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Arnavud 
kral1n1n 

kehaneti 
yapbğımız eski 

ldaN itleri telefoaa 1 20203 

Saatierin bir saat 
geri ahnmas1 

mevzuubahs değil 
bir mülakabn 

'-tşredilmemit kısmı 

İaşe teşkilatının eşya 
stokları vücude getirmesi 

tasavvur ediliyor Evvelce verilmiş olan kararın devamı iktisadi 
b«;lkımdan faydalı sayılıyor 

kral Zogo, /talyan -
f Una n harbini tahmin 
etmiş ve !ta/yanın 
nıagtub olacatını 

söylemişti 

Eşya stoklarının muhafazası 
iÇin hükUmet mahfuz 
depolar icar edecek 

6 vHayette 
örfl idare Uç ay 

daha devam edecek 

r 

Ankara, 18 (Husus!> - HüldUnetin turacatı ia~t 

tqkilltının yapmala tqebbüs edecel1 her tllrlil 
eua stokunun muhafua edileeeli mahaller hattın.. 

Yeni maddeye göN halk ve maıı müdafaa ihtiy~ 
cmdan madud olan her türlü eşyanın korunınası 

i~n iktJza eden mahtus mahaller ve depolar icar ve-

Ankara, 19 (Husuai) - Sa
atlerin bir saat geri alınmuı 
için bir karar verilmit değil • 
dir. Verilmit bulunan karar 
dün idari zaruret neticeai idi. 

da, tedlir olmak üzere, mUl1 korunma kanunu tadi
lltma dair olan kanun projesinde mevcud sallibiyat 
tevaı edllmiftir. 

ya itıal için hükfunetçe tahliye eturUdıkleri takdir
de fagillerın bundan mütevellid masraflan hükO -
ruetçe tediye olunacaktır. 

ı Buıün devamı iktısadi bakı • 
ı 

mından faydalı aayılmaktadır. 

.. 
1 ÇÖRÇ.Il HARB 

V AZiVETiNi 
iZAH ETTi 

Muayyen vilayetlerde örfi 
idarenin üç ay daha devam 
karannı hükUmet bir tezkere 
ile Mecliie bildirecektir . 

{}rfi idare koonııtanı tıaH ile 
bir arada 

lo1o nıuharririmizle beraber 
ı\l'ııavudluk rin~ üzerindeki 

- Yunan maçı bir na.kavuta 
Ritrnek üzere... Yeni ha ~ 
ve harbe aid bazı manalı re-

Hafta ve bayram tatilleri 
hakkında hOkfımete 

hana, bir gece yarıaı, yeni do-

salahiyel verili.v~r tavnısunu bağrına baaıp mem
. terketrnek mecburiyet~ndo 
Amavudluğun bedbalıt kralı 
n bazı 1özlerini haurlattı. 

kafalan içinde bir 
sene ev.vdinc ıı.. .. ..ı... "---· 
bir seyahat yapmnk znhme -

Almanya 
hazırl~nıvnY 

•1941 da büyük 
hafta •e bayranı tatilleri üze·ı dair olan • pro_.ıere 

~ete, 1.. ··rd"ğü takdirde ta- eııcümende bır .alihiyet 
nnde uzwn go u • ·ıı· i) 4 edilm" tir aarnıfta bulun.ıWileceiine daır mı 1 ave 1 If • 

~atlanırlana hatırlıyacak.lardır 
~rlllın lstanbulu terkettiği gün. 

e Perapalatta uzun bir mü
Yapmak fırsatını kazanmı'. ":e 
Yarım taEsilatile gazetemı:ı:ın 

geçirmi,tim. Bu. kralı~ 
terkettiği gündenben 

,, ... c:,~r ... r•ıv,. verdiği ilk ve bugüne 
hiç gazeteci ile konuıt ~ 
için de son mülak.a!tı· Bu 

Şma için, yarım taf,.~tlı, d~
l:.vet, bir buçuk saat suten mu

o zaman ancak 15 da -
inhisar df'n bit kısmını Yll;~

fllec:buriyetinde kalmıttım. Çun 
'hval ve tetait, türlü bakım -

7.ogo ile vukubulan~ miil~ -
tamamını yazmaga mu~: 

Fakat bugün o e•. 1 

'Ve terait değişmtşür. Tahm~n 
birçok hadiseler patlak verıp 
f"r seyirlerini takibe batla

~ böylece mevcud mahzur da or
\ıı kalkmı!Jtlf, Bu noktayı k~Y : 

en kralın mülakalımızda ılerı 
birçok tahmin ve mütalea

tahakkuk ettiğ\ni görmekten 
llid hayretimi saklıyamıya 

. (Dennn 'J noı ıı:ıyfada) 
'--~----------------
Yunanhlar dün 
Yeniden birçok 
esirler ald1lar 
Arnavudlukta bir 

Halyaniardan alman canaimden bir kısım 

BARDİYA \ 
ÇEMBER 
İÇİNDE 

iki f1rka muhasara 
aıt1na a!1nd1 

Şimdiye kadar alınan 
31.546 esirden m-ıada 

binlerce esir alındı 

/talyan ordusunun 
vazigeti ümidsiz 

Kahire 19 (A.A) -- lngiliz u -
mumi karargahının tebliği: 

Mısır: Bareliyada düşmanın a. -
detçe faik ~uvvetletini muva.ffakı -
yetle yerinde tutmuş ol~n. kıt alan -
mızın ileri unsurları, gıttıkçe tak -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Askeri vaziyat 
Ingilterenin 

askeri durumunu 
aydınlatan üç~ hadise 

Yazan: H. Emir Erkilet 
• 
1 ngiltererıin .~s~~!!. durumu, 

Fran5anın çoktugu, 6 ay ev-
veline nisbette bugün pek iyilet
roiştir. O zaman Büyük .B~i:an
ya, Almanlar tarafından Istila o
lunmalc tehlikeline maruzdu. 
Fransız donanmasının lngiltere 
ittifakından çekilmesile, .A~dC: 
nizdeki aerbesti '\'e halnınıyeti 
de zayıflamıştı. Almanya Nor -
nçte, Holandada, B~lçikada v.e 
Fransa şimal aahillennd~ tesıs 
ett\iği hava üııl~rile İngıltereye 
şarktan ve cenubdan çok yak -
la~mış olduğu için, onun sayıca 
çok ü~tün olan uçak kuvvetle
rinin Büyük Britanya adası ü-

<Denmı 1 nci :ıayfada) 

orduya sah.ib 
olmam•z laz am, 

Çörçil diyor ki: «Bu ordu . 
nıs bu adayı müdalaa etmıye
cek ltıkat batka tahttelerde c1: htır'eketlere ııeçecektir>> 

Londra ı~ (A.A.) - Reuter blldiri.
)'Or: 

Ava m Kanlarasmda askerl varJyet 
halı:nnda beyanatta bulunan batve -
kil Çörçil, aöuerine Amerikadaki İngil
tere bfıyük el~'ll lord Lothlan bakkın
da eütün takdir hlalerini parlak bir 
aurette it;bar etmekle başlanUJtır. 

çörçll, bundan aonra har b vaziye -
tıne geçerek dem~ir tl: 
Şimdiki halde Bardiy& ııehrine ve 

alelerine gittikçe artan büyük kuv -
veUerle taarruz edlyoruoz;. Batı çölUn
deki vaziyet herhangi bir aarih beya.. 
natta bulunmam& milsaid dejtilse de 
vaıiyetin l~himize olarak tnk!4af etti
lini söyliyecek kadar ileri gideblllrlm. 

Tarihe geçecek olan biı mühim mu
harebe geniŞ bir çöl sahasında süratle 
hareket eden motörlü kuvvetlerimizin 
eseri olo.rak düşman kütlelerinin ve 
düşman mfuıtahkem mevkilerinin i
çinde ve ~ında öyle inkişafiar gös -

(Devamı 1 nri s:Lyfııda) 

isveçte müthiş 
bir infilak 

~lSıtn İtalyan askeri V k"l" b n 
açlıkt~ölüyor Mnnakalat e ı ı nu n Sto"-olm 19 (A.A.) - Stefani 

~tlna 1g (A.A.) _Yunan bll4kU - s·ı• • 8 d• yor ajanundan: • 

Bir şehrin bütün 
camlan kırıldı 

b tı<tanııtınm dlln ak~amkl neşre~ ı ıvrıy e u ı ı Merkez! tsveçte Karlskoga tehn 
., SQ civannda Bofott mevkiindeld infi-
"- numaralı tebli~i: f b 'k 1 d -t 

\(llhenin muhtelif noktalarmda mu Jak maddeleri a n a arın a mu -
~ta.\iyeUi mevzil hareketler olm u§- • ll d h iş bir yangın zuhur etmi~tir. . 
l.- · Ar.aıarında birkaç sübay olmak Cevdet Kerı"m lncedayı, dün D.enızyo arın. a, Şehir zelzeleye tutulmut ıibı aar-
~te es1 al İ H } •ılmı•, iki saat ttrka arkaya yekdi-

bugün yeniden birçok r - Denı·z Tı·caret mektebı.nde, stınyede, a ıçte .. d . f'l"kl 'd -;..·· llli}llk mlktn.rdn mnlzeme de ğerini takib e en tn ı a arın ~~ ~ 
,"4,~>. k k b 1 d detı'nden bUtUn camlar kınlmıttır. 'i .. , edllıni~tır. ve 9 uncu işletmede tet i atta U un U 30 kadar yanlı vardır. Kayıplar-
~ ... açltktan "Vf! yoraunlul.-taıı dan birçoğunun ölmüt olmasından 
~. ölüyorlar 'li C d t K 'm yan yolcu nakliyatı itleri hakkında lco~ulmaktadır. 

