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HükOmatin yeni mühim bir kararı 
• 

racatta biiyiik 
kir ve h·sse 

köyli.iye verilecek 
• 
Ilk defa 10 milyon lir:alık üzüm ve • • • 

ıncırın 

ihracznda bu usul tatbik ediliyor 
Ankara 1 7 (Hun•i) - Ee

tıebi devletlerle yapılan tica • 
tet anlaşmalan mucibinc ihraç 
!!difecek Türk mallarında karlı 
~e vhüyült hissenin doğrudan 
l 0 in'Uya toprağında bizzat ça-
~~~n müstahsile verilı-rıesi esasi 
b u~umetçe pr~nsip karanna 
a~J~nmıştır. 

l Ingiltere ilı! son yapılan an-

~~~~ya dahil 1 O milyon lira
ı uzüm ve incirin ihracında 

iT AL YANLAR 
ARNAVUOLUKTA 
DENiZE DOGRU 
CEKiLiYORLAR 

&·· 4fiin /talyan mukabil 
hiicumları tardediidi 
Ar -

~~~1<\rırıa 17 (A.A.). -Yunan or-
16 lıkk başkumandanhğı tarafından 
~l1ıtıı linun ak~amı ne§redilen 51 

t <\talı resmi tebliğ: 
~ltd eı:ı~enin baı:ı noktalarında mah 
·~r~k'!_lıkyasta cerevan eden mevzit 
t~~ h at tnunffakiyetle inkişaf ede
tıı'ı ~tlarımızın kısmen ileri alın • 

~ ıle neticelenmi1tir. 
"'t' lt'trıtın~ 17 (A.A.) - Bir Yunan 

~ı.ll •özcüsü, dün ak,am Ama -
~ı~d lik: cephesindeki vaziyet hak • 

'tuöl'"t .. ~ ıı z ert soy emı1tır. 
~~~ r~ll"tıdluk cephesinde va:ıiyet, 
trı~trı ll\ıyet itibarile daima tayanı 
~~~ ~Uniyettir. halyan kıt'alan, de
t~dir 0 Shu rie'atte devam etmek -
t~j Bütün lta!van mukabil hü -
tılijl\\ lltJ, bu mukahil hıteumların 
jlın,tat kıt'e1ar tarafından yaınlmı, 
1~1.,.:1]" l'ağmen, tudecHlmi,tir. 
''~~ıh, 11 ""• n~r zaylat verm1~1erdir. 
~~tt rebelerin en !\liddetlileri 1 5 00 
~~~~' htifada Skivoviç tepelerinde 
lırı.,' ~t!!lmi,ttr. Drlnot vAdisinde 

~~~ı,l'llılar, 200 eııir almı11lardır. 
\ııı~, tın arasında Modena fıTka -
'~~dhlr d~ yUkıııek siibay bulun -
"ı'tı.d ll', Modenıı hrkll!'lnın ku -
i~ lltİtl1 dah!l evvel vııı.Ta!anmı' ve 
~ ~Yın o1bavı da ölmü,tü. 

9tlin ve Manhaym 
geniş mikyasta 

bombalandi 
,. ~erı· 
J~tı.~11\ll\ 1 7 (A.A.) - Eenehi bir 

lı D~ muhabiri bildiriyor: 
A\t'ıı 1'\ ltece üç haftalık bir rahat -
~llıı.ıı •onra İngiliz hava :kurumlan 
~ "'~n ltıerkezine taarruz ettiler. 
i't~ler'rı eoğukluğuna rağmen tay
~;ıo.~tıl Ulun zaman ~ehrin üzerinde 
\tt~"ıiı::J· Topların ııesi bütün şehri 
~~~ı~t. ı:( İngilizler birkaç bomba 
trıti~~ tınların bazıları Beriinin en 
ı-. •tUr 't'ıleşhur caddesi üzerine düş
ı..ltıı, ,·. l\irk .. w dükk&n :zıyaa uğ
'~lı •e r· 1 ~~Hllt B Une ve tramvaylar dur -
t,~tır. B U eokaklardan geçmek ya
),.~'t• al~klllbardıman büyük bir mm 
~ a adar etmektedir. 

bu uıml tatbik edilmeğe başla
nacaktrr. 

Miistalıail memllWI 

Ankara 1 7 (Hususi) 
Yurdun her tarafından hüku
met merkezine gelen mallı.ma .. 
ta nazaran yeni buğday lc.arar• 
namesinin tatbikına geçilmesi 
müstahsili aon derece sevindir
mivtir. Toprak ofisinin alım 
merkezlerine çiftçi tarafından 
bol mikdarda buğday arzedil-

E1 ARAO 

mektedrr. Tesbit edilmit bu -
lunan fiatlar c;:ftçiyı tatmin ey• 
1~ gibi bilhnsaa bu fiatın 
fevkinde yeni bir fiabrı asla 
mevzuubaha olmamasının te -
mini müstaluiU memnun etmi$ 
bulunmaktadır. 

Gene alınan haberlere göre 
havaların yağışlı gitmesi 
yenl mahsulden nonna -
lin fevkinde bir randıman 
alınacağı kan~atıni kuvvetlen
dirmektedir. 

Libya - Mtsır hud uduııu cösterir harita 

LIBYADA r . ' 3 IT AL yAN Askert vazıyet 
KALESI 
ALINDI 

ingiliz~erin 
tazyi k1 art1 yor -

Ka.hire 17 (A.A.) - Ortaşarktaki 

İngiliz umwnl kararg~m tebliği: 
• Mısırda, Bollum ile Capuzzo'dan 
sonra kıt'alarımız düşmanın hudud .. 
daki Musaid, Sidi-Omer ve Bhetfer 

<Devaım 7 nci sayfada) 

• 

Libya halyan ordusu 
ne haid_edir ve niçin 

basılmışhr ? 
Yazan : H. Emir Erkilet 
t ngilizlerin bir taheser olan 

Sidi-Barrani haslunile bath
yan muharebeler iki üç günden• 
beri übya topraklarında Bard
ya limanının önlerine kadar inti• 
kal etmiş bulunuyordu. Şimdi 
gelen haberler SoUum mevkii ile 

' Capuzzo kalesinin düttüklerini 
(Devamı 7 nci sayfadaJ 

Iaşe işlerinde hOkO.mete 
salabiyel verilecek 

Milli korunma kanununda yapılacak tadillere 
dair layihanın muhtelit encümende 

müzakereslne devam ediliyor 

Milli Şefin Ankara civarında yaptığı seyahatten avdet buyurduğunu dünkü nüahamız.. 
da yazmıttık. Yukarıdaki resim, Milli ŞefinAnkaraya dönüılerini teabit etmektedir. 

Kemalpaşa havalisin· 
de bazı köyler sular 

Dlürakabe usulü 
sistemli bir hale 

daha 
kondu 

al b nda 
Büyük piyasalar daimi bir kontrol al h n da 

İzmir 17 (A.A.) - Son günlerde ya-
ian yajtmurlardan sonra bu sabah bulundurulmıya başlandı 
fehrlmiıe hafif hafif kar yağma~a Ankara 17 (Hu!usi) _ Milli 
başlllillW..ır. korunma kanunu tadilatı telc.enr- -

Buraya gelen haberlere göre Gediz mül edinciye kadar Ticaret Veka -
nehri sürekli yağmurlar neticesi 65 
santim yükselmiştir. Jetinin ihtikarla miicadele için ls -

Sular Emiralem civarındaki köprü- tanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük 
nün O.Stünden aşarak ovaya. yayılmak §ehirlerde aldığı yı!oj tedbirlerin 
tadır. Birkaç köyün ekili arazisini su- bekl!enen tesiri g(isterdiği görül -
lar i.stil1 etmiştir. müştür. Vekalet yeni kanun çıkın-
Bayındır kazası dahilinde de Kü - cıya kadar meveud teşkilattan u -

çUkmenderes nehrinin suları Elifii ve tifadeye karar vermi,, fakat bu teş-
1 Kurunlu köylerinin tarlalarını kapla.. 1 kilatı yüksek evsaflo. Vekalet mü -

Dl.lf bulunuyor. .. 1 fettişlerile takvi:r~ eylemiştir. Bu 
(Devamı S iineu sayfada) auretle tatbik edilmekle olan mü -

rakabe ve mücadele usulü daha sis
temli bir hale konmu~tur. Büyük 

piyasalar daimi bir k ·mtrol altında 
bulundurulmağa ha~lanmıştır. 

ı\ 

lı 

r 

ı . . 

Almanyanin 
italyayı işgal 

etmesi yak1nmış 

Öğrendiğime gÖrt' milli korunma 
kanunu ıadilat projesi lc.at'iyet kes
bettikten sonra yeni aalahiyet.lerle 
techiz edilecek olan Ticaret Veka
leti ihtikarla mücadeb i§ini çalış -

Ticaret V ekili Miuntaz Ökmen 
ı. 

ma programında ön plana alacak ve 

Berlin yan resmi 
membalarına göre 
Garb çölünde ve 
halyada vaziyet 

Londra 17 (A.A.) Newa 
Clıronide gazetesinin diplomatik 
muhabiri, İtalya:ı vaziyeti hiılkkın -
da ,unlan yaım~ktadır: 

Bitaraf membalardan Londraya 
ttelen son ınalilmata göre, timali 
ltalya.nın Almanlar tarafından as -
keri işgal altına alınmalı yakındır. 
Hitlerin böyle bir harekete girifJllesi 
için ınüfrid faşistlerden Farinacci -
nin Kont Cianonun yerine getiri! -
mesi bir vesile olacaktır. 

Farinacci son günlerde !talyan 
generallerine bilhasııa Badoglioya 
şiddetle hücum etmiııtir. Zannedil
diğine göre, f~,iııt partisi Kont Cia -
noyu ıda kabahadi görmekte ve 
harıhden evvel Yunanistandan gelen 
diplomatik rtlporlardaki yan1ııı ma
himattan dolayı kendiaini melul gör 
mektedir. 

Mussolini zahiren btle olsa ikti -
dar mevkiinr!e bulundu~u e.nada 
. r;~lerin h3yle htr htebbüee ~i!! -
me~e ciddi suı:e•te niyet ettiği zan
nedilmektedir. Çünkü Hitler bu mü
dahaleyi kan dökülmeden yapmak 

(Dnamı ! net sayfaita) 
•'• 

bu mücadeleyi §iddetlendirecektir. 

Zonguldak limanmda bir hadise .. 
Y elkenci vapuru parçalanmak tehlikesil e kar- · 
şılaşınca kaptan tarafında karaya oturtuldu 

·Futanah 'b'r IJÜDde Zonrıuldalı: linwunıa. rörüniitii 
Anadolu ajıınsmtn da kaydet -ı19 kitilik mürettebatı olan Ye Iken· 

mit olduğu veçhile mevsim dolayı· ci vapuru 2000 tonluk kömür yük- ' 
aile Karadenizde bcı~lamış bulunan lemiş bulunuyordu. Alakadar mem
hrtına devam etmektedir. halardan yapbğunı.ı tahkikata göre 

"-~ ak,amın sekizinden Ankara 1 7 (Husus!) - Milli ko- yihaya eklenmiştir. Bu teşkilat için 
• kadar bombalandı runma kanununda yapılacak tadil- hükumete mutlak ııalahiyet veril -~~' 
17 ( A.A.) _ 16/ 17. ler e dair olan layihanın muhtelit en- mektedir. Kanun çıktıktan ısonra Bu bab 

gecesi Mannheim eehri In- eümende müzakeresine dün ve bu- icab eden teşkilat derhal kurulacak gOJt erler 
kuvvetlerinin başlıca he- gün Ticaret Vekilinin huzuru ile de- VekH.let İcra Vekilieri Heyeti ka -

etmistir. Taarruz ~id - vam edilmiştir. rarile Ticaret ve la~e Vekaleti is - dır 
~ı...i~~l]~l!'!'lt~~·f, ielerinin J~!.~!l)l!~ ir~n~~"''"'la- 1 mini alacak ve Vekilete iate müs -

Bu yüzden evvelki aün Zonırul- hadise şöyle cereyan etmi,tir: .._. 
dak ta iç limanda kömUı tahmil et- ((Y elkench vapuru iki günden • 
m ek te bulunan Yel leenci finna•ına beri Zonguldak limanmda Deniz -
aid 32()0 tonluk Yelkenei vapuru yollan işletmesi narnma kömür yilk- ~ 
dalgaların tesirile karaya gitmek lemekte idi. Dün birdenbire ~id - · 
tehlikesine maruz. kaldığından, bu detlenen poyraz fırtınası üzerine ı 
tehlikeden kurtulmak üzere süvari- dalaalar l'emiyi nhtıma doiru 1icl-

• "- ••ııı:ı durüst t · ~--# .... ~,u ~aratından -~ 
devarnını te . nare- bil taarruzl yapıl.m muıca 

mı .,. ar er n ·tı:ıri .. -· • -

~ ~· .ı 1 .... ı 
~ ~ 

:ıd 
1 ·,;~ 



A:manyantn 
italyay1 işgal 

etmesi yak1nmış 
itıtemektedir. Ordu ile ~ partisi 
arasında ibtila.f bat gösterdiği za • 
man ve halkm hoınudsu7lw.ğu .ıd
dedi ve ı\li bir naddeye sıelinee 
Musııo&nin;n vaziyeti o kadar müt
kftl ohu:aktır ki dalıilt lıarbin ba, -
laması1e A1man aslı:eri i9Kali kolay
Ja'"nş hulunaeakttr. 

Berlin :ran re.mi bynaklann.a aöre 

Berlin 17 ( A.A.) - Yan reamt 
bir membadan bildiriliyor: 

Ingiliz istihbarat servislerinin ve 
bilhassa Rovter aiam.ının ATnavud
Ju4t ve ~ali Afrikadaki aııkeri ha
diselt-ri, halvan kıt"alan"a karsı el
df" ed;len maham muvaFfeltivetl~rin 
ufAk a~keri ehı-mmiv~tlt"r;],. nisbet 
kabul etmiVt"t'f'k mikva,larda, pro
pal!e ... rta h,.rt .. n .. ri iı;in kullan"'a~ 
çalı~tıklan, B,..•Jin sivR<ıi mahfeD .. -
rir.,~e nazan dikkati celbetmemiı de 
ğjldir. 

Hal~n Ingiliz pror>agandaın. ei -
mali A frlknda ve Amavudluktalı:i 
hadiıı-lf"rin halyanın dahili vniyeri 
üzerin<le yapftf"..aih tesirl~r hakkında 
en F:"Tib tahminler ileri .ünnekt.. -
dir. lnsöliz nropav,andaM, tivı1 hal
kın manevivatının derin bir ımrrlt,.. 
sanıılmuı, hattl bir reiim buhranı 
kan~rıda bumnulduğu v .. bir inki
,afı iııtilıdaf eden bazı Alman tı- -
,,.hflüslerini b~klr"mek icııb ~yt~diği 
hic.;ni vf'nn~~ .. ealııımıı.ktadır. 

Berlin mahfellerinde beyan edlldi -
tıne göre, İngillz propeganduınm 
yapt.Jtı bu man~ızlıtlar, esa.sıan i
tibarfle, mftnat:a~ etm~e de#mez. 
Bununla beraber boradaki kanaat, 
bunlann kaydedflmete d~er oldnk
lan merkezindedir. Çilnk1l bunlar, CD 

p;izll İngiliz arzu ve ilmldlerini ve 
İngilterenın içinde bnlunduını çılmlaz 
a.~erl ve ekonomik u%iyette bq-nır. 
du~ v1lpbeli nmtalan ı&ıermekte

SON POSTA 

Resimli llla.kaJe: 

Az çocuk, az nsıta, c;ok e~V.ence ... 
Bir devlet adamı bir millet için inhitata amU olabilecl'lt sebebl~ri böy. 

le saydı .. 

= Alçalma ve yükselme sebebleri 

Çok çocut. Ç()k TaSıtn, yerinde e~ence_ 
Bir devlet adamı da bir milletın yüksl'lişine amil olabilecek sebebleri 

böyle hülAsa etti .. ;:=============:;;-:==-:=----······ .. ··-··-··ll ............................. -................... ..__ _____ ... ___ .......................... -

... ... ~keri Tetkilder] Siyaset dünyas1n1n 
büyük meseleleri 

İspanya ne 
~yapacak, ne 
yapabilir? 

Yazan: Hasan Ai Ediz 

~ ransanın asker! bakımdan -- Bundan ba..c;lta İngiliz ve Fransız 
~ harb hazırlıklarlle harbe gir. F d dlplomat.ıarmm Bay HiUerin garb 

di{ti zamanda mevcud askeri kuvvet ra nsa n e e n cephesinde, Fransayn karşı. büyük 
ve tertc"batından bahsetmiştik. Bu $e- Zigfrid sed tahkimatını sfı-ıo[ltle inşa_ 
beble bundan sonra, harbin nasıl ce- ya verdiği hu.sus! ehemmiyete dikkat 
re yan ettiğini g15.sterecektik. Fakat bu kadar etmeleri lbun gelıyordu . Çünkü bu 
Fransanın harbe hazırlı~ı bah!inl ta. aed, Almanyayı iki cephcli bir harb 
manılamak ve bu sebeble onun a.ske- iht&malinden, garbe kar~ı temin edi-
ri ittifaklarından da bahsetmek iktı- b k yordu. Almanya ge~:en Büyftk Rarb-
za eder. Bundan başka, Fran.c;ız a.s - ça u de bidayette ~lı::a (Ru.syayn> karşı 

Bundan bir müddet önce T anca- keri hazırlıklarının nok.~an kalması - müdataada kalarak ~arbe (Fr.ınsa -
nın İspanyollar tarafından iııgali, nın sebeblerini de araştırmak icab ey. ya) taarruz etmişti. B•J barbde iSe, 
timdi de buradalı:i beyneimiJel i da- ler. v 1 A b 1 d " garb .sed tabkımatı sayesinde, aksini 
renin lapanyollarca kaldınlması, Fransa geçen Büy{lk Harbde Rusya m c" g u o u ~ yaptı n LebLst.an seferini, garb ci -
tekrar İspanya meselesini ortaya çı- ile müttefikti ve İngiltere ne !tUiU 1 betinden ehemmiyetli bir taarruz "e 
kardı. balinde idi. Sırhistan zaten Avustur- tasyika u~amadan muvaffakiyetie 

Malumdur ki. Almanya ve İtnl- yaya karşı harbediyordıı. Harb baş - - 8 - ikmal edebildi. 
yanın bütün tazyilr: lerine, general ladıktan sonra da Fransız politika. :. •••••··---· YAZAN : ........... , Almanya, Rusyayı kendi tnrafına 

sı İtalvn., müt tefiklerinden "l'Vire - ... kl z· f ... garb sedd'nl Frankonun faoinn ve nasyonal-sos- J-J· .. ~ Emekli General • ~azanma a Te ıg r... ı 
yalizme büyük bir sempati besleme- rek onlar aleyhine harbe ginnt'~e ik- viicude getirmekle Fransayı, daha bi-

n_...:lindeki '----at sine rağmen Ispanya bugüne kadar na edebildikten ba.şkn Yunanistan ve ~ =w.~ h~ '/1: ~~· rinci harb yılı bitmeden, . ycnebildl. 
oer IUUUI Ingiltere aleyhine harbe girrneğe bir Romanya dahi İtilaf devletlerinin saf. • ~ ~ ~ Fran.~a ne Rusyayı kaybett."kten S9n -

~rlind~ki kanaate rüre, İngiliz 1d- türlü c~ret edememişti .. Fransa- larına iltihak ~ttller. Nihayet l 9l7 de : •Soa PostaliY\ın Askeri muharri.ri: ra ve Majino hattından da Uıyıkile ve 

dir. 

mamdarları, Mıhnr devlı-tlerinden b.- nın mağlubiyetini takib eden gün- Birl~ik Amerika da Almanya aleyhL .: ............................................... ; tamamile iestifade edemedikten ba§-
ıaine veyahud ötekine karşı ~ker1 ba- lerde, Ingilterenin en zayıf zannedil- ne harbe girdi. Ve böylelikle, Alman- Iyet Rusyanın Münih konferan....c;ma! ta ~en harbdekl müttefiklerinden ı 
kımdan harbi kazanamıyaeaklımnıl diği anlarda harbe girrneğe ce"aret ya ve. müttefikleri. s.ynsi, lktısadi ve çatınlmamam ve Çekosiovak~n mese- İtalyayı da bir ttırın kaznnamadı. Bu 
pek Iyi bilmektedlrler. İngiJiZ ztmam- ed emiyen İspanya, acaba bugiin a:ıkerı . bi~ kl.'lkaç ıçır-e alınarak m:ııt- ı lelerinde Savyet RU:Syamn Ingiltere harbde İtalya mesell'Ai, Almanya he
dar ları, birkaç kilometre murabbaı 

1 

h arbe ginneğe mi hazırlanıyor~. lu b edildılcr. . . . ve Fransa tarafından dinlenmemesi n üz Leh~nda ~raşırk~n knt1 su -
çölün ve birkaç kllom~ tatlık ve , Tancanı11 lspanyollar<'a i!!gali, sônra 1 Almanya geçen harbın bınayet.nd~ yüzünden bu münasebet iniuta ha11- rette hallolunmalı idi; ve adı büyük 
verimsiz topratın el de:~tlrmesinin da buradaki bevnelmilel idarenin Rusyaya karşı ayırdıilı kuvvetlerı 1 ne bile gt>lmi~ti. Çekoslovakyanın Al- olan İtalya, mOtteflkJer tarafına rı
ne harbin seyri ne de net.ieesi ilze - Jağvi , harbe doğru atılmıı, bir adım ' FraD$nda kull!lnabilsE'ydl Marn JTit'Y- manya tarafından parc;alanmasJnı zasile celb ve atihak '>!unamadı~ı tak
rinde hiçbir te&r yapamıyacaıtını bil- mıdır?. dan sava.şını kaybetmez ve Fransnyı miiteakıb İngiliz ve Fransız diplomaJ dirde bu i.f eebren yapılmalı idi. Bu 
ınektedirler. İngilizler, sanıldıltına gÖ- İspanyaya v~rilen ehemmiyetin daha 1914. te mn~lüb edebiJııdi. Marıı'i sisi her ne kadar Sovyet Rusyanın ' takdirde bem İtalya ortadan kalka
re, yeniden, bu harbi bundan eTVel- neden ileri geldi~ini. bugün l:oopan- Almanyaya kaybet~iren tek bfiyükt gönlünü alarak onu yeniden kazan -1 rak Almanya yalnız bırakılmış olur. 
ki harbe benzetrnek yani muhUJm- yanl1l harbe girm~k üzere olup ol- sebeb kont Moltken ~1• Belçika üze - roağa ve onunla nskerl bir ittifak ldu. hem de Majino hattl Fransayı Al
lannı bizzat kendDerinden daha za • madığını anlıvabilmı-mzi içln, daha rinden Fransayn yürııycn taarruz ce- yapma~a çalıştı ise de Bay Hitler"ı!l manyaya kıırşı korumak vazifesini i
yıf telllı:ki etmek hatasını ~!ernekte- ba!lka meseleleri bilmemize ihtiyaç nahmdan 3 kolorduyu ayırarak, şark- komünizm aleyhtnrlığını bir yana bı- 1 faya fusat bul urdu. F':ı.kat bunların 
dirler. İngı1i2:ler katı .mrett.e ,una f- vardır. ta ki kuvvetiere ilaveten, Rusyaya tar- rakarn k Sovyet Rıısyııya elini uzat _ ı hiçbiri olmadı ve Fransız - İngiliz dip.. 
nanıyorlar ki bir tek mn harebe mu- Bugünkü harbde lspanvavu bu şı sevketmek zMı olmuştur. O halde ması ve Almanyanın bu m~t>lede her l ıoma.oıi.c;i kadar askerleri de bllyilk ic
vaffakiyeti ve ufak bil' arazi kazan. kadar fazla ehetnmiy~t verilm~!li. geçen harbde Fran:ıa~ bidayette mu_ halde İngiliz ve Fraruıız diplomatla • r:ıat kudretini gösteremedi. Netice -
cı, bftt.ün fıayal lnki.!arlarma r~en her şeyden önce 1sDanvanın coğrafi hakkak olan mağlubiyetten kurtaran ı rından çok daha beceı1kll davranma- de, Fransa bütün Alman ordulannın 
en ziyade kullanmMJnı sevdikl~ri si- ve stra~ejik va;ivetindt".n ileri gel- ı Rus ntifakı olmu.şt.ur. ı .sı .!ebebile 23 A~ustos 1939 da Alman. taarrU%1Jna ntrıyarak matlilb ve 
JAha yani blöfe otomatik .surette yar- mt-ktf"dır. M"lumdur kı f ııınıuıyıoının Fra.nsız _ Ru.s itufn~ı ge~en harbde, Ru.s ademi tecavüz paktım im?.aya teslim oldu. 
dım' eder. işgal ettiği Pirene Y.a~ımadası, Av- Almanyayı iki cepht>li harbe meebur muvaffak olması fizerine Fransız _ İngf]terenln Fransaya 10 tllmenle 

