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Sene 11 No. 3745 PAZARTESI 30 BIRİNCIKANUN 1940 Idare işleri telefonu 

a o u 
Karacabeydeki sel geçen 
seneki haddini de geçti 
Menemenden sular çekiliyor 

Sular Kemalpaşanın birkaç mahallesini istila etti, insan ve hayvan 
zayiab yok, bazı dereler taşmakta devam ediyor 

.. 

Garbi Anadoluda snn aeyliıbtruı iki inbba 

İzmir 29 Uiususl) - Menemen ha. Bursa 29 CA.A.) - Kemalpaşa ve 1 lu ımıakla beraber geçen seylı\bdakl 
va.lisınde sUlar çekılmrkted:r. Seylflb Kara en beydeki seylftb seçen seneki, ncı tecrübelerden ıstifade edılerek vi
bazı knzalarn sebebı~ et vermektcdir. haddini bulmuş ve Karnca bey de bu 1Inyetçe çok esaslı tedbirler aldırılmış 
Ç meyc g den otobüs Tatarderesınd" haddi de aşmı.ştır Dün k :una ·adar bulundu~nmdan dLv~ k ~m 
evrılmlşse de nuf1 ç 2 yi t olma - vll yete gelen malfımata göre Uhıa. ve hayvan z:ıyıatı olm dı~ı nnl §ıl • 

tnıstıt- bad koprUsünden Kur cnhAy .. l-Adar mnlrtadır. Oulıı.r K<'mRlpııç:ınuı birkaç 
Yatmurun durm:ı.sına raSnıen Mn.. olan şose ve lkl tarnt tamamen su nl- mahallesini istilA et.m.., oulunm:ı.kta

nisa ovasına sulann hucumu devam tındadır. Karacabeyle Bursa arasında dır. Su bnsnn yerlerın halkı daha ev. 
etmektedir. 14 ~öye sandallarla yiye- münaknlAt durmu§Sa da telefon ve vel tahliye olunmuştur. Kemalpnşa _ 
cek gönderildi. Izmir - Bergama yolu telgrar muhn.bcratı devam etmekte _ nın ortasındaki beton köprüyü de tn
kapalıdır. Somn yolu açılmıştır. Fo. dır. Kemalpaşa ile telefon irtibatı ke. mnmen sular kaplJ.mıştır. Ulnnbad 
~da pamuk tarlalarını sular bns - silmiştır. Bu kaza merkezindeki vazi _ köprüsünün üst kısmındakı koruluk _ 
tnıştır. yet geçen seneki manzıırayı almış bu- CDevamı 3 üncü ayfada) 

Şimali Atlantikte 
bir deniz 

muharebesi oldu 
Büyük bir 

Alman vapuru 
hatırıldı 

Taarruz eden Alnıan 
harb genıisi de 
hasara uğradı 

Atlantikte 3 korsan 
gemisi dolaşıyor 

Londra 29 (A.A.) - Bahriye ncıare
tl tarafından bugün ö~ledcn sonra 
neşredilen te b ll~: 

Noel sünü sabahı büytlk bir düş -
man harb gemisi şimatı Atlnntikte 
seyreden kafilelerimiZden birine hü -
cum teşebbüsünde bulunmuştur. Kn
flleden bir vapura isabet vdki olmuş, 
vapur hafif hasara uıP-nmıştır. Kafi
leye harb gemllerinin refnkat etmek
mekte olduğunun farkına varan dü~
man süratle çekümiştt'r. 

Retakat kuvvetlerimiZ derhal düş.. 
man gemisini takib t:derck uzak blr 
mesafeden ateş açma~a muvaffak ol
muşlardır. Durmadan de~lşen rüyet 
knbaiyeti birdenbire azalarak gemile. 
rimizin seyri yarım mlle düşmüştür. 

(Devamı 3 uncu sa) f:ıda) 

Berlin, Vişi 
hUkOmetini tazyikte 

deva1n ediyor 
· Afrikada milli bir 
Fransız hükumeti mi 

kurulacak? 

Arnavudlukta bir Yunan kolu 

Bardiya'da ingiliz 1 

topçusu tekrar 
fa aa ye te geçti 
Tobruk üzerine 
şiddetli bir hava 

akını daha yapıldı 

Bardiya garbindeki 
mıntaka temiz/eniyor 

Kahire 29 (AA.) - Ortaşark 
lngiliz umumi karargahının tebliği: 

Trablusgarb'da Oardiyn mmtn -
kasında topçumuz faali} etine de -
vam etmiştir. halyan garni~onunun 
mukabelesi nisbeten az olmuştur. 

Sudan' d n Knssaln' nın cenubu ·ar 
kisinde ve Gallabat'rn nrkında top
çu tarafınd.m himaye edilC'Jl devri • 
yelerimiz düşmanı muvaffakiyelle 

(Devamı 3 üncü sa~ fad.ı) 

Elenlerin 
yeni bir 

muvaffak iyet 
halı'an ordusunun 

3 n.uhte.if sınıtma 
mensub esir:er ahnd1 

Ileri hare keti 
devam ediyor 

ss ts], 
la,. 
. lk 

•• ll" 

IP ıl/u 
lba~ı. 
l~ .. 
lig,., 

Atina 29 (AA.) - l>irna'Q >~ et 
garbında Yunanlılar bir çnrpı§m• m!, 
müteakib 5 zabit ve 65 nder et .~s c 
almı~lardır. Bu haclisede §Dyanı L:. 0

} al 
yıd nokta, bunların 5 muhtelif ~ ltb,k 
zütama aid olmn<sı ve ordunun ' ıı 
muhtelif sınıfına mensub bulunm• J'atntı 
sıdır. Bu hal. İtalyan saflarında n de h 
sıl bir knrunşalık hakim oldu ~u 8 tnas 
gösterrneğe knfidir. er a 

(Devamı 3 uncü • 'ı da) 
-------~~--~----- -- ttıuh 

, · i ç, fas Iye ve \1~; 
nohn u satış fiatları ~~~ 

Le lurnal gazetesi müzakere- • ira 
leri kapıyan perdenin kaldı- . bile 

r············································, 
1 General diyor ki Bulgarisianin 

mihvercilere iltihak1 
teklifi reddedildi 

nlmasını taleb ediyor Bugün toplanacak olan Fiat Mürakabe tııa 

Romanya pelroJ zurıh 29 (A.A.>- neuter: Komisyonu fiatları tesbit edecek, icab :J:ı~ 
1 k d V.lchy'den gelen gazete haberlerlne ederse bu maddelere nark koyacak A.ırıı 

ı . 
i 
1 

Almanya 
ne yapacak? 

.--- YAZAN ---ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilat 

B ugünlerde Almanlara, f 
Şetland adalannın ve 

lskoçyanın Non•eç üzerinden is
tiliisından tutunuz da, İspanyayı 
ve işgal altmda bulunmayan 
Fransayı işgale, ltalydnlara Af • 
rikada ve Balkanlarda yardıma 
ve nihayet bir ,ark seferine ka
dar türlü taı~arlar isnad edilmek· 
ted.ir. Her halde Almanyanın 
boş vakit geçirmediğine ve ye
ni bir darbe hazırlamakta oldu
ğuna inanmak icab eder: fakat 
bu aeferki darbenin nereye mÜ· 
teveccih olacağını §imdiden 
kafiyetle kestirrnek mümkün 
d "'Id' i egı ır. ı 

'-.... ~ .. ~~.:: .. ~ .. ~.:.:~ .. =~:~:).) 
infiradcılar 

Ruzvelte cevab 
verecekler 

VR.§ington 29 CA.A.) - Amerı'ka Bir
leşik devlet.ıorfnln her tarafından be. 
hı saraya reis Ruzvclt'in nutkunda 
babis ru&.1"zuu edilecek maddeler hak. 
lc:ında tavsiyeleri ihtiva etmek üzere 
binlerce telgrnf gelmektedir. Beyaz 
-'arayın teıgraf bürosu, hiçbir zaman 
bu derece çok telgraf gelmemiş ol 
dutunu blldinnektedır. 
Ruzveıt, bırçok kimsenın kanaatı -

m 1 n a aSI n a nazaran Almanya tarafından Vıchy rletlll 
hükümeti üzerine yapılmakta olan tnz ıııa 

Yan g 1 n lar yik, Noel yortulan e.masında bile, Bugün öğleden sonra toplana · ı rafında, kasabitk hayvan ihnıç e Deıı 
azalmamıştır. Amirat Darlan'ın Pa • cak fiat müra!.:ııbe komisyonunda den mıntnkalar:ı yapılan müracu 
risi ziyareti esnasında rnnreşal Petaln bazı gıda maddelerine konncak ta, toptan et fiatlarına. göre pera ;ı-e:ö~ 

Sofya 29 (AA.) - Taymis Londra 29 (A.A.) - Müstakil tarntmdnn Hi~ere hitnben yazılrn~ nark meselesi ile ete konıın azami Icende et ntı~lnrının kaça malolm r t. e 
muhabiri bildirıyor: Fransız ajansının bir haberine gö - bir mektubu te\'di etmi~ bulundu~unu satı§ fiatı meseleleri görü~ülecektir. sı lazım geleceği sorulmuttu. !J e~c 

Bulgaristnnın Mihver devletleri • re Romanya .. petrol rn.nt~k~~ıııda La Suisse gazetesinin Vichy muhabl- Bundan evvel yapılan toplantılar -ı Bugünkü toplantıdn .bu tetkikl Jr~t,ı-. 
ne iltihak etmeeri hakkında sııbık hemen her gun yangınlar, ınfılaklar (Devamı 7 nci sayfada) da ete konan azami aatıJ fıoıtı et _ <Devanıı 1 ncı :ıayiada) \ b 
batvekil Çankof tarafından yapılan ve martandiz trenlerinin yoldan :· 
teklifi meb'usan l-ariciyc encümeni çıkmasile neticelenen bozguncululc 1: D •• k •• ı •k• d•kk t t• • ..., ~ aııı 

hareketleri vuku bulmaktadır. un u maç arın ı ı şayanı ı a ne ıcesı ~ ilt~h--reddetmiştir. Encümen, memleketi~~~~~,._..,._..,._..""""""......,......,,....... ....., ... .., 
kat'i surette bitaraf himası hak aaboJt ıJ~ lıtı~ le l:e 

kında bütun parlamento naınına *"YYaJaJu 'C' . B k •ır J • eıbet 
~noa M• temennı izba, eylemioti~ r e n er e g o za ye n l U l J ~.~ 

Ista~bul _Parti Başkanının G Saray 5 _ O mağliib ~~ 
"vazıyetı bazıra, mevzulu • ··· 

dün kU kO Of e ran sı Bey~oz 10 kiş_i ~yn~masına v_e Fenerin şi ddet~ i ta~y~kı~a 
-....,.,..~·~- ragmen gahb1yell hak eth, Ga.atasaray 1se 1krnc1 

devrede pek perişan hale ge:di 
Dün spor sahalarımııda yapılan 

ınaçlar, bütiln futbol meraklılannı 
hayretler içinde bırakını~ bulunuyor. 
l4in en sonunda bulunıın T ·un, 
kunetli Fenerbahçeye kar~ı 2-1 ca -
Ubiyetne Galatasarayın B~ll~taşa 5-0 
matUlbiyeti son senelerin en oayanı 
dikkat ıpor hAdiselerinden ikisi sayıl
ınaktadır. Bu ı;ureUe futbolümilzde 
bir iatlkrar olmadilını bir de!a daha 
ıönnüş bulunuyo~ 

Dtinkit maçlarm neticelerine gelin. 
ce: 

Vefa 1 - Beyoğluspor O 
Bu ma9U1 kendine mahsua olan tek 

btJS\JSiyetl mnıt küme için yapılan 
mücadele idi. İki takım için de ma • 
l(Un olan bu va.ziyet bu maoı her ba. 
1am<1an heyecanlı bir tekle soktu. 

ilk 



Sayfa 

Hergün 
i bir 

asfige ihtiyacı 
Yazan: Mnhiıtln Birıeu 

nsanların yüreklerinde. onlnrı 
daima iyiye Ye güzele doğıu 

bir esa.s al. . ." Je, d uygulu 
felsefe noksanı kendisini gös -

ba~ladığa zamandan itiba -
içinde de bir ahlak bo

ba go:ıteıir; hepimizi ku -
alıp bızım zerreleıimizden 

i.ıyuk kül vücude getiren Büyük 
inhihil eder ve hepimiz, bi -

mustakıl varlıK: oluruz. Eskile -
hodbinlik, hodgfunlık, hodpe -

gibi ısimleıle tavaif etmeğe 
bu kendı kendine tapı~, 

isını bir büyuk nesne sanış, bi
korkunç bir ·vicdan ve manc· 
anarvısine doğru göturür. Ah

denilen tey de i~te budur. 
erede ı.benu kuvvctlendiyae, o
ahlak zafa uğramıt. nerede 
kuvvetli kalmı~~a orada ah • 

sağlam 'e hayat f eyazh olmu1 -

* ramızd:ı derdiettiğimiz zaman, 
dedıkodudnn, çckemeınez· 
has.:uocn, k18kançlıktan, 

, .. ., ............... n vııdiyet edeıız. Ben 
hmaa ııuyleneu aozlerin mnnıı -
anlamağa başl"dıi;ım zaman -
eu bil nevi §Jr..ııyetlere dair mi· 

ve hıkuydcr dinlcnıedigun zn 
bılmerıı ve maalesef aoylcme

ecbutu.n ki butiın bu tikuyeı 
haller ııon zamaularda çok 

ıştır. Cemiyet içinde bir kısım 
r tiıremıj•ır kı bunlar, ken -

yuk:ıelınelerini, mutlaka 
rını.1 alçalınası yolunda n -

ve hıç taııunııdıkları insanları 
zernınetmekten çekınmezler. U 

e, bı.um muhitinıiz hari -
ekı fcnalıl{tur bizi hiç ahikadar 
ez. Bızım muhıtimizdeki insan
arasında ıse iyi görrneğe hiç ta-

. 1 edemeyız. 
Cihan Harbinde, ubiz -

olmıyan• insanlar orasında bin-
zengin türedi ve bütün bunlar 

bu servetleri memleketin 
hnik menfnatlerinden ça

lı:azanmı~ adsam yoktu. Fakat, 
onları hiç dü~ünmedik,. bunlar -
Türkler arasında türemiş bir -
ki~iyi parmnğımıza doladık ve 

lan misal olarak ele alıp, bütün 
vri yalnı:.ı nhliık nezaheti ve 

fo:r~gati içinde geçirmiş o-
dahi ımittefikan zcmmettik. 
ra hiç bir namus hakkı ta -

bu korkun; dedikoducu -
cemiyelimizi t~hrib eden 

erden b!ridir. Bu afet, korkunç 
şantaj teı;kilatı halinde her 
k vatandaşının etrafını ku~at -
tır. Uzak nesillerden gelen «Çir

taş ntma(., sözü, bugün de a-
yaşay'\n en doi;ru bir halk 

c:..,ıTııı,c• hikmetidir. Söz tutmak, 
ol:nak, sadakat göstermek 

eski zamanlarda her adımda 
allerine t .. sadüf edilen iyi huy -
zamanımızdn gittikçe ez görü -
hasJetlerden olmuştur. 
in fenalıiı u ·ad ad ır ki bu gibi 

alıklar .::skiden yalnız <~Osmanlı 
'lresiıı arasında çok müı.teşirken 
ın zamanldrdanberi bu illet A -
oluya da sinıyet etmj,ıtir. Garbi 
adolu köyleri ·,rasınd ' dolaştı -

seneler içinde, oralarda sene -
ve faizin ve mahkemelerde a -

lk ve \'erecek davalannın mf'Ç • 
olduğunu anlattın yoolı insan -

Jl çok konuştum. Halbuki, bu -

Jf 
~ütün bu ııikiiyct edilen !Jeylerin 
bir ftm:.li vardır: Korkunç hir 
iyetçi ruhu içindeyiz ve ccmu • 
desn duygusu aramızda günden 
e azalıyor. <ıBenn duygusu müf 

bir canavRr gibi içimizde 
·yor, ıbiu du~gıı11u aramızda 
vetlen,.,miyor. 
3 nim namusum sizin, sızın na • 
unuz benim, sizin menfa tiniz 

olmadıkça, bu nevi duygula
ukadde!! duygula,. haline getir -

1ikçe bu fena ~eylen aramızdan 
up atmag'l imkan yoktur. 
Jedad Tör'ün Kötü Osmanlı 
lan altında, Amerikonın gan -

(Devamı 4 üncii sa;tfada) ............................................... 
TAKVIM 
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S O N POSl' A 

Resimli Diakale: 

, 

Fraruız edebiyatında, çok tanınm~ eski bir Fransız nazırının hıkAyesi 

anlatılır: 
- Bu; genç bir meb'ustu, naz.ır oldu~u gün nezarete gelir gt:-lmez ser

vis ljeflerinden evvel nezaretin tekmil luıdemelerini kabul etmek Istedi ve 
bademeler nezaretın kabul salonunda toplandıkları zama.n genç nazır on.. 
ların arasından hizmet ft.mlrini çekti, di~erlerine: 

cSize babamı takdim ediyorum, dedi. Beni yetiştirmek için bütiln öın-
_____ .......................... ll 

[Askeri Tetkikler] 
15 Mayısta lık varda ki, düş-

Fransız toprak- Fransa neden man buradan 
Inn düamana iı;eri girmişti. 
açılmı~tı. bukadar Fakat bu aahada 

13 ve 14 Ma- ne olup bittiği 
yıs gÜnlerinde bUk ordu kannga -
Fransanın şimal Ç& hınd:l bilinemi-
doğu cephrosi, d yorclu. Dokuzun 
derin Mö"- vadi- m ağ} U b Ol U etı orduya men -
sil·" müdafae e - sub on birinci 
dildiği için Fran - 14 - kolordudan da 

asıdzdlaertıtnı.kl~un;rvevtlie' :............. YAZAN : ............. i. bir haber voktu. 
<C : E kl' G al Civet ile Mezie-

bu scbeble an - : me ı ener : res erasında 

k~~u:ıı~f::dud~ ~ w~~~ i ~;:~evüzn~~~~ 
le iceıga] eyledik - ~«Son Postamın Askeri muharriri ! kale tıim,.nin • 
leri, Namurun '~~••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ........... fl•'l o lduğu gibi 
hemen cenubundan Sedana kadar bunu destekliyen e11i üçüncü piya
uzayan takriben 1 00 Km. lik kıs - de tümeninden dahi bir §CY bilin • 
mı muhtelif yerlerinden yarıl - miyordu. Bilinen rniisbet şey, saat 
mıştı. 1 1 de Mezicres ile Charlevi11e'in 

Bu sebeble dokuzuncu Fransız or henüz dü~mandıın hôli oldukları idi. 
dusunun 15 Mayısta, solu Sambre Bundan başka bütün Meuııe nehri
nehrine davalı kalmak üzere umu· nin şarkında kesif zırhlı ve motörlü 
miyetle Charleroi - Rocroy - 1' Ab- koiJannm garbe doğru yürüdükleri 
baye - Signy hattına ~eri çekilmek- bildirilmişti. 
ten başka bir çaresi kalmamıştı. Bu 1 5 Mayıa sabahı General Came
hat M öz nehrinden 10-30 Km. garb lin. zırhlı ve motörlü bütün süvari 
de idi. Ordu ric'atini: o•dular gru- kıt•alannı birinci ordunun sağında 
pu kumandanlığına ııaat 11 de b:J- toplıyarak bunlarla Mcul!c nchrini 
dirmişti. geçmiş olan düşmanın Bağınil Sam-

Dokuzuncunun nc·atile birinci bre nehri üzerinden şimalden ce -
ordunun sağ yl!nı açıldığı için, bu nuba doğru bir tnarruz yaomavı. şi
da solu Wavrede kalmak üzer· •n- mal doğu crophesi kumandımı G"'ne
ğını Charleroiva doğru ç~km .. ğe ral Georges'a tavsiye etti. Bu da ay
mecbur oldu. Dü~an Attigni,.s iıı - ni tllv~ivev1. denh:dı-n Lüktemburg 
tikametinde bu ordunun soluna ~id- hududuna kadRr muhareb .. eden or
detle taarruz ı-diyordu: fl'lkat sü - dulara kumflnda eden hirinci ordu
van kolordusunun muk.~bil taar - lar ızrupu kum111ndrmı General Bi -
ruzile dü::ımanın bu tazyiki izale c - lotte'a teh1i2 etti. Fakat bu ıı:,.ne -
dilmişti. ral. süvari kolordurunıın 7ırhlı l.:uv-

Holandanın Almarılnr tarafından Vf'tlerinin vani ikinr.i ve üc-ünı-ii ma
i~gali sona eriyordu. Rotterdam ta- ı,.;.,.lj hafif tümenl,.rin Cembloux 
mamile düsmek üzeredri. Bund:ırı önündeki mııharebelerde pek yıp
sonra Uhave taarnız belelenrnek - ranmı§ olmakla beraber bHnci or
tedir. Bredava kadar kuvvetler gÖn· duva yardım icin sı-önderildiklerini, 
derrnekten başb bir sey ynoamı - birin<'i makin .. li hafif tümenin mu
yan, yani buraya '-adar g,.Jdiğin,.. harebe arabalannın henüz cepheye 
göre bütün kuvvf'tiJ,. Halandava gi- varmamı::ı olduklannı hirinci zırhlı 
rerek Almanlara taarruz edıocek ve tümenin de henüz tekmı- toplana -
bu suretle Ho]a,.,do ordusuna ciCldi madığını cevab olarak bildirdi. 
bir yardımda bulunacak y~rde Al- Bununla beraber Narnurdan Se -
mHrılann bıı orrJııvıı iml-~tıdan sonra dana kadar, dokuzuncu ordunun 
kendi üzerine gl"lip •tüklenı-ceği za- cephesini varan ve bozan düşma -
mnnı bekliven, yedinci ordunun sol nın sağ cenahın:ı yDpılmaııı tavsiye 
ct-nahı daha ~imdiden Bcrg op olunan taarruz o derece lazımdı ki, 
Zoomdan ve Bred' üzerind•n ce - General Giraud. bunu icra mevkii
nuba do;ru taarruza başlıyan Al- ne koymayı düşündü. Bunun için, 
man malcineli kıt'Rlnrının eiddetli Charlcroinın cenub do~usunda bi -
taarruzu karşısında g~rilemiııtir. rinci zırhlı tümeni, ordunun :zırhlı 
Louvaine lcadar uzıva., B!"lçika or- muharebe kıt'alarını, tümenierin 
durunun Louva::ı ilf' WRvre arasın - ke~f müfrezelerinin :znhlı otom, -
daki İngilizlerin cephet .. ri.nde de billerini ve elde mevcııd pivade)..j 
dü!lmanla temM her cih,.tte b11ışla - toplıyaTftk cenub, cenub doğu isti
mıııhr. Louvairı &l"hri Alrrıanb'" ta - karnetinde taarruz etm .. ğı ta,arladı; 
rafından :zaptedilmi, ve Belciknlı - fakat, bu. ancak 16 Mayısta mürn-
lar tarafından geri a1ınmı~tır. kün olabilecektir. 

