır. o . .i ediliyor PAZARTESi 16/12/194. ~~ dlulri:tlt'n t!J3il"a.~H 8: Memleket saat ayarı, s.OS· ıııı-: 

Sivas (Hususi) - Ula.ş nahlye mer. ~' haberleri, 8.18: Hnfıt nıüzıı; ~ 
kezinde yapılmakta olan beş sınıflı t ır. 
ükokul lkmal edUrnek üzeredir. Ed k d . 8·45

= Ev kadını, 12.SO: sııe.Jlıf') 1 irne Seyyar ÖJ em1r- 12.33: Fasıl heyeti, 12.50: }. ]<tV 

T k · i d • • berlerı, 13.05: Müzik, 13.20 ıS.~ ra yamn Zira UrUmU Cllık Ve marangozluk kUrSU müzik (Pl.), 18: Saat ayarı, Jl,ı" 
Edırne CHuswıi) - UzunköprU, Ke- .. . Radyo caz orkestrası, 18.40: 5~' gan, Meriç ve İpsala kazalannın ziraı Pehllvankoy <~~u.:ıl) - Şehrımiz.. ince.saz heyetı. 19.15: Violonsel ııS ıf 

durumunu incelemek üzere ~Ir hafta dde ~çılaıacka~ını bildırdi~zlimks~yynr kböy lnrı, 19.30: saat ayarı ve ıı.Jıı. ııt~ 
evvel Edirneden ayrılmış olan Ziraat emırc ve marango u ıı;ursu U- berleri, 19.45: Kadınlar rcısıl rJil"

1 
müdürümUz Ali tetkik ve tef~lerinl günden itibaren faaliyete ge.ç~i§ bu- 20.15: Radyo gazetesi, 20.45: 0ııııl.c 
bitirerek avdet etmi~tir. Aldığım ha- lunmaktadır. Kursun demırcılık kıs - 21: Dinleyıci Istekleri, 21.30: :1{ s'~ 
bere göre zirant müdürümüz gezdl~ mına Mustafa ve marangozluk ö~ - ma, 21.45: Radyo orkest.r~ı. ,. 
kazalarm ziraı durumunu iyi bulmuş. retmenlifine de Riza Tezcanlı tayin saat ayarı, ajana habe:· ~ 
tur. edllini.ştir. Cazband (Pl.). ~,/ 

limelik bir yazısı bu vee.ikalann i - yazılı idi. Keene o 1.aman zavallı çerae bundan bir şey aolırıııı' l 
çinde Alma~anı.n müatakbel meslek arkada~ı Traverain kıymeti- larını ternin etmişti. ~; ..1 
Drang Nach Osten için hazırladığı ni bir kere daha takdir ederek onun • Keene bu kadar ince bir ı";~ 
eizli planlarının da bulunduğunu ruhunu hürmetle yadetti. Bütün bu hilelerini, ancak kendi ırd 
haber veriyordu. veaikalar ezberlenebilir mi idn İm- ke§fedebilmesinden mütevelı ı' 

Orada iskelenin üstün<le teshir e- kanı yok. hte bunun için Travera gurur ve haz da d uyuyordU· <e _,1 

dilmiş btr halde, bir elinde vesika- hududu, bunlarla birlikte geçmek ia- İskelenin üstünde heyecB0çifb'J. 
lar, diğerinde elektrik Himbaııı, bu temiş, fakat muvaffak olarnamıştı. laş yüzünden boş vakitler gt:0efll. 
vesil.:aları ikide bir heyleelin bir çı - OndiH'l sonra Basset bu vesikala- du. Hemen elindeki evrakı ·ç el 
kıntwna iliştirerek yeni bir kısmına rın ehemrniyetini, memleketi ıçın toparladı. Paketi ceketinin ' j# 1 
göz atmaktan kendini alamıyordu. ne kadar kıymetli olacağını tahmin ne itina ile yerleştirdi. Ttı~ sıflıl 
Anschluss hakkında malumat da etmiş; onları buray·a sakladıktan den aşağıya adımını atacJl tl~!!. 
vardı. Bunlar artık tarihe karı mış, ~onra, aakladıiı veri asla belli et- bütün bina içinde çınlıyan .iddi(. 
eskimiş olmakla beraber tahakkuk rnemek için sanki üstiinde taşıyor- ses duydu. Keene o kadar ". d 1 
etmiş olduğu için Travers'in ele ge- muş gibi yaparak, bunu hatta ken- sarsılmıştı ki bir elile iskelef~tıı''l
çlrdiği ve iııtikbale aid olan planla- di kendisine bile telkine çalışarak rile heykelin bir ucunu dt:l' ~ 
rın da ne kadar sağlam olduğuna Londraya dönmi.iııtü. Ancak kendi- mecbur oldu. Bu ses nere ı,ıı.f. 
del~ idi. sinin takib edileceğini de kat'iyen yordu~ Müvazenesini buJurs:eı~:i 

Tuna devletlerinin parçalanması: tahmin ederek Homerin kitabını al- aeain, tabutun kapağındnn ~IYI. 
Çekoslovakya. Macaristan ve Ro • mış, lntelligens Servisin zeki bir me- tahmin etti. Nöbetçi snllııdı\,icıı'} 
manyn ... Bunlardan bazısının Al .. muru elinde ancak ifade verebile- ya tabutu, ya kapağı n~ Jııtl ~ 
manya için b'..lğdny ambnrı, diğer - cek bir şekilde bu kitabdn vesika- Gece nöbetçlsi yatagırı 
lerinin petrol at oku haline getiri] - lan n bulunduğu yeri işaret etmişti... dü§mÜştü-••• 
m esi ... Bir i.:ere Macar buğdayı ile Basset Almanyadan Londraya * . Jıt:f 
Rwnen petrolünden emin olduktan kadar bütün yolculuğu esnasında Binbir macera geçir1fl1ş, 111ı4 
sonra atılacak büvük adımlar... düşünmüş, taşınmııı; vesikaların ye- baııkınlara, siirprizlere. ııl~e 

Fakat bunlar ğayelerdi. Bu ga- rini haber vermeden kendisinin öl- Keene ömründe o sanl)•e 
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C Büyük fen adamlan · ~ .!;:!ı~:~~~~~ 
p t O 1 e ID i şiddetli bir 