Bir misa1 runanın cenubu garbı~ınrle olup, Af- etmi.şti ve bu harb Alnıanya için hem Rus müna.sebetleri artık !laamane bir (takriben 120.000l muharib askerle) 
nkadan Cebelüttank boğazile ayni- müşkül ve hem de mUhlik olmuştu. hal abna~a başladı. yardımı Sovyet Rusyanın yabnd İt.aL 

Berlin de ilfıveten bOdirilditfne 16 - nıaktadır. Cebelüttarık bo~azı i! e l Büyük Harbin sonuna doğru gerçi ! Bu .suretle görülüyor ki 1914 te yanın yardımı yerine ge"eınez, mu_ 
re, İng?izler, şimdiye kadar bu ~nr- fngiltert"den Höndistana, ~vustTat- 1 Çarlık RusyMl yı~~~ıştı: f:ıkat o, Fransayı muhakkak b!r maAliıblvet . : kadder felAketi ta~lıya~azdı; çtıD
bın l.lü ·~'1 safhalarını ezcümle dı~er yaya, Uzak~&rka, Mısıra gıden en üç sene müddetıe buyult ölıtülerde Al- ten kurtarmış olan Rusya, bu barb _ kü Almanya Fransanın müşterek em
~~~et.lerı . ve. onlann muvaff~k.iyetle - ~ kısa yolun ann h tandır. v,. b.u ana?- man ve Avusturya kuvvetlerini işgal de Fransanın elinden çıktıktan ba.,.. niyet ve ittifak sistemlerini yıktıktan 
rını ke~d olerı~den ve kendilerının m~- ta.r uzun yıllardanben lıı;ılterenın ve &sraf ettirdikten başka İtalyanın ka onun aleyhine bile dönnıilşttir. sonra, bari> hazırlı~mı pek çok ileri 
v:ıffakiyet.ıerınden daha aşağı ta~dır elınde buhın~aktadır. lngıl.tere, bu Avusturya aleyhine harbe girmesin\ Gerçi İngiltere ve Fransa LE-hist.anla götürmüştü. Fransa !se bDD.kis, 
etmek husliSundakl e.ı;ki fena tabıaL l analıtara ~ahı~ o~mak savesınde ~ıl- ı kolaylaştırmı.ştı. Denilebilir ki, Rus _ ı .siyasi ve askerl ittifak aktederek ve }anm ittifakı ve İtalya ile if birl~i ih. 
~nrından ke~dile.ri.nl kurtar~madıkl~n la;danb~n ralcıbeız ola"ak Akdt"nı:e ya eğer, geçen BOylik Harbde, Alman Romanya ile de sıkı bir dostluk vü _ t irnalini kaybettikten sonra başka harb 
;çın kaybetmı~lerd~r. B~gün Italy~ h~k haldm olmuş, başta Mıs!r o.~mak u- ya. ve Ayusturya aleyhine harbetme. cude getirerek Rtısya cihetlnden 

0 
_ hazırlı~nı da yanda bırakmıştı. Çün

ıa~da da aynı ha .ayı aşleme~tedır. In zere ~!ri'ka. ve Asy~dakı mustemle- 1 seydi, Italya müttefikleri aleyblne 1 lan kayıblannı telfıfiye çalıştılarsa da, tü Majino hattına fazla ı1lvennıiştJ 
~ılızler şunu unut uyorlar ki İtalya, kelennı da ıma emnıyet alhnda bu- l dönme~e cesaret ~demezdi. Or a A - bu tedbirler Almanyayı ark tarafın- , n tehlikeli bir tevekkülün içine düş -
ıtalyan milletinin ken"dislne hAs tatlı lundur:mu tur. .. vusturya üzerine yürürneğe eesaret dan kuvveUi bir kıskaç içine almaAa müştü. İşte Fransa bunun Için ma~-
nıizacını_ bozm~1:ın ~ yuksek mal'evi - ~ngıltere Cebeluttankı 1 704 . sı: ı veren Rusyanın Almanya ve Avustur-ı bittabi tUi gclememiştir. lüb oldu. 
rntla butün bır duşman dünyasının ne~nnde lspanyolla~dan zaptetmışti. ya aleyhtndeki büyük tarytkidir. 

zecri tedbilerini yenmiştir. Nihayet, ı 713 .yılında a~.tedılen Utro~~ mua- ı Şimdiki harbde l.se Rtısyanın bitaraf 1{ k t k 1 Fatı'h medreseler·ı fak'ır 
Sir Mait.ıand Wilson'un ileri kollD.nnm hedesıle Cdbeluttankın İngılızlerce kaldı~ını ve onun yerine Lehl~nm asimpaşa IZ or a o u u 
İtalyada bir ihtnft.ll beklemek iÇin ye. işg~li ta~~nmı!ltı. .. .. kaim oldu!unu gördük; !..ıkat Leh!.s- talebelerinin güzel Universile talebesi için 
~iden Afrikada molıı vermiş olmaları, Cebeluttank ~ustahkem mevkn, tan orta bir devlet olduıhı gibi kuru.. ' 
Ingilizierin bizzat kendi askeri ham- Cebelüttank boga:ı.ının. tam, ~!!as lalı ancak l9 sene olmuıJtu. Bu seb<?b.. bir hareketi JUrd haline getirifeCek 
Jelerine az !Uınnd ettiklerine bir u _ Okyan~sunda~ Akd~nıze !nıl.en le o, Rusyanın yerint tutamazdı . 'Fran 
beb teşkil eyliyebilir. metlı!!ın~e. yüitselı: bı~ kay~ uz~'!~- ı sa, gerçi 1935 de Sovye~ Rusya ile 

de. kaındır. Bu mevkı, vazıyeti .~tı- bir ittifak muahedesf akdetnıiş Te Ce
barile bir adayı andırmaktadrr. Çun- koslovakya ne :ııaten ::ı.cılı:ert bir ittifa
kü <?~belüttankın üç tarafı ~~~ ile kı oldu~ndan zannolunmu~u ki AL 
çeTnli olup ancak gayet dı;r bır b er- ı manya ile bir harbde Sovyet Rqsya 
~h vasıtasil~ Pirene .• yanmadasile _ Çekoslovakya • Fra~sa çemberJ Al-

Zonguldak limanmda 
bir hAdise 

{Baftaratı 1 inel sa:rf .. a) birl~ektedir. C~beluttankın me- manyayı saracak ve onu tehlikeye 
CJetle itmeğe ha,Iamı•lardu. Gemi sahaın. ancak 5 kılometre marabbaı d~ecektir. 

y tutmaktadır. 
d~nize açılamamtıı, üstelik vapuru Işte. bu 5 kilometre murabbaın- Halbuki Almanya, 1938 de Avnstu.r~ 
lahile bağlıyan haladar da kopmtJ?" daki saha, Ingilterenin Alı:denizde- yayı ithaktan ve Bud:tıer mesell'$inı 
)ardır. Bu vaziyette geminin her an ki menfaatlerini. hattA. Hindistanda, çıkararak bura.cnnı Munih konrcran. 

Kasımpa~a ikinci kız orta okuhı 
talebeleri, a~larında topladıklan 
para ve temin ettikleri malzeme ile 
biçki, di"k.is derı:;J,.rinde ·ve dia,.r boş 
zamanlannda öğretmenlerinin ne -
zareti altında kahraman askerleri -
miz için mühim mikdarda yün eldi
v~n ve çorab lıazırlamışlanlır. Bu 
hediyeler, Kızılay vıuntasile hudud· 
larımızı beldiyen kahraman asker -
!erimize gönderilmi,tir. 

Fakir yüksek tahsil gençlerinin 
yurd ihtiyacını kar,ılamak üzere. 
Fatih medreselerinden istifade ed il-
mesi mavafık görülmüt •e bu mak
aadia dün Parti vilayet merkezinde 
bir toplantı yapılmı~tır. Bu toplan
bda, Parti tarafmdan, Fatih med-
r~elerinin talebe yurdu haline ifrağı 
için para yardımı da yapılması ka -
rarla,tmlmıııtır. Yurd işi bugün, Ü
niversite heyetinde ~ör~ülecek ve 
derhal faaliyete geçjleeektir. dalgalann tesirile nhtrma çarpa Uzalı::şarkta'k.i menfnntledni muhafa- mnda Almanyaya kattıktan sonra Hamı·yetli bir vatanda• 

çarpa parçalanması ihtimal1eri eo - za ve müdafaa etmektedir. Bu vazi- ÇekosloTakyayı parçalnmış ve Bo. :r 

iialmıstır. Cemi kaptanı Reııad Er- yetenazaran Cebelüttarık boihızırıın hemyn ne Moravyayı himayesine ~ _ Kıztlay İstanbul Müm~lli!'fnden: Sokağa bırakılan yavnı 
kurt derhal vanyeti Jstanl:mldald a- ruhu bu Cebelüttank mevkiidir Ce- larak sıovakyayı mfuıtakil nddetmış _ Kahraman a.skerlcrimire ~lık eş-
ce~aya bildirmie ve geminin sakat- belü~tahk boğazıfıın Ingiltere · ]çin tl. Bu suretle Fraruıa ne Sovyetler yn alınmak üzere Sultanahmed Can- K?<:a:nustafapaşada Bünbülefendi 
lanmaktan ancak karaya ohirtul - . • • k 1 d Birr~ arasındaıı:· Çckoslovnkya aske kurtaran mahalle.si Mimıınnehmed so.. camiSinın öntlnde evvelki ııltş:un, kl
mak suretile kurtulabileceğini söy - olaln eb~l~mıvl e~nltı fU .ra. 

01 !"hl~kT atn lr1 ~"bat 1lssü o~dan kalkını~tı Sov: ı kak. numa.ra 39 da. Bedcstant merhum ~ıda sarıınu.,. iiç dört günlük ltndıır 
A fak an ıyn ı ınz: ngı erenm ıs ı a e- · nı h ı bil bl.r k k ~ lemiştir. centanın muva atile tiği knuçuğun % 94 ü; Kind kene- yet Rus _ Fransız miinıısebeUeri de Mehmed Rl!at eşi Bn~a~ S:ıimc G : ı.a min o una en er c Çl>CUı:;U 

gemi haiz olduğu husum tertıôat va- virinin % 90 ı. kalayın 'X 62 si •

1 

zaten Fra.ns~ın birçok siynsl bat:ılan ı be tarafından Cemiyetimıze Iki yilz li- bulunmu~tur. Metruk ynvnı, derbal 
aıtasil e au alarak karaya oturtul - petrolun % 25 ~ Cebelüttar;k boğa~ ve İngilterenin ihmalleri yüzünden ra teberril edllmi~tir. Teşeklı:ür eyle- Darlil~cezeye kaldınlmış, bırnkanla. 
muştur. Gemi sahilden iki metre a- <Devamı ., nci sayfada) fazlaca so~nmuş olduktan ba.«Jlttı sov- riz. rm aranmasına başlanmıştır. 
çıktadrr ve hastan iki metre. kıçtan ";:===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===============================~==;;;;;;~ bir metre dısanda bulunmaktadır. 

Son alınan malumata göre hcva 
düzelmektc oldoğundan Yelkenci 
vapanınun da derhal huııusf tı-rtibat 

~
a!lıtasile almı!l olclu~ fıı.zla .uyu 

J,o~~altArak vüzdün1leceği bildiril -
elrtedir. Geminin m6rettebah, 'ka-

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAl 
İstanbul tiiccan piyasaya l&.zun olan çivlyi nihayet buldu. İcab edm ı kat nerede~. ~iY~r musu~uz? 

müzakereleri yaptı, .satın alcbb çivileri memlekete getirmek üeuedir, fa- BIZ IÖJlı~eı.In. Bulııınstandan. 
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Bir~~~ 

Sözün kısası 
Bahçem 

E. Ekrem Tat• 
. ·ı~ 

G özlerimin önünde bır ı & 
var: Ulusal Arttırma Ycecr 

konomi Kurumunun bir j]anı.b. 1~ 
rip, kapıdan bırakmışlar.. 

1
;r -=• 

f ·h b H uaıJIO"' a iş ressamımız J a u "!iD" 
kudretli fırçasından çıkan bu hı rtı' 
da den!yor ki: <<Sehirlil Bıı ~~ 
sebze ve meyva ağacı dik. 
süsler, h·ern besler!.» ···iida 

Bahçe m olsa, bu güzel . . oı;'di1' 
dinleyeceğim. Ne edeyim kı şitO .,5 
kadar, Yahya efendinin o, efll uf 
bulunmıyan hatireainde, en so~ ii' 
kumu uyumağa niyet ettiğim hı 1

11 jj~ metre murabbalık yeri bile ı: 
kendime mal edemedim. • 'lll 

Fakat bir bahçem olsa .. dedi~~ 
gibi: Ulusa 1 Arttı nna ve Ekdo~ ı er ı 
Kurumunun sözünü mutlaka ırı ~ 
süs nebatlarının yerine me1''11 

:r,erzevat yetiştirirdim. j)e' 
Bir kere o ziynet nebatı derıl ııJo 

ı . k" ı ·· w ·· kal 1 nesne erın nan or ugune 
0 

• 

Dünyanın emeğini verirsiniZ·· ~dO' 
nunda size on paralık hayırları ı • 
kunmaz. Üstelik de nazlı ını. n;rsll 
lıdırlar. Sıska, çelimsiz ve no. bit 
çocuklar gibi üzüntüden ga1rı 
!'!ey ternin etmezler. ~11cıl 

Ciizel olduklanna da pek d(f' 
değilim . Bir iki çesidini istisnade ,r-

L •• 1 h. b. •fa r se~ u•ttoıY.ııı • ı(" ır mJ~"" ı ll' 
m ez. Mt-~ela küpeçiçeğinde ııe t~•• 
•,.f,.t bulure•ınuz) BaJ,...unıur., • 
dökülmüs gibi, kokusuz kame ~cl' 
nın giizeJ!i~ neresinde? BorU? h;çl 
ili. vıldız, dalva nı- ifade eder irı" 

·f•tt" ben biitiin bunlann Yr alil' 
mutfaiımı ~,..nJendireeek. so re • 
·· ı· k d " k -ver sus ıyect" , amagıma 7.t"V 

cek !llevler ikame ed~rdim. 1•1 
Tar h ların kenarındaki su!k~del 

yerlerini Kartal pıraııalanna ter fllerti 
di. Yediveren gÜller de ~al lesi • 
kı:ı.ıl lahanaya. Ku~konmaı: salc ~il' 
lanna maydanoz ve tereotu !'~ ,1 rı~ 
zel yakışırdı. Küpe ckeklerifll eıı • 
fasülye!!ile, lale, sünbül ve zet! ,e • 
leri arpacık 80ğanile, feslei~jı Jet' 
mizotla, ıtın nane ile isb*b<Ja e 
d~. --~ 

Sofalann, dünvanın suytınll 11~ 
til-ılak eden cimleri yerine ~ fi • 
eker, levantinleri frenk üzüm 
danlarile değiştirirdim. r.Jelt~ 

Y ~~ salata ve marul .,-11~' 
bahçemdeki yol kenarlannı~ :ıı~o~' 
ti olurdu. Taze ve keskin bır ~ 
ihtiyacı duyduium zaman da a ıe' 
lannun içinde biraz teTe ovalaf• 
zene oiuştunrrdum. Olfl'lr 

Neyleyim ki bahçem yok. ed~ 
dığına da. inanın ki pek e~f'f ",J 
rum. Zira bu ,ndi.,Je, 'h•~~e .,.~ 
..,.,avdanoz bir demet nadide ka 
filden daha cok nara ~dec~k;_.,.f'l\; 

Ktınnnun öğüdü hiç de ·~ 
değili 

e. eı.",. re~ 
Marul sabıkalı, gece yarı~ 
dükkAnı soyarken yakaJ 

ele vardi ". 
Evvelki gece, geç vakit Bd'd~~ 

lunda Mahmudiye caddesind6
3 

~~~ • 
riye g~n zabıta memurlan ı;rıt11ıır 
yılı Yuııufa aid tütüncü dükk bif 
önünden geçerleılen, ;içeriddfliuıı' 
takmı seslerin gelmekte ol u 
duymuş1ardır. tl.~ 

DükU.nın harici vaziyetini J~r'ır 
eden memurlar, kısmen açı~ jcJtf 
kepengi kaldırarak içeriye gtrf11 ,{i • 
ve burada meçhul bir adam111 ef • 

yatle elindeki bavula bir takıf11 gor 
yalar yerle~tinnekte olduğuntl 
mü51f"rdir. • 

6
ef 

Bir gece hırsızından başka bı~, • 
olmadığı anlaşılan bu adaın.k tıJsl"' 
rakola getirilmiş, maruf aab! ~t· 
dan Kegork olduğu görülmuf d~ 

Sorguru yapılan K~gork bıı r<fı 1 

lı:inın çekmesinden 90 lira afl 
ğını itiraf etmi!ltİT. ~ 

Diğer tırraftan aabılt:afı h f11~ : 
bavulunda mülıim mikdıı.r~a 30 f~"' 
tead-did cins 8igara pakedenle 
~ rakı bulunmuştur. JjJ1' e' 

Kesı-orlı: bugün adliyeye.. t~ 
di),.eektir. • •• / ................................ ·-········ 

TAKVIM 
1 incikanun 

ıs -1 i..oai ... i.ıun 
t) 

ÇARŞAMBA 

Zilkade 

ıs 



el gr ele e • 
I.Z a 

Mak·neye IZelzele mıniakalarında yapllacakl"italyan çizvmesil 
~ .1. k h"kl\ t d. l . . tersayaga 

• 
Ingilizlere 10 bin tonluk 

er1 1r en u um e au e erınm giyilmiştir, zeytinyağı, Almanlara da 600 
bin liralık palamut satılıyor ltuzveltln 

beyanatı 
-

Amerika ingiliz 
Ordusuna kira ile 
ınalzama verecek 
~Uzvelt: "Bu suretle 
kendi müdafamızı 

temin etmiş 
olacağız, dedi 

ıı:ı\Ylfington, 1 ~ (A.A.) - Dün 
~buat toplantısınd. , ReisicümhuT 
~elt, Amerika Birle§ik devletle
~lngiltereve harb malzemeai ki
~ ak niyetinde olduğunu söyle-

r. 
~eiaicümhur demiştir :ki: 

ltın":'"" Su suretle kendi müdafasmızı 
~ ~n etmiş bulunacağız. Harb ı;o
ııı ~~~~ kiraya verilen harb malze
~tetlnı Reri a1!lcağız. Bunlar hasata 
~~;~~llmış ise Ingiltere Amerikayn 
&

11 
lı~~: bir kirR bedeli ödiyect:ktir. 

a~ [alzeme çok yıpmndığı takdir
tel • ngilte:-e bunları tazmin ede-

ıtlıt. 

~-~Öyle bir kombinezonun Ameri
~,Jtı._ harbe girmesi demek olup ol

ıgı Borulduğu zaman, Ruzvelt 
C:evabı ·vermbtir: 
- Hayırt 

~ardi-ya-e-tra-flnda 
~an!1 muharebe~er 
cereyan ediyor 

~ 1\ahlte 18 <A.A.) - Son gelen 'ha
~ ~te core, B:ırdiynnın etrafında 
~ 1

• llıuharebeler cereyan etmekte -
• Ingiliz ileri motorıze kuvveUeri 

~d ııın rnüdafaa teşkilCltına kar.şı 
eui blr hücumda bulunmuşlardır. 

