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tomobil 
tahdidat1 
Müesseseler servis 

arabaları için 

Idare ltieri telefoau : 20203 Fiab 5 kanıt 

nam1h He ma lin 1 o o üncü 
doüum Ulldönümü 

müsaade istediler Bugün bütün memleket büyük 
~e!rolvabe~zin mUbaya~s1 ve kahraman şairin hatırasını 
1çm dost b1r memleket.e _ 
muzakerelere girişiidi hurmetle anıgor 

iNGiliZ 
DO NANMASI 

ADRiYATiKTE 

fııPiz kruvazör filosu seyir balinde 
1 r ............................................ , 1 

1 Askeri vaz i yet i 
: J 
~Adriyatik hadisesinin!l 
f ehemmiyeti 
i YAZAN 1 

BARDiYADA 
iNGiliZlERi N 

T AZ Yi KI ARTTI 
Der n e de askeri 

Ankara 20 (Hwıwı1) - Otomobil ve 
motoaıkletler için korunıış olan tah
didat münasebetUe hükümete bazı 
mü.racuU.ar vukubulmUftur. Bazı 

mü81Se8eler aervi.s arabaları fçln mü
saade edame!ini istedikleri gibi bwıu
at arabaları bulunan mtlteabhldler de 

ı
' yol ve yapı ln§aaU.arını kontrolda 
Dl\lştülAta u~radıtlarmı Ueriye sUr
mü§lerdir. Müracaatlar tetkik olun -

1 maktadır. 
TiCari münasebeUerımiz tanzim e

ı dilmiş bulunan dost. bir memlekeUe 
petrol ve benzin mUbayaası :ıususun. 
da müzaterelere girlfilm~tir. Bu mU.. 
zakereler netıeelense dahi i'ktısadl ba
kımdan bugünün icabıanna uygun 
olarak alınmış bulunan otomobil ve 
motosikletler tahdldatı baktındaki 

tedbirin tamamen kaldırılması bugün 
için mevzuubahs detildir. 

Draç ve Bari 
sahilleri baştan 
başa larandı 

J Emekli general 1 
j H. Emir Erkilet binalar yakıldı, 
i .SOn Posta, run uktıt 1 Şiddetli infilaklar Oldu 

ÖRFİ İDARE 
3AY DAHA 
UZATILDI i muharrırt 1 

Avlonya gülle i • ! " ,~ 1 talyanların Mare nostrern, ~ 
"'a.~muruna tutuldu, yani bizim deniz, adını ver-

s Id dikleri Aledenizde ne o meıhur 
gemi hatırı 1 ve muazzam uçak arnıadaane ve 

~ - ne de harb ıemilerile hiç bir ha-
lldra 20 (A.A.) - İngüiı amlral- kirniyet tesis edemedikten bat-

o\ 
11
lfte31 teb~ or: h ,fimdi de kendile::inin b;r ~ 

~ ldeniz donnnm:uımm ntır ve na- lü addeftikleri Adriynlik eleni -
'~tliıüt.amınn İtalyanların Arnavud zinde bile hiç bir hüküm ve nü- 1 
~ ~ Olan bahrl muvıısala hatlarını fuzları olmadığını göt>teren ye-
"~ tnat üzere Adrlyat\t denizinde ni ve büyük bir hldiae vaki ol-~· 
lt~. harekette bulunmuşlardır. Alt - muttur. 

ıı clonanması baştumandanlıtı • (Dnamı 5 inci ortada) 

Ingiliz tayyare/eri 
Br.endizigi de 

bom bardım an ettiler 
Dün Meclisfe kabul 

edilen kanunlar 

Kahire 20 (A.A.) - Bu ak am Ankara aa CA.A.> - B. M. MeclisJ 
l>urllY• gı:len hahe-tlerô i"'' Ba .. i.l(Ü"l Ur M tl ar Oer:nen'"ın baftan.. 
diya etT&fmda faaliyette l:tulunan lllında toplanm14 ve celse açılırten 
Ingiliz motörlü cüzütamlan, takri - Bolu nıeb'usu Dr. Emin Cemal Su -
ben 24 kilometre uzunluğunda bir 

1 
da'nın vefat ettl.tlni bildiren tezlee -

kavis halind~ Jimanın etrafını ku - resi okunmu1 ve hatırasına hürme -
ptan İtalyan müd alaalarının harici : ten bir dakalta ayatta sfiküt edilmi,J
rnuhitine doğru Herlemektedirler. 1 tir. Bunu müteakıb %3111/1940 ta altı 

(Den.mı 7 nci 3&yfada) tvalyette bir' ay müddeU.e UAn ve 251 1 - Buaün bütün memlekette, doiu· ı Ziyaettin Fahri Fandıkoğlu, Ahmed 
------------------------------------~ ıın~~ aK~~l.bu~~n mununiOOh~~d&~mUmh~ Hamdi~n~nu~re~~n ~ 
nıenler ı o Soyadı ( Hırsızog"" lu ) tuc1Ut olunan örn idarenın hJtamın- •ebtile tair Namıle KemaUn hatırall l muhtelif cephelerden tetkik Ye tah--

(Devamı 7 Doi sayfacla) \.._ .......................................... J 

c. dan itJbaren Uç ay milddeUe uzatıl - taziz edüecktir. Iii eden konferanslar verilecek, E· 
muına aid BQfveUlet tezkere!i 0 - Saat 14,30 da Üniveu:tede ya - debiyat Fakülteai talebelen de, ~ ko•• d h kunmut •e müttetitt.n tabal edilmlf- pılacak meraaimdc, &Çif nutkunu rin eserlerinden seçme parçalar o -y a a olan sabıkalı . tir. <Denllll 

1 ncı sayfada) müteakib, Edebiyat Fakültea: pro- kuyacaklardır. 
feaörlerinden Halide Edib Adnan, Üniversitedeki rneraain.i mütea-. 

1 
~gal ettiler [ Müstakil Fransız J doçent Al; Nôhad Tadan, doçent <nevamo 1 .. ~ qvlartao 

._1 Mahkemede hırsızlığin kendlsin~ ~jansının haberleri BUyük cemiyet adami BUyük idealist ._ Yanlar sahil mınta-
ttıısında mevkilerini ecdadından miras kaldığını söyledi italya, ingiltere Namı!AZ~:,mal Şair N~ı:~~emal 

terkediyorlar nü~~~:~ıt~~:ıütA~~~~ H~~=~ :1 ~~:.lti~J~~iı:~: ~~~d~ii~tl.~d~~ •• : ile munferi d bir Muhittin Birgen Halid Fahri Ozanıoy 
~ A.utı 2 - _ R••ml bir oilu adında bir aabıkalı, e-n·elki ıı:ün dığı efYalara katarak hepsini seç - (Yazısı 2nci sayfada) (Yazısı 2nci sayfada} l"~n ~ .. o .. <~·~·) ... Aksaray ve civarında müteaddid tiği yeni biT tabuta yerlettinniştir. lh k ..J \.. 
ijcli~ ~ZC\UÜ dun ak,aın tunlan evierden yatak örtüsü, teneere, •a- Ahmed Hıreızoilu, bir eiYa sandılı SU i yapaca miŞ "' 

l'ıı A.rn• tir: •. han ve hamam takımlan aibi muh- haline aetirdiii tabutu tam ıaırtlayıp -- b d k k t •ı ~~~~~ Yudlult hudunun tark sahıli telif qyalar çaldıktan sonra bir a- camiden çıkmak Uzere iken ha- Al Fı Hapı·s ane en açan a ı ı'ft...._ atında halyan ltıtaab Port - d Ak d 1ci K . d' demeler tarafından cürrnU me~hud manga, ransa 'li ;:qon lı:örfezi yanındaki mevzi· rau a . sa.ra?' aAh azdgaHnısa ı ~cıa· J 
q~'-~rlı:ede k • Id H' araya mıaJne gırrnıttıı. me ırsızog u, halinde yakalanmıttır. golile ta/yaya asker 
~~ lı:açrn re, ~ma e ım caminin içinde bir hayli dola,mı,, Evvelki gün bu euçundan dolayı T f . k Ad d b . r 