<8&4tarafı ı inel sayfadA) h b ' 
Evvelki gün çıkan İtalyan ga.zet.eleri Ya.zan: lbrahim Hoyi ar o.uyor 
sulha taraftar olanlara kar~ı fıddt!tli 
bir ta.sfiye ameliyesinln yapılaatını İnhitat halinde .. bulu_nan P.omanın manlar Mısırda Ptolemi i.&m~, bizim <Ba.ştaı-alı 1 lnel a&Jfada) 
- 1 kl ., h . h"k"met·n h'- meydana çılo.şı, yukselıı,l, mm ve :ten_ şimdiki Ahmed, Mehmed ISmi kadar Batı l soy erne e .ş up esız u u ı "" - . .. .. .. . . · . d tah ço" ü- ..ıe bu'' tu'' n wu''o faaıla 
tm kt ıd ~ d. . . h etm'• IliD ölumu oldu. Artık .dehaıılar ye - boldu. Ptolemı'nın l3kenderıye e - nQ • -

se e e o u u en ıŞeyı ız ar ı,. "·b"t" 1 . ~ Ç" lt'" bild'"' aız topru ve mı'tralyo"z at,..n devam 
b b ı ktad I·ı 1 all•ı"bis__.. t6§tiremedi. Atina b..., u un meca s.z - aı.ı e~tiği muhakka.. un u, ..-.ı • ....,.. akalar umumiyet itibarile heyecanlı ve u uruna ır. ayan ın b-'" ""'• • • b" etmiştir. Ingilizierin ileri mevzileri-• d f~lst hükUmeti için birer tehllke teş.. leşti, ve bilgini~ mı:ıke;!l Iskenderl~e- şeyleri "bğu ilim ~erke~~e~~:a :_ nin aritasında Ingiliz ordusu mü -
Oldu, meVSimin ilk kır kOŞUSU da yap1l ı kil eden bazı hainlerin ve renksiı in - i-~ g~çti. Bur:u a . ~=~~~~~:erde 0 renm.esıne ma yo him miktarda esir \'C malzc:me top-

' 

sanların tesirine atfolunmaktadır. Bu ~~ ; _v~ şezl vbe remtı~, s' ki •C ur. * lamak.tadır. İtalyanlar nevmidane 
.. • esi orijınall~ı tu a uz e tı. an a - b ' uk .. . 

ı.....: E!sirgeme Kurumu menfaa.tl-1 Uçüneü kategoride Kurt.ulllf B t.a - ~-eyanda Lıınoro Faı,ista g~zet ez_ linosun ölümile insnn zekiisının ü - Pt.olemi kA.inat manasını halletmek ır m avemet gostermektı: ~~ ~: 
~'itl edilen boks maçlıln dün bü- kımı Oala.tasnrayın 24 saywna mu- cümle şunları yazmaktadır. zerine bir perde inmiŞ gibi idi. aşkile pek aptalca blr tahminde bu - p:ıratorluk ordularının kenaılenru 
bir kalabalık öntlnde Maksım sa- kabil ~8 sayı yaparn.k maçı kazandı. Orta Sillif imha ~ilecek Her sahada bır ilerleme gayreti gÖS- lunmuştu. Fakat kendisi hiç de aptal ~ı:~a~prakl!'r~ndan ~amamen çı -

Yapıldı. Aynı kategoride Galatasarayın A eBu harb esnasında ıtalyan halkı- terilmedi de~il, fakat bir netice alı - değildi. Haddizatmda bir noktadal d l na manı olmaga çalı§malt -
heyecan ve alAkaları takımı, Beyotıusporun 13 sayısına nın orta sınıfı tam bir ?at.ar. haini namadı. Tasnif ve tenkid, araştırma haklı idi de. Dünyanın yuvarlak, ve ta ·~.a~: . 

h canlanabn.mesi için oi.mz 39 sayı ile mukabele ederek galib gel- çehresile ortaya çıkrnı.ştır. Bu sebeble ve istihracın yerini aldı. Artık 0 c.•kl l tezada a.sı1ı old~unu, onu tutan hiç .. Buyük. mu~arebenın altınc:ı. gü -
16-.~et sartma ltlzum oldu~- dl.. bir vatan haini muamelesi yapılm<tk ruh göç.müştü. O kadar kı Ptolemi bi- bir destek, payanda bulunmadığını nu ~~sır _ıle Libya . arası?daki hu -
~~"Wi1'0rdu. Maçların neticelerini Ikincı kategoriler arasında maç çok suretile bu sınıf, tereddüdsüz ve mer- ıe fazla bir şey yapamadı. söyleyen kendisidir. Böyle bir iddia, dud uzerı~de çok §ıddetlı muhare ; 

zevkli oldu. harnetsizce imha edilecektir.• Pt..olt:ml yahudi müteı:.ssıbların du- denilebilir ki pek cesurane bir hamle- bel~re .~ıd 0~~akta ve batı~a dog 
'l'üy aıklet: bi:ıer dakika, S ra- Sıkı ~ir çek~eden sonra Galata - Popolo d'İtalia gazetesi de bugün dnklarınd~n garbe yayılan, ve din ki- nin Ifadesi idi. Bundım ötürü de bu, ru !ngıÜz tazyi}ri tam hamleaile de-

saray, Istanbulsporu 33..341 gibi bir evvelki neşriyatının ayni merhamet.. tablarındaki fikirlere uygun eski bir avnm tabakasınca bı:ı.ştanba.şa kof ve ı vam. etm~ktedır. 
- Ferıdun sayı farklle ma~lüb etti. siz şiddetini göstermiştir. akideyi billurlandırmı.ştı. Ptolemi'nin 1 ma.ııa.!ız bir görüt olarak kabul edildi. Şıddetlı ~uharebeler !talyan lar 

Mavsim:n jlk kır kOŞUSU Popolo dl Roma çok kuvvetli bir eline bir fırsat geçmişti. Do~ru ve onların ınan!fınea dünya ya.&Sı idi. tarafın?a.n l:ibya hududunda hazır-
'd.e.,reyı İsmail hfıkim bitirdi. İ. feryadname neşretmektedir: yanlış nnzariyelerden birıni seçmek ... , bunu dtl en zayıf gözlü !lir insan bile l~an ıstihkamla~ et.rafınd.a. cereyan 
e liOn devre müsavi idi, maç be- Mevsimin ilk kır ko,şusu dün Şiş.llde cBozgunculuk zihniyeti kat'i suret- Fisnger'in zamanındanbcri, illm ve görebllırdi. Sütuna benzeyen bir takım edıyor. Bu ~~vzılenn lngilızler ~ -
bitti. SOOO n 5000 metreler üzerinde yapı!- te terkedilmelldlr.:t fen adamY.ırı düny:ının güneşin et _1 payandalar bu sütunları destekliyor- rafı~<lao ~ugun yapıla~ taarruz tıd-

' lıanı sıklet: İkişer dakika, 3 dı. Mısırdaki vaziyet hakkında neşro - rafında döndü~ü naznriycsinl akılla- du. Peki sütunlarm temelleri nerede ~e;ınde bır taarruza gore hazırlan • 
lOOO metre: lunan resmi haberler çok kısa ve tef_ rındnn a.sla çıkarmamnkta tdller. A _ idi? .. Canım temelisorup :ıe'yapacak- ıgı anlaşılmaktadır. 