Znval1ı dokuzuncu ordunun azle- Dokuzuncu ordunun Marien -

= = Benim hayalım onun için .. = 

rünü bademelikle geçirdi. şimdi \stirahate c;ekilecektir. Ben onu!lla iftihar 
ediyorum. Düşününüı ki, ynnn sizin çocuğunuz da size sevinç vesilesı ve
rebilir, çok mümkündür ... 
Fransız edebiyatı bu nazınn bütün hayatında, bütün halk tarafından 

en sevilen nazır olarak knldıftını anlatır. 
Bir baba için bütün hayatını çocu~una nk:fetmek bir vazife ise bir 

çocuk için de babası ile övünmek ahlU meselesidir. ===:::::::::::: 

Dilimizdeki arabca ve 
farsca cemiler meselesi 

Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 
- 4- ı istiyorsa, farsçayı, arabcayı yakın -

Tür:kçe isimlerde cemi' te~kilin - dan takib edecelı:se, hatta Avrupa 
den bahsedilirken «ya nrabcadan müesseselerinde eski lisanlarn ve 
dilimizde kalmış olan Arab cemi'leri ölmüş §ark lisanlanna tahsis olan 
iQin ne yapılacak~ •> suatinin zihin - !!Dhaya müşabib bir genişlikte Türk 
lerde bir ilişik yapmamasma imkan Üniversitesinde vas•t.ı bulup da yu
yoktur. Bunun ilk cevabı· tıBundan nanca, latinceyi; Sanskrit, Ibrani, 
sonra bugünün genç nesli Arab usu- Süryani dillerini tanımak isterse 
lile cemi' yapmıyacaktırıı olacağında aerbesttir; bizce düşünillecek olan 
şüphe edilemez; fakat bundan ev- nokta ancak bu gence bugünün li -
vet yapılmış olanlann ve hnla dilde sanında hala kalabilmi!l olan baki
sürüklenip gidenlerin [gerek cemi·- yeler hakkında pek mii;ekasif, pek 
lerde, gerek başka şekillerde olrun 1 basit bir iııaret ve.mektir; hatta 
mahiyetini, tahlilini bu~ünün çocuk- bunlar için bir mecburiyet bil~ yük
lan için ı;özülmiyecek bir mu'am • lenmiyerek, arzu ederse yalnız on -
ma halind~ bırakmak dC'ğnı rnudur'.> lara bir gözucile iltifa~ edebilmesini 

Bu ımalin k"ttı~"mda etneaba hun· tcının ederek. bugllıı ,. .. .,.tu....,.\.. Tu.ı.. 

lardan bahsetmf'k, geriye bir adım ııarfına, sırasile Jahikalar, ilaveler 
atmak meııabesinde olmaz mı'>» koymak tır. n 
ltorkusile irkilmele pek tabiidir. Görülüyor ki bu tf'1Cbbüs geriye 

Bu meselede laz•m olan, geni• bir bir adım değil, gencin lr('Jldi dilinde 
rü'yet sahasını kavnvacak bir fikir. bilgisine bir destek d,.mektir. Işte 
~ ve bu engeld~ durmRdan asıl şimdi i•imlerde cemi' den bahsedi • 
maksada vıisulii düşünen bir insnf Jirken, e~k.i edebiyat elerlerinden 
laztmdır. Böyle olunca -;öyle bir ha- bahse lüzum vok, ant'ak bugiinün 
yali, bugiin olgunluk tecriibeııinden türkçe,.inde hngün, her yazıdP-, her 
geçere-k yüksek tahBil mertebf'.sine vesile ile kullanılım Arab kelime -
çıkmak için müheyva gencin hnynlini lerinin cemi'lerinde tcvalckuf olun -
ıırö2öniine getirmt>lidir. Bu gencin malıdır. 
kendi diline aid kafi bir bil"'i!i vok- Farl!(a cemi e<iahnın an, yahud 
tur, hele kendi diline musnl~~t olan ha olduğuna ve bu ikinci ~,.klin 
- farsçanın pek mnhdud tesın her - türkçede kullanıhnadığınıı ısiaret e
taraf edilerek - Arıı-b kelimelerine delim. BundAn sonra an ile cemi' 
müteallık kaidt>Jer hnkkınrla bir yapmağa, mesela dostan, yari'in de
nebze olsun malumatı mefkuddu; rneğe teşebbü!l edecek kimse bu -
Bütün t?hsil zame.n.ının muhtelıf ]unmaz. Do1tlar, yarlar denecek. 
devretennde onu eskı O~ma;ılı e~e- Yalnız bendegan diye bir :kelimeye 
biyabnm arasından geçırrnııılerdır; tesadüF ederse bu f{enç ne için an· 
Fuzulilerden, Bakilerde_n, Nefiler - dan evvel bir g geldiğine vakıf olsa 
den dolaştırarak TanZtmata kadar elbette fazla bir bilgi edinmi~ olur. 
getirmialer, orada büyük ·vatan şairi Fars cemi'leri için bu iki satır klHi
Namık Kemali, Üstadı Ekrım1 ünva- dir 
nile Recaizadcyi, bütün milletin en Arab cemi'lerine gt-lince: Bunun 
parlak !llereflı-rinden biri addoluna· ne müşkül. ne mÜ•evve' bir is ol -
rak Sa.iri A'a7 am diye tanıl:ın Ab- duğı.ına erbabı vakıftır. Mekteb ço
dülhak Hamidi, daha sonra Edebi - cuklan ve onlara ınah'lus olan bir 
yatı Cedide ve Fecriati sairlerini, yı- knide kitabı j,.in bu karışık meseleye 
ğın yığın eserlerile tanıtmıs1Rr; fa- yer yoktur; fakat bugüni.in türkçe -
kat bu t!f'nÇ bijtün bu geçmi• zama· ııinde Arab cemi'lerinden en 7iyad~ 
nın yadigarlan arasında, karanlıkta, tesadüf edilen ııekillere misal gös
görmiverek, şekline, mahivetine va- termek. hatta bunların teşt>kkülünü 
kıf olamıyaralc, aneale ,.Jinin altına anlatmak i~in temnn örnekleri ver
tesadüf t-den s~yi lems ilc benimse- rnek pek müfid olur. 
rneğe çalı!!arak geçmi~tir: fakat dai- Mesela mekteb çocuğu cümhuri-
ma bu elinin altına uğnvan nesne 
tevahhu, ede:-ek kabaran bir hay- yet hükumeti te~kilatı ararında bir 

1 · <ıMünakalat ve Muhaberat•, Veka-van gibi şişmiıı, iğneleri göz f'nne 
bıtton, bcvnini tırmalıvan bir kirpi leti olduğunu işitmekle ve okumAk-
olmuşh.ır. Muallimi lutfetmi~ de ona tadır, bir de CoEmlLı.k ve Eytam:t 
bu anlamak mümkün olnııyan, baş- bankasının m~vcudiyctine vakıftır, 
ka bir dilde vazılmış zannını veren ona d.a.ima <~Üdebadan, şüaraJnnıı 
eseri izah edebilmi~se, onun tercü- bahsolunmuştur. E.deb;yat Lir taraf· 
mesinden zılınindc kalabilen hatı - ta dursun, hayatının her safhasında 
raların iphamı ile yüktenerek i~te şu üç çeşid .A.rab kelimesiM müımdH 
yüksek tahsil e~ğine vnrabilmiştir. olmaktadır. Su halde tlirkçede hala 

Şu halde onu bu karanlıktan kur- kullanılan ve bir türlü d;lden ç•kıı
tarma'k için ne yapalım) Yeniden nlmamna imkan bulunarnıyan en 
eski usule avdet edetek mekteblerde mebzul cemi' şekilletinden şöyle bir 
osmantıcayı diriltelim mi> - aEl - misal fehrisi verelim: 

Birincikanun 30 

r Sözün kısası 
Bir okugucumun 
Derdi 

"" .... E. mtnm Talu _ 

D enize düı;en yılana sarılır • 
mı§.. Sıkıntıdan bunalun o

kuyucular, bazan, ne yapacaklarını 
ı;aı;ırıp bize derd yanarlar, bizden 
derman umarlar. Bilmezler ki ga -
zetecinin yazısı çok defa (iVarokı ' 
mihrü vefa:t denilen şeyin ta kendi
sidir. Ne okuyan olur, ne de dinli -
yeni 

Maahaza, gene biz böyle müra
caatları kale alır, merhemirniz ol -
mu§ olsa kendi başımıza sürerdik .• 
diye düşünmeden, dilımiz döndüğü 
kadar o derdiinin derdini ülulin -
safın nazarı d!itkatine arzetmtlcten 
çekinmeyiz. f\u, gazeteciliğin rr.u -
kaddes tanıdığı vazirelerdendir. 

Bu kabilden olmak üzere, İzmir
den bir mektub aldım. Muhabirin 
oıada bir irfan müessesesinde kü -
tübhane memurudur. Evvelce ilk 
okul öğretmeni imiş.. hastalanmış, 
bir iki yıl !anatoryomda tedavi göı
müş. lyileı;ip d~ çıktığı vakit. daha 
hafif bir hizmettir diye burayi\ ta -
yi n etmi~ler. Fakat maaş az. Havat 
ise gittikçe pahalanıyor. Eh 1 Buna 
bir şey denemcz. Bu vaziyet ZRman 
icabıdar. Elle gelen düğüa, bay -
ramdır derler. Muhatabını bu ka -
danna katlanacak. Lakin baaka der
di var: Kütübhane memurluğu mad· 
di mes'u]iyeti olan bir is. Binacnn -
lc···h kdnlete tabi. Bu kefalete kar
tıirk olmak üzere de her ay mıınşın-
dan, - esasen geçinmiyc yetmiyen o 
cüz'i aylıktan - kanuni tevkifattan 
maada aynca muayyen para kı-si -
yorlar. Kesilmesc olmaz mı} Ol -
muyor iştel 

1 

Sayın muhntabım ne de acı yaz.· 
mışl Okurlten, müteessir olmamak 
elde değil. Bu kadar samimi ifade 
edilen bir ıztırabm dinmesi mutlaka 
lazımdır. Hasta bir memur, evli. iki 
de çocuk sahibi .. K,.ndisine bolluk 
zamanında tf',bit edilmi~ bir harem 
üzerinden verilen maa'l nedir ki. bir 
de üstelik kefalet :tkç~ ödesin '? Bu, 
ona tabiati ile ağır g.-liyor; ve so -
ruyor bana: 

- Bu vaziyet böyle devam eder
se, sonra, ne olacak'? 

Ne mi olacak'? Ra kın, snvın mu
habiri m, 'lize bir fıkra anlRtRyım: 

<ıVaktile, pek fnkir bir aclı~mı-a • 
ğız, bir gece '\cayib bir rüya görüp, 
ertesi gün, mensub olduğu tekke -
nin ııeyhine tabir ettirmei!P- gitmi~. 
Seyh, rüyayı dikkatle dinlemiş, ve 

demi ki: 'b 
- Rüyalarm gf'rcekten acaVl 

ve son derece mannlıdır. Sen önce 
çok zaruret, çolt sefaJet çekeceksin .• 

$evh burada durunca. P'"k ziva
de ııabırsızlanan riiya sahibi daya • 
namıyıuRk, tela51a ,.omıus: 

- Pf'ki, şeyh efendil Ya sonra 
ne olacak} 

- Sonra mı?. Sonra .. Alışacak· 
sın fn 

Maahaza JJİZ bu fıkrlldan ümid -
s17liğf" rlü!'m"viıı. ln~anlar{n merhR
met ve adaleti bazan üstündij~. Bu 
hnvııt pahal•lım önünde ciimhuriyet 
l.ükGm,.tinin. bilha!laa ufak memur
lan darlılctan kurtannanın çarelerini 
rli;•fınmemesine imkAn hlsavvur e -
dilemez. Azıcık 'la'bırlı olmanm ve 
ııade 'li7'" has olmıvan h•ı derde el· 
b,.tte bir dennan bnl~cağınR itimad 
etmentzı tıtnive ed,.rim. 

e. ct-.,. ~alı#-
mücadelat. mükalemat, mevcudfıt, 
mevduat, ma'mulat v.s. 

Bir de temri:ı niimunesi göstere· 
Jim. Diyelim ki bu cemi'lerin aslını 
bulmak için uyıklamalı. Çocuk bunu 
kendi kendisine belki ynpamıyacak· 
tır. Öğretmen birk~ç tecrübe yapar; 
muhaberiitta cevher: h.b.r., münıı· 
kalatta cevher: n .k 1., münasebntta 
cevher: n.s.b. v.s. Artık işin bdki • 
yesini çocuğun kt-ndi merakına ıre 
anlayı§ına bırakarak geçer. • 

