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Yazı iıleri telefonu SALI 17 BIRINCIKANUN 1940 Jdue işleri telefonu : 

. lnciliz donanmaama aid bir ı:örünüt 1 

lfa' · · ' · 1 r . 11 .yan ar ıngıı~ . Askeri vaziyat italyanın dahili 
vaziyeline aid 

ifşaat ve iddialar 
0nan1nasın1n obus 
Yağmuru alt1nda 
ıt)(\'·ı· ~ı ız zırhlı kolları 

~lle_rindeki esirlerj 
tvır ve teslim için 
~ardım istiyorlar 

-~ -'~~ı ebe .ahaıında kum lır-
Qaından ıonra yağmur 

f,aıladı 

~ili~ tana;;ıeri Napoliye 
YUk bir hucum yaptiiar 

İtalyadan neler 
bekleniyordu, 

İtalya ne yap h? 
YAZA~ ----ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilat 
eBon P~ıa. nın a.skerl 

muharrlrt 

A lmanya üçler paktını, 
fÜphesiz harbi müştere

ken .kazanmak rikir ve gayeJ!ile 
yaptı. O halde müttefikl~rin her 
birinin ittifak dahilinde bir ta -
kım vazife ve hakları vardır. Ve 
tabiidir ki bunlar genel çizgiler 
halinde tesbit olunmu~tur. 

Matbuatın efkan 
umumiyedeki bozgunu 

açığa vurduğu 
bildiriliyor 

Roma radyom ccTarihimizin 
en ciddi ve en leci anlarını 

yaııyoru.ı:n d em it 

Fransada sevinç, Ingiliz 
gazete'erinin neşriyatı 

fa 16 {.A.A.) _ Reuter: Almanyanın Avrupnda, J -
~ ta askert mahfellerinden 6~- ponyanın da Asyada harbin (:n 

Atina 16 (A.A.) - lt lyan ga -
zetelen ile radyolannın li nı tafist 
efkfm umum:ycsinde hnsıl olan hn
'kiki bozgunu meydana vurmakta -
dır. 

\ı~~e göre. İngiliZ kuvveUerl, büyük yüklerini ta,rdıkları nıa· 
~~ "'lllunı, Bardia ve Capuzzo ci- ]Cımdur. O halde halyanın vn-
l ı1~ da nıuhnrebe etmektedir .Kum zif~ tabiatile Avrupada Al -
'1 ~ını ya~ ur i.stihlU etmlştlr'. manyaya yardım etmek ve onu o Iki kıt'ayı aam111 bulunan muaz

zam yangından çok korkan Meıısa -
gero gazetesi öldürücü darbenin 
yaklaşmakta olduğunu hissetmekte
dir. 

• rüyeti fenalaştırmakta ve ~e- harbi kazanmasına elinden gel -
L~lt.ştınnektedlr'. diği kad~r mu~venette bulun -
~ d f 1. li' maktan ıbarettır. lt: onanmasınm aa ıye D '1 • r d ) ~ 16 {A.A.) _ İngila amiral- ( evamı nt'ı sa;) a a 

~ ....... ,. 1 ...... ,...... l J 

ransanın istifa Et fiatlarının yakselişi 
(Dev:ımı '7 ncl sayfada) 

eden Hariciye kk . Ib tt• Mazırı tevkif mi n azarı di atı Ce e 1 
o~undu? 

d~ l ı· d w ~.. ava ı aragacına 
ıı{)t •• 

llrecek vesikalar 
varmış 

Belediye tetkikat yapıyor, tereffüde gayri 
tabii sebebler görülürse ete nark konacak 

Şehrimizde birkaç gündenberi et ı ve aon günlerde görülen bu fiat te
fiatlan hergün bir mikdar &rtmak- reffüünün de normal sebeblerden 
tadır. Dün piyasada yıwılan tet • ileri geldiğini aöylemektedirler. 
kiklerde, Beyoğlu Balıkpazarında Belediye iktısad müdürlüğü, dün 
dağlıç etinin kilosunun 70 kuruşa, et fiatlannın tereffüü etrafında tet· 
kıvırcığın 75, kuzunun 90, karama· kikiere başlamı§ ve mezbaha mü -
nın 55 kuruşa, Istanbul Balıkpaza - dürlüğünden icab eden izahatı iste
rında dağlıcan 60, kıvırcığın 70, ku- mittir. Belediye ilctısad müdiirlüğü, 
zunun 8S, karamanın 50 kurufa aa- bu mevzu etrafındaki tetkiklerini bir 
bldığı ıörülmüştür. iki güne kadar bitirecek ve et fiat-

Alakadarlar her sene bu lanndaki yükseklik gayri tabit gö -
mevsimde et fiatlannın ta- rüldüğü takdirde azami eatıt fiab 
hıi aurehe yükselmekle olduğunu ~sbit olunacaktır. 

, Çukurovada demir, 
petrol ve krôm madenieri 

bulunduğu an aşıld 
Maden Tetkik ve Arama Enstitnsnnnn 

Adana nuntakasındaki faaliyeti 
Adana (Busu.s1) - Çukurova bBl - Resm1 kaynaktan nld~ım m:ı.Jüma- de bol krom cevberi bulunnm tur. Bu 

ge.sinde uzun zamanlardanberi ta güre, Adanaya ba~lı Fcke kazn.sının mıntakalarda M . T. tarafından bu 
Türk Maden Tetkik ve Ara - En<iers mevkiinde, KıZemit mevkiinde, defa da nıetallojik etüdler yapılacak. 
~a Enstitüsü tarafından metod da •