(Güreş) _ HalU \Galata.. 1 - Kostantı"nidis (K.M.) 12.25.8. sirsizdir. Vakıtı Sidl-B:ı.rranlniJı İngi - hali ise. aksine, dünyanın yerinden tınız?.. A.rzın çökmiyece(;ıni bilmek J İtalyan tebliği 
2 - Habı'b (A. Y.) 12.48.5. lirler eline geçmek suretııe tecelli e- kımıldamadıjtına ve güneş ve yıldız. kitayet ederdi. Binaenaleyh Ptoleml - l talya da bir mahal 15 (AA.) -

~t hlkim döTiltilyordu. N''
san hesabile galib geldi. 

' 'rüy sıklet: İkiŞer dakika 4 ra-

~lkletin yenllmez '>oksörtl Abdi 
klın dôvüştü ve ittifakla galıb 

'l'liy sıklet: İkişer dakika 4 ta-

(Galatasaray) _ Hüseyin 

. döviişfiyorlardı. Devre be
'ı' bitti. Hüseyin atak dö~e ba.§
ekrar durgun oynamağıı haş
~ lilhayet Hüseyin sa.yı he.snbile 
~eıııı. 

s _ Takfor (KX.) 12.51• den vaziyetl kabul edilmekte ise de 1 1arın bunun etrafında döndüfüne i _ nin kurd~u nazariye, Kristof Ko - talyan um~!. karargfıhının 191 
buna dair hiç tafsilO.t v~rilmemekte nanıyorlardL Dünyanın ilım be'it~i O- lomba bir rtıya görüp, bunun doğrulu- numaralı teblıgı: 

Kırmızı - mavi takım 17 sayı. 
T. Y. Y. K. 24 sa.yı. 
A. Y. 24 sayı. 
5000 mefre: 
1 - Arta.n B. j. K. 17.38.8. 

2 - Matidis T.Y.Y.K. 18.14. 

S - İznk Galatasaray 18.-41. 

MİHVERİN 
VAZİYETİ 

olduğundan ahali ara.sında §uradan lan İskenderiyede feyzini almı.ş bı:Ju .. ~unu isbat edineeye kadar hnlkca Sidi Barıani'nin tahliyesinden 
buradim duyulan bazı maJOmat çok nan münecclm b~ımız Ptolemı bu Iki mergub ve muteber sayılmadı. sonra büyük muharebenin altıncı 
hararetli tefsirlcrc yol açmaktadır. görüşü ineeledi, tarttı ve do~rusunu * günü olan dünkü gün İtolynn ve ln-

Bu pek dar çerçeve içinde bile d~il de yanlış olan nazariyeyJ kabul Güneşin doğup ve batması neden giliz kıt'alan arasında - Bardia -
ahali memleketin içine düşmüş ol - edip, o derin bilgisinin salfthiyetine ileri geliyordu? İşte Ptolemi'nin ya - Sel1um - Cappuzo çöl mıntakasında 
duğu rnüşkül vaziyeti kavrayacak dayanarak şu tnt'i hükmünü lH\n et.. nıldı~ı nokta, bu suale verdiği ccvab - sabahtan ak.şa.ına k.adar kanlı mu -
derecede malumat <~ahibidir. ti: da beliriyordu. Buna sebeb ae halle- harebeler cereyan etmiştir. Taar -

Vaziyelin ehemmiyeti - Dünya oldıı#u gibi yerinde dur-ıdemedigi, içinden çıkanındıılı bir me_ ruzlar ve mukabil taar:ruzlar dur -
Bazı İtalyan gazetelerine göre mnkta, güneş ve yıldızlar ise o~un et._ seleden ilerl geliyordu. Alinıin dünya- rnadan de~am etmi~tir. Harb m~y

faşi~t rüe8ası, faşimı rejiminin bida: rafında dönmcktedlrler. nın dönmesi icab ettiğini hisseder gibi da"?ında duşmanın zırhlı otomobil -
yetlerinde muhtelif u uller ve vası- Ptole.mi, seyyarelerio de~lşen vn _ oldugu anlaşılıyor. Fikrince, dünya lerınden ve tanklanndan mürek~keb 
talarla intizamı rnuhafazaya me _ ziyeUeri ile, ayın türlü türlü cephe - kendi mihverlnde güneş ve yıldızla - grupl~~ yer yer yanm~k.tadır. fa. : 
mur edilmiş olan genç faşist teşki- lerini göstermek üzere muhtelif daire rın gökte hc.sab edilemiyecek kadar kat .. duşrnan kuvvetlennın tazyıld 
latının reislerile temaslara ba~lnmış- ve küre şekilleri icnd etti. Öyle ki ken- bir siir'atle yarış ediŞlerinden daha henuz azalmamışhr. 

\'~~~tan sonra Alemda-r kliibil -
~eı ve Ruhat isminde ~ ya

~ it.ill boksörü arasında bir göste
~ dı. 

e~lenceıi olan bu gösteriş çok 

(Jıa.ıtan.fı 1 inel sayfada.) 
«Yan gazetesi şöyle yazmakta -

dır: 

De Gaulle Fransada, dahili harb 
diyebileceğimiz bir vaziyetin to -
humlarına enerji zerketmektedir. 
De Gaulle'ü düşman emrinde bir 
general ve Petene karııı gelmiş bir 
asi tela.kki edenler büyük bir hataya 
dü,me'ktedirler. 