Ikinci şekil: Ahval, etraf, emlıık. 
eytam, ecra:n, ef'al, eşrnf vezninde 
~~~ .. 

Üçüncü aı:kil: Cl,.ma, üdeba cu· 
heda, vüzerR, ş:j;orR, gureba, hüke • 
ma vı-7ninde olanhır. 

Dördlincü ~eki]: Sera it· mefnhi~. 
havadis. cevahır, fevaid, zr.vnhır 
verninde olanlar. 

Zannedivor•Jm ki bugüniin tUrk " 
ç,.•indc hala ku1lnnılmnh'l :!"''~": 
eden şekiller en zıvnd,. hu dordu.n. 
den ibarettir, bunlara br-Iki bir ıkı 
.. ,.t.il daha ilave olunnbilir. 

dilen eski kumandanı Gener'"\l Co • bourg - Co!lvin hattında mukave -
rap yerine ~elen. yedin,.ı o~dıınun met etmekte olan sn;;. cenaht:ın son· 
cevval kumıındnnı General Ci,.-:ıud, Tft, yıtni cenubda, 50 Km. lik bir a· 
aksam saat 16 da kumandnV1 ele çık daha ha~ıt olmu,tu. Burada her 
aldığı zaman ordunun her iki rf' - ne kadar dokuzı.ınc.J ordu sağ cena· 
nahı. yeni ric•at ettiği mev7ilerde, hının bazı kıt'ııları henüz tek tük ve 
henüz tutunuyordu. Sol cenahı teşkil münferid mukavemetler ~Ö!termek
eden beşinci oiynde tiimeni Sambre te iseler de, bu gedikta düşman iıı -
nehrine hemen h .. men müvazi bir tediği gibi serbest har~ket edebili -
halde Bois de Vilt,.rs·den St. Ge - vordu. Düşmanın muhnteb~ araba
rnrd üzerinden Bi,.crm~r.:e've uzanı- lan J 5 Mayıs ö~leden ııonra Fran· 
yordu. Sağı ise Marienbourg ile sız ikinci mevziinin bile şzarbinde 
Couvain arasındil idi. Fakat bu iki görülmüşler•-Ji. Saat 20 de Ro:zoy'u 
cenah arasında 50 Km. lik bir açık- (Devamı 6 ncı sayfada) 

bette hayır!.. Bunu hiç kimıı,. düııü· Birinci ,e kil: At ile cemi': Mu 
ı:-~~ 1 .. w k haberıı .. t, münakalat, münnsebat, ncmez. ı::..ıJıo;ı oaman ıcayı ogrenme 

Tekrar etmeğe lüzum görüvorufl1 
ki Türk sarfında bu Arab kai3c1c .~ 
rine tahsis olunRenk yer ancak ~k 
i§Bret, talebenin tecessüosüniı tahn. 
edecek, fakat ihıiyaıına hırakılM bır 
lahikn hükmijnde tutulabilir. J:l lh 
bu cemi'lerin te~ekkül tarzııı• ızıı. 
etmek onu voracnk ve ~şırtacak b.ır 
işdir temrinlerde ancak kelimf'~ın 1 ST ER . i NA N, i ST ER INANMAt 

Gazetelel'l'n btrınde okuduıc: 
- Noel ve yılbaşı m0nwrebetı1e çocuk oyunc$ satan mal!aznlıınn 

fiatl.-ml arttıııdıkları görülmüş, !kontrol ierasına. ba§lanm~ .. 

HeThalde yerinde bir düşünce, ~erlnde bir harekettir. 
Fakat mnhterem arkadaş bu hnberl alıp ynzmakta gecikmiş olacak. 
Çünkil noel geçeli epeyce oldu, yilbaşı :ı.se kapının eşiğindedir. 

• kökllnü aratmakin iktifa edilmelı -
Id. 
! ıristitrad: Her lisnndn hııt fler ;ki 

türlüdür. Kendi k .. ıır1ilı-rin"' 11 ",. 'Yf!r-



SON POSTA! 

g 
' 

ll 

General Dö 
Gol'ün yeni 
bir hitabesi 

arti ila e gre er" nde 
v rimli kar ri r ver·ldi 

"Korkunç şüphe ve 
lereddüd sona ermek 

üzeredir, 

Ankara 29 (A.A.) - Tokad, ı kararlara varmışlnrdır. 
Edirne, Malatya C. H. Partisi Yil&- Toplantıları vesılesilc Ebedi Sef 
yet ıcongreleri bu mıntakalar mü - Atatürkün aziz hatıralım önünde 
fottişlerinin i§tiraklerile toplanmış hürmetle eğilen delegeler, baııta 
tır. Milli $ef lnönü olduğu halde bütün 

Londra 29 (A.A.) - Afi ajtın
ll bildiriyor: 

Idare heyetlerinin mesai rapor büyüklerimize karşı duydukları scv-
lnrile, iki vıl içinde başarılmı~ olan gi ve saygıyı izhar ve teyid eyle -
işler üzerinde verilen izahatı lasvib mişlerdir. 

General de Gaulle diin akşam 
radyo ile bütün dünyadaki Fran -
•ızlara, her zamankinden daha he -
Yecanlı bir hitabe irad ed~rek mü
cad~lcye yeniden ba~lamalarını ta -
leb etmi~tir. 

eden kongreler, delegeleri tarafın- Bu kongreler yeni idare heyet -
dan ileri sürülen temenniler iizerin- lerile Kurult y delegeleri seçimle -
de çok samimi bir hava içinde ge - rini yaparak mesailerine son ver -
ç.en müzakerelerdon sonra verimli mişlerdir. 

Bugünkü nhvalin Fransız Afri -
kasında öne sürınelı::te olduğu fırsa
tı bilhassa tcbarür ettirt•n ge-neral, 
mücadeleye yemHen ba~lamağa ka
rar verdikleri takdirde, rütbeleri, 
fikirleri ve mevkileri ne olursa ol -
sun, ve hatta mazideki hatabnna 
bile bakmaksızın, ka.yıdsız ve şart -
sız olarak, bu gibi ~ lerle i,bir
liği yapacağını bild:rmiştir. 

General hitabesinde ezcümle ıun
lnrı da söylemiştır: 

Korkunç şüphe v~ tereddüd sona 
ermek üzeredir. 

Almanlar Parisde, Boıdenux'dn, 
lille'de, Reims'de ve Strnzburg'dn 
bulundukça ve Almnolarb (talyan
lar Fransız milletini hükümleri al -
tına almak i5teflikçe dövü .. mektt!n 
başka yapacak ı;ey yoktur. Dü~man
la uyuşmak, onurı kontrolünü kabul 
etmek, kelimenin tam ınnnasile ''a-
tana hiyanet "tm ... ktir.o ___ _ 

Yen i Sur i ye yu ksek 
komiseri Berutta 

Berut 20 (A.A.) - D. N. B. alansı
nın hususi muhnbirı blldiriyor: 

Mcssagero gazetesınin i.:itihbarınn 
göre, Fransanın yeni Suriye ve Lüb-
1ıan fevkalade kom"'eri Dentz, Be -
rutn muvasalat etmtş ve vaZifesine 
ba.şJamıştır. 

Suriye ::;iyast mahfellerlnde bu hu -
SUstn büyük bir memnuniyet müşıı
hade edilmektedir. Çünkü bu mah -
fellere göre, Dentz, bazı unsurların 
tahrikMına sed çt'kme~e muktedlr bir 
Qdam olarak tellkki edilmektedir. 

Mareşal Peten'in 
gençliğe hitabesi 
Vichy 30 (A.A.) - Ha vas a -

iansı bildiriyor: 
F rnnsız gençliğin"' hitabt"n rad -

:Yoda bir nutuk söyliyen Mare§al 
Petnin demi,tir lri: 

Halen ıztını.b ç~kiniz. fakat is -
tilcbali dü~ününÜL Hal karanlıktır, 
fakat mukadderatınızR layık olına
ih bilirs~niz. ati aydınlık olacaktır. 

Ağabeylerinizin birçoğunun için
de büyüdüğü fena havl\ onlan zev
kin çiçekli vollan ar~&sındRn tarihi -
lllizin en büyük felaketine ~ötür -
rnü~tıü~. Genç vıa,ınızdan itibaren 
atıldığınız çetin yolda kolay elde c
dilen zevklere yenilen müikülatm 
ternin ettiği heyecanları tercih et -
l'lleği öğrenecek iniı~ 

Mareşnl aözlerini şu suretle bi -
tirrniştir: 

Mareşalin memleket için yaptığı 
gibi siz de. vatan aşkı ile Fransa için 
tendinizi feda ctmcği öğreneceksi
niz. 

Siyam- Hindiçini hudunda 
mUsademeler 

Bangkok 30 (A.A.) - Slyom 
tebliği: • 

Hindi Çini hududunda Fraıuız ve 
Siyam krt" aları arasında, büyük mik 
~~ata r;nuhuematın vukuu bildiri1 

-

lnelctedir. Fransız askerieTi eeir eciil
rnı,, +ıarb malzemui iğtinam olun -
lnuştur. 

T ~bliğ şunlatı ilave etmelttedir: 
Fransızlar Cumartesi akşamı 

Mongkh'.i mıntah!ında Vienti -
lııne'c ateş açmı,lardır. Fakat çabuk 
•uaturulmuıılardır. 

~------

ir Yunan deniz 
alttsl 3 ·ıa·yan 
apurunu batırdi 

Atina 29 {A.A.) - Bahriye ne
zareti tebliğ ediyor: 

24 İlkkfınun günü, kumandan 
Nitarides'in idaresinde bulunan 
«Papanicolis > ismindeki Yunan de
rıizaltısı, Adriyatik denizinde, Bren
diziden Avionyaya asker ve malze
me nakleden ve bir harb gemisinin 
kuvvetli himc~yesinde bulunun bir 
düşman gemi kafiles.ine hücum et -
mi~tir. Denizaltı cür' etkarane bir 
manevra yaparak, cem'an 25 ilu 30 
bin ton hacminde, kafill."ye dahil üç 
büyük vapuru tahribe muvaffak ol
mu~tur. 

Dü§man gemileri batınca diişman 
torpido muhribleri denizalıının tn -
kibine çıkmışlar ve saatlerce süren 
bu takib esna6tnd"- birçok bomba -
lar atmı~lardır. Denize dalmış olan 
Yunan denizaltısı mahirane manev
ralarla bu bombalurdan kurtulmu~ 
ve üssüne salimen dönınüştiir. 

Şarlonun Büyük Diktatör 
filmi Arjantinde menedildi 

Buenos-Ain:s 29 (A.A.) - Ar
jantin gazeteieri, hükümet trtıafın -
dan, Charlie Chaplin'jn Büyiık Dik
tatör isimli filminin menedilmiş ol
masını tenkid etmektedirler. Hüku
met bu karan, halya büyiik elçisinin 
yaptığı bir tetebbü'! üzerine ittihaz 
etmiştir. 

Elenlerin yeni b=r 
muvaffak'yeti 

(Ba, tarafı ı inci ıayfada) 
İ!eri hareketi 

Atina 29 (A.A.) - Yunan hü
kumeti narnma beyanatta bulunma
in mezun bir şahsiyet, Şimara'nın 
şimali garbisinde Yunan kıtaatının 
hücum ve ileri hareketine muvaffa
kiyetic devam ettiklerini bildirmiş
tir. 

Bu ınıntakada Yunanlılar yeni -
den harb malzemesi iğtinam et -
mi.şlerdir. 

DÜJÖriilen İtalya., tayyareleri 
Atina 29 (A.A.) -- Yunan ha

va kuvvetlerile işbırliği yapan Ingi
liz hava kuvvetlerinin şimdiye ka -
dar Yunanistanda 50 İtalyan tay -
yaresi düşürdükleri öğrenilıniştir. 

Ingiliz zayiatı 8 muharebe tayya
resi 4 avcı tayyare<ıinden ibarettir. 

Yunan tebliği 
Atina 29 (A.A.) -Dün ak -

pm neşredilen 63 numaralı 1 esmi 
tebliğ: 

Mahdud mahiyette mahalli mü -
saderneler esnasınd Yunan kıtaatı 
yeni c.irler almışlar ve muhtelif 
harb malzemesi iğtinam etmişler -
dir. 

Tebı'b 
Atina 29 (AA.) ·- Atina ajıın-

11 bildiriyor: 
Bir Macar gazete•i Aınavudluk

talıti Ywaan kuvvetlerineo bir Ingiliz 
!enerali tarafından lı:umanda edildi
arini yazmıstır. Ru hal>eri tek:ribe 
mezunuz. Elen ordusunun bütün te
tekkülleri sırf Elen generalleri ve 
ıriibaylann kumandMı altınd" hu -
lunmaktadır. 

G b.. A d 1··... sayiAb Harbin üçüncü ayına cirerkt"n ar 1 01 0 uua 4 Atina 29 ( A.A.) - Atina ajan-
(Bqtaralı ı ind şayfadal aı bildiriyor: 

lar bUe sulara gömillmü~tOr. .,,,.,.,... .• _, Bugün bütün gazetclt!r, 26 Ilk -
la:ndarmıı. alay komutanı ile naSıa teşrinde.ba~lıvan ve ikinci ayını flol
lnildürU Kemalpaşada bulunmakta - durmuş bulunan Yunan - ltalyan 
'liır, Balıkesir valil~fnln villyetimizc barbine uzun makaleler tah•ia et -
eönderd~i bir teıgrarta negırmencik mektedirler. Gueteler, bu müna -
l'e Kılle derelerinin de taşınnk.ta ol - sebetle ltalyanlamı, daha harbin 
4tığu bildirilmekt.cdır. ilk haftasında Yunanistanı istila ı.•e 

Kwlayın yardnnbn tahaltküml~ri altına olabilmek için 
Bursa 29 (A.A.) - Kemalpnşa bütün hesablannı yopını, olduk la -

\"e Karacab"'y sey1ib mınta'kalan nnı hatıriatmakta fakat buna rağ -
halkının acil ihtiyaçlarına sarf~il - men harbin ikinci ayının sonunda 
ltıek üzere Kızılay Umumi Merkezi Yunan ordusunun bütün cenuLi Ar
t~rafından Vila}'et emrine:: 2000 lıra navudluğu i~gal etmiş olduğunu "e 
IÖnderilm~tir. faşist sürülerini Adriyatik denizine 

Yiliyet bu paranın 1200 liruını püskürtmektc devam etmek-

Şima!i AUant~kte 
bir deniz 

muharebesi o~du 
(&~ tftt'{lfı ı inci sayfada) 

Dü§lllan gemisinın tanı ortasına bir 
obüs isabet ettiği ve patın.dı~ı görül
müştür. Açtı~ımız ateşin hu.c;ule ge
tirdi~i hnsarın ehenımıyetinl tayin 
etmek mümkün olnnınmıştır. 

Retakat gemllerinden Berwick'de 5 
kişi ölmüştur. Bu harb gemisi hafif 
hnsara ukramışsa da donanmanın !i
nı hizmetinde kalacaktır. Ölenlerin 
yakın akrab:ılarına hnber verllmi~ _ 
tir. 

Düşman korsan gemisi fena rüyet 
şartları altmda takib edilirken 8204 
toniltıtoluk Baden Alman vapuru ya. 
kalanmış, fakat müretLebatı anı bir 
surette ateşe verdi~inden bu vapur 
hıırb gemllerinıiz tnrafından b::ıtırıl
m~tır. Baden vapurunun korsan ge_ 
misinin laşc.sini temin ettiği nıuhte • 
mel görülmektedir. 

Açık denizlerde 3 korsan gemisi 
Londra 29 (AA.) - Bır Al -

man korsan gemisi tarafından Pa -
sifik Okyonusunda Nauru ndasının 
bombardıman eailmesi, Londra 
matbuat ve bahriye mnhfellerini a
lakadar etmektedir. 

Londrada zannedi!dii(ine göre, 
bu korsan p,ernisi Tasman:ya denizi
ne mayn döken ve 25 Sonteşrinde 
Port Brisbane İngiliz nakliye ge -
misini batıran lcorsandır. 

Oaily T ebgraph gazetesinin bah 
r:iye ınu1ua'biri ikinci bir korsan ge -
'misinin daha mevcud oldujhınu ve 
bunun cenubt Atlantik Okyarıu -
sunda yakın zamanda faaliyet gös
tererelc: 6 llkkanundıı fııgiliz ticaret 
huı."ezörü Camarvcın Caatle' e tnar
ruz ettiğini vazmnktndır. Eğer 4 
Sonte~rinde .Tarvisbay gemisine hü
cum etmiş olan ceb 7ırhlı~ı da hala 
açık d~nizde ise. Ingilterenin bü -
yük fleniz ticaretine kaısı hareket 
eden üç korsaııın mevcud olduğu 
anlaşılır. 

Alman tebliği 
Berlin 29 (AA.) - Alman res

mi tebliği: 
Deniz iistü kuvvetleri, ku,-vetli 

bir muhafaza nltındıı Atlantikte sey 
reden bir gemi kefilesine karşı tam 
muvaffakiyetli bir hücum vaoıldı -
ğını bildirmektedir. Deniz üstü kuv
vetleri, topçu at~i w toroille 6.000 
tonilatolu'k bir vapuru batırmağa ve 
diğer bir vapurıı ciddi surt-tte hasa
ra uğratmaia nıuvıtffak olmu:tlar ve 
vukua gelen kısa bir muharebeflc. 
daha başka cüziitamlarla birlikte 
lc.afileyi müdRfna eden birinci sınıf 
kruvazöre kar~ı ağır toplar• vr.sıtn
sile mÜtt!addid tdm isabet kavdf't -
mi~lerdir. Bunun üz,.rine düşman 
muharehevi k,.smiştir. Bizint kuı.-vet 
}erimize hiçbir haSC'r olmt'lmı~tır. 

Bir denizaltı genı:<ı:. uzak hir se
fer esnasında, cem'an 16 bin toni -
lato hacminde dü man ~ileblt!ri ba -
tırmı<ıtır. 

Diin bir k,. .. jf uru<~u t:fina~ıncLı bir 
tavyaremiz, So~hampton' da lim:ın 
tesisatı ve vapurlar üzerine bomba
lar atmıştır. -------

Bulgaristan da 
umumi af 

Sofya 29 (A.A ) - Yeni yıl 
münasehetile siyasi ve cinai suçlar 
hakkında bir ur.ıumi af yapılacağı 
söylenmektedir. Divanıharb kara -
rile mahkum olanlar na hu uınuıni 
aftan istifade edeceklerdir. 

Fransız bütçec;i 
Bern 29 (A.A.) -· Fransız büt

çesini tetkika nıemur ı J azadan mü
rekkeb encümen 194 ı senesinin ilk 
üç ayı için bir bütçe tesbit etmıştİr. 
Maliye naz.ın Bouthillier dün bu p

nazırlar me.;lisinc tevdi e} le-

el si 

D ünkü yazımızda Amera~a - Elen Matbuat Nazırı 
Türk- Yunan dostlu
ğundan bahsediyor 

nın ha rbe girebilınesini 
mümkün kılacak v~ bu müdahale -
nin icra zamanını tahmine imkan 
verecek avamili gözden geçinniye 
çalışmıştık. Bugün de.-, bu meseleyi 
manevi, yani efkan uınumiyenin sı 
temayiılü bakımından tetkike çalı-

Atina 29 (A.A.) -Atina ajan
bildiriyor: 
Matbuat nazırı Nikoludis Mısırda 

ıtıkan Elehram gazetesinin muha -
birine bır müliskuttd ezcumle ~un -
ları söylemiştir: 

şacağız: 

Avrupa harhi başladıiiı zaman 
Amerika efkfırı umumiyesinin hıç 
olmazsa yüzde yetmiş be~i bu işe 
müd hale tar ftarı bulunmuyordu. 
O gün btıgiın vaziyette bir hayli de
ği§iklik hasıl olmuşsa dn harb a -
leyhtarlannın vekunu henüz ebem
miyetsiz bir hn""I~ gelmiş bulunmak -
tan uzaktır. Denilebilir ki infirod 
politikası, halkın bazı tababiarın -
da elun bir okide halindedir. 1917 
de Avrupa harbine vukubulan mü
dahalenin verdiği neticeler ileri sü
rülmek suretile madalyanın ters ta
rafına yapıhın jşuret, bu zümrenin 
muhafazada ısrar ettiği vaziyeti ay
dın). tmaktı:ıdır. 

Bu yüzden üniversiteliler arnsm
da da fikir mübnyeneti vardır. Me -
sela Yale iiniversitesinin bundan ev
velki rektörü Amerikanın lııgiltereyi 
takviye edecek fiili harekete bir an 
evvel tevessül etmesine taraftar 
olduğu halde bugün rektör Charles 
Seymour bunun tamamen aleyhtarı
dır. 

Bu zatın Amerika gençliğıne ve 
bu gençliğin hnrb ve sulh mdhum
lan karşısındaki vaziyetine dair 
neşrettiği broşür sayanı dikkat ma
llımntı ihtiva eylemektcdir. Bu zn -
ta göre Amerikan cençliği, h~r ne 
pahasına olursa olsun sulh tıuaftarı 
değildir. Fakat aleyhtar olduklan 
sey Amerika kafasının dısında hnr
be girmektir. Bu bakımdan, üniver
site rektörü, Amerikan gençliğinde 
geçen harbe nazaran şayanı dikkc~t 
bir fikri tah vviil mü .. nhede etmek
tedir. Manmafih bu tnha\-vül hnrbe 
girmekten ihtiraz mRhiyetinde de
ğildir. lcabındsı harbe girmeyi arzu 
etmektedir~er. F'nknt Amerika dı -
şındn değil. Bun sebt-b oiarak da 
Amerikanın denizaşırı sahalarda 
harbe girmeiinin Amerikanın temsil 
f"yl,.diği hürriyet ve demokrasi 
id ... allerine kafi bir inki af temin c
dilemiyeceği göaterilmt!ktedir. 

Vaziyet hülasa edildiRi takdirde~ 
J - Amerika harbe girebilir. Fa

kat ordu talim ve terbiye-31 ve tes -
lihat bakımından hazır değildir. Bu 
hazırlığın belki ı941 sonunda veya 
ı 942 ortalarında tamamlanmMı 
mümkündür. 

2 - Am,.rika genc;liğ: hir deniz 
asırı harbi için heyecan dtP;muyor. 
Bu bakımda:ı rta hu 'O!'"'nçliğin fikren 
hazırlanmat!ı lı\zım gelivor ki bunun 
için de ne kadar zaman icab ~deceği 
kestirilemi"Z. 

Fakat hesab ba~kadır, h&rli:!ele -
rin vukmı ..... • ı ..... t.adır. Bundan 

ı"'yıdır ki Amerika yarın harb• 
girerse hayret duvulanııyaca~ı gibi 
hiç girmezse de riyazi bir kat.ivetle 
bunun teşhisini yapmak mümkün 
olamaz. 

italyada benzin 
tasarrufu için 
tedbir ahn1yor 

Roma 30 (A.A. )_ Stefani: 
Halen benzin yakmakta olan ba

lıkçı kayıldannın rootörlerinin ga
zojenle çalıştır•lması bahsinde, kor
porasyon nezar~ti, gazoıen tertibatı 
koyacak balıkçı kayığı sahiblerini, 
masrafın yarısı tutannda primle mü 
kiifatlan~ğı kararlaştırm·~tır. 

Fasta 
ka~ırga, 

şiddetli bir 
17 kişi öldü 

«Yunanistan tarafından yapılan 
harbın manası n ed n? ı ımaline ce -
va ben naz.ır demiştir ki: 

Bu harb Yunanistan için bir is -
tiklal ve memleketinin ınüdafaa•ı 
harbidir. Daha umumi bir tarzda 
denebilir ki, 8 milyon nüfustan mü
rekkeb olan Yunanistan 45 milyon 
nüfuslu bir imparatorluk İtalyasına, 
aıJkerle i~gal altında bulunan ve 
her türlü tethi~at altında yaşıyan 
bir Avrupanın oıtasında ııhnyırı> ce
vabını verdiği vakit tarihin seyrin
ce parlak Yunan lT'edeniyetini ya
ratmış olan manevi kıymetler için 
harbettiğini herkese isbat etrni~t\r. 

Türk ve Yunan ittifakından bah
seden nazır, va:r.iyeti muhabire 'u 
suretle anlatmıştır. 

Iki memleketi birbir;ne bağlıyon 
çok sıkı dostluk ve ittifak bağlannı 
pek iyi biliyorsunuz. Buna il:iveten 
diyebilirim ki, Yunanistan geçir -
mekte olduğu imtihan, bu bağları 
gün geçtikçe kuvvetlendirmektedir. 
Yunanlılar Ye Türkler ayni hislere 
tabi o}arnk, ayni gayelere doğru 
tam bir tesanüdle bakmaktadırlar. 
sonuna kadar müttehid olarak yü -
rüyeceğinıizde kat'iyen §Üphe etmi-

yoruz~·-------------------------

Almanya, Polonya 
tabiiyetini ilga etti_ 

Londra 20 (A.A.) - Berlinden ge. 
len haberlere nazaran Alma:ıya ha -
riciye nezııretı narnma söz .söylemeğe 
salahiyettnr olan bir z:ıt Almanyanın 
Polonyn tnbiiyetini Ugn ettiSini bil 
dirmiştir. 

Bardiya'da lngi 'iz topçusu 
tekrar faaliyete geçti 

(Baştnrafı 1 inci sayfada ı 
iz'aç etmişlerdir. 

Kahire 29 (A.A.) - lngilizler, 
Bardiyenın garbındaki mıntakayı 
temizlemektedir. 

Bardiya önündeki Ingiliz kıtaatı
nın hazırlıkları devam etmektedir. 

Diğer taraftan halyanlar da Tob
rukda hazırlıklarda bulunmaktadır
lar. 

Hava tal\rnızlan 
Kahire 29 (A.A.) - İnglliz hava 

kuvvetlerinin tebli~i: 
26127 Ktinunuevvel gecesi, İngiliz 

hava kuvvetlerine mensub tayyareler, 
Tobruk üzerine bir hücum yapm~lnr. 
dır. Tobruk'tn yangınlar çıkarılmış, 
fakat hasarın bütiin ı;eniŞii~inl mü~
hade etmek mümkün olmamıştır. 

Sollum. düşman tarafından bom -
bardırnan edilmiştir, fakat hasar 
azdır. 

Cenubi Arnavudlukta, Avlonya sa
hUlerinde düşman gemileri ve askeri 
hedefler muvaff:ıkiyetle bombardı _ 
man edilmiştir. Ağır bir bombanın 
büyük bir vapurun 50 metre kadar 
yakininde 1nti1Ak ettiği görülmüş, tn
kat d~er neticeler, revkalfide fena 
hava şartları sebeblle mü~nhade o -
lunamnmı.ştır. 

Bütün bu harekô.ta iştirak eden tay 
yarelerimizin hepsi salimen ü.'ilertne 
dönmüştür. 

İtalyan tebliği 
İtalyada bir ma hal 29 (A.A.) - İ_ 

talyan umumi karargahının 205 nu
maralı tebli~l: 

Bingazi hudud ınıntakasında Bar_ 
diya cephesinde karakol ve şidde 
topçu fnalıycti olmuştur. Seri kolla
rımız tayyarelerlmizle ış birli~i ede
rek çöl nuntakasında düşmanın bir
kaç zırhlı otomobilini tahrib etmiş. 

Rabat 29 (A.A.) - Fas üzerinden lerdir. Torpilcl tayyarelerimlzden ik\
geÇ'E'n kasırga 17 ki~inin ölümüne se. si bir monitor De bir torpldo muhrl _ 

. . . .. . , bine hücum ederek isabet knydetm.ş. 
bebıyet vermışlır. Buyu;c bir çiflik bi- lerdir. Bır avcı tayyaremız \issüne dön 
nasile yeriilere ait bazı evler :ınsara .:tlr 

meını.., . 
uğramıştır. Bazı yerlerde kasırga ağaç -----------

ları kokünden söküp ntm~tır. zerıya_ tSpanyrda SOQ\ı k'ar 
tın mnruz kald~ı zarar mühiındır. 

-··--------
Sofyada d!fteri sa'gını 
Sufya 29 (A.A.) - D. N. B: 

Sofyada hüküm süren diEteri ve 
akarlatin hastalıklarının sirayet teh
likesini azaltmak için bilhassa yortu 
gı.inlerinde içtimalar yapılmasını be-

Seville 29 (A.A.) - Derece 
dün sıfırın altınd .. 3 ü göstermiştir 
Kar ynğmaktadır. Scvillilerin çoğu 
şimdiye kad•\T Şf"lıirlcrinde kar yağ
dığını görmt"mi!!lerdir. 

İki kiıi öldü 
Madrid 29 (A.A J --- İi.panya fizt'rın

de şiddetli bir soğuk hilküm silrmek
tedir. Barcelona'da soğuktan iki kişi 

Sayfa 3 

Ruz eltin 
nutkn 

"Almanya bu harbi 
kazanarni yacak, 

Amerika Cümhurreisi 
''Demokrasilerin silah 
deposu olacağız, dedi 

An er.ka:laki infiradçılara 
şıddetli b'r hccum 

Yaşington "'10 (A.A.) - Bu ge
cc Ruzvelt, bütün dünyaca sabır -
sızlıkla beklenen rıutkunu söylemiş
tir. Büyük bir elıemmiyeti haız olan 
bu nutuk, Ruzvelt idaresinin hali 
hazır har be karşı olun 'aziyeti tna -
rih etmektedir. Ruz,·elt demşit•r ki: 

- Almanya hnrbi knzanırsa, A
merika büyük bir tehlike karşısında 
bulunacaktır. İngiltere harbi kaybe
derse, bütün dünya için çok feci bir 
devre oçılac.ıktır. Milıvc.-r devlet -
leri Birleşik Amerika dahil olduğu 
halde biitün dünyayı kontrolları al
tında bulundurmavı arzu ediyorlar. 
Bizlere karşı büyük askeri ve b:ıhn 
kuvvetiere malik olncııklardır. 

Reisicümhur, infiradeılan şiddet
le tenkid eylemiş, demiştir ki: 

- Bunlar her ak~:ım yntı:ığ gir
mek ve yorganlarını başlarını ört -
mekle bizi tchdid eden tehlikeyi or • 
tadan koldıramıyacaklardır. 

Ruzvelt "özlerine şöyle devnın et 
mictir: 

Mütoarrız devletlerin ctareti 
altında bulunan menıleketlcrin mi -
sali bize de R)'ni meıodlnrın ıntbik 
edileceğini göstermektedir. \1üta -
arrız devlotler, haTekl"tlt!ri ic;:in hiÇ 
bir esaslı sebeb gö .. teremezl("r. Na -
zilerle uvuşmak icin hir t""k ,: re 
vardır: Onlara teslim olmak ... Bız
zat halyanlar Naz.i tazvikincl<"n ken
dilerini kurtnramıyaC"aklardır. ~ 

Ruzvelı nııtkunun burnsında ba -
ğırar.ak şunları söylemiştir: 

- Fnkat Almanya harbi kazana
mıyacaktır. <\merika, d~mokrq il~rin 
silah fabrikası olmalıdır. 

Nu tu k şu sözlerle bitmiştir: 
- Mihver devletl.:rinin tahok 

küm arzulan ortadan kalkmnd·k~ 
Amerika sulhten bnhsetmiyecektir. 

fnvliz tavyare1eri 
Alman deniza]h 

üslerine hücum ettiler 
Londra 30 (A.A.) - Ingiliz ha

va nezareti istihbarat servisi, iatill 
üsterine yapılan son bombardım• 
hakkında a~ğıdaki tafsilatı vermek 
tedir: 

İngiliz bombardıman tayyareleri. 
Cumarteaiyi Pazarn bağlıyan gece -
nin çok bulutlu olmasına rağmen. 
Lorient denizaltı üssüne karşı hü -
cumlarına devam etmişlerdir. S. 
taarruz oldukça iddetli olmuıı T9 
saat 18 den itibaren bir saattea 
fazla sürınü~tür. 

Pilotlarımız, birçok defa alçakta 
seyreden bulutların geçmesini bek
lemek mecburiyelinde kalmışlar, fa
kat bunu müteakib bombaların Lo
rient havu~larının Ye fabrikalarınıR 
bulunduğu Scorff ırmağı kıyılann
da infilaklaıını görnıi.ı lerdir. 

Pilotlardan hir tanesi. bir bom
ba salvasunun infilakım mütcaklb 
çok büyük bir yangın çıktığını mü
şahede etmistir. 

Boulogne havuzlannn da hücum
lar yapılını ve hıwanın fena olnıa
sına rağmen birçok bombalann 
Loubet, Flot havuzlarile ,. ltı nu -
maralı havuz etrnfınd infilik et -
tiği ~örülmüsıür. 

Cherbourg limEınına da l.ir taar
ruz yapılmış ve ufnk bir tavvate 
kuvvl"ti df" Anvers ve Rotti"Tdam
daki Almnn petrol depolarınn hü
cum etmiştir. Rotterdamdu tayyare
lerimiz havtırıın kısn süren bir açıl
masından istifade etıni~l,..r ve birc-ok 
bombanın hedef mıı,tnkası dahilin
de infilakını müşalıede eyleıni~ler -
dir. 

Siddetli bir akın 
Londra 29 ( \. \) - İngiliz 

hava ve dahili emniyet nt>zar<-tleri
nin tebli~i: 

Dün, hav. kar ,.cl•ktRn az sonra 
düsman bomhıırdımım tayvarderi 
lngilt~renin ct"nub•ı garbi sehirle -
rinden birine kısa fakat ~iddetli b• 
hücum vapm•rl-ırdır. Muhtelif van
gmlar c;ıkm•s. bruı hMar vuk>Ja groJ
miştir. YangınlRT süratle söndüriil-

~----~l5q ~-~,,lf~~--~~~---~~~~·~~--~~~~~~~~-~~~~.~~~ 



4 SaJfa SON POSTA 

( . '\ \ S ehir Ilaberieri .. ) .. 
ihracat ve ithalat j 

ofisi teşekkUI j 
etme) Uzere 

B.elediye ile E vkaf 
arasındaki ihtilaflar 

Yılbaşından sonra 
kibritler 10 para 

ucuzlayacak 

Bo 0 "IrA 30 li'JDCI ADUII 

14 Birincikanun tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Olia timdililc yalnız lzmir 
ve lıtanbalda birer pbe 

