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Amavudlukt!~ Pogradeç Derisinde bir Yunan ileri mu habere m.üfrezesi 

_Bardiyaya yeni 
Ingiliz kuvvetleri 

sevkedildi 
ln~ilizler yedi top 
4a.ha iğtinam ettiler 

l~ıyan tebliği Fiyumenin 
bombardiman edildiğini 

If""""··· ........................ :.............. Arnavudlukta 

ı Askeri vaz1yet hava faaliyeti 
Ingilterenin askeri şiddetlendi 
vaziyetini düze!ten 

hadiseler 
Yazan : H. Emir Erkilet 
E vvelce de izah ettiğim gi-

bi Ingiltere, Ciridde de
niz ve hava üsleri tesis etmek 

Yunantı :ar 6 lta~yan 
tayyaresi dUşUrdUler 

bildiriyor ı 
~hıre 22 (A~ Orta4ark lngl. 
ı,~unıı karargrıhının tebl.igı: 
-~da Bardtya mmtakasındaki 

ayesinde, halyaniara yalnız do
ğu Akdenizi menetmek ıre do -
layıaile Oniki adalan tecrid et -
rnek. im1tanlarını elde etmekle 
kalmamı~hr, ayni zamanda, 
Ad:riyatikdc, Amavudluktn, 1-
ta)y d v lib ar.Jş bulunmı ı .. 
talyan deniz ve hava üslerile 
harb aannyiini ve her türlü hnrb 
kaynaklarını hava ve deniz vn -

İtalyanlar gündüz, 
Yunanlılar ise gece 

hücum ediyorlar 

Manastır 22 (A.A.) - Royter 
ajans nın Arnavuc1Iuk hududund ki 
muilalnri bilcıiriyor: 

tnkvtYe kıt'a1arı çel-

ALMANLAR 
AMERiKA YI 
TEHDiD Mi 

EDiYORLAR? 
Alman 

vapurları 
mesela oldu 

DliiH şeı Pa~i orunu 
erMamna ziuaıet uerdile 

Ankara, 22 (Hususi) - Milli Şefimiz Cümhurreiai 
lamet İnönü bu aktamdan itibaren Çankaya kö§künde 
muayyen aktam ziyafetleri verrneğe batlamıtlardır. 
Milli Şef bu aktam Büyük Millet M'ecliai Parti Grupun .. 

( daki erkanı davet etmittir. Yarın aktamki ziyafete 
l Meclia encümen reialeri davetlidirler • 
............., 

Amerika hariciye nazırı Al- ------------------------• • man ak•ülameline cevab ver
miyeceğini sert bir li•anla 

bildirdi 

r .Amerikada 1 
L:__ akisler ___j 
"Nazi tehdidi - Arnerikaya 
karş1 harb Berlin bize 

hakaret ediyor , 
Nevyork 22 (AA.) - Transradio a

Jaruımm Berlinden verdi~i bir habere 
göre, Alman haricfye nezareti na.mı. 
na beyanntta bulunma~a mezun tah 
siyet dün gazeteellere beyanatta bu
lunarak demtştir ki: 

.Almanya ile Amerika araarndaki 
müstakbel münnsebetıerin §ekli, A • 
merika. sularında bulunan Alman va.. 
purlaı:nn~n mft.sadere.si ve İngUtere 
ye devri meselesi kartuında Amerika 
hllld\metlnin nlacatı vaziyete ba~h • 
dır. ... 
İngUiz deniz tıcaret nazırı Cross'un 

son günlerde yaptıtı beyanatı bahiiJ 
(Devanu 3 üncii sayfa4a) 

iHTii<ARA KARŞI 
•• 

MUCADELE 

Ingilizler lzmir 
piyasasindan 40 
bin ton mal ald1lar 
Egede tütün rekoltesi 32 bin tonu buldu, 

piyasa yakında açılıyor 

günlerde işgal ettiiiiniz dÜfman aıtalarile vurmak ve bombnla -
karakollarmda 7 top tttınam mak için en müsaid bir vaziyct 

elde etrni~tir. Çünkü Malta 

Yunanlılar cepheye yeni model
de ve seri ate~li toplar getirmişler
dir. Bu toplar bilhassa Pogmdetz'in 
timalindeki mıntakado. çok iş gör -
mü,lerdir. ltatyan tayyarderi bu Perakende salışiarda 
toplann mevzilerini bulup bomba - t 

~ephelerde vaziyette de{;işlk- timdiki şartlarda kuvvetli ve 
)oktur. U.fi bir deniz ve bir hctva üssü 

da fatura Verı"]ecek ımir üzüm piyaaaamııı geçen teneki a,..1 .. mdan bir inbba 
lamak iç;n pek. çok uğra~mı;larsa da ,.."" 
oimdiye kadar bütün gayretleri bo§a İzmir, (Huııusi) - Ingiliz tica- tonluk üzüm partisinin de cevaba 

ııeldiğinden bugünlerde t~limine 
baglanacakhr. 

• olmak için hem çok ufaktır, 
~ Çembet' kuvvetleoıyor hem de ltalyn yanm adası 1 - gitmiotir. Fiat Müralaibe Komisyonu bugün ret korporasyonu, hükilınetimizle 

Dün a~keri ~uliyet fimal mrnta- ~leden .ımıra bir toplantı yapacak ve y~ptığı anlaoınal.ar ~u~ibince ~lz.r:Nr 
ltaaında ~tddetli topçu aletine lnhi- bir kısım gıda maddelerine azaıni sa. pıyaaasından .yırmı bın ton ı.ızum, 
.ar etmiştir. (Den.mı '1 nci sayfacla) tlf fiatı konması hakkında Tıearet on bin ton incır ve on bın ton ~ey

•hire 22 (A.A.) -Ingiliz top· (Denmı 5 Ind nyf~da) 
Bardiyayı dövmeie devam e - \. 1 

dalga halinde n&eb%ulen ce- ··-.. ······································-' 
viye kıtaatı Jimanda tuuğa 
ltftlyanları çeviren İn)(iliz 

kuvvetlendirmittir. fngi -
~Den.mı 7 aci aayfad&) 

ingilterade 
41manyanın seri 

bir taarruza 
esi bekleniyor 
22 (A.A.) - İngiliz matbu-

\~aıar çıkan Londra gazeteleri
U~:Ufbaşlı mevzulan yaklaşmakta 
lioe1 ve yılb:ı.şı yortuınrının BrL 

lllıllelinin azınini gevşetmejte 
Olxnı:unası Icab edece~i ve bilt& -
bu önümüzdeki günler Earfmda, 
'-- (Devamı '1 nci sayfada) 

Sovyet Rusya 
Romanyayı 
Protesto etti 

Haşerat yuValarında 
Katil, hırsız, esrarkeş 

serseriler arasında ii.ç gün 
Röportajı yapan: Nu.,.et Sala Coıkun 

~lırad 22 (A.A.) - Royter: 
~ S lı rada ııelen bir habere naza - . 
' 0 "Yetler Birliğinin Bükret el - - 1 - dıkları sularda .. · Tophanenın., suyu 
, ll. Lavrentleff Romanya harici- Saatlerio akreblerlle yelkovanları - çekilıni4 nehlr yata~ını andıran ça _ 