~t: Piyade kuvvetlerı motorize kı
~ıy &.rkasından gelmektedır. Erzak 

~ an kamyonlar bu kafilenin geri
~~~ ectır. Bardıyanuı etrafında cere

eden muharebelerde İngaız tank
le~UthiŞ blr !aaliyet göstermekt-e -

~· 
ıç dhiraya 12 t(m bomba atıldı 

..,, ll ır e, ı S ( A. A.) - IPgiliz ha
&0tıı~uvvetleri.nilı resmi tebliği: 
t rı 't ardıman tayynrelcri evvelki 
t rı 1 obruk ve Bardi} ı:ı arasında. bü
ll(j~ ta1 ıYan tavyarc m•yclnnlarını 

rı tt e bombarchmım etmişlNdir. 
~r h~attesi gP.ceııi. Bardiye va } eni 
~~rıı· Ucum yapıhııştır. Kışialar ,.e 
ıt bıryollan Ü7.t-rinı: 12 tondan fnz
~t'a(trıba ntıl:nı•tır. Müst~mleke 
~~~~ıı.b~ın hulunduğu kışlalarn 'bil
l~!}' Uyük zarar İ:'lıs edilmi tir. 9 
''l~tkrı. tavyaTP.si dü!!Ürülmüştür. 
~•te) e~, Arnavudluk! Ingiliz tay-
llıtıbrı1. ~ece Draç JimPnını ~iddetle 