6cılunduracak 

Dahiliye V e kaleti tarafından her iki taraf 
·ı 14 Birineikinun tarihli bilm.ece -ı nı! 3-A da 253 numaralı Özbey Met• mÜmessillerinin iştirakile teşkil ettin en de kauaıanlan aşaiıya yazıyonu. İS- sallı, Tarsus orta okul smı! 3.B d8 

k • "hti"} "'fJ k h 11 t• taııhulda bula..oıuı o.lı.U11JC'SL.&nnu.zm 453 numaralı Yakub Helvacı, Teldr .. Omlsyon 1 a arı ısmen a e 1 Pazartesi, P~ ~ünleri öfleden da~ orta okul sını! 3-B de 125 nuınll• 
10 milyon lira devlet sermıı.:re.sae ·•· 50nr& hediyelerini Iriaat idarehane - ralı Harndi Armaıtan. 

kurulacak olan İhracat Ye İtballt O- Birkaç gün evvel tetkiklerini bitire-ı plldığı saha için 180 bin lira, Florya- lnlzden almaJan Iiumdır. Taıra okıı- Yuvarlak dünya kalemtrat 
f.ısi hakkındaki kanun, müll korun.ma. rek Ankaraya dönen Evkaf Umum daki araziden 80 bln lira gibi istedi~ Tucula.rımızın hediyeleri posta U~ ad- <Son Posta hatıralı) 
tanununda yapuan tadilM.a ek olara-k Müdürü Fahri Klper şehrimizde bu - paralar bu yekfula dahil bulunmalt - rea..eırioe rönderilir. İstanbul Şi§ll Terakki lisesi sınıf 
71Lkında UAn edilecektir. lundolu müddet sarfında bilhassa tadır. Üç liralık kitab 7-B de 167 numaralı thya BeylAn, :U-

ÖğrenUdiğine göre Ofi.sin merkezi Belediye ile Evltat ar&.!ındaki ihtilAt- 936 yılında çıkan V aklnar kanun Burdur jandarma kumandanı Emin tanbul samatya 29 uncu ilkokul sı.-
A.nkara olacak ve aynca İ.sta.nbul ve lar.ın ba.lll me.cıelesile meşgul olm~- na göre bu mukatan paralarının 15 Yalman kızı Şükrü Yalman. nıf 5_B de 175 Meral Özkil, İstanbul 
İzmirde §ubeleri bulunacaktır. icab tur. , sene içinde ödenmes~ ödenınediği tak Bir Şirley albümü Beylerbeyi Çamlıca caddesi 58 numa.-
ederse Ofis için ba§ka yerlerde de §U- Belediye ile EYkat arıwnda uzun dirde Evknfa aid ar~ tizerinde~ ya- İstanbul Nişantaşı erkek orta okulu rada Nuran. 
bol 11 :t.tır Ofis mallarUJllZl zamandanberi mevcud buluuan ve bir pılan binanın otomatıkman bırinci sınıf 2..A da 399 İhsan Özbaşaran. Kınlmaz dökülmez hokka 

er ::u aca !D.. tine en uygun bir türlü halledilemiyen ihtilUlnrın sııl- , derecede Ev kafa ipotek olması iCab }(ibrlt fiatlarında yılba§Uldan itiba- Muhtara defteri (Son Posta batında) 
m~: .ıı:en d n ek her t.Urlü düf\lk hen halli iÇin Dahiliye VekA.leti, Be - etmektedir. Kanunun neşri fızerinden ren on para tenzilAt yapılması ka - (Son Posta hatıralı) İstanbul birinci orta okul talebe .. 
~ tl e ı Ae i e ~r caktır OfiSin bun- ledi.ye ne Evt.nt mümessillerinln l.şti - ' 6 sene geçtiği halde bu mesel e hnlle- rarlaştmlmıştır. Ça.r§amba sabahın- Konya lise sınıf 2-A da 338 n uma- s inden 522 numaralı Sabahat, istan" 
..ıa ara. m n ° a · ra.kil b " tom· to la asını is dil · tir Beled·ye 5 sene !<;"nde 
dan başka en mü him n.zilesi haric- . e. ır ~n P nm - ememış · . 1

• • Ev~a.fa dan ltibaren bir kutu kibrıt 2 kuruşa ralı Muhittin Yüksel, Akhisar İsmet bul Beyoğlu orta okulu talebesinden 
den mal ithal ederek stok yapmaktır. ~ti. . b~ para~ öde~edi!ı takdırde: sat.llacaktır. İnönü ilkokulu sınıf 3-A da 694 ze - 43 numaralı Fatma, İst.nnbul BeŞı"ktaf 

. d h h . b ad Bır müddettenberi faalıyet cöste - aıd araZı tizerınde ynpılan bınalar O- Ellerinde fazla kibrit bulunanlar fL Lha Antakya erkek lisesi sınıf orta 2 nci kız orta okulu sınıf S D de 41• 
Bu stoklar pıyasa a er angıtnırı~mih ı ren bu konltıyon Evkafla Belediye a.. tomatikman Evkafa ipotek yapılmış at tarhndan dolayı bir zarara ~n - 3 d; 32 No lı N__.. et••- Hikmet Akb<u:• -d•nin darl$ vukuunda her r u - . An- __ ,. bl kild kt · ......... w-ı. -y· 

• ra.sındaki ihtilıu.uoorı es...-u.ı r §e e olaca ır. ruz kalmamaları iÇin mevcud kibrit- M"" kk br k 1 B k 1 · 
t.iUrın ve fı&t. teretfülerinln ön~ tetkik etmiJ, bunlardan bazılarına biri Kanun hükfimlerlne göre Evkaf lerini yarın akşama kadar Kibrit in.. (:eP~ ~ ta ~~ Malat 

0 
o~ailk ~ ~m.!uuf '-C dt 

geçilmek için tull~ılacakt.Ir. O!ıs ıç hal çaresi bulıntJ,ft.ur. Bir it:wm ihti- mulı:ataa vergisini bir cetvel halinde hisanna iade edeceklerdir. Ça~amba Er . o.s::ı i. a a tıratı ı f tt 941 ya alı azı ..... _o uArulu ..,.,.klareJ 
Te d~ piyasalarda bir nfi.:mn rolu oy- liflar ıtterinde de tam bir nıutabatat tahakkuk ettirecek ye Belediyeye ba- ganı an ye pos a e gra fC nurnar .ı:u..u.e • ~ 

ı sabahından itibaren 2 knrwstan fazla Hikmet Fırat kız.ı sevim İstanbul Şiş- Devlet demiryolları kısım tefi o~IJ 
nıyarak. gerek dahlll piyuada yuk.sek hAsıl olama~. komisyon bu hUS\lS- direcektir. Bu cetvel de henüz Evkııf fıatla kibrit satanlar hakkında kanu- ı· T kki ı· . tal besin• d 737 E ü d s b t At "~-"· rta ıo.-
fiatlara mlni olabllec:eAi. harice ya- ta hamlad~ı raporu Dahiliye VekA.- tarafından Belediyeye verilmemi.ştir. nt tatibat yapılacaktır ı era . .scsı e . en nu- re men e u • yon .........,..., 0 ~ 
pılım sntil'aıta dıı. dü~:t:: fiatlarlll letine gönde:rmi§'t&r. Evkatın bu isteklerine mukabil Bele- • ına:aıı ~cıt. Doğuman, Istanbul Ka. sı~ sını~ 2-B de 1~80 numaralı Hal 
onune geçeeektir. Aynen orL! ii; pi _ İki mfiesse.!e arasındaki bu ihtiHı.f- diye de ETkaftan bazı §eyler taleb et- d k d ragumrüt. orta o~ul sınıf 1-B d~. 596 ~umer, Istanbul ikinci ilkokul t.ale~ 
yasada bazan mastahsa t!inde bolu- ların en mühlmlerini Evtıı.fm Beledi- mektedir. Bunların başında Evkafa Fe akar bir genç ar a aşmı numaralı Pahıi, Istan~ul 64 ün~u ilk Binden 131 numar~ Berna. 

~en :..+...:ı~· mukataa vergisi bele- ı a"d suların Belediyeyo devri u 8ular bog'"'u maktan k···rtardr okul sınıf 5 taleb~ınden Hidayet Album nan malları mfibayaa. ederek dahill ~ ....... ..,.... . • . ' . . . :~ ÖZler. 
maddelerden de stok yapabilecek.ti:r. diyenin Evtaftan alacatı bina vergı-1 ftzerındeki Beledıyc hts.selerl Evkata <Son Posta hatıralı) 

_ _ _ _ leri. medrc.selerin beled}Jeye devri n ald medreseterin ve taribt eserlerin Dün gece yalovadan gelen Mal- Kurtun d olma kalem Bursa Cümhuriyet caddesi :96 nu-
Elrkafa aid &ulann belcd\veye de-ni tamamen Belediyeye dem, avariz .,a_ tepe vapuruna y<Jlcu eşya11 aLnak . CSon Porta hatıralll marada Ali Saib Akgöl, İsparta Bil .. 
gibi meseleler tqto etm~ır. Ev -ıkıtlarm Belediyeye verilmesi gibi hu- için atlaro.ı~ i.llteyen iskek harnal _ Istanbul Teşvikiye ö:ner" ~üştü pa. kfımet caddesi 17/ 1 nurnarada berbet 
kaf İdaresi Belediyeden, lhkata aid suslar bulunmakıadır. larından Refik Karadaman birden- oa ao~ak B numara, üçuncu itatta Ay- Halis elile Ahmed Karatq, Diyarbıı-
ıuazi itterinde BeleıcUye tarafından in- Belediye ile Evkaf arasındaki lhti- bire müvazeneaini k-.ybederek de _ tan Özbudak, İstanbUl Beyoğlu orta kır orta okul sınıf 1-E de 812 nuına
§3 edilen blnalara aid ı milyon liraya Ianann mahiyeti Dahiliye Ve'!tiiJetı nize dü~mü~ür. Vapurla iskele a _ <?kul smıf L.E de 447 numaralı Ahmed, ralı Necmettin Caymaz. 
"""km bir Y>Qra istemektedir. Evk'atın tarafından tetklk olunacak ve bun - Istanbul İstlklfLI lisesi sın.ıt 4 talebe- Ayna 

O J _ ..-- ra1ında sıkıışmak tehlikesine maruz ı 
Mektehfer, niversite ve res- tendi3ine aid, Halıeti haatanesı"nin ya- ların ha.lli cihetıne gidilecektir. kalan .lcazazedeniıı feryadı üzerine ainden ıtahmud Akdat, Istanbu! 8a- <Son Posta hatıraıı) 

mi da. ele p b - arkadaşı Sevket denize atlıyarak nyer orta okulu smıf 6 talebesinden İstanbul ikinci mekteb sınıf 3-B di 
ır r er~em eye İzut Aydın. • 283 numaralı Nurban. İstanbul oe ~ 
kadar tatıl Finlandiya ile ticari Yardam talebinda ~~~:!::~! .. ~~~.t~~!~~~·-·-·-·-······ Dit fırçası lenbevi orta okul sınıf 1-E de 224 ~ 

muam&l8(8rimiz bUlUnan 8Sk8r •• <Son Posta hatıralı) Kağan. 
Yeni yıl hazırlrklanna tebrın bir - HERGUN Afyon lisesi orta kısım sınıf 1-B de Kitab 

Colt yerlerinde devam edilmektedir. ıtrf1y0r 21 ile( eri 3200 Ü geçti 289 Hamdi De~1rmenci, İskenderun Gelibolu orta okul sınıf 1-C taıebe.o 
Bu malsadln §e.hi:tdeki bütün ei;lence (B~tarafı 2 uel sayfada) orta okul sınıf 1-B de 38 numaralı sinden Behiye Tan, sarıtrunış orta 
rederinde yılbaşı gecesi yapılacak Finlandiya ile yapılan ticari te- Belediye JUbelen, muhtaç eaker gsterleri nurnaratadığı gibi, { 1) nu- Cumhur Mete, Zonguldak Meşrutiyet okul sınır 1-A da 291 Öıdemir GökaY" .. 
tevk.alade eğlenceler içrn muten:ı bir maalarmuz. giınden güne inki§af et- ailelerine yardımla mükellef vatan- m aralı, {2) nurnarah diye aayıp mahallesi Y~lık sokak 142 n umarada dın, Bursa Fevzi Çakmak caddesi 3D 
program hazırlanmaktadır. Ayrıca ı mek.ıedir. Son anlapa üzerine bu daşlara aid tahakkuk cedvellerini döktilğü bu fena ;eylere karşı bir Nermln Akgun. nurnarada Halid Güven, Mersin :KUl"'" 
bazı hnsu.si balolar da tertib olun - memlekete m.::ıl ihrac:.ın:t hatlandığı ı ilrnıal etmektedirler. Şimdıye kadar n· ı tul il eJl 

·b· b" k h f · · · d d L ·· mücadele açmak mecburiyetinde - • ı" !'lacunu uş · kokulu sınıf 5 de 165 nurnar 
maktadır. YUbaşı plyangosu Salı gü- gı 1

• ır aç. a ~a ı~e_n~ ~ e .rın-. bütün vilayet mıntakasınd" yapılan 1 Adana Imıet Inönü ilkokulunda sı.. Kemal Bilgin. 
_ ta T ,.",_ . I landiyaya aıp!tnJ edılmı~ olan ıtba- tahak-kukların yekunu 900 bin lira- yiz. Bunu, aklı batında, o gun mü-

nu m gece yarısı a.....uu gu.no - lat e§Yasının gelmesine inti.zar 0 _ • • nevverler, ~uurlu analar ve babalar 
mnda çekalecek W". Bu muruı.sebetle 1 _ ' -t d yı bulmuvtur. Bunun 70 bin ll rası yapacaktır. 

. unmıu: a ır. h .1 I 
bırçok müstakbel talibliler ciaha §im.. Bı.ından ba.,ka yeni anlaırnanın ta sı o unmuşhır. F..k.at. asıl isi enr•r~lr olan kuv -

General 
diyor ki diden :pılbe.şı gecesi ~in Ta.k&m ga - verdiği büyük hareket üzerine bir - Belediye tubelerinden yardım ta- vet mektebdir. Mektebde yurd bil -

unosunda ~asa kiralamaktadırlar.1 çok F"ın finnalan Ticaret Vekileti- le?inde bulunan.. aake~ ~ileleri~ gisi. içtirnaiyat, tarih, edebiyat, o -
Yılbaşı muna.sebetile me.tteble.r, U- ne müracaat ederek mUhtelif ihrac miktan {3200) u i(eçmıştir. Henuz kuma kitabı, hülasa, her Jey ve her {Bat tarafı 1 inci sayfada) 

nıver&te, resmi ve hus~ müeasesat ı mallanmıza talib olm~lardır. Fin - müracaatların arkası tamamile l:e - kuvvet bu kötü şeyleri yıkmağa ve Bu tasariardan İspanya yı istilii 
da tatil )'11..pacaklardır. ntmektebler landiya firmalan zeytinyağı, pamuk ailrnediği için şehrimizde yardım e- bunlann yeri:ıe iyi ,eyler kurmaya luamı ~üphe yok ki asılsız bir şey-
Salı gunu öileden sonra. Perşem~ye ı çekirdeği, ay çiçeğı yağı, veaair yağ dilecek asker ailelerinin 4000 e yak tahsis edilmelidir. dir. Alınanyanın Fransanın tama -
kadaz, orı.a mekieb ve l.seler bugun..llı maddelerimizi istemektedirJer. Ti- laşacağı tahmin edilmektedir. Mekteb, aile aevgisinı, cemiyet mını işgal ihtiyacını duyncağına 
den ıtıbaren Perşembe gününe luıdar, caret Vekileti hu talebleri Ticaret A ,_ J I K duygusunu, ç~lışma eevgi,1ni, rnes _ inanmaklığımız güç olmakla bera -
U · ait i d · cl d Salı uer ai e erine anunusani ay - 1 b her böyle bir hareketin harbin Al -nıver: e ve resm aır er e Odalan Tllınt.ısıle alakadar tüccar - lıklannın verilmesine Per§emhe gü- Jek aşk ve namusunu, bunlar a ir -
günu öğleden sonra Perşembe günu.j }ara bildirmiştir. Ayrıc.a önümüzde- likte aramrı:da inkişafı elzem daha rnanya lehinde netieelenmesinde 
ne kndar tata edileceklerdir. L' hafta "ırerı·sm" de evv•Jc,.. Fı'nlan - nünden itibaren ba~lanacaktır. Bu 1 l f . müebet bir rol oynamıyacağı aşikar-

ıu .. ~ - ·ı 1 ·ı ı. kG. birçok şeyleri, can ı, suur u, eyız J 
Tatil munasebctöle seyıü.ieferi ~ diyaya 'atılrn~, olan bir miktar ku- ay aı e ere ven ece.:ıo. paranın ye - verici bir ~ayretle genç ruhlara mü- dır. talyaya yardım meseleııine ge· 

layiaştırma k maksadile Tramvay I- ru üzüm de sevk edilecektir. nu 60 bin lirayı geçecektir. d" t lk" t ı· v mı· ~aller lince bu da doğrudan doğruya ola -
--- - -- tema ıyen e ın e me ı e ~ bil ~· "b" b"l d l b"l" daresi geeeleri fnzla sefer yapm$ .. l"d" B 1 k"tab sayfa _ ecegı il ı ı vasıta a o a ı ır. 

"te tarla araba tnhnt eımegi dü.şlin- S f ·d • k fostenrıe 1 t· utn jr'ı \ lkin ~il ı Mesela Almanya, lngiltereyi istila-
mektedJr. Fiat mü rakaba teşk·latma u ar ı aras1 su çı mıyan anna yazı kn ~ ıt ak a ic nu~ur : · ya kalkışır ve muvaHa;c olursa ttaı-

ahnacak memurlar yUksE k semt: er için ke~:\~:J:~ ;;;s:fı::ıe e~; tki~ edilir. yay~. e
1
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düyü1k ~1 ir y~rd:m Kazanç vergısı ikinci taksit 

müddeli yarın akıam bitiyor 

Kazanç vercilerinin ikinci taksi -
tinin ödenme müdaeti yarın akfAm 
'bitecektir. Yarın ak~ma kadar ka
aanç ta.ksitlerinı vermiyenlerden ver 
gilerinin yüzde on ceza ile tahail e
dilmesi kanun iktizasındandır. Buna 
mahal kalmamak için ka:ranç ı.-~r -
giıri mükelleflerinin istical etrnderi 
lazımdır. 

Bir tramvay 5 ya,ında bir 

çocuğa çarptı 
Dün Aksarayda tramvay yolun -

da yürüyen 5 yaşlanndaki Kerime
ye 285 1 sayılı vatmanın idaresin -
deki Topkapı - Sirkeci arııbıuı çaıp 
mıştır. Bu çarpma neticesinde ço -
cuk kolunda"J yaralnnmıştır. Dcrhal 
yetişen imdadı sıhhi arabası ile ço
cuk hastaneye keldınlnu~ ve kaza
yı yapan vatrnan yakalanmıııtır. 

• etmı§ o ur. a e ngı terenın ıs-

tesbit edildi tedbir alıyor Bütün bu telkinlerın. genç ruhl.~rda tila ve işgalini, nihayet mümkiin ve 
ccgüzel itiyadlar n halınde t~bcllur et olgun bir hale getirmdc hedef ve 

Fiat mürakabe t~küatına alma- Beşiktaş, Büyükdere ve Yenima-
cak memurlar için yapılan müsaba- halled~ ve diğer ~ehrin bazı yuk -
ka imtihanında kazannnların isim - sek irtifada bulunan mahallerinde o
leri tesbit edilmiştir. Vekiilet, kon- turan halk, helediyeye müracaatla 
trol işlerinde çalı•aeak bu memur- günün bazı Bnatlerinde su gelmedi-

ğinden şikayet etmişlerdir. 
lann tayinlerinde büvük hir dikkat 

Belediye sular ıdaresi, bu ~a:r.iye-

meıri lazımdır. Mekteb bugun b~ ~a- maksadından Almaniann vazgeç -
zifeyi görmüyor mu) Elbet goru - medikierine inanmak ve bilal:is, 
yor. Fakat, kafi değilcHr. Çünkü, böyle bir gayenin tah:ıkkuku ha -
bizim müşterek duygularımız azah- linde Almauya harbi knznnmak yo
yor. ııkudsiyeh dııygusunun kuv - lunda en büyük ve k.!)t"i bir ndırn 
vetlendiğine dair t-aerler gört-miyo - atmış olacağından, onun bu ga -
ruz. yeyi ısrarla takib etmekte olduğunu 

ll 1 m kabul etmek iktiza ed'!r. 
ve itina göstermektedir. Korıtrolör

lerin hepsi re1erans ver-eceklerdir. 
Bu muamelenin yapılması için me -
murların tayin meselesi şimdilik bir 
kaç gün geriye kalmıştır. Referans 
vesair meselelerin hallinden sonra 
kontrolörler Vekalet tarafından fiat 

{AC ultı'tfin U.Ji,.f}~n Fakat lngihereyi istila ve i~gal 

RADYO 

te mani olmak için terşih havuzla
rındaki tazviki arttırmağa karar 
vermiştir. Bu suretle yüksek semt- l 
lere su çıkarmak mümkün olacaktır. 

Yapılan tetkikler sonunda !_e - L---P-AZ_AR_TES--t-
30
_

1
_
1
_
2
_/ 1_9_4_0_ ....... 

hirde 24 saat içinde en fazla saat 
1 0-1 1 ve 19-20 arasında fazla su 

mürakabe bürosuna tayin edilecek- sarfiyatı yapıldığr anlnşılmı~tır. Bu 

s: saat ayarı, 8.03: Ajans haberleri, 
8 ıs: Hafif müzik <Pl.l, 8.45: Ev ka
dını, 12.30: Saat nyan, 12.33: Fll$ıl 

saatlerde bazı uzak eemtlere ııular heyet~ 12.50: Ajans haberleri, 13.05: 
gitmemektedir. Sular idaresi bu Fasıl heyeti, 13.20: Karışık müzik 

bu rnikdarın arttnılmaSl Vekalet ta- mahzuru ortadan kaldıracak ted _ (Pl.), 18: Saat ayarı, 18.03: Radyo caz 

lerdir. $imdilik büroya iltihak ede
cek kontrolörler 20 kisidir. lleride 

rafından düşünülmektedir. birleri alacaktır. orkestrası, 18.40: Beste, semai ve §ar. 
kılar 19.15: Piyano Ue caz (Pl.), 19.30: 

~="azar Ola Hasan Bey Diyor ki: Saat' ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 
Radyo incesaz heyeti, 20.15: Radyo 
gazetesi, 20.45: Viola solola rı, 21: Din
leyici istekleri, 21.30: Konuşma, 21.45: 

etmenin güçlüğii v~ bunun tehlike -
lerle dolu bir tesebbii' olmnın do -
layısile Almanvanın bıolki daha ko
lay ve fakat birinci dt-recede ehl"m
mivetli diğer bir teşebbüs için ha
zırlanmakta olmıısı da. pek müm • 
kündür. Ancak hu tesebhüs, acaba 
dünyanın en bol buğday ve petrol 
sahalannı i!'ltihdaf eden bir ~ark ae
feri midir? 1 AlmRnya böyle bir ae
ferden, askeri, ikbsacli ve aiya .. i pek 
büyük faydabr umabilir. Japonya 
da ancak böy!e bir sefer sayesinde 
Çang-Kay-Şekin milli hükumetine 
ve milli ordusuna bir son vermf'k 
ümidini be!'llediği mııhakkaktır. Al
manya ve İtalya yalnız Romanya
nın petrol istih'lalatile hınbedemez
ler. Bu sebeble Kafkas pettollarını 
ele geçirmek Almanya için çok e -
hemmiyetli bir harb hedefi olabilir. 

- Hasan bey ,!ikkat e
diyor musun? 

... Mütecavizlerin istilt1-
sına ~rıyan ~üçük mil -
letler .• 

Bir taraftan kendilerini 
tnüdn!aa ederken CU~er 
tarnft.an mutlaka bir Be

Kitab 

Hasan bey - Yüzleri -
nin ak olduğunu cih:ına 

anlatmak icin olmalıi 

Radyo orkestrası, 22.30: Saat ayan, 
ajans haberleri, 22.45: Cazband (Pl.). 

Kmban Bayramında 
lıimse•iz çocuk 

Dünyamn harab olan medeni -
yetlni yeniden turabilmek için 
milletlerio yeg!'ine tesellisi çocuk
lardır! 

Ya vrularınıtzın bayram lıklarını 
hazırlarten milletin yardım n 
şefkatine muhtac çocukları se -
vindirmek için Çocuk F.sirgeme 
Kurumuna yardımda. bulunmalll-

Bundan başka Almanya !lenelerle 
harhe dayanahilrnek için büyük mik
clarda buğdaya ve iptidai madde
lere rnuhıtaçtar. Bunla.n. ~e Q;ayı.d 
ve fllTtsız ancak bir şark seferile el
rte edebilir. Elhasıl, bugün harb ha
linde bulunan Almanya yalnız ha
vada ve denizde muharebe etmekte
dir. Onun kara orduları 6 aydanberi 
istirahat edivorln (. Fakat Almanya 
yannı düşünerek iki cerıheli bir har: 
be girmemı-k için bütün tedhirlerı 
evvelden almı., bnlunmaeı ikti7a t--

Lisan 
işleri 
(~ralı 2 nel sayfada) 

makamına kaim olan diğer bir hst'" 
fin yardımına muhtaç bulunanlar ki 
fransızcada bunlar consonnante. ya~ 
hud consonne, diğerlerine, yani ha
reke vazife:ıi:ıi görenlere de vocnlc. 
yahud voyelle dt"nir. Biz bunlarll · 
sarnit v~ sait der idik. Bu iki tabiriıt 
birincisi yanlıştır, consonne olanlBt 
sarnit değildir, asıl ses onlardadık 
fakat bir zurna gibi ses verebibne 
için bir ncfe~e muhtaçtır. l,te o ne~ 
fes onun harekesini te~kil eder. H~ .. 
ta farscada ve arahcada bir hsr 8 

değil, bir işaretle g;}sterilir ve ek~r 
riyet üzere işarP.te de lüznrn görU ~ 
rnez, hareke lisan erbabının bilgi~ .. 
sine bırakılır. Eski osman;ıca iınlıt.f 
sında da hö·,rle idi. Bu iki nevi baT 
için yabancı dilden bir ıstılah al .. 
maktansa birinchine ccsesıı. ikinci " 
sine aharekeıı demek fikrimce dahil 
mülayim olur. 

Jlalid Ziya U,akJıg~ 

vetlenrnektedirler. Fransız rnüs .. 
temleke aleminde de bazı hazırlık~r 
vardır. Bunda:ı başka o bilir ki, ı· 
w M"h ·· f.k. h n ve ger ı ver mutte ı ı er zamn t 
her yerde güvenilecek bir kuV"c 
değildir. Bu !'!ebeblerle, Almanya~': 
lspanyada, Libvad:ı. Arnavudlu J-. 
veya Balkanlarda !Jimdilik iaraf c 

1
, 

lecek kuvvetleri olmadığı gibi ka1 
bedilecek zamanı da voktur. 

· lh .. ,e 
O , Romanyayı Ba~kanhr su u .. 

hakim olsun için elinde tutuyor. M~ 
car - Yugoslav anla~asını idc·r • • 1. 
mevküne koyması d.ı hunun ıçın • 

.. sı· 
Onun Balka.1larda sı:lh ve sükun hıt 
yaseti daha ehemmiyetli •:e d• .... 
tesirli başka hedef ve ~ayeler<: detl 
künetle hazırlanmak istemesıo 

ileri gelir. dtJ 
Bu hedef ;,e f!'avı:leri .. yuknr;1 .. 

münaka!!a ~ttııe ve •ımdılık lrıg bir 
tereyi tahrib ve istila etm~k. ';e. erı 
şark ~eferini gi5ze almnk r,ıbı ık•fı!Y 
giiç, fakat kuvvetli ihtimal ~trn ih" 
da topladı!c. Ingilterenin istiUı;.ı ; 8 .. 

timali ne lngiltered~ ve ne durı. , 
nın sair taraflannda veya Anıeı:,r. 
kada hertaraf olmuş sayıl~ıiisii 
taKat Almanya, hövle bir te"e ~ 

• • pılsc" göze alaroazsa onun ıı;ın yn ~ 
yalnız bir şark seferi kalıyor. ~u şıtı 
behle önümüzdeki aviarda ~ ";t_. 
ötesinde veya ilkbaharda ~ar ·,.t 

· ı· h'd" 1 e ıntı çok ehemm:yP.t ı a ıııe cr 
etmek lizundır. 



SON POSTA 

Kara boksör J 

Joe luis' e yeni 
bir rakib çıkti 

r················· .. ····· .. ···----···, • f Şimdiye Iradar luır{Uına ~ 
i ttkan biitün hcuımlannı E 
f Yere ~en Amerilıalı Billy ~ 
l Con Zenci ile dörJÜfe ~ 

Cok sık bir 
' ' ro b - tayyör Ince yünlü şık 

\. luaulanıyor : 
....................................... _ ... .,/ bir elbise 

.. K o y d u ğ u - .------
muz model, bilhu-

b~Ya ağır siklet boks ıampiyonlu
ru için en son llar"fıla .an zenci 
Joe Luis i!e Alman Simdina 

lia Bu (rob - tayyör J aikildikten son. 
r, rb başlıyalıberi spor ruemınin ra modeldekinden çok d h ·· 1 

.ııa gençler ve o: ta 
yap yaklaşmı:!lar 

için $ayanı tavsiye
dir. Vücude ne a

henldi bir hiçim 

verdiği derhal göze 
çarpmaktadır. Si -
yah olması itibarile 
de hemen her yere 
giyilebilir. D ikio ve 
biçimi itibarile son 
P.Ünlerin modas•na 
pek uygundur. 

Siyah olan bu 
elbis~ ince yünlü
den yapılmıştır. E· 
teği kloş ve yuka

rıdan a~ğıya ka· 
dar dügmelidir. 1-
likl~ri oarça iliktir. aı bir tubesl olan bok.s .sahnesinden luyor. Tecrübe edilmlşttra aMgoduzeld ok~ 

telcn h ı · e e 1 Yakası bir parmak 
l:lır aberler de sıkla.şmıya başladı. gri faniladandır. İljlemeler lfı.ciYerd 

ıamanlar Şmeling ilc Amerikalı yP"''~ -.,..,,Jm1 cıtır eninde dik vaka· 

ttnCi Joe Luis arasındaki maçlar mn. ~ IJ.ei'verd 7Ünlilden yapılıp kırmızı dır. Yakan ın ve ön 
fonıarca insanın uykusunu k::ıçın _ Vt:J - - - J _ ........ usıenir ... a de fcvkalA..de parça~mm kı-narı
~rdu . O günkü merak şimd~ mevk.iL giize} oluyor. na etet. uçlanna kol 
t 1 başka endişelere, hayat ve rnemat ı Uzun kol kısa kol kadar hatta. bel- kennrlarına biye 
a1tusuna bıraktı. ki de daha hoş görünüyor. Bilekiere hi bir hnlinde siyah sire 

ı_ 0 suret<le ki bir zamanlar yumruk- ç . .süs koymamalıdır. geçirilmiştir. Oml!z 
L rının kuvvetine dayanacak adam Ş - ---
ııııı apka mo .I eli larına kenan beyaz 
ta ınıunuyan Joe Luis'"ın artık gece hurmalar 1pelc.liden 
aı~ha karşı yatıp gündüz saat on 
ıJ.el~d.a kalkması, bir zamanlur cebi 
~ık gezdi~i Nevyorkta şimdi en mu h-
'ı eın apartımana sahib bulunma _ 

~~ karısının pıyano çalmakta olu ası 
~ küçük mahdumunun emrinde be-

t~ lr~an tam iki mürebbıyenin mPv_ 
~) Yetı kimsenin fazla tecessusünü 
andırmıyor. 

yapılmış, içine yün 

geçirilmi~tir. Cep 
hiS3ini veren parça
ların kenarınn gene 
beyaz ipeklidcn in
cc biye geçirilmiş 

ve cehlerin her iki 
uçlarına beyaz i
peki:! sarma yap
raklar işlenerek uç.. 

1ıa llfaamafih Amerık" dan akseden 
~ berlere göre bize nazaran b:ı.mb~
• bır Alem ve hnyat yaşıyan ve ni 1 

lanna da beyaz taş -Lıı<.~:ı:.IL---~..tl.tc.;.d~.:...:._.:..;.ı..:___..:.~_J 

~utı • 
'a Ya insanları arnsında boks mu -
tıa~leri haltı eski heyecanını mu 
e,., llıa etmekte, bugünkü harbden 
~~ki hararetJe devam edi;> gltmck-

düğmelı::r konmuş· 
tur. Bir pannak eninde olan kemer tııce ~iyah deridendir. 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Güzel bir örgü 
bluz modeli 

~ırır. Bu· cümleden olarak zenci Joe \ 
ı11~'in henüz dünya boks şampiyon. Pud~anı~n aı:~n~ sll~dü~nUz k.re~ 
~-~~unu muhafaza ettitini 

1 
k reng!nı~ güzelllgınızln uzerınde büyuk 

~tfl.sına . . an a r en. , bir tesıri vardır. Bembeyaz bir pudra 
Çı~IYa • yenı ve müthiş b•r rukıbın Bu modelden yarnız yenı y:ıptıra - altı kreml yüzü san gösterir. S:ırışm. 
ıı,ıı,0 hazırlandı~ını da öğrenlllıŞ I cağınız kı.şlık şapka için de~tı ayni lar bu kremin şertali renginde olma-

\' ruz. zamanda geçen seneki şnpkanızı mo- ' sına ehemmlyet vermelidir Esinerler 
~'ll en; Yükselmiye başlıyan bu yıldı· dayn uydurmak için de Lııtifade ede • ' kendi tenlerinden biraz daha açık ve 
hııt~llc!ı Billy Conn'dur. Şımdıye kııdnrlbllırsınız · Bır şartla; bu demode şnp-fdaima pembemsi kremler ieullanmalı-
C~ Un Orta siklet bok.sörleri bırer bırer kn kloş olmalı. dırlar. 