1 
Menge köyünde, Yenihacılı köyün - tır. Şimdilik yalnız Osmaniyenın ıta _ 

:ılllnde ıncelemeler yapılmakta oldu. de Görüme mevkünde Saimbt'vlı -
tu ve madencüik sahasında bir çok , ka~asına ba~lı Faraş köytlnde Kiry.:ı.. ratıı.vuklar mevkiindeki araşt-mnalar 
haki~tlere vfısıl olundu~u r.ıalfimdur. ki köyünde demir madeniert olduğu derinlcştirilecektir. Bu madeniere aid 
Maden Tetkik ve Arama Enstitümüz anlaşılmıştır. Kozan kazıısınm Ça • haritalar Adana valül~ine gelm~ w 
bugüıi bize yeni, büyük müjdeler V('r. takoluk <!,eres!nde de zengin petrol ve bu nuntaknların ehemmlyetlc muhl.. 
d1. O&naniyenın Karatavuklar mevkiin- .faza.sı bildirilmiŞtir. 

~~~ı 

Milli Şef~ 
Ankaraya 
avdet etti 

Ankara 16 (Hugustl - Milli 
Şe! civarda yaptı~ı tetklk seya
h:ı.tinden bugün aaat ll de 4eh. 
rimize dönmüştür. CUmhıır Re. 
!sini istasyonda MecHs Reisi, 
BnşvekU, Mar().!ial Fevzf Çak -
nıak. Vekiller, Parti uınumt kfı

tıbi, meb'uslar, askeri ve mülki 
erkAn karş~amıştır. 

Asher_ ailelerine uardim 
Dahiliye V ekilinin 
Meçliste beyanatı 

Başvekalete bunun komşu yardımı şeklinden 
çıkarılıp doğrudan doğruya bir hükumet 

vazifesi olarak ele alınması teklif edildi 
Ankara 16 (A.A.) - Büyükl 

_.__._ _ _...__::_ __ ..__ ____ . Millet Meclisi bugün Semsf"ttin GU-
nnltayın ba§kanlığında toplanmıotır. 

istanbul ve izmirin 
yeni ticaret 
müdürleri 

Ankara 16 (Hususi) - Istanbul 
mıntaka ticaret müdürlüğüne sAbık 
Berlin ticaret ataııemiz Said Rauf 
Sarper, İzmir mıntaka ticaret mü -
dürlüğüne de Ticaret Veknleti mü
~avirlerinden Nejad Aytaman tayin 
edilmişlerdir. -- ·- - -------
Memurlarin tekaüd 
mOddeti hakk1nda 
mühim bir kararı 
Simdiye kadar belediye memur

luğundnn devlet hizmetine ve dev
Jet hizmetinden belediyeye ge~enle
rin evvelce umumi müvazenede yap 
tıklan hizmet tekaüd müddetine da· 
hil edilmemekte, bu suretle bjrçok 
memur ve muallimler mağdur ol -
makta idiler. 

Celsenin açılmasını mütcakib as-ı 
ker ailelerine yardım ~ekli hakkın
da Refik Ince (Manisa) tarafından 
verilmiş olan sual takririne Dahili
ye Vekili Faik Öztrak cevab ver • 
miştir. 

Manian meb'usunun auali lU iki 
noktayı ihtiva eylemektc idi: 

1 - Askere alınanlardan fakir 
olanlara yardım membalan ve bu 
membalardan istifade yolları ne -
lerdir. 

2 -Yardımdan hiisıl olan para 
ve eşyanın fakir ailelere tevninde 
tutulan u!ul nedir) Ve bu yolun l
dilane ve memnun edici olduğuna 
Vekalet kani midir) Yoksa ikmali
ne doğru gidilmesi dü§Ünülmekte 

midir) 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, bu 

sua1lere c eva b olarak demiştir ki: 
Arkada~mın sunllerine cevab 

vermezden evvel müsaadenizle bu 
(Devanu '7 nci s:ıyrnda) Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

Münakalit V ekilinin 
dünkü tetkikleri Bu vaziyeti ehemmiyetlc tetkik 

eden Dahiliye Vekaleti memurların 
ma~duriyetini önlemek maksadile 
1683 sayılı askert ve mülkt tekaüd 
kanununun tadili hakkında bir pro· 
je hazırlamı~. bu proje Meclisin ge
çen haftaki toplantısında kabul e -

Taksı·ıer hakkındakı· dilmiştiT. Tekaüd kanununda yapılan bu 
deği,ikliği. binlerce memur ve öğ-

Cevdet Kerim lncedayı liman memurlarile 
bir hasbıhal yaparak : "Boş vakitterinizi 

dahi daima işinize hasretmeyi fazilet 
telakki etmelisiniz, dedi 

ı LavaJ 
"~~ııd 
~ ~~ 16 (A.A.) - Müatakil 
~~ lansı bildiriyor: 

\flı lt.h)'Q~~t~i. Lavalin dütmc -
cıl'ı.t ıle Almanya arasında iki 

tıl &11 n OYnamasına atfetmek-
r ~~~ i g~~ete Lavalin Almanya 
' ~ 1 IJırliğindıe Vkhy hükQ -

~ u~~~ h~ngi bir azıısından da
~ .. , ı gıdeceğini iddia etmek-
il~ ll"ıllfih Times ~azetesi Al 
tj1an iş birliği mf'.seleıılnde 

•ndin aramnda fazla bir 

kararın benzin tasarrufu :;;:::~:r~~~;.~·:~~l:·l:;~~: 
yan miilhak bütçeli daireleıle hwu-

teml• n .. etme dı· u- ı· u o-ro .. Idn ~teNI~rl:l'"r:~=~b:i :a~:ıii eid:r~~ : 
• den ve Ankara beledlve!llnden maat 

...::.·~· alan memur ve muallimlerrlen umu· 
...... ~. hl \_ ı 

• ı • mf milva;deneve dt' i nlzmet ere 

Dahilly{~fcaı.i~in bu karann değiştirilmesi ;d:. ·;~:J!.dt:"•d:~:i:n~h;~~: 
hususu ~ ~qr~inasyon heyetine tekiifte den diğıorine nakli memurlyet et -

~"' ~~~ mi• ve edecekterin evvelce umumf 
bul~~ .. !l~..J'"ı'fiııuhtemel görülüyor müvuenede ve dairelf"rde geçen 

.... " hizmet1~ri tekaüd ltanunlnnnda der-
Dahiliye VekD.let(~zln tahdidatıı ların mütıı.lealarını almı~lardır. Tet- pi~ edilen hizmet müddetlerinin he-

dolayısile bir glln tek, bir gün çift kiltler bu hafta ic;inde :ıeticelenecek ·-- m~-n_m_ı 3 fineü tmybda) 
numaralı tak.SUerln çalıştırılması hak ve bir rapor halinde Dahiliye Vekl -
kındaki kararın tatblkatlndan alınan leUne gönderilecektir. 
neticeler etrfında belediyenin mütıı. - Ö~endilimize göre, bir gün tek, bir 
ıeasını somıuştur. Dünden itibaren, gün çift numaralı taksilerin çal14b. • 
bu hususta tetkiklere ba§lanrnış bu- rılmasının benZin sartiyatı bakımın. ~~ 
ıunmaktadır. dan mlihim bir tasarruf temin etme-

Belediye ıktısad müdllrlUAü ve em. d1Ai görülmüotllr. Şehirde taksi ade elen haberler 
müdürlü~U diln ben. dinnin urnuınl nüfus vasiyetine göre 

==~~~~~=~ııt.~ıı~-::~. 

Münakalit V ekili Liman ltletmeai memurlan1e haabıhalini yarıarba 
I.Jc.i gündenberi tehrimizde bu - 1 O 30 da devlet limanlan um um ..U 

V ekili. bir miiddet -~ l . 



2 Sttyfa SON POSTA 

Hergün 
Cihan Harbinin 
Acı halıraları 

Yazan: M~~ 

D ün, önümüzdeki bazı mühim 
iktısadi meseleleri dü~nür

ken Cihan Harbinin bu bahsi alaka
dar eden acı hatırsları ve tecrübe -
leri batınma geldi. Uzun uzun o 
barb eanaıttndaki ikbsadi hayatımı
za aid hadiseleri gözümün önün -

1clen geı;irdim. Üze:inde çok za -
man zihin yorduğum, tahlilleri ile 
me§Bul olduğum bu hadiseler için
<le ne ltsdar çok den unsuru var -
dırl 

Resimli Illakale: 

İnsan hayatı durgun b;r su de~ildı r, ba-ıan ~lAleleri atlamak zanıretile 

= Tehlike yenilme k iç ·n dogar. Sözün kısası 
--···.,_-

Hafta değil, 
Yıl olmab. 

A rtmna ve Yerli Mall 
haftası sonuna eriyor. 

muzun en seçkin "Ve en edt 
~ab.siyetleri, radyoda, gazet :rı~ 
ekonomiınitin kalkınma ve ~ 
~arUannı sıra ile izah ettllef· 
Sokaklanmız, baştan başa, . 

denenmiş veci.zelerlle sUslcndi
larda öÇetmenler, talebeye. ~ 
ö~dler verdiler. Hepsi, hep$ 
:ıepsi. hepsi iyi!. ~' 

o lz.ahattan, o yazıtarla 0 ollıı V 
lerden ve o ~üdlerden btsse ali rftot'. 
dı. it B~nkasuun ve di~er lll dJ 
seselerio tasarruf hesabıarın ;:iD 
bu hafta içınc!e biraz rnzlall~ '~41'~ 
Yerli malı ut.nn dükkA.nıard• dt d-' 
riş, diğerlerine nisbetle belki 
harareili oldu.. eJtl 

Ne kadar ...;;,., ne kadar tehlikeli bir vaziyet k~ı.sında kalırsanız kalınız, ııetiC r. "Y Şüphesiz bunlar ha yu h 
ilk vazifeniz o tehlikeye gözlerinizi açarak bakmalttır, görünüz, fakat gör

Her zaman tekrar ettiğim VI'!Ç -

hile, i temsiz çalısmaktan ileri ge
len bir takım fenalıklar, o ram&n 
:..mm cemiyetimi7.in -de maddi ha
yatını sar!m!akla lcalm&dı: hatta ah
lakımıza da tesir yaptı. Cihan Har
bine kadu «AIIahm verdiği •• Ica -
zançln ilctifa, yani ticaret kAuncını 
normal bir çerceve içinde müta -
)l"a etmekten ibar"'t «eski zaman 
duvgu•uıı bütün tiellr,.tte a7 cnk 
hükmimii icra etti~i haldf'. C:ihıın 
Harbi bu kllnıtatkar, m~run.ı-t e•a
aına i<ttinad eden duvgnvu talnih ,.e 
bunun yerine cıanafor:. v,. cıanıı.for
culukll du~ımnu ilram,. evlmictir. 
Ciluın Ha.-cbinin vadignn ol1!'1 bu 
keli'Tl,.]er. her türlü rr.I"!TUİy•ti. in -
aanh'!t hAlc'kını ve Cf'mivet tt>ııınıiidü 
iıkrini ;nk&r edt-n vı·tt~ı bir lı:Anınç 
hmnnı ifede eder. C'il.ftn Ha·J.ı: bi7.'" 
an&fnn• bir felsefe oJ,. ... elc t,.l\-in rt
medi. Önümii:r:"' misaller knvtfu . ~tt.
df'ee ı;rn•t~Ji ki n,.rNll"n v.,.J' ... ,. ıırı-1-
ain, na•ıl ~,.Jj~ 5!'t'!l•in, P"""Vl k~ -
zanmıı.Jı. .,.Jd,. t-trn,.J;.. ır,.},. l!'"~i·
meliıı ._.,.. üst tıırefını dr.-ıınm_...,.Ji : 

dir. Lakin, ben kendim bu .....rt 
düğünüzfi izam etmeyiniz, iman, itim:ıd, neıt'e ve ec.r...ret tehlikeyi yenmı... İs r .. ~ 

.. lm 
1 

d kanaat edemiyorum. ti.YO .. 
ma,. o am:ı. ı ır. ye kfl.1id1r. tal• .. ... ~---.. --~;::===:::-~-----·---, ________ .......... . .......... _.. hareket öyle bir haftaya .. : 

de ~ılıı§abiliriL. B6yle d.a!tikalarda yapaca~ıınız ilk if göelerimizi kapat.. 

...... _ ..................................... -...................... ___.._... ..... 
\.. hasır kalma.sm. İstiyoruııı 

Söz Aras!nda r- -1 :~~n·k:-~=~~~nt.ndını L_ _J yurddn~ bu bir haftanın . 
~ından bir daha vnzgcçmeSltl• • 

sar1 ava 1 tauuB .coM mu uumur ar ? ';if.~~;i~1i~ 
Ben millet olsam, hele Tıw ll~ 

Macar köylüleı inin . . 
sevır:c1 ••• 

r-·············································-····••••••••••••••••••••······-····••••••••••••••••··-··--·····-·····-····••••••••····-··-·····\ ol'>am hnkkundaki bu yani~ 

. Ayakların aarı veya kara olutile yamartlayıcılık artUtnda hiç bir münaıebet yoktıır. ~ bütün varltf:mla protc.>to ed ~~ 
· Y umurtlayıcılık: ayag~ ın renginden evvel tavug"' un ir ri kabiliyel in• iyı' bakılmakta •• : Biz Tilrkler iyi ~eyleri çabıaı c • , ve • ser, güzel ve fl\ydah Adeııert 
• olmasına bağlı bir keyliyettir. • Ne Allahtn tıtll7.1'1bmd""' korkmalı. ne 

de c,.miv~in l''"nt!!lMI'In f 
: : 1 ve kolayca intibak ederiı5. J. 
'-..................................................................................... - ... -. -----· --' lerimiz renalııta kal'Şldır. ~ 

TiirHved~" CihAn HaTbtnf'> hclar 
b5vle h!r nRra. lrı\:rAnc v,. h&vAt tl"
ll!~n~ v"'-tn. Cihıı., I '""l-ıi. bi .. :m 
içimizde bnvl,. bry. f.-nR!ığın yavıl -
muına sebeb oldu. 

" Son Posta ,, nın ziraat mü .ehaSSISI yaztyor Netekim, yerliye ralıbet g(ıluıı ıcf."' 
hiç kimse bize ö~etmedl. ıJ 

* Fakat. 7a"nl"hnl".ml'!1idir ki ha,.ı, 
hunu \~di kendi. .. ine VI'! l'ı!'f ha..-hol~ 
duğu için yapmt~hT. M~ıı'uJ bizl~ -
J'İz: 0 7amanın havatınt U7Aktan VI" 

yak.ındftn, me:ı"ul veva gıwri ml"~'ul Tran.silvanyanın büyük bir kısmı -
nın tekrar Macaristana avdeti mu -

i<lare il• m~ul cıl11n miin~erl-r 
2Ümrf'51 Biz. Mr tiir}ii harhi., }-.; ... ,. na.sebetile Macarist.and:ı h6llı yer yer 
hakim nlmasınft m~n1 nlıı.marlı1c B;'P bayramlar yapılmaktadır. Resmimu 
ona hakim olun hıub:n f,.vk,.Ji\~e 

1 
bir köy mck:tebinde yapılan mera.sı

,artlımnı önHmtl7e katarak onlan mi &östernıekl.edir. 
bt,.ditnf"''i7. i•tilrllmetl" doğru ~öt;;,.,._ Jf 
cek v .. ,.tff' bila\.is o lı'7e hakim oldu 
ve bi7.i k~ndi fena nılmnım öniin,. 
hhn simikledi. r>Ötiirdiö. Ru hal o 
:ıamıt-n !iııtf'm•i7lilt icinde. lier A~ -

eRm ı,;.,. türlü ba,.Jı"!!rak. ,.rt,....; ır1:n 
b-ı~kııl VI'\ oma k la lı~lil•a f'd;l•b:J.,.r \. 
ol~n rıılı~ll muliömüZ"1n netk,.~':fi•. 

He:ıabsn: habrelanmızın kinden 
h ir tant"Sini ele alavım: Meml,.Jı:,. -
tin iasesi mevzmıbah'! olduğu nm&n, 
elimizde hiç bir umumi inzıbat ölç
w yoktu~ memf,.Jt,.tin her tarafın -
da hui,!dayın ve e\:mM'.;n ba,.1ta tüT
)ü bir fiab. ha"'k" türlii alıc1-ı VI" sa

D•t •1 • uencuer1n 
çıkardıkları gazeteler 

Bundnn dört sene enele kadar, 
~e. dilenciler cemiyeti tarafın -
dan bir gazete neşredilı.rdl. Uzun sü-
ren bir tatil devresinden sonra bu ga_ 
~te tekrar intişara ba.Şlamıştır. Ga -
r:ete, Dk nüsha.cıında cnhvali hazıra -
nın fevkalftdeliği• dalayısile gazetenin 
tekrar neşredilmekte olduCunu yaz -
maktadır. 

tıcıııı vııırdı. B-tün ~-lu ~dli alı!! P~tenin en çok sevilen dileneilerin
vrri' n!'Ulü de bnnlan idare eden - den biri olan szarvas tarafından n~ir 
J,.rin, sa+ı•,.Jann fi\irJ,.rintı ve mi7_ıır.-
l.ıınnft tll'hi idi. Me, .. IA J,.,.

8
.,.,on rd..; ve idare edilen bu gazete Avntpada 

1 1 H P ne'r'i şahsına münha.aır ille gazete de-
smlli a1ckı a,.a i) .. ill•f"('il~ l!t'ft-

aında müte.ml'!di ı,; .. mr.ri!..I,.Je ,ı,.. - ı lUdir. 1900 sene.<ıinde Moskovada •G!-
VIlm etmi~. l!mail H~t.J.., P~. v,._ 1 zetta Bartuss• adında §ayauı dikkat 
tıi zaman ısblahı ilıo. cıtota1it,.rtı dive bir gazete çıkardı, ppirograf ile bası
tavsif edilmek limn R~len bir ruh tır, sırf meslek erbabından daeneilere 
içinde idi. Her ,eyi hntfi ~"linde teVZi edilirdi. Münderecatının mühim 
toplamak ister, her !II!'V~ hAkim n -
]urdu. lu,..ciler. vani fttih,.d v,. T("- bir kısmı vu'kubula.eak Jübilelere, me-
rakkinin fstanhul f,~,.tindl"n avrıl- ra&me, dü~ere ve pan. getirecek 
mış bir zümre üıe~ b:hiin bu isJ,.Tin, lctımalara tD.h.sis edilm~ i(li. 

rnuavyen bir in:ı:ıl»ıt c,.reevesi ; .. ;n
de, binat tti<"car elil,. iJıı.re ett1ril -
m,...ııini iatercK Bu ild «i•t,.m~.ı. za -
man ram!'ln b;r; v,. dii!I"Ti galih ~e],. 
mek ü.,.ere birbiriJ,. mi;t•mediv'"n 
çarpıstı ve bu arada ne olduvsa ilı: 
tısndi h&vstın ni78mına ve ktiM"t 
ahlak m in71bıttına oldu. a; .. ;n,. bu .. -
dııv lbım olur. öt~Jd veym,.r. h~ri -

Dilencileri polise çekiştireu adamla
rın iaimleri de bu gazetede yer alırdı. 

Dilenciler tarafından Mostovada 
neşredilen bu gazete tesir tera eyle-

miŞ olmalı ki nz sonra, Londranın sa
yılı dilenellerinden William Steveuson. 
Poor Joe Alone, 1ack Duntrie.s'de ga... 
zcte çıkarmıya bqladılar. 

ltme va<ron .i1rt;"' ,.d,.r. onu eldt- e- Londradan sonra sıra Par'-'ıe geldi. 
dem~zdi. Sarıki ı,: .. taTaf b"~• H .. Parlate çlltmıya bqltynn dilenci gn_ 
memlek,.t ve milJ .. tin t,..J.-:l~tı . ~i~ 
p. .. ri de h"ııh hir menıJ,.\,.tin imi!! 
gibi. hıı it.i •alal,ivf't. &,.,i J .. vl .. t ve 
avni miHet hayab içinde mütema -
div,.n camısh. 

zetesl, mesleld gnzetelerin en buyüğÜ 
ve beynelmllel mahiyette olanı idi. En. 

tresan da bir isim t,qıyordu: cBi.zinı 
gazinoıı ... 

Bmrıin. N•\ ,mı.;;.. ;:;-rJ• deiili.... Neeyorktaki eDilenciler eemlyeti~e 
V,.rifesini bilir, mes'ulivetini mild - bir gazete J:lıe,fl'etmekt.edir. Pl',Jtedelti 

ga?Jetenin tekrar intiprı mUnıı.sebe _ 
tne gazetenin idare heyeti, bırllğe 

men.sub ve meslekten yetişmiş dilen _ 
cilere blr zıyafet vermi,Jtir. 

l~i gucu, geniş bllhçeşindeki ta -
vuklarile uğr&flTlaktan ibaret olan 
ya,lı bir tanıdığım vnıdır. Sevgili 
tavukları hakkındaki her tav!liyeyi 
daima hüsnü teliiieki ~der ve ht!men 
Je tatbika kalkı .. ır. Geçen sene ta
vuklarının istediği kadar yumurtla
ır.ayışlarınn üzüJ.ürken ona demişler 
ki: «- Öyle abur cubur teylerle el
b,.t yumurtlamazlıır. Madem ki me
raklıııın, onlara hen buğday yedire
c:elcıı;n ı " Daha ~rtetıi gün, bir kile 
buğd&v alıp, başlamış avuç avuç 
.,.erpmiy~l. 

Arad;ın iki - üç harta kadar bir 
zaman geçince vıımurtlamanın &"ta
cak yerde büsbütün kesildiğini gör
mliıı. Ve tahmin edereiniz ki fena 
halde içerlemişl O sıralarda kendi
ııine raııtladığım bir giin -dAima ço
luk çocuV,unun hatmndan önce ta
vuklann hatınnı sonnak icnbetti~
ni ( !) bildiihn için- cı- Seninkiler 
ne alem de? 1) d iyi'! sordum. Birden: 
«- Keseceği m hayıraızla n lll diye 
giirledi. O temiz buğdayı toprağa 
ııac;s&v~•m, bu kadar nankörlük 
görme7dim.n 

O 7.aman k,.ndi!lin~ anlııtmı~ ve 
rl,.mi•tim ki: Tavııklann c;ok yu • 
TT'ıırtlllmftcındll tterçi iyi gıdanın ro
W ihüyiiktür. Anr..ftk ivi gıda d .. m .. k, 
onlıt.-a "ıı rJ .. hıı v dıw y .. dirilmf'"i de -
m,.k del'{i!dir. Rilaki!l vumurtlıı.van 
tnvıılrll\r abur cuhıır denilen yemler
dMı d,.l.,. eolt istihd,. erl•rJ,.r. Hat~ 
tA ,.;;nl'll·te ge7en tavuklann evler
rl· 1-·"l .. n,.n tavukll\rdan <lııha jyi 
h.a••lat .,.,.f'r-CJilrJ,.ri dıtima nftzan dilt
~tıti r~lbetmi'ltir. 

Rir d,.fa her tavıı!run -irsi kabili~ 
,,.t·n~l"n ~n,.a- tııbiah ikti7a'fl yu -
mıırtR vı-r,.bilmesi, anr:ak o vumın
tıııvıt Vf'tl"rek k&tfar ~ırlnVJ d,.rlf'me
sjl,. miimkündür. H~ılbuki 1ade buğ-
davlll h .. stı-nen hir tavuk günde en 
l'.nlc 150-200 gram buğday yiyebi
lir ki, bu kadar yemin içinde buln
nlln maddel,.rll" varım ~umurta bile 
vanılamaL Kaldı kj bu yemin bir 
kı~m1 da yumurtadan Önce Y8-t'8m&• 
all\a harcanacaktır. Buna mukabil 
muhtelif unsurlar iyi hesablannu, ka 
n~ılc yemin muayyen bir hacminde 
daha ç~idli ve daha lüzumlu mad
deler bulunacağından, tavuk hem 
hayatını idam4!' edecek, hem de yu
murta yanmıya imkan bulacaktır. 
TecrÜbeler göstermiştir ki ivi tertib 
edilmi~ bir kiloluk yem, tek çe,id 
bir yemin b~ kiloııuna muadildir. 
Bu aebeble bft~ bo~ ııezinen tavuk
Iann kendilerine lüzumlu gıdalan 
dı~ha iyi tedanlc. ettikleri aöylenir. 

T avuklanna (iyi gıda) vermek n ayaldı ve beyaz rengi ile ayırd et- timizin on ~ .senede bu :1~ 
İstiyenler §U noktayı daima hatırda tiklerinden bal k ta san ayaklı ta - ; şafı o ra~betin netieestdı'l'· ıı 
tutmalıdırlar. Kan~k bir yem, ge - vuklann çok ırumurtl1lyıcı olacağı hiç bir ~kllnl ltnbul et111~tı'J 
rek besi ve gerek yumurtlama husu- ~eklinde bir zehab belirmşitir. Yok- ' ,uunımuz, fırsat bulunca ,ıı:tj,St 
aında tek çepd bir yemden dıtima aa san ayağın yumurtlayıctlıkla hiç l retten brrtulmtlnın da yal1111~ 
üstün ve daha randımanlıdır. bir münasebeti yoktur. Kara, mavi, Sırtı1Xillldaki elbise, ayıı~ı.nıızd 

Meraklı tanıdıiKn gecen aene - veya beyaz ayaklı tavuklar da pek- • dura, evimizdeki e~a. 
denberi bu e.~ası hiç bırakmamı~tır. ala yumurtlayıcı olabilirler. Yumurt- • yivecek ek.seriveUe kendi . 
Tavukları na başta ıza ( kaphca) ol- layıcılık vasft. tüyiin, gllganın, aya- 1 kendi mab.sulümuzdür. aepSi" 
mak üzere ucuz bulduğu her çeşid 1 ğm rt!nginden t-vvel, eoyun ve bakı- i harla, ha'Zla kullanıyoruz. & 
hububat, sofra döküntüsü, i,kembe-ı mın tetıirinde olan bir keyfiyettir. Aneak bu da kAfi deı:ta . ger,~ 
barsak kıyınbsı, türlü ye .. illikler, ha- Burada meraka ve kayde ~ayan deki yerlilik ni.Sbeti bUyiilt ıl 
~ılı her öğünde başka bir ırey Vf' rir. olan cihet; ayağın rengi ile (yu - b b t 11 . ...,·zl IJJI' 
A k k t .. 1 k k 'k 1 ) w era er va nnperver ı; ..... stf" 

ra ~~a aTyma1 ·abt~ aı!ttic; 'depe ,_ ı - murtJ1ayıcı)lık aradmk~" ~.egil , b( yu- etmiyor. Daha ilerlve gitınel ,. 
ram ouer. op at gı as n ye ~a - murt ama arasın a ı munnl!l' et - gr, 

u nnın tozun an a vaKlt va ıt tir: Yapılan birçok denemelArden ~',;> ' b kla d d ı_ k ı aındayız; ve gidece~izl "' .ı 
· 'h 1 C 'dİ! l Azmiln'.z, yurdu b'r u,.tan tJ venneyı ı ma etme?:. eşı n yemt- an]a,.ıldı ;;ına göre yumurtlamıya ı ı ., ~ 

o derece baflllnmı~br ki. akla gel- j • o ' 1 fabrlka.larla ku.şattıktan 
med ik ~ler bulmu~tur. Ve co k ,ü- başlıyan. tavuklann. ayak ve g,?ga- 1 muvaffakiyetine inanac~k· el-
k.. . d' t Jel tl lanndakı renk tedncen koyulogunu l B , . bir haft yetıtl ur tım 1 avu annın yumur ayı- unun .ç.n a ~ 

.. ndan daha memnundur. kaybetmektedir. Kovu san avaklar hatta, re.cmıl bir müddet oıarJ 
F ,_ kl 1 açık sanya, pemb,.ler beyazlaşnu -

aıı:at tavu ann ymnnrt ama~ 1_ 1 l . b 1 
1 

Biz, bütün yıl, ferd ferd 
V'tlnız iyi bakıma değil, soydaki ka- Tt K~rıı tic ~rı er e:bıve a .. ıyor. tükenineeye kadar seferber' 
bilivt!te de ınkı Bılcı ba~lı bir kl"v- avu ~u u a ım en unu, vu~~r. · ı .t<;t\hsali ço~altmak mevcııdıl 
fivettir. lrsi' kabiliveti olmıvan bir taya lazım olan renk maddesı ıçın ld ~. k h • k 

ı.. .. • d w 1 o Uı;u adar areama , 
tavuk ne kadar nri bakılır•a bakıl - aya-.. gaga, tuy v1saıre e yıgı mış "'"'·d eti "'1 ı ıırına 

'".J •· 1 k d d 1 · • 1 h • u r ne -..e sa ır. am ı6 .., 
ııın m soylu bir tavuk kadar yu - o an ren ma e erının ft ımp ar~ rt d "" b ııtıt•r 

' tl canması ~klinı-J,. izah edivo.-lar Ve a ır Iı;.mızı anki'ya Y .ıt' 
m\lr ayamaz. • . .. diyorlar ki: «Rengin kaybol:nası servetin yeltOnunu kabarttn ,tl 

M,.raklı dostum ç~,ıdlı vem Tf'Jı- t 'kt b'lh 1 ıs· te h- Tu"rıctın a·ıe dt1Stutl • b 1 _ı k 1rl yumur a mı anna ve ı ana mu- . ,., ı 
mıne "~ aoı tan ııonra ta'V11 arının . . . lar olmalıdır Evll'ldlanmıı bil. 
vumurtlavıSJndan memnun r-I'Tltt~ll ayven bır 7amankı vumurta ad,.dıne · . . .... .nıfi 

- d v. • B k b lu .. · 1 pren.~pJerle yet~elı '"'" ....,ı Jıı. irlf'rind,. ba7ıhı"lnın öt,.kil .. r ka- e:ore "ıtı!IIT. u av 0 !'Un suratı- ' _ . ..ııı•· 
d ' tl d kl d f. k t ne bakarak takribi bir surettl" yu . 1 bahtiyarlı~ını memleketin u-:,:;14t 1 ar yumur ama ı arını a ar e - · ,....,ı:> 

• . murtıt adedini .anlamAk nıümkün - l fah manzamsına baı;tı bw•· ıı 
mı,. Ve bu noktava d·k~"t. edert-k dür. Bu hal bilhaııııa Leghornla,.dll 1 Yar.nkl Türk;,tmin bür "ll~ c 
tanıdıkianna açmı~Ş. Gerçı bır kıııım L L • _)• • v- d- h l'f }arına zengin yurdları müb:ırt 

kı .. k'l d l 'Pe~~' PAnz<:1ır .. • ucu un mn tl", ~ J 
taVU ann ote ı er en a7' yumurt !i- t. ll • d k' k ı• ci A 

b IL• d ,_ k •
1 • 'k . man& enn ,. ı !'ıuı rl"n evve a av- C ,. 

ma!l ,. ıcı e artııı;: e!ı m~ı ı hla . fı d k _..., _ 
d 

_ L d _ _ı 
1 

d d F nı zaman zar n a en ço ynmurt- • .,.,.~ 
,. ecex ereceoe o ma!lın an IT. a- 1 ı l d k b 1 ... ı· 

k d h ı... l 'h . l b 1 ıvan tavu~· ar a ll}' o ur. n,ea,. a =============~ 11 st a a tamı o an ı timıt • un a- 1 OO c' 90 b' llfıı 
nn irsf kabiJTvetlennİn Ötek11er b- .,.Jtiin f; yum?r~. Veren IT •a (lrkiye postalarhı 
dllr m olmı":hP.ıdır. Cl"li!li gÜzel erli- tavugun ayak1an, ayn~ mı~ddette 70 .. d 
nilmiıı etiriiierde bu hal gayet tlıbii- vuh mm;~· Vl"k!li~n ltavu~unkınden da- kuruluş Jl ıdonU~ 
d' a A<"ıK rf'n o ur. • pr 

ırM,.ra1ı:lı doııtuma birl.ırl d,.miıı ki: Dl'mek oluyor ki bir sÜTÜ ;çinrle Ankara 16 CHusu.si) - 'l'il' OJ" 
«- Jvi vumurtlııvan tavu-kll\r "'"' Ayııı.klanmn re-ngi daha 7iV&de açak- talarının turulut yıldönnın ııJ1J 

' 

L l Ja,.an tavuklar, avni müddet içinde düf eden tarihte Posta tJır' 
ayaldı o ur. Sen oıonsi bir o ıtı:ın i•ıi· 
vorsan ean ayaklılan aeç, ötekileri daha çok vıı..,urtlıımıs 'avılantk se- dürlftlü yenf pullar 
,.ld~n çıkarf'l çime elverlıılidirler. Tavukçnlukta pullar Türk ~taıarının 

a~ıl olan da. daima üııtün ~l'lf ve ile alA.kalı resimlerle 
Bu d,.fa da "'" avaldı taV'lık M-V

dıımıa dü~ü,., Birknç gün Önee nft- kabilivt"tte olan1A"ln ~tvırd edilmesi 

71nda bana rıı"tlsyınea, ııanki olun ve hunlann üretilmesidir. 
bitf'ndt'n haberim VftnnJs ş::ı'bi : Hulaaa SBn avııklı tavuklar çok 

11
_ Salıiden ean avaldı tavuklar vumurtlar dive bir lcııid,. kovml\k 

çok mu yumurtlar}n diye bir aual ve buna bağlanmak do~::.r;r;:!~ir. 
sordu. 

- Ben bövff' bir sev bilmivorum, 
dedim. Bi7.de bnvle bir kanaıtti!'l 
verleomesi, aon vıllar nrfında mem
lekt-timire hayli vavılmı~ ol&n v,. 
yumurta<-.ılığı reklam e<lilen vg -
hom tavuklannın sım ayaklı olma
l"nndandır. Piva"ada Le1<'hom ta -
vuğunu arayanlar, onu ekseriya aa-

Kömürden zehirlendi 
Sultanahmedde, Akbıyı.ktıı Mu.~

fap~a sokaftlnda ı nınnarada otu -
ran, Fikriye adında blr $arlın, ooa -
sında yakt~ı kömUr<'len zehlrlımmiş, 
tedni edilmek tizere Ha.<~eki hastane
sine kaldırılml~tır. 

:rilc biT hr.ldimet vaulır; bn hiilrftmet. 
l>iitün mini hrwatm hı1 sahadaki rmi
dafauı i•lt"nn; ~,. hTr ~lde toplaml\lr 
üzeTe \:anunlar kovmus ve tetkilitt 
'Viicude ~t"tİmU!Iti'r. Fı~kftt, lruna nğ~ 
men t&m&mile ııi~emli ~lı•bmmm 
gl'ne de :iddia ~em-Yz. M~],.Jtf't
tt'! van yana iki huP.dav fiab olma
~y<lı. 11vni bnMav pivRsaırında bir
birine Tftlrib iJn aJıeı buJnnma~y(lı, 
elbet huild v fiatlan bugiinkii de
recf'de vükselml!'zdi. Her ne kadar. 
lcövlünün ve iııbn .. alin m~faatleri 
bu~da vifatlannm ikinci hllTb sene
.inde birinciden daha fa,.]a olma -
mu emretrru~7. değil•e d!"' yübehne 
ni,betinin bu dereee olmasına ihti

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAt 
lU» -looo. ... ~i •UD 

yaç ve lüzum yoktu. 

* F..vet, CihiHl f-Tııırbindl'! 

Ka.zaya u~nyan :Musevi muhacirler arasında tahkikat yapmak üzere 
ot1:nobil ne Sllivr\ye gidiyorduk. 

Yolda tekerlek lAsti~ üstüste dört defa patladı, nihayet sinlrlendik: 
- N'.çin 'bu kadar sık sı1ı: patlıyor, diye sorduk, ~tör: 
- Neden patlamasın? Bakınıt, lAstik aşına aşma beze dayanmış, kü~ 

çilk b1r çöpün üzerinden geçse deliniveriyor, yeniSini alaeaktık, ümidimiz 
reJen partideydi, fakat çabucak tfikenivermiş, cümleleri Ue derdini yandı. 

Gerçekten bir parti LLstik gelmişti, gerçekten heme~ tükenivermiŞti 
Derken gazetelerde bir haber okuduk: Gelen ük partinin bir bardak 

su ~e eri:J!Yermeli röıe çarpDUf, gelen, yalıud ıeımet: 63ere olan 

ikincı partinin de ayni nkıbete u~amama.sı için blr komisyon teşkil edil
lltiŞ, müzııkerelere b:ı.şlanmı~ .. 

Verilen tararın ne oldu~unu bilmiyoruz, fnkat bugün tnkt:i §eklinde 

bütün Türkiyede raalıyette bulunan otomobillerin s:l.YlSl bellldlr, defnJar_ 
ea gazete sütunlaruıa geç:miştjr. Miktarı, ftzerJnde uzun uzadıya düşünme

ye detm~. gelmiş olan llsti~inki de öyle, gelecek miktar da hiç ~Upbe.sls 
at deve de~dir. 

o halde bu i§in bu safhada o!U§llna ve basit bir taltısiın meseleslnin böy_ 
le ıe~lcmi§ bulunU§una.: 
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af', ele Ve Teıs·z be 
akineye 1 

~eri li rken 
Mukataall gayrimenkullere 

k1ymet takdiri meselesi 
iNGiliZLER 
SOLLUM VE 

.kAPUZlOYU 
1~GAL ETTilER 

Bu hususta hazırlanan layihanın encümen
lerde aldığı son şekli bildiriyoruz 

~rde bulunan İtalyan 
YYareleri iğtir. a:n 

Ankara ı 6 (Hususi) - Bin n ve jlecek kıymetler aıakalılarn bildirile
arazi vergilerinden istisna edilmiş o- cek ve konulan kıymeti muvafık 
lan mukataalı gayri .nenkullere kıy- görmiyen alakahlar bir ay içinde 
met takdiri hakkındaki layiha Mec- itirazlarını bild.ireb.ilecekler ve ta
lis ruznamesine alınmı~tır. Liyiha - raflarca 15 gün içinde birer ehlihibre 
nın encümenl~rde aldığı son şekle tayin olunacaktır. Bunlann yapa -
gÖ~ resmi ş4bıslara aid mukataalı caklan kıymet takdiri muteber ea
binalarla fi''R7i ",. ,. ,. .. ı,. ~m m1ıka • yı lacaktır. Ehli hibre arasında mu -

edildi ~•lt· 
ıre, 1 7 (A.A.) - Dün gece 

bir tebliğe göre, İngiliz 

.. aları vakıflar umum müdürlüğü - tabakat hasıl olmazsa mahallin en 
nün alakah memurlan tarafından buyük mülkiye memurunca tayin o
takdir olunncak kıymetler üzerin - lunacak bir hakem tarafından konu
den hesab olunacaktır. Takdir edi- lacak kıymet kat'i olacaktır. 

Sollum limanını ve Kapuz
ivgal etmi:tir. Sollum li

lngilizler yerde bulunan 
tayyarelerini :zaptetmi ler-

resmi bir habere göre İn
ll.. rı Bardiyadıı ltalynnlan 
~k.ürterek İtalyanların T ob
lllle 20 mil mesafeye kadar 

ardır. 

i.k lngi'iz zaferi 

ingiliz ve Alman 
tayyarelerinin 

ak1nlar1 
Londra 16 (A.A.) - İngiliz hava 

nezaretinin tebliği: 
Dün gece İngiliz havn kUV\'etleri 

Berlin romtakasında mühım hedefle-
'tta . 1 7 .<.AA.) - Kapu~o- re ve bu me~-nndıı demır yollarma, 

\ta . ~· lngılızler t rafında n Lib- fabrikalııra ve umumt hlzmeUer şebe
:aınde e!de edilen ilk zaferi 

1 

kesine knrşı hileurolar yapmıştır. 
ınektedır. Bombnrdıman tnyynrelerlmizden 

17 (A.A.) -- Sollum "e mürekkeb daha kilçuk teşekkfıller 
~~:n işga~.in.~ da~r gele~ ha- Frnnkfort iç limanmı ve §ehir clva. 

ırdn buyuk bır neş e u- rmda salr hedefleri, Kiel tersanesinl, 

Y'Un~n'ılar 200 
ita!yan esiri 
daha a.d1lar 

Bremen limanını bombardıman et -
miştir. 

Bu harekatı yapmakta olan bom -
bardırnan tayyarelerimlz Fransa sn -
hilleri a~ıklannda düşman ticaret ge
rolleri görmüşler ve bunlnrdan ikisi -
ne hücum ederek her ikisını de trun 
isabetle kaydetmiŞlerdir. 

Londra 16 (A.A.) - Dün gece Al • (A.A.) -Yunan hü-
tıaının söz söylerneğe snla- man tayyarelerinin hedefini yeni • 

.. bir znt, Arnavudluk cephe- den Sheffield ınıntakasının teşkil et-
·a~· 1 miş oldutu bildirilmektedir. 
ttr-ı~etin Yunanlıl;:ır chine in- Alman teblig-i 

ıRlni beyan etmi tir. Bütün 1 
ıtıu1knbil tnnrruzları püskür- Berlin 16 (A.A.) - Alman orduları 
Ve ı başkumandanlı~ınm teblığ!: ta vanlar nRır zayintn uğ-

En şiddetli mulınrebe- 14 15 KO.nunuevvel gecesi, muhare-
rne-tre irtifadaki E.skoviç be tayyareler~ Londraya ve cenubu 

ı.ı da cereynn etmektedir. A- §arki İngilteresinde askerlik ve harb 
'~il b' bakımından ehemmiyetli di~er hedef. 

•ul ırço2k00yül"tkslek rutbeli lsü- lere hücumlar yapmı lnrdır. Bir İn -
1 lltınn n ynn esır n ın- 'd 1 d"" 
~ g~iz ~ın~nına yenı en mayn er o -
' lıa.reketi devıun edh•or 1 kulmuştur. 
,:~· 17 (A.A.) - ft~h·anln- F -d -k-.-h---,-. -~-~ 
~~ııtıarı, mu~abn ~anr~uzl~r tn 1 1 rac 13 ~ari 'Jlts, 'ı unanıılar nzıonkttr bır 

ı ~rlemelerine devam etmi~- tesbit edildi 
, 17 (A.A.) - !)ün r:ece 
'!! y 

'·bı·~. unan b skumımdanlığı-
'ru 1Rıne göre, bütün cepheler

~ilnlıJnr J.,.hine neticelenen 
t olmuştur. Yunan kıt'al e devam ediyorlar. 

Ankara 16 <A.A.) - Ticaret V eka
letınden tebli~ olunmuştur: 

Koordinasyon heyetinin 62 ve 63 sa
yılı kararları muciblncc fındık nsgn. 
ri ihrncat fiatları ve 1940 ~:nahsulü iç 
fındıkların ihrncında alınacak fon 
miktarları ve dmer fındıklar nevilc _ 
rinin ihracına mütealllk kayıdlar nşa
~ıdn yazılı olduı;u gibi tesbit edilmiş. 
tir: 

~,~alin c--~ilmesi 
manyada nas1l 
k · 1940 mah.sulü levant cinsi fındık -

• dr· arş1 and• ?. ların asgarl fob ihracat fiatlan kilo-
' • • 1 su kurU§ olarak iç tombul standard 

ıd, ı 7 (A.A.) _ lspanyol 51, sıra 50, naturcl 50, :nce 46 buçuk, 
lavalin, Flandcn tarafın- sivri 49 dur. Bu. fiatlardan 378(} .sayılı 

edilmesine büyük bir kanunun 27 ııcı madd~l mucıbince 
atfetmektedir. 1 seyyanen ll kuruşu zerbank nezdin -

\J ajansının Berlin muha-ı deki fındık fonuna alınacaktır. 
~arı lllerkezindeki snlnhiyet- Bu malların fon tenZil edUdikten 
ü.filin Lavalin kabineden sonra ihracatçı fiatı 40, 39, 39, 35 bu
hakkında mütnlea yürüt- çuk ve 38 kuruş olacaktır. 

~_';ekindiğini söylemekle be- Ayni nevlle~ln kabuklusunun as _ 
rarısız kabinesinde ynpılan gari Uırncat fıat!nrı tombul ekstra 30. 

ğin Alman_ Fransız mü- krible 27, naturel 25, sivri krible 26 
ic:in hüyük bir ehemmi- ve naturel 24 kuruştur. 
oldu~unu ilfıve etmekte- Kabuklu fındıklardan fon nlınmı-

~ 
..........._ yacaktır. 19W mahsulü Giresun cins_ 

t- ---- - lerinin asgariihracat fiatları için fın. navtl d' ·ı:ktak 1. dıklarda yukarıda yazılı olanlardan 
U 2 kuruş ve kabuklusunda ı kuruş faz.. 

Yan d d la olacaktır. or usun a 1939 mahsulünün asgari ihracat r ... 
\1'1 \J atları Iç tombul standard 31, sıra 31, 
ı Yec'lk azhg1 naturel 29, ince 29. sivri 29. kabuklu 

ıs ~ ekstra 20, krible 20, naturel 18, sivri 
•nıı~·.<A.A.) - 50 numnrnh Yu- krible 18, naturel 18 kuruştur. Bun • 
~ı, lardan dn fon alınmıyacaktır •••• 

italya Habeşistant 
tahliye etmiye 
davet olundu 

Eski lmparatorun 
bududda bulunduğu 

anlaşılıyor 

Londra 16 (A.A.) - En em -
niyetli kaynaklardan Londraya ge
len haberlere nazaran Habeşistanlı
lar Afrikada cereyan etmekte olan 
harekatı büyiik bir alaka ile takib 
etmektedirler. İtalyanlara karşı dai
mi isyan halinde bulunan Hnbeşis -
tanlılar, İngilizlerin Mısırdaki mu
vaffnkiyetlerinden ve imparntorlan 
Haile Seliisenin bududda bulunma
sından fevkaliide cesaret nlmakta· 
dır. 

Habe istandan gelen haberlere 
göre, ltalynnlar yiyecek ve mühim
mat a1amadıklan gibi, llsiretler ara
sında vukubulan hareketlerle de mü 
temadiyen iz" aç edilmektedir. 

Habesi~tan bankasının müessis -
lerinden biri olun Habeşistanı en iyi 
tanıyan Avrupalı! r arasında bulu· 
nan Collier sunlnrt sövlem~tir. 

Habe!ıistnndn haberler ~ok ca -
buk vavılır. Hnhesi<~tanlılar ndt-ta 
havadan koku alırlar. Her halde 
Haile Selase hududdn oldur.unu hil
dirmek ic;in icab eden Ş«"yleri yan
mıstır. Sevil"rti günlerin ynklP.stı~ı 
nnlasılıvor. halyan ~arnizonlnrında 
mü•ahede edilen düskiinlüi!ün j" -
tikbali karanlık gÖrm~lıorindPn ileri 
gt"lmekte olduğunu herkes nnlıvor. 

En son gelen hnbNler, halvan -
lann en kısa hir rnüddet 7.arf•nda 
Hah,..,istanı tal-ılivev~ dav~t edilmiş 
olduklarını bildirmektedir. 

Hava Kurumuna 
yeni tetierrüler 

Ankara 16 (A.A.) -Türk Ha
va Kurumuna yapılmakta olıın yar
dımiara dair bize verilen haberlere 
göre, İstanbulda Türk çimento ve 
kireci anonim şirketi kuruma 1500, 
Aslan ve Eskihi ar müttehid çimne
to şirketi 1 000 lira vermişlerdir. 

Gene İstanbuldaki ~irket ve tüc
carlardan İsak Roditi ve Muiz 2000, 
Leon Fintz 1500, Karnbet Pamuk 
ve oğlu, Mığırdıç Danyel Tahta -
burunva ve Nuri r opbaş bin ikişer 
yüz, Bernhy.a Karyo, Avram Tozar
tes biner lira, Abdüh·ehnh ve Ha
san Tatari, Cümbüşynn, Kampa -
rosyan ve Samoel Siqa yedi yüz cl
liser, Viktor Serarditti 650, Ana
dolu inkişaf şirketi, Mihnl 'ikolai
dis, Nesim ve Leon Sabun, Said Cö
züm, Muhtar ve Selman Y enel, Ka
zım Nami Erdölen beşer yüz lira, 
Mt"hmed Hüseyin Tatari ve "rtnğı, 
Fahri Giirani mahdumlan Üç yüz 
yetmiş beşer lira, Sund Karaosman, 
Rafael Eli ·ve ortakları üç yüz elli
şer, Yergamyan, Yuda Balul Kürk-
dyan ve Mitrani. Mu tafa Bilal. A
vadis Haddeler. Nafi Paker, iki yüz 
elli~er, Sadık Çizmed ve oğıılları, 
Ahmed Hamis Hoşer, vüz ,.llişer, 
Andon Uintrluoğlu ve Salih Tokatlı 
vüz virmi beşer, Vııhicideciyan, Ni

. ko Tomaidis, Mustafa Ataol!lu, 
Memurlarm tekaUd mDddeli Muiz Anov yüzer lira vermişlerdir. 

ltıuvnrtakiyetli mevzU mu- Bilümum vurgun, kırık, bozuk ve 
< ll 'lukubuldu. Yeni tepeler ele çüriik nevUer için fiat serbest tir. 
~ ~ l'rıiktnr esir aldık. Biiyük 

ı ~tıııt ltı-atyöz ve hnvan topu i~
t'i . Balıkesir keı;ecileri de Hıwa Ku

hakkmda mUhim bir karar rumuna 111 lira, Sanlı nahiverine ~a.n es' 1 · • ·f Y lt 1 ır erı1un ı taatı 
"o.. ı 0 <A.A.) - Reuter njnn-

1a.l:i a\>ya _ Arna\'lıdluk hu -
~ ~Uhabiri bildir yor· 

<t'<lıt Otun cephede çok l:nr 
"ılte nun 5 Amavud ve fki 
t:rd:i Yunan kıt':ılnrmn üti. 