a nrnı .. Jıırdır. 
' Kah' halyan esirleri 
~'ar ıre, 18 (A.A.) -- lng:lizler 
'lti11i•ııdan alınan 20 bin ltnlvan e
~~~teıı ~~molnrdn entı-rne edilmek 
~~........ ındistnna götürüleceği öğ-

~·ıııstir 
"') . 

~ 1\.ıı.h~uında buluna., tayyareler 
,~,1 tre 18 ( A.A.) - Solhımu 
C: A,ed,.n Ingilizler oradn ı O tnne 
•ıı~e ·142) ve 5 tane Savuv 79 ti! r. e talyan tavvıu~i hulmuıılar
~tlerr taYVareler, lngili7. hava l:uv
t~'' ~arafındnn yapılan hücumlar 
• lt k a hichir i~e vararnıyacak 
'f'tıd on:.ılduihındlln halyanlar ta-

ll.n terkerli!mi~tir. 

~-;.,I yanlar 
4ı'"epedeleni 

tahliye 
o\• ettiler 
~ ~ ıa (A.A.) - Dün, İtalyanla
~ 'itı~t ~delen ve Himarayı tahliye 
~ ~e:~en bildirilmiŞtir. Fakat 

,..:lll' henüz Yunanlıların eline 
.. 1'ftir. 

~~lsik Tork musikisi 
tra 17 (Hususi) - Devlet 

programına klasik 
ve tatbikatı adlı yeni 

ediJmi1tir. Bu dersi 
okutmaia ba~lamı' -

inşaatına yakında haslanacak 
Ankara 17 (Hususi) - Erzincan zelzele mıntakalarında yapılacak 

hükumet dair~i. hastane ve hapishane gibi resmi binalar hakkında 
hazırlanan projelerin tatbikana yakında başlanacaktır. Bu in aat progra
mının tatbikatı 194 1 yılı sonun'a kadar ikmal edilecektir. 

Amerika matbuatına 
göre halyanın 

bugünkü vaziyeti 
Nevyork ı 7 (A.A.) - Nev

york Herald T ribune ~azetesinde 
hadisatın aldığı yeni §ekli mütalea 

İzmir 1 7 (Husus i) - lngilizlerle 
yeniden : 0,000 tonluk bir zeytin -
yağı satışı mukavelesi yap•]mıştır. 
Mukavele Jstanbuldo. Ingiliz heyeti 

Ticaret Vekili Parti 
Grupunda izahat verdi 

eden \Valter Lipmann şunları yaz
maktadır: 

Çörçil ile etrafında toplanmış o -
lan mütemayiz küçük zümrc..1n ha
rikalar yaratmış olduğunu artık 
dünya anlamıştır. lik tecelliyatma 
görmekte olmaklığımıza rağmen 
şurası da gözden kaçmamalıdır ki, 

Esir bir italyan 
generalinin sözleri 

Kahire ı 7 (A.A.) - halyan 
motörlü fırkas•ııın ha!!ındn ölen Ge
neral Marb 1\lale\ti ilt- beraber bu
lunan Generai Cerh>, bir ı;übay esir 
kampana yerleştirilmek üzere bir 
distroyerle lskendcriye ve orarlan 
Kahireye getirilmiştir. 

Ankara 1 7 (A.A.) - C. H. P. 
Meclis grupu -17/ ı2/1940- saat 
15 de Trabzon meb'usu Hasan Sa
kanın Teisliğindc toplandı: 

Ruznamede de i ithal işinin hü
kumetçe ele alınması iıakkında De
nizli meb·usu Tahir Berkay tarafın
dan verilmi e1bir takriT mevcuddur. 

Takririn okunmasını müteakib 

Lord Halifaksın 
bir hitabesi 

Londra 17 (A.A.) - Royter: 
İngiliz - Yunan cemiyetinin ye

meğinde bir nı.ıtuk irad eden hari -
ciye nazın Lord Halifaks, demi~ -
tir ki: 

Garb çölündeki Ingiliz taarruzu, 
Amavudluktn Yunanlılann elde et
tikleri parlak zaferlerle bir kat daha 
tesirli olmuştur Mısırdaki Yunanh
ların kuvvetlerimizlc gönüllü olarak 
iş birliii yapmalan iki taarruz ara
sındaki kuvvetli rabıtayı göstermek
tedir. 

Lord Halifaks sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

Yunanistanla Roma arasındaki 
mücadelenin, fena rehberler tara -
Fından yanlış yola ~evkedilen İtalya
~· nihayet yeniden güzel san'atlarla 
~tigale başlıyacnğını ümid etmek 

her halde fazla bır nikbinlik olmasa 
grek tir. 

Lord Halif.ıl.ıı 8Özleıine devamla 
demiştir ki: 

Yunanistanla müttefiklerinin, en 
sonunda hür kalmak istiyen millet
leri pençeleri altına almağa çalısan 
şer ve zulmet kuvvetlerine i:alebe 
çalacağına emin bulunmaktavız. 

Lord s8zl~rini rumca olarak, ya
şasın Yunanistan ve zaferimiz diye 
bitirmistiT. 

-----------------
Hindistanda tayyare 
fabrikası ve tersane 

kurulacak 
Yeni Delhi 17 (A.A.) - ltnd 

hükumeti, Amerikanın yardımı ile 
Hindistanda bir tnyyare fabrikası 
kurulması hakkındaki proje ile a
lakadar olduğun:.ı hildirmektedir. 
Hükumet bu fabrika tarafından imal 
edilecek tsyyareleri satın almak 
maksadile bir mukavele akdetmiş
tir. Hükumet ayni zamanda bir in
şaatı bahriye projesi ile <le meşgul 
olmaktadır. Tersanenin Vizngapn -
tarnda kumlması kııt'i surette ka -
rar I astı rılnııştır. _...;,_ _____ _ 
İngilterede bir Alman 

casusu idam edildi 
Londra 17 (A.A.) -Almanya 

hizmetinde bulunan bir ec.nebi ajanı 
bu sabah Londrada Pentonville ha
piehanesinde idam edilmiştir. Bu 
haberi veren dahiliye nezaretinin 
tebliğinde bu casusun ismi Kieboow 
olduğu ilave edilmektedir. 26 ya -
şında olan bu casus Holandalı idi. 

Kieboow şerikieri olnn diğer iki 
ecnebi ajanile birlikte mahkum e -
dilmi,tir. Bunların idam edildiği 
geçen hafta bildirilmi~tir. 

Loyd Core Vaşington 
sefiri oluyormuş 

Londra 17 (A.A.)- Royter a
jansının parlamento muhabıri bildi-
riyor: 

Lord Loth=anın Va~ingtonda 
muhtemel halc:fı olaral: Lloyd Ge
orge'un ismi pek ık zikredilmekte
dir. Bununla beraber vaziyelin böy
le olmaması ihtimali pek kuvvetli
dir. Uoyd George"un tayini zanne
dildiğine göre hükumet mahfelle -
rinde memnunivetle karşılanacaktır. 

Pap1 nutuk sövliyecek 

kürsqre gelen Ticaret Vekili Müm
taz Okmcnin ıııil!i korunma ka -
nunu 1tadiJ proJeSi ınev:kii tatbika 
konduğu za:nan bu ve buna mürna
sil ihtiyaçların temininin hükumetçe 
derpiş edileceği bakkındaki beya -
nah umumiyetle ta-svib olunmuş ve 
ruznamede müzakere edilecek baş
ka madde olmadıbrından riyasetçe 
celseye nihayet verilmiştir. 

İcra V ekiileri 
heyeti toplandı 

Ankara 17 (Hususi) -İcra Ve
lcilleri Heyeti bugün saat ı4 de 
Başvekalette, Başvekil doktor Refik 
Saydamın riyaseti altında toplan 
mıttır. 

Bari limani 
tekrar bombalandi 
Londra 17 (A.A.) -Roma radyosu. 

nun bildlrdi~ine göre Arnavudluk ha
rekAtı için İtalyanların en mühim ir
kab limanlanndan biri olan Bari dün 
gece İngaiz tayyareteri tarafından 
bombardıman edilmiştir. 

Çörçilin harb işlerindeki vasi tec -
rübeleri Hitlerinldnden dnha çok 
vasi olduğu gibi, askeri dehası da 
en az Hitlerin dehası kadar büyük
tür. 

Bayan Anne Ophar Micorvik, 
Nevyork Times gazete inde şunları 
yazmaktadır: 

Mussolini ile Hitler ister görüş ~ 
sünler, ister görüşmesinle'l', halya
nın ya Arnavudlukta, yahud Yuna-
nistanda Almanların yardımını ta -
leb edeceği pek makul görünmek
tedir. ltalya iki feci vak'a karşısında 
bulunmaktadır: İtalya, harbetee de, 
etmese de istila tehlikesine maruz 
bulunmaktadır. Gerek faşist parti
de, gerekse Mihverin kendi içinde 
çıkmış olan ihtilaf halyanın girmiş 
olduğu çıkmazı bir kat dahn kötü -
leştirmektedir. İtalyan çi7.mesi ters 
ayağa giyilmiştir. Göriilüşc naza -
zan isierin düzelebilme•i için mühim 
bir siyasi veya sskeri cerrahi ame -
liyata ihtiyacı vardır. 

Tayınise göre Laval 
niçin azledildi? 

Londra 17 (AA.) - Laval'ln azll 
hakkında Times gazetesinin diploma
tı'k muharriri §unları yazmaktadır: 

Petaın•in beyanatını mUtcnkıb söz 
alan Fransız spikerı, Petain'in Hlt -
lere bir mesaJ göndererek yakında bir 

Elcezire 17 (AA.) - D. N. B. ajan- de~iŞiklik yapılaca~ını bildırdlRini söy 
sının husust muhabiri bUdlriyor: lemf.ştir. Flandin'tn c!k~rı umumiye -

ingiliz filosu Atlas 
denizinde 

Muhtelif sınınara mensub 14 harb nin yardunlle Alman _ Fransız yak
gemisinden mürekkeb bir İngiliz filo- la.şma siyasetini takibe daha mukte
su Cebeluttank'tan ayrılarak Atlas dir oldu~u mesajda nave cdilm.ştir. 
denizine açılmıştır. Müteaddid tayya- Takib etti~l siyaset bakımından Al -
reler havalanarak blr müddet harb manların Laval'den ~ikA.yete hakları 
gemilerine retakat etmişlerdir yoktur. LavaJ görünüşe göre Alman -

-------·- ların bütün taleblerini kabule hazır-
Romanyada biryahudi dı. HattA ingiltereye karşı klillanıl -

mak üzere Fransız filosunu bile tes1i-
grupu halkı isyana me muvafakat edecekti. 

d t t • Amerikan gazeteelleri Lnva -
ave e miŞ lin Almanları ve Vichy'yi aldatmak iS-

Bükret 1 7 ( A.A.) - Stefani a- te~inl iddia edecek kadar ıleri git-
jansının muhabiri bildiriyor: mektedırler. ŞUphesiz Laval'in Alman 

Romanya polisi, halkı isyana teş- larla iş birli~inde çok daha neri git -

General Daıly Mail gazetesinin 
muhabirine, ani bnı;kın dalayısile 
dü~tükleri hct} retten bahsettikten 
sonra şunlilcı söylemiştir: 

Kanantiınce halyaniann Sidi-Bar
rani üzeri'le ileri hareketleri bir ha
ta olmuştur. Bu mevki emin bir 
mevzi değılrli. Bunu bizim bildi • 
ğimiz gibi siz de biliyordunuz. Fakat 
h:Jmediğimız bir şey varsa o rl11 

kuvvetlerini~i·ı bu derece rnotörize 
olması idi. Askerlt:rimiz iyi hınbetti 
ı7 saat tanklarınıza mukavemet et
tilN. Fakat mitralyöz ve el bom -
balarile ı2 tonluk tanklarımza kar
şı ne yapdbilirlerdi. 

Muhabir. gerüşme hakkındaki ya 
zısını şÖ} le bitirmektedir: 

Bu !IÖZll"rderı sonrn General de -
rin bir teeı:•ı'ir! kapıldı ve güneşten 
yanmış olan yiiziinden göz yaşlan 
akınağa ba,hdı. 

------------------
Alman - Frans1z 

m uzakereleri 
Zürih ı 7 (A.A.) - Royler a -

jansından: 
La Suisse gazetesinin Vichy mu

habirinin bildirdiğine göre von Rib
bentropun Pariste müm~sili bulu -
nan Abetzin bugün Mareşal Pe -
taine yaptığı ziyaret neticesinde Al
manyanın Vichy elçiliRine tayin e -
dilmesi muhtemeldir. 

Nevyork ı7 (A.A.) - Transra
dio ajansından alınan bir telgrafa 
göre, Almanyanın Fransa büyük d
çiııi Abetz, Vichy' de bugün Ma re -
sal Petainle üç sr.tıt süren bir mü -
lakat yapmıştır. Miilakotı müteakib 
Abetz öğle yemeğini kabine azaları 
ile birlikte yemiştir. 

Denizli köy:erinde 
egitmenli köyler 

vik eden beyannurneler dağıtan bir mek istedl~lne dair bazı deliller de Denizli (Hususi) - Bu ayın birin
Yahudi grupunu meydana çıkar • vardır. Laval Vichy'yi haberdar et- den itibaren 35 okulsuz köyde eğit • 
mı~tır. meden kendi bildiRini yapmakta idi. menli okullar açılmış ve faaliyete geç_ 

lzak Valter adındaki komplo şefi Lavalin bazıriadıfı hükümet darbesi mlştı"T. Bu suretle Denizli vil(lyetinde-
i~e şerıki cürümleri tevkif edilmiıı- Londra 1 7 (A.A.) _ Hür F:-an- ki eRitmenU okullar sayısı 67 ye çık-
tır. sız ajansı, bitaraf membalarn atfen mıştır. 

Gayrimenkul ahm ve 
satımı muameleleri 

basitleşti riliyar 
Ankara, 17 (Hususi) - Tapu 

ve Kadastro Umum Müdürlüğü ta
rafından hazırlanan bir projeye gö
re, gayri menkullerin alım ve satı
mında birçok uzun formaliteler kal
dırılmakta, alım satını i~lerinin kıaa 
bir zamanda ve sühuletle ikmal e
dilebilmesini mümkün kılacak yeni 
u~ul ve ka;deler konulmaktadır. 
Gayri menkul alım ve satımında 
vergi borcu } üzünden satış durdu
rulmıyacaktır. 

lnhisar Umum MUdUrlüğü 
teşkilAll kanunu 

Ankara 1 7 (Hususi) - Bütçe 
encümeni inhisarlar umum müdür -
lüğü teşkiHit kanunu projesini tet -
kike ba~lamıştır. 

lhtiyc. r bir ka~m mangal 
yakarkan tutuşarak agır 

surette yandı 

Lavalin azli hakkmda tafsilut ver - tıkokul (iğretmenleri konferansı 
melctedir. Denizli merkezinde ilkokul ö~ret -

Bu tafsiUitA nazaran, Almanya - menlerini faydnlandıncı ö~rctmen 
nın Pa'ri~teki mürnesaili Otto Abctz, konferansları serisine ba,!Jinnmıştır. 
Fransanın Pafiıı müıriessili De Bri
non vasıtasile Mareşal Pctainin, Nn
polyonun oğlunun kemiklcrir.in Pa
rüe nakli vesilesile Patise ~elmesi 
ve Vichy'ye dönmiyerek Versaillea"
da yerleşmen hususunda Lavnli ik
na etmiş bulunmakta idi. Bu bir tu
zaktı. A}·ni günün akşa'Jltnda Pa -
riste Lav.,l ile Abetz'nin dostlann
dan mürekkeb bir hükumet teşkil 
olunacalc!ı. Bu hük•imtıt Hitlerle 
sulh müzakerelerin. tacil ede.cek ve 
ltalyanın askeri hezimetleri netice -
sinde Mihverde inhilal eden mevkie 
F ransayı geçirecekti. 

Hür Fnnsız ajansı bu planın, po
lis prefesi Lanı;:eron'un dahiliye na
zın Peyrouton'u, onun da Ma•eşali 
haberdar etmesi neticesinde suya 
dü~tüğüııü bildirmektedir. 

Bir Alman deniz 
kafilesine hücum 

Londra 17 (A.A.) - İngiliz hava 
nezaretının tebl~ı: İngılız hava kuv
vetlerı dün gündüz mıitcaddld tayya
re meydanlarına ve Frarlsız sahilleri 

Aydm ve Nazilli ovalarım 
sular kap!adı 

(Bal tarafı 1 inci sayfada) 
İnsan ve hayvan zayiatı yoktur. 
.Aydından alınan habeılerde de bir 

haftadır fasılasız bir surette yn~an 
.şiddetli yatmurlardan taşmı~ olan 
Menderes nehrinin de Aydın ve Na -
zilli ovalarını istilaya haşladıtı bildi
riliyor. 

Sular altında kalan köyler 

Bursa 17 (A.A.) - Mustafakemal -
paşada dündenberi tedricen azalma -
ya başlıyan suların tchdıdi altında 

bulunan bazı köyterin geçen seneki 
gıbi baskına uil;ramamnsı i çın her tür
lü tedbirler alınmıştır. Çeltıkçi koyi
le Haydargeçidi mevkiinde nafıaca 
yaptırıım., olan bencin bir kısmı tah
ribata uil;radığındnn bu suretle mee
rnsını de~iştiren sular Durumbey ko
yüniı tamamen istilfl etmiş ve halk 
elvardakl çiftlik bınalarma yt:rleştı _ 
rUmiştir. 
Azaltı ve Çeltıkçi koyleri mezruatı 

su altındadır ve Azaltı koyü mahsur 

Galdda. Pertembepaznn civarın- açıldarmda düşmanın 6 ticaret ge _ 
da, 128 sayılı evde oturan Emirıe misine hucum etmişlerdir. Hücumu 
adında ihtiyar bir kadın, bu sabah, müte:ı.kıb gemaerden birinin sancak 
mangal '-"nkarken, sı"rı"an kıvılcım- bir vaziyetterir. İnsan ve hayvan zn -~ .. " tarafına yattığı diğerinin de yanmak-
lar entarisini tutuşturmuş ve bu eu- ta bulund~u görülmüştür. yintı yoktur. Bu sabahtan itibaren 
retle kadıncağız '\'Ücudünün muhte- Kirmasti çayının da yükselmc~e baş. 
lif yerleri yanarak ağıres yaralan- fzmirde kar ladı~ı haber alınmı~tır. 

Vatikan 17 (A.A.) - H:ıvas: mıştır. Ifade v-.:remiyecek bir halde Mu~ıa 17 (A.A.) - On iki gündür 
arifesinde radyoda bulunan Emine eelbolunan eıhhi İzmir 17 {Husust)- Egenin her ye. yağan şiddetli ya~mnrlar dUn durmuş 

nutuk söyllvece~Ji bildirilmekte - imdad otomohilite Beyoğlu ha~ta- rinde ~.ı1detl1 sofukıar ba lamı~tır. Bu ve hava açılmlftır. Yayla fe Karaça-
..... "ınırıte "''"'Y~ ,.r~ıar .... 'iun t7!~;,.,. l(q,. ıHiıımn ır 

de - ketinin de urüst hnre- ·-.... •uar ;nrnrınc n yapıı n • -

ile imzalanacak. Bugün Ankarada 
da Almanlarl-l 600 bin li•nlık pa -
lamut sat:'iı anlaşması imza edil -
miştir. 

italyan filosunda 
memnun i yelsizlik 
Londra ı7 (A.A.} - Bugünkü 

Daily Mail gazl"tesı şöyle yazmak -
tadır: 

ııltalyan clenizaltılarının miirette
batı arasında çıkan cıddi bir rnem
nuniyetsizlik İtalyan donanmasının 
bütün kasımianna sirayet etmiştir. 
Bu memnuniyetsizliğin ilk emare -
leri Sicilyada voıkun ~elen hadise -
lerle kendini göstermiııtir. Sicilyada 
iki denizaltının müretlebatı gemi -
lerine binrnek istememişler.dir. Bu 
hadise sükutl!l. geçiştirilmiıı ve bu 
bahriyeliter hemen baska bir yere 
gönderilmiştir. Iki gün sonra bu ge
milerin mürettebatı tamamile de -
ğiştirilmiştir. Brındizide bir denizal
tı mürettebatından birkaç kişi harh 
aleyhinde ba~ır:p çağırdıkları için 
hapsedilmişlerdir. ----------

Garb çölünde 
ganaim meşheri 
Londra 17 (A.A.} - Garb çö

lündeki Dai]y Herald gazetesinin 
muhabiri şunları yazmaktadır: 

ıı ı6 Ilkkanun gününün büyük bir 
kısmını milyonlarca Ingiliz lirası 
kıymetinde harb malzemesi ile dolu 
bir ınıntakada otonıobille ilerle -
mekle geçirdim. Müthiş bir manzara 
karşısında bulunuyordum. Bazı yer-
lerde kamyonlar çölde muhtelif isti
knmetlerde göz alabildiği kadar u
zayan noktalar halinde ~örünmekte 
idiler. Çalılarla maskelenmiş cep -
hane depoları kilometrelerce uzun
luğunda yolların kenarına sıralan -
mıştı. Büyük benzin fıçıları muaz -
zam kütleler halinde karma kanşık 
bir vaziyette hemen her tarafta gÖ-

ze çarpmakta idi. Bunlar milvon -
larca mermi ve obüslerle ve bin -
lerce kamvon ve tanktarla Mısınn 
istilası için-hazırlanmıştı. Bugün gör
düğüm malzem,. müdafaa ihti)·aclan 
için lazım olabilecek miktardan çok 
daha büyüktü. 

Gördüklerim arasında en çok 
hayrete şavan olan Nibedua kampı 
idi. Bura~ı bir kamptan ziyade bin
lerce ki~iyi içine 1\ la bilecek askeri 
bir şehre benziyordu. Burası erzak 
ile dolu idi. 

Iki lcilometre murabbnı genişli -
ğinde bir sahada muntazam fatııla -
larla altı beygir kuvvetinde Fiatlar
dan, on tonluk kamvonlara kadar 
her türlü arabalar bulunuyordu. Yir 
mi kadar orta büyüklükte tank In-
giliz ganaim toplama kıt'niarı tara
fından kaldırılarak surların hnricinr
sıralanmı tı. Çadıriann ara~ındn bi
sikletler. motoı~ikletler bulunmakta 
ve katırlar dolaşmakta idi. Mutfak
lar ''e iaşe mağazalan konservelerle 
dolu idi. Sayılamıyacak k dar çok 
makarna sandıkları göriilüyordu. 

Joe Louis hasmını 
tekrar yendi 

Boston ı 7 ( A..A.) - Joe Louia, 
dün ~ıece Al Mac Coy'u mağlub et
mek auretile dünya ağır siklet bob 
şampiyonluğu ünvanı:u muhafaza 
etmi§tir. Mac Coy, sol gözünlin he
men tamamile knııanmasını intoç e
den yara dolayısite tııltıncı ra\•und
da çıkmamış vt• nıaç, bu ~uretle. 
teknik nakavt iie bitmiştir. Beş ra -
vundda Mac Cov çok yumruk ye -
miş ve birinci ravundda da bir kere 
nııkdavn olmuştu. 

İsviçrenin Bal şehrine 
bom bal ar düştü 

Bern ı 7 (A.A.) - Roytt:r 
lsviçre ordusu umumi knrargii -

hı tarafından neŞredilen bir tebliğde 
denilmt-ktedir: 

« 16 ı7 Ilkkanun gecesi Bale ü
zerine ve bilhas a demiryolu mal -
zernesi depolannın bulunduğu ının
takaya birkaç bomba düşmü tür. 
Dört ölü ve birkaç yaralı vardır. 
Hasarat pek mühimdir. Bombalana 
kimler tarafından l'ltıldıi(ının tayiDi 

'-' il..-11ta bal'llanmı•tır.•l 
, 1ft ~~~M 1 



Birineiki 

( S ehir .. Ilaberieri ) ( KÜÇÜK HABERLER:1. 
e İstanbul u Sevenler Cemiye tl, bul e Münhal bulunan ııeıedı~ 

ay~ 26 ncı günii Beyo~lu Halkev!ftde zar~ıklar _M~dürlü~n? Ke~a~,ııı • 

Hem sahte 
ihraname yapm1ş, 

hem de ya;anc1 
şah i d tu ı muş 

Yalancı şahid mahke· 
mede her şeyi açığa 

vurdu 

Asliye 7 nei eeza mahkemmnde~ 
bir müddettenberi devam eden bir 
sahte ihraname tanzimi davası, dün 
dinleneo bir Mhidin .-yanı dikkat 
ifadelerile cidden garib bir pfhaya 
girmi!l bulunmaktadır. 

Hakkındaki iddiaya Ye muha -
1teme safahatma nazaran; maznun 
mevkiinde bulunan Koron bir müd
det evvel Celal adında bir zata borç 
lanmı~ ve kendisine bir d~ sened 
vermi~tir. 

Aradan bir hayli zaman geçtiği 
ve senedin vi'ide"i geldii:ri halde Ko
Ton Celnle olan bu senedli borcu -
nu ödememis. o da ieraya müracaat 
ederek borçlusu aleyhinde bir ta
kib yapmı~tır. Fakat bu takib sı
rasında Koron, icra dairesine gd -
mi , Celalin miihrünü havi bir de 
ihraname ibraz derek, bu patayı ben 
alacaklıva bir hayli evvel ödedim 
ve kendisinden de bu ibrayi aldım 
demi,tir. 

Bu vazivet ka~eında ien taltibi 
oldu~u noktada durrnu, ve keyfiyel 
alıırak lı ya bildirilmiştir. 

Fakat Celal mfıddeiumumiJ:~e bir 
istida vererek. Koron tarafından ic-
ra daireııine ibraz ohırıan ihranın 
sahte olaTak tanzim edildiğini id -
dia etmi,tir. 

f~t~ hAdise bu suretle müddeiu -
mumilik kanalından ~~erek asliye 
7 nci ceza mahkemeşine intikal ey
lemi~tir. 

Sahte ihra tanriminden mannın 
Koron, bundan evvelki ct-lııede. bu 
ihranın iddia ,..)undul!u !!ibi sahte 
olmadıi!ını söylemi~ ve bu huııusta 
H üsnü Sakir adın<:la bir de ~hidi 
bultmdulumı ileri sürmü,tür. 

Dilnlü celııede maznun tllTafın -
dan ikame olunan bu ııahid dinlen
mi,tir. Isminin Sakir deiiil. Hiisnü 
olduğunu ifade f!d~ &ahid şu pyanı 
diltkat ııö7.leri ııöylt-mi~ir. 

«- Böyle bir ihradan ve olan iş
lerden zene kadar maJomattar de
ğilim. Bir hafta evvel ealıırtıiım ye
re Pandeliiki adında hiç tanrmadı
ğım bir ıtahıe ~,.]di ve bana tu yolda 
bir teklifle bulundu: 

«Seni phid yazdrr.dık. 'EğeT 7 
nci asliye ceza mahkemesine gider, 
orada mevcud ihranamenin altın -
daki Celal mührünün dnacı tara -
hndan senin yanıntla basıltlığlnı .öy 
lerııen ııana yirmi lira para veririn 
dedi. 

Ben bu yalan yere tehadet tekli
fini kabul eder gibi göründüm ve 
mahkemede bulunacağımı kendile
rine söyledim. 

Az evvel de maznun mevkiinde 
bulunan Koron mahkeme kaoısında 
yanıma okularak {!Pandelakinin 

aana ö~rettiklerini mahkemede av -
n en sövlersen aynca ben de 1 O lira 
vereceğim» dive beni kandırmak b· 
tedi. Adalet hururunda yemin et -
tiğim için hakikati aize aöy]üyo -
rum». 

$ahidin bu beklenm .. dik ifadesi 
maznun Koronu bir hayli ~a~ırtmı~
tır. 

Hava taarrnzlarından 
korunma denemesi 

aybaşında yapılacak· 
Bütün pasif ve korunma ekiplerinin iştira· 
kile yapılacak olan büyük tecrübe fasıla 

ile 24 saat sürecek 

Şdnimizde hava taarruzlanna 
karfl bütün pasif ve aktif korunma 
ekiplerinin i~rakile, büyük bir ha· 
va taarruzlarmdan korunma dene
mesi yapılacağını yazmı.ttık. 

Şehrimizdeki alakadar makam -
lar, bu teCTübe huırlıklarına devam 
etmektedirler. Tecrübenin yılbaşın
dan aonra yapılması lcararlaotınl • 
mı~tır. 

Ceyvenin Pamukova nahiveai 
Turgudlu köyünden Turgud Mete 
adlı bir vatanda~ alarm işaretinde 
lı:ullanılmalc üzere yeni bir tip ca
navar düdüğü nümunesi hazırla -
-nı .. tır. Şehrimizdeki alakadarlar ta
~ahndan terkilc edilen ve çok mu -
vafık görülen bu canavar düdülcle
rinden viiAyet mühim mikdarda M-

Belediyenin yaphğı 
münakaleler tasdik 

edildi 

tın alacaktır. Yeni canavar düdük
leri 4ehrin en kenar .ıemtlerine ka
dar münasib yerlere konulacak ve 
alartn itaretinin her taraftan i,itil
meai temin olunacaktır. 

Hava taarruzlanndan korunma 
tecrübesinde, yardımcı polis ve itfai
ye ekiple-rinden de istifade edilecek, 
ııyrıca yeni alınan yaralı na\:liya -
t;ına mah.us otomobiller ilk olarak 
~u tecrübeele faaliyet ıösterecek -
lerdir. 

Tecrübe, bem ıece, hem de !{Ün
düz telcrar edilecek ıtece yapılan 
tecriibelerde, bütün ı~ıklar multe -
lenecektir. Şhrimizd olduğu gibi di
ğer .,.hir ve kıuabalarda da gece 
ve güı:ı.düz hava taarruzlanndan ko
runma denemeleri yapılacaktır. 

Mahalle itfaiye 
ekiplerinin masraf 

karşılığı 

Bu aTaJa maa1 larkını alamı- Bina vergiıine yapılan yüzde 
yan 202 öğretmenin Je hak- on .zamnun derhal tahıiline 

laTı teJiye edilecek batltınacak 

Biritaç gün evvel Ankaraya giden 
helediye hesab i,.Jeri müdürü Muh
tar Acar, $ehir Meclm toplantıla -
nnda bütçenin muhtelif fasıllan a
rasında yapıbnası uygun ~örülen 
münalcaleleri Vek&lete tudik ettir
mi~tir. 

202 ilk okul öiretmeninin maa§ 
farkı için 14900 lira, muhtelif is -
timlak icin 21 bin lira ve di~er muh
telif fasıllarda 144.626 liralık mü -
nakak kararlan Vekftletçe ,tasvib 
olunmuotur. 

Uzun miiddettenbe-ri maa~ fark -
lannı alamayan 202 ilk okul öğret
meninin bu maaş farklannın heınen 
ödenmesine haslanacaktır. 

Aynca Haseki hastanesine veni -
den on yatak ilavesi için 5848 lira 
ayrılması Ve'k,letc;e kabul edilmit
tir. 

" Seyyar günahkar, 
müşahede alhna 

alınacak 
Sarhooluktan müteaddid aabıkası 

bulunan ve bir türlü ıslahı hal etmi
yen Hidayet Güngörmez adında bir 
kadının. evvelki gÜn gene aarfı.o~ 
bir halde Aksaraydan geçerken, İa· 
mail isminde bir berberin camlannı 
bir yumnıkta krrdığını ve bu .uçun
dan dolayı da adliyeye teşlim edil
di~ni yazmı~ık. 

Jik tıorgımı yapılırken birinci aulh 
cl'!za hakiminin hU'ZUTUnda «ııeyyar 
s;inahk8Tıt olduğunu AÖyJiy,.n Hi
dayet, dün de mahkemeye Çlkanl -
mı~r. 

Dünkü duruıımayı müteakıb ha -
kim: mazrıun Hidayetin, .arhoşluğu 
hir itiyad haline getirip getirmt-di -
~le, a'kli hallnin tesbiti için adli tıb 
i~leTi müııahedehaneaine aevkine ka
rar vermi1tir. 

~-------

Y akav.ı ele veren bir 
döviz kaçakçısı 

Hava taarruzlanna karşı korun • 
ma nizamnamesi mucibince, mahal 
Jelerek t~kil Olunacak vardırncı it
faiye ekiplerinin masraflan karşılı -
ğıNn bina vergiai aahiblerinden bir 
nisbet dahilinde alınması hakkında
ki $dıir Meclisi karan, Dahiliye Ve
k&Jeti taTilfmdan tasv'ib olunmu~ -
tur. Belediye hesab işleri müdürlüğü 
bu lc.-rann tatbiki için derhal faali
yete geçmi~tir. 

İstanbul belediye hududları da -
hiltnde kurulacak 4 bin kişiden mü
teşeH:il yardımcı itfaiye ekipleri 
techizat için bina v~ine yüzde on 
nisbetinde bir zam yapılacaktır. Be
lediye reialiği bu vergilerin niııbet
lerinin tayin ed.ibneaini ve deıhal 
tahsilata hanianmasını dün kayma
kamlı'kiara tebliğ etmi~r. Mahafie 
itfaiye ekiplerine aid btı vergi biT 
defaoda ve taksibiz olarak bina aa-

' hiblmnden almacaktır. 
Itfaiye mticJürlü2ü yardımcı it • 

faive ekipleri tqlcil&tma aid lıa -
nrlık:lara devam etmektediT. Bu "e
k:ioler kısa hir zaman icinde te~ek
kül etmi~ olacakhr. Eleipierin t~ -
hizah icin her talııa batma 80 lira 
sarteri il ~e k ttr. -------

Dün 200 bin liralık 
ihracat yaphk 

Dünkü ihracahınız, 200 bin lirs
yı bulmuştur. Dün en 2.iyade ihra -
cat yapılan m~leketler l~eç ve İs
viçredir. bviçreye umumi tutan f 00 
bin lirayı aşan tiftik, ceviziçi, iç hn-
dık cönderilmi~tir. Son :zamanlarda 
fa:r:la miktarda mııl alan lsv~e de 
30 bin lira tutannda muhtelif cins 
deri sevltedilmiştir. 

Dün ilk defa olarak, cenubi Af
rikaya, Bana yolile mühim mik -
darda iç hndık ihraç edilmistir. Baıı
ra yoluntm birinci derecede ihraç ve 
ithal merkezi haline ~elmesi bu yol
la yapılan sevkivahn gittikçe art -
ma~ını mucib olmaktadır. 

r·············································~ (Türk elişleri) mevzuu fizerinde bir tayın edami§ ve vazıfeye b 

IDoğru değil mi? 
i --

konf~rans tert4b t:tm~tir. Konferans tıry. l t k'kl 
5 

c~~ 
. apı nn et ı ere g re, Y"" fJ' 

Bayan Melek Celfıl Sofu tarafından 395 metruk 381 halen kullanıJıtl.; 

! Afife mfJşkUI vaziyette, 
i yard1m b3kl yor 

verilecektir. z:ırlık bulundu~u anla~ıımıştıt: ; 
e Evvelee yazıldıtı veçlıile şıddet.. ruk mezarlıklarm bekçileri e~ 

li :Jalmorlann yaptıılı tahribat neti- d~ğ~nd~n .. parmaklıklnnn ijd6fl; 
cesi Edirne - İstanbul uas.ındaki tren gorülm~t~. Mezarlıkl~r rJ be# ! 

i . . 
! 
~ 
i 
~ 
i 

Okuyucularımız, sahneye çıkan seferleri kNıilmi.,ti. Yol tsmir edildili bunun. onun e geçmek iÇin 
illt Türlı: kadın san'atkiırı Atilenin . adedını artıracaktır. ~ 
IJa.kırtöy Akıl ha.st.arıesinden çı.t. cihetJe bu aqamdan itıba.ren kon e Cumartesi günü akşatrı! ~ 
tltuıı ve bu mQna.r.ebetıe yaptıtı.. vansiyonel seferleri tekrar baglıya - 20,30 da Eminönü Halkevi sal0~tıı' 
ın.ız neşriyatı halırlıyacaklnrdır. caktır. Naınık Kemaı ihtilali yapılacJ / 
Çok acıtıı ıfinler gtÇiren bu za- =--""' 

:
1

~1~~ı';a~~~ ~:~~ :~m.ı~~ Bir köy'U lramvay altmda Deri fabrikatörleriJJ~ 
ile nt yardım obrat tendi..'line 1 kalarak ezi:di Ankaradaki temaSI' .. 
50 lira cönderdl. Afife, hastane - ,. 

ı ·~ dt-n çıtarat bir yeraltı odasına sı. Evvelti gece. Amavudköyünde ktısad Vekaletin:n daveti_ .ı~ 
tındıtı ıündenberi bu para De ıe- bir tqrabnıa feci bir tckilde ezil - ne Ankaraya giden, Milli ~· 
çinmekie ve ilAçlarını tedarik et. mesile neticelenen bir tramvay ka- Birliği umumi Icitibi Halid ~ ... ,11~ 
nıelı:tedir. Yüre~itniz sızlıyarak zası .olm~§tur. . yü~n riras~tindek.i ~.eri fabf,e~ 
~ber almış bulunuyoruz tl, Ati- • ~ır muddet e~el Artvınden ş~h- mumessıllennden murekkeb •. ~ 
fe §imdi eskisinden daha ieci ha.. nmıze elma getiren Kamher oglu Ankaradaki temaslannı bıl1 , 
yat fartları iÇinde ve her tfirlft. Rüııtem adında bir genç, evvelki ge- d" h · . d · tir ' 'e_,. 

A dk.. .. d k' S fb un şe nmıze av et etmış • ~.,,. yardımdan mahrum bulunmakta- ce, mavu oyun e ı ana urnu kAl tl t 
1 

rd b y ak w r 
dd · d k 33 a e e emas a a tı unm ~ dır. KendiSi bize yolladı~ l::ıir mek- ca esın en geçer en 2 sayılı 1 . d d b' d ridlef ~ 

tubda DarülAceze)'(t kaldırılma.n vatmanm idareandeki Eminönü -, ayrt~caA znuk r en .e • ır. eVe~i!e.r 
B b lı: d . v ye ı n araya gıtmı,tır. 'lll' ic;ıtn adeta yalvaı-maktadır. Bu. e e tramvayının sa emeaıne ug- 1 t l d d . ·ter bı r 

tane ~e Darüllceze lftfı oldu~ ramıştır. Çolc tiddetle vukubulan bu yap~ a~ e;"js ar d 8 k' encı rrıele (!~ 
zaman tilyleri tlrperen bu zavallı çarpma neticesinde Rüstem rom or - ~. ~n sab~!_ anknl' ~~ı m.ua d• h' 

._ 1 d" - I . h' k'l gııoının tat ı .. şe ı , e. pıyıısa .ı.' kadın görülüyor tl mutadderata .~>Un a tına uızmu~ ve ecı ır Şt', ı - ğı'~ 
te.slim olmak nıeeburiyetlni hösse'L de ezı1miştir. Ifade veremiyecek bir deri bulmak yüzünden u il"'ı.f 
miş~. Biz, onu Darül~eezeye ter. halde Beyoğlu hastanesine kaldın- müşkü!at h~kkında Vekaletcı% 
cib et.tlli rütubetli yer odasında Jan Rüstt-min bayatı tehlike<ledir. _vıe~'lvt~·1 ~apblah ko:r: ~ 
ottırtmat imtlnJannm alAkadar. Vatmrm yakalanmış kaza etra - uze~ınc e a etın ~. usu ~ 
lar tarafından sübuletle temin e- hnda tahldkata haşlanmıştu. yenı kararlar verecegı anlall / 

--- dır. ~ ... 
dacbilecett kanaatındey~ San'aı 0 ---------v ve san•atura karşı daima bima _ niversite mezunu yardımcı 
yekft.r davranan bclediyemiz, A _ öğretnıcnler 1 RA D y O 
fıleye ikinci bir yardımda bul u _ Maarif Velı::Aleı.i, ~hrim~ maar.if i-
nabilir n bir Mıfc gecesi de ter- daresinden orta tedrlsnt müe!.Sesele.. ÇARŞAMBA 1811211~ If 
ıib edilebilir. So«yal inlolAbda ro. rinde 'fazife görmekte o1an yilksek ~If 
lü oldllluna kiınaenin •üphe et _ tahsil mezunu yardımeı ö~retmenlere . 8: Saat a.yarı. ~-03: Ajan.s • g: 
medili bu ka.dmı diifünmelı'yia, ff aid raporlan istem~!J.r. Bu raporlann n. 8.18. Hat.f müzik (PJ.) 845_,. 1~ 
dlyorus. l tetkiki aonunda, iyi çaıı,malan tesbit kadını. 12..30: Saat ayan. 12 · 1,; 

D u d "'/l ? : olunan yardımcı ö~retmenler, asU Şnrkıla~. 12.50: Ajans haber~ 5" 
ogru eg mi. 1 öf;ret.menliie alına.caklardır. Halk Türkülerı. 13.20- 14: ıs.~' 

\ 1 lon Orkestrası. 18: Sant ayatl- ı/J 
...... - ....... - ............... - ......... ,.., Profesör Akil Muhtann dünkü Konçerto (Pl.) 18.30: Konuşın._; ~" 

Münakalat Vekili dün mühim konferansı Çocuk saati. 19.15: Çocuklar ;ç f,JI 
d t k"kl • Dün 1Jniversite tonferam Ba.lonun- silı:i <Pl.) 19 30: Saat ayan, TB -... uı 

e et 1 erıne da profesör dokWr AltU Mahtar İr - haberleri. 19.45: Kal'l§lk ş~ 
devam etti delp tarafından cTıbda yeniden ean. 20.15: Radyo ga~etesi. 2(1.~: $JI 

$dırimizde bulunmakta olan Mü
nakalit Vekili Cevdet Kerim fnce
dayı, tetkiklerine devam etmelcte
dir. 

Ve kil, dün saat 10,5 da liman i§. 
]etmesine giderek tahmil ve tahliye 
i;lerine aid meselelerle bir müd -
det meşgul olmuş ve bazı ziyaret
leri kabul etmi~r. 

Sat 12,30 da liman idaresinden 
ayrılan Cevdet Kerim lncedayı, 
«Devlet demiryollan i,letme :idare
ai» ne uğnyaralt hir müddet evvel 
yağan tiddetli yağmurlardan bazı kı 
.unlan harab olan Edirne - Istanbul 
tren hattına dair izahat almı~hr. 

Cevdet Kerim lncedayı, öğle ye
meğini daire arninerile birlikte «Ka
radeniz» vapurunda yemiş, bilaha
re retakatinde liman i~letmeııi umum 
müdürü Raufi Manyas olduğu halde 
liman atelyelerinde ve DenizyolJan 
tamir }uıvu:rlannda fetkikierine de
vam etmi1tir. 

------------------------
Krzrnr kaçıran genci vuran 
baba 4 seneye mahkO:n oldu 

landırma. menuunda ilm! bir tonfe- Heyeti. :u.1o: Konuşma. 21 ıı#_ 
rana 'ferilm~ -ve çok kal:ı.bahk bir halk e$frleri ve oyun bavalan. 21.45: ı 1' 
ve gıançlik kütlesi tarafından alfi.ka setieümhur Bandosu. 22.30: ss• s3P' 
lle takib edilmiştir. ya.rı. Ajans haberleri; Borsa. 

Cazband (Pl.) ____A 
Lord Dunaany ~hrimizde ( ~~ 
Şehrimizde bnltınma.~ta olan Atina l 1 y A T R Q L A ~ 

niversi~ İngiliz edebıyatı profe.oı~rü • _ 
lord Dunsany ile, Leydn Dunsany dQn . ~ 
İngiliz kültür nezaretl erkAnmdan mis Şt'ıhıl' Tıya dfl1' 
ter Gren ile birlikte VilAyete gelerek ~ Tepebaşında 
Vali n Belediye Re1si Dr. L~t!ı Kır- losınında 4' 
dan ziyaret etınl..şlerdJr. Lord bu ak- Aqam saat 20,30 
şam Beyo~lu Halkevinde •Dram• mev "' BULUNMAZ ~ 
zulu bir konferans verecektir. iat.ıklll caddesi tomedi ~ 

Lamartinin hatıruı anılacak 
Fransada., yüz ellinci dotum yılı 

tutJulanan, büyük şair LAma.rtin'"an 
- Tflrkler lehine illt neşriyatı yapan 
Fransız edibl olması dolayısne _ mem 
leketlmizde de batırası taz.ız edilecek.. 
tir. 

Bir fiipheli ölüm nk'aaı daha 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Aqam ~~:.._2~ ~~ 
PAŞA IIAZKII.~ 

BeyotJa HALK Sinenıa51 
Bugün 11 de aqanı 20 di 

ı- Oün d~arken: Tiirkc.e. 
2 - Taksi haydodlıın. 

Küçükpazarda, Sırmalıhanda bir o- ~-••••••••-~ 
dnda bir müddettenberi yatmnkta 0-

23 
Blrineikin.an ~ 

ıan orta ya.§h bır adam, dnn ooas.ın. SARAY S'ıNEMASI"n~ da ölü olarak bulunmuştur. 1111 
Bit müddet enel, kızı Mahmure- Henüz bt\viyet.i tesbit edi!emlyen 

yi kaçırdığından münfaiı olarak. Ba- meçhul mnnnn cesedi adiiye . dokto- M u·· N i Fl 
haettin Miıılioğlu adıoda bir ıen- ru tar~fından muayene edflmil ve N U R E O D J• &J 
ci öldürmek kasdile ve tabanca kur- fÜphelı görilleret llorga kaldı.rılnuş • r 
§UDÜe dört, bıçakla da yedi yerinden t.rr. J 
ağır .urette yaralıyan Alinin duruo- Vak'a etrafında zabıta ve adiiye K Q N S E R 
ması dün ikinci ağırceza mahkeme- tahkikat yapmaktadır. 

ainde aona ermiflir , ~~·••••••••••••••••••••••··~= 
Mahkeme karanna nazaran, Ali- ~ ııa,aı. .. bıtirasın hareket. •• K1Di.ıi heyeeaıı. .. MiUiiJJl .ııt 

nin bu auçu sabit aörülmü~ ceza .lc.a- verdifi fllheser 
nununun 448 inci maddesine tevfi-
kan 18 aene hapse mahlcUın edil - T tJ R K Ç E 
miştir. Fakat velayet halı:lı:ına aa - M A VI • T u N A hib bir baba bulumnaaı hasebile, b&-
diaede pddetli tahrik kabul edihnit 
ve maznunun bu cezası -4 ~~eneye in
.dirilmlftjr. ŞARKJSI o 

Müteakiben söz alan müdd«"iu -
mumi şahid Hüıınünün sureti ifa -
deııine göre: sahte ihraname tanzi -
minden maznun hulunan Koron hak 
kında ayrıca yalan şahid tedıariki 
suçundan dolavı da yeniden takibat 
yanılmasını iııtemiştir. 7_abıta, dün Türk paraaını koru· 

ma kanununa muhalif harekette bu
lunan bir sanafı vakalıvarak hak -
lı::ında takibata ba,lamıatıT. Hakkın
daki idclinva göre Kllraköy civann
da saateilik ve aarraflık yapan Ka-

Adliyede· yapılan imtihanın Muhtac asker aileleri-
neticeleri J l 

MAitGlJER.iTE MORENO - JEAN GALLAND • JOSB NoGı:;~ 
Ber teliDcle ~~ bir a~k... Ber sasmda binbir ıztırab inliJe& 

RODE SANOOR Iddia makamının bu talebini ka
bul ,.cJ«"n mıthlc,.me bu v,.ni suçun -
dnn dolllyı Ko,.onu müddeiumumi
liğe teıılim etmiştir. 

mkao arinıda birinin son Riinlerde 
Hüdai Karatab.-Tt !shlnbuldan kıınun hilafına bazı kimselerle ec -
• ayrıldı nebi para!!ile Türk parası miTbade-

İatanbul Adliyesinde s:çıt bulunan ne top anan para ar 
sabıt Utiblikleri için açılan mü.saba.. Muhtaç asker aileJeTine yardmı 

Ç'i~an arkestrnsı bu ·filmi süstedi. ~~ 
ibtlrasa. •• ibtirastan klne." Kinden cinayete srl 
nh~i bir zeyk, bu filmi yarattı--... 

Size d:ıinıa tn ı-üzel tumıer seyrettJ'en -L .A. L E 
Kars valll~ine tayin olunan vali lesinde bultmduih:ı tesbit edi1mi$tir. 

muavini Hfidat Karnt.nb:ın, dün ak- Bir müddettenberi haTek&tı :zabı
p.mki eksprcsle Ankaraya hareket eL ta..:a tarıı••md edilen Kanıka~ın diin 
m~tir. de Kult!dibinde otUTan R.-çina adın-

ta imt.1ıanı, Cuma günü yapılmış ve maksadile kazalarda yapılan tahak
imtihana lork ki41 ginn\4tir. İmt1han kukiara devam olunma1ttadır. Düne 
en1lkı Vektılet talimatname.,ı dai - kadar Beyoğlu kazasmda 300 bin 
restnde teşekk\U eden heyet tarafın - lira, Bakırköyünde 7 bin lira, Fa -
dan tetkit edilmektedir. tihte 21250 lira tahakku!.t yapı) -

Müsabakada kazanan talibler.in i - mıştrr. ------~~-~~~~~~~Yann ak~m bu tılmJ ıöstereeekUt. 
simleri bu tetkikleri müteatıb, önü -

Uzun müddet İstanbul Vali mua _ ~ .. hir kadına on bes dolar muka -
vinlı~i vnzi!csinl muvaff:ık!yetle ıra hi)i ... ~l'! virmi iki bucuk lira verdiır; 
eden Hii<lal Karataban Jln.ydarpa.,a '!Önilmü~ ve kendiııi cürmü m~hud 
gannda Vılt\.yct, Parti, Belediye er • halinde vakalanmı~tT. 

müzdekJ hafta iÇiinde adiiye eneüme
nl taratından illn edilecektir. 
Di~er taraftan mübaşirler de maaş. 

lı memur addediMiklerinden, münhal 
mübqirliklere tallb olanlar da imU
hana tAbi tutulmuşlardır. 

tAnı ve birçok dostlan tarafından ha.. Karnka~ haitlnnd-a döviz ka(ak-
raretle u~rlanmı.ştır. Yenı Kars va. _ çılı~ suçundan takibat yapılmale - Prof. Fahrettin Kerimin 
list Ankarndn birkaç gfin kaldıktan tadır. konferansı 

sonra vazifesi başına hareket eaecek- Beyolla Ualkevlnde~: 19.12.940 Per 
tir. Tünelin yeni cer kabloau şcmbe günü saat 17,3{) da Evimizin 

Hüdai Karataban tarafından ifn Maliye VekiUet.i, Tünel İdaresine Tepeb~ındaki merk~ binasında Prof. 
edilmekte olan beledıye daim! eneü _ yedek bir eer kablosu alınmak için Dr. Fahrettin Kerı'm Oöl~ay tarafın -
men riyascti vazifesine de belediye belediyeye 1-i bin liralık bir akredı'tif dan tCI.ns1 bayatm rolüa mevzuun -
JU1 Işleri mfidürti Necati Çi.lle.r ba _ yenn;.,tlr. Bu cer tablosu, buellnlerde da. miihim bir koıı!erans Yerilec:et -
taeatt.ır. sipariş olunacattır. tir. 

Bu Akşam 

iPEK ve SARAY 