tiv'"ltrltez : atr ~/· d T delen Btrracak bir fey bulamayınca bu ·~ ikinci sulh ceza hlkiminin huzuruna gönderecek ev ı ana a ı 
•, '1ttnda Y ~~~ ad asınka t elp e ltal fer caminin :bitieiğindeki tabutluğa çıkarılan Ahmed, h&.kim Salahatlin 
ı:ıı aıun an 11 11 m an • I 1 
l'ttıt'r tirndi ric'at halindedir. Jler _ da mıttır. Demirelliye; soyadının «Hırsızoğ u» Londra 20 (A.A} _ MUstakil ı d 
~ı le devam eden Yunanlılar bun- Vaktin geç ve ortalığın kararrnıt olduğunu söyledikten sonra vak'ayı Fransız ajansı bildiriyor: poıı• s memurunu yara a 1 ı.'~ t,lı:ih etmektedir. Tepedelenin olmasına rağmen eUr'etkar hırsız o· fU tekilde anlatmıotırı ı Daily Telegraph ııazetesinin eski 
'fı.~ında rnühirn bir Us tetkll eden rada bulunan tabutlan bUyük bir so- <Devamı 7 »ci sayfada) 1 Paris muhabirine göre, Almanya 
~·~,"-tıın eivannda. çok eiduetli Fransa yolile İtalyaya Alman kıtaab 
~ı,., \Petnet gÖ!terdikten sonra bir B • k k b • göndermek kararını vermi~tir. 
~ı' t~ılTı~f!eze~i geri çekilmeie ic- ır arı o ca . avagazı Lendra diplomatik rnahfellerin -
~t lllıttir. Sırndi Yunan topçusu den öğrnildiğine nazaran Fransanın 

~~~-:ı~:tv::~trl~~~·eyif( çok mU- şı•rketı•nden 30.000 ıı•ra itgal ahınd~~~~~; ~~m~;:!:a~l-~1 t "llıu, ve ! talyanlar çok alır za-
~llıit 'tıniolerdlr. 1 O lc:8y f,gal e -

~~: :~~·;.::~i!~db.~~:~ ı: tazminat istiyorlar Yeni Tarihi 
ı,}ıı ~: ı,l.~alde hir Yunan devnye R 
~ ()ı.:dısıne adetçe on defa yük- • omanımız 
~~,'~eb 15.0 er ve hlr anbaydan Aallye e ncı ceza mahkemesinde, ı satından çıkan cazıerin '!luttala ya-
'· hir hatyan kolunu sar - Havagazi tlrketA aleyhine açılmıt en. yıldılı ve illiale ~ebeb oldutu anla - ! .......... - Van i --·-····l 

en . teresan bir davaya bakılmaktadır. oılm14tır. 
en.nn 1 6ne6 •:rfa4al :oa.vanm mevzuu tudur: Bunun Uzerine kan koca adliyeye i K 1 • • 

TaDimde oturan Muhsin Onan m!lracaat ederek, Havagar.l tllrketl : a 0 yan 1 n 1 n l • 1 ism1nde bir zat, bir gün apartımanı- aleyhine dava açmt§lardır. Muhsin i J "-... ISaYnAZANiş eri nm matfatında sigarasını yakmnk i- Onan TÜCudünün muhtelif re,rleri yıı.. ; ............... klZI ............... . 
~ çin kı.'brit çaJmu.ttır. Fakat, kibrit a- narak, çall§ma ltabUiyetinin azaldı -

nı bir iştıale sebeb olma.,, adeta Muh- ~ını ve §irketin tea..,a.tı yaparken glls- 600 •ene evvelki Jevrin de-
sinin etrafındaki hava yanmaya ba§- terdi~l ihmalkArl~ın bu kazaya se - kora içinde geçen çok 
lantlftır. Muhsin, yüzü, elleri ve vü- beb oldukunu ileri sürmüıJttlr. Kan.ı k' 
eudüntln bazı kı.sıınlan yandıktan Lütfiyenin de yüzü, güzelli~inl boza _ heyecanlı bir va a 
sonra yere yı~ılmJ4,, ar~lftn içeri cak 4ekllde, yanmJ4tır. Kan koca tir- Yazan: Reşad Ekrem 
gtren tarısı Lütfiye alubele ketten cem'an 30 bin lira ıummat il-

lta, Vıtad 
hd Ziya Uşakhgil 

dloar oımuotur. baıı temi.tlerdir. palır ,a .......... _ 
ıııa..-. "'m'-p;~ .. ,. nttwcı J:'ı"" Ele b' !V'~e YlCrı Eanın v· L • lr]jJc "Ve • ransa. ırçok esir Ve . ıcııy Ye .,rn,.Ir 

Adana sokaklarında polis ve bekçi ile müsa
deme eden şerir yaralı olarak yakalandı 



2 Sayfa 

Hergün 
Namık Kemalin 
Yüzüncü dogum 
Senesi münasebetile 

Yazan: Jdabiıtln ••• 

A caba, bundan yüz leD~ ev-
velki annekr, daha öziG, 

daha feyizli bir batman mı nı~ 
ııil_i idiler) Çok.taııberi bizim içi • 
mızde. o zama1lki nesiUw araeından 
fıJkU'JIUJ kuvvetli ruhlara pek en
der teaadüf edildiiine eöre belk.i de 
Dhnimize böyle bir .ualio aelmf'.ai 
hakeız deiildir. O zamanlar, bizim 
aramızda büyük, kuvvetli, doğur -
gan ruhlar daha bol çıkıyor ve mek
teb kurup dnir yapıyorlardı. 

SON POSTA 

Resimli Jrlakale: 

• 
HAkiKAT 

=-= == Tetkik et, sonra inan = 

Zamanın nankörlüğiine, devrin 
galiz tahakkümüne rağmen ~hsi • 
yetlerinin kudretini netiller araınnda 
f8n ve zaferle yaşatmıya muvaffak 
olan bu nevi inaanlardan biri de 
Namrk Kemaldir. Ne kadar yaı:ık ki, 
bugünkü ne!!il , Namık Kemalin kül
liyatını okuyup •nlayıp tam zevkini 
tatrnıya kadir değildir. Zaten bu 
külliyat, yeni harflerle tabı dahi e
dilmemi~tir: bunun için, bugÜnÜn 
gençleri Namık Kemali bizim ya
zılanmın okuyup, belki biiyUk bir 
adam olarak tanırlar; faknt, onun 
neden dolayı büyük olduğunu ne 
anlarlar ve ne de duyabiLrlr.rl 

«Hak:Jka~ in bu dünyada yaptıtı iyillk_ 
yaptıtı fenalıktan azdır. 

c Bakilı::&t Ber aan maden altın ddildir, her aöylenen aös de mutlaka dolru ol -
maz.. inanmadan önce ineelernet n:ıitendir. --------.:-------------·-----------···-· ...... ·-···-------------·---------

LEDESÖVAT:J 
Namık Kemal 

Yazan: Ha\id Fahri Ozansoy 
Evet, o zamanki anneler, N1Antlt 

Kemal gibi, mekteb ktrrup devir 
ynpmıt ve kendilerini nesillere i.istad 
ve mürebbi olauk tanıtmıt insan • 
Jan daha kolay ve daha mebzul ootumunu Marmaranın sahilleri fı.. O halde aen de artık malmm oıa • 
doğunıyorlardı: Ziva Pa , Ah _ sıldadı., ölümüne .Akdenizin dalgaları maz.sı.n. Zaten bir gün, o~lun Ali Ek
med Vefik Pa a, Abdülhak HAmid, atladı. Faltat bu sulann ü.stünde O - reme fU aözleri .söyleyen de aen de!ıil 

Sıhhi Bahis~er: 

K1ş günlerinde 
ahnacak tedbirler 
Bir Avrupa mecmuas1n1n tavsiye'eri 

Namık Kemal gibi isimleri 1ayar • nun kalbi ya.nm uırdır hiç durma - miydin? 
len, bunlann her birinin bir ba~a d n ÇIILJ'Pıyor. Bu çarp~J ebedidir Ye Ö- •Ben bu memletette milletin padi- Kl§ leldi. ~uklar b~adı. Neredej 

balnnKian kuvvetli birer ı,ahsiyet lftmtlıı bUe susturamadı~ı bu muci - §ah, hürriyeUn kanun oldult'unu gö _ ise karakli başlıya.eak ..• 
eahibi olduklan1lı. diipünmeme1ı: Te ze, ulu bir ruhun muc1ze8ldir. Türk remiyeceğlm, falı:at sen bunu ınutlak Sıcak mevzu değildir amma, ıotu -
bugün etrafımıza haktığımı:ı: za _ rnQleıi onun iÇin Namıt Kemalle öğü. göreceksin.• ~un dn bahsedilecek taraflan ur -
man, o zamanki ölçüde ve 0 tan- ııür. ~ünmekte de haklıdır. Evet, o gördü, Kemal, oğlun bu dır: 
da ruh l:uTVetlerinin bulunmadığını Evet, Naıruk Kcmalle ötünüyoruz. günleri gördü ve ölürken mes'ud oıdil. So~ut deyip geçmemelidir. SO~ıığun 
görerl"k mütee•sir olmamak im - Çünkü bütün bir nesil, ka1bimlzi yok- Sen de artık mezarında me.s'ud u - bem mahzurlan, hem de tehlikeleri 

k&.nsızdır. Hele Ziya Gökalp öldük- ladı#ımız zaman, Onun kahraman se. yumalısıni vnrdır, Bir Avrupa mecmuw bu mü-
ten sonra, ~kiJeri., verini tutacak sinden, zubne, e.sarete isyanla hay - * na.sebetle okuyucularına bazı ıaYai -
coışkun ruhJıı .. a. fevi:di kafalara ve ltıran sesinden aoruıuz aidsler duy _ Namılı: Keınali, bugün, doğumunun yelerde bulunarak diyor ki: 
l:endioıini miiJ•te vakfetmi~ kuv .. maktayız. O akislerdir kt b!itün yüzüncü yıl!nı anarken hiç şüphesiz Nezle in.sanı sıkar, öksürUk ilzün -
vetli t~cc:iyelı"re - hi.!! vf! fikir haya- bir millet!, milletierin en büyü~ünü ki daha derin, daha açık ve tesiri iU- ~ü verir, bel drılan mü.,'i::dir. F'ak1lt 
tımı7.ıa - Adeta teaadrH ,..cJmne:ı: ol- kalıra ve istibdada karşı imanla, ga-1 barlle daha ~fimullü anlıyoruz. An _ eo~uktan mütevellid hastalıklann ba 
du. Hic olmazsa tıimdii:Jı: bövle dü- yıila, ve kurtuluş hamle.slle şahlan - lamıyanlar, yalnız, ruhları karanlık şında gelen zatürreelerden herhalde 
o~ünmeğe mecburuz. dırdı. Ne menfnlar, ne zindanlar, ne 1 veya görüşleri sakat. olan biçarelerdir. korkmak icab eder. * kollarn. ayaklara vuru1nn zincirler, ne l Onu ne büyük .san'atkar, ne buyük So!nıktan, sotu~un tevlid eyledi~ı 
. Nam ık Kemal, Avrupanın biT bo~azları sıkan J?Cn~~le~. arka~a k~- ~ edib .çehr~ile de~ il, .. bilhassa buyük rahatsızlıklar ve tehlikelerden ko _ 
devrinin Türkiyede yeti~t, bir ü- lanlan ilrkütmedı. Çunku O, bır mil- idealiSt şa.ır va.sfile gorenlerdir ki en ruft..-nak Için çok şey yapma~n ınzum 
ımessilidir. F lı:at bugünküler ;'bi Let fedaisl, bir millet lhttl!ı.ltisl olan fazla hakikate yaklıı.şnuş olurlar. İç!' yoktur. Bunlar cldden kolay şeyler _ 
daha zivade tekli takltd eden ku- 0.' ~ durmadan.' hiç yılmadnn ken- ı alev dol~ _demokrat şair Namık Ke _ dir. Bu tedbirlerin b:ı,.,ında.: Vücudlin 
ru bir müm~sil değjl, dünya me _ di ZiDdanından bile haykırıyor ve se- ma1e. kuçuk Burjuva ş~lri diyenler hararciini daiml surette ayni derecede 
deniyeti tarihinin bir devrini 1ı:en- sini Türk. IDke.sinin en ücra köşelerine ve onu küç:filbnekte marazi bir zevk muhafaza eylemek gelir. 
di ruf-ıunda eritmi!l ve kendisine. bile duyuyordu. Bu sest.e bazan bir duyanlara sadece bir tek isim Yerae- Sıkı giyininlz, boynunuzu, omuila _ 
maletmi~ olan feyizli bir insani Bir peygamber edası, bir peygamber se - bUir: Nankör. Faka.t Tiirk m1lleti, ta- nnızı muhafaoza ediniz. Fakat sır:>' 
insan ki <lünva kültür tarihi icin- 1-iŞi bile vardı: rihin hiç bir devrinde ulu1anna k~ı bfr yere gelince hemen bunlan çıka- Gıda olaralı: §tınlan t..-ıvmye ederiz: 
de bir devri bütün kuvvetile ıı.nla- Ne yu.ı can im· ·n ah ey ümmld-i böyle bezeyanları afledememi.ştir ve nnız. Sıcalı: bir çorba; ~ meTSiminde 
mı V~" duymuş ve ııonrtt da on Le bu istikball edemez. S~e ~~ lı:.arşı bir nuihnt •ere- tazlaea eu cevnz .erilir. Yumurta. 
memlr-ketin o zamanki bir ferdi, bir Oihaıu tıensi.D i.za.d eyljyen bin yes-ü Namılı: Kemal bir tairden de büyülı: ~iz: Her Yakit tamınızı Iyi bir tu • peynlı', -teker. Şekerden ayni zamıın-
va,tıı..,da!l olara\ kendi muhiti iC'inde mlhnct.ten 'bir sembol, vatan ııembollerinln en şakla muhafaza ediniz. Belld bir ~ok- da matsad taUılar, kompostolardır. 
y~pmıva muvt_'Ff8;1Jc • ol~uş. Bence O istikbal ümidi yalnız hürriyet ~?zellerinden biridir. Hangi Türk fı1- lannız bu nasihate omuz 8\lker ... ~ Sotuklarda çocut1annızı mekteblere 
Nını:nk Kl"ml\~n ıctı.!'"nı babmdftn miydi? Hayır, ondan daha biiyük bir ı ırı onun kadar heybetle zalime kar- kat unutmamat gerektir lı:i lı:ann ın- ne; tıunına g~ndenneyintz. 
tahlıl ve te~bıte d~ger en kuvvetli şeyi duyuyor, müjdeliyordu. Vfikıii ay. 41 hay~rdı? Hangi edebiyatta millet san vl\eudüniln eo~u~n tarı,ı en n. Şarabın •lı:ıt içkisi• oldnitUnu söy -
tarafı budur. .. "' ni .. vatan lı:asidesi•nln son mısraındcı: sevglsinın, halk sevgisinin Ondaki eaş yıf noktasıdır. Karından gelen so • lerler. Doğrudur. Şarab en fazla 1Sı -

Namık Kemal do'!'dtı1lll sırnhıTCJıt. U • . • kun Ye l.!yankftr ltültreyiş:nı buJuyo _ ~k algınlıklan bot şeyler detildlr. tıcı bir içktdir. Yemek aralannda ~i 
bundan bir am evve1. Avrupada ro- ;yaıı ey 7~ pr.ı jlyan bu hab-a ruz? Şu kıt'aya bakın; Yün l"' t'k ~rab ve mutedU bir surette içil.se fay 
Tl""nti~ ve lirizm hftla ya!Jivordu. ranetten Kurban edip Yiicudümü beD rab. ı y- d ' iy~~ l ' dt mantar •'' dalıdır. 
Nam1lr Kt'Tllal. in!lanlan en dt!rin he- Diye feryad ederken, hürrlyetln aillete un on 1 1 

r ~Y r. Fakat bu Sıcak ~rab dahi içiniz. Sıcak ı,ıarab 
yet>an)ıp·Ja bir takım idea1le!~ doğ- tekrar gasbedildiilni, yaralandıjtını Terkeyledim haYD.t• .... "-

1 
h . ınkı olmalı:ıahdır. Vucudftn aıt~ılı: ol- birincı sınıf bir ltalori kaynatıdır. 

k 
• 1 b d • b - - billy d f k t h. U "- .._. AlA&- amıy - maması ıoZlDldır. Tu sev etmı"' o ıın u evn:l ıtvra- goruyor, OT u ve a a ıç ş P - t • Kah~ gelince ao~u~a çıkmadan 

ğmı elinde tutarak dünvava Sfelmiış hesiz, ebedl hürriyetin do~acağı gün- Ci . ade ye e, SO~u~a ka111 en milhim tedbirler - evvel btr tinenn s;cak kahve içmek 
ve o havr

8
f!

1
, memleketimizin u • leri de düfftnliyor, o büyük günleri ISIIlı.Dl mde olsa da hwuım bot:ır den biri ayak ve bacaklan her an at- pek f:ıydalıdır. Pincanın ufak ol~a _ 

fuklıı.nncla bütün ha)'flhnc:" dolae - de yMedlyordu. Ne yazık Jti o gilnle- seni, cak tutmaktır. 11 bahsinde ısrarla duruyonım. 
tınn herke~ sevdirmis vto herke~in re e~emedl. O g{inler, İstiklal Har _ Vermem mccaı ben nna balk.a Kunduralannıza dikkat ediniz. Alt.. 
kalbinde co,kun heyecanlar uyan • blnde, İnönü, Sakarya, Dumlupınar eziyyete. lan .sa~ köseledcn, iç tarafı ile Ağzınızı kapayınız 
dırmıstır. ~ferlerinde doğacaltt.ı. Onun dnha Hak.ikaten Abdilihak HAmid ne bir mantar ile kaplı olmalıdır. Man - Soitu~a kar~ 8ize çok mühim na _ 

Namık Kemal Mir midrr? Evet. genç yqıooa azleyip !!e erişemed~i doğru söylüyor: tar en iyi rütubet koruyueu.rudur. Kıı aiha.tlerde bulunaca~: 
Romancı mıdır) E~t. Politikacı ldeallııi, zamanı gelince, Atatürk, is.. Cengberanedir edeblrrata llizmeti, mevsiroJnde yiln çorap kullanma113ı- ~k hava burun deliklerinden ve 
mı. evet, idare atlamı mı? tkhııedct ınet İnönü Ye n onlann kahraman Gösterdi müstebldde 0 er bakk.ı nız. Y~n çorabın ısıtması iÇin kabilse a~zdan girer. Binaenaleyh aıeattan 
mı) Evet, evet. Namdt Kemal bö • arkada$arı :tahakkuk etttreceklerdi. milleti. alt.ına ınce blr çorap giylniz. Bu au - soıtu~ Qıktı~nız "f11kit hemen konu~ 
tün bunlardır. Fakat, bütü:ı 'bunlar- Arkasından da, en büyi\k :fnkilAb, BaM Fahri Ouıısoy retle ayn~annız fazlasile wnml§ o - mağa ba~lamaymız. Dudaklannıa ka-
dan evvel Nnmılt Kt!mal o adamdrr Türk inlı:Ulbı do~aeaktı. İtte Kemal, .................................................... lur. payınız. Raft riltubetlt ise buııın 
ki onun menaob oldu~ zümrenin btıytlk Türlı: şAiri Te Türk ...atanper - Ticaret heyetimiz Sayfiyelerde, köylerde i.8eniz bahçe. deltklerinize bir parça merhem B0ril _ 
türkçemi:ı:de heniiz herkes~ ma1ıim nri Kemal, ölünceye kadar böyle gün lerde dolasmat için muhakkak su - ntız. Bu merhemin gomeuol'ltı bir 
bir il!tlli bile ~·.e~~ değildir: leri beklemiş, me'yus olduini anlarda Macarİstana Salı re te tahtndan yapılm!.§ lcundura tuı merhem olması iyidir. KAfnnılu n . 
~amık ~emal, bir nttimat damQ, Ise, yalnız: •• •• • d" lanınız. ıelin de çok iyldir. Bu merhemler 1!0-

b!" acem~ a~~· dır .• BU. bu ne- Ölllnem ıirmtıcJeıı miUeHe &mmlcl gunu gı ıyor Bacaklannı~ muhafaza ediniz. uta ta~ bir sed ~lı:U ederler. Mik-
;n insan nplenm o devırlerde gör- ettitim feyzi Mncaristanla ticari münasehatın Şehird~ J,eniZ suow - boot yahud roblar bu sedleri a4amazlar 
Clük, fa'kat, bi~ııaa Ziy.a Gök~ııtan Yamlmı llellC-l b.brimde ntan geni,letilmeai rnakııadile, Budapeş- IO.stlk. kullanınız. . . Ara sıra elierinize Te ayak bilekle _ 
eonra, o de:vmı .alç~lenne yetı~cek mahs.wı, 'ben m&bnn! teye giclecck olan ticaret heyetimiz . Eldıven1er de faydalı~ır. Falı:at bu rinlze TaZelin silriin6z. Çatlalı:lardan, 
lcudTette .~p}eri gomıck m~~er Diye inlemtşti. önümüzdeki Salı günü hareket ede- bır alışkanlılı: meselesldır. ınayaaıllardan kendinizi tımıen ol _ 
olmadtğl JÇJn, bunlara kendJ dtlı - cektir. Heyet Hariciy Vekiıletbdm .... 
mizde bir ad b&maıun )Ü7umunu Hayır, Kema.ll Artık mezarında Zeki Zeybekoğlu ve Merkez Ban • Gıda ve iladar bahsi sun a.orursunuz.. 
d hi hiMedemedi Bunda'l dolayı- lı:urttılWJ günlerine kadar her gece e- ka!nndan Adnan Enerden mürek - Fazla so~uk haTalarda -'Okata ~ı _ Hareketsiz durmayınız 
mr ki halen, Namık Kcmalin ud lemli ruhlarm gölgelerle yasıp güneşin kebdir. karken tedbirll davranınız. Bilha38a Bo'lı:a~a ~ıkar çıtınıı.z hareketsiz 
phsiytinj ifade etmek içm. türkçe. Dk eolgun ~ıklarUe Bildl~i o beyti ııen Diğer taraftan, Macariatanda ya- fpda bahsinde... durınaymız. Mfimlı:ün mertebe hare _ 
ile bu nevi ' nlan Jfadcye mah • de ruhundan allmellsin. Çünkü mil - pılacak ticari görü,rnelerde bulun- Mideniz boş olarak aoka~a çıkma - ket ediniz. Aynklarmızı sert basınız. 
na Te•herkesçe ma16m bi: iSim 'e- letin flmdi biç malızun de~ildir, en mak üzere Macar ticaret ataşesi M. ,Ymız. Soğuk ve muhalefeti havaya Ellerinizi, kollarmızı hareket ettirinız. 
ya bir tabir bulamo-oraz. bilyük bir saadet fçlndedlr, ismini, ,a. Czeki bugün Budaape§teye hareket ka~ı duracak matinelerı kömür ile Ne derlerse desinler. Aldırmayınız. 

Namık Kemal, o .:içtlnuu adam.,, nmı dünyaya yeniden du)'urmuttur. ede<:ektir. beslemek icab eder. Bu hareketleri :ırapmalı: imkln.s1zlılt 

o «cemiyet adamı. dız ki, içinden 
cotUP gden Mr takım duyguJarla 
ikafuında mü~adiycn b)nıyan 
bir ta'bm Skırleırin t;)llri ltında, 
kendisini muayye1\ bir dcvrin haya
tını deği~el: için miltcmadi bir 
mücaddeye atm~. Bunu ne ~in 
yapar) Niçin yaptı~ Muayyen hiç 
bir tahal m dı yo~ •.. .&r; büt-j-:ı 
nh si gayesi biT uvktlr; Jçinde ~ır
ptndığı cemiyetin yenı bir hayat 

idealine doğru yü.rüdüğ6nü srönnek 
:ıevkll 

Şiir yazmı , farkında olarak 
'Veya olmıyar k, mrf bu gaye için 

bu da o-

1 ST ER i N~ N. i ST ER INANMAl 
latanbul BeJediyesi tehrin nakil vasıtnlannı çoğaltmak. için otobüs 

almak istedi. 
Avrupnrun muhtelif memleketlerine ba,vurdu. Muhabereye giriş

li, müzakereye giri~ti. Gördü ki, Avrupa memleketleri top tüfek, tay -
yare yapmakla mqgul, içlerinden kısa bir zamanda otobüs ve.rmeyi 
taahfıüd eden yok. , 

Istanbul Belediyesi hedefine varmak için znhirm U%ak göriitımekle 
bemher ihakiltatte en kısa yol olan Amerikayı dü,ündü, hükUınetten 
eerbeat döviz istedi. Istediğini aldı. Şimdi: 

- Getirtec:eğim, hem de kıea bir zaman içinde, deyip duruyor. 
Yapabilir mi, yapar. 
Amerib gibi ııünde u 1 0.000.» otomobil yapmııia ınuktedir labri· 

kalan düzüneyj bulan bir memlehtte Istanbul Belediyesinin 1 00 oto
bü~ü bir günde tedarik edilir. Bir haftada yapılır, işden değildir. 

Am eTi ka har b mıntakaaına vapu r yo1lamıyor, fakat Umman denizi
ne gelip hamulesini Basraya çıkaracak Amerika vapuru bulunabilir. 
F~~sattan istifade ederek bu vapura Amerikadan getirtehileceiimiz 
dıgeT eşyayı yüklemek de mümkün ve kArlıdır. Fakat: 

Tüccarcn hareket ehnek ve i~i öyle tutup yürütmek §8rtile. 
Bunu bu defalık yapabilir miyi%. yapamaz mıyız, bilmiyoruz, fa • 

kat elektrik gibi, tramvay gibi, deniz vasıtalan gibi, fabrika gibi pa· 
m getiren resmt dairelerin de bunu her vakit ynpamnmanın bir ek • 
siltlik olduğuna inanıyoruz, ey okuyucu aen: 

Birinc:kanun ~ 

Sözün kısası 
-·-

Dilenci gazetesi 

D ilenci vapurunu bılirdinl ~~ : 
ma, dilencı gazetesini yen•. 1 ı . 

şitUm ve bir yaşıma daha girdırıl 
Meter, hakiltaten bu da varmış. ıieJXI 
de blr delil. iki delil. birkaç ıaııll· 
İlki Rusyada Çlkmıf, kapa~· soo
ra eonra bq.ka payı"taht.larda, ezciiJll· 
le Pamte, enuali türe~. 

bt 1ençl~imizde .vikt.or Biig0•11t 
•Notre dame de Paris• roma~ı~; 
Par..s dilencilerinin hükUmet ,çiJldJ 
hüküme~ teŞkil eLtilı:lerini ot;urdult ı:ı 
o ta.sYir bize §Airtn muhayyUesirıdt 
dotmUf btr müb:ılAga gibi gelirdi 

Halbuki, dUeneilerln bir de rıuırl 
efk~ bulunduncıı.lı:lannı büyük ııli • 
co belki aklından bile ıteçirmiYord~ 

Ne de olsa 4U sayın refiktınizi P 
merak ettı'm. Zavallı Parisin i\er tU~ 
tar yeri talm~ o).,a, biraz de~şill: 
meraklı teyler otumak ıçin o gıızett-' 
ye abone ~lurdum. Kim bUir ne öttlilf 
şeydı'r? Bir ayni de bizde çıkacak oıs; 
bunun mtlndericat ba_,lıklannı tJI5! · 
rur ediyorum da kendi kendime tlYe

Diyorum. Babusa illnlar: nevrM11b 
lecek köşe-ler .. tıcret mukabilinde _,.1 
tencUik dersleri- ieabmda tör, toı-
aakat, sıracalı görünmenin yolla~ 
ötreten muallim veya metodlar~ ıı _. 
ralık çocuklar .. malı:yaj levazıını.. d 
ha da kim bilir neler olurdu?! 

Havadl.se gelince, şu kabilden !ı~ : 
ralar ta.cıavvur edly()nım: ıı:Bugıııt 1, 
ltrde belediyenin takiba!.ı tekrar gt& 
eemiş bulundu~undan meslekdaslll l 
mızın evvelce tşgal eylemekte old.~~ 
lan geçid yerlerine peyderpeJ ıı~ ~ 
eyledikleri memnuniyetle haber ııl 
mıştır.. tl 
Şu da, gene sayın mesle:tdıışlll 

tknz yolla bir Dln: •Saltanat zıı.ııt~~ 
nından lı:alma ntkel yinni par:ıll!t 
n, hükt}met ortadan kaldırrna~n !ı: 
rar nrd~l eihdle ellerinden b'1 

.kelerden külllyetli miktarda buıut> 
dı.ıran aeelel kiramm onları b ır fJI' 

, evvel tebdil eylemeleri kendi rrıerı 
"~ tleri ittisa.!ındandırh ıl-

Alın, bir de açık muhabe.re niirJIIY 
nesi: ıı:Acımusluk .sokııl;ı ba.şındfl f. -ro• 
med o~lu İbi~: Yanında~ bir ttııd~ 
la sinirli alnirli konuşarat Y0~ 
çıkmakta olan bir erte~e. Allah o
bağışlasın demek aksi tesir ynpM· ı 
turdııtunuz yer iyidir. Ak§8111 ~. 
beşten itı'baren her geçen yolC :fl!I
Allah s1lrftm0nüzil arttırsın, dCY dııf 
Ço~u gazeteci olduklanndan bU r-:ııl 
hoşlarına gider ve kolayca cı.ıe 
ceplerine c~ttlrllrler .• ıı :11-
Ba.şmakale mevzulannı da t,sh:ıl' ~ 

de gtiçHlk çekmlyonım: .. nnoyıı e rıt 
nomi.sinde dilenenerin rolü•: ,z~,; 
ve sadaka:a; •Biz niÇin ~alıştnaflZ 
Vesaire.. . eıtı: 

_Tefrikaya gelince, o da JXles ~e.-
•AmA Hızır efendinin hatıratlJ, '~ 
telik ~inde... kabDinden şeyler 
eak. 1, 

Maamatih, bizim dileneaer ;çin 
11

r1 
nca gazete ne.şrlne ne thtı"Y8ç ~~ 
Kendilerine biz 81rnsı geldikd"' ? 
derecede reklbı yapnuyor ı:nuruı 

~.Et,., ... ~~ 
varsa hiç olmazsa şu çok mtihıJll rı" 
reket.i yapınız: ıııl 

Çok _dıerlnden nefe3 nlınlZ· ~- • 
milm.kun mertebe tekrarlnyınız. <' 
nyı ciğerlennlze derinden çekin!1~ 
ya va4 yavaş ha va çıtannız. su : rı" 
de ci.ferleriniz, viicudünilzün •JU: 6' 
raret derecesinde kalmasını teıni11 
deeektir. r~ 

Ara sıra ılık su ne ıargara yaP~ 
Bu auyun içine yanın limon sılt .. tC~ 
Bu suyun bir bardalı: oınıası ş,· ı • 
içine 12 damla tentürdı'yod daıll111 
mak faydalıdır. 

--------------~ 
Belediye Afifeye ~ 

esaslı yardım yapac~ , 
Hastaneden çıktıktan ııonrll• 1e' 

w d V d h ,•e gın ıgı yer o asında mu taÇ d·ı.ıeJI 
fil bir halde yardım bekle b e'' 
eonra Darülacezeye eevkini t.sl~ ,~~ 
rnek mecburiyetinde kalan san };1ıı • 
Afifenin vaziyetile belediye 111 ıı' • 
d~n. al~kadar olmuştur. Re~ J1'1A~ • 
Vlnı Lutfi Aksoy, belediyenı11 ~eti 
feye esulı yardım yapncaC!rı' 
bir muharririmize aöylerni&t11~ ••• / 

T A·i<-v··T··;v, 

-ll1o0idııua 

8 
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Telgraı-, Telefon Ve Telsiz Raberieri 
\ı.. 

Makine ye ı Meclis bir buçuk ay kış ı rPAmuJ:.ft. , ı in~ntere i~in . ı 
• • • • tAI!. E Ml M-f) E· Amer1kaya sıpar1ş 

ingilizierin ele 
geçirdi k leri 

mühim bir vesika "erlllrken tatıline karar verecek • ls~ika.m~ti meçhul d•t ' 
bır gıdış e 1 en ma.zeme 

Bardia'ya yapılan 
taarruz muhasara 
mahiyetini a:dı 

Ankara 20 <Hususi) - Büyük Millet Meclisinin yılbaşından sonra t-ir 
buçuk ay kadar devam edecek bir kış tatiline karar verece~i haber verU
mektedir. • 

Yazan: Selim Ra gıp Emeç Yeniden 12000 tayyar e İtalyan denizaltılarına 

Almanya, italya 
hava kuvvetlerine 
yard1m edecekmiş 

Muhtelif Alman 
şehirleri 

bombalandi 

1 talyanın Afrika ve Arnavudluk 
topraklarında İngilıZ ve Yunan 

ku\-vetleri onünde uğradığı askeri 
muvaffaklyetsizliklere rağmen Al -

ve 2500 tank sipariş İspanyol gemilerini 
ediliyor batırmaları emredildi 

Mareşal Graziani 
libyada 200 bin kişilik 
bir ordu tahşid ediyor 
~ Kahire 21 (AA.) - Bardin'ya 
ı 111>ılan taarruz devamlı J:,ir s ür' at
~ •nki§af etme~tedir. Bu tno.rruz bir 

manyanın hareket.sizli~ine bakanlar, Va~ngton 20 (AA.) _ Va _ Londra 20 (AA) - Am i rallik 
bunda, muvaffak olm~ş. bir ortdın ~ingtonda tahmin edildiğine göre, dairesinden bildirildiğine göre, lta1-
hodg~mlığını sezer gıbı oluyorlar. Jngiliz hükumeti, yeniden 12 000 yan denizaltılarından bir grup bazı 
Fuvalti kuvvetli bir taarruz.la Yu~a- tayyare, 2000 ila 2500 tank, to~ ve Ispanya) ticaret vapurlarına hüc:um 
nista_nı ikiye ayırmak hulyasını gu -, mühimmat sipariş vermek üzere mu- etmek için emir almıştır. Bir ltalyan 

Londra 20 (A.A.) - Ya:-ı resmi ra- Londra 20 (AA.) -Hava ne- den Itnlya, Pında dağlarının.sarp yn- kaveleler akdetmeğe çalışmaktadır. ~ denizaltısına karşı yapılan ve mu -

ııhasara mahiyetini almıştır. 
!lı halyan garnızoııu iyi iaşe edi1 -
b ıştır. Sonun kadar dnyanrnak ni
•ttindedir. 

porlara nazaran Almanya, İtalya lıa- zaretinin tebliği: maçlarında karşılaşti.gı nzımkaranc Tayyarelerio bedeli takriben bir mil- vaffakiyetle neticelcnen bir hücum
va kuvvetlerine yardım etmek tasav- Dün gece havanın fenalığına rağ- bir mukvernet karşısında !,ii~geri. et: yar 125 milyon dolardır. foplnrla dan sonra İngilizler Amirnl Mario 
vurundadır. Bu, tahakkuk etti~i bk- men hava kuvvetlerimiz Ruhr mın. meye mecbur oldu. Bu donuş §ımdı mühimmatın bir milyar 70 milyona Falangola'nın imzasını tasıyan bu 
dirde İtalyan ordusile İtalyan hava takası ile garbi Almanya üzerinde bir hayli yu v~lamış olmakla beraber baliğ olabileceği tahmin edilmek _ emri n bir suretini ele r;eçirmişler 'e 
kuvvetlerı arasında bir iş birli~i VÜ- birçok hedeflere hüeum etmişlerdir. hhla devam edıyor. Durup durmıya- tedir. fotoğrafını çekmişlerdir. Emirde 
cude getlrümesi, büyük muşkülata se- Bu hedefler meyanında ııun'i petrol cağını kat'ıyetıe kestırrnek ınümkfin Vaşington 20 (AA.) -Maliye şunlar yazılıdır: 

C 1\ahire 21 (A.A.) - Mareşal 
ıoaliyani'nin, Libyanın aninlinde 

111 
O bin kişilik bi• ordu tahşid et -
~ olduğu oğrenilmıştir. 

bebiyet verecektır. fabrikaları, elektrik santrallım ve değil. Mısınn garblndeki ç~ldc başlı- nazırı Morgenthau, dün, matbunt:t 4408 7 numaralı ve 2 en ri tarıh li 
Alman kıt'alan İtalyaya girdi mi? bir demiryolu iltisak merkezi de yan mücadeleye gelince; ıtalyanlar, beyanatta bulunarak, lnciliz hüku- telsiz emrinin bir st;ıretini ilişik ola

Londra 20 (A.At) - Daı.ly Teleg - vardır. Duisberg ch·arında iki bü - bu ınıntakada bundan bir hayli za - metinin derhal yeni harb malzemesi rak gönderiyorum. Imza korvet knp 
raph gazetesinın diplomatik mu ha bi- yük yangın mü ah ed e edilmiştir. man evvel -'ıddetlı bır hamle yaptı - mijbayaatına girişrnek üzere saln • tanı Sausto Sestini. 
ri, Belgraddan alman haberlerde 50 Kolonya civarında petrol dı:-poların lar. Birkaç yuz knomctrc ılrrlcdiler. hiyet alınış olduğunu söylemiştir. Suret: 
bin Alman askerinin ;halen B&ri ve da yangınlar çıkarılını tır. Sonra kum fırtınaları ve susuzluğun Morgenthau. bu mübayaata aid Casablancad n hareket eden 'e 
Napall'de bulunduklarını yazmakta _ Dusseldorfda da bi~çok yangın - tesirile durakladılar. Her n n blr ha- mukavelelerin imzası için, Ruzveltin Lizbona gitmekte olan Ybarra ve •t 1 1 dır. Şimdiki halde İtalyada JIJman kıt lar çıkarılmış ve tayyare dafi top - reket ve bır Uerı hıunle bekleniyordu. Ingiltereye ödünç harb malzemesi Pinillos kumpanynlarınn aid İspan-1 a yanıarın aları bulunduğuna ve Hitlerin İtal - larının yerleştirilmiş bulıınduğu mev Halbuki bu teşebbfis karşı taraftan vermek projesinin kongre tarafın - yol bandıralı vapurların hep!!ine ih· 
yaya tahakkümü altında bir mem _ ziler bombardıman edilmiştir. geldi. Sıdı-Barranı'ye bir gün bir ma. dan tasvibinin bekleneceğini de ila- barsız hücum edilmesini kumanda-"ller•l su··rdu""klerl· lcketmiş gibi girme~e karar verdiğine Essen'e büyük çapta bombalar kas slvrıMıle yapılan baskın, Libya- ve eylemiştir. nız altındaki cüzütamlara ('mrediniz. 
dair bir cmmare mevcud deAildir. atılmış ve 4 infilik s..ada~ı duyu) - daki Graziani oıdusunu da gafil avla.. 60 ticaret genıisi - · --

mazeretJer Loyd Corç, İtalya mu~~~~'da bazı lıedı-flere çok al- ~~z~~~:~:ç k::n~ç~~d:u;e~~~~~~~ mu~0v~:~~~a6o tfc:~~~y:emf~[:; ~!~ Karacabayda 
lt çaktan h ücum edilmiş ve burada çok ve harb, İtalyanların Bing:ı.zide \'Ü- tedair olduğunu beyan eylcmi~tir. 1 Ab h t• f ı· 

bu 
0
llta 20 (AA.) - Stefnnl ajansı darbeferı·mı"ze büyük bir )'angın müenhcde edil - cude getırdikleri ınodern askeri ilman Au gemiler 9500 ton hacminde ve s ey a a 1 geç 1 

1~ tıyor: miştir. Bardiya önlerine gelip dayandı. 1 1 mil süratinde olacaktır. Nazır. 
)'~ ·&.lyan şark istihbarat ajansı, BU- dayanamıyacak, diyor Dün sahil servi!'lıne mensub tay- Bu müddet zarfında Almanyayı Ingilizierin bu iş için şimdiden fazla 
ha_ ( Britanya tarafından muhtelif yarelerimiz, Le Touquet tayyare miltemadiyen lktısadi tcşcbbüsler pe- olarak 50 milyon dolar tahsis ettik-tt) Sahalarmda İtalya~'n karşı tah. Londra, 20 (A.A > -Dün Avam Kn- meydanı ile Cherbourg civarındaki şinden koşar gBrüyoruz. İsveçle ya_ lerini de ilave eylemiştir. 
~ edıltniş olan kuvvetlerin 1500 tay- marasında Başvekil Çörçilden sonra Maupertus hava meydanını muvaf - pılnn anlaşmaya Romanya ilc akte _ Ingiliz matbuatının müta1cası 
~e 425 bin asker ve yarun milyon söz alan Loyd Core, İtalyanları nefes fakiyetic bombardıman etmişler -1 dilen bır mua.hedenin taknddüm et. Londra 20 (AA) - Ruzveltin 
tetlt hacıninde harb gemilerınden mü- aldırmadan vurmak lüzumunu kay- dir. mesi, Almanyanın ya henüz İtıllya _ ingiltereye yardım projesi, Ingiliz 
~~~t eb old\l!unu tasrih etmektedir. detml§ ve demiştir ki: Bu harekata iştirak eden bütün dan büsbUtun ümidini kesnıedi~ini, matbuatının alakasını ..:elbetmekte -
~ ;,ın bu kuvvetler Akdeniz ~basın- ~er İtalyanlara karşı hnrbi şid - tayyarelerimiz üsterine dönmüşler- yahud, bu nevi mukaveleler imzala _ dir. 
tl toplanmıştır. detle sürdurürsek \mkAnlnrımız fev- dir. mayı blr müttefik kaybetmeye tercih Daily T elegraph gazetesi, Va~ing 
1•tanya ordusu İngüterede, A\'US- kalade artacaktır. Harbi Istemiyen mü Alman tebliği eyledi~ini gösterir. Bu Iki ,ıktan han- ton muhabirinin makaler.ini neşret-