~~reti nezdinde bir teıebbüatenın -~~ge~c~e~ya~rıs~ını~~a~ra~larına~~~sı~ltı§t~ır~-~~~~~(~D~eT&m~~~~~~n~cn~sa~y!f!ad!a!)-ı.~•ruk Romanyada tevkif edi -
~ınaelerln. komünist hareketi ile 
~Q ~Unasebetleri olmadılı halde 
~~~ıat olarak a:öııterilmelerinl 

to etmiştiT. 
(Devamı 'J nci sayfada.) 

Yeni Tarihi Romanımız 

·Yani Kaloyaninin ıa~a 

devrin dekoru içinde geçen 
reet4':1DL• bir aşk macerasının hikayesi 

Reşad f!krem 

Vet.ıUetinin gönderdili cm'irler etı'a • tinyağı aatıın almıştır. Malların ikio
fmda görüfecektir. Ellerlnd~ 200 ~ ci kısmının lzmirde Jnııiliz ticaret 
loc1an fazla ya~, plrinç ve Ca.sulye bu- ltorporasyonu depolarına teslimine 
lunanlar yann aqama kadar Mın - baolanmıotır. 
tak& Ticaret MüdUrlüRüne birer be - Yapılan 1ah~lar icabı, zeytinyağı 
yanname vereceklerdir. Bu gıda mad. piyasıuı, birdenbire on kuruş yük-
delerine aıaınl ısatıt fiatı tesbit olu- aelmiotir. On gün müsaadeli 
nacaktır. (Den.mı ' üncü sayfada) olarak .atılmış olan be§ bin 

Bu aatıtlarda üzüm r~ltoltemida 
en pyanı ehemmiyet kı:smı ııatılmıt 
demelttir. Buna mukabil halen lzmk 
piyasasında dan:ı on bin ton indt 
mevcuddur. Bu incirlerin de İngilil[• 
lere satılması bekleniyor. 

Tütün piyaaaaı 
Diğer taraftan geçen sene Arn.

rikalı firmalc1r tarafından 1atın ala
(Devamı 4 üncü sayfada.) 

~enerbahçe Galatasarayi 
dünkü maçta 2-0 yendi 

Oyun çokgüzel olarak cereyan etti, Fenerliler 
hesab/ı oynadılar ve galibigeti hak ettiler 

Dünkü maçta Fener kalesinde uğraf&D Calatasaraylılar 
latanbullig maçlannın lklnd dev- earay - Fenerbahçe oyunu idi. Son ynpıın Topknp tam beş gol yernit 

resi oyunlan dün ik.i ııaha.da birden aenelerin iyi maçlarından biri oldu. v.e maçı 9-3 kaybetmiştir. 
yapıldı. Dünkü oyunlarda Süleyma- Şeref Sahaa1r Betiktat 4 - Albntui 1 
niycnin. Beyoğlusporu, latanbulspo- Vefa !f • Topkap 3 Lig lideri için bu maç sıkıntılı oı-
tli'Dt Beykozu mailUb etmeleri kay- Dünkü maç ta ilk devreyi 4-2 ka- marnalıda bert\ber, ikinci de" resi ll -

• ._ ~ 'b ırfrı k v_.~"'"""""'V",_,.,..,.~~.A•~·~.~l-P~ıii!]~JY..J~lg!~w~t,~ı.~!i~l!! 
ıı::.b lrcoır e.s ;ı rı "':ı.'l 



2 Sayfa 

Hergün 

Pahalılıga karşı 

Mücadele 

S ON POST A 

Yıkzlmıyan tek kuvvet 

1 ST ER '1 NA N, 1 ST ER INANMAt 

Elimize iki bonn nka mı ceQtJ: 
t3irinc1si İsviçreden gclı'yor. 20 franklık bir altının orada, serbest pı)'aSa

da 29 frıı.nk ettl~int anlatıyor. 

İkincisi İstanbuldan alınmıştır, 20 ,franklık bir altının 1780 kuruş etti.. 
~ini gösteriyor. 

Bu 1t.i rakam önünde küçük bir hesab yııpalıın, dedik: 
İsviçre fran~m kıymeti kıliringten alınsa 27 kuruştur, 29 u 674 kuruş 

eder. Takas ile deltil de, kııra borsadan, y{lzde 50 ile de~il de yibde yüz 
tazıa.slle tedan"k edilse itıtaca~ 1348 kurtıftm'. 

Halbuki, Işte ber türlü hesabın ve mantı~m üstünde olarak İstanbulcia 
bu miktardan 5 lira fazlaslle, tamam 1780 kuruş ediyor. 

Vazfyet, ni.sbetle Türk altını için de tamamen böyledir. 
Türkiye Allaha ştikftr harbde de~il. harb tehlllı:esine yakın dıı de~il. kl

ğıl.i paro.sı mahdud, umumt masrafı mahdud, borcu yok denilecek kadar 

az, bunun herhangi bir de_vletin borcile mukayasesi bile imkftnsız. 
o halde istanb\J} spekülatörlerinin nitını bu sularda tutarken akıllılık 

yaptıklarımı, hele mantılô bır sebeb gösterebileceklerine biz inanmıyoruz, 
ey okuyucu .sen: 

Sözün kısası 

Hat 
E. Ekrrm Tıtla 

ima, All art1yor. ~ 
Ottawa 22 (A.A.)- Atlas de~~ 

rı memleketlerde İngiltere . 11f Il ~ 
çalışan tersanelerden ikincisi 0 "d~ 
nada halen senede bir mu~r illf ~ 
yani tahminen 225 milyon Ing~~ 
rası kıymetinde esliha ve rnüll• ~ 1" 
imal etmektedir. Fakat bu ilJlaıı , 
den güne artmaktadır. ıııi\~c, 

Mühimmat imall\t umutn ıt" 
muavini Drysdale. imall\tlli ~c:'; 
sonbaharda azami haddini bU rıfılr. 
~ını, fakat obfuı imalAtının il~~' 
azaml haddine varaca~ı ~ ., 
tlr.. lll'~ 

Bu arada tiearet gemilerilll ıotl'; 
denizaltı hücumlarma kat~ 
yac&k ~plann lma15ne e .; 
verilmektedir. _./ ····--::r··A: .. "K ... v .. i··· N1 

R...ı .... 
1866 -İ iıoeidDUD 

10 



Qo •"- ro:rr,.. 

elgraf, Tele Ve Telsi 

..,akin ey 
~erilirken 

non aıat Vekili incedayıll~ltGe.ı Namık Ksmalin doğduğu evin 
d no Kırklareline gitti • ~~;:e~~~~a,:ı~~ önünde merasim yapıldı 

~unanlılar 
Ilimarayı 
aldılar 

Birçok esir ve 
harb malzemesi 

ele geçti 

Babaeski 22 (Husus!) - MünakaUıt Vekili Cevdet Kerim İncednyı yn. 
nında Kırklareli Valisi ve Emniyet Amiri old~u halde bugün saat 11 de 
kasabamıza. gelmiştir. VekU kaymakamlık dairesinde yarım saat kadar 
meşgul olduktan sonra Kırklareline hnreket etmiştir. 

Vanedi k civarı 
ve Almanyada 
muhtelif yerler 

bombalandi 

Yazan: Selim Ra gıp Erne~ Te kirda~ 22 CA A.J - Dün Te kirdag-

B arbln Balkan yarını adasını halkı büyük hemşerileri vatanperver 
istaı\ etmemesini ıStemekten ş:ıır Namık Kemalin do~umunun yü -

başka bugünkü şartlar içinde bır ı;a- zıincu yıldön um u münasebetile yur
yemiz olnıadı~ını Bulgar dosUarımı - dun her yanında olduğu gıbı büyük 
zın anlnmış olduklarından artık bir tören yapmışlardır. Namık Re
şüphe etmemektc kendimizi haklı gö- malin doğdut;'u evin önündeki tlbide 
rebiliriz. Netekim Belgradla Peşte ara- etrafında yapıinn ve vilayet erkl'lnile 
sında muşnhede edilen yakınlaşma _ bütün hemşertleri~ıın iştirak eyledık
dan da bu bakınıdan memnuniyet lerı bu merasime Istikllil marşıle baŞ
duydu~umuzu söylemek yerinde ohır. lanmış ve eşsiz vatanseverın hayatı 
Bizim gıbi esaslı bir inkıl1\b yaratan ve eserlerı hakkında bir hıtabe irad 
ve Kemalı..st bir Ideal meydana getiren edilm:iştlr. Bu hitabeyi oürük şairin 
hürriyetse\'er, lstiklale tapan bir mil- mektebliler tarafından okunan milli 
letin niyet ve tasavvurlarından bazı şiirleri takib etmiştir. 

"O Londra 22 (A.A.) _ !nglllz mat _ Londra 22 (A.A.) - Hava nezare- komşularunızın .şüpheye düşmestni A k H lk . d 
' den fazla halyan buatı: Unin tebli~i: kavramakta kendimizi mnzur görü _ n ara n evın ~ 
t Pazar günlerı çıkan Observer gaze- Cumartesi-Pazar gecesi Almanyada rüz. Çünkü başkasının hakkına hür- ,Ankara l2 - Büyük Türk va -

Hitler, Fransaya 
bir Latin- Katolik 
b!oku kurulmasini 

teklif etmiş 

ayyaresi dÜşÜrÜldÜ tesinin styast muh;ırriri Fransadaki pek çok hedefler ye İtalyada venedlk met ederken kendi hakkını~ da hür- tanperver ve şniri Namık Kemalin 
__ Alman manevraları ı şu suretle tef- ciıranndaki Porto ve Marghere pet - met edilmesıne en tabli surette intizn- yüzüncü yıldönümli m\inasebetiyle 

A • t -..~d· rol tasfiyehaneleri ve keza iŞ"'0al al - n gene hakiann en mukaddesi sa _ 'bu akşam Ankara Halkevinde bir 

~tina 23 ( "' A ) D" ._ sır e me ... ""' ır: ' r~. • -- un a~gam B h rta ta•·a· d F tında bulunan topraklardaki liman - yanlardanız. Demek oluyor ki kendi ihtifal yapılmıştır. Merasim, Manrif 
y a rad b 'ld" d·~· .. u a "'ı esna.sın n ransa- l ı' il Y?•kun.iuln ıA ır ı~nedgorile,, ya Mıhver devletleri müttefik! statü- lar, İngniz tayynre kuvvetlerinin tn.- ana topraklarını mUdafua eden Yu- Müsteşarı h san Sun~ u tarafından 
'\\'1.._- en o arı yuaran a e ü ü k bul t+.___._ b tl arruzuna uıı:.ramu:ıtır. Bütün ta111m • nnnistanın arkadan hücuma uıı:.rama- Namık Kemalin hayatına, eserit-rine 
~'lll\ya a d b 1 H' s n a e ''u"'"""' ve u sure e 6 ~ u- ,. 

mış ve hatib bir buçuk saat kadar 
süren sözleri ımı ında bütün dinle • 
yiciler tarafından bir çok ddalar 
dakikalaren ı;iiren alkı§larla karşı • 
lanmıştır. İhsıın Sungu bu etiidü ilc 
Namık Kemali memleketimizde en 
iyi tanıyan v- en canlı bir surette 
tanıtan bir alim olduğunu göster -
miştir. 

Bundan sonrıı büyük edibin to • 
runu Nurnan t-.lenemencioğlu ıner -
humun mersiyesini, vaveyliis:nı, vo 
bir iki gazelini o vnkitki ağı7ln cku
muM, hazırun tarafından §iddetle al• 
kışin nmıştır. 

Behçet K~mal Çağlar'ın Namılı: 
Kemale tahsis ettiği şiir, ~nirin çok 
heyecanlı ve canlı bi .. inşad kuvve• 
tiyle bütün ı:ahneyi dakikalares çın .. 
latmı!l; ve herkl"'s taranndan çılgınca 
alkıslnrla karşılnnmıı:tır. 

Bundan sonra Kemalin şiirleri 
bir çok amatörler tarafından ayn 
ayrı okunduktan sonra tıVntan ya· 
hud Silistre» piycsinin son ı.ıerded 
muvaffakivetle temsil edilmiştir. ~ i~~:iın ta. t d~n Bımada 

1 
İngUtereye haı'b UAn etmek gayesini reterimiz bu gen~ harekAttan üsleri - masını an:u etmekle hiç kimseye kar- ve mücadelelerine tahsis edilmi~ 

jiet alın e h ml er 1)• u~a t temin için Almanya son tanrruzunu ne dönmüşlerdir. şı hasmane bir hareket gösterm~ çok parlak bir ınüuhabe ile ba~la -
~tilrnitti:Oı', a ma zemesı e e yapacaktır. Bunda muvaffak olursa Almanyada Ruhr ve Rhin havzasın nddedilemeyiz. Netekim sağdan, sol- -----------------------------

L.~iier m'uıtakalarda Yunanlılar Hitlerin Büyük Britanyaya karşı baş. daki petrol tesısatma i.sabetlor olmuş dansezilen slyıı.cı! yumuşaklık akisleri, A'.manlar Mareşal Sml·gly 
~, h ü ve ateşe verilmiştir. Muvaffakiyelle bu hus\13-taki tereddüdlerin d~işip 
tb. n atla.nnı yarartık birçok esir hca h cum noktaları garbt Akdenlzln bombardıman edilen di!';er hedefler onların yerini daha makul kannaUe-
~ 'rb rnalzemeai iğtinam etmigler· kapatılması. İngiliz donanmasının A • k t h d • d R d . Ba~ l d y k muhasara altına alınması ort k- arasında fabrikalar, nehir tersanelerl, rin almış oldu~u hükmünü vcrdirebi- mer1 ay1 e 1 omanya an 
"tma yer er e unan as erieri taki İngiliz ordularının .. _·,.r'ıd oalşuanr _ demiryolları ve tayyarc meydanlan lir. Heckesin birbirine daha. emniyeUi 
~ L ~ın geri kolianna da tnarruz- ı.c... d b k b yü •• QUrunmu,lardır. ması ve İtalya, kendi talihine bırakı- var ır. ~ ması ve u zden munascbctl~- • d • ' l"ı k J d 1\~0 lıolyan tayyaresi düttü larak Fnmsa ve İspanyanm yardım _ • Kolonya Ci varmda bU yil k b tr aske.. :~' daha y~~ u~:. bl: .hal alm::"ı bor m ı e ı yo rj ar r aç ı rı ı 
AL· 'nf a, 2 3 (A.A.) - Bir ajans larile Büyük Britanyaya karşı mü es. rı depoda inf~~klar olmuştur. Tay - m~n .~1uıı gı ı dgorul ~en .ya ·ın aş- Bükreş 22 (A.A.) - Re.<ımen bildi • 
'Ir, tna y . yaralerimiz dönerken bir çok yangın ma ımr>an arının n lıÇ bır zaman (Baştnrafı ı inci sayf:ıda) ll 
ti d·· na,zaran unan tayyıı.Te: sır blr abluka vücude getirüme.'li gibi h"'li d di d ortadan kalk.mrunı.ş oldu~unu göste _ r di~ıne göre, 1939 Eyl(ilünde Roman ~utt un 18 Jtalyan avcı tayyareaı §eyler olacaktır. Rivayet edüd~ine ""'p evamMe ybor ~d· b b 

1 
rir mevzuu eden ayni şahsiyet şunları yaya iltica etmiş ve iki aydanberl Ru. 

rllıiitl d' ~ 
1 

..,..,.t • , • orto ve arg ere c om a ar he- · nave e~tir: hükA ı· t ı d c ı m L '~~i er ır. gore. mnreşa ...-~ nın e ııu yolda bır . Büyük komşu.ı;nuz Sov ,. .. Ru anın men ume ı arn ın an nmpu u 
' avcı tayyareııi ciddi surette muhakeme yürütülmüştür• ş· di İ- def üzerınde patlamış ve yangınlar . . . . yı.:~ sy Cı-oo.s'UR teklifi ıAmerikayı hnrbde cıvnrında Dragoslnveli şatosunda ne-
ltı ra uğratılmı~t r Üç lt 1 • cı ım çıkarılmıştır. da bızınüe aynı hıs ve kannatte oldu- bulunan bir memleketin yapacn~ı bir zaret nltına alınmış olan Polonya or. 
!...llıhard ı • . h a dyanfi talya mn~lQb oldu~u için Fransanın Ratterdam Flessingue Anvers "" ~unu bütün lıMiseler teyid ediyor. harekete t""Vikten başka b: .. şey de-,.. ıman tay,•are•ı ava a üs•Aml kel · d hr • • • v.>- ._. " duları başkumandanı sm:nly Ryd" 
""t""'la fı "d " d"' .... 

1 
.. m ı.c e erın en ma um edflme- tende ve CalaiS' l'illlanlnrında duhşmn Bulgarlarla Yugoslavlar arasında te- .., .., ı "" n tara n an u~uru mut· sin' ·cab ett' k b' beb k 

1 
... - k rrü ere d ~ildir. Bunlan Alman harlclyc neza- iki gün evvel bu şatodnn flrar etmiŞ-

. ı ı ırece ır se a ma - nın kullandığı havuzlar ''e tezgflh - e r e n ostluk müeyyidelerinde, retinin mes'ul mümessili sıfatile çok tir. Mareşaı her sabah Rumen polis-
At. Dünkü Yunan teb1:!:.ı" mıştır. Elter Fransız orduları Hitlere lnra isabetler olmuş ve 'hasara u~ra- bu temayülün büyük bir !ımil oldu~u ciddi olarak söylüyorum. 1 . . u lt d b' . U 

l "ııı 23 "5 bu hususta yo.rdım edecek olurlana tıımı,tır. şüphesizdir. Henüz pek zayıf ta olsa, erının nezare a ın n ır gc:ı:ın ·~tic a, (A.A.) -Dün nktam ""' Alman harictye nezaretinin bu mü- yapmak snl~hiyctinl halz bulunuyor .. 
r"'nandanlık tarafından nesredi- Ni.s'in, Korsika'nın, Tunusun ve Cibu- Alman tebliği Peşteyı Belgrada, Belgradı Sofyaya messlli tarafından yapılan yukarıda- du. Çarşamba günü bir otomobü ken. 
eal mı· teblı'<Yde, ·vunan kıtaatının tinin Fra. nsa idareler.inde kalmaları - ve gene Sof)·ayı Ankaraya bnğlıyan ki beyanat dünkü Ne'""ork gazetele - kl lisl üd hal .. ı Berlin 22 (A.A.> - D. N. B. bildiri- b ğl ., disine ya aşmış ıre po· er m n e 

~~li bazı muvaHakiyetler kazan- nı ternın pekflla ka.bUdir.• ~una na - yor: a ar yenı bir devrin mübeşşiri s:ı. - rinde büyük harflerle tebarüz ettiril- imktulı bulmadan evvel mareşal oto-
a~-birçok ltalyaıı a!!kerlerile iki z~r.an r!i"a~~:-~eb 

1 
edilece~ ye - Resmi tebliğ: Daha önce de bildi _ yılmalı .ve 0 suretle seldmlnnmalıdır- mektedir. mobile atl~arnk tam süratle uzakl~-

.... esir edildiği bildirilmekte- g ne a r ın ş malini Jspan- Ai gibl, 21 K~nuuuevvel gecesi ınu _ lar. Nevyork Post gazetesi, bu haberi, mıştır. Civar polis karakolları vn:ı:iyet.. 
to yaya terket~ekten ibaret olacaktır. harebe tayynrelerinden mcirekkeb s t· . m G cıNazi tehdidi - Arnerikaya karşı hıırbı> den haberdar edilmiş ve takibnt b:ı.•-
1;,\-v lk B d C b ı··ttank k t -r_ 1 un UC:a.aı.1ı. c..-nı.i/.9 y ı i i ~ün hava dafi bntaryala- u a e e u on rolünü .....,van gruplarımız Liverpool'a muvaffakiyet ' başlı~ı aıtında ne.şretmiştir. lamışsa da otomobili bir daha gor -

llıiuw~ talyan tayVaresi daha dügü- yanın munveneti olmadan İngiliz ıe hücum etmişlerdir. • 1 h d d Nevyork World Telegrarom gazete- rnek kabil olnmamıştır. Mareşalin ya 
' ~u~ edilmiştir. nanmasının elinden kurtarmak kabil Bundan b:ıJŞka, hava kuvvetlerimiz Ila ya li u u n da sl de ŞU başlı~ı kullanmıştır: cıBerlin hududa vararak Romanyadan uzak -lhg·J· olamıyacaf'ından dolayı zaruri görül- tarafından Londra, BrisUıl ve sout _ bize hakaret ediyor.-.. laşmak istemesi veyahud da Bükreşa 
11 IIZ kabl·nes·lnde mektedir. hampton~d~ ask~ri İngiliz limanıanna Almanlar asker Nevyork Tımes gnzetesi de Alman giderek munyyen bir yerde ssklanmı§ 

Fakat Hitler, mareşal Petnin'in ha- mayn dokülmesıne devam edUmiş _ «kiistı:ı.hlı~ııı tO.birile tavslf ett~ı bu olması ihtimal dahilindedir. 

~ ta d 1
• .'a" t kı1d vatanperver ve koyu bir katoUt tir. t h . d tt"l hareketi münakaşa ederken Alman Blikreş siyasi mehafili :nareşalln rı-

olduğunu bUdl~i iÇin bir LAtin _ Ka • Ordunun ve deniz kuvvetlerinin u_ a Ş 1 e 1 er hük(imetfnin bu gibi tehdidlerle Ame rnrına dair ilk hnberlerin İngaiz rnd • 
tolik bloku fıkrini de Uerl sürmü§tür. zun menzllll topları dün akşı:ı.m, İngi- Lon<l 22 (A.A) T" te rikayı sarih siyasetinden çevirebilece- yosu tarafından vernmiş olmıı.cıını ve 

J• - 11 sahil' 1 t kibe il ı· b k f . . rı:ı. · - ı.mes gaze - ~ini wavvur etmekle pek ynnJış na- ajans Reuter'in di~er ajanslardan ev-
leyi ve Douvres limanını muvaftnkl- ı . oma mu a ırı, r?nner sihnUara iptlna etmiş oldu~unu söy- vel bu meseleden haberdar bulunma-\tij\;n. Harı"cı"ye Nazırı, B 1 H b. z ın a ı n er ıyen ir a i. 8 nın dipl ttk h b'. B .. 

!ııl f U gar ar J ye U bo b d tm geçidi yolile İtaly.aya Alman kıt ala - iemektedir. Ayni gazeteye nazaran A- sını şayanı knyıd addetmektedirler. 
22 A 1 Uı:. - merika tarafından takib edilen bu si- Bu hal mnreşal Smigly Rydz, Ing! • " 1 aks Vaşı·ngton ye e m ar ıman e Iştir. rının fevc fevc g tmekte old ıı:.u hak · • • N tk Kununuewel gecesi Liverpool ye kında son zamanlarda çıkarılan şa-elçısı oldu az1r1n1n nu u ":Jden.n~ır muharebe tayyarelerimi. ylaları, herhangi bır bedefi gözönün. yasetin hedefi Allantik denizi müda- ~~~u~:a!~~d;~a n;:l~~~~e!dil~ö:~:~ 

ı - zın hUcumuna u~amıştır. Hedef it - de tutarak hareket eden Alman ro- fnnla~ı~n dos~ elle~e kalmasını te- G 
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A ·\ J T tlhaz edUen sahada ve bühassa dok- pagnndnsına atfetmekte ,,e yaz:ma min ıçın BUyük Brıtanya maddeten dir. 1 

~~'::._tıinde a~ğı~ııki ·~adiİfıtı:g~~~~Bulgar gazeteleri: uBalkanlar la:dta_ geniş yangınlar çıktı~ı görUl- şöyle devam etmektedir. Yteadı;:trım etmek oldu~unu illl.vc etmek- 1 
1
"'

1 
~'Id' ·ı..- . . ... l muş ur. H lb ... , ı ldk tt ı·t 1 d lm ı . sviçredeki Fransız 

93 1 ın mektedir: ıçın yegane yo yeni Avrupa · a u... ıa a e, a yn a ş - Am 'k h • • h ~ttı 8 senesindenberi haneiye :ne-ı nizamınJ 1 -' • l ıtalyan hava kuvveUerine mensub diden mühim mevzaerı işgal eden ges- en a ancıye nazırının ceva ı askerleri vataniarına 
. .:'<il Ili işgal eden Lord Halifaks • • • .,.a acu ve v~rım muharebe tayyareteri Harwıck limn - tapo memur ve kontrolörünUn mıtta- Vaşington 22. (A.A.) - Cross'u.? be-tiıı:renin \'a~ington büyüx elçi- ıJbırlıgı yapmaktırn Jıyor nı testsatını muvatrakiyetle bombar- rını arttırmak maksadile yalnız ba _ yanatının Berlınde yaptı~ nksulfl _ dönüyorlar 

ı:-: tayin ed'l • t' dırnan etml§lerdir. zı telrnisyenlerin hududu "eçmfııe ben mcle ve Amerikanın muhtemel b:r Clermound Ferrand 22 (A.A.) 
"<te 1 mıt ır. S c_ o 

11 hareket· d 1 b' .. ı · .. ti n haneiye neı:a tin getiril o •. )'a, 23 (A.A.) _ D. N. B. Ayni g ce zarfında düşman tayya zamektedir ıne n r ır şey soy eyıp soy - Havas: 
'yr. re e - Harbiye nazın general Deakaloa, releri Almanyanın muhtelif noktaıa: İtalyan : Almnn hududu üzerinde lemlyec?~i hakkında sorulan bir SU- İsviçrede anterne edUmiş olan Fran 
~~a.oı David Morrisson harbiye m~hur Bulgar generali Toşef içb nna infilAk ve yangın bombaları at.. ve bu hududun arkasında askeri ıot.. a~e haneiye nazın Cordell Hull sert sız askerlerinden memlekete ilk dö-
~t~llle t~yin edi!miş!ir. dikilen anıtın açılı!7 merasimindf' mışlardır. . .. . . .. t\lar tnhşld edUmiş bulunmak~adır. ~;;, sesle cıhayır .. » cevabını vermi~ - nen kafae, d~n trenle Clermound Fer 

(tııe Halıfaksın Yaşıngton sefa- sövlediii nutukt:.., Bulgar milletinin Geç vakit oğrcnildı~ıne gore 15.000 Bu tahşldatın hedefi, herhalde Ital - randa gelmıştir. Bunların arasında 
~ taYini bu vazifenin ehemmi- sulh istediğini, fakat icabında silAha ton hacminde üç dUşman tıcaret ge- yanlarda, ~er yıkılırlarsa Almanın _ Vaşing_tondaki müşabldlerin fikir - 400 hafif yaralı ve hasta da vardır. 
~rtbarü~ ettirmektedir. sanlmnğa daima hazır bulunduğunu ınisi 20 Kanunuevvel günü §arkl İn- nn İttılyaya girebüecelı:lerlni hatır - lerine ~ore, Al~an harlciye. nezare - İsviçreden dönen askerlere nskerl me 

\ r~ li k.abınesi azasından olıın ehemmiyetle kaydetmiııtir. gütere sahlli açıklarında Alman taY- latmnktır. tl ne aerse ~esın, bu, Bırleşık Ameri- raslm yapılmı~tır. Askerlerin hepsi, 
~~tı alıfaks Ingilterenin noktai Harbiye nazın, Bulgarİstanın hür .. yarelerinin hücumwın n~ramıştır. Bir Diğer tarartan Hitlerin Atıantik sa- ka de\'leUerı bükörneti tarafından İ.sviçrcde. kendilerine gösterilen büs
~ t~~byaşingtonn layık\ ''eçhıle riyeti için vapılmış olan mücadelede kafileye dahil bulunan bu gemller _ hili !'<>yunca herhangi blr teşebbüsü k~rarlaştırılm~. bul~ına~ ''eya der - nü kabulden dolayı derin memnun!. 
~td ılecektir. general Toşefin oynamı~ oldui:'\1 deıı 2 si batırılmıştır. Hücuma u~rı- düşünmekte oldu~u hakkında da Şa- pış edi~e~ polıtıka. .uzerınde herhangi yellerini tebarüz ettirmişlerdir. 
"'~· Halifaksın, eskiden Hindis- mühim rolü anlatmıştır. yan üçüncü geminin de tahrib edil- yialar vardır. Herhalde Almanya, Bor bir tesır ıcra cdem:yecektir. 
ilı 1 urnumiliğini deruhte etmiş Sofya, 23 (A.A.) - Iki akşam miş olması muhtemeldir. deaux civannda oldukça bUyük kuv- Vaşlngton'daki saUıhiycttar m:ı.kam 
~bllıalumdur. gazetesi olan «Slovon ve «Mri» ga- -- - -- vetler tutmaktadır ve bunları lleride lar, mezk(ir gemDerin hükQmet tara-

~tttin~ri~Yn kabinerinde hllriciye zeteleri, Balkan devletlerinin siyasi Egede sey'ta" b dan belki de daha ziyade fı:ı.zlalaştıracak- fından müsaderesini temin edecek bir 
11 !)] 1 ~r defa daha deruhte ey- vaziyeti halekında yazdıklan ml\ka- tır. kanun bulmn~a çalı.şmaktadırlar. Bu 
~ ~il~k ı::.den ltalyan - Habeş ih- lelercie §U neticey~ vanyorlar ki, gemüerı'n bilAhare İngUtereye devre-

fı :tü ı~da Çemberhyn ile fikir Balkan memleketleri için mümkün zarar go·· ren yerler Ingilierede Atmanyanın dllece~i zannedilmektedlr. 
b _ ~unden istifa eylemişti. olan yegane yol yeni Avrupa ::ıiza- Londra 22 (A.A.) - Royterirı 
Qar--d-~·-ya önünde :~lcdtı~. faal ve verimli işbirliği yap- İzmir 22 (A.A.) -Alınan ha. Sert bir taarruza geçmesi siyasi muhabiri yaı:ıyor: 

beriere göre, Torbalı, Ödemiş, Ba- bekle • Alman hariciye nezaretinin mü -
yındır ve Kuşadası kazalannda sey- niJOr messili tarafından Birleşik Amerika 

So 
• t İtalyan - Fransız Iabdan hiçbir zarar olmarnı tır. Ti- ... (Başta.rafı ı Inci sayfada) hükumetlerine karşı gösterilen taıı _ , ~ n vaz1 ye . rede Küçük Menderes te!!isatı m\ite- her vakitkinden ziyade ihtiyaUı bu • kınlıklar Almanyanın içinde bulun-
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hududu açıldı ahhidlerine aid bir bina çökmüştür. lunmak 11\zım geldilti merkezindedir. duğu müşkül vaziy~ti gün geçtikçe 
'l)llitl ' (A.A.) - <cNewa Gerek Tire "'e gerekse Bergamada BirQOk Mkerl ve siyasi müşahidlere daha iyi takdir etmekte olduğuna 

~ti he.rı gazetesinin Kahire mu- Roma, 23 (AlA.) - Resmen ovayı basan sular henüz çekilme - göre Hıtlerin, birçok sebeblerden do. yeni bir delil nddolunnbilir. 
~ ,._ ~Yor· bildirildiğine göre, talyan - Fransız ı 'f t~ia . ' J hududu Modane"de açılm1• ve ge- miştir. Mnnipnın Muradivesinden ayı, bu sırada sert bir tanrruza geç_ 

"ıtf.. §Imdi ngiliz kuvvetleri ,.. lzmire dog-ru uzanan arazide .. J'an mesi ihtimali çoktur: 
~ı b "ll t 1 rek demiryolları gerek posta müna- ..._ ~~ tılı1 amami e muhasara edil- kalatt yeniden tesl5 edilmiştir. Ta- au vardır. $ose v~ demiryolu üze _ Evvell rubl bir sebeb, yani ingil _ 
~ 'rtık1~ktadır ve bu şehtin ahhüdlü mektublnr da kabul ed il- rinden sular çekilmektedir. F oça' da, terede şıın.di mevcud oldu~unu ümid 

t\ı-ı l ~ ır zaman meseleaidir. mektodir. tarlalarda bulunan pamuklar epey etti~i gev§eklik havasından istifade ct.. 
ı,l'tıı atdiayı müdafna eden hal- zarar görmüştür. rnek... Sonra bir tftbiye nıütaleası, 

' b~rasını uzun müddet tut- B 1 •• .. d ynnl Brıtanya kuvvetlerinden bir kıs-
ltıfayet edecek yiyecek ve uz ar yuzun en Bükreş elçimiz Rumen mı İtalyanları dövmekle meşgulken 
c rı. varsa da Bardiada T un ada seyrüsefer ortaya yeni bir harb sahnesi atmak 

"er alaıs müdafaası yapınağa Başvekili ile gÖrÜştÜ ve bu suretle büyük İngilt~re taarru-
cekleri şüphelidir. durdu eunu ıcrn etmek ... 

k::' C • • Bükreş 22 (A.A.) - Radar Observer g tes' d b' b te 
.. ~t rAZJynnınin raporu aze ın e ın aşı S • 

• e, 2
3 

CA , ) Ö So!ya 22 (A.A.) - Sablh buz par- Ajansı bildiriyor: vart şunlan yazmaktadır: 
'~te . .-:-\ - ğrenildi- çalarınm nrzettiti tehlike dolayısüe B b k 1 • ınareşnl Graziyani çölde aş e i general Antonesko dün Şarktaki muvaffakiyetlerlmize bir 

ft 
1 

Bulgar makamlan, Bulgar sahilleri saat IS de Türkiye büyük elçisi muka.bele olmak üzere diişmanları _ 
• yan ric'atinin aebeb- boyunca seyrüsefer edilmesmi dur - Suphi Tannöveri kabul etmiştir. mızın adamıza karşı bır darbe vur_ 

urUII'.ır.ıl#~fl- I~,J).nırı dl\,~•lnn -
de e ka~ .,rn,.ı; 41 . 

rı. 

Noterler hakkında bir 
kanun projesi 

Ankara, 22 (Husust) - Adiiye 
Ve'kaleti noter harç kanununun bazı 
maddelerinin tadıl~ni ihtiva eden 
bir kanun projesi hazırlarnı tır. 

Bu projenin esbabı mucibe layi
hasında, memlekette bir ktaım no
terlerin çok fazla, bazılarının da pek 
az kazandıkları, araklarında teadülü 
temin etmek icab eylediği yazılıdır. 

Layihanın esaslarına göre, geliri 
S bin liradan fnzla olan noterlerden 
ceza ve tevkif evl .. ri inşaat ve tami-

Altın fiatları yükseliyor 
- Gazetelerden -

- Şu adama bak amma 
da yükıekten konuıuyor .• 
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Aç kald1ğ1 için 
h1rs1zhk yapt1ğ1n1 
söyleyen adam 

M ah kum olan mçlıı mahke
meden ağlıyarak çıktı 

Türk - Macar ticaret müzakereleri 

Türk heyeti yarın 
Peşteye gidiyor 

Gümüş yüz 
kuruşluklar bir ay 

sonra kalk1yor 

7 Birincikanun tarihli 
bilmecemizde kazanantar 

31 İkincikanundan sonra bun- 7 Blrlncikfuıun tarih i bilmeee -ı ~örü kızı Yıldız Tantürk, gırştf. 
ları yalnız Merkez Bankası de kaza.nanla.rı ~ağıya yazıyoruz. tS- Tenice mahallesi Gazi okulu sııı ~ 

&an.bulda bulwuuı okuyur.u anmızm 1e 305 numaralı Sabahat, ESk~t 
Müzakereler bir anlaşma ile neticelendiği kabul edecek P&ZUtest, Perşembe ~Ünleri ölleden Güvenç caddesi Bozkurd sok.nk ıs 

Asliye 8 inci ceza. mahkemesinde aonra hediyelerini bizzat idarehane - marada Necla özadalı. 
dun bir hırsızlık davası karara bağ. takdirde pamuk ve pik demir mukabilinde Maliye Vckfıleti, gümüş yüz kuru~ lnlzden almaları lanmdır. Taşra oku- Kokulu sabun 
ıanmışt.ır. Ali Gülery\iz ısm•nae biri- lukların yerine gümü§ bir liralıklar- yucalarımızın hedjyeleri posta ~ ad-
si, evvelki gooe sabaha kar~Jı ~~ • piyasa için lüzumlu maddeler a1acağız dan mühim miktarda darb ve piyasa- rea.eırine gönderilir. (Son Posta bD.tınıh) 5 1 
osmaniye camisi arkaslndaki bır bi - ya çıkrutmı.§ oldu~undan bunların 31 B. ş· l Ib·· .. İstanbul 56 ncı Ukokul sınıf ·ıı~ 

k k k nı sökmO., ve · ır ar ey a umu talebesinden İsmet Çiller, istaııdeJ 
n n ya çı ~rn urşu an ötürürken Macaristanla. yeni bir ticaret anlaŞ-ı tahmin olunmaktadır. Bu müzakere. IkinclkA.nun 941 tarihinden sonra te- !atan bul 49 uncu ilkokul !.ale besin- Da vudpaşa orta okulu talebesillA,ıı 
bunları bir çuval içinde g ması müzakerelerinde bulunmak üze- lerden sonra Macaristann. mühlm davülden kaldırılmasını kararlaşur - den 147 numaralı Selma U~r \28 Ekrem, İstanbul Kadıköy kiZ "." ..... 
bekçi tarafından ytı.kalanml§tır. SO re Peşteye gidecek olan ticaret heye- tarda p:unuk ve p ik demir verileec- mıştır. Gümüş yüz kur\lflukların 1 B' kü' ··k M k h. okul sınıf! 7 talebesinden Nilcı.ı· 
tüo kadar kurşun çıalan ve hakkında • . Şubat 941 tarihinden itibaren bir sene ır çu aro en atıra 
tutulan ilk tahkikat evrakile birlıkte tirniz yarın akşam ~hrimlzdcn hare- fi ve buna mu~bll P~~am~z ıu:;: yalnız mal sandıtıarile CUmhuriyet defteri Gürer. 
nöbetçi sekizinci asliye ceza mahk.e- ket edecektir. lUzumlu maddelerın get.irileceğı Merkez Bankası tubelerince kabul e- !Konya Tıearet odası başkAt!l:ıi o~lu Yuvarlak dünya kaleıntr•t 
mesine verilen Ali Gtueryüzün duruş. Ha.riciye Vekflleti ticaret dairesi re- alınmıştır. dil kU Turhan Akadalı. (Son· Posta batıralı) RI 
ması dün ö~leden sonra yapılmı~ır. isi Bedrl Tahirln reisli~inde buluna~ İaveçl«: t~. müzakereler ••• !:': .... :~................................... Muhtıra defteri İstanbul Eyüb Ni.Şanca Naıır;ef• 
All Gtuery{iz mahkemede sııçunu ta- heyette Tıearet VekMctinden Zekı . Memleketliilızle Isveç arasmda !e- HERGu•• N <Son Posta hatıralı) eaddesl 17 nurnarada Zehra Geçt 51 
mamile itiraf etmiŞ ve tunlan söyle- ~ybekotlu ve Merkez BankasındOtD nı bl.r ticarı a~laşına müzakerelerın- İzmir Sakarya okulu sınıf 2 de 360 tstanbul Karagfimrük orta okulU •" 
m:cırr· Adnan da bulunmakLadır de bulunmak uzere bu hatta sonia - M al Al Kil' Tır kJ hall nıf 2 de Raif Seyhan, İstanbul gg.lJl Ja 

... ı · · d tam aliı.h' etli blr İsveç tica CBaştaraf 2 nci sayfadal er pman, ıS, ı ı ma e- aı-Ş"" 