~~~t Gelen İto.lynnlar, kıt. 
e"eıı a bUyük bir yiyecek fık
tLııı,. <l Oldu~unu söylüyorlar. 
~tl~~~~ barış prop:ıgandaıım 
)a)'a ı ını ve Alman ordusu

dol51-u Uel'le.nel;te ol-

(Baştamfı 1 inci ;ıyfııda) 

sabında sayılır ve hunlann teknüd 
ve yetim aylıkları son bulunduklan 
idare bütçesinden verilir. 

2671 sayılı kanunun 14 üncü mad 
desi hükmü mahfuzdur. Evkaf, Zi· 
raat Bankası ve mülga şchrema -
netlerinde 1 Haziran 926, hususi 
mülhnk biitçeli idarelerde 1 Hnziran 
930 tarihinden evvel geçmiş hiz -
metlerin tekaüd lıesablnrındn sa -
yılması, bu müddetler için tekaüd 
aidatı verilmiş olmasile meşruttur. > 

bağlı T oybilen köyü halkı ı 6 3 lira 
teberrii etmislerdir. 

Ruzve1tin Avrupadaki 
memuru rrahsusu 

Londra t 6 (A.A.) - Ruzveltin 
mühim işlerle ta ... zif ettiği miralay 
Donovan bugün hava yolu ile Liz
bondan Ingiltereye dönmüştür. 

Bu sefer miralaym Ameriknn rei
sicümhuru tarafından ne ile tavzif 
,..dildi~i malum değildir. 

Bulgar Krahn1n 
söylediği nutuk 
"Bulgar siyaseti: 

Haricde sulh, 
dahilde huzur, 

Kral: «Hakikatleri unutmaya
lım, imkanları da gözönünde 

tutalımn dedi 

So(ya 16 (A.A.) - Bulgar a -
jansı bildiriyor: 

Kral dün başta meclis divanile 
hariciye komisyonu azaları olmak 
üzere lcalabalık bir parlamento he • 
yetini kabul etmiştir. Heyet mecli • 
sin kralın nutlcuna verdiği C"evnbı tev 
di eylemiştir. 

Meclis reisi tarafından irad edi -
len bir nutuktan aonra, kral ~u nut
ku söylemiştir: 

<ıDünyanın geçirdiği ağır imtihan 
ların bizde de akisler basıl ettiği bu 
fevkalade zamanlarda, millet vekil
lı:rinin yaratıci bir eay için olan it
tifaklannı ve harici ''e dahili siya
setimizin büyük meseleler karşısın
daki "'.·n'kur ve şuurlu hattı hareket
lerini memnuniyetle müşahede ve 
tesbit ediyorum. Hükumet, adalet 
ruhu dairesinde hariçte sulhii ve da
hilde huzuru temine ve Bulgnristn
nın haklarını ve hayati mcnfaatle -
rini müdefaaya matuf olrırak im • 
diye kadar takib etmiş olduğu s1 -
yasete müzaheretinizle devam ede
cektir. 

Dünyada veni bir nizarn kuruldu
vu ve milletler mukadderatının yu
ffiırulduğu bugünkii ~ibi gayret ve 
fmtihan giinlerinde milletimizin bir
li~ini ve yaratıcı manevi kuvvetle
rinin bütünlüğünü muhafaza hepi -
miz için bir vazifedir. Zira Bul~nr 
kuvvetleri arasında ;nsicnm hiç bir 
~aman bugÜnkzü kadnr lazım olma
mıştır. Gerçekleri unutmıyalım, im
kanları gözönünde tutalım.» 

Kralın nutku bütün meb·uslann 
alh lan ve yaşa seslerile karşılan
mıııtır. 

Heyet geç vakitlere kadar saray
da kalmııı. kral bütün meb'uslarln 
ay~go~·ru_"~şm __ ü~ş-tu_·r_. _________ ____ 

A 'man gazeteleri 
italyan1n y1k1lması 

ihtimalinden 
bahsediyortarmtş 
Londra 1 6 (A.A.) - Royter 

ajansının diplomatik muhnrriri di -
yor ki: 

Alman propagandası, Arnavud
lukta ve T rablusgarbda c~reyan e
den son askeri hndiselerle Bolkan -
lardaki siyasi inkişaf knr§ısında ga
Eil avlanmı~a benziyor. 

Alman matbuatı ve radyosu nasıl 
bir tavrı hareket takib edeceğini bil
miyor. ' 

Yunan muzafferiyetlerinden çok 
endi~eye düşmiyen Alman gazetele
ri Ingiliz muzafferiyelinin tam mn -
naııını birdenbire aninmış gözükü -
')'Or. Fakat şimdi bir gazete İtalyanın 
yıkılması imkanından bile babset • 
miye kadar varmı~tır. 

Bununla beraber ltnlyavn yardım 
meselesi yalnız bir gazetede yer bul
muştur. 

Filhakika Almanya, ortağına na
sıl yardım edebilir) Bunnu yapmak 
çok güçtür. lıalyadan !evkedilecı:k 
kıtaat ltnlyanın ,iınalinden cenu -
buna kadar uzun ve yorucu bir se
yahat yapmak mecburiyetinde kala
cağından başka Arnnvudluk liman
lımna bile geçmedt'n evvel Ingiliz 
nbluknsile kar~ılaşac ktır. 

Taksiler hakkmdaki 
kararm benzin tasarrufu 
temin etmediği görUldU 

(Baştarafı 1 inci sayfadal 
rin lüks olarak de~il, zarurct netice
sinde bindikleri ve taksi ndedinin aza
lışından sonra arabaların daha fazla 
sefer yapmak suretile eskisi kadar 
benzin sarfettikleri anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaletinln bu tnziyeti göz. 
önünde bulundurarn k taksi seferleri
nin tahdidi hakkındakı kararın dc>~lş. 

tirilmesini koordinasyon heyetine tek
lif edece~i tahmin olunmaktadır. 

Milli korunma l<anununun 
tadil projesi 

Ankara 16 (Hususi) - Milli korun. 
ma kanununda yapılacak de~işiklik
ler hakkında kanun projesini tetkike 
ba~lıyan Meclis mm··nkkat encümı•ni 
yarın mesaisini tamamlıyaıak projeyi 
umumi heyete tevdi edecektir. 

!Askeri izin kanununa 
bir fıkra ekleniyor 

Ankara 16 (Hususi) - Askerl izin rUen sübay ve askerl memurlarıı ve
kanununun birinci maddesine bir fık- rilmekte olan 4 senelik iznin hitamın. 
ra etlenınesine dair Jll.yiha Mecl~'> ruz. da icab ederse ve kendileri de 
namesine alınmıştır. muvafakat ettaderi tnkdlrde izin 

Bu tıkraya göre yabancı memleket. müddetl iki sene dahıı uzntııa. 
lerde muallimllk etmek üzere gönde- bilecektir. 

Fransanın istifa eden 
Har:ciye Naztra tevkif mi 

orundu ? 
CBa.ştarafı J inci sayfada) 

Times yazısına şöyle devam edi
yor: 

Bununla beraber aralarında her 
halde bazı farklar mevcuddur. La
vaJ daima Ingiliz aleyhtan, İtalyan 
taraftan ve dolayısil~ Alman taraf
tarı olmuştur. Flandin ise Hitlerin 
iktidar mevkiine geldiği ilk seneler 
zarfmda Fransanın har be süriikle -
nildiğini vazih surette görerek bir 
Ingiliz • Fransız cephesinin kurul
ma-.ına taraftar bulunuyordu. 