~ )'il.da, Yeni Zelanda da, Hindistan- telini teşvik için diktatörün elinde Berlin 20 (AA.) - Resmi teb- gisinin do~ oldu~una ise henüz mektedir. 
~'~'e ıınparatorlu~n sair kısımların- maiHibiyetlerin hicabından başk:ı bir liğ: bükmedecek unıan gelmemiştir. Ma- Eksperlerin söyledil{ine göre 
etıttQPlanmı.ş seçme askerlerden mü- şey yoktur. Maleti daha. fazla Jleri Bir denizaltı geminıiz 40 ıncı düş- arnatih son günlerde çıkan bazı ajans reisicümhurun planı 625,000,000 

tbQır. Bu rakamlar düşmanın ne süremez. Düşmanı bUtUn kaynnkla - man ticaret ~emisini tahrib ettiğini şayialan Altdemzin her iki tarafında sterling kıymetinde tank, tnyyare 
~ 11t nisbette gayretler gösterdl~ini rımızla vuruyoruz. Darbelerimize da- bildirmiştir. Bu ı:uretle mezkGr de- mühim bir mucadeleye gir~mlş olan ve gemiyi ihtiva etmektedir. Bu 
~~talyan askerlerinin büyük bir ce- yanamıyacaktır. nizaltı kumandanı cem'a~ 208,975 İtalyaya bır Alman hava yardımın_ mikdar. evvelce sipariş edilmiş olan 
~le ne kadar büyük kuvvetlerle Loyd Corç, Yunanistnn hakkıııda ton hacminde düııman ~ernisi batır- dBn bahsedıyor. Bu haberlerin sıhha. malzerneye ilave edilecektir. 
htınek meoburiyetinde kaldığını besledi~! itimadı teb:ırüz ettirerek de mış olmaktadır. 200 bin tondan tlni kontrol etmek için de elde vasıta Temps gazetesi, başmakalesinde 
~ gösterir. şunları söylemiştir: f~zla gemi tahrib eden üçüncü de- yoktur. Fakat bütün bunlar bu sessiZ- ayni mevzu hakkında şunları yaz -
A • • Yunanlı, şimdi old\l!u gibi, davası. mzaltı kumandanı bu kap~anclı~. liğe ·ve bu hareketsizliğe bir mana ver- maktadır: 
1"\tnerikanın V ışı nın doğruluğuna kendisıni idare e _ .. A~man ~h~v~ kuvvetlerı lngılt~~e dirmiyor. Acaba, iddi:ı edildl~i "ibi Hitler, şimdi bütün t"embalarile 

'ü... d ki ı t k f 1 n .:ı ., Jngı·ltereye karcıı .. iddetli bir taar -•lçı·sı" F a saya denlere imanı olursa iyi bir tı.sker bl- .. enn e sı. ('IS ~ıçuş arın uun Almanya, tekrar ve bir defa daha sulh " "< 
~ r n ha de devam etmıcıl .. rdır ruz hazırlamakla meşguldür. L rinci sınıf bir mu ribdir. • " · perisinin peşine takılmışt.ır da onun 

.~ruvazÖr e gidiyor Saınt:George.s ~~~alında Carn - hayalile etrafı görmeye imkan ını Hitler, Akdenizde kaznn lan mu-
·~ B ı· v· . t ·ı aore Poınt mevkumn cenubunda bulamıvor? zaffı:-rivetler, Ingilizlere bu mınta -

~e 4ıngton 20 (A.A.) - Ö~renildl- er ın ışı V aSı ası e 1 ~00 ton!uk bir ge':" i• !' rtasına viiki Farziyeleri uzattıkça uzatmak ka_ kadaki kuvvetleri başka yerde kul-
~ • flöre Amerikanın Fransa büyük f "lt "1 1 bır tam ısabet netıce~ınde batmış lanmak imaknını vermeden Ingil -
k-" ne tayın edilen am'ıral Leahy, ngı ere ı e an aşmıya - bilse de ha~ikatin çıplak bünyesini r 'l'tı.,e br. A örtrnek mümkün de~üdir. İtalya gi- tereyi mahvetme~ ümidindedir. 

te aloosa kruvazorile Atıanti- mı çalışacak? 20 Kanunue\'Vel geceıu muharebe d'yor ve 0 b 'd' 1 l d -. '· Mullavele irmalandı 
A~ Cecektir. t 1 . • L d k • ı nun u gı ıŞ n eıs ... e ... uv-
-,.ıı Londra 20 (A.A.) - Dally Tdeg _ dayyakre :rbı~ıı_z don rahnın tı;er .eh7.ı~- vetın durdurabileceğine ne imkan ve.. Nevyork 20 (A.A.) - Nevyork Ti -

~ t ı.raı Vıchy'ye biran evvel varma- h e as erı axım an e f'rnmıvetı aız rilebTr ne d "ht' 11 mes gazetesinin .bUdirdfAine göre, İn-
liıı ll. kendisine bir kruvazör \'eı üdi- rap gazetesinin e-'ki Paris mu ha - hedeflere hiicum t-derek bunları mu- ' ı ' e 1 ıma gilterenin Arnerikaya sipariş ettı~ı 130 ,\'e bundan başka bir sebeb bu- ~~~· :::nk~~d;~ziyeti hakkında şun 1vearfdfı~rlc. iyetle bombı~rdıman etmiş - S.üm &a.a~., .. c,,.ll't. ticaret gemisı hakkındaki mukavele 
'Lt~ 9.d~ını söylemiştir. " r lmzalanmıştır. 

Bursa, 20 (A.A.) - Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa kaznlarını istılil. 

etmiş olan su seviyesinin azalmakta ol 
du~u badırilmektedlr. Bu defa hafır 
geçen bu us istil!isında 140 küsOr ko
yun ve keçi te!ef olmuştur. Nafıa işle. 
ri muhendi.si vaziyetı tet.kik eylemek 
üzere Mustafakemalpaşa ve Karnc:ı

bey'e gitmiştir. 

Lord Halifaksın 
Vaşington elçiliğine 
tayini mevzuubahs 

Londra 20 (A.A.) - Reuter'ın dıp

lomatık muhabiri yazıyor: 
Londrada iyi haber alan mahfel • 

lerde İngilterenin Va.şington biiyuk 
elçili~i için halen ciddl surette ismi 
geçen zat, lord Hallfaks'tır. Evvelce 
Hindistan munvinli~indc bulunmuş o
lan ve epey senedir hariciye nazırlı
~nı yapmakta bulunan lord Halifaks 
büyük hük\ımet tecrübesine mnlık -
tir ve Vaşington'a bütün harb Vazi

yeti hakkında geniş maHimaUa gıtmı~ 
olacaktır. 

~er Lord Halifaks, İngUt~renın 
Vaşlngton büyük elçlli~l vazifesini ka
bul ederse, bittabi kabincdc bazı de. 
itl§iklikler olacak ve Lloyd George'un 
devlet nazırı sıratile harb kabine& • 
ne girmesi de siyast mahfellcrde faz
la sürpr1zle karşılanmıyacaktır. 4u~r9.ttıatıh, iyi malQmat alan mah- Zannedüdiğlne göre Petain, Alman- Bu mukavele İngıltere müme&'!Ule-

~~~\:e beyan olunduğuna nazaran y~nın .müm:ssili :'betz'e, Vichy hu - Zağrepte bir gazete Ml. ranonun rlle Tndd şirketi mümessllleri arasın- Arnavudköyünde 
~ lt, ınezkOr kruvazorü elçinin kurnetının sıyasetıni mütareke ahkfi- ı"darehanesı·ne bomba da tmzaıanmıştır. 
) ~tt lle Vermekle elçinin vazifesine mına istinaden devam ettirece~lnl, fa ---------- bir eV yandı 

e at. Cheınıniyeti ve marcşal Peto.- kat şerefsizli~i kabul etmiyece~ini söy abldı bombardimanina Sovyetlerin Berlin elçisi Dün gece saat 22 de Arnavud-
ltr ~arşı Şahsen beslediği Iyi niyet - lemiştir. 1 H.fl ·•· d • • d. köyünde Sekbanlar mahnllesinde 1 1 

~OSter.rnek iS' temıat'ır Petain'in elinde bulundurdu~tı koz.. Zağrep 20 (A.A.) -D. N. B. ajansı. 
81

. d tafsl•lat ı ere ı ıma namesım Ver ı 
...___,::: "i • ., h b bild 1 numaralı tamamen ahşab 3 kath 
b· lar meyanında Fransız filosunun Af- nın mu ~ iri · ~r yor: Berlin 20 (A.A.) - Ste!anı: Atatosun sahib ve Kiryakonun ki-

l OJr Japon askeri rikaya gönderilmesi imkdnı da mev- B~vekU munvinı Maçck tarafından Yeni Sovyet setiri Vladimir J~rjie- rac.i olduğu bir evin ön kısmı ta • 
llty t• Al cuddur. Bu takdirde Almanlar ınü _ idare edilen Hırvat Çıftçi partisinin na Londra 20 (A.A.) - Hava ıne- viç Dekanozof, dün HiUere itımadna _ mamen ve arka tarafı kısmen yan _ 

ı e ı manya ve d:ıhale edcmiyeceklerdir. Limanda h:ı. şiri efkt\rı Krva:.ski Dnevnlk gazetesi zaretin1n istihbarat ,ubesi, İngiliz mesini vennlştir. Merasirnde harJciye mış ve Beyoğlu itfaiyesinin seri mü-
t ı . . . d Idarehanesine dun iki bomba atılmış- hava kuvvetleri tarafından Çar,.am- nazın Von Ribbent op d h b h ., a yaya gıdıyor reketsız .uran F. ransız füo.o:;u Alman- tır. Mühim hasar olmU" ve biitün ,.. ı r a azır U - da alesi sayesinde yanHının önüne 

ı0~ ya !çın bır tehlıke teşkil etmemesine . v • ba günü Milano üzerine yapılmış o- lunmuştur. s;:ecilmistir. 
~o 20 (A.A) Alman ve İtal mukabil Af 'k 1 A Al camlar krrılm1,ftır. Idarehane yakı- lan akınlar hakkında şu tafsil5.tı ver- ........................... ------·--...... __ _ 

l Otd . - - • rı o. su arınun man - . d b 1 iki d h ~ k d :lo ı Ularının daveti üzerıne blr yaya muhasım bir Fransız filosunttn nın e u unan . ev e asara U& - me te ir: 
tı:ra a&kert heyetinin yakmda Al - mevcudiyet! İtalya için ve dalayısile ramıştır. Faille~ı~ sa~ cenah Hırvat Ağır bombardıman tayyarderi -
b lcı Ya \'e İtalyaya hareket cdece- Almanya Jçin bir tehlike teşkil cdc- muhalefet. partiSınc mensub olduk - mizin Milanoya hücumlarından son-
lı"l'~ilınektedir. cektir. ları zannedllmektcdir. ra Pirelli fabrikalarında bir mil u-
~ halıhazır harbinden kazanı- Hitlerin Frııns:ıyn de~iştirilmiş bir zunluğunda ve mustatil teklinde bü-

rubeıeri yerinde tetkık edecek- sulh teklifinde bulunması, hatta Eski Başvekil yük bir yangın çıkmıııtır. Otomobil 
b .___ Vichy vnsıtasüe İngiltere ilc anlaşma- C 1 Al B lıistiği imalatile şöhret kazanmış o-
~r}• - ğa çal~ması ihtimal dahilindedir. e B agarın lan bu fabrikalarda büyük kauçuk 

•n.de iki kalpazan ------- Teşekkı·,·rıeri stoklan bulunmaktadır. İki demir-

El ı 1 O k.. d h yolu hattı ortaısında bulundukları ci-
~tl ıdam edildi 9n er Oy a a Ankara 20 (AA.) - Sabık hetle Pirelli müesseseleri ha,•a hü-

h~~tın 20 <A.A.) - Stefani: işgal etti:er Başvekil ve lzmir ıneb'usu Celô.l cumlarına karşı çok z.ayıf bu1unmak-
s:c-:ra tlnrı .sahte nakdi evrakı pi _ Bayar Anadolu ajansına n§ağıdaki ta ve nisbeten kolaylıkla teşhis edi-
..., çıkarmış olan iki kalpnzan i_ • (Bat tarafı 1 inci sayfada) mektubu göndermişlerdir: lebilmektedir. Ingiliz tayyarelerinin 
~ ecı~llliştlr, halyanların ,iddetli soğuklar yü- Büyük oğlum Refi Bayarın bi - adedi fazla olmamakla beraber hü-
~~b - ------ zünden de zayiatı çok mühim ol _ zim için çok acı olan ölümünden cum çok tesirli olmu~tur. tk R K } muştur. ileri gelen eleınierimize muhtelif au- Istihbarat ııerviııi, ayni gece için-
t% omanya ra ı Himara civarında rcreyan et • retlerle i~tirak lutfünde bulunarak de Mannheim üzerine yapılan akın 
~le:n ~O (A.A.) - D. N'. B. : mekte olan muharebelerin, bu şeh- beni ve ailemi teseliiye çalıııan bü- hakkında da 1unları bildirmektedir. 
!ııı aıı~ lsı>anyada bulunan sabık ri almaktan fazla, Avionyaya gi _ tün dostlarımıza ve ıoa}'ın matbuata Ilk h iicum esnasında, iki gece ev
\~~ kralı Karol bugün veya ya- den büyük sahil yolunn hakim te • teşekkürterimizin amrıa delaletle • ve1 yapılmış olan büyük bir akında 
~ ~:ı.) na gelecektir. Karol'un A - pelerin işgaline matuf bulunduğu rinizi rica ederim. husule gelen hasariara :ilAveten bir 

~~~ gıtrnek niyetınde uldu~u söy zannedilmektedir. Yunan ilerleyişini Celal Bayar çok yeni yangınlar ç_ıkarılmışttr. 
Lı- dır. geciktirmek için bütün gayretlerini Bunlardan biri son dereı:ede mü -
t'\\lru •• .. d sarfetmekte olan halyanlar mühim K ayseri de him olmuştur. Bir petrol depo•una 
Ili~ Çeşme onun e bir köprüyü atmışlardır. isabet v&.ki olduğu zannedilmekte -

' lll •• Sirnal böl"esi'nde Yunanlıların Alatürk gÜnÜ dir 
('a~ otor parçalandı cesaretleri, merkez ınıntakasındaki Kayseri 20 (AA.) - Kayseri . --·-------

~-..1., 01
111da]c limanından kömür muvaffakiyet haberleri üzerine bir halkı bugün Ebcdi Şef Atatürkün Amerikada şiddetli 

·jlır11 arak lstnnbula llelen Kaplan kat daha artmıştır. Son 48 saat için- şehrimize ilk defa gelişlerinin yir - bir zefzeJe oldu 
~tıııd18~t~ 1 S,45 de Kuruçe§me de bu kıt' alar sık sık taarruza Reç- minci yıldönümünu kutlamaktadır. 

bit e t..iltfi kaplanın idaresin - mişlerdir. İki mü him tepe daha iş- Bütün şehir ba~tan başa bayraktarla Boston, 20 (A.A.) - Bu sabah mn-
~ lltotörc çarpara k parc;nla - ga1 edilmi,.tir. Bu tepelerden biri donatılmış bulunuyor. halli saatle ikiyi yirmi beş seçe New 

Otörde hulunıın 1 SOO ka - Ostroviça silsilesinin öteki yüzünde Bu münasebetle Halkevinde ya- England hükQmetl dahilınde geniş bir 
"e henzin tenekesi denize bulunmaktadır. Bu bölgede ltalyan- pılan toplantıda Ebedi Şefin aziz ınıntakayı sarsan bır zelzele olmuş ve 

de inaanca zııyiat ol - lar çok ölü vermiııtir. Bunlllr me - hatıraaı taziz edilmio ve Atatiirk a- binlerce kifı yataklarından fırlıyarak 
nı\Uıi1,J'l%ht~ WJ.Miel~k knt1-, lA~:""~ kıU.f§.Hg ~ı aota~a .... ~ ...... ., 

kanın Vich 1~ birlik ve ° Fransa- birçok yJr .. 



4 Sayfa SON POSTA 

( ~la berieri J 
Munakalat 

Vekilinin dünkü 
telkikieri 

Refi Bayann cenazesi dün !,. 
göz yaşlan arasmda kaldmldı 1 

f M TUPLARI 
Cenaze merasiminde Reisicümhur namına ~ Eyüb · Keresteci:er otobüs 
yaverleri, birçok yüksek zevat, vilayet, 1 hatti için belediyeden l 
belediye, parti, bankalar, şirketler erkanı ı bir taleb : 

Bir haftadanberi ,ehrimizde tet -
kikierde bulunan, Münakalat Vekili 

ı Cevdet Kerim lneeclayı. dün de Ve
lı:iileti alilı:adıu eden itler üz.eriadelr.i 
tetkikler:ine devam etmi~r. 

Vdül, Nbılhleyin vilayet Te par
tiye giderek, vali ve belediye roiai 
LOtfi Kırdar, Parti ba,k~ı Repıd 
Mimaroğlu ile görüıpnüttür. Mü • 
teakiben Sir&ecide Devlet Demir -
yollan i~letmesine giden V eki~ bu
rada te,kilat i~\eri ilzerinde müdür 
ve fen heyeti azalanmian izahat al
mt~ ve Yedikuledeki tamir telyele
rini ve depolan gezerek tamir iate
rinde daha fazla sürat temini Için a
lakadarlara emir vermiştir. ]\iüna
kalat Vekili öğleden sonra. berabe-) 
:rinde mıntaka limnn reisi Refik A
yantur olduğu halde SiJ:yriye git 

Ve' kalabaJık bir halk kütlesi hazır bulundu . Isim n adresi bizde malıfuz i 
ı • bir okuyucunvız, Eyüb • Keres- : 

mi ve burada liman tesisatı itleri ü 
zerinde tetkildercl~ bultınmtıttur. 
Cevcl l"t Kerim lncedavı Silivriden 
nvcletinde. Ye ilköy h ·ra iııtAsyonu
na giderek lesisat hakkındA izahat 
almı.,br. 

Başlar1na ~olah 
giyib ayin 

yapı orlarmış 1 
f, tanbul zabıtası ev,·dki gece, 

Fatihte gizli ayin yapıla:ı bir yeri 
meydana çıkararak failierini yaka -
lnmşıtır. 

Son g\inlercle, Fatihte Kirmasti 
mahallesinde De~ereri aokacğında, 
S sayılı eve geceleri bırtakım ta -
hıslann toplu bir halde girip çık -
malan zabıtanın nazan dikkatini 
celhettiiHnden, burn_,ı s ık• bir kon -
trol altına alınmıştır. Vazifedar m~
murlar, evvelki gece bu evi tarassud 
ederlerken, gene b ir takım ltimsel~ 
rin bumva ~irin çıktıklarını ~ör -
m ii!!ler ve clf'rhal içeriye girmişlerdir. 

Memurlar bu evin odalanndan 
birinde 20 kadar külalı bulamk içe
ridl" bulunan beş kişiyi yaka1amıs -
lardır. Zabıta hadise etraltnda tah
kikata clevam etmektedir. 