!ardır. Matbuatın bir kısmı da vazi- di bulu.,ıarına herkesten fazla !nn _ kolaylıkla dönebilirdi. Böyle olduğu, Hava kuvvetlerimiz mümeyyiz: 
yetin ehemrniyetini saklamamakta _ nan Ptolemi, hayata gözjerinl kl"}lar- yani dilnya hareket ettl~ takdirde, vasıflan olan takdire oayan bir fe • 
dır. ken, tabiat meselelerinden en mühim boşlukta önüne gelen her şeyi silip dakarlık zihniyetile faaliyette bu -

Merhametsizce hareket lerinden birini ebediyen kcştetmiş ol- süpürecek olan bir rüzg6.r vtieude ge- lunarak dtttmadan bombalar at -
duguoa a.sla fÜphesi kalmamıştı. tirmesi l~dı. Halbuki nıeydanda mışlar ve mücadele etmişlerdir. Dün «Millet için de fa~st ihtilali için 

de büyük imtihanla kar~ılaşmak za
manı gelmiıttir. Bazı şahıslar, boz -
guncu lisanile konusmaktan çckin -
meme.ktedirler. Bunla!'a ışiddetli ih
tarlar yapılmak ve dinlemezlerse 
merhametsizce hareket edilmek la -

* hiç de böyle bir rüzg~ yoktu. Hava. kü mu~a~ebeler ~~nasında avcı ta.Y: 

1 

dakika, dört ravund. Yarı 

d • 
~'ire berabere. Muhteşem dnha 
~'tre sonunda Muhteşmn gnlib 

dt, bu karar protesto edilinee 
l'e iki boksör berabere ilfm e-

~ ~er dakika, 4 ravund. 
. Galatasaray) _ Eivard (Kur-

~91 :&,ret Şefi:k idare etti. 
t"t'irede iki bokaör de mütered
b~ci devreyi Edvard hAkim 

, 
1tlrd1. Son ravund çok heye

~ısa bir mücadele ne geçti. 
~ re bitti. 

ll.. ll&ır &klet: ilya.s <Oalatagenç. 
'!( ~'<llnld <Onlatagençler). 
~talre deneme ile geçti ise de İl
~dü. İkincı devreye İlyas pek 

tekilde bqladı. 
ınenecerleri rı"nge sünger 

lllalHiblyeti kabul ettiler. Bu 
llonra Oala.ta.saraylı Yorgo ile 

antrenôril Romanyalı 
arasında güzel blr ı:öste-

Sovyet Rusyada zımdır.» 
Sovyetler Birliği ise Avrupa va - ftnlyan gazeteleri. bütün İngiliz 

ziyetini olduini gibi görmektedir. imparatorluğu kuvvetlerinin bu ta -
Sovyet sendikalan konseyinin naşi- arruzda ltalyaya karşı kullanılmış 
ri efkan Tnıd gazetesi Birleşik A - olduğu noktası üzerinde durmukta 
merika devletlerinin Ingiltereye git- ve ahaliy:i dııha müt!!si .. ve disiolin
tikc;e artan yardımı üzerinde dur - li bir hattı hareket ittihazınn davet 
makta ve istatistikler zı'k~ederek etmektedirler. Bu neşriyat ~ısırda
bu yardırnın sür'atli bir tempo ile ki zaferin Mussolininin vntanında 
artmakta deVMil edeceğini beyan uvandırdığı cnditt~ler hnkkında bir 
etmektedir. Mezkilr ga.z.ete, yazısına fikir verrneğe kifayet eder. 
~yle devam ediyor: Bir Am:ı.n gazetesine göre 

«Büvük Britanyanın beltası BiT - Diğer taraftan İngiliz taarruzu -
1~ Amerika devletleri kin havatt nun başladığı $!Ün Westfalische Lan 
hir "'hemrniveti haizdir. Amerikanın des Zeihıng Alman gazetesinin as
fnciliz talıobli"Tini mümkün olftbi],. - kert muharriri tarafından yazılmı!' 
cı-.k ,.n ııon der~eye kadar temini olan fU söz.lerin $imdi nakli alaka 
istediğinin yeni biT delili de Nl"v - uyandıracak mahivettedir: 

Ptolemi'nln şahsjyeti hakkında faz_ sakin ldl veyahud da böyle görünü - yarelermuz ll duşman tayyeresını 
In malftnıatımız yok. Kimse de pek yordu. i§te bu muhakemedlr ki, Pto.. alevler içinde düşürmüglerdir. Alı • 
öyle blr şey bilmiyor. Biyograflsini yaz lemi'yi ljaşırttı ve dönebilen bır dün. nan mütemmim malumaUan nnla -
mış olan bir tarihçiye rastıamıyo _ yanın olabileedi kanaatini kökünden şıldığına göre bir gün evvel düşü
ruz. Hayatma aid hatıralar da çok _ sarstı. rülen dü~man tayyarelerinin adedi 
tnn hnfızalardan silinip gitm~. Pto _ Ptolemi kurduAıt nazariyede blr tu. 12 yi bulmuştur. 
lemi'nin bir Yunanlı aileden yn nıl _ hatlık, bir sakatlık oldu~unu seziyor, Yunan cephesinde düşmanm 
lMın birinci a.snnda veyahud da ikin- falaı.t esnsı,nda temelini yanlış attılı- muhtelif mıntakalarda yaptığı taar
ei asrın başlangıçlannda Mısırda do~ nı blr türlü kavrayamıyordu. ruzlar tarafımızdan yapılan muka -
du~ ihtimal dahllindedir. Bunu da işte bu tuhaf nazariyeleric dünya bil taarruzlarla tardedilmi~ ve düş -
milft.dl 127 de yıldızlara dair yapm.l§ ilmine türlü türlü fenalıklar eden man ağır zayiata uğramıştır. 
olduğu bazı tetk.ik ve müşahedelerin Ptalemi'nin ölümünden beri asırlar Hava teşekküJlerimiz Yunan kıt
tarihinden çıkarıyoruz. Ne bitim a - ge9tlA'i halde, daha hfıla onun bu a - alannın toplu bulundukları mahal -
drundı? Nasıl yaşardı? Ailesi kimler _ kidelerine inananlar bulunduıtu.nu leri, iaşe kollannı, rnotörlü vasıta-
dend.l? Meçhul. Belki de Ptolemi ha- söylersem, bilmem §aşar mısınız?.. lan mütemadiyen müessir suıette 
nedanına mensubtu. Amma, o za - İbrahim Jloyl bombardıman ederek kara harekatı

Elenler yeniden 
top'ar, srahlar 
iğtinam ettiler 

Askeri 
vaziyat 

na doğrudan doğruya iştirak etmit
lerdir. «Picchatelli» tayyarelerimiz 
dört yol ağızlannı yollan kesmişler 
ve düşman kıt'alannı mitralyöz a • 
teşi altma almıtlar ve bombalamıt-

(Baştarafı ı inci sayfada) )ardır. Diğer te§ekküllerimiz Selu -

İn nik - Atina hattında bir vimendifer 
tır. Bu muharebede gllizler g3lib köprüsüne isabet kaydetmişlerdir. 
geldikleri takdirde şarld Libyadaki İ. Düşman EritTede bazı mahallc.r 