Hitlerin Rhin havzasını askeril~
tirmesine Fransız ve Ingiliz hükG -
metlerinin mürnanant etmemeleri ü
zerine Flandin nncnk bir FrnnSlz -
Alman iş birliğinin hnrbe mani o -
labileceğine kani olmuııtur. Öyle gö
rünüyor ki Flandin. Avrupavn hi\ -
kim bir Almanya ile dahi oba sulh 
akdinin hic olmazsa Fransanın mu
nuam mali menfaatlerini kurtara -
cai!ını 7.annetmistir. 

Daily Herald gazete!linin siyasi 
m\idürü de şunları vazıyor: 

Petain, I..avali Almanyaya tla -
mussuzca teslim olmayı ve ihtirMı 
dolavısile derhal devlet reisi olmak 
istediği ic;in ath. Maresai Petaini is
ten çekilrneğe tefvik edin de muvaf
fak olamayınca, Versnillese gide -
,.ek Alman garnizonıınun ortaıı!Jldn 
hicabıaver bir zevkü sııfa sürm,.ğe 
t~ vik etmicıtir. Mareşal Pı-tnin bun
lan kabul ~tmiş olsaydı derhal hü
tün halkın itiml'dını ve otoritesini 
kavbedec~1tti. FakRt Lavalin entri
kasını sezdi ve tekliElPrini r,.ddetti. 
Bu manevrafıırile J aval Fran.,amn 
en menFur adamı olmııctur. Mnr"' -
salin Frencıanın muhtelif b~lızeleri
ne vaotıl!ı son ziyar~tlıor. Pl'ta1nin 
h .. nüz halkça nz çok !levildi~iT't ve 
hnlkın hürmetine mazhar oldu~unu 
isbat etmiştir. 

Almanlar taratmdan 
muhakeme edilecek Fransiz 

Universile talebesi 
Londra 16 (A.A.) - Paris radyosu. 

na göre, işgal altındııki Frnnsız arn • 
zi.slndekl Alman makaml::ırı, Aln•an 
aleyhtarı tezahürler neticesinde tev. 
kif edilen 50 üniversite talebesinin Al
ınan askeri mahkemesi tnrafından 
muhakeıne edileceğini bildirmiştır. 

Münakahit Vekil:nin 
dünkü telkikieri ..... 

tB-. tarah 1 inci nayf dn) 
gul olmu~tur. 

Vekil, idaredekj hususi odasın • 
da liman meseleleri etrdındn bir 
müddet Raufi Manyasin göriı tük -
ten sonra şube müdürlerİnı ı:e fen 
heyeti müdürünü kabul ederek ken
dilerile tnnışmış ve bazı izahnt al -
mıııtır. 

Münakaliit Vekili bilahare, Caln
tn yolcu salonunu ziynret ederek 
kendisine muntazır bulunan liman 
işletmesi memurlarile hnsbıhaller 
yapmış ve bu arada memur)ara hita
ben demi~ tir ki: 

<c Bütün varlığınızla hndinizi vn
zifenize vnkfediniz. v.;zife her şey
den mukaddestir. · Boş vakitlerinizi 
daima işinize hnsretmeği bir fazilet 
telakki ederek, uykusuz ~ecelerinizi 
dahi vnzife başında geçirmeği zevk 
ed inmelisiniz ... )l 

Münnkalat Vekili, öğl!"den ııonrn 
tekrar liman idart-sine Rrlıon•k li -
man encümeni ictimaınn i!ltirnk et -
miş ve iqletme icılı-rine miit~nllik ba
zı mes~lelıorle roP•~l olmu.-ıur. 

Cevdl"t Kerim lnccd-.vı. ııant 4 de 
liman idares1nd<-n vnln .. ak rıhtım
daki tı>,.isntı Vt' Touhanr>dP yrT'iden 
inşa edilmiş olan iki vinci ı•özden 
gecimıi.,tir. 

V ,.l:il. daha sonr;ı tım um mlidür 
Raufi Mnnva,.la hirJ:l.:t .. limnn n -
t('lvel~.;ni t~tkik ('t!Tii~tir 

Laval o kadar kredisini kaybet- =============== 
miştir ki, Almanlar bunun arbk lü- val'in hükumetten uzaklaştırılmasın. 
zumsuz bir &Jw olduğunu anladılar dan, anayn.sadn yapıinn tadillıttan ye 
ve kendisini tutmaktan vnzgeçtiler. son hlidiseler hakkındaki tilğer mese. 
Lavalin düşmeaile neticelenen Ber- ıcıerden bahsetmelerini meneylemiş
lin entn"kasının nndıl ve kim tnrn - tır. 
hndnn çevrilmi~ olduğu henüz mn- Londra lG (A.A.) - D:ııly Sketc ga. 
lum değildir. zet~inin bildirdiğine göre, L:ıval, Pe-

Tevkif ŞAyialıırı tain'in yerine geçmek ve onu müs -
Nevyork 16 (A.A.) - Tass: temlekelere umumi vali olarak gönder 
Ünlted Press ve Assoelated Press rnek için bir plfm hazırlnmış bıılunu

Amerikan ajan.slnrının İsviçre mu - yordu. Fnkat polis prefe.>i Langeron 
habirlerinin bildidi~ine göre, Lavnı, 13 bu planı Laval kabinesine nlb:ıy De. 
Kanunuevvel nazırlnr heyeti içtima - la Rocque ile D:ıriot'nun girmeleri de 
ını müteakıb, Fransız poll.sl tarafın. mukarrer bulunuyordu. Langero'nun 
dan tevkif edUm~tlr. dosyasında Lavnl'i dara~acına gön _ 

SnliUıiyettnr mahfellcrde:ı alınan derebilecek vesikaları mevcud bulun. 
mnlümata istinaden Amerikan ajans - dugu zannedilmektedir . 
ları muhabirleri, dahiliye nazırı Pey. Zurih 16 (A.A.>- Ln Suisse gazete
routon ve diğerlerinin Lnval'i Pariste slnin Vichy muhabıri. Lnval'in tevkif 
mü.stakil bir hükftmet kurmak ve edilmi§ oldu~unu teyid edecek vazl • 
Fransayı ingiltereye karşı 11!\rbe sok- yette oldug-unu bildirmektc ve Lnva. 
mak teşebbüsile itharn ettiklerini yaz. lin, Auvergne'de Chateldon'daki mn ,. 
mnktadırlar. likflnesinde polis neznreu aıtında bu-

Ünited Press'in Vichy'den aldı~ bir lunmak mecburiyelinde olduğunu lifı
habere göre, Fransız hü.cümeti, I.a • ve etmektedir. ········································-·········--····· .. ······· ........ -........................ . 

-Kör müsün be adam? 
Az daha eziliyordum .. 

- Şühret ki içeride de· 
ğilsin! 

. " 
o () • 

-
- Oç gün içinde 5 muh· 

tekir yakalanmıf. 
- Tabii, tutum lıaltasın

dayı:z!. 
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S ehir ., Ilaberieri ) [ 
Fiat mürakabe 
komi~yonunun 
yapt1ğ1 toplanti 

T icaTet V ek aleti teltil heyeti
ne bağlanan miirakabe biirom 
tev•i ediliyor, ba mretle ihti
harla daluı tiddetli mücadele 

imkanı ham olacak 

Çok garib bir 
h1rsrzhl< hadisesi 

Tasarruf haftast münasebatile 
dün yapılan toplantiiar 

Üniversite iktısad fakültesinde, yüksek 
ik tısad ve ticaret mektebinde bir 

" lkbsad Günü , tertib edildi 

- nnsan bey bir haber 
il'ttim. 

... Bizim sporumtt7da 
da profesyonellik yolun • 
da ilk adım atılmış.. 1 

.•. Bir nlzamııame ha • 
mlaıllyonn~. 

Hasan bey - Ay ~ 
diYe tadar futbol ıaıwn.. 
lanna dahil olduktan 
aonra tııanka. veya firket
lere alınan sporcular hep 
amatör mü. imiller7 

ÖLÜM 
Konservatuvar tasnif heyeU azasm

dan kemani ~ad Erer vefat etmiş
t&r. Cenazesi 18/ 12/ 1140 Ça.rtamba &iL 
nil saat 12 de Balacık İskele caddesin
de 14 numamlı hanesinden kaldmla
n.k KaraciLahmed &ile mezar!J.Ima 
defnedllecektir. 

KÜ ÜK 

~SinemasıP 
bqlıyor. Bir piyani<Jtln büyük ~k lromanmı tanir eden ))ll a 

laarikaauUD bal rollerinde: cır 

PiERRE BLANCHARD- RENEE St· sı 
GİLBERT GIL ve PARİS'"ın COLONNE ORKES'I'f'..ı\Jılt 

CBOPiN ve BEETHOVEN'ln modem temsili • bii1ii" 
lhtiras - biiyiik bir ıztırab-

Bu ~ Için Jerlerinizi evvelden aldıruıiZ. 
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• • 
seçınız 

iinya telsiz 
istasyonlar• saaHe 
6 dakika susarlar 

•• u •• n 

Bu altı dakika ( S. O. S. ) işaretlerinin duyulmaması 
ihtimallerini önlemek üzere ayrılm1ştrr 

J 
Açık san Mçlı. mavı uya gri göz1ii, 

bembeyaz tenli ~niz? 

(S. O. S.) in 
manas1 nedir ? 

<Şer) rengi pudra, aleT rengi ya -
llak n dudıık boyası, esmer renkte 
l1me1, gümüt rengi göz tapatı boya
tı kullanınız. 

Telsizlerde ku Ilanılan 
diğer işaretler 

. !ayyareler bu harbde umalduğu 
gıbı, hatta umulduiundan da faz • 
la rol oynamaktadırlar. Tay
yarderin hialiyetleri. rolleri art -* Saçlannız siyah, gözlerfniB kestane 

~eya sıyah, teninlz mat esmer mi? 
Erııe en iyi gidecek pudra rıışel..dore 

tcngindedir. Rujlannız &hududu ren
linde, göz tapatı boyımızia :tozmati.. 
lıniz siynh olmalı. 

* Kızıl ~açlı, testane gözlll, beyaz b!r 
kadın mısınız? 

Şertali _ pe' rengi pudra, turuncu 
&llık, g{U rengi ruJ. koyu bhTe ren
«i kozmatik, ke.sta.ııe rengi göz tapa
tı boyam.ndan aynlınayınız. 

Bu renkler güzellik müesse3elerin -
de yapılan tecrübelerden alınan ne -
ticeıere göre te.!blt edilm~. 

Pratik güze!lik 
bilgileri 

En iyi tuvalet malzemesi. n:nhiyeti 
billnendir. Ne oldu~u bilmediğiniz 
k.rern:ıere, Josyonlara bq TUrmaktan 
i8e elinizin aıtında duran bii.'Jit mad.. 
delerden istlfadeye bı\tmnnı.z daha 
Yerinde bir iŞ olur. 

MeselA: Cildiniz kurulD.Şınca -is _ 
ter &cattan, ister quktan- derhal 
kunıar suya biraz batmi kökü atıp 
.Süzünüz. Bu suya birlı:a9 kat gnzlı 
bez; batmp yilzUnüze sannız. On 43. 
lı:ika sırt futü yatıp dinleninlz. Bu a
lneJiyeyi birkaç gün arka arkaya tek
;arıarsanız cildinizde kurulottan eser 
abrındl#Jnı görür$\lnüz. Anenit gnzlı 
~ezm çabuk so~uma.maaı iÇin Ustüntı 

:Ynar suya batınlmı.t bir peçete 
Ue 8al"trn!.yı unutmayınız. 

* Göz tapaklarınız mı '~iyor? Ya 
cilfarıda gözlUk talonayı ihmal etti -
rr ız. Yahud bozuk ışık alt.ında fazla 
0kllt3unuz, dikiş diktiniz. Hasılı farıu.. 
:a ~ıırmadan göZlerinizi yordunuz 
eınet. 

ik·l3u Yorgun gözleri dlnlendlrmet ~ 
b • irf pamuk parçasmı gül suyuna 
atınnız. Ve gözlerinizin ti.stfine to • 

~Up arta üstü, on, on b~ dakika ya. 

1 
lnız. Daha ilk günden faydasını aö
~ek.siniz. 

Yem e lt bah.i: 

bkça kendileri için tehlike nisbetleri 
de artmııtır. Uçu~ halinde bulunan 
tayyareler emir ve moiUnıat alıp 
vermekteclirler. Bunlan radyo ile. 
mone usulile ynhud aea ile ila ey
lemektedirler. 

Bu ve buna mümaail tehlilteleı1 
karvılamak için beynelmilel m•hi -
yette bir tehlike İ§azeti bulmak ü -
zere 1903 senesindenberi faaliyete 
geçilmi,tir. 

Evvela o:C. Q. D.» harfleri kul
laruldı. Bu harfler ingilizce: aCome. 
Quiclt. Dangen kelimelerinin bat 
harfleri idi. Manası lU idi: tı:Celiniz. 
Çabult. Tehlike.» Bu harflerden 
sonra, h&la iatimal rdilmekte olan 
ve bütün dünyaca, hatta çocuklar
ca tanılan işaret çıktı. 

Bu işaret şu şeldldedir: 
Üç nokta. Üç çizgi. Üç nokta: 
( ... --- ... ) 
Bu i~retlere: S. O. S. denildi. 
Bu iı~aret diğer morse i~aretl~rin-

den pek kolayca tefn1c edilebili
yordu. 

Bu S. O. S. harfleri :icin halk a
nwnda biT efaane çıkanldı. Sözde 
bu S. O. S. ingilizce: 

ırSave our aoulu. Yani «canla
nmrrı kurtannın cümlesinin ilk 
harfleri imiş! 

Hava faaJivetleri hergiin daha 
fazla arttığından yeni yeni i retler 
itıdası lbım gelmiştir. 

Havadaki telsiz cerevanlanm kon
trol eviemek Ü%ere sabit veya mü
tehnrnk alıcı ve veriei radyo ista~ 
yonlan bulunmııktadır. 

Tehlike i~aretlerini bildinnek i
cin tayyaretere bir dalga uzunluğu 
tııhsia edilmi,tir. Kara vıımt deniz
Ierin üzerinde UÇU!I Tl'IDtık'anna srö
rf' bu dalga u:r:ıınltJğu deiitmelc
tedrr. 

S. O. S. qareti aneıık t!!!VT&tle 
kmnandanrnm emri n~ veriJ,.hilir. 

S. O. S. i~areti verilir verilmez 
bu iAaret hemen havAda h&ltim ol
maktadır. Herhangi bir telsiz mu
haberatı, ne kadar acele olursa ol
wun durur. 

Radyo mürakabe istasyonlan 

Fakat buna mukabil biraz eonra 
iro.h edece~iz, tehlike i~reti Teri
lince, otomatik aurette bir calann 
zilini» tahrik eden makineler he
men bütün telsiz istasyonlannda 
mevcuddur. Bu işaret yahud davet 
tudur: 

Dakikada 12 çizgi. 
Bir çiza-inin müddeti dört aani

yedir. 

Iki çizgi bir aaniye .ile aynlnıak
tadrr. 

Bu alann işaretini alan Tadyo .ie
tasyonu hemen dinlemeğc ba~la
maktadır. 

Bundan maada: Telsiz muhabe
ratının fazla oldu~ .zamanlarda 
tıS. O. S.» ~aretlerinin ititilmeme
and""ki malhrurlan önlemek üzere: 

Tayyarelerde, vapurlarda, radyo 
istasyonlanndaki radyo operatörle
ri her aaatin: 

15 nci dakikasından 1 8 nd dalti
lrasına; Te 

45 nci dakika!tndan 48 nci dald
ka!tna kadar 

Rus usulü patates 
Dört ldşi için: Orta boy dört pat.a.. 
~ bir yumurta, bir buçuk kaşık un, 
r~an. 

derhal netrlvatlannı tiltil e<lerleT. 
i,ar:eti diHatle dinlerJeT Te imdad 
vazifeleri ile mükellef bulunan i•
tasvonlara bunlan nalclederle'"· f•a
Tetin tamamile na~lt>cHlmi~ oMuğu
na emin olduktan aonra muhaberat 
tekrar ha!! lar. Bunu bildirmek için: 

Susmak. yani hiçbir veçhile ne,
riyat yapmamak mecburiyetindedir
ler ... 

Patatesleri yıkayıp soyunuz. Çly 
Olarak rendeleyiniz. Karıştıra tanştı
;a lt;ine unu ttatınız. Tuz, bı"ber Te 
endelenmiş so~an da ilAve ediniz. En 
~ra yumurtayı kırıp hep birlikte 
')Ice Calknlayınız. 

11 l:!Iraz zeytin ya~nı tavada tımın -
d~ llllZlrladığınız patat9 Jialita.snı .. 
._:n birer katıt alıp bu tı.zgın yafd.a 
~bl kızıırtını:ı. 

i~arı!li 
mekl 

«C. Q .• 
«Her~esn 

verilir. yani « r~ bitti. Cl e-

Tayyarelerden nrilecek tehlike 
i,aretleri için tahsis edilmiş olan dal
ga urunluklannı gece ~iindü:r: din
leme~ vazifesite mükellef istasyon
lar udrr. 

Bazi tayyarelerde ancak aea ke
tidecileri vardır. 

Bunlar S. O. S. ~areti yerine 
«Mlideu kelimesini söylemektedir
ler. Bu kelime fransızca «m'aiden 
fiilinden ahnmadır. Yani c bana yar
dım» demf'.ktir. 

Barı defa bir tayyare mübrem 
bir muavenet lürumu hisseyleme
mektedir. Muaveneti bir müddet 

aonra Istemektedir. Bu takdirde 
«P. A. N.» &'fUpunu üç defa ver
mektedir. 

S. O. S. iıaretinden gayrjaj için 
crP. A. N.» bütün muhaberat Te kc
fideler üzerinden mutlak bir rüçhan 
hakkına malilttir. 

Ban kere de. müraltabe istasyon
lan uçmaltta olan tayyarelere, ge
rek hava variyeti bakitmda gerelt 
b~ka hususat hakkında maiUnıat 
Terrnek mecburiyetindedirler. 

Bu takdirde, tebliğ edecekleri 
haberden evvel tayyareyi. üc; defa: 

T. T. T. 
grupunu vererek çağınrlar. Ba üç 
T gnıpu emniyet işaretidir. 

O.TuiruJ 

Yakında şehrimize 
gelecek olan 
ithalat eşyası 

Önümüzdeki haftalar içerisinde 
muhtelif memleketlerden birçok it -
halat C§Yasının geleceği haber ve -
rilmektedir. Gelecek eşyalar ara -
sında piyasanın bugünkü ihtiyacım 
kar~ılıyacalt birçok maddeler var -
dır. Amerikadan yola çıkanlan rad
yo ve allitı, telefon makineleri Te 
çelik dolablann önümürdeki hrı.fta 
içeriünde gelmesi beklenmektedir. 
Aynca mühim mi\darda kauçuk Te 
manifatura etyası çivi ve tel de ya
kın bir zamanda gümrüldere gele -
cektiT . 

1 Hidi.Rler Karpaııcta_J 

Yorgancıların yorganlar 
Meraklı, elime gazeteyi tutut

turdu. 
- Oku, merak ettim. 
Dedi. elile ipret ettiği aerlevhayı 

olcudum: 
- ~«Doksan yorgancının yorgan

'" yo1unaf.ıt 
- Ne dersin~ 
- Me§hur aördür, ltalıbcının 

fe1i ltaJıb-.z olur, derler. 
- Sen hele oltumaya devam et. 
Devam ettim: 
- « Y organeriann Jsmarlanan 

yorganlan müfteriden eTVel ört
me&. Mıret:ile a-eçinip a-ittiltleri mey
dana çıkb.» 

Merak ettim, hani eaomı aelinlik 
YO'Ilt"Jlnlar, daha hüc.legiha ltomıl
madan yorırancılann üzerlerine Öl'
tüliiyor ha ••• 

- İşte öyleymiş. 
- Amcazademin ltırının düğü-

nü oldu. Merak ettim, gidip aomca
ğım. 

- Ne aoracabm) 
- Zirar gecesinin ubahmda ü-

zerinde bit buldu mu onu aoraca
ğım. 

- Ha vd i öyleyse Iliile gül e .•• 
- Gideceğim, dedimse, ht>men 

gitmiyoruro ya, sana aoracaltlanm 
da var. Merak ettim. 

- Gene neri merak ettin) 
- Y organcılar gibi. aa rtıklan 

efY8Y1 evvel& kendileri kullanan da
lıa başka esnaf var rrudır) 

- Kim bilir bellti vardır) 
- Mesela kürdıı~ satenlar, kür-

danlan evveLl kendileri kufianıvor. 
aonradan kutuya koyup mu aa~rla; 
dersin) 

-Bilmem. 
- Mera~ ettim. Mesel& gömlek-

çi, dükkAnındaki gömleklerden ho
fll118 gidenleri birkaç gün giyelikten 
.onra sattyorsa 1 

- Belki. 
- Merak ettim. Ben palto ra-

marlamışhm. Terzi paltovu diktik
ten sonra birkaç gün kendi mi .;ye
cek) 

- Olabilir ya... Hem bundan 
ne çıkar) 

- Ne mi çıkar. çok ,ey ••• Mese
la terzi benim paltomu gİymi,, so
kağa çıkrruştır. Hoşuna giden bir 

kadınla da konu§mU§ anln§mı 
birkaç aün sonra bir yerde bu 
mak için randevu venni~ler, fa 
nedense terzi randevuya gitı 
miştir. 