1. tina, ı9 (A.A.) _ Yun:ın t<ıpc;usu Münakalat Vekı ev ~-"kle~ . ab eden talimatı vermi,, idarenin .:~------------
'lfll. l h · · d ki tet~ı enne ıc 1 ._1 ~~"udlukta Chimara limanile To - ncedayı, 2e rım!z e Tophanedeki mi!enese erıru ıez ~ ~....--~~ 
~~ltn•ı ve bu mevkiin 1arlnndaki devam ctmekteclır. d . • ti 
~~~1Att;,~·.y1 bombardımana. devam e~ - ... v ... ye •• k .. il. dün Deni:ı;yollard i areaınl y~ Deniz ticaret meldebi.nde 

~14" _ öğleye k~d~r lb~ahi:ı!~u _ Cevdet Kerim lncedayı. öğle ü~e-
hecıen atınan son haberler Yu- umum müdür mUnakalatı ri Wilksek Deniz tiea~et mektebıne 
bt•ala.nıım yeni hücumlardan ~~br. V e _ ıitmii. mektebin ted;:_aat p~o~am-

.. een • --..., • brt 6,.,~~-Pr-': • li · ır ... ,. 
crn u.. kanın v· L • lTlı~ Ve • ansa- tarda .... A_ ÇOA esir Ve f'llllt'ke _ ıcoy Ye ıurnl\li U<&.Cb 

elen haberler 
ad 

-1 

Bugon 

Celebler et tiatlanm 
yükseltmemeQe söz verdiler 
Dün, V alinin ri yasetinde topl~nan Fiat 
M.. akabe komisyonunda et fıatlannın 

.~kr eıı· ca sebebleri tetkik edildi. Fiatları 
yu 5 "'~ .. d·ı kl artbranlar sürgun e ı ece er 

F • t ürakabe komisyonunun dünkü toplantısı 
ıa m • 1 JA 

. .. '- · onu dün neye nisbetle dana az o ması uan 
F1at murakabe .. omısy , fi 1 v· • •• kü eçen Htteler k•-

1' ve belediye reisi doktor LCıt ge eceııru, çunl K 'h dildiliDi 
~rldarm riyasetinde toplanmıt.~r. ~ab~ık .. ha!."~n ann ı raç e 
K . son ~ıünler zarfında yuk- ılen surmuotur. 
lısy;nfiatları etrafında belediye Celebler tereffüün yava1 ya-.ar 
~ ende "'d"rlüg"ünden ~ıelen rapor azalmakta olduğunu, ı;cec;;en hafta -
ı~tıaa mu u • t d fi 1 d o/ 5 5 bir fark var· 
- rine toplanhya eeleblen ve e lar a at&'!' a ... cıt_ 30 d" ü 
u.~e l d ciavet etmit bulunu- ken bugün bunlar -,v a Ufl -
tuccar anru a v- .. ve kurban bayramına kadat 
Yordu gunu ~· · 5 1 

T ' 1 t da hayvan botaaaın<ian c:alci nonnal fiata ineceıını 1 Y • -op an ı . • ~!,_ 
bu •enelü ye geçen aenelu et •ht mıgleran. 
fj tl ı mukayeae eden cetveller Komisyon, et fıatlanna her haa-
:ti:i:rek tetkik edilmitrir:. Kom~~ Ki tekilde zam >:apıld~ğı takdirde 

1 fiatiann ne suretle yuk•eldıgı müsebbiblerine tııddetlı cezalar v• 
yon b bleri hakk1nda eelebletden rlleceiini ve bunların aür&Ün edile-
ve ee e b'l -t' · t' A izahat istemittir. • ceklerinf celeblere ı oınru' ır. Y-

Celebler hayvan ptıt mahalle~n- nca fiatlar vültselmekte devam et
de kesilecek hayvan fiatlannm yük- tiği takdirde komisy.on et !atı,la -
seldiğini ve bir k~sım halkın ka"': rmd'a azamt fiat tayın ederek buo
ma yapmak auretıle bat hayvan • t n mürakabe altına alacaktır. Ce
ınadığını ve bundan ba,ka 0

1 
t ·~ a~- ı:bler ve et tüccarlan fiatiann yak-

pa fiatlannın da son hafta aT ""ıen- lmlyeceii hakkında komisyona te-
k tel'li i beyan etmll er- se K . ainde yU. se t n h r 1 • erl.sin- minatta bnlunmutlatdır. omıayoa 

dir. Komısyon aon ata ar ı~ ca hayvan yetittiTen mıntaluıla-
de et fiatlannın aenen~ ~: aynda kuablık fiatlan.a 
mt fiatını avre1'~ ra 

..DIIIJ!!I'I ... 

a 
t 



2 s~yfa 
e 

IF H~.~ün 
Türk grameri 

l Münasebetile 
Yaz.ı.n: :Muhittin Birretl 

.m- aa rif V ~k.alcti tarafından 

.&Y.A tertib ettirilıp hem rnek -
teblerde bir c«".crübe, hem de umu
ıni bir aukd mevzu•ı olaralt neore
d ilen Türk. ıramerioden evvelce 
b~setmi~tim. Sonradan Veltiiletten 
aldığım bir t~zkerede, eser hakkın
da benim de mütalt!'1larımın bildiril
ınesi arzusu izhar edildi. Bilnıiyo -
rum, bu husuııtııki fikirlerimi uzu~ 
bir rapor halinde yazmıya vakıt 
bulabilecek miyim) Fakat, yaptı -
ğım tetkikler üzeri:ıe bu makaleyi 
ya7.mıya karar verd:m. 

Eaer ( 1) hakkındaki fikirlerimi 
böyle bir makale il:: yazttıaktan bir 
makaadım da. e,erin ıayretli mü -
ellifirıe, Türk dilin~ hrşı ifa ettiği 
hizmetten dolayı eski bir dil hoca
Imm tebriklerini be ·an evlem~ktir. 

,-Çünkü, etıer. ilk bakıışra görülebilı;
' ceğind~n çok kıymetli ve e! aslı bır 

tetelhbiiün mnh .. ulüdür. Bu tarzda 
orijinnl bir mah5Ul verme bakımın
dan son zaınımlarda ncıl:lı bir kı -
aırlrk gösteren ilim v- fikir haya
tımızın hfıdis,.vi sad,.ce görüp geç
ınesi bir hnksu.lık olurdu. 

* Eserin müteh'l!l!IIJ!I bir dilci elin -
<!en çıktığını s.ı:ö teren ilk nlamt't. 
bizzat eserde ku1lııınılnıtş olan dil
dir. Türkçeyi tarihi geli!o.inden a:
~ırmaksız:ın ve arnyn eri•biicii~ ke
limeler veya gen.-: bu tarz~a «"kle -
meler knrııtırma!csı:nn dünkü türk
çeyi bozmıyarok, fnko.t vannki türk
çenin dnha temiz bir Türk dili ol
ma.ı endiıı~ini de hiç bir :Z.Rnıan 
batırdan çıka:-mıyarnk yaz.ılan bu 
dıl, temiz bir tiirk~o: için güzel bir 
örnek olarak gösterilmeğe la)•ıktır. 
Türkün, asırlar ınırası olan Türk di
lini. müsrif bir mirasyedi gıbi geliJi 
eüzel tahrib eden bir münev -
ver ne5li için eğer gi.nün birinde bir 
hidayet muknc!der5e, bunda, do~tor 
T oh sin Ban~uoğlur:ıın mektcblere 
5okulmıya ba,lı) an bu temiz tür~
çesinin çok büyiık hissesi ola<'aktır. 

Mücllifi tanımakla ro~enef de -
i ilim; ancak, ortaya attığı m ah -
sulden eunu nnlı)·oruın ki, türkçe ü
zerinde bir dilci olaralt çok çalış
mış ve çalışırken de, genç ohna.ı.ı-
ııa ~ ra~me!l ___ ~kJ!. ... !~ 1,!~.~~!''!?!~ 
c;ok galibdir. 

Onun bu orijinalliğini şu noktada 
toplamak mümkündür: Türk grame 
rini anlarken, müellif. kendi ini A
rab gramerinden tecriti etıneğe ç.ı
lı§mı~ ve mu .. · .-Hak ol mu o. Fakat, 
bunu yaparken de. zamanede te
zahürleri Çl)k görülen bir modaya 
uyarak, Türk dilinin henüz zayıf 
fidanına bir Avrupa dili gramerini 
aeılnmaktan içtinab etmiştir. Müe)
lif. Fransız sıramerciierinin umumi 
dil görüşlerinin tesiri altında kal • 
maktan kurtulmuş olmamakla be
raber, lıu tesiT, umumiyetle gramer 
tekniğine aid bir anlamn 1arzından 
ileri gitmemi , tü•kçeyi «franı~ızea -
lııştırabileceb bir mııhiyet alma -
:mıştır. 

Bence, e~erin en orijinal tarafı 
l>uradadır. Eğer bazı ıııtılahlar ve 
Fransız iiiiminin rrüc,.rred mdhcm
Jara verdi~i kıyınet ihahnın bu e
serde de kendisini cösteren rnisaOe
ri bir tarafa bırakılacak olutSa, di
yebilirim ki, miiellif, gr.ımercilik aa-
lıasıncfa gıırb aleminin bugünkü 
anlayı;ılarını, mııntazam bir usul iç;n 
de türkçe üzerinde tatbikn çaluımıt 
ve türkcenin tariM varlığı içinde 
yaşıyan Türk r:rnmcrini meydanl\ çı
ltarmı~tır. Eserin dikkatle okudııinını 
tıayfalan anı"nd:t bu mÜ"~ah~deyi 
yaparken içimde ı:oktanberi ilk de
fa olarak bir hu duydum: Bir 
Türk münevvni, hir garb ilm.ini, 
bir Türk kafa:u içinde bütiin en • 
eurlan Türk olan bi- hamur hl'llinde 
Türkleştirmiş ""' bi• Türk es~"ri ,·ü
cude getirmicıtir. 

Halbuki, Türk grameri yapılır • 
ken, fransızcaya l~:nzemek icin melt 
tebi okul, ftt:!rihi, yi «tari~elı, va • 
pan ruhun bu 111\hıtda da kendi!ini 
göııtermesind~ çok lcorkardJm. 

SON POSTA 

= = Ihmal kadar acele de zarar verir.== 

Birincik!nun 2il~ ---:: 
Sözün kısası 

--···...,__ 
Maarif ve Bobstiller 

1. FM Eknm Ta1• 
"" 19' ..... izamıcedld. Kaptnnp~a ~eri-

~-. laklarını.. Me~rutıjet. be 
11 

, 

ne beyaz kuşalt sa ro. n, b:ışlnrına "el)
pur dumanı sıfır kahb fes giyen b uti
ti külbanbeylerini kaldırdı. cürtı 11ı;ıl' 
yet rejimi, medeniyete meydan ° afJ 
yn n bilcümle ya d igfuoları birer~ w~ed· 
sindördikten sonra, şimdı de mute _.ı. 

. · sıl!"" 
di manzara.'lile genC}l~in, sln.si eıi' 
bünyesine suika.sd eden Bobstil c 
yanile mücadeleye gı:riŞiyor. ı"' 

Kudretsiz ellerinde ve beytnsil nıtı
falarında başka hiçbir vo.s:ta t:ıul~~
dıklarından dolayı, tcferriıd için bi! , 
tereddi görünmeyi iltaam eden es11 
kaç zavallı, az kaldı butun bir 

11 

kendilerane benzetecelderdi. sırı-
ZOrla kanbur~t.ırdıklan rıska sO' 

ıarmda, bir bostan korkulu~un~ance" 

~{J.~~J.t.J.'J.LL]~~~!!:.---------------·~~~~~~~~~;;. _______ _i;;;;';:;;;2.~;:~;;::;~.;;;;J yulmuş hıs.sini veren hanı.al liiJ' ~~~ ' ket, baldırlannın yarı.smdan "lt • 
lük! k t ı ştu inmiyen ütüsüz bir panta:on,~ a!O. ııtt 

Gazetelerde :yekd:~eri altına. tonmu§ iki fıkra çıktı: enel atlamak Lstemi,tı, denize d~üştü, güçf d e , ur ı~n~~: · larmda sal:ı.purya mınyaturu -tıl 
Birincisinde: Ç<ııtumuron başlıca ku.suru bu iki nokta etra ın a ~P • . t t ı t k bl ku- yu~~~-""~J 

Bazan 
ihmal ederiz ,apılacak ~lerim~ arasında bırını vera bi~kaçını çi t pos a • me ru rer ,. ıept 

B&r adamın aylardanberi takib etmekte oldu~u piyango biletini son ke- • J lt'Jdo 'hmal edllmış olan andıran pe:rijan saçlar yaıt ve ~~~ 
~fdede almayı ihmal etti~ı. fakat sonra o almadı~ı bilete mühim bir samanında yapmayı savsaklnrız, sonra da bu .şe ı - ı - - · içinde, kazara palto giyerlerse 0 1}11 
ikramiyenin çıkt:{;ını sördüğünü, büyiık bir tee.oısüre düştüRünü aniatı • '-'in bize mühim bir !ırSat lı:.açırtını.ş olduğunu görerek teessure du~erız. da cebleri yu1.1k, ynka.sı kallttk·" 

Bazan da teenniyi icab eden bir nokta üzerinde billLkls accı_eye sapa~ız, 
yordu. wanıu bl tarar veririz, sonra o yanh' kararın yiikü altında ezıllr, gıdera. bedbahtiar, bu ltıya:teUe: ~ 

İkinci.!inde: <~ "" 1 ld"/lo nutmamalıyız - Tjirk gençli~ı .. Müteiekkir gtr '1 
Bir _ka_za--haber--i-ve.riliyor~~--~~ adam vapur iSkeleye yanaşırken bir a_n ___ ~, .. ~~-T~~:..:~:~:.e· ~.~t~~~~ .. :-:?.?~ .. ?. .. e .......... J ......... ~!·r=~1~~~ haykırmalta tadıı ..ı-

• Onlar, ufak bir zümre halillde ıı tJ-
Iktısa,di dıkça, mizah ve karıkatür me";e~e'-

-- büyük ve orta büyükliikt.~ tahkimat maktan öteye geçmcdller. cld.e ıııı 6• ı tetkikler :f' TO!n&a, g•.çen Büyük Harb- d gruplarından mürekkebdi. Tabya- te, nazar boneuğu gibi, vo.rsın. J)lıi. 
de, gallb geleb;lmek için Fransa n e e n larda asker mühimmat ve levaıınıın bulunsun!.» dlyorduk. L!Utln, ~ıtletl 

Ru1 ittifakına ve büyük Rus ordu- tam bir e~niyetle muhıtfazası için yetlerinin ve bir mümtaziyet a ııdJ' 
l,_ 
ingiltere ve iptidal 
madde mese:esi 

auna iatinad ettikten ba.tka, kendi- derin mahfuz mahaller vardı. Pek saydıkları kıyatetlerinin propııP fll' 
sinin yüz kü~ur t:imenile 85 İngiliz bu kadar çok miktarda m akineli tUfek. ~uv- sına gir~tiler. Sınırta mez\~~lı • 
ve 42 Amerikan tümeninin Fransa- vetli demirli beton yuvalar ıçınde sivrilemiyen mekteb çocu~u. f4ı 6~ li' da, 58 İtalyan tümeninin de Tırol araziye iyi uydurulup d~ğıtılmı~t~. st.aıiğe vurdu; ve altranı arasıtl stf• 
ve V enedik bölgelennde harbetme- Bunlardan bat~a tank mudafaa sı- suretle n azarı dik ka U ce!be~e~ ~6-

V u Ar Ed' leri ]btm Sfelmi&ti. Gerçi o zcıman çabuk lahlan, bomba topları ve muhtelif da.sına düştü. Babasının ccketııı•; tJ' 
l aza n : n asa n l lZ Almanya doğUda Rusyaya. batıda çapta toplar kısmen mugalli\Cdan çük kard~inin pnntalonuııu. a~cııı• 

G eçen Dünya Harbındt> ol- İngiltere. Fransa ve Amerikaya, ec- ve kısmen zırhlı kulelerden ate~ e- şının pabuçlarını sırtına ve ıı .. fillıe' 
du&u gibi bu harbde de ln- nubda da !talya va karşı yalnız de- ma g ... l UA b o 1 d u ". diyorlardı. Bütün tabvalar hüy~k geçirip, saçlarını da bolca pıırü, !/)' 

ı-iltere için hnyati ehemıniyeti haiz ğildi; yanında Avusturya - Ma<'aris- ~ miktarlarda erzalc. ve cephane ıle dikten .sonra parmaklarile ıtall 
olan nokta denizierin acrbestisidir. tan imparatorluğu da vardı. Fakat donatılmışlardı. Aydınlatma. ısıt- ka~ f 1 dı 
Bu ..__fiyet l~ ... ı'lterenı'n co~afi hu- Almanya bu imparatorluğu esas iti- ma, zırhlı kulelerin, toplann. havl\ a ır a . :ı k ailt~ 

---... ..... ~· b ·ı R ı L h' - 9 - hfu Temiz. dürüst., nezih T~r cl>". ausiyetinden ileri gebnektedir. Jn- an e us ara .. areı rmareye nıec- temizleme aletlerinin ve ma z xar~ ~ 
il ı bur Oıdu'-t•n bacoka ona talya ve •••••••••••••• YAZAN ·. ••••••••••••• mahallerde'-ı' d•r demı'ryolları tren- bu yola sapan eviAdlarının •• ııır 

giltere dört bir yanı deni er e çev- .ıt " • ıı;. n l 1 da üzerine yattı~ı yunıUfi' .. ı:.f' 
rili bir adadır. Gerek. bu adada o- Sırhistan ccpllelf!ıinde bile yardım Emelıli General lerinin hareketi için azım o an 1"- • ııı.nı 

etmek vazivctinde kalmıııtı. Siındiki lektrik cereyanı binat tabvalarda civciv rerine taz palazı çıkt aııd11 1 

turmak ta olan 4; milyona ynlc.ın in- h b l I Al . . . . _e:v. <1.. ~ YlV h 1 dT d reUe gören kuluçkn t.avu~a 6 
sanın cıdaııı, getek•e. buradaki mu- ar e ta ya manya ıçın ne ıse r;. "7 ~tE- müstnkil olarak isti !ll e \ ıyor u. , 
azzam aanayiin i,liyebilme!!i, deniz geçen Büyük Har bd e Avustu'rya 'he- Ba~ muhar~be hattının g,..riJ,.r!.n- ler. pet$l 

d men hMnen o idi. oSon Poııtaımın Askeri :muharriri de demirli bt"tonla ve zırhla mus- - Acab, çocuk hasta mı? 
•"'rı yollardan .. eJeeek, gı a ve ip- Üst~lı''- ·"lmanyanın bu hatbdekı' •• 1 . h b 1··,.. 'h . e mi dokundu?· "' .,.. " 1 - ,. ··"'- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... • tahkem gör:et!,.nıe ver erı. mu a ,._ zor U6u Zı nın tJII .,-
tidai maddel~re bağlıdır. ngiltere, nüfusu hem 1 Q 14 e nazaran artıktır, maya başladı. re hatlan ve h ir ik ı sım da topçu Diyerek, geceleyin, onun ynt ~(til 
l..,.U.,.. a•~a marlrt..,ll"rini. ııapaviine • 1:' ----·- _.,..::,n• rJ"'- ..1,\0uo.ı.• • ...n:ıii.. un • ~ıuonnruıh ııo:nl,.A ltnltılC cl• 
be devam ed,.bilir. Bu maddı-lerin men bu hamde: F~M~a. h,.m .. Rus, Onun toplu şekli ve knra hududla- l~nmuştu. Müstı.ıhkf"m c,.pl, ... nin ~~- biçare ana, her ümidini b=ı~ııı.dıl1 
ııerbestçe ~eleb:Jmesi ise, kuvvetli ltalyan ve Amerikan ordulannın rının müdafaayı ltolnvlaştıran dağ- hımmat noksanını tamnmla'Tlak ıçın lunun· 
bir deniz filosuna ihtiva~ hi!lsettirir. vardınılanndan mahrum kalmı• 1arla ve geniş nehirlerle kaplı olması de derin ve mahfuz ceph•me depo-ı 0' . dm a·nde:ı.~ 
J~ h · · d" ._. t ·ı h f ·ı · F '' F ı d R d · • h'-' - mnı pa ehuml kab ı ~v ~ e unun ıçın ır &1 ngı tere U7.lın em ngı terenın ranmya gönd,.r- ransaya tabii bir emniyet verir. an var ı. u aımı ta ı>ımat cep- 'b Hi.fi 

1 
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yıllardanberi dünyanın en kuvvetli diği sefer] orrlu pk zaYlf bir ölçüde Atlas Okyanuııun:ı mütcveccih uzun hesini dainıi surette tutmak idn de caı . . ~r sayık adıtını i~ıtt 
bir filO!Vna Mhibdir. hıtulmu~ ve hı-.m de. fdftJcetin a~l sahilleri onun deniza11ırı irtibatını kale birlikl.-ri teııkil olunmu•tu. Söv- şet ıçerısınde kaldı. JJl ed&' 

İngilterenin deniz ll$1n memle- S"hl"bi, Fransanın kel"cliııi rJe, bü&ün korurlar. Akd~niz kıyıları da ana ],. ki. b•Jnlardan ht>r mü~tııhkem Yo~ .. ~ayırl Bu, böyle ccVS ııd~~ 
ltetlcre ne elereec bağlı oldui:unu im\Anlardan iııtifar!e volile hıuhe vatanı şimali Afrika imparatorluğu- gruptıt birf"r kal,. liva!lı veyahud bi- mczdı. Cumhuriyet, mcmlckete tl~ 
anlıyahilmelc: için r..ı kadarmı ~öv- tamam 1urette hn:rlTlanaml\mı h. na bağlar. Bu imparatorluk Fransa rer kale tümeni vardı. yetişt-'rmek gibi ulvi bir makSBdlDeslı· ~ 
lemek kafidir: fns.rilterey,. bir .. blu- Filvaki Fransa s.reçe:ı Büyük H:p·bde için yalnız yiyerek ve iptidai man- İşte bu smetle in"n ve işgal edi!- ca emek sartettiği bütün !:lir .ı1 derS" 
ka tatbi'k edildiği farzedihf', ln~l- nüfusunun azlı~n:ı ve ittifnlrlarına deler kaynağı olmakla kaJm87 avni miş olan Majino müstahltem cephe- kolu .. bağlı, tereddiye ı.eslı!n e ,e~' 
tcre kendi ftd&lıtnnda mevcud olan rağmen, ilk umumt sdl"rb•rlik~ .. zamanda büyük bir in~an dep~ııu ·da :o~i, en cenubda, veni usul iizt:nne bu musamah!lnın yann elbette 
iotidai maddelı-.r),. ve lf!da madde- Alrnan ordu~uno. bnzı ,i)ahlarca teııkil eder. tahkim ve t~vsi edilmi, Belfort ka- ylesini çekerdi. ıııf' 
lerile ancak 2-3 ay kendini 'Ve aa- bilhaS!Ia sahm tonu cih,.tile ve l'BVl~ Fransanın lspanva j),. e"aslı hiç lesinden ha,lıyarak Ren nehrinin Cümhuriyet genç1i~i.. Kanbılf•, , 
nay;ini be~liyebilir. ca üstün bir ordu rılrn•ohiJmi;ti. bir ihtilafı olmama k Ja beraber bu batı sahil i boyunr:a e vv da Lan ter- pan i, miskin? Olamaz, a~;Ialf. :P ~tJ' 

İnııilt~re ynfnrz knmiiT bakım ın- Yani onun r 914 d,. har b he7ırhlc- cih.ett•n. pjr~e ..tai!laril~ mahft.'z- burg civarına kadar şimale v_~diyor. tikbale dik batan, adımıarını ii'ı' 
dan harice onuhtaç olmrva<:ak bir la-n Ah,&nlal"nkind"n g,.~; de!Hldi. dur. 1ngılıere V"' Bt-lçika ile it'liif ve sonra da bu•anan 12'1\Tbtt donl"rek atan, aklı, fikri, vücudlle denk: VS 
varivettedir. Diqer mftddelerin k af- Fakat Almıın ordu•ıu. ağır topeu. hatta ittifak halindeclir. ltRlvl\, her 1 ,.ski Alsas-Lor~:n hududunu takiben, ba1ı temiz ve derli toplu, eteııdı 
feaini, müstemlek«"lerlnd,.n, domin- di!'liplin, talim ve tf'rbiye ve en,.1 ji ne kadar son zamanlıırd ~ Fıl'nsa- Bdc:ilca - Lükııcmbu•st - F ranııa hu- gençlik istiyoruz! · .j 
vonlardan veyahud Amerilcııdl\n te- cihf!tlerilc Framız ordusuna ü•tün dıtn Savua. Nis, Korsika, Tunus ve dudlarının birl·~ti!ii kö~e öniind,.Jd Bu gençll~e her ~eyden evfel J!l cl' 
darik etmek mecburiyetindedir. olduğundan bunu hudwHardan ta Cibutiyi ftctkça htemekle ciddi Vt> Lon~ i'!tihkiimına kildar u7anı- bir terbiye medeni bir kiiltür 1e!Cıc • 

Ingiltere ne gibi iptidai mndd,._ Marne'a kadar gen atabii·H ve Pa- vahim ihtilaf sc_obebleri cıkardıyııll yordu. Bu hattın. insaıoıına 1.~30 _da fiz. Onun ~eviycsini ruabildlı'tUle 1_~1 
lere muhta<:dır: ve bu mtidaf mıtrl- risi de zaoreder,.k mağlub etmı-sine da, Fransa ondan h:cbir zaman bacılanmı, ve teaı•~t.. eııaıı ,tıbarıle, seltece~iz k1 ini:üabımızın se~ 1 

deleri nerelerden tedarik «"tmt"kte- ramak kalmıııken kuvv,.ti çılmnrna- ko&maz ve Alp dağları il~ Alo tü- 19.36 da sona ernmltJ. bir olsun. Bobstil~in §ian gibl 101"~ 
dir?. dı ve bu rıuretle Fransa muhakka~ menl,.ri Fran'!z toonıHnnnı koru- Fakat Almaniann Zigfrid müs- ne ün' t b yüks ı:niZIP Jl 1 

Resmi is1ntistildeTe nazaran fn- bir mağlıibiyetten kurtuldu. mağa kifayet ederler. ltalvanınkin- tahltem bölgesi tamamlandıktan sulnü se •Y .. e idiru MA eilk ~ayhe r tiltl0 •• 
·ı B" ~k B · d 1 F h b" b lk d b' ·t F t M .. h · · n man · "n' erın c 4

!1" gJ tcre, uvu ntanY-:t a a annda ran'a ar ın u i parlak· ne- en, ve ta ıatı e AlmPınyanınkinden !'Onra. ran .. ıoz :ır l'nno c.ep e~ının ün" :~ ı.. • ,_,1ab1Jl " 
istihsal edilen demirle, kendi demı'r ticesine Rusya ile ittif~tk ···veıoı'nde d h ku ı· 1 F d ' d • I'"' b' 'd • d t k s u Çıoncme.. ıse lnıu>"' "~ - a a d vvF et ı o an . rans~z ona n- b~nn _ı~k~e ıThmev7ı ~~n }1Y8 e le pren.sipler.inden biridir ~ıl 
ihtiyacının % 69.7 aini; bakır ihti- olduğu kadar kıond• ordusu ve har b ması a ranııız sahil ·ve lınıarıla.nnı ır tan ım11t attı ro ntıl{unu an a- . · e!ıt~~" 
yacınm % O,t ini. kuftUn ihtiyacı- hazırlığı sayesinde vt~.rmı~tı. Bu ve bunların Afrilca ile veyahud dün- yınca, ön hattın s.rer;lerin,. d~! ilave- Maarıt Vek!Uetimlz iŞte bU 

5ıı 11 ıı• 
nın % 6,2 ıı.ini; alominyom ihtiyacı- J..arhde ise, Fransanııı harbe hazır- yanın denizaşın aair yerlerile olan f,..r vanmı,.J,.r vıo bu suretle Maiino- harekete geçmiş bulunuyor. ?0 tfılrJf 
nın °/.. 3,3 ünü: çinko ihtiyacının •'/anmak, vani .. nahlRnmak. u~ak ve ittibatiarını muhafazaya muktedir- ,.,ı rlıorinlf'tmiı~INrli. k_ararını takdir ve tevkir ederil• uıJfl'" 
% (),.of ünü; ka1ay ihtiyacınin 7a tank yapınal husu~larınd<t bu dere- dir. Ren nehri harldi zotındl\ gayet luk, mukadderatını tanbur onı ııırJ' 
7.6 sını temin edebilmelı:tedi:-. In- ce gevşelt davranmıuanın hııkiki se- Görülüyor ki Fransanın esaslı kuvvetli tabii bir m~ni olduğu i~in yükletemez, kirli ve zi:tirli eııere eeıt~ 
giltere ana vatanda, pamuk. lı:au- beb!eri acaba n,. olmak g,.rektir?. korkusu yalnız Almanyadan yana- bunun geri!!indcki Maiino tahki:na- ka m az, çapaoul Insanlar-ı, ın o te' 
c;uk, nikel gibi maddelere hiç ma- Fran~a, mı17.1dfc-r çıktığı ıreçen dır. Bu da mai{lıib olmu tu ve sillh- h, esas itibarile. •ahil boyunca in~a kafalı. ya~lı ve perişan .saçll ıııeı· 
lik değildir. Memlekette istihs:ı.l e- harbrJen 10nm, Alman:rayı aiiRhtAn tan.tec~ edi!miııti:. f~kat.l933 den- edilm~ ~eton blokhavshrdan mü- reddilere. rejimini emanet. edeıtl ı~ 
dilen yün, Ingilterenin yÜn ihtiyacı- tl'cride muvaffak oldu'hı ve Üııtt"lik ben bııvuk 11n·asi, ı<:timna ve B!!keri reklcebdı. Yalnız mevcud ve meihu7. Kemalizmin emanetçllerl •ne' o • 
nın ancak % ıı,S nu karıoılıyabilir. AvnınAda l·ücük itHlif dt"vl,.tl,..i] .. tahavvüllerle ku"'·etlenmeğe ha,lo- geçid yerlerinde daha ke,if ve de- dı.şı satlam -nı dfirfuJt bir gen~""ı ~ 
Bir harl>de f-vk:ı.lade lü7.1ımu oll\n v,. J.,-,hicl":lnla emniv~ muRhf'rteleri mı~tı. Bu eeb•ble Frnn!!a. do~ hu- rin tahkirnal vücude getirilmi•ti. labilir. İnkılAb yara.ttıft 0 geıı~, 
~rol gıÖi mü~im bir madde, Jn- "kt ... ttim için d,.nil .. hilir ki, 19~4 yı- dudlannı tnhkime lüznm görerek Kendini bu ıı•ıretle Maıino hattile elindeki bütün' vasıtalarla toru1' 
gilter~dt: ancak, memleketin % 2,4 lına kadıır, sP)A"T\et idnde VI\CiftTT'II"h. bilha~,a İtaly•wcı karı:ıı garbi Alo ve koruyaralt ordudan v~ tf!s1ihattan tır! • 
nisb,.tind~ petrol iht:yacını karşı1ı- F<>kat bu tarilıtcn itibaren Jıahl'nnın Almanvaya karııı Maiino mü,tah- hayli ta!'larruf bile edebileeeğim dü
,,,..bilecek bir hnldedir. Hıılbnki, fn- ba,lıvan tafrııftinı•lıı~tı ve büyüme kem bölgell"'rini vücude getirdi. Ma- siinen Fran,.a bun•ın inşa!lltnrı v,. bi
gilterenin bütün deniz ve hava Fi- ve ~tili. mev.-)8nile Almanv~nın, ye- iino, demirli be~"" ve zırhla inııa e- lahare muvaklcPıt tahkimat usulile de 
losu, motörize kuvvetleri bu mad- ni aosval na!!vonaJi,..m Tejimi altın- dilmi!!, önü pivnde ve tank m&nile- nize kadar untılmıuıınl\ milyarlar 
de ile hareket etmf"ktedirl~r Bin&- da, tl'bariiz eden ciddi V"' biivük rile muhafua altına alınmı' münfe- tahsisinden çek1nmecH. 

n>eTamı 8 bcı sayfada) hazırlığı Fransanın rahatını kaçır- rid tabyalardan veyahud bir takım H. E. Erkllet 

E. Efz",,. ~~~ ... .. ......... --............ -............ .. 
TAKVIM 

Doktor Banı:run~lu. genç olma -
aına rağmtın, hir Türk kıtfttsın•n 
böyle bir dalalete diişmiyebiJecl"ğini 
bu eserile iebat etıni~ b•ılunuyor. 
Modern bir Tiirtc aleminin teş~kl:ü
lü bakımından çok iyi bir alarnet o
Jan bu muvnffl\kiv.-tinden do),., 
kendisiru tebn"k etlerim. 

r 
1 fS TER 1 NA N. 

1 iocil.canun 

1 ST ER f NA N.M A 1 20 
* Eser hakkındeki miilahım,llln••· 

bö} le küçük bir mnluıle ile hülat~ 
etmek kabil rl~ijildir. Fakat, t'U yu· 
lcandaki etıaıı!an :ı.avdetmekle kitıı
bın ('Saslı karakteri hakkındaki filt
rlmi söylromioı olnyonım. nSe~lin ye
rine aVokıılrı. nArtiM.Jlation» yeri-

CDevamı '1 ne! ~yfada) 

•Ana hatlarlle Türk grameıiı~ • 
Ankara Dil ve Tarih - Oot

Tflrt Qi DoQent.ı Dr. 

ıJeş sene evvel Parlste bir ta1ebe yurdu yapıhnl.§tı. 
Burası bir yurd deltil, binlerce genci banndırabDecei: koca bir mahal _ 
dir. 
Talcbc burada pek az bir para mukabilinde zarif d~enmiŞ, genlı, bir 

da bulur, içinde kalorife:"inden, akar sıcak ve s$k suyuna kadar is -
• rahat vasıtalarının bepsl mevcuddlU'. 

Talebe burnda yatar, yemc~ini muazzam yemek salonlımndan birinde 
ver. Dersini muazzam l::fitübhaneslnd yapar. Kon:teranmnı gene yurdtın 
konferans salonunda dinler, rueltt'lb hariı;, sokafa çıkmak iht.iyacında de
ğildir, havayı bile yurdun bahçesinde alır. 

Biz, e.sltl ne.smerden, eskl idarelerden kalan ger~ı. 20 nci Mrın 8on 
buluşlarını aynen alıp tatbik etmekle telO.fiye çal~ım bir mmetlz. 

tS TER 

Bunu kolaylıkla yapabildi~imlzi Antaranın n yurdun di~er köşelerinin 
muhtelif ilim müesseselerı ile ııei: güzel isbat ettik. 

Fakat timdi İstanbulda talebe için bir yurd ~i ltizumu hissedilince 
Fatih devrinden kalma taş kubbo -,e kemerli medreselerden istifade edüip 
edilemiyeceRini dllşftntlyoruz . 

Acil bir ihtiyaç karşısında nihayet bu da, muvakkat olmak ~artile baş... 

vurulmıynca.k bir çare d~ıldir, daha iYi bir yol göstermedikçe tenkid edU
me& elden gelmez. 

Fakat bu me.seleyi, bu mfihim meseleyi senelerdenberi sı.k 81.i: bahi.s mev
ımu olma.mıa ~en el'an halledemernif. eB&Sinda.n te.aip at&ma.tn14 
olmamıza: 

CUMA 

Zilkade 

20 



TA Sayfa 3 

Yerli ku aştan elbi 
giyilmesine dair kanun 

e ı ımanlar ingillereyiiEg 
istila teşebbusune ı ı o a 

sular isti a etti 
rı 

Şubatta 
girişeceklarm iş lzmir 1 9 (A.A.) - Son gün -

lerde yağan yağmur bau kazalarda 
au baskınına sebebiyet vermiştir. 
Manisa vilayetile Menemen, Ber -
gama, Foça ve Kuş ada!!ı ovalannı 
aular kaplamıf ve bu yüzden mad
di hasarlar huoıule gelmiştir. 

lzmir - Maniııa hududu Üzerinde 
Gediz taşarak etrafı istila cylemı~ 
ve bu yüzden demiryolu sular alt:!•
da kalmıştır. Bu yüzden Afyon ve 
Bandırma trenleri hareket ettirile -
memiştir. Dün öğle üzeri gelen ha
berler, suların 15 santim kadar al
çaldığını bildirmekle idi. 

Yeni layiha Meclis ruznamesine alındı, kanun, milli korunma 
kanununun mer'iyeti müddetince tatbik edilecek 

Va~ington 19 (A.A. ) - Bir -
le§ik Amt":rika rd,Jiğine vaktile nam 
zetüğini koyrnu:t olan London, 
yaptığı bir sey hatten Vaşjngtona 
dönmü~tür. 

London, Hitlo!rin lngiltereyi Şu -
~lınıı:ara, 19 (Hususl) -Yerli kuma.ştan elbL>e giyilme.si. 
tıb e dair olan kanunun birinci maddesine m üzeyyel la 
lll a. encümenlerden geçerek Meclis rumamesine alın -
'-~~tır. Bu kanun, milll korunma kanununun ıner'iyeti 

larından tedarikine i.mUn hasıl bulunmayıp memleket bat ortalarına doğru istila etmek 
niyetinde olduğunu, resmi ve emin 
bir ka}'Tiaktan haber "'ldığın ı söyle
mi~tir. Bir lsveç ticaret beyeti 

Ankaraya geliyor 
Almanyıımın ho:ıı.·lıkları 

1 
ı1t'ıetince tatbik edilecektir. 

,
1 

-fl:riha eEaslarına göre ordu ihtiyaçlarından elbise, 
~bı, kumq, serpU§ ve yatak levazımının yerli mal-

harıcindt.n veya yabancı mamullerden tedarikine lU -
zum hflsı! oldu4u takdirde Mllli Müdafaa, İktısad ve Tı.
ca•et VeUleUerinin mütterek teklifi üzerine İcra Vekil
Ieri heyeti kararile bu nevi IevazLYnatm menş~ itlbarae 
yabancı memleket mamull'ltındnn tedariki caizdir. 

Londra 19 (A.A.) - Tayyare 
in§aat nazırı Lord Beaverbrook, 
irad etmi~ olduğu bir nutukta br.şlı-

,_.akine ye 
llerilirken 
italyanlar yeniden 
tic' ale baş'ad1lar 
YUnan Başkumanda
nın emriyevmisi 

kl). --
ct ii~an kendi topraklarında 
~~h, mağliib olmuıtur. Klf 
~~e tarihim.:zin en büyük 

lerini verecektir. lleri!H 
·-

~Q~ti~~· 20 (A.A.) - Atina nd
~,, dun gece, mütemadiyen yağan 
~ '· halyan mukabil taarruzlarına 
~:en Yunanlıları:ı ilerlemeğe de
~r ettiklerini bildirmiştir. Yunan
tı ~ A.rnavudluktaki yüksek dağla-

•1 etmektedirler. 
A . İtalyan ric'ati 

~. b~a., 20 (A.A.) - Salahiyet
\ lır tnembadan öğrenildiğine gö
~t•lnn mukavemeti Porto Pa
~ıt; tnıntakasındn da kırılmıştır. 
~nlar rlc'at etmekte, merkezi 
"~ ~ Yunanlılar halyenlan ko-

nı atadırlar. 
Ar Yunan resmi tebliği 

~~ ı~a. 20 (A.A.) - DU n gece 
\t ~~~ılen r~mf Yunan tebliği, eün
~'fr,llcurnu ile rlde edilen yeni mu
-t~ .. ~l.vetleri 'kaydetmektedir. T eb-

~~ deniliyar ki: 
t\ııı llh~rebeler lehimize olarak de
"-11\a edıyor. Düllmanın anudane 
~ "etlıdin• r"~.,l"n siJntı!'ti h3cu
~~ lleticesinde 600 esir aldık, Lir 
~~:.alihıı ii{tintım ettik. Dü~man 
rtııı•teleri, Kızılhac i!areti ta~ıma
~tııb rağmen birkaç hastaneyi 
~'tn. •larnıslardır. TayyareleTimi:ı., 
~ll)~ •rı aakert hedeflerini hombar-
'tı.., ll11. devam etmi!llerdir. 

t A.t~ hadcumımdamn emri yevmisl 
~ilına, 20 ( A.A.) - Yunan ba~
:ıdu~dllnı ~~neral Papagos, Yunan 
ı-tııh,~a hitı!ıh•n a~ağıdakl emri 
•Du ı ne,retmi~tir: 