G1da maddeleri fiatlarrom 

~· 

1 teciler yolu otobüalerine aid o - i 
f larak Belediyedea fU ricada bu- i 

.lunmaktad..· • 
J Eyüb - Keresteciler hattında i 
1 -..ılışan otobüsler bu civarın ih- i 
i tiyacına <:evab verecek miktar- ~ 
1 da değildirler. Mevsim yaz ol - : 
i duğu zaman bu sıkıntı pdc: o i 
$ kadar b=ssedilmiyor. Fakat kış ı 
J dolayısite herkes otobüse mürn-
I <:Rat mecburiyetinde kaldığın -
: d an, sabahlan ve akşamlan o - • 
: t obüse binrnek için çok sıkıntı E 
f ç~kiyoruz. Yolun berbadlığı i 
: gözönüne getiriline yakın me - f 
! safelere dahi yürüyerek git - 1 
ı menin ne derece mü~kül oldu -
J ğu k~layca anlaşılır. Bekleme i 
• yerlennde aaatlerce otobüse in- 1 
! tizar ediyoruz. Soğuk havalnr- 1 

Refi Bayar merbumUD c:enueü eviodea çıkanhrkeo 
cla bu pek keyifli bir iş olmasa j 
gt'!rek.. Otobüs darlığına hele- 1 
diyenin bir kararı da ilave olun- • 

_ V el atını teessürle haber verdi
ğimzi eKi bll§vekil Celal Bayann 
oilu Refi Celal Bayarın cenazesi 
cl ün saat 12 de T altsirnde Mete cad
cleııindek.i Miramar apartımanı.ndan 
merasimle k.aldınlaraı.k, namazı Be
vazıd camisinde kıhnclıktan aoma 
Merkezefendideki makberesine def
neclilmiJtir. 

Da'ha sabahtan itibaren, merhu -
mun ikamet etmekte olduğu apa:r -
tımantnın kapw &nüncle kendi ph
ai dostlarile, birçok banka, tirket ve 
müessesattan gönderilmi§ yüzlerce 
çdenk snalanmıo bulunuyordu. Ö -
]üye aon tazimi ifa etmek üzere 
ge.lenle:r büyük bir teessiit içerisinde 
bulunuyorlardı. Cenaze saat 12 ele 
apartnrıanclan indiriJIIU§ Ye cenaze 
arabaana konarak yüzlerce oto • 
mobilin refakatincle Beyazıd cami
line ıretin1ruiftir. Cenaze meraaimin-
de Rei • ümhur lmıet lnönünün ya
verleri, Orgeneral Fahrettin Altay, 
Harb Akademi.i komutıını General 

Ali Fuad, vali ve belediye reisi dok- ca mü~külat bir misli artmıştır. • 
tor Lutfı Kırdar, oehrimizde bulu - Otobüsler-e haddi isliabisinden 
nan meb'uslar, aabılt Dahiliye veki- fa7la yolcu almak yasak . Fa -
li Şükrü Kaya, Mbılt lktısad Veldli kat ayni belediyenin malı olan 
Şakir Keeebir, polis müdürü Mu - tramvaylarda bu yasağa ahva-
zaffer Akalın, eııki valı Muhittin Os- li hazıra dolavıııile riavet edil-
tün dai, velcaletler ileri ı:elenleri, miyor. Kf'za diğ~r hatlnrcla i~- ı 
banka ve sigorta prletlcri müdür -

1 
leyen otobüslerde ele bu böy - i 

leri, aabık Riyaseticümhur ıınıumt ledir. Belediyenin Eyüb - Ke - ~ 
litihi Haaan Rıza Soyak, eski De - 1 rt"steciler hattında calışan oto- i 
nizbank umum müdürü Yusuf 7iya büslere de ayni hakkı tanıma!ı, f 
Önif, Milli Reassürans mi.ıdiırü Oni 1 bizJ,.ri ""~, ... altında. saatler- f 

1 ce otobüıı bdc:lemekten kurta -
1
: 

venıite profeııörleri, Sehi, Tiyatroeu rncaktır. , 
:rejisör Ye san'atkirlan ve diğer bir \. 
çok zevat hazır bulunmnşlardır. .. .......................................... .) 

Sabık Başvekil Celal Bayar ve Ba 
yan Refı Bayar da cenazeyi büyük 
bir teeıısürle takib etm~\:te idiler. 
Cenaz Beyazıcl camisinde namazı kı
lmdıktan sonm Merkeze!ew-li me -
zarlığınn götüriiierek göz yaşlan a• 
rasında Allahın rahmetine tevdi e
dilm~tir. Bayar ailesine bir lı;ere cla
ha taı::iyetlerimizi bildirir, merhu -
ma Cenabıhakkın rahmetini dileriz. 

Yoksul çocuklara 
yardım cemiyetinin 

kongresi 

yozds 20 ile 50 arasmda Bir otelde 17 uygonsuz Makara alacagtm diye, 50 
arHıg1 anlaşaldi kadın yakalandı lirast dolandtrllan taşrah 

Dün eant 15 de fııtanbul Cüm -
huriyet Halk Partisi vilayet merl..~ 
binasında İstanbul ilk olı.ullannda 
okuyan yoksul çoc"Jltle.ıa yardım 
cemiyetleri biriiii 1 f).JO yılı konare
sini yapmı~br. 

Evvela Cümhuriyet Halk Partiııi 
vilay~t idare heyeti riesi Repd Mi
ma:roğlu tarafından kongreyi açıo 
nntku okunmu,, bunu müteakıb u-

Birincikanun 21 

1 Istanbul Belediyesi hanlan J 
Temizlik işleri onbaoılan için yııptırılacak 110 aded Iraput açık eıcsilt

meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli (1760) lira ve ilk teminaU 
(132) liradır. Şartname Zabıt ve MuamelA.t Müdürlütti kaleminde aö • 
rülebllir. İhale 2/ 1/941 Perşembe günü aaat a de daim1 eneil ' 
mende yapılacaktır. Tallblerin ilk teminat makbuz veya mektuble.rı ~ 
940 yılına aid T'ıearet Odası vesikalarile ihale ıünü muayyen saatte d:ı;ıııl 
encümende bulunmaları. 

JfJf 
Unk.apanında Haraççı Karamehmed mahallesinin Hisaraltı sokağında 

kadastronun 1032 nci adasında 19 parsel eski 18 _ 20 yeni 24 • 26 tııpl 
numaralı odalı ahır Oazimustafalı:emalpa.şa caddesinin ta.nzimi için 3710 
sayılı belediye lstimllk kanununa tevflkan IstimlAke tAbi tutuımu, oluP 
muamelltı ilcnal ve tamamına 810 lira kıymet takdir edilmiŞse de tapU : 
dan alınan kayda göre 20/ 960 hisse sahibi Emrullah, 20/960 hissesi sa}lilıi 
Batı, 241960 h1sse sahibi Nuri, 24/960 hisse sahibi Ali o~u Fazlı. 24/960 
~ &ahibi All kızı Penbe, 30/960 hisse sahibi Emin o~u Ahmed, 30t 96D 

hisse sahibi Emin o~u Arif, 30/ 960 hisse sahibi Emin lazı Mühibe, 6 06° 
hisse .sahibi Emin oClu Mehmed, 81960 hisse sahibi Emin oClu Veysel, tı /96° 
hisse sahibi Emin tızı Emrullah, 8/960 hJsse sahibi Emin kızı Ayşe, 61960 
hisse sahibi Emin tızı A.stye, 120/ 960 hisse sahibi Musa o~u ömer, so/960 
hisse ;}iıbi Süleyman, 30/ 960 hisse sahibi Fatma 15/ 960 hisse sahibi ~ 
15/ 960 hisse sahibi Süleyman, 15/ 960 hisse .sahibi Hayriye, 15/ 960 hisse sıı
hibi Safiye, 24/ 960 hisse sahibi İbrahim, 24/900 hisse sahibi Fatma, 2-li 960 
h.l&se sahibi Emine, 24/ 960 !li.sse sahibi Gül, 12/ 960 hisse sahibi Mebmed .e 
12/ 960 hisse .sahibi Ali Osmanın ikametgAhları tesbit edilememiŞ oıınatlll 
mezkfir hissedarların DD.n tarihinden itibaren mUddeti kanuniyesi zartın • 
da takrire gelmedikleri veya mahkemeye mflracaat etmedikleri takı!irde 
mezkdr kanunun 18 inci maddesinin tatbik olunacn.~ 10 uncu madde ge--
r~ince ilfın olunur. (12019> 

Istanbul elektrik tramvay ve tünel işlet .. 
meJeri Umum Müdürlüğünden : 

ı. - Muhammen bedeli 1000 lira tutan 750 devirli 225 beygir tatntill" 
de 500 voltlulı: bir motör açık ıı.rttırmaya ltonınu.ştur. 

2. - Arttırma 23/ 12/ 940 Pazartesi gijnü saat 10 da Metro hanının 5 uı· 
ci kabııda yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 75 liradır. 
4. - Satılacak motör SUAhtar anbarında görülebilir. İsteklilerln taylll e

dilen gl.inde kanunt vesaik ve muvnkknt teminnUarile komisyonda hllııt 
bulunmalan. c11936• / 

T. Hava kurumu Bursa Şubesinden : 
Bu yıl Kurban bayrammda Kurumumuz taratından toplnnacıı.k ol~ 

kurban derilerDe ba~ırsak n boynu:z.la.nnın 21 gün milddetle açık ıırtt 
aya çıkanl~ı. 

istektilerin tartnnmesini görmek fizere hergün htanbul ve Bursa şube!~ 
r ine ve pey .sürmek i.stiyen nhcıle.rın da son ihale günü olan 2 İktnciJtAl'l~ 
1941 tarihine rasUıyan Per,embe günü saat 15 de Bursa Vill).yeti JJ~5, 
Kurumu §Ubeslne müracaat etmeleri ildn olunur. ~ 

Battnnın yerane Fnuısaı filmi 

a·R IŞ GECESi 
niD muazzam ahe:nklerini... İhUras cilvelerini... Zalim ve mü.şflk 

dramını... y a.rat&ııla.r ... 

PIERRE OLANCHARD - RENEE St. CYR 
GİLBEBT GlL 't'e PARİS'ln COLONNB ORKESTRASI - . SUMER SINEMASI 

~ellerini b.a.yreUe bırakmaktaclırlar. Bllhasaa CBOPiN • BEJ:l'.fl0: 
V.EN'in parçataln eiclcli bir ziyaieti mosikiye ~ etmcıktedlr. tııvett11' 

Reııkli MİCKEY MOUSE 
Bugünden itt"baren er fiatlaruıda, 

lcilo bqı,;n 7 lruruo bir teıızilit ya· 
pılacaktır, 

Gizli fuhuşla mücadelelerine bn-ı Bir müddet evvel Erı:urumdan 
yük bir banaaiyetle devam eden za- n;al al.mak üzere ,eb~mize 2elen v.e 

mumi heyet intihaLı yapılarak ce - ~1!!!!1!11111••• ~ uat 1 de f4'ınziUiUı mattne.. 

Beldiye istntistilderinden anlaoıJdı
ğına göre, bazı gıda madcleleri 
9 39-940 ytHan aruındıı muhtelif 
aebebler dolaytmle % 20- 0

/, 50 ni.. 
berinde bir tezayüd RÖstermittir. 
bazı gıcl c. maddelerinin artış nisbet
lerini yazıyoruz: 

939 940 
Makarna 28 40 
Fasulye 23 30 
Sade yağ 120 175 
Süt 15 20 
Nohud 21 30 
Pirinç 30 41 
Diğer gıda maddelerinde de nis• 

bet %20 ile, 5 O araııındaclır. 

ÖLÜM 
Mill1 Müdafaa VeWeti sabık sıhhl

ye reisi n anıhane hastanesi sabıt 
bıı.şhekimi 'Ye k~m ha.stalılı:lan pro. 
fesörü ve Cemiyeti Umumiyei Beledi
ye aza.sından General Refik lltinir 
KeStingO vefat etmiştir. oenuesi 21/ 
12/ 940 CUmart.e& günü aaat 12 de u
zun zamanlar emek Terdiği OGlhanc 
mekteb ve hastruıesinden kaldırıla -
rak Beyazıd camiinde öğle namaıımı 
müteakıb namazı kılındıktan sonra 
Edirnekapı Şehldllğine defnedilecek. 
tir. 

b -'" d D--~hmd b" ":z:li Sırkecıde Turan otelınde yatan Zı-
ıta cn.ın e uo;y...._ a ır 1"' ya admda bir zat clü:ı Mahmudpnşa 

Euha, JUV&a daha meydana çıkar- eivanncla makata almak i.;in dük
m~tır. Un dükkin dolatırhn ltaJltııJna hiç 

T~pebqında Metmtiyet cacldesin tanımadığı hir adam çtkmı~ ve ken-
disine: 

de 42 ııayıh Florya oteline son gün- «- Zanneclenıem si% makara an-
lerde bazı ,üpbeli kadınların &irip yonıunuz. Isterseniz ben si%~ birçok 
çıktığı zabıtaca teııbit edilerek clün makara bulabi!iıim» clemhtir. 
aabah !buraya ant bir bultın yapı}- Ziya bu hayırhah ( 1 ) aclamın 
mıt~. 

On odadan ibaret olan otelin bü
tün oda ve sofalannda 1 1 uygun -
suz kadın bulunarak yakalanmıttır. 
Otel ııeddedilmp, Mhihi hakkında 

takibata bnılanılım,tır. 

"Milli Türk bademezme· 
si, nin meger as h ne imiş? 

teklifine teşekkür ~deri"~ kendisine 
makaTa alması için Çtl:ıanp elli lira 
vermiştir. Makara bulmak. baha • 
ne8ile biT ara Ziyunm yanınaan u • 
zakla~n meçhul adam aradan aaat
ler 5reçtiği halde kend:.ir.i dört2özle 
beleliyen taşrabnın ya'!llna dönme
miştir. 

Bir hayli zaman ııonra i~n farkı
na varan 7..iya, emniyet müdi!rlü -
ğüne müracaat eelerek bn~ından ae
eenleri anlatmı~ır. 

Zabıta, fimcli bu hayıThah ( 1) a• 
damı aramaktadır. 

Askerll/ı Işleri: 

Tahtakalede Hüa~vin imıinde bir 
şeketti piyasaya cM:tli Türk badem 
ezmetıi" firmıuı altında, fındık ve 
ausaın yajtndan mamul ale.lade te-
Iterler çıkarmıya teıeLbü• etmiştir. Şubey·e davet 
Belediye zabrtua tarafından yapılan Beyofta. Y~ Askedlk Şubesinclen.: 

• 939 seneei'nde Maçkapalas kapı. t . 
tetkikat sonuoda ll meyclana çıka- No. 14 de oturan 8. aımt muamele me.. 
nlml§ Ye o vekerci Hilseyi:ı adliyeye muru Mustafa Asım o~Ju Ali Cr.vat 
verilerek, Sultanıahmed 1 nci sulh (17174) çok acele fObe.mize mftracaa.. 
cezad durupnaawıa b8~nılmı;tır. tl nln olunur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

• . . Yılb~ı yakla~ıyor 
dlye ••• 

• • • Bazı kimseler binb\r 
emekle yetiştlrilen ~ıa.. 
n ke<;iyorlnmıış. Bu mi -

çamların dev. 

Hasan bey - Şükret t:l 
çam d8vi:rc.nler bu i§i .se -
nede iblr c1eı2. )'apıyorlar. 
Gostumf 

miyet rei~liğjne, Edebiır-tt Fakültesi------------------------- --
dekanı HAmid On~ıın~, :reia velı:il-
liğine maarif müdürü Tevfılc Kut ve 
muhası'bliğe de Re,id Ça,·dar seçil
mişlerdir. 

Bilahare cemiyet u,;umi Utibi 
ta:rllltndan idare heveti raporu oku
narak bir senelik faaH.vet bilAnçoeu 
tetkilc olunmuşhır. 

Okunan faaliyet raporuna 8ÖT'f': 
1939-1940 clevre~i içinele var -

dım cemiyetlerinin temin ,.y]edikleri 
varidahn velı:ünu 72,651 liradır. Bu
nun 52,552 lirası eemiyete yazılı a
za taalıhüdah olarak tahsil edilmit 
ve mütebali mikdan cla başta Kı -
zılay cemiveti olmak Üzere eliğer ha
vır t~elrlc:ütleri taraltndan bu yar
clım faaliyetine tahsis olunmuottır. 

Yapılan yardımlıınt srelince: bu 
d~ne idnde f~tanbul 'Vilareti da -
hilincle ilk o1tulla:rda okuvan 5l',61i8 
tBT~hf'df"n muhtae olduklan ~~bit 
edilen 12,932 sinden 10,444 adedi
'De yardım yapılmıştrr. Bu suretle 
muhtaç çocuklardan ~ 76 ama ce
miyet tarafınclan yardım yapıldıiı 
anlatılmaktadır. 

Bunclan b~ka ilk o'<uJlarda oku
yan fakir erkek çocu1dua elbise ye 
kızlara man to yapmak üzere 2 75 1 
lira mukabilinde 1 000 metre ku -
ma.e alınmıfbT. 

Aynca, 1 O 1 çoeu~n kamp ücre
ti olarak 2032 lira, m•Jhta; talebe
nin cli~lerinin tedavisi içi:\ ele 250 
lira harcanmıotn. Cemiverin yeni yı
la aid bütçesi tetkik ve tanzim olun
duktan ııonra kongreve nihayet ve • ' 
rilmi,tir. 

Son sistem gömme ta.:oriterierle 
taıhiD edilen n a.yn1 samandA 
taanye dhaıJanJ.e havası daima 
temhlenen İstanbalun ye(i.ne 

llhhi ve muhteşem sineması 

j MARMARA 1 

-l»ütün kalbieri rikb.Ue titreten 

jSON BESTEl 
a;,nca: 

~ film:eriıı en lı::orbmca 

GORONM E:. YEN ADAM 
ARAMlZDA 
deftm ecllyor-

6elıir 'nyatroq 

Tepeba~ında dram 
tı&mmda 

Ak.tam saat 20,30 da 

BULUN!WAZ UŞAK 

f.stJklll caddesi komedi t:ısmıııda 
OilndUz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Attam saat. 20,30 da 
PAŞA II.AZRETLEKİ 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
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~~ 

..eyredilen 

ROBER'f 
TAYLOR 
la Heddy Lamarr 

m 

1940 Harikası 

SEVEN KADlN 
2. 

Bütün dünyayı 
cörülınem~ 

kahtaha bombardıma~ 
tutm.QJ olan: 

LOREL • HARDY 
HA YOUOLAR 
ARASINDA 

Türkçe sözlü 

deYam ediyor! .• 

-- Bütün lsunbul halkı gülmekten kınlıyor. 
Çünkü Dünya komikler kralı 

ARŞAK PALABIYIKYAN:J!, 
-- TÜRKÇE SÖZLU 
3 ABBAP ÇAVUŞLAB SIBK~ 

Şaheserler fahesal Uıe 
Seylrcilerl Z aa& lra1JJı::aba le cilldiinDet14'cJ;r, y 

TORKÇE SOZLO nUshas1 IPEK ve SAR.l a' 
Orijinal nU.hası yalnız M EL E K aineınalatıll 



Askeri 
vaziyat 

ca., tarı.fı 1 inci sayfada) 
!lı Bu hadise Ingiliz Akdeniz donan
~ ~ının birçok mubrib, kruvazör ve 
tnlıdan mürekkeb büyük kısmı -

llırı Adriyati~ denizinin derinlikleri
:~ kadar girerek İtalyaya m~ydan 
~Urnaııı<lır. 

4J~rşamba gecesi evvela İngiliz 
k ıf harb gemilerinden mürekkeb 
1' filo 30 mil kadar bir geni likte t ll~ . Ot ra nt boğ-azından geçe!'ek 

lt rı ıle Draç arasındaki aahayı ta
b·rnı, ve Dracı topa tutmuştur. 
.'raz sonra Ingiliz ağır kruvazörle-
~ zırhlılarından mürekke.b ana fi
) Adrivatiğe nüfuz ederek A"·lon
b 'h ağır ve en ağır toplarile bom-
llrdrrnan etmiştir. 

11 
BildirilrJi~ine gÖrf" lta}yımın Ar

la.llvtıdluktaki en mühim i~kelesi o
lo~ Avlonvava bu bomhardımıında 
tı ton ıı;r.rlıihndıı m~rmi atılmış -
1 r. F..ğl"r bövle ise ve bütün mermi
'~tedefl .. rine değmiııse Avionyada 
lll 

1 
taş ü.tüne taş kalmamış de -

~ll tir. 
~ı·F'Illtat asıl mühim olan nokta, ln
\ıh~ .donanmasınm bu cevelSında hiç 
t 

1 
tıcaret veya hRTb gemimne rast

A.~ ~emesidir. Ingiliz donanmasının 
l)ı rry.tiğe geeelevin girmekten 
~ •ltsadı şiiph~z ltalyanlıınn Ar -
~.,"udluğa, bilhassa gecenin hmn
,_ttndan iııtifnde e<lerek nakliyat 
Ili lllaltta olduklan ihtimaline m eb
~ 0 sa gf"TI"ktir. Buna rağmen Ad -
~llhl::te halvan gemilerine rarlt -
lt J:•mall, ltalyanlann Adrmtik -
)er aJômiyetlerine itimad edemi -
-._d~lı: Amııvudluk nalctryatını ha -
l..t •n vanmalrta olduklannil delA -
A..rrı~d~r. F"~tJtat ne de nl~ ftplva ile 
'rı1 h'Ylldluk arasındaki nakfıvattn 
~\ı· aıra yohına mhisar etmem bu 
''Yatın mahdud;yet çerçevesını 
n f!!rıesi demektir. 

~ tındMı ba~ ıılnl!lliz «Jonanma -
~\!ltı Adriyatiği bftvfik bir h•lav -
~~· , .,.,. raraf'M% fethetrnesi. lnR'i -
~~ gÜnün bmnde Avlonyava 
\~ bunun simalinde bir YI!P ,. .. 

~ Çtl:ararak Amevudluktalri ltal
\~bi oTduımmın rie'&t imH"1l'lnnı 
~ lecelrlerlni g~term~ itiba -

A.~lı: ehermnivetli bir hldisedir. 
"ıı deniz lnR'11iz donanmasmın 
ııı. lıllftalradalı:i hareketleri nelt ge
'-ı/h nıüessir olmu!lhtr. Sidi-Bar -
~~ a•hnmın til Bardiy& &1-nne. 
~ 100 ~ÖmT kilometre ötti&ere 
~ ~ tnuvarFakiyetle götür61mf'Sin
~~ hugtin Bardjya meYkiine ya
~•ltta olan taarruz Ye hüMJlll -
~~olayla t.nlmaınnC:Ia f~liz Ak 
~- 1 ~onanmuının büyük htzm~
~ 0~u~ muhaklı:akttr. Onu" baıı 
~ .. ~iphe yok lc:l bir gtln ftttl -
~ anmutnı yalc:alryaralı: A\- -
\\tr ma-ri wlanna 2Ömmek ola-

!':'"· 
'~\at bundan evvl"l Y'eT8 nnCJa,., 

'~.f ~'""'""~" dr-diVimP P""'-i Ar
\ J. 1n1r ııafıillmne him;\- J.;,. ;Jı -
~ 1\ .. ,.lr,.H.,j mih ... \ün Jt,l~ı'h;'"'_; 

~1. J.•k-irı Dl"lr •-,.fli ve n.,\. }.r.~\. 
~t n1,.,.,. ı...,,... IJ. J:. P.rtfill't 

,ektnk tellerini çahp bir 
6tnti karanlikta b1rakan 
S.ı· • hirSlZ 

~~~:rnltapı ile T opltapı araarndaki 
~ll} ldlerinin son günlerde meç
~ait hırsız tarafındım kesilip ça
•'llıtı '-'e bu yüzden de o civar hal
~'lrı geceleri ısıkaız kelJıkları jan
L"':f'lll]~a bildirilmi~tir. Hadi. .. e etra
i'\llt . a2:rm gel~n tertil>atr alan ma-
~'' 1~dannası evvellti ~ec~. kos
~~~ .. aemti ışık!ıtZ bırakan bu 

'~>ıı c:urm üme~ud halindr- ya -
tı,. lıtır. 