- Bunlardan aana ne) 
- Bana ne olur mu) Ben ı ı 

toyu terziGem alıyorum. Kanı 
birl.iltte aokağa çıkıyonız. Terzi 
randevu verdiği kadın gÖlÜ) 
Palto o palto. Yakama aanlıyor, 
ni utanmaz aeni diyor, randevu 
rinin de gelmezırin, benden ao 
yanındaki kadını buldun ha.. al• 
herif. • • Ben f&§myorum. Su ka 
aenelilı: kanm yüzüme tükürüp 
nnndan uraltlqıyor. Pirincin ta 
ayılcLyabilirsen ayıkla .. 

Neler de aklına geliyor P 
raldıl 

Geçen hafta gripe tutulrr 
tum. 

Geçmiş olsun. 
Çok §{iltür geçti. Dokt 

gitmiştim. Bir eargara yazmı§tı. 
çeteyi eczacıya yaptırdım. 

- Bütün bunlan bana neye 
lahyonun) 

- Sirndi içime şüphe girdi 
gargara lı:öpüklü idi. Sakın ec2 
ilacı bana vermeden evvel. ke 
de garı:rara yapıp sonradan fİ 
doldurmuş olmasın. 

- Gan"b adamsın. 
- Hiç te garib adam dt>ğil 

çeneme baksana vara içinde. 
- Tıraştan olmn~tur. 
-Evet, biT attardan bir braş 

çağı almışhm. Yorgancılann yor 
nı hadisesini ~zetede okuvur 
vüzüm.deki sivileelerin sebebini 
1ayıverdim. Tıraş bıçağrm bana 
tan attar, evvela o bıçakla ke 
braş olmuş olacak. lvi hahrlıyon 
Herifin yüzü de sivilceli idi. 
-fitili 
- KC$ki ycngancılann mesı 

sinden haberim olmasaydı. 
-Neye) 
- Şimdi ne Alacak olsam, ıı 

nm o fey:İ daha evvel kullanmış 
du~ınu akLma getirip merakla 
cağım. 

0 dlftlll. ./1 u.lU.ı 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? 
1795 te Fransızlar Ho'anda 
fEosunu nasıl ele geçirdiler . 

S!rakülas hapishanes 
nasl inşa edildi? 

1795 senesinde Fransızlar Ho
landa filownu eair etmiJieTdir. 
Fransızlar bu muvaffaltiyeti kendi 
kuvvetlerine değil, denizin donmUf 
ve Holanda filosunun buzlar ara
anda mahaur kalmıt olmuına mcd-
yundurlnr, • 

* Bitnyo yasağı 

1842 aeneainde Amerikada baa

Afrikadaki meşhur SiraküHis 1 
rini inşa için kullanılan ~lann 
kanldığı ta§ ocağı, kayalar arasıı 
büyük bir kovuk husule getinn 
Bilahare burası Sirnkülô.s §ehri 
umumi hapishanesi olmu§tur. • 
Bir fıçı şarab~ bir insa 

yoya girip yıkanmak kanunla yaaalt 1692 senesinde Virjiniyada 
edilmi§ti. Aleyhinde hareket eden- eair veyahud da kansının değeri. 
ler tecziye edilirlerdi. fıçı §&rabla ödenebilirdi. 
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Aşkla 
Oynanmozl 

tekrar etrafma baktı. Kuyruklu pi-ı Nearin çantaandan çıkardığı pe- mağazalar, tiyatrolar, velhasd Av
yano ürerinde a-özlerini çeken, ba- çeteyi otlar üzerine yayımf ve baş- rupanın bütün medeniyet ve eğlen
kı lannı oraya mıhlayan iki teY var: ha§a mükemmel bir yemek yemi§ti- ceai aeni cez:be\miyor mu) 
Selimin fotografia ve onun iki gün ler. Bu mühim it bittikten aonra cra - Hayrr, Hindistaru a-örmek is-

nu, chediyen kendisinden kaçtıi 
eördüğü zaman, o güzel hatırala 
üzerine ltaranlılt bir örtü çekila 
üzere iken bu kaybettiği şeyin 
yüklüğünü ve güzelliğini nnlıyor 
Ne kadar geç kalmıştı: 

NcJJeden: Matu.%C~ T ah•:n Beritand 
~Ili ı_ •• ı_"'( • ' w d b" L jb' rd Ir\ 'OU muta:u zıynreti yapmaca e ır oyunca-. gı ı çırpınmıyo u. 
ı ~cbur ettiğimden dolayı affını di- Salcin ltalmağa yemtn etm~ti, awn 
~!"lltı o -ı •w• li ı_ } L d · zu me annecıgım, aen e n- &a acaıı.tı. 
~ll geleni yapbn. Bir sigara yakb ve faciadan aon-

rı Bu sözlerden aonra a:ıkin görü- :ra ilk defa girdiği bu hususi oda11ın
IQ~ .~dımlarla ça~a odasına doğ- da, kayu:Lnz gözlerle, görmiyen ba
t_ Yurüdü. Bunu gören anneai teli.}- kışlarla etrafını sürerek ayakta dul'-

'0tdu: du. Kalbinin çarpıntısının aükunet 
- Nereye gidiyonıan Nesrin) bulmasını bekledi. Genç kızın ira-
- Odama. desi, ha~ ve sinirleri vaziyete ha-
- Korlcmuyor musun~ kim olmak, soğuldcanlılıkla muha-

)0~ A!bk •. hiçbiT teyden korkum k em e etmek için karadar vermitti 
ttr; Selım olecek olduktan sonra amma kalbi. bu asi kalbi söz dinle-

'Ye ne kalıyor) miyor, a-öğaünün üstünde ~m ııüm 
~ ve az:iı:nltiir bir e1le tok.mağı ederek çarpıyordu. Tıpkı kuvvetli 
~~dı, odaama girdi. Yalnız kal- bir motör. 
'-i; kirnaeyi, kimseyi aörmemek Sigaralllndan kuvvetli bir iki ne-
~u. fea çekti ve iradesine haltim olmak 

=~~:_:•:lin- bü;y6k bir kuvvet larfecierek 
-•e- ketinin devam 

evvel eönderdiği orltideler.. onun ik.ind mühim ite ııelmi~ti. tiyorum. 
•on çiçekleri... Bu 1efer Selim çantasım ac;mlt, - Peki Nesrin .•. Balayı aeyaha-

Piyanoya yaklaştı. Bu resim Se- bir harita çıkannışb. Evlendikten timizıi Hindistana vapanz. 
lime ne kadar çok benziyor. E.usen aonra nereye gideceklerdi) Jtalya) - Beni aldatmıyorsun ya Selim) 
çok muvaffak olmu~ bir fotografı Fransa) Ingiltere) - Hayır yavnım. Sana 1ı:at'iyen 
olduğu için onu diğer bütün resim- - Daha uzaklara Selim, daha söz veriyorum. 
lerinden çok beğenmi, değil miydi) uzaklara. Bunda~ aonra hülyalar, sonu gel
Bu gÜ7.el ve sevgili yüz ne kadar - Yoksa Arnerikaya mı gitmek miyen hülyalaT: Büyük oteller, ga
genç 1 Gözleri. dudr.\lan gülüyor. istiyorsun Nesrin) zinolar, vapurlar, trenler, hatta tay-
Mes'ud bir gü)üı,. Genç ltır bu ha- - Hayır, en çok görmek iııtedi- yareler .•• 
kışiann içinde kendisini görüyor. ğirn bir yer var amma, söylerneğe - Hindli kıyafetinde bir resim 
Bu resmi, beraber gezmeie gittikleri cesaret edemiyorum. çektirirsin Nesrin. O kıyaft"t sana 
bir gün Nesrin çekmi,ti. - Söyle yavrum. Biliyorsun ki kim bilir nasıl yaraşacak) Uzun ho-

- GözfeTini gözlerime dik, öyle sen nereye gitmek istersen ben razı yun, ince vikudün, iri gözlerini o 
dur Selim. Bakı!llannın benimle do. olurum. elbiseler içinde seni bir şarklı pren-
lu olduğunu gönndt istiyorum. - Öyle zannedivorııun Selim, sese benzetecek .•• 

Sevgi ifarle eden müşfik; derin şimdi söylenıem ~ö1.lerini açacak, Bir ay evveline aid olan bu hııtı-
hakı,ı;lar ... O gÜn ne kadar mes'ud hnyretle viizüme hakar.akınn. ralar ne kadar uzak şimdi ... O gün-
ııaatler ya§amışlardıl - Olabilir: fllkat hayret ettik- leri hiç yaşamış mı idi) Bu mes'ud 

Sabah erlten<len, çantalan elle- tf'n &Onra gene i'!tediğini yapneağun. anlar bir hayalden bn,.ka bir şey 
rinde, yola düzülmii~ler, bahan ya- Her zamAnki gibi... değil miydn Evet o günleri yaşa
~ın<l8n görmek için brlara acıl- - Öyle ise beni Hindistana gö- mı~h amma kıymetini bilmiyer~k, 
rru~lardı. Y ~il otlar, y~l bir ağa- tür Selim. Çoeuk1uğumdanberi ora- onlann ne kadar ~üzel sacitler oldu-
c:m gölgesi, karı,ıda, bira!z uzakta sım gönnek hülva'!ını kunıvonım. i{unu tam manasi1e • 
masmavi deniz... Na1ıl? Güzel elbiaeler. lüb Ancak timdi, onla nD ır .... t.ıı.ınum-

Artıle bitmiş, her şey bitnJ 
Selim ölecek "e o, Nesrin, ynşa 
eaktı. Halide hanımın tehdidle 
hatırına bile getirmiyordu. l~tik 
ne olursa olsun, onun nnzannda 
bir ehemmiyeti yoktu. Onu düş 
müyordu bile. Tevkif, isticv 
mabkumiyet ... Selim iildükten s• 
ra bunların manası kalır mı) 
güzel gözler ebediyen kapnndık• 
sonra onun kalbinde ha;Jka bir 
için yer olur mu? 

Nesrin hayatının ortasındnn k, 
tuğunu, kırık hir oyuncağa dön, 
ğünü ''e bu lcırtğın hiçbir zaman 
mir edilemivecdnni bilivordu. 

Gözlerini zorla ve kalbine eza 
derek nişanlı!tnın resminden R\'11 

etrafına baktı. Tam karşısında 
\'an vıırdı. Selimin kanlar itin~ 
bitkin bir halde üzerine serildiği 
divanın ipek. örtüsü kaldınlm 

(Arkası var 

u 

k 
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Zonguldak, (Hueusi) - Zon-

1Yurd 
kış he 

er e · )l[ i 
a aske lerimizel ~---=-· 

i yesi hazır ığı 
Sivas, Aksaray, Bigadiç ve Edirnede halk, 
kadınlar ve mektebliler durmadan çalışıyor 

Sivas (Hususi) - Şehrimiz ba
yanlan e: Yardım aevenler cemiyeti» 
adile yeni bir te§C'kldil daha vücu· 
de l'etinniJierdir. 

Cemiyet hudud boyluında ınem• 
leket mqdafaua için beJdiyen kah • 
ı-aman oMiuya kıtlık hediye dilanele 
Te bunlan hazırlamak cayesi ile 
meyd&ılıa elen verimli biT tetek • 
lcüldilr. 

Herpıı muntazam bir aurette kız 
e.ııetitü.ü çaha alhnda toplanan ba· 
yanlanmız aeve, aeve çamatırlar ha
zırlamak ve bunlan büyülı: biT itina 
ile dilcmektedir. Bu verimli ve ar
tan çalıpnalar Sivaslılar büyük biT 
c~rahlı.lc ve gurur vennektedir. 

~da 
Akaomy (Hususi) - Hudadla • 

nmıı:ı bekliyen Mehmedciklerimize 
t~berrü edilen kıtlık hediyelerin top 
lanması için Aksarayda hummalı hir 
fa liyet başlamıttır. Münen>er ba -
yan ve gençlerimizden müteşekkil 
komiteler bu emri hayrın ifaaına ti
tab etmişler ve bu hediyelerin 8 
koldan toplanmasına batlanmışhr. 

Ed.imede 
Edime (Hususi) - K.ahramo.n 

ordumuza kıtlık hediye hazırlan -
rnruıı için tehrimiz ohıllannda hum• 
malı bir f aliyet devam etmektedir. 

aur lirayı da cemiyet veznesine tea
Jim etmitleroir. 

Bipdiçte 
Bicadiç (Hu.uat) Bip.diç 

merkez ve lcöylerindo aakorJerimize 
hediye haz:rrlıiı devam etmelı:tediT. 
Ayni zamanda asker ailelerine nak· 
di ve it yardımı da muntazaman 
yapılmalttadu. Bütün asker aileleri· 
nin tarlalan tamamen ekilmittir. 

Ce,. banda 
Ceyhan Kwlayına prndiye kadar 

teelim olunan eşya adedi birkaç bi
ni bulmuttur. Bunlann içinde bir 
hayli para da vardır. Bu meyanda 
köylerimizden de peyderpey etya 
temin orunmalta ve aynca para 
toplanmaktadır. Büyük Mangıt kö
yO halltı ( 82) parça enra, köy tale
belen de ( 1 O) küaur lira para, Ça
lı:aldere köyU halkı (50) parça etYtı 
ile (50) lira para toplıyarak. K.mla
ya tealim etmişlerdir. 

Nalhhancla 
Nallıhan, (Hususi) - Hudedla

nmızı beklemekte olan kahraman 
erterimize kışJ;:,ı. hediye olarak ka
zamız halkı ilk partide 25 kazak, 
275 pamuklu, 775 çift eldiven. 
1 068 çih çorap vermiştir. Tebeırli 
peyderpey devam etmektedir. 

Gölcülde 

ı] 

.. 

uldak Halkevi eık sık tal.dn gören 
e bcifenilen evlerimizd~. biridir. 
viınizin köy ve köycülük mevzuu 
urindeki metodlu ve programlı 
nJı.,r-: .. lan bir örnek te1kil eyle
ıi"!tir. 

Orttı okul muallimle:ri aralarında 
topladıklan 33 lin 50 lcunıtU ve kız 
emtitüsü öğretmenleri de 28 lirayı 
Kızılay cemiyetine vermişler ve di
ğer olcullarmnzda toplailAn 1 00 Idi-

lzmit (Hususi) - Kahmman a&

keTlerimize kış hediyesi hazırlamak
ta Co1cük halkı ve Gölcük köyiiileri 
vililyet dahilinde ön ııafta bulun -
me.ktadırlar. Bu yardımı yapmak 
üzere bütün kua halkı ba tan be.~a 
eefeTber olmuşlardır. 

Göl haline eelcn tarla ve bahçelerin eörünüıU 

;v1evl'lim, köycülük f aliyetlerine 
ayri müııaid bulunmasına rağmen, 
' on!!:uldak Halkevi bu yol d ki me
ai pro$!rnmında en küçük bir alt
cıklık hile vanrrıadan faaliyetlerine 
an-lan bir bftğlılıkla devarn etmek
edi~. 

I zmit Halkevinin faaliyeti ) 
iVIersine ıooo ÇliVarr--;~;~~-:r:~;;;;.~~·;. va umanıar• 

kahve geldi letmasi umum idaresi ilanları 
Muhammen beden (500) lira olan 10000 aded No. ı 1/ 2 ve 10000 .. ~ 

No. ~ 1/2 Cam Uğıdı 2/ 1/ 941 Perşembe gUnfi saat (10,30) on bUÇ~ 
Haydarpa.şada Gar binası dahiUndeki komisyon taratından açık eP""
me usulile satın alınacaktır. ., 

C Y<"rinde titiz bir hassasiyetle du
ula n köv ve kövlü mevzuu etrnftn
laki verlmli çnlı~rnalarla beraber 
ı trm•iJI,.ri. sinema teanslan ve 
~u arada da t'leri konf~rıınslara bil
ıa ... a f'hemmivet vı-rilmektedir. 

Piitlin bu hıırek•tl .. rin bn~ında, 
nı-~iik mesaieil~ Halkevi reisi Ah-

nl"tl Ciirel P. .. lm,.kt~dir. ' 
Rı-!imler. 7,.,nguldak Halkevi re

'ni köylüye h;nat sabun v.. tuz 
ilaP.ıtırken gö•teriyor. 

Adana (Husust) - Aldılım maıa • 
mata göre, Mersine yeniden 1000 çu. 
va! t.e.hve gelmiŞtir. Yeni kahve 170 
Jturu4ta.n satılmaktadır. Halbuki kah. 
ve ~n Mersın mürakabe komisyonu 
135 kuruş tesbit et~inden vaziyet 
tettit edilmektedir. 

Deniziide rnektab talebesi 
duvar altmda kalarak öldü 

Denizll (Husus!> - İsmetpaşa ilk 
okulu tube binnsı bahçesinin bir k:sun 
duvarını teşkil eden ve Işıko~lu Hallle 
aid bulunan duvar birkaç gündenberi 
devam eden rüzgAr ve yaimurdan 
gevşemiş, bu sabah teneffüse çıkan 

Lapseki hOkUmet ve duvar ranında oynıyan itı talebe 
üzerine yıkılmıştır. Yıkılan duvann 

onağ l yandi terpiçleri altında kalan 7-8 ~ların. 
Ot>! bolu (Hu.sustl _ U.pseki hükfı- <h talebeden Hüseyin Ekle~o~lunun 
.. r kondı evvelki gün tamamen .ı o!Iu Nihadla. Kızılcabölüklü Meluned 

b 
1 

· 1 Ali Çulha vücudlnrmın muhtelff yer. 
nm14tır. Ynngın aca arın ternız - allı: · müracaat ederek hastalarıcı mua-. lerinden ,-arala" .... "'1 Brdır. Derhal enmemesi yüzftnden çıkmıJ ve kısa İ~it CHwaıst> - ŞehrimiZ H evı ,~v .... U<J& 

manda e.te~ binayı sarmıştır. Yan. kı.ş mevsimilçin yeni bir faaliyet prog. no ve tedavi etti.rmektedirler. Sıhhat memleket hastanesine kaldırılarak 
ının devamı müddetince hfıkOmet ramı hazırlam14t.ır. müdiiı'lülü de bu hastalann ilAçlarını Uk tedaVileri yapıhnı~ ı.se de bunlar • 
:ona~ı dlr~inde bulunan bayra!unız Temsil kolu, uzun zamandanberi parasız yaptırmakta ve halk bundan dan yara.sı fa~a olan ~ihad aldılı 
lall!alo.nm~. ate~ baynık dlw.!ini 
:ı.rd ıılt sırada ı:öndürülmliş, bayrııla 
ı ç bır şey olmam14tır. 

sekıeye ~mı.ş olan faaliyetini t~k - pelr memnun olmaktadır. yaralardan mtiteessiren bır saat aon. 
rar ihya etmiş ve yeni elemenlarla Halkevlmizin kütüphane 'ubesi de ra hastanede ~efat etmiştir. Bu ynv. 
takviye olunmuştur. Yakında bir tem- pek zengindir. Memlekette çıkan bU- rucuğun ölümü memlekette derın bir 
sıı vermek üzere hazırlıklara batlan • tün gazeteler ve mecmualar bu salon. teessür uyandırm~tır. 

~da~ada profesyonel gureş 
mUsabaKaları 

mıştır. da halkın istifadesine arzedildi~i gıbi, 

Güzel san'atJar ı;ıubesl amatörlere mütenevvi olan kitablan da okun • 
mahsus olmak fizere resim ve foto~- ınaktadır. 
raf sergisi açmak için haı·ekete geç. Halkevinde lisan kursları d,a, yeni 

Mersin ihracatçiiarının 
top lantilart 

.Ad na ( Hu.susı ) - Önümüzdeki mLştir. Bu serginin, geçen sene açılan ders programma başlıyacaklardır. Adana (Husust> - Mersirt hububat, 
ıaftn Adanada profesyonel .pehlivan- sergilerden daha çok güzel ve muvaf. Köylülerle taynM'!lla ve a:ılıı.şma bakliyat, ve yaı;tı tohumlar ihracat.. 
n n cüreş müsabakaları yapılacak • fıık olac~ı rnuhnkkak görülmekte - devam etmekte ve bundan çok fayda. çılar bttl~i ile cenub vilAyetleri canlı 

ır. Bu müsabakalara Mersinll Ahmed, dlı:· . lt neticeler elde edilmektedir. hayvan ihracatçılar birliğinin açık 
'olo ıyıılı Valoşevsk ve Romanyalı Içtimal yardım şubesi, Halkevi pol~ .. . . . . bulunan rnüraklbli3i için ayın yirmi. 
osun. Molla Mehmed, Oönenli n am. klinieine yeni bir veçhe vermektedir. ..M~:; !8 ~~ ~::~. ghrt~ı bl\: sinde bir umumt heyet toplantısı ya. 
lı, nı narlı İsmail, Edirneıı Siileyman Çok muntazam olan bu Mflık salo- yuk .,..erın ızı zer e ır. zmıt tarı- pıtaeaktır. Bu toplantıyı takib edecek 

ı .lk edecektir. Bu müsabnkalarm nundn; 4lChrimlzdekl doktorlarımız hini yazmak üzere başlıyan hareketler tçtimada da birliklerin daha fnııl bir 
ıak zevk11, ook iddialı olacatı tahmin vaZife alml.l} bulunmaktadırlar. Fakir devam etmektedir. Resim bu çall!jma. hale cetlrilmesi mevzuu ele alınacak. 
dı!n ektedir. halk tabakaları HalkeTi pollklinii'ine lardan bir intibadır. tır. 