•- Ne ya~yım bay hfıkim, dört. ço.. Şehrimizdeki Macar ticaret a~esi rın a s . . ıy . . : ı si Tabale Tahir kızı Leman Bilgen, ra Tramvay caddesi 366 nuın 

cuk sahiblylm. Ev bnrk Idare ediyo - Çiki de enelkl akşam Pe.,teye lıare- ret mfunes&lının tehrımıze gdmesı demeseler piyasada bir cleği§iklik Eğridiri Beydin mahallesi 20 numara- Ferhunde Kaval&. 
rum. işsiz kaldım. Blrçok yerlere ba.ş.. ket etm~'r. Macar ticaret ataşesi beklenmekted~. isveç tıcaret m~es- ya hiç olmıyacak, yahud da, pek e- 11 Tahsin Toraman. Boya kalemi d' 
yurdum fakat ~ bulamadım Bir :taç Pe.ştedtı heyetanıizle ytı.pılacak tiearl slli buradan doğruca Ankaraya gıde- hemmiyeuiz farklar hwıule gelecek- M" kk br k I Kırklareli orta. okulu sınıf 2--C p 
gündenberi çolulı: çocuk hep. aç k!Ll- müzakerelere ald ilk hazırlıklarda bu- cek ve hükfımetimlzle müzakereler.e tir. (::ne PO::. ~~ 292 numaralı Ali İhsan özel, r.l~,.ıı 
dık, bunu ynpmata mecbur oldum.:ıı lunaeııttır. başlıyacaktır. Ankarada ya.~ıl~alt ti- Demek oluyor ki. vesika aiııtemi. Turgud el.ı sokajp d 38 nurıııv-~ 

Mahkeme ....,.,unun sabıkası olnn P~tede Türk _ Macar heyetleri a.- ~ari temaslardan. sonra Türkıye il. e bir kıtlık sistemi değildir ve bilhas- Ankara Maarif Vekfıleti muh.asebe h ed r .;_ 1 P nı~ k .An~ 
olmadılh .. ı ta;;;; etmi• ve sabık;; ı-asında yapılacak m Uzakerelerin kı- Isveç arasında ticart münasebetıenn sa kıthğa mani olmak için son daki- müdür muavini Mehmed Ali o~u Mu- ı.:et~ ~~:te bi :ı:~~ den ved• 

ı;-... .. ı k t · k' f ed j!i ub kk k görülmek- kada, yumurta kapıya geldiği za - zafter, istanbul Yenikapı orta okulu 
olmadıtı anla.şılması Uzerine, üc; ay sa bir zamanda iki mem e e ~ mem~- ın ı!J& ece m a a man tatbik edilecek bir usul, hiç ~ıt 2 talebesi~.den Büsarnettin Dinç, Albüm 
mahkftmtyete karar vermiŞ. Fakat. sa- l;lUD edecek bir tekilde netice enece i tedir. değildir. ~,; onu vaktinde tatbik Istanbul Yüce Ulkü 1'-se.sl sınıf 9 tale- <Son Posta batıralı) 
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bıkası olmadı~ını ve kıymet azlıılını edecek olursak. bilakiıı, havat, pa - ~nden Hayri Buluto~lu, Aksaray Antalya orta okul suuı 8 de 08' 
gözönünde tutarak bu mtlddetı btr Dün tramvaydan Münakalat Vekilinin haJılık, ve enfilasyon fenalıklan gi- Inebey mahallesi Hasanpaşa solı:o.k numaralı Emine Tutan, Ankara 11en 
aya indirmiştir. Suçlu derhal tevkif O- } • bi hadiseler~ man! olmağa, buhran· No. 46 da Ulvi. beci Diriın .sokak 5 nurnarada 3 !ı-r· 
lunmuş ve ağhyarak çıktı~ mahke- atiayan 41 kişi bugün ge mesı lann ictinabını mümkün kılmağr. ~a- Kur,un dolmakalem katta Mua.mmer Ernalbant, gır ıs' 
me salonundan Tevltifaneyc gönde- k 1 d b ki • rayacak yeni hir u~uldür. Geçen C Son Posta hatarah) eli Kocahıdır okul sınıf 5-A da 
rilmiştir. ya 8 80 1 e entyor ham esna~nnrla veııikn. kıtlıklara ve Adıyaman husU.sl muhasebe tahsil Demir Bali. 

Emniyet altıncı §Ube memurlan İstanbul - Edirne demiryolu Ozerln- voksı.ılluklara m~ni olmak fikrile memuru Aldettin lozı Sevim, İstanbul Ayna 
B!r içkili lokanfadaki dün şehrin muhtelif semtlerinde yü.. deki seı tahribat.ını mahallinde tet - ihda~ edilmi~ti. Bıı defa iııe, piya - kız muallim meslek mektebi sınıf 2. . <Son Posta batıralt) arti 

rüyen tramvaylardan atlıyan 41 kişı kik etmek üzere, evvelki gece Uzun- ~anın tanzimine. ikti!ladi müvazene- D talebesinden 325 N'ımet, İstanbul Istanbul B~lkta.., 2 Inci k1Z l)Jfı 
sarhoş kavgasında yakn.lamışlar ve haklannda ceza zap- köprüye .giden Münakal(lt Vekili Ce~- ııizliklere mah.,J vermeıneğe vareya- 44 üncü ilkokul talebesinden 104 nu- okulu .suuf 3-D de 414 Hikmet ~il o-

b
• k" . 1 d tı tutınuşlardır. Aynca karnesi~ c;:ı- det Kerım İncedayının bugün şehri- cak bir usul olarak kullanılıyor. maralı Ztufıl, İstanbul ~azic;i lisesi İstanbul Bo~ziçi Sanyer 14 nne 
ır tşı yara an 1 ,,.,... 4 t" tlhürsiiz laka kul _ mlze gelmesi beklenmektedir. * sınıf 4 talebe.9inden Abdullah Aktan. kul aınıt UJ de Nihad Abl$agtıtl· 

.....-n şo or, m P Cevdet Kerim İncedayının şehri - M 1 k · .. d d • 'h 1 
Evvelki geoe Beyo~unda bir fçkill ]anan ve sıhhl muayenesini yaptırmı- mizde birkaç gün kaldıktan sonra em ~ ıotımız e e ıııtı "'a ve Dit fırçaaı Kitab ı 

lotantada bir ~inin yaralanmasite yan 2 şoförle 6 yolcuya para aldı~ı İzmire gitmesi muhtemeldir. tavassutu olduiiıı kadar iııtihluki de ~Son Posta hatırah) Kony& İstasyon caddesi .Atıııt1tıı 
neticelenen bir kavga olmuştur. Hll. - halde bilet vermiyen 3023 sayılı otO- ron;r~ altına ftl'TI~~t~ favda~r tu- Denizli orman mes'ul muhasibi Ra.. evi karşısında ı nurnarada ~~ 
dlsenin tatsUAt.ı ~udur: büs büetçlsl bakkmda ceza zapu tu- l 1" • d ""' un u~nbt~ dzanhne ıyonıfz. cak~k· &im Sönmez kızı Saime Sönmez, Bur- Soykan, Bursa Zafer meydn.nıııdli -·~ 

İr amar Inin OQUffiUnUn mevzuu ır e u tara tan tet ı sa kız ö~retmen okulu orta kısım. sı • No. da tu·· t:üncu·· Ahmed All ....... l'lC::.ı Kemal. fan ve Haklo adında üç lulmuştur. k 1 1 ) ...... ~ 
arkadaş Bey~unda bir içkili lokan - 150 n C. yıldönümÜ etse nası 0 ur nıf l-C de 1185 Aysan Güvenç. Istan- het Ba.-ışmaz Antakya erkek l • 

taya giderek lçme~e başlamışlardır. Nam ık Kemal için büyük bir Fransız edlbi Lamartinin do~umu _ J/ u /tı'{{iH c2J;.,.'J~H bul erkek ~ talebesinden 208 AtA.. 149 numaralı' Hasan Tosyalı., ıtıı~ıı-
b alık el Dıt macunu man orta okulu 8ınıl 1-B de 2~ 

Kemal ir ar , earsonun mez e - eser hazırlanıyor nun 150 nci yıldönümü mUnn.sebet.ile Ank Genel K B ka /' 
rint başka bir masaya götürmesine Manrif Vekô.leti Universite Rektör- bugün saat 17 de Hukuk Fakültesi ü- ara urmny aş nı fO- maralı Emin Nejad Abacı. __.,.,. 
alnirlenerek ba~ırma~a başlamış, di- lonlannda, Türk Tarih Kurumu aza- s· "' ki 1 k lh kA 1 1 asın· 
ter bir masada oturan Zarif ile All, lü~üne bir emir göndererek, büyük sından ~id sarıcı Attıbinen ve pro- ır uO orun gUn u ti ara karşı ngilizler zmir piyas 
Kemale gürültü etmemesini s6ylemiŞ- vatan şairimiz Namık Kemalln do - fesör Ahmed Harndi Tanpınar tara - notlarmdan mÜcadele dan 40 bin fOn mal aıdıl8r 
Jerdir. Bunun üzerine başlıyan müna- ğumunun yüzüneü yıldönümü müna- tından bl.rer konferans verilecektir. ) 

. sebetae büyük ~ eser hazırlanma - -- (Baştaratı ı inci sayfada) (Baştan.fı 1 iDcl P~eıı· 
kaşa bllyüınÜ!J ve iki masada oturan sını :l3temiltir. Kazanç vergisinin IOn taksiti K an Çl b an ları I>i!er taraftan Fiat Mfirakabe btl - nıp İzmirdeki fabrikalannda '·~ı•' 
5 ~ birbirlerinin üzerine at.ılmışlar- Üniversite Edebiyat Fakült.esl bu e- 1940 mail senesinin kazanç vergi. Umumi:yetle kan oıbanlan U.sta... rosu piyasadaki her 'tUrlU maddeler ü.. mi§ olan tütünler Basra yolile 1 U•ıt 
dır. ser Için Icab eden hazırlıklara başla- sine ald son taksit. mtiddeti bu ayın filokok) denilen eerabat yapan Eerinde tetkiklerine devam etmekte- edihnektedir. Devlet Oeınir:Y0 gii" 

Bu suretle beıJ sarhoş bt!' hayli dJ- ~ır Eser tıss bir zaman aonra 'k.. sonunda bitecektir. Bo ay sonuna ka- bir mikrobtın tesirile meydana ce- dir. İdaresi Amerikalılar emrine he~,, 
di.ŞUkten sonra Zarif bıça~ını çebmi~. mal edilmiş olacaktır. ı dar kazanç Tergisi taksitini ödemlyen- lir. Hast.aııtm esa.s arnili bu ol _ Büro, ~imdiye kadar fiatlan tesbit on vagon tahsis et mi~ tir. Aıne Jc,ilde 
Kemali muhtelif yerlerinden yarala _ _ ler yüzde on ceza nreeekler ve ayrı- makla. beraber umuml Te dahill edilen maddeler 11zerinde ibtikft.r )'&- Jılar sevkiyatı:n ~aha seri ~it ~S ~ 
pııttır Bu Btrada &aıbıta memurlan Emn" S d .. "k ca icrat takibata maruz kalacaklar - sebebler dahi bu c;ıbanlan mey _ pılıp yapılmadığını geniş bir surette yapılmasını temınen yevmıye 
hAdıS~ yerine eelerek sarhoşlan ya _ ıyet an ıgı ı razata dır. dana getirebilir. Ba.şta. §eker has- incelemektedir. Tıcaret VekfıleU mil- gon tahsisini isternişlerdir. d• ,. 
kalamı.elardır. Yaralı Kemal hastane- batlıyor 

1 
ı tah~nı sayabııl.riz. Yaşı kırkı mü. fettişleri de her türltı ihtikrıra mlni Yeni mahsul tütün piyasası ~o~ 

ye götürtuürken eebinde iki tabanca Emniyet B~ndı~ yılba4ın.dan 1ti'ba- R A D y o 1 tecaviz olanlarda böyle sık &ık olmak iÇi~ piyöasada tet.kikler ynpmak çılma3k2 oüozoeredird. Yeni tiıl'tün 1Iııı'l1 
ren her türlü e,ıya mukabilinde borç kan çıbanları tezahür ettilti vakit tadırlar. Uç d rt gün evvel azaml pe. te&i . ton ur. Mu~ a ,,e cJııf• 

bulunmuştur. Zabıta hAdise etrafın- p.ara Tenn~e baflıyacaktır. Bu hu _ mutlaka idrar tahlili yaptırmalı _ rakende satl§ fiatı tesbit edilen maka- vilayetleri rekoltesi 14 bin 1011 M' 
da tahkikat yapmaktadır. tak' h lıkl ikm 1 dil . 8: Ba.at aynrı, 8.()3; Ajans haberleri, dır. Birçok defa müzınln ve teker- ra satışları üzerinde yapılan tett~ler Kalan kısım Manisa ve kıııınc:n 

-- Bus 1 nzır ar 1 n e maş ve 8.18: Hafif müzik (Pl.), 8.45: Ev kadı- ihtikAra mA.ni olacak ~"""lde net·ıce • dın vı·layetlerı'ne aiddir. ...,ı~ 'ta.bul edneeek cnnnın listesi hazır rür eden çıbanardan sonra ha - ,...... • •. 7 b" r ' k b" f - nı. 12.30: Bant ayan, 12.33: Muhtelıf lendirllmişt.ir. Kontrollo.r bilhassa pe- Son günlerde muhtelif ıııeıt~'f• 
In ra 1 ;r apar l· lanmı.şur. Bu eşyalarm kıymetlerini şarkılar, 12.50: Ajans haberleri, 18.05: sıl Olan ışüphe üzerine idrar tah - rakende sat.ışlar üzerinde cereyan et- ketlerden mal talebleri art~efl1it 

manda yangın başlanglCI takdir etmek ~re Emn~ct San~ KarUJık müzı1t (Pl.), ı8 : Saat ayarı. llli lle ~eker hastalı~ı t~his edil- mektedir. fzmir fuanna resmen iştirak eYJıJ' 
l.cşldlö.Una yenı muhammın memur - 18.03: Radyo caz orkestrası, 18.40: miştir. Ve böylece ııeker hasta - olan Bombay Ticaret Odası. tiir 

Pangaltıdo.. Antuv.an Keşişin otnr- lar alınacaktır. Karu•ık müzik, 19.15: Tlno Rossl plfık- J.ıtına. a.id perbizler tatbik edilir ... ~:~~:unve~een~•lmetilmüra~inbee btiiarraro.su Ticaret Odasına müracaat la her;:.ı11~ 
d ~ 7 bl 1 rı 1 rı n oy edilmez çıbanlar do. derhal kay • .._._.'-Uw.ı. .., -. -.... tdıw 

u n ıraya sıgo a ı apa ıma ları, ı9.30: Saat. ayarı ve ajans ha - bolur. idrarda şeker olmadı~ı hal- ve~ ve büroya a.sgarl 20, ıızaml lü mal mübadelesine talib o diiel 
daıresinden dün $0ba borusundan '"1- Kapı camlarile eJinden beri • l9 ~s R d · h tt 6 bild' · t' 1 k d · Bt:.fe ~r 

'" eri, ·'" : a yo ınces:ız eye , de çıbanlar devam ederse o za _ 30 lrontrolör memur alınmasını alA.ka. rrrmş ır. s en enye iiP0 

kan kıvılcımların bacayı tutuşturma. yaralandı 20.15: Radyo gazetesi, 20.45: Akorde- man gene umuml ve meVZi! tedn- darlara bildirmiştir. Yeni memnrlann İzmir Ticaret Odasından çalıVt~ 
slle bir yangın başlangıcı olmuş, it - FaUh Gurebahüseyina~a mahalle _ on soloları, 21: Dinleyici istekleri, vi tatbık edilmelidir. Mevzfi teda- yakında te§kllA.ta Utihakile piyasada. gesi i~temi~tir. Bugünlerde t ~ 
taiye tarahndan söndUrillmilştür. sinde Horhor sokak ı nurnarada otu- 21.30: Konuşma, 21.45: Radyo orkes- vi muzadı taaflün pansumanlar ki teft.i§ler daha sıkı bir ~kilde de _ yaya mühim mikyasta palaıtıU d~e' 

ran Moammer, Ordu cad<iesindeki A- trası, 22.30: Saat ayan, ajans haber. ve poma.dlardır. Umumt tedaTi de vam edecektir. 1 00 .. 000 liralık incir ihr: e~ 
Yediği yemekten zehirleneo ıı Atkının kahvesinde, kapı camları- leri, 22.45: Cazband <Pl.) QŞılnrdır. Aşılarda ya hazır ya _ Ayrıca her türlü lhtt'kAr ııeknlerine cek tır. ~ ~ 

adam nın kınlmf!.Slle bile~nden yaralanmı.,, Şehir Tiıyatrosu pılmlflarda.n yapılır veyahud da tnA.ni olmak için bazı yenı tedbirler de yetler alA.ka ile takib edilecektit·ı&~ 
doğrudan do~uya çıbanlardan a. düşüntumektedir. glbl vaziyetlerde m~tcrilerin ..,.,,ıl Büyükadada oturan RıZ3 isiminde ceı:rahplllja hastanesinde tedavi altı- İstiklft.l caddesinde pı•·ıo> 

bir adam ycd~i yemekten zehirlenma na alınmıştır. lınan eerahatten istlhsal edilen Perakende (100) kuruştan yukarı üzerlerine düşen vazifeyi ya 
aliUıni gö.st.ermiş, tedavi için hastane. komedi kısmında hususi llljılar tatbik edilir. Bun _ yapılan her \ürlü .satışlarda, m~t.e. icab etmektedir. tl fı' 
Ye kaldınlm•.,tır. I l d Aqam saat 20,30 da lardan muayyen ve muntazam ri arzu ettiği takdirde malı satan fa _ Önfunüzdeki haftadan itibare ..,rf'e .... Hasminı keser e yara a ı eıv ...ı. 

- PAŞA HAZRETLı;Rt suret.te eild altına. zerkedllir Te tura Tereeektir. Tıearet ~anununa gÖ- atJarı Mürnkabe KomisyOnu ııı.t 'J' 

Otobüs - Tramvay çarpıımaaı 
Şofor Alinin idaresindeki SH5 sayı

lı otobüs dün Ba.hçekapıda, Taksim • 
Fatih batt.ımı işllyen vatman BalUin 

Feriköyünde Avukat caddesinde 0 - vücudde ıstafilokok mikrobuna re faturanın pul bedeli malı satana verilecek yeni kontrolör memur yııııfr 
turan Ahmed Vural adında hir>sl ev- z. s A D t T E K karşı muarıyet temin edilir ve aid olacaktır. caret Vekfıl~tı mütetttşlerinln \'flptel~ 
ft'lki akşam e,.,ki bir kin yüzünden, TİYA1ROSU böyleee çıba.nliU"dan kurtulmak Bundan baı,ka halk tarafından bil- da piyasayı tanıma ve t~fti' 
ayni semtt.e oturan Hlhninin yolunu BU GECE mllmlrlln olur. Kan çıbanlannm roya yapılacak: her türltı mublt şikA- rine başlıyacatıardır. 
betlem~ ve Kılıniyi başından keserle ~ıkta.ş Gfı:rel sinemasında bir kaçı bir arada birl~irsc 

0 
za-

idaresindeki 130 sayılı tramvay ara - ~ .surette yaralallll§tır. Yaralı 1- Yarın gece Bakırköy Miltiyadi man bunun adına ~irlpençe der _ 
basile çarpı.şmıştır. MUsademe sonun- fade veremtyeeek bir hrude hastane • sinemasında (Eşber) yazan: ler. Mühim bir hastalık halini a -
da otobüs ve tramvay basara ~ra • ye kaldırılm~. Ahmed Vural hô.dlse- Dahil fizarn Abdtuhak Hfımid ve . lır. Fakat eskiden korkulduh ka-
nuşt.ır. Şoför ve vatman hakkında yi mütealob ka~. Zabıta hAdise Çapkın kız dar de~ildır. Vaktinde yapılan teş.. 
tahkikata b:ışlanmı§tır. etrafında tahkikat yapmaktadır. Vodvil S perde his ve sıkı tedavi ile şirlpençe de 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

• 
, 

ru'atle iyi edilebilir. 

CeTab lstlyeu okayaeala.rUWD 

po1ta pula ,-otamalannı rlea •· 
derim. Abi takdirde Istekleri 
maltabelesis kalabWr. 

\.. 

Ba akşam 

SARAY Sinemasmda 

M0NiR 
NU REDDIN 

Arşiv dosya dolaplar1 ve 
podyum yapt1rllacakt•r 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: ııı 
ı - Bankaınız merkez binası cumumt arşiv dairesi• için yapt.ırııaca:JCSil~ 

tip dosya dolabları vabidi fiat esaslle ve kapalı zarf usulile 
meye konulmuştur. 
işbu dola.olarla podyumun keıJif bedell 6.000 liradan ibaret~uııfl1e-

2 _ Eksiitme evrakı c2a llrn mukabUinde Ankarada Sümerbank bilit· 
ırı.t fllbesinden, İstanbulda Sümerbank Müdürl\iğünden aıın~, ,.~ 

s _ Eksiitme 26.12.1940 t.arihine müsadif Perşembe günü saat. 16 
tarada Stlmerbank umumi müdürlü~ünde yapılacaktır. 

4 _ Muvaktat teminat miktan 450.- liradır. rı ıııı 
5 - İstekliler tck111 evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış old\1::. , 

kabU : .. ,ere ve bunların bedellcrıne nid vesikalar koyacaktar .. t J5 
";l" ~ ü ,s:ı.. J\ 1 

6 _ Teklif mektublannı havl zarflar kapalı olarak ihale gun ııt Jll" 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sumerbank muhabel' 
dürlüğüne teslim cdilmiş olacaktır. ııt et' 

'1 - Posta ile gönderilecek tcklifler nihayet ıhnle saatinden bit ;:sı ~ 
vcline kadar gelmi§ ve za.rfm kanuni şekilde kapat.ılml§ 01 

zımdır. 



23 BiriDcikinun 

Askeri 
vaziyat 
(BaşUırafı ı inci sayfada) 

l<ılyan adalan ve Libya ııahılleri 
'ralarında bulunduğu jçin, her ta -
laftan hücu:na fazla maruz.dur. 

Bu aebeble buradan Adriyatilrle 
trnavudluğa, ltıılya yarım aduına, 
~IYan adala:-ına ve Libyaya te -

tırli büyük tnnrruz.lardn bulunmak 
;e hatta halyanın deniz rışın miliı -
~tnlckderi ile ve Oniki adalarla ir-

I 
ahnı k~mek tam-ımile mümkün 

0 arnwordu. 
l .lakenderiye, Hayfa ve Kıb~ üs
en dahi İtalyay.l Yt' Ortn Akdeni
je pek uzaklarda idiler. Bu sebeb -
e Ingiltere ıınnvatnndnn uçurttuğu 

Uçaklarla halyanın yalnız ~imal 
•erntlerini vurabiliyor ve İtalyanın 
Orta ve cenub kısımlarını bombala
~k için ara sım uçak gemilerin -

Şık bir örgü 
model 

SON POSTA Savh 5 

~--H-l_dU_.a_u ____ K_UFm~_D_d_• __ f 

Ekmek çeşnisi 
Ikide bir gazeteler-de mevzuubahs 

oluyor: \ 
u Ekmek çe~nisi değiştirilecek.» 
Deniliyor. 
uEkemk çeşnisi düzelecek. ıı 

Tasarrufa ahş1n1z 
İhtlyaçlarımı:ıı dftne nazaran daha mlan tüb'ün içinde az çok il!ç kalır; Deniliyor. 

az bir para ile kapama~a mecbur ol. ziyan olur. «Ekmek çeşınısı deği~tirilecek; 
du~umuz bu zamanda bir yandan bü- ' * kalite itibarile daha nefis olacaktır.» 
yük nuı..srnflnrı lwnrken bir yandan Paketleri uzun uzun açma~a ne Ui- Deniliyor. 
da itiyadlarınızı kontrol edıniz. On _ zum var? Sicimi keslvermclı, kA~dı Bunlar okuduklarımız, faknt gör-
ların bo§ yere size ne pnhahya mal ol da yırtmalı.. böyle mi düşünüyorsu _ düklerimiz, duyduklarımız okuduk-
duğunu hayretle göreceksiniz. nuz? Ya &cim üe pnket Uğıdı Hızını lanmıza hiç uymuyor. 

Mesel!\: Adettir pudralanırken bu - olunca .. onu da para üe satın mı ala- - Filan •~mtin ekmeği nefis. 
pet ı;ık sık ı;ilkllir.Bunun · taydo..sı ve ca.k8ını%? Falan aemtinlü fena. 
sebebi ne? Hiç ... Ya zararı? .. Pud.ra _ * - Filanca semttekiler aimsiyalı. 
nızın en nz dörtte biri boşa gidiyor. Hava gazı oea~ının bir gözn yanı _ - Falanca aemtte şatılanJar * yor. Öbürü de Ilizun oluverdi. Çalonız yenmiyor. 
Dudaklannızı boyayın en güzelle§i - bir kibrit ... Yazık d~il ml? Gaz yü - ........ • • • .. • •• .. • • .... • .. • • .... • .. 

yorsunuz dofru ... Amma tam yeme _ ziinden ne kadar kibrit harcanır dik- Filan fınn pişltin ekmek çı-
~e oturacağınız vakit boyanmak ne - kat ettiniz mi? Yan~ kibritleri bir kanr. 
den? .. Üç dakiira geçmeden rnjdan e- tabda koyup yanan ocakta tut.uştlL Falan fınn fena undan ya-

yor, hem de bir tuhaf kokusu var. 
- Falanca hnndan ekmek alan 

yandı demektir. Çünkü yiyemez. 

Fılan semlt"! oturanlar kabuklan 
kurabiye gibi içieri sünger gı}l~ nefis 
ekmekler yiyorlnr. 

Falan at-.mtte oturanların yedik
leri ekmek pek fena sayılmaz. 

Filanca semlte oturanlar siyahını, 
yaruğııu, ınaynsızını yiyorlar. 

Falanca semttekilere Allnh im
dad eylesin. 

* Her ııemttl"~ her fırında ayn cini, 
ayn kalitede ekmek çıkanlan bu 
§ehirde ekmek çe~is. işile uğraş
mak. çe§lll değiştirmek, çeşnı au
zeltmek, çeşni ndaseti temin etmek 
nasıl mümkün olur, İşte bunu me
rak ediyorum. 

en iatifade aramnğn mecbur olu -
tordu. Şimdi ise İngiltere, Giridd~ 
~~Ya ve kara üsleri tesis edebildi -
tınden bilhassa merkezi durumu ve 
~eni~liği dolayıaile revkalnde mü -
~id olan bu cıdadıın Akdenizin do
:ı ~anaına mükeınmclen hükme -
" ebıl?iği gibi, ltalya, Arnavudluğa 
ro: Libyaya hem~ mü~vive yakın 
d h!lfelerden kol.ıylıkla hücum e -
d e !lmelctedir. Eğer Girid adasm -

- ser kahnıyacak. Yeniden boyanacak, rarak ikinci bir defa kullaosanız da- pryor. 
boyanızı boş yere harcayacaksınız. ha iyi olmaz mı? - Filanca fınnınkiler, ekoi olu- r:J .,,...t .J./. uliUi. 

cl altı mükemmel üsl~re ilih·eten bir Bu roba tanını evvelce de . gördü\ ı 
"e, mesela Yunanistanda Patra.ta fakat renklerin bu imt.izacını hiç gör. 
U l ~Pir sahill~rmde hava ve deniz ı meıniŞ'Uk. Ne hoş de~ mi? önce t.oya 
t' e11 tesis etmek irnk•inlannın lngi- renkten birkaç santim l~t.&"k. sonra 
~ Akdeniz donarınıasile nkın do- J.ti renk lfıstik, daha sonra birinciden 
~ hava kuvvetlerine vereceği bü -
~~ faydalım dü~üneeek olmsak daha dar bir koyu lAstik şeridi ve ni _ 
tııl\'anın. Yunnni!ltana tecavüz et - hayet iki renkten bir oya. 
~ekle, Ingilterenin bilha~ Fransız Korsajla kollarda da Iki renk Uh 
onannınsınm yardımından mah • ayrı ayrı, kl\h birleştirilerek örülmÜ§, 

~ll'\ bıılundu2u ?amanlarda. Akde- bilezikler ve etek H\stiklerl dfi:ı: koyu 
~~;rıe mn~ız kaldığı bir çok müş - renk. 
b!' ler; hnllehnuin" "" katlar bi.ivıik Bu iki renkten biri ete~in •reya tay. 
~r Vardımda ve iyilikte bulunduğu yörün renginde olursa pek şık gör{l _ 
~dana c;ı~ıt!', 0 nür. Aksi takdirde :ııd ve açan iki 

rı· çler ittifakı olmad>ul, lngilt(']'e - renk .scçUmelidir. 

Nasıl giyinmeliyiz? 
Oeyim tarzında ne kadar titiz dav

ransaruz yeridir. Çünkü: Elbisenin şu 
veya bu biçimi boyu uzun, kısa, mü
tena.sib veya gayri mütennsib göste _ 
re bilir. 

'Y'tı uzak doğJJdaki durumu, Jııpon
~tırn temadi eden taaddi ve tec:a
lıl tl~ri aebebile, pek müşkül diye 
d \'aıf oluneyordu. Üçler ittifakın • 
falltı sonra ise Ingilterenin Aksnyı -
lir~\ Vazi~·eti d~zelmiııtir denilebi -
l'ak ezalık lnr.ıltere, AvrJ'lP'na ve 
&.leı?t doğuda uçnk kuvvetlerini ve 
ııu urnum te'llihcıtınr arttırdıysa bu -
ı11d lı:ıarnen BirJ,..,ik Ameıikftyn borç MeselA: Klsn boylu tseniz kemer 
te ur. Fakat Amt-rikanın lndltere _ takmattan, beli fnzl:ı. sıkı modelleri 
lı :Yardımlannın kuvvl'!t ,.e kesafet yaptırmaktan çekininJz. Her ikisi de 
]j~Yda ederek Amerikalılnnn lngi - esas boyunuzdım daha kısa görünme
tl harbini tJaha çok benimsemele - nlze sebeb olur. Bunlann yerine düz 
da. ancak üçJ,.r ittifakının imzasın - mantolan, sentürsüz robları koyma. 
,]~ ~onra umumi ve ciddi bir }uıl lısmız. 
!Jrrı ~~a ba,Jamıııt:r: hatta diyebili- Amplr tarzında, beli yukandan el-
ilt ıtı Bav Ruzvelt'in, Amen1cada 

ıı. v ,_, 1 bi.sele.r kalçalan gen., göstermek su-
~Uk llıu o duitu üzere, devlet ve 
~ilm G~et rei!liğ\ne Uçüncü defa se _ retile boyu kısaltır. Bu tam da ince 
)~tı·Ciıi~de, üçler ittifakı ehemmi - usunlara bırakmalı. bsalar, ufak te
l)) ~ bır imil olmuştur. Çünkü .. A - fekler eıter mutlaka bellerini sıkmak 
le~alılar, iiçler ittifakında kendi- ve belirtmek nnu.sunu duyuyorlarsn 
~ t ınüteveccih bir tehlike gör - tam yerinde kemerleri bu tarz elbise. 
d~~ e~dir ve tehlike zamanında td lere tercih etmelldi:rler. 
ilır ~hrrnenin bir mi1letce doğru ve Ayni §ekilde uzun kaplar urunlara 
'it 1}-ath telakki oh:nmama3ı en ba - gider. Kıstı. ufak tefek kadınlar kısa te aıı.ğlam bir mantıktır. kapları, bunn mukabil mantoların u. 
)~ fJhaaıl üçler ittifakının lngilteT~ 

a d d 1 k d zunlarını benim.serlerse daha iyi eder-
~()k Y a ve yar ım an ne a ar 
ıı..,... Ve umumi olduysa İtalya - Yu- ler. 

y~ııtan harbini n de İngilizlere, Yemek bahıi: r,d an toprak ve adalarından isti -
tt.rn~ gibi Akdenizle yakın doğuda Dilher dudag .. ı 
r-~ lll ettiği askeri ve sevkuleeni 
ltıt. alar o derecede ziyade olmtr.t- Bir kepçe ya~. Dört kepçe su. 8 yu.. 

C·· .. murta. Yarım kilo un. 2 yemek taşı~ı 
A.~ 0~ülüyor ki Ingilterenin bugün, pirino unu. 
ta. tttkanm yardımlan ve kendi y 1101.. • 
'J 'Yretleril h b • • . ti •• b- "k a~ su bir arada kaynatılır. Son. 

* * ---------------------------------------------------
Bitiloya mtirekkeb zor geliyor. Bir, Ya sabun kırıntıları ... Onları küçtı. c- Bunlari bl'll'yor. mu l.d,·nl'z ". bir daha silkmeyiniz. Sabırlı olunuz. cük blr oorbada toplayıp kaynayn.cn~ ~ 

Hokkanın üQde birini natae yere sar_ çamaşır için kullan.sanız faydası n21 
fediyorsunuz. mı olur sanırsınız? 

* Krem, dl§ Ulcı vesalre tüb'ünü a _ 
eeıe i~letmek için orta yerinden atkı _ 
yorsunuz. Dikiat... Bu fetilde kulla _ 

Gençler için 
manto modeli 

* Yarıda .bırakac~ınız sigarayı ne 
diye yakarsınız? Sigara masrafı az 
mı? 

Pratik 
güzellik bilgisi 

Sokuk havalar geldi. Açıkta gezip 
de göz kapaltlarınızdn bir yanma his
settiğiniz günleri ihmal ctmeyiniz. Dcr 
hal §U losyona batırılmış bir pamuk 
parça.sile gözleriniZi iyi~ o~unuz. 

Eau di.stillee 470 gr. 
Alcoolate de lavandc 15 gr. 
Alooolate de maisse 15 gr. 
OXycyanure d'hydrargyre 10 gr. 

* Ellerinizin işden, sıcak ve sotnıktan, 
mubtelif derecede sulnrdan bozulma. 
mo..sı için işiniz biter bitmez yaıtıı bir 
krcmle oğuşturmak şüphesiz ki fayda. 
sız değildir. Fakat bu da yetmez. Bu 
kremi asıl işe ba.şlo.nuıdan, ellerinizi 
daha suya aokmadan evvel stlrmeli ve 
parmak uçlıı.nndan bilekıere do~ 
o~ısınız. Bu sayede elin içece~i 
krem su, sabun vesairenln cadde ya. 
pac$ muzır testrlerin önünü alır. 

. * Işte size cüdinizi yumuşncık ve do.ba 
beyaz bir hale koyacak basit, ucuz, 
zararsız bir losyon: 

Taze çavdar ununu portakal çiçeği 
~~h~oo~İ~e~da~t 
mi tozu .katmız. Elde ed~iz 16-pa. 
yı iki gazlı bezin arasına sanp yil -
zilnüze t:ı.tJ>ik ediniz. Çık.annca tek -
mll yilzünfizü su yerine portakal ~ -
çe~ suyfle siliniz. Çavdar unundan 150 
gram, batmi tozundan 75 gram koy -
malıdır. 

Her kadın bilmelidir; 

Ayakta yaşıyantar 
ayakta ölenler 

At1ar, hiç yere 
vatmadll&l aylarca 
ayak üstünde du
rarak. ya~rlnr. Fil
ler ise ayakta ya
eadıkları gibi gene 
ayakta ölürler ve 
öldükleri zaman 
bilP. yere düşme
den ayakta Jı:ıılan
l:ır olur. 

~ 

Kadmlar1mtz kirpik boyas1m 
kimlerden ald1:ar? 

105 sene evvelki 
San -Fr~nsisko 

1835 senesin
de Ri~rdson is
minde bir ada
mın oturduğu 
kulübe, San 
Frnnsiskoda bu: 
lunan yegane ikaınetgahtı. O za,. 

mandan bu zamana kadar 1 05 ae
ne geçmiştir. 1 05 sene içindeki c:le
ği~ikliğin ne kadar büyük olduğu 

insanlara hayret verecek dereeed~ 
dir. • 

~ 

Tahta atta sUvari talimi 
Ba:ı:ı devlet-

Fiji adasının Jerin orduinnn-
yan va~şi ahalisi da aüvari asker-
bir ziyarete git- lerin telimieri 
tikleri zama:ı evvela tahta at· 
kirpiklerini bin lar üzerinde 
distan cevızını yaptmlır. Taht• 
yakmakla eldo atlar üzerinde, 
ettikleri bir nevi at üzerinde .r sıl 

oturolması jcab 
boyayla boyar, bu boya lUrpikleri ettiğini öğrenen aüvariler, sonradan 
kararttığı gibi birbirlerine de yapı~ hakiki atlara bindirilerek talimlere 
tırmaktadır. devarn edilir. ·····-.... ----·----------~. 

Okuyucularıma cevabiarim 
Tarsusta Süleymano: yonrunuz. Böyle olunca hattı hare

ketiniz kanun çerçeveaıni taşmama• 
lıdrr. Mallkemeyc :müracaat ec:lero
liiniz. 

Mektubunuzu aynen naldetmiyo
rum. Bu feci aile vaziyetiııi olan
ca açıklığile gazeteye yazmayı tim-

Süngerıerl m sık temizlemek 11zım- d.ilik doğru bulmadım. 
dır. Bunun için en basit usul süngeri .. Zihnimi kurcshyan noktalar 
koyu bir tuzlu suda bırakmak, sonra var ... Duyduldannız hakikat midir~ 
da birkaç kere duru su lle çalkala - Siz zevceınizden mektub almıyOT 
maktır. Tuz yerine amonyak da kulla- musunuz} Ne kadar zamnndır onu 
nılabilir. Bir litre ~ya 50 grnm amon. görmediniz~ Beraber yapdığınız 
yak koymalıdır. Isterseniz karbonat zamanlarda ahlaki temayüllerine a
dö sud kullanabilirsiniz. 100 de 3 Ilis- id kanaatleriniz nasıldı} Bunlan ya
bet.inde sıcak bl karbonat dö sud pa.cak tıynette bir insan olduğuna 

Tekrar ~diyorum. Meseleyi iyice 
tahkik edin. Çünkü iftinı. olması ih
timali de mevcuddur. 

mahlillü. ihtimal verir misiniz} Bana yazdık-

İyiliğe kar}J yapılan kötülüğe ge
lince kötü inannla:ın cibilliyeti icabı 
böyle şeyler olur. Iyi insanlar bunu 
da ııoğukkanlılıkln kal'fllamayı bil
melidirler. 

Bayan K. 
~."Ülerd e 1 arlmıf!_ısıyab "ı ını uyud ra un içerisine yava.ş yavaş ve kanş... 
••Jih e (' e a nga aş amasın a, tıra kar t 
t~ "er d('vletlerllt! Japonyanın !la- ış ıra DAve edilir. Bu sırada Spor mantolar, bilhassa gençler 
t~ .~t tarzlannın büyiik yardım ve unun toplanmama.sına çok dikkat e- için şayanı tavsiyedir. 

lf lanDIZI size bildiren kimsenin yüıde 
İpeklj ki1JD34lardan ter lekesi nasıl yüz doğru sôylediğine naul jnandı-

çıkanlır ' n ız} O na611 b!r insandır} Bu c.ihet-

Benim s.ize tavsiyem, derhal evi
nize dönmeniK.Ir. Mademki koca
nız aizi affediyoT. Dönmeniz yuva • 
nm yıkıbnaktan lı:urtulmuını temin 
edecektrr. Bir da!ıa bu tarzdn ha • 
reket etmeyiniz. Daha mutedil ve 
daha az sinirli olmıya gayret edinü. 

j•len olmuştur. dnir. Hafif ate§te, gene karıştırarat Spor mantolar arasında ya-
d11r~.~ilizlerin bilhaas:t Mısırdaki te- suyu çekineeye kadar kaynntılır. Su- n tuvaJet olanlar da vardır U 
~~~ 111 Ve eıkıntılı vaziyetlerini fera- yunu. çekince so~maya bırakılır. L bunlar her yere giyilebilir. Meselu 