~·~!tt~ 'lt teli hmıızı o civarlarda 
'Vııstı osti oğlu Yani adında bir 

" t, •· eı~!·· . h • _._, 
1 \,tl oz ınıı7 bu lUretle •ımcn-
~ ~~~~~" 122 kilova va\ın elektn'k 
""ıı •• '~nı ve bazı kim"'elere sat-
!'.. ıt,.ıır • • 

"-.'-li~' etmıstir. 
\."ı;:tltar hıreız b,gitn müddeiu -
~ ~ Verilecı-ktir . 

.,asta,nın tdebl romaı:u: 37 

SO N P OSTA -
[ TBTKiKLBR] 
Fransanın mağlôbiyetini 
hazırlıyan göze görünmez 
bir sebeb= Nüfus azalışı 

1 ~--H __ ,~_·._ı_~ ___ K_~---~---~ 

AFÖFE 
• Tür\ kadınının sahneye çıkabil

mesi, meşrutiyetin ilk günlerinden
beri pepnde ko~tuiu hürriyetterin 
en yüksek dereee_,ine kavuşması de
mel:ti. .• » 

.................................... 
•Gene bu vak'a Türkiyede yıl

dızlardan sarican tabiat üstü bir ni
met olmadığını ve tarihi zarurd
lerden doğduğunu gösterir. Fakat 
o tarihte Afifeyi sahnede ve mulü
tinde tanımııı olanlardan ba4ka hiç 
kimse hele bugiinlı:ü ne.iOer, onun 
adını bile bilmiyor. 

kadaşımız ondan böyle bahsetmişti. 

* Bu hafta içinde gazetemizde: 
aAfife mü,kül vaziyette yardım 

bekliyor.» 
Başlığı altmda çıkan bir yazı ü

zerine diğer bir gaz~tede bir arka
daşımız da şöyle yazıyor: 

oHalbuki yeniden ayni gaz~tede 
okuduğumuz bir fıkra bize artİst A
fifenin eskisi gibi selaletle ve hima
yesiz olarak boğuşmakta olduğunu 
öğretiyor. Yazan · Hasan An Ediz Afifeye bir defaya mah~us ol
malı: üzeTe elli lira verilmi~ elli lira 
bütün aritası gelmiyen paralar gibi 
tükenmi, ve ~imdi Afife bir bodrum 
odurnda tek ba,ına vaıptmaktadır. 
Bakımeızdrr. açtır ... Gazeteye yaz
dığı bir mektubda mensub olduğu 
cemiyetten tek bir ıey istiyor... En 
korktuğu şey ..• Darülacezeye kal
dınlma!nnı ••• n 

Deği) yalnız gazeteleı-imiz, fakat 
dünya gazeteleri de, Fransanın 
mağlılbiyetini doiuran aebebleri ya
za yaza bitiremiyorlar. Fakat dikkat 
edilecek olursa, Fransanın mailubi
yeti hallında yazılan feyler, apğı 
yukan, hep birbirinin aynidir. 

Fransanın mağlubiyetini, 8adece 
aon yıliann hidiaelerile, Fransanın 
hazırlıksız oluşile, askeri zafilc ve 
daha buna henzer gündelik diğer 
bir takım meselei,.,Ie izah etmek ka
fi <!eğildir. l~e h'unun içindir ki biz, 
bu yazımızda yıUardanberi ve ted
rid olarak Fransanın mağlübivetini 
hazırlryan, fakat pek az dildeeti 
eelbeden bir me!ele üzerinde dur
mak istiyoruz. 

Yıllardanberi, bir kurd gibi, için 
için F ransayı kemiren en mü him 
derd, Ftansanın nüfusça az.nlı~ıdır. 
Fransanın mağliibiyetini hazırlıyan 
arnillerden biri olduğuna hiç şüphe 
olmıyan bu nüfus azalışı hakkında, 
geçen yılın •onlanna doğru çok 
clikkate değer bir eser intişar etti. 
Kitabın muharrirleri, XIXuncu yüz 

yıldan haşlıyarak 1936 yılına kadar 
Fransız nüfusunun geçirdiği istiba
leleri, Avrupanın diğer milletlerile 
mukayese ederek ve gayet entere
san rakamlar z.ikrederek, mufassa
lan anletmaktadırlar. 

Kitab muharrirl~rinin kanantine 
nazaran Fransa, nüfusunun sistemli 
SUTette azalışı do)ayısile, biiyük hir 
devlet olarak A'-rupadaki ehemmi
yet ve nüfuzunu gittikçe knybet
mektedir. Bunu çerçeve içinde ı;!'ÖS
ter<Üğimiz, 1672 ııenes.inrfen 11}31} 
aen~sine kadar olan nüfus temevvü
cattndan anlamak kabildir. 

F ransadn nüfus artışının nisbi o
larak azalışı, bilhassa XIX uncu ve 
XX nci yüz yıl imtidadınca gayet 
açık olarak göze çarpmaktadır. 
Fransada 1789 yılında, yani Fran
aa iılkılabmın başladığı yıl nüfus 
miktan 27 milyondu. XIX uncu yüz 
yıl başlangıçlannda nüfus miktan 
ancak yanm milyon kadar bir artı~ 
kaydetmiştir. XIX uncu yüz yılın 
ilk yan8lnda Franıınnın nüfusu 
27,350.000 den 35,780,000 e, yük
acimiştir tti, % de ib'bariJe % 29 bir 
artıt lı:aydetmi~r. Fransanın nüfu
ıru 185 1 yılından T 90 1 ~.,lı na kadar 
ancak % 9: 1901 den 1936 ya ka
dar iae ancak % 3 nisbetinde bir ar
tış kaydetmiştir. 

Mubarrirlerin kanaatine göre nü
fus artışm<laki bu ağır ~idi!!, ölüm
le doğum vukatı arasındaki nisbet
siziilcten ileri stelmektedir. 

Fransada 1936 yılında bin aile
den 161 ailenin hiç çocuğu yokmu,, 
31-4 ailenin birer çocuğu varmış; 
HO ailenin 2 çocuğu; 285 ailenin 
ise agari 3 çocuğu varmış. 

Fransada l 891 vılınd,m 1935 
yılına kada .. olan dob.ım vukuatı tu 
ınıretle ft-!lbit edilmektedir: 
1 O bin n6fus baŞtna 
isabet eden doium 

226 
222 
216 
202 
17-t 
J32 
193 
182 
165 

Seneler 

189ı-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
t9ı6-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

1872 den 1936 ya kadar Fransanın nüfusu 
$a,nyorum: Bugünün Türk kız~ 

lan, bilhassa üninrııitt"lileri şimdi 
sahib olduklan, Reni, hüniyetin 
hangi tarih uçurumlanndan geeerek 
doğduğunu hiç mi merak etmezler), 
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68 
71 
73 
74 
75 
7ı 
76 
76 

7,000 + 
42,000 + 
18,000 + 
18,000 + 
20,000 + 
55,000 
67.000 + 

267,000 + 37,653,000 1872 

•Afifenin sergüzeşli bir zabıta 
va k' ası değil, bir tek.amül hareketi
dir: tiyatrodan z.ivade kadınlığın 
tan1ıine g~çme:!i larımdrr.:ıt 

Afifenin f.,...,..,. "' ~orı Postaya 
·RZdığmı günlerde bir muharrir ar-

Bu yazılara 'kendimd~n bir şey 
iJrıı,.e~ine liinım görmüyorum. 

0.,,..t ./.luLU.Ji. 11.586,000 + 
707.000 + 
735,000 + 
798,000 + 

39,249,000 
39,946,000 
40,681,000 
41,479,000 

1881 
1891 
1901 
1911 C Bunlan biliyor mu idiniz ? ::J 

3,000 + 
2,269,000 
2,625,000 4-

71,000 + 
39,210,000 
-41,835,000 
41,906,000 

1921 
1931 
1936 

Fransa da ı 9 ı 1 yılı ile 191 5 yıl
lan arasında ölüm miktarı doğum 
miktarına nazaran senede vasati o
larak 1,696,000 fazla olduğu gıbi; 
19 ı 6-1920 yıllan arasında ölüm 
miktan doğum miktarına nazaran 
vaseti senede 3,487,000 fazla ol
muştur. 

Kitab muhanirlerinin kanaatince 
Fransada muhaceret nüfusun azal
ması üzerine herfınngi bir tesir ya
pacak mahiyette değildir. Çünkü 
Fransadan dı~nya giden muhacir 
miktarile Frnnsaya gelen muhacir 
mikttın arasında bir teadül vardrr. 

19 31 yılın d n, müstemlekelerde 
ve Fransadan hariç diğer yerleıde 
bulunmakta olan Fransızların ııayısı 
1,671,000 miktan~da imiş. Bunun 
225 bini Avrupada (85 bini Belçj
ka ve Lük!ıemburgda, 40 bini lsviç
rede, 23 bini fnv.ilterede, 20 bini de 
Almanyada): 275 bin de Ameri
kada ( f 2 7 bini Birleşik Amerika 
Cümhurivetlerinde, 80 bini Arian
tinde. 21 bini Kanadada, 14 bini 
Bre7ilvada) bulunmakta imiş. 

Afrika müstemlekelerinde bulu
nan Fransı:zlenn !!ayısı ise bir mil
"""""" fazladır. Bu mevımda 765 
bini c~zavir<le, 1 4 5 bini F nsta.. 1 O 1 
bini d~ Tıınusta bulunmakta imiş. 
nemek ki F~R1'\Sanın dışında bulun
..... elcta olan l='~ttl'lsızlann en c::oiiu, 
Fran•anın Afrika müstemlekelerin
de imi$. 

Buna karşılık l 9 31 yılında Fran
sa da bulunmakta olan ecnebilerin 
miktan 2, 715.000 olarak heaab e
dilmekte imiş. Bu miktann 808 bini 
!talyan: 5 O 8 bini Ldı li: 3 5 2 bini 
lspanvol: 254 bini Belçikalı: 72 bini 
de Alman im i. 

Fransa niifU$\lnUD son üç aatr 
zarfında gösterdiği tahavvülat, bu
nun di~er Avrupa milletlerine naza
ran daimi bir azalma kaydettiğini 
bildirmektedir. 

Mest"la: XVII nci yÜz vılın aonla
nnda Avrupacla 1 1 0-12() milyon 
nüfus bulunmakta imiş. Bu nüfu -
sun yarm, grup halinde alındığı tak
dirde Almanya, Avushtryaya (20-
22 milyon), Fransaya (20 milyon), 
Avrupa Ru11yasına ( 1 O milyon), 
ve Ingiltereye (9 milvon) aKlmit
Bu 60 milyon içjnde Fransanın nis
heti 1 13 imiş. 

1 7R9 Fransa inkılabının ba"lım
gıçlannda Avrupada 160 milyon 
niifus bulunmakta imi,. Bu nüfwıtan 
takribl!n I 00 milvonu, yukarıda 
,.ikrettiğimiz devletler grupuna iııa
b~ etmekte imiıı.. Bu devredelci 

Fran.sanrn nüfuau :i.e 26 milyon 
jmiş. Gene F ransaya raslıyan nüfus 
miktan takriben 1/3 kadar hıtu
yormuş. 

18 J S ~.,lında Avrupanın umum 
nüfusu 190 milyon imiş. Bu nüfuııun 
160 milyonu, zikredilen devletler 
grupuna aidmiş. Bu devirde Fran
sanm nüfusu 30 milyon kadarmış. 
1871 hnrbinden sonra Avrupanın 
nüfusu 300 milyona yükselmiş olup, 
bu nüfusun takriben 220 milyonu 
yuka\lda adı geçen devletler grupu
na aid bulunmakta imis. Bu mrada 
Fransanın nüfusu 36 milyonmu~, Id 
Fransanın nüfus niebeti % 16,5 ğa 
kadnr düşmüş. 

1930 yılında Avrupanın nüfusu 
5 1 O milyona çıkmııı; bu arnda b~ş 
büyiik devlr-tin nüfu•lan mecmuu 
3 f ı; milvon'l yiikselmiş. Fransanın 
niifusu ise 42 milyonu bul.nu!ll. Fa
kat diğ~r devletlere ktyas edilince 
Fransanın nüfus nisbdi % 1 3 e ka
dar düsmü~. Halbuki XVII nci 
yüz yılda Avrupanın nüfuru 120 
m"lvon i~en Fransanın nüfusu, b~ 
devlet grupuna nazaran l /3 gibi 
vüksek bir nisbet arzetmekte idi. 
Demek ki bu zaman zarfında Fran
ııanm nüfuru, diğer deYietlere nis
bet edilince. muntazaman &xalmııı 
veyahud bir başkil tabirle. Fransa
nın nüfusu. di~~r de,·letlere nazata~ 
gav~t v&vas 'bir temno ile artmış. 

Macaristanda ekmek 
nasil taşmrr? ı 5000 metre iriilaandaki 

tren hatt1 
Macarİstanda 

gayet büyük t-k
mekler yaparlar. 
Macar köylü ka
dınlan bu ek
meklerden al
dıklan zaman 
l\ncak iki tanesi
ni biri sırtta, di
ğeri ııöi::üste ol
mak üzere birb;.. 
rine iple bağlı 
olaralı: taıı! rlar. 

~ 

En yüksek a
razide işiiyen 
tren, Peruda Li
mn ile Sera ara
sındadır. Tren 
orada deniz ae
viyesinden 5000 
metre yüksekli
~e çıkar Jı::. dün
vanlll hiçbir ye
rinde hu ittifada 
tren hattı mev
cud deKildir. 

* Mukaddes 
Resimde gör- Yavane yerü-

düğünüz yelken- lerinb başlan 
linin velkenleri mukac:klee adde-
taştandır. Taııtan dUmektedir. Bir 
da yelken olur- yabancı Yavane-
muş. Fakat de- linin başına dile 
nizde değil, ka- vursa değil. do-
rada, bu yelkeD kunsa büe yerli-
Mek.sikada Ca- ler o adama el-
dalüpta deni% lerinden gelen 
kenarında int'& bütün fenalıklan 

~ed~i~hn~~~ttr~·~----~~~~~~-~2ya~par~. 

başh!ar 

180 1 yılından 1 9 3 1 yıhna kadar 
Avrupanm nüfusu 1 75 milvondan 
49 7 milvona kaJar yijlcselm~tir: 
yani, ~ğı yukan, Üç mÜıli bir yük
seliş kaydetm~tir. Bu arada İnstil
t,..r~nin nüfusu 16, 1 60,000 den 
48.992.000 e; AlmıınVBnın nüfu~u Bay B. H. e'YlenmiŞ, üç yıl evlilik - Bir al.n1r do~runun tavsiyesine 
'4.830,000 den 6S,267,000 e art- hayatı yafamış. Kendi tullandıA'ı tA- uyaralt net.sıniz ftzerinde telkın yapı.. 
hğı halde avni devir zarfında Fran- birle: nız, her §eYi pembe görmeye çalışl. 
samn 28.250.000 den aneale - Bu hayat bir ce~nemdir. nıs. tentti tendinizi mes'nd olduğunu. 
41. 90/l 000 e "ader yültselmiPlir. Nihayet aynlınl.IJ, iki yıl da bekfı.r Ba ikna ed&n.iz, cümleyi sık sık tek. 
Yani, ~ltere Te Almanyanm nü- bayatı .yaşa.mı.t. gene onun kUllandılı rar ediniz Te bilhassa düşilomekle ai
fmılan ÜQ misli erttıklan halb bir Ubirle: . nirienmetten çekminiz, muhakkak 
Fransanın nüfusu ancak btr buçuk - B~ bayatm iyı t.s.nrl ':ot değil, 
misli artmıştır. faltat ~ihaye' yorgunlut veri101', bık.. deAilse de, btiyüt Ihtimal ne mes'od 

Fransa ··fu k d le: '-- kınlık "re.rl;ror, inlan yaVB.4 yava.§ ev- olursunuz. nu sunun a m ve er eııo . 
olarak hesaha alınması. Fransanın li1ik bayatında ~ rahat kısım bu.. FBitat daha enel, birinci evlen~ 
harhde çı\.arabüeceği aaker balu- lundutunu düşünmeye ba.şlıyor. nizin p.rUanııı. ilk evlilik hayatının 
mından fevl:.alade enteTeaandır. M~ Bay B. H . blr teredd\id denesi ge- esaslı hatlarını blr defa ve çok dit
~~la 1931 yılında . Fransadaki çirmiş, nihayet tekrar evlenıneye ta- katle gözden geçirmek, hatalnrını 
31,228,000 nüfusun 19.912,000 i rar Terırı;,: bulup çıkarmat icabında tersine ı:e-
erltdı:. 21,316.000 i kadmmış. Ya- - Faltat ya bu defa c!a bedbabt o.. • • ' . 
ni 1000 erkeğe 1070 kadın isftbet lur.sa?.. Bunun önilne reçmek için 'Yırerek yenı tekilde tatbik etmek 16.-
ediyormu~. Kadınla ericek arasmda ne yapmalı? sun. 
ki bu Farlc, kısmen 191 4-1918 hıı.r- Bay B. H. bana n~ evlendiAlnl ve Her teY teerllbeden ders alıp al. 
binin bir neticesidir. Cünkü 19 1 4- neden bedbaht oldutunu yum8.IJll§, m~ oJdu~nuza bakar. 
19 1 8 hıııbi esT\asmda Fransa da yal- buna raıtmen teDdisine aaadeti geti- Mes'ud olup olmamat kendi ellniı:.. 
nız cep'fıed,.. nlen e~lcl"lclerin ll?lvtsı reeek bMit bir tıbmrıın anahtarını dedir. 

IDeftml 8 llet sayfada.) -.erebilirim: TEl'ZZ 

A~klo 
Oynonmaz! 

olduium.ı haber alınca sevinmek 
kuvvetini bulahilmiş mi idi> Yoksa 
artık dünyaya aid bütün dü~nce ve 
duyguları bulutlu bakışlan arkasıo
dan mı ~örüyordu ~ 

Biraz !'onra onunla kartıla~cak. 
Gözleri birbirini bulacak ve o müt
hi~ hatıra 'lralarındl\n ailinecek. 

Selimin onu Lütün tüphelerden te
mizlemek arzusuna düştüğüne ııarıl 
fÜphe etsin r Onun leendisine aeıdı
ğını nereden tahmin etsin~ 

Böyle bir ~eyi, bir saniye için dü
f\inse, bu müthiş tüphe bir rüzgar 
gibi attimdan gelip geçse, Nurin 
derhal hurada:ı kaçar, bu ağrr feda
karlık yükünü .tmuzlanndan ta,ı
maktansa ölmeğe nn:.ı nlordıı. 

- Her teY hazır. Selim bey 
biraz fazlaca zayıf. Bu heyecan onu 
hafifçe aarsh. Bunun için kendisine 
bir müaekk.in ilAç verdik. Merasim 
mümkün olduğu kadar kısa olacak. 
Siz de hiç tela1 göstennemeğe, fula 
konUflYlamağa gayret ~in. Unut
mayınız ki heyecan ona zaraılıdır. 
Sonra geceyi fena geçirir, uyku u
yuyamaz. 

koridariara balon f Hele ameliyat 
odasının teaisah pek mükemmeldir. 
İnsan buraya girince kendisini bir 
klinikte değil, büyük bir evde :r.an
nediyor. Bu ~eçen haatnbabcının şl
rinliğine bakın hanımefendi. 

Fakat, hastanın kapısı onune 
vardd.lan zamnn doletorun sesi bir
denbire dl!ğışiyor, sertleşiyor. Nesrin bu ilk bakışta kalbinin a

cısını, çektiği azab ve işk~nceyi ona 
anlatmağı, <'na artık bundan böyle 
yeni bir Neıırini:t doğduğunu ve onu 
mes'U<! etmek, bu fena giinleri ona 
ebediyen unutmak için bütün kuv
vetile c;alı~cağmı söylemeKi nt" ka
dar istiyordu ı 

O aevgili ~özlerde bir a( ı~ığı 
görmek ne harilculade bir saadet 
olurdur Evet mutlaka affetmi~i. 
Öyle olmaaa, öleceğini zannettiği 
dakikalarda ni§anlısını yanına c;a
ğırmaz, onu kendi~ine ba~lama~ ar
zusunu izhar etmezdi. 

Zavallı genç kız, o yükaek hJbli 
eı4teiin sadece kendisini müdafaa 
etmek, onu biitiin alçakça itharniara 
klll'fl Üftye etmek malcaadil~ ev

iıltec:l iiini nereden bilainl 
• o ır),· 1. '-.rKaôcl .,.. • • .. 

Viclı ' ır ık Ve . r rallsa
Yy e 

Salonun k!\pıaı bir düzüve açılıp 
kapanıyor, beyaz iiniformalan icin
de hem~eler g~liyor, çıkıyor. bir 
çok yabancı yüzlet bu muztarih 
genç luza merak ve tecessi.isle bakı
yorlar. Fakat Nesrin etrafını görmü
yor. O içinin etesini dıearıya belli 
etmerneğe çalı~!l'!'ftk hekimi bekli
yor. Onqn nazannda şimdi yn 1nız 
bir doktor mevcuddur, bir de yuka
nda yatan Selim . •• Biraz sonra onu 
görecek, bu his lcalbine öyle ~ıuib 
bir siikOnr-t ' 'eriyor ki. hatta doktor 
\:apıyı hafifçe, aralıkiayıp onlara i
pret ettiği vakit bile telaş etmiyor, 
ağrr, Liraz fazla ağrr adımlarla onu 
takib ediyor. 

Meııclivmler ne l:adar 
·- u ti Ele birçok koyı 

esr 

Merdive,nle:r çolc yüksekti amma 
pek te çabuk sona vardılar. $imdi 
genç lı:ız tekrar ~ğı kaçmak hti-
yor. Bu lı:apının arkasında o yatı
yor, onu görecek. Dizleri titriyor, 
başı dönüyor, göğsü üzerinde müt
hiş bir ağırlık duyuyor ''e elleri bi
luihtiyar anne!inin koluna Mrılıyor. 

--Cesaret yavrum. Allahtan ü
midini kesme. Göreceksin ki Selim 
iyil~ec.ektir. 

Ihtiyar doktor dn yanındaki kız
cağızm gcıç.irmelc:te olduğu deh~etli 
bufıranı görüyor 'l"e bunun için a
dımlarını ağırlaştıraral: Mediha ha
nıma başka eeyler söylüyor. 

- Bu baatıme memlekette en mo 
-~"•--11-·-~ -

- ~akin ol kızım. Unutma ki u
fak bir heyecan Selimi öldürebilir. 

Nesrin birdenbire annemnin ko
lunu tutan elini çekiyor, vücudünü 
doğrultuyar ve titıemiyen azimklir 
bir sesle: 

- Merak etmeyin doktor .. . di
yor. 

Genç kızın irade kuvvcti r i" de
recesini, onu doğduğu gündenberi 
tanıyan ihtivar hekimden daha iyi 
kim biliri Bilatereddüd kapıyı açı
yor ve iki kadının içeriye girm,.Jerl 
için geri çekiliyor. 