M E L E K sinemasında Orijinal 

dildeki nfishası 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKlE 
Dünya komikler kralı Jl 

ARŞAK PALABIYIKYAN'!.ı-
su,ıüne kaCiar ~virdlği en mükemmel fUminde sizi bP a 

bayatmoda cülntecliiinis kadar ı-ülmeie davet eıiiJOf• 



18 Birineikinun 

SPOR 
Futbo~de yan 
hakemierin 
vazife~ eri 

YC~ZG~~: Omer Baim 
JJenıen her maçtan .sonra kltıbctl

tll, futbolcUyü, seyirciyi, en sonra da 
ıe.kilAtı üzen, bazan günlerle de bi
'iııı Yiizümül'lden uzayıp giden hakem 
~ 'taıifeleri hakkında blrkao gün ev
ltı Jazd~ım notlara buglın yan ha • 
kenıleri illı.ve ediyorum. 

'Yan hakemlik ili bizde hemen hiç
btr vakit ehemm!yct.le telikti edllen 
\ir i~ Olmam]4Ur. 
l!aıbukl yan hakemle orta hakem 

"'asında kıyınet ve dereee farkı ol -
lllıınıak ~erektir. 

İkl sene evvel Londrada yapılan 
kral kupası maçlarının dömifinalin -
tic ıneşhur takımlardım Asıon Vılla -
tıın ınerkcz muavini Ailenin kuvvetli 
b r şU tü hakem e ısahet "tmi§ ve ha
lteın bu şiıtten na.kavı olup, iki da -
kika sonra kendine ce'ebilmiJti. 
Ma~ın devamını ic!are edemfyeee

tını aniıyan hakem. v:m hakemlerden 
bırisue yer dejti~tirip kendı.i 7&0 ha -
keın durmu~u. 
li.ıtem ile yım hakemler arasmda 

iı birliği 

SON POSTA: 

CS NBMA.:=J 
(Yüzen kale) isminde bugünkü 

harbi tasvir eden muazzam 
bir film çevrildi 

Fi:min studyosu harb saha:art, dekoru Okyanus1arıri 
korkunç dalgaları ve göklerin namütenahi d~rinlikleri, 

yildiziart da kruvazör:er ve tayyare:erdir. 

Maç amirleri arasında esaslı bir §e. 

~de clbirll~i temin et:nek iÇin ha -
eınıerin ve yan hakerolerin oyun ni.. 

~ınatı~ı iyice dtet~:t·;e~el:-:\ 1~: Bugün etrafı sarıın korkunç har b, Kalblerimlzi kopamcasına çarptır -1 yici bı'r esrar, öyle mukavemet edil -
!la ~e u ara a \!ll :ı e ere ,_ çılgın bir sel gibi dünyayı 6nüne ktL dı, gözlerimizi bazan hayranlık ya.ş - mez b;r cazibe var ki hiç birimiz kend~ 

ıı0 mhalnn l~b ederh. ,.eml d tıp sürüklerken, asırların yazdılı ta- ları ile doldurdu. Bazan diL üzerimize mlzi bunun tesirinden kurtaramadık 
er akemın yan a.. er en ne h el . . d·~· h ·•-ı d be k ... ... .. busl .. ._. .. ttü B f'lm isted:Jı:· k , t'ı bill • . b tti ri f, sen erın ÇıZ •&• arı .... arı a - or.unç - ar ço ... ur . u ı - ve Balondan ef.sanevt bir ~emden 

'61 at iye e nme.'!i iCa e - ~ ü ~ ' 
tiraden kendisine ne teknde yardım raber alıp got ruyor... de tabiatın gazabı ile fennin blüm yaR döner gibi bqka bir insan olarak ay_ 
tdebiJeccklerini açık bir aurette söy- Yaşanılan, hayat, ~~nne b~şka çer- dıran makineleri birleşerek ınsan zeki nldık ... :. 
lenıeı·dl çeveler, san ata degıŞslt muhıtler ha- ve cesaretine, tarihlere esas olan kah Bu satırıara blr ~ ilave edilemez .. 

0 ' r. zırlıyor. Her faaliyet yerini başkası. ramanlıklara meydan okumu~tur. zaman, elbet bize de bu ıamı gös _ 
YUneular arasında ahenk oldu~ na terkediyor ..,,_. 

tıbi, oyunun Amilleri ara..o:ında da a- M .' , w dostu d~an eden bU: a.şk ... terrnek fırsatını verecek., anlat.ılan be 
henk ~arttır. Diinun aakın ru.~arımııa neşe ve iki kalbi esir eden bir kadın ... Iki ha. yecnnlan duyuracaktlr. 
l3ununıa beraber; hakem dalma :ıru he~ecan qılamak iÇ~ hazırlanan film yatı söndüren yılmaz bir cesareti; ni.. Stfidyosuz, dekor.suz, yıldız.'llz çevr~ 

ltıanda eder vaziyette oldotundan lerıni anlatırken, dort ~uvar ~asına bayet iki milleti çarpı.ştıran blr harb len bu filme ııarfedaen paralar, e -
~dını.cııarınm bu tumanda mevki- sı~n stiidldyo aildlı nı emi_ sıueyenil •Yüzen Kaleler.t'in mevzuudur. mekler gayretler cesaretle" herh&!:ie 
Illi ta dekorlara g en m yo arı, na .... m • • • 

l3 nıması icab eder. yarları hayret ile kaydederdit· taklid Film dllnyasında Uk yaratılan bu bo~a gitmemtştir ... 
~ ır hnkemin, yan hakerne verdili dil b' harb manzarasını kalble _ haklld ha.rb filminde öyle büyüle- *** 
.:;~~eler, topun sahadan çıktığını i- ~m~~e :eyecan, gözlerimizde derin - .... " • • ..---
taıı... etmesıne. :ahud da tacın at.ııa.. bir end:"e ne syrederdıt. Holivurlda çok aiAka ı Wallace Beery'nin otuzuncu 
'-··ıs' noıı::ıayı gostermeslne (korner - ... 
~). (~olklk) yapılnca(iını bildirme - ~albuki, bugün dünya 'Yaziyeti bize uyandıran bir boşanma - san'af yrh 
titıe inhisar etmemelidlr. stüdyMU harb sahneler1, deko~ Ok- . , , 

Oyu yanusların çılgın dalgaları. golderin Holıvudda bundan az e"el vuku - .San at.t1r Wallece Beery, aan nt ha. 
~· n.u? .ırllrati ekscriyet.Je hakemin bin bir esrar saklayan derinlikleri ar- bulan bir boşanma pek büyük bir a. yat.ın& intisabmm oturuncu yılını 1Yet.tn, güçleşUrir. MeselA.; bir of- • Aı.. d tır · 
'-l'd k"- k . . b d k tisUerl bugünün kahramanları olan lAAa uyan ırmı.ş • kutJulaml§tır. Bunun Için mükellef ~~~- ..... rı verme iÇlll veya u pe .. 
""G~.k:ta olduğu ıaman _ veya yakın hakiki hayat filmlerı hazırlıyor.. Amerikan sinema yıldızlan ,çınde bir ziya!et verm~. bu z.)'afete ancnk-
~hı olsa _ göremiyece~ı vaziyatlerde Bir senedenberi bütün dünyayı a - iYi bir mevkie sahlb bulunan Hedy ı.a- •eillsini aollll§:. aan'atkA.rlan davet 
a:aıar olacaktır. te~e veren harb, aanayl kudretini marr ikinci kocası olan Gene Mar - etmiştir. 
ltte bu gibi vaziyetJerde, mub&kkak lüksten, ihtişamdan uzaklaştırarak, tey'den ~anmıştır. B b '1 
~ hakemler hakemden daha iyi bir toplsr gerisinde çalışan, ateş ve çe - Halkın allıkasını uyandıran boşan. a Y r~ary fJ m Ç8Vir8C ~k 
~ette olaca' kt.ır. ve 0 za-..... mut- liktan ejderler yaratan bir orduya manm sebebidir. 
laka ....... Eski &nema meraklılan herhalde 
~ haterne yardı:n etmeleri lazım- verdi~i gibi filmlerine de dekor olaralr Gene Martey karısına karşı olan hatırlarlar ... Sessiz fılmler zamanm. 

• harareti sıfır dereceye düşen buzlu kabahat(ni ikrar cylemlştir. 
'l' d nizl · : ....... ı..ı ı d ı ı - . b Id da çok güzel çocuk rolleri yapan ve OJl kaleye veya kale hatlarına e erı, ş ... ~er e o u o an kor - On dort aydır evli olduklan a e . • . 

~kın oldu~u zaman bu üçı hakem _ kuç gökleri seçmi§tir. tarısı ile ancak dört gece başbaşa kendısı küçük bir kız olan Baby Ma • 
· rı biri orada olup biteni görebilmek Bu vaz&yet, sinema dünyasına .Yü. kaldıfmı ııöylemişt.irl ry bugün 22 yaşındadır. 
~In ktır, derecede bu hatta yakın bu- zen Kaleler.a ismini alan bir film ile Hfıkim boşanma karannı verirken Çok güzel bir kızdır. Holivudun saç 

111llalıdır. ilk eserini vermiş oluyor. Hedi Lama.rr'a funlan al>ylemiştir: kraliçesi aıtatını kazanmıştır. 
~ liakem bir kalden, di~er kaleye u. Henüz memleketimize gelmemiş 0 - .Yeni zevclnizi iyice tanımak için Baby Mary yakında meşhur san'at-
h Ilan orta sahnyı hayall olarat mu- lan bu fllm hakkında eenebi gazete - dört haftadan fazla müddet .sarfe - Ur Eroll Flyun ile bir film tevirecek-
~aıa edebilir. lerden birinde çıkıın bir makuleden elinizi. .. » tir. 
~an hakemler lı:cndi wananndaki şu .satırları na.klediyorum: M 1 k" U 1 b" h k t' 
tı.r aYı kontrol ederler. Bunlardan t~ cYüzen Kaleler. de ne yalandan a (. m g ze ır are e 1 Doris W esionun yeni filmi 
d~ bir tarafta oyunJa meşgul iken dökülen göz yae}an, ne süslü dekor - Jılalelt lAtabı ile büyük bir fÖhret 
bi;ert llk.si tarafta vukubulacak &n1 lar içine 8lkı3tırılan sahte hayat ro _ kazanmış olan Buster Keaton'u tanı- Aylardanberi film çevimıemi~ olan 
~hareketin kontrolu fçln vazfyet manlıın, ne de Y8fa11§ kanuniarına mıyan yoktur. güzel .iinema yıldızı Doris Weston tek 

ıı:lıcıır. uymıyan eksantrlk vnk'nlar var ... O Duçar olmuo old$ a~ bir has - mr faaliyete geçmek ilzeredlr 
ct~ kenı, yan hakemterin sahada al- kudurmU§ dalgaların ,Pa.rçalamak is - taııktan dolayı uzun müddet sinema lı! , . • 
~er arı Yere göre kendi yerini tayin ter gib saldırd$ çelik kruvazörler, hayatı dışında :taımış olan bu san•at- . . eoıı:u- aan atkAr Dıck Powell ile 

' bulutlara tahlanmak istiyen tayyare. Ur iyileşmiŞ ve tekrar alılema haya - birlikte. 
"r"t-.._ hakemiere birk~ oğüd ler içerlslnde bin bir tehlikeye götü.s tına avdet eylemlştir. .Serenade:. &dında büyük bir film 

et! acı dikkatle takib etmell. Hakem geren kahre.manlnrm hakikt hayatı.. Büyük bir zaruret çekml§ ve bir a. çeVirecektir. 

,):1'~ arkada bulunan yan hakem de dır. ra da tamamile unutulmuş olan Bus.. Tarzan eviAdhk alıyor 
~arı gözetlemell. Aylardanberi engin denizler üstün. ter Keatonu i;!Jz ve yaşlı sinema san-

"- keınıerın dolapcakları hayall aa de, insanın damarlanndaki kanı bi1e at.k1r1arını banndıracalt bir ev in§a Tarzı.n namile tanınmıt olan aan ~ 
1! h'Uducl]qt.ınımalı, binaenaleyb be- donduran fırtınalar, öldürücü soğuk- eylemek üzere sinema .san'atkarlan at.kar Yohnny ae karısı Lupe Velez, 
.:ıen )'Orulmamap dikkai etmeli _ lar içerisinde yaşanılan bu aahneler arasmda para toplamaktadır. 

• bepiml%&, bimn için meçhul bir llem Bu:ster Keaton'Wl bu tarzı. bare- bir eviMlık alnıata karar vermişler -
llakenı, hayali olarak tesbit ettiği olan o, ölüm, tan. zafer n teref dfin. keti san'atkArlar arasmda büyük a - dir. Bu ~ansa nııil olan heniiz yedi 

(Den.ım 7 Jld sayfada) yasının çerçevesine aoktu. Iaka uyandırmıştır. aylık bir erkek çocuktur. 

"on P08ta,nm edebi romam: 84 

· Aş~lo 
Oynonmozf 

mücrime, bir katilc yaklaşırlar mı} 
Ona cl uzabrlar mı} 

Hakikatcn o bir mücıimdi. Biraz 
evvel anneai Halide hanıman teh
didlerinden, bir doktor raporundan, 
anketten, sorgudan bahsetmi,ti. Ha
pis... Diğer başka bedbaht kadın
lar gibi o da cürmünün cezaaını ha
pishanede çekecekti. Bunu istiyor· 

~ Naltleclen: Maazr.e::ı Tah1:n Berkancl du. Orada belki bu odadan daha az 
c! 1 11~1llt" üzerinde kan lekeleri var- ne emindi ve bu emniyet genç kızın a:zab çekerdi. Buradaki bütün lüks, 

'S elirnin kanı... . . ya!ltlmak kuvvetini mahvediyoıdu. bu piyano, bu perdeler, bu divan, 
ki ll oda öyle hatıralada dolu ıcli Artık her §CY bitmişti. Selim kendi~ duvardaki bu resimler, yerdeki bu 
tt,~en~. kızı, n~ kadar cesaret göate- Bile bUJiktc Nesrinin bütün gençli- halı, her şey ona Selimi hutırlatıyor, 
~ h gosterain, kuvvetsiz ve mecal- ğini. bütün sevdiği ~yleri de mcza- elinden kaçırdtğı snadetini. ölen 
'tıı .ı~kıy0rdu. Bitkin bir halde ra götürecekti. sevgilisini, kendi manasız hayatını 
~~~ıaıni bir koltuğa attı. Dizleri Musiki .•• Piyano çalmadan ya- haykırıyordv. 
~h-ıd or, müthi§ bir maddi ıztırab §Byamıyacağını, mu&ikinin kendüıi- O müthiş şeyi nasıl yapmıştı} 
~ e Çırpınıyormuş gibi yumrukla- Sırf bir tedbir olarak satın alınmı~ 
~bl .• •ılı::ıyordu. Selim ölecek... Hal· ne bir gıda oldbuğunku, rukhunun an- olan o tabaneayı nasıl eline ala bil
~~~ Ne8rine yaşamak kuvveti ve- cak ondan en üyü zev i tatlığını miş} Nişanlısının kendisinden r.ynl
likt' lı.Yatı sevdiren Selimdi. O git- söylüyordu. Son kavgalanna sebeb mak istediğini duyduğu dakika niçin 
'ı 11!1l lonra dünyanın hiçbir mana- de gene musiki idi. Bundan böyle soğukkanlılığını muhafaza edeme-
l ıtıılrna d On "1" .. d piyanosunu açmasına, bir sey çal- den bir çılgına dönmüş, her tarafı 

11 t :l ı. un o umun en sonra • k~ t d') d' 
l · o... k 1 d masma ım an aaavvur e ı emez ı. karanlık büriimü• ve onsuz ya""-~ ,., .':"'• lar üzerinde, omuz ann a .,. ,... 

~ı.ıtfı· • d b "k" ·ı Arkadaşlar ••• Onların hepsi Se- maktarısa ölmegvi tercih etmi•tH De-tş vıc an aza ı yu u ı e ya- l d H l M "Y 

rıa imkan yoktu. Halbuki is- limi tanıyor ar ı. e c eziyet. Sa- mek, onu, kendi kendiaine bile iti-
ne kadar mea'ud olurdul cide ve Hulki, atklannıa en canlı raf etmediği kadar derin ve aonsuz 

_,_ ~A. ,;~e'"i'l• _...,,.,.,«trı .. . .,~"'--'" 
L • , Bl'l'J 
ıtetinın d . 

ayrı yaşamak korkusu bütün diğer 
hislerini yok edecek kadar müthi1 
bir darbe olmuatu. 

Selim ona kendisini aruk acvme
d.iğini aöylcmişti. Bunun ae chem
rniyeti olurdu. Mademki o, Nesrin 
seviyordu. o halde ni~nlunnın bu 
muvakkat soğukluiunu gidermenin 
çareaini bulabilir, onu gene kendi
sine bağlardı. 

Selimin şikayeti ne idi? Nişanlı
sının oımarıklığı, aerkeşliği, inrıdcılı
ğı ve ancak bir erkeğe yakışan aer
b~tliği değil mi? Fakat Nesrin bü
tün bu huylarını değiştirecekti, her 
şeyi knbul edecekti, onu kaybetme
mek için her şeye razı olacaktı. Bu
nu bugün anlıyordu amma maalesef 
dün gözleri kapalı idi, göremiyor, 
anlıyamıyordu. 

lztırab ve acı insana kendi ken
disini tanıhyor. Nesrin ancak şimdi 
ni~nlısı için her türlü fedakarlıklara 
seve seve katlanabileceğini anlıya
bilmişti. Bugüne kadar o fedalcarlık 
kelim~nin ne demek olduğunu bil
miyordu. Bu, onun nazannda mana-
sı olmıyan bir aözdü. F .......... . 
)..~~;.. $inı V&ırtiV<Dr.ri(u 

Savf~ !1 

J HldUeler Karpsmda J 

Deve bir akçeye 
Fıkrayı belki duymuşsunuzdur: dım. Bu çantanın :fiatı bir akçeye bBt 
•Adamın biri deve.sını pazara götür- de~Udi. Görüldü~üm takdirde pan 

mUş: cezasını vermeyi bile göze aldım, tran: • 
- Deve bir ak~ye, deve bir akçe. vaydan atladım. 

ye... Mafazaya doÇu birtaç llldım attım 
Diye batırmı.ş. Bir akteye bir deve •Bi.r çanta hediye edilir.:. 

satıldıtını duyanlar toplanmı.şlar: Cümlesi'nin üzerinde bir s:ı.tlr yazı 1 

- Deve bir akçeye bedava sayılır, onu ancak tramvaydan aUadıktaı 
hemen alalım. sonra görebilmiştlm: 

Bir akçeye deve aat.an devenin ü • «Bir elbise alana.:. 
zerine koydutu kediyi g&term~: Manuı 4U olacaktı: 
· - Deve bir atçeye amma, bu kedi - Çanta hediye edilir amma, ~ 
bln altçeyedir. Deveyi kedi ile birlikte elbise alana. El~nin fiatı binlercı 
&&tarım. Bin blr at:,e verin, kediyi de kurU.Jtur. Bfnleree kurtı§u veren ~ 
alın, deveyi de.:. seyi de alır, çantayı da ... * Aynen fıkrada oldu~ gibi: 

Diln tramvayla Bey<>#lundan geçi • •- Deve bir at:çeye nmma, bu tetl 
yoroum. Bir matazanın cameUnın _ bin atçedir. Deveyi kedi De bil'lıttı 
datl ~u yazı rözüıne iliştı: .sata.rım. Bin akçe verin, ltedlyi de a 

,Bir çanta bediye edilir.:. lın, deveyi de .• 
- Deve bir akçeye.; r-I lı 

avazesini işitmiş olanlar gibi durala - • '-.-/ .,,_.t ::f-.J,ul.i4.4i. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Deve kuşu budala bir 

hayvandır 
DevckuJunun 

dimaiv, vücu
dünün J 200 de 
biri kadardır. 

Bir misal olarak 
söyliyelim .•• Bir ~~ri9~~ 
papaganın di- ~._.,._, 

magı vücudü-
nün ıııl::letine 
nisbctle -4 S te 
birdir. Dimag 
sıkietinin vücude 
ni~betle azlığı de 
vckuşurıun diğer 
hayvaniara nisbetle çok budala ol-
ma~ına !!ebebiyct vermiştir. 

Başları sapelli rahibler 
Japonyada bir 

nevi lı:lamet ça
lan rahibler Yar 
dır. Bunlar ba~
larına !lepete 
benzer bir takım 
serpuşlar giyer
ler. Bu serpuşlar 
bütün yüzlerini 
örtmektc ve ta
nınmalanna mani olmaktadır. Fa
kat onlar aepet eerpu,Jardaki göz 
ddiklerindcn bakmak suretile kar
tılarmda bulunanlan görebilmekte
dirlcr. 

Holanda kadınlarmm 
temizliği 

Holnnda ka
dınları revkalade 
tcmizdirler. Yal
nız evlerinin içi
ni mutıtazaman 
temizlemekle ik
tifa etmez, ayni 
zamanda evleri
nin dı~ duvarlarını da silip temiz 
!erler. 

Dunyanm ortası 
Çinde bir ma-

bedde yere çi
zilmiş bir daire 
mevcuddur. Çin
liler a~ırlarca bu 
darenin dünya
nın tam ortası 

olduğuna inan
mışlar Te ma
bedde her za
man bir rahib bu dairenin içinde o 
turmaktadır. 

Gö.:er ülkesi 
Kanadadaki 

büyük göller, 
bütün dünyadaki 
göllerin ihtiva 
ettiği miktar auyun yansını ihti 
va etmektedirler. Bu yÜzden Ka• 
daya büyük göller ülkesi ismi '9'1 
rilmiştir • .... ------·--------.. ·---..... .._. ..... ______ _ 

Ankaralı okuyucum Bayan B. S. 
bana bir hayat hiU.yesi anlatıyor, 
bir lı.i.kaye ki, adına Iacia da denile
bilir: 

Bayan B. S. güzel bir kızdı, iyi 
bir tahsil"görmügtü ve temiz bir mu
hitte büyümÜ§tÜ, istikbal kendiaine 
gülümııüyordu, fakat ıünün birinde 
önüne bir erkek çıktı, pembe renk 
istikbali kapkaraya çevirdi. 

Bayan B. S. soruyor: 
- Şimdi ne yapmalı'? 
Erkek, kadın, bütün insanlar ha

yat mücadelesinde ya gaı-"b ya -
hud da mağlub olmak için yaratıl • 
mışlardır. Tahsil, terbiye, muhit bu 
mukadder akibeti değiştirmcz, olııa 
olsa derecesini hafifletir, ortaya za
hiri bir yaldız, bir beraberlik man -
zarası koyar. 

Bayan B. S. mağlub yaratılmış in 
sanlardan biridir, karpsına kendisi· 
ninkinden daha kuvvetli bir irade çı 
kınea mağlub olmuş, o zaman bile 

hatayı tashih etmek. imk&nı vark~ 
bir <ıacımak» zahna uğranu§, tered 
düd etmiş, fırsatı kaçırmıı, nedeı 
sonra benden soruyor: 

- Şimdi ne yapmalı) 
Bana karşılıklı vaziyeller hakkın 

da ({aile talsilabnı:. ihtiva eden bi 
mektub gönderine çıkmann içindeı 
çıkmanın yolu olup olmadığını a 
ra§tJraeağun. 

* Kadıköyde Bay «H. H.» ya: 
- Hangi erkek. hangi kadını ae 

ver} cÜyorsunuz. Kasdettiğiniz ka 
rakter midir, sima mı, yaratılış m 
anlıyamadım, cevab her üç haldedt 
aı: çok deği~, fakat ben aize yava 
yavaş kaide halini alan umumi bl 
düşünceden bahsedeceğim: 

- Karakterde ııimada, ve yara 
hlışta kar~ılıkı cazibe ekseriya azıd 
ları> arasında görülür. Esmer erke 
ğin aanşın kadını sevmesi gibi. 

TEYZE 

pek tabii idi. Nesrin annesinden, dmiarı pe§Üne takıp erkekler aley 
teyzesinden, dost ve arkadaşların- hinde bir isyan çıkarır, ev işlerini -.. 
dan çok fCY alıyordu amma bunla- çocuk bakunını onlara )>iikler, ka 
ra mukabclc ctmeği aklından bile dınlara şimdiye kadar de geçireme 
geçirmiyordu. dikleri birçok hak ve kuvvetleri ,·er 

Bir gün Selim ona şu .özleri aöy- diririm. Benden korkmalısınız; ne 
lemişti: ler hazırladığını hiç belli olmaz. 

- Sizin çok parlak bh f&hsiye- Şimdi o geçmiş günü tekrar ya 
tiniz var. Bir aalona girmeniz, ora- şarken Selimin bu sözlerden müte 
nın havasını deii4tirmeğe kafi geli- essir olduğunu hatırlıyordu. Meyu• 
yor. Herkes biraz sıkılmı11ken, or- çok mevus bir tavırla şöyle demişti 
talık bir parça durgunlaşmı~ken, siz _ Biliyor musunuz .ki bazan .ı 
içeriye giriyor, bir iki kelime jl,. her- zin bu kuvvetli şahsiyetiniz ben 
kesin n eş' esini yerine gethiyorsu-
nuz. Herkes aize lco§Uyor, etrafınızı korkutuyor. Kendimi onun altınch 
alıyor, sizi dinliyor, anlıyor, takdir ezilmiş his•ediyor, size lnyık olma
ediyor. O dakikada isterseniz her- dığıma hükmediyonım. Siz başb 
kesi peşinizdf"n sürüklcycbilirsiniz. türlü bir insansınız Nesrin, tanıdığur 
Eğer bir bir erkek olsaydınız, halkı hiçbir kadına benzemiyorsunuz, ofto 
arkanızdan sürükleyecek kuvvetli lnnn hepsinden büyüksünüz. 
bir rehber olabilir ve dilediğiniz gi- - Büyük mü) Bovum bir mem 
bi çok büyük iyilikler veya fennlık- altmıs beş snntim. Sizinki daha 11o 

lar yapabilirdiniz. Ne kudretli bir zun. Biııaenaleyh korkmağa hiç la. 
phsiyetiniz var! "Um yok. 

Onun bu sözlerine Nesrin şu ee- Bu cevab ilcisini de ne kad; 
ovabı vermişti: güldünnüştül Fakat o akşam ay 

- Kendinizi koruyunuz Selim, lırken Selim nişanlısını öptükt 
benim ne düşüncelerim olduğunu eonra lrulağına fU sözleri söy 
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Bir karı- koca çocuk
larının ölü nı üne sebeb 

olmaktan maznun 

Ödecniı - Ödemişin EmirJeT 
köyünde Hüseyin oğlu Mehmed 
Gökdemir ve karısı 20 ya§ında Ga
nime bir ay evvel dünyaya gelen 
bir erkek çocuklannın ölümüne se
bebiyet vermek suçundan ,,d!iyeye 
'"erilmiılerdir. 

Genç kadın, ağız naşiyeeının 
nohan teşekküllü dünyaya gelme
•nden dolayı çocuğunu emzirme -
rnek, kocası da buna göz yum -
rak çocuğun gıdasızlıktan ölümüne 
sebebiyet vennekle suçludurlar. 

Haber verildiğine göre Gnnime
nin kocası Mehmed Gökdemir de 
çocuğunu aon günlerinde fazlaca 
öpmekle ve bu suretle hırpalama\:.. 
tu imit. 

Adanada bir k dtn 
çocuğunu diri 

diri gömdü 

ize 
yor 

lraktan, Yunanistandan ve Almanyadan 
talebler vaki oldu, Almanya ve Ingilterenin 
palamut, üzüm ve ineir mübayaası bekleniyor 

l 

Adana (Husuııi) - Genç bir.a· 
na, Şaban adında bir erkekten gay
rime§ru surette kazanarak doiur -
duğu tam teşekküllü erkek çocu • 
ğ:unu boğmak auretile öldürerek e -
vinin avlusuna gÖmmÜ§ ve polise Evvelce İzmirden Arnerikaya gÖnd erilen tütünlerimizdea bir kumı 
yapılan ihbar üzerine tahkikat ne- İzmir (Hususl) - Blr Alman Tica- lere 5000 ton obsi)'onlu nzüm sa\ışı t
ticesinde evlad katili ana dün yı - ret heyeti §ebrimize gelmiştir. Pala- çin son ve kat'1 ccvab da beltlenmek.. 
kanmak üzere girdiği lnnak hnma- muı ye diğer buı mahsullerimizin tedir. Tahkikatımıza göre bu s.:ı.tı§ • 
ı:ıKlda ~nk:alanmıştır: Bu .• çirkin. ve mübayaası için alD.kadarlnrla görüş - lardan sonra İzmirde 10~ ton üzüm 
ıırenç cmayet haben dun tehirde meler yapmaktadır. 

17 yaşında bır köylü 
kendisinden 3 yaş bü
yük bir genci öldürdü 

Çorlu (Hususi) - Evvelki gün 
buraya bağlı Pınarba§t köyünde bir 
cinayet olmuş, I 7 yaşında bir deli -
b.nlı. leendisinden 3 yaş büyük o -
lan bir başka genci ağır surette ya
ralamtf, ve öldürmüştür. 

Cinayet eski bir husumet yüzün
. "!n çıkmışhr. İki delikanlı karşı -
lafhkları zaman bu husumeti taze· 
lemişler, kısa bir münakaı~ayı mü -
teakab birbirlerine girmişlerdir. 
Gençlerden I 7 ya,ında bulunan 
Nazif bıçağını çekerek hasmı Öme• 
rin vücudüne saplamağa başlamış 
ve kanlar içinde yere senniştir. 

Ömer !hastaneye nalclolunmuşsa 
da biraz sonra ölmü~tür. Katil ya • 
kalanrnı!j.hr. ------

Fransadan gelen talebe 

kafilesi Edirnede 
Edime (Hususi) - Bir ay ka

dar evvel Fnnııadan yurda hare -
ket eden ve dün şehrimize gelen l 3 
kioilik talebe kafilesini bugün umu
mi müfettiş Kazım Dirik ziyaret et• 
m~. kendilerile bir hasbıhal yapmıt
tır. Talebelenmiz lstanbula hareket 
etmişlerdir. 

Tirade ihtikArla mücadele 

şiddetlandirildi 
sur"at.le.duyulmu§ ve derin bir nef- Palamut ibraca....,ılar ~i idare ve 10,000 ton inclr stoku kalacaktır. 

h d .,... Tire (Huausi) - Tirede son gün 
re-t ıssı uyan ırmışbr. heyete ihraea\Çılar birlikleri biilASUl- 1 lerde ihtildha ltar§ı §iddetli bir mü-

Hli.d~e~e Müddeiumumilik el kor da to~Ianmış. palamut satı~arı hak- zmirde adam yaralayan 
komaz olu yavru toprak alundan kında müzakerelerde bwunmU§tur. cadele açılmıştır. Bu maksadla kay-
ç:kanlar~~ ~topsi~i yap~!mış ve bi.- lrakta bulunan bazı firmalar Ya§ suçlular mahkOm oldular makam Rü§tÜ Ülken tarafından 
1 hare gomülmesıne musaade edıl- ve kuru meyva ve sebze zeytin ve zey. . halka hitaben bir beyanname ne, -
miştir Toplanan deliliere nazaran ' bal•"' İZDlir (Hususl) - Bucanın Kırıklar red.ilmiş ve halkın va tani vazife -
euçu ~o bit görülmüş ve sorgusunu tln ya#ı, tuzlu .ve ~ı:ve :""' re. köyünde muhtar Veliyt öldürmek kas- leri bu beyannarnede hatırlablmıt-

.. k"b k t'l t k'f d'l • çel, peynir, ~küvı, ispirtolu ıçkller, diyle ynralamakla 6uçlu Kadri Kon 
~utS:bih a ~ an:a ev ı e ı! d~ - sabun ve maden suyu üzerine İzmir - yanın şehrimiz a~ıroeza mahkeme - tu. 

Devlet Limanları Işletme Umum Müdür'" 
lüğünden: 
İstanbul liman tarifesinin ll 35 4~ ve 73 üncü mnddeleri tadil cda.ıııil • 

tir. ' ' 
Yeni hükümlerin tatbikine 23.12.940 tarihinden itibaren b:ı.şlanaca~ııı • 

dan muaddel maddelerin m utbu nbshaları Işletme müdürlügü ınanınel&~ 
servisinden bedeli mukabilinde t-edarik edilebilir. (11911) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Şube'" 
sinden: 
ŞubemJzin 1941 ihtiyacı olan vasatı üç bin afyon ihraç sandı~ı karşıittll 

pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliblurin 20/ 12/ 940 Cuma günü s:ı.at 15 de şu
bemizde hazır bulunmaları. 
Şartname hergün §ubemizden alınabilir. c11826• 

TORK TİCARET BANK;ASI A.Ş 
tcUPONLU •VADI! Li ~MIVDuAT 

~J. ha .? j(, ~yad dv a n- deki tüccarlarla &ş yapmak istedikle - sinde muhakeme& netıcelenm~ öldü; Bu beyanname halk üzerinde çuk 
tı ı ana enuz yn~n a ır. rini M.ıntaka. Ticaret Mfidürlti~Une bU mek ltMdi olmwwn üdiyen yarala- m"' id ve derin bir tesir yapmııtır. IN • FA.IZ iNi • Al.• 

1 
. rf 

1
. ' dirm~erdlr. Yunanistanda bulunan mak suçundan 3 ay, s gün hapsine, Mücadelenin ilk muvaffakiyetli ne- _,/ 

Zmir 8 JQ m2Çı8rl bir finna da canlı hayvan, kuru seb- Cumaovası nahjyeslnde aşcı Tevfiği ticesi olarak ihtikar yapan m&nifa- -----------------------.....----""""" 

İzmir mwıust) - Havanın .ı;o~ulr - ze. yumurta. ve d~cr gıda maddeleri BU kupası 'Ye BOpa ile döverek yarala- tura tacirlerinden bir müsevi yaka
lu •una ra~men bu Pazar da lig maÇ- üzerine .iş ya~a? finn~la~la tiCaret makla suçlu §Oför Şevket ve kayın • lanarak derhal mahkemeye veril -
ltı.rına devam edilmiştir. Ateş _ A!t.ın- yapmak ıstedlğını bildinnı.,Ur. birnderi İbrahimln, temyiz mahkeme- mi,tir. Bu ııayede ihtikara sapmak 

, ordu maçı hayli hararetli ve heyeean. İzmiıin lll günlük ib'raea.tt Binln nakız kılran inerine göriilen •emayülünü gösteren bazı kimsele -
lı geçmiştir. İlk devreyi sıfır _ bir ga. Şehrimiz Ticaret Odası · istatistik muhakemesl neticesinde dorder ay rio ciır" etleri, mahsüa derecede, kı-
l.b bitiren Ateşliler Ikinci devrenin or- bürosu tarafından !imanımızın birln. hapislerine karar verilmiŞtir. nlmağa bavlamı§tır. 
talarında bir gol daho. atarak galibi-clkAnunun birinci gününden ll inci -:;;::;;;;::;;;::;;;::;;;::========~===:::========~ 
yetı hak eder gibi olmU§}arsa da çok gününe kadar on günlük ihracatı.na Çankırıda tasarruf ve yerli mallar haftası 
ge<:meden Altınordu da bir gol atmış. dair bir fataUstilt hnzırlanmı§tır. 
t•r Ovunun sonlarında maiUi'lbiyetten Buna göre on gün zarfında Iimanı
kurtulmaea çalışan Alt-ınordu hAkim mızJan dl§ memlekeıtcre 694,373 lira 
vaziyete geçmiş, nihayet oyunun bit- laymetinde 1965 ton muhtelif mahsul 
mesine beş do.kika kala bir penaltı ka ve 2532 lira tıymett"nde 288 bav mah
eanaro.k böylece beraberliği temin et. telif hayvan ihraç edilml~tir. 
miŞtir. Bu penaltı itlrazı mucib olmuş, Ticari göriişmclerln aeticelerl 
b!r müddet oyun durmuştur. Netice bekleniJor 
'ki ıki beraberedlr. 

Oeçende satışı mevzuubaru oldu~u-
Göztepe - Deınirıpor d•-" 3000 to . . ü . nu yaz 16ınuz n ,ncır :ıerm. 

Sahaya Fethi ve Muraddan mah - deki müzakereler henüz netıcelenm~ 
rum o~arak. çıkan Göztepe birinci dev miştir. Fakat bu mtizakere ve sat14ın, 
rede bır, ikıncı devrede de bir ı;ol a - yakında müsbet şekilde neticelenıne-

. tarak oyunu sıfır iki kazanmıştır. Bi ümidi çok kunetıidir. Türkiye Al _ 
Bu oyundan sonra Göztepe, Ate~ manya ara.c!ında aktedilmlş olan 21 

'e Altayın puvanlan beraberedir ve milyon liralık anlaşmaya. da h U 600 bin 
a Uç takım başta gitmektedir. Gol ave- liralık palamut işi de müzakere halin-

rajı cihetiyle Göztepe blrincldlr. AI • . 
tınordu dördüncülURe dü§müştür. dedir. Bu müzakereler, birkaç gün 

zarfında netıcelenecektJr. Pıılamut sa 
.Haftaya K . B. K. - Oöztepe, Altay - tlfl için müıakerelerin eereyan et -

A e~ takımları karşılıışaeaktır. kte ld"~ h ....... d k h b · me o "'6u a ....... n a ı a er, csa. 
sen palamut piyasasında mevcud iyi 

lzmif SfadyomU tamamlandi tesiri arttmn~tır. Palamut fiatklnn. 
. da yüksel~ g'ıe9Cnlerde yazdıljınuz 

lzmıt (Huııusi) - fzmitte V o - 10 000 ton üzilm ve 5000 ton Incir sa-
leybol, basketbol ve diğer sporlar t•:, tn 1 ... ki ta'-Al · · .. d · ·ı d ~arının, ccar ar arasınun • ..., _ 
ıçın vucu e getın en sta yomun 1 'd ha 1 ... , 'hr t.- b' ı·t · t 'h ta d 1 h m ne aı zır ı.uar, ı aca.,..ı ır ı _ 
pııı , ı a uvar arı ve sa anın 
çimierne işleri ikmal edilmiştir. leri umumt kAtibll~ince yapılmakta -

Iki gündenberi gençler, stad • drr. Birliklerce yapılınası l~ım gelen 
yomda toplanaralt çalı~aktadır - tpt.tdal taksim tekli, Ticaret Vek!Ue -
lar. tlnin tasvibine arzedilecektir. İnglliz-

Son Pn.tanın macera romanıt 65 
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1 
O kapıyı bulmak üzere a-

<Jım dım merdiveni tekrar 
çıkarak sağını, solunu yoktadı Ye bu 
kapıya buldu. Fakat tam kapJnın ö
nüne gelip te lambasını kilide tev
cılh ettiği zaman dıprıdan sesler 
ititti ve birden kilid çeıl'rilerek kapı 
aç•ldı. 

Kendi Himbasından daha kuv
: 'et li birkaç lamba birden üzerine 
1 tevcih edilmi~ti. Hemen gözlerini 

k p yarak geri atılmak il!tedi. Bir 
1 kurşun omuzundan geçerek arkasm

daki toprak duvara saplandı. Der• 
hal ka ma~ n gözlerini açara\::: 

- Hey ••• Kimdir o ) 
Diye ba~ırdı. Müthi Lir şey ••• 

, Korkunç vaziyet ... Keene bir-.?.."~ 

Nakleden: Behçet Safa 
kanaat getirdi. Fakat birden Kra
uae"un mahud vesikası aklına geldi. 
Bir elini havaya kaldırdı: 

- Hıı.yl Hitler! dedi. Yanlış iş 
yapmayınız .•. 

Sert. amirane bir eesle: 
- se;vis 1 dedi. 
Öteki i§itmemiş gibi haykırarak: 
- Olamaz:; geçemezsiniz. 
Derken karannda kat'i, sözünü 

seçirmek azminde idi. Fakat Keene 
hem mütehakkim, hl"m alayla: 

- Ahmaklığı bırakınız delikan
lı .. heni tanımadinız mı) Haydi. 
çabuk. ark.adıı.şlannwn yanına ko
ounuzl Takviye kuvvetlerine ihti
yaçlan var onlann... M üzenin da
manda biTti do1[lf1yor: onu mutlaka 

Çankın (Huııuai) -Bütün yurd 
da olduğu gibi burada da tasar • 
ruf ve yerli mallar haftası çok gü • 
zel bir şekilde başlamıştır. Yukan-

Belki hırsız, belki de cıuusturl An
laşıldı mı? Ölü veya diri yakala
malıt ••• 

Memur tereddüd ediyordu. Hala 
karıııaına dikilmiş duruyor, yerinden 
kımıldamıyor ve ona da yerinden 
kımıldamamasını ihtar ediyordu. 

O zaman yalancı Kramer ayağını 
rere vurdu. Hiddetle cebinden bir 
Uğıd çıkararak: 

- Haydi, çabuk olun; diyorum. 
lnanmıyoreanız iote ••• 

Diye uz.attı. Bu meşhur, hCT ta
rafa girip çıkmak, üçüncü Rayhıo 
her kuvvetinden istifade etmek aa
lahiyetini veren vesika idi. 

Bereket versin ki genç m~mur 
bunun emsalini görmüttü. Bu vesi
kalann nüfuz ve ıtümulünü biliyor
du. l)erbal kendini topladı, korka
r k, sesi titriyerek büzüldü, selam 
vaziyeti aldı; mınldandı: 

- Affınazı dilerim Herr Oberat, 
bilmiyorum, tammamtthm ••• 

- Haydi. çabuk kovunuz. sonra 
özfrr dileniniz ve arkadaşlara icab 
eden lı::uvvetleri göndermekte oldu
ğumu eöyleylniz. 

daki resimler haftanın baf}aru{ıcın
da okulları ve Çankın büyüklerini, 
yerli malı dokuyan araba üstünde 
bir tezgahı göstermektedir. 

derhal itaat etti. Diğer taraftan 
Keene de bu tehlikeli mıotakadan 
derhal kayboldu. 

Vakıa bu ümid ~di1medik bir mu
vaff kiyet idi; fakat Keene bu mu
vaffakiyetin de :ınrhoşu değildi. On
lann elinden kurtulmut olmakla da 
zafere kavuştuğuna kanaat getir
memitti. Votanın tepesinde veailı:a
lan bulduğu zamanki kadar asla 
aevinmemivti ve belki hiçbir zaman 
aevinmiyecekti. 

Valcıa şu dakikada Jak Tra.versin 
veaikaları. cebinde idi. Fakat parti
yi kazanmıt olmak için bu vesikaları 
Ingiltereye kadar götürmek lôzımdı. 
Kendisinden evvel iki zeki İngiliz 
de hu vesikaları hiımil oldukları 
halde, Almanyadan çıkarmaya mu
vaff k olamamı~lardı. Hatta belki 
onlann vaziyeti kendisininkinden e
min olduğu bal de... Çünkü onlar 
doğrud n doğn.:ya takib olunma
mışlar, bir tüphe ile takibe uğra
m!ilardı·.-Halbuki Keene sıkı aıkıya, 
adım am talclb olunduğuna hisse
diyordu. Mii2:edc kar§ıaına çıkan 
genç l:adın bütün zihnini edi-

Devlet demiryollar• va limanları 
Işletmesi umum .idaresi ilanlara -

Muhammen bedeli ve mikdarları aşaı;ıda yazılı iki kalem muhtelif çe~ 
29/ 1/ 1941 Çarşamba günil .ı.-aM 15,30 da kapalı znrf usulü Ue Antıırl 
idare binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasuıda yazılı muvakkat t~ 
nat ile kanunun tayin ettiti \'e.'rikaları ve teklifierini ~i gfuı a~ 14,SO 
kadar komisyon r~e vennel~ri lD.zı.mdır. 
Şartnameler H7 kuruta Ankara ve Haydarp~a veznelerinde satıl, 

tadır. ..t.•' 
Muhammen Mı:~ :ı"' 

Liste 
No. 

ı 

2 

Malzemenin i.>mi 

Muhtelif huswıi çelikler 
Kanallı ve kanalsız su.sta 
çel! kleri. 

M ıledar 
Kg. 

25740 

11500G 

bedell temin"' $.-
L. K. ~ 

2nns sa 
~S85- MU 

'7-4750- 4981 61 
(11'164) 

** tot' Enelki ilD.nıınızla münakMaSı 12/ 12/ 94.() da yapılaca~ı blldtrüen 1~ ~ 
kuru gürgen odunu eltııiltmesine ~tekli çıkmadıiından ekslltme ıo 
uzatılarak 23/12/ 9W PaııarLesi günü saat. ll e t.eh&r edilm~tir. 
Alınacak odunun muhammen ton bedeli 1100 kurıı.ştur. 
Fazla tafsUlt için i§letmeye müracaat edihnelldir. 

.... .. ,, 
Vagonların tahmil ve tahliye müddetleri iÇin Haydat1)~ ve izmirde • $

ve d~er istasyonlarda. «6~ saat olmo.k üzere verilmekte olan mühletin .• ~ 
bitine ayni şartlarla IkincikAnun 941 tarihinden itibaren ikinci bir ~ ... &

kadAr devam edilecektir. Fazla taf.sUM için istasyonlara müracaat edil"~ 
lidir. c870b d18~J 

---------------------------------------~ 
Müflia Manila turacı Hacı Mebmed Evrim lflu İdaresin.deD ~ 
Miiflisin nzıyed edı1ip J.stihtak iddia edilen atıar hakkında nıoste , 

t.arafından alacaldılara karşı d-ki olan bir teldi!in müzakeresi ıçin ll~ 
cakllların 23/ 12/ MO Pazartesi günü saat 13,30 da iflAs daireSinde r. 
bulunmaları ilan olunur. ~-

inis idare azalan: Avukat Alkivyadi, Reşa.d Atabek, MıuifO i 

iunu ııeziyordu. Demek ki bir te
cavüzden kurtardıiı o kadın da 
kendisine kurulan bir tuzaktan ba§
ka bir rey değildi. Belki o hücum 
Ye tecavüz sahnesi bile uydunna, 
Keene"i celb için hazırlanmı~tı, fa
kat ... 

Daha fazla dü~ünecek halde d&
ğildi. Evvela bu bilmediği şehirde 
nereye gideceğini düşünmesi lazım
dı. Kararını verdi: Herz.bergde bir 
kere daha konduracı Hofdiki bul-

ı. Onun yanında bir iki gün 
misafir kalmalı. Sonra onun delale
tile hududu geçen en emin yolu bul
malı idi. 

* Üç gün sonra, bindiği tren lsviç-
re bududuna yaklatıyordu. Ca.u sı
kıntı~ı ile yanına aldığı kitabiarın 
hiç birini okumayarak kendisindea 
evvel trene binmiş olan yol arka-
4i'lşlannın muhaverelerine kulak ve
riyordu. Koropartimanda orta yaşlı 
birisi, eliğer iki kişi ile münakap e
diyor Ye gayet temiz almanca ko
nuşuyordu. Bo zatın Südetlerden ol
duğu u. Almanyada iş-

ır 
zere kısa bir seyahat yapnıı~tı, ııı' 
viçredelı:.i kızını gördükten so 
memleketine dönceekti. jş~l 

lüer onu pek memnun ~t~c;t 
adeta coşkun gibi idi. Ikide bır. l Jı" 
eünde düğme deliğindeki garn" ~~-· 
ça bakarak iftiharla gülüyor, 
da~larına dönerek: 

- Naıul) diyordu. 
Onlardan biri: ~ 
- Hududdan evvel bunu 

sanız fenn olmaz. . (}" 
Demek ceşaretini ı;:öeterdı. 

ki hiddetle: 
- Asla ... Hiçbir vakit!.··. ,ı! 
Deyjnce üçüncüsü müetehıifl'., 
- Hatta Çekoalovakyadıı. ., ,f' 

bu küçülı: işaret bavınıza bir ı 
rnnsınr.. e~ 

Svastikafı adam ayağını yer 
rarak: ..,., ~ 

- Öyleyse beni öldürürter P 
zaman bu çıkartılabilir. Bı:,"~~ 
iken kimse nişanıma elini ı:~ Jr' 

O zamana kadar çok ~a di ~
nüktedan görülen SüdetH 1Jrllb'f ~1' 
şi gözleri, panl parıl yanan ı 
teas ıb yobaz. hali 1 



Askeri 
vaziyet 

SON POSTA 

Libyada 3 italyan Berlin_ ve ~anhaym SPOR 
(JSatıanlı ı iDd •yfaclal 

~iri)"'rlar. Bu heııabca Bardya -
~.~a pek yakında düımeei bekle

i1ır. 

Siyaset dünyasının 
büyük meseleleri 

kalesi ahndı genış mıkyasta 
bombalandı (Baştara.lı ı inef sayfada) 

zen kalelertni de zaptetm~erdir. 
Bardta mmtabslndatı muhare - {Ba.ftarafı ı Ind •yfada.) 

aaat 8 den Salı sabahının ilk aantle
rine kadar devam etmiotir. 

(Ba~fı 5 inci sayfada) 
yeri oyunda deılişt.irmemell. Yan ha
kemlerlri her an vazi!e ba§lnda bD -
Junaııuyaeatmı gözönü-nde tU'tmalı. 

Hakem kaleye veya kale hatlanıır 

yakm bulunursa her zaman oyunn ta- . 
kib edemez. Sollum, Mısır - Libya hududu -

:n 5 Km. kadar doğusunda ve ay
\.:. lldt ta§ıyan .körfezin kenarında 
~ük ve buık bir kasablldır. Fakat 
~ nu.n etrafındaki tepeler batıya 
ırı6r olduğu kadar doğu dhetine 

• 4S'Yeccib bir müdalaaya da el • 
~ idiler. Anlaplan, Sidi-&rrani 
~ 8'lltbulttan kurtulup kaçan İtal
~ •iihay ve erleri buraya gelm~ 
~ 't'e bu mevkideki kuvvetlerlc bir
l.r~: burasını müdafaaya çaL~ı§ • 

~ ,F'altat Ingiliz zniılı ve .motörlü 
1 •lan Sollum ~nünde dunnıya -

~,Yol boyunca iJerlemekte devam 
lrı rrıı~ler "Ve Lôya hududunun he -
le~ .Rarbindelcl Kafuzzo ltalyan ka
"i:~ın önüne varmışlar, bunu da çe
d d.ıkten sonra 25 Km. daha timal
l elu BaTdya mevkiine kadar iler
tılıitlerdi. 

~ lngilizlerin bu mU"Vnffakiyetlerini 
'tır fırtınalan içinde elde ettikleri 
~~~ '41hyor. Sadece, Libya bu kum 
/lı?a'Slnı, ekseriya esen ve «Kiblin 
~nı1en sıcak bir cenub rüzglln ya
~k "e kumlan havaya kaldırarak 
bıı RÖrmeği meneder. Bu sebeble 
tti .. lrum fırtınalan, dü~ana 
,, l"ijnmeden yakla~ak ve basmak 
d ~:!Unda buhman lngı1izll"re belki 
rtıe_, Yardmı etmi§tiT, Mevzı1erini 
~jdafaa için ~örmrok ihtiyacında 
llı Unan halyaniara bilakis büyük 