CBaştarafı ı inci s:ıvfada) talyan ordusunun bü~k kısmı bo - üzerine akınlar yapmışsa da insan • 

y<ıTftta c;ıkan P. N. ga?etesinde. fn - qArazi rnüşkülah dolnyısile ve 
r;rilterl"den yeni dönen general Bar- motorize kıt'alarla geniş btr sahada 
ton Young tarafından verilen beya- yapılacak hücumlann gizli kapaklı 
nat te"kil etmektedir. icrasma imkan rnevcud olmAması ~etle görmektedir. Popolo d 'İtalya gn .. zulmıı~ olacnkt.ır .. ~yle ~lr zafer yal-

Ceneral bu beyanatında ttınlan h~bile ne lngilizlerin, ne de İtal - zetesi bütün ümidlerint mareşal Oru.- nız Mısır meselesını kökunden hallet.... 

ca zayiat yoktur. Hasarat miıbim 
değildir. 

sÖylemiştir: yaniann sürprizle bir taarruz yap - zianl'ye bağlamı.ştır. Bu gazete İtal- mekle kalmıyacak, ayni zamanda İ -
.-Ingiltere için yaphğırnız ve ya _ m!'lan i~timali mevcud d.eğildir .• \) yanın şimdi m{Lşkill bir an .;eçlrmek- talyanın mukavemetini de kımıa~a 

pacağımız. bütün yeni tayyareler, Diğer bir ftalvası pzetesı n• dıyor te olduğunu kaydeylemektedlr. y~yacalttır. 
toplar vesair e!~liha ile fngı1terenin Mı1A.ııo 15 (A.A.) - D. N. B.: İtalyan milleti içln büyük santı'n çal Italynnlann Libyadaki ordulan 
bhden istediklmni tamamen 'tf'r - Coriera Della Sera, yanlış he.<;ab dı~nı kaydeden Mess:ıggro gazetesi takriben 20 • 25 tümenden mürekkeb 
miş oluyom7.. Bunlann imalinde ve ba.şJ.ıtı altında bapatalesinde di - İtalyanlann korku 'fe ça.şlnnl~a ka_ büyük bir ltuvvettir. Bunun dörtte ve-
v~i Amen"kan ilt~Rerinden de ls- yor ki: d k.l "'--~ tm ktedlr ya "h.oo."te birinin Tunus cepheslle .,.ar_ 
tifade edilmektedir. ~u kt'!f'iflerin te- Bütiin İtalyan millet.i, mükemmel .Pıl ı arını ı • ..,..., e e · "'"'i "" 

Binbaşı Ferracuti Cario'nun ku -
mandasındaki Ne.ghclli ismindeki de 
nizaltımız Mısır sahilleri açığında 
SouthamptGn tipinde bir düıunan 
huvazörünü torpilliyerek batırmıt
tır. 

Napoli'Din ltombardnnam 

min ettiği tefevvuku Ingilizler tak _ blr disı'plin ve aaterlerile tam bir ma.. Di8er ~ihett~n Stefani ajansı, İngil- bl TrablM dahilinde bulunduiu, ve 
hemen hepsi pek dir ve tasvib etmektedir. nevi tesantld manzara.sı arzetmekte .. terenin Italyaya karşı muazzam gay. ü9 be4 tümenln de Sidi-Barrani baa-

dir. retler sarfett~in1 bLldirmektedir. Ro - kınında bozulduju tarzına göre hA-

Dün gece Napoli şehri düşmanın 
3 hava akınına uğramıştır. Akınlar 
esnasında liman üzerine bombalar 

Bodurinin cenaze merasimi İngilizlerin sarı'h fena vaziyetlerin- ma radyosu öıtle neşriyatında. gorib len Libya hududunda gene 10 _ 12 tü
den çıkabilmeleri için, esas harekat bir iddiada bulunarak denizin İtalya.- meniiı bulunduğu hesab edilebilir. Bu
sahnesinden uzakta elde edflnll§ ma- yı mükemmel bir surette muhafaza gün :Mısır - Trablusgarb hududunda 
balll bir muvaffakı)'etten, yüz kao _ ettiğtnl söylemiştir. Bu tezahüratın a- ce.reyan eden muharebe işte bu e -
metre murabbaı çölün geri alınma _ şa~ıdakl sebeblerden do(;duıtu anla - hemmiyetli ordunun im.hasma matof-
sından çok başka birşeye ihtiyaçlan şılınaktadır. tur. 
vardır. En nikbln ihtimale göre, ge - 1 _ Fa.şist bükflmeti İtalyan efk~ Arnavudlukta da 14 İtalyan tüme-
neral Wavel'in başlndı#ı ta.atTUzla eL nnı pek vahim askeri hAdiselere alL§- ni mütemadiyen bozulup hırpalan -
de. ed~ yegAne şey, İtalyanları, tırmak için bazan ayni kelimeleri tek- maktadır. Bunlann yakında k.at1 
Mısıra yani Mısın tazyiki altında bu.. rar ederek pek bedbinane n~riyatta rette ma~lfrb edflmeleri !mkAn -ve ih.. 
lunduran İngilizlere karşı hnrekfltı bulunmaktadır. tlmali mevcud oldu~ göre de 
ba§ka blr tarihe tehire mecbur eyle- İn ilt 

1 
• iki taratta cereyan etmekte olan mu-

mek olacaktır 2 - g eren n muazzam gayre.... el . . 
· lerde bulunduğunu tebarüz ettlrmek- hareb erın bütün Ite.lyan ordusunun 

Fakat umumi vazivet, kat'i bir •-•·--b le fuizm §imdlki felaketierin mes'u- wwu:~ en yarısının veya yarısından 
deği,me arzetrniyecek.tir. Çünkü İn- -. f z1 h bab 
gilizler, bu ~raitte, ne şimal.Afri _ Hyetini üzerinden atmak istemekte ve a asının im a.sı is mevzun ol -
kası harekat sahasından milis kuv _ İtalyanın bir devle mücadele ettl~inf maktadır. Bundan ba§ka. İtalyanın 

~ .. rab eylemekted'ır. bu muharebel.er neticesinde yalnız Ar: vetlerini, ne de Akdeniz filosunu c;e- ... 
kemiyecekl~rdir. Halbuki lngilizler, 3 - Faşizm Arnavudlukta ve Lib .. nnvudluıtu ve Oarbt.ra.blu.sunu de~D, 
Alman - halyan ablukası ile tehdid ,ada mücadeleye nihayet 'Vererek bunlarla beraber bütün flmal do~u 

Ib d bul b b ı · Afrikayı da kaybetmesı muhtemeldir. 

ve şehrin üzerine yangın bombalan 
atılmıştır. !..imanda bulunan orta 
tonajda bir harb gemisine isabet 
vaki olmuşhır. Hasarat mühim de-
ğildir. Geminin mürettebah arasın• 
da 50 kadar ölü ve yaralı vardır. 
Bir balıkçı gemisine bomba isabet 
ederek batrnıştır. Ban evlerin üat 
katlannda çıkan yangrnlar itfaiye -
11in seri müdahalesi sayemnde dCT -
hal aöndürülmüştür. Siviller ara -
sında yaralılar vardır. Halk nürnu -
ne teşkil edecek bir tanda hareket 
etmiştir. 