~~~~tb~~:;r~:d~:~:;~~~z]~~:~: --E···v······-~;;···-k-·-a· .. -d--·~··-n·-·1·-a·-·-r-·-b u-n······~···a·····r·····a···· ... 
la lt_ır Y.unanlı olmuştur. Vnzlyet OY- L 

bi,00sterıyor ki Joe Luis'in dunya şam_ d '"'k k t d • • 
~,:utu, d~vnm .. iti~arile bir rekor a e 1 n ·z 
~u. edeoektır. Çunku kendi dcrdına i 
,en ·-· 
~, dört dünya kıt'as1ndan Ameri· • . 
t:ıtı.a bir ~ampiyon namzedi gönder • Şu soylıyeceklerı~~ ufak_ şeylerdiri d: Bir yerde buluşma~a sözleşti -
~'lt ltıümkün olmuyor. Bu itibar ıle j ammn yuvada neşenın sonmeslne, ğiniz vakit onu bekletmeyinlz. 
t Luts iç" kib atız tadının kaçmasına sebeb olnbi • e: Beklemedl~iniz blr ı;ün yem~e 
~tıe biZzat~ ra . • ancak ve cı "t'ak l irler: 1 miSafir getirirse memnun olmacıı~ı -
~(ahil mcrıkanın kendi l!; ınden 1 a: Kocanızın elbiselerine büyük nızı hisşettlrmeyiniz. M iSa fırinl elin ıZ
Iıııııı ecek demektir. Şimdilık bu bir it i~~ _ g~teriniz. Söküklerini, lekc- j den geldi~i kadar n~ırlamaya çok dik 
\~~Citeıneı rakibin de, Isminin yııl:arıda lerini utusunil vaktinde düşününüz. kat ediniz. 
~li ettiğimiz Billu Conn olması ihti.. ~apıdan çıkacağı sırada düjpnesi di.. f: Birlikte gezmeğc giderken ho~ ' 
~ k.uvvetJıdir. k~e~, ıŞinın başında kolunun sökü - lanmadığı şapkanw, mantonuzu, ro.-

~unu farkeden erkekten güler yüz bunuzu giyrnekten vazgeçiniz. j 
beklenemez. g: Böyle günlerde çok göze çarpa_ 

b: Beraber sokatta çıkarken ko • cak oekilde boyanmaymız. ~erıeriler 
r•irnli 
)QJ-ın 

araaında 3 gün 
röportaj serıs ne 

derJam edeceğiz 

caruzı hazırlanmış bir halde ayak i1s- Ehemmiyetsız şeyler değil mi? Ajurlu örgülerle lA.sti~i birleştire _ 
tü beklet.meyiniz. Fakat kendi kendinize birçok tad- rek ~ık bir bluz yapabilirsiniz. Ajur 

e: Hatırı için gittiğiniz yerlerde so. sızlıkların menşeini ara~tırınız. Bu ve örgü bluzun yalnız robadan aşa~ıki 
murtmnyınız. Büiikis her zamandan buna benzer hiÇten sebebler bulacak- kısmını teşkil eder. Roba· ortası .sivri 
daha neş'eli görünme~e çal.ışınız. sınız. bir şekilde, yeni ve değişiktir. 

edebt romanı: 4 7 

~ . Nakleden: Mucu.zez Tahs:n Berhand 
~t ._ rıın iizüleceğin h atırıma geldi aız zannediJ"orum: Bir şeyi çaldığı 
ı,, rı .. ettiğim yeminı tutmağa ka- halde çalmanıış gibi göcünen ve et-
~trdim. rafındalcilerden tebri,k ve teşekkür 

' ( Yak'nyı onlara anlatmakta işiten bir hırsız. 
-Yda vardı? Beni yalnız bir ki~i tam layık ol-

~~ 1-tiç bir fayda yoktu. Fakat duğum şekilde kabul ediyor: Hali. Si .rı. Sacidenin söylediği bir cü m· de hanım ••• Onun kin ve gayız sev 
~t~ ltıtmek beni ne derece muaz - kile bana reva görcc..m bütün ha-

tttj b"l • -e• ....._ N ı eme:uın. karetiere isyan etmeden tahammül 
....._ e dedi~ etmeğe hazırlanıyorum. Eğer onun-