~~~t d~rnan, cephemizde ric'nt d
ı-.1iıı e •. ır. Dü man. I .ibvada fnsı:iliz-
il 0 n" d ' k d' ij•tıı Un en Tic at etme te ır. 
\~ı~ kendi memleketinde dnhi 
t •• ~ l ur. Kı, bize, tarihiıniı:dd·i 
;:<1 kı~ ı zaferi ~etirerektir. Sübay. 
~ ı e"b k 1 Y ' , ~ ab; ıı 1\v ''e as er er: untınt!!· 
:~or nle iftihar v• eize te"e\kür 
~ t \ bünva takdirll" harakt·tleri
~~ii~· ih t"tml"ktedir. Düşmıun 
~h~t lln rn";J,ib tmek icin son bir 
• !!!.!~"dini7~" 

1~qiliz!P.r Tobruk 
lle Bardiyanın 
rnuvasalasrnt 

~~h kesti ler 
~c. ~te 20 (A.A.l - Libyada, Bar
\ 4t,- arındaki şiddetli muharcbe -

' ~(ı~ etmektedir. İnıilizler tak
b~atı alm~lardır. Hentiz re.s -

e !tı il<lirilmemiş olan bir hnbere 
~llııer, Topruk ve Bar4iya 

tııuı.ı kara muvasalAsını da ke&
~rnaktadırlar. 

~~~~ony-a -B-er-li n 
lırıni geri çağırdı 

(),. .. 
t.ı•tiız·· 
'"'~ q Paktı imza elmlf 

le/irin yerine eıkid 
fcıyin olundu 

Amerikan - Japon 
münasebetleri 

~ 

japon Hariciye Nazırı 
iki memleket aklıseli
mine müracaat ediyor 

Tokyo 19 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Japonyanın Vaşingtonun büyülc 
elçiliğine tayin edilen ve yakında 
va;,;ifesi başına gidecek olan Nomu
ra şerefine Amerilc.an - Japon ce -
miyeti tarafından verilen bir ziya -
fe tt e Japon harici ye nazırı Masuo
ka bir nutuk eöyliyerek Japonya ile 
Amerika arasındaki rnünasebetler • 
den bahsetmi,tir. Masuoka, No • 
mura'nın PMifikte vukuu muhte • 
mel her türlü ihtilAf imkanlannın ö
nUne geçeceği ümidini izhar ederek 
demiştir kiı 

Iki memleket arasındaki rnüna • 
sebetleri halen mevcud vahim ve 
şayanı teessUf vaziyete eokan ~e • 
bebler muhtelif nevidendir. Maa • 
rnafih başlıca se-heb, Japonyanın 
beslediği gayeterin /\merika tarafın
dan yanlış tefsir edilmiş olmasıdır. 
ArnMika ve diğer memleketler ef
kAn umumiyesinin bir kısmına h& -
ldm olan nokthi nazar hiltıfına ola
rak Japonya Çine karşı bir tecavilz 
ve ihthas harbl yapmıyor. 

Maruz kalacıığı tazyik ne oluna 
olsun ve bu ta.zyik.i yapacak devlet 
hangi devlet olurea olsun Japonya 
bu yoldan dönmiyecektir. 

ArnenKanın Avrup!l harbin'! gir
mesi veya Amerika ile Japonya a
rasında Pasifikte bir harb çıkması, 
kültür ve medeniyetin tamamile 
mahvolması demektir. 

Japonyanın müttefiklerine kartı 
dürüet hareket etmekte olduğu ve 
edeceği hakltında Amf'rikalılann 
şüphede kalmasını istemiyorum. Ja
ponyanın müstakbel dış siyasetinin 
temeli üçlü pakt olacaktır. Bu bir 
tehdid değil, fakat anlıt,mazhkların 
önüne ~eçmek için sadece bir mU -
~hededir. 

Masuoka aözlerini bitirirken iki 
memleket aklı selimine hitab e-derek 
dünyanın fevltaHid~ vaziyeti dola -
yıslle her iki tarafı da hfikinı bir 
muhakeme ve so~kkanlılıklannı 
muhafaza etmeğe davet etmiştir. 

Merkez hıfzıssıhha 
müessesesi teşkilati 

Ankara 19 (Hususi) - Merkez 
hıfzınıhha müel9eaea.i teşkilltına 
dair layiha ruznamcye alınmıştır. 

ponyanın Berlin s~firi Kurusu gcrıye 
çaA"trılmış, yerine 1938 senesine ka.. 
dar Japonyanın Berlin :ıeffrli~inl ya -
pan ~ima tayin edilmiştir. 

Lava1 yeniden 
~abineye giriyor 
Vişi, 20 (A.A.) -Son hldiae

ler, Fransız kabinesinin bir buhrana 
doğru yak.la~tıfı hükmünil verdir
mektedir. tavalin dahiliye velcill o· 
larale yeniden lcllbineye ııircceii 
ann edilmektedir. 

italyada Alman 
askeri var m1? 

Londra, 20 {A.A.) - Royter ı 
İtalyayn Alman askerleri aeld~ine 

dair Amerikan membalarındım ~len 
haberlerle SO bin Alman askerinin 
§imdiden Afrikada bulunduRuna dair 
bir Amerikan gazete.sı tamtından ve.. 
men lha.berler ba'kkında, Landta 
mahfellerlnde ~bir teYid mevcud 
deiOdir. ~-

(A.A.l - Domeı aje.nıı BaiO.hJyettar Londra ma.hfeller"ı, bu 
haberlerin btıy{lJı: bir ihttyatla teıAt-

Alman - Fransız· 
görüşmeleri 

karş1s1nda italya 
Nevyork 19 (AA.) - Herald 

Tnbune gazetesi, şunları yazıyor: 
İtalyanın Vichy' de cereyan eden 

manevralarla alAkadar olduğu ta • 
mamen muhakkaktır. Petain veya 
Hitlerden hiri yanlıt bir hareket 
yaptığı takdirde bundan ağiebi ihti
mal en çok mUteessir olacak olan 
Muuolinidir. Şimdiye kadar alınan 
malumata göre Lavalin azlinden 
mütevelüd netayiç hakkında İtal -
yanın reyi sorulmamıştır. 

Filhakika her teY iyi gittiği za -
man, Hitler, tantana iie Brennere 
lcadar giderek yaptığı işlerden Mus
soliniyi haberdar edecektir. 

Fakat işler fena gittiği takdirde 
Mussolini, bunu, hatıka bir vasıta ile 
Trablusgarb hududunda pathyacak 
olan Fransız toplarının gürültüsü ile 
duyacaktır. 

--------------------------------------
Amerika yatışhrma 

taraftariarına : 
" Kazlar , diyor 

Nevyork 19 (A.A.) - Dahili
ye nazın lckoa. yatıgtırma aiyaseti 
taraftariarına şiddetle hUcum ede· 
rek demiıtir Iri:· 

Bu adarolann teşkil ettiği tehlike 
bazı yabancı devletlerin hayli za • 
mandanberi Arnerikaya yaptıklan 
tehdid nevindendir. Yatı1tıncı ai -
yaset taraftarları müsellah kuvvet• 
lerden daha tehlikeli düşmanlardır. 
Çünkü bunlar şahıslannı ve servet
lerini konırnak için öz vatandatılan
nın ve milletlerinin refahı aleyhine 
de olsa Hitlerle anlil .. maf!a hazır -
dırlar. Bunlar, vaktile lııpanyaya 
yardım edilm~!!ini nasıl reddettil~r
ae •imdi de fn~iltereye yardım edil
mesini istcrniyebilirler. Bunlar, en 
önde bulunan kalenin düsman eline 
dü~~üne sulh için ve Amerikanın 
emniyeti için hir tehdid olmadı~ını 
aövlemektedirlf'r. Bu kazlar tehlike 
a~ında feryadlariJ,. Romalılım Ikaz 
ederek kurtaran ltapitol ka7ları nc

ca ~unlan söylemıştir: • 
Düftnanı:ı önümü:r.dcki bahardan 

evvel lngiltere}i istila etmek üzere 
hazırlanmakta olduğunu kabul et -
rnek l&.:urndır. Almanlar, ilkbahar 

Ankara 19 (Hususi) -Ticaret müzakerelerinde bulunmak üzere 
İsveçten şehrimize bir heyet gelmektedir. Diğer taraftan tiı:aret müza
kerelerinde bulunmak üzere Macarİstana gidec.:k olan heyetimiz tc • 
şekkül etmiştir. 

için muazzam bir hava kuvveti ha-
zırlama\: üzere hummalı bir fallliyet 
sarfediyorlar. Tayyııre planları çi -
zecek reıı amları, bütün teknisyen
leri i~ birliğine davet eden ve genç
liği pilot veya rnitralyözcü olaralt 
çalı~mağa teşvik eden ilanlar, Al -
man gazdelerinin sütunlarını dol -
durm ktadır. 

Şarkı Afrikada 
ingilizierin yeni 

bir muvaffakiyeti 
Londr~da kanaat Nalrobi 19 (A.A.) - Şark! Afrika 

Londra 19 (A.A.) Gerek İngUlz kuvvetleri umuml karargahı -
Lord Beaverbrookun, gerek Cörçil nın n~rettl~i teblil: 
ve diğer şahsiyetterin hep Ingiltere- Kullanamıyacakları yiyecek ve mal 
nin muhtemel istil!stndan bahset - zerneyi imha ettikten ve binaları ynk
meleri, aon muvnffakivetlere ve In- tıktan sonra kıtaat.ımız bugün düş -
giliz kuvvetlerir.in artmasına giive • man tarafından tacize uframadan 
nerek harb malzemeei imalltında Elwak'dan dönerek normal mevzile -
çalı~an arnelenin gayretl .. rini gev - rine yerl~mişlerd.ir. 
oetmemeleri içindir. bu. bir ihtar te~ Elwak'a yapılmış olan akın etrafın-
kil eder. da mütemmi.m mahimat alınm~tır: 

Evening Standart gazete!inin de Buna nazaran bir hücum ihtimali 
dediği gıôi, parola şu olmalıdır: trfs- oldu~unu ö~renen Elwak'daki İtalyan 
tilaya uğramarnı' olan ln~iltere Bir- kumandanı bir katır arabasite kaç -
le§ik Amerikadan gittikçe fıızlll mik- mış ve bu sureUe geride kalanların 
darda silah almaktadır. Biz de ge- maneviyatını bozmuştur. İtalyanlar 
rniterimizi rnuhafl\za için, Alrnan is- bozularak kaçtıktan sonra bazı yerli 
tila limanlannı kullanılmu hh ha- küçük kıt'alar cesaretle muknvemete 
le getinnek için, dü~anın elinden devam için uğraşmı.şlardır. 
silahını alabitmek için daima daha ZaptedUen ganaim arasında 13 kU
fazla bombardıman tayyaresi temin çük top, ik1 büyük iki küçük mitraı.. 
etmeliyiz.)> yö:ı: ve killliyeUi mühimmat nrdır. 

Ingiltere Almanyanın derpit etti- Düşman elli öUi vermiştir. Biri ya-
ği harek tın vüs'a.tini istihfaf etme- ralı olmak üzere 20 İtalyan ve 100 
rnekle beraber, rnıo:mleket dahilinde yerli asker esir alınmıştır. 
büyülc bir emniyet hüküm sürmek- Zayiatımız 2 ölü ve 12 yaralıdan 1-
tedir. barettir. 

1 S Eylül de böyle bir te§ebbüse --------

gi~~lmit ~lduğu ve ~~ ~e,ebbüsün Bard·Jya çember 
hirçok duııman gernısmın batması 
ile ve bir günde 186 tayyarenin dü-
türülme.sile netieetendiği de ha tır ·1 ÇI. n de 
lardadır. 

-----------·--------------..... 
Suriye fevkaiAde 
komiseri Solyada 

Sofya 19 (A.A.)- D. N. B.: 
Suriye fevkalf\de komiaerliğine 

tayin edilen General Dentz, dün ak
tam buraya gelrni,tir. Carda gene
rali Franaanın Sofya elçisi kartıla • 
mıthr. General Sofyada üç cUn klll
dılctan aonra Istanbuldan ceçerek 
Suriyeye widecektir. ----------

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
viye edilmektcdir ve bu ınıntakada 
mağlub edihnit halyan ordusunun 
ccri kalan kıeımJarının vaziyeti tirn
di ümidsiz telalcki olunabilir 

Alınan esirlerin mikdan artmak
tadır. Daimi üsera kamplarında 
1irndiye kadar .31,546 halyan esiri 
aayılmı§tır. Bunların araeında 1626 
İtalyan aübayı \<ardır. Binlerce ~ir 
de halen rnuharebe rneydanından 
geriye gönderilmektt!dır. 

ilaiyani ar ha va 
yolile Libyaya 

asker naklediyorlar 
Londra 19 (AA.) -- Müslı.\ • 

kil Fransız ajansı bildıriyor: 
Trablusgarba halyan takviye kuv 

vetleri sevki için Almanyadan hal
yan limanların" 1 00 Alman nakliye 
tayylaresjnin gönderildiği bildiTil -
rnektedir. Tayyarelerden her biri 
tam techizatlı 30 tusker nıı.kledcbi
lecektir. Bu suretle her seyahatte 
3000 Jd~i nakledilebilecektir. Bu 
tedbirin, Trabluııgarba denizd~n 

ı<tönderilecek takviye kuvvetle"ili:in 
İngiliz donanma:n tarafından taar
ruza uğraması tehlikesine karşı itti
haz edildiği bildirilmektedir. 

Ila va 
akınları 

Londra 19 (A.A.) -Hava ve 
dahiliye emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Bütün gündüz İngiltere üzerin
de pek az düşınan hnva faaliyeti ol
mu~tur. Bombalar atıldığına dair hiç 
bir mıntahdan hiç bir rapor gel • 
memiştir. 

Alman tebliği 
Berlin 19 (A.A.) - Fena hava 

şartları dolayıaile Alman hava kuv
vetleri gündüz ve gece ancak mu -
harebe k~ifleri yapmışLardır. Şi -
mal kanalında bir ticaret vapuruna 
atılan bomba makine dairesine isa • 
bet ederek vapurun ciddi hasara · 
uğramasına sebeb olmuştur. 

Ön ltıamma ağır bombalardan bi
ri Isabet eden diğer bir ticaret va -
puru da miJrettebatı tarafından ter
kedilmiotir. 

vim:ı,.n dı-i!ildir. 

-----.- Eski Fin CUmhurreisi kalb 
Amerika Danımarka- sekiesinden vefat etti 

Trablusım bombardımanı 

Londra 19 (A.A.) - Amiratlik 
dairesi, 13/ 14 Klinunuevvel ~eceıü 
deniz tayyarelerinin T rabluaa bir 
hücum yaparak dört ton bombl\ at
tıklarını bildirmelctedir. Limanda 
bağlı bulunan iaşe vapurları üzerine 
üç tam isabet kayd~dilmi~. antrepo
lara ve mühimmat depolıtnna ciddt 
hasar yapılmıştır. Infilaklar vukua 
gelmiş, yanr;tınlar çıkmı~tır. 

18/ 19 Kanunuevvel geeesi Ingi
liz tayyarelen Almanyanın cenubu 
garbisine müteaddid bombalar lll-o 
mışiarsa da bu Lambaların binalar-

ya aid vapurları 
sabn alıyor 

Nevyork 19 (A.A.) - Nevyorlt 
Herald Tribune gazetesinin Yaşing
ton muhabirinin sali.hiyettar mem
balardan öğrendi~lne göre Birleşik 
Amerika devletleri, 30 kadar Da -
nimarlca vapurunun kendi ht".ubla
nna satın almak içtn icab eden te
~ebbUalere ı;-iri,mlt bıılunmaktadt1'. 
Bu gemiJeT Danimarlcıının Almanya 
tarafından itırallndenberi Amerika 
limanlannda muattal blr halde bu
lunmalttadırlar. Amerikanın bu te
,ebbO.U, Ingiltereye seri ellepler te
min etmek makaadile hazırlanan 
bahrt programının Jik hatvetini tet
kil etmektedir. 

Helsinki 19 (A.A.) - Müsta'fa rei. 
sicüm.hur Dr. Kaıno. Hel..sinki'yi ter -
ketmeden evvel ihtiram kıt'nsını tef
tl.f ederken bu aqam. kalb settesin
den vefat etmlşt.ir. Kallio 67 YQfın -
dadır. 

Tekirdagda şiddetli 
soğuklar hUkUm soruyor 
Tekirdağ 19 (A.A.) - Şehri • 

mizde kar ve 1iddetli soiuklar de
vam etmektedir. 

da yaptığı hasar ehcmmiyetsizdir. 
Bir ttivii ölmüştür. ____ _;_ __________ _ 
İngiliz hava kuvvetleri 

V er d un' a taarruz 
ettiler 

Limandaki gı:miler de bombardı- Berlin 19 (A.A.) - D. N. B. badırl.-
man edilmi~tir. Bir fnıtili7. tavyl\reai yor: 
bu hareketten geri dönmemiştir. lngaız hava kuvvetleı·inin 16/ 11 

Bardiya demir çember içinde KAnunuevvel gecesi Verdun'a hücum. 
Kah ir e 19 ( A.A.) _ Rayter: ettikleri ö~renilm~tir. Askeri hedef • 
Bardiyada Ingilizler tarafından lere hiçbir hasar ika e:iilememiştir. 

demir bir çemberi'!! muhasara al _ Bütün bombalar hustL<;I ikametg1h -
Yüksek Sıhhat ŞOrası tına alınrnıt olan halyan ltuV'\'et - lar üzerine dil.şmü~tür. Bömbardıman 

Ankara J 9 (HuiUat) - Mi.id • leri iki fırka kadar tahmin edilmelc- esnasında birçok sivil Fransız ölmilf.. 
detleri.n.i tamamhyan Refik Cüran, tedlr. Bardiya etrafındaki Ingiliz ttlr. 
Saim Ali Dilemre ve Tevfik Sağlam kuvvetleri milctarı, süratle göndc -
yUkaelc eıhhat t3rası azalıklanna rilen piyade lcıt'alarile saatten saate lngilterede 5 milyon 

19 Al tayin edilmiolerdir. fazlalamıaktadrr. Reıımf bir teyid 
man vapuru elde edi}memi~ olmakla beTaber aa- kişi askere kaydedildi 

Ingiltereye verildi Yunanliiar dUn yeniden nıldığına göre, seyyar ilt"ri kuvvet- Londra 19 (A.A.) --- BırkaQ güne kil-

b. k • l Id l ler, Bardiya- Tobruk yolunu ltes- dar askerlik hizmeti için b~ milyon 
SlnıapUT 19 {A.A.) - Buraya ırço asır er a 1 ar mi~lerdir. ldşi kaydedilmiş bulunacaktır. 11/ 11 

gelen tarltt Holanda Hindiatanı la - (B&.!Jtara.fı 1 inci sayta.cla) İtalyan tebli~ İkinclkllnun tarihlerinde kaydedüe _ 
tihbarat aervW mOdürU Ritman. KJ.LS3oma'nln İtalyanlar tararın İtalyada bir mahal 19 fA A.) - İ- cek olan sınıf s:s yaşında olanların sı.. 

muhasamat baoladıiı zaman harb dan tahliye edJd~i haberi Yunan kı- talyan orduları umumt karargAhının nıfıdır. Geçen ay, kaydedilenler 35 ya
ganairnl olarak mUsadere edilmi, o- taat.ını teşçi etmiŞtir. Yunanlılar ta- 195 numaralı tebli~ı: şında olanlardı. Bu sınıf, orduy& 
lan l 9 Alman vapurunun Ingiltere- rafından ~al edilm~ olan Ostrovi~ Şimall Afrikada B:ırdiya mıntaka - 381.643 kişi vermiştir. 1936 sınıfının 
ye verllmft nlduiunu a5yleml§tlr. za da~larmın ötesindeki muJıarebe sında büyük muhn.rebe devam etmek- bundan fazla olacağı tahmin ediln•elt-

Tuna üzerinde buzlar 
miinakaleyi sekteye 

uğratb 

meydanı düşman za.bıt ve efrad ce - tedir. tedlr 
sedlerile doludur. Ölenlerin .bir kısmı Bu romtakada düşman mak!nell n. Ka~ıdlarını yaptıran bu adamıann 
açlıktan_ ve yorgunluktan ölmüştür. snitlnin kUlliyetli surette •.ahşid eel il- hepsinin §imdi silAh altın çıı~ırılmı _ 

Hillerin bir nutku 
Berlin 19 (A.A.) - Stefani 

Buhet 19 (A.A.) - Tuna neh- Hitler, dUn apor sarayında hava 
rinde buzlann artma• Ozerine Calaa ve kara ordularına mensub 5000 
n Sulina ile Karadeniz aruındald zabit talobe ö.P.iliıd.e talr nutuk söy-

di~i haber verilmektedir. yacakları şüphe.c;izdir. 
Milino ve Cerıova bombalandı 
Şimall İtalyada dfuJman tayyarele- bltıa hasarn ~ram~tır. 

ri Vercelli'nin yakinine bombalar ata- Bir ölü ve birkaç yaralı vardır. 
rak 4 evde hafif hasar lkaına sebeb Cenova'da bombalar atılmış ve ba-
olmuşlardır. zı hasarlar vukua gelmi'}tır. Fakü 

~:;iııııiiiir• :lll oıvn.,a..Mlır~ 
- nler ta ne, "11 ...... 1_ 

.lt'lftut~.lh.d•rıi ... J!•hra. ----. ~~ ,. 
nın • l>Irlılc ve . ransa- tarcıa ırçot e.s r 
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( erle·ri ) C KÜÇÜK J ~~--~~~~H~A~B~E~R~L~E~R~~ 
e Tıearet v:uıetı evvelce Mmta.. e Emniyet 8 ncı şube menurrı,tl 

ka Ticaret Müdurl\i#ti tarafından ve- dün de seyriiseter nizarnıarına ı:ıyı:ıtl 
rilen bazı ihraç ~1lddel~rır:in lisans- harekette bulunan, 16 11oför ha~ 
lannı gprdütü ltızum üzerıne kcn - da zabıt varatası tanzim etmi§letdlt· 
disi vermete lı:arar vermiştir. Bu su- Hareket halinde bulunan trtUJ1"'1' 
ret.ıe, lisansı verilecek maddeler ara- lara inip binen ve ba.samaldardıı. se· 
landa _n~hud, bakla, mercimek. fasul- raba.t eden 60 ltişlden de birer Jlrll? 
ye, börülce bulunmaktadır. Bu gibi ra cezası alınmı.ştır. 

Kesik baş cinayeti ı 
faili idam talebile 
\J 

agrr ceza a erildi 
Zabıta ve adliyemiz.i eünletee i~ 

gal eden me§}ıur "Kesjk ba~» cina
yeti etrafında Üsküdar müddeiu -
mumiliği t rafından bir müddetten
beri yapılan tfthkikat netkelenmi§
tir. 

Bundan beş ay kadar evvel E -
Tenköyünde, Sahrayicedid mahal -
lesile Kozyatağı arasında ıssız ve 
hali bir m er' ada ~:uz bir erkek ce
s~di bulunmus; birkaç gün sonra da, 
gene o civarda bu ceaede aid ol -
duğu anlaşılan kesik bh bo~ teıoa
düf olunmu,tur. Yapıbın tahkilcat 
netieesinde, cese-din hüviyeti te bit 
edilebilmiş ve belediye temizlik a -
metesinden Mevlüd olduğu anlarıl
rnıştı. Ancak, bu miithiı, cinayeti 
işiiyen bütün araştırmalara yağmen 
meydana çıkarılıımıvor, hudise es -
rarını muhafaza ,.diyor, zabıta ve 
adl've düğümi.i c;ö:o:mek idn hum -
malı bir ~,.kilrle cnlıoıyordu. 

Uzun günler devam eden bu a
rac:tırmalardan sont1l, nihayf't ka -
t Hn ~dne temizlik aıneFesinden 
Mustafa isminde hiri olduğu öğre -
nilmi$ti. Memlı-keti Kastamonuda 
ynkalanarR~. f !ltanbııla ~etiriJ,.n 
maznun. Osküdar dliyesine tes
lim f'dilmi ti. 

l~te, bu cinayet etrafınca Üskii -
dar müddeiumumilijii ve sorgu hil
ldmliğinee vapılan tahkikat ııona er
İniştir. Katil, aiınan muhtl'lif ifade-
lerinde, daima suçunu tevile ça1ı,a -
tak: 

«- MeYlud bana tl\arnız etmek 
i~temi•ti, hen dt" namu!lumu kurtar
mak için. bu hıi ) ap tım.» 

Demi,tir. :\ncak. hrikim toplanan 
eeliller neUCf'llin,J,. I!UÇU salJi~ VC 

ceza kamınunun 450 inci mAddeııine 
uvgun bulmu•tuT. Bu maddeve tev
fikan, Mustafa idamı istenerek ls -
tanbul 2 nd aihrce:ıa mahkemeaine 
rıevkedilmiştir. Bo mühim davaya 
birl::aç güne kndnr bn~lanRcaktır. 

iki feci 
iştia hadisesi 

Bir arnele gözünü 
kaybetti, bir 