Kumaşın lekeli yerini amonyakla leri düşünün .•• Yakınlanruz vasıta
alcool m~hyliqueden mürekkeb bir aile tahkikat yapnnn; bir iftira, bir 
mahlfıle daldırınız. Biraz bıraktıktan vehim yüzünden yıkılan yuvalıu pek 
.sonra çıkanp bol sotuk suda çalkalıı- çoktur. Bu tarzda yıkılan yuvalara di._"e taanuza çevirect liciineü h~ - lık bir hale gelınce 6 yumurta içeri - b k d w d 1 b' k 

ı "" de .. h k k' S'd' B • sıne kırılır El ile yulh· 1 V u1 k u oy ugumuz mo e ır genç ız yınız. yazık oluyor. ~~~.ı,. ının e yo ı ı ı arranı . t;uru ur. e ' a . k d h lb' 1 h 
~ tııı olmu~tur. Fakat bu ~heaer ufak parçalar kesi bn·u· . dnbe veya a ının er e ısey e er za- • Hakikat oıduğuna göre dütiin~ ,...._tn p ""6ımız r . b'l w• 1 . d 
~~~ . a tmkiin Vf"ren ııeyin, Grazi - dud$ tatll&Ilın ~kli verair. man gıye ı ec:eeı m apor manto ur. Bütün tencere dibine yapışı:na.ruıı lim: 
lıq:1 id''e:tınun Sidi Barrani i],. ~- Hafıf ateşte erimiş ya~da veya veje.. Geniş reverler, belde kemer ve iki 

0-25 km. earklanna kadar ı- talinde akır a~ kızartılır. Çıkı.:rı:p 1 d.üğmesi vardır. Cebleri çaprast ke-
men için tencereye boliken bir damla Sizin fikrinin doğru hulmuyo
su alotınız. Bu suretle anunuz ko - rum, namuslu bir erkek:ainiz, na
layca yerine gelm~ olur. muslu yaııamavı her IJC)'e tercih edi-(Deva.lnı 8 incl sayfada) so{nık .şerbete atılır. aiktir. 

'~n Po.sta,nın edebi romanı: 39 

Aşkla 
Oynonmaz! 

1) Nakleden: Muaz:r.ez Tah•in Berkand 
~~~ ~rn:k iç\.a emir almı§tı. Çünkü verein ki Hulki Pazar günü Cadde -
~&.r edıha lıanımın ne de Neninin boatanına telefon etmi~. bir hafta 
~~ ~ci . lı.abul edecek, kimi bnyır- evvel olan bu müthiş dram hakkın
~ rı k llti d,.dikoducu ahbablarm da iki. üç kelime söylemişti. Yoksa 
~ır auallerinc cevab voec:ek Sacide ile Meziyetin dünyadan ha -

tlı.ııd etleri yoktu. Nitekim, sekiz berieri olmıyacaktı. 
~ ,:khen h:zmetçi kız kimse)·j e - - Aniadın mı kı:ı:ım, bem beni 
~ s:ı•ma;ta muwdfak olmuştu. içeriye aokacnkaın, hem de Meziyrt 