Nevyortd.a telsirler 

N~vyork 15 (A.A.) - lngilte -
renin garb çölündeki muzafferiyet -
leri Nevyork basını tarafından ha • 
raretle bahis mevzuu edilmektedir. 

a n a unan ve a n an gemı denizle mükemmelen muhafaza al - . . 
~t kafilelerini rnüesııir bir surette hirna tma. alınmış addetti~i ana vatanın Ç~kü Ingiliz hava ve deniz tuvvet. 
\~ ye edebilmek için, bu AkderJz fi - .. . lerı hAkim bulunduğu §tiph~ olan 

Herald Tn"buna Te DaiJy Newt 
gazeteleri artık Akdcnize ltalyan -
lann abizim dcnin diyerniyeeek -
lerini yazıyor]ar. 

~~ll ~le baber Terdili . - Bu merasimden sonra Şişli Rum me losunu bafka yerlerde 1 i<~ timali ne ==e i.ktifa etnıelı derpl§ ey - ne Adriyatikten ve ne de bil~ Ak .. 
~'\ı-...: taaa kadar arzu ederlerdi. n~iliz genel denizden Arnavudlu~a ve Libyaya az \ t;ıı d.tı raylı Bodurinin cenaze zar~ına gidUm.i§ Te orada yapılan kurmayı, ~uhaklcak Id bunu tahmin Ne olursa olsun bu imdad ~retJe .. zamanda bfiytlk kuvvetler sevk! k 
~~ 'l'ak.sbn kil&sesinde bü- ikinci bir merasimden sonra Boduri ediyordu. r1 'Ve bu nevmidane tahminler fagist b lm tır Bfi il i a -

lık önünde yapılmış - ebedl medfenine bıralclm~tır. hilkfunetinin tlyi ka bettflini an- il 0 ıyaeak · t n bunlar tal-

Bütün gazeteler ~u hususta müt -
tcfiktir ki, Süveni bir kıskaçla ele 
geçirmek yolunda Mihverin tasar -
ladıih planı lngilizlCT suya düf(lr • 
müşlerdir. 

I.." • .,._ • T "k U 1 ıı.... b 1 d~ hey de yadaki rejimi düşürebilir 'fe ~te Dim-.ooqı -"'rcuıar ve ltlüb idareclle... Bodurinln cenazesine Fenerbahçe, 8ŞVJ g reş maç ar1 lama6 .. aş a 16ını ve 11ey n 
llrıdutu bu toplantı çok ıuı_ Beşiktaş, Beyo~luspor, Yenf4işll, O ala.. İstanbul güreş ajanlığı tarafından vel :ta(ımli kurtarmak suretile felA - ya ta pirince giderken evdeki bulgur- Doktor 1. Zali O gel 

Oaıataaara!...:.~_.:s:'!'=!; ~Y klübUe takım ıırkadaeları tertib edilen teşvik güreş müsabaka- keti hafifletmek ıstadilini ı&~ek- dan olmalt buna denir. (:.ıedt- brtwndakl muayene-
_ _ _ IÖDde-:•'erdir. •-- - ·- " ·'-..:.: bugün t 13 •- tedir J'akat adalet seyrini takib e J -

.. _ uw.u..ı.w uı.u•..... aaa ""' · - baue.IDdt 611edtD IODllo hut&-
-- ketinin devamını temin -·-.. bil taarruzlar her noktada P , II 



1 Sayfa 

İktısadi tetkikler 
(Baştarafı 2 nci ayfada) 

fakat Kızıldenizi çe\'releyen mem
leketlerdir. 

Mısırın cenubunda, gene Kızılde
niz sahilinde olmak üzere İngiliz Su
dam bulunmaktadır. Ingiliz - Mısır 
Sudanının, Libya, Fransız ııarki Af
rikası , Belçika Kongosu, Ingiliz müs
temlekesi olan Uganda ve Kenya 
ile, Hnbeşistan ile hududu vardır. 
Jngiliz Sudanının 2,5 milyon kilo
metre murabbaında arazisi. 6 mil
yon kadar nüfusu vardır. Ingiliz -
Mıstr Sudanınm başında, Munr kra
lının tayin ettiği bir Ingiliz umumi 
'·alisi bulunmaktadır. 

lbrı:..suud Arabistanı : Kızıldeni
zin şark sahilini boydan boya kap
lar. Arabistan yarımadasında kain 
olup Hica7, Necid ve Asir ile diğer 

, Arab ülkelerinden ';nüteeekkil zirai 
'bir m emlekettir. Bunun bıı~ında 
Hicaz kralı ünvanile lbnisııuud bu
lunur. fnsziltere 192 7 yılında Hica
zın istiklnlini tanımıı,tı . 

İbnissuud Arabistanının arazisi 
600 bin kilometre murahbaı oluo 
ni.ifusu, bazı rivayetlere nazaran 3. 
bazı rivayetlere nazaran 5 mih·on
dur. En biiyük şehri Mekke olup 
niıfusu 40 bindir. 
Yeme...,~ Kızıldeniz sahilinde ve 

Arnhistan yarımadasının c<'nubu 
garbisinde kiiindir. Asir ve Hader
mutla hududu vardır. Yemenin de 
ahatisi Arabdır. Nüfusu pek belli 
değilse d e. 1,5-3 milyon arasında 
tahmin edilmektedir. Merkezi San'a 
dır. Hükumetin bal'lnda Imam 
Yahya bulunmaktadır. Imam Yahva 
yıllardanberi Ingiltere ile mücadele 
luılindedir. !talya bundan istifade 
ederek. Arabistan yarımadasında 
bir nüfuz temin etmek maksadile 
1924 yılırda Imam Yahya .ile bir 
cdnstluk ve ticaret anlaşmaBm im
za! mıştır. 