~ı,~ •Yaptığın harel:et ne Jcndar la bir dam altında ya~mak., güna. 
"tar; rıe büyük bir kahramanlık hımın cezasını hergün damla dam
~~~ 1 Ölüm hnlinde o Inn bir a • la zehir yutarak çekmek icab eder-

'- aırf onu aon bir defa mem- se buna da boyun eğecegım. Bu, 
~ek maksadile evlenmek ne benim cürmümün cez&Sl olacak. 

- Bunlan dütünme kızım; ia -

kimse Selimin yaşayacağını ta!Bv -
vur ve tahmin etmiyordu. Allah o· 
nu bize babrışladı. 

- Hakkınız var anne, düşün -
memek daha iyi. Bugün benim na
zarımda kocamın sıhhati, onun sa
adeti mevcud olmalıdır, ondan baş
ka her şey ikinci. üçüncü deıecede 
ebemmiyeti hnizdir. Fakat sa&t al
tı buçuğa geldi. doktor nerede kal
dı? 

- Birkaç hastası olduğunu söy
lüyordu, nerede ise gelir. 

- Ne candon, ne iyi dost değil 
mi anne? Bu müthiş günlerimizde 
bize bir akraba, bi!' kardeş yakınlı
ğı gösterdi. Onun yaptığı iyiliği öm
rümün sonuna kadcır unutmıyaca • 
ğım. Bazan düşünüyorum da o ol • 
masaydı bu ~on haftanın öldürücü 
saatlerine nasıl tahammül edeceği
mi tasavvur edemiyorum. Bana 
kuvvet, cesaret ve gayret veren hep 
onun tatlı ve sakin yüzü, seven ''e 
acıyan gözleri oldu. 

Nesrinin bu sözlerini 

koltuğa attı. Pek yorgun görünü -
yordu. 

- Şimdi Nesrin sizden bahsedi
yorJu aziz dostum. Minnettarlık 
kelimesini telaffuz etmemizi mcnet· 
tiniz amma aize karşı duyduğumuz 
aonsuz te§ekkürü ifade etmek için 
başka söz bulamıyorum. 

Doktor somurtkan, hatta biraz 
aert bir sesle cevab verdi: 

- Sirndi hissi kr.lime1eri, lüzum· 
auz sözleri bir tarilfa bırakalım. Ben 
bunları dinleme.\ için gelmedim. 
Sizden sonra d3ha ilc.i hastaya gi -
deceğim için hemen ziyaretimin 
maksadını anli'\tllcağlm. 

Nesrin bu makııadın kendisinı- t:ı
alluk ettiğini tahmin etmi~ti. Emin 
olmak için sordu: 

- Ben aizi rahataız etmiyorum 
yı:ı doktor? Ar:nemle hususi görüş
mek mi istiyordunuz? 

- Hayır, rahatsız etmiyonı:ın 
kıZJm. Eaascn sözüm sana aidnir. 

Ben de böyle tahmin etmiş-

Savfa S 

1 Hadileler Kartutnda f 

Şundan Bundan 
Deme kalbura galebur 1 - Olacak, hem de bir vakte kadar; 

Bir gazetede Nec~ttin ismi birkaç b~ ay mı desem, bir sene mi descm, 
zamandır Necmfiddin tarzında yaZllı- bır asır mı desem:
yor. 

- Acaba hangisi doğru? Necmettin Serbere giren tramrJay 
mi? Yoksa Nl'CIDüddin mi? 
Meşhur sözdür: Gazetelerden: 

cDeme ta.ibura galebur. 
cLQ!atı fasihten yektir galatı meş.. 

hUh. 

•Blr tramvay arabası berber dük -
kAnına girdi.• 

- o da mı altı aylık yaptıracat:tı? 

* Ek7.nek uc~uyor 
Bu bir darbı meseJdir: 

* N asıl temizlemeli, 

- ..Cenabıhak sevindirmek Jstedi~i 
kuluna e§~ini kaybettirir, sonradan 
buldurur.a derler. 

Bu bir fıkradır: 
H~ta. doktora sormuo: 
- Oünlerdir, bn.mum akıyor, bana 

ne tavsiye edersiniz? 
Bu darbı meseli bize hatırlatacak 

bir havadisi evvelki gtlnkll gazeteler. 
Doktor eevab venn~: 
- Burnunuzu silerslniz. 

lde okuduk: 
- cEkmek on para ucuzluyor.a 

ı * 
Bir gazetede bir yazı serlevhası gör

düm: 

eBurunu nasıl temlzlemc.li?ı~ Ne rJakit? 
Gazetede okudum: 
c'I'ramvay durak 

beşi kapalı olacaktır: 

Bu sual her kime sorulsa, dottorun 
cevabından daha kısa. bir cevab ve • 

;yerlerinden on rebillrdi: 
- Bunu da mı öğretmek lfwml. 

Bir falcı, bu havadisi 
§Öyle derdi: 

okusaydı, r:J ""'-•/. JJut.U4i. 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Birleştirilmiş 

yapılan 
Bugün eJ'an Pe

ru yerlilerinin mu· 
siki ileti olaıak 
kullandıkları bir -
kaç kamı"ın bir a -
raya bağlanmasi -
le yaptıidan flüt -

I
Iter, çok eskiden In
kaslar tarafından i-
cad edilmiştir. 

* 

kamışlardan 
flutler 

Bambo kamışından 
su kovast 

Filipin yerlile
rinin, derelerden 
evlerine au ta -
:ımalc için kul -
landıklan kap -
lar, Bambo ka -
mıısland•x. Bir 
Bamho kamışı 

Çineade saadet kaç 

dolusu su bir e
vin bir günlük. 
içme şn ihtiyacı-

nı önliyecek mik 
tardadır. türlü yazı:ır? 

~ 
: Çincede cr.san-

1 

detıı lc.elimesinin 
yüz muhtelif şekil· 
de imlası vardır ve 
bunlardan hiç biri 

lllı&ı!J•.r~a .. e Atlantigi geçen ilk vapur 
ltW .. itloi!'Jtı •i· Sa k 

•Eı'i»toıuı.,•• 
tt""'0 '"11!!c:• nizini g,...en . _ 

••o.:~ı.~•r:ıt varmar ~ 
rııt.ı .. 6»r.ı.ıt.e Atlnntik de - · ~-

•~''-f-te"tc• - ... 
diğerine henzeme- '""'~·:~•~.eoı• ilk Am eri · - . nt\\ 1 ı.•c.ııı:ıa~ıaıt., ~ .., 
mektedir. Çincede Qli>ıeuuu kan buharlı -•~=" ' _ 
.saadet l-elimesine ""- gemisidir. - • • • 
bu kadar fazla yer verilmesi acaba 1819 senesinde bu seynhati yap-

c 1 ı mit olan bu gemi ayni zamnnda da 
in i erin mes'ud olduklarından mı, yelkenli idi. Fırtmalı havada her iki 

yoksa aadete hasret yaşadık.lann· yanında bulunan çarhlar çıkarılrr, 
dan mtdır) gÜverteye alınırdı. -------·----.... ········-··---·-:::.:.:· ::::~--=~--

Bir ev kad1nınrn asıl vazifesi 
Bir erkek okuyucum, Ankarada 1 metin şekline bakar. Tahsili orta, işi 

oturan Bay ~o. D.ıı benden aorup, kendi muhitinde, görme sahası mah
fikrirni almak istiyor: dud, ümid ve arzuları basit olan bir 

- Bir kadın tasavvur ediniz ki, adam için, hatt& biraz daha ileride 
bütün hayatını evine hasretmiştir. birisi için, karakterine göre, herkes 
Çocuklarını iyi biiyütür, kocnsının için bu ~dın vazifesini tamamen 
rahatını iyi temin t.:der, israf ve ae- yapmıştır. 
fahatten de çekinir. Bu kadın bü • Fakat kadından daha fazla his, 
tün vazifesini, kocasına karısı bütün daha fazla a~k istiyeo erkek de çok-
vazifesini 1fa etmiş sayılır mı} tur. Bunu istemekte hakkı da vardır. 

Bay ((0. D.ll sualinde vazıh de- Sonra kadından yalnız iç, yalnız 
ğil, asıl fikri kafasının ic;inde gizli ev değil, dış hayatı istiyen erkek de 
kalmıştır: görülüyor, kadını iş hayatında pis -

- Ne bekliyordu. neyle karşılaş.. ton olarak kullananlar da bulunu· 
tı, eksik gördüğü nedir} Orasını bil- yor. Tabii bu son cinsler için bu 
miyoruz, bun:ı rağmen sorduğu sua- bahsi geçen kadın vazifesini yapmış 
le cevab verilebilir: sayılmaz. 

- Bahsi geçen kadının k-:>casınn Bay cı€>. D . » maksadını biraz da-
karşı bütün vazifelerini yapmı~. ya- ha aydınlatırsa kendi~ile gene konu· 
hud yapmamııs sayılması erkeğin on• şabiliriz. 
dan yuvavı kurarken beklediği hiz - TEVZE 

na nazaran vaziyet fUdur: Selim ar· 
tık tehlikede değildir; fakat neka
hat devrine girmiştir ve Lu neka -
hat uzun, yorucu, sinirletıci olacak
tır. O, bir gün gelip kendini toplı -
yacak, sıhhatini bulacaktır amma 
size Selimin eskisi gibı sağlam ola· 
cağını temin edemem. Biraz şüp -
helidir ve bünye meselesidir bu. Ba
karsınız gençlii:oi, neturası ga)ib ge
lir, birkaç ay, yahud birkaç sene 
sonra büsbütün iyilesir. Dediğim gi
bi bu, bir bünye isidir. 

Kaldı ki. ~Jim seninle e·dendiği 
zaman birkaç saat sonra öleceğine 
kanidi ve senin gençlığinı hir has
tanın varlığile bir!estirmediğine ina· 
nıyordu. Aksi takdirde bu izdivacı 
asla istemi)·ecekti. Sirndi öniinde u
zun bir tedavi devresi açıldı~nı bi
liyor ve aranızd:ı yapıLın nikahın 
onun tarafından pek namurluca ve 
vicdanlıca bir hareket olmadığını 
takdir ediyor. Sen çok akıllı, çok 
artiat tabiatli, çok ateş h, ç'lk sini ı li 
ve cevva) bir lcadınsın ve s~lim se-

hasta aylarca. belki 

hestliğini geri almanı teklif ediyor. 
Halide Hanımın fikrin~ aen henüz 
çocuk denilecek bir yaştıuın ve ha
yatını yeniden kurarak mes'ud ol -
mağa layıksın. Sen ölüm haiinde o
lan nişanlına merham"t ettiğin için, 
onu son nefesinde memnun etmek 
istediğin için bu izdivacn razı oldu
ğunu ileri sürerek mahkemeye mü
racaat eder ve lcolaylıklct boşanma 
kıu arı alabiJirsin. 

l<~te size bunları söylemekliğirni 
benden rica ettiler. 

Doktor konu urkcn Nr.srin bir 
hareket yapmamış, bir tck kelime 
telaffuz etmemisti Yalnız. zatt>n 
~arı olan vüzii büsbütün solmuş, bir
biri içinde ~ilidli duran ~Ileri <•ltış • 
mış, dudakları titremi ti. $aşılacak 
kadar sakin bir sesle sordu: 

- Doktor, bı-nden bir cevab mı 
istiyorsunuz? B,.ndt>n bu akımm bir 
haber mi beklivorlar? 

- Evet. St>lim ~·akında hastane
Öen cıkacai{ı cih,..tl~ Halirle H:ınım 
bazı kararlar ittihaz t-tmek mt-cbu
riv·etıin(jledir. Bunun icin de senden 
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e:mleket Ila b erler i) 1 Askeri Tetkikler 
("Ba§ta.rafı 2 de) 

Edirnede 1 dana a bOy-kb"rboğdayl izmitte 

Sı·ıosu yapılacak Şehird~ birçok cadde/er 

geçmi~ ve hattA 
Monteornet
ye varmışlnrdı. 
Burası Sedanın 
65 Km. batısın • 
da ve Lnon·un 
ancak 34 Km. şi
ma) doğusunda 

Elektrik fabrikası 
bugünlerde çalışmzya 

başlıyacak 

Edirne (Husus!> - OeçenkJ tu~ -
ndan ta,alıyetini tatile mecbur kıı

tan elektrik fabrlkası:ndaki din:amo 
ve motörlcrin temizlenmesine geeeli 
gündllzltl devam olunmaktadır. 
Şehrin en kısa bir zamanda elek -

t.rik ışı~ kavuşabılınesi ıçin icab 
eden bütün tedbirler nlmmıştır. Ya -
m bir tecrübe yapılacaktır. 

Bundan sonra Adananın günlük normal 
ihtiyacını toprak mahsulleri 
ofisi temin edecek 

buğday 

Adana ( Husus1 > -
Şehrimizin günlük bu~. 
day ihtiyacının mun -
tazam surette temini 
hususunda vali bay 
Faik ÜstünUn reiSliğin-Nafıa VekA.letinin su dairesi reisi le 

su ve elektrtk mütehll&'Jıslo.rındnn iki de iktisad müdürlü -
heyet çalışıyorlar. Ankaradan §ehri- ~ünde bir toplantı ya -
mıı:e gelen sular mildüril umumisi, pıldJ.tını ~azmıştun. ~u 
umumi müfettı§ general Kazım Di- çok mühım mcselenın 
riki, valı Ferid Nomeri ziyaret ettik • ehemmiyetl toprak 
ten sonra vaziycti malıallınde gözden mahsulleri ofisi mnum 
gt>ç rmiştir. mudurluğünc de b~di -

1\luh:ıç koşasu yapıldı ~erek Adan,.nın gun -
Beden terbiyesi genel d.rektörl\ığü.. luk normal buğday ih
Un tertib etti~i koşulardım 5000 tiyacınm cffıSin milba

metrelik (Muhaç> koşusunun Ikincisi yaa ettiği bu~daylar -
vapıldL B1rinciliği Nihad, ıkinciliğ'l dan temini istcnmiıjtir. 
Mehmed, ~Unciilüğil Sabri, kazan • Şehrimizde ekseriyetle 
mış dbrdüncü de Kfımll olmuştur. Yayla buf;cmyı istihlrık 

Namılı: Kemlli ilıtifaU edildiğinden zaman zıı-
Bılyük vatanperver şairimiz Namık man vagonsuzluk yil -

Kemalin do~umunun yllztlncU yıldö- zUnden §chrimize buğ. 
nuınü mnnıısebct.Ue Hıılkevınde ve day irsalA.t.l .sektey<' U~
okullarda toplantılar yapılarak va • rnmaktadır. 
tansever §airln hatırııst saygı ve he- Memnunly<t...ıe h.ıber 

1'"eCanla anılmıştır. aldığımıza göre top -
rak mahsulleri ofisi A-

Tokadda köy katibi dananın cunlük nor _ 
mal bukday ıhtiyacını 

ve mulitarlarl kursu temin edeceğini ve va-

yenıden yapılıyor 

İzmit (Husus1) - Şehrimizde bele- bir yer idi. 
diye işleri normal ~kilde devam et - Bn~ taraflar • 
mektedir. Belediye, bozuk ve ttunire da, Fransız or • 
muhtaç olan mahalle sokaklnrmı dulannın şimal 
kaldırım olarak yaptmnaktadır. Ba~ doğu ve doğu cep 
çeşmeye giden uzun bir yol, çok güzel hesindeki tahşi _ 
bir §ekilde yaptınınıışt.ır. Adiiye daire- datını anlatırken 
sf önünden geçen cadde de yeniden General Touc _ 
yapılmıştır. Belediye yeni yapılan hon'un kumanda. 
Halkevi yanmda ve etrafındaki harab Jında Oijon böl • 
ve köhne binalan da lstimltl.k ederek ~esinde mevcud 
yıktımııştır. Burada asfalt bir cadde bir ihtiyat altmcı 
vücud bulacaktır. ordudan bahs~t-

Şehriml.z belediyesinin iyi eserlerin- miştim. Jşte şimdi 
den biri olan rıhtımm da tesviye işle- Meusede ve gar -
rine bnşlanmı.ştır. Bu rıhtun, §ehri - binde hlicııl olan 
mize müstesna bir güzellik vermek- müthiş gediği ka
tedir. pamak vazifesi bu 
İzmit belediyesi son UÇ o.y zarfınn <ı n•d:.ıya düşmÜş • 

fakirlere yardım olmnk Uzere 16 b ·;r .. 
lira sarfetmiştir. Bu rakam gösteriyoı Yarmayı tıka -
ki, İzmit belediyesi fakiriere en geniş mnk vazif~sini a

l mlkyasta yardım eden belediyeler lan ordu kuman-
arasındadır. dam, solda Hir -

Kömüre narh kondu sona hakim olan Snint - Michel or-
Burada ~iddetli süren mımgııl kö.- mnnından başlıynıırk Linrta kadar 

mürü derdi, valimiz Ziya Tekeli'nin giden bir müdnfao. hattı vücude ge
ve belediyenin alfıkası lle kısmen ön. tirrnek ve düşmanı bu hattın önün
lenmiş ve kömüre yeniden narh kon- de durdurmak istiyordu. Fakat bu· 
muştur. Bu narh mucibince bundan nun için takviye alarak alacağı yeni 
sonra kömürlin kilosu 6 kuru~tan sa- kıt• alardan henüz xalnız 14 üncü 
tılacaktır. Odunun kilosu da 50 para.. tümen gelmiş ve bunu ikinci ordu 
dır. ile temas hasıl etmek için ord.ınun 

Derbendillerin askere yardımı sağına yer)eştirmiştl. Boş olan nı ·:t-

B .. ••k • k •bın ihti .. uyu urouma aro.rga ~ 

Tokad <Husu • gon meselesin' de hal • l\Iemleketfmlzdeki bulday ı;\:olannda:n blrl 
sı> _ Köylünün j !edeceğini bildirmiş, günlük bu~ day 1 ru olan ve buradan taşarak 4tün 

r Derbend nahiyesi müdürü Tevfik hiş cepheyi kapıyacak olan d :t:er 
Kandaranın alli.kası ile Derbend hal- kıt'alar ise ancak 16 Mayısta gele
kı, kahraman askerlerimize 892 par- bileceklerdi. Çünkü Alınan uçak -
ça pamuklu gömlek, çorab ve eldiven ları onlann nakil ve hıuekP-tlerini 
hediye etmişlerdir. geciktirmişti. Bu suretle Oisedan 

Bar suyuna kadar yapılması düşü -
nülen müdafan hiç olmıyncak ve 
Almaniann Mözde açtıklan gedik 
asla kapanamıyacakb. 

yatlıırı artık tükenmişti. Son m ~ 
rebe haricinde diğer ordulatrd"' 
kıt' alar geçrneğe geldi. Bunlar d• " 
jino hattında bulunan ikinci or ,. 
lar grupunun üçüncü, beşinci ,•e d' 
kizinci orduinn idi. Touchon °d-" 
sunu takviye eden üçüncü ord~. a,. 
Chateau - Pordere gönderilen .uÇ d' 
cü süvari tümenile 1 O uncu piY'~ 
tümeni ve muknddemn NorveÇ il • 
hazırlanan iki alaylı diRer bir \,r 
men: beşinci ordudan 17 nci tco. ,. 
du ile 4 üncü müstemleke tüllls~~ 
lındılar ve bu sonuncular d-' 
sevkedildiler. On ~ekizinci or~ u 
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da Guise istikametine yol • kalkınması ve iLihtiyacının kat1 miktarını sormuştur. Yüregtr ovasma zarar veren ~yhan 1 • • 1" 
köy işlerinin tam f:.!l!yfiyet Ziraat ve Ticaret odalımnca zm 1 re yen 1 Va 1 
bir düzen Içinde tetkik edilmektedir. nehrinin bu kısmında yapıl~:ı..:ak sed- • • • • • 

19 uncu tümen geri çekild!:_ ~-1,1 
H. E.~ n=~- taraftan ö,....end=~ıme nazıı- lerin bu zararlan önlıyece'"ı hakkında muavini tayin edildı yürümesi mıık.ııa • .....~ ö• '6 ~> 

dile kö)• kdtlblc .:. ran ~imizde buğday sto'kları ya • Adana Çiftçiler Birliği Nafia \'ekfıle- . İzmir (Hususl) - Münhııl bulunan G k M h f 1 A" 1" ... • bfl 
rlle muhtar ve a. pabllmek Için bir silo ve birkaç anbnr ti ür t ed k tUd in t Izmir vali muavinliğine Kütahya ''ali Ümrü u a aza st. LV. m ir ıgı sa 

yapılma.sı mevzuubahstır. Bu husus- ne m acaa ere e ve şaa a muavini Ekrem Ynlçınko.yıı tayin 
al Jçin burada taki teşebbüsler çok kuvvetıenmiştir. girişUroesini rica etmişti. edümiştir. Ekrem Yalçınkaya millkiye alma komisyonundan 

bir kurs açılmış • Tarsusta kanal halriyatı Nafia VekiUetl bu mUracaatı ehem- ve hukuk mezunudur. Kütahyııda te. 6 İkJncikt\nun 041 Pazartesi günü sao.t 15 de açık eksiitme ile mUU~ 
tır. Kursa Vali TnrsU: sulamasma aid olup hatri- mlyetle nazarı dikkata almış icabeden mayüz eylemiştir. İzmir mektupçulu- hid nnm ve hesabına. 3250 giyim nal satm alınacaktır. MuhammeD b gl)' 
İz tt· ç ~ yatı gen kalml§ bulunan kanallar se- . ğuna dn Hatay mektupçusu Refik ta.. 2600 ve ilk teminatı 195 liradır. Evsnfı ile şartno.me ve nUmunesi heı: .. ı.-

ze ın a pa • kiz yilz bin lira üzerinden eltsntmeye etüdlerde bulunmasını Adtma mınta. yin edilmiştir. İzmir mektupçusu Avni komisyonda görülebilir. isteklllerin gün ve saatinde teminat makb";;,.. 
rm nuttu Jle baş.. çıkanlm~tır. Bu defa yapılan ihalede kası su işleri bnşmühend~<:li~ine bil • Uran Edirne mektupçusu olmuştur. rüe Galata Mwnhnnc caddesi İbrahim Rıfat hamndaki komisyon&. ge 
latunUJ ve müte - bu kanallar ha!riyat ve ~ası yedi' yUz dlrmiştir. leri. d2490t ~ 
alcıben Köy Bü- Hayri Yenigün bin Idisur liraya Aral şirketi üzerJnde s· ht k" ---------------------------------------::..........,.... 
rosu Şe! ı Hayri Yenigün, kMıb Nu- kalmıştır. Su işleri mühendJsljftlnden y!IJ)tı .. 1 r m u e 1 r y M ı k H . Baştabi b li" 
rettin Can, doktor Şefik Akyüz, jan.. Ceyhan nehri sedteri hılkktnda ğım tahklkata göre ilkbaharda yap. mahkum OldU ozgat em e et astanesi 
darma komutanı blnb:ışı Hulfi.si öz - et.üdlere ba$anıyor tırılacak etüdlere b~lanac:ık ve kısa İzmit (Bususn - ımraaa 14 Jturu. ğindeıı; ct" 
ger, Maiyet memuru ReDlZi Zarakol, Misisten itibaren Çotlu köyüne dot- bir zamanda ikınıll olunacakUr. şa maliyeti olan makarayı terzJ Ke - Hastanemizde iki kadm bir erkek hastabakıcılık açıktır. Aylık ii ~ 
Emniyet Mildürlüit\inden komiser RI- mal isminde birine 100 kuruşa satarak otuz liradır. Evsar ve şeraitl haiZ olanlar bonservis ve hüsnühal JcA~ı~ 
fat Tureyın, Ziraat mualllmi Aziz Er. ı• d k ' ihhlkAr yapan iplikçl O.mıan Bayrak- rmı istidıılarına lliştirerek yazı ile baştabibliğe müracaatları U!n olu
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Kayseri Belediye Reisliğinden: 