~~ti. F. cide gelin<'e mese1e değiş - hanıın geiince bana yaptığın gibi, 
~tirı· Ve her anat girip çıkan ve onu kapıdn bir aant bekletmiyecek"t l. ın ~n samimi arkadaşı olan o •,t 'VI et' aın. 

t Gt_ ıret kapının dı~nnsında bı - - Hanım,.f.:ııdi hana daha az 
~"rı ~a~lardı. Hatta iki genç kız. evvel kendis•.1in çok yorgun oldu -

b,farıayı haber aldıklan zaman, ğunu, uyumak için odasına çekJece
tıı.danbt·ri sayfiyede bulun - ğini, telef'lnn cevab vennemi ve 

Pek teeasüf etmi!!lerdi. Netırin hanırı:ın hastaneden geç ge-

oturup bekl;yec:eği7~ çalmıyorJ •J. ~esr:r,in yaşa:nıtk ma - bir gencin sinirli bir kızın tedbirsiz-
Bu sözle:den sonra Sacid~ hiz - kinesi kır•mı~tı. Biçare luzcağJ7.1n liğine az kaldı kurban gideceğini 

metçinin eurat astıi',•ma ehemmiyet baııına ;ıeı ~ 1 bu müthiş fcl~ket Al" düşündükçe tüylerim diken diken 
vermeden içeri girdi, doğruca mer- idH oluyor, aklım bafUDdan gidiyor. 
divenleri t:.manıp Nesrinin odasına Sacide vakit geçirmek, Meziyeti Zavallı Selim bir haftadanberi pek 
koştu. belderken .abuı.•71anmamak içın bir eğlenceli dakikalar ya§Bmıyor. 

Burada Nesrin ve Meziyt-lle ne şeyle meşgul olmak istt~di: fakat - Ya Nesrin} Onun geçirdiği 
tatlı, ne buhnmM ııaatler y.ış.ııııış- zihni o kadnt bu oda ile. bu· odndıı saatler daha az mı muthi~~ Filha
lardıl Bu orirının her köşe~: onun i- geçen faeia i!e dolu idi ki biı §ey kika bir insanın ıztırAb çekmesi ko
çin başka bi!' hatıra ıle dolu idi. Ne yapama<Jı. Ne muııild ne kı tab • • lay değil amma emin ol ki eevdiği 
yazık. ki P,ımdi bu ne:ı' e lı yerif-ı bir Beklemekten başka çare yoktu. bir kimsenin aza b ve acJ içinde çır-
matem ]çı ıde gibi sessiz vr met - Kendi hndine: pındığını görmek, istemiyerek onun 
ruktu. Hatta, piyano üzerindeki - Şu Meziyet de Nesrini taklid ölümüne sebeb olduğunu dü~nmek 
vazoda oir çiçek bile yoktu. llalhu- ediyor, rnndevusuna tam santinde ve ölüm tehlikesi ka~ıaında nciz ve 
ki Nesrin seo~nin iiç yüz altmuı be, geldiği yo!t... zayıf kalmak bizzat acı duymaktan 
gününde h1.ı kıistll\1 ''azodıı ç:vk Diye dü~ünl:rken, onun zı'hnin - daha feci ve kol\.unc; ••• 
bulundurut, bunu bir ihliyac; aavar- den geçen bn şikaycti arkadaşı i~it- - Istemiyerek ölümüne S('beb 
dı. miş gibi lcapı yavasea açıldı, Mezi- olmak diyorsun. Buna pek emin 

Sacide, g5ze batmaması i'~"· ayrı- yet, elind1! bir iki karanfille içeriye değiliz henüz. Nesrini görmedik, 
ea bir &a7e'e He eardıRı ince tt:ffaf girdi. Kraliçe de hana telefonda sad~ce 
bir kiiğı:Jdnn üc penlx- Ş!ÜI ç knMJ, - Çok ,Ukür gelebiidin küçük su sözleri söyl~di: «St-vnhatc- gidcr
piyanon.ın fizerinde tam St liı.,in lınnnn. A, sen de çiçek getirmeği ken beraber RÖtürecf'kltori tahancay1 
resmi yanında duran vazoya koy - düşiiınmüşsün. Aferini Doğrusunu muayecte ederl~rkcn kaza oldu.n 
du .•• Zav.ı.llı Nesrin, çiçt-k alınayı istersen bu odayı çiçel-..siz gönneğe Onun çok üzüldü..:ünii görünce fazltı 
ihmal ed ~wo:~ kadar iztırnb icinde tahammül edt'medim. Bak. şu üç ta(siliit Rlmak kin ısrar ~tmedim. 
idi dem:,ıtl Çünkü onun, kn•swnda gü) hemen ortalığa Dt"-'' e '\'erdi, Se• - SP Jim in ahaba'lındrm bir ha-

Y,efil bir ot v=>rrr,..dton nin kaTanfillerini de ilave edince or- N .. •..;nin tRhınırfl iJ,. nvrıarken 

•
.. ~~,~·~~e~k~-·~~~~~~~J·~~~~,~=ı-~~-~·~~~b~u-b~~k~~~r~~~--~-~1·~~~T7f~trw~·~.~0 "•ının, all' d iirt;~ t 4Fri. ıı:;,b ircoır e ıro~ı"rı . l>ıman ~~- ..Lt.L.:.J-

* Bayan S. T. 
Aitenizin bı: huı.ı.ıstıı ne düşün • 

dülelerini sorunuz onlar da !i~in fik
rinizde iseler muvafık cevab veriniz. 

TE"ZE 

- Onlara öyle söylemek dü~er. 
Ne de olsa kaynana. . . Mnazallah 
bir felaket olui'S8 knb11hntı geliııınin 
üstüne yüklemek, Selim kurtulursa 
da gene bu kazayı fırımt bilip vakit 
vakit Nesrini didiklemeık istiyor. 

- Zannetmem, Halide hanım 
pek kötü bir kadına benzemiyor. 

- Doğru ammıı onun bimz * 
ratkar bir ana cldui.:-ru ve oğlu mcv-
zuubahs olduğu vakit bütün dünya
yı unutaetık kadar hodbinleştiği ma• 
lumdur. Bütün ömrünü yalnız oğlu
nu büyiitmece hesretmi'l, S!özlen 
hep onu görmüş, onu kendisi içiıl 
yegune yaşamak ~ayesi add,.tmi!J, 
v<-lhasıl dünyay:ı ve insanlara StJi
min aritasından bakmıs olan bir k~ 
dın... Ben sana bir ııey sö• liyeyim 
mi} Ben kat'iyen annsının bir tane 
oğlu olan bir l!enc;le evlenmiyece
ğim. Böyle kadınlar deh,ııetli kıskanç 
ve meraklı oluvorlar. Allah ben 
bövle bir kaynannaan saklasın . 

Sacide bu BÖ?.Ieri sövl~rken arka 
daşının g~tirdiiö karanfilleri de orta
daki masa iizerinde duran bo~ bi 

rfa 



6 Sayf 

K ög kızları ve gelinleri 
askere seve seve hediye 

hazırlıyorlar 
Cümü.,Wıcıköy (Hususi} -- Kı

zılayın mütcıvazı çalı§masrnı biraz 
daha canlandırmak için kaza ve köy 
öğretmenlerile bazı tüccarlar i,bir
Lği yaparak, köylerde konferanslaı 
vererek, müsahabelerde bulunarak 
köylüyq tenvir etm~lerdir. Umu -
miyetle zen;in olan köylülerimiz 
Kızılay vasıtasile göndermek üzere 
hazırladıklan hediyderi büyük bir 
arzu ve 1evklc tezyidc karar ver • 
mitlerdir. Bu suretle köylerde faıla 
olarak 550 pamuklu ve 179 lira na
k.id toplanam k K ı~ılay vesıtasıle ny 
rıca Umumt Merkez emrine veril -
mi~tir. Köy geJinlerile kızlannın: 
«Biz onlar için canımızı do. verme -
ğe hazınz.. ki;yümliz~ gene huyu -
run, yeni armaganlar hazırlıyaoo -
ğızh deyişlerini .Jinleyip de bijyük 
Til'r\ milletini tarih boyunca nyalcta 
tutan kuvvetin sırn önünde veedile 
ve aaygı ile gözlerin y14arınaması 
mümkGn olmuvor. 

Bilecikte 
Askerlerimi7e lcı"lı\ hectivf' ola -

ra lt Bilecik hayırsevenler komitesi 
tarafından toplanmı!; olan 1 311 pıı.r 
ça eşya, mnhnlline gönderilmek iı -
zere Bileeik K1zılav Cemiyeti Riyıı. -
•itine tctılim edilmiııtir. 

Benehirde 
Bey4ehir (Husust) - !'ınırlarda, 

vat nı bekliyon kfthraman aııkerleri
mize halkımızın hazırlamakta oldu
ğu kı,lılc hed;yderi Kızılay Jc:abule 
başlamJştır. Bu dimledf'n olarAk, 
ille açı da. 1500 çift yün çor p, 300 
çift yü n eldiven. 5 1} ad ed yü n ye -
lelı: ve 50 ai yünlü 50 ~i pamulclu 
olmak 6zero 1 00 ad ed fa n ila toplan 
mıfbt'. 

Kazaya btğlı nahive ve köylıorde 
de toplanm'lktl'l olan hedlveler, ha· 
valnnn yağı~ı gitmesi yOzUnden 
yollar geçilme:r: bir hale g,.ldH:.;nden 
kasahaya getirilememiştir. Kızılay 
bu yolda~ çalı~malımnr.ı devam 
etmektedir. 

Ad ~ada 
Adıma Halki-vi askerll"rimize 

kı~ hediyesi hazırlnma faaliyl"tine 
.devam ~divor. Hasılatı bu u~urda 
sarfedilmek üzere bir de mUsamere 
hazırlanmaktadır. 

Adanada ekmek 
fiatlari artti 

Adana, (Hususi) - Alakadar
!arın heyanatınn istinaden Adanad 
ekmek fiatiannA zam yapılmıyaca
ğını bildirmi~tim. Fnknt frrıncıların 
müteaddid müracantl.uı üzerine be
lediye r:'kme~e bir kuru, :zam ya;>
mı'!hr '\'e şimdi Adanada ekmek 
14.5 Jcuru cıatılmaktadır. 

Marsin ve Dörtyol C. H. P. 
kaza kongreleri 

Adana, (Hususi) - Mersin C. 
~I. P. merkez kaza kongresi yapıl
m ı~ yeni idare heyetine Abdullah 
Ersoy, Fahri Merzef'.i, !sml\il Safa 
Çifçi, Harndi AH Yalın, Enver Ger
men, Veysel Ankol ve Hal·Jı::ı De
niz seçilmi,lerdir. 

Dörtyol C. 1-1. P. kaza konşıre!i 
de yapılnmıtır. Yeni idare heveti 
reisliğine Öm,..r Büyiılcba~. azalıkla
ra da Mustntn Turanırağ. Alaettin, 
Hasan Ikiz .,,.e llas.'ln A koyunlu 
seçilmi•lt"rdir. '--------
Payasla beled:ye teşkilAtı 

Adana, {Hususi) - Vekiller 
Heyetinin Payasta belerliyt" teşkili 
hakkındaki kararı memnuniyet u
yandırmış ve vilay,.tçe hazırlılclaro 
başlamnı~ır. 

P OS T A 

Avrupa hattı trenleri 
geniden işlerneğe 

başladı 

Birincikanun ~ 

'~. 
(Ba.şta:rafı 1 inci sayfada) lonisinln bulunduğu bir mmtakn °~ 

murlu, pis, zlflri knrnnlık sokakları- caktır. Eski Köprü altı bunun kMsJ' 
ua serpilmiş, serse:aerin banndı~ı sa- bir misali .. Yalnız, Koprü aıtınd:ı tf 
b=ıbçı kahvelerinden birindeyiz. bıkası olmıyanlar, masum scrse , 

30 bin balya üzerinde yürüyün muamele 
tamamlandı, tebliğ bugünlerde bekleniyor 

Edirne, (Hususi) - Son tuğyan 
yüzünden bozulan §imendifer hattı
~un Edirne - Uzunköprü ve Avrupa 
ıle olan tren münakalab dokuz gün
lük bir ink1ta devresinden aonra 
başlamıştır. Sulann hattın muhtelif 
noktalaı:nda yaptığı tahıibatın ta
mamile önüne geçilmiştir. Avrupa 

Habe§ cildinden daha esmer, ma - sokak çocukları, yersiz ve yurdSuıl6 
laryalı bacaklarından daha hnlsiz, si- mücrim namzedleri de gcceıerıe~ 
nek kA~ıclından daha yapışkan ma- Demek, falanm kahvesi, ıaınnc1l 
salardn. havanın mutedilliğine ra~ - snbahçı odaları, ikl günde bir çec , 
men gürül gllrül yanan, sobanın et- eliriimlerden bfı.kimlıı karşısına ~ , 
rafını çevirmiş, en kıdemsizi dört, beş lenlerin hapishane dı.şmdn, ınabte 
sabıkalı serseriler arasındayım. mece de makbul kanuni ve daitnl 1~ 

Bir saat var ki, kapkara tavanından metgA.hlarmı teşkil ediyordu. I{li~dl' 
maVi !boncuklu at nallan, başak sa - bir tahkikat bu tahminde yanıltlllJ\'J1 
pmdan silsler sarkan bu sabahçı kah- ~ımı gö.sterd.l. Tophanenın trııtll t) 
vesinde ve bu kahvenin vefakl\r sa - yolile, denize müvazi caüde arg,S11111ı 

trenleri şimdiki ),alde ancak Sivilin
grada kadar i§liyebilmektedir. Av
rupa hatbnın aeyrüsefere açılabii

meili için Karaağaç ilc Sivilingrad 
arasında hattın bozuk kısm1 da ta
mir edilmekte ve bugün yorın açıl
ması memul bulunmaktadır. 

Sivasta korkunç 
bir cinayet 

kinlerlle yarenlik ediyoruz. kalan bir kısım köşelerinde ll:ış:ı 
Ynnm metre llerdeki duvara çivi- yuvaları mevcuddu. Pollsçe de ınnl~ 

lenmiş cYavuzııun resmini seçtirini - daima arımılanlan elaltında bll111d1 
yen, hacasından çıkan dumanlardan durmak gibi makul bir düşünce ne J. 
daha koyu, a~ır kokulu bir duman da~ıtılmıyan bu kovukları gll~ 
üzerime çullandıkç:a göz kapaklo.rımı evvelA mukadderatın sonra da c ı. 
makineleri bozulmuş çekme perdeler yeUn tekmeled~~ silkip arasındo.ıı • 
gibi müşkülAtla, bir iki kaldınp indi- tı~ı, bazan ınikrop diye polisin, so~ 
r~te ancak açabiL'yorum. İçer'ıSi o ka- da adiiyenin mikroskopuna koYd:p. 
dar sıcak ki, ara .sıra kapı açıld~ı bu adamlan, nasıl maceralar bil ıf• 
zaman içeri giren tembel bir esintiyi betıere sUrüklemiştir. Nıısıl yM:ırl eJ 
takviye kıtaatı alın~ bir İtalyan kolu iç yüzleri nedir? Bunlan ö~rcnııı ıııt 
~ev'kile karşılayorum. bende perhizi mümkün oiinıyan 

Tavandan sarkan sinek plsliklerin- teces.süs ynratmı.ştL no 
den kandil titlline dönmüş kordonun İşte benim yakrunıı yapı.şıp, liÇ. ~lll' 
ucundaki 25 ınumluk ışık altında, üç gece Tophane sokaklıı.rındııt• rJ' 

Bir köylü namusunu herbad çarpışan, ho.lkalD.şan dumanlar ara.. §arat yuvalannı dolaştıran bu ~ 
sından seçebildiğim çehreler hep bir- sU.,tür. Serseriler arasında dolMt ıl' 

etmei'e çalıttığı bir kadını birinin aynı.. Yailı saçların yarısını üç gün zarfmda yalnız, belki ıneJil ıP 
40 yerinden bıçaklaya.rak a.lnmm bir kı.smın<la ve kulaklann okunacak bir röportaj tenıin e ~e-

ceği Macaristar.ın Türkiye ticaret tı.9ttlnde açık bıra-·• kaıılıır~ kadar değil, ayni zamanda bir""k i--+:ntııt .~ 
Adan~dalci pıımuk tarlalarmdan b~ri 

Adana (Huauai) -Çukurova 
pamuk ihracatçılan birliği tarafın • 
dan Hükuml'!t emri:ıe hazırinnan o
tuz bin balya pamuğa aid para i~ -
leri Vekabtçe ha.llediımiştir. 

Bu husu<ıtıı enk.i bir Vekıller hey
eti karanna yeni bir fıkra ilave e -
dı1mi~ ve bu ilt"re hakkınd ki V~ -
killer Heyeti karan evvelki gün çık 
mışbr. Runıı nazaran altı mnyonh .. k 
krediden bu muamele de islifade e
di1ecektir. 

Bu husustaki eınrin birkaç gün i
çinde T. C. Zirant Bankası l.Jınum 
Müdürlüğünden Adana, Tarsus ve 
Mersin 7Uheletin~ tebliği bekleni -
yor. 

İhracııtçıbr ellerindek: malı tes
lim cd~rek deşarj:> olur olmaz pi • 
yasamızın :renidcn harart'tlc.nmesi 

Ata§eai tarafından Belcdiyemize bil öldürdü inik kastetierin h:a'ett~ koyuluırta selelerle de karşıla.şmışbul~;Yor;. 
dirildiğinden Belediye bu hususta bile .seçilen patlak, lamlı gözler .. bazı- Müsaadenizle bir tek hüküın ~c 
lazım gelen i~in bir an önce yapıt - Sıvas, (Hususi) - ŞehTimize sı zamanın, bnzısı türlü suiıstimalle- cefim; Başta cemiyet, sonra ıuıP~ 
rnnsı için olakadınlara bildirilmil - bağlı Bingöl köyünde çok kanlı bir rin, bir klsmı da bıçaklarm 9Ckti~1 neler, ko.bahatıi .. Cemiyet ve }lll!? 
tir. cinayet olmuştur. bol çizg{li yüzler. haneler, günahkAr insan katarlıı~ 
Küçük talebt!]crin Mehmeddldr.re Bu köyde oturmnkta olan Yakub Hepsinin me9dıın mı okur, müsteh.. yanlış yollara sevkeden acemi Jllll 

hediyosi oğlu ~~ed ay~ köyde h oturan ~ midir, muztarib midir. Ifadesi meç. çı vaZiyetindedirler. ~ 
Sehrim;z Beo K~nunusani ilk o - Nazlı ısmmde bı; kadına goz koy- hul, fakat nıuUaka esrarlı, mümkün Serserilerin, haşerat ded~imi! ıns'rıl' 

kulu talebele:-i harçlıklannı.lan aTt - muş ve koll~mııga başlamıştır: ~i- oldu~u nisbette büyük a~ızlar te§kil larm bakiki hayatıannı, iÇ yüıleU~ 
tırdıklan paralaYla Mehmedciklere hayet evvelki gf".ce Ahmed gn:lıce eden kalın dudaklan var. ~enınek aralarına girmekle killı ol' 
14 çift çorııp, iki pamuk hı ve diğer Nazlının e~~e "'irmiş ,.~ kadına !a- Kulaklar bilhassa, hiç birinde oor- Buna gazeteci hüviyetile muvaf!ııiC f' 
hediyeler ah:ımıık i!zere 51 lırıı 89 arru.z etmıştır. F~ka: Nazlının vıd- mal bir uzuv sayılmaz. Kiminde yır. mıya imkAn varmıydı? Elbette bil ,ll' 
kuru~ vermişlerdir. d;tl.~ ~ka~em~ti ıle karşılaşınca tık, kiminde yarısı yok, kiminde oraya Şu halde lburalannı iyi bilen, dıı!" 