şoför de yandı 

Balatta, Agoba aid garajda ev -
velki gece otomobilini tamir etmek
te olan şorör Necati, benzin depo -
zunun ,.;da5lnı sökerken birdenbire 
depodalti benzinler a'teş almış ve 
otomobilin ah~ab ltıarnını yakmağa 
bnşlnmı~tır. 

Yangın esnasında ,orör Necati 
de vücudünün muhtoalif yerleri yan
mak euretile yıualanmıştrr. 

Galatadn 68 sayılı d~mir fahri -
kasında çalışan Rect!b adında bir a
mele d~ diin elindeki çl'"kic;le içi kar
pit dolu büyük rıçının kapağını 1\ -

çarken, brpitler büyÜk bir gürültü 
ile infilak etmiştir. Bu üıtial netice
ainde arnele R ecep vücudünün muh
telif yerlerinden de ağır surette ya
Talanmış ve hir gözünü kaybetmiş
tir. 

Receb, tedavi edilmt-k üzere hM
tan~ve kaldınhıı.. . ka7a etrafında 
tahl:ikata başlanmı!!tır. 

Oniversite gençlik teşkilatı 
ay başında faaliyete geçiyor 

Üniversite talebe birliği Milli Şefin yüksek 
himayelerinde bulunacak, fahri reisliği 

Maarif V ekili deruhde edecek 

Üniverııite talebderi için bh eenç
lik teşkilntı kurulm11sı hakkmda ha
zulanan talimatname Maarif Veka
leti tarafından tasdik edilmi' ve 0-
ııiveraiteye göndı:rilmi,tir. 

Üniversite idaresi, bu talimatna
meye göre. yeni bir gençlik teşkilatı 
vücude ııetirmek ü:r.ere hazırlıklara 
başlamıştır. Yeni gençlik te~kilii.tı -
nın kurulması hazırlıkları bu ay $O

nuna ka.Par ikmal edilecek ve birlık 
yılbaşmda Jaaliyete geçecektir. 

Ünivenite Talebe Birliği idare 
beyeti Faküttelerde te§e'kkül ede
cek talebe cemiyetleri ınümeasille -
rioden mürekkeb olııcakhr. 

Yeni Üniversite gençliği, Talebe 
Birliği Milli $ef l!lmet looniınün 
yiikeek himAyelerinde bulunacakhr. 
Maarif Vekili de birJi~n fahri reis -
liğini deruhde edecektir. 

Talebtt Birl:iği, kültür, netriyat, 
memleket tetkik aeyahatleri, gcziler, 

ağırlama ve talebeye içtimat mua -
venet kollarını ihtiva edecektir. 

BiTlik te~ekkül ettikten sonra, 
dere notları yeni teşkilat tarafından 
hastınlacak ve fakir talebeye genit 
bir şekilde yardım yapılacaktır. Ta
J,.be Birliğine bağlı olarak kurulat'ak 
Fakülte talebe cemiyetleri re:slik -
leri için her fakülte talebeıel üç pro
fesör TeTa doç.enti nıımzed göstere
cektir. Önivereite tedris heyeti bu 
profesör veya doçentlerden birisini 
fakülte ta\•be cemiyeti reisi •olarak 
seçecektir. Bu fakülte talebe cemi
yertlerinin ikinci reisi talebe ara -
sından seçilecektir. 

Fakülte talebe cemivetleri reisi 
ve ikinci Tei!lerinin intihabına der
hal başlanacaktn. 

Tnlebe Birliği için veni bir bina 
hamlanaeak, yeni birliğin kurul -
masile yüksek tnhsil gt-nrol.-ri arastn
da dıdıa esa .. lı hh i' bir1iği ve ta -
nışma temin edilmiş olacaktır. 

Tramvay darlığını ı Kıskançlık yüzünden 
önlemek için alınacak işlenen cinayetin 

tedbirler muhakemesi 

B
. k b. • • Iri L _ Ortaköyde metreıini öldüren 
ır ı.nm ın ncı m ev araQU- H.. • hk d . . . . . . &Ueyın, ma eme e cınaye -

lar ıkincı mevkıe ~evrılecek, te aid hiçbir teY hatırlama-
Tünel-Şiıli hattı kaldırılıyor dığını •öyledi 

TTamvay l'!eyrüseler i§lerinde ye
ni tedbirler almak üzere, belediyede 
rds muavini Uitfi Aksoyun Tejsli -
ğinde bir lcomisyon kurulmuvtuT. 
Tramvny, tünel i !etme idaresi mU
messilinden ve alakadar mütehas -
sıslardan müt~ekkil olan bu ko -
misyon, tTamvay ihtiyari durak a
dedlerinin azaltılması ve bir bir kı
sım birinci mevki arabelnnnın' ilcin
ci mevki h"line getirilmesi ;,ini tet
kik etmektedir. 

Bu komisyon, Tünel ile ~H ara
smdaki tramvııy ııefetlerini de ya 
blitlbi.itün kaldırmak veya •efeT a -
dedini azaltma khususunda tdkik
lerde bulunacaktır. Si-li - Tünel hat
tının kaldınlma:ıını icab ettirecek 
biT ~beb olarak Tiineldt:n (ıkacak 
yolculann. Altıncıdairedeki tram -
vav durağına kadar gitmeleri ve bu
mda tramv11va binmelen mümkün 
olacağı ileri ııünilmektedir. Bu suret
le bu b11ttan tıı.,arnıf edilec~k aTa
balann daha lüzumlu hatlArda kul
lanılmaııl mıkftnı .-lde edilecektir. 

Ortaköyde, kı~ançlık yüziinden 
metresi Haceri bıc;aklıyorak, öldü • 
ren, tütün arnelesinden Hüseyin Fai
kın duruvm~sına 1 ind ağırceza 
mı:ıb-kt'!mesinde dün başlanılmı,hT. 

Mahkemede okunan tahkikat ev-
rakından. Faik1!1 metresini eııki dos
tu Kemalden kıııknndı~ ve Keml\lin 
Hacere bir mektub gönderdiğini öğ
Tenerek. duvd~ ltıııkanı;lıl-: GOika-
sile öldürdüğü anla~lmıotır. 1 

Mahkemedeki aorgnırunda ise kc
til, «Bu hAdille ett"'lfında hiç bir ey 
harrrlaml'Tamm. Vak'adan sonra 
denize dü,müvüm, beni sudan (1 -

kardılan diyer~k, iti tevile çalıo • 
mı om. 

Fakat, ölen Hact!ritt anası "e di-
ğer ı,ahidleT cinayetin aeb,.ble-
rini ve cereyan şeklini yuka -
nda yazdı~ımız tekilde anlatmış • 
lard~r. 

Dunı~a. diğer şahidierin celbi 
için talik edilmi,tir. 

Evi kasden yakmadıkları 

Ticaret Odasında seçim ani tıldı 
Tıcaret Odasının yeni idare meclisi Çengelköyündeki köşkünü sigorta 

intihabma dün de devam edilmiştir. parasınıı: ın_:maen ~ttığı iddia ol~ntuı 
Tüccar ve sanayielleriO seçecet;i 40 Osman iSmınde birlle, bu suçun ika
müntehibl saniden ba.,ka Veka.Iet ta- ında _osmana yardım etmekten maz
rafmdan da 20 müntehlbi sani s-zçlle- nun Ism_nn Cebbar al~yhlertnde nak
cektir İ tihnb :. .. · tnmam.landıkt.an zen görülen dava 1 ınci n{Prcezada 

· n ""1 neUeel nm:"tir 
sonra toplanacak 60 münt~hibi 6ani e oy • • • 

içlerinden 30 kiŞi oda meclisi azalı~ma Suçlular vekilı Ihsan Mukbii Ben, 
seçeceklerdir. mahkemede evvelee ilçer buçuk yıl 

müddctle hapse mahkfım edilen mü-

Noel için çam kesrnek yasak vekkiUerintn bigünah olduklarını, bu
Yılbaşının ynkl~mnsı dolayısne, na dair bir deln de bulunmadı~ nı i_ 

bazı kimseler tarafından, çam orman zah etmiştir. 
lanndan fidanların Noel tezyinatı i- Mahkeme, suçlan sabit oJamıyau 

Dünkü ihracat faaliyeti çin kesUmekte old~u görlilmUştür. Osman ve İsmail Cebbnrın beraaUe -
Dünkü lbracatımız 1'76 bin liradır. Belediye, dün altıkadarıara bir ta _ rine karnr ve_r_IlliŞ_'_t_-ir_. _ _ _ 

Romanyaya kestane, balık, mandall- mim g5ndererek, çam fıdanlarının te 
ne, iÇ fındık; Bulgaristana balık Fi _ silmesine ka.t'iyen meydan verilmeme- Darülacezeye gönderilenterin 
listine elma, Macaristnna yer iı.stı~ sini bildlrmiştir. hüviyeti 
Ye iÇ fmdık, İsviçreye tiftit sevkedil- - - Şimdiye kadar tedavi için Darüll _ 
mlştir. Hastaya gitmiyen doktorlar cezeye gönderilen kimselerin nfifu.s 

Bundan ba_,ka İsve~ firmalarrom VilA.yet, son günlerde bazı doktor - cüzdanıarı sorolmamakta ıdi. Beledi
ton ıa~anlarda istedikleri ihraç mad- larm hastatann davetine icabet et - ye rciııllği. bu hastalardan bir Jı:ı.smı _ 
deleri:rnızden 30 bin liralık kuru ilzüm... mcdikleri hakkında yapılan §lkA.yet • nm ölüm vukuunda bfiviyetlerinin 
le Flnlnndiyaya yapılan son anlaşma. lerı ehe.Inı!llyetıe tetkik etmetted~. meçhul taldıjtını nazarı dlkkııte alıı
ya göre sevkedılecek tütünlerden 20 Hastaya gitmedikleri tesbit olu:ııan rak tedavi için DarüHI.eezeye gönder'
bln ll~nlık yaprak tütün de gönde - doktorlar §iddet.le cezalandırılacak - len kimselerden htivlyet varaltası so-
rilml~til'. ınrdır. rulmnsmı al~adarla:ra bildJrm~tir. 

Pazar 

- Hasan bey dünkü 
ıazeteıcnıe rıardlim. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Kadın kıynfetıne g1r. 
~mişlcr •••• 

Hasan bey - Ne cesa
l'et ı . Masrafa dayannbile-

Usküdar cezaevinde 
1slah ve terbiye 

tedbirleri maddelerin ihracı vukuunda müraca... e B' y osl fi Beıedl~ 
tl d 

~ ır ug av inllMı, 
a ar o&rudan dofruya VetAlete ya.. İkt d .. dür · t ed&-

Son günlerde Istanbul hapisha - pılacat ve ıı.sansıar veUlet tarafın- k ı.s~ Mimu li ~ü.~ilnlüzum~ mUlraeıınonfolıl 
nesinden gönderilen mahkCırnlerla dan verllecektir re ' uz n ıçın a aın 
mevcudu artan Üskiidar ceza ve . . · sat.mak tekllfınde bulunmuııtur. . et-
tevkifevi müdürlüğii, bu mevkuf ve .• Sü~Iilcede Aşık oldu~u Betuı is- . Yug~lav flnnasmın mliracaati t 
mahkumların dahili dieipiine uygun ınınde bir tm so~k ortasmda zo~la kı'k edılmektedir. dJ 
bir tarzda terbiye ve ıalahlarilr. meı- kaçırma~a te.,ebbwı ~en kayılr.çı D- Fenerde oturan Perihan adıll 11• 
gul olmaktadır. y~n duruşmam 2 nca ağırcezada dün bir kadın, dün odasında ynktı~ı rıı' ~ 

Bu mernnuniyet verici mesai cÜnl- neticelenmlştir. . galdan zehirlenml.ş, tedavi edilıtıe!C • 
lesinden olarak, bedeni kabiliyrt _ Ma~keme suçu sabit olan İlyası 4 zere Balat hastanesine kaldırıll1l1$ 
leri mü~aid bulunan mevkuf ve ay muddetJe hapse mnhkıim etmiştir. tır. 
mankumların yeni te•ia edilen ma - . 8 J?ün Daçya isimli Rumen vapu- 8 Kasımpaşada, Arahacılar soııı.
r~ngozluk ve kunduracılık atelyele- ~e Kostenced~n memleketimize mO- ktnda oturan Nlbad. ayni yer s:ı~ 
rınde c;alıştınlmnlarına ba•lanmış - hım ptlktarda ıthalflt eşyası ge-lmiş - lerinden İhsanla bir meseleden dO V' 
tır. tt:. Gelen eşya arasında bikarbonat kavga etmişler bu arada tıısan bıç e• 

Yeni müdür, bilhassa mevkuf ve do .ııud, kaplama tahtası, anilin bo - la :t-."ihadı vücudünün müteaddid 1 
mahkumlarm okuma ve ,,azmn ö'i- ya, la.apan, kimyevt ecza ve 10.100 lerinden yaralamıştır. 
renmelerine, hu arnda onlr.ı.n eski kllo kadar kfığıdla mukavva, crun Yaralı tedavi altma. alınınlŞ. c~ 
hnoi•hanelerin bir tnkım kötü iti - mamulAtı eşya ve pencere camı bu- yakalanarak hakkında takibata bsı• 
varHanndan kurtannağa çalı~mak - lunmnktadır. lanmıştır. tadır. _____________ __:, _______ .,..--/_ 

Okuma ku~larına birçok okuma p• k 
ve ya7ma hiJmiven m.-v):uf ve mRh- ıyango ÇI ınca 
kutn d~vam .-tmektt!dir. arkadaşının hissesini 

l\farnncro7lıılc ve kundn .. ııc-ılık a
telvelerinde 80, çorAb ima} eden 
maldnoaler~ı- r!e •imdilik )0 mev
kuf ve mahklım calı$!llalctartır. 

Yeni olmakla bl"rnher bu i~ vr
çnlı•ma hayatı ce?.aıwi mevkuf ve 
mahH~mları ii7'erinrl~ iy! te!irler 
yaT"mı.,hr. 

Snn bir av ir.inde mevkuf ve 
mah~lı'lmlann dahili di.-ılpl\n tali -
matnamesiııe muhıılif ~n kiirük bir 
harekette hulunmadıklan. hilitkis ;,_ 
J,.rile gfu;lerile meı,gul olr!u\lar. gö
riilmiiştür. 

Ce&evi müdüriüğü alınan bu 
müsbet neticel~r karıoısında imnlrıt
hent-!,.rin t:t"!"icl~tilme.,ine karar ver
mi, :ı,,.t,,.,..,.,ııt.tRdır. - ----

Ce al Bayarın 
büyük oğ·u 
vefat etti 

Reli Bayann cenazesi bugün 
Ayazpaftldan kaldırılarak 
Merlu!ulendiye gömülecek 

Merhum Reli Bayar 
Eski Başvekil Celal Bayarın bü

yük oğlu Milli Reasi.ıransın eski u
mum müdürü Refi Celal Bayar, pek 
genç, henüz 34 yaşmda olduğu 
halde, evvelki gece, müptela olduğu 
ha:ıtnl&tan kurtufamıya.rak hayata 
gözlerini kapanu~br. 

Birçok mühim vazifeler ifa eden 
ve kendisini herkese sevdirmiş olan 
Refi Bayann ölümile, memleket ~
zide gençlerinden birini kaybetmio 
bulunuyOT. 

Refi Celal Bayar, Istanbul Paıti 
vilayet idare heyeti reisüğinde bo
lunmuş, u'1:Un müddet Eminönü 
Halkevinde başkanlık etmi~tir. Mil
li Reassürans umum mtidürlüğü "a
zifesinde birçok seneler muvaffaki -
yetle c;alıfl!lıvtır. Pek genç yaşta tu
tulduğu zalim hutnhk yüzünden o
mum müdürlük vazifesinden çekil
mek mecburiyetinde kalmı~ttr. Bü
tün ihtimarnlara roğıncn, seyrini sü
ratle takib rden ha!!talık nihayet, 
evvelki gece kendisini toprağa çek
miştir. 

(Son Post n) c~lal Bayar la, Ba
yar ailesine taziyeticrini runnrken, 
genç ölüye Allahın rahmetini di!er. 

Cenaze ?mgUn kalcimlıyor 
Refi Celal Bayarın cenazesi bu -

gün saat 12 de Ayazpaşada Mete 
caddesindeki Miraınnr aparhmanın
dnn kaldınlacalı:, namazı Bevazıd 
cnmisinde kılındıktan sonra, Ma -
kezeFendideki aile m akberesine def-

vermemiş 
A sliye 2 nci ceza mahkemesinde, 

bir piyango bileti-den çıkan ganô 
hir davaya hnkılmaktadır. 

Davacı, Sabonun iddiasına göre, 
arkada§J Nazaretle beraber milli pi
yangonun Zafer bayrnını fevkalade 
keoidesi için, bir bilet almı~lardır. 
Bu bilete bilahare 5 bin lira ikra -
miye vunnuş; fakat Nazaret parayı 
görünce arlcadaşınm hissesini tanı -
mamıştır. 

Suçlu Nazaret ise, mahkemede 
bu iddianın tamamen asılsız oldu -
ğunu söylemektedir. 

Ancak. duru~manın dünkü eel -
eeeinde dinle~en sahidler davac-ının 
iddiasını teyid etmiışlerdir. Durus -
ma, diğer şahidierin celbi için, talik 
edilmiştir. ----------------
Güzel San'atlar Ako'(demiain

de Namık Kemal ihtifali 
Şair Namı'k Kemalln do~umunun 

100 üncü yıldönümü münasebetile Cu
-martesi günü Güzel San'atıar Aka -
demisinde de blr fhtifal tertib edilmi~ 
tir. ll de ba~lıyneak olan bu ihtifali 
Akademi Müdürü Bfirhan Toprak a. 
çacak ve 4air Necib Fazıl Kuakürek, 
Namık Kemaltn (Hayatı ve eserleri) 
mevzulu bir konferans verecektir. A
tademideki ihtifal herkese açık bulu
nacaktır. 

800 lirasını çalmı§lar 
Aksarayda, Hasekı caddesinde otu

ran Miiriinet adında bir kadın, dün 
zabıtaya milracaat. ederek efinin aıt 
kat penceresinden giren meçhul bir 
hırsız tarafından, yatn~mın altında 
sakladı~ı 800 llra.mun çalındıtım Id
dia e~. 

Zabıta, bu iddia etrafında tetkı"tle
rine devam etmektedir. 

ENVER DEMIRCI 
VEFAT ETTI 

Bayan İrfan Demlrcin1n e~~ İş 
Baııka8ı muhas~e memurlarından 

Sıtkı ve ~i Medilla Demircinin Eti 
B:ı.nk Bollaırdait - Keb:ı.n tesis ğrupu 
Direktörü Adnan ve eşi Atiye Demlr
einin, İnhisarlar Um u:m MWitlrlüğ{i 
memurlarmdan Nuri ve ~i Oüzin 
Oökçekin, Devlet Demiryollan hnre -
ket müfettişiertnden Pikret ve eşi 

Nermin Scynurun, Behin Demlreinı"n 

baba ve kayınbabalan, İzmir eşrafın. 
dan, C. H. Partisi Büyükada Baıjkanı 
T'ıenret ve Zahire Borsası mübayaa
cılarından Bay 

ENVER DEMIRel 
Allahın rahmetine tntikal etmiştir. 

CeMzesl 20 İlkkfmun bugünkil Cu
ma giintl saat ıı de Bemlunda A~a... 
hamarnı Faikpqa; cadde.sindeld En'
ver Demirel apartmanından kaldın.. 

larak Kabatat tskelesinde beitliyecek 
Şirketi Hayriyenin 48 numaralı vapu
rlle saat 12 de Büyükadaya gl5türü
lüp aile tabristanına detnedileeekt.lr. 

Bugün • 

Ma.ti.nelerden itibaren 

TAKSiM: 
Sinemasında 

Dk defa. olarak 

·OKVANOS 
bekçileri 
~ BALF BELLAMY 

Kl ZlL 
RAKKAS E 

" SALOM E 
" 

Sokak ortasında 
genç kıza 

bıçakla saldırdı 
Dün, Cibalide c ür' etkarane ~ 

yaralama va k' ası olmuştur. fıat ~ 
lskenderpaşa mahallesinde otll~~ 
Ayşe adında bir kadın, kızı B~~eJI 
ile birlikte, dün Cibali cadde!1ıı • 
geçerlerken, önlerine Fatihte H~~ 
darda sakin Faruk adında bir ş 
çıkmıştır. ~ 

Faruk ani bir hareketle bıçıı ltı 
çekerek Bahriyenin üzerine .• ııtı;J 
genç kızı vücudünün ınülen ıttlr 
yerlerinden 11ğır surette yarala 

hr. ~~ 
A 

. .. usrı) 
yoenın ve tecavuze ı"' 

Bahriyenin feryadianna ko~" .• • 
1 f!1•• 

bıta memurlan Faruğu yako"' \iıe' 
lardır. Bahriye tedavi ediJrnek ,.,. 
re Balat hastanesine kaldın11111\,t~ 
ralama hadisesi etrafındR tab"' 
başlanmıştır. / ______ __......,-

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan 

Soğuk 
Algınlıkları ll-

Son günler znrfmda §e}U'iıltJl:uıı 
telif mahallerinde ao~ult ıı.lgı 11tl' 
neticesi şiddetli bronşiUer -;e :nıt' 
zatUrrceler görülmektedir· ede' 
bu vak'aların b!U tesadf.lf ı1ı;ıt1 
tı.mnlannda. yap~ınnz tet 
ha.stalık menşelerinin ço~ıııtJ%1 
takım ihmal ve kıyıdsızlıkta!l 
geld~ini göstermiŞtir. 
yaC'murda ıslanml§ sonrıı. 
gelen tedblri alamamış hasta yııt" 
müştür. Bazılan sıcak baJl~C# 
llll.§ hemen di.şıı.n çıkınlŞ 

ve hasta olmuştur. 
~er bir kısım da az çok 

algın~ ne beraber 
dan .sirayete mo.ruz tıııın14tıt~ 
rülüyor kl bron§itJer, ııeziel 
zatürreeler hemen dıı.tın" 
kayıdBızlık ve ihtiyatsıclık 
fmz olan hastaııklardır. :su 
ile sıcaktan so~u~CL çı.ıtarke!l 
dikkat edilmesi ve ne tadar 
mesafe olursa ol."lun mutlıt~~~ıı 
giym~i ihmal etmeme.lc es-63 
§arttır. Geceleri sotatııırd• t el-

lnşmamak, hasta evleri tirıı1;.ııcsP 
memek, gece yatarten bir.,: 
ıhl!untıı' içmek veyahud sıcıı 
banyosu yapmak bu 
yapüacak koruyucu 
maduddur. Kı.ş mev.siiJll Jl'· 
hayatta faaliyet zarnaıııd J 
kıymet.li zamanı hasta ol.Jl%1'11ı 
tnkta geçirmek mill1 ve jÇtJıJl 
tımdan da asla ıecviZ 
Herkesin .sıbhatine dikkat 

• ederek uhde.sinde oldu~ 
azamt bir randmıan ile eıiil 
kat1 prensip halinde ı:abul 
melidir. 

%3 BtriDeiJt{uıun 1'~ d9 
SARAY Sinernasın 

MONi fl 
NURE plfJ 

S E ıı i ed,f 
Gişede bOet sa.t ctef:ıl1' 
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ON POSTA 

T emaşa hakkinda 
mUhim bir 
konferans 

ı.;,.ail H akin Baltacıoğlu, E
mınonu HallreoinJe verdiği 
konleranna karagöz, ortaoya-

l" Çörçiller , ailesinin tarihinden l 
.___ - Bernta aid yapraklar 

1 HldUeler Karpsı11da_, 1 

BO~STÖL 

• 
nu ve tulUatın karakterlerini 

anlattı Ingiliz Başvekilinin 
day1s1 örçi Bey 1 

36 evvel aana sültunet lazım. Sana söy
liyecek sözlerim var, çok mühim 

· Aşi< Ia 
Oynonmaz! 

sözler. 
Korku ile büyüyen bir çift çocuk 

gözü doktorun gözlerini aradı ve 
zayıf bir ses sordu: 

- Beni oraya götürmeden t-vvd 
ne aöyliyeceksiniz) Vaktimiz claı 
değil mn Dakikalar aa},lı değil mi) 

Nahleden: 
)1) ~ıtanda, aalonda doktor bekli
'tit~ u. Nesrini görünce bir gece jçe
t4Jı.1t;;e yüzünde vukua gelen deği· 
ltı~. e acımaktan kendini menede
ti ı. Cö7Jeri kıpkımıı:z. ve oi1. ren
tt\)etil, dudn1rJan aolgun ve tit
tlt ·' · Birkaç gün evvel gördüğü 
' '"uca aığmıyan gene; kız bu 

)'du} 

~~ Zavallı yavrum, ne kadar ız· 
N ı;~lciyorsun. Şö.yle yanımn otuı 
~~~hnı. Ayakta duracak halin 

ti a~ı,, 

Maaz:ez Tahsin B erkand Ben onu mümkiin olduğu kadar u· 
- Ölecek mi) :run bir zaman görmek, onun yanın· 
- Vaziyet vahim ammn ümid· da kabil olduğu kadar çok kalmak 

aiz değil. Sana doğnaunu aöylüyo· istiyorum. Beni burada niçin tutu· 
rum. yorsunuz) 

- Teşekkür edeıim. Artık onu - Kızım beni dinle ve bilhassa 
gönniyeceğinıi hi!!sediyorum. ııükGnetini muhAfaza et. Öyle naı:.ik 

- Yanılıyorsun yavrum; aeni dakikalar yaşıyoruz ki hepimizin ao
almağa geldim. Beni Selim he)' yol- ğukkanlılığı elden hırakmamamı:ı 
ladı. lazımdır. Ce5ur ol vavrum. 