soy tarafından köy kanunu bütçele - z e e e a at tar hakkındaki kararı Temyiz mah • • ~ 
rae tatbik şekilleri; sıhht ve bulaşıcı m ır ı s n ternesi tasdik etmiştir. Osman Bay - ---------·------------------._ 
hastalıklar, asAyiş ve lnzibat, pasif ralcta.r Silrde 2 sene sürgtln edilecek 

korunma, asker ailelerine yardım ve k ll f ı• t • ve 500 lira da para cezası ödiyecek -

~:~k~:~~~r~la~~eko:!~~~~~~~:!~ o u arının aa ıye ı tir. 

1 - Kayseride yaptırılmış olan mezbahanm c22883t lira bedelı ~;: 
su, elektrik ve ~inne tesısatı tapalı zarf usulüe eksiltıneye ıvıızed 
ve bedeli Belediyeler Bankasma büloka edilmiıjtir. sı" 

2 - İhale: 8/1/9U Çaroamba günü Kayseri Belediye EncUmeninde mlşt.lr. Kursa Turhal, Pazar, Dökme. Kandırada harniyetli 
tepe, Almuş, Gökdere uahiyelerinin Büyük kız enstitüsü binası 941 ders yılı 
bütün köy kAtib, muhtar ve azası bir vatandaş 
ile nahiye ~dürleri iştirak e~er. başında açılıyor, erkek San'at okulunun İzmit (Hlısus1) - Kandırada Hur. 

16 da icra kılınacaktır. ~ 
3 - Muvakkat teminat d718 lira 23 kur\lf• olup ltat.'l temınıı.t. tıuıı 

dir. Kursun bitarnı mUnasebetUe Hal- çalışmaları faydalı oluyor şid Güneş isminde bir vatandaş bir 
kevınde bır çay verilmiş ve sinema da hafta evvel Türk Ha va Kurumuna 450 

iki mislidir. ~ 
4- İşbu tesisata aid proje ke.~r ve tartnameler Ankarada Nafıa \'' 

lett yapı işleri müdllrllltii ve İstanbulcia Belediye Fen Müdürtüı;llne . ıci• 
deril.miŞ oldlltundan istekliler müracaaua mütalea ve malfiınat atab~ bir film gösterilmiştir. Köylüye şehrin • . lira teberrü et.mJşti. Bu hamıyeUı vıı-

asarı atıka ve sıhht mtizelerl gezdi • İzmir (Hususl> - Yurd iÇinde tet- Tettıkler sırasında, bazı kız ve ka- tan evlfıdı şimdi de kahraman asker-
rılm~tir. En sonunda köylüler önle - kik seyahatine çıkan Ma~rif Vek~e~ dınların. a~m okul.una ~aln~z di~ti.. lerimiıe kış hediyesi için 500 lira ca-
. . teknik tedrisatı um um mudürtl Ru§tU receklerı elbiSelerin ıkmalı muddetın- ha vermiştir. Hurşid Günecin bu '\"a _ 

5 - 2490 numaralı tanunun 32 !nci maddesi tarifatı dairesinde i ,ıtf_ 
edilecek zarflar etsatmeYi açma saatinden bir saat evveline kadar ~ 
numaralı makbuz1ar mukabUlnde belediye reisli~ine tevdi edilecek "~ 
saatten sonra gelecek zarflar kabul edllmiyecektir. Postnda vati g 

rınde HalkeVi bandosu old~ halde Uzel şehrimiıe gelmL§tir Umum nıü.. ce devam ettikleri ve sonra okulu terk · ,. 
Ataturk anıtma gitmişler ve bir çe - dür evvel! at.o .... m san'at okuluna gi-,ederek imtihanlara bile ginned'klerl ~nperver hareketi Izmi:in ve vil~ye-

~ • 4"~ ı tın s:ıyısı çok olan zengınlerine guzel 
Jenk koymuşlardır. Torene İstcltW derek derslere girmiş, talebe vaziye.. anlaşılmıştır. Bu yüzden Akşam oku- bir örnektir. meler nazara aıınmas. tı~• 
marşile başlanmış ve Dadohta köyün- tinJ ve 9al~malarmı tetkik eylemiştir. lunun yıl sonunda sergi hazırlanıası =============== 
den Bekir Sami Günal taratmdan ir. Bu tetküdlerden nlınan intıba, bu,mü.şküll~iştir. Umum müdur, tale • bir ihtimalle 941 ders yılı başında a. 

6 - Tnliblerln o g{in ve saatte Belediye EncUmenine ve fazla ~ 
almak istiyenlerin belediye başktıti'oligine müracaatlo.rı Ufm olunur. osS) 

ticalen bir nutuk söylenmiŞtir. sene Maarif VekAletınln akşam san'at beye kabil oldu~u kadar az m:ısnıf çılacaktır. ~ ----------------------------------------------okulla.rına kız enstitülerinden daha· yaptırumasını tavsiye cylemiştir. Umum müdüdr gerek Ticaret lisesi· 
fazla ehemmiyet vermekte olmasıdır. Rüştü Uzeı erkek san'at okulunda, nin ve gerek Erkek San'nt okulunun ı· stanbul Gu··mru··klerı· Başmüdürlüg"' ündell 
Filhakika akşam okullarına daha tec.. ticaret ııses.nde ve kız enstitüsünde çalışınalarını beğenmiş ve takdir 
rüheli ö~retmenler verUmek suretile, de esaslı tetklkler yapmış, kız en.<;ti- eylemiştir. 1 _ Erkek ve kadın kolculnr içln 311 çift ayakkabı yaptırılacaktır. 
bu müesseselere devam eden genç kız tüsünün yenıden inşa edilen Kültür- Rüştü Uzel şerefine Ankarapıılnsta 2 - ihale 2/ 1/ 941 Perşembe sünü saat 10.30 da yapılacaktır. 

İzmit (Hwıust> Karasu kazasmm ve kadınların hayat bilgileri o.rttırıl. park caddesindeki binasını gazmi~tir. bir ziyafet verllml§, ziyarette ,.all 3 -Tasarlanan tutarı 2488 lira ve ilk teminatı 186 lira 60 kuruotur· 
~minin Sakarya olmasma mahalli maktadır. Bundan başka bu sene İz.. Bu bina henüz ikmnl edilnıeın~5tir. ve belediye reisi de bulunmuş, ge9 4 - Şartname ve nümune levazıın servisindedir. eP': 

lzmitin Karasu kazasının 
adı Sakarya oluyor 

belediye heyelince karar verilmiş ve mirde akşam okulunun talebc sarısı !33000 liralık son kısmı da bir ay son_ va k te kadar hasbihal edilmi§Ur. u • 5 - İsteklilerin gün ve saat!nde teminat paralan ve kan u ol '~ 51 
bu karar viH\yete bildirUmiştir. 800, kız enstitüsünün ~ 250 dir. ra tamamlanm~ olacak ve okul yakın mum müdftr Ankaraya dönmüştür. larlle birlikte Ba§llliidürlüt satın alına komisyonuna gelmeleri. cıı9'f 
==================~========================================~==~~~~~==~==============~====~~ 

Son D-•IGnırı macera rom~1ru: 77 

• ~e ENTELICENS SEı:N S 1!!3 
Elbiseleri eskice iki ndaın, siyah 

bir masanın ba~ında sigara içerek 
bazı dosyalan tetkike koyulmuş -
latdı. • 

Bir etajeT. birkaç h'lsır koltuk 
ve bir port-mnnto bu dairenin eş
yaınnı teşkil ediyordu. 

Birisinin :ı;eriye girdiğini gören 
büronun açıkgöz bir memuru he -
men ayağa kalkarak sahte bir ne • 
zaketle: 

- Ne emir buyurdunuz efen • 
dim, 

Diye sordu. Ihtiyar zat hemen 
ce va b verdi: 

bir 

Nakleden: 8ebçet Sefa 
Biraz oturunuz efendim, gi -

dip bakayım. 
Hasır iskemielerden birini uza • 

tarak memur, yandaki knpıya gitti. 
Bu ikinci daire ötekinden biraz da
ha zengin idi: ammn o da eski püs
kü eşya ile dolu idi ve mösyö Boi
sson burada tıı nakl.trını sivriltmelc 
gibi mühim bi-:- işle pek ziyade me~ 
gul görünüyordu. 

Başını çevi~erek adamını gören 
Boisson: 

- Ne o Frubert, ne var) diye 
sordu. 

Memur, tatralı dilile: 
Bir mütteri ıeldi, 

miz pak bir zata benzer. Pek atık ederek aldı, onu direktörün odası· rak me·Y'U ve nevmid: lenmek istemiş ve bu yüzden °"J• 
göz değil amma halı vnkti yerinde na götürdü ve: - Do&-rusu, bir aırnn iki kiıi a- la münasebeti kesmiye mecbur tJI 
galiba... - Şöyle buyurun efendim... raSJnda k alacağına pek inanmam. muılar. Çünkü az daha bir re.,-. 

Direll:tör cenabbrı mırıldanarak: Diye yol gösterdi. Boisson yeni - Mesele nedir) Bir kadını ta- sebeb olacaklımnış. 
- Mutlaka matukası bu zata i- müşteriyi sgn derece mühim h a - rassud etmek mn Bir aile kadını, 

hanet etmı·ş olacak. Bı'zden mn•u - d 1 h b' 'd d 1 d v 1 ' Buna rağmen olan olmu~·' ,. am arına ma su' ır cı iyet e ka belki de, egi mi,. 1 1 
kasını takib etmemizi ve neticeyi bul etti ve yazı masasının yanında- - Tamam, iyi ke~fettiniz. Sim- enmi~ er. f'' 
öğrenmemizi iııtiyecektir. ki koltuğu i,aret etti: di aize izah edebilirim. Fakat ihtiyar, bu iı~tenıniyed ~ 

- Belki del - Oturunuz efendim, yalıuz a- Ve ihtiyar zat bütiin cesaretini linin pek doğru yolda olllla ı~ 
- Beş dakika beklet onu ••. Pek ce-le olmanızı rica ederiın, çiinkü tophyarak aşağıdııki izahatı verdi: emin. Son derece zarif, hoPP~.~ 

meşgulmüşüm gibi görünmeliyim. pek az vaktim var. Uzun müddet nafia nezaretinde ve moda düşkünü olan ı;enÇ rf 
Zile ne vakit basarsam o zaman bu Diyerek yazı kalemini bir deste yol ve köprü mühendisi olarak ça • hergün öğleden sonra evin~e;~ 
zatı çağırırııın. kağıdan üzerine uzatarak: lı~tıktan, vilayetlerde uzun zaman luyor, mağaza mağAza do "rııııt 

- Batüstü ne... - Söyleyini.t: ~fendim, sizi din - ikamet ettikten sonra tekaüde çık - bir çaydan öbür çayn gidiyor eeC' 
Bir dakika sonra Frubert znire liyorum. mış. O zamanda kocası dn .n~ı.•;.,d' 

direktörün meşgul olduğunu, biraz Ihtiyar zat bir :ki defa ökaürdük- Oğlu da, gayet acayib bir adam i~in başında bulunduğu ıçın h• ' 
sonra serbest kahnca kendisini ka- den sonra: imiı. O da ayni vekalette çalışıyor- başka nere1e:-e gittiğinden ~~oe•Jiı' 
bul edeceğini haber vererek yeline - Ehe, che ... Yalnız aize anla- muş ve Pariste oturuyornıuş. herdar değilm i' ve biitiin ,. ~,t' 
gitti, oturdu. tacağım meııele Liroz müşkülcedir Maalesef çok genç olan bu ev - b ll d ı.- sınSJ : J 

Frubert maııadu me•oul gı'bı' go"- d h 1 1 ı·d b 1 b. t • gi i buzava ı genç e arı t-'h•~""" ..~ ve son erece ma rem o ması a - a , eş sene evve ır gı-nç etzı tı gözü kapalı, her ~eyden uı 
rtinerek arkadaşile göz işaretleri zımdır. kızı ile sevişmiş, çok güzel olan bu 
yapıyor, yeni miioterinin nasıl şey - Tabii ... Tabii .•. Burada her kız, evleneceği adamn vrormı:k iizc- buiHunuyorbmubş. b 'htarl•'ı' 
olduiunu soruyordu. ~ey dinlenilir, fakat hiçbir şey tekrar re beş para sahibi değilmiş. Fakat atta a asının azı ı ~ 

h 1 d .. .. .. ·· k · · b Id g" u de 
Beklemekten hiç memnun olma· edilemez. Ben en yüksek ailelere bunun o kadar e emmivt-ti o ma ıgı gozunu açma ıçın u u 

dıiı görülen ihtiyar mösyöye arada mensub olanl.um sırlanm dinlerim. halde tabiatinin zayıflı2ı, ahlAkının re de aldırı~ etmiyor, 
bir göz tekrar önlerine Bu sırlar içinde hatır ve hayale zayıflığı tahammül edilir şey değil- Bundan dola}ı ihtiyar, dııh• 

ve kuvvetli deliller elde 
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bünkü maçlarin iki şayan1 dikkat neticesi 

Fen er Beykoza yeniidi 
G. Saray 5-0 mağlôb 

Berlin, Vişi 
hükümetini tazyikte 

devam ediyor 
<Baştarafı ı inct sayfada.) 

ri bildirmektedir. Müzakeratın Frnıl.or;a 
tarafından yapılan teklifiere ve Al
manyanın mukabil teklifler projesı
ne istinaden devam etmekte olduğu
mı dair Vichy'nln saU\hiyettar meha
fili tarafından evvelce yapılmış olan 
beyanata üfıve olarak hi~bir yeni ma-
lümat elde edileıniyece~i umum1yetle 

~ (Bqtarafı ı inci sayfadal korner Hakkının 20 nci dakikada yaP- zannedilmektedir. 
~ ndu~u sırada Vefadan Ferdi Ma- tığı üçüncü golle bitti. Fransız maletinin yapılmakta olan 

Yegüne sayısını yaptı. Merkez muhacim ~klrin tek başı- müzakerattan haberdrır edilmemesi 
~ıncı devrede rnkiblni hiçbir suretle na yaptığı bir hücum 25 inci dakika- üzerine Frossard, Le Tournal gazete
._ aı etmiyen vefa bir ikinci sayı ya- da 4 üncü defa Galatasaray kalesln- sinde bir makale neŞT'eclerek bu mü _ 
.:adı, fakat gol de yemeden saha- de sayı lle neticelendl ve galibiyet zakereleri kapayan perdenin kaldı _ 

l-O galfb olarak ayrıldı. tamamlanmı., oldu. rıtmasını tnleb etmiştir. 
Beykoz 2 - Fenerbahçe 1 Artık Galntasarayın sahada yapa- Londra 29 (A.A.l - Fransız mü.s-
~ herkesin kolay kolay katul eL catı i§ hatikaten kalmamı§tı. Kınl- takil alıınsı bildiriyor: 

"tece~i bir nettoe. mış bir maneviyatJa en iyi topa w - İngiıterede Pazar günleri çıkan ga
~U~zzam sahasile, olgun kadrosile. z:-nıar birçok dakikalar bizim gibi se- zeteler bu sefer, hafta içinde di~er 
' türlü imkfınlarile, ligde en sa~- yırci olmuşlardı. matbuat tarafından uzun uzadıya 
~ Jlı:ıvanile, Fenerbahçe, 10 ldşilık 42 nci dakikada Faruku::ı yaptı~ı münakaşa edilmiş olan bir meseleyl, 

Puanile, Fenerbahçe, 10 kişilik penıı.ltı Be§iktaşa 5 inei golü kazan - yani İngilterenin istillı.sı davasını ve 
~l!eykoz rüzgAr altında sıkı tır mü- dırm~,. o~n d~ Galnta.sarayın 5 - O ona mütedalr dlı;er hususatı tetkik 
~ faaYa başvurdu. Fenerbahçe~in sı- mağlubiyetile nıhayetlen!Dişt.lr. . le Iştigal etmektedirler. Bu meyanda 
~ hileumları mutlak bir netıce ne l Ömer Besim Fransanın t"ıcınmış olduğu son va -
~anacak derken, Beykoz sol açığı İstanbulapor 1 - Alttnhığ O ziyete ve Vichy kabinesine karşı ya
~ nı Cihadın yaptığı plonjona rağ- Şeref sahasında bu ınnçın ilk dev- pılan hücumlar da gaU>telerin mnııım 
t ~ hiç beklenmedik bir anda birinci re.o;inde genç, İstanbulsporlular, ha- yerlerini Işgal etmektedir. 

U takımınn kazandırdL sımlarının bütün taktiklerini bozncak Sunday Times gazetesi .Fransa b:ıb 
la ~lizgar altında Beykozdaki canlılık mahiyette bir oyun tutturdular ve h!L riyesini kurtarmak Için çırpınıyora 
~anı hayret bır şekilde arttı. kirniyeti ele aldılar. Bu arada 31 Inci başlığı altında bir makale neşretmiş-. 

'ıu enerbahçe beraberlik sayısı içın 
1 
dnk?roda Ka dir m açın yegAne golünü tir. Diğer taraftan Fransa sahillnde

ıa~eadele ederken Beykozun en kıv -~de. Istanbulspor lehine kaydetti. ki istil11. limanıanna kıırı::ı yapılan İn
ta oyuncusu Şahab 43 üncü dakıkn- Ikinci devrede, Altıntu~lular çok giliz taarruzlan da gazetelerde büyük 

tkinci bir gol yapınca, stadyomu çalıştılar, fakat, gole mukabele ede _ harflerle neşredilmiştlr. 
~ Utni bir hayret kapladı, devre 2-0 medller ve bu suretle maçı ı _ o Vichy mfinakaşnl:ırlle Franııanın 
~ozun lehinde bitti. kaybettiler. ı Almanyaya karşı takındı~ tavırdan 

,.
11 

nci devreye Beykoz efiyük avan- Süleymaniye 2 _ Topkap 0 bahseden Sunday Times gazPtesi. na-
lt a başladı. Birinci devrede, her Iki takım da zilerin amir al Darlan'ı Laval'e naıa-
~eın ikı golü vardı, hem ıie rüzgô.rla gol atmağa muvaffak olamadılar. 1 ran idaresi daha güç bulduklnnnı kay 

aber oynuyordu. Fenerbahçenın İkinci devrede Süle:vmaniyelilor bil dettikten sonra Frnnsanın bu iskam-
r t k • • - • ıın karşısında kolay kolay hassa Küçük Fethinin çalışmasile bil oyununda kuvvelll kozlnra malik 
fe •nıedıği bl)yük efor, Beykoz~ hfl.k~ vaziye tl er 1hdruı etmeğe mu _ olduğunu ve Almanya Fransanın di -ı 

,
3 

elı vaziyetıere sokmakta adi. 1 vaffak oldular ve Fethi 9 ııncu daki- ğer kısımlannı işgal tehdidinde bu -
dakikalık bir tazyikten sonrn Re- kada ilk golü ve 4l inci dakikada ikin- lunabilmekle beraber Darlan'ın MY

ttııt Fenerbahçenin yegiı.ııe .sayısını cı golü atarak, takımı sahadan gaUb le bir hareket yapıldıth takdirde Al-l 
ı. çıkardı. manlar için tehlikeli olaca~ınn peklıl~ 

~Orunun bundan sonraki kısmı Bey- B sketbo1 • v11.kıf bulund$nu vazmak :ı ve ya-
ll haklı bazı tedbirlere mecbur et- aG l §amkpıyonadsını zısına şöyle devam ·etmektedir: 

a atasaray azan ı Fransanın eenubu lktısadl b:ıkım -
,liu vaziyetı yerinde gören müdnfaa Basketbol şampiyonası macianna dan hiçbir menfaat arzetmcz. Buna 
~tlarda acele etmiyor, ınfihaclml~ dün Eminönü Halkevi snlonunda de- mukabil Fransız don~nma.c;ı kaçmak 

u~aıeye sürdükleri topu iki dirdin 1 vam edilmiş, oyunlann hepsini Onla- kudretine maliktlr. Mnreşal Petaın de 
cı k.ça açığına atarak, hakem saa- tasaray kazanm~. bizzat l}ilnall Afrikaya geçerek Mihver 

~eki ibrenın kendi hesabiarına bi- 3 üncü kategorı: A taltımlan: Ga- devletlerile iş blrliei yapmıyacak yenı 
r daha fazla lşleme.s!ni hesab edi- Intasaray (35) • Kurtulul} (16) Onla - bir hükfimet kurn.bilir. 
al'dı. tasaray bu kat~gorinin §amplyonlu - Londra 29 (A.A) _ Renter ajansı _ 

~.ııadı.-:at, Beytozu aldatmadı ve ona ~nu kazanm~ştır. nın diploma14'k muhabiri bildiriyor: 
!t ~ren; bir galiblyet hediye etti. B takımlan. Galatasaray (34), Bey- Vichy'de vaziyet, Ç'lk karanlık ola-
~t"k o~luspor (19). rak kalmakta berdevamdır. Fakat A-
),rils ta! 5- Galatasaray O ~ nci kategori: Galatasaray (29). merikan kaynaklımndan verilen san-

TüRKiYE KiBRIT ve ÇAKMAK 
HiSARI ŞiRKETiNDEN: • 

1 

SA YlN HALKA İLAN 
1/1/941 tarih:nden itibaren yeni bir iı'ara kadar, beher kutu kibrit'in 

Perakende Satış Fiatı 2 kuruş 
olarak tesbit edildiğinden, fazla talep edecek bayilerio Şirketin en yakın acenteli

iine veya doğrudan doğruya Istanbul' da Karaköy Palasla 5 inci kattaki adresine bil
dirilmesini sayın halktan rica ederiz. 

AMERiKAN TüRKiŞ INVESTMENT KORPOREŞON 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inh~sarı sahibi imtiyazı tirketi 

* * 

TüRKiYE KiBRi ve CAKMAK 
iN HiSARI Ş iRKETiNDEN: 

BİLÜMUM KİBRİT 
Perakendecilerine ilin 

1/1/941 tarihinden itibaren heber kutu kibrit'in perakende aatı§ fiatı 2 kuru§ ola

rak tesbit edildiğinden, fiat farkından dolayı bir zarara maruz kalmamaları için, el· 

lerindeki kibritleri 31/12/940 salı günü acenteliğe iade etmeleri ve 1/1/941 tarihin

den itibaren fazlaya satacak perakeodeciler aleyhinde kanuni takibatta bulunulaca

ğı bütün perakendecilere ilan olunur. 

AMERiKAN TüRKiŞ INVESTMENT KORPOREŞON 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisan sahibi imtiyazı ıirketi 

'-ıııa11avi başlıyan fakat, pek lru~ ~ir Kurt~uş (2~). Galatasaray ikinci ka- sasyonel haberlerin telmih ettifi cibi 
~ltı sonra Onlatasarayın h!Utimı - tegorı A}nmpıyon~ olmuştur. bir buhrana varmışa benzememekte-
~~~)'! ortaya koyan l;ıu maç, ilk defa ı inci tategort: Galatasnray C4ll. dir. y .... · · f 1 
~ttı rı~ dizilen Galatasaray bücum Bozkurd (35). Bu mac sahanın en Fransız nazırlan, Mll müzakere _ C:Q, P rmÇ, aSU ye Ve ~ 
. ~~ın pek fazla ümidli s:ıyılamaz_ı heyeca~lı maçı olmuştur, dedirler. Arniral Darlan ve de Bri- Oh dUR satiŞ fiatlari istanbul Parti Başkamnm 