6"-llrratlar venni~tiT. 
)' Cörülüyor ki Mısırda İtalyan Lib
)iik ordusuna vumlan darbe pek bü
~b Ve pek ,iddetli ohnuttur. Son 
ord erierin bildirdiğine göre Ingiliz 
'tt ~au, eğer 300 bin ld,ile 800 tank 
)ll l 00 ucaktan mürekkeb ise hal
ttı·? arın T ohrukta bile tutunmaları 
ltı~hkün olmıyacaktrr. Fakat turası 
ltıi akltaktır ki, ve zaten İngiliz res
~ild~a.kamlan da mükerrer olarak 
~ trdıler ki, Sidi-Barrani baskınını 
~dn Ingiliz ordusu halyanların -
til' en tıayıea az:dı ve herhalde In -
~r~l('r bu baskından bu derece -
~le geni" ve büvük neticeler bek
t~ı .. "'orlardı; nitekim ilk resmi te b
~~~~~ rde son dl"rece ihtiyatlı bir dil 

s~tı~Yorlardı. 
\,~ı-Barrani ve Bulcbuk ba!lkın -
~b .'n: keyfiyetin kernmiyete &a
~-~sının birer ifadea olduklan mu
~- ~•ktır. Ingilizler bu hususta ltal-
1~.1~ra Üstündürler. Bundan be~ka 
11eı:bıl~re, 9 Birincı'lcanun tarihin -
lııtıh en cereyan etmekte olan çöl 
t't 6,rebelerlni kazandrran amil ola-

ı ltındtden dört ~ sayabiliriz: 
ı' F'evkalade iyi bir hazırlık. 

~r· \.Iyi idare edilrniJ ve tam mu-
3 ll olmuş bir baskm. 

'ıı,l' Çok seri ve kudretli harb va
llrı, 

laıii·d Çöl baıı\ın tecriibeleönden 
; e "Ve talim. 

t'fil alı:•t İtalyanlar neden ve niçin 
~,~ l ll'V'landılar~ Ileri kqif ve ka -
~Ph .tertibatla n yok muydu) 1 -
t~ırıı. eeu vardı; fakat an lafila n, 
'tt k r alelade piyade ve süvariden 
~d 'raz da motörlü kqif unsurla -
'lıı; bn tnürekkeb bir düşmana kar~ı 
11~ ~llaı icab eden tertihat kahilin
)ii\ ~.i. Ingilizierin bu derece bü -
~· ] ır ölçüde motörlü ve zırhlı 
~~ llr kullanacakları hesaha katıl
~tal~ı. Bu takdirde, ketif ve ileri 
~h bol kıt'alarının, geriye telefon
~dll er vennek imkanını büe bula
''ld &tt Çevrilerek basılacaklan ve 
li d.!rılacaklan ap'lcardrr. Çünkü se
-.~~ ~ll'rıan kollannın her .,eyden ev
~~~rı"Pacaklan şey bu ileri müfre -
~tırıı e Rerilerdeki kuvvetlerin ara
ltrık~ l '\'asleden muhabere hat ve 