Müthi§ bir çığlık. Nesrin yerin- - Merak etmeyin doktor, bun· 
den fırladı doktorun koluna sarıldı. dan böyle ne olurom olsun, ne işitir-

- O mu) Si7j o m11 yolladı dok· sem işlteyim, kf'ndime. sinirierime 
tor} Bu tıözleri hnna acıdığınız için, hakim olacağı:n, muhalc:eme ve mii• 
bir sadaka ;:abilinden söylemiyor vazenemi kayhetmiyeceğim. Söyle~ 
musunuz) Benim ızlırabıma merhn• yiniz, sizi dinliyorum. 

' t'stın şaşkın bir ta,ırla dokto
' l'anına oturdu ve biraz evvel 
~ine torduğu aual: tekrar etti: 

O öldü mü) 
liayır lunn. yemin ediyoo· 

met ettiğini% için avutmak istemiyor - Selim vanyetinin çok vahim 
musunuı:} Beni aldatmavın d oktoT, olduğunu biliyor. Bunu senden aak
AlJah nzası için b eni aldatmayın. lamıyorum. İşte vaziyetini idralt e&o 

Şehremininde oturan Bahriye is .. 
minde bir kadının 2 ya§llldaki kızı 
Aysel, davısının getirdiği fındıiı 
yerken boğazına kaçırmı§ ve tıka
namk nefes alamamı~hr. 

Çocuk, derhal Gureba hastanc
sine kaldınlmışsa da, yolda ölmü~
tür. 

~'~edi muayene eden adlive ttı
hibi Envt-r Karan. morga nnkline 
lürom görnıiisHir. Hadise etrafında, 
adlivec~ tahkikat yapılmaktndır. 

Araba ücretleri artırıldı 

den korkuyor ve ölmeden evvel ae
ninle evlenmek istiyor. 

Nesrin bir aöz sövlemedi, bir ha
reket yapmadı; fakat muztarih yt;. 
zü, bir eaniye zarfında, deruni bir 
ı~kla parladı. Ellerini birbiri içinde 
kilidliyer \.lt başını önüne eğdi. Du· 
daklan bir 4eyler mırıldanıyordu am 
ma bu sözleri ne annesi, ne de dok
tor i§itti. onlaT bir ba~knsına aiddi. 

- Selim arkada~ı Hulki beyi ca· 
ğırmış, karanm ona sövlemııi. Hul
ki hev derhal liinm gelen muanıe
J,.leri yaphrmağn n-itti. Biraz evvel 
bana hastaneye telefon etti, icin yo
lunda olduğunu ve ak~am saat al
bela nikah memurunıvı geleceğini 
bildirdi. F.ii'er !l"n rnzı olurotan he
men gidelim. Bız orava vaTıncava 
kadat onlar da gelmin olurlar. Na· 
sıl Tazı mısın yavru m} 

Nesrin in S!Özl,.ri. ona bn ga n b 
suali soran d(\ktnTtın yüzünde bir 
aanive dolaştı. Yüziinün cizgileri 
aertl~ti, hemen verinden fırlıyarak: 

- Hayeli sride1im, dedi. 
- Dur kır.m: ~unu da ö~ren• 

mr.lisin : Halide hanım oğlunun bu 
,,...~.~, .. w~,.!L t:ii,."'t!f; ~~ ... ~-. ... -w .. ~=-c...,.~·k.:aJ,:;.:.:a~n-... r
-.. .,r,n•-~re • lı:anın Viclıy'ye ırlik v~ aiınıtli 

lıin takım ı -Çocuklar aranızda bobstila) 

B
.. ~ ı. . • nilen kıyafetle mektehe gelip ~i , 
uyu~ §ehırlere çok uzıık bn ka- 1 • · 

h d ki _ı_ h. " d" .. İ er vardır. Yanndan ıtıbaren ıuv 
sa a a orta m~te ın mu uru s.- . b k f 1 k b _, u ıya et e me te e gc.ıen ol•çle 
tanbuldan gelen gazetelerde oku- ı. d • • 1 k v .,.. .ıı:apı an ıçen a ınmıynca tır. " 
mul('u: · ·ı · · cıya emır verı mı~tir. aru 

ıtMaarif idaresi, talebenin bobstil T 1 b d h b t'J k f tl rlarl 
kıyafetle gezmelerini menetmek ka- t b a el e en) 0 5 1

, ı~a e] e D 
• . e e ge en o ursa ıçcr. a mal' 

rarını vemıı§tir.» t b'h d'I k d" .. .. lya . • . • em ı e ı -en apıcı u~unmu• 
Havadıs; nakıllere, terfılere aıd B b "t'l l b en 

- o sı ı ne o sa aca a ... Ic d 
olmalla da gene maarifi alakadar 1 d B b k' db' 1 

a ım... a acının es ·ı ı&ııav 

etmesi. dolayısite onu da alakadar gelen demek olacak. 
ederdı. nü * ağ - Bobstil kıyafet te ne olsa ge
rek) .. 6 nci sınıftan 46 7 Kaya fakir~~l 

çocuktu. Babnsının eski elbisesin r Diye düşündü, bildiği fnınsızca, 
ingilizce kelimeler beyninde bir rea
rni geçid yaptılar: 

ıav 

ba,ka giyecek bulamRzdı. Pant a' 
nun paç.a!ll yerlere kadnT uzanırd 
için, annesi kesmiş kısaltmışh. fta 
kat kadıncaı;ız, pek iyi hesnblaf"' 
dığından biraz fazla kesmi!!, pa ~· 

- Bilemedim. 
Semaettin Saminin 

radı: . 
lugatinde a-

- Bulamadım. 
Uru~tn Rndı: 

- Bunda da vok. 
Bir Ingilizce IOgatinde ara dı: 

!Til' 
lon Kayanın topuğundan dört l'ea 
mak yüksekte kalmı!lb. Cekete rd 
el vurmamışb. ' 

- Yok "·esselam. Ben bir çare
sini bulurum. 

Bobstil kıyafctle mektebe g( tr<la 
ya•aiZı iltın edildiğinin ertesi g''i 
467 K""BYl kapıcı çevirdi: ~il 

- Bob•tiller mektehe girerraT * Müdür, öğle oaydosunda mual
limleri topladı. 

ler. lll 

Bob•till:orin mektebe alınnular 
cal.Jan hab .. ri kaotabada yayılM1 
olduğundan mekteb kapısında ei: 

- Bayanlar, haylar .. bugün pos
tayla İstanbuldan gelen bir gazete
de maarif idare!!inin talebenin hob
!til kıyafetle gezmelerini menetmek 

a 
çok meraklı toolanmıcatı, Bunla k 
arasında, bir 1stanbul ~azetes'~ 
muhbiri de vardı. Meraklılan ele 

karftnnı verdiği yazılıdır. Ka7nr her 
balde bize de tebliğ edile~ktir. Fa
kat mademld bir kere karar veril
miot, biz bir an evvel tatbiJcına b* 
lıyalım. Sınıfla.nnı:z:daki talehe arn-

- Boh!!til demek buymuş) is 
Dedilf'r. l~tanbul gazetesi::a 

e 
muhbiri 467 Kayanın fotogra\ 

llnda bobstil olanlar mevcı.dsa, ya
nndan itı"ba rf"n bu kıvafetle rnekte
be kabul edilmiyeceklerini, sokakta 
görüliiTierse de eezahındırılacaklan
nı kendilf\;ne hildir:irsiniz. 

çekti. :lu 

* :Jr:• 
46 7 Kayanın fotografı bir Ist ı.~ 

bul gazetesine baSlldı, fotogr~\: 
alhnda şu satırlar vardı: 

Mmıllimler yu~undular: 
- Bobstil de nedir) 
Diyeceklerdi. Fakat hem müdür-

den, hem de birbirlerinden utl\ndık
lan için hiç biri cesaret edip aora
madı. 

Esasen müdür de, herhangi bir 
auale maruz kalmamak içir. bir ba
haneyle muallimlerin anuıından ay
nlmıttı. 

* Muallimler sımflıırda talebeye 
söylediler: 

Bir genç kadın kocallndan §ika
yetçi, derdi, ve çoklannınkine ben
zer ve iki üç sntırla hül&sa edilmesi 
mümkündür. Diyor k:: 

- ccAqamlan eve döndüğü za• 
man bana hasrettiği zaman nihayet 
be~ dakikadır. Sonra aoyunur, ma
sasının ba,ına g'eçer. Elde cetvel, 
kur§Un kalem ve pergel çalışmaya 
koyu lur. 

Her zamı;ı.n deıhal çıkarılması la
zım, acele bir işi olduğunu ııanma
ymız. Çizilecek harittısı yoksa ro
man, yahud gazete okumaya dalar, 
sanki ben ~vde yokum ••• » 

Hayret ettiğim nokta, genç kadı
nın ifadesinden anladığım tnhsil üs
tünlüğüdür. 

- Niçin, diyorum, bu genç kadın 
kahahntin kendisinde oldut-unu an
Jamamı!!hr, anladıktan sonra da va
eyetin ıelahına teJCbbüs ebnemiş
tir) 

Zira: 
İhmal edilen kadın. eanh beykel 

izd.ivacına müsaade etmiyor. Kork.t· 
nm ki onun çok ağır sözlerini dinle· 
rnek, birçok lıakaretlere tahammül 
etmek mecburiyetinde kalacabın. 

- O ağır sözlere, hakaretlete. 
hatta daha beterine layıkım ben •.• 
Ben Selimin annesinin yerinde ol
sam, oğlumu, velevki isterniyerek, 
bu hale getiren bir insanı son nde
Bime kadar affetmezdnn. 

- O halde haydi git yüzünü gö· 
ziinü yıka, arkana bir sokak elbisesi 
giy ... Hastanın yanına girdiğİn 2'8· 

man o senin bu muztanb yüzünü 
değil, her zaman tanıdığı ve bildiği 
Nesrini KÖrmelidir. 

* 

«Filanca kazada, bobstil mo~ 
giyinenler pek çoktur. Resmini ~ 

kanya koyduğumuz, 
aaire .•. » 

* lstanbulda fotogrnfa baktılar:fc 
- Tnm ho~til. 1:) 
- Cekete bakın ne kada: uzu 

ve bol... Hele pantalon, bohır. 
pamalon bu kadar olur. Moda oti 1 

lam kadar ne çabuk ta gitmi:2::>' 
r 

r:J" ,..t .l.tu.LU.t;ı,: ..... ---··-·- ··--r 

added.ilen kadın, müsahabesi arJ~ 
mayan kadın1 kendia~nde mevct 
hasJetleri göstermeye muvaffak ol .. -
mamı~ olan kadındır. ·: 

Okuyucum B:ıyan cı C. C. ıı bur • 
bilecek, nnhyncak, yapacnktı. ,. 

Ortada bir anlnşmn:nn, bir gt i 
çirruıizlik, bir karşılıklı aevgisizli ~ 
görmüyorum, me5ei~ herhalde birn 
ince olacaktır. Tnshih ve telafi ı
dilebiliT. ~ 

~ 
Bayan e~S. S.» e: t. 

~ 
Mektubunuzu düşünmeden ya~ 

mışsınız, bu mesl"!le hAkkında siz.. 
on binlerce kişinin okuyahilecei:-i bı 
gazete sütununda nasıl cevab vere 
bilirim) Hususi adresinize yolla 
mak, mektubun bir ba~ka ele g~ 
meai ihtimali ile mahzurld olabili1 
fakat crpostadan .,ıınmak üzere» ce 
vab i!temek te batınnn:a gdmemel 
miydi} 

TEYZE 

bakanlara hayret verecek kadar d e 
rin ve meyus bir mana vardı. 

Otomobil hastanenin kapısında 
durdu. Doktor Nesrini gizlice tetldl 
ediyordu. Genç kızın hareketleri • 
ğırla~mı!l, bütün vücndü sertlesmit
ti. Klabi ve sinirleri kalın halatiarli 
bağlanarak gerilmişti ann ki ..• 

Iki kadın salona girdiler, dokt01 
hastanın yanına çıktı. Onun halir.in 
deği~p değişmediğini ~örmek ve 
onu nikah merasimine hazırlamu 

istiyordu. Onun yanından ayniala 
bir saat olmu~tu. Bu altrrıı~ dakika 
lı'k müddet, ni:{ır bir hasta için c;ok 
ehemmiyetli jdi. 

Doktorun kendilerini ıınlonda Otomobil hastaneye bu müthi~ 
dramın son perdesini oynamak ü
zer giden üç ki~iyi götürdü, bu üç 
kişiden hiçbiri yolda ağzını açıp bir 
tek kelime telôHuz etmedi: c kadar 
hepsi kendi dü~üncelerine gömül
müşlerdi. 

Nesrin doktonın tavsiyesini yeri
ne getirm~, yüzünü ve dudaklannı 
hergünkü gibi boyamı~tı . Yalnız 
aözlerinde, muztarih kalbinin bütün 

bekleteceğini anladığı zaman N~ 
rin buna itiraz etmek istedi. O, he
men Selime koşmak. onu görmek t .. 
çin sabırsızlanıyordu; çünkü onun 
naı:arında en mühim olan nokta bu 
idi. Nişanlısının kendisini hala aev
.mekte olduğunu ve bu aşkını tesmi-
leştirmeğe karar verdiğini i~itmek ~ 
nu aadece his bakımından ae\"İD
dirnıiı. enditesini izal~ ed.euıeıınilti. 

.J • ' • 1 



6 Say!a 

Askerlerimize 41.950 
parça hediye toplandı 

Adana (Hususi} - Yırrdurmı .. 
~n her tarafında olduğu ~bi teh
rimizde de kahraman askerlerimiz 
ıçin kı,lık hediyeler toplanmım de
vam etmektedir. Bugüne kadar 
40.000 pamuldu hırk~, I.~·H çift 
çorap, 142 çift yün eldiven, 216 
fanili, 1 ~6 kazak yel~ği olmak ilz ... 
re 41,9.50 parça kıtlık hediye top
landığı memnuniyetle haber alm • 
mı trr. Bu efY& alakah makamla
ra teelim odilmeğe ba,lan1Jll4tır. A· 
dana hdıı:ılan kıtlık hediyeler ha
DTI...a ~ cie.am etmekıo
dir. 

HalkeYli öfretınenleria 
konfernnslan 

Adana (Hususi) -Yerli mallar 
ve Tasarnıf Haftıuıı münuebetiyle 
Halkevli öğretmenlerimiz tarahndaa 
muhtelif kahvehanelerde konf~raM-
lar verilmi11tir. 
Beden T erbiyeai bölge konuımalan 

Beden Terbiyesi bölııcmiz bina
amda mahalle mfime38Üic:riııe hava 
tehlikelerine karşı korunma tedbir
leri ve pasif korunma-aktif korunma 

SON POSTA 

r a 
ıslah ediliyor 

Bihassa pas hastalığı üzerinde tetkikler 
yapılıyor, Vekalet hububattan örnek istedi 

Adana çiftçi si için m azot geliyor 

• 
ı tiyaçla.r 
Ceyhanda ağaçlara 

ihtimam gösterilmiyar 
Ceyb&ndan yazılıyon 
E..k:i hüld:Unet binasını ta

mir ettiren jandarma komu
tanlıiı buraya yer)~mi~ ve bu 
binanın önüne güzel bir bahçe 
yapıruttı ve belediye de Lu bi
nanın aağ tarafındaki bot yere 
ağaçlar diktirmişti. Şimdi ma• 
ale.ef bu Ağaçlar, civardaki 
emalm bunların dibine pia su
lar dölcmm neticesi kurumut
tur. Alikadarların naz~n dik
katini ceıbederiz. 

Pamuk kongresi 
tehir edildi 

Kongre 2 KCinunuNnide gene 
Anluıracla toplanacak 

= 

e e 
<~ 2 nci sayfada) l Gene resmi istatistiklere nıızaret' 

~aleyh İngiltere kısa bir zaman i- Akdeniz havzaaından lngilteteye lt
çın .Petrol tedarik eclemese, bütün hal edilen maddeler §Unlardır: 
denız ve .hnva kuvvetleri muattnl Fransız Afrikasmdnnı 1.436.000 
~~·. lns:ıltere bunu hesaba kattığı bin ton demir ( Ingilterenin ith-~ 
ıçmclir ki. ana vatanı,. iptidaf mad- ettiği bütün demirin % 33 ü); ,. 
de kaynaklanna bağlıyan yollann panyadan: 1.182.000 ton d~ 
emniyetini h~r ~eyin fevkinde tut- ( Ingilterenin ithal ettiği bütün dr 
makta.dır. . mirin % 27 si); 1\lwrdan: 123 ~ 

İng~lterenın başlıca t!~ret yolla- ton pamuk (İngilterenin ithal ettiii 
n fU ıa~ametlerden geçer: bütün pamuğun °/., 21 i); 370 hi' 
. 1 ) Simalt ve cenubi Arnerikaya ton nebati yağlar (İngilterenin it• 

gıden yoL Atlas Okyanusundan ge hal etmekte olduğu nebati yağlartı' 
çeı-i) Uza . . % 20 ai) ithal edilmektedir. 

k,arlı:a. Hmdıatann, A· İngiltere kendisine lazım ot-11 

vustralyaya ve Yakınprkıı. giden bütün bu r:ıaddeleri ana vatıına ta• 

yollar, Akdenizden ve Süvey, ka- flmale için 1 7 5 milyon ton to«1.
naJından geçer. Bı.1 y~rlere, Afrika- jında 7250 :miden müreklceb bb 
Y1 dolaşarak, ve Ümıdburnunu ge- • fil g . L 

çerek te gidilebilir. Fakat bu ol ticaret OIW!a malik bulıınma~tr 
Akd · 1 ~ ' dır. Yazımızın bat tarafında ~ 

enız yo una nazaran fevkaJAde tt'~' • ·• · J ·ı b .~ .. uzundur e ıgmuz uzere, ngı tere u mu-
3) Bü U'-' Ok 'd ) zam ticaret filosunun emniyetle iş&-

Y li[ yanusa gı en yo b·ı · • • ··• b lı: d tl' ise ya cenub~ Am ·L d ye ı mesa ıçıu ııtrnteı1~ a ım atı 
, ı erır;;a an, veya• b · · h • 1 iitJef 

hud Panama kanalından geçer. ldmmh:tti d aız ok an M~~-yyen en 
Her yıl. bu yollttr vasıtasile ana bü ~.k b~ dr~a ·file unyh~b' ol-

vatana milyonla!Ca ton liyecek ve yuk ırb .en~ d odırnirna sa ı 
iptidat madd ı· 'lt • ma mec urıyetın e • e ge ır. ngı erenın f ....:1 la kd is. 
retımi istatistiklerine nazaran ı 9 34 nl!;utere.. ana vatan A eıı t} 
yılında Atlas denizi va~ıtasile İngil- Ortaşark, Hindistan. Avustralya. 
tereve şu maddeler ithal edilmiştir· zakşark ve umumiyetle Hind Ok,..-

akicında topçu üsteğmeıri Nejod Adana (Husu.s1) _ ıı Klnunuev _ 
tarafmda nazari der• veriiiJÜft,ir. Bu nlde Ankaz'ada. toplo.na~ı bildir-

Kanadftdan: 1. 76.5.000 ton buğ~ nuaile Büyük Okyanus ara111nda Ir 
day (İngilte,-~nin bütün ithal etti"' liyen ticaret Eilosunun emniyetinf te'" 
buğdayın % 85 fi}; 77 bin ton ç~ min için, Cebelüttank boğa~d.., 
lco (İngilterenin bUtün ithal ettiğ; baş)ıyarak, Malta adaııında, !S{lye1f 
çin'konun % 52 si) 1 77 bin ton ktıT- k~alınde.. Babülmendeb boğa%~~" 
şun (lngilt.-r~nin ithal ettiği hnsu- da, Malalta boğazında, Singapu~ 
nun °/., 24 ü); 28 bin ton bakır (İn- fevkal&de mUstahkem deniz nalbit 
gUterenin bütün ithal ettiği bakınnı bulunmaktadır. Bu noktalar _ı.. 
% 68 i). Nivüfaandlenclden: 32 yandan aakerl birer Us vazifeaini IJ" 

bhı ton çinlı.o {İngilterenin ithal et- rürken. diğer yendan da, ticaret _., 
tiği çinkonun % 36 aı). Britanya harb filoıruna kömür ve muot ~ 
Şarld Hindista.nmdanı 3 77 bin ton mek vazifelerile de mükelleftir ler'· 
petrol ( Ingilterenin ithal ettiği pet- İngiltere, ana va tım la Aıne~* 
rolun °-' 4 ü). Arjantinı.lent eenubi Amerika, cenubt Afrika,..,. 
2. 710.000 ton gübre (İngiJterenin temlekeleri ar881ndaki irtibattn• d: 

dersler biritaç gün devam ~decek- Adaada su dotapt.ınndan hiri diğim cTürk~ pamuk kongreau, 
tir. Adana (BtJsus:t) - Büttn memictetl c:ltt. Hataydaki rekolte iı!e 65.000.000 bu tarihte parti kongrelerinin yapıl _ 

V • • 1• k l babubatında oldulu sıbi Adana hu.- adedd1r. mast dolııyısile 2 KA.nunu.snniye tehlr 
abancı ISim 1 Dy Y8 glJ bub&tmda. da saman saman görtııen Ç~i ~ll mazot edil.rni.itir Bugün Ziraat VekAletinden 

dı "1 f" "1' pu ha8ialı#ı hakkında. eaaah tetkik- Haber alındı~ıruı. göre Adnoa. Çiftçi.. Adana ~ıtttne bildirildiline göre pa 
a ar1 yem eş Iri 1y0r l:erde ~unulmak fizere Ankara Mer- leri iÇin mllhlın bir pa.rtt ma~ot temin 'mul: tongresine üç yerine altı m~h-

Adana (Huımst) _ Dahiliye Vekl _ tez Ziraat m5eadole enstitilsü n ZL- edilerek Adannya sevkedil.mı~t.lr. Ma.. bM . tiralt ed kt" ç·ttçile Biri!~ 
letinden vatıyetiınlze gelen bir emir ra.at VetAleti dtın ?ilAyetten malOına.\ r.ot stoku biten Adana elektrik flrketi ış ece il'. ' • r 

rlıuı vilAyet dahilindeki kaza, na _ S.stemiştir.Bu huaUita TillyMten ~ de killli:yeUi miktarda mazot temin daha tiç murahhu ~ektir. 
hiye. köy, d~, göl, sokak ve mahalle leeet malema.t vilAyetlmAz iCiDde et:mJf bulunmaktadır. 

arı yabaneı olanıann adı d~ti _ mubteılt hubnbat bölgelıerimım. bu. Diler taranan Ziraat VetAletinin 
l'ileeekttr. buba\ neYilerinde ıtöıiilen pas ba.etıa- de Quku:roT& ÇiftçL!lntn masot ihttya.. 