Kızıldenizin bir kapısı Süveyş 
kanalı ise diğer kapısı, Bl'lhülmen
deb boğazıdır. Ingilterenin Süveyş 
kanalını eli" geçirmesine kar~ılık, 
Bahülmendeb boğazını elde bulun
durmak suretile Kızıldenizin haki
miyetine ortak olmak. dalayısile 
Mısıra el atmak istiyen İtalvn binbir 
çareye baş ıturarak Bahülınendeb 
boğazına yerleşmenin yollarını ara
mı tı. 

Kızıldl"nize hakim olmak için İn
giltere ile !talya arasında cereyan 
c-d<'n bu mücadr'le yıllarca devam 
t'tmi,ti. Kızıldenize tam hakimiyet, 
hu denizin her iki ağzını elde bulun
durmakla kabil olabilirdi. lnı;:iltere 
ıl önce Suveyş kanalını ve Süveyş 
k Mlına giden yolları eline aldı. 
1878} 1 nda Kıbm ndasını i~gal e
dl"rek, S'iveyş kanalını tamamen 
emniyc-te raptetti. Diğer taraftan A
deni, Babulmer.deb boğazını ve 
f .. ansızlarn aid olan Perim adasını 
niıfuzu altına almak ııutetile de Kı
zıldenizin cenub ağzını hakimiyeti 
altına aldı. 

Bu vaziyete n .~aran bugün Kı-
2ıldenizin f':l"rl"k giri , gerekse çıkış 
yolları In 'lizlerin elindedir. Dola
yı~le bin"'t Kızıldeniz de bir Ingiliz 
~ölü dl"ml"1· tir. 

Son' .ali . 1 82 7 yılında ln~ilizler, 
K171ldenizin ttarb kıyısında, Afrika
daki Somalivi iııgal ettiler. Somali, 
700 bin kilometre murabbaında 

2 750 Ingiliz lirasına Obok limanını 
sabn aldılar. 1880 yılında ise Cibu
tiyi satın aldılar. Bu suretle merkezi 
Cibuti olan Fransız Sornalisi mey
dana geldi. 

Bunu gören !talya, F ransıziardan 
geri kalmak istemedi. O da 1869 
yılında, !lam Adenin karşısına isabet 
eden yerde, Assabda, 26 m il uzun
luğunda 2-6 mil genişliğinde bir sa
ha satın aldı. Bu küçük saha, İtalya
nın Afrikadaki ilk müstemlcke~idir. 

İtalya, 1889 yılınıdıı, Habeşli
lerle yaptığı bir aninşma neticesinde 
120 kilometre murabbaında bir sa
ha olan Eritreyi aldı. Nihayet 1891 
yılında İngiltere ile yaptığı bir an
laşma ile de, İngiliz Somalisine aid 
500 bin kilometre murabbaı büyük
lüğünde bir sahayı, işgal etti. Bunun 
neticesinde halyan Sornalisi i.le E
ritre m eydana geldi. 

İtalya, 19 3 S vılında F ran-
!IIZ başvekili bulunan LavaJ 
ile yaptıcra bir anlaşma neti -
ceııinde, Babiilmendeb boğn7ında 
Ingiliz adası Perimin karşı!'ında bu-
lunan Dumeyra adasını aldı. Bu 
ada. Babiilmendl"b bo!iazının en 
dar bir yerinde olmak itibarile stra
tejik bir ehemmiyeti haizdir. 

Kızıldeniz 5ahilinde bulunan In
giliz Somalisi, bundan birkaç ay ön
ce lıelyanlar t rtıfından i~!? 1 edildi. 
Kızıldenizin hiçbir ağzile alakası bu
lunmıyan bu miistl"mlekt"nin hal
vanlar tarafından ic:sıali. J.,ırilizlerin 
Mısır ve Kızıldenizdeki hakir, ivet
lerini tehdide matuf hiçbir t~sir . ya-
pamamı•tır. Kaldı ki, Ingilizierin 
Sidi-BarTanide kazandıkları büyük 
zafer, halyanların Afrika ile olan 
bütün alakalarını kesrnek gibi hal
yanlar için hayati ehemmiyeti haiz 
bir meselevi ortaya koymuş bulun
maktadır. 

Kızıldenizin en mühim bir ağzı 
olan ve ayrı bir yazımızın mevzuunu 
tl"ı-tkil edecek olan Süvey kanalı 
1 71 kilometre: uzunluğunda olup, 
şı-eniqliği 68-120 metre; derinliği de 
13 metredir. Portsaidden Kmlde
nize kadar olan mesafe. vapurla 1 1 
saatte katedilmektedir. Süveyş ka
nalı 88yesinde Londradan bomba
ya olnn mesafe lO. 720 mil kısal
mak ta dır. 

Aden: Kızıldeni~in cenub ağzın
daki Aden limı!nı, müstahkem hir 
mevkidir. Adenin mesahası 'ancak 
194 kilometre murabb:ııdır. Idari 
bakımdan Perim adasile diuer mü
cavir adalar da Aden,. dahildir. Ha
dermut Adenin hintf'!rlandı sayıl
maktadır. Hinterhııdile birlikte A
denin mesahası 2SO bin kilometre 
murabbaını geemt"lctedir. Aden bir 
fngiliz umumi valisi tarafından ida
re olunmaktadır. 

Aden hem bir ticaret limanı, hem 
müstnhkem bir mevkidir. Londra
dnn ı.ıarka melen denizaltı kablosu 
Adl"nde. Hindistnna. Avustralvayn, 
Uznk•arka nid olmak üzere üçe ny
nlmaktadır. 

Kızıldı-J"izde en fazla lnR"iliz men
fontlerile !talya ml"nfaat)f'!ri carpıs
maktadır. Geeen Dünya Harbinde 
ftalva Ingilizlerden vana oldu~·u icin 
Kızıldenizin ismi hiç duyulmazdı. 
Bu harb, Kızıldeni:dn mukadderatı
nı da kafi olarak halled .. ,. .. 2 .. ben-
ziyor. Hasan Ali Ediz muazzam bir saha olup nüfusu 

1. 340.000 dir. Ahali .. inin büyük bir 
kısmı zenci ve Arabiardan mürek-
lcebdir. • Doktor Hafaz Cemal 

lngilizler, Sornaliyi işgal ettikten 
bir müddet sonra, bu mıntakaya aid 
2 1 bin kilometre murabbalık b ir sa
hayı F ransıziara t erkettiler. Fransız
I ar bundan istifade ederek 1860 yı
lında, kaptan Floriyo vasılaaile 

(Lokman Hekim)' 

Divan yolunda 1 04 No. d a hergün 
hasta kabul eder. 