= 
Son Pndanın m acera romanı: 64 

Nakleden: Belaçet Safa 
B şını çevınp, baaacağı ye- beli ve henüz polia celmemlt te on-
nrarken iskelenin a1t ba- dan. mı) • 

gözlerini kendisine dik- - İskelenin üstünde kalamam 
mi birini gördü ve derhal tanıdı: ya F rolayn) dedi. 
Bu otomobille evine götürdüğü. ~enç ı - Hayır ... Fakat ane k oradan 

e güzel Alman kızı idi. Bu bir sa- dama, .kubbeye bir menfez bulabi
ıy<' içinde kendisine bir yıldmm liraeniz kaçarsınız. Yoksa bütün yol

i tesir eden hayret ve baskın va· lar kapalı du, bir tek ümid orada ..• 
ayetinin nezıı.keti, hareket mecbu- Binanın içinde imdad zilleri çın
i}·eti kısa kesti, güldü ve inmeye lıyor, uzaktan ve yakından aeşler 

d evam etmek üzere ayağını atarken geliyordu. Keene tam bir tuzağa 
kız: düşürülmüt olduğunu sezerek bunu 

- lnmeyiniz: celiyorlar. Şimdi §imdiye kadar farkedem.emit, her 
a zi yakalıyacaklar. ~yin kendi iatediği ribi Rittiğine 

Deyince Keene daha ziyade ha)"- inanmış olımuına kızıyordu. Genç 
düttü. Acaba kendisine bir tu- kıza yukaTıdan bir göz ath. Adet& 
mı kurulmu~tu) F kat bu m telilt içinde, onun bir an evvel git· 

en np.ğıya inmesine m&nl olu· meaini, b ir yol bulmtı.Slnt tome:nni 
r) lnCU' inmez yakalanması ~Üp• eder eihl bir b.nU vardıı 

- Fakat Frolayn, buradan ta
vana, yahu d kttbbeye yol olur mu) 

-Evet. Çünkü bu tarafta tamir
ler henüz bitmemiş. Bakınız; tavan 
henüz muvakkat tahtalarta tutturul
muş. Belki !!U bezi kaldırırsanız ..• 

Keene ba§lnı tekrar kaldırdı. Fil· 
hakiica elektrik tellerinin raagele 
sarktığı tavanın bu kısmında genit 
ve beyaz bez, tıpkı tnvan ı;:ibi du
ruyordu. 

\Votanın tam ba ı üstüne kadar 
uzanan bu bezin bir ucunu tutmak 
için jskelenin son b aamağınn aya
ğını bastı . Diğer ayağını heykele 
dayadı, btti kaldırdı. Vakıa karan
lık tavan arasına açılan bir delik 
görünliyordu. Fakat hayli ileride. 
Kendi kendine: 

- Buradan kaçmak için insanın 
kuş olması lazımdır. 

'Dedi. Onun bu hareketlerini dik
katle süzen reaç kadın aesini daha 
ziyade alçaltarak, belJi belirsiz: 

- Oradan kubbeye çıkacalc.sınız. 
Belki binanın etrafında bile polisler 
vardrr. Dikkat ediniz. Ben onları n• 
hlcoymaya çah~actıKım ••• 

Dedi. Sonra salonun kapısından 
çıktı. 

Ke~ne b:u muammayı, kızın bu 
halindeki gnrabeti düşünecek vazi
yette değildi. Tavanın tamir gören 
kısmını muvakkaten örten bezin al
tındaki küçük deliğe uzanmak üze· 
re heykdin sırtında doğruldu. Eli 
tavana değmi,ti. Elektrik lumbnsile 
burasım aydınlattı. Delikten sonra, 
aalonun tavanında koca bir meydan 
varoı. Burada seyyar mer-
divenler ve meırangoı. alat 
ve edevatı öteye beriye da-
ğılmıştı . Ingiliz, menfezin iki kena
nnı iki elile tuttuktan sonra bezin 
içine doğru hendini salıverdi. Ayak
lannı kıamasa bez pnrçalanacak, ye
re düşecekti. Bir saniye havada sal
landı. Spora alışmıJ ı.-ücudü hemen 
lcıvnldı. Bile.kleri ve kolları bctün 
vücudünü içeri çekti. Sağ elinin :ra
nına oturdu. Şimdi tavanda idi. Bez 
gene yerine yerle~miş, onu aşağıda
kilerin gözünden ailmişti. 

Atfliıda imdad zili hala çalıyor, 
rittikçe kalabalık sesleri çoğalıyor
du. Ayağa kalkh . E lektrik. lumb asi
le bas.-c iı yeri ve cideceği iatika-

Bu iŞe girmek i.stlyenlerin 37 lira 50 kurwıluk muvakkat tcmınat . 
kanunun tayin ett~ vcsaikle birlikte eksiitme günü saatine kadar k~ 
yona. vennelert lAzımdır. J,l'!l 
.Bu ~e aid şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmo.ktıı.dır.(~ 

Tokad Sulh BiUıimliltnden: . ,ı 
ı - Tokadın Beyba~ı mahallesinden Eskici o~u Ömer vereselerine " 

tapunun mart, 940 tarih 19 :ıumarasında kayldlı CifegöUl mevkiinde pt" 
kan Fettahzade Nuri bahçesi, garben Genç~azade İzzet iken halen :r.u"; 
cı oğlu Mustafa bahçesi, §imalen Fettahzade Hüsnü bahçesi iken ııııJe 
Abdullah vereseleri bahçesi, cenuben Behzad camü vakfı bahçesile ~ ~ 
dud 450 lira muhammen bedelli bir kıt'a dört tahtadan ibaret ba~ 
tamamı. d• 

2 - Hanyazusu mevbünde tapunun Mart 940 tarih ve 15 numarnsıP 
ta)'ldlı evvelce bal iken hıüen tarla olan doğusu dere, bntısı hark. ar: 
81 da~. önfi yol Ue mahdud 4590 M. M. miktarmda 25 lira muhamınen 
delli bat yeri. 

~· ; 3- ~ne bu mevkide tapunun Mart 940 tarih ve 17 numarasında 
yıdlı şarkan. Çay, garben Muhzurzade Osman Iken halen Sfileynıan :Bl* 
oğlu Nuri, şlmalen Meluned kerimesi Şerife iken halen Höllükçü o~u ~ 
med tarlası cenuben yol ile mahdud 8271 M. M. miktarında 175 lira ııı 
hammen bedelli bir klt'a tarla: 

t - Gene ayni mevkide tapunun Mıırt 940 tarıh ve 16 numarasıntl~ 
mukayyed şarkan tarik, ga;ben Zeyneloilu Memet, l}lmalen Fıson <>!ıt 
vereseleri iken halen Teke ıbrahim tarlası, cenuben yol ile mahdud • 
M. M. miktarında 50 lira muhammen bedelli bir kıt'a tarla. d' 

5 - Beybatı mahallesinde tapunun Mart !MO tarih ve 18 numarn&l0 

kayıdlı sa~ Balakçı o~lu Şeyh Osman vereseleri makl, solu ırmak ar~ 
Hark ve Tusntk oıtıu Mustafa bahçeleri önfi yol ile mahdud dör~ ı:e 

J)t 
1838 M. M. miktarında ve 100 lira muhammen bedelli bahçe ki cenı•arı fl 

kıt'a gayri menkulün tamamı llleni artırma ile satılaca~ından Jcra. s1 
mtıs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ilfm tarihinden itibaftll 
gün müddetJe askıya Çıkarılmıştır. • 

Taliblerin muhaınmen bedel üzerinden % 15 nisbetinde teminat ıılCi: 
vermek suretile artırmaya iştirak edeceklerdir. ihale bedeli peşındlr. ttı~ 
leyi müteakıb üç gün içinde ihale bedeli ödenmed~i takdirde ihale feS 
dilerek yeniden satılacak YO rıırkı fiat müşteriye aid olacaktır. dj 

İhale 18/ 1/ 941 tarihine müsndif Cumartesi günü mahkeme saıonu~~ 
saat 13 de icra edilece~inden birincı artırmada haddi lllyık göruıı:nc S t 
takdirde 15 gün sonraya tesadüf eden 1/2/ 941 Cumartesi günt\ saat ~~~ 
talik ve mezkür günde en çok artırana satılacajtı iltın olunur. ~ 

meti tayjne çalışh. Burası belki de bu ·oluğu takib ederele ihtiyZJ;~ıııd 
kubbenin altı idi. Harici tavan yu- . dımlarla bir hayli yürüdü. ~~il"' 
varlaktı. Sağ tarafında lcüçük bir müzenin üstünde ve şehre hıı 
kapı görür gibi oldu. Bu kapı olsa di ... Kendi kendine: • ~ 
olsa dama çtkardı. Yürüdü, yürüdü. -· Buradan &§ağı inen bır 
Kapının önüne gelince bunun koca olmak lazım. • ~J 
demir bir lcilidle kilidli olduğunu Diye düııünürhn önüne bık tel 
gördü. Sağda solda gidecek yol bir karartı çıktı. Bu müzenin l uJ11, . 
yoktu. Gözü ancak bu kapıyt tut· idi. Kırık bir cam ınadı. B~ ~r:1Y 
muştu. Aşağıdaki patırtılardan ken- yınca silahının kabzasile renldı ,~ 
di pahrbaının kolayca nvnğıya ak- lardan birini kırdı ve içeriye uttl d•· 
setmiyeceğini umarak kapıyı tıok- ETektn1c lambası hemen orı~dıı ;rrJr 
mağından çekti, sarstı. Dt-mh ka- bir m~rclivı-nin aoıağtvs dof?rtJ 
pıyı açmak mümkün değildi. ğini gösterdi. 'iieii'~ 

Silahını çıkardı. Kilide iki defa Bir keçi gibi sı~rıyordu. 1' ,,r 
t • D · 1 S tt:~> • a eş ettı. .emır parça anmı~tı. e- bir hnta, yanlış bir adım onu fi jd~ 

nelerdenb~n açılmamış olan kapıyı 1Mneye, aşağı yuvarlnmayıı kP ~r 
zorcla. çd~~!ı· arkafaında dabyaldıb. . • A ağı yuvnrlnnmak. kafMınırı~ D~ 

ır ıgı men ez en o ır zıya 'kl • · a alanması deme "~ 
f k d "' .. ·· ... d k' ) mı erının p rç .ı TY 
ış ır 'b~nı gorunce uşngı n ı sa on- d .. d t ·yı· biliyoroll· tı..,. 

d b .. ·· lA b 1 d .. ugunu a gaye ı • P" 
a utun am n nnn ynn ıgını an- I . ih . .. 'rt1liı~tt· . 1 

ladı. Zaten sesler çoğalmış ve yak- enın nı ayetl t_?pra.ga gı '0tr.riı' 
laşmı~tı. radan artık muzenın mah:ıe rJıılı' 

Açılan lcapıdım sert bir rüzgb geçildiğini anlayınca durdu. dıılı' 
Keene'.in yüzünü knmçılıyordu. Der- zende ne yapaenktı) F~k~t ~tl~~ 
hal bu rlizgara kar~ı kendini dı~arı evvel tam toprak seviyesınk e oJil~ 
attı. Büyük kubbeyi eeviren dar bir merdiveninin bir kapıya çı rıı 
oluk içine girmieti. Oluktan sonra kabil değildi. .., ) 
bir çılanh elmalcla heraber lnaı1iz (A;rkal& 



17 Birineikinun 

' Askeri 
va.ziyet 
<b""l'w-Jau • ..cı ~ yfadar 

l' .tilvaki ltalya harbe &irmeden bu 
p:\1~Yr oldukça iyi bir surette ya
~ ılıyordu. (,;ünkü Akdeniz.de, Ya
~oıCuda, Fran11z- ltalyan budud
Cl da, Tunuata ve Koraikada ol -
~k~ büyük Ingiliz ve Fransız de
~ hava ve kara kuvvetlerini testtt ediyor ve oyahyabiliyordu. Üs
) lt İngiltere tarafından Alman -
~Yıl vazolunan abluka çemberinde 
lir;ıtuniyetli bir rahna vüc:ude ge • 

1Yordu. 
A/'ilvaki ltalya, kendi gemilerile, 
l' lllanyadan mal ihraç edebiliyor 
~e kendisi için yaptığı ithalattan bir 
"lnlını Almanyaya veriyordu. B un
~ • ln~ı:ıJteıeee ve Franaaca malUın 
tı Quı.;u no~lue onlar, llaı,yanın baıoe 
, tnıt:8ı ıçlmab edılemc.z ve ıreı~·c 

0 l.ıta~az bır bale gt:.ldıiı ana kadar, 
~ tuıhi milıua~ bulundular. 

1 ~&dAn köwıu taii)'&D !ı..u·an 
~ r:nıııt:rı mi.ı.sadeıe yerine: bunhuı aa-
1 tce tevkü ve aonıa iade bile etti
~· l!aıyanların ı:ctırltikleri nu,fla -
lt . bır ltıarnını Almanlara verdik • 

• 
11 tnuha.kkak olmasına rağmen In
~ ahluk.a hattını yararak kendi 
le~-irlarile veyahud bitaraf mem -
ıı_t lemilerilc iatcdiklcH şeyleri it
t Ve ihraç etmelerine, Jngiltcrece, 
~"llaaca müsaade olunuyordu. Bu 
) 

1~tle halyanın harbe girme~i men 
~.ud tebir olunmak istcniyordu. 
~ u halya ehemmiyetli dcmz. ha
bi Ve kara kuvvetleri olan büyük 

1 devi t "d' J.• eıı. 
~ akat timdi anla~ıldı ki ltaJya • 
f, harbe girmesi, Almanya için 
~:~a Yerine zarar getirmi§tir ve da
ı;-1 a getirecektir. Çünkü evveli, 
~nsa onun harbe girmeaile mağ -
til olmadı. Fransayı mağlüb ve pe
'tt~J ~den münhasıran Alman kuv
titınerıdir. lk.incisi ~talya!:ım haıbe 
lıt d ~le Ingiltere ne Akdt-nizde, 
til / Yakındoğuda veyahud Af • 
~ a fazla kuvvetler tahsiaine 
~bbur olmamıştır. Cünkü halyanın 
~ harid, fakat Almanyaya taraf
~: durumu zaten Ingilterenin bu 
ııı._ "'-'etleri bildirilen yerlerde tut -
dıı. ~~ kendiliğinden zaruri kılıyor-

de,lllgiltereyi, geçen yaz, Akdeniz • 
A.E. Yakındoğuda ve ,imal dcğu 
~~rkada, bir aralık rnü~L:.ül bir du
'iııd" sokan ltah•anın har he girme
ltıa~i!' :ıiyade Fransanın birdenbire 
h ~ tıb olarak çökmesi ve Alman
~U 1~ rnütareke akdetmesidir. Çün
l·~ ~nsanın harb sahasından çe -
~, ~"ıııl,., Alcdeni:r.d ... ki FTansız d-o -
q~~llııının yery bo~ kalmış ve ke -
l!ı~ rnüttef;ı·lerin Yakındo~P\1 OT
~~~~n-'ald Fransız kara ve hava 
'tl~· jlle"i birdl!'nbire ekııilmiııtir. Fil-.ll, ngiltere bir taraftan, Fran
A.l 111 hozulmaııı Ü7.erine ha~]ıyan 
td ~~n hava hüc:umlanna mu kabele 
l'ıı,ı:. ;n ve diğer c:ihetten bir Al -
l'ıın~ ıııtilaııı ihtimaline lcarşı adanın 
~t afaa haz:ırlıklannı en güç ~art
~~! ıtltında yaparhn Akd~nizi ""' 
Mrı'tı diişünmek, orada da seri ted
lıııtr almak zaruretindc kalmı,b. 
btir"~ fnırilterenin bu va7iyetinden 
qfl11 e edl"r~k 1n~lliz Somalisini 
tit letrni!! ve Mısır Carh çölüne de 
)/~~k Sidi-Barraniye kadar ilerli -

oı,rrı· • O d Y . ~ trtır. n an sonra unanıs-
tlli ltare1 hub açarak bir r.rıikdar 
~ 11"'a7i~ni de muvakkaten iogale 
s~ftak olmuştur. ' 

~ıınlıtıdi ise İtalya Mısır Carb c;ö
lıt~ tanıarnile tahlivedf"n bıı ka AT
~1'1 dlukta da .. ,.riJemektedir. hal -
lift ın lıarb talihi tenine dönım: .. -
toJÜ A.rnavudlukta ve Mısır Carb 
~tti ll~ e. onun bozulan askert kuv
,d~ çolc olduğu gibi, hakim ol -
~ ıgı denizleri aprak. bunlan tak
\i t <etrneai ve tamamlamatı da ka-

• ~Tiinmemdı:tedir. 
~il:ı Otülüyor ki, halya haJbe gir -
~ tn •onra Almanvrı .. a faydalı ve 
lııdl!&sir bir yardımcı ''maktan n -)' b onun için sadece bir yük olmı
~ll "'lamı~tır. Çünkü Almanya o
ı, k hütiin ihtiyac;lannı verdikten 
'tl: ll btından ııonra, ona bilfiil ve 
~,;rı-,. dahi yardrm mevkiinde kal
V,rı']· Bu vardım vapılacak mıdır} 
~~~caltaa n,. vakit ve nasıl ola -
)'td enüz belli der.ildir. Anc-ak bu 
~'ının vukuu halinde ltDiyanın 
~h- llnynllın elinde bir ovuncak ve 
11it. '!!sir olması da müsteb'ad değil-
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A s o italyanlar ingiliz 
donanmasınin obüs 

CBat tarafı 1 inci sayfd.) yeleri bütün bunlann yerıne kaim Türk sporunda yagw muru altinda 
yardım keyfiyetine müteallik olan ı farı:etUit. Şehir ve kaaabaları b&ler 

italyantn dahili 
vaziy tine aid 

ifşaat ve iddialar 
kanun hükümlerimi:ı:i burada, huzu- kill olarak kabul ettik. Kendi içlerin- profesyonel ll• k <Ba.ttazafı l incı sa1fadal (Baştaratı 1 inr.l sayfada) 
nınuzda okumak istiyorum. de bulunan muhtacı mua7enet asker lık dairesinin dün n~retml~ oldu~u Popolo di Roma anzetesi, nihat 

Bu mükellefiyet askerlik mük.el- ailelerine kıpyckCın olarak yardım e. 
1 

bir tebll~, Akdeniz mosuna mensub darbeyi beklemekte ve Afrikadaki 
lefiyeti kanununun 71. 72 ve 73 deceklerdir dedik. EvvelA böyle bir teb baş'1y0r cü.zütamların Bidi-Barrani ve Bardia mücadelenin gü~Jüğüne n~arı difl .. 
üncü maddelerinde, köy kanununun ligat yaptık. Bunu tatbike 'başlıulılar. 1 • mıntakala.rında harek!tta bulunan kati eelbederek halyanın harbin en 
da 13 ii ncü maddesinin 1 9 uncu fık~ Biraz sonra usul nokt&slndan da bu. kara .kuvveUerile i~ birli~i yapmakta müşkül zamanlanndan birini geçir-
rasında mevcuddur. nun biraz daha tanzimine lüzum gör. B. Terbiyesi Umum devam ettiklerini blldirmektedlrler. melcte olduğunu kaydetmektedir. 