Içeriye evvela Nesrin girdi ve btt 
beyaz odada her şeyden evvel n;.. 
tanlunnın beyaz sargılar içind~lô 
hapnı eördü. 



SON POST~ 

( 1 e ket a berieri ) 1 Ki~acı kavgası 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ bır~wunun 

T tki k e 
bu zaman zarfında Franaanı~ ı:; 
vctli komşulannın nüfusu ınu~ 
diyen artacağına nazaran, "' If 
Fransanın istikbali için bü.fUk Nehirler mecralarına 

çekildi, elektrik fabri
kasının .tamiri bilmedi
ğinden şehir elektriksiz 

1 13 S ·nede be . j k ölümUno sebeb oldu 
Zabıta ve adiiye çok garib bir ö-

(Baştanfı 5 Inci sayfada} 

ı, 400,000 :kadardı. Maama!ih bu 
yıllardan önce de, meselA ı 606 yı
lından itibaren F ran.s,ada k.ııduıla
ruı m&tan daima erkeklerden faz
la olmu§tur. 

• • k d lüm hadisesi etrnfında tahkikatla 

Zmıre aD- ı m~guldürler. Hadise. vudur: 
Reşid isminde evli bir ndam Sir

kecide oda oda Idraya '\'erilen bir 
Muhanirlcr, bunun haricinde ki· 

tablannda, Fransada bulunmakta 
olan nüfusun ya§ takshnatına göre 
de bir cetvelini çıkarmı§}ar ve bu
nun Ingiltere, Almanya ve İtalya ile 
bir mukayesesini yapmı§}ardır. 

tehlike te§kil etmektedir. . ( 
Gene muhnnirlerin kanata.ı?~ rf 

re, bir devletin uked kudreti 
yin eden üç amildir: 1 

Fakat 
------------ evde otunnaktadır. Retidin 7 aylık 

kar ince bir tabaka ile evlerin Ayi& i&minde bir de çocuğu vardır. 
1 ) Insan lı:adrosu (yani oufı:' 
2) Maddi sanayi. 

Edi-me (Husuai) - Meriç ve 
Tunca nehirlerinin tuğyanı tamamilo 
nihayet hulmut ve sular mccruına 
çekil~tir. 

ı k •• b•ld• Karı koca yavıulannı çok aevmek-çab an01 anca 0rte 1 1 te. adeta üzerine titromektedirJCT. 
3) Aı&crt bilgi ve hazırlık· ııl' 
Bu Uç Ilmilden birinin nok•1111 ıJ~ 

Tuban şimendifer hattının U • 
:ı::unköprti - Pityon ve Dilı::ea istruı -
yonlan aruuıda tahribatı mucib ol
duğu c.ihetle tamirata humm h biT 
tekilde devam odilmektedir. 

T uban n eticemnde su içinde k~ 
elektıik. fabrikası matörlerinin 

temi:demncsine devam olunuyor. 
Ank radan gelen fen heyeti ilc 

General K. Dirikin de hazır bu· 
lundulu bir toplantıda fabrika ili 
öozerinde göriişülmüştür. 

Fabrikadaki temizlenme aıneli • 
;,;esi bir müddet daha devam odc • 
ceğine göre şehrin elektrik ziy mı • 
don ve muharrik kuvvetinden isıifa
desi gedkeccktir. Elektrik tenvira -
tmın kesilmesi üzerine herkes pet
rol ve petrol Jiınıbalan ledarikin.e 
mecbur blrnışbr. Bu yiizdc.n aine -
malar da faalivctlcrini tatile nıcc -
bur kelmrılt\rdır. - -----

İzmir (Hwıu.s!> - Bu sabah cöz
lerini açanlar, İzmirde ev çatılan 

'zml.rdB &Çik şaraL tızerlnde inee bir kar tabııkasile 
D ka~ıl~mca haklı bir hayrete ka .. 

SatiŞinin men'i falebıeri pılm_,la:rdır. Kann rengini yal • 
İzmir (H\ısus!) _ Toplanan İznılr nız .ıoto~ratıarda, ~ıalarda gö. 

ko.za part< kongresinde birçok ehem. ren, yakın ~nelere kadar da so • 
mıyetli mevzulara temM ec1ilmlşt1r. ~~ tan~yan İzmir şehri mu .. 

efptı.f!l ve İkiçeşmelik semtinde hakkak ki yakın senelerde l~pa lA. 
~hi ~ kurt14a, açık satılan §a _ P~ ya~~n tann yollannı r.apadı!ı 
l".&blann bilhassa talebeler üurinde bir fehir olacaktır. 
ıuenfi bir r{)l oynadıtı tebarüz etti . Komşumuz Manisa ve biraı: öte
rılnuşttr. Bir murahhas, aqamları mtmeki AyOın bolca kar dfioeD 
orta okul talebelerinin ikl.§er ~ oehirlerdır. Ba.ttA İmılrin Yaman. 
b rdak ~rab içtikten S()nra ~arho~ lar dfltı ~a. kıl} mevsimlerinde kar. 
olduklanlll ~e geceleri derslerine ~a • larla ört.Wüdtlr~ Fak"at şehır hal -
!Jşamadı.klarmı bll<lirerek a~ık p.rab kı, ~hre kar duştü~unü pek endeı: 
G:ıtılmıuıının men'i temennl edilm~ - vakalarda hatırlarlar. 

..... 
ttr . İzmlrin kara akl bir etaan~ini 

Buna paı1i Idare heyeti nıımına ve.. Ingiliz seyyah ve tarihnüvislerln _ .İmıire yatan k rdan Iki intıba 
raen cenbda, İnhisarlar İdaresile te- den Richard Dickens §Öyle anlatır: 1 mit" halkının karı görmek ve zevk -
mas edildiği bu işin müskı'rat inhi3arı c1716 yılında fırtınnlı bt'r kış gü -ı Jenmek için eberiya Manisa c:talia~ 
y r"ıdatına ~allök ettiitinden dolayı nünde gemlmizle, sabah karaniıbn • 1 na kış mevsiminde gezintiler yaptık
menedilemtyece~i cevabı alındJ#ı an. da İzmir Ilmanına girdik:. Ortalık kar larını ve sandık dolusu kar yt#ınln -
la.,ılını.ştır. larla örtülü idi. Kar tabakasının ka • rını İzmire ta.şıdıklannı anlatt.ı.• 

lınlıljı takriben yirmi santuni. bulu - F11hakika İzmirde 927 yılında bir 

Karamursel!ilerin h"va 
kurumuna teberruleri 

yordu. defa daha kar yağnuş ve faktıt ö~le 

Bizi evinde mLsafir oden Balyöz Takti ortalıkta kar denllen eeyden e
e:konsolosıı İzmlre u~ur gettrdiğimiıi, ser kalmamıştı. Daha bir hafta evvel 

İzmıt (Husus!) - Karamürselde, İzmirde bulundu~u mtiddetçe ilk de - ~ehrlınizde pardesiisUz soka~a çıkan-
Parti Rei'ı1 Enver Balkan ve arka • fa laır ya~dıtını gördU~ünü söyledi. lar bu sabah kışlık, kalın paltolannı 
cla4ları, Türk Hava Kurumuna bal - Bu sözlere hayret etmekten tendiml- ve yün eklivenlerlni giym~lerdir. iz -
tın ya.rdunını arttırınak Uzere har~ Zi alamadık. Çünkü daha evvel ul!"fl- mirln tabii ,art.1arı. an ihtiyıı.rladıL 
~te ıteçmqlerd.ir. İzmit kör~nin bu d$mız Midlllide bir metre boyunda ça bir h :ıyli de~ıŞmekte devam edi -
cfbel, ~tık ktı.sabasının ha~W kar gönnU.,Uik. He~erlıniz bize İz - yor. 

lkı, ilk anda Hava Kurumuna 1882 --------------.------------
• 

lira toberrüde bulunmuşlardır. J 1 d 1 • tt 
Teberrölere harareUe dev-am olun. Zm r 8 zmı e 

Dl ktadır. 

Çerkesköy b' çki va d iKi s 
yur unun faaliyeti ' 

Çerkeslcöy (Hususi) - Nahiye
anizdc açıldığını bildirdiğim biçki 
ve diltit yurdu verimli,.bir halde faa
liyete geçmi tir. Talebenin ve hal
kımızın bundan doğan memnum -
yetleri büyüktür. Trakya umumt mü.
f~tti .. J;iii mearif müeaviri Fakir Er
dem. Edirneden aehrimiz.e gelerek 
yurdu gezmiş ve ilk okullan tef~ 
ettikltın sonra bu sabah EdirAeye 
dönmü~tür. -----------------
TEŞEKKÜR 
luptelô. oldut;um hastahtı aıı za

ruanda tedavi ederek beni muhakkak 
b r olumden kurtaran Çorlu askerl 
haBtanooi başhekimi Asım Türeye, ay. 
nı hn.ı;tane doktorlanndan İrfan Şene 
'e Halıl Gürüne candan ve alcnl te
felı:kurlerınıl sunnrım. 

Amti Sdit 

Tütün piyasasının ag 
sonunda açılması 

muhtemel 
İzmir, (Husuei) - Tütün piya-
mn bu aym sonuna doiru açıl

ması kuvvetle muhtemeldir. Arno
rikan tütün kumpanya1ıı.n, depola
rında fazla miktarda bulunan eski 
tütünlerin Basra yolundan Am~ri
kaya eevki i,ile meşguldürler. De
poların bo,altılmumdan sonra 
kumpeflyalann mübayaata ba~hyn
calı:lan söylenmektedir. Devlet de
miJ)"ollan idaresi, hergün tütün 
nakliyatı için kumpanyalar emrine 
on vagon tahsis etmektedir. Ame
rikan tatün kumpanyalan, tahsis e
d:.kn vagon miktarının 20-25 e çı
kanlması için müracaat etmi~lerdi:-. 
Arnerikan tütün kumpanyalannın bo 
cılannın dircktörleri, gerek bu mev
zu, gerek piyasanın açılmllsl mesele
si ~in Ankarada Ticaret Vekaletile 
temaıı dmektedirler. 

kömür buhranı hissedi
liyor. Halbuki civarda 

kömür stokları var 
İzmit (Husu.s1> - Şehrimlzde odun 

n mangal kömllrü buhranından n . 
velce bahset.nılştim . Kömür buhranı 

gün geçtikçe artmaktadır. Zira, İa -
mitte mangal kömllrü mevcudu yok
tur. K~ ortasında halk sıkıntı çek -
mektedir. Evvelce. kömürü, en bol ve 
ucuz bir şehir oltın İzmitte bu nesne, 
Gimdi kimya Te lüks eşya oımu,tur. 
Belediyenin kömüre 8,50 kur~ nark 
koymasını menfaatlerine uygun bul • 
mıyan bazı kimseler, bu buhra.nı kas
dl olnrak doturmuşlardır. 

Herhalde bu derde çare bulunm.a.sı 
lazımdır. Kaznra, .vehre g<'len kömllr 
yftklü arabalara halk Meta hUcum 
etmektedir. 

Hariçte kömür stokları o kadar çok 
Lur ki, bunları şehre ithal etmek lA -
zımdır. O zaman körnUr derdinden e
ser kalmayacaktır. 

Son Pn•lanın macera romanı: 68 liye döne~ zahn tabii zamanında 
akli melekelerinin lahibi olmadığı 
ne malum) esta 

<Ye fNTEL CENS SERV s 
- Dik k t et... Savutayım de

:ııte ... Bekle beni ... 
-- Hayır ... Öyle bir niyetim yok, 

anı ma ... Mesel e nedir~ · 
Ark sına, kendisini tutan adama 

bakarak sustu. Zaten tatkın bir 
halde idi. Karg ~lıkta. tapkaeınt 
h} bettiği için beyazlaomay n ba lı-
yan dağınıle saçlan mcydıında idi. 

Labr6che saLırsızlanmağ başla
mıştı, yaptığı hnrekdin mannsı olup 
olmadığında tereddüd ediyordu; 

- Herkes tcliiş içinde amına bu 
1 zatı &linizin ayaklnmnıı basma

NU hak verdirir mi> 
- Hayır .•• To bii vermez. Fakat 

Nakleden: Behçet Safa 
- Ne dediniz) Bimini mi öldür

müşler) ... 
- Ben de tam kapının yanı ba

tında id im ... İniyordum ..• Hemen 
o sırada tahanca ile önündeki ada
ma nişan alıp attığını gördüm. A
damcağız boş bir çuval gibi gözü
mün önünde dü~t6. 

Labreohe h&lii yokatını bırakma
dığı kısa boylu adama fÜphe ile 
baktı. Acaba alay mı ~diyordu, 
yolcea deli mi idi bu). 

Her iki ihtimal de vardı. Su aıra
da k168 boylu zat adet& kendini 
kaYbetrni~, ~kın ~~ın bakınıyor, 
ne yapacağını hilmiyen adamlara 
mnhroıı ınUtereddid hareketlerle 

Labreche kır saçlarla hezenmit 
iri başını eallıyımılc: 

- Ya, demele ki gördÜilÜZ öyle 
mi) dedi. 

Zavallı adam, ba~ını omuzlarnun 
arasına biraz dıtha çekerek: 

-- Evet ... Amma artık tu yalıta
mı bırakırsınız işallah... Deh,etli 
cammı yalcıyorsunuı: mösyöl ... 

labnSche biraz tazyiki hafifletti: 
falı::at onun vakasını bırakmak niye
tinde değildi. 

-- Benimle beraber p:elece.bin.iz. 
Deyince Öteki büsbütün şaşırdı. 
-- Canrm ncrevc geleceğim) Be-

nim işim ~cüm var. Beni patron 
be'kljy.or. Bir ~e göndermi~ti de ... 

Polis memuru lafı kısa k.emıek 
üzere ı 

- PekAlA, pekAlA... Ben emni
yet müfettitiyim. Sizin mü bedele
rinizi tesbit etmemiz IAzrm. 

Peki. ya ~ pkam >.. Kan 

Fakat, kimsenin hatırın• gelemt • 
yocek gan'b bir vak'a, ço...~u elle
rinden almıttır. 

Diğer taraftan kitabın, Franaız 
halkının bir de mesleki tasnifi ya
pılmış.tJT. Bu ta.anif, Fransanın •osyal 

o devletin asitert kudretini t:di1 
eder. Huaıı Ali~ 

RADYO:) Evvdki gün evde tiddetli bir 
kavga olmu§. i1ci kiracı birbirlerile 
bağıra çağıra mUnaka~aya ba~Ja • 
mıtlıırdır. Kavga Reşidin odası ya
kınında cereynn ettiğinden, küçük 
Aylu uykudan uyanmış ve gürültü
den kork rak, ağlamıya ba~lamı~tır. 
Bu korku bir türlü çocuğun üzerin
den gcçmcmi,tir: Bu lıal 12 aaat ka
dar devam etmi~. nihayet çocuk kur 
tulamıyarak ölmü~tür. 

vaziyetini göstermesi bakımından 1 
fevkaiD.de cntcresan<lır. Biz bu ra
kıunlardan, FranNnın bilhaıısa son 
25-50 yıl zarfında süratle r.nnayileı- CtmiARTF.Sl 2111.2/1940 ,ı; 
tiğini; şehhlerin dev aüratilc büyü- 8 : Saat ayarı, S.03: A,Jruıs blltıe' r 
düklerini görmel:teyizl. Eaasen ki- 45 ' 
tabda aynca, Fransa nüfusunun oe- ri. 8.18: Haf"ıf mlizlk: (Pl.) s. ri 
bir ve köye na-zaran da bir tasnifi Ev kadını - Yemek Ustesı. ıs.so: ~ 
mevcuddur. ayarı. 18.35: Türkçe plAklar. ıs~rl 

Kitab muhnrrirleri, kitabı bitirir- jans haberleri. 14.05: Türkçe pl ıf 
lcrkcn, çıkardıklan neticeden Fran- 14.20: RiyaseticUmhur bandoS~.; 
sa hesabma hiç te memnun değil- Ankara At Ya.rışları. 15.10: . ~ · 

Boylece. hadiBe de zab•ta ve ad
liyeye intikal etmiştir. Ölümün sc -
behi biraz gan'b iBe de, müddeiu • 
mumilik iddia üzerine tahkikata 
başlamıştır. Cocuğun c .. sedi morga 
kaldınlmışhr. --------

HERGÜN 
(Baştarafı 2 nci ayfadal 

vatTosunu ayni gaye ilc yazmıştır. 
Nam;r Kemale ainkılô.bcııı derler: 
«inkılıibeın siyasi bir tabirdir: o, si
yasi adam değil, içtimai adamdır. 
Eğer yapmak istediği bir inblab 
varsa. o bunu ((yapmıya c;alı~an» 
bir adam olarak değil, inblS.bı ken
di içinde ccya~ıyan» bir ruhtur. 
«Yapmak davacısn değil, <1ya~ı -
yan)) ve CTbütün hayat ze,.•kfni bu 
ya14yı~ta bulann bir insandır. 

lerdir. Parçalan {Pl.) 15.30: R~~0c 
Filiıakika da · b" 1 d" hur Filarmonik Orkestrasının ~ 

F fu 
vazıyct oy e ır. seri. 18: Saat ayıın. 18.03: p.adfO_ f 

ransanın nü au, senelerdenberi rı-
sistemli bir surette azalmaktadır ve Orkestrası. 18.40~ Saz EserlÖ~ 
bundan eonra da ayni tempo ile '8- Konuşma. 19.15: Türk Folldor ıı5 tl" 
zalmak istidadını göstermektedir. leri. 19.30: Saat Ayarı, ve AJll sD-ıl 
Vaziyet böyle devam eder&c Fran- berleri. 19.45: Muhtelif Şartılar· ~ 
sız nüfusu 15-20 sene sonra büsbü- Radyo Gazetesi. 20.45: FaSıl ıl~ 
tün azalmıf bulunacaktır. Muhnrrir- 21.15: Konuşma. 21.30: Rad)'O tJI 
ler bugüne kadar Fransadaki doğum Orkestrası. 22.30: Saat ayarı. ;;1 
nisbeti ıi.Je ölüm nisbetini alarak, haberleri, Borsa, 22.50: JtOil 

bundan istikb'al için çok korkunç 22.50: Cazba.nd {PL) .....,/ 
neticeler istihraç etmektedirler. 

Muharrirler, Fransadaki ölüm ve 
doğum nisbeti bu tempo ile devam 
ettiği takdirde 50 sene sonra Fran
sa nüfusunun şu hale geleceğini aöy
lemoktedirler: 

ı:: ı cıl ı 1:1 
~ ~s~·,;; ı3 .... ro::s~GJ iö a ~ .... ~ 

....-cıı:ıı.. 

Ankara borsa'1 
.__. •• .._. tl~ 

20/ 12/1940 açıl~ - kapanış~ 
CEKLER A 

Açılıo ve P~ 
Londra ı Sterlln 5 .ıD 
New-York 100 Dolar ı3S~ 

~ e~ 41 
ı:ı ı:ı tl! "I:S 
·-d bl~ .'3 * g ::; 

Cenevre 100 f.tviç. Fr. Z~_gf.' 
Atina 100 Drahml 1~ 

Sade Namık Kemal değil, onun ___ :z: _ _ s s~ .... e Botya ıoo Len ~ 
ldadrid 100 Peçe La !:~ 1' 'l 

gibi daha birçoklan vardır ki, bu
gÜn, eğer bizde hAli onlan anlıya
hilmck ve duymak kabiliyetlcri kal
dıysa , hepsi de bizim ıçın ölmez 
ahikmeb ler bırakmışlardır. Bir mil 
letin en büyük manevi servetlerini 
temııil eden bu chikmeh> ler, asırlar 
amaında hepimiz için birer nur ve 
m~ale vazifesini ~rür. Bugün Na
mık Kemali veya Ziya Paşayı tanı
mıyan ne kadar insan vardır lı:i, on· 
lann özlerini artık biT halk felse -
fe.si. bir «atalar hikmeti, olarak a
t!n~dan a~za gczdirip duruyorlar. 
Demek, bundan y\Jz ııene evvelki 
annelerin, içtimat balı:ımdan, daha 
feyizli döller vennft olduklannı lı:a
b-ııle mecburuz. 

Bu hakikati böylece kabul eder
ken, bu mUnasebetten istiEade f!t • 
meği qe unutmıyahm: Na mı k K e -
mal ve emsali insanları Türk mil -
letinin nesinenne, bütün varlıklarile 
ve kuvvetlerile tanıtmak bizler için 
bir borçtur. Bu borcu onlara kann 
d~?Zil, binat miJietc ve Şt"e)cce1c n;_ 
siH,.,re Caf\11 haleleilc ödemek iQin 
onlann bıl"fthklan manevt •er'vet 
har.iM!Ierini kabil olduğu · derecede 
ehemmiyetle işlememiz icab eder. 
Bir zamandanberi Maarif VeUieti 
bunun h~ııabsız fayda1arını dü,ünU
yor ve unututmak tehlikeııi kar,tsın
da bulunan bu isimleri tekrar mey-
dana çıkara'l\1 herkesin hatiTla -
masına, düşünmesine meydan veri
yor. Fakat, bu kafi değildir; Tiirk 
milletinin en zengin manevt hazi -
neleri olan bu nevi insanlan daha 
ivi tanrma\:: ve onların hayatlan ve 
eserleri meride daha iyi çalı~mak 
için hCT vesileden ve her vasıtadan 
1"tifnde etmemiz laz:ımdl'f, 

dfutiiÜH ~i•9•,. 
- Merak etmeyiniz, bulur Ye ai

ze verirler. 
Yakaladığı adama verdiği bu te

minata kendisi ittirak etmiyordu. 
Onu kal balığın araaında eürükliye
rek dışan çıkarmaya çahtırken 
hiç re de sızlanıyor, b~ı nçılı: na
sıl yürüyeceğlni soruyor, kababati 
olmadığını iddia edip dutuyordu. 
Ikinci arabanın ilk kapısı önüne acl
mi~lerdi. Memurlar kofllşmuf)ar, a
rabada bulunan üniformalı iki polis 
hemen ortaya atılarak kalabalığı 
dağıtmaya ve meydanı açmaya hat
Jamışlnrdı. 

Istasyon ıefi, adamlarından ikisi 
ile birlikte ayakları vaJ!onda, başı 
~tasyonun taşlan üstünde yatan 
maktulü kaldırmaya çalışıyordu. 

Labreche polie memurlarının bi
rinin kulağına bir ıteyler fı.ınldadık
tan eonra yakBladığı adamı ona teş
lim ederdt dedi Id: 

- Muhafaza ediniz. Riru sonra 
onu istfev b edeceğiz. Bir şeyler 
gördüğünti iddia ediyor. Anlıı,ılan 
meııelede bir cinayet var ... 