l n annı ortadan kaldırmaktrr. 
llrd~te. Rerilerdeld halyan mevzi ve 
~I,Rıt.hlanmn uykuda iken basıl -
~t. B •ncak bu lUTetle izah oluna
~~ k u ııeheble seri vasıtalara ma
~ tifır düşnıana kar~ ileri .ürülecek 
dtti Ve eınniyet tertibatıru araziden 

~btı:ke· tatrançvari bir tekilde da
~tda ıcab eder ki. düşman bun
't.l'td rı birkaçma çatmadan ve bu 
lliifu:t e haber alınmadan içerilere 

edem~in. 

ORIENT BAN 
bresdner Bank Şubesi 

Berlin 

l'·· ~iye §Ubeleri: 

~ata .. istanbul _ İzmir 
~u: :lst. Tüttın G\iınrillil 

(Ba.fbrah ! nd sayfada) lin ce İspanyada ekmek derhal "Veai- beler devam etmekte ve yeni kuvvet-
zından &eçer. Bundan maada, Ce- kaya bağlanmış, ve ~nde insan ba- lerin gelmesile d~man üzerindeki taz.. 
helüttank boğazı, İngilterenin Ak- §ına ancak J 00 gram ekmek veril- yikimiZ tedricen artmaktachr. 
denizde bulunan, Malta, lskenderi- rneğe ha~lanmı~tır. Et, !.p.nyol hal- Dün geee, ATU3turaly& kıt'aları bir 
ye, Port.aaid, Süveyt kanalı ribi ti- ltının çok oadir aördüğü bir gıda d~an kolu ile mehtab altında. mU
cari ve aakeri ehemmiyeti haiz mn- maddesidir. Şeker, on bq günde a- vaffaklyetll bir muharebeye tutll§ ~ 
kilerin de baımubafızıdır. dam bllfllla 250 anun olarak veril- mllf}ar "fe nakil vuıtaıarile bir top 

Ingiltere. Cebelüttankm haiz ol- mektedir. ittinam ebn~erdir. 
du ğu hayatt ehemmiyeti takdir et- İspanya sanayiine gelince, vazj.. Şimall Kenya hudud mmtaka.sm-
tiği için buraaını fevkalade tahkim yet fU merkezdedir: Ispanyanın da, yalınur mevsiminin sona ennest 
etmit bulunmaktadır. Cebelüttarık memucat mahsulab, vatandat har- büyftk mlkya.sta tecavüz! keşif hare
müstah'kem mevkii. daimi olarak binden önceki seviyenin ancak % ketlerine tekrar b~amamıza imk~ 
5000 askerin hannabilecei{i mnhtuz 35 ne gelebilm.i~r. Çelik sanayii: nrmiftir. 
istihkimlarla, 4(),000 bahıjye ai- % 60; çimento: % 50: ayakhbı ve Sfıdan hududunda vaziyette bir de. 
Iahendazmın hannabileceği fevkala- deri: % 40 drr. Sanayi itibarile pek ~~iklik yoktur. 
de mükemmel istihkamlara maliktir, te ileri olmıyan lapanyada ipizlerin Hududdan 8 kilometre ötede 
Bundan maa::Je& burıwla, yerin altın- sayısı biT milyondan fazladır. Londra 17 (A.A.) - Kahirc tebli _ 
da olmak üzere muazzam eephane lspanyanm 1940 bütçesi 4,993 linde İngUlzler tararından zaptt!dil
ve zahire arnbınlan meveuddur. milyon peçeta tutmaktadır. (Bu 

1 
dili bildirilen üç müstahkem mevkiin 

Cebelüttanlt limanı, 12 büyük znh- miktar, 120 milyon Ingiliz lirasına hepsi Trablus topraklo.rmdadır. 
lıyı, biTçok kruvazör Te torpidoyu muadildir.) Bu paranın yan11ndan Siddi..Omer-Isa, hududdan takriben 
ihtiva eden muazzam bir tiloyu ba- fazla11 mil1i müdafaaya, dahiliye, 8 .t.nometre ötede bulunmaktadır. 
nndrrabilecelt bir vazi:rettedir. Bun- adiiye ve.kAietine tahsis edilmi§ bu- Tam bir bezimet 
dan ötürüdür ki Cebelüttarık deniz lunmaktadır. Maarif ve ziraat ve- Londra 17 (A.A.) - Times gazetesi 
cihetinden fethedilemez bir halde kaletlerine aynlan para. 800 milyon ba.şmakale.'Jinde diyor ki: 
dir. Buraıu için el) büyük tr-hlike ka- peçeta; vani umum bütçenin ancak · Batı çölünde İngiliz ordusu mailiıb 
radan "Ve havaann gelebilir. % 18 zidir. dü.,manı takib ediyor. Dazı İtalyan 

l,ıe Ispanyanın bu harbeJeki rolü Ispanyanın bu herbad ekonomik kıt'niarı Trablusgarb hududunda nev_ 
buradan ne~'r.t et:nektedir. Ceçen "Vaziyeti halkın ruhi haleti üzerine midane bir mukavemet göstermek te
Dünya Harbinde Jspanyanm böyle de çok fena bir tesir yapmaktadır. tebbüsünde bulunmuşlarsa da her ye. 
mühim bir rolü yoktu. Çünkü geçen Oc yıl süren kanlı bir diıhili müc:a- ni gelen telgraf esir adedile malzeme 
Dünya Harb.inde ftalva, Ingiltere- deleden sonra iktidar makamma ge- -!"iktannın arttı~ını göstermektedir. 
den yana olduğu Rihi, FTBnsa c!a bu len general Franko, her ~en ön- ıtalyanların u~radı~ı hezirnetin, Wa • 
hale gelmemişti. Onun icin Ispanya- ce siyasi dü,nı~nlannt temizlemek veli'in ~ebb~ü h~~kındll Ult alınan 
nın İngilizlere dü,nıan bir cepheye lüzumunu h~~erek lmemlelcette raporların ümid ettırmediği kadar tnm 
iltihakma im\lln da yoktu. Fakat büyük bir tethiş :livıtsetine yol v~r- ı ~ heZimet olduğu AşikArdır. Bu he -
bugün '\'1\zİyet hiç te bövle değildir. mim. Bunun tabii bir neticesi oll'l- Zamet imparatorluk kuvvetlerlle müt
Fransanın mağlObivetinden aonra rak milvonlarca insan tevkif .. dil- ı tetık ~vv~tlerln i~ birli~i hususunda 
Al f • mi, on binlerre insan kursuna diril- ~fettiltlerı büyük gayretierin netice. 

manya, !lpanyanın hududlanna mi~. Bumin l~panvol haoi8hanele-l sı olrna.sı Itibarile .şayanı dikkattir. NU 
kadar gt-lmi~ bulunmaktadır. Di~er -o· vadisind ·ttik k ~ f rinde bir milvondan fll7.1a siva<ıf ı e ltı çe mi tarı artan A -
tararrftn talva. daha ('Ok zaman ön- vusturyalı ve y · z ı dal c~ Balr-aT arlalanm i~Rli alhPa al- m,..vkuf bulunmaktadır. Bu hal kafi 1 .. enı e an ı kıt'alar 
nıı~ gı'b;dir. Bu Vll7.ivet Almanva ve velmivonnu!l gibi bir de ih•~adi 1 d~ana hucum etmek ateşile yan -

' 
1 bü 

-k - 'di .,.orluklar h"' sı:ö,terince, halktaki maktadır, 
ta vava yu umı ~ vermekt,.._ ft 1 ebi' "omudruzlult büsbütün artmıs bu- ayan t ıği 

dir. Mihvror devletJ,.,ri, fsnanvavı R 1 7 (A A ) 9 3 

~n İngiliz bombardıman tayya
relen Mannheim üzerinden ayrıl -
dıklan zaman birçok mühim hedef
ler alevler içinde hulunmııkta idi. 

Alman tebliği 
Berlin 17 (A.A.) - Bugün Al

man haşkumandanlığı tarafından 
neşredilen bir tebliğde iki düşman 
ticaret gemisinin Iriandanın 500 ki
lometre garbindc bombardıman e
dildiğini bildirmektedir. 

Vapurlardan biri o kadar hasara 
uğramıştır ki bu gemiye artık kay
hl"dilmi, nazarile hakılmııktadır. 
Tebliğde •tınlar ilave edilmektedir: 

15 Ilkkanun gecesi seri Alman 
hücumhotlan Man, denizinde ln -
giliz distroyerlt!rinden mürekkeb 
faik bir kuvvete teııadüf etmisler ve 
kısa bir muharl!'b,den sonra hasata 
uğramadan t~m-ısı kesrneğe muvaf
fak olmuslardır. 

• Sheffield l5 flkkaıos.ın gecesi ye
nıd""" bombardıman edi1mi.,tir. 

ln~ili7 tayy&relenin 16 Ilkkanun 
gecesinde faaliyetleri Almanvnnın 
garb ve cenubu J;"nrbi kısımlanna 
yapılan birkaç akı'la inhisar et ~ 
miştir. 

Mannheimda ha7.1 hasarat vukua 
getirilmi~tir. 

Londra 17 (A.A.) - Rovte:r: 
Alman iatihba rat ajans~ 1 7/ 18 

İlkkanun gecesi Ingilterenin merke
zinde kAin iki mühim ,,..hrin Alman 
tayyarel~ri tarafından bombardı -
man edildiğini ve mühim bir fab -
ri1cantn tamamlle harab olduğunu 
hildinnektedir. Ajans, 17/18 Recesi 
hava bataryalan tnraf,ndan Alman 
topralelan Üzerine iki lnciliz bom -
b&Tdıman tayyareıtinin dü~üldüğü
,ji ilAve etmektedir. 

Her yan hakem, muayyen bir takı
mın mühaci'mlerinin h:ıre~Uerin~ 
mes'uldür. Herhangi bir hücumda on.. 1 

larla beraber kop.caktır. 
~er hücum yan hakemin sahası. 

nın aksi istikametinde yapılıyorsa o 
yan hakem, ort.a hakemi yerini alın
cıya kadar kendi hattına dönmesi ll
zımdır. 

Tekrar bir hüeum başladığı z:ıman 
beraber koşma~a hazırlanmalıdır. o~ 

yu n sa hasının her kısmı timlllerin ne. 
uretl altında olmalı. Blr favul vu. 
kuunda hakemden daha iyi vaziyette 1 

olan yan hakemin knrar vermesı lA ~ 
zım gelir. 

Bir hücum oldu~u zaman iki ha • 
kemin hadiseleri ~örebilecek bir za .. 
Vlyede bulunması lAzımdır. BHha~ 
penaıtı sahnlannda. 

Bu snreUe ofsayd golleri, yanıı, ve. 
rilmi.ş olan fn.vuller ortndan kaybo
lur. 
E~er saha ço.murlu ise hakemin G

yuncular kadar bedeni bir yorrunln-. 
h tahammül edecek kadar hnıırlAn.. 
mı., olmns:ı fftlttır. 

* Hatemiere dair, elimdeki notlan 
faydalı olur ümidile ne~derek b1l .. 
rada tamamlamış oldum. 
Şimdi beni en çok üzerinde durdu~ 

ran bir noktayı tckrnrlıyac~.m. 
Maçiann bedene n olgun luıkemle. 

re verilmesi üzerinde ciddi olarak dar 
mak lAzımdır. 
Bey~1u Halkevinde haftada bir de.. 

fa yapılan idmanlnn ihmal eden ar. 
kadaşlar çoktur. 

Yeiti ajandan bu i§l biraz daha sıkı 
tutmumı rica edlyonım. 

Maktab'er aras1 futbol 
ve voleybol maçları · lunuyor. oma · · - 1 nu -

kandırabildik leri takdirde, lsp~n~. 1 lt l • bl u ,.. 1 t ) F k d- - d" mara ı a yan retımı te igıv· • ~----- -
tan'kile karadan c .. brolüttarıkll hü- ~ e ~enera ran oyu usun u- Çöld . • ~~~ 

ren ve h arbe mrmektl'!n alıkovan e, T rablus cephesınde de - S El AN 1 K B A 
İstanbul erkek mektebleri futbol lig 

heyeti ba~tanl~mdan : 18 ' 1:: ' 19f0 
Çar§amba günü B~kta' Şeref sta • 
dında yapılacak futbol maçtarı. 

cum etmem. bu sureti,.. Cl"belı"ttaTJ,_ .,. • vam d h b' k" · · N KA S 1 ır; ~rohıohler bunlardır. Fakat gen,..•al e en ar ın se ·ızınc:ı günü ce-
boğazını ellerine geçirmeği düşün- F'ranko lcat'i karannı açıkça bildir- reya~ ~~en mn~nrebeler, dahıı ev -
mektedirler. Her Hitlerin ta Pirene kt h' f t •. N)'v' • . velkı gunlt-rdekı muharebeler dere
hududun& kadar giderek general me e ır men aa sı:orm. ıgı ı;ın, cemnde şiddetli olmu~hır. 