Adananm bir aylık et islihlaki gozu donmuş. lcamasını çekerek ka- ekienivermiş bir et parçası halinde.. do~nısu aonlarııdan birlle abbıı ~ 
Geçen Lir ay içinde şehrimiz Ka- dıncağızın vücudünii 40 yerinden ilk yakılı.ştan yere atıııncaya kadar tesis etmek ve böylece ko&utııırı:ı ~ 

narasında 3S22 koyun, 3316 keı;i, delik deşik etmi • kanlar içinde bı- el de~eden dudaklara yapışık kalan rülmiye· de~erlerinl dolaş~ak tııb ~ 
44 manda, 200 öküz, ·H inek, 29 rakmıştır. sigaralardan üstüste fasıla.ınz derin İki günlük ısrarlı bir ço.Iışıno. ı•~ 
dana ve 4 mulak olmak üzere 7459 Korkunç katil cimlv~ti müteakıb nefesler çekerek du~anlarmı' duda. den mahkClm olmuş yirınlyi ~ıcıJl ıııJ 
ba~ hayvttn kesilmiştir. kaçmış ise de bir müddet ııonra za- ~ın boş kalan diğer köşC8~den ve bıımıı. İstanbulun ~n meşhur sll ıl' 

Maarif tııyinlf'ri bıt tarafından tevkif edilmiııtir. geniş burun deliklerinden bırakıyorlar. gece hırsızlarından blri:nln rebbtr 
Birinci orta oku! taıih coğraf:,·a Ed" l kt "k l 1. Kimi sırtını di~erine, kimi bir baş. ni temin etti. llııl" 

İçm~ suyu i,i sıajverliğine Atatürk Lisesinden o., ırnıı e e rı san ra ın· kasınm omuzuna dayamış, ayak1ar ya Şarta ınuallak olan bu anlaŞtti ıııı. 
$ehir ~çme suyu i~i için lbım o- man Sumer tayin edilmi, ve okdun d k" t b ll 1 masa tistünde, ;yahud sandalyanın riayet edece~im taratı şuydu : işıtl! 1)1" 

lan tulumbal~rın Mar~ıista~dn,~ pa ı tabiiye öğr~tm~n.i S.nl~h Toktaş bir e 1 SU ar OŞa 1 1y0r arkalı~ından sarkıtılmı.ş.. Eleserisi ~erin~ sırlarını ifşa etmı'YCC~II' 

tabiidir. 

muk mukabilındt" temı:ı t"dılel.iıle - derece terfı ettinlmı~tır. Edirne. fHu~usi) -- Sular nltm- sandalyada ter.s oturuyor. Sigaradan Bozümde durnuya çalı.şaca~ı.ınl ~ 
da kalan ~lt":k•rik fabrikasındaki ııu- fazla cnefes. 9Ckmi.' başlan iskemle düz, saatlerce bu sokaklann ve s ş~ 
!ann boşaltılmasına devam olun- arkalıklal"ile payandalı görüyorum .. lerinin hususiyetıerin~ kendi n:ı,ıP. 
malctadır. Bu ameliyeyi mütealcıb Tepeden döki.llen 25 mumluk irin başa macera dolu hayatını tı rJ' 
dinamo ve motörJ,.rin temizlenme- renkli ziyanın el uzatnmadıtı dlp kö. Bunları da yazının arasında b~JJ' 
ııine bacılanılecuktır. Bu itib~rla fab- şede, kahve oea~nm yanında aracık ca~ım. Gece, Tophane camlınitı C~ 

• 
z ·r e e ediye 

aaliyeti arttı 

• 
ın 

Şehirde yeni inşaat yapılıyor, belediye et 
fiatlarının yükselmemesi için tedbirler aldı 

İzmir, (Hu~ııi) - Jzmirde be
lediye faaliy:ti, harb devresinde hi
le dunnndan devam etmektedir. E
saslı inpa.t yapılmamakl.t berabı:r 
şehrin mübrcm ihtiyaçları, yol ve 
kanalizasyon tamir ve l!lahı i~leri 
devam etmektedir. Kar ıyakndn va
pur iskelesinden banyolar mevkiine 
kadar eahile ihata duvaTiarı in~a e
dilmektedir. 

Belediye tahsilatı yerindedir ve 
artmıştır. Şehrin otobüs ııervisleri 
hergün biraz daha ıslah edilmekte
dir. Al\nanyndnn {uara getirilnıi~ 
ve belediyece satın alınmış olan 
tren otobüs Kordonda her türlü 
nakliyatı temin eylemekte olduğu 
gı'bi ham otobü'lil ve di~er turistik 
otobüsler de muntazam bir t:urette 
çnlı!'llllaktadır. 

Belediyenin hava~az~ te~kilatı 
.-andrmanını bir havli artırmıştıt. 
Evvelce altı vüz nlar abone s~•ıs1 
bin beş vüze çıkmıştır. Beledıv,.miz 
hava!lazı llaati temin ~demedi~indt"n 

abonelerinden mnktu Ücrd almak
tadır. Bir buçuk ocaklar için ayda 
mıı.ktuan 22 3 kuru:;, iki buçuk oc:nk.
lanndan 300 kuruş ücret almakta
dır. 

Mezbohanın faaliyeti Cle bir hay
li artmıştır. Bt'lediye her şeye rağ
men et fiatlannın yükselmemesi için 
icab eden mahalli tedbirleri almıı,
tır. Kuzu eti elli kuruşa, sığır eti 3S 
kuruşa satılmaktadır. Mezbahaya 
gelen hayvaıılıu sıkı muayeneden 
geçirilmekte v~ hostalıklı hayvanlftr 
imha edilmektedir 

Kış mevsiminde bil~ sıtnıa müca
delesi devamdadır. Sivrisinek ve 
korosinek kaynakl4n mazot müca
deleBile v•ni mevııimden evvel or
tadan kalkmış ol~caktır. 

Belediyeni-ı Fuftr, Kültürpark ve 
Turizm Müdürlüğü 941 fuan hazır
lıkianna devam etmf'"ktedir. 941 fu
annın afiş ve broşürleri hazırlan
maktadır. 941 fıuır kataloğu neşre· 
dilmi•tir. 

rikadalci temizleme anıeliyesi ni- bir kapı açılıp kapanıyor. ~ındaki llk kahvede buluşmo..t 
hayet bulmadan Faaliyete geçilebil- Şimdi bütün bu anlattıklarımdan ayrılırken: ıe ııi 
mf'..ai mümkün oll\mıyacaihna ıı:öre sonra bana sormak için sabırsızlan _ - ~abcyci~im, dedi, seni bÖ~ ı' 
i~in nt" kadar :zaml\0 zarfında bitiri- dıfınız bir sualiniz oldu~unu zannedL dirhem bir çekirdek. yeni datnıı ~ 
lip fanliv,.t,.. geçilt-bileceğini ke!tir- yorum. bizimkilerin arasma götüremeP1

·' 1ıt· 
melc sirndilik imkfmsız addolun- - Burada senin ne Lşln var? sızıı (•) zannetmeleri ihtimali d~JI' 
maktnd.ır. Diyorsunuz. SiZi niçin buralarda do.. Gelirken eski püskü şeyler giY, 

Fabrikanın sürat] e faaliyete ge· laştırdı~ımı merak ediyorsunuz. Önü- ben_ bulayun. ~6~ 
cirilmesi ve t'ehrin elektn'k ı~ığıno. nüze hazırladıAını sahne ve dekorun Şuphelenilmek endişesinden ıte;;eıı 
bir an evv~l kaVtısma!lt için §ehıi- perdesini çekerek, kısa bir antralı: bu pls, mülevves yerlerden 6 pt' 
mize g~ldilderini bilclirdijiim mlite- içinde bunu anlatmalıyım; haŞ&rat yüklenmek korkusundll.0ı? 
hassıs bevetin nczııreti altında çalı- Sizin, İstanbulda pek mebzul oldu- ~en eski püskil şeyler giyeC~şJ~ 
şılmaktadır. ~unu tşit~Lııiz sabıkalılann eski Içlmde heyecanlı bir meraktan ~1' 

11 rid lh b k 1 d köprü altı sakinlerinin nerelerde otur korku menşeli bir his olmadl~u:ıı rJ~ 
~ b ~ eı m~ hufz su1_ latıb'ıln a~n. ~n dutları, nasıl yaşadıkları mernkınızı~ lemeliyim. Fakat böyle bir xnaee..,ıJı 
ra nıı;;an n m3 uz ,.a a ı mest ıcın . • . . . "'.JI 
lü:rumlu tertihat vapılmalcta oldui(u bir tarafnıa takıldıını bUmemi Ben Bil~ce~imi bilen arkııdaşıar.. ·tl?" 

"'- • f b ·k b k 1 d ne zaman yolum dilşübde adliyeye ciddi, belki şaka beni ikaz ,eJı 
gtoı, a rı anın su as ın ann an .. -d ' k k tt 1 ... :r 
tı:ıak bir yere nakli için de tasavvuT- o.&&u• ım ve hırsızlık. yankeaicnıt, ma. or u u ar: ·ııl ır 
lar mevcıu:ldur. nitacılık, cerh, dolandırıcılık vak'ası. - Yalnız gitmesen iyi eders• ı;oPııJ 

nın muhatemeslne tesadOf cttimse sUrU fpten kazıktnn kurtuıınuŞ eliP, 
Mklmin nerede oturdu~u sualine: a:asın~ .Y~nız karışılmnz. I{.,. ıı;p 
suçlunun şu cevabı verdiğiue daima güç götürürken, bir de mubllfı;.~ıcil~ 
tahid oldum: taşıyabilirdim? Arka cebıme ~ 

General KAz'm Dirik'in 
telkikieri 

Edirne, (Husu~i) - Umumt Mü
fettio generol Kazım Dirik bugün 
orta okula giderek talebenin dersle
rinde bulunmuş ve talebelete sordu
ğu sunUere verilen cevablar mcm
numyete değer bir mahiyette görül
müştür. 

General Dirik nıüteakıben tnın
taka istatistik dairesini teftiş et-
mistir. 

- Tophanede, falanın kahvesinde .. bir tabanca yerleştirmek .. kullll ol~ 
Tophane falanın kahvesi.. Demek ihtiyacı benim için de iınkD.n1 dllŞııl' 

sabıkalı gürühu bu mıntakad1 ve ma- masma ra~men cesaret ~rk~ et ' 
lQm yerlerde ikamet ediyor. Eliine ge- edebilir. Fena fikir det;U .. ııun ıcııdY 
çen eski bir polis mecmuasında Ra _ medim. ŞöhreUi gece hırsızı ar ıı ;t' 
yisten tercüme bir yazıda okumııştum şunı geceleyin, kararlaştırdJt1tll ~oJ' 
ki, katiller, hırsızlar, yank:esiciler, hu- at ve yerde fakat anlıyaca~ııuz J!l 
!Asa bu kabilden kimseler daima toplu da cdalga.ya d~mü,ş buldul11· ı~ 
olarak Ya§arlar, kendilerine göre bir - Yahu, ne bu hal, hani bU " 
muhit yaparlarmı.ş, e~er bu hüküm beni dolaştıracaktın? ıer# 
bir kaide ise, biZde de .sabıkalılar ko.. Bulanık gözlerini, ellerinin 

Son Poatanın macera romanı: 10 tiği baldc fazla bir 4ey öğreneme
mi~tir. Plumerot bütün bildiklerini 
a-nlatıyordu. Bildiği ve ırördüğü de 
bundan ibaretti. 

Vikont Jan dö Prelarıı ismindeki 
maktul Vagram i'Venüsünde 34 nu
marada yedinci katta yani bir ta
van arasmda oturuyormu~. E~yası 
gayet sade bir kat. Buraya Paristen 
geçtiği sıralarda ugradığı haber ve
riliyor. 

tabii. Bir ~y, bir delil, bir vesika 
bulamadını:z mı? 

o~~turdu: şıııı' 
- Meraklanma beyağabeY.. 11ıtııY 

di açılırım. G~işi Jtandilli71 ıır~ 
dan yapamıyorum. Altı aY tı(tl -ıeJ4 
ned'e yattun. Fakat insan bltıtı~ 
alıştı ma bir daha bıral> ''~ 
Tank kadar çet.ın de oJS3o it J1f. 
bu lptüAyı ezemiyor. Binde b edeP 
terekedebillyor. Sen tinlaı ıııı#,
esrarkeşleri kQjtu.şuı-ıu bir g 6.,.ııı 
harman kaldı~ı zaman te~ı;~f 
sedden aşa~ı atanlar, katasını ııt· gl 
lara çarpıp parçalıyanlar ol 

esta 
'Ye ENTEL CEHS SERV S 

Eczacı çırağı haG'iseyi pek az 
tenvir ediyordu. 

Plumerot, Barye bulvanndan ge 
lirken yanında birçok y >lcular da 
~ armış; Gelişte Metroda inecek -
miş. Vagon çok knlnbnlıkmı~. 

Üçüncü sırada bulunuyormuş. 
T m önünde yakası koyu kürkten 
kul rengi mantolu, sanşın bir kndın 
dunıyormuş. Orta boylu, pek ince 
bir kadınmı~. Hnttn bir aralık kadm 
ba~ını bile çevirmi ve Plumerot o
nun mavi gözlü olduğunu bile tes
bit etmiş. Maıımafih «belki de eli
dır!» diyordu. Y lnız ~ıon derece 

' san, uçuk renkli. hnııtalıklı bir yüzü 
olduğunu hatırlıyor 

Nakleden: Behçet Safa 
ziyette maktul durayormuş. Tabii 
Plumerotn arkası dönük idi. 

Birdenbire Plumerot, aanşın ka
dının bu adama bir silnh uuttığını 
gönnüıı. Silah patlamış, fakat orta
lığı çınlatıın bir ses çıkarmamıştır. 
Öndeki şa}ıııı ısendelemi~. yere yıkıl
mış ve onun yıkılı:P vagon içinde bir 
knnşıklık, hercümerç husule getir
mi••;r. 

ı ıumerot gayri ihtiynri olarak 
vagonun diğer t rafına doğru kaç
rm~ olduğunu söylemektedir. Sarı
tm kadına gelince onu bir daha gö
rememi~ ne yaptığım, ne tarafa git
tiğini anlıyamamJııbr. 

Bundan sonra t'!ntniyet 

Biçareınin üstü başı da arandı ve 
tabii sil81-ıa benzer hiçbir ve:r bulu
namadı. 

Gıyabmda polis komiseri de bu 
adamın katil olması şüphesini izhar
da'" \endini :ılamadığı için lahrev 
!!id d etle itiraz etti: 

- Dikkatle bakmadınız ona ... 
Dikkat etsevdiniz ~örürdünüz ki bu 
adam böyle bir darbe intlirecelc lca
biliv,..ttl" v~ cÜs!lede değildir. 

Adli polis şefi 'M. Lebreton d 
ayni fikirde idi ve bu kanaatierin 
birleşmesi üzerinedir ki Plumerot'a 
gidebileceği bildirildi. 

Şef müfettişe dönerek dedi ki: 
• - Lnbreche, mademki bu i~ te
aadüfen başinmış bulundunuz, siz 
takib ediniz. Zannederim ki şu san
po kadını bulmakta pek güçliı'k çek
miyeceksiniz. Haydi bakalım, tali
hiniz nçı1c olsun. Tabii beni işl•rhı 
...... , ••• ,..,_, ft ,..ınn bab~rdar t-deniniz. 

K pıcının söylediğine göre Vi
kcmt pek çok a~yahat ed~rmi~ Hat
ta bu kapıcı kadının Vikontu on 
b~ gün, bazan daha fazla görme
diği de olurmus. Iki ııenedenhl"ri bu 
binada kiracı oldui(u halde hakkın
da pek fazla malumat edinen de 
yo1ctur. 

Vikont pek sevimli, terbiyeli. ki
bar bir znt imiş. Birçok rnektublar 
aldığı halde kendisini ziyaıet eden 
bulunmaz imiş. Müfctti~ raponınu 
verdikten sonra dü~ünceli bir hal
de: 

- l~te hep•i bl• kadar. Esraren
giz bir adam, pek kibar alemlerinde 
görünür şahsiyetl~rder olmadı~ gi
bi ne ile gt"çindiği d~ meçhul. 

Muh tnbın1 son df'rece dilekatic 
diniiyen Le breton ~ 

- Hayır... Yalnız iç çamaeırı 
elbise ve bazı romanlar bu1abildim~ 
Evrak ve vesika mahiyetinde hiçbir 
§ey bulamadım. 

- Pekala, ne yapalım? Araştır
maya ve tahkikata devam edin ba
kalım. 

Üç gün' geçtiği halde müfettiıı 
Labrecl-ıe gene bir şeyler öğreneme
mişti. Kimsecikler bu Vjlcont Jan dö 
P.relars denilen_ ~tı tanımıyor, hiç 
bır salnarnede ısmı geçrniyordu. 

Sanş-ın kadına gdince, böyle biT 
kadm olup olmadığına dair eczacı 
çıra{!ından ha ka şahid yoktu. 

1354 numaralı vagonda 22 Mart 
alcşamı hazır bulunmu, olan yolcu
lardan ro:::U poli, merkezine gel
mişlerdi. Bu yolculardan ~oğu bir 
şeydt"n hab~~rlar df'vildi, hicbir ... v 
gönnernişti. Y 11lnız bir ta nt-si Plu
merotun sö2lt'rini tekrar ediyor. di
~er biri ııilahlı karlının f'smer oldu
~unu sövlüvor. di~ .. r biri İ!!,.. silnh 

meredden kurtulunmaz. r.' 
- Peki nereden buluyorsunıı ~ 
Kulağıma eğildi: til'' 
- Polis göz açtırmnyor attı 

oğlu kft.rlı işi bırakır mı? setJ ~ 
Bunları sonra konuşuruz. ·rı rr 

zaman kendine gelecelcsın, t~· 
sürer ıni? 6e5 ı?" 

- Meraklanma ben kendılll 
birer kahve içeli~ gideriZ. 
Tezg~ha seslendi: pr 

!)if 
- Yap a~abeyime bendeL1 \'llrl 

ve... (ArkaSI ır.~ 
Nusret sara co; 
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Sayfa 7 

Bardiyaya yeni 
ingiliz kuvvetleri 

sevkedildi 
Fenerbahçe Galatasaray• 
dünkü maçta 2-0 yendi 

Sovyet Rusya 
Romanyayi 

pretesto etti (Baştarafı ı inci sayfada) 
Yunan kıtautı el bomhalarile, Bnl 

kanlarda vaktile çete harblerinde 
(Baştarafı ı inci sayfada) tercih edilen bu silahla, mütemadi-

Elçi, ayni zamanda Rumen mat - yen ak.ınlar vapmaktadır. 
buatınm Sovyet aleyhtarı ne~riyatı- Efzonlar, karlı yamaçlardan ka -
nı da protesto dmişHr yarak iniyarlar ve ileri lalyatn ıka -

B. Lıwrentieff, Romanyanın al - rakollanndan esir alıp Yunan hat
dığı vftZiyetin, Rumen lejyonunun lanna getiriyorlar. Soğuk o kadar 
tabrik edici hereketlerini giz.lcmeğe ~detlidir ki, Efzonlar ftalyan ai -
matuf bir hattı hareket t~kil ettiği- perlerinde ,.kcıeriya donmu~ cesed -
ni söylemiş ve lejiyonerlt!rin muzr. ler buluyorlar. 

(Ba.ştara.fı 1 inci sayfada) 
liz motörlü kıtaatı Bnrdiyanın §ima
li garbisinde faaliyetlerine devam 
etmekte ve ~rada burada husule 
gelmiş cephelerdeki kuvvetlerin mu 
kavemetini kırmakta ve Craziyani -
nin mahsur garni70il3 takviye kıta
atı göndermek te,ebbüsüne man$ 
olmak için mütemadiyen devriye 
gezmektedirler. Oyun çok güzel olarak ceregan etti, Fenerliler 

hesab/ı oynadılar ve galibigeti hak elliler 
hareketlerine nihayet verilmesini ta- Gece ve glliıdüz hıicunılnn 
le'b etmi.,tir. Son zamanlarda Yunan ve İtai-

Belgrad 22 ( A.A.) -- Royter yan tabiyelerinde bir fnrk müsahe-
bildiriyor: de ~dilmi~tir. ltalyanla• gün<'lüzleri 

MüthiJ bir hava akını 
Karure 22 (AA.) - lııgiliz ha

va kuvvetleri tarafından dün ak§am 
Kahirede ilaveten ncşredilen bir 
tebliğde denilivor ki: 

ıtı·· <Bar.arafı ı inel &a)fad&) ı 
b·~da!aa halinde oynandı. Bc~ikta§ 
~ncı sayısım ilk dakikalarda Sub-

n vuruşile yaptı. 
tı Muntazam paslı bir oyunin Al -
b rıt~ğ kalesinde yem bir gol arayan 
li(ılttaş Şeref~ paslle 19 uncu da-l • 
b ada Orhıının ikinci golünü hesa- ~ 
•na g ·d' tJ eçır ı. 