41,426,000 
-40,563,000 
39,521.000 
38.166,000 
36,237,000 
34,23 i ,000 

20 
ı 12 
106 
178 
203 
207 

568 638 1935 
684 572 1945 
700 594 1955 
70ı 523 ı965 

701 498 1975 
675 4b6 1985 

Budape1te 100 Pengtı "o.~ 
Bükrel ıoo Ley 5 ı 'If Belgrad 100 Dinar 1 ıJ1f Yokohama 100 Yen S1·~ 
Stokholm 100 !..veç Fr. ~ 

h ·ı·t / 1-:S am .,~ tabvı~ 

19 ' Ergani 
Sıvas-Erzurum 5 
sıvas-Erıunun 6 
Altın 

ı e 1 
ıtf$ 
,ı.tJ 

Bu rakamlara nazaran Fransanın 
nüfusu 50 yıl sonra 7 milyon azal
mı§ bulune.caktır. Gene muharrirle
rin kanaatine nazaran 199 5 yılın -
da Fransanın nüfusu 29,645,000 e 
kadar azalmış olacaktır. Halbuki 

----~-----------------
Ga.:rrt 1\fenkal SatL'J bam. ,..o~ 

Bıga İcra Memurlu~undan: Blgada All Haydar Alt.ınoba'ya ı50 l•~ııı 
cu ndan oolayı birinci derecede ipotekli Biganın M.Kemalpafa rıtll 'l'ııP~ 
sinden Basan Mete'ye aid paraya çevrilmeslne karar verUen Bil;ll tı,.ııe, 
eunun Nisan 939 T. ve 21 No. sunda kayıd.lı Biga M.Kemalp~t\ ıtla ı.< . .t 
sinde Kuyulu sokakta sa~ı sara.ç Mehmed evi, solu mescld, artıJS',. fJ' 
Mehmed evini ayıran yol ve önü yol ile çevrili bir ev. Açık artt.ırtıl 
tlle satılacattır. 

Muhammen kıymeti: 250 lira. ı/ 
E-natı: Alt katta bir mutfak, blr sora, üst katta 2 oda bir kOç~ f'.rl 

bir kileri ve içinde iki asma, ı ayva, ı erik, ı badem a~acı mevcu 11 f 
dönüm bahçesi ve bir ahın mevcuddur. Ev kısmen ah.şab ye kısflle 
ptçten imal edilmi~ olup üzeri kırcmit örUllUdür. ;ıı 1 

oeşı , 
Satış açık arttırma .ımretae yapılacııtından ve satış bedeli de ·d ıı ~ 

du~undan satışa ;.,tirak edeceklerin muhammen kıymetln ~ ~e ;t ~ 1 
Ru nisbetinde pey akçesi vermeleri Yeya mllll bir banktıdan teın•11 tıı' 
tubu getirmelerı icab eder. MUternk.im vergi, beledıyeye ald tnrı"ı~ 
tenTiriye ile vakıf borçları borçluya aid olup s:ıt~ bedelinden ten 

nur. . .. ~ s'- 1• ı. ci açık arttırma: 13/ l / 9U tarihine ra.sUıya.n Pazartesi gurıtı rııı~ 
dan 12 ye kadar Bign ıcra dairesinde yapılacak birinci açık ıı.rt.t'ct,r6 1 
nunda gayri menkul muhammen kıymetin % 75 şini buldutu ta"'tJ1d~ 
hale edilecek aksi halde satış ikinci arttırmaya taliken ıo gün te ~ 
dllecektlr. u .t 

2. ci tıçık artt.ırmn: 23/1/941 tarihine ra.sUıynn Perşembe giill ı.ııc" 
saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak ikinci arttırma sonunda gayri 
en fazla arttırana ihale edilecektir. br f. 

İpotekli alacaklılar la d~ er alAkadaranın ve Irtifak hakkı· s~b.ııde ; 
gayri menkul üzerindeki haklarını, iddia ve itirazlarını 15 gO n i9 ıetı J 
i:remize mUracantJa bildirmeleri. Daha fazla izahat almak 1S_t4"!:~e sO.,~ 
dai:rede mevcud 940/909 sayılı dosyadaki vaziyet zabı.t varaıaı- ·tıi ~· 
040 tarthinden itibaren runlı bulunncak a9J,k arttırma rtnıı.ıne5'0/9ogl rftp anlıyaca.klan ilAn olunur. (94 (J 

- Valiahi anlıyamadım. Amma 
belki öyledir. 

Labreche artık iki eli de ııerbm 
olduğu için maktule doğru yakla§b. 
Muayene etti; hiçbir hayat eeeri 
yak tu. 

Kızıl ve genit eanesinde yuvarlak 
bir ddik göriinüyordu. Tam yakalı
ğının üstüne gelen k.uıımda bir yara 
aldığı anlatılıyordu. Bu yarada.n 
hafif kan akıyordu ••• 

Kurşun huradan gimi{f Te 31üm 
ani olmu§tu, İpn erbabı olarak ta
nınan Labr~he kendi kendine: 

- Mahirane ve üstadane bir dar
bel ••• 

Diye mınldandı. 
Diğer memurların da yardımı ile 

maktul gar şefinin büroıruna nakle
dildi. Bu vücudün artık bir cesed 
olduğu kat'iyetle tesbit edildikten 
aonra Lahrechc halkın tehacüm et
tiii vagona girdi; derhal hadisenin 
eereyan ettiği ~evkil bir gözden 
geçirdi. 

1354 numaralı katarın hemen 
etmesi icab ediyordu. Çün-

._,Jı. ,l 
aıraya eimıeye baılıımıo şf. l 
nün o saatinde münak&lc ~gl~ f 
tır ve bütün §ehir rnüna ~~f 
<iid edilmek vaziyctioe ~ 1 
mez. ri ~,1 

Bir kontrol memurunU tıit 1 
Labredıe ona bu vagonııtlde'~ı '1 
yoluna çelcilmeaini eınrt: ~~~ 
ğer bazı talimat verdi -tt: t /. 

tasyona çıkb. bıJiı: ~-~ 
La breche net• t"&ini ça • "~-'-i 

çabuk aaabiycte düşen ~If' ~ ~ 
Bu kanlı hadise ü%erırıe .,,~~~ 

ltaşlan çatıldı; o gece ~llı:~e~ / 
Jaıile birlikte yemek yi1: ı,ii~ 1 
bu daveti tehir etti. Ard oll 1e1 lı, fikri bu kanlı hadise ~· tı!V f 
dınlanmasında id;. F~t" ,cJı.,e• ~ 
midvar değildi. Kendı e Jı ·J 
le söyleniyordu: ~ı1 ıl'~ 

- Hadise oluT olınıtt:• ·ııi 1'. 
lunanların hepsi keodilef1 pllc~ 1 
atrnı~lar ve s1rra ltadefY' ~~ılıJ, 1 
Yalmz bunlardan bir ı:ıı fell" f 
•ılsa elime düştü. ~u;ırıidiJ 
den ne çıkacak) Hıo lı~ıa 
Bu karanlığı nasıl pyclın 
ceğiz) 



BiriDc:ikbun POSTA 

Örfi idare 3 ay 
daha uzabldı 1 Son Posta 1 S i* o ll. ingiliz donanınası 

Adriyatikte 
C8qtanf• ı blel sa.tac!a) 

Ruznamede meveud maddelerdf'D 

F e l·le Eşegv ·In askeri tayinat ve yem kanununA mL ar :::~:a.~;n;:zb::~ri~~=d=: 
birbir~erine yardimlari :n~:::-~;::"" ... b ..... --

Blna Ye araZi vergisi kanunlan hfi-
llir küçilt fare b>r ıı1in su tenvınd.a ı ~ tümlerine terliltan verg"ıden ~'~IşM 

~lf\.1; ka.rpJa 1~kti. 'akat bir edilen hftkmt tahıalara aid mukataalı 
""' IUJa l)noeie eesareı edemi - gayri menkolierin kıymetlendirflme -
»>ırdıa. Biraa 6tede oLlayan eeeli ıör- • sine aid kanun JAyihuile h•eçe .si -
tl; ~ yanına kadar kı)ft.u; etek par~ edilml4 olan ft'mendifer mfıte -

Yann iki ezen rakfb, Fe·nerle 
Galatasaray karşılaştyorlar 

Melihin cezalı oluşu Fener, Bodurinin 
ö:ümü Galatasaray hücum hatlarının 

zayıflamasını mucib oldu 

CB&ttanl• ı int'l sayf:uta) 
nın bDd>rdifine göre, 18 Birlncıtiiiiü, 
gece$i amira.ı Pridham Wlppe.l'in tn
mıındll.!ı altında bulunan krnvu6ı· 
ve torpido muhıiblerlnden mfıretteı 
bir kuvvet Adriyatik'te Bari ve Dra ı 
limanlarına taelar olan kısmı tama
mile taram~tır. Biçbir dll.§man gemi 
~ine tesadfif edilnıemf~tir. 

"- Bôrtinee lfildil: harrik levazrmının Ttirklnye ithalleri 
- Ne anyoawı ınlni JDaDi fare. mfihletinin, TörkiVe _ P'M!n~a ticaret Ltg maçlannm aşa~ı. yukan en mil- yapmak beve&, topu çamurdan sö -

...... ~ e~in yardımını i&tfyeeeırti. tontenjan ,.e ~lye ant~ıalarile hhn kar4ıJaşmalanndau biri olan Fe- teb.ı.mek içın hem zaman ıcaybetti~-

Ayni ı:~ zarfında bizzat ba§h _ 
mandan taratmdan idare edilen zırh. 
lılardan müretteb dl~er bir kunet 
Otranoo bolazını ıeçeret cenubl Ar
na vudluktalti İtalyan tanetleri iÇIP 
en hayatı bir iate limanı olan Avion 
yayı ağır bir bombardnnan albnt. 
almıştu. Yükset infilA.tli gfil!C'lerden 
100 ton kadar atıımııtır. 

--.aı io&dcı oldulunu. bir fCYl y.ıp • merbutJan hülrfımlerinin temdidleri- nerbahçe _ Galatasaray maçı yarın ee~inden ve hem de oyunculan yo -
~ için lnad edcrae bir ciaba ona ne aid kanun llyiha .. ~mın da birnci Şeref stadında yapılacaktır. Geçen raca~ından o takımın yl.izde yüz a • 
: ttyi yaptırmak kabil o!amıyacatım mü7akere1ert yapılmı~ır. hattati tehir dolayısile, Ikinci 1evreye leyhine olacaktır. M. T. Ö. 
ilıiit; için eliller dötmete bafladı: Gene bugtinkil tophntıda bırinci başlangıç ~yılabilecek olan bu hafta.. Vefa - Topkap 
- Dört ayaklı ha:nanlar arasında müzak,..~Jeri yapılan mad"P'er am - nın mühim karşıln.şması. iki tarafın Şeref sahasının Dk maçı Vefa-Top. ltı lilıeıı olan etflk. ırötlrecek bil ı.i1ir kimlere satacak - sında Türkive _ Almanva ara~nda lın-1 an•anevi rekabetinin do~urduc;u zevk. kap arasında yapılacaktır. Bütün he-,:u «iı e§eğin hoşuna gitmiş~i. Ke - tı. F.ati aahibfnln yanında çok rahat- zalanmı!Ş olıın ticart mübadPlelere li oyunlardan birini teşkil etmekle de!i milli küme olan Vefa için bu ma

lle • byiru kulaklarını oyna.ttı. Fare tl. Yenı .sahibinin na.sıl bir adam ola- mütedair hu.sust aobı~mııyn b:ı~lı B. kalmamaktadır. Lig şampiyonluğun - çı kazanmak tereddüd.süz en ba,ta 

Bfitün bu hareltflt esnasında dtlf. 
manın hiçbir mutaTemetlne te.sadftf 
edilmemiştir. 

Şimali Ahib sahillerinde 

•anı etti: . . . 1 liste•dnde isim t.n.cıhfhi vapı1m:ıc;ına da iyi bir vaziyet temin e.tmiş olan ıelen bir dqüncedir. 
-Senin blr Çift uzun kulatın kadar catını bilemezda ki. ... Belki de sırtma aid Jlvih:ı da bulunmalrta i"i Beqfttasa yetişrnek vev:ı geri kalmak Bu maçlarda kat'i bir gallbiyet ~in 

ta§ 7iikliyecet. hergün .s:ıbahtan alt- Mecl~ mfiteakıb tçtimaını Pazartea da mevzuubahstlr. Filhakika fampi- çıalJ,facak olan Vefa karşısında hlç 

londra 20 (A.A.) - Şimali 
Afrikadaki deniz harekatı haklun .. 
da daha genq tafıtilnt veren ami -
raflik dairesinden bildirilmektedir: 

p.ma kadar tat tatıtaeakt.L günü yapacaktır. yonluktan bir hayli uzaklasmı, olan §Üphe :rot ki Topkap da bQttın Tarlı-
Etek Jela içınde anırmata başladı. .cıarı _ kırmızılı takım bu mnçta da ye- tını ortaya koyarak aynıyacak -re ban 

Bardiya mıntakaınnın 1 3 Kinu
nuevvel aktamından 18 Kinunuev
vel öğle vaktine kadar Akdeniz fi
losunun Jrafif ve ağır eüzütamları 
tarafından sık sık bonıbardıman e
dilmesi dü~manın tidiletle iz'aç e
dilmesinde ve Bardiya civanndak 
dü~an kuvvetlerinin hezim~nde 
büyük bir rot oynamıştır. 

8eıııln1 fare duymUftu: Soyadi r H•rs·zog'u ) nilir'$e bu tlmidi tamamen kaybetm~ dan dolayı bu maç Vefa lehine bltse 
- Bu ~ dostlDil eteian sesi ola _ olacaktır. San - lklverdlllerln mat- bae çekişflen blr oyun olacaktır. 

cak. o. a '1 sabıkalr lfıbiyeti de at:ı~ı. yukan ayni netice- Betiktat - Altıntui 
Dedi. E~in kapatıldılı ahıra gir. 1BQtanf• 1 tnd cavt•ulsl Yi doturacaktır. Beraberlik dahi Be- Lig lideri BeşikU\4, sahanın ikinci 

N 1 b h •k· 4ikta41n lehined>r. oyununu Altmtu~ yapacaktır. 
di: C .. «:- e yka!>ahım J akyb a ımcJe.cJ.. BiriMi devre maçları, bu iki ~ÜZi- Lig liderlDe ka~ her takımın e -

- n ·- ~Uowuıe efe ; ~ ça- d . ze takımmuzın da azço ır ırıne nerjik oyununu gözönünde tutacak 
Be ~:... .. _..,_ k imdi oruyarsun ı ırsız ı ıze ec a ·ı lı: b' b' · -

resini bulunıs. an0 m!:asA .. ;_ d b' k • dent tuvvette oldu~nu gösterdı. İ- olursalt bu maçın tqıdı~ hu.su.siyct 
~.. gbun aı:saraly a lıdr aç ~A'',e gı- kinci devreve hemen hemen aynı kad- ke:ndi kendine meyd•na çıkmıt olur. E§eti bir halkaya batıayan ipi dif- Tt!reıı; azı enra ar ça ım. K<am - hü 

16 K&.nunuevvel günü öğleden 
sonra ağır bombardıman dizütam
lanmızdan biri torpil taşıyan diit -
man tayyarelennden biri tarafm -
dan hüeuma uğramışsa da bu hiieum 
düşmana hiç bir muvaffakiyet temin 
etmemiştir. 

le• d . ~ d t ıroıarla giren takımıann yalnız cum Fenerbahre aahasındll lerile kemJ.re.rek kopardı. Artık iş eşe_ gee va ıt e camtvl". oran;ın "' .,_1 - b\r k ~ 
~e taımı.rt.ı. o da bir iki çttte vurarak butluğa girdim. Elimileki ,.•vnlar haUannda oldukca muhl~ er e - İlk maç Süleymaniye ile Bey~lu • 

büvük bir cık ın halinfl,. idi. Onla n -'1klllt hu.mle geldi. P'ilhakıh Fen.er: spor ara.•ıındadır. &hırın tapwnı tırdl; dl§&rl 1ırladı. 

ıı..., Ve kota koşa kaçtı kurtuldu. 
\ lıtııı kulak daha başka hangi hay- Minimini fa.re de, eıete yardım bor
ltı rı~~a ?ardır ki? Gerçi tavşan k:ırde- cunu ödemiftı. 
)n.._tuıakları da uzundur, çirkin sa -
"' amma, nerede aeninkiler ne -

açıkta götiirmeği muvafık bulma - bahçel'lin hftemn ~at.tında en verımlı İlk devrede milll küme cetTeline 
~ım. Sandık vl'lnf,. .. i t:örmek ÜzeTe, oyuncusu olan Melıh, c~za aldt~ından, yerı~ olan Beyot}u.spor brflSUl
veni bir tııbı•t .,.c:;,.r,.k ,.ııvalnrı i<"ine oynamıyacak~ır. Tesadufen garib bir da, Süleymaniye en fazla tuıunacak 
v .. ~l~tirdim. Üııt tarafı "izce ma - ci've.~ıe Galatasaray da hücum hat. bir takım olmamatıa beraber, b.~ 
lum" demi•tir. tmın en iY'i_, elemanı Boduriyi beklen- sunu takviye etmekte olduğu ~I sıkı * * Ahm,..cJ Hmm:oPlıı bu ııM"'lı"unu mlyen bir olümle kaybctm,, bulun.- tutmat i&ted~ine parlak bir deilldlr. 

--------------- müti"Akib tevkif ,..cJilmi~ ve dı,·ı.ı~ - maktadır. Takımların umumt vaz,- İlı:inei ve son maç Beytozla İatan-

Gemilerimizden hiç birine isabet 
vaki olmamiştır. 

J 5 Kanunuevvel öğle vnietinden
beri Bardivada büviik yangınlar de
vam etmektedir. Bu vangınlar 17 
Kanunuevvel günü çok büyük bir 
vüs• at kesbetm~r. f-V~e...._n-._l-b~l.-1-m~e~C-e.....,._m~I.-Z-ı ma~ ba~Jca bir güne bırakılrnı~tır. :~~~ ~~~~~r ~;~i~~e:~ı;~n:::;: :,:na~:~=~~!=~ 

B d• d 1 · · 1 · mel biT ha! hattı sahibi olmasma ba.şlamış olan Beytoz, birlnci :tthnede ar ıya a ng1 IZ erm nıtnnen müdarnada oldukça sıkıntı bir, iki galibiyete b(}yilk ihtiyacı oıan 