T elefon : 2 1 OH -2 3398 , 
BAYANLAR IÇIN PEK MÜ HIM 

Sayın b::ı.yanlarımızdan gördüğümüz teveccüh ve ra~bete karşı şük 
ran borcumuzu ödemek için bu defa Amerikadan geUrttjfi.mlz en bü. 
yuk makineler .sayesinde F E l\1 i L'i sıkıştıncı sUindirlerle gayet kul
lanışlı, ufak mikrobı;uz bir şekUde yeni amballijlarla piyasaya çıkardı-
~ımızı saygıtarımızla arzeyleriz. f E M 1 L bayanlan birçok ra. 
him rahatsızlıklarından koruyan ve üzüntülü Işlerden kurtaran en bi
rıncı adet bezlcridir. 
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ı urkıye lş Bankasına para yö
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
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MUH T IRALI HAR IT ALI 

HAYAT TAKViMi 
ÇlKTI 

820 Sahife, en taydalı malQmat, harıtnlnr, mt\kemmel bir 
muhhra, Taklitlerini ulnınmak için HAY A 1' takviml adına 

dlkkc.ıt etmelidir. Fiatı SO ci:d lisl 40 kuruştur. 

~~-~~-~-~ -~-~ ___ ~-'ı Oevlet demiryoUarı va limanları 
işletmesi um um idar33i ila ıl'3rı 

Muhammen bedeli ve mikdarlan aşa~ıda yazılı iki kalem muhtcrf çelik 
29/ 1/ 1941 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ne Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrln her listenın hizasında yazılı muvakknt temi
nat üe kanunun tayin ettı~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 n 
kadar komisyon rcislı~lne vermeleri lazımdır. 
şartnameler 147 kuruşa Anknrn ve Haydarp~a veznelerinde satılmak-

tadır. Muhammen Muvakkat 

Liste Malzemenın ismi Mıkdo.r bedeli teminat 

No. Kg. L. K. L. K. 

ı Muhtelif husus\ çelikler 25740 20385 - 2203 88 

2 Kanallı ve ko.nalsız susta 
çelikleri. 115000 74750 - 4987 50 

(11764) 

~-•••••• Mevsim münaaehetile 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde 

KAYMAKLILOKUM 
KESTANE ŞEKERI 

MEYV ALI NUGA 
T AHİN HEL V ASI 

SARAY BAKLA V ASI 

ı Istanbul Belediyesi Hanları 

itfaiye ve djfer motörlü vc.>aitin yıllık ihtiyacı içın alınacak 19 
muhtelif boya ve boya malzemesi açık eksiltıneye konulmuştur. 
bedeli 1809 lira 10 kuruş ve Uk teminatı 135 lira 68 kuruşt?r. Şartnamesi 
zabıt ve munmeltıt müdürlü~ü kaleminde görülecektir. Ihale 23/ 12/ 940 

Pazartesi günü saat 14. de daimi encüınende yapılacaktır. Tallplerın ilk 
teminat makbuz veya mektupları ve 940 ytlıntı aid tıcaret odası vesikala. 
rile ihale günı.i muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (11548) 

Baş, Dif, ilezle, Grip, Bomat~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün A~rılarınızı Derbal Keser 

Icabinda eUade 3 kat• alınabilir. TAKUTLERINDKN SAKININIZ· 
HF:R \'ERDF. PULLU KUTt'LARI ISRARl.A ISTF.\'I"'IZ 

Maliye V ekaletinden : 
1 - ~ir sene müddet.ıe ~esab mütehassısları refakatinde staJ yaP~~ 

sonra Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Mersin, samsun gıbi ~ 
yet merkezlerine tayin edilmek üzere müsabaka ile hesab ınilte 
muavini alınacaktır. ~ 

2 - Miltehassıs muavinlerinin aylık ücretleri 100-120 lira olup iıntib~ • 
m uvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hUkümleri dairesinde ücreUeri 
rilecektir. ~ 

3 - Müsabaka 1mtihanına glrebılmek için memurin kanununun 6fJ' 
maddesinde yazılı şartlardan manda Hukuk veya İktısad Fakülteıer~ , 
veya Siyasal Bilgiler okulundan veyahud Ticaret mektebinin yükSe~ ~ fl 
mından veya bunlara muadil ecnebi mekteblerinden mezun ouıunıtıll 
füli asker~ik hizmetini b itirmiş olmak şarttır. . ıııııd' 

4 - Musabaka imtihnnı 25.12.1940 tarihinde Istanbul defterdnrl 
müteşe~kil imtı'hnn heyeti tarafından yapılacaktır. 4P 

5 - Imtihana girmek istiyenler yukanki ~}artları haiz oldukıarıı:ı•r D" 
olan vesikalarını ve 4,5X6 eb'adında foto~raflı:ırını ve şimdiye ıtadJ~ 
lundukları vnzitelerle ayrıll.IJ sebeblerini gösterir kendi el yazıtarile jıet • 
mış tercüme! hallertni rnptetmek suretile bır istlda ne İstanbul 08 ; 
darlı~nn 20.12.1940 günü mesai saatinin hitamına kadar müracaat e 
leri icab eder. 

6 - imtihan aşa~ıdaki mevzulardan yapılacaktır. 
ı - Hesab: Kesrladi ve nşD.rl, faiz, tenns, iskonto, 

mütennsib. 
2 - Hendese: Satıh ve hacim mesahaları. 
S - Vergi hakkında umumt malfunat. 
4 - Ticarı usul defteri. 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lira91 

Şubl. ve ajans adedi: 265 
Zirnt ve ticarı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA lKRAMiYE VERjVOJl 

bl•'~ 
Zinat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa ı-1' ' 

enaz 50 lirnsı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ıle a 
daki plflna göre ıkramiye da~ıtilacaktlr. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
\tiO 

" 
" 
" 
n .. 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 

Lira h k 

" .. 
" .. .. 

4,000 
2t000 
1,000 
4,000. 
5,000 
4,8JJ 
3~2JO 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 20 " 

Dikkat: Hesabiarındaki paralar bir sene içinde 50 hrnda~ 
düşmiyenlere ikramıye çıktı~ı takdirde % 20 tazlasile veraecektit~,_-

Kur'alar senede 4 defa. ı EylUl, ı Blrincik6.nuıı, ı Mart ve 1 

ran tarihlerinde çekilecektir. 