Tartlll ~ büyük olan eııeerleı1n lıAmm mentt, mlineYH ctu:nımda ımı- cmı temin yolunda te~ebbt1.sleTe geçti.. 
anna ilişilmlyecektfr. Bu ıo iÇin ayyen .saha w topzaklarda huaılt ~ Te pek 7Uında öntimtlzdeki etme 

dl yet.lmiz maarif mlklürti Ekrem flddeti haiz olup olmactıtına dair ola- "' biçıM mevsimi boyunca ~~inin 
Gursdin b~kanlı~ında §U ltomiqan eaktır. Enst!tftye' &71'le& pu butalı- makinelerini işletatiye kAfi mar.ot te. 

ılmiOtir. Vilayet jandarma tomu _ tma tuttılmut hububat nibnuneled min edeeefine muhakkak nruıarne bs-

Edirne itfaiye kumandamnın 
çahşma'art 

Mirne (Hu.su.st) - Son .10 ba.skm
lo.rınd.a tehrim~ it.tai,ve kumandanı 
Cemal Ateş çok 
bü.rOt fedakar ll'm:= nı , Taha Toros, Vastl oanbay, ca.. ele gönderilecektir. kılmaktadır. Adana Q4f~el'i birli~i 

ı 1 Sahir, Kemal Kutal'dan seçUen bu Tomi:deıDe1l batdaytar de herhangi bir qah.st stok te~bbü.I\L tıkiarla çalı~ı~ı 
lı:omıS)'On faalJycte geç mıştır. T .. -:. ..... 1 ,.,., t..: ... .a- hte"f nün önüne goc;me.k 1~ çiftçiye mazot birçok seylft.bze • :~Foooı-.... 

"lP"-• -v• ·~ .... mu n O?& ltarnelert verecektir. dıelere 

Ad d d ...... k d köylerimlzde ~lftçilertmain elinde ~tı- YeDi röçmeııler toşmu§, 
ana a SBV IQJ 8 Inf lunan %&7.5413 tno tohumluk bu2day, Adana mıntaka&ında muhteut Yt:r- birçoklarını kur' 

öldüresiye döven arnele 82.MO kilo~· .U)()() .tııo.Ylllaf &e- lerde Te İç Anadoluda tskD.n edilnıek tazmış, sabah 
lektör makinelerinden geçltilerok te.. üzere Tunçelinden göçmen sevkine lar& kadar bütün 

A~.ıına <Rusust> - Haeı MeYlM oR- mizlenmişttr. ~ başlanmıştır. maiyetne birlik 
lu ömer Buluç admda blr amele Sa- Pwtakal rebltesl P'ek.e ~ Km:an kazalanmızda iskl\n te d ..ı1 
l h k . ·" ci den bü.1 .. t ızı Sabıha Tırtwar adındaki !eY- Bu sene Çukuronda portakal re • edlleeek olan ille göçmen grupu gel- . 
dığı kadını kısknnçlık yüzünden öldü- t~ geçen seneye ni8bet.lıı y1izde mifUr. Eskişehir için El~'daıı trene bir gayret gös • 
ras ye dönn~ ve b1tab bırakmı§tır. elli nJ.oıbetlnde aırdır. Da seneti rekol- bindirilen göçmeııler de şehrimiZden tennişt6r. Resim • 

ithal ettiği bütün gübrenin % gene bir aıra üslerle emniyet altJJtO"' 
64 ü). Felemealıı: Hindistanmdan: bulundunnaktadır. Bu üıılerin bd 
2.222.000 ton petrol cfngilteTerıin lıcnlan: 
ith~l ~tt.iği petrolun 9':. 32 .1) ithal Kanarya. Yeııilburun. SeyJsn. 1-4-' 
edılmıotır. vai adalarile Ümidburnu ~ibi ~ 

Gene Ingilterenin resmi istati~tik- Jerdir. 
lerine nazaran avni v1l içinde, Hind ı 'lt · .. t 1 '- tJI1" 
Ok ·ı B'" '"k Ok ngı erenm mus em el[e ve ııt .... yanUiru ı e uyu yanuırun • 1 ·ı 1 ) yolP' 
garb kııımında:ı ingiltereye ithal e- mmykon aneke • ~ anh muvasad a ö~ 
d·ı dd 1 ) d nn1 e.m ıçın er fey en · ~ 

1 en m& e er ~n ar ır: 1 "lt d dah "--- tl' b' dtll' 
A ı d ı " 0 O ngı ere en a .ıuı~e ı ır 

vu.1tra YI' an: . Oo3. O ton h -'- f"l 'k' . d .ı (1fY 
~ -1 (l 'lt • • h 1 .... b- &n> ı os una, ı ıncı er<.ceae, _.., 
· ha~d ngı ,:'int·)ıt j ISt~~ı u- dan daha kuvvetli bir hava fil~ 

(ı ~rn .t; . h 
1
; ·~· ın t?.n malik bulunmak liwmdır. Faka~ .11 

' n3 ı ~)g·ı le6re4nıbn' ıtta ekttıgı yü(nlun işi ba~rabilmek iç&n bunlar da ~ 
ı , ın on ur.sun n- d .. "Id' Bu • · • L ::..iJJ:IV ·lt • •th ı tti'"" k ,., egı ır. 10 ıçın gere.:;en .. ~ 

gı erenın 1 a e gı urşunun :o .. • • 1 'l il rf!!' 

Tapılan muayene neticesinde Babiha.. te 30.000.000 adet tahmin olunmakta.. ıeç:mişle.rdir. Cemal Ateşi bu ~ .. 
nan :ıs gün ~inden kalacak derecede çallJDlalarıOOan sonra yorgun, ratat 

~a~~~~~!':=~r~t~~er yata. Seyhan bölgesinde zirat Sivasta bir tüccar ihtikAr ıe.ne azimklr çehre.'liıe gOJıter _ 

S 2 si) 193 bin ton et (İngilterf'nin ve mühun lmıl, ngı tero • ça M' 
ithal ettiği m ec mu etin •/ 13 ü) . peak olan devletin de, ayni !!ek, 
1 OS bin ton hRvyanf ya~l;r (lnqil: ve ayni .. nok!alarda. kuvvetli d'~': 
terenin ithal f'tti.";i hftyvani yaqlann ve hava uıılenne malık bulunmale gJ" 
% 22 ~n. Yeni z~landftdon: 97 bin rure~idiT. Bu ~~ un~ur biT .?raya~ 
ton yün rfngilterenin ithal ettiği vü- medıkçe, İngılızlenn, mustt"rrıl tft' 
niin flf, 26 ~ı): 260 bin ton et (tn- lerile, dominvonlarile ve Arrıe afl" 
gilterenin ithal ettiği bütün etin % ile olan muv.ualası~ı k~ek iıl~ 
1 7 ai); 134 bin ton hayvani yağlar sızdır. Bunlar kesılmcdıkçe, . ·JJ 
(İngilterenin ithal ettiği mecmu hay- terenin kendisine lazım olan .~~ y 
van i yağların % 2 7 si). Hindistan- maddeleri ve lflda maddderı~ı ~ 
dan: 17 bin ton yün (İngilterenin an getirtebileceii ve gah"'b gelınpıl,. 
ithal ettiii yünü? % ~ şi_); 42 ~~~ kadar muharebey~ den.m e.~e .-' 
t~~ .. iturtun (İng1!terenı'?: ıthal ettJ~ ceği a~ikardır. fngılterel'ın du~ ~ 
butun kuryunun % 13 u): 266 bın ları da bu noktayı takdir etti~ 
to~ .. ?ebati yağl;u· (İn~ilterer..in ithal içindir ki, cpmdi f'llerinde rne" _i 
ettigı nebatt yagların ,n 15 tı); 244 b"" .. k tl · · · t' t ·deP"" 
b' t Hind k · · (İ "lt . utun uvve ennı 1s ıma .. ~,. 

Adana gençlik kfDplerinin 
mücadele işi hızlamhrlldı suçile tevkif edildi mettedll'._ ----

Adana (Huausl> - traAyetimis da-
eskrim çalışmatarı bilinde birçok mınıau.ıarda. tarıa ı ... 

:ıelerile mticadele yapıldJtı malOm • 
Adana (Hu.su.sll - Adana rençlik dur. Şehrirna ZiraiPot Mücadele Bat _ 

Sivas, (Huwsi) - .Bar,da 85 ı 
Jcunı,Juk kaput bezini ı 7 maya sa~ 
mak iatiyen tüccardan M~hmed 
Calhan ihtikar auç.ile te-vkif ed&lrni
ttr. 

Bay1ndrrda 60 
kuruş için bir adam 

öldürüldü ldüplerJnde eskrim faaliyetine ba.tlan- tek.nlsyenllll ambarmda Ziraat VekA
nı. ştır. Lüzumlu malzeme selm~ bu. ıeti namına m~afaza edilmek üzere 
lunmaktadır. Lepit ve Beaoon Tubes marka fare tl- )zmir kaza'&flnln Uft BaJID,d.ı.rda yazılıyor: E\'velki gece 

- • • ~kleri röndetileceti haber ahtmlllbr. ~taıntnn Karapınar köyünde bir cl-
ensmen IÇ ne SUYU feStS8fl VeWet, bu ftteklerin Hora Aletlerlle ihtiyaC~ karŞIIandi ııayet olm-ur. Köy halkmdan Hü _ 

kullanılıp kullanılt.m.Ifaeatınm '?e · . -· ~m D Sol k r.ı aıt.mı Menemen (Husuıd) - Kazamwn H ı· klerine tesir der Izmlr VilAyetine tAbi tualann un ..... .,ın oa unnuş a ob u, ~ 
yeni içme suyu ~tm1n kat't ka. - olra .. * .. ~- -~i _,":::_~ U .,&_.: ihtlya9}arını ka~ılamt.k tzere ıe _ kUI'U4 alacak yüzünden Mustafa Ol-
bul --• . . ~ - b 1 ce eriilin ırı.. ...... y.._.. UU~onla. m ca~,...., 

muaun:.ıesillı yap~a.. uz~re e e - istasyonu bqerat mütehaaaı.slıJınca 98fl}erde nJinin riy9.set<nde ka _ lu Tahir lle/ kavga etmiş, Tahir So -
dtyeler ~n~a.ıunm -~ heyet: A!lka.ra- te\kilı: ve teçrübelerini.n yapılarak a _ za belediye reLslert ve Toprak Mah - lalı:oğlunu bıçakla. iki kolundan a~ 
dan şehrim.u gelm~tir. Hey et Sıhhat Iı ......... k neticelerin bildlr"--·•nı ........ •Ulleri Ofiai Müdnriinüu iftlrıı.k:ae ya. -~·- I "' :.ııd h .. ı·· K ldudurü Dr. cevdet 8at"a90~lu lle be _ ._... . . uıu.,.,. ...., . ıııınıoo y.ıra ıyaraa. u urmuş ur. a-
rabt'r Menemene gtde~ tesisatı tet- emretmift&r. pıl~ toplantıda ve~en karariann til tutulmuştur. Hii.d~ tahtikatına 
... k b lam tır tatbilana dünden tı.baNtn bll.flanıı - ~h _.,,_ Müdd..: n!~· ı ~A ... ı e aş ış • tır .<>ayt~· ... umumı 00ınce e A.UD-

Jzmird8 turistik yol:ar m~p~ak lfabsulleri Ofisi kazaların mtqtur. 
--------------------------inşaati ihtıyo.çıarını ta~ııamak üze.re eski - GÖZ D O K TO R u·"' 

Adana (Husus!> - Burada ba§lan- den Yerilen mik~a ilAveten §imdilik 

Adanada l:g maç'arı 

Dll!J olan lig maçıarına devam edil - İr.mir (Hu.susi) - Daimi Eneflmen, hergün ~7 ton bu~day daha verecek, Nuri Fe h mi Ayberk 
t.r Milll men.suea.t - Torosspor ma enelkl gün ötleden evl'el Vali Fuad bunlar İzmir belediye&nin goo\erece~i 

çında Mensucat 1-0 gaLb, Ziraat lı1 _ Tuksalın reislitlnde toplanmış, inp fabrik&lara te.5llm edilip un hıı.line 
&edi - öğretmen okulu mcıçmdn S-2 ö#- edilmekte olan VUAyet turistik yolla- getirildikten sonra kasalara ırörıderi -
~tnıen okulu gnllb Te Lise _ Malatya nndan bir lc16nunın JÜ'Zergli.hma ~ - \ecektir. 
ı.ten.:,ueat oyununda U wc galio sadüf eden aahlbli U"&Zlnin iıiUmlA - VilAyet bu hususta l~ım ~len \&<1-
CelmiŞtll'. tini urarla4Wmlftu'. birleri ittihaz etm~tir. 

Son Pn.tanın macera romanı: 67 

Keene vagonlan geçerek reetora
M. kad r giua. Kapıdan baktı. On, 
Gn ibi maaanın lıepai dolu idi. Bun

nn araa.ında ta karşıdaki çifti ko
l a buldu. Kadın ve erkeğin an
c.a.k profilini ı;örüyordu. Siyah fap-

sile, aaçlarını ve yüzünün ynn~ını 
örten tüle rağmen bu kadını tanı
ınakta güçlük çekmedi. Otomobille 
~rine götürdüğü, kendisine minnet-

rlığını bir buse ile ifade eden. son
ra müzede katlıatn.t çıkan ka,Jın .. 
Re1torana girip girmemekte bir 

Ul tereddüd ge~irdi. Ona görün
ınemek daha doğru olacnktı. Fakat 
a7Je derin bir inkisar içinde idi Jd 
fimdi bu erkekl• kadının üstün,. atı-

' larale onları p ı,mak, ü tlerini, 

Nakled•: Behçet Sab 
mak için can abyordu. Gözleri hid
det ve gazabla ıalaııarak buhınıyor, 
lı:aranyordu. KadLnın yailı bnoında 
bir ayna olduğtınu ve arada bir ba
pnı çevirerek bu aynada aaçlarını 
düzelttiğini görerek geri çekildi. Bu 
aynadan kendisini farkedebilirdi 

Yerine geldi; oturdu İlk i8tıuı
yonn kadar sabretmeğe karar ver
di. Gene ayni huzur ve sükun içinde 
ba ını arkasına dayayarak dütün
meye koyuldu. 

* Bu kadın kiırıdi? N azi şefinin oğ-
lunun sevgiJ;ai . . • Muhakkak ki onu 
karşısına çıkaran bir tetı düftü. c~ 
ce aıukmın kollarından kurtulmak 

kendi!ini tuzağa düoürmek 

deiildi. f •"at. o gece geçen dram 
derhal Nazi erkint ve poliııleri tara
fından malum olunca kızın ifıkı, 
ma,ukasını kimin kaçırdı~ını öğren
miş, onun delaletile ı.ı.ini bulmuşlar
dı. Onların kendisini derhal tevkif 
etmemelerinin sebebi Bıısaet tara
fından saklanan veailca ları elde et
mek içindi. E,Ver bu vesikalar müze
de ortaya çlkmadan evvel tevkif 
etselerdi, Londrada Bassetin evinde 
bulnmadıldan bu veaikalann nerede 
bulunduğu a-.la malum olnııyacak, 
binaenal~yh A lmnn makamları dai
mi bir endişe içinde kalacaklar<lı. 
Kızın iı,ıkı, ona i~lediği günahı In
giliz memurwnu yakalatmak suretile 
affettirebileceğini söylemi~, kız mü
zeye kad r onu takib etmiş, vesika
lan heykelden aldığını görmeııine 
rağmen belki de bir minnettarlık i
t lreti olara~ Keene'i Nazilerin eline 
dii§mek.ten kurtarmıııtı. 

Bu ray kadar iyi. Fakat sonra) 
Bu kadın ha14 hangi mecburi~tlo 
kend" ini takib edıyordu) Acnba 
vesiknları elde etmezıııe onu öldür
mekle mi tehdid etmişlerdi) 

Haydarpaşa Nümune ba.stane.>J 
göz mü teham.sı 

fstaabuı Belediye ıı.a.r ısı. Saat 
(3) ten aolU'L Tel 23%U 

ye bir memur girdi. Nazikane eelarn 
verdi ve rettoranın baJlıiını ihtiva 
eden bir mektub u:.ı:attı. Keene mek
tubun lcimden geldiğini keşfetmek
te güçlük çekmedi. Demek lıti kadın 
aynadan kend;sini görmÜ§tÖ. Mek
tubda şu satırlar vardı: 

•Bana bir iyilik yaptınız; •ize bir 
iyilik yaptım ve hayatınızı kurtar
dım. Eier Almanyadan çaldıiınız 
vesikalan Almanyay:ı iade etmiye
cek ofUraam benim hayatımı kimse 
bırtaramıyacğını söylediler. Hudu
da kadar o vesikaları nereye sakla
dığınızı bilmediğimiı:den ve st-
zi bir kere daha ölümden 
kurt:amıak ıc;m hareket11z kal-
dam. Hududdnn sonra mev-
cacl imkanları da anladılnr. Si
zinle beraber Almanyadan çıkma
ya muvaffılk oldum. $imdi serbetı
tim. Almanyaya dönmek istemiyo
rum. Çünkü Alman değilim ve bir 
esir olmaktan kurtulmak benim de 
gayem idi. V esikalan aize iade ed&
mem. Ancak onla$ da venniye
ceiim. Eier hayatıma mal olmazsa 
muhafaza edcceaim. Hay bnu teh-

.thın l onth.... b .. t .. eneH~nd kngı e!~n~n İngilterenin muvasala yoU. rını 
ı a e gı u un ın enevınnın ~ L d 1 
oJ 100 u'"). 73 b' t ' (İ mege çalı1msda ır ar. 1 ""' 
lo • ın on pamu&. n- . • • n no~ 
ııilterenin ithal ettiği bütün pamııi{un Almaniann bu ı, ıçın ku ll r" 
"!. 12 si) itital ec!ilmektedir. hm ~lahJar: Denizaltıhn, ta)t~,e 
"Felemenk Hindi,tanından• 39 bio ler ve konan c~mileridir. ~~ 

ton kauçuk (İni'ilterenin ith~l ettiği kendi ticaret (ilosunu .ko~ ,_ 
bütün kauçuğun (1/. 18 i)· lrandan: kadar muauam bir denız fılo ~ 
2.2 75.000 ton pet;ol (lng,ilterenin it aahib olan İngilterenin dü~anıltl" 
hal ettiği bütü:ı pelrohın % 23 ü); bu silahlannın müessiriyetini ~~~t6' 
Malayadan: 1 44 bisı ton kauçuk cak her tedbhe baş vurduğu 
(İngilterenin ithal ettiği bütün kuu- dünvanın malumudur. ıiJI 
çuğun % 67 ai); 5 bin ton kalay Hülasa: Coğrafi vnziyeti jtibll lır" 
(lngilterenin .ithal e.ttiği bütün .. ka- İngiltere için iptidai madde rJle~,.. 
layın % 50 aı); .~ik:&~~: (NıJer- '\İ, bugün harbdt". bir hayat ve bt 
ya, Cent.rbt Afrin . Bırlıgı, Cenubu mat meeelesidir. lnt!iltere bunu _.; 
Garbt Afrikasıl 8 bın ton kalay; 46 .. . 1 .~.1 'd k th'"' •,.jn iı1'f'"' 
b• t - ( 'lt · "th 1 tti" tun genııı ıgı e 1 ra e gı ı.,. • ı . ..1 ın on yun ng1 erenın ı a e - .. If" 
ği bütün yün mahaulüniin % ! 3 ü); ratorluğunun bütün muauarrı ı,llff" 
SeTiandan: ı 9 bin ton kaucuk (İngil vetlerile bu kaynaklarını mu 
terenin ithal ettiği bütün kauçuğun rane müdafaa f'tmektedir .. tdi1 
% 9 u) ithal edilmektedir. Ha~an Alı __ ;, 

d .. !11ef1~ rum. Bu vesikalar Hermandan kur- nun tı&.erlelderi arasına u~ bil :ır 
tuhnak ve icab ederl'le hayatımı '-:ur- olması taşılacak bir feydi. Abr•lo, 
tarmak için bir can kurtaran gibi iataııyon kaldınmı ara111nda u 
bende kalacaktır. M11.zur görünfiz yordu. ,. 
ve beni beyhude takib etmeyin iz.» Ftenlerin sıkışmaıı1, kapılj,'ı~ıJ 

Ikinci kitab çılmaııı, halkın tehacümü se et t1 

So~.n kızın csran 
BİRlNCİ K!SIM 

Metrodaki cinayet 
Bu cinayet, Pariat't 1 3 5 4 numa

ralı metro, Millet meydanırKlan 
Döfin kapı~ml\ giderk~r ve tam 
KJiııi iataayonuna girdiği zaman i~
lenmi,ti. 

Saat on ııekizi otuz beş geçiyordu. 
Q saatte metroların Yogonları i~ 

lerin<len evlerine dön~n a<!eleci in
sanlarla hıncahınç doludur. Istas
yonlarda sabtr!!ızlıklll b,.kJiy.-n ka .. 
lahalığın önüne gelirken arabalar 
yavaşlamaya mecbur olurlar. Her
ket içeride ver bulmak için can a-
tar. .• 

ailah sesini duyurmamı~tı. Fıalr~ 4*' 
adamın dü""'esi üzerine ikincı t tl' 
gondaki panik her tarafa sir•~e Jl1' 
ti, ko~u,an, haykıran, irrıd• 
yenler vardı. · ~ 

Parisin bu en kalabalık ,.,, f#' 
Kliı.i görülecek bir hal alınış~~~ 
n ik .. . Kadınlar ve çocukfar rdı fl" 
yorlar, erkekler bağırışıv?rl\·ı~~ 
kat hemen hiçbiri sebebını ı 
sizin... • di' pe' 

Müfettiş Labc&he - kı 8 ;ı"l11~~ 
erkanındandır - bu arabar\ı 

1 

0 Jd"' 
üzere idi ve hadiseye ~ahıb'r ,_d" 
Kırk yaşlannda kısa boylu ı ~ 
mı yakaladı. -ıı 

Vaıonlar durmu~ kapılar 
mt~b Id ikinci arabadan bir 
yüzü üstü yere düştü. 