, o ... 
~'re, t!ietl bu suretle yumupttılı:-

8onra: 
~~~e olur *k, dedi, oeni sırtına 
~ fU ımıaktan karşıya geçir. Bel harfli bir kelimeylm. 

3 ftaJ,an ~ babnJdı 
1 7 Kanunuevvel gÜnÜ erk,.nden 

hafif harb gemiJ,.rimizcfen biri Bu
diva limanml eok vakından topa 
tutmu' v~ ağır mitrah•öz ateti al • 
tmda k: limana girerek üç ia~e ge ~ 
mj.ôni bahrmıımr. 

fazy'kl arlh çekmektMir. BUyük Fikretin haf hat. bir haldedir. 
tma çekilmesi ve Mellhin eksikll~i de İstanbulsporun da bu tabn maç _ 

<Bastarafı ı inci !lnvf:ıdal hücum hattını oldukça sarsmıştır. lardaki alaca~ derece ne vaziyetlni 

l raıı olmuştu. Minimini fare Ba§tan üç harflm örde~e benzer bir 

hayvandır. ~an dört hartim cıil -
çe. olur. Sandan üç harfım cıtah -
min:. dir. Beş harfimin içinde yemek 
pişirlrler. Ben neyim biliniz. 

Muhasara edilmi~ olan halyan gar - Galatasaraya gelince: iyi anıaşan mil tel~fiye çalışmat mecburiyetinde 
0 

_ 
nizonu Ingiliz "e imparatorluk dafaasına. tlas oyuncusu bir sa~ lıaf- hışu, bu iki takım al841ndati maçı 
kuvve~lerinin hiicunılarJnn şiddetli la, gittikçe düzelen orta hnfına ra~- znkli bir tekle sokacaktu. 
mulcavemet göstermekte devam et· men sol har mevkiine bunlara denk Ö ... __.._ 

mer~u meltedir. bir oyuncu bul:ımamaktndır. Boduri-
Ingiliz t~bliği nin vetatından sonra Eş!ak'ın da hü- Mektebler voleybol maçlan 

Kahire 20 (A.A.) - Ortnşark cum hattına almması znruretı hlis:ıl Mektebler arasındaki voleybol ma~ 

Do~ bilenlerden btr kişiye bir fir-
ley albümü, bi.r kişiye maroken kap. 

lı ve revkallde klı~ıdlı bir muhtıra t ü dA "'Al .. hat1in aa 
İngiliz kuvvetleri umumi karargahı -olacak ır. G n uz, -= u ' wı - lan dün Emlnönil ve Beyo~u Halte-

defteri, diter otuz b~ tl~iye de ayrı tarafından neşredilen resmi tebliğ: rafim gibi fet'den yük.<;('k oyuncularm vi salonlannda yapüm~tır. 
Muında· B~rdiya civannda va _ bulundu~ hticum hattının 'mtiternadl Neticeler: 

lt.... rec:etiz. Btlıneceye cevab verme müd- zjyette de~şiklik yoktur. çalım illetine tutulması ta kı mm ra nd- İstitJAllisesl 7 - 15 - 15 - .6 - 15.-7 

ayrı güzel ve lı:ıyıneUi hediyeler ve -

~ 41rt.ına atJda~rmaktan ııeç - deti on bet gündür. Bilnıece cevabını Sudanda: Gallabnt ve Kasszıln ci- manını bı'r hayli azaltmaktadır. Bo- üç setten aonra Pertevniyali yenınif-
' di. Fare ~kkilr etti: bize gönder~iniz zartm Otertne •bil- vannda k~f hareketlerine devam durininn:okl~n~n ~~ . httt~ y{l. tir. 

,,,.,.'tet, dedi. Günün birinde de mece:. kelimesini ve bUmecenin ga _ edilmektedir. rfnnp•; e pe QO ıı rı ? aca mu- Şi§li Terakki lise& de 15.-1 - 15.-7 
~""' Ya .ı.- ih ı h K d · ş· 1 h d d t ka- hakkııktır. Kanaatlmize göre bu mii- ile T'caret taknnını ma~lüb etmı• '1:11 r\üülnna ı t.'yacın o ursa e- zetede çıldıtı tarih; :razınız. enya a. ~~~ u u .. mm a sabaka, denk kuvvetlerin çarpı~a.. . ı "~ -
lı..ı ~. aana elimden Belen yar - --------------- smda Boran koyune hucum t'den klfnd biil' Oyunda en b" tir. • 
"'ll b' d" "f · h"d' .sı §e e geçe ır. u- ~ B ·~ vi lan "a""- ır uıtman mu rezesme a ıse ma- ~ 

1 
hft~~ k lı:' h ...... .:rvti•a a;_..e ına.ç : ...... " ~,uı. ..,... ............................................. , ... yfta. ro mu a.aa.a sa anın ea 

..,.l t l halline yetişen şarki Afrika kıtaatı- ' kt Çı, ı h d- Boğa?.içi, San'atı 15 - 8 - 15 -<i; 
\ ' ı.renin bu vMtne, amra anı. S Geçen bilmecemizde na mensub bir grup mukabı•Jf! e - muru oyn]Jaca ır. amın ıı sa o. a İstanbul Jio;esi de Işık lisesini 15.-7-
lıı..~ii. Minimini farenin koskoca : derek iki düşmanı f;]dürmiit, 7rl de- cllsse, ~.kontrolu ve bilhassa nefe.tt 15 _ 14 mallftb etmi§l~rdir. 
""le .n · 1 • k . . k h b 1 • •W • kabiliyetının Yüksek olması . büyük A k ... k b bok e )'ardımı dolrunabilirdi ıti i azananlar ve ıle b!rç~ . ar ma zemesı ıgtı - rol oynar. MaÇın netleesinde çamur}& 1 erı me te ler 1 * i nam e?ılmıştir. mücadelede muvaffak olan, oyunun birincilikleri ~ru i Geçen biJJDee"MDm1e lı:asaaan - Zayıatımız yoktur. .....nuna kadar ayn'ı enerjiyi muhafaza Askerl melı:tebler bob ölrinefilk m\1 -.ı.. er hattalar geçmi§tf. EJf"k ge - :. 1a.ruı lllimieri Pazarlesi ıu-ni ,.._ Bomb rd 1 "" 

1ıı.. "'~' t6n eşek Y • rman ar eden taratın knzanıı.catını söyliycbi- sabakalan bugiln Beyo~lu Halkevi sa-~'-. çayırcıa oUuyordu. Bir i bealt ayımıııda ilin edileeektir. Kahire 20 (AA.) -- Ortaşar k: llriz. Bilha.ssa. böyle bir sahada ~alım lonunda .saat 16 da yapılacakb:o. 
' on, cördü. aantı oqayaeat - i Kuaı.a.ıııardaı istaabaJcJa bu- taki Ingiliz hava kuvvetleri umumı 
~~ )"ay&f y&Taf yaklaştı. Ve tam ! bın&nlaı-, ~erlbl Pau.rtesı karargihm teblijli: 
~""' .,arır T&rmaz elinde ona gös... E ve Ptqcmbe Paleri öttecJen aon. 18/19 Kiinunue\'Vel gecesi. Bar- H pishaneden kaçan katil 

Tevfik Adanada bir polis 
memurunu yaralad1 

ı.:~cıerı aakJ .... ı.. iurn&Jl boynuna : ra idarehaıaemizdeu aJabairier. diya ve Deme, Ingiliz bombardı -
. :'ll a~ _ . i '1'afra4a bal•••nbnıı bediyele. dd 1 IL.~ Ve ailrtıye .stlrilye cöttlrdu. Bir !. lt poe••-'• ~. ciaclerilir. man tayyereleti tarafından ııi et e 
~ ~ _,_ bombardıman t-dilmi~tir. Dernede 
... ~ PadL Blelı: bafına gelen fe - '-. , 1 bu-yu"k haqır vukua get:rilmi,tir. As-lnl~-·- ı a ••• •••• ._. ••••• __ , .... =-•-' 

~tı. On\1 Ç3 an pazar keri binalarda vangınlar çıkanlmı1 
~;---:-:----;::-:-;-=---;-=-:~=:-:::-:::-;~~:--::==::;--1 ve kıııla la ra. po li s ka rak o llanna, o
'--- Kedinin kurnazlığa tomobil garaj)ııınna ve parkiarına 

(Baştaralı 1 inci sayfada) 

~ ~ 'ıirıasm bir tedi idi. ratat 
~~ idi. Onu sevmi;yen tek 
~' ~ bir köpek olan Ka
~ , <Su. ltaıaburun ıene bir gb 
~ a~ rönnn, :ı.ı;ırmak iÇiıl pe

Gtttı. 

BilA.l koştu :tottu. Karaburun da 
~ordu. Billl, bir kuyu sardü. 

Kuyunun aPında çıtnta ba~lı bir 

kova, onun yanında da bot bir ko
-ya vardL 

tam isabetler hvdolunarak ~ctrld· 
li infilaklar te!hit olunmu~tıır. .Son 
tavvarelerimiz hedef iizerinden u -
zakla~ırken, hemen hütün kamp a
levler içinde bulunuvord11. 

Bareliyanın ~imali garbisinde düt
man ltıfalan ve otomobil naitliye 
kollan tah~idatı iizerine de ayni de
recede Pddetli hücumlar yapılmış -
tır. 

Cenubi Amavudlukta A,·]onya 
ve Kı-Wnero limaniarına hücumlar 
yapılmıştır. Avionyada kı~lalar, 
petrol depo]an, naldive va,talan ve 
binalar, taarruz heddlrrini te,kil et 
mi~tir. 

ftalyan t~bliii 
İtalyada bir mahal 20 (A.A.) -

İtalyan ordulan umumi kararg~hı -
nın tebli~: 

BingaZi hududu mıntakuında top.. 

mıştır. Hatıriarda olduğu üzere ka
til Tevfik veznedann katili ile de 
Istanbul hapishanesinden kaçan biT 
teriulir. Hadise tudur: 

T•vfik, gece tehrin bir hannda 
eabnha kadar içtikten sonra hesab 
yüzünden kavga çıkarmı,, müda -
hale eden polis memuru Vehab U-
1uatanın ihtarlanna kal'fl tabanca -
8lnı çekerek vazifeŞnu memuru kur 
run1a yaraladıktan aonra kaçmrthr. 
Polia ve bekçi tarafından eacldcde 
fiddetle takib edilen katil Tevfik 
gene tabancasını kuJlannrak müte
madiy~n atef etmit ve halkı heye -
cana düşürmüştür. Niha)·et iki ye -
rinden yıll"alanan Tevfik yakalan -
mı,tlll\. Üzerinde ateş ettiğinden 

maada .fS tabanca kurtunu bulun-
mutıtur. 

Yaralt polis ve lı:atil hastaneye 
lcaldmlmı~lardır. 

çu kuvvetlerimiz, Bardlya. ci~arıtv.!a d toplu bir halde bulunan d~ 
dü~an topcusuna Ye makınelı v~o- e 
itine muvatrnklyetle mukabele etm~ kuvvetleri şiddetle bombardıman e 
terdir. dDmiştir. Bu hareketlerden biri e.m:ı. 

Tayyarelerimlz, bombardıman et - sında bombardıman filomuz, 4 Gl<M
mekle ve makinell tüfek ateşi açmak- ter tayyaresinin hücumuna u~nm1;. 
la m~ul bulunduklan enıada dll.ş .. tır. Bunlardan üçü alevler içinde dü
man tayyare gnıplannm t.narz:ızuna ~lm~tür. cıPichiatellb ıtipindcki 
u~tramı.,lardır. Cereyan eden şıddet- t rel . ~ bir vapura hücum e
li mu harebe esnasında iki hurricane ayy: b e~ ~ d 
diişürülmüstnr. Avcı tayyareleriıniz dere :ı. ımı ar ır. 
den biri dönmemlşttr. Brenciizi 'bombardıman edı1di 

18/19 gecesl İskenderiye bombar - ~an tayyarele.ri, birbirini ta -
dıman edDm.,tlr. kib eden dört dalca balinde Brenciizi 

Yunan cepheamde 11 inci ordu DWL 1berine ixmıbal&r atrDııtll,rda. 

l:anın. vi~h;"'6irlilc. v~dıi'd ~="ransa- lf!ritr. a:;;;rc~kzı· koy ı 

Bir kar1 koca havagazi 
şirkelinden 30.000 lira 

tazminat istiyorlar 
(Bql.arafı ı 'nd ayfadal 

da ba.tılarak, daneılan aTUkat İ.mın. 
n Kemal Elbir, l)irteti de avukat Yu
atıf Kenan temıril et.mitlerdir. 

Şahidier din1en11J:nit ve bunlar kaza 
nın .sureti eereyanı hak le nda izaha t 
ve:rmlflerdir. Duru.tma, diler §ahidle
rin eelbi için, taıık edilmiştir. 

Nam ık KemaHn 1 00 Uncu 
doğum yildönOmU 

(Bqtarah 1 inci sayfada) 

kıb, toplu biT halde fnlı:.ilab ruüzesine 
gidiJerek, §8İrin eserlerini ihtiva e -
den serKi gez.ilecektir. 

Saat 11 de Güzel San'atlar Aka
demisinde de bir toplantı yapıla -
cak, Neaô Fazıl Kısakür:k (Namık 
Kemal) mevzulu bir konferans ve
recektir. 

Maarif Veklletinin gönderdiği 
tamim üzerine bugün her derece -
delci okvllarda Namık Kemal ihti -
faJJeri yapılacak, edebiyat ve türk
çe öğretmenleri şairin hnyab ve e -
debi şahsiyeri hakkında talebeye 
izahat vereceklerdir. 

Ayrıca, gece de bütün Halkev
lerinde merasim yapılacıık ve va -
tanpt-rver şair hürmetle nnılacnktır. 
Mencmencioğ1u milli şa;l'in .Wlerini 

okuyacak 
Ankara 30 (Hum.ıııi) - Halkevi 

tarafından tertib edilen Namık Ke
mal gecesinde Maarif Vekaleıi miis
tepn fhsan Songul bir müsah11be 
vapacalı:. ve merhumun halidlerin
den H•ıriı'ivcııı 

E~iTlerin barb sahasından tahJi -
veı~i d~vam etm~1ctedir. 

Deniz taVTftr~lt:rimiz, bo tn 'harch
man kuvvetl,..rimiz ,.e fıava filo1an
mı71a muvaffakiy~tli ie birliği yap
mahadrrlar. 

n....l .. ,.,.,ıı7U ~ ...... 1.1;..,.""' deniz lia· 
re\lh CJevam MnıelttediT. 
Royteria denizcillk muharririne aöre 

Londra 20 (A.A) - Royterin 
denizcilik muhabiri yazıyOT: 

Ingiliz harb gemilerinin Adriya
tı1ı: denizine girebi1mi4 olmalan hal
yaya yeni bir büyük darbenin in -
dirilmiş bulunması demektir. Harb, 
bu suretle, İtalvanın e~iğine kadar 
~ötürü1mü, ve lta1V8nın Amavud
lulcla bütün münaı-ı;.h yt)Harının 
t~tarnıza uğrattiahileceği halen a ~ 
bit olmu~r. 

Bir İıııiliz denizaltısınnı 
mtıYaffakiyeti 

Londra 20 (A.A.) - Amirtı.llık d&
ire.cılnin tebl~i: 

İngiliz Friant denizaltı gemisi ce • 
nubi İtalya sahilleri a~tklarındn İtal
yan denız münalı:alAtına karşı mu • 
ntrakiyetle faaliyette bulunmatta • 
dır . 

13/14 Kinunuenel gecesi, Frian 
denizaltısı. Spartivento bur.,•ı ac;ılc -
larmda a~ır yükltı iate gemUerindeo 
mOrekkeb bir kafileye hOcuın etmlt
t.lr. D~anın bir ia.şe gemisi muhak
kak difer birisi de muhtemel surette 
batırılmıştır. 

15/16 KAnunuevvel geee.sı, Frlant 
deni?.alt-.sı, Knlabra sahntel'i nçıtla.. 
nndn, a~ır yüklü olarak cenuba dol
ru seyretrnekte bulunan biiyük bir 
İtalyan petrol sarnıç gemtsini tor • 
pillem~ ,-e batırmlftır. 

MUstakil Fransız ajansmm 
haberleri 

<Ba..~fı J Ind SP.vfııo4:t\ 

man kıtaatından bir kısmının i~aal 
altında bulunmıyar. ltıamından geçi
riferek halyaya nakli hususunun 
resmen umumi sulh muahedeııine ko 
nulması hakkında Mareşal Pdainle 
bir anlaşmaya varılamadığındtUl 
Hitler Alman kıtaatını Fransızla1111 
müsaadesi olmadan hu toprakltır -
dan geçirmeğe karar vermiştir. 

Kıtaatın nakline aid hazırlıklar 
ikmal edilmistir. Kıtaatın Bordeaux 
ınıntakasından aynlmağa nmade 
bulunduklan söylenmektedir. Sotı 
zamanlarda takvive ediJI"n bu kı • 
ta ot halen Poitou ·dan :tibaren fa -
panyol hudueluna kadıu sahil bo • 
yundaki mıntokada bulunmaktadır. 

Daily Mail gazct~sinin halvan ha 
c{udunda bulunan l,ir muhabiri bir 
yolcunun ftolyadaki Y"'bancı m• 
fellerden topladığı ma 1nmatı na k -
}etmektedir. Bu mal6mata nazaran 



8 Sayfa 

Kaymaklı Lokum 130 Kestane 
şekeri 120 tahin helvası 50 Saray 
Bakiavası 110 Şam Bakiavası 90 

Li iDDiN HACI B E iR 
ticarethanelerı 

Merkezi: Bıclıçekapı Haıııjdjye caddesi. 

Şubelert : &!jyoflu, Kuaköy, Kadıköy, Kahire M~aır 

Kızılay Cemiyetinden : 

E UliN GEL 
Cenıiyetimlz taralından celbedUerek riimrükten çı.kanlaD 

Ensulin mustahzar1 piyasaya 
Ballwııızm eczanelerden r~r.te ile tedaıild B1n ol • ur. 

[]
evlet demiryollara va limanJarı 
retmesi umum Idar esi ilAnları 

• 
1 

Mulwnmen bedeli (500) lira olan 10000 aded No. ı 1/2 Tl 10000 aded 
No. 1 1/2 Cam kfıt .dı 2/ 1/ 9U Per~b gfinil .w.at. (10,30) oıı buçukta 

ydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafındau açık eksat. 
U&Ulile satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek is!iyenlerin 37 li!a 60 kuru.şlut muvakkaı teminat ve 
kanunun Uıyln et~ı vesaik.le birlikte etsiltme günü saatine kadar komis. 
pona vermeleri lfızımdır. 
Bu aid §artnıunelcr komisyondan parasız olarak datıtıımatıadır.nısıo> 

F SF s 
En 

Kan, Kuvvet ve işti ha Şurubudur. 
~----liiiBma Her Eczanede bulunur. ••••••• P' 
Arşiv dosya dolaplar1 .ve 

p dy m yapt1rllacaktlr 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - Bankamız merkez binası . umumi arşiv daire3i• için yapbrılacak Iki 
tt'p dosya dolabları vahidi fiat a.sne ve tapalı zarf uuıne eluilt.. 
meyc konulm\14tur. 
libu dolablarla podyumun kr.§if bedeli 6.000 liradan ibarettir. 

2 - Et.satme cvrnkı c2• lira mukabilinde Ankarada Sümerbank muame. 
at şube.cıinden, İ.stanbulda Sümerbank Müdürlü~ilnden almabılir. 

8 - ~iltme 26.12.1940 tarihine mti.sn.dif Perşembe günü saat 16 aa An. 
karada Sümerbank umumt müdürlütnnde yapılacaktır. 

f - )4uvakkat teminat. miktarı 450.- liradır. 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına ft'mdiye kadar yapmış oldukları bu 
k.abU işlere ve bunların bedellerine aid vesikalar koyacaklardır. 

8 - Tetllf mektublannı hav1 zarflar kapalı olarat ihale ıünO. saat 15 t 
kıldar makbuz mukabUlnde Antarada Sümerbank mubaberat mil • 
dürlü~Une teslım edUmiş olacattı.r. 

7 - Posta ne gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat ev. 
veline kadar gelmit ve zarfın kanuni flkfidt kapatılmlf olması ll .. 
sım dır. 

Postada vC.kı ol bilecek gecikmeler nanrı itibare ahnmıyacaktır. 
S - Banka ihaleyi icrada serbeattir. c8803 • 11998a~ 

EN GÜZEL YILBAŞI HEDIYESI 

lGtı Modeli Pırlantalı, ı::ımulı. Cep, Kol, Kadın Te ertek 

Saatleri dir. 
Sa~lam, dakik ve dünyanın en iyi 
saatJeri olduğu gibl fiatıarı daha 
ucumur. 
Sa~ deposu : z. Saatman, istanbul 
Sultanhamam Camcıba..fı han ı inci 
kat.. 

S A ATLI 

AARiF DUVAR TAKViMLERi 
Ç 1 K T 1 

FAKAT ti Aldanmamak için MAARIF TAKVIMI 
ismine dikkat etmelidir. 

DIKKAT ll MAARIF. TAKVIMI MAARIF TAKVIMI 
Merkezi: İstanbul Maarif kitapllanesi. 

TüRKİYE 
K1z1 ay Cemiyeti 

UMUMI MERKEZINDEN: 
Afyonkarahisar madensuyu aı~el'.inı'n ağızları için kapsm sipar[f ve. 

rilece~inden all\kadarlann nUmunesini görmek ve izahat almak tlzere 
İstanbulda :Mimarvedad caddesinde {Kızılay) hanında Kmlay deposu 
dlrektörlOtftne mllracaat etmeleri ve teklif mektublarını 21/12/ 940 Cu. 
ma günü saat on b're kadar bu dlteltUSrlflle tevdi etmiş bulunmalan 

SON P OS TA 

YENi ZAM ANA, Y ENi SAAT 
NEKER Saatlart, ZAMANIMIZIN saatlar1d1r. 

FEVKALADE DAKIK • GAYET ZARIF • 
EL V ERIŞLI F1A TLAR 

Türkiyenin bütün tanıntDJf saatçılarında bulunur. 
NU.ER saatıarmm Türkiye umuml acentellti: 

İstanbul, Sultanhamam Katırcıollu han, S neil kat No. 5 • '1 , 'n 

Istanbul 
41 No. lu lıAıı 

Fiyat Murakabe Komisyo-
nundan: 

3780 numaralı mUll korunma kanununa Te 13628 numaralı 31/5/940 
taıthll 1ı:a:rarmı.Inel göre teşekkill 'eden komtsyonumuz ~a~ıda cinsleri 
yazılı makıı.ralann azami perakende satıt f.yatlarını eu ınıretle tesbit et.. 
mlftir. Mezldl.r fiyatlardan fazla satış yapanla.r hakkında miU1 korunma 
kanununa aöre tak&'ba.t yapılacaktır. 
Makaranın Evsnfı 

ciDs1 

• • , 
Zi.ndrü 

• 
, 

Keçnt 

Ekliwn 

Abacı 
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Cç katlı 155 metrelik 
beyaz ve siyah , 
Renkli 

ll 

, 
ll 

• , 
, 
•• 

Altı cuı ıss met.rell.t 
beyaz ve sıyah 

• • , 
Re.nldi • • • 
Uç katlı aıs metrelik 
renldl . , 
7az siyah 

J be. 

tJç katlı 915 metrelik be. 
:raz siyah 
Dört lrat.lı 915 metrel~ 
beyaz, aiyah 
tJç katlı 183 metre be. 
yaz, siyah ve renkli 
C'ç ~tb 183 metrellt 
beyaz ve sıyah 
:tl'ç ilcatlı 183 metreilk 
renkli 

Dokuz katlı 183 metrelik 
beyaz ve siyah 

• ll , , 

• ll • • 

Mukana üzerine sarıl. 
m~ tti katlı 10972 met.. 
relit beyaz, siyah 

Mersörize na- İlti katlı G2 metrelit 
laf çapa markil beyaz fe renkli 

lt 

• 
• 

• • • ebrlllü !renkte 
İki katlı 40 gramlık na. 
kıt beyaz 
b:i kaUt ıo gramlık na • 
~ beyal 

• 
• • • 
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İki katlı 10 gramlık renkli 50 
İki U.Uı 2~ ıramlıt: renkli 40 

ll 
, . , , , . . . , 

Z1neirU ya. Yirmi gramlık beyas 
hut Çapa mar. 
kalı yumak 

halinde 
• , • , • • 

• 
• , 

• , 
1 D ll • 1 

Katanperle 10 gramlık beya21 ve 
Çapa marka renkli yumak 
zıncırli ya.. 20 gramlık beyaz ~ 
hut Çapalı mak 
Kotonperle 10 grnmlık ebrulil yu. 

Çapa marka mat 
Rokoko çUe 8 metrelik çUe beyaz ve 
Çapa martıı. renkli , . . . 
Çapalı pamuk Beya~ çüe 
hO.ki çDe 

• Eibrulll 

Blp. tera. Memarlu.tundanı ı 
~tanbulda Neft Bendiltat şirketine 

borçlarından dolayı paraya ~evrüıne
slne karar veraen Bigada Mebmed 
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SIRKEC I 
SaiJanu.öiüt Demirkapı 

HALil SEZER 
Karyola fabrikaeandaki 
aergiyi ziyaret ediniz. 

Rlltt11 verescsine aid ıayri menkulle
M paraya çevrllecell hakkında. 7/ 

121940 tarihli Son Posta gazetesinin 
eon sallifesinde intı.,ar eden lltlnda -------------
birinCI arttırmanın 28!12194.0 tl\rihin. ~-· D E V 1 R 
de yapılaca~ ve muhammen kıyma • 
tinln % '15 ini bulmadı~ı takdirde sa
tış ı6 temdidle ikinci arttırma • 
nın 'l/1/ 941 tarihine rastlıyan Salı 
gUnO. 10 dan 12 ye kadar ynpılaea~ı 
uft.n edilmişti. Blı1ncı arttırma üe 2 
nci arttırıno. arasındaki mUddetin ıo 
gün oldulnl halde schven 15 olarak 
yazılm~ old~u ve aradaki milddetın 

Ali Faiz ~can ve İhsan Ahmed 
Gökçay Kollektif Şirketi ünvanı 
altında icrayi ticaret eden mü
essescnin 16/12/940 tnrlhinde Ali 
Faiz İ.şean'a tamamen devir e. 
dılm(f oldu~nu ve işbu tarihten 
itibaren İhsan Ahmed Gök • 
çay'm mfiesseso ile hiçbir aiAka. 

... , .. , ...... , .. &/lo. nıın olunur. 

, 

BirincikAnun ~ 

Güzel 
Olmak 

için 
Her teyden e~ 

aıhhatli ve partat 
tene lekesiS ve dili 
gün 'bir ellde malik ol• M mat IO.Zımdır. 

EV K~!~re 
Bizin de eildilliZ1 ~ 

zelle§ti.rir, ıuddeıetil' 
besliyeret canıan~ 

1
40 senelik bir tecrübe mahsulll olan KREM PERTf;v tertib re 
yapılış tarzındaki Incelik dolayısafl, tenin fazla ya~ıanma.sıııtı 
mAnt olur. Ya{tsız olarak hususl tüp ve vazolarda satılır. 

TÜRKİYE 
K1z1l y Cemiyeti 

UMUMI MERKEZINDEN : jtl 

Masketere mahsus bu~ulanmaz lc't'halnrm muhafazası t 
100 .000 ADET ZAB . ., 

sipariş verilecektir. AlAkadarlarm zarf nUmunesini görmek Uıctt ~el' 
bulda Mimarvedad caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deposıJ 0, 
törlü~iıne müracaat etmeleri ve teklif mektublarını 27/ 12/Q40 nı~# 
günü saat onn kadar bu direktörlll~e tevdi et.mi.1 bulunmala~ 

\, Ilin olunur 

1 1000 -
• 1000 

1 160 -
' 600 -
• 150 -u ıoo - ssoo.-

ea 10 - .aoo.-
aoo • - oooo.-

T ürkiye. İş. Baiıkasına para Y":
brmakla yalnız para biriktirmı~ 
olmaz, aynı ~amanda taliini•d 

de denemış olursunuz. ıı: 

ı 
k ınbaras 

Keşldeler: • Şubat, 2 Ma -ı Kumbaralı ve u elli li • 
ı ~u.stos s ikoocit~ _ hesabiarında en nz , 1~ yıs, ' rası bulunanlar tur ıı 

rln tarihlerinde yapılır. dahil cdllırler. 