~ik zun bir mücadc.-1'! 44 üncü da -
lı ada Hakkıya üçüncü gol fırıııa . 
d llı Verdi, devre 3-1 oldu. ~k: nci 
~hred~ Beşiktn' hhkim olmakla be 
)'ı) er bıraz durg'.ın ve gerideki sa -
~tn bel bağlnmı"' bir halde idi. -

ttı ltıntuğun t .. k tük yaptığı hü -
Jı&~lan bertantf ede:'!lek Be~iktao 
bıı tındj ve ancak bir sayı yaptı ki, 
ttb nonnal bir nt"tice sayılmamak i
l..ı :der. Oyun 4-1 Betikta§ln ga -

Cemil Fener kalecisi Cihadla 
k.ar~ kar,ıya 

"l)e<ııle bitti bahçe mühacimleri en kısa yoldan 
:.~ahçe 2 _ Gnla~y 0 Galatasaray kalesine kolayca aktı _ 

1ıı Uyük hir kalahalığın seyrf"ttiği lar. 
11c so 1 • • • h' 1 Niyazinin ortayı bo~ bulan görü-
~ •1 . n ııene "nn ıyı ır ovunu o - ~: 4 ~ .. d kiı. 
~~· .. kı .. tanıf da birn kasdi olan v~ !i"' tmcu a 'ı;;ada yaptığı güzel 
bt! ~uınuzd~n kaçmıyan faviillen bir gol jle kapandı. Bu sayı, Cala
eıı:tıı.raf edersek. her zam&n Galata tasarayı pele şaşırtacalc bir vnziyet 
da ay - F enerbnhçe maçını bu ka- doğurmadı. 
~ t RÜzel :seyretmek mümkün olma- _ı_ Sars~~in güzel biı hüeumu bir 

!;tır. nalcikn ıçınde beraberlis;i temin ede-
~ O:vun ba"'lar bftl!lamaz Cal&tasa- cek iyi bir hrsattJ, knçırıldı. 
~ lıcınen hakim oldu. Calatuanı.- lJk .~nlarda yapılan hesablı Fe -
rı. tazyı1d Fener müdafaasmı to · ı ner mudnfaası, Calotn.sarayı yava~ 
Alanrnağn vakit bırakmrvo·dıı yzıvnş ümidsiz bi hale sokarken, be-

tıı.Jtltlarla ve bilhassa U%\1~ p~s1~ ov rl taraftan Fener hücumlan da bir 
~"ıtn Calatasanıv takımı hu arada d~lga halinde büyüyordu. 

tii az cok ihmal t-diyordu Sük\metle kendini tekrnr toplı -
l'ıı tenerbahçenin 801 hnf · Fik t' yan Calatasarnv üstüste kornerler • 
~ tılteı rnuavine alması bu m~v:~ le ~ener miidafansı için korkulu ol-

tbjJt ettiği ilk değişiklik !layılır maga başladı, bu suretle her an be-
) ~alatnsaray da artık ivi'den frive raberlik bekl:ndi .• Bir tnrafta Esa -
t~ a'nla91lmış olan Cündüzü ea" i- dın, ortnda Fıkretın bck hattına ya
~.f.'Salahattini de sol ke 8lmıstı~ km müdafanlan karf!ınnda yapılan 
~ enel'ba.hc;e miidafaasmdald ca _ çırpmm~lar ynvaş yavn~ eski hızını 

ı hakemin düdüğü Fenerbahçenin 2-0 P. r-ns ve Yunanlıl~r ı··-- , .. eA,.l-.n·, du··-ıan gali'biyetini ilan ctmiıti. Romanya harkiye n.ıtzırı ~ .. ~" ~ , •. m 

Galatasaray: Osman_ Faruk, Ad Sturdza'nın istifası burada birçok Cl"nfı,.ve asker ve mühimmat gön -
nan • Musa, Enver, t-:,Şfak, Barba _ tahminlere yol açmnktadır. Umu - derdiği ııırnrla tanrnı:ıo: f'diyorlar. 
ros, Gündüz. Cemi), Salahattin miy~t üzere ht\kiriı olan fikir Prens Yonıcı tehliği 
(kaptan) Sarafim. Sturdza' nrn Sovyet Rusy3 ve Ro - Atina 22 <A.A.l - Dfin aqam "* 
F~: Cihad- Taci, Lebib- manya hududlarındaki hadiseler redneo 56 numaralı tebli&: 

Ömer, F'tkret (kaptan) Esad - K. miinaııebetilro Alınarı seEiri tarnfın - Yunanlılar cephenin muhtellf kı -
Filı:ret, Basri, Niyazi, laci, Rehü. dan yapılan proteııtolara lazım gel- sımlannda muvaffakiyetle ileri ha -

Ömer Besim diği derecede ehemmiyet vermemiş rekettne devam etm~erdir. Yenı esir 
İstanbulspor S - Beykoz 4 olma~dır. Bu hadiseler 0 kadar şid . alınm14 ve harb mal:ı:emesi i!tfnıım e-

Fener Allhasının sıkı bir maçı d et li olmu!itur Jd. Premı Sturdza Al- dilml.şUr. Cumn ve Cumarte.cıi günleri 
da bu oldu. İki tarafın fazla müca- manlar tamfındnn kendisine göste _ tayyare dati batnryalanmıı "Pphede 6 
delesi 9 gol yapılmasını icab ettirdi. rilen yolda c,.vab verrneğe imkan düşman tayyaresi düşürm~lerdlr. 

Beykoz oyunun ilk ııayısını hemen bulamamıştır. 300 ~ir. 8 top alındı 
yap~ı. Biraz sonra dn 1. Spor bera - ı Romanya bütçesinin bu sene tak- Atina 22 (A.A.) - Atina rad -
berBliit ksayısı~kı. ynptı.l n 'ben beş milyar ley kadar bir açık yosunun verdiği bir habere göre, 

ey oz ı ·~cı, stanbulspo; da vermesi muhtemeldir 1932 sene - halyanlar Şimara İstikemetinde ric
tekrar beraberlık sayısını ynptııı:ın - • d b . R b'' . 'Ik d f ate dün de devam etmi,.)erdı'r Du··.,_ 
d d 2 2 b b b' · İk' • sın Ml en umrn utçesı ı · e u • v 
d an C:th b-... -k_rb. er~ _ı tti. ıncı olarak bir aç•klii kaoanacııktıT. man yeniden ağır zayiata uğrntıl -

evre a a uyu ır ç ışmf"ye se- m1~tır. Mevzileıini muhafczn etmek 
beb ?ldu. ~ yec anlı geçti. ve denize doğru mukadder ric'ııtini 

fı,,., takım da ~zel ve canlı oyna- Blrinci ı: ategori: Calatasarav, Kur geciktirmeğe uğraşan düımııma hli -
dı. J~t~nbulspor u5, Beykoz da an • tulu 8 galib. ~um edilmiştir. Düşman 300 e!ir ve-
cak ikı gol vaptıgından .nıaç htan- İ rerek ve büyük ,.aptn 8 top bıraka-
b 1 5 ~ ı. 1 Htinci lat .. gori: stanbulspor, Kur " u. sporun _., T>azzınması e sorıa er- rak ric'at ~tmiştir. 
d tulusu yeındi. 

ı. .• • Üçiint'Ü .kategori. Calatasaray A. Yunanistandaki 1ngiliz havn kuv-
S~nıy. e 4. - Beyo. ğinspor 2 C l B k d' vetlerinin kum nda nı havn "'t'nt-rAJi 
s-ı k a atasaray . ta ımmı yen ı. ... 

u ey~~l\ıyemn yenı ta rmının Kurtuluş. lstanbulsponı, Beyoğlu- Dalbiac, dün, gazetecilere bt'ynnnt-
ilk sürpnzı bu macta eldu. B. Soor ta bulunl\rak Yunanistan harb sah -
ilk d • 2 O )'b b" • d' S"' spor. Kurtıılu~ yendiler. l ı eVTevı - ga ı ıtir ı. i.l't"'V· nesinde ngiliz hava kuvvetlr·ri?tin ka 
I'T'D~İye ilk d~kika~~Tda bt- ral:.erliği Ha'kevi kir koşusu zandığı muvnffakiyetlerin herkesin 
ternın eden iki ~olu y~ptı. ı:akımla- mÜşteTek işbirliiö sayesinde kaza -
nn b~ beraberlik vazıyetl~ı oyunu Beyoğlu Halkevinin tcrtib etti - mldığmı !!Öylemi tir. 
sıkı bır mücadeleye se,-Jcetti. ği ikn koşulan $işlide yapıldı. General sözlerine ~öyle devam 

Süleymaniyenb, heraberlikt~n 5000 metr~lik müsabakada Fe - etmistir: 
kurtulmak için vaptığı hücumlnr dı\ nerbahç~en Hü•evin birinci, Beşik- Amavudkık limanlan il~ bilhas-
ha fazla göz alıcı idi. Bu senıerf'li taştan Artan ikinci olmuştur. sa Avlonya ve Drac;la fnzln ıılnka _ 
?~cnmlar netice \•erdi, Süleymaniye 3000 metrede Mafidis, Lirinci ol- dar olduk. Avionyaya lcnrŞ'I 18 dda 
ıkı sayı daha Yftp&mk oynamış ol - muştur. nücum edilmi,tir. Bu hüeumlardn 
duğu maçla"nın en güzel zaferini AtatOrk kOŞUSU Avionyaya 42 ton bomba etıhnıs -
kazanmı~ oldu. tn. Drac'a ııekiz hücum yapılarak 

ista.nbu' Atletizin ~anlığınılan: 28 ton bomba atılmıııtrr. 
ı - Atatürk koşusuna 27/ 12/ 194() Hava Alolıımnı:r.dan biri muhak-rnektabler boks Askeri 

Ingiliz hava kuvvetlerine men -
sub bombardıma"l tayvareleri Cu -
ma gecesi Ca!!tel Benitn hava mey -
danına çok muvaffakiyetli bir hü • 
cum yapmışlardır. Bu hiicum bir -
birini takib eden iki dalga halinde 
yapılmıştır. 3 hangar üzerine atılall 
bombalardan cJört t;ınesi tnm bir 
isabetle hedeflerine düşmüştür. Bu 
bombalann tesirile bir infilii.k ol -
muş ve birçok yangınlar çıkmıştır. 

11 düşman tayyaresi tahn"b edil
mi"'tir. Diğ~r birçok tayyare de ha
sam uğratılmıştır. 

Bas1ı:a bir bombardıman grupu -
muz dn han~::ırlarla civarına tam I
sabetli Y.edi bomba atmıştır. Bom -
balardan üc;ü birinci bombardıman 
grupunun 1-ıücumundan masun kal -
mış olan iki hangara isabet etmiş • 
tir. 8 düşman tayyaresi bombalcırla 
veya yangınlnnn alevlt'rile tahrib e
dilmiştir. Diğf'r han tayyareler de 
hasara u~ramıştrr. 

İki infilak vukun s.-f"lmiş v~ bun -
lardan biri netice11inde bir bina her
hava olmuştur. 

Tavvnrel ... rimiz bütün infilak ve 
yangın bombalarını attıktnn sonra 
pike ucu"u ile tavyare meydanı ü -
zerine hücum ederek mt-ydam mit
ralvöz ateııine tutmuslnrdır. 

Bir bomba dt-pocıınun alevlf"r i -
dnde vandım ırörülmii .. tür. Al~vler 
1 n n kilomf'tr•lik bir mf"!lll fl"'d•n ı::ö
riilm~kte idi. Bütün tavvarelt"rimiz 
iislerine d~,.,{i<ı],.rdir. 

İtalyan tebliği 
İtalyada bir mahat, 22 (A.A.)

halyan orduları umumi karargahı -
nın 198 numaralı tebliği: 

t~~rrı~ da Maııı~n bu vaziyetten ileri kavbetti. 
~ ~iT. Bu taktik Calatnnrn...-.n Mü::'afilerin e:-ı çok dik.kat ede - şamp;yonaSI 
~ ~u m6kemm~l bir sekle ao\tu eelden hatnınz oyundan biraz uzak- Askeri rnektabler arnsmdnki boJcs 

Cuma günü saat 17 de Taksimdeki kak l!Urette ;q muht l"mf"l oJarnk na 
Abıde önünden başlanaeaktır. 12 halvan taVYSresi tahrib etmek 

2 - AtleUer, .soyunmak üzere 16,30 tıuretile bir rekor tesis etmiştir. 

Bingazi hudud mıntaka111nda iki 
taraf arasında topçu faaliyeti olmuş. 
tur. Deniz cüzütamlarımızdan biri 
sahil civarındl'\ motörlü diismnn 

~~~· ~ netice vermedi. Buntnı -eb~- laşan CaiLıta~aray bir Fener hü -
~~· F'f'ner müdafaasının b•llı:c-miği cumun<Ja Faru'kun favülü vüriinden şampiyonasına dün ımboh Beyoğlu 
.. tı Cthadın yülcııek oyumında a - kale hattına çok yakın bir yerden Halkevinde, devam edildi. 

~lll~yıır.. früik ı.'le .karşı~ karıJıya. kal.d.ı. Teknik netieder: 

da Taksimdeki bölge bin&.Slnda bulu. &ına mu\~tbil filodan verdiğimiz 
naeakhırdır. zaviat bir ölü ile bir kayıbtan iba -

S - Koşu yolu şöyledir: Ablde, Tak- rettir. 

gruplanm bombardıma"l etmiştir. 
Bir torpidomuz d:iemnnın bir tor -
pil tayyaresini düşüm:ıiiştür. Hava 
müfrezelerimiz düoman kıt'alarının 
toolu bir halde bulunduklan ma -
halleri ve makineli vesaitini şiddet
le bombardıman Mmiıılerdir. 

ı OIJ d 25 _ı k" d N 5 3 kilo: Deniz li11~inden Sevk i, 
Cıi. L evrenin cidclen takdire l~vık ma._.oa ııca. a. ıyazınm .ve.r -. 

' ll k d k - h fıikilc F ki Kuleliden Zekiye snyiyle gnlib gel -
sim jandarma tomut.a~ Tqkı§la, HaVB ivı1~,ino~ dP.ltft faRl ~lım• -
Küçükçift.lik, :Muhabere okulu, Taşlık, ilcatta huhmmamı he:mlıınıvon.ı:ır. Yu 
Gazhane, Dağeılık tıübü, Abic!e. nani!!tande hnlunıtn fn.,.;liz hftva ttuv 

~d 1\rC' etini bnntda yazmak la - en çe tigı u enere ı ncı d' 
~~b!"· Sağdan gelen topa. ~kali- golü de hediye etti. ı. 5 7 k'l . M lt d C 1 K 
~~:~~ 'Vole ile kantthk veren Sali. - Güzel oyundan ııonra bu mağlu- 1 )'d ~Sk a j!"be cl kmn' .u
~\qıın şütü, Fenerbahçe ka leeisi biyet telafisi güç bir vaziyet olun~a. e ı eW e ga 1 st ere ŞDJ!lPI -

vt-tl,...; ~mdive kftd&r 7\1 ııhn vape-
4 - En çok koşucu ne iştirak edip ra 'Ic 1 ?() ton ""mbn etnıı•lımlır. 

yarlŞln hitamına kadar biripel gelebl- Yuruu•irtandft haV'l 'lcmbanlan 

Dü~an Trablusgarbdaki hava 
üslerimizden birini bombardıman et 
m~tir. ~~ l'urnrukla kornere atarak ta - bir taraf ~hlanmış, diğer taraf da 1 y~ t ~c·l' D · )' • d S ed 

"-.tdrtıı muhakkak bir golden kur - aönmeğe başlıyıın bir yola doğru ı o: enız ıscs:ın en erm 
len talrnn Atatürk kupa,mı alacaktır. 

5 - Ya~ ilk alletin var].fından on Atina 22 CA.A.) - Emniyeti umu - Yunan ceohl"!lind·· düsmanın bir 
taarruzu. topçunun fnnliy~ti ve düıı
mana büyük :ırayizıt verdiren hir mu 
kabil t.aarruzumuz neticesinde duT -
du nı lmuştur. 

f.'ı. .. pmıştı. Kuleliden Yahvayı yenerek tnmpi -
~tl! tnerhahçenin hücumlan bu dt"V- Oyun iki takım :çin de tehlikeli yonluğu kazandı. 

dakika sonra nihayet bulaenktır. Bun. mtye ne?:areti tarafından dOn ak~am 
dan sonra gelecek olanlar hiç bir ta.s- l'le$Tedilen tebll~: 

~~~ lıiç tehlikeli olmadı. Buna, Ga hücumlıula devtım ederken Cihad, 72 kilo: Deniz lisesinden Afif, 
>'ıı1111 ray muavin hattının güzel o - Cemilin sıkı bir ııarjile ııakatlandı. Maltepeden Dedriyi yenerek şampi-

nife dahil olmıyaeatıardır. Düşman hava kuvvetleri ~a~ıda _ 
ki şehirlere karşı aklnlar yapmıştır: 

C &mit olmu~tur. Ha\cem, Cemili sahadan çıkanr- yon oldu. 
t~ll ~ll tasarayın kaçırdığı fınıatlar, kf"n, Fikret te kaleye p:eçti. T edavi~j 79 kilo: Kulelide:t Hayri, Malte
~~toahçede olsaydı, devre mu - pek kasa 8Üren Cihed tekrar kaleye peden Aliye sayı hM~abil- galib R~ 

6- Ferdi tasnlfte birinelden üçün- 1 _ Yenişehre atıbın bombıılardnn 
cüye .kadar madalya ve takım t.a.sni - ç~ kadın ve çocuk olmak fi?.ere 
fine 4 kişilik takıma bayrak verilecek- aivtl halk arasında zayiat •;ardır. Bi-

Cerevan f"df"n hava muhnrt"h,.leri 
esnasında. aGlo~ter» tininde ll tay 
yare dü$iiriilmüctilr. 4 tayyaremiz 
üsl~rin~ ~;)nm,.mi•l,.rtJir. tir. . nalar hasara u(tram~. 

'1 - Ankaracin yapılacak Atatürk 2 - Lökade'dc az zayiat olmuştur. 
l ,~Ir.. ki sıfır sıfıra bitınezdi. P'dinceye kadar topun tehlike mm- ler .. lt şamoivonlu~u kazandı 
~~.•nca devreye ayni bakim1yetle taknınndan uzakla51Tlası icin Jculla - Müsabakala~ stelecek Cumartesi F'mme bomhnlandı 
lııı111 Yan. Calatasaray müdafaa hat- nılan taktik !opu bir müddet dışan devam edilecektir. 
~r dda ıleri açılması yüzünden Fe- atmıı, oldu. Iki taraftan birinin va - Bask~tbol b:rincilikleri 

koşusuna iştirak etmek üzere bölge - Bazı binalar hasara u~amıştır. 
mizd«:D seçilen Hüseyin Albayraktar, S - Yarıya elvarının bazı kır mın
Riza Işman, Hablb, Artan Bemerciyan, takalanna düşen bombalar hasar yap 

21-22 Kôntın""'~·~l S!'f'ceCO: dü• -
men tayvarelf'ri Finm,. c .. 'hpin .. hir -
kaç bomba atmıslıırclır. Bir ı-v ha • 
~am uğramı~tır 8 k isi yarnIn nmış-

1) .. erhal mütkül vaz.:Yette kaldı. icit kazanm 1sı, diğeri de mutlaka sa• 
~r, Or()üncü dskikada kendi mü - vı yapmak için sarfettiği v.,~~vr~tler 

'tında topu yakalıyan Fener • ml"lml bir mücadele halinde iken 

Y a%an: Reıal E lu em 
kavakh ayazma 1 Afrot .•. 