~düuüo 

Omuz::undan sımatkı tuttUS rtı#,. 
zayıf adamın yanında birttocı' t 
teksen boyu ne Labreche .oıı 
beykele benziyordu. Zatt'..n 

._...,_
1

rece kuvvetli idi. (Arb" ~) 



20 Birineikinun SON POSTA 

Çörçil harb MOnakalat Vekili bugnn Arnavud Kralının 
vaz i yelini izah etti S · kehaneti 

(Bqtuafı 1 inci sayfada) ı·ıı·vrı·ye gı·dı·yor (~rafı ı inci sayfada) 
termiştir tl ~iden bütün taf.eillti- Mülakatımız eanasında Zogoya 
le bunu anlatmnya imkAn 1Qktlır. demiştim ki: 

G.anairn -ye esirler (Bqt:a.ra.tı 1 iDtl sayfada) 1 teıJdiab ve diğer ihtiyaçların tatmt- - Memleketinize faydalı olmak, 
Ben eminim ti, e.cıirlerin miltta.nnı mekteb müdürile tedria heyetinden ni üzerinde de tetkiklcrde bulun - Amavudluğun i8tildalini kurtarmak 

Cöstermek ftzere ileri .sUıillen 30.000 ra izahat almıştır. Veltil talebenin ye- muştur. için .malik olduğunuz bütün imkan-
karnı haklkattn çok dunandadır. Ta. tqme tanJan Ye mektebin ileride Dokuzunıcu itlf'tmede lan kaybetmiş bulunuyorıunuz. E -
ratımızdan kullamlması mümkün 1011 alacağı müteUmil şekil hakkında Cevdet Kerim lncedayı, aktam linizde bu muazzam işe tevcih e -
toı>, ~ "tank "Ye büyük miktarda }:ry_ tedris heyetile görüşmüt. ve talebe \lzeri de Sirkecide Devlet Demiryo)- decek., içi altın dolu olduğu rivayet 
nı~ttar tınrb levazımı ~diye ta dar ile bir hubıhal vapmıştır. V ı-kil, bu lan dokuzuncu ioletrne do.ireaine edi}~ J 2 bavuldan başka hiç bir 
a..~kerlerimiz tarafından toplanm~. hadnhalinde Türk deni:r. ticareti - gelmiş gelmiş ve müdür ile beraber kuvvet yok .. bu hususta ne düşü -
E: nin y'ükaeıltilmesi lüzumunu, Türk gann tahmil ve tahliye kabiliyetinin nüyonunuz majeste? ·• 

VVclki gün Sidi-ömerdeki muharebe- d . ~w l h d Hatrrlıyorum, cımaı"e•te» der'·en d emzciııginin ~n ı tari ini ve eniz- artması ve alelumum işletme mm - ~ )!; 

e 800 esir daha alınmış ve bir topçu ·ı · 1 dudaklımna mu .. tan'b bı'r tebe·. ·u··m b cı enn vatana kıw~ı olan vıı.zife erini ta'kası üzerindeki işler etrafında tet- ... ~~ 
ataryası mUsadere edilmi§tir. Çölde h iliaiyorou. Bu hitabdan hotlandıgıw te ıuUz ettirm!~tir. ldkler yapmı~trr. cenahta çok mfthim bir mevki olan belüydi. s· fstinye daklannda n fabrikRda Vekil bugün Silivriye gidiyor ıva vnha.sının garbinde kfıin Jıı-:-abub Suali ~öyle cevablandırmı•tı: 

•a)...,.- .• ..,. Vekil. bundnn sonra fatinyeye "'i- Münakalat Vekili Cevdet Kerim v .. _ında bir Avusturalya suvari uv- " «- Sağ bulunduguw muz müddet-
ı~,., deTek doklarda tetkiklıor yapmı•, lnceda1u, bugu .. n Demiryollannın 
uı:.u, yalınkılıç hlicuma kalkmı., ve .. çe. Amavudluguw n istiklalinin istir-

Da ,_ müteakiben Hnliçteki Deni..-volJan- Yedikuledeki fabrikalannda ve Y ~ .. n"uet olarak torılar ve nnkliye Ta- • J 1 cJadı emelini terkedemeyı'z. Biliyor-
Slt 1 na ııid fııbrikayı ıdyaret etmi• ve •ilköy hava i•ta~yonunda tetkik er · ıı.Jarı toplnınıştır. Çarpı~mada taı.. " v •unuz ki, b.ir milletin i•tiklali hava-
' ""nl randımanı daha arttıncı bir JTlesai yapacak ve Silivriye de giderek ya-
~n arın yüksek bir muh-"!"ebc kabıll- tından, heT ~y:ı"nden daha mukad -
Yet tarzını programJa,tınnı.!!tır. Ayni 78- pılmakta olan liman vesair işler ü-' veya yüksek hasletler ; ö.:iterdit - deı~tir. Ben bu emeJi. ölüııeiye ka -
lerı milnda ml'!mur ve i~ilerin sıhhllt u.Tinde me~ıl olacaktır. :-:.öylenemez. dar takib etmekten bir an fariğ ol -

..: dltalyİnn tarihinin.ba .. ~ka devre]~ - hiç de gavri miimkün degı~'ldir, lll - kavemet kudretimiz artrnı,tır. A - mıyacağım, paramı, hayatımı bu 
·•n e t 1 1 b k tl yolda flaima feday-a hazınm.» .. a yan ar uyu cesare er dai maddeler istih •oıimizi fazlala- damızda emniyet i...inde Y"-dık ve 
goııt · I d' K d' · ı · d' - ~ ....... -...- -Buna hiç şüphe yok maı' e!te.. 
k ermı er ır. en. ısı e ~m ıye , tınnn\. ıça' 'n yapılacnk her şey, en bize itimad etmi• olan memleket -nd k ld - .. Fakat bu na•ıl olııcak? 
A. ar nvf!a etmcmış 0 ugumuz. l hakimane bir faranti olacaktır. lere karşı almı' olduğumuz taah -

Ilah b'l' k t · h' · te Hiç dü!'iinmeden, tereddüd vııL-
1 ır avga e meyJ ıç ı• - Teblı'ke n-""memiştir. Uzun bh- hüdleri verine ... etirmek üzere kuv- · ~ 

llle • b 1 d w k d" · ........... " fe!!i geçirmdeen azimkar ve ileri -k rnış u un ugumuz ve . ,.n mne çıkmoz tehlikel~>ri vardır. vetli lcollanmızı Okyanuslar ötele- rinden emm insanlara his bir tonla 
t arşı yalnız sempati bc~lecliğimiz A - t d · k dar "'erdik 
'~>ir milleti, nskl"ri haııl~tlere malik na, .• ıııın or UlU nne a "' · konu uvordu. 
h 1 kl P'akat daha vakın tehlikeler de o Ba~ekilin nutku, biTçok ye-rle - - Gör~a'"~ı·n·ız k'ı bu çok kolay 
.u unmama · a itharn ed,.cek deği - . . • • - rind~> ~ddetle n.lkı!llanmı., ve uı:un ~ .... d 

l.ıın. Fakat. ftalvanlar, b el kı' b..ıaün labilır. Kı.,, bir mütecavtze, yazın a- olacaktır. S{inheııiz zor, c;etin bir i,.. 
e. ı k b alkışlar aTtt••ıır:Ja nihayı-tlenmi,tir. F 

ıatekıerile harbetmiyorlnr. 1 vııntajlanna tekabul edebi ece azı fngili7.1M"in nyiı\tı akat kolaylıkla başanlabiJir. 
K d. . . 'kd k d t ın•antajlar vermektedir. Ana "Yatan ) H h - Fakat dü•rnan çok kuvvetli.. en •~ının ını ıuca c;o unun· Londra 19 (A.A . - ar iye Y'" 

da b' k ,_ d .1• hl ordularımızda teyakltuzu gevşetmek, K - Bu fikrinize maalesd iştirak 
ı ır uvvet KA T ı•ın t\ ııı n nrı!ll bi . t k d bfıvllk bi 'htiy t müııte!!!an Croft, LordlaT ıtmara -
ııı:ullanmad!ın terkt-dl"n asgnri bir "!" cınaye a n~ ı. r ' a - !!ında Çörçilin Avam Kamara'lın - edemiyeceğ;im. Düşman zannettiği. -
ta .... fı k .. d'"k 8. . l tl ı sızlık o1acnktır. Ihtimamh, hazırlık - k b 1 b niz kadar kuvvetlı' deO.ı'ldir. Şayed ... r ·a ~o~ u • ızım ·uvvn e - rf ald beyanatınil mu a i eyıınatta ., 
ıil'l"ti .. d .: b. k · b ' · . lar, devam etme!ldir. Kıt'alarda bir ... ] biz dört milyonluk bir kütle olsay-
ı . Z. uç, ort, eşe ar<~~: ı r ms- . . bulunmu' ve 1 6 Kıınunuevve ,. k n- d k IV\ 

t:ıetinde mücad•),. etmi \ ' e hiila da ~.lktar iZille müsaade Terrnek müm .-ı clar Libva~a fl'lriliz J.avmlarının 72 ı , 2vv bin ki~ilik bir ordu çıka -
d~"amlı muvıı!fakiv.-t1Nıe mü<: nd ele 1 ku n olmuşsa da, bu, QOt yakın bir ı öJi; ve 738 yaralı olduğunu bildir- rabilseydik Arnavudluk i~gal edi -
~tnte"kte bıılu.,muştur 

1

• me.'lafede daima tam Jtunet-ile mev - . t' lemezdi. MüstevHnin, bazı miıtetle-
f 'llı.l . · • t cud bulunan tehli!ı:eyi ve tehdidi her mııı ır. rin iizerine kibuıı gibi çöken aza -

Aldı'" ngı ennhzllh\'ta 1ı _ aaat göz~tlemek ihtiyacında olmadığı- HERGON metinin göründüğii kadar olmAdı -
Ço) ~m en son a er ere Ş!ore, mız hl881ni "Yennemelidil'. ğını biliyordum. İtalya hakkındaki 
~ de surntle harı-ket etmekte olan .. bu kanaRtimdir ki, yalnız ııerefimiz 
'b e h~tün bir hafta durmadan har- ~ mudafııalan . '(Bqtarafı :! Dd sa"Yfadal için değil. ka~ı koyabilmemiz im -
ttrn1~ bulunan çok büvük Ingiliz Sahil müdafnala.nmız tamdır. Is- ne «oyna1ı:lanma», naman aigalaru kanını eld .. etmek ic;in dı- orduya 

~rdusu, ı 6 Kilnunııev,·~ ırece.oıine l koçyaın şimalinden b~!ıyarak ad~ - yerine «temporıtl sigalarıl gibi ıstı- mukavemet t-mrini vermeme ~ı.ik 
'b~dar, er, ,.rbas ve siibav olıırak mızın dört taraCınd&, muazzam mik- lahlan beni hiç bir !Urctle mem - olmuşhır. Asil çoculclanmız, va7 ife-
ınden a•aih ölü vevahud varl!lı tarda top, mltrııltöz, tahkim edilmiş nun edemez. Hatta zannediyorum lerini ferefle yapmıclardır. Arnıı _ 

"etnıbtir. Bu ordu, fn j:!i]iz. Hindli mitralyöz yuvası ve di~er her türlü ki bizzat müeJlif, bu ıstılahiarın hü- vudluk mulı:avemet'Jizce dü!mlnnın 
~e inıparatorlulı: kıt' ala-.:ndnn m ii -1 müdafaa vas ı tam. doludur ve bunlan tü n e• erde hAkim olan dil ve ıııtılah kucağına atılm!lmıoıtır. 
~~keb bulunmaktadır. Muhakkak iyi terbiye görmü' büyük miktarda U- wmlile de tezaci halinde bulundu - _ Güzel t~övlüyorımnuz, fRkat 
ba~a kavmlıır da olnıu~tur. kerler beklemektedir. ğunu bizzat tudik edecektir. Bu - bütün bunlar i7 har ettiiiini7 ~iizel 

lı ~iıı: bu hôrli'!eyi çnlt !lavanı mem- Frans.alann ha~aıına düpniyelim nunla beraber, ben, bu noktAlar ü- tf'menninjn, kolavr.a tl\hakkukunu 
11tı•"et t•la-kk' t ı· · zerinde fıızla durmt'-'arıı.~ım. ~"'ünkü i ' ı..- k 1 d • · "' ·:r • ı ,. me ıyız. Fa kat., ~lnız Majino hattını ıutma- " '"' "' m ımının ı ar mı ersımz r 

... 'h d' ,.•f':Tin .. , vukandll "'Österm~e ça -' aamız nı ayete enne 1 nın krıti geleceğini düşünmüş olan ... - " - o - Şüphesiz .. ııözlerim ara!!ında 
A. lııotıb"'m oriiinnl ve Türk kıııraktt"ı i. 

~- vam Kamarasının. bu--ünkü va- Fransız genel kurmayının hatasına m üsbl"t hircok hakikatler bulRhilir-
.... 7 "' bu tarzdnki kusurlarını bol bol .. etten ve bu tanrruz)ıı ,.]d ı_- t-dilen düşrrıiyeHm . Karanlık günlerde PaıiSe siniz. Arnavudlu\ içeriden bir cihan 
~1 ti~~kW~ ıı d~e erden memnun kalaca li-ını zan bir gidişimde manevra kabiliyetinde .. ;},i patiıyııcak ve müste~·liyi z,.hir-
t:ıl 'Yorum. Bu tBRrnı7., hic Lir !!U• ~eyyal kütlenın ne fşe menıur ed~ece- - "'! 1 "{{. m. l'yeeektir. 
" e ih CA~ ulu ın U 'ı,.n, '-H hıı n ayete <·rrni• d .. ~=lctir . F~ıkat , ~ini 80rd$mu hatırhyo::-um. Büyü!t IT - Bu kadar yetişir mi dersiniz? 
~~dan sonra~• için kehanetJ,.rde bir teessürle ö!;rendim ki bir nıanev. •••••··-·A···:,······;··f•••••••;••••••::;•••••••••• - Elbette yeti~mez. Fakat düş-
~lı:. Unrnıya kalkmadan sözü miis - re kütlesi mevcud değildi. Bunu. hat- gr1 ll8 tarli.arhg1 mnnımızın yerinde rahat rahat otu-
'lı hel htıdi1elerin eeyrine buabna- ların muhtelif k:ısunlarından çekmek Anknra 19 {Hu~usi) _ lstan- racağını tahmin eder misiniz~ Ar -

11 
daha iyi olacaKı fikrindeyim. ieab ediyordu. Bugün biz, burnda, bü- bu) defterdarlığı varidat kontrlll navudluk büyük bir ihtirııeın .sadece 