dünkü konferansi 
~lltı.1ekim uzun denecek kadar bir 1 Askerı mektebler futbol maçı non, Pari.sle Vichy arasında mekik 0 U 
~llcıa:r Yetıe oynıyan Galatasaray, Askerl mektebler at11.S1nda ikincı o- dokumaktadırlar. Bu da sarlh suret. (Bat tarafı 1 inci sayfada) 
~r lU aasının bile sahanın ortasında lan takımı tayin edecek Maltepe, De- te gösteriyor ki Almanynnın mUmes.. rin neticesine göre perakende et 8a
)~ll.lllasına raıtmen netice alnnu - niz Liseleri maçı Şeref sahasında ya_ sili Ebetz ne görüşmeler devam et _ t~ş)annın tam fiatı teabit edilecek -
~ pılmıştır. mektedir ve Alman taleblcri, her ne 

1 

tır. 
~ Un ortalarına doğru Salahati- Neticede Deniz Msec;inl 8 _ 3 majtlfi ise, bir kalemde rcddedilmemtştlr. Bu Diğer taraftan e11erinde yağ, pi-
Ota<la har-tku1Me bir §fitü ilst dir~e. eden Maltepe ikinei olmuştur. hususlarda gerek Alman cerek Fran 

1 
rinç. fasulye ve nolıud bulunaola - (Bqtarafı ı ınt:ı :syfad:ı> ı dir. Şüpheaiz ki her vatanda~ buh-

ltç ll Saratirnin önüm: düştü. ınz resmi makamları a'yni derecede rın verdikleri beyanname müddeti tor Liitfi Kırdar, Emniyet Müdürü ranlı günlerde nasıl hareket edece -
~ beltlenın.1yen bu vaziyette Snra- tat'i sük(inu muhafnza etmekteelli _ bitmi§ olduğundan yapıJan tetkik - Muzaffer Akalın tehrimizde bulu - ğini tamamen müdrik bulunmakta-
~~ Qyunun can alacak bır yerinde r •• ler. ler üzerine b:.ı maddelere azami aa- nan ·meb'uslar, vilayet ve Parti er- dır. Harb yıllarında bütün hami -
'lcııı dı tü ve güzel pir fırsat heba M U J D E • vaziyette mevcud di~cr sarih bir b~ fiatı te8hit edilecektir. kanı ile Halk:e"-i üyeleri hazır bu - yetli vatanda§lar bunu hissetmi§ ve 
~ lieşıkt.a., müdatandan kurtulma • unsur da general Veygand'ın hftl11. ba- Perakend,..ciler bu fiatlan luntnu§Jardır. ona göre hareket etmektedirler. Bu 
\ll ll.ını buldu~u bir sırada Galata- sıt bir ziyaret i"in gittiıw Fransız .,... kabul etmedikleri takdirde bu mad- Reşad Mimaroğlu konferansına, gibi ahvalde bir Türk nnsıl düşüne-

Ya b Hakiki Kınnızı halkalı ,. &• "'.._ d 1 k k '-ls ir favul oldu. sında bulunmasıdır. e ere nar onacadu. dünya vaziyetinin bugün aldığı §e - bilir ve nasıl hareket edebilir. Türk 
\r01~ci dakikada Hakkının Şerefe Meşhu Vichy 29 (AA) _ Havas bil- -

1 
- -~- kil ile bundan manen ve maddeten kendi vasıflannı ve vazifelerini çok 

~ta l Pas tam yerinde Dir şUUe Be- T . diriyor: • nf ra d Cl' ar Ruzv aile mutazarrır devletlerin iki senelik iyi bilir. Insanca anlaşmak ve hu -
~r;a birinci golü luıznndırdı. Onla- 1 K u Salahiyettar mahfeller, Fransız - cevab verecekler tercümei haJierini kısaca izah etmek dudııuz bir bant onun emelidir. 
~eay oynadı, Beşiktaş galıb geldi. Alman münasebetleri hakkındaki suretile başlamı~ ve demi§tir ki: Ferdle hükumet tamamen bu ga-

:ti. ~-0 Be~iktaşın lehinde böylece entemasyonn) haberleri manevra o- (8aştarafı ı Inci sayfada) a -Mevzuubabs edeceğim ~ey- yenin peşinde yürümektedirler. Yal 
~kinci devrenin lı~langıcı, Be-l lsim::i Jarak telakki etmektedir. Amiınl şam mahalli saatle saat 21.30 da ya- ler kimsenin bilmediği teyler de - nız elverir ki Türkün milli menfnn -
~t tnühim bir fırsat kaçırması, K U Darlan'ın noel arifesinde işgal al _ nı Greenwich saatlle saat 2.30 ve Tür ğildir. Benim kısaca anlatmak iste- tine, toprağına sata~ılmış ve aalt.lı -
'ıqtnıa.sarayın da ciddi bir tehlike R T U L U Ş hndaki araziye eeyahati, Almanya kiye saatae saat 5.30 da söyliyecek- diğim şey, bir Türk vatandaşının rılmış olmasın. O zaman Türklerin 
~ll ll8ile snhnyı hemen knr~tırdı. ile Fransa arasındaki fikir teatileri tir. bu ahvali hazırada nasıl düşünmesi, neler yapmağa kndi: olduklannı ta-
~"~lZi~·etleri; birbirini takib ederek DOLMA KALEMLERI çerçevesi dahilinde cereyan etmiş- Ruzvelt'in nutkıı, Amerikada 500 nasıl hareket etmesi lazım geldiği- rih bize anlatmaktadır.» 
'-'\: kl'lrllcrler kovaladı. Nitekıim, tir. Yabancı haberlerin hilafına 0 _ den fazla radyo iStasyonu ~arafından Parti Reisi bundan sonra Türk 
r~e gelen bir kornerde Beşiktaş } • • larak B. de B ri non hala Pariste bu _ neşredilecek ve bundan başka 12 kı- şam için radyolarda kendi tezlerini devletinin tarih boyunca bütün buh-
~~ tn b hacimi şakir a inci dakika- ge mıştır • lunmaktadır. Bazılarının aansasyo _ sn. dalga Lstn.syonu da reLstn nutkunu müdafaa bahsinde tertibat almıştır. ranlı hadiselerde gösterdiği knhrn -

~ ı.._cı golü yaptı. Onlatasarayın nel kararlar beklediği Cpmartem na- garb yarım kfirresi ve Uzakşark için Yarın akşam radyolarda infiradcı manlık, birlik ve yurdseverliği te -
"'Q süren bir tazyiki tekrar Be- .., Fiatı her yerde 450 kurqtvr. zırlar içtimaı, normal surette cere _ muhtelif dilde yayacaıct.ır. grupun tezini A.yan aza.cnndan Whee- barüz ettinni~ ve vatan tehlikeye 

dôndil. Soldan gelen ikinci bi'r _ , van etmiştiT. İnfıradcı grup, şimdiden yarın ak.. ler müdafaa eyliyece'ktir. düştüğü zaman Türkün toprağını 
, IL korumak ve mu}ıafaza etmek için 

"~~tl Pona • nın tarihi tdrlkası : 8 ğulluğunun birdenbire bir şöhret o· \nrak iki büklüm yürüyen yetmit- panayıra da senin düğününü yapa- yaptığı fedftk&Tlıklan canlandır -
1 J labileceğini aklına getiremczdi. An 'ik bir ihtiyar, bulanık. gözlerini lıml.. mıştır. R~ad Mimııroğlu konferan-·Yanl• Kaloyaninin cak pannyıra gidecekleri akşam idi /asile dikerek: Demi§ti. o ınrada, kulaklanna mıa §U sözlerle nihayet nnniştir: 

k:i, beyaz dirnilerini ve al çuha ye · _ Kız gibi oğlan maşallnh... kadar kızatan güzel balıkçının - c Size Türkü n neler yapmak 
leğini, mavi püsküllü kü)iıhını v~ si- Tıpkı benim gençlii;im... Huhu gad gözleri, babasının y•anında oturan iktidannda olduğunu ve oimdi ne le
ya h filarlarını giydikten sonra, bü - olsun, kanm Anast'!l!YB benim için Afroya kayıvennişti. Yani Kaloyani ri vazife edineceğini kısaca hülasa 
tün dalyan halkı, Vasili, ayn ayrı n mı ddi divane olmu~tu .. Hey gi· bunu görmüı, kızmm yüzüne gü .. ettim. Bütün bu noktalan tamn -
seyrederek genç arkadaşlarının, kız- H günler hey... lümsiyerek bakmış, güzel Afronun men müdrik olan bütün vatandaş -

çiçekler, otlar ve yapTaklarla ört -
tükten eonra, gece yarısından son
ra yoln çıkarlar, knsabaya., 8Bbah -
)eyin, en önde çocuklar, onlann ar
kasında delikanlılnr, en geride de 
ihtiyarlar olmak üzere, ikişer ikişer, 
türküler, ilahiler okuyarak girer -
ler di. 

Vasil, on dördünü bitirip de on 
beşine basarken, birdenbire boy at
mıştı. Omuzları genişlemi~, göğtıü -
ne bir genişlik, güzellik gelm:~ti. 

Güzel yüzHnün manalan değişmiş, 
bakışlan değişmiş idi. Arkadaşları, 
günlük hayabn yorgunluklan nra • 
•nda bunu farkedememişlerdi. 

lan çileden çıkaracak bir güzel o) - Diye söyleniyordu. Aydos deli _ yasemin beyaz yanaklannı da gül lanmız nıılJi birlik ve inana bağlı 
du~nu keşfetmişlerdi. kanlılan kuıkanm~lardı. Vasile ilk pembem bir bulut koplamıştı. Hıris- bulunmaktadırlar. Bütün bu birliği-

Içlerinde, biraz fazla laübali, mu lakabını onbr, kıskandıklan için to kaptanın oğlu ile Yani Kaloyaniyi ınizi ve imanımın kuvvetlendiTen üç 
zib ve şakacı olanları, Vasili kulak- takmışlardı: (Kız Vaııil) demişler- ziyaret ettiği bu anda, değinnenci şeyi tekrar ~deceafm: 
)arına kadar kızartncak nükteler bi- di. Aydos kızları ise, bu dilher ba- Mihal ile Arab Perikti de efendile _ Yaşasın Türk millet, yaşal!ln Mil-
le savunnuı,lardı. Tahmin ettikleri lrk,.ıvı, yavuklulaTına çııkt ....... adan M 1i Şef, yaşasın kahraman Türk Or -

'b d b I k \' ·ı · b h '"'' ..... rlnin yanmda bulunuyorlerdı. i- d gı i e, a ı cı ası ' ertesı ııa a • r~o"z ucı'le •eyr•tm"ı.,ler. \'as'ıle ı'kı'nci 1 usu .. • 
A d b• • 'k hb ._ "' "' :r halin gÖzleri kamnr gibi 0 mu~tu, D' J • !L f d h ) 

y os panayınnın ıncı so et lllkabını vermişler, uGüzel VasiJ,, ın eyıcuer tara ın an araret e 
ve dedikodu me'V7utt olmuştu. Me- Pen"kli işe, hilekar ve sinsi, ıantınıı- alkı•lanan bu konfeTanstan sonra 

demi~lerdi. t " sela ihtiyar iki kadın: ı. Halkevi üyeleTinden Kenan Suner 
B. b 1 k .. 1' Id' H · Hıristo kaptan, Yani Knloyaniye Panayınn dördüncü, bemnci gu-n- f d Ediib Ib h" AlA dd' - ır n ı çı ,:ruze ı f':r:' ı ır(s· .,.. tara ın an ra 1m ae ın 

to knptanın takrmı ıle beraber, gör- sunacağı hediyelik muhteşem bir leri idi. balıkçılar artık dönecr:kleT- Gövsavın trHarb ve Sulh)) ad • 
d istakoz ile merı:nn ve barbunyalan- di. Hıristo kaptan, panayırdan dal-ün mü 1.. \' l l b b lı şiiri okunmuştur. 

_ Gördüm .. Allah ııahibine ha· nı. oğulJuğu asi i e era e:- gö - yanı ve balıkçıları için ağlar, olta -
ğı!:lasın ... Renim Yorgocuğum da türmüştü. Yani Kaloyani delikanlı- lar, iğneler, kurşunlar mnntaTlar, 
sağ olsaydı .. ş:mdi tam onun kadat nın. hiç makas görmemi11 ve omuz- sepetler, zıpkınlar, kiirekler, yemek 
olacaktı.. Yorgocuğuma da öyle )anna büklüm büklüm dökülmüo u- kaplan, bıçaklar, hançerleT, potuT, 
benziyor ki .. hani boynuna aanla - zun ııaçlanm okpyarak iltifat et - don, mintan, kiilRlı, pabuç, hatıra 

Kurbanınızı. kurb:ının derisini 
Hava Kurumuna teberrft eder -
ten Türkiyenin havalarda da kuv 
fttli olmuı pyea&ne emek ftl'Dlil 
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Müteneni yemeklerle !\Ilde ve Emay1 yonnadıın bir tabalı 

Hububat ve sebze komprimesae bir günlük kalörinizi temin edebilirsiniz. 
.Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Beze.,ye, Blıl'daY, KompNııele
rimizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 graınlıklıırı 9 kuruşto.r. 
Ndaset suhuld ve uciızhığunu bir tecrübe Ue anlıyacaksuuz. 

Kızılay Istanbul Deposu Direktör i UğUnden: 

15/1 ve 16/1 No. lı 

o 
KAG TLA 
Mağazam1zda DUzünesi: 

Deslesi: 
Perakende olarak 

1922 
ısı 

ve 
kuruştan 

sablmaktadır. 
Adres: Kızılay han No. 20, Yenipostane knrşısı • İstanbul 

Oevlet demiryollar• va limanları ı 
işletmesi umum idaresi ilanlari -------Muhnmmen bedeli (500) lira olan 10000 aded No. 1 1/2 ve 10000 aded 

No. 2 112 Cam U~ıdı 2/1/941 Perşembe günü saat (10,80) on buçukta 
Haydarpaşada Oar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt. 
me usuıac satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 37 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettitl vesaikle birlikte eksiltme günü saatı"ne kadar komis. 
yona vermeleri ıwmdır. 
Bu işe aid şartnameler kom.syondan parasız olarak da~ıtılmaktadır.(11870) 

JfJf 
Muhammen bedeli ..0237 lira olan 76 kalem muhtelif elektrik malzeme. 

aı 2UJ941 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ne Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Jstiyenleri.n (3017,78) liralık muvakkat temi.nat ne unu. 
nun tayin ettili veaikalan ve tekllflerlni ayni gün saat 14 de kadar ko. 
m.syon reisli~ine vermeleri Uızımdır. 
Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satıl-

maktadlr. (12022) • 

~-Bayanlar için Pek Mühim , 
Sayın bayanlarımızdan gördü~ü

müz teveccUh ve ra~bete karşı ııUk. 
ran borcumuzu ödemek Için bu de. 
fa Amerikadan getlrttl~imiz en bU
yük makineler sayesinde F E
M t L • i aıkıştırıcı silindirlerle ga • 
yet kulla~lı, ufak mikropsua bir 
oekllde yenı ambalajlarla piyasaya 

1 
çıkardı~ımızı saygılarımızla arzey. 
lertz. F E M t L bayanlan birçok 
rahim rahatsızlıltlanndan koruyan 
ve üzüntülü işlerden kurtaran en 
birinci Adet bezleridi.r, 

Her Ticarethanade FIIIIL ve BAli Bulunur. 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruş I ukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşluklann yerina ııüınüş bir Uralıklar darp ve plya.saya 

kAfi miktarda çıkarılmlf oldulundan gümüş yüz kuruşlukların 81/İkinci
tA.nun/1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştı.nımıttır. 
OümUş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık tedavül 

etmlyecek ve ancak yalnız mal aandıklarüe Cümhuriyet Merkez Bankası 
fUbelerince kabul edaebUecektlr. 

Elinde gümüş yüz kurllflUk bulunanlarin bunlan mal sandıklarile 
Ct\mhurtyet Mertez BaDkul tubelerine tebda ettirmelert no.n olunur. 
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Türkiye Iş Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiniz.i 

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: 4 Şubat, 2 Ma ·ııKumbaralı ve kumb~r~ıı 
J1B 1 Al\18to&, ~ İkincit8f • hesabiarında en az ellı lı • 

• . . ruı bulunanlar kur'aya 
rın tarihlennde yapılır. dabU edilırler. 

Birincikinua 

Lll 
1941 Yılbaşı Planı 
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İkramiye 
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2.584 Teselli mükifatı 
2.910.000 

120.950 

111.300 3.030.950 

Tam bilet 

1 O lira 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanelert 

~lerkezi: Bahçekapı, 

6ube1erl: 

Beyothı, 

Xaraköy, 
KadıkÖJ, 

1\lısır Elkahire .rJ 
Kaymaklı Lokum, Kestane Şekeri, Meyvalı Nu~a. Kırk kaUı S 

Baklavası, İki kavrulmuş, Badem Şekeri, Blllbül yuvası. 
Tahin helvası 

Tornacı, Frezeel, PulanyacJf 
Zımpara tezgahı işçisi -,e 
Ruvelver tezgahı tornacısı 

alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünde;~ 

Ankarada ıstihdam edilmek üzere yukarıda yazılı san•atkArlar ~ 
caktır. Askerli~inl yapmlf olmak oarttır. Taliplerin umum ınlld 
müracaatıan. (12454) 

MUHTIRALI - HARITALI , 

HAYAT TAKViMI 
ÇlKTI 

.,ı ı 
820 Sahlte, en taydalı maltlmat, haritalar, mnkemmel ıı' 
mubtıra, Taklitlerint almamak için HAY A1' takviınl edl 

dikkd etmelidir. Fiatı 80 cildiisi 40 kuruştur. 

T • 
1 MOFUJ 

(Abdest bozan) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır. l 
Bunlar sığır etile yapılmı§ pastırma ve aucukları yıyenlerde hası 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki birçok 
keli haatalı~lara açar. TIMOFUJ bu kurtların en birinci 
dar. Sıhhat V müsaadesini baizdir. Her eczanede 