Askerlik mükellefiyf'ti knnunu - dük. Bunu da bir talimatname ne tan d • • Gece Bardia'ya fiddetli bir deniz Roma radyosu, vaziyetin henüz 
nun 71 inci maddesi ,udur: zim et~ek yoluna girdik. Bll talimat.. Mü ürlüğü bır nızam- bombardımanı yapılml§t.ır. İngiliz do- felaket §eldini almamı" olmakla be-

a:Hazer ve aeferde 45 günden zi. name Iera VekUleri heye~inc:ı Wdlk name hazırlıyor nanmasının barekltına mtınl olma:a raber çok vahim oldu~unu aöyle -
yade müddetle aııkerde bulunanla- edildi, ve 5 EyHU 194{) tarllüi Re.1mi teşebbüs eden bir İtalyan deniza.ltı ge. mckte ve kelime üzerinde oynıyarak 
n n yiyecelc ,.e!!lir ihtiyadarı öte - Gazetede ilfln edildi. Buna göre top- mlsi bir İngilis di.stroyeri tarafından neden dolavı Ingilterenin artık za • 
denberi hndilC'ri tarafından teda - !anan yardımın tcvziinde tal"..ib edi- Beden Terbiyes! Umumt :Müdürlü~\1, batınlmJ4tır. rar iraıı edemivecek ve bitkin bir 
Tik olunan ve ba~lcaca muavenet e<le len u.'i'U1 .şudur: Kendılerini yardıma gazete spor muharrirlerile, b:ızı ma· 13 Birincikfi.nun ge<>esl donanmaya hl'l)d~ f"Öst,.,rildiğini izaha çnlı'"!nak
cek kimııeleri ve ravici mııhalliye muhtaç tel~kki eden aileler belediye- ruf spor idarecilerine birer tamim mensub tayyareler Garb Trablusu li- tadır. F..saa~n simdi yalnız ln~iltere 
~ör~ idare ve ihtiva(lıtTınt temin e- !ere veya fUbelerine. Köylerde de muh gönderdi. manını bombardıman etmişlerdir. Li- değil, biitün Britanya imparatorlu -
debilecek servet ve gelirleri bulun- tariara ve ihtiyar heyetlerine müra- Bu tarr.im iki mü him meseleye te· manda demirli bulunan ge.1ıller L'lgi. ~u bahi!!l mevzuu teşkil f'tmektedir. 
madığt mukim bulunduklan mahat- caat ederler. Tahkikat neticesil'de mas ediyor: liz pilotl:ırının başlıca hedeflerini te§- Ayni Tadyo merkezi evvelki piif' sa-
t .. ve Lo··v ı·L .:yar L.ev•tl ... n"n~e te • bunların -..rdıma muhtaç olduklan 1 - Profesyonel nizamnamesi. kil etmişlerdir. Bunlara büyük hasar. 

lt nu r:ı ' '" "- •• 1 i at 16 ~0 da yaptığı neşriyat f'tiDa • 
be-.r.n f'denlerio hanelen"n -1 -kı" u - t.ebeyyu··n ederse kendilerine her ay 2 - Amatör n zamnames · lar ika edilmiştir. f 

cr;ru n~ b ·· - ı b ı nduıı.u sında talvanın, tarihinin en c:iddi ve 
.•ul ve Fu-ru;;. ve •evce -e erkek ve yardım yapılır ve bordroya "irerler. Demek ugun, ıçım e u u ı; • İngili:& avcı tayyareteri Sollum li-" .. "' "' ·· ı k · h feci anlımnı gei;irmekte olduğtınu iti kız ~arde.~lerine ulcer~ gittilcll"ri Şimdiye kadar bütün menılekete muz müşkfi!ler duze ece • yenı azır- manına karşı muvaffnklyetli ve şid- raf ~tmiştir. 
.... ind ... n terhi!!leri taTihine kadar kendilerine yardım yapılmadığındım lanacak olan bu iki nizarnname ile detli bir hücum yapmJ.1lardır. 24 1 -
... - t. kl" · alacaktır Roma 16 ( A.A.) - Stefani a -maball~ ve kövlt-rlnde bulunup as - veya yapıinn yardımın azlığından d.l- sporumuz am ııe ını · talyan tayyaresi imha edilmiştir . 

B ı da klüb de~·şnme jan•ı bildiriyor: lı:f"re alınmamı~ olanl!l" vardım et • layı do~rudan doğnıyn \'eya vo.s:ta en, son ay ar 61 ' Kahire 16 <A-A.l - Dün bütün ge. 
ı · d ·· t lle kol"'-'lıg·ın du Pnoolo di Roma gazetesi di -rneğe m~cburdnrlıu. J._hu vındımtn ile bize yapılan .ş;t;ftyetlerln adedi :n mese e~ın c go.s .er n "J ce donanma sahil boyunca düşman 

ne surdle yapılecağı mahalle ve dir. Bunların hep.'lı takib cdilrr.ı.ş ve rup dururken bu kadar nçık ortaya 1 menUerini obüs yntmurun:ı. tutmuş.. yor ki: 
köy ihtiyar meclis ve h evetlerince Içlerinden yardona muhtaç cb n a 1e-ı çıkmasının mutlak~ bir mnksnda ma., tur. İtalyanlar şiddetli kara h Ucu • Ye en JP;ündenberl Mannarik çö • 
te•bit ve onlar vasıta!'il,., i(a olunur. lere yardımlar yapılmıştır. ::\1ukellcr.lt1lf olduğunu kestırm ş, hntti ldman muna dayanabilmek için müdafaa J:inde ftalvanlarla lnl"11i7ler ara..eında 
Hiikömt-t rüesası ve mahalli hele - ler noktai nnzarından adalete ne de. cemiyetleri ittifakının ılk reisi Ali Sa-l mevzilerini bu bombardıman allında dev11.m f'tmekte ol ll n muhıı.reh... ,.j. 

div ... ]eıi bu horu$0 talı:ih ve temin ve receye kadar riayet edild ~i kej1!yeti miye bunun altından bir sür -,· tahkime çalı.,ıyorlar. İngiliz harekfı - mali Ahikada ııimdive karlar vukua 
~dil&ne bir '~UT ... ttf'! hıtb;kini müra - de bize gelen müracaatla:!l gö-e öl. priz çıkaca~ını etraflıca Izah bile et.. tının devamlı muvııffakiyetı büyilt u~lmi .. "'"n "'" hiivülc m~vdnn mu -
kab ... ile miike11eftirler. çülmektedir. Şimdiye kad:ır vfı~l olan m>!;tim. .. . bir kısmı itibarile donanmn, hava kuv harebeoıridir. Bu. hatırası tarihte dai-

l•bu lıevt-t1en:e te!!bit olunan yn- şikft.yetler, birisi {ifııht ve 'lilvasıta '\'C Umumi mud~r. a.ynen •Bir yrofes.. vetlerı ve ordu arasındaki tam 14 be. ma lcalııeak olan mua:o'am bir mey-
dımı yapmaktan imtina ,.d,.nler hak d~erl tahrirt ve do~rudan doğruya yone! ve amntorı> nızamnnmesı hazır- raberli~i saye.~inde temin edilmekte • dan muharebesidir. ftalvanlar, ora• 
lcında ml"..z:lc\ir hey,.tlerin mazbat,.•ı olmak üzere ikiden ibarett.i~. Yani ka_,lıı.ınakta_Yız ... diyor. . dir. da, lnstiliz imDarntoTluitunun muaz-
iizerine tahsili emval kanunu tatbik bil. tl . in üst"" d k d, .. Amator sporurouzun semerelı ola- t •baJar zam kuvvf't1t<:rint" ka rm çarptşm•kla 

ıye erın un e en ı.erıne mu. 1ntl f f h d le :ı n·v 
olunm.:ı. kellefiyet tahmil edildi~inden şi'-ÜJ-et rak deva~ı~ı b~hn:-sa arzu ed~n u -1 ~ahire 16 (A.A.) - Garb ~ölü nde- ~er,. ve i ti ın UYT"" tlvm. ıuer 

aYardım edf"Cekl .... df" ahvali tna- eden şimdiye kadar iki kışi olmu~tur. mumi mudur, sın:dı yürüneceıı:: yolu ki Ingaiz ordulan nezdinde bulunan taraftan, ftalvan ve fnı:Pliz kıt'elan 
t:ve VI"Va vücud <~al!lıımlıiı "llrttıT. Şimdiye kadar tatbikatta memnuni - kat'i ola~ak ~lzml$ bulunuyor. Re.uter ajansının muhabiri bildiriyor: ara~ında şafaktan gün~ş batıncıyla 
J:irarda ve i:Tinııiz bıılurıanlann ai- · tl ~ dü~·· ü ö k 1 Evet, ıki nızamname hazırlanıyor, Ingiliz kıtaatı hudud ooyunca iler _ kadar devilm ed,.n ,.,.lı: kanlı mu · ye e gor &um ze g re, ·anun arın . . d - f 1 
1~"1,.Tİ'rle. vardım VRpı]maz. » kendilerine temin ettiği hak ve ın en. 

1 

ve buna ıhtryacımız _ a var .. Bugun ve_ l_eme.sine devam ederken esir edilen ı..arebeler vukua geldiğini ve ta • 
7~ üncü madde: faatlerden ll\yıkile istifade t!tmiyen _ yahud yarın a~atorler bir tara.r~, I:ncyanla.ron adedile iğtinam olunan yaniann ln~ili:r.l"'r"' mua:ı:zam ka • 
11'1akti seferdl'! I'Bnılacal: jchu 1 k 1 lık! ·· t di 1 pro!~oneller, bir tarafa geçecek, iki- harb malzemesinin miktarı da ço~al- vıplar kaydettirdiklerini tebr. .. üz et • • er o ay a muracaa e )Or ar ve . . ct t 

vudıma i~a~ei hu!Tisnr,. v .. b,.Jedi- müracaat edecek yer bulabiliyorlar.,sı de faal~yetıertne ayrı ~yn evam mak:tadır. Hergün arkası kesllıniyt.n tiren diinlrü t ... 'hl:~ ~ibi tehlii1l•r tal· 
yeler de t!!tırake mecburdur..... Bize yapılan bu müracaatların adedi. e<leceı:_ıerdir:. Ne güzel §ey.. tamyon knfilele~i çölden geçmektedlı'. van kahramanlığını ve muharibliiPni 

Köy kanununun 13 üncü mad - b k k 1 k" ıla Bugun klubler kadar, teşkllit da Bu kamyonlar ıtalyanlardan iftinrun ~ .. avni ı:amandll fn..,.iliz imparıı.tor· • • . ne a ara an ıyoruz ı, yap cak bi 
desının 1 q uncu fıkrası da ,öy1edır: yardımlar yap la biliyor B !.I 4tn b ll bllha.5..'38 futbolcu alışverişinden zar edilen tamyonlardır. Kamyonlann i- luğuna kar~ mürac:lelenin giic:lük • 

«Köy halkından askerde bulu - hAftftA k- 1 d 1 d. d h k- olmuı, bir vaziyettedır. Yalan mı? çi tıklım tıklım İtalyan esirlerile do. lerini biT kere daha v.östermektedir. 
1 b 1_ w 1 k ,....,.... oy er e o anın an a a ço +-ıe k' "'""ft. Al' Sa . 1 ah nan ann ve aıı:acaRt o mıyan ö - ~ • es • ~·m 1 mıye z JU<lur. Fnınsada ıevi:nç 

süzlerin tarlrılannı. bağ ve bahçe - memnun uz. ett.~ davanın bir parçası da bu i- Bukbuk mıntalı:a.sında 14 bin esir a. Londra 16 ( A.A.) _ H ür Frnn• 
lerici (imec~) yolu ile sürüp ek - Arkadaşnnızın sualinde. bir nokta di. lan bir zırhlı llvası alınan esirleri ba• 

daha vardır B ,.ünkü tt -w aız ajansı bildiriyor: melı:, harmanlannı kaldırmak. ll • u., vnzıyc en m cm 1 • Yirmi dört saatte bir klüb detiştir. ka "·taata ~ ... &}'""' ederek ilerlem'""'"'e 
1 Im d ıı. d h Al ......., ...... ...,... News Chronicle. Mussolininin Bu da köyu"n mecburi vazifeleri n_un ° up 0 a ı.,:mızı ve a a 1l'isi- rnek mutlak ~urette muvakknttir, el- devam edebilmek: için telsizle .. _., yar. f ,_. • J"kl ri 

ru dığ ı 1 IOQI heraün artan muvaf aKıyetııız ı e • ara•ındadır. -arayıp a:ama lmızı soru;}~Or .~r.l bette bunu önliyec:ek bir vazlyctle kar dım istemişUr. nin "Fransada ve Franst7.: imparntor-
Bu okuduğum kanun mı~dde)erin Yu~sek h~!etin d~ ;nnlfı.mudur kı Cum ı §ı karqıya kalaı-attızı. demiştim, Harekat esnasında yararlık göster- lug"unda iyi bir tesir bırakaca~na 

den anla~lıyor ki, bu vazife. f'sas hur_ıyet hukümetının. §ları b~l~ndu~u Ufak bir t.ecrObe sonunda futbolcu.. m~ olan bir HincllJ aıayı esirleri te.s.. 
itibarilc köv ve mahflllelerin ihtiyar vazıyette kalmak deiN, dıı~a ıy.sıııı ~-.lların ı,u veya bu me.nfaat için renk lim almış ve zırhlı Uva Soloum'a do~- kani bulunmakt!ıdır. Bu muvt~ffa • 
heyetlerine tevdi edilmj~ olmakla ram. aktır. Tecrübelerin bıze ö{tretti~ıl de~i.st!rmeleri, bfo.lki de te.şkiUı.tın hu- ru ilerleyişine devam edebilm:cf.ir. Li. kiv,.t~izlikler gi:ı:liden t>i:ı:liye Ingiliz 

k 1} f h · U ö d h ""~ zaferini temenni f'd ... nlerin ceıııııeti• bernbeT mü e. • ivetin matra ı, nıs- nzıye ere g re a a iyisini aramRk-ısust bir dO!Jas:nda dikkatle yer al - v.anın gayesi, kamplardan çölün içine F 1 .
1 heti, cibıw4"'t uıııılü tavin edilmemi~ tan hall kalm:ıdıt. Bunun komşu yar. maktadır. doj;ru çekllmekte olan dilfmanın rlc- ni aTthrac:ağı ı:ı:ibi ran!anın ngı • 

tir. Mükr l •iryetin tnthiki i in avn- dımı şeklinden çıkarıp dC>grudan do~- ı Su millAhazaları bertarar edecek o.. atini kesınekti. Bu d~man kıtaatı t.e.s tereye kant AJmHnva ile birleşme • 
1 d ı k d V b' hüku sini i•tiyf!'nl•rl za(ıı. ue!ratac:akhro ca bir teşki at a yapı mıyarn og- ruya il met vazifesi olarak eıe 1 ıursak, biz daha Zıyade düşünceleri- 1im olmuştur. Bidi..Barrani'den maada Tunu!!, Nis ve Knr!lika ava:ı:ele _ 

rudnn doğnıva ihtivar heyetJ,..ri ta- alınması Başvck:fllete tekli! edildi. mizi daima ileriye iyiye do~ru uzat bir du.,manın mukavemet gösteren büt.iln 1 
rafından görülmesi kabul edilmiııtİT. ~vek~et ~~ tetk.ik et.tirmekte4ir. noktada toplamnlıyız. kıt'aları ç .. .._..amba "ÜDU temizle.n _ rlnrlf'nberl fasist tı'llvava kaT'$1 his-

ı 'f 1 • • f 1 D h -., • eecHil"n kin ve n,.Fr .. t dnv~ları müt• Bun ann vı~zı e ennı iyi i " etme eri a a iyi usul bulduğumuz zaman o. Hakikaten çok sUnneden §U Iki nı. mlortir. • 
d b J d • 1 1 h 11 h ._ tefılclerin muvtıffnltiv,.ıt .. ri kar~ı!ln• if;in e c e ıye er e, ma " i ü - nun memnuniyetle tatbıkine &t.-çece. zamname çıks!ı. da raha~ bır nefes Ric'at halinde bulunan bir çok İtal-

k • 1 • k"b ı_ ~~< Bilm · da venirJ.,.., alevl ... nmt-ktl"dir. mnet TeJS ennf'! ta ı ve müratta - 6i%. iyorum, arkada§ımı tatmini al'!ak. Bunu kfm istemiyor?.. yan askerleri tayyareleri taratından 
b f · ·ı • · D L J V tt.im • Nl"w'~ Chronide, yaZtsını !!Öyle bi-e vazi esı v~rı mı-tır. ani iye e- e mi? O zaman tam amatör, ve tam pro- mitralyöz ateşine tutularak imha e _ 
Hleti de bundan dolavı, bu i•le a- Dahiliye Vekilinin bu izahatını ta _ fe.~vonel iki sınıf arkadaşın elini sıka.. dilmi.ştir. Nibeiva ve Sollwn mıntaka. tirT"' .... lct,.diT. f 
lak d 1 k ı_·b· · • Fran•anın T'Pilt~"l'! ilıo yan ~·ana a a 8 ':_ o ara onun ta~ı ı, tanZt~ı ~ben kürsüye relen sual sahibi Refik ca~ıs. sında 100 naltil va.s1taalle 1000 k..işt :ı ı 
ve adilane surette cerevanının temı- Ince bu sua.lin sorulmasın" saik olan 1 Amatör teşkilAtın esaslarını ljura - teslim Olm""tur. '"'nirl"'!l harb,.rlM:~~ vıo kenoi ·en• 

·ı le d" · k 11 f ... 1 "' ..._ ,.l;.,e kallcınacağt RÜn eok uzak de .. ni 1 e .en ını ~~ e e . görm~~tiir. sebebleri izah ederek bn mükelle!iye. dan buradan araştırıp bir ts.kım yenı. İngiliz muvaffakiyctlerinin vüs'a. _ 
De~ın arzetti ,ı~ ~ibı bu mukel- tin tevzi şeklindeki ni.sbetsizli~ln ve likler llbe.~ine ınzum bile yoktur. tine rağmen, İtalyanların mukave _ ~ilrlit'. 

le!ivetın mat.r~ıh. nı!bı-.t ve cihayet müsavatsızlıılın izalesi ve bu tevzlin Biz; sporu da, ldare.<~inl de amatör met etmedikleri zıı.nnedilmemelldir. i. lngı"'~iz raretel....mm ~ah 
usulleri ta~i~ ediJm..,vi;> açık bır~ - mümkün old~u kadar adilAne olma- olaTak yapanları biliyoruz. talyanların Sidi...Barra'nide açtıklan Londra 16 ( A .A.) - Hür FTan• 
~lma!"'~ bı :mn anlııslıgı:"'ı2'a P.ore sı hususuna DahiHye Vekilinin n aza_ Profesyonelli~e gelince, onu sakın ate~ pek şiddetli olmWJtur. Bı14ka bir !!tZ aian'~t bildirivor: 
ııoyl~ bır seh;be ~Gst~~ıd olı~cat:hT. n dikkatini celbet.mek için bu sual _ kuşa benzetmlyeliml mıntakada İngiliz tankları bir ita.ı _ ftelvanlan tıııkib ,.tm~kte olan In 
B~ ya:drmı ıf~ ıl• m.uhll•F ~tan leri sorduğunu söylemiş ve nıevzuu Ömer 'Resim yan mevziine girdikten s.:>nra, kamp. "'ili.,. lcuvvetl~rinin Libyava ı:tinnesl 
ko"'ll.-nn ad~dı. 40 htn ~dd~·ın~e bah8 edilen nisbetsizlik ve program _ N • B t F tbol ta bulunan toplar harekete r,eçeret 1r.~li71erl son deTccc eevindirmi"tir. 
ve m~a1J ... ter ~~.k."' Ta hınJ:rl•dı~. Slzlı~n iznlesl yolunda alınmış olan U ri OS U U tantlara karşı ate~ açml§lardıt. İn • 1nrili~ efkAn umu~ive~i. Yunanis • 
Bunlann .her bın~ı.n.ın hu:usıyetlen, tedbirlere dair DahlHye Vekili tnrafın. Ajcnl oldu giliz topçusuda bunlara mukabele et- ta.ndaki mnva(fakiy ... tlere müvazi o-
kudretlı:n ve k_abıl ";t~~n. varıa - dan verilen lzahnttıın dolayı teşck _ Hakem komitesi aıasından Nuri Bo.. mlştir. larak snd .. n bu zaf,.TJ,.ri lnail:'! ba~ 
c~lclan 1~1.~r "?utehalıftır. Y.ardım kür eylemiştir. sutun münhal bulunan Ftıtbol lı.- İtalyan zayiatı hakkında nt1 ms. knmandanlığı taTIIfından tatbik edt-
gorecelı: aı)~)erın ahval Ve var.,--t}e- lfunat. Vermek henüz mfimkÜ de ) ~~ ) ooL ı• • b"t 
:i. d; elbette birbirine mü•a.bih ?e- HERGu•• N ~~:ıa~~~~. tayinin umuml merkeze bil. tildir. Bu zayiatın pek ağır ~ldu~ ;:ıilnıı::;~t:'~"'J:::'n7:::;:!~"'~e a~ 
Ktldır. Bu .... bebl~ bu n lan .~ır 1ı:aıde Futbol sahalarımt2'Jn son seneler _ muhak.kaktır. İtalyanların ifadele - lceri mtıhiv .. tte beliğ Mr ders diyil 
ve .ra.bıta alhnda a •. 1ma.vı vtılo:!ek \e- bi id rine nazaran bLrılerce ölü ve yarA•ı ta....;f •tmektedı'r. fık k h 1 . de yeti,tirdllti en erne'letar ·r areci ou y"' • 
vetın_ız muva .ııormıv,.re nıa a - (Bqta.rafı % nci ,ayfada) olan Nuri Bosut futbol heyetlerinde vardır: Bundan maada birçok yük - D"ilv Herald snı~ete!i bu lıuııus• 
telenne ter~etm.ış. bulu~nv~~·.. .~u sek rütbeli sübay esir edilmişUr. k d 
tarz ve tatbık bı:ı:ım gordugıımuze zim hayabmı:zda husule getiTdiiH j c;alı~ış, daha ziyade hakem me.sele- N liy h- ta sunlan yazma ta ır: 
gÖTe köylrnl!' dııha ivi netice ver - fena akh•ler itibarilc çok ağı ra mal-ı leri ~.eri~e i~ı.sas yapmıştır. K h" ı?o(A A )ucurn O k Bu df"T!IIten i~tifatie edt-rl"k hare • 
mi~ bulunmaktadır. Çünkü köyleT- olmu<~tnr. Bugün o zamanki peri - tJzucü bır ~ın başında çok yorul - t ıc· j ır.~. h ·k· -