Test.s tarihi: 1888 

• Franko ile mülakatta bulunması hep zaman zaman gerek MıhvercıleT, Çok f h' h v k 1 'lt .. 'd k 1 k ena ır nvava ragmen tay- İdare ııerk.ezi: İSTANBUL <GALATA) 
bu gayeye vasıl olmak içindir. ~e~e ı ~e tgı ;.re kmıh e d apı .m~ - yarelemniz faaliyetlerini az:lltma -

lspaııynyı harbe sürüklemek için ~ ırdar. ks~ ~k~ 0 fun an ı~t a- mı~lar ve kıt'alanmı:zın mukeveme-
ona vadedilen menfaatlc!r: C..ebclüt- le k ere ': ı ı ltara ktandmen aat- tini takviye etmiııll'!rdir. Avcı ve Türkiyedeki Şubeleri: 
tank, Tanca, ve Afrikadaki bazı İn- er oparrnaga ~a ı~mla ta ır. .. bombardıman tavvarelerimiz düt -
giliz ve Fransız n.üstemlekeleridir. Fakat bu '\'1\zıyet spanyanın gu- manı iz'aç etmi lerdir. 
General Franko Lu harbddd mühim nün.1~ir.i~de ka~i .hirl karari vHrm~~i- Denizde, fornil atmağ..ı mahsus 
rolünü takdir ettiği ıçın kendisİnı ne ı anl aye m nı 0 amaz · ar ın tayyarelerimiz. Bıırdiavı bomba -
mümkün olduğu kadar fazla nnza kat'i bir safhaya girm:sini n.ütt-a- dırnan eden 6000 tonluk bir kru:a-

kıh İspanyanın da kendı menfaatle- 7Öre iki torpil i!ıabet ettirmi•lerdı'r. 
çekmektcdir. Sinıdilik Ispanyanın "' yapbğı ,ey, bitaraflıktan <ıgayri rine elverişli telakki ettiği tarafa Tayyarelerimizden b~i dönmemiş-

ha b ı meyletmesi pek mümkündür. Nite- tir. 
mu ri B iğc geçmesi ve Taneayı 
~al ederek oradaki beyneimiJel i- lcim general Frankonun hiç durma- Yunan cephesinde dokuzuncu or-
dareye nihayet vermesidir. Bun- dan ordusunu tensik etmesi, kara du mıntftka<ıında siikun vardır. Son 

ls 
ve deniz kuvvetlerini artırması böy- sı:ünl,..rdeki muharl"hrler esnasında 

İSTANBUL, Galata ve Yenicami 
JıımRSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandaki Şrıbeleri: 

BELANİK _ A TİNA 

• Her nevi banka mu:ımPl,.lr~i 

Kiralık tasalar servlsl 
dan maada panya, bir Akrleniz le bir hazırlığa delalet eder. humbaracı alavı ile Milano mızraklı 
devleti. olmft.k s•.f•tı'l•, Akdenı'z me- 1 ] k ... .- - .- .- - - .-.- .- .- -

•• .. L Bugu"n spanyanın elinde 24 fır- a ayı avdR değer bir surette tema-~~~~ 
aciesinin hallind::: mutlaka kendisi- kadan mürekkeb bir ordu mevcud- yüz etmişlerdir. 
nin de rey sahi'ıi olmasını istemelc.- ş k tedir. dur. Frankonun beyanalına nazaran ar i Ahikada Sudan cephesin-

bir seferberlik anında Ispanyanın 2 de topçu ve ke,if fuliyeti olmut -
Peki, İııpanyay harbe girmekten tu 

meneden teyler nclerdir~. Almanya milyon asker çıkarması mümkün- riıir Alman • • 
ı ı mü•. Bazı tahminlere nanran bu- cazeteeı ne dıyor? 

ve ta yftnın bu kudar tazvikleıine, " L d 1 7 (A A ) R 
k gün l~ınanyanın 2000 kadar taVY .. a- . on ra · · - oyter a-

endisine vadedılen bu kadar bü- d 
k f 

resi bulunmaktadır. İspanyanın de- ıan!lın an: 
yü men aatlere rağmen Ispanya Al tb h lt 1 AL• niz kuvvetleri de: 6 kruva7Ör, 19 man ma ua a yanın rrı -
niçin harbe ginrıivor 1 k d A di k v d kl torpido 13 deni:z.nltı gemisidir. a 8 ve .~rnavu u ta ugrn ı an 

Bu sualin cevah.nı İspanyanın ' * muvaffakiyetsizliklerin ehemmiyeti-
fevkalade kötü o\An iktısadi vaz.iye- ~ ni azaltmakta ve Mihver ortağının 
tinde aramak )[u:.mdır. lspanyamn stratejik vaziyetini endi•esini gidenneğe gayret et -

Bugün İspar.ytmın içinde bulun takdir eden lngiltre, bütün siyasi mektedir. 
d uğu fevitaliide ':ıerhad iktısadi va- kudretini seferber ederek İspanya- Bön!en Zeitung diyor ki: 
:ziyet, general Fri\nkonun takib et- nın kendi aleyhine cephe almasına cr.Az miktarda fırkalara karşı elde 
rnek istediği har:ci 5.İyıtııcte hiç te mani olmağa çalışvıalctadır. İngilte- edilen muvaffakiyetlerin bu müca -
uygun gdmeınektedir. renin elindeki en kudretli silah: lk- delede bir ~hemmiyeti olamaz. n Sim 

İspanya, 1936-1939 yıllannda tısadi silahtır. Bu silah ise, bugün diki mesele Ingilterenin zaranna o-

d b ı .. .,~'lyada en mu"•••ı'r olan bı'r •'nt- larak inki,af etmekte olan ham sürüp gi en ve ütün memleketi bir ., .._,. alL 1 
haraheye çeviren dahili harbin açtı- tir. Ingiltere, Frankonun bitaraf kt~l- kuvvetinin imhasıdır. ngiliz hülya-
ğı yaralan tedavi etmekten henüz masına kar~ılık, l!lpanyaya gıda larının ortadan kalkacağı an yak -
çok uza'ktlır Battanba,a harab o- maddesi venneğe, Ispanyanın iktı- laşmaktadrr. Almanvn ile !talya ara-

sında tam hir iş hirliiH yapılmasına 
lan sanayii bir tarara bırakalım. Fa- sadi bakımdan kalkınmae1na yar • m~ni olmak istiven Ingilizierin bu 
kat memleketin ba,lıc:a gıdasını tet- dım etme~e hazırdır. Franko ancak arzusu yerine gelmivec:~ktir. İtalyan 
kil eden ve normal zamanlarda bile hu yardmılar sayesinde memldcette mi1leti Alman mi!Jetinin ve Alman 
memleket ihtiyacına kafi gelmiyen ba1 gÖ!Iteren ho~udsuzluklan, müsellah ·kııvvt:tlerinin halyanın 
buğday mahsulü, henüz vatandno butrrabileceğini bildiği ıçın, §U yanında hulunduı!unu bilmektedir. 
harbinden önceki seviyenin % 50 si- veya bu istiknmette atacağı her a
ne bile varamamıotır. Memleketin dımı uzun uzun düoünmek merbu
teker istihsalatı, vatandn§ barbinden riyetindedir. 
önceki seviyenin ancak % 1 O na Ceneral Franko bu tereddüdün
gelebilmiştir. Diğer gıda maddeleri de, hiç §Üphe yok ki haklıdır. Çür.kü 
de aynen böyledi!'. Vaziyet normal İngilterenin aleyhine hnrhe girm~ 
olsaydı ve Ingiliz ablukası bulun- demek, iktısadi baknndım zaten 
masaydı, Ispanya haricden ithal e- herbad olan memleketin biraz daha 
deceği gıda maddelerile bu noksan- berhadlaşması, dolayıısile halkta'ki 
ları belki telafi edebilirdi. Fakat bu- hoşnudsuzluğun biraz daha artması 
günkü teraitte bunların hiç birisini dt-mektir. Bövle bir halin akibeti ise 
haricden tedarik etmek imkanı yok- kolay kolay kestirilemez. 
tur. Diğer taraftan l!!panyayı yedek- Hasan Ali Ediz 
lerine takarak harbe sürüklemek i.t- --------------
tiyen Almanya ve lııtlya da, bu ha-
kımdnn lspanynyıı en ufak bir yar
dımdn bulunarnıyacak bir va:ziyet
tedirler. Ispanyanın komşum olan 
Fransa is~ kendisi muhtaç bir vnz.i
yettedir. 

İspanya, halkın en elemanter gı
da maddesi olan ekmek ihtiyacını 

temin etmek için. bu yılın başlangıç-

,, GÖZ DOKTORU • 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hayda.rp~ NUmune h~-tnnesı 

göz müteha.ssısı 
İstanbul Belediye kar.ııs1. Sa:ıt 

(3) ten sonra. Tcl. 23212 

Batlık 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
Iç 
Son 

Tek Biltun santtmt -----
maktu 500 kurat 
aahile 400 » 
aahile 250 >> 

•ahile 200 
•ahile 100 
•ahile 60 
aah:le 50 

)) 

)) 

» 
)) 

Muayyen bir müddet zarfmda 
fazlo.ca miktarda ilAn yaptıra
caklar ayrıca tenzlllltlı tarife
mizden istifade edeceklerdir. 
Tam, yıırun ve çeyrek sayfa 
Uft.nlar Için nyn bir tarlfe der
P~ edllml§tlr. 

Son Postanın ticari llf1nlanna 
aid işler için ~u adrese miira .. 
caat edUınelidlr. 

1 g 

1 2000 

1 1000 

l 'liO 

• IQO 

1 ~ 

u 100 

• 10 

100 • 

Ticaret lisesi - I,ık lisesi saat 14. 
Muallim mektebi - San'at okulu 

saat 15.15. 
18/12/1940 Çarşamba günü 1uı 

mekt-eblerinin Eminönil Halkevi salo. 
nunda yapılacak voleybol maçlnrL 
Çamlıea lisesi - Kandilli liBe.si sa.. 

at 14. 
Erenköy llsesi - Şişli Terakki lise

si saat 14..30. 

,~ Elektrik Mühendisi 

-
c::ıı ------

Avrupada tabsll etmiş elektrık 
santral ve şebeke işlerinde çok 
tecrübeli Türk teknisyeru tecrü
besile mütenaslb vaZife anyor. 
(Elektrik) rumuzile istanbul 17G 

posta kutusuna yazılması 

Ura 

aMJO.-

uoo-
4000-

1000.-

etmek mecburiyetinde kalmlfh. 
lannda 850 bin ton buğday ithal ı: Doktor 1. Zati Ogel 
F:ranaaDUl maiiObiyetindea ve İtal- Belediye kaqıamdatl muayene-

bAncılık KoDektlf ŞlrkeU 
KaJıraınaıısacl llaa 

-ı • baDelln4e 61ledeo IODrlo butao-
AU~er.r" nın\'idıy·ye i;; "" •ma.)r Alri- -- .• ,.., ... ...,:: ........ uıe.~• 

.&üan ...... 



ı 

S Sayfa 

REKLAM modellerimiz 
ı ince cep saatini, veya 
ı mtıstntU erkek kol saatini, veya 
1 m Q.sta tU kadın kol saa tinl 
12 LiRA iLE ALABİLiRSİNİZ 

YİLSON saatleri 
makinelerı ottte maşalı ve 15 ta.ş üze.. 
rinde işler mükemmel blr saattir. 

Bu fırsattan memleketimizin her 
köşesinde bulunan muhterem müş -
terilerimiz dahi istlfa.deleri için 
istedikleri so.atin bedelini p~inen pos.. 
ta ile gönderdikleri takdirde posta be. 
dell bize aid olmak üzere derhal gön. 
derillr. Fırsatı kaçırmayın. DörUst 

~leyen, iyi ve uc:ız bir saate sahib olunuz. 

YiLSON Markasma dikkat: Az para De çok ' 
cörülür. Taşrada acente aranıyor. 

VİLSON saatlerL İstanbul Eminönü 18 No. 

İstanbul Belediyesi İlanları ı 
Ahvali hazıranın yem fiatlarile arabalıırın tamir masranarına vesair 

hususata yaptı~ı fiat in'lkfısını kar~üamak üzere yük arabaları için halen 
mer1 bulunan ücret tarifelerinde tesbit edilmi,2 fiatıara o/o 20 nisbetinde 
zam yapılmış oldu~ Ulin olunur. (119ı7> 

MUHTlRALI HARfTALI 

HAYAT TAKViMi 
ÇlKTI 

320 Sahlfe, en faydalı malQmat, baritalıu, mnkemmel bir 
nıuhtıra, Taklitlerini almamak Için HAYA1' takvimi adına 

dikkcıt etmelidir. Fiatı 30 clldllsi 40 kuruştur. 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
Usküdar adiiye binasının bodrum kat pencerelerine yapılacak demir 

parmaklıklar açık olarak eksiltmeye konulm~tur. 
ı - Keşif bedeli 1112 lira 32 kur~tur. 
2 - Mukavele projesi, keşif rılporu, eksatme ~artnamesi tatn günlerin. 

den maada hergün mesai saaUerinde C. M. U. 1i~i kaleminde görülebflinir. 
s - Muvnkkat teminat M liradır. 
• - Eksiitme 21/ı2/940 cumartesi günü saat onda Üsküdıırda P[lşaka

pıaında adiiye binasında C. M. U. muavinlıği makamında toplanacak ko
ıni.syonda yapılacaktır. 

5 - isteklilerın en az bir taahhütte ıooo liralık bu '-'e benzer b:r iş 
yaptıtma dair idarelerinden aldıAı vesikalara istinaden İstanbul Vilfıyeti
ne ınüracaatla eksiitme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehlıyet ve 940 
yılına ald Ticaret Odıuıı vesikıılarile gelmeleri ilfın olunur. all49h 

İstanbul Defterdarlığından :' 

Ba,, Dif, Rezle, Grip. Bomatizma 
Novralji, Kınıllık ve Btitftn AtnJarıauı Derbal Keter 

Icablada coact. 1 ta,e alııtl~llı. TAi>.LITLERINOEN SAKININlZ. 
Hf.R n:ıror. rL'tLU KUTl't,ı\RI fSRARLA ISTf.VI'IIIl 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir Uralıklar darp ve piyasaya 

kAfi miktarda. çıkarılm~ oldu~undan gümfiu yüz kuru,şlukların 31/İkinci. 
kAnun/ı94.1 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılm~tır. 
Gümüş yüz kuruşluklar 1/Şubo.t./ı941 tarihinden itibaren artık tedavül 

etmlyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cümhuriyet Merkez Bankası 
oubelerince kabul edilebUecektlr. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanıann bunlıın mal aandıkla.rUe 
CUmhuriyet Merkez Bankası tubelerine tebd.il ett.irmelerl UAn olunur. 

c70025• c10215• 

Maliye V ekaletinden : 
1 - ~ır sene müddet.lc hesab mütehassısları retakatinde staj yaptıktan 

sonra Ismnbul. Ankara, İzınir, Bursa, Adana, Mersin, Samsun gibi vild.. 
yet merkezlerine tay'ın edUrnek üzere müsabaka ile hesab mütehassıs 
muavini alınacaktır. 

2 - Mutehassu muavinlerinin aylık ücretieri 100-120 lira olup imtihanda 
muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde ücretleri ve -
rilecektır. 

3 - Müsabaka ımtihanına girebilmek için memurin kanununun beşinci 
maddesinde yazılı ~artıa.rdan maada Hukuk veya İktısad Fakültelerinden 
veya Siyruıal Bilgiler okulundan veyahud Ticaret mekteblnin yüksek k!S _ 
ınından veya bunlara muadil ecnebl mekteblerinden mezun bulunmak ve 
füli askerlik hizmetini bıtırmi~ olmak şarttır. 

4 - Müsabaka imtihanı 25.ı2.1940 tarihinde İstanbul defterdarl~ında 
müteşekkil imtchan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - İnltıhana girmek i.stiyenler yukanti şartlan haiz olduklarına dair 
olan vesıkalarını ve 4,5X6 eb'adında foto~raflarını ve eımdlye kadar bu
lundukları vıızi!elerle ayrıl~ sebeblerini gösterir kendi el yazılarile yazıl. 
mış tercümei hallerini raptetmek suretne bir •Jstlda ile İstanbul defter -
darlıftına 20.ı2.1940 günü mesai saatinin hitamına kadar müracaat etme
leri icab eder. 

6 - imtihan aşatıdaki menulardan yapılacaktır. 
ı - Hesııb: Ke.sriadi ve aşirt, ·faiz, tenas, !Bkonto, 

mUtenasib. 
2 - Hcndese: Satıh ve hacim mesııhalan. 
S - Vergi hakkında umum1 malümat. 
4 - Ticart usul defteri. (11787) 

Buh- c;} 50 z:ı.m 

eıra No. İsmi Mahallesi Boka~ı Kapı No. Matrahı Kazanç ran ve cezası Senesi 

-----
1 Hüseyin Şirin Hancı Yenicamı 
2 Koço Çavdar Lokantacı Müeyyetzade 
s Mustafa Asım Olelci Hacımimi 
4 Manol Kafa.cı ve Harici Komis. Müeyyetza.de 

Viladimir Kos. 
tantinidls 

r; Manol Kafas ve Harici Komis. 
Viladimir Ko.s
tantinidls 

6 Onnlk Karabet Karosnıancı Hacımimi 
oezaUyan. 

7 R~ar Rosetto İthalAt taeiri Yenicami 
1 Vasiliki Y:ara- Şapka ithalAt • 

minoa taeiri 
9 Zare Aslan İthalö.t taeiri 
ıo • • 
11 Edgard B:ı.tıstiç 
12 .. • 
18 • » • 
1<1 Hüseyin Gülhan Otelei 
15 • • :t 

16 Kobal o~ıu Yusuf • 

17 • 

18 , :t 

11 Koı;o Qavdnr Şekerel 

, 
• 
• 

, 
• 

Hacımimi 

Yenicami 
Müeyyetzade , 

• 

Perşembepazan. 87-89 
Necatibey 53 
Necatibey 181 
Demirba~ H. 3 2 

Demirba~ H. 

LülecUer 

Camlcedit 
Necatibey 

Kurşunlu H. 
Kurşunlu H. 
Serdartekrenı 

Ser<tar~ltrem 

Agopyan H. 
Necatibey 
Necatibey 
Necatibey 
Nceatıbey 

Necatibey 

Necatibe;y 

Lüleciler 

3/2 

21 

8 
11 

17 
l'J 
66 
66 

lll 
172 
172 
163 
163 

163 

sı 

21 

30000 
60.00 

408.00 
Muhtelıf 

• 

25.00 

Muhtelif 
;t 

Muhtelif 

• 
• 
• , 

600.00 
:Muhtelif 

432 35 

36.00 
7.20 

48.96 
208.88 

268 88 

3.00 

117.46 
59.69 

172.43 
85.2!1 

108.93 
18.55 

72.00 
77.77 
51.88 

7.20 
1.44 
9.79 

63.78 

63 78 

00.60 

23.'9 
11.94 

3448 
ı7.05 
21.79 
3.7ı 

ıuo 

ı5.55 

10.38 

79.20 

58.75 

3.60 

457.52 
44..52 

144.00 
86.40 

62.26 

940 
939 
937 
940 

939 

938 

938 
838 

939 
939 
940 
939 
940 
939 
939 
937 

- Tetkıki İtiraz Komisyonunun 3/ 
9/938 tarihli ve 8694 sayılı tararı 
ile 29/9/938 tarıhli ve ı6093 sayılı 
Şubenin temyiz lfiyihası. 

- 937 takvim yılı muamelA.tınl 
muhtevi tıcart defter n evrakı 
mü.sbıtelerinizin 2305 sa~ı ka
nunun 4ı inci maddesi muciblnce 
ıs gün zarfında ibrazı. 

- 114 lira. safi kazancın 938 takvim 
yılı zııranna ithall sebebinin 2395 
sayılı kanunun 4ı iııci maddesi 
mucibince. (15) gün içinde bildi
rilmesi. 

4U6 6.22 1.24 7.46 939 20 Onnik Karnbet Karosmancı Hacımimi 
Cezairiyan 

Yukarıda isim ve adresleri yazılı Galata maliye vubesi mUkel!efler!nden halen bulundukları ikametgAh ve 
t.tcaretgAh adresleri meçhul bulundulu gerek mahallen gerek zabıta mari!etüe yapılan tahkikat neticesinde 
anla.oılan mezkfır yıllar vergaeri ile 2395 sayılı kanunun 41 ve 42 ci maddeleri mucJbince ve istenilen malfı-
mat 8692 numaralı kanun :.'llt:ciblnee nAncn tebliı olunur. (11686) 

Istanbul Defterdarliğından: 

15emti Mahallest So katı Numaruı Miktarı Nev'i 

Muhammen Teminat 
bedeli 
Lira Lira 

Galata Emekyemez Emekyemez 21 Hane 2667 200 
O'atüdar Valdeb$ Toptqı 172-274. Hane maadükkln 4/6 hissesi 1040 78 
.. tırköy Bakırköy • Karamehmet 29 61 M2 Ama 50 4 
J'aUh Merkezefendi Bcylerbeyi 13 11000 M2 Tarla. 200 16 
allrnekapı A vcıbey Türbe J60 M2 Arsa ı 72 ıs 

c O.tUdar SelD.minli Çıkmaz O.ekhan ll Arsa 150 12 
Yukanda yazılı gayri menkuller ı9.ı2.940 Per§embe aünü saat 14 de M!lll EmlAk Müdürlütfinde toplana. 

cak olan komisyonda açık artırma ne satllacaktır. Sa~ bedeli defaten ve peşin olup nakten veya ikinci ter
Ub mübadil tasfiye vesikasU'3 de ôdenebilir. Fazla izahat tatn gfinlerinden maacıa her gün Milli EmlAk MOdUr-
ltllil 4 üncü kaleminden aımabU!r. Uı·U7> 

Birincilriaua 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirasi 
Şubt. ve aJans adedi: %65 

Zi.ral ve tıcari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 
liRA iKRAMiVE VERiYOR 

Zirnt Bankasında tumbaralı Te thbarsız tasarruf lıe3ablarındt 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşd& .. 
daki plfrna göre ikramiye d~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 

" 
500 , 

" 
2,000 n 

4 
" 

250 
" 

1,000 
" 40 

" 
100 " 4,000 

" 100 
" 

50 " 
5,000 

" 120 n 40 " 4,800 
" 160 " 

20 .. 3,200 .. 
Dikkat: Hesabıanndaki paralar bir sene Içinde 50 liradan a~IS 

düşmi)'enlere lkramiye çıktıtı takdirde cı;, 20 !azlasUe verUccektir. 
Kur'alar senede 4 defa. ı Eylül, ı BlrincikAnun, ı Mart ve ı Haa .. 

ran tarihlerinde çekilecektlr. 

YILBAŞI ÇEKiliŞi 