~ Cenel kurmay, harb komit.-si ve yük bir BiiraUe her ne.reve olsa gide- memuru Abdülkadir Eror Ağrı def- eşii(~dir. Burad~n so~ra bize bemo;e~-
)t~lel~yi tetkik eden kurmay he - büecek ve QOk büyük bir kuvvetle rr.u- terdarlığına tayin edilmi~tir. mege ça!ışacagı mılletler olacagı 
~~ erı de. burada, tehlikı-Ji vaziyet kabil taniTuz hareketine geçebilecek 1 şiiphesizdir. Fakat burada duralım: 
A.. e lcar,ıla,nıı lardır. Temmuz ve çok büyük bir orduya malik bulunu - "'"" Arnavudluk bir vilayetten nz nü-
)11~atosta, elimizde 0 derece az bu- yoruz. Binaenaleyh, herhangi bir kuv 1 ( T l V A T R Q lA R J fuslu bir memlekettir. Orada mu-
t~n Ve evvelfı kendimizi müdafaa "Yetle ıSahillerimize ayak bnsarsa, düş. - vaffak olamamak için hiç bir sebeb 
~i ~~ ve bilahnre taarruza 5ıecmek manımJZI mağlQb ede~lınize itımad Şehir Tiyatrosu voktur. Fakat bizden biraz kabaca 
~~rı ihtiyacımız olan en iyi kaJit~ - olunabilir. ~ftil~ıil Tepebaşmda drıun bir rnkib, bizi yere seren düşmanın 
~':rtı kıymetli tanklan ve topla n, 0- «Hitlerin bir ,eyler yapmaia ~n n~ kısmında hakkından kolayca gelebiJecelı:tir. 
t~ tım u yolu ile uzun bir seyahn- ihti.)'1lcı nrdii'D - Mesela L 
~ı Çtltar:mıılc kolay değildir. BunlaT Maıunafih, parolamız, durmadan lill 1~ Akşam saat 20•30 da - Mesela, İtalya ya Yu~o~Iav -
~ rı~~sı güç kararları teşkil ediyor- müteyakkız bulunmak olmalıdır. Hit.. ....... Btrı.US~IAZ UŞAK ya, yahud en kuvvetli bir ihtimalle 
~~~ r:ııırbiye naZtn :ve ben. bu ne- lerle Napolyon arasında herhangı bir İstltlft.l caddesi komedi kısmında Yunani•tana sar km ak istiyecektir. 
tiiıııere vanocıva kadar heyeeaııh makayese yapılmasına taharnmill e _ Akşam saat 20,30 da Iki millet de kolav kolay yenir yu-
~'rı b Roçirdik, FRl:at ri!!kler alma- demem, çünkü ölüleri tahkir etmek is- PAŞA BAZRETLERİ tulur şeyler !değildirler. Bilhassa 
tı..l .'ı harhden muvaffalciyetle c;tk- tem=-- Fak t H'U Yugoslavya.. tAlya, bizden bir ül-
;;: ihtimali yoktur v~ bu 1iskleT, ı,.vrum. a ı er, muazzam bir 

1 
timatomla bir takım ,eyler taleb et-

ltn K ı. k kuvvete malllı:tlr "fe bu kuvveti mer- 1 R A D Y O mi ti. Bu ••rait Amavudlu2un ha -'-~t • ı. ama:asını., nü lımeti ve hametaizce kullanmaya kadirdir. Şim. "" '" 
"-' 11 ıtUmnndanl n tut ası ı'cftb 1.--------------' yatını tehdid ediyordu. Kabul ~de-'~~tr. 8 m .. di -reyahud herhalde birkaç aya ka _ 

1941 de 
mezdik. Ayni taleblerin, türiii dü -

dar kendisinin bir şeyler yapmala CUI\IA %O/lZII948 <~iince Ye t-ndi~elerle komşulanmız.a 
büyük ihtiyacı n.rdır. HiUerin bilh.&.s- 8: Saat ayan, 8.03: Ajans haberle- da yanılaeRit muhat;kakhr. 
aa bize karvı başka plAnlar hazırla - ri . .8.18:Har.t Müzik (Pl.) 8.45 - 9: Ev _ Jlöyle bir fırsat :zuhurunda •iz 
makta oldu~unu :tahmin edebiliriz. kadını. 12.30: Saat ayan. 12 35: Peş.. nerede bulunmut olacaksınız? 
Binaenaleyh, herkesin gittikçe artan rev, Baz Semaileri, Ve Oyun Hanları. _ Şüohesiz memleketime en ya
bir gayret sarfetmesi lhımdır. Dur. 12.50: Ajans haberleri. 13.05: Şarkı kın yerdi'! .. Amavudluğun iatiklal 
madan hazırbitlar yapmalıyız. ve Türtiller. 13.20 - Hı: KarJ.~ık mU - davasına ltalkhğı gün beni bR!lnda 

Hava hücumlan zik (Pl.) 18: Saat ayan, 18.03: Müzik. bulaeak111nız. Bir gün için memleke-
Hııva hücumlan, zannıma glire re. 18.30: Büyük Fa.sll Heyetc. 19.30: Saat timin harb sahası olabileceğini dü -

na havalar dolayı.ısile, biraz yavaşla.. ayarı. "Ye Ajan& haberleri. 19.t5: Ma.. ~ebilivorum. 
dı. Fakat hücumların, herhangi baş.. tamlar Geçidi. 20.15: Radyo gazetesi. - Knı.liçe, hayahnız Için tl"h1 

ka .şekilde bir faaliyete hazırlık lçin 20.~5: Temsil. 21.30: Konu.;ma. 21.-'5: hH mıır.eralara nt- diyecı-ktir? 
yavaşlamı., olması da pek tol9.yca Radyo Salon Orkestrıw. 22.30: Sa.aı - Ooo. Jeraldin ,erefli, vatanı 
mümkündik. ayan, Ajan_, Haberleri; B.>rsa. 22.45: icin ölmeğe kosan bir erhie, aabık 

Biz, çok kuneUI darbeler indirdik. Radyo Salon Orkestrası. 23: Dans bir kraldan daha fazla hürmet e • 
Mannhelm'e ka~ı indirilen darbeler, müziği (PL) d~ektir .. Buna oüphem yok. 

SPOR -
Sayfl\ 7 

Askeri 
vaziyat 
(Ba§ta.ralı ı inci sayfaaa) 

zerindeki teai:-i büsbütün artmı~ ' 
zaten zayıf olan Jngiliz bavıı kuv 
vetlerinin vazilesi p~k faı.la güçle 
mişti. 

Bu hafta yap1lacak 
lig maç:ar1 

Akdenizde, İtalyan yanınadaru 
istanbul Futbol A.janlıfından: 2~/ da, Sicilyada. Pantallaryada, Garl 

12/940 tarihinde yapılaealt lig maç- trablusu ve Bingazi aahill~rinde, n 
ları: hayet ı 2 adalarda bulunan !talya 

Fener stadında: Beyo~uspor- Sü - hava üsleri, Cebelüttanktan İ!ken 
leymaniye saat 13 hakem: Muzaffer deriyeye ve Hayfaya. kadar, Akdı 
Ç"ı.ıer, Beykoz _ i:.,ı.Bpor saat 15 ha - nizdeki bütiin İngiliı: deniz ve ha' 
tem Hüsnü Savman. üslerini bombardıman için en mü 
Şeref st.adında: Vefa - Topkap sa- enid bir vaziyette olmsianna rağ 

at 11 hakem Şazi Tezcan, Be~ikta.§ - men lngiltereden, Mı ırdnn ·w~ Kıl 
Altmtu~ saat 13 hakem Tarık öze - nstan hareket etmek mecburiyetr 
rengin Fenerbahçe _ Galatasaray .sa- de bulunan biiyiik Ingiliz hav 
at 15 hakem Ahmed Oö~d\ln. kuvvetleri ltı~lvımın hP-r tarafını a:ı 

İkinci lı:üme maçlan t.ehir edilmiş- ni kolaylıkla bombalıyamıyorlftrd 
tir. Bütün bunlar v•tmiyormu~ ~ihi lta 

yaniAnn .. öhretli ( 1) Trablusgıu 
orduııu Lı"bvad!ln Mısıra tecavüz r' 
h ve Ingiliz hudud rr.üfrezelerir 
Sidi-Bananinin ıı; kilometre öreı 
ne nii!kürt~~k 1 00 km. iç~ri gird 

AtatllrK koşusu 
27 KAnunuevvelde Ankarada yapıla 

cak Atatürk koşusona işttrak edecek 
lıtanbul takımı Rıza Mak.sudun riya.. 
seti altında fU kadro ile Ankaraya 
ı;idecektir: 

Rw. Maksud, Hü.seyin, Habib, Ar
tan, Mafidi.s. 

Ekip 25 BirincikAnunda hareket e
decektir. 

Müsabaka Dikmen - Ankara ara -
sındakl 12 k1l.ometre 200 metrelı'k ibir 
yol üzerinde yapılacaktır. 

Müsabakaya d~er mınta.kalardan 
da atletler gireceklerdir. 

Mektebler aras1 voleybol 
maçları 

ElhasıJ fnıı:iltere nıali, sına\ ' 
rfRha birçok ~,.heblerle Amerikada 
kafi bir süratle. kafi mikdarlani 
hnrb malzemesi ve bilhassa uçal 
tank ve top alamadı~ı için layıki 
istifade edemivor; aldıklftnna kar 
da, Atlas ve Pa~ifik Ol.:yanuııların 
da, Amerikava. icar suretile de olar 
bir ıriirü adalar ve üsiPT terkrtmt 1 
gibi büyük fedaki\rlıkl~ır f'tınei 
mecbtTT oluvnrclu. Ingiltere, Asya 
nın doğu~unda Japonlardan başk 
tiirlü mii!!külat v~ ta:ıddivata uğra 
vor. Hindistanda han rahatSt7lıkla 
baş görlerivor, c~nubt AfrikadAn il! 
1ftvıkile yardım göremiyordu. AncaJ 

İstanbul Erkek Mektebleri Voley _ Kanada v~ Avut~~t.~lY" - ! eni Ze • 
bol Lıg Heyeti başkanlı~dan: 20/12/ landa ~a~ıkt fngılız d~~ınyonla 
1940 cwna günü Beyoglu HalkeVi nnclan ıstJfadt-1~ ~~ebtlı_YOrdu. Bu 

ybo nunla beraber Buyuk BntAnva adr.• 
salonunda yapılacak vole 1 mao - L .dd tl' Al ··ı.. ~ 
1 

sına çoıı: ~~ e ı man o um '"' 
aht bul Er. l~e.<ıi _ I.şı:t losesi saat harRhiyet ucak hücumlan bft•lnrnı • 

14.30~" h. ~u se.bebl;!l~, bir ~r.alı~ fnıı:ilt 
Bo~nzl · ı~~i _ San'at okulu sa.at renın .. ezılecem w ve 1~gılız ımpara 

15
. Çı torlugunun da~ılacagı zannolun • 

%0112/194.0 CUma günü Eminönü mu;;::~u nn Vf' hayal edenlerin br· 
Halt:evi 

1
sal?nunda yapılacak 'fOley - ttnda İtalya geliyordu. Çünkü ha! • 

bol maç a~. . . . va, galiba zanneder ki onun bir si· 
Ticaret lı.sesi - Ş~ı Teratti lisesi rü emel ve hülvaları Ingilterenin Y 

saat . 14.30.. . . kılmasi ve Ingiliz kudretinin Akdt' 
İstıkltı.l liSesi - Pertevoiyal lisesi sa. niz le Afrikadan çekilme~ile birer b· 

at 15· rer tahakkuk ediverecektir. Halbt -
B Takımlari arasmda iki ki. o düşünemiyor l:i Akdenizle A. 

• rikadan çekilecek olan Ingiltereni 1 

devreli maçlar vmni kendi,; dı-iii1, ancıık Almany 
işgal edecektir. Roma $Zaliba hiç ar 
lıvamıyor veya anlamak istemiY"' 
ki. !talya varımadası Avrupanın Ali 
denizle Afri!ı.:aya uz.anım Üç ayağır 
dan Almanya için en müsaid olan• 
yani sadece bir köprÜ teşkil eden 
dir. Ingiltere ),kıll\eak olursa Al 
manyanın ilk yapacağı en münıui 
haTeket tüphe yok ki halyaya in -
mek, onun donanmasını ele l!eçir 
mek n buradan bütün Akdeniz' e 
Afrikayı iııtil&ya savnşmakbr. 

istanbul Futbol A.janlığı hu.ru.st ma
hiyette olmak fizere B takımlan olan 
klübler arasında iki devreli maçlar 
tertikı edecektir. 

Bu maçlar 1k1 maç olan sahalarda 
ve saat 11 de yapılacaktır. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beflktaş 
klliblcıinden maada bazı ldü.blerin de 
bu lige girmesi muhtemeldir. 

Askeri rnektabler boks 
b'rincilikleri 

A.cıkerl mektebler arasındaki bok.s 
§ampiyonası Cumartesi günü bqlı -
yacak, Pazar sabahı devam et.tikten 
sonra, son müsabakalar da gelecek 
hafta Cnmartesi günü yapılarak ,-,ona 
erecektir. 
Bey~lu Halkevi spor komitesi maç. 

lann beynelmilel nlzamat& uygun bir 
şekade yapılabilmesi için icab eden 
her türlfi tertibatı alm~tır. 

Harb okulu, Dena lises~ Kuleli ve 
Maltepe talebeleri arasında yapıla -
cak maçlarm büyük bir alA.ka uyan
dıracatı ümid edilmektedir. 

Cumarte3i günü tartı iÇin saat 14 te 
bütün boksörler Beyo~lu Halkevi sa
lonunda toplanacaklardır. Maçıara 

saat 18 da, Pazar sabahı da .saat 10 da 
ba§lanacaktır. 

Evet, bir aralık, hergiin yüzleri' 
ton bomba yiyen, alevler icin~., 
''anan Vf" tutu•an Londra ve Ingil -
tere, acaba dizüııtii çökecek mi· 
dir? 1 diye dü .. ünülmt>~'" hacılarımı -
tı. Fakat gördük ki. i\:i hadise, In • 
gilterenin nskeri ve ~iyasi durumuı.
dıı birdenbirt-. b,.kJ,.rımiyf"n büyi i 
8alahlar uyandırdıi bir üçüncü hu -
di•e de İn~iliz: taRrruzuna ve Ingil T 

zaferine vol actı: Bıı hadiselt"nn b"
rineisi bizzat lngilhler alevhind e 
akdolunan Alman ittifakıdır. lkin 
cisi ftalvll\nların Yunaniııtamı taan,t
TUd\1 ... Üçüncüııüne gr-l:ne~ lm da 
Sidi-Barmni b:ı~kın sah~~ .. .;dir. 

(Bunlann birer bırer izahlanr 
yıınna bırnltıynru'~) 

Milli Piyango idaresinin açtığı gişe 

bir ~rn burada büyü lt mikyan 
Q11 Orduya ~hid olmftmız la21mdır. 
~?rdunun ne mikdftr olacağını söy 
~,l'('~ğün, Bu ordu, yalnız bu a
~ ~ llludafaa dmiyecek, fakat baş
~~ti hnelerde de hareketlere geçe -
'il~~· Çok iyi yeti~tirilıni~, en ıvı 
~dlt llrla techiz edilıni!t biiyiik bir 
~tı ~~\Iz olrıalıdır. Bu. 1941 aene.ııi 
"1 tde~rnlu bir ihtiynt hareketi teş
~'ııı tektir. Zira, 1941 de, bu a
~~ilrı tııüdııfaa~ı için dt-i!ilse bile hiç 
'ı'l\~ ~ ba!'lk!l ııRhne)e .. de, ad!"d ve 
'" 1 ıt;haıile mutedil bir müsavat 
~FIId dahilinde kuvvetlerimizden i!
""~ıl111,.e ,;trn~k fır .. atlarını muhakkak 
h~~~~~ 
~ .de~a olarak çölde dü~manla 
~~. "i bır teslihftta malik bulun -
b11 lialbuki bi.r., hala, te!lihatında 
\ı~!t;:lctasını aıımııı tam !!ilahlı bir 
.~)1 ~·r~ harbeden ancak yan 
~ 'i)~~ır milletiz. Fakat 1941 de, 
~~i~ ıınrnı~ hir millet olaC'.ıığız ve 
~~~~ e.. oiındiye kadar kar~ılnşma -
\ ' ı{: 1ntld\nlar vcr~ktir. Ame -
~ ttlırleşik devletl("nnden rtelen 
tih~il~ek olan çok büvük mikdar
~~~rneo: s.wesinde, 1941 de jyi 
~ ı~ olacnğımızı ümid ctmt-k-

çok a~ır olmuştur. Düşman, tlnıdiye "'l Sözü Türkiyeye intikal ettiren 
kadar bunların önüne geçmet ~in Ankara borsaSI Zogo, ıoöyle demişti: 1 

hiçbir çare bulamamıştır. - Kuvvıotli ve her arzusunu iz -ı 
-·- hara kadir Türkive, yalnız Türk 

T~ Eiloııu kayıplan 19/12/1940 açılış - kapanış fiaUarı milletinin değil, küçük milletlerin, 
Kaydetrnek utediğim bir başka ÇEKLER kom•ulannın da iıotiklal ve bürrl -

mesele daha ''ardır ve bu da At - vetlerinin bir kafilidir. Bu millet -
l A ~'- • Fil k Açıll.f n tapanl.f anu.Kte bcaret · osu ayıplandır. J,.r, her nman srrtlannı T'urkiveye 
Bu kayıplar, çok endj1e verici bir Londra 1 SterHn 5·24 dftywarak c;.arpıBıtcftklardır. Bal -

k d New. York 100 Dolar 120.20 
mi yuta evam etmektedir. Bu ka- hnlarda kuvvf"tli bir sulh ve aalah 

ı Cenevre 100 İniç. P'r, 29.6825 
yıp ar, 1917 senesinin kritik dev - yııln•z kuvvetli bTı Türkıy' enin mev-

AtlU& 100 Drahml 0.9975 resindekiler kadar büyük değildir. cudiveti j),. kaimdir. 
Fakat bir sene evvel önüne geçe - SOfya 100 Lna ı.622s Krala, Istanbuldan niçin ayni -
bildiğimizi sanm~ olduğumuz bir Madrid 100 Peçe ta 12·9375 dıklarmı sormuştum; cevabı fU ol-
tehlikenin artmış bulunduğunu ka - Budap~ 100 Penl;Ü 26.5325 mu•tu: 
bul etmemiz lA.zım geliyor. Bundan Btlkre~ 100 Ley 0·625 - - Husu,.i j~Jerimiz ve Ama -
böyle filotilla ve diğer müdafaa u- Belgrad 100 Dinar 3.175 vudluÇa taP.lluk eden han düşiin -

L~ı.ı,. 1943-1944 seneleri sulleri kaynaklanmı:zı aittikçe faz- Yokohama 100 Yen 31.1375 eelerimiz olma<~~aydı, buradan kt!a 
:'ll ı ... ")'n' 1- ı d dd lal Stokholm ıoo İsYeç Fr. 31.005 K ~h ı! KUVVet e. gı a ma e- a~tıracağız. hh za,..,.,Rn için dP olsa, aynimak i&-
~ Jg

4
1li için de variddir. Geçen Çörçil sözlerini töyle bitirmiııtir: 1-"'.sham v~ talavilit t~m,.zdik. 

"- ve 1944 den bahseder- .$imdiye kadar kurtulmu§ lca] - Erg&ni Ahval ve ııeralt kralın söyledim 
~tbin o zamana kadar de - rnakla ve hariçte en iyi doatlanmız Sıva&.Erzurum 3 !:~ ·~lı-ı1de irıki~af ı-tmi, bulunuyor. Fil-
~~Rini zannettiğimi •öyle - da dahil olduğu halde dünyada bir &na-Erzurum 5 l,fl)dka Amavud1uktaki çıôanın pat-

Fakat ziraat için Ye çolclaruua mukavemette devam kad v -a - ... .-ftr •
1u 2 

·- )kf.a~ --~~~--- ~ 
_.ıı...~~tt'ffoıı • ~. lllPınJ;~",:' kanı n e ırçot c,.ır 

Mill1 Piyango Idare&nln 
Babçekapıda .. tıncil Vakıf 

han altında balk iÇin bir sa
tl~ gişesi açtı~ı dünkü m
yımızda :ya.zuı$k. Yenı gi§&

de dünden it.'baren peraten
da ~ ea.tı~ına 



, 

a Sayfa 

·aa,, Dif. Neaıe. Grip, Bomati.Jı:ma 
"enalji, ~ınklık •e RaUlıa A.nlannıa Dubal Keser 
Icabında gi:ode 3 ka~• ahıtebiftr.. TAKLinERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU WTUlARI tSRARLA ISTfYINIZ. . ' . ~ . 
.... . .:.-.:·•..t,:a~·-:... . . .· . - - .. ~ -

Barka, bllhaua çocuklar walınd&n alanmasa ıayet 
kolay n aüuıılr hir müstaıauNır. 

BARSAK SULUCANLARINA 
KMlı pyn temtı&. Barsak MlacanJ..aruwı ll~rde -.. 
küçÜklerde ·~bep olaoliı tehlikeler rin inine alıııal'ak .ola. 
oaıı laastaJıiLarmda ltaua lnıllaD.JDaları faydalıdll'. 

Bet.lmleritnlze •• balluıruza tanl,ye edilen ba miiat.aıaıar ller 
ecıanecle lnılanu. Reçete a. Dtılu. 

Ketasa Z!l Baraftar. 

ensonmoda 
TUVAL~TLERLE 

b~>~l:·P:~ 

AHENKTARDIR 

renkler.-Büyük bir Paria terzihane· 
tinin mütterek mesaiaile bir 
Franaız güzellik mütehaaaı81· 
nın vücude get:rdiil yeni 
pudra balitaaı: 

cRachei. : Gayet beyaz blr cUd 
lçln oeffaf ve saf blr güzellik temin 
eder. cP&:he.: Açık tenll esmer Te 

ıa~ınlann ekser!slne uygun olarnit 
pembe blr parlaklık nrlr. 

cBrun BoleU•: Etımerlere cazlb bir 
sertmllUk temin eder_. Ve yalnız 

Tokalon pudrast serialnde bulabile
cettnlz dl.ler bir o<>k yenı ve cAzib 

Tok.alon pudrası chanlandırıl • 
DU§• tır. Bu sayede clldde hemen 
geyrtmer'idlr ve t.deta tabU glbl gö
rünür. Bu pudranın istimalile artılı: 

.ma.kyajlanmı.ş• manzaralara nlha. 
yet verilm~tır. Faı.la olarak terk! • 
blnde d{rema köpfttüD bulundutun. 
dan bütün gün sabit lı:alma..,ına me. 
dar olur. Hemen bu cündf!n Pari~te 
en fazla ratbet bulan renklerdelı:l 

Tokalon pudrasını tecrübe edlniı. 
Ternın edecetinlz 4ık ve cazlb tm . 
rlnden cldden hayrette ltalacalt.!ı • 
nıa. 

Saatların 1941 senesinin modelleri gelmiŞtir. 

Maruf saatçılarda e.rayınız. 
Deposu: Galata, Kürekçiler, Manhaym han 1 inci kat No. IS 

Telefon: 40386 P. K. 1248 , 
1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Karaa~aç mnessesatı memurln dairesi binasının tamiri açık eksiltmeye 

konulmuçtur. Keşif bedeli 885 lirn 61 kuruş ve ilk teminatı 51 lira 41 ku
~tur. Keşif ve şartname Znbıt ve Munmelat Müdürlü~ü Kaleminde 
görülebilir. İhalc 23/ 12/940 Pazartc.'il günü saat 14 de Dalml Encümende 
yapılacaktır. Taliblerin ak teminat makbuz veya melı:tublan, ihale tari -
binden 8 gün evvel Fen iŞleri MUdürlii~üne müracaaUa alacakları fennt 
ehll;ret ve 940 yılına. aid Ticaret Odası veslkalarlle ihale muayyen saatte 
Daıını Encümende bulunmaları. · (11593) 

Gümr ··k Muhafaza Genel K. Istanbul 
Levazım Arnirliği Satınalma Komisyonundan: 

27/IXIlnun/940 Cuma ııünü anat 15 de açık eksiitme ile miHeahhld 
namfl hesabına 3250 giyim beygir naıı alınacaktır. Maha.ınmen bedeli 
2600 ve ilk teminatı 195 liradır. Evsafile tartname ve nUmunesi hergün 
komisyonda gorUlebUir. İ.6tek1Uerin gün ve saatinde teminat nlakbuzla.. 
rile Galata. Mumhane ca~de.si İbrahim Rifat hanındaki komisyon& ııeı • 
meleri. (11696) 

Devlet Limanlan Işletme Umum Müdür
lüğünden: 

istanbul ltınan tarifesinın 11, 35, 43 ve 73 tinc{i maddeleri tadll edllml~ • 
~. . 

Yeni hükümterin tatbikine 23.12.940 tarihinden it."baren batlanaca~ın _ 
dalı munddel maddelerin mııtbu nüshalan i4letme müdü.rlüiıü muamellt 
servisinden bedeli mukabilinde t~darik edllebllir. (11911) 

Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
ta.shlh· 23 

' SON POSTA 

Kazanç vergisi mükelleflerinin 
nazarı dikkatine 

Istanbul Defterdarlığından: 
0.0 Mall yılına aid kazanç nrgilerlnin aon taksit müddeti BirincikAnun 

040 ayı sonunda bltmektedlr. MezkAr TergUer bu ay içinde ödenmedili 
takdirde yüzde on Ulvesi suretile tahsil ecıaecetlnden lcral takibata ve ce
za nAveJlne mahal kalmamalt ilzere alllta.darların borçlannı mezkilr ta -
rt'he kadar mensup bulundukları ta~ eubelerine yatırmaları rica olu -
nur. (1194'7) 

Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel IŞ
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1UO yılının 20 Birincikanun'dan itibaren, Pazardan b~ cnn1erde kıl 
servis! gece seterlerinin aon hareketlerinde ,.apılan tadil n temdldler: 

No. Yollar Son hAreket sa.at 

<Ş..şllden • Tünele 23,30 
10 ) 

(Tünelden - Şiiliye !3,5t 
(~!iden _ Beyauda Z2,3S 

ll) 

(Beyazıddan • Şifliye 23,15 
(J'a.tlhten - Harbıyeye 22.48 

12) 

(Harbtyeden • Fatthe 23,30 
(Aksaraydan - Harbiye1• !2,30 

12/A) 
CHarbiyeden _ Abaraya 13,10 
<Maçk:adan - Tüneıe %2,45 

1-6 ) 
(Tünelden • Maçkaya ,,0$ 
(!.laçkadan - Beyazıda %3,15 

16 ) 

<Berauddıın - Ma~kaya ı:t.Ot 
<Kurtulu.ştan _ Beyazıda %2,05 

19 ) 
(&yazıddan • Kurtuluia 22.50 
(Bebekten - Eminönfine 12,40 

22 )Eminönünden • Bebe~e 13,20 
CBebekten - Be~iktaşa 24,00 
(Ortaköyden • Aksaraya 1Q,35 

23 ) 

CAksaraydan • Ort:ıköye !0,30 
(Beşiktaştan - Fatibe 19,28 

34) 

CFatohten - Beşiktaşa 20,20 
(Topkapıdan • Slrkeciye 22.33 

32 ) 
(8Jkeclden - Topkapıya 23,05 
(Yedlkuleden • Sirkecıye !2,28 

33 ) 
(Sirkeciden - Yedikuleye 23,00 
CEdirnekapıdan - Sirkcciye 22,40 

37 ) 
CSirkeclden • Edirnekapıya 2ıl,10 

btanbul 19 BirincJk!nun 1940 
(11977) 

Tokat Su lı B&kimliı-lnılen: Tokat •••••••••••••
llazlnei maliyesi tarafından Tokadın ~~ 

Yaşmeydan m:ıhalle.sinden İstanbul S El AN 1 K B AN KA S l 
kada.stro mühendisli~inden mü.cıtafa 

Tesu tarihi: 1888 ölü Hattat o~lu Mehmed Necatinin 
memuriyette bulundu~u e.mada aldt-
tı elbise ve IJapka avansı bedelinden e 
65 lirayı ödemedi~inden veresesl bu. İdare MPrkezi: İSTANBUL <GALATA> 
lunan kamı Na.şide ve oıtıu Necdet 
aleyhlerinde bn paranın tahsilt için a-
çılan dava üzerıne m\ıddealeyhlere Türkiyedeki Şubelf!ri: 
ülınen yapılan davetiye üzerine mu- İSTANBUL, Galata ve Yenıcamı 
hakerne günü olan 2112/ 940 da mah-
kemeye gelmemiş olduklarından hak.. MERSİN, ADANA Bürosu 
larında ilAnen gıyab k11rarı tebli~ine 

ve muhakemenin 201119U günline ta
likine karar ftrilınlt oldu~undan o 
gün de muhakemede bulunmadıklan 
takdirde bir daha muhakemeye ka. 
bul edi1miye.cekleri ve haklanndaki 
mu!ıakemenin gı~·aben icra kılınacaAı 
ilfı.n olunur. (50) 

DOYÇE ORIENT BAN 
Dresdner Bank Şub~ai 

M er !tezi· Berlin 

Türkiye tubelf!ri: 

Galata • İstanbul • İzmlr 

Deposu: İst. Tütün GümrütU 

* Hf!r türlü banka iıi * 

Tek sütun santiml -.... -... · ........ ---
maktu 500 

nci •ahilf! 400 )) . 
ncı •ahi/e 250 )) 

•ahil e 200 )) 

aahilf! 100 )) 

•ahil• 60 )) 

•ahil e so )) 

Muayyen bir müddet zarfmda 
fazlaca ıniktarda UAn Japtıra. 
caklar ayrıca tenfilltJı t&rtfe
mlzden ıstifade edeceltlerdlr. 
Tam. yıınm ve ~yrek sayfa 
Ulnlar için ayrı bir tarJfe der
P~ edUtnl.1tlr. 

aon Postanın tıcart OAulanna 
ald tşler tçln fU adrese mllra. 
cao.t edUmelldlr. 

tılnedık EoDektlt Şirketi 

Yuntıniatandaki Şubelf!riı 

SELANİK _ ATİNA 

• Her n~vl banka munmıo!l"l~rl 

Kiralık kasalar servW 

Toka.t Sulh Raklm1il'inden: To ka. 
dın Hacı Mehmetbey mahallesinde 
klin 9Z a.dn ve 50 parsel numaralı İb. 
rahlm Et.em karısı Zehra ve arkadaı,. 
ları ara.~ında mllşterek 400 lıra Jı:ıy. 

metll hanenin milkiyeti 28/12/940 
Cumartesi günü aaat 12 de Tokat 
ıruıhtı:emesi salonunda satılaca~ından 
artırmaya iştirak edecekler muham
men ltıyınetin yüzde yedi buçutu nt.s. 
beti pey ak~;esi veya teminat göstere. 
ceklerdir. Mezkt\r günde bedel hakkı 
l~k görülmedi~! takdirde artırma 
on beş gün sonraya tesadüf eden 
13/ 11941 Pazartesi gllnU sa:ıt 14 de 
talik ve başkaca ilAn edllmiyerek 
rnezld).r gün ve saatte en çok verene 
aatılacattır. Vergı ve bekÇi ve tenvi. 
nt ribl borçlar mülk sahibine, tellft.
liy,., ve teraıt harcı ve pul bedeli gibl 
maaranar müşteriye ald olacaktır. 
Ml\4te.~i bil" hatta zarfında bedeli ta.. 
mamen tedlye etmedi~i takdirde !ha. 
lenin mftnfesih akdile tekrar artırma. 
1' tonularalt Iki artırma arasında 
fark ha&ıl olur.sa depo nkçesJ kAtı 
gelmeditt .takdirdAt ~t masrafı ev~ 
velti rn~teriden alınacaktır. Daha. 
fazla mai!Qma.t alınat tstiyenleriıl 
aulh hlkiml~ne müraeaaUan ilA.n 
olunur. (222) 

İ5t&nbal Dördüncü İqa. 1\lemurla.. 
tcuulan: Bir borçtan do1ayı h aciz e
dU tp sat~a tarar verilen Markoni 
markalı 7 lAmbalı bir radyo bütün 
teferrflat.1e 23/12/940 Pazarte.c;f günü 
İstanbul Sandalbedesteninde lla.at 
13:30 da a:ıtılaea.tı ve kıymetinin % 
75 4ini bulmndı~ı surette ikinCi açık 
Ql't.lımarun 25/12/940, tarihine tesn-

Birineikinun 22.,. .. 
ı iNGiliZ 

1941 . . 
'MOOEl.LERI 

1GELMiSTiA 

SAHiBiNit-l SE$i 
SOZ ISTiKLAL C:~D.fi a5YOCiW ~ ______________________________ _/ 

MUHTIRALI - HARİTALI 

HAYAT T AKViMI 
ÇlKTI 

820 Sabite, en faydalı malQmat, harltalıır, mQkemmel bit 
muhtıra, Taklitlerini almamak için HAY A1' takviml adına 

dikkdt etmelidir. Fiatı 30 cildllsJ 40 kuruştur. 

Devlet demiryollar• ve limanları 
Işletmesi umum idaresi ilanlara 

lduhammen bedeli ve mikdarları aıalıda yazılı iki kalem mubteli! ~~ 
29/1/1941 Çar~amba günü saat 15,30 da lı:apalı zarf usulü ne Ankllrr 
idare binasında satın .alınacaktır. 

Bu i§e girmek &stiyenlerln her listenin blza.smda yazılı muvakkJıt ~ 
n~t ile kanunun tayin ett.ili veslkalan ve teklifierini ayni rün saat ı4.s' 
ka4ar komisyon reisiiline vermeleri lizınıdlr. 
Şartnameler 147 kul'llfa Antara ve Haydarp~a veznelerinde satıl~ 
~~ ~ 

Muhammen Muvıı.~ 
Liste 

No. 

ı 

2 

Mikdar bedell teınill• tc-
~. L.K. ~ 

Muhtellt hususl çelikler 25740 293~ _ 220S fl 

Malzemenin ismi 

Kanallı ve .ltanaı.sız 'usta. l §O 
çe~eri 115000 74750 -- 4981 

----------------------------..... --------~(~ 

ı 1000 -• 1000 -
. 1 '760 -• 100 -• 160 -
ll 100 - aso o.-

10 - 4000.-

lG - 1000.-

Türkiye~ İş-Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşldeler: 4 Şubat, 2 Ma -ı ı Kumbaralı ve kıunb~ra:ı~ 

'ıs ı ,A~ustos 3 İkinciteıs - hesabiarında en az ellı 1 
• ' tur'a~ ı tarihler"ndt yapılır. raaı bulunanlar 
r n 1 dahll edilırıer. 

····-······· .. ········· ................................ ·-··············· ··············· 