1 
. rtaşar : ket te'~"'bbü~linün hi7~ $le<;ti~i bu 

de vaoılan yardım dahj!ll 7ivad,., avni !'lanlıktan eser yoktur· memleket o mak l!zım geld~ini, büyük dediko - ka ı n_gh ız :v;liv~vvet erı wnumı anel" Mueııo1inivf" daha !'!ıkı dıırh ... ter 
v,. h~l"nt olarak ceTeyAn etnv-kt .. dir ~amana nisbette bilgi~i ve ııivasi 'iti- dulara gö~ü~ germek icab ettl~!ni bi... arFrga hnın e i~: ln T h ;.,dirmeliyiz. Bu suretle, Hitler& 
0!'11da bulunan in!ıınılat' biThh],.nni barlan itiharilc çok ilı:rlcmiştir. Bu- lerek geldi~i bu yeni vazitede azim- kna ~va.ya dr~gmCn, b gı .. j~. ;- ftıılvavı i-vale karaT v~rdiw gtfn O• 

daha ivi tanır, aralıtnnd" kom~luk nunJa beraber gönüll ... rin i•tediği ke- k'-r bir şekilde çalışırsa muvaffakiye- v~ uvve en, un, ar ç.o un ° rad" tı'~k~rf lı:ıy:m,.ti h";z l)ek az t-ey 
VI" a'lrrabaJık gıDi bir tRktm mÜn!l • mal derece.~in~ vasıJ ofmaktan çok tini kendi hazır)aml§ olacaktır. du,m~n tayyard miydanlh~ tfe ~ay• buJHbilee~mni anlatmalıyız. 
iif.b~tler vardır. iJ.tivaı;lannı dAha uzak olduğumuzu bilmek, ona gö- Tebrlk eder, muvaffaklyet temen- yare dnme m~y .a~ anna ucum a • Ne~ C!nonic:le gazetesi <Je töy-
ivi takdir ed,. .. Jer. Bu tllr7. mükellef- re. heT hıueketimizi hergün biraz n1 ederis. , • nnj -4/et;~&e mı§ r. 1 . k t~ d ... melctedir: 
ler ic.in de daha zivade huı:ur vere- d h ı h 1 k h . . d K z mekteb erı y .... ıeybol f b abnunducvve aecesı.,~a Hı'tl-· mu-rf·'"aTe l"tmeli mecbu • 

h
• d" A k b' a a ~~ a ey em~ mec ıuıvetın e- 1 v. mesa e om ar ıman tayyare en - • • .. n 

eek ma ıvette ır. çı .tan ır VllT- viz. Bu~üniin i lerini idflrede hııvli · N li ·· · k "dd ı· .:Wetindedir. TtalV1lnlan Tmblusta 
1m k d h . 'd· y 1 maçı mız, apo uzenne ço şı et ı ve ... 

dım a a tan a a ıvı IT. a nız ktıvv,.tli t,.~irleri olan V~"ni neslin bu ıı ' ff k. ı · b" h"" kmtannak mümkün olmadığı gibi 
h• '- b 1 d · b ·· muva a ıyet ı ır ucum yapmış - 0 {~.11ır ve ~as•. a. ar B-ıl: azı b-·u~.k k .. male rlo<nıı yüriivebilmrleri için, Kız mektebleri voleybol !JRmpiyona- !ardır. Bombalar, üç zırhlının bağlı Aledenizde müva.,l'!nevi iade etmes: 

~uh.elr adrzetmhı~tırl:f ı a
1
s.sa b" udyuf hunlnnn bilhMsa iktısadi hayatımızı sına dün de Eminönü Halkevi salo - bulunduğu dalga kıran üzerinde de mümkün JeiZildir. FAkat Bren • 

oc ır er e mu te ı semt er ır e a tıon7im ile mükelf,.f hııhınanlarının. nunda devam edilml§tir. 1 neT yolu ı"le,1ta1V1lnın Innitizterin eli-
ı• k d · "b ·ı b~ ··1c b ı··f ' ~ J h pat amış, uzun zaman yanan yangın ,.. 

ma ı u ret ıtı arı e uyu te a u Cihan r arbine aid me~l"leleri ve l\- Neticede Ciimhuriyet liSI"-SI 15-12 - ı k t B" k -~ 1 d" n- g_,.·me•ı'ne mAn'ı olmak kabildir. 
ı _ _ _]• 1 B .1 d ar çı annıt ır. ır ruvaLor e, ı.- '"' .....,. "' 

göstenn~deoır er. azı sem ... er ~- rliıoeleri, bıınlann mütalea Vf'va hal- 15 • 7 Bo~aziçi lisesi takımtnı mai - troyer1eT kümesi üzerine b~ lam Mus.,.olininin l!'ı:?al l"cHlmi~ ftalyada 
ha zengın, b_azı aemtle~ daha. fak~r. J,.rJiliıı u--ııllerini tl"tkik f"tmeleri role lOb etmiştir. j.,.ahet vaki olmu,, ve bunu dört in- CaulciteT Toliinit kallııl ... mechur ftal• 
Bu~a ~ukabll askere .~ıd;~le~n rus- favdnlı nlur. O mmı~n hııngi nok - İstanbul liscAI ise 15 - 3 - 15-6 filak takib etmi,.tir. Tayy;nelerimiz- maet müsteh"ad değildit'. Ukin 
b~ı ~dınnde v~ladz:'raFn ci1ıgen1nınkkı dfakh.a talıuda hııta f'ttiğimizi dııhR ivi ~ö - Işık liSesini yanmı.ştır. den bir tanesi bütün bombalannı böyTe bir iııtiTl\, U'lAVaeaTc olan AY • 
musaı egı ır. aza o ara a ır riirler ve bugÜn ayni hatıılan t,.k - GU l 'k '1 b k ı ı,· hl t b A · d L • 
semtleTde yardıma muhtaç olan ai- rar ıotmf'menin carelerini bulurlar. reş 8ŞYI mt S3 a a arJ ır zırd ın~~ ianına a mı~ r. ~ man mönaleale lıatlannı ana :vya• 

' SALI 7/ %/ tMO leler daha fazladır. Zen<>in seMtler- J CL H b' d 'k b"t', l'ı zh~.man ad'lır. ayyare meyl anınka la d~ dhı uğratacaktır. ' : s ı ı ·ı ·ı ı n h ro d B M .. •e 8, iı>nn ar ın ~ Vf' 1 a u - ucum e ı mış ve yangın ar Çl ·an - ==============:=-~~: :1at ayarı, 8.03: Ajans habı!rleri, de bu kb~bı a~ e e.r 
1
a nkazf ıkr: 

1 
u- •ulünü. harb bacılndı1ctnn rok l!nnrl\ Gür teş "k Os b k 1 ih mı~tır. Demirvolu istasyonlan ve il-

-~ 1 arif muz.k (Pl.), 8.45: Ev ka- nun ta ıı netıceııı o arn n ır ere düş.:inen AlmanlAr, bu defA l.ıu!> - 81 vı m a a a an n a - • k kt 1 d h"" .. 
~llı.'ı .. 2.3o: Saat Q'-'af' 12.33·. Türk:"e d h V ··ı.:: n r tl d"" ü ı le 1 h 1- _l l yet. btılmWJ, 10 puvnnla Güre., klü - tı<m no a an a tıcuma ugramış-
'· ~~>.. J ., ,.. a n al ıpr _:ıııhı eh ef.ıfveTerb"kuıı bv~r. rf t-n ~\'Vf' vei a an a7lr acı ar ve b" bl 1 1 " 1 B ikt "k" • tır. Üç büvük infilak vukua gelmi~ 
"'l~8~~~t, 12.50: Ajans haberleri, 13.05: zengin ere oa a a ı • tıt ı at ıze ""'"bin ikinci günü h,.rlces vesi\-a<nnt u r ne ' • puvan a eş aş ı ıncı, b 1 t k"b 1 • ti' 

. ~ 13 •. •v• Altıntuı; ve Beyo{;luspor beşer pu • ve unu vangın ar a ı ev emıt r. 

~t~ 20: KaTlilık müzik (Pl.) 18: bu mahnıru gosterdır.:ı zaman ça - "'dı. Biz de onlar ızibi, o 7.Pmnn1ci "'"nvvnr•lenm· : .. •1n h•pa"ı, ·ftlimen :;.. • ....... _ 1 vanla üçüncü olmuşlardır. Müsaba - ı . ... UC~ ._ .,... we 

ı. ~ı, 18.03: Ca~band (~!.), 18.30: relerini aradık. Evvela şehir ve ka- derslerıl~"n istifad,., '"'tmt-~n; h:lme i kaların blrincileri ~unlardır: lerine dömııiiııl4"'rdir. 
lt~: • 18.45; MUZık, 19. TemsU, sabıılardn vazifelenn mahalle he - ve h..,rli havahmrzda vapbğtmtz ae1 56 kilo: İlhnmi <Anadolu) halyan tebliği 
~S: ~~.~ ayan ve ajans haberleri, yeti ihtivariyeleri tarafından gördü~ tl"<:riib,.lerin tekemir ,.tmemesini te- f I d b" h 1 16 (A A ) 
llıı....' ·

2 
~ heyeti, 20.15: Rndyo ga_ riölrnf"ıri,;e imkôn bulamndık. min evlemelivi7'. Tarilı:n hf'r :Z:I!I"ltan 61 kilo: Bektı:ı.ş (Altıntu~). t ta ya ad ılr ma a • k • · Ah 
O 45: Klasik mOzlk, 21.30: Ko- Çünkü 7.nten heyeti ihtiyariye ~iye """''"' dolu oldunu m'llömc'm: falrat 66 kilo: İsA (Gürq). talyan or u nrı um u~~ aruga ı-
21.45: Radyo aalon orke.'ltra.sı ..__e kalmadı. Muhtarlıklar ilga e - '-ıi ... hör tarih hb:e ('i"an Harbmm '12 lı::ı1o: Zeki <Güret) nın ! 92 ~umaralı t~bligı: 

uuç y . • .. A_, '- l '19 kilo· Ferulı:: (Kurtulu§) Bıngazıde hudud mıntakaaında haberleri, aııuıı::ı .. _ onun netu~eı tabııv~ olarat veTdi~ klldaT favrlıılı tfen er v,. va- · • 
k ouoeıre- lı: • • --.. uunıst h - • ~--- .. _ ıufa )li • ~n /RMI 

de etinın devanıını ure- bil taarruziar P ıı rnuk 

manm zırhlı teşekkünerint bombaT• 
drman ederek bunlan ağır zayiata ul 
ratmı"lardrr • 

Yunan cephesinele düşmanın ye
niden yaptığı tannuzlaT tardedil • 
miştir. Cereyan eden çetin muhare
beleT emasmda her iki taraf d• 
mahsus zayiata uğnlmı~. 

$arlct Afrikada düşmantn 
üzerine yaph$0 bir hava akını ne 
ticesinde tehrin bazı binalan buani 

1 Yf 



8 Sayfa SON POSTA 

En Mükemmel Aile Vard1mcts1 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

En dar zamanınızda ~üe KOJ.ilPRİME ne telA.ş et.mecten m!safirleriniıi a~lıyabairsiniZ. 

MERCIMEK, BEZELYE, BUGDA Y vesair ÇORBALIK KOMPRİMELERIMtzı 
HER YERDE BULABlLİRSİNİZ. 

6sebebi 
Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa 

1 - 10 cazip renk, hepsi de son 
Paris modası, bunları kutunun 
ortatandaki delikten ~örebilirsi
niz. Kuruluş Tarihi: 1915 2 - Evvelce mümkün olduğu 
zannedilmiyen daha ince ve daha 
hafif . .. Bu pudra cHava\andırıl
mış. tır. la Iyi Bir Bediye 

1941 MODELLERI 

SAATLARI DlR. 
S ~lam, dııklk ve dünyanın en iyi saatları 

old~u gibi fıyrı t.ınn daha ucuzdur. 
ı\RWN saatlarını görmeden başka saat 

ııımayınız. 

S tı~ deposu: Z. SAATMAı.'J. İstanbul Sul -
tanhamam Camr başı han 1 ınci kat 

S.ı.tış yeri: Basri Tümer. Yenı Valde Han 

SAAT Ll 
~~AA iF DUVAR TAK Vi ılERi 

Ç 1 K T 1 
FAKATil Aldanmamak ·için MAARIF TAKVIMI 

isnıine dikkat etmelidir. 
O IKKAT t! MAARIF TAKVIMI MAARIF TAKVIMI 

1\lerkczi: İstanbul l\l:ı.arif kitaphanesi. 

1 

ı 1000 Cil 

• 1000 az 

l '100 .... 
• iOO """ • JbO -
ll 100 .,. 3~otı.-.. 10 - 6000.-

100 30 - 1000.-

ı urkıye lş Bankasına para yca
brmalda yalnız para biriktirmiş 
ohnaz, aynı zamanda taliiniı.i 

de denemiş olursunuz. 

K:qideler: t Ş~b~!ıta - ıı :=:&:~46 •:ıı :U!,~ 
Jll, ı Atu.ıtoa, ı._ . rUl DWUD&o••r kW''&Ja 

u ~'Uılle J&pıül MAa& ecw.r-. 

Böbreklerden idra.r torbasına 
kadar yollardaki hastalıkların 

mlk.roplarmı kökünden temizle. 
rnek için BELMOBI.Ö kullanınız 

L 

3 - Yeni ncfis bir koku, Adeta 
Fransanın Midi havalisindeki çi
çeklerin kokusunu hissetmis ola
caksınız. 

L 4 - Bütün .ı;in sabit kalır. 
Zira terkibinde cKrema köpüğü• 
vardır. 

Böbrekler ln çal~a kudretini 
artt.ırır, kadın, erkek idrar zor
luldannı, eski ve yeni belso~uk. 
lucunu, meı;a.ne iltihabını, bel 
n~rısmı, stk sık idrar bozmak l e 
bozarken ya nmak hallerıııı ~ıde
rlr. Bol idra.r temin eder. İdrar. 
da tumların, mesanede taşl,\rm 

5 - Güzel cFinımah çünkü ne 
rü1-dr ve yabnurdan. ne de faz
la terlemeden kat'iyen müteessir 
olmaz. 

6 - Gayet kıvmetli yr>ni ve za
rif cBüvük Model.. ırutular. 

te~ekkülüne m ft.ni olur. 
,-. Dr. lhsan Sami ~ 

DİKKAT: HEL~IOBLÖ idrarıımı 
temizleyerek mavileştirir. 

Ölcsürük Şurubu 
Sıhhat Vekalet.iniıı ruhsatını 

haizdlr. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

Ölcsürük, ve nefes <!arlı~ı. bol 
mn~ ye kızamık ök.tıUrüklerı t. 
çln pek tesirli Ulçtır. 

Herkes lrullanabillr. ••;/ 

Beyoğlu Vakıflar Dire!döriUğ U ilanlai'l 
Ada Parsel Mnh llesi Soka~ı Cınsi 

- -----
661 
660 

o 

19 
10 
o 

Cihanglr Bomuncu oflu Arsa 
• Tııvuk uçmaz • 

Hacı İbrahim n 

494 
500 
510 
601 

3 Firu~n~iJ. 
3 • 
3 • 
9 İnönü 

604 
554 
570 

8 • 
8 BUlbü 
7 • 

5&8 8 
573 20 

583 13 
561 13 
285 50 
325 93 
530 51 

530 10 

• 
• 

• 
• 

Şahkolu 

Tomtom 
Kocatepe 

.. Leylôk • 
Palıı.cıka • 
Siingi • 
Ekemkçi çıkınazı • 
Elmnda~ı ve Çiınen • 

Dolo.pdere • 
Ziba • 
Duvrı.rcı ve Mısır 

budayı • 
Kurca • 
Lımon ve Gülba.p • 

Elma • 
Knşkavaı • 
Topcu ve Serasercl • 
Örtme altı • 
Ça~ak • 

Duva.rcı • 

No. 

7, 8, ll 
12 
14/24 

16 
12 

8 
68-4.2 

8[L8.6 
92178 
!:6/ 42 
22.18-16 

20-18.18 
22 
17.15.13.11 

48 
6/ 18 
1018 8/ 1 
1/ 1 
8 168 
51.53 

65-63 
66 

76. 78 

530 6 • • • 56166 
503 8 Fı~uza~a Kadiriler Baraka 71 .73 
727 17 Selime hatun Cnml Arsa 2~ 12 
569 29 • Tenekeci • 14 

661 2 Cihangir Pürtela~ • 1137 

O O Arnavutköy Mumhnne Hane 19 

454 2 Kalyoncu. Kurşuncu Ahşab ev 
21 23 
113 

533 
729 

o 

5 
17 
o 

kulhı~u 

Kocatepe Kiiçiık Mumhane Arsa 
Selime hatun Hacamatcı • 
Teşvikiyede Eski karakol • 
Muradıye 

12 / 10 
3 

8/ 10 

218 
1/3 
1/2 

1/ 16 
1/ 4 
3/ 8 
2114 

1/ 9 
1/ 2 

12/ 144 

1/ 4 
1/ 3 

15/ 180 
ı 2 

12/ 60 
196 ' 216 

2/ 6 

216 

~/5 
6 116 
1 6 
1t 2 
1/ 8 
1/ 16 

o 36 

2140 
1/ 5 
1/ 2 

Yukanda bulundukları mahalle ve soka k ve numıırnlan yazılı ht'>Seli 
gayrimenkullerin hlzalarında g•lsterilen h>sseleri mahlQlen vakf;'\ kalmış 
olup 3294 No. lu knnun mucihınce mahlfıl h>sseyi kanunen satın alma. 
~a iSteklileri olup olmadıklım hakkında hissednrlnrına tebligat yapılmak 
fizere hissedarlan aranıldı~ı halde mahalll ikamctıerl bilinemedi~lnden 
tebligat yapılamam~ olmakla. aliikad ıı rların tarihi ilft.nd:ın itibaren iki 
ay zarfında Beyo~lu Vakıflar Müdfirl~ünün Vakıf Akar ve Mat.lüller 
kalemine mürnc:uıUa mnhlül hisseyi alma~a istekli olup olmadıklarını 
• bildirmeleri ve bu müddet nrrında müracaat etmlyenlerin bundan son. 

ra müracaatn h kları kalmayıp mahlül his.Sentn bilmuzayede isteklilerine 
satılaca~ı Ufınen tebli~ olunur. (11845) 

Doktor 1. Zati Oget Zayi - Nüfus kli~ıdımı r.ayi ettim. 
Yenisini çıkaraca~ımdan 

dışı . mükemmel 
Vr;.W içi c;üriilc ••• 

Ucuza ahnmıt birçok vemlşlerfn dıtı mO· 
kemmel olabilir fakat bilAhare Içi çUrOk 
oldu{lu anlatılır. · 

Ucuz ampullarda övledfr. Kullanıtte çürCk 
olduğu vanl fazla cerevan JstJhlika muka• 
bil az •şık verdikleri görülür. 

M aa r u f markası bir garanti tetkll e de" 
TUNGSRAM ampuffarma almak menfaatınıa 
lktizas1dır. 

TUNGSRAM ampullarının yOksek kalitesi 
bir çok defalar denenmlttlr. 

EN AZ PJI. RAYA·EN BOL AYDINLIK 

Türkiye Cümhuriyeti 

ANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirasi 
Şubt. ve ajaru adedi: 265 

Zira1 ve ticart her nevi banka m uameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE · VERıYOR 

Zir~at Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesab!arınıl• &J • 
enaz 50 lirrı.sı bulunnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile M11• 

daki plana gure :knmiyc aniıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirzsllk 4,00J Lir.t 
4 " 500 tt 2,000 .. 
4 " 250 " 1,000 , 

40 ,, 100 u 4,000 ,, 
100 " 50 .. 5,00J " 
1:.!0 " 40 .. 4,8JJ .. 
\öO ., 20 ., 3,2JJ ,. 
Dıkkat: Hesabıarındaki paralar bir sene ıçıı1de 50 lıradan M:ıt• 

düşmiyenlere ıkrnmiye çıkt~ı takdirde 'i"o 20 fazlasile vernecekt'-t· ~ _ 
Ku<'alar .senede 4 defa. ı EylUl, ı Blrincika~uıı, ı Mart. ve ı 119 

ran tarihlerinde çckılccektir. 