~:ı~ Afro! ••• 
'k '~cı d l 32 5 · · 1 E S d ) ~ )'ii ın ıncı yı ı... n az aman ını.dı:ın Aydoaa giden bu 
~IQ~ ~ senelik bir maziye dönü- yolun iki tarafı, gözün alabildiiine 
~~ bostandı. Ekilmemi., bir kano yer 

ıl'ii ~sıralı ceviz ağaçları-nın gizle- yoktu, birbirinden hafif çitler, ince
~ttli) old an, 'tıcırclayarak ağır ağır ci le su yolla:ı, ya hud dut ağa~larile 
1t1it11e11lı bir araba sesi ilt-, ruınca, ayrılmı~ olan bu bostanların, lstan
)~~~~ ı:ığzından <"ıktığı belli olan bula he~ün pemiler dolusu aebze 
~d~~~de oynak bir türkü işitıli- ve kavun ltarpuz gönderdiği Tem-

..1 • muzun en sıcak günlerinden biriydi. 
"l.f ..... , T k k d y ,; u, •• , opra , urumu., ere yataldarın-

-'lf~ı R:a!oyaninin kıtı! daoki çakıl1ıır, hatta, güneşin yap· 
be~:··· raklardan süzülerek girebildiği yol, 
-'lf~;-mencl Mihalın se•.:qili.ri.. tabanlan nasırsız çıplak ayak He ba-
~li · • •• sılarnıyacak kadar kızgın dı. 
lt1ı0~ nüzeH!.. Yolun, Aydoaa doğru hafif bir 
~ r~ t>Ücudlti ı:c güzel 1JÜzlü. meyil ile yükselrneğe başl"ldJğı dir
beli• ı erkek çocuk. seğinde, on, on iki ağaçton mürek
~~1'tncnh arkında ~t} ıkandtk. keb bir sıra kavaltla ... vardı. Bu ka-

~ l'~ r, ~nl çıplak, · vaklann bir yirmi adım kadar geri-
'-~b Cl menlerde aürbüz taylar sinde de, az meyilli bir tepeciğin e-
v t' i arlandık. teğindeki knynhr arasında bir ayaz-
-1fı.QOlıra zar attık, ma vaTdı, civnr hnlkı arasında adı, 
-'lfJoo~ hetı kazandım' «Kavaklı aya'!lmt'.ll idi. Ba~langıa 

· · · tannin ilk karanlık çağiarına kadar 
giden bir inana göre, Kavaklıpınar 

suyundan içen erkt-k 
kadınlar, yılına 

Eminönü Halkevi salonunda ya- Mafidis'in at.letizm aj~ müra- mamı.ştır. Buralarda zayiat cıa yok _ 
pılan bruıketbol birinciltideri çok he caat.l:arı tebli~ olunur. tur. 

vardı. Bu olukt.an, gözle .fnrkedile- uyuyordu. Saçlannın yarısından ço
rniyecek ~ekHde bir au sızardı. Ak- ğu ağa.rmış olan ve en ya~lılan n· 

nyazmanm kapı!!ında, kır- nılan da, çime.:1lere yüzü koyun yat
mızı gül ibikli hiç beneksiz bir kara mış, yırtık, vağ içinde bir dua lcitabı 
horoz kesilir ve altın oluğun altına okuyordu. Üçüncü lce~iş. gözleri yu
da kalay!llz kızıl bakırdan bir ta8 vatannın ic;i:ıde hidır fıldır dönen 
bırakılırdı. O gece, erkek çocuğu ve deli ddi bakan bir adamdı. Ar
olmıyan kadın, aynzmanın içinde kadaşlanndan birinin uyrıauna, ö
bir Ayavıısil tasvirinin önünde üç bürünün okumasına kızmış görünü
balmumu yakar ve sabaha kadar yordu. Kendi kendisine yüksek uale 
dua ederdi. Gün doğmadan albn o- söyleniyordu: 
luğun altındaki bskır tastn biriken - Ey ganl!erl .. Caflet uykusun
bir1caç dam ls suru içer, o gün ağzı- dan uyanın 1 •• Dinsizlerin kara bulut 
na bir teY koymayıp pehriz eder, gibi üzerimize çi;kecekleri gün ya
gecesi de, erkek çocuk niyetile ko- kındJT ••• lrfet çiçeklerinde ~ara bc
casımn koynun:ı srirtTd'. Yaz ve lu~ n~leT b-elirdi, bunlar felaket haber
yılın hemen her geeesindt", Kavaklı cisidir.. karpuzun çekirdekleri kı
ayazmadaki AyaVftsil tasvirinin kar- zardı.. gökyüzünde yağmur tük~n· 
ıımnda bir vRhud birkaç kadın bu- di .•• Ayavaııil Üç gündür mumsuz .• 
lunurdu. Buraya yalnız civar kasa- biz de Üç gÜndür kara horoz eti ye· 
balardan ve İstanbuldan değil, ay• medilt •• 
larca uzak ülkelen:ien oğlan hasret• Bir aralık, dua kitabı olcuyan le-
lisi kadınlar grlic li. ~" ba§Jnı arkadnşı.ndar. tarafa dön· 

Ayaz::nanın önündelı..i sıra kavak· dürerek aordu: 
ların üetü:ıue Üç ke§iş oturmuştu. - Esklavon kardeş... Sözlerin 
Bunlar, ayazmanın temizliğine ba- ile beni ümidsizliğe dü~ürüyorsunl 
karak ziyqret edenlerin sadakal:ın Dedi. Saçları yan yanyp ağonm§ 
i\e geçinen ke~, - dileneilerdendi. olan bu :ıdam doğru söylüyordu. 
Yüzleri birbirine kan~ıo saç, sa- lstikbali görmel hususunda bir veli 
kal ve bıyık antsında, bir ağaç ka- kuvvetine sahib olduğuna inandığı 
buğu gibi sertleşmi~, gözlerinde '!tu yan deli arkadaşının sözleri, on
müteassıb v:: vah~ bir parıltı vardı. da ezici bir tesir yapmıştı. Kitabını 
Yaşlan belli değildi, fakat, üçünün okuyamryor, okumnğa çalıştığı hal
de yapılan iri idi, boylan uzı:ndu. de bir şey anlıyamıyordu. 
Üçü de di:ıçti. Sırtlanndaki yırtJk - Sen iffet çiçeklerindekı kara 
keşiş esvnblan olmasa, yol kl"'i"i· benekieri görmedin mi? .. 
lerden farluız idiler. Saçlan yan yanya ağarmış kcşi-

Bu keşl.tlerden en genci, ~n uzu- §İn yüzfi kıpktrmı.a oldu, gözlerini 
-""Qffl L -~·;.ı~..:k-ı:-.·--~h·-.. ~- •--·hı ,.._ • ı1i; 

ı rı aeva... alb 11/f 4 r • ..,_ ~ bırcoır 
·q~ ~ ~ e 

arkumda bir günahkur k evi~ kann-j hareketle arabndnn atladı· Bu genç 
daşıınuı bir çiçeği, hile, ya - arabacı, heme."l çırıl ÇJplnktı, beline. 
lan, ve ,eytan laflarile kirJet - bir ucunu iki hacağının nrnslJ)dao 
tiğini gördüm:.. Karpuzun ce - geçirip aldığı bir Dnlmnçya ~ tJ'W 
kirdekleri kızardı ..• Bak haydudun sarmı§tı. Kuşağın gayet parint kır 
biri de !tarşınuzdR horul horul uyu- mw, mor ve san renkleri, delikanlı 
yor •.• Emin ol ki rüyasında şeytan nın kalay&LZ bakıra çalan deriaint 
ile beraber kumar oynamaktadır.. çok yaraşmıştı. 

Tam bu sırada, kulaklarına, gı- Cenç Mihal arabadan atlar atla· 
cırdayan bir arab• tekerleiH sesi ile. maz, koısh.ı, yolun ortasında durar 
bir delikanlı ağzından çıktığı bdli kqişin ayaklarınn kapandı, Öptü 
olan fevlcalade oynak bir türkü ak- Esklavon Harnivi, elini delikaıılınım 
aetti. Ve az sonra. çift at koşulu bir karma.kanşı~ ııaçlanna götürdü: 
araba beli':'Cii. Un çuvellan yüklü - Kalid. Ey Allahın özenerek 
idi, Aydo!lcl un götürüyordu. Türkü yarattığı kuvvetli çocuk .•• 
söyliyen de ara.baa idi. Dedi, Mihal evvel! yüzünü koY. 

Esk1avn:ı keşi~ sıçrıyarak ayağa ka korka ke~i~n korkunç gözlerine 
kalktı. Fıldır fıldır dönen gözleri, doğru kaldırdı. sonra, ağır ağır doğ. 
birdenbire büyümüş, yüzü vah•i bir ruldu. Iri vucudünün ha~etli du· 
aıntma ile gerilmişti: evveJa kendi ru§u, terbiye edilmi§ bir asianı an
kendine: ~tMihe.ll. Mihal gt'liyod. » dm} ordu. Birdenbire, dört b et 
diye homurdandı, aonra, yolun or· adım geri çekilerek onu uzaktav 
tasına fırladı; kızgın taslar, çıplak da aeyretmekle hayranlığını göster 
ayaklann:n taban na!lırlarına t~air di ve nihayet. titrek bir sesle: 
etmiyordu~ bağırdı: _ Ey Mihal.. dedi, sana miijde-

- Hey!.. Mihall .• Mihall .. . letoim ... Bu güzel başının üstüne, 
Sesi, vahşi bir hayvan böğürme- ceddin Kalafatct ~ibi şarkın mukad-

sini andınyoTdu. des imparatorluk tn.cını gzyecek-
Arabadnki un c;uvallannın üa- ai n ••. Haı:reri Meryemin h imayesi n· 

tüne uzanmış olan bir delikar lı, a- deki mukaddes şehirde senin nesiin
ğır ağır doğruldu . Yolun ortns•nda, den gelecek inaanlar hükümran o
bacaklannı açarak v,. iki kolunu lacak .. bu güzel ger.iş omuzinnnda 
yukarıya l·ald•rarıtk durmu~ oJnn Jüstiyanüsün altın nııkı'l lı mı•kad
k~cıişi görünce, pek küçükken ana- des esvabı dalgalanacnk... Mihul.. 
sından ezberl~di;:..; bir duayı okuya- seni tak d is .. deceqim · .. 
rak, elini, sağ ve sol omuzlanna. al- Aydos beyi Yani Kaloynninin de-

göğsüne götürerek istnvroz ğinneninde ngad olan genç Mih::ılın 

-~~ JE~ .d~2l .. eti ar ıv rm· · 
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~----------------------------~---1 Beynelmilel aergilerde (Rekabet kabul etmez eri§İimez bir kuvvet) unvanını alaıı 
Askeri 
vaziyat CAPAMARK müstahzarat1n1 (Baştarafı 5 inci sayfadal 

terlemesi olduğun:ı bakılırsa, İngi -
lizierin Mısırda inisiyativi ele alma
Ianna gene halyanın büyük yardı -
mı dokunduğu anlaoılır. 

Grnziyani ordusu bundan üç kü -
sur ay evvel, Garbtrablusu - Mısır 
hududunu geçerek 1 00 km. ilerle -
mekle acaba ne ynpmak istiyordu) 
Nil Oeltasına vürüyerek MıSln ve 
Süveni znptetmek mn! Ben bu 
meseleyi bu sayfalı:ırda mütenddid 
defalar tetkik ederek Mımı zaptel
menin Graziyani ordusu için müm
kün olamıyac.-oğı neticesine vannış
tun. Cün'kü İtalya ne yapsa, Nil Del 
tasında taha~üd eden fn~iliz impa
ratorluk ordusunu mn~lub etmek i
çin, en az dörtte biri motörlü ve 
zırhlı olmak ÜZI'!t'e, lazım olan 2 5 
tümeni Garbtrablusundıı tahsid ve 
ls~nderive i'nlerine kadar sıovk ve 
tahrik imlc&nlanna malik değildi. 

O halde ltalya, Graziyani ordu
sunu Mısır topraklarında Sidi Bar
rani ve şar\cınn ileri ı.ürümeklt! a.;a
ba nasıl bir hıodef ve maksad takib 
ediyordu> 

Yurdumuzıın kıymetli san'atkar aşçıları da büyük takdir ve 
hayranlıkla karşılamaktadırlar. ÇAPAMARKA müstahzarah 

mutlak huzur ve sıhhatinizi temin eder. 

O, hiç bir zaman Mısın ICendi 
kuvvetile istila edebileceğini dü~ün
me-miş ve ümid etmemişti. Bay Mus 
solini her ~eyi Alman zaferinden u
muyor ve bekHyordu. O. zannet -
mişti ki, Alman uçak taarruzlatile 
Ingiltere harab olacak, Alman or -
duları bu Büyük Bıitnnyayı hava -
dan ve denizden istiln edecekler ve 
bu suretle tngiltere teslim olank. 
Ingiliz imparatorluğu dnğılacakttr. 
İşte bu vaziyete göre, Graziyani or
dusunun Mısır topraklarında bulun
maııı ve bu sayede Kapuzzo' dan Si
di Barraniye ıte dn.hn ötelerine iyi 
bir yol yapılması la2ım geliyordu. 
Çünkti yıkılan ve inhili\.1 eden İngi
liz Imparatorluğunun bir lı.ısmmı 
teskil eden Mısır bu suretle kolay -
lıkla zaptolunabilec,.kti. Çiinkü, ay-

Israrla ÇAPAMARKA isteyiniz. 

Bayanlar • • 
ıçın 

Sayın bayanl&rırnızdan gördütü
mUz teveccüh ve ra~bete kar§ı oük
ran borcumuzu ödemek Jçln bu de
fa Amerikadan getirtt1flmJz en bü
yük makineler sayesinde F E
M i L ' i sıkıştıncı silindlrlerle ga -
yet kullnnı§lı, ufak mikropsuz blr 
~kllde yeni ambalsjlarla piyıısaya 
çıke.rd.ığımızı saygılnrınuzla arzey. 
lerlz. F E 1\1 1 L bayaıılan birçok 
rahim rnhntsızlıklarmdan koruyan 
ve üzüntülü i lerden kurtaran en 
bırinci Adet bezleridir, 

Her ticarethaneele E l\1 İ L 

pek mü him 

ve B A ö 1 buluıuı. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı iÇin otuz bin tane lk1 nUIJl&l'8.lı deYe boynu rancan de.. 

miri kapalı zarna eksilt.meye çıkarılmJ4tır. 
- Muhammen bedel .ısooo., muvakkat teminat d125, lira olup et. 

alltınesi 7.1.941 Salı günü saat 15 da Ankarada l!:l'kaf apartırnan 

P. T. T. umum müdürlük blnasmda.ki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

S - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektu • 
bae kanuni Ye.saild ve teklifi muhteYl kapalı zarfi&rını o ıün saat 
15 e kadar mezkflr lı:omi.syona vereceklerdir. 

' - Şartnameler Ankaradn Evkaf apartımanında P.T.T. Leva:zım ta • 
tanblildnYeni Valide hanında P. T. T. levazım ayniyat §Ubesl mn.. 
dürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. c7521;, cl0625.a 

TÜRKİYE 
zala Cemiyet· 
UMUMİ MERKEZINDEN: 

Afyonkarahisar madensuyu şiŞelerinin a~ızlan için knpstU siparı~ ve.. 
rJece~indcn alakndarla:-ın nümunesini görmek ve izahnt almak üzere 
Istanbulda Mımnrvedad caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deposu 
dlrektorlül'Tfine mürncanı etmeleri ve tekli! mektublannı ı7112/940 Cu
ma günü saat on bire kadar bu dlrektörl~e tevdi etmiş bulunmaları 

hlzumu llt\n olunur. 

İstanbul Belediyesi lı anları ı 
Topkapı _ Maltepe - Halkalı yolunun esaslı tlimiratı, 2490 numaralı ka

nunun 40 mcı maddesinin son fıkrasıno. .göre pazarhkla ynptırılacaktır. 

Keşif bedell 31,468 lira 90 kuruş ve Dk teminatı 2360 liradır. Mukavele, ek.. 
iltme Bayındırlık i~lerl genel, husust ve fennt şartnameleri, proje keşif 

hülAs:ı.sae buna müteferrl diger evrak 157 kuruş muknbUinde Vilayet Nafıa. 
mUdürlü~unden verilecekUr. İhnle 27/12/940 Cuma günü saat U de Dai
mi encümende yapılacaktır. Tallplerin Uk teminat mnkbuz veya mektup. 
Ian, vUO.yet Nafıa Müdürlültıne mllrncnatıa alacakları !ennt chliyet ve 940 
yılına nıd Ticaret odası vesiknlarile ihıı.le günü mu:ı.yyen saatte Dalmt 
Encümende bulunmalan. (11970) 

SAAT Ll 
AARiF DUVAR TAKViMLERi 

Ç 1 K T 1 
FAKATil Aldanmamak için MAARIF TAKVIMI 

ismine dikkat etmelidir. 
_ DIKKAT!! MAARIF TAKVIMI AARIF TAKVI 1 

l'tlerkczi: istanbul Maarif kitaphanesi. 

Seni 
Seviyorum 

di ye mırıldandı. 

Şayet bu kolay ve cazip rüzeJUk 
tedbirini kullanınanız aize de 
a)'Di aözü aöyliyec:eJderdir. 

Her ~enç kız. bu kelimelerin 
lhenııini duymak hulya•ındadar. 
Buna da pek yakında nail olabilir -
ainiz. Ketfedilen bu pek ~ait aU -

zellik reçeteti 1ayeeinde ve yalnız 
bir kaç aün zarfında tevimlili -
iinlzi yübeltehilir vo eazihenizl 
arttırahiliuiniz. En emıer ve en 
1ert bir eildi beyazlatıp yumuıata• 
eak ve pereatite llyık 'bir lıale ifrai 
edecektir. Keza, aolmut ve aiyalı 
benieric dolu bir ten tazeleşecek 
ve saf bir lıal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu na
sihatini okuyunuz: «Tasfiye edil -
mif, taze kaymak ve zeytinyağı • 
nın eiJd üzerinde fevkali.de yumu
ptıcı bir teairi vardıı·. Bu iki unsur, 
halihazırda diğer kuvvetlendmci. 
besleyici ve beyaztatıcı unsurtarla 
beraber beyaz (yağaız) Tokalon 
kremi terkibine karıştırılmıştır. 3 
gün zarfında T okalon kremi eil -
dinizi, hiç beklemediğiniz bir de -
recede güzelt'eştirec('k ve yumu -

eatacnktır.» 

• GÖZ DOKTORU~ 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa NUmune hastanesi 
göz mütehassısı 

Istanbul Belediye karljısı. Saat 
(3) ten sonra. Tel. 23212 

ni zamanda Mısır, içinden i lenecek 
ve ftalyn lehine kaznnılacaktı. Fil -
hakika ftalv>ı. bu muhnvvel hadiee
lıorle Mısın bir askeri gezinti ilt- 81n
bileceğini dü"ünüyordu. Nitekim Yu 
nanistanı da askeri bir yi.irüytişle 
fethevliyeceğini kurmustu. Cünkü [. 
talyanm ne o hazırlıkınz Yunan ııe
ferini ve ne de mak"adsız Sidi Bar -
rani ileri harekı-tini be~kll türlü izah 
etmek kabil olmaz. 

Elhasıl Alman ucak taarnı2lnri -
le. Ingiltere dizüstü dü~mediS{i gibi 
Alman istiHi<ıı ihtimali dt- gittik~e 
tarihe intikal etmektıodir. Bu sıob,.b
le Ingiliz İmp:uatorlni;ı. değil inhi -
lal etmek, bilaki• tam bir işbirliği 
yapmaktadır. Ingiliz donanınası da 
Aledenizde tam ve knt'i bir hakimi
yete doğru yürümektedir. Bu §art -
lar altında Libya ftalvan ordusunun 
üç küsur av evvel Sidi Barraniye i· 
lerlemesi, Mısırdaki Ingiliz lrnpara -
torluk ordusuna askeri tarihin en 
ızüzel ve en muvaHa~ hareketlerin
den birini ta'JarlByıp yapması için, 
imkAn vermi,tir. 

Görlilüvor ki Ingiltere, 1on altı 
ay za.rfındalci türlü aııkert •ıkıntıla • 
nnt fetaha ve s~limete (evirmeğe 
yarayan, üçler ittifakı, Sidi Barrnni 
ve 'arkına llerleyiş ve nihayet Yu -
naniııtana tecavüz gibi, aebeb ve i.
milleri lnıı:ilizlere gene bi~zat Mih -
ver devletlerile Japonya vemıietir. 

Me~hur 

HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde 

Kaymaklı lokum 130, 
Kestane tekeri 120, Ta -
bin helvası 50, Şam bak
iavası 90, Kırk katlı sa-

ray bakla vas ı ll O 

DEVIR 
All Faiz İşcan ve İhsan Ahmed 

Obkçny Kollektif Şirketi ünvant 
altmda icrayı ticaret eden mU. 
essesenın 16 12 940 tarihinde Ali 
Fniz İşcan'a tnmnmen devlr e
dilmiş olduğunu ve işbu tarihten 
itıbaren İhsan Ahmed Gök -
çay•m nıüessese ne hiçbir alfı.ka
sı knlmndıjtı ilAn olunur. 

Ali Faiz lşcan # 

TÜRKİYE 
• 

IZ a lY 
UMUMi MERKEZIİ'JDEN : 

Maskclere mnhsus bu~ulannıaz levhnların muhafnzası i9in 

p o o. 
sıpariŞ verllecekUr. Allikadarlnrm rzad nUmunesini görmek üzere İ!tan.. 
bulda Miroarvedad caddesind~J (Kızılay) hanında Kızılay deposu direk-

Birincikanun ~ 

..... - ... . • :~ .. !··... .., 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her 7emekteıl aonra ıüııde o'ç clrfa muntuııman 

• di,terlnlıl fırtalayuuz. 

Saatların yenı kolek1siyonu görmeden 
snıı.t almayınız 

REVUE SAATLARI 
Yüksek derece saatlar sırasında bulundu~u h~ 
de fennin en son ve terakki metodlarla Jıfl 

caüdıtinden 

FIATLARI DAHA 
EHVENDIR 

Baatçılardan ısrarla isteylniZ. 

Devlet DenizYolları Işletma Umum J 
MUdUriUt)U IlAnlari 

23 Birincikanundan 30 Birincikanuna kad31 

muhtelif batiara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

.ltaradenh hattına 

Bartın bııttına 

Mudanya hııc.tın.a. 

Band.ırm:ı ha.ttma 

Karabtıa hattına 

lm:roz hattına 
Ayvalık hattına 

- Salı 12 de ( Aksu ) , Perşembe 12 de ( Ege > '(1 

Pazar 16 da (Erzurum). Onla ta rıhtımındatl·w 
- Salı ıs de (Annfartn}, Cumartesi 18 de <~ 

ya). Sirkcci rıhtunından. 11'-
- Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, Per~eııı ıl 

Cuma 16 da (Maraknz). Cumartesi 14 de ('l't~ 
ve Pazar 9.50 de (Mara kaz>. Galata rıhtunınd r;l• 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (1'rG d' 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 ılY 
(Mersin), Cumartesi 20 de (Saadet) Top han" t 
tım ın dan. ~. 

- Balı ve Cuma 19 da <Seyyar). Tophane rıll 
m ın dan. 

- Pazar 9 da (Bartın) . Tophane rıhtımındJtl)!er• 
- Çarşamba 15 de <Bursa), Cumartesi 15 de < 

sln) Sirkecl rıhtımından. 
tzmı.r •ü.rat luıttına - Pazar ll de {İzmir). Galata rıhtımmdan. ~ 
tun.rr ili-ve postası - Pe11em.be 13 de (Tırhan). Galata rıhtıınuıd• ıs , 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malCUnat a.ptıda. teleton 
11 

maralan 7azılı Acentaıarımızdan ö~renUebUlr. 
Galata Bat Acentaııtı - Galata rıbtımı, Llma.nlar Um um MO.. ·••s' 

cUl.rHilü blnaaı altında. V" 

- Galata rıhtımı, :Uıntaka Llman Rell- •oısJ 
1111 blna.sı altında. "' " 

- 8lrkect, Yol cu Alonu. s1Z 

Galata tab• • 
• 

(12057~ 

Llr1l 

1 2000 c::ıı 

8 1000 c::l 

1 '150 a:z 

• 600 ı= 

l50 a. 

u 100 c::ıı 8500.-

80 50 '000.-

100 - GOOO.-

Türkiye lş Bankasına para ya .. 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke ideler: 4 Şubat, 2 Ma -
yıs, 1 agustos, 3 İkillcite -

,, 


